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AHİRET VE İLAHİ ADALET 

1Fatiha: 4-“Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.”  
13Ra’d: 40-“…Sana düşen, sadece duyurmaktır(tebliğ). Hesap görmek bize düşer.”  
27Neml: 93-Ve yine, de ki: "Övgüler olsun Allah'a! İlahi işaretlerini size gösterecek, 

siz de onları tanıyacaksınız". Ve Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil değildir.  
41Fussilet: 53-Zamanı geldiğinde insana ilahi mesajlarımızı (evrenin) uçsuz 

bucaksız ufuklarında ve kendi öz benliklerinde (bulduklarıyla) tam olarak anlatacağız ki 
bu (vahy)in tartışılmaz bir gerçek olduğu, apaçık ortaya çıksın. Rabbinin her şeye tanık 
olduğu(nu bilmeleri onlara) hala yetmez mi?  

 
42Şura: 30-“Sizi derinden etkileyen (Başınıza gelen her felaket/bela/olumsuz) her 

durum kendi ellerinizle yapıp ettiklerinizin bir ürünüdür; bununla beraber çoğunu da 
Allah affedicidir.”  

 
4Nisa: 79-Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de 

kendi(yanlışın yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak Allah 
yeterlidir. 

 
30Rum: 41-İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve 

denizlerde (ekolojik) çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) 
geri dönerler diye yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattırmaktadır.  

 
3Al-i İmran: 155-İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, 

şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de 
Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, 
mühlet verir).  

 
4Nisa: 88-Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, 

onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete 
erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol 
bulamazsın. 

 
6En’am: 70-…İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre 

saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır.  
 
16Nahl: 34-Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alaya aldıkları 

şey, kendilerini sarıp kuşatıverdi. 
 
39Zümer: 48-Kazandıkları kötülükler, kendileri için açığa çıkmıştır ve alay konusu 

edindikleri şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.  
 
39Zümer: 51-Böylece, kazandıkları kötülükler(in acı sonucu) onlara isabet etti. 

Bunlardan zulmetmiş olanlara da, kazandıkları kötülükler isabet edecektir. Ve onlar 
(bunu kendilerine uygulamaktan Allah'ı) aciz bırakabilecekler değildirler. 

 
45Ahkaf: 33-Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay 

konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı.  
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18Kehf: 58-Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) bağışlayıcıdır. Eğer, kazandıklarından 
dolayı onları (azabla) yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı (bir an önce) çabuklaştırırdı. 
Hayır, onlar için bir buluşma zamanı vardır, onun dışında asla başka bir sığınak 
bulamayacaklardır. 

 
35Fatır: 45-Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek 

olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir 
süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi 
kullarını görendir.  

 
42Şura: 22-Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün; o 

(yaptıkları) da üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise, cennet 
bahçelerindedirler. Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl (nimet ve 
üstünlük) budur.  
 

6En’am: 32-Günübirlik yaşam ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret 
yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak 
mısınız?  

6En’am: 112-Ve işte böylece, biz, hem insanlar hem de görünmez varlıklar içinden 
zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı/parlak yarı hakikatleri birbirine fısıldayan şeytani 
güçleri peygambere düşman kıldık. Ama Rabbin dilemedikçe onlar bunu yapamazlardı. 
O halde, onlardan ve onların mesnetsiz hayallerinden uzak durun!  

6En’am: 113-Yine de, ahirete inanmayanların kalpleri Ona yönelebilsin ve Onda 
tatmin bulabilsinler diye, ayrıca ulaşabilecekleri (fazilet derecesi)ne ulaşabilsinler diye,  

 
6En’am: 150-De ki: "Allahın (bütün) bunları yasakladığına dair şahitlik yapacak 

şahitlerinizi getirin!" Eğer onlar (çekinmeden yalan) şahitlik yaparlarsa sakın onların bu 
düzmece şahitliklerine katılmayın; ve mesajlarımızı yalanlayanların, öteki dünyaya 
inanmayanların ve başka güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşlerine uymayın!  

8Enfal: 67-Kıyasıya girdiği zorlu bir meydan savaşı sonucu değilse, esir almak bir 
peygamber için yakışık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarına talip olabiliyorsunuz, 
ama Allah (sizin için) sonraki(ahiret) hayatın (güzel: iyi olmasını) murad ediyor: çünkü, 
Allah doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir.  

 
16Nahl: 22-Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri 

bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.  
 
16Nahl: 60- (Bunun içindir ki,) kötü niteleme(ler) ahirete inanmayanlara yakışır; 

en yüce niteleme(ler) ise Allah'a. Çünkü, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce 
iktidar sahibi O'dur!  

 
17İsra: 19-Fakat ahiret hayatını(n güzelliğini) isteyen ve bunun için gösterilmesi 

gereken çabayı gösterenlere gelince, (gerçek) müminler bunlardır; çabalarına (Allah 
katında) değer verilen kimseler de işte böyleleridir!  

 
17İsra: 72-Ve bu (dünyada kalbi) kör olan, ahirette de kör olacak ve (doğru yoldan) 

daha da sapmış bulunacaktır.  
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27Neml: 4-Ahirete inanmayanlara gelince, onlara yapıp ettiklerini güzel 
göstermişizdir; bu yüzden, körcesine bocalayıp durmaktadırlar.  

 
27Neml: 66-Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri gerçeğin berisinde 

kalmaktadır; zaten (çoğu zaman) onun gerçekliğinden yana şüphe içindedirler; hayır, 
ondan yana kördürler.  

28Kasas: 70-Çünkü O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. (Hayatın) başında 
da sonunda da tüm gerçek övgüler yalnızca O'na yaraşır; nihai hüküm O'nundur; çünkü 
O'na döndürüleceksiniz.  

 
28Kasas: 77-Öyleyse, Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak yalnızca ahiret 

yurdunda (iyi bir yer tutmanın) yolunu ara; bu arada, pek tabii, bu dünyadaki nasibini de 
unutma; ve Allah nasıl sana iyilikte bulunduysa, sen de (başkalarına) öyle iyilikte bulun; 
ve sakın yeryüzünde bozgunculuk, karışıklık çıkarmaya çalışma: çünkü, şüphesiz, Allah 
bozguncuları sevmez!" dedikleri zaman,  

28Kasas: 83- (Ama) ahiret yurduna gelince, Biz orayı yeryüzünde büyüklük 
taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz; çünkü 
gelecek Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimselerindir.  

 
30Rum: 7-Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise 

tamamen gaflettedirler.  
 
34Sebe: 21-Halbuki (İblis'in) onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. (Zaten 

İblis'e insanları baştan çıkarma izni vermişsek,) ahiretin varlığına (gerçekten) inananları 
ona şüphe ile bakanlardan kesin bir şekilde ayırd etmek için (vermişizdir) çünkü Rabbin 
her şeyi görüp gözetendir.  

 
38Sad: 7-Biz bunu son(ahiret) dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. 
 
39Zümer: 45-Ve Allah ne zaman tek başına anılsa, öteki dünyaya inanmayanların 

kalpleri keskin bir nefretle dolar. Halbuki O'nun yanısıra başka (hayali) güçler de 
anıldığı zaman hemen (yüzleri güler,) neşelenirler!  

 
 

AHLAK-HALKI KÜÇÜMSEME 

 
“Firavun, halkına hitap etti ve dedi ki: "Ey halkım, Mısır'ın egemenliği ve şu altımda 

akmakta olan ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz?" "Yoksa ben, şundan daha 
hayırlı değil miyim ki o, aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse konuşmaktan aciz olan 
(biri)dir." “(Eğer doğru söylüyorsa) ona da altından bileklikler verilmeli, yahut 
beraberinde melekler gelmeli değil miydi?” "Böylece (Firavun), halkını küçümsedi 
(hafife aldı). Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu." “Bize 
meydan okumaya devam edince onlara misillemede bulunduk ve hepsini suda boğduk.” 
“Onları, sonradan gelecek olanlara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.” 43Zuhruf: 51-56 
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AİLE VE AKRABA İLİŞKİLERİ 

2Bakara: 83-Hani İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-
babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, 
namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, 
döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyorsunuz.  

 
4Nisa: 36-(Yalnızca) Allaha kulluk edin ve Ondan başka hiçbir şeye asla ilahlık 

yakıştırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi 
çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara, yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, 
yolcuya ve meşru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah böbürlenerek 
küstahça davrananları sevmez;  

 
4Nisa: 135-Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile 

olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir 
olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza 
uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan haberi olandır. 

 
6En’am: 151-De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiç 

bir şeyi ortak koşmayın, anne babaya iyilik edin, yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı 
öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyiz- Çirkin kötülüklerin açığına 
ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram 
kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl 
erdirirsiniz."  

 
17İsra: 23-Çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O'na kulluk etmenizi ve ana 

babaya iyi davranmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında 
kocarsa, onlara sakın "Öf, bıktım!" demeyesin; onları azarlamayasın; onlara saygılı, 
değerli sözler söyleyesin, 

17İsra: 24-Ve onlara alçak gönüllüce ve acıyıp esirgeyerek kol kanat geresin; ve "Ey 
Rabbim!" diyesin, "Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi, 
Sen de onlara merhamet eyle!"  

 
17İsra: 25-İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilmektedir. Eğer dürüst ve erdemli 

kimseler iseniz, (hatalarınızı bağışlayacaktır): hem, bilin ki, (günahtan) dönüp Allah'a 
yönelenler için (gerçek) bağışlayıcı O'dur.  

 
17İsra: 26-Ve (ey insanoğlu,) yakın(ların)a hak(lar)ını ver; düşküne de, yolda 

kalmışa da; ama sakın (elindekini) anlamsız, amaçsız bir biçimde saçıp savurma.  
 
17İsra: 27-Çünkü, bil ki, saçıp savuranlar Şeytan'ın türdeşleridir; Şeytan da zaten 

Rabbine karşı gerçekten çok büyük bir nankörlük sergilemiştir.  
 
17İsra: 28-Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta 

olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle.  
 
17İsra: 29-Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra 

kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın. 
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29Ankebut: 8-Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) 

tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak(şirk) koşman için 
sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dönüşünüz 
banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim.  

 
31Lokman: 14-(Allah diyor ki:) 'Biz, insana, anne babasına karşı iyi davranmasını 

emrettik: annesi onu nice acılara katlanarak karnında taşıdı ve çocuğun annesine 
bağımlılığı iki yıl sürdü; (öyleyse, ey insanoğlu,) Bana ve anne babana şükret, (unutma 
ki) bütün yollar sonunda Bana ulaşır.  

31Lokman: 15-Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bilgin 
olmayan şeyi bana şirk koşman için, sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda 
onlara itaat etme ve dünya (hayatın)da onlara iyilikle (ma'ruf üzere) sahiplen (onlarla 
geçin) ve bana 'gönülden, katıksız olarak yönelenin' yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz 
yalnızca banadır, böylece ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim. 

 
46Ahkaf: 15-İnsana emrettiğimiz (fiillerin en güzellerinden biri,) anne babasına 

karşı iyi davranmasıdır. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu; annesinin onu 
taşıması, onun anneye bağımlılığı otuz ayı buldu. Nihayet tam olgunluğa erişip kırk 
yaşına vardığında o, (dürüst ve erdemli biri olarak) "Ey Rabbim!" diye yakarır, "Bana ve 
anne babama lütfettiğin nimetler için ebediyyen şükretmemi ve Senin kabulüne mazhar 
olacak (şekilde) doğru ve yararlı şeyler yapmamı nasip et; benim soyuma (da) iyilik 
bağışla. Gerçek şu ki pişmanlık içinde Sana döndüm, elbette ben Sana teslim 
olanlardanım!"  

 
 

 

ALLAH 

2Bakara: 107- Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır ve 
Allah’ın yanı sıra sizi koruyacak ve yardım edecek hiç kimse yoktur?  

 
42Şura: 11-“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

görendir.”  
21Enbiya: 23-“O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.”  
20Taha sures, 52-“…Benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz."  
2Bakara: 20-“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (2Bakara, 

106,109,148,259,284; 3Al-i İmran suresi,26,29,165,189; 5Maide: 17,19,40,120 
6En’am: 17; 8Enfal: 41; 9Tevbe: 39; 11Hud: 4; 16Nahl: 77; 24Nur: 45; 29Ankebut: 
20; 30Rum: 50; 33Ahzab: 27; 35Fatır: 1; 41Fussilet: 39; 42Şura: 9; 46Ahkaf: 33; 
48Fetih: 21; 57Hadid: 2; 59Haşr: 6; 64Teğabun: 1; 65Tahrim: 12; 66Tahrim: 8; 
67Mülk: 1) 

2Bakara: 20-“… O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (2Bakara: 231,282; 4Nisa: 32,176; 
5Maide: 97; 6En’am: 80; 6En’am: 101; 7A’raf: 89; 8Enfal: 75; 9Tevbe: 115; 20Taha: 
98; 24Nur: 35,64; 29Ankebut: 62; 33Ahzab: 40,54; 42Şura: 12; 48Fetih: 26; 
49Hucurat: 16; 57Hadid: 3; 58Mücadile: 7; 64Teğabun: 11; 65Tahrim: 12) 

4Nisa: 33-“…Şüphesiz Allah her şeye şahittir.” (5Maide: 117; 22Hacc: 17; 33Ahzab: 55; 
34Sebe’: 4741Fussilet: 53; 58Mücadile: 6;85Buruc: 9) 

4Nisa: 85-“…Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.” (33Ahzab: 52) 
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6En’am: 102-“…O herşeye vekildir.” (11Hud: 12; 39Zümer: 62) 
11Hud: 57-“…Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.” (34Sebe’: 21) 
18Kehf: 45-“…Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.”  
67Mülk: 19-“…Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.(basîr)”  
2Bakara: 255-“Allah -O’nun yanı sıra ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların 

kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. 
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat 
edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli 
tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, 
hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar 
ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan 
yalnızca O'dur.”  

59Haşr: 22-24-“Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış 
alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek 
bilendir. O, Rahman ve Rahim. Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. Mutlak 
Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek 
Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı 
yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir. O, Allah'tır, 
Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı!  

4Nisa: 86-“…Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır.”  
4Nisa: 126-“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilim ve kudreti 

her şeyi kuşatıcıdır.” (41Fussilet: 54) 
6En’am: 101-“…Hâlbuki her şeyi O yarattı...” (6En’am: 102;  13Ra’d: 16; 25Furkan: 2; 

39Zümer: 62; 40Mümin: 62; 51Zariyat: 49) 
54Kamer: 49-“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (65Tahrim: 3) 
7A’raf: 156-“…Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır…” (40Mümin: 7) 
23Müminun: 88-“De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde 

olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” (36Yasin: 
83) 

27Neml: 88-“… Her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan Allah'ın işidir bu.” 
32Secde: 7-“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı…” 

 
 

ALLAH’IN YARATICI OLDUĞUNUN EVRENSELLİĞİ 

8Enfal: 31-32“ Onlara(put tapıcılarına) karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, 
“Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından 
başka bir şey değildir” dediler. Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’an) senin katından 
inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap 
getir” demişlerdi.”  

23Mü’minun: 84-89-“(Putperestlere) De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yeryüzü ve 
onda bulunanlar kime aittir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt 
almaz mısınız?” de. De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” 
“Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” de. De ki: 
“Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, 
kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise nasıl 
aldanıyorsunuz?” de.  

29Ankebut: 61-63-“ Andolsun, eğer onlara(putperestlere), “Gökleri ve yeri kim 
yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” 
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diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine bol 
verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer 
onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” 
diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” 
Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”  

 
27Neml: 59-De ki: "Bütün övgüler (gerçekte) Allah'a yaraşır. Selam olsun, O'nun 

(rasul olarak) seçtiği kullara!" Zaten Allah, insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları 
her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi?  

27Neml: 60-Peki kimdir, gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren? 
Öyle bir su ki, onunla, sizin bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz görkemli bağlar, 
bahçeler yeşertiyoruz! Allah'la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Hayır, hayır, (böyle 
düşünenler) yoldan çıkmış kimselerdir!  

27Neml: 61-Peki kimdir, yeryüzünü (yerleşmeye) uygun bir yer haline getiren ve 
vadilerden dereler, ırmaklar akıtan; ve onun üzerine sağlam dağlar yerleştiren; ve iki 
büyük su kütlesi arasına bir engel koyan? Allah'la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Hayır 
hayır, (böyle düşünenlerin) çoğu (ne söylediklerini) bilmiyorlar!  

27Neml: 62-Peki kimdir, kendisine başvurduğunda darda kalmış olanın darına 
yetişen, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne mirasçı kılan? Allah'la beraber başka bir 
tanrı, öyle mi? Aklınızda ne kadar az tutuyorsunuz (bütün bu gerçekleri)!  

27Neml: 63-Peki kimdir karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulmanızı 
sağlayan ve rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen? Allah'la beraber 
başka bir tanrı, öyle mi? Allah, insanların tanrısal nitelikler yakıştırabileceği her şeyin 
ötesinde, her şeyden yücedir!  

27Neml: 64-Peki, yaratılışı ilk defa başlatan ve sonra da onu aralıksız devam 
ettirip, yenileyen kimdir? Ve kimdir, sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah'la 
beraber başka bir tanrı, öyle mi? De ki: "Eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten 
inanıyorsanız getirin o zaman delilinizi!"  

27Neml: 65-De ki: "Göklerde ve yerde olan hiç kimse, (yani) Allah’ın yanı sıra (hiç 
kimse,) yaratılmışların duyu ve tasavvur alanı dışında kalan gerçekleri bilemez". 
(Yaratılmış olanlar) öldükten sonra ne zaman diriltileceklerini de bilemezler;  

 
10Yunus: 22- Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide 

bulunduğunuz zaman, onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve (tam) bununla 
sevinmekteler iken, ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları 
kuşatıverir; onlar artık bu (dalgalarla) gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde 
O'na 'gönülden katıksız bağlılar (muhlisler)' olarak Allah'a dua etmeye başlarlar: 
"Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden 
olacağız." 23- Ama (Allah) onları kurtarınca, hemen haksız yere, yeryüzünde taşkınlığa 
koyulurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız, ancak kendi aleyhinizedir; (bu) dünya 
hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz bizedir, biz de yaptıklarınızı size haber 
vereceğiz.  

 
29Ankebut: 65-Onlar gemiye bindikleri zaman, dini yalnızca O'na 'halis kılan 

gönülden bağlılar' olarak, Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama onları karaya çıkarıp 
kurtarınca, hemen şirk koşarlar.  

 
31Lokman: 32- Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca 

O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar (dua ederler). 
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Böylece onları karaya çıkarıp kurtarınca, artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. 
Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez.  

 
 

 

ALLAH YOL GÖSTERMEDEN YANLIŞ YOLA SAPMAYA İZİN VERMEZ 

9Tevbe: 115-Bir topluluğa Allah, hidayet verdikten sonra, takvalı olacakları 
şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar, onları sapkınlığa sürükleyecek değildir. 
Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 

 
 

MÜŞRİKLER DE ALLAH’IN “VAR” VE “YARATICI” OLDUĞUNU KABUL EDİYORLAR 

8Enfal: 31-Onlara (şirk koşanlara) ayetlerimiz okunduğu zaman; "İşittik" dediler. 
"İstesek, biz de bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu, eskilerin efsanelerinden başkası 
değildir."  

8Enfal: 32- Bir de (o müşrikler şu demişlerdi): "Ey Allah'ımız, eğer bu (Kur'an) 
bir gerçek olarak Senin katından ise, gökyüzünden üstümüze taş yağdır veya acı 
bir azab getir."  

8Enfal: 33- Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece, Allah onları 
azablandıracak değildir. Ve onlar, bağışlanma dilemektelerken de, Allah onları 
azablandıracak değildir.  

10Yunus: 31-De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve 
görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim 
çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O hâlde, Allah’a karşı 
gelmekten sakınmayacak mısınız?”  

12Yusuf: 106-Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.  
23Mü’minun: 84-“(Putperestlere) De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yeryüzü 

ve onda bulunanlar kime aittir?” 85-“Allah’ındır” diyecekler. De ki: “Öyle ise siz hiç 
düşünüp öğüt almaz mısınız?” 86-De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi 
kimdir?” 87-“Allah’ındır” diyecekler. De ki: “Öyle ise sorumluluk bilinciyle hareket 
etmez misiniz?” 88-De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde 
olan, kendisi koruyan, kendisine karşı konulamaz olan kimdir?” : 89-“Allah’ındır” 
diyecekler. De ki: “Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?”  

29Ankebut: 61-Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim 
emre amade kıldı?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecekler. Şu halde 
nasıl oluyor da çevriliyorlar? : 63-Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden 
sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" 
diyecekler. De ki: "Hamd Allah'ındır." Hayır, onların çoğu akletmiyorlar.  

31Lokman: 31-Andolsun onlara; "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak 
olsan, tartışmasız; "Allah" diyecekler. De ki; "Hamd Allah'ındır." Hayır, onların çoğu 
bilmezler.  

39Zümer: 38-Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak 
olsan, elbette "Allah" diyecekler. De ki: "Gördünüz mü, haber verin; Allah’ın yanı sıra 
dua-davet ettikleriniz, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O'nun zararını 
kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, O'nun rahmetini tutup 
önleyebilecekler mi" De ki: "Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül 
etsinler."  
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43Zuhruf: 9-Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, 
tartışmasız: "Onları üstün ve güçlü (aziz) olan, bilen (Allah) yarattı" diyecekler.  

43Zuhruf: 86-O’nun yanı sıra dua ettikleri varlıklar şefaatte bulunamazlar; ancak 
kendileri bilerek hakka şahitlik etmeleri hariç.  

43Zuhruf: 87-Andolsun, onlara(putperestlere): "Kendilerini kim yarattı?" diye 
soracak olsan, elbette: "Allah" diyecekler. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorlar? 88-
Onun: "Ya Rab" demesi hakkı için şüphesiz onlar inanmayan bir kavimdirler.  

 

BİDATLER VE HURAFELER 

57Hadid: 27-Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik; ve (zaman 
içinde) arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik; o'na 
(sadık bir şekilde) uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa 
gelince, Biz onlara bunu emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri 
uydurdu(bidat ortaya koydular). Ama sonra ona, (her zaman) gerektiği gibi uymadılar, 
böylece Biz, (gerçekten) iman etmiş olanlara karşılığını verdik, ama onların çoğu yoldan 
çıkmışlardı.  

46Ahkaf: 9-"De ki: "Ben peygamberlerden bir bidatçı(peygamberliği ilk defa icat 
eden biri) değilim. (Diğer peygamberler gibi) Ben de, benim başıma ne geleceğini ve 
sizin başınıza ne geleceğini bilemem. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü 
ben sadece açık bir uyarıcıyım."  

5Maide: 90- Siz ey imana ermiş olanlar! Sarhoşluk veren şeyler, şans oyunları, 
putperestçe uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, Şeytan işi iğrenç 
kötülüklerden başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!  

22Hacc: 11- Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a (imanla küfrün) sınır(ın)da 
(bir hurafe üzere) kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama 
başına sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir, ve böylece dünyayı da, 
ahireti de kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da gerçekte budur!  

6En’am: 143-O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) 
koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, 
yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru 
söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”  

6En’am: 144-Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki 
erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları 
mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce 
saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, 
zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.  

6En’am: 145-De ki: “Bana vahyolunan (Kur’an’)da bir kimsenin yiyecekleri 
arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası 
sırası adına kurban edilenden başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat 
istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda 
kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.  

10Yunus: 18-Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere 
tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, 
Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların 
ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 

6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 
atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu 
azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
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çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve 
tahminle yalan söylersiniz."  

10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin 
bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, 
yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a 
yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? 
Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) 
onların çoğu şükrünü bilmez.” 

 

BİLİMSEL ÇIKARIMLAR 

6En’am: 95-Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi 
çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl 
çevriliyorsunuz?  

 
6En’am: 145-De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında 

leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’ın yanı sırası adına 
kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat 
istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda 
kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.  

 
11Hud: 6-Ve yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allaha bağlı olmasın; 

ayrıca O, her canlının (yeryüzünde) yaşama süresini de, (ölümden sonra) yerleşip 
kalacağı yeri de bilmektedir: Bütün bunlar apaçık bir kitapta yer almış bulunmaktadır.  

11Hud: 7-Odur, gökleri ve yeri altı evrede yaratan; Ve (hayatı yarattığı sürece) 
Onun kudret ve tahtı suyun üstündeydi. (Allah size böylece Ona olan bağımlılığınızı 
hatırlatıyor) ki sizi sınayıp hanginizin eylem ve davranışça iyi olduğunu ortaya koysun. 
Şöyle ki: eğer (sen, ey Peygamber,) (insanlara:) "Unutmayın ki, ölümden sonra 
diriltileceksiniz!" desen, hakkı inkara şartlanmış olanlar hemen, "Açıkçası, bu büyüleyici 
bir vehimden başka bir şey değil!" diye karşılık verirler.  

 
15Hicr: 22- Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi 

onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. 
 
16Nahl: 10-O'dur gökten suyu indiren; öyle ki, hem siz içersiniz o sudan, hem de, 

hayvanlarınızı otlattığınız çayır çimen;  
16Nahl: 11-Onunla Allah sizin için ekin(ler), zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve 

her türden (daha) nice ürünler bitirmektedir: dikkat edin, bütün bunlarda, düşünen 
insanlar için mutlaka bir ders vardır!  

16Nahl: 12-Ve geceyi gündüzü sizin (yararlanmanız) için (koyduğu yasalara) 
boyun eğdirmiştir O; güneş ve ay ve bütün yıldızlar, hepsi O'nun buyruğuna boyun 
eğmişlerdir: dikkat edin, bütün bunlarda, şüphesiz, aklını kullanan kimseler için 
çıkarılacak dersler vardır! 

16Nahl: 13-Ve sizin için yeryüzünde yarattığı bütün o rengarenk (güzel) şeyler: işte 
bunlarda da anıp da hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders: bir 
mesaj vardır!  

16Nahl: 14-Ve yemek için taze et, takınmak için değerli taşlar çıkarasınız diye 
denizi; ve denizin üstünde suları yararak yol aldığını gördüğünüz gemileri, O'nun 
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cömertliğinden belki bir pay ararsınız ve şükredersiniz diye (koyduğu tabii yasalara) 
bağlı kılan O'dur.  

16Nahl: 15-Ve sizi sarsmasın diye arza yerinden oynatılmaz dağlar; ve yolunuzu 
bulasınız diye nehirler, yollar yerleştirdi;  

16Nahl: 16-Ve daha (nice) işaretler: (söz gelimi) yıldızlar (ki, onlar)la da insanlar 
yollarını bulmaktadırlar.  

16Nahl: 17-O halde, (düşünün, bütün bunları) yaratan (Allah), hiçbir şey 
yaratamayan herhangi bir (varlıkla) kıyaslanabilir mi? Hala aklınızı başınıza 
toplamayacak mısınız?  

16Nahl: 18-Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, asla böyle bir işin altından 
kalkamazsınız! Gerçek şu ki, çok acıyan çok esirgeyen gerçek bağışlayıcı elbette Allah'tır;  

 
16Nahl: 65-Gökten su indirip onunla, kuruyup katılaştıktan sonra toprağa yeniden 

hayat veren Allah'tır. Şüphesiz bu olguda dinlemeye niyetli olanlar için bir ders vardır.  
16Nahl: 66-Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların 

karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt 
içiriyoruz.  

16Nahl: 67-Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de 
güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.  

16Nahl: 68-Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve 
insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”  

16Nahl: 69- “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı 
(yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar 
için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.  

16Nahl: 70-Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili 
olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz 
Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.  

 
20Taha: 53-“Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size 

gökten yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift 
çıkardık.  

 
21Enbiya: 30-İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve 

diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?  
21Enbiya: 31-Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve 

(varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik.  
21Enbiya: 32-Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın 

varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.  
21Enbiya: 33-O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede 

yüzmektedirler.  
 
22Hacc: 47-Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla va’dinden 

caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.  
 
24Nur: 39-Fakat hakkı inkara şartlanmış olanlara gelince, onların yapıp ettikleri 

çölde (görülen) serap gibidir; susayan kişi su(yu gördüğünü) sanır; ama (gördüğü şeye) 
yaklaşınca orada hiçbir şey bulamaz; bunun yerine, yanında (her zaman) Allah'ı(n hazır 
ve nazır olduğunu) ve sonunda hesabını eksiksiz göreceğini fark eder; çünkü Allah 
hesapta çok (dakik ve) hızlıdır!  
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24Nur: 40-Yahut (onların yapıp ettikleri) engin bir denizin kopkoyu karanlıkları 
gibidir; (öyle bir deniz ki) üst üste kopan dalgalar ve tepedeki (kara) bulutlar o karanlığı 
daha da arttırıyor: kat kat, üst üste karanlıklar..! (öyle ki, ) insan, çıkarıp (baksa), 
neredeyse kendi elini dahi göremez; öyle ya, Allah'ın aydınlatmadığı kimse için ışık 
(bulma umudu) yoktur!  

24Nur: 41-Göklerde ve yerde var olan bütün yaratıkların, kanatlarını yayarak uçan 
kuşların, (hepsinin) Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getirdiklerini görmüyor 
musun? Gerçek şu ki, Allah'a nasıl yönelip niyaz edeceklerini, O'nun yüceliğini nasıl dile 
getireceklerini (bunların) hepsi bilmektedirler; ve Allah da onların edip eylediği her şeyi 
tam olarak bilmektedir;  

24Nur: 42-Çünkü, göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir ve bütün yollar Allah'a 
varmaktadır.  

24Nur: 43-Görmüyor musun, bulutları sürükleyen, sonra onları birbiri üzerine 
yığan ve derken senin onların bağrından boşaldığını gördüğün yağmuru yağdıran 
Allah'tır. Ve gökten doluyla yüklü (bulut) dağları indiriveren ve onların şimşeğinin 
parıltısı neredeyse gözleri kamaştırır(ken) dilediği kimseyi doluya uğratan, dilediği 
kimseden de onu uzak tutan Allah'tır!  

24Nur: 44-Geceyle gündüze yer değiştiren Allah'tır; ve bunda da görmesini bilenler 
için, şüphesiz, (çıkarılacak) bir ders vardır!  

24Nur: 45-Ve bütün canlıları sudan yaratan Allah'tır; öyle ki, kimi karnı üzerinde 
sürünür, kimi iki ayağı, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır; çünkü 
O, gerçekten de her şeye kadirdir.  

 
25Furkan: 53-O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi 

salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.  
25Furkan: 54-O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana 

getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.  
 
27Neml: 88-Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların 

geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.  

 
30Rum: 48-Bulutları yükseğe kaldırsın diye (umut) rüzgarlarını estiren O'dur! O, 

bulutları göklerin üzerine dilediği gibi yayar ve onları yarıp parçalar, böylece bulutların 
içinden yağmurların boşaldığını görürsün ve kullarından dilediğinin üzerine yağdırıp 
onları sevince boğar,  

 
31Lokman: 14-İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu 

her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl 
içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş 
banadır.”  

 
34Sebe: 3-Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, "Kıyamet Saati bizi asla bulmaz!" 

diye düşünürler. De ki: "Hayır, insan kavrayışının ötesindeki her şeyi bilen Rabbimin 
hakkı için o mutlaka sizi bulacaktır!" Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile O'nun 
bilgisinden kaçamaz; ve bundan daha küçük veya daha büyük bir şey yoktur ki (O'nun) 
apaçık fermanında yer almasın;  
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35Fatır: 12-İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise 
tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs 
eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada 
suyu yara yara gittiğini görürsün.  

 
36Yasin: 33-Onlar, ölü toprağa can vermemizde ve beslenmeleri için topraktan 

ürünler çıkarmamızda (yaratma ve diriltme gücümüzün) işaretini görürler;  
36Yasin: 34-Orada (nasıl) hurmalıklar ve üzüm bağları (yetiştirmiş) ve içlerinden 

(nasıl) pınarlar fışkırtmıştık,  
36Yasin: 35-Ki onları meydana getiren kendileri olmadığı halde meyvelerini 

yiyebilsinler. Buna rağmen hala şükretmeyecekler mi?  
36Yasin: 36-Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve 

hakkında (henüz) bilgi sahibi olmadıkları şeyleri çift çift yaratan Allah ne yücedir!  
36Yasin: 37-Ve (bütün evren üzerindeki hakimiyetimizin bir parçası olan) gecede 

de onlar için bir işaret vardır: Biz ondan gün (ışığı)nı çekip alırız; ve birden karanlıkta 
kalıverirler.  

36Yasin: 38-Ve güneş(te de onlar için bir işaret vardır): o, kendine ait bir 
yörüngede akıp gider; bu, kudret sahibi ve her şeyi bilen (Allah)ın iradesinin bir 
sonucudur;  

36Yasin: 39-Ve ay(da da bir işaret vardır ki) Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını 
andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik:  

36Yasin: 40-Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü yok edebilir, çünkü hepsi 
uzayda (yasalarımız doğrultusunda) hareket ederler.  

36Yasin: 41-Onlar için bir işaret de, soylarını: hemcinslerini dolu gemilerle 
(denizlerde) taşımamızda  

36Yasin: 42-Ve (yolculuklarında) binek olarak kullanabilecekleri benzer araçlar 
yaratmamız da (bulunmakta)dır;  

 
36Yasin: 80-O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla (kendi 

ateşinizi) yakarsınız".  
 
39Zümer: 5-Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi 

gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor(tekvir). Güneşi ve ayı da 
koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.  

 
41Fussilet: 10-O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine (kuleler gibi) sarsılmaz dağlar 

yerleştirdi, ona (sayısız) nimetler bağışladı ve oradaki geçim araçlarını onları arayanlar 
arasında eşit şekilde paylaştırdı; (ve bütün bunları) dört evrede (yarattı).  

41Fussilet: 11-Ve O, (sadece) duman halinde olan göklere şekil verdi; onlara ve 
arza, "İkiniz de isteyerek yahut istemeden (varlık alanına) gelin!" diye buyurdu. İkisi 
birden: "Peki, boyun eğerek geliriz!" dediler.  

41Fussilet: 12-Ve onları iki evrede yedi gök olarak yarattı, her göğe kendi işlevini 
yükledi. Biz, yere en yakın olan gökleri ışıklarla süsledik. Ve onları emniyetli kıldık: İşte 
bu, Kudret Sahibi ve Her şeyi Bilen'in takdiridir.  

 
51Zariyat: 47-Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu 

istikrarlı bir şekilde genişleten.  
51Zariyat: 48-Biz yeri genişçe yaydık ve onu pek de güzel düzenledik!  
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51Zariyat: 49-Ve Biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz.  
 
57Hadid: 25-Doğrusu, (daha önce de) elçilerimizi (bu) hakikatin bütün kanıtları ile 

gönderdik; ve onlar aracılığıyla vahyi bağışladık (ve böylece, doğru ile eğriyi 
tartabilmeniz için size) bir terazi (verdik) ki insanlar adaletle davranabilsinler; ve (size) 
içinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri (kullanma 
yeteneği) bağışladık. (Bütün bunlar size verildi ki) Allah, O'nun ve Elçisi'nin yolunda 
yürüyenleri ayırabilsin, (Kendisi) insan kavrayışının ötesinde olsa bile. Şüphesiz Allah 
güçlüdür, kudret sahibidir.  

 
65Talak: 12-Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri 

bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her 
şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.  

 
70Mearic: 4-Bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) 

yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.  
 
79Naziat: 27-29-Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu 

Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.  
 
86Tarık: 11-Dönüşlü göğe andolsun,  
86Tarık: 12-Yarık yarık çatlamış yere andolsun.  
 

BÜYÜ VE SİHİR 

2Bakara: 102-Ve (onun yerine) Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında şeytanca 
niyetler taşıyan kimselerin telkin ede geldiklerine uyarlar. Hakikati inkar eden Süleyman 
değildi, ama o şeytanca niyetler taşıyan kişiler halka sihir öğreterek hakikati inkar 
ettiler; -ve onlar, Babil'deki iki melek Harut ve Marut vasıtasıyla ihdas edilene (uyarlar)- 
gerçi bu ikili, öncelikle, "Biz sadece ayartıcılar; sakın (Allah'ın vahyettiği) hakikati inkara 
yeltenmeyin!" şeklinde uyarıda bulunmadan hiç kimseye onu öğretmediler. Ve onlar, bu 
ikiliden, karı koca arasında nasıl huzursuzluk çıkarılacağını öğreniyorlardır; ancak 
Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremedikleri gibi sadece kendilerine 
zarar veren ve hiç faydası olmayan bir bilgi ediniyorlardı; oysa onlar, bu (bilgiyi) 
edinenin ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz kalacağını biliyorlardı. Doğrusu, 
karşılığında ruhlarını sattıkları o (sanat) ne kötüdür, keşke bunu bilselerdi!  

10Yunus: 81-Sihirbazlar atacaklarını atınca, Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız 
sihirdir. Allah, onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.  

7A’raf: 116-(Mûsâ), “Siz atın” dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca 
insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.  

 
 

CENNET VE CEHENNEM 

2Bakara: 214-(Ama), sizden önce gelip geçen (mümin)ler gibi sıkıntı çekmeden 
cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Onların başına öyle ezici sıkıntılar ve 
katlanılmaz darlıklar geldi ki ve öylesine sarsıldılar ki, müminlerle birlikte Elçi de: 
"Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?" diye feryat ediyordu. Gözünüzü açın, Allah'ın 
yardımı (daima) yakındır!  
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2Bakara: 82-İmana ermiş olup doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, sürekli 
içinde kalmak üzere cenneti hak edenler de işte bunlardır.  

2Bakara: 111-Onlar: "Yahudi ve Hıristiyan olmadıkça hiç kimse cennete giremez!" 
diye iddia ederler. Bu onların kuruntusudur! De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi 
iseniz, iddianızı kanıtlayın!"  

2Bakara: 265-Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 
olarak harcayanların durumu (ise), verimli topraklar üzerindeki bahçe(cennet) gibidir: 
Bir sağanak vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman da hafif 
yağmur (düşer oraya). Ve Allah yaptığınız her şeyi görür.  

2Bakara: 266-Sizden biriniz, içinden ırmaklar akan ve çeşit çeşit meyve ile dolu bir 
hurma ve asma bahçesine(cennet) sahip olmayı -ama sonra da sadece (bakıma muhtaç) 
zayıf çocuklarıyla yaşlılığa terkedilmeyi- ve sonra kızgın bir kasırganın bahçeye isabet 
edip onu tamamen kasıp kavurmasını ister mi? Belki düşünürsünüz diye Allah 
mesajlarını size böylece açıklar.  

 
3Al-i İmran: 133-Rabbinizin affına mazhar olmak ve Allah'a karşı sorumluluk 

bilinci duyanlar için hazırlanmış gökler ile yer kadar geniş bir cennete ulaşmak için 
birbirinizle yarışın;  

3Al-i İmran: 142-Allah, (kendi yolunda) üstün çaba gösterdiğinizi ve zorluklara 
karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz?  

3Al-i İmran: 195-Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek(zeker) 
olsun kadın(unsâ) olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin 
yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim 
yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de onların 
kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu 
ödül, Allah tarafındandır. Karşılığın güzeli O'nun katındadır. 

4Nisa: 124-Halbuki -ister erkek ister kadın olsun- iman edip (yapabileceği) doğru 
ve yararlı işler yapan kimse cennete girecek ve bir hurma çekirdeği(ni dolduracak) 
kadar bile haksızlığa uğramayacaktır.  

 
7A’raf: 42-Ama imana erişen, doğru ve yararlı işler yapan kimseler -(ki) şüphesiz, 

Biz kimseye taşıyabileceği yükten fazlasını yüklemeyiz- işte, ebediyyen kalmak üzere 
cennete girecek olan bunlardır; 43-(ki, oraya girmeden önce) onların içlerinde (takılıp 
kalmış) olabilecek düşünce ya da duygu türünden uygunsuz ne varsa silip atacağız; 
orada önlerinde dereler-ırmaklar çağıldayacak; ve onlar: "Bütün övgüler, bizi bu 
(bahtiyarlığa) eriştiren Allaha yakışır; çünkü eğer O bize yol göstermeseydi biz asla 
doğru yolu bulamazdık! Ve Rabbimizin elçileri bize gerçekten de doğruyu söylemişler!" 
diyecekler. Ve (bir ses): "İşte geçmişte edip eyledikleriniz sayesinde kazandığınız cennet, 
bu!" diye yankılanacak 44-Ve cennetlikler, ateşliklere, "Rabbimiz bize ne söz verdiyse, 
bütünüyle gerçekleşmiş bulduk; ya siz, siz de Rabbinizin size vaat ettiği şeyi 
gerçekleşmiş buldunuz mu?" diye seslenecekler. (Berikiler): "Ah, evet!" diye karşılık 
verecekler. Bunun üzerine içlerinden bir ses haykıracak: "Allahın laneti, zalimlere 
elverir, 46-Bu iki taraf arasında bir engel bulunacaktır. Ve orada, (hayattayken) 
kendilerine (eğri ile doğruyu) ayırt edebilme yetisi bahşedilmiş, onların her birini 
taşıdığı belirtiden tanıyan kimseler olacak. Ve (girmek için) can attıkları halde cennete 
(henüz) girmemiş olan bu kimseler cennetliklere: "Size selam olsun" diye seslenecekler. 
50-Ve ateşin yarenleri, cennetliklere: "Üzerimize biraz su dökün, yahut Allahın size 
bahşettiği (cennet) azıklar(ın)dan (atın bize)!" diye seslenecekler. (Berikiler:) "Doğrusu, 
Allah, gerçeği inkar edenleri her ikisinden de yoksun kılmıştır;  
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11Hud: 106-Bedbaht olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte 

(yaşayacak) ve orada ah çekip inleyecekler. 107-(Ve) Rabbin aksini dilemedikçe, gökler 
ve yer yerinde durduğu sürece orada kalacaklar: çünkü, dilediğini yapan (Allah')tır, 
senin Rabbin. 108- 

Bahtiyar olanlara gelince, onlar (da dünyada yaptıklarından ötürü) cennette 
(yaşayacak) ve Rabbin bunun aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece -
bitmeyen bir lütfun sonucu olarak- orada kalacaklar.  

 
13Ra’d: 35-Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimselere söz verilen cennet, 

içinde ırmakların çağıldadığı (bahçeler) gibidir; (fakat dünyadaki bahçelerden fazla 
olarak) onun ürünleri ebedidir; gölgelikleri de (öyle). Allah'a karşı sorumluluk bilinci 
taşıyan kimselerin varacağı yer işte böyle olacaktır; hakkı inkar edenlerin varacağı yerse 
ateş olacak.  

16Nahl: 97-Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel 
bir hayat ile yaşatırız. Mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.  

 
17İsra: 91-"Yahut hurma ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir bahçen(cennet) olmadıkça; 

ve onların arasında çağıl çağıl dereler akıtmadıkça;  
25Furkan: 8-Yahut kendisine (Allah tarafından) bir hazine verilseydi, yahut 

(zahmetsiz) yiyip içtiği (tılsımlı) bir bahçesi olsaydı ya!" Ve bu zalimler (birbirlerine): 
"Eğer (Muhammed'e) uyacak olsaydınız, büyülenmiş bir adamdan başkasına (uymuş, 
olmazdınız)!" diyorlar.  

41Fussilet: 30-32-Rabbim Allah’tır, deyip dürüstçe yaşayanlara, “Endişelenmeyin, 
üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin” diye melekler iner de iner. “Bizler, 
sizlerin dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Orada canlarınızın çektiği(iştihâ) 
ve istediğiniz(dua-davet) her şey vardır. Bağışlayıcı merhametliden bir konuklama 
olarak.  

40Mümin: 40-Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya 
erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada onlara 
hesapsız rızık verilecektir.  

43Zuhruf: 67-73Müttakilere gelince, size endişe de yoktur, üzüntü de. Siz ve 
eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete giriniz! Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. 
Orada canlarının istediği(iştihâ), gözlerinin hoşlandığı(leziz) her şey vardır. Orada ebedî 
kalacaksınız. Yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol 
bol meyveler vardır, onlardan yersiniz.  

 
47Muhammed: 15-Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlara vaad edilmiş olan 

cennet örneği -(bir cennet ki) içinde zamanın bozamadığı sudan ırmaklar, tadı hiç 
değişmeyen sütten ırmaklar, içene lezzet veren şaraptan ırmaklar ve saf süzme baldan 
ırmaklar var ve içinde (yaptıkları güzel işlerin) bütün meyvelerini ve Rablerinin 
mağfiretini tadabilme (imkanı) var- işte bu (cennet), ateşi mesken edinenlerin ve 
bağırsaklarını parçalaması için yakıcı ümitsizlik sularını içmeye mahkum edilenlerin 
(hak ettikleri karşılık) ile bir olur mu?  

 
 

DİN İSTİSMARCILIĞI 

DİN İSTİSMARCININ DİNİ KENDİ ÇIKARLARIDIR 
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2Bakara: 8-İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, gerçekte inanmadıkları halde "Biz 
Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyoruz" derler. 

2Bakara: 9-(Aslında) onlar, Allah'ı ve iman edenleri kandırmak isterler. Halbuki 
kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar ve bunu da fark etmezler. 

2Bakara: 10- Kalpleri(duyguları) hastalıklıdır, Allah hastalıklarını daha da 
artırmıştır ve ısrarlı yalanlarından dolayı onları şiddetli bir azap beklemektedir. 

2Bakara: 11- Onlara "Yeryüzünde yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!" 
dediklerinde "Biz sadece düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz!" diye cevap verirler.  

2Bakara: 12- Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir, ama 
bunu (kendileri de) idrak etmezler.  

2Bakara: 13- Onlara: "Diğer insanların inandığı gibi inanın!" denildiğinde, "(Şu) dar 
kafalıların inandığı gibi mi?" diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar kafalılar, ama 
bunu bilmezler.  

2Bakara: 14- Ve iman etmiş olanlarla karşılaştıkları zaman da, "Biz de (sizin gibi) 
inanıyoruz!" iddiasında bulunurlar; ama şeytani dostlarıyla baş başa kaldıklarında, 
"Aslında biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece eğleniyoruz" derler.  

2Bakara: 15- Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı 
verecek ve onları küstahlıkları ile baş başa şaşkınca bocalamaya terk edecektir.  

2Bakara: 16-(Çünkü) onlar, hidayete karşılık haktan sapmayı satın almışlar, ama ne 
(bu) ticaretleri onlara fayda sağlamış, ne de (başka bir şekilde) hidayet bulmuşlardır.  

2Bakara: 17- Onların hali, ateş yakan öyle kimselerin haline benzer ki, o (ateş), 
çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah, görmesinler diye ışıklarını alıp onları zifiri 
karanlığa gömer;  

2Bakara: 18- Onlar, sağırlık edenler, dilsizlik edenler, körlük edenlerdirler. Artık 
(hak ve hakikata) dönmezler.  

2Bakara: 19- Ya da (onların durumu) gökten zifiri karanlıklar içinde gök gürültüsü 
ve şimşekle gelen şiddetli bir sağanağ(a benzer): Ölümün dehşeti içinde yıldırımlardan 
korunmak için parmakları ile kulaklarını tıkarlar, ama Allah hakikati inkar edenleri 
(kudreti ile) kuşatır.  

2Bakara: 20- Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir; ışık verince hareket 
ederler, karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Şayet Allah uygun görseydi, 
onları işitme ve görme (yetenek)lerinden yoksun bırakabilirdi: Çünkü Allah her şeye 
kadirdir.  

 
 
2Bakara: 79- Vay o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra da onu az bir 

karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin 
yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  

2Bakara: 80- Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı günler dışında asla 
dokunmayacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -
Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden caymaz- Yoksa siz Allah’a karşı 
bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?  

 

3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi 
siz ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında 
olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında 
yalan söylerler.  
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3Al-i İmran: 79-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) ve 
peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez.  

3Al-i İmran: 80-Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz Kitab’ın 
gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, “Melekleri ve 
peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman 
olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

 

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır(gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında 
yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar 
ise kurtulamazlar.”  

 

9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 
(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i 
(İsa'yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. 
O’nun yanı sıra tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) ve dini 
otoritelerin (rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler 
(YİYİCİLER)  ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyarlar (YASAKÇILAR). Altın ve 
gümüşü biriktirip (STOKÇULAR) Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara çetin 
bir azabı müjdele. 
 

57Hadid: 27-Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik; ve (zaman 
içinde) arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik; o'na 
(sadık bir şekilde) uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa 
gelince, Biz onlara bunu emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri 
uydurdu(bidat ortaya koydular). Ama sonra ona, (her zaman) gerektiği gibi uymadılar, 
böylece Biz, (gerçekten) iman etmiş olanlara karşılığını verdik, ama onların çoğu yoldan 
çıkmışlardı.  
 

 

DOSTLUK 

2Bakara: 257-Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları 
karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları nurdan 
karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır.  

 
3Al-i İmran: 28-Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu 

edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan 
korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız 
Allah'adır.  

 
3Al-i İmran: 118-Ey iman sahipleri! Kendi dışınızdakilerden: seviyenizin 

altındakilerden bir kimseyi sırdaş edinmeyin. Sizi sarpa sardırıp perişan etmekten 
çekinmezler. Size sıkıntı verecek şeyi pek severler. Ağızlarından nefret ve öfke 
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taşmaktadır. Göğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktür. Eğer aklınızı 
işletirseniz Allah size ayetlerini açık-seçik göstermiştir.  

3Al-i İmran: 119-Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. 
Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında "inandık" derler, kendi 
başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. 
De ki: "Kin ve öfkenizle ölün." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.  

3Al-i İmran: 120-Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük 
gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, onların 
hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.  

 
4Nisa: 88-Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah 

onları kazandıkları yüzünden baş aşağı etmişken, Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi 
istiyorsunuz? Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.  

4Nisa: 89-Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı 
istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. 
Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da 
onlardan ne dost edinin ne de yardımcı.  

 
4Nisa: 139-Öyle kişiler ki onlar (münafık ikiyüzlüler), müminleri bırakıp da küfre 

sapanları dostlar ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve 
yüceliğin tümü Allah'ındır.  

4Nisa: 140-Allah, Kitap'ta size şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkâr 
edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka söze dalıncaya kadar, 
onlarla birlikte oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, 
münafıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.  

4Nisa: 141-Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah'tan size fetih nasip olursa, "sizinle 
birlikte değil miydik" diyecekler. Kâfirlere bir nasip ulaşırsa şunu söyleyecekler: 
"Başarınıza destek vermedik mi, müminlere karşı size siper olmadık mı?" Artık kıyamet 
günü aranızda Allah hükmedecektir. Allah, müminler aleyhine kâfirlere bir yol asla nasip 
etmez.  

4Nisa: 142-Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya 
uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin 
bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.  

4Nisa: 143-Arada bocalayıp dururlar. Ne şunlardan yanadırlar ne bunlardan yana. 
Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.  

 
4Nisa: 144-Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar 

edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?  
4Nisa: 145-Şüphe yok ki, ikiyüzlüler ateşin en dibine atılacaklar ve sen onlara 

yardım edebilecek birini bulamayacaksın.  
4Nisa: 146-Ancak tevbe edenler, dürüst ve erdemlice yaşayanlar, Allaha sımsıkı 

sarılanlar ve yalnız Ona yürekten inanıp bağlananlar hariç: Zira bunlar müminlerle 
birlikte olacaklardır ve zamanı geldiğinde Allah bütün müminlere büyük bir mükafat 
bahşedecektir.  

 
5Maide: 50-Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak 

inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?  
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5Maide: 51-Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. 
Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, 
onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.  

5Maide: 52-İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir 
felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını 
görürsün. Ama Allah, yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde 
gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar.  

5Maide: 53- (O zaman) iman edenler derler ki: “Sizinle beraber olduklarına dair var 
güçleriyle Allah’a yemin edenler şunlar mı?” Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece 
ziyan edenler olmuşlardır.  

5Maide: 54-Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, 
Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, mü'minlere karşı 
alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu', Allah yolunda cihad eden ve 
kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu 
dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.  

5Maide: 55-Sizin gönül dostunuz Allah'tır, O'nun resulüdür, bir de rükû eder bir 
halde namazı kılıp zekâtı vererek iman edenlerdir.  

5Maide: 56-Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe 
yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.  

5Maide: 57-Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, 
alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer 
inanıyorsanız, Allah'tan korkup sakının. 

 
5Maide: 79-İşledikleri kötülükten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Ne kötü şeydi 

yapmayı sürdürdükleri!  
5Maide: 80- (Ve şimdi) onların bir çoğunun hakikati inkar edenlerle dost 

olduklarını görebilirsin! İhtiraslarının onları sürüklediği şey (öyle) kötüdür (ki) Allah 
onlara gazap etmiştir; ve onlar azap içinde yaşayacaklardır.  

5Maide: 81-Çünkü, eğer onlar Allaha, kendilerine gönderilen Peygambere ve ona 
indirilen her şeye (gerçekten) inansalardı, bu (hakikat inkarcı)larını dost edinmezlerdi: 
Ama onların çoğu sapkındır.  

 
6En’am: 128-Allah, onları(n tümünü) bir araya topladığı o gün, "Ey görünmez 

(şeytani) varlıklar ile yakınlık içinde olanlar! Siz (diğer) bir çok insanı tuzağa 
düşürdünüz!" (diyecektir). Onlara yakın olan insanlar (ise,) "Ey Rabbimiz! Biz (hayatta) 
birbirimizin arkadaşlığından yararlandık; ama (artık) süremizin sonuna geldik -Senin 
bizim için tayin ettiğin sürenin- (ve artık yolumuzun yanlışlığını görüyoruz!)" diyecekler. 
(Ama) O, "Sizin yurdunuz ateş olacak, Allah aksini dilemedikçe!" diyecektir. Şüphe yok ki 
Rabbiniz hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.  

 
7A’raf: 3-Rabbinizin katından size indirilene uyun; Ondan başka önderlerin(evliya) 

ardından gitmeyin. Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda bunu.  
 
7A’raf: 27-Ey Adem oğulları! Tıpkı atalarınızın cennetten çıkarılmalarına yol açtığı 

gibi, Şeytanın sizi de ayartmasına izin vermeyin: (Allaha karşı sorumluluk bilincinin 
benzediği) örtülerden yoksun bırakmıştı o. Muhakkak ki o ve avenesi, onları hiç fark 
edemeyeceğiniz yerde ve biçimde sizi (de) pusuda bekliyor! Gerçek şu ki Biz (her 
türden) şeytani güçler ve kuvvetleri, (içtenlikle ve doğru bir biçimde) inanmayanların 
dostlar(veliler) kıldık.  
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7A’raf: 30-O, (sizden) bazılarını doğru yola yönelterek onurlandıracak; ama 

bazıları(nız) için de doğru yoldan sapmak kaçınılmaz olacak: Çünkü, bakın, onlar Allahı 
bırakıp (kendi) kötü dürtülerini kendilerine dost edinecekler, hem de böylelikle doğru 
yolu bulmuş olduklarını sanarak!"  

 
8Enfal: 72-Öte yandan imana erişen, zulmün egemen olduğu diyardan göç 

eden(hicret), Allah yolunda mallarıyla çaba gösterip duran(cihad) kimselere ve (onlara) 
kol kanat açıp, yardım edenlere gelince; işte bunlar (sahiden) birbirlerinin dostu ve 
hamileridir(veli). Fakat inanmış oldukları halde (sizin beldenize) göç etmemiş olan 
kimselere gelince; onların korunup gözetilmesinden hiçbir bakımdan siz sorumlu 
değilsiniz, ta ki (sizin yanınıza) göç edecekleri vakte kadar. Yine de, din konusunda 
sizden yardım isterlerse, (onlara) yardım elinizi uzatmaktır size düşen; yeter ki (bu 
yardım) kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmasın; çünkü 
Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.  

8Enfal: 73-İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız 
(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir 
bozgunculuk (fesat) olur.  

8Enfal: 74-O inanıp hicret edenler, Allah yolunda didinenler, o barındırıp yardımcı 
olanlar var ya, gerçek müminler işte onlardır! Bir bağışlanma var onlar için, bol bir rızık 
var.  

8Enfal: 75-Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, 
işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabına göre, birbirlerine (mirasta) 
önceliklidir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.  

 
9Tevbe: 6-Eğer müşriklerden biri senden güvence dilerse: senin yanına gelmek, 

sana komşu olmak isterse, ona güvence verip yakınlaşma isteğini kabul et ki, Allah'ın 
kelamını dinleyebilsin. Sonra da onu, güvenli gördüğü yere kadar götür. Böyle yapmanın 
gerekçesi şudur: Bunlar bilmeyen bir topluluktur.  

9Tevbe: 7-Müşriklerin Allah katında, onun resulü katında ahitleri nasıl olabilir! 
Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız müstesna. Bu şekilde antlaşması 
olanlara, onlar size doğru dürüst davrandıkça, siz de doğru dürüst davranın. Allah, 
sakınanları sever.  

 
9Tevbe: 16-Yoksa siz, içinizden ilahi Mücadile edenleri ve Allah'tan ve Resûlü'nden 

ve mü'minlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' 
bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.  

 
9Tevbe: 23-Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve 

kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, 
zalimlerin ta kendileridir.  

9Tevbe: 24-De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz: 
menfaat çevreniz, elde ettiğiniz mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden 
konutlar sizin için Allah'tan, resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise artık 
Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan ayrılmış bir topluluğu doğruya ve 
güzele kılavuzlamaz."  

 
9Tevbe: 71-Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği 

emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve 
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Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

 
10Yunus: 62-Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.  
10Yunus: 63-Onlar, imana erişip Allah'a karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya 

çalışan kimselerdir.  
 
11Hud: 112-Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler 

de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
hakkıyla görür.  

11Hud: 113-Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’ın 
yanı sıra dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.  

 
18Kehf: 102-Hakkı inkara şartlanmış olan bu kimseler, Benim kullarım(dan 

herhangi birini) Bana karşı (kendilerine) dost, koruyucu(evliya) edinebileceklerini mi 
sandılar? Hiç şüphe edilmesin ki Biz cehennemi hakkı inkar edenler için bir konak yeri 
olarak hazırlamışızdır.  

 
29Ankebut: 41-Allah’ın yanı sıralarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev 

edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. 
Keşke bilselerdi!  

 
39Zümer: 3-Halis inancın yalnız Allah'a yönelmesi gerekmez mi? O’nun yanı 

sırasını dost ve koruyucu(evliya) edinenler, "Biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok 
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler). Şüphesiz Allah, (Kıyamet Günü) onlar 
arasında (hakikatten saptıkları) her konuda mutlaka hüküm verecektir, çünkü Allah, 
(kendi kendine) yalan söyleyen ve inatla nankörlük yapan hiç kimseyi rahmetiyle doğru 
yola ulaştırmaz!  

 
48Muhammed: 29-Muhammed Allah'ın Elçisi'dir ve (sadakatle) o'nun yanında 

olanlar, bütün hakikat inkarcılarına karşı kararlı ve tavizsiz, (ama) birbirlerine karşı 
merhamet doludurlar. Onların (namazda) eğilerek (ve) yere kapanarak Allah'ın lütuf ve 
rızasını aradıklarını görürsün. Onların işaretleri, yüzlerindeki secde izleridir. Şu, onların 
hem Tevrat'taki ve hem de İncil'deki temsilleridir: (Onlar) filiz veren bir tohum 
gibi(dirler), sonra Allah o (filizi) güçlendirir ki sağlam şekilde büyüsün ve (sonunda) 
kökü üzerinde dimdik dursun ve üreticileri sevindirsin... (Allah böylece müminleri 
sağlam ve dayanıklı: dirençli kılar) ki onlar aracılığıyla hakikat inkarcılarını şaşırtsın. 
(Ama) onlardan inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir 
mükâfat vaat etmiştir.  

 
58Mücadile: 22-Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun, Allah'a ve resulüne 

karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir dostluk kurduğunu göremezsin. Bunlar onların ister 
babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Allah 
onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Onları, 
altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; sürekli kalacaklardır orada. Allah 
onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah'ın hizbi işte 
bunlardır. Dikkat edin, Allah'ın hizbi, başarıya ulaşanların ta kendileridir!  
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60Mümtahine: 1-Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız 
olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı 
inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan 
çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız 
(böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, 
açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, mutlaka doğru yoldan 
sapmıştır.  

60Mümtahine: 2-Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini 
ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkâr etmenizi arzu ederler.  

60Mümtahine: 3-Kıyamet gününde ne hısımlarınızın ne de çocuklarınızın size 
hiçbir yararı olmaz. O, sizi birbirinizden ayıracaktır. Allah, işleyip ürettiklerinizi açık açık 
görmektedir.  

60Mümtahine: 4-İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. 
Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan 
gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir 
olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir." Ancak 
İbrahim'in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim, ama Allah'tan gelecek herhangi bir 
şeye karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik 
ve 'içten sana yöneldik.' Dönüş sanadır."  

60Mümtahine: 5-"Rabbimiz, bizi inkâr edenler için fitne (deneme konusu) kılma ve 
bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin."  

60Mümtahine: 6-Andolsun, onlarda sizlere, Allah'ı ve ahiret gününü umud edenlere 
güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayan), Hamid (övülmeye layık olan)dır.  

60Mümtahine: 7- (Ama) belki Allah, (ey müminler,) (şimdi) düşman olarak 
gördüğünüz kimseler ile sizin aranızda (karşılıklı) bir yakınlık oluşturabilir; çünkü Allah 
her şeye kadirdir ve çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.  

60Mümtahine: 8- İnanc(ınız)dan dolayı size karşı savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan sürmeyen (inkarcılara) gelince, Allah onlara nezaketle ve adaletle 
davranmanızı yasaklamaz çünkü Allah adil davrananları sever.  

60Mümtahine: 9- Allah, yalnızca, inanc(ınız)dan dolayı size karşı savaşan ve sizi 
anayurdunuzdan süren veya (başkalarının) sizi sürmesine yardım edenlere dostlukla 
yaklaşmanızı yasaklar; ve (içinizden) onlara dostluk gösterenlere gelince, gerçek 
zalimler işte onlardır!  

 

SOSYAL YAŞAM VE İNSANİ İLİŞKİLER 

2Bakara: 208- Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın 
adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.  

3Al-i İmran: 104-Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir 
topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.  

3Al-i İmran: 110-Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 
kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette 
kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık 
kimselerdir.  

3Al-i İmran: 114-Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. 
Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.  

7A’raf: 157-Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o 
ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten 
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alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki 
ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım 
edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.  

9Tevbe: 71-Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği 
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve 
Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

9Tevbe: 112-Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , 
rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu 
sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.  

22Hacc: 41-Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve 
iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü 
yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.  

31Lokman: 17-“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. 
Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş 
işlerdendir.”  

24Nur: 61-Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. 
Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek 
kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın 
evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin 
evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde 
yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek 
yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından 
mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. İşte Allah, düşünesiniz diye 
âyetleri size böyle açıklar.  

24Nur: 62-Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan, onunla beraber 
toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen 
kimselerdir. O hâlde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine 
izin ver ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.  

49Hucurat: 11-Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar 
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar 
kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla 
çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar 
zâlimlerin ta kendileridir.  

49Hucurat: 12-Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı 
günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin 
gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini 
yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, 
tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.  

49Hucurat: 13-Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah 
katında sizin en üstün (değerli) olanınız, (ırk ya da soyca değil) sorumluluk bilinci 
(takvaca) açısından en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.  
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GİYİM 

7A’raf: 26-Ey Adem oğulları! Ayıplanacak yerlerinizi kapatacak bir giysi(LİBAS), bir 
görkem-güzellik nesnesi olarak giyim kuşam (yapma bilgisini) bahşettik; ama Allaha 
karşı sorumluluk bilinci(TAKVA) örtüsü(LİBAS) daha hayırlıdır. İşte bunda (da) Allahın 
ayetlerinden biri var ki, insanoğlu belki ders alır.  

 
24Nur: 30-Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını indirsinler. Bedenlerine sahip 

çıksınlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan 
haberdardır.  

24Nur: 31-Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını indirsinler. Bedenlerine sahip 
çıksınlar. Alımlı yerlerini(zînetlerini), görünen kısımlar müstesna, açmasınlar. 
Örtülerini(HUMUR) göğüs yırtmaçlarının(CEYBLER) üzerine vursunlar. Alımlı 
yerlerini(zînetlerini) şu kişilerden başkasına teşhir etmesinler: Kocaları yahut babaları 
yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri 
yahut kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar 
yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut 
kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Alımlı 
yerlerinden(zînetlerinden), gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere 
vurmasınlar. Ey müminler, Allah'a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!  

 
24Nur: 60-Bir nikâh ümidi beslemeyen, yaşlı kadınların, alımlı 

yerlerini(zînetlerini) teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini(SİYAB) çıkarmalarında 
kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah 
işitendir, bilendir.  

 
33Ahzab: 59-Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, 

dış giysilerini(CİLBAB) üzerlerine alsınlar. Bu, onların tanınmaları ve taciz edilmemeleri 
için çok daha uygun bir yoldur. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.  

 
71Nuh: 7-"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar 

parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini(SİYAB) başlarına çektiler ve büyüklük 
tasladıkça büyüklük gösterip direttiler.'  

 
SİYAB: 24Nur: 58 11Hud: 5 18Kehf: 31 22Hacc: 19 74Müddessir: 4 76İnsan: 21 

71Nuh: 7 
LİBAS: 2Bakara: 187 7A’raf: 27 16Nahl: 112 22Hacc: 23 25Furkan: 47 35Fatır: 33 

78Nebe: 10 
 
 

GRUPLAŞMAK 

 
3Al-i İmran: 103- Hepiniz Allah'ın ipine(ilahi kitaba) sımsıkı sarılın. Gruplaşmayın. 

Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, 
kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak 
sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur 
ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.  
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3Al-i İmran: 105-Kendilerine apaçık belgeler(deliller) geldikten sonra, fırka fırka 
(grup grup) olmuşlar ve anlaşmazlığa(ihtilafa) düşenler gibi olmayın. İşte onlar(grup 
grup olanlar, ihtilaf edenler) için büyük bir azap vardır. 

6En’am: 159-Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen 
hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra O, işlemekte 
olduklarını kendilerine haber verecektir.  

30Rum: 31-'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup 
sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. 32- (O müşrikler ki,) Kendi 
dinlerini fırkalara(gruplara) ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup 
kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.  

42Şura: 13-O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda grup grup olmayın" diye dinden 
Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet 
ettiğimizi sizin için de dini bir yasa olarak belirledi. Senin kendilerini çağırdığın şey, 
müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete 
erdirir. 14- Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki 'kıskançlık ve 
haksızlık' dolayısıyla gruplaştılar. Eğer Rabbinden, adı konulmuş bir süreye kadar 
geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm verilmiş (iş 
bitirilmiş)ti. Şüphesiz onların ardından Kitaba mirasçı olanlar ise, her halde ona(ilahi 
kitaba) karşı kuşku verici bir tereddüt içindedirler.  

 
12Yusuf: 39-"Ey zindan arkadaşlarım, grup grup olmuş Rabler mi daha hayırlıdır, 

yoksa kahhar (ezici güçte) olan bir tek Allah mı?" 12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra 
kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve 
atalarınızın ad (nitelik) olarak adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden 
başkası değildir. İlahi hüküm belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden 
başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak 
insanların çoğu bilmezler."  

21Enbiya: 92-Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin 
Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz. 93-Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça 
dağıttılar (dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi bize döneceklerdir.  

 
23Müminun: 52-İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de sizin Rabbinizim; 

öyleyse benden korkup sakının. 53-Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (kendi 
ürettikleri) kitapçıklar ve külliyatlar (zubur) halinde böldüler; her bir grup, kendi 
ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. 54-Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi 
gafletleri içinde bırak. 

 
 

 

 

HACC 

KUR’AN’DA ZİYAFET VE HAYVAN KESİMİNE BAKIŞ 

2Bakara: 158- (O halde) unutmayın, Safa ve Merve, Allah tarafından konulmuş 
sembollerdendir; böylece hac veya umre için Mabede gelen birinin bu ikisi arasında 
gidip gelmesinde bir mahzur yoktur. Zira, eğer kişi, yapılması gerekenden daha çok iyilik 
yaparsa bilsin ki Allah, şükre bol karşılık verendir, her şeyi bilendir.  
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2Bakara: 189-Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit 
ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi 
(Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.  

 
2Bakara: 196-Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve 

buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(HEDİYE)(ı 
gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise 
veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi 
gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına 
gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc'da üç gün, döndüğünüzde yedi 
(gün) olmak üzere, bunlara, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i 
Haram'da olmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek 
çetin olandır.  

2Bakara: 197-Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona 
hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah 
onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı 
gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.  

2Bakara: 198- (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini 
istemekte size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın 
ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. 
Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.  

2Bakara: 199- Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah’tan 
bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

 
2Bakara: 200- Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı 

andığınız (zikrettiğiniz) gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın (zikredin). 
İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların 
ahirette bir nasibi yoktur.  

2Bakara: 203- Sayılı günlerde Allah’ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan 
Mekke’ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah’a 
karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun 
ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.  

 
22Hacc: 26-Çünkü, İbrahim’e bu İbadet Evi’nin kurulacağı yeri gösterdiğimiz 

zaman (o’na demiştik ki:) “Bana kimseyi ortak koşma! Ve Benim Mabedimi, onu tavaf 
edecek olanlar için, onun önünde (Rablerini tazim ve tefekkür ederek) dikilip duranlar 
için, saygıyla eğilenler ve yere kapananlar için temiz tut!”  

22Hacc: 27-Bunun içindir ki, (ey Muhammed,) bütün insanları hacca çağır: yaya 
olarak ve hızlı yürüyen her (türlü) binek üstünde, (dünyanın) en uzak köşelerinden sana 
gelsinler  

22Hacc: 28-de (bunun) kendilerine sağlayacağı yararları görsünler; ve (kurban 
için) belirlenen günlerde, (bu amaçla) O’nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar 
üzerine Allah’ın ismini ansınlar; ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki 
yoksulu da doyurun.  

22Hacc: 29-Bundan sonra, uymak zorunda oldukları belli birtakım kısıtlamalara 
son versinler; (varsa) adaklarını yerine getirsinler ve (Dünyanın) bu en eski Mabedini 
(bir kere daha) tavaf etsinler.  
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22Hacc: 30-Bütün bunlar (Allah tarafından öngörülmüştür;) dolayısıyla, kişi eğer 
Allah’ın (bu) yasaklayıcı buyruklarını saygıyla gözetirse, bu Rabbinin katında kendi 
iyiliğine sonuç verecektir. (Yasak oldukları) size bildirilenlerin dışında, (kurban etmek 
ve etinden yemek üzere) bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse artık, (Allah’ın 
yasaklamış bulunduğu her şeyden, ve en çok da) inanç ve uygulama olarak puta 
taparlığın her türlü bayağılığından uzak durun; asılsız her türlü sözden kaçının,  

22Hacc: 31- (ve bunu,) O’nun yanı sıra kimseye, hiçbir şeye tanrısal nitelikler 
yakıştırmaksızın (ve) sahte ve düzmece olan her şeyden yüz çevirip yalnızca Allah’a 
yönelerek (yapın): çünkü, bilin ki, Allah’ın yanı sırasına tanrılık yakıştıran kimse, gökten 
savrulup düşen, kuşların didikleyip kapıştığı, yahut rüzgarın uzak, ıssız bir yere 
savurduğu kimseye benzer.  

22Hacc: 32- İşte bu (akılda tutulmalıdır,) Allah tarafından konulan simgeleri 
saygıyla gözeten kimse (bilsin ki,) bu (simgeler gerçek anlamını inananların) 
kalpler(in)de Allah’a karşı taşıdıkları sorumluluk bilincinde bulmaktadırlar.  

22Hacc: 33-Bu (simgeleri gözetmekte gösterilen bilinç ve duyarlığın) size (O’nun 
tarafından) belirlenmiş bir süreye kadar yararları olacaktır; sonra bunda güdülen 
amacın ve varılan sonucun (tevhid inancını simgeleyen) En Eski Mescid (olduğunu 
anlayacaksınız).  

22Hacc: 34-Bunun gibi, (Bize inanan) her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk 
eylemi olarak öngördük ki, (bu amaçla,) kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları 
keserken Allah’ın ismini ansınlar. Ve (her zaman akıllarında tutsunlar ki:) Sizin tanrınız 
Tek bir Tanrı’dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O’na teslim edin. Ve sen de (ey 
Peygamber,) tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri (Allah’ın hoşnutluğuyla) müjdele.  

22Hacc: 35-Onlar ki, ne zaman Allah’tan söz edilse kalpleri saygı ve sakınmayla 
titrer; (onlar ki) başlarına gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs gererler; salatta 
devamlı ve duyarlıdırlar; ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına da harcarlar.  

22Hacc: 36-Hayvanların kurban edilmesine gelince, Biz bunu sizin için Allah 
tarafından konulmuş simgelerden biri olarak öngördük ki bunda sizin için (nice) 
yararlar vardır. Öyleyse artık, (kurban edilmek üzere) sıraya dizildiklerinde onların 
üzerinde Allah’ın ismini anın; ve cansız olarak yere serildiklerinde onların etinden 
kendiniz de yiyin; kendi nasibiyle yetinip istemeyen kimseyi de, istemek zorunda kalan 
kimseyi de (onunla) doyurun. Biz, işte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki 
şükredesiniz.  

22Hacc: 37-(Fakat unutmayın ki,) onların ne etleri Allah’a ulaşır, ne de kanları; 
lakin O’na ulaşan, yalnızca sizin O’na karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlıktır. İşte bu 
amaçla, onları sizin yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu, yordamını gösterdiği 
(her türlü rahmet) için O’nun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o iyilik yapanları 
müjdele  

 
28Kasas: 27-(Bir süre sonra, kızların babası, Musa'ya:) "Bak," dedi, "seni, sekiz yıl 

(hac dönemi) yanımda çalışmana karşılık bu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum; 
bu süreyi on (yıl)a tamamlarsan artık bu senin bileceğin bir iş; sana fazladan yük 
yüklemek istemem; (tersine), eğer Allah dilerse, beni hep dürüst davranan biri olarak 
bulacaksın."  
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HARAM VE HELAL BELİRLEME HAK VE YETKİSİ 

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır(gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında 
yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar 
ise kurtulamazlar.”  

10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin 
bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, 
yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a 
yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? 
Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) 
onların çoğu şükrünü bilmez.”  

6En’am: 21-24-“Allah hakkında yalan uyduran, ya da O'nun  ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler de kurtuluş yüzü görmezler. Onları 
tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, ilâh olduklarını iddia 
ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları, 
“Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar (müşrikler, çoktanrıcılar) 
değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan 
söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilâhları) onları nasıl yüzüstü bırakıp 
kayboluverdi?” 

6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 
atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu 
azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve 
tahminle yalan söylersiniz."  

 
6En’am: 150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak 

şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme.  
Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar 
Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.” 

16Nahl: 35-Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de 
atalarımız O’nun yanı sıra hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de 
haram kılmazdık.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen 
sadece apaçık bir tebliğdir.  

42Şura: 21-Yoksa onlar, Allah'ın asla izin vermediği şeyleri kendileri için (hukuki 
ve) ahlaki bir yükümlülük (din) haline sokan sözde ilahi ortakları mı var? Nihai hüküm 
ile ilgili (Allah'ın) bir kararı bulunmasaydı, onlar arasında her şey (bu dünyada) hükme 
bağlanmış olurdu ama zalimleri (öteki dünyada) acı bir azap beklemektedir.  

66Tahrim: 1-Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni memnun etmek için, 
neden Allah'ın sana helal kıldığı bazı şeyleri (kendine) haram kılıyorsun? Allah çok 
bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.  

6En’am: 138-Onlar, (haksız) bir iddia ile, "Şu hayvanlar ve tarla mahsulleri 
kutsaldır; bizim izin verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez!" derler ve bazı 
tür hayvanların sırtına yük vurulmasının yasak (olduğunu ilan eder)ler; Bir kısım 
hayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah’a iftira 
ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. 

6En’am: 139-Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı 
olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda 



http:: : www.erdemyolu.com:  

hepsi ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, 
hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.  

6En’am: 140-Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın 
kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan 
etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.  

6En’am: 143-O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) 
koyundan iki, keçiden de iki. De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? 
Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz 
bana bilerek haber verin.”  

6En’am: 144-Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki 
erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları 
mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce 
saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, 
zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.  

6En’am: 145-De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında 
leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’ın yanı sırası adına 
kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat 
istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda 
kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.  

7A’raf: 32-“De ki: “Allah’ın, kulları için ortaya çıkardığı zîneti (süslenmeyi, süs 
eşyalarını) ve güzel-temiz rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında 
inananlar içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için 
ayetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”  

9Tevbe: 37-Haram ayları ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki 
bununla inkâr edenler saptırılır. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip 
böylece Allah’ın haram kıldığını helâl kılmak için haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram 
sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, inkârcı 
toplumu doğru yola iletmez. 

 
 

HIZIR VE BİLGE KUL 

21Enbiya: 34-Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen 
ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? 

21Enbiya: 35-Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile 
de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.  

 
18Kehf: 60-80-Ve bir vakit Musa genç hizmetçisine “Ben iki denizin birleştiği yere 

varıncaya        kadar durmayacağım, yahut senelerce gideceğim.” demişti. 61- Bunun 
üzerine iki denizin birleştiği yere vardıklarında ikisi de balıklarını unuttu. O zaman o  
denizde bir deliğe doğru yolunu tutmuştu. 62-  Bu şekilde geçtikleri zaman genç 
hizmetçisine: “Getir kuşluk yemeğimizi; gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorulduk.” 
dedi. 63-  Genç: “Gördün mü? Büyük Kaya’ya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı 
unuttum; onu anmamı muhakkak şeytan unutturdu. O, şaşılacak bir şekilde denizdeki 
yolunu tuttu.” dedi. 64-  Musa, “İşte bu, aradığımızdı!” dedi. Hemen izlerini takip ederek 
gerisin geri döndüler. 65-  Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, Biz ona katımızdan 
bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 66-  Musa ona: “Doğru yol 
konusundaki sana öğretilenden bana da öğretmen şartıyla sana tâbi olabilir miyim?” 
dedi. 67-  O: “Doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. 68-  Ve havsalanın 
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almadığı şeye nasıl sabredeceksin!” dedi. 69-  Musa: “İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve 
senin hiçbir işine karşı gelmem.” dedi. 70-  O: “O halde eğer bana uyacaksan, bana hiçbir 
şey hakkında soru sorma, ta ki ben sana ondan söz açıncaya kadar.” 71-  Bunun üzerine 
ikisi beraber gittiler; nihayet gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi yaraladı. Musa: “A, 
içindekileri boğmak için mi yaraladın onu? Doğrusu kötü bir şey yaptın!” dedi. 72- O: 
“Demedim mi ki sen benimle beraber olmaya sabredemezsin?” dedi.  73- Musa: 
“Unuttuğum şeyle beni suçlama ve bu işimden dolayı bana güçlük çıkarma!” dedi. 74- 
Yine gittiler nihayet bir delikanlıya rastgeldiler; tuttu onu öldürüverdi. Musa: “Bir can 
karşılığı olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Doğrusu çok kötü bir şey yaptın!” dedi. 
75- “Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?” dedi. 76- Musa: “Eğer 
bundan sonra sana birşey sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme! Doğrusu tarafımdan 
beyan edilecek son özre erdin.” 77- Bunun üzerine yine gittiler. Nihayet bir köy halkına 
varınca onlardan yemek istediler. Ancak onlar, kendilerini misafir etmekten kaçındılar. 
Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular, tutup onu doğrulttu. Musa:  
“İsteseydin bunun karşılığında mutlaka bir ücret alırdın” dedi. 78-  O: “İşte bu, seninle 
benim ayrılmamız olacak! Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber 
vereyim. 79-  Önce gemi, denizde çalışan birtakım zavallılarındı. Ben onu kusurlu hale 
getirmek istedim; çünkü ötelerinde bütün sağlam gemileri gaspedip alan bir kral vardı. 
80-  Delikanlıya gelince, anne-babası mümin kimselerdi. Onun, o ikisini         
azdırmasından ve inkâra sürüklemesinden korktuk. 81-  İstedik ki, Rableri onun yerine 
kendilerine temizlikçe daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınını versin. 82-  
Ve gelelim duvara; o, şehirde iki yetim oğlanındı, altında onlar için  bir define vardı ve 
babaları iyi bir zat idi. Onun için Rabbin onların erginlik çağına ermelerini, definelerini 
çıkarmalarını diledi. Bu, Rabbinden bir rahmet olmak  üzeredir ve ben onu (duvar 
doğrultma işini) kendi görüşümle yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin 
açıklaması!" dedi.  

 

İÇKİ –SARHOŞ EDİCİLER-ŞANS OYUNLARI-TÜRBECİLİK VE KEHANETTE 
BULUNMAK 

2Bakara: 219- Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, 
hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür."…  

4Nisa: 43- Siz ey imana ermiş olanlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne 
dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin)… 

5Maide: 90- Siz inananlar! Sarhoşluk veren şeyler, kumar(şans oyunları), 
türbelerden medet arayışları ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, şeytan işi iğrenç 
kötülüklerden başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!  

5Maide: 91- Şeytan, sarhoşluk verici şeyler ve kumar (şans oyunları) ile sadece 
aranıza düşmanlık ve nefret sokmaya ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymaya 
çalışır. O halde, (artık) vazgeçmeyecek misiniz?  

16Nahl: 67-Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoş edici, 
hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret 
vardır.  

15Hicr: 14-15- Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, 
yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.  

15Hicr: 72- (Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri 
dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni 
dinlemezler)” dediler.  
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50Kaf: 19-Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, “İşte bu, senin 
öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir.  

 

İLKELER VE DEĞERLER 

2Bakara: 83-“Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’ın yanı sırasına kulluk(ibadet) 
etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, 
herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz 
almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.  

2Bakara: 84-Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan 
çıkarmayacaksınız” diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul 
etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz.”  

 
2Bakara: 177- Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili 

değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve 
Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 
yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları tutsaklıktan 
kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) 
yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü 
tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini 
gösterenler ve işte onlardır Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar.  

 
2Bakara: 188- Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla 

insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.  
 
2Bakara: 195- Ve Allah yolunda (sınırsızca) harcayın, kendi elinizle kendinizi 

mahvetmeyin ve iyilik yapmaya azimle devam edin; unutmayın ki, Allah iyilik yapanları 
sever.  

 
2Bakara: 219- Sana, sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De 

ki: "Onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı yararlar 
vardır; ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yararlardan daha büyüktür." (Allah 
yolunda) neyi harcayacaklarını sana sorarlar. De ki: "O'nun için ayırabileceğiniz her 
şeyi." Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor ki tefekkür edesiniz.  

2Bakara: 220- Bu dünya ve ahiret hakkında, yetimler(e nasıl davranılacağı) 
hakkında sana sorarlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek en hayırlı durumdur." Ve 
onların hayatlarını paylaşırsanız (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Zira Allah, 
bozgunculuk yapanları, düzeltmeye çalışanlardan ayırt etmesini bilir. Ve Allah dileseydi, 
taşıyamayacağınız yükleri omuzlarınıza yüklerdi: (Ama) unutmayın ki Allah kudret 
sahibidir, hikmet sahibidir!  

 
2Bakara: 264- Siz ey imana ermiş olanlar! Servetini gösteriş ve övgü için harcayan, 

Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan kişinin yaptığı gibi, iyiliğinizi başa kakarak ve 
(muhtaç kimsenin duygularını) inciterek yardımlarınızı değersiz hale sokmayın: Onun 
hali, üzerinde (biraz) toprak bulunan yumuşak bir kayanın hali gibidir, bir sağanak 
vurunca onu sert ve çıplak bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları (hayırlı) işlerinden hiçbir 
kazançları olmaz: zira Allah, hakikati reddeden bir toplumu hidayete erdirmez.  

2Bakara: 265- Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 
olarak harcayanların durumu (ise), verimli topraklar üzerindeki bahçe gibidir: Bir 
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sağanak vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman da hafif yağmur 
(düşer oraya). Ve Allah yaptığınız her şeyi görür.  

2Bakara: 266- Sizden biriniz, içinden ırmaklar akan ve çeşit çeşit meyve ile dolu bir 
hurma ve asma bahçesine sahip olmayı -ama sonra da sadece (bakıma muhtaç) zayıf 
çocuklarıyla yaşlılığa terkedilmeyi- ve sonra kızgın bir kasırganın bahçeye isabet edip 
onu tamamen kasıp kavurmasını ister mi? Belki düşünürsünüz diye Allah mesajlarını 
size böylece açıklar.  

 
3Al-i İmran: 18-Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim 

sahipleri O’nun yanı sıra tanrı olmadığına şahitlik ettiler: O’nun yanı sıra tanrı yoktur, O, 
ilahi güç sahibidir, ilahi hüküm sahibidir. 

 3Al-i İmran: 19- Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, 
kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa 
düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.  

 

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

 
3Al-i İmran: 92-(Size gelince ey müminler,) kendiniz için özenle ayırdığınız 

şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız; ve her ne 
harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan tamamıyla haberdardır.  

 
4Nisa: 36-“Allah’a kulluk edin ve ona hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak 

koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, 
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”  

 
4Nisa: 48,116-“ Şüphesiz Allah, kendisine ortak(şirk) koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise uygun göreceği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk 
koşan kimse, şüphesiz büyük bir iftira atmış olur.”  

5Maide: 72-“Kim Allah’a ortak(şirk) koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 

6En’am: 88-“ İşte bu, Allah’ın hidayetidir (yol göstermesidir-kılavuzluğudur) ki, 
kullarından uygun gördüğünü buna iletip yöneltir. Eğer onlar (peygamberler) da Allah’a 
ortak(şirk) koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.”  

39Zümer: 65-“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: 
“Eğer Allah’a ortak(şirk) koşarsan elbette amelin (yaptığın doğru iş ve davranış) boşa 
çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”  

 

4Nisa: 58-“Allah, size, emanetleri (yönetimi, işleri, riyaseti, imameti) mutlaka işin ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”  
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5Maide: 96-“ Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı 
yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı…” 

 
5Maide: 117-“Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk (ibadet) edin (dedim.) Aralarında 
bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine 
gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin.”  

 
6En’am: 145-De ki (ey Peygamber): "Bana vahyedilenlerde (Kur’an’da); leş veya 

akmış kan veya iğrenç bir şey olan domuz eti veya Allah’ın yanı sırası adına kurban 
edilenler dışında yenmesi haram kılınmış hiçbir şey görmüyorum. Fakat istismar 
etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın bunlardan yeme zorunda kalırsa (bilin ki) 
Rabbiniz çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir".  
 

6En’am: 149-“De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O, dileseydi elbette sizin 
hepinizi doğru yola iletirdi.”  

6En’am: 150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak 
şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. 
Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar 
Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.” 

6En’am: 151-De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle 
çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) 
çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı 
olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu 
emretti ki aklınızı kullanasınız.”  

6En’am: 152-Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde 
yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği 
kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil 
olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.  

6En’am: 153-İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara 
uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları 
Allah sakınasınız diye emretti.” 

 
7A’raf: 3-“ Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. Onu bırakıp başka 

dostlara(evliyalara) uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” 
 
7A’raf: 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) 

doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na dua edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine 
O’na) döneceksiniz.”  

7A’raf: 30-“Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü 
onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda 
olduklarını sanıyorlardı.”  

7A’raf: 31-“Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz 
giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”  

7A’raf: 32-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti (süslenmeyi, süs eşyalarını 
güzel-temiz ve temiz olan her şeyi) rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya 
hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir 
topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”  



http:: : www.erdemyolu.com:  

7A’raf: 33-De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli cinsel açıdan edepsizlikleri, günahı, 
haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak 
koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 

 
11Hud: 14- Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak 

Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. Artık Müslüman oluyor 
musunuz?  

 
9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 

(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler 
edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’nun yanı sıra 
tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

9Tevbe: 32- Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: 
Fakat Allah (bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca 
aydınlığıyla yayılmasına irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!  

9Tevbe: 33- Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve 
hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık 
yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.  

9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) ve dini 
otoritelerin (rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler 
(YİYİCİLER)  ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyarlar (YASAKÇILAR). Altın ve 
gümüşü biriktirip (STOKÇULAR) Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara çetin 
bir azabı müjdele. 

 
9Tevbe: 60-Allah için sunulan şeyler, yalnızca yoksul ve düşkünler, bu konuyla 

ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir; ve insanları 
boyunduruklarından kurtarmak için; ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar için; 
ve Allah uğruna girişilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmış kimseler için: bu, 
Allahtan (uyulması zorunlu) bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle yön 
gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.  

 
10Yunus: 18-“Allah’ın yanı sıra kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek 

şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır (kayırıcılarımız, 
kurtarıcılarımız)” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi 
mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 

 
10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin 

bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, 
yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a 
yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? 
Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) 
onların çoğu şükrünü bilmez.”  

12Yusuf: 39-Ey hapis arkadaşlarım! Grup grup olmuş rabler mi, yoksa bütün 
varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı daha hayırlıdır?  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında 
hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak 
adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm 
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belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 
emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

16Nahl: 36-“Andolsun biz, her topluma, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan(ilahlık 
iddiasında olanlardan) kaçının” diye peygamber gönderdik...” 

 
16Nahl: 114-“Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. 

Eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.  
16Nahl: 115-Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’ın yanı sırası adına 

kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü 
aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.  

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır(gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında 
yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar 
ise kurtulamazlar.”  

 
17İsra: 22-“Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa 

itilmiş olarak kalırsın.  
17İsra: 23-Rabbin, kendisinden başkasına asla kulluk(ibadet) etmemenizi, 

anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi 
senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; 
onlara tatlı ve güzel söz söyle.  

17İsra: 24-Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı 
beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”  

17İsra: 25-Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu 
bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.  

17İsra: 26-Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp 
savurma.  

17İsra: 27-Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine 
karşı çok nankörlük etmiştir.  

17İsra: 28-Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz 
çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.  

17İsra: 29-Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.  
17İsra: 30-Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. 

Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.  
17İsra: 31-Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz 

rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.  
17İsra: 32-Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir 

yoldur.  
17İsra: 33-Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana 

kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da 
(kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.  

17İsra: 34-Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde 
yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.  

17İsra: 35-Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, 
sonuç bakımından daha güzeldir.  
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17İsra: 36-Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü işitsel, 
görsel ve akli melekeler, bunların hepsi ondan sorumludur.  

17İsra: 37-Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, 
boyca da dağlara asla erişemezsin.  

17İsra: 38-Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.  
17İsra: 39-Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte 

başka ilâh edinme. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme 
atılırsın.”  

 
 

İNANÇ ESASLARI (ÂMENTU) 

2Bakara: 177-Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz zafer ve mutluluğa 
ermek değildir. Zafer ve mutluluğa ermek o kişinin hakkıdır ki, Allah'a, âhıret gününe, 
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır; akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda 
kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir, 
namazı kılar, zekatı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar; bolluk ve 
bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlardır 
özüyle sözü bir olanlar. Ve işte bunlardır korunan takva sahipleri.  

2Bakara: 285-Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 
(iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler 
ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle 
de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş 
yalnız sanadır.”  

4Nisa: 136-Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba 
ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.  

 
 

İNANÇ GRUPLARI 

2Bakara: 8-İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, gerçekte inanmadıkları halde "Biz 
Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyoruz" derler. 

2Bakara: 9-(Aslında) onlar, Allah'ı ve iman edenleri kandırmak isterler. Halbuki 
kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar ve bunu da fark etmezler. 

2Bakara: 10- Kalpleri(duyguları) hastalıklıdır, Allah hastalıklarını daha da 
artırmıştır ve ısrarlı yalanlarından dolayı onları şiddetli bir azap beklemektedir. 

2Bakara: 11- Onlara "Yeryüzünde yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!" 
dediklerinde "Biz sadece düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz!" diye cevap verirler.  

2Bakara: 12- Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir, ama 
bunu (kendileri de) idrak etmezler.  

2Bakara: 13- Onlara: "Diğer insanların inandığı gibi inanın!" denildiğinde, "(Şu) dar 
kafalıların inandığı gibi mi?" diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar kafalılar, ama 
bunu bilmezler.  

2Bakara: 14- Ve iman etmiş olanlarla karşılaştıkları zaman da, "Biz de (sizin gibi) 
inanıyoruz!" iddiasında bulunurlar; ama şeytani dostlarıyla baş başa kaldıklarında, 
"Aslında biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece eğleniyoruz" derler.  

2Bakara: 15- Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı 
verecek ve onları küstahlıkları ile baş başa şaşkınca bocalamaya terk edecektir.  
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2Bakara: 16-(Çünkü) onlar, hidayete karşılık haktan sapmayı satın almışlar, ama ne 
(bu) ticaretleri onlara fayda sağlamış, ne de (başka bir şekilde) hidayet bulmuşlardır.  

2Bakara: 17- Onların hali, ateş yakan öyle kimselerin haline benzer ki, o (ateş), 
çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah, görmesinler diye ışıklarını alıp onları zifiri 
karanlığa gömer;  

2Bakara: 18- Onlar, sağırlık edenler, dilsizlik edenler, körlük edenlerdirler. Artık 
(hak ve hakikata) dönmezler.  

2Bakara: 19- Ya da (onların durumu) gökten zifiri karanlıklar içinde gök gürültüsü 
ve şimşekle gelen şiddetli bir sağanağ(a benzer): Ölümün dehşeti içinde yıldırımlardan 
korunmak için parmakları ile kulaklarını tıkarlar, ama Allah hakikati inkar edenleri 
(kudreti ile) kuşatır.  

2Bakara: 20- Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir; ışık verince hareket 
ederler, karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Şayet Allah uygun görseydi, 
onları işitme ve görme (yetenek)lerinden yoksun bırakabilirdi: Çünkü Allah her şeye 
kadirdir.  

 
2Bakara: 111-Onlar: "Yahudi ve Hıristiyan olmadıkça hiç kimse cennete giremez!" 

diye iddia ederler. Bu onların kuruntusudur! De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi 
iseniz, iddianızı kanıtlayın!" 

 
2Bakara: 113-Ayrıca Yahudiler, "Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir inanç temelinden 

yoksunlar" iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da (aynı şekilde); "Yahudiler, geçerli, 
tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar" diye iddia ederler; ve her iki taraf da (bu 
iddialarında) ilahi kelama atıfta bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun bulunanlar, onların 
söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; ama anlaşamadıkları şeyler konusunda 
Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah'tır.  

 
2Bakara: 120- Sen onların inanç sistemine uymadıkça ne Yahudiler ne de 

Hıristiyanlar senden memnun olmayacaklardır. De ki: "Dinleyin! Allah'ın rehberliği tek 
doğru rehberliktir." Ve doğrusu, sana ilim geldikten sonra onların sapık görüşlerini takip 
etmeye devam edersen ne seni Allah'ın elinden alacak bir kimse bulursun, ne de 
yardımcı.  

2Bakara: 176- Bu (azab) da, Allah’ın, Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların 
bunu inkâr etmesi) sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir 
ayrılık içindedirler.  

 
2Bakara: 204- İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri 

senin hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son 
derece ustadır.  

2Bakara: 205- Ancak hâkimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, 
(insanın) ürünü(nü) ve nesli(ni) yok etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez.  

2Bakara: 206- Kendisine ne zaman "Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!" 
dense, yersiz gururu onu günaha sevk eder: Böylelerinin payına cehennem düşecektir; 
ne kötü bir konaklama yeridir orası!  

2Bakara: 207- Ama insanlar arasında öylesi de var ki, Allah'ın rızasını kazanmak 
için kendisini feda eder: Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.  

2Bakara: 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye 
başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler 
gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, 
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bununla insanların ihtilaf ettikleri: anlaşmazlığa düştükleri (farklı görüşler 
edinmeye başladıkları) her konuda karar verebilsin. Buna rağmen, kendilerine 
hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onun 
anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı insanlardı. 
Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk 
etti; çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.” 

 
3Al-i İmran: 23-Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında 

Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, 
işte böyle arka dönenlerdir. 

3Al-i İmran: 24- Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacak" 
demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya 
düşürmüştür.  

 
3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 

aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

 
3Al-i İmran: 66- İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde 

tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa 
Allah bilir, sizler bilmezsiniz.  

 
3Al-i İmran: 75-Geçmiş vahyin izleyicileri arasında öylesi var ki, kendisine bir 

hazine emanet etsen sana (sadakatle) iade eder; ve öylesi de var ki ona ufak bir altın 
sikke emanet etsen, başında dikilmedikçe sana geri vermez; bu, onların, "Kitap ile ilgisi 
olmayan bu halk(a yaptığımız hiçbir şey)den dolayı bize bir suç yüklenemez" şeklindeki 
iddialarının bir sonucudur: (Böylece) onlar, (bile bile) Allah hakkında yalan söylerler.  

 
3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi 

siz ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında 
olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında 
yalan söylerler.  

3Al-i İmran: 103-Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp 
parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, 
Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline 
geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini 
bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.  

3Al-i İmran: 104-İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene 
özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve 
zafere erenler işte onlardır.  

3Al-i İmran: 105-Kendilerine apaçık belgeler(deliller) geldikten sonra, fırka fırka 
(grup grup) olmuşlar ve anlaşmazlığa(ihtilafa) düşenler gibi olmayın. İşte onlar(grup 
grup olanlar, ihtilaf edenler) için büyük bir azap vardır. 

6En’am: 159-Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere, dini gruplara 
bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah 
onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.  
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15Hicr: 90-Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) 
indirmiştik.  

 
16Nahl: 64-Sana kitabı, ancak ayrılığa(ihtilafa) düştükleri şeyleri onlara açıklaman 

için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.  
 
30Rum: 29-Ne var ki, zulüm işlemeye şartlanmış olanlar bir (hakikat) bilgisine 

dayanmadan kendi arzu ve heveslerinin peşinde giderler. Allah'ın (bu şekilde) 
saptırdıklarını kim doğru yola sevk edebilir ve (bu işde) kim onlara yardım edebilir?  

30Rum: 30-Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir 
şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah'ın yarattığı (insan bünyesine nakşettiği insan 
doğasına) fıtrata uygun davran: (ki,) Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye 
meydan verilmesin: bu, sahih (bir) din(in gayesi)dir; ama çoğu insanlar onu bilmezler.  

30Rum: 31- (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönel; ve 
O'na karşı sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve 
O’nun yanı sırasına ilahlık yakıştıranlar arasına girme;  

30Rum: 32- (Yahut) inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her 
grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olma!  

30Rum: 33-Şimdi (vaki olduğu üzere) insanlar sıkıntıya uğradıklarında Rablerine 
dönerek (yardım için) O'na yalvarıp yakarırlar; fakat rahmetine nail olunca da bir kısmı, 
başka güçleri Rablerinin ilahlığına ortak koş(maya başl)arlar.  

 
39Zümer: 3-Halis inancın yalnız Allah'a yönelmesi gerekmez mi? O’nun yanı 

sırasını dost ve koruyucu(evliyalar) edinenler, "Biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok 
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler). Şüphesiz Allah, (Kıyamet Günü) onlar 
arasında (hakikatten saptıkları) her konuda mutlaka hüküm verecektir, çünkü Allah, 
(kendi kendine) yalan söyleyen ve inatla nankörlük yapan hiç kimseyi rahmetiyle doğru 
yola ulaştırmaz!  

42Şura: 13-O, itikadi konularda, Nuh'a emrettiğini -ve sana (ey Muhammed,) vahiy 
aracılığıyla öğrettiğimizi ve aynı zamanda İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi- 
sizin için uygun gördü. (Sahih) itikada sağlam bir şekilde sarılın ve o konuda fırka fırka 
olmayın. Onları çağırdığın bu (itikad bütünlüğü) başka varlıkları veya güçleri Allah'a 
ortak koşanlara ağır gelse (bile). Allah dileyen herkesi kendine çeker ve O'na yönelenleri 
doğru yola ulaştırır.  

42Şura: 14- Onlar (hakikati) tanıyıp öğrendikten sonra, aralarındaki kıskançlık ve 
çekişmelerden dolayı fırka fırka oldular; ve Rabbinden (O'nun koyduğu) belli bir vadeye 
kadar (bütün hükümleri iptal eden) bir hüküm gelmemiş olsaydı, onlar arasında 
(baştan) her şey karara bağlanmış olurdu. İşte bakın, öncekilerden ilahi kelamı 
devralanlar (şimdi) onun öğretileri hakkında şüpheye varan büyük bir tereddüt 
içindeler.  

 
45Casiye: 17-Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak 

kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz 
Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü, aralarında hüküm 
verecektir.  

 
72Cin: 14-“Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da 

var. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğruyu araştırıp bulmuşlardır.” 
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İNSAN GERÇEĞİ 

3Al-i İmran: 14-Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş (cinsin)den birikmiş 
hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler insanoğlu için 
çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir, ama hedeflerin en 
güzeli Allah katında olanıdır.  

 
4Nisa: 28-Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf 

yaratılmıştır.  
 
10Yunus: 12-Zaten, insanın başına bir sıkıntı gelince yan yatarken de, oturup 

kalkarken de Bize yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen 
sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki Bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) 
davranmaya devam eder! Kendi güçlerini boşa harcayan (budala)lara, yapıp ettikleri işte 
böyle güzel görünür.  

 
11Hud: 9-Bunun gibi, insana katımızdan bir rahmet tattırsak, sonra da onu 

kendisinden çekip alsak, hemen (önceki lütfumuzu) nankörce unutup umutsuzluğa 
düşer.  

 
14İbrahim: 34-Ve size kendisinden isteyebileceğiniz her türlü şeyden (bazısını) 

veren O'dur; (öyle ki) Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. (Yine de) 
insanoğlu zulmünde pek ısrarlı, nankörlüğünde pek inatçıdır!  

 
16Nahl: 4-O, insanı (sadece) bir sperm damlasından yarattı; ama yeri gelince, bu 

aynı yaratık, düşünme ve karşı çıkma gücüyle donatılmış olduğunu hemen ortaya 
koyuyor!  

 
16Nahl: 78-Sizi analarınızın karnından, hiçbir şey bilmez bir halde çıkarıp size, 

şükredesiniz diye duyma yetisi, görme yetisi, düşünme yetisi bahşeden Allah'tır.  
 
17İsra: 11-Hal böyleyken, insan yine de (çoğu zaman) iyilik için dua 

ediyormuşcasına (tutkuyla) kötülük için dua eder; çünkü insan (yargılarında) tez 
canlıdır.  

 
17İsra: 53-Yine de sen kullarıma söyle, (inançlarını paylaşmayan kimselerle) en 

güzel bir biçimde konuşsunlar; çünkü, Şeytan insanların aralarını açmak için her zaman 
fırsat kollamaktadır. Şeytan gerçekten de insanın açık düşmanıdır!  

 
17İsra: 67-Denizde bir tehlikeyle karşılaştığınız zaman, O’nun yanı sıra bütün o 

yalvarıp yakardığınız şeyler sizi yüzüstü bırakır; ama ne zamanki sizi sağ salim karaya 
çıkarır, hemen yüz çevirip (unutuverirsiniz O'nu); çünkü, insanoğlu gerçekten çok 
nankördür!  

17İsra: 83-Çünkü, Biz insana ne zaman nimet bahşetsek yüz çevirir, (Bizi 
düşünmekten) küstahça yan çizer; ve kendisine bir kötülük, bir darlık dokunsa hemen 
mutsuzluğa düşer.  
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17İsra: 100-De ki: "Rabbimin bağış ve bolluk hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, 
o zaman (onlara), harcayıp tüketme korkusuyla, mutlaka sımsıkı sarılırdınız: çünkü 
insan gerçekten çok tamahkardır, (sınırsız cömert olan ise sadece Allah'tır)".  

 
18Kehf: 54-İşte bunun gibi, Biz bu Kuran'da insanlar(ın yararlanması) için çeşitli 

açılardan türlü türlü dersler ortaya koyduk. Bununla birlikte, insan her şeyden çok 
tartışmaya düşkündür:  

 
19Meryem: 67-Peki, insan aklına getirmiyor mu ki, Biz onu daha önce yoktan var 

etmiştik?  
 
21Enbiya: 37-İnsan tezcanlı bir yaratıktır; (fakat yakında) mesajlarımı(n işaret 

ettiği gerçeği) size göstereceğim; şimdi (bunu) Benden acele istemeyin!  
 
22Hacc: 66-Nitekim, size hayat veren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi 

yeniden hayata döndürecek olan O'dur; (bütün bu gerçeklere rağmen, yine de) insan, 
gerçekten, çok nankördür.  

 
25Furkan: 29-Gerçekte, bana uyarıcı, hatırlatıcı mesaj geldikten sonra, beni 

(Allah'ı) hatırlamaktan o uzaklaştırdı!" Zaten, Şeytan (işte böyle) yalnız ve çaresiz 
bırakır insanı.  

 
33Ahzab: 72-Gerçek şu ki, Biz (akıl ve irade) emaneti(ni) göklere, yere ve dağlara 

sunmuştuk; ama (sorumluluğundan) korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O 
(emanet)i insan üstlendi; zaten o, daima haksızlığa ve akılsızlığa son derece meyyal 
biridir.  

 
36Yasin: 77-İnsan bilmez mi ki, kendisini bir sperm damlasından yaratırız; ve o 

anda kendisini düşünme ve tartışma yeteneği ile donatılmış görür.  
 
39Zümer: 8-İşte (böyle,) insanın başına bir bela geldi mi Rabbine yönelerek 

(yardım için) O'na yalvarır fakat O'nun rahmetiyle bir nimete kavuşunca da önceden 
yalvarıp yakardığını unutarak başka güçleri Allah'a rakip çıkarır ve böylece (başkalarını) 
O'nun yolundan saptırır. (Bu şekilde günah işleyenlere) de ki: "Bu inkarınızla kısa bir 
müddet keyif sürün bakalım (ama sonunda) ateşi hak edenlerden olacaksınız!"  

 
39Zümer: 49-İşte (böyle:) İnsanın başına bir bela geldiğinde bize yardım için 

yalvarır; fakat ona katımızdan bir iyilikte bulunduğumuz zaman, (kendi kendine,) 
"(Bütün) bunlar bana (benim kendi) hikmetimden dolayı verilmiştir!" der. Hayır! Bu 
(rahmetin verilmesi) bir imtihandır, ama çoğu onu anlamaz.  

 
41Fussilet: 49-İnsan, (hayatın) güzel (şeyler)ini isteyip aramaktan asla bıkmaz, 

kötü bir olayla karşılaşınca da endişeye kapılarak bütün ümitlerini kaybeder.  
 
41Fussilet: 51-Ne zaman insana nimetlerimizi bağışlasak yan çizer ve (Bizi 

anmaktan) uzaklaşır, başına bir kötülük gelince de hemen dualar okumaya başlar!  
 
42Şura: 48-Ama onlar, (ey Peygamber, senden) yüz çevirip uzaklaşırlarsa (bil ki) 

Biz seni onların bekçisi olarak göndermedik. Sana düşen, yalnız (emanet edilen) mesajı 
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iletmektir. Ve bakın, (Bizim mesajlarımıza yüz çevirmek, insan tabiatının zayıflığı ve 
kaypaklığından kaynaklanır; böylece,) Biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman 
onunla övünç duyar, ama kendi eliyle yaptıklarının sonucu olarak başına bir bela gelirse, 
o zaman, şükürden ne kadar uzak olduğunu gösterir.  

 
43Zuhruf: 15-Ama hala O'na bir çocuk yakıştırırlar, üstelik yarattıklarından birini! 

Belli ki, (böyle düşünen) insan şükretmeyi terk etmiş bir nankördür!  
 
50Kaf: 16-Gerçek şu ki, insanı yaratan Biziz ve onun iç benliğinin ona ne 

fısıldadığını Biz biliriz çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız.  
 
70Mearic: 19-Gerçek şu ki, insan tatminsiz bir tabiata sahiptir.  
 
75Kıyamet: 36-İnsan, başıboş bırakılacağını ve dilediği gibi hareket edebileceğini 

mi sanır?  
76İnsan: 1-İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dönem, sonsuz bir 

zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı 
(bir zaman kesiti)?  

 
80Abese: 24-Öyleyse insan, yiyeceklerin(in kaynağın)a bir baksın:  
 
86Tarık: 15-İnsan, neden yaratıldığına bir baksın:  
 
89Fecr: 15-İnsana gelince, ne zaman Rabbin onu, cömertliğiyle ve hoşnut olacağı 

bir hayat bağışlamakla denese, "Rabbim, bana karşı (ne kadar) cömertmiş!" der;  
 
90Beled: 4-Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek 

şekilde) yarattık.  
 
96Alak: 6-Gerçek şu ki insan fütursuzca azar,  
 
100Adiyat: 6-Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nankördür;  
 
103Asr: 2-Gerçek şu ki, insan ziyandadır;  
 
 

İSA MESİH 

3Al-i İmran: 45-Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi 
tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, 
ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”  

4Nisa: 156-Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz 
Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini 
mühürledik 

4Nisa: 171-Ey Kitab ehli! Dininiz(in temeli olan hakikat)in sınırlarını aşmayın ve 
Allah hakkında yalnız hakikati söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allahın elçisi, 
Onun Meryeme ulaştırdığı vaadi(nin tahakkuku) ve Onun yarattığı bir can idi.  
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4Nisa: 172- Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla 
çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, 
onların hepsini huzuruna toplayacaktır.  

5Nisa: 17-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir 
oldular. De ki: “Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların 
hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir?  

5Maide: 72- Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. 
Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”  

5Maide: 75 -Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice 
peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilâh olabilirler?) 
İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da 
(haktan) çevriliyorlar.  

9Tevbe: 30 -Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa 
Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği 
yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin 
söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!  

9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 
(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler 
edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’nun yanı sıra 
tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

5Maide: 116-Ve işte o zaman Allah, "Ey İsa, ey Meryem oğlu!" dedi, "Sen insanlara, 
'Allahtan başka tanrılar olarak bana ve anneme kulluk edin dedin mi?" (İsa) cevap verdi: 
"Sen yücelikte sonsuzsun! (Söylemeye) hakkım olmayan bir şeyi hiç söyleyebilir miyim? 
Bunu söylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, 
halbuki ben Senin Zatında olanı bilmem. Şüphe yok ki, yaratılmış varlıkların idrakini 
aşan her şeyi tam bilen yalnız Sensin."  

5Maide: 117-"Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: 
'Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' İçlerinde olduğum sürece 
üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve 
sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın."  

3Al-i İmran: 55-Allah şunu da demişti: "Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime 
yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, 
inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; 
tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim."  

21Enbiya: 34-Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen 
ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? 

21Enbiya: 35-Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile 
de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.  

(Mesih, -Yahudilerin kurtarıcı peygamber olarak bekledikleri- ama gelince de 
öldürmek istedikleri Meryem oğlu İsa’dır. İsa görevini yapmış ve vefat etmiştir.) 

 
 

KADER KONUSUNA BAKIŞ 

10Yunus: 5-Güneşi parlak bir ışık (kaynağı) ve ayı aydınlık kılan, ve yılların sayısını 
bilesiniz, (zamanı) ölçebilesiniz(takdir) diye ona evreler koyan O'dur. Bunların hiç birini 
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Allah bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir. (Allah), bilmek isteyen bir topluluk 
için ayetlerini ayrıntılı olarak (işte böyle) açıklıyor: 

13Ra’d: 17-O gökten su indirdiğinde ve (kurumuş) nehir yatakları(ndan her biri) 
kendi hacimlerine(kader) göre dolup taştıklarında, akıntı yüzeydeki çerçöpü, tortuyu 
alır götürür; tıpkı süs eşyası ya da alet yapmak için ateşte eritilen (madenlerin), 
yüzeyinde açığa çıkan köpüklü tortudan arındırılması gibidir bu. Hak ile batılı Allah işte 
böyle bir benzetmeyle gözönüne koyuyor: çünkü, gerçekten de, tortuysa, çerçöpse 
sözkonusu olan, bu, (bütün) köpüksü şeyler gibi akar gider; ama insanlara yararlı olan 
şeye gelince, o her (zaman olduğu) yerde, sapasağlam ayakta kalır. Allah işte böyle 
benzetmelerle ortaya koyuyor,  

15Hicr: 21-Çünkü hiçbir şey yoktur ki, kaynağı Bizim katımızda olmasın; ve Biz 
hiçbir şey indirmeyiz ki, kusursuzca belirlenmiş bir ölçü ve uyuma(kader) dayanmasın.  

23Müminun: 18-Ve Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye(kader) göre 
indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz; ama, hiç şüphesiz, bu (nimeti) geri 
almaya da kadiriz!  

25Furkan: 2-O ki, göklerin ve yerin egemenliği O'na aittir; soy sop edinmemiştir; 
egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur; çünkü her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir 
yasalar örgüsüne göre düzene koyan(takdir) O'dur.  

33Ahzab: 38-(O halde,) Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi (yapmasından dolayı) 
Peygamber'e hiçbir suç isnad edilemez. (Gerçekte, bu) sizden önce gelip geçenler için de 
Allah'ın bir uygulamasıydı; ve (şunu unutma ki) Allah'ın iradesi mutlaka tecelli 
eder(kader).  

 
34Sebe: 11-“(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur(takdir) 

diye demiri ona yumuşattık. “Salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm” 
diye vahyettik.  

 
34Sebe: 18-Sebe’ halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına (her biri 

diğerinden) görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik (seyahati 
kolaylaştırdık) (takdir) ve onlara da şöyle dedik: “Oralarda gece gündüz güvenlik içinde 
dolaşın.”  

 
36Yasin: 39-Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik(takdir). 

Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.  
 
41Fussilet: 10-O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar 

yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına 
uygun olarak rızıklar takdir etti.  

 
42Şura: 27-Allah, kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde 

mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde(kader) indirir. Şüphesiz O, 
kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.  

 
43Zuhruf: 11-O, gökten bir ölçüye(kader) göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü 

araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.  
 
54Kamer: 12-Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş 

için birleşti.  
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54Kamer: 49-Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.  
 
56Vakıa: 60-Ölümün sizin aranızda (her zaman geçerli) olmasını emrettik(takdir): 

ama hiçbir şey Bizi alıkoyamaz  
 
65Talak: 3-Ve ona bütün beklentilerin ötesinde bir rızık verir. Allah'a güvenen 

herkese O (tek başına) yeter. Gerçek şu ki, Allah, irade ettiği işi sonucuna ulaştırır (ve) 
Allah her şey için bir (vade ve) ölçü(kader) belirlemiştir.  

 
73Müzzemmil: 20-Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, 

yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir 
topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder…  

 
76İnsan: 16-Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp 

düzenlemişlerdir.  
77Mürselat: 21-22-Sonra onu belli bir süreye(kader) kadar sağlam bir yerde (ana 

rahminde) tuttuk.  
 
80Abese: 19-Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil 

verdi(takdir).  
 
97Kadir: 1-3-Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir (kadr) gecesinde indirdik. Kadir 

gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.  
 
53Necm: 39- Gerçek şu ki, insan için kendi emek harcadığından başka hiçbir 

şey yoktur."  53Necm: 40- Ve çalışması da yakında görülecektir.  
 
8Enfal: 53- Bir kavim (toplum), kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona 

nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. 
 
13Ra’d: 11- Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerinde olanı değiştirip bozuncaya 

kadar, bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi, artık 
onu geri çevirmeye hiç bir (biçimde imkan) yoktur; onlar için O'ndan başka bir veli 
yoktur.  

6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 
atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu 
azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve 
tahminle yalan söylersiniz." 

 

KADINA LİDER VE ÖNDER OLMA HAKKI TANINMIŞTIR 

9Tevbe: 71-Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği 
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve 
Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

27Neml: 23-“Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her şeyden 
bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.”  
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27Neml: 32-Melike dedi: "Ey danışmanlarım, bu meselem konusunda bana fikir 
verin. Siz onaylamadıkça, hiçbir işe kesin karar vermem."  

33Ahzab: 35-Gerçek şu ki, Allah'a Müslüman erkekler ve kadınlar, inanan bütün 
erkekler ve kadınlar, kendilerini adamış bütün erkekler ve kadınlar, sözlerine sadık 
bütün erkekler ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren bütün erkekler ve kadınlar, (Allah'ın 
karşısında) güçsüzlüğünü anlayan bütün erkekler ve kadınlar, karşılıksız yardımda 
bulunan bütün erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol eden bütün erkekler ve kadınlar, 
iffetleri üzerine titreyen bütün erkekler ve kadınlar ve Allah'ı durmaksızın anan bütün 
erkekler ve kadınlar için, (evet,) bunlar(ın tümü) için Allah, mağfiret ve büyük bir 
mükafat hazırlamıştır.  

 

KADIN AYRIMCILIĞINI KUR’AN KAYNAKLI DEĞİLDİR 

16Nahl: 57-Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O, bundan uzaktır- kendilerine ise, 
canlarının istediğini.  

16Nahl: 58-Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah 
kesilir!  

16Nahl: 59-Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu, 
aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak, ne kötü 
hüküm veriyorlar!  

16Nahl: 60-Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. O, 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

43Zuhruf: 15-Böyle iken kullarından bir kısmını O’nun parçası saydılar. Şüphesiz insan 
apaçık bir nankördür.  

43Zuhruf: 16-Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğulları size mi 
seçip ayırdı?  

43Zuhruf: 17-Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile 
müjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.  

43Zuhruf: 18-Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini 
erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar?  

43Zuhruf: 19-Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların 
yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve 
sorgulanacaklardır.  

6En’am: 139-Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf 
erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi 
ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, 
hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.  

6En’am: 140-Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın 
kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan 
etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.  

7A’raf: 32-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram 
kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise 
yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için  ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz.” 
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KUR’AN: İLAHİ KİTAP 

KUR’AN İNSANLARI EN DOĞRU YOLA GÖTÜRÜR 

17İsra: 9-10-“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan 
mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu 
bir azap hazırladığımızı müjdeler.”  

17İsra: 82-“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. 
Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”  

 

 

DİNİ HAKİKAT YALNIZCA KUR’AN SAYESİNDE BULUNUR 

34Sebe’: 50-“De ki: “Ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer 
hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur’an) sayesindedir. 
Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.”  

27Neml: 91-92-“De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve 
her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, 
müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola 
girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak 
uyarıcılardanım.”  

28Kasas: 85-“Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere 
döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı 
daha iyi bilir.”  

 

KUR’AN’IN TEMEL AMACI  

KUR’AN’IN TEMEL AMACI, YALNIZCA ALLAH’I TEK İLAH OLARAK GÖRMEKTİR 

9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 
(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i 
(İsa'yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. 
O’nun yanı sıra tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 
aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

6En’am: 19-“De ki: “Şahitlik (delil-kanıt olma) bakımından hangi şey daha 
büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla 
sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber 
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başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, 
ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”  

21Enbiya: 25-“Oysa Biz senden önce de peygamberleri yalnızca: "Benden başka 
tanrı yok, öyleyse (yalnızca) Bana kulluk edin!" diye vahyederek gönderdik.”  

16Nahl: 2-“Allah, ‘Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.’ 
diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından 
dilediğine indirir.”  

18Kehf: 110-“ De ki: "Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Tanrınızın bir Tek Tanrı 
olduğu vahyolundu bana. Öyleyse, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, 
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, 
hiçbir şeyi (O'na) ortak koşmasın!"  

41Fussilet: 6-“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın 
yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma 
dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”  

 

KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI  

KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI DİNİ İHTİLAFLARI ADALETLE ÇÖZÜMLEMEKTİR 

2Bakara: 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye 
başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler 
gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, 
bununla insanların ihtilaf ettikleri/ anlaşmazlığa düştükleri (farklı görüşler 
edinmeye başladıkları) her konuda karar verebilsin. Buna rağmen, kendilerine 
hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onun 
anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı insanlardı. 
Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk 
etti; çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.” 

16Nahl: 64-“Sana kitabı, ancak ihtilafa düştükleri (ayrılığa düştükleri) şeyleri 
onlara açıkça ortaya koyman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici 
ve rahmet olarak indirdik.” 

 

PEYGAMBERİ HAKEM KILMAK 

KUR’AN’DA AÇIK BİR HÜKÜM VAR İKEN PEYGAMBERİ BİLE HAKEM KILMAK 
DOĞRU DEĞİLDİR 

5Maide: 43-"Yanlarında Tevrat ve orada da Allah'ın hükmü var iken seni nasıl hakem 
kılıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? Onlar 
gerçekten de mümin değildirler."  

42Şura: 10-“Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte 
bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.” 

6En’am: 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış 
biçimde indirmiş iken ben Allah’ın yanı sıra bir hakem mi arayacağım?” (de). 
Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş 
olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.”  
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6En’am: 115-Zira, Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Onun 
vaatlerini(n gerçekleşmesini) engelleyebilecek hiçbir güç yoktur: ve yalnızca Odur her 
şeyi duyan, her şeyi bilen.  

 

KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI 

KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI, HAK VE ADALETİ GETİRMEKTİR 

57Hadid: 25-“Andolsun biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti 
yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik…” 

7A’raf: 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) 
doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi 
(yine O’na) döneceksiniz.” 

6En’am: 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. 
Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 

4Nisa: 58-“Allah, size, emanetleri (yönetimi, işleri, riyaseti, imameti) mutlaka işin ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”  

16Nahl: 90-“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi 
emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor.” 

42Şura suresi 15-“Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru 
ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben, Allah’ın indirdiği her 
kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim 
de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz 
sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir araya 
toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”  

11Hud suresi 112-113-“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, 
yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş 
dokunur. Sizin Allah’ın yanı sıra dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” 

5Maide: 48-“Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları 
gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana 
gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat 
ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat 
verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. 
Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size 
bildirecektir.” 

 

 

KUR’AN’LA DİN TAMAMLANMIŞTIR  

KUR’AN’IN İNDİRİLMESİ SONUCU DİN TAMAMLANMIŞTIR; SONRADAN DİN ADINA 
SÖYLENENLER VE YAZILANLAR DİN DEĞİLDİR 
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6En’am: 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. 
Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 

5Maide: 3-“…Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size 
bahşettim ve Bana teslimiyeti sizin dininiz olarak belirledim. Günaha eğiliminden 
değil de hayati bir zaruret sonucu (yasak şeylere) sürüklenenlere gelince, bilin ki 
Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”  

11Hud: 1-2-“…Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (her şeyden) hakkıyla 
haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da 
Allah’ın yanı sırasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir 
kitaptır…” 

 

 

KUR’AN’A AYKIRI DİNİ SÖYLEMLER  

KUR’AN’A AYKIRI DİNİ SÖYLEMLERİN DOĞRULUĞUNU İDDİA ETMEK, ALLAH’IN 
YANI SIRA İLAH OLABİLECEĞİNE TANIKLIK ETMEKTİR 

6En’am: 19-“De ki: “Şahitlik (delil-kanıt olma) bakımından hangi şey daha 
büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla 
sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber 
başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, 
ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”  

 

 

KUR’AN VE İLAHİ NİTELİKLER 

KUR’AN, YALNIZCA ALLAH’IN İLAHİ NİTELİKLERE SAHİP OLDUĞU BİLDİRİR 
42Şura: 11-“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

görendir.”  
21Enbiya: 23-“O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.”  
20Taha sures, 52-“…Benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz."  
2Bakara: 20-“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (2Bakara, 

106,109,148,259,284; 3Al-i İmran suresi,26,29,165,189; 5Maide: 17,19,40,120 
6En’am: 17; 8Enfal: 41; 9Tevbe: 39; 11Hud: 4; 16Nahl: 77; 24Nur: 45; 29Ankebut: 
20; 30Rum: 50; 33Ahzab: 27; 35Fatır: 1; 41Fussilet: 39; 42Şura: 9; 46Ahkaf: 33; 
48Fetih: 21; 57Hadid: 2; 59Haşr: 6; 64Teğabun: 1; 65Tahrim: 12; 66Tahrim: 8; 
67Mülk: 1) 

2Bakara: 20-“… O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (2Bakara: 231,282; 4Nisa: 32,176; 
5Maide: 97; 6En’am: 80; 6En’am: 101; 7A’raf: 89; 8Enfal: 75; 9Tevbe: 115; 20Taha: 
98; 24Nur: 35,64; 29Ankebut: 62; 33Ahzab: 40,54; 42Şura: 12; 48Fetih: 26; 
49Hucurat: 16; 57Hadid: 3; 58Mücadile: 7; 64Teğabun: 11; 65Tahrim: 12) 

4Nisa: 33-“…Şüphesiz Allah her şeye şahittir.” (5Maide: 117; 22Hacc: 17; 33Ahzab: 55; 
34Sebe’: 4741Fussilet: 53; 58Mücadile: 6;85Buruc: 9) 

4Nisa: 85-“…Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.” (33Ahzab: 52) 
6En’am: 102-“…O herşeye vekildir.” (11Hud: 12; 39Zümer: 62) 
11Hud: 57-“…Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.” (34Sebe’: 21) 
18Kehf: 45-“…Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.”  
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67Mülk: 19-“…Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.(basîr)”  
2Bakara: 255-“Allah -O’nun yanı sıra ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların 

kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. 
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat 
edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli 
tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, 
hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar 
ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan 
yalnızca O'dur.”  

59Haşr: 22-24-“Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış 
alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek 
bilendir. O, Rahman ve Rahim. Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. Mutlak 
Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek 
Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı 
yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir. O, Allah'tır, 
Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı!  

4Nisa: 86-“…Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır.”  
4Nisa: 126-“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilim ve kudreti 

her şeyi kuşatıcıdır.” (41Fussilet: 54) 
6En’am: 101-“…Hâlbuki her şeyi O yarattı...” (6En’am: 102;  13Ra’d: 16; 25Furkan: 2; 

39Zümer: 62; 40Mümin: 62; 51Zariyat: 49) 
54Kamer: 49-“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (65Tahrim: 3) 
7A’raf: 156-“…Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır…” (40Mümin: 7) 
23Müminun: 88-“De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde 

olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” (36Yasin: 
83) 

27Neml: 88-“… Her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan Allah'ın işidir bu.” 
32Secde: 7-“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı…” 

 

 

KUR’AN VE DİN BELİRLEME HAK VE YETKİSİ 

KUR’AN, DİN(HARAMLAR-HELALLER) BELİRLEME HAK VE YETKİSİNİN ALLAH’A 
AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEK İÇİN İNDİRİLMİŞTİR 

39Zümer: 2-3-“Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini 
Allah’a has kılarak O’na kulluk et. İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nun 
yanı sıra veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırmaları için 
tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri 
konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.”  

42Şura: 21-“Yoksa onların, dinden, Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için 
yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında 
hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.” 

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır(gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında 
yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar 
ise kurtulamazlar.”  
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10Yunus: 59-60-“De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal 
kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size izin 
verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Allah 
hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah, 
insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler."  

7A’raf: 32-33-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram 
kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise 
yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.” De 
ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında 
hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a 
karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”  

6En’am: 149-151-“De ki: Kesin delil, ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi 
doğru yola iletirdi. De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak 
şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. 
Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar 
Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar. De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram 
kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi 
davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz 
rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de 
yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı 
canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”  

12Yusuf: 39-Ey hapis arkadaşlarım! Grup grup olmuş rabler mi, yoksa bütün 
varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı daha hayırlıdır?  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında 
hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak 
adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm 
belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 
emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

 

 

KUR’AN DİN KONUSUNDA YETERLİDİR 

29Ankebut: 51-“Bu kitabı, kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara 
yetmez mi? Kuşkusuz onda rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için 
bir uyarı vardır.  

 

 

KUR’AN’DA DİN KONUSUNDA EKSİK BİR ŞEY YOKTUR 

6En’am: 38-“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, 
sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik 
bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.”  
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KUR’AN’DA DİN KONUSUNDA HER ŞEY AÇIKLANMIŞTIR 

16Nahl: 89-“Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de 
onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey 
için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar 
için bir müjde olarak indirdik.”  

 
 

KUR’AN’DA HER ŞEY AÇIKLANMIŞTIR 

KUR’AN’DA DİNLE İLGİLİ HER ŞEY ALLAH TARAFINDAN YETERİNCE 
AÇIKLANMIŞTIR 

6En’am: 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış 
biçimde indirmiş iken ben Allah’ın yanı sıra bir hakem mi arayacağım?” (de). 
Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş 
olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.”  

7A’raf: 52-“ Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir 
hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde 
açıkladık.” 

6En’am: 119-“Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını 
tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. 
Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. 
Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.”  

6En’am: 126-“Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir 
toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.” 

11Hud: 1-“ Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) 
hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, 
sonra da Allah’ın yanı sırasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir 
kitaptır.”  

 
 

İNSANLAR KUR’AN’DAN SORUMLUDURLAR  

İNSANLAR YALNIZCA KUR’AN’DAN SORUMLU TUTULACAKLAR 
43Zuhruf: 44-“Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan 

sorumlu tutulacaksınız(hesaba çekileceksiniz).”  
 
 

KUR’AN ANLAŞILMASI KOLAY BİR KİTAPTIR 

19Meryem: 59-“İşte yalnızca bu amaçla, bu (ilahi mesajı) senin dilinde kolaylaştırdık 
ki Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseleri onunla müjdeleyip, (boş bir) 
inatla direnip duranları onunla uyarasın;  

44Duhan: 58-“Böylece (ey Peygamber!) Biz bu (ilahi kelamı) senin kendi dilinde 
kolay anlaşılır kıldık ki, insanlar düşünüp ondan ders alabilsinler.”  

54Kamer: 17,22,32,40-“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için 
kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?”  
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KUR’AN’I TERCÜME ETMENİN GEREĞİ 

ARAPÇA BİLMEYENLER İÇİN KUR’AN TERCÜME EDİLMEDEN ANLAŞILAMAZ 
14İbrahim: 4-“Biz her elçiyi, mutlaka kendi halkının diliyle gönderdik ki, (hakkı) 

onlara açık (ve dolaysız) bir biçimde ulaştırabilsin; artık bundan sonra Allah 
(sapmayı) dileyeni sapma içinde bırakır, (doğru yolu tutmayı) dileyeni de doğru yola 
yöneltir, çünkü doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibi O'dur.”  

30Rum sures, 22-“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı 
olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler 
vardır.”  

41Fussilet: 44-“Eğer biz onu yabancı bir dilde olan bir Kur'an kılsaydık, herhalde 
derlerdi ki: "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, yabancı bir dil 
mi?" De ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise 
kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur'an), onlara karşı bir kapalıdır. İşte onlara 
(sanki) uzak bir yerden seslenilir."  

26Şuara: 193-199-“Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine 
apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Ve bu (mesaj, temel çizgileriyle), hiç şüphesiz, 
ilahi hikmetleri bildiren önceki kitaplarda da yer almaktadır. İsrailoğulları arasındaki 
(birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı? Onu 
Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık. Ve bu yabancı onu (kendi diliyle) 
onlara okusaydı, onlar yine inanacak değillerdi.”  

 

 

KUR’AN’DA ÇELİŞKİ VE TUTARSIZLIK YOKTUR  

KUR’AN, İÇTUTARLIĞI OLAN BİR KİTAPTIR; KUR’AN’IN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİ VE 
TUTARSIZLIK YOKTUR 

4Nisa: 82-“Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka birinden 
gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!”  

18Kehf: 1-“Bütün övgüler Allah'a yakışır; O (Allah) ki, kuluna bu ilahi kelamı indirmiş ve 
onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir:”  

39Zümer: 28-“Ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak 
(vahyettik ki,) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.”  

 
 

KUR’AN ANLAŞILMASI GEREKEN BİR KİTAPTIR 

23Müminun: 68-“Peki, onlar (Allah'ın bu) sözünü anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yahut 
geçip gitmiş atalarına hiç gelmeyen bir şey mi geldi onlara?”  

38Sad: 29-“Sana indirdiğimiz bu kitapta(da her şeyi açıkladık ki) insanlar onun mesajı 
üzerinde iyice düşünsünler ve akıl iz'an sahipleri ondan ders alsınlar.”  

47Muhammed: 24-“ Öyleyse, onlar bu Kuran üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa 
kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 

12Yusuf: 2-“Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu 
kavrayıp özümlersiniz.”  
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KUR’AN, YAŞAYANLARA OKUNUR 

KUR’AN’LA ÖLÜLER DEĞİL, YAŞAYANLAR VE ULAŞILAN KİMSELER UYARILIR 

36Yasin: 70-“(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve (Allah'ın) sözü hakikati inkara 
şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin diye (indirilmiştir).”  

6En’am: 19-“De ki: “Şahitlik (delil-kanıt olma) bakımından hangi şey daha 
büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla 
sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber 
başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, 
ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”  
 
42Şura: 7-“İşte Biz sana Arap dilinde bir Kur’an gönderdik ki, bütün kentlerin atasını ve 

çevresinde oturanları uyarabilesin; yani, (varlığı) her türlü şüphenin üstünde olan 
Toplanma Günü'ne karşı (onları) uyarasın. (O Gün) bazısı cennete girecek, bazısı da 
yakıcı ateşe.”  

 

KUR’AN’I TERK ETMEK  

İNSANLAR, GELENEĞİ DEĞİL KUR’AN’I TERK EDEREK ALLAH’IN DİNİNDEN 
UZAKLAŞIRLAR 

25Furkan: 30-“Peygamber, “Ey Rabbim! Halkım şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline 
getirdi” dedi.”  

 

İLAHİ KİTAPLAR BİRBİRİYLE UYUMLUDUR  

İLAHİ KİTAPLARI BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ VEYA KARŞITI GÖRMEK DOĞRU 
DEĞİLDİR 

2Bakara: 136-“Deyin ki: "Biz Allah'a inanırız ve bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, 
İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene ve Musa'ya, İsa'ya ve 
Rableri tarafından (diğer) tüm peygamberlere tevdi edilmiş olana (inanırız); onların 
arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve biz O'na teslim olanlarız."  

3Al-i İmran: 84-“ De ki: "Biz, Allah'a; bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a 
ve o'nun neslinden gelenlere indirilene; Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve (diğer) 
tüm peygamberlere bahşedilene inanırız; onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve 
kendimizi O'na teslim ederiz."  

 

 

ALLAH’IN KİTAP GÖNDERMESİ BİR RAHMETTİR 

44Duhan: 6-“Peygamberi kitapla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, 
nimettir. Gerçekten O, bütün söylenenleri işitir, her hali bilir.”  

7A’raf: 52-“Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için 
bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik.”  
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İLAHİ KİTABI İYİ TANIMAK-BİLMEK GEREKİR 

2Bakara: 121- Kendilerine verdiğimiz ilahi kitabı gereği gibi okuyanlar var ya, işte 
bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta 
kendileridir.  

 
2Bakara: 146- Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Kur’an’ı) oğullarını tanıdıkları 

gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.  
2Bakara: 147- Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!  
 
 

TEFSİRLERİ OKUMAK 

25Furkan: 33-Bunun içindir ki, hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar, Biz sana 
mutlaka asıl doğru olan neyse onu ve en güzel açıklamayı getirmekteyiz.  

6En’am: 114-115-Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın 
dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak 
olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin kelimesi 
(Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek 
yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.  

 
 

NAMAZ, ABDEST VE DUA 

NAMAZIN TARİHSEL SÜRECİ 

21Enbiya: 73. ayet, 14İbrahim: 37- “Onları (İbrahim’i, Lut’u, İshak’ı, Yakub’u), 
emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler 
yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden 
kimselerdi.” 

19Meryem: 55- “(İsmail) Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de 
hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” 

20Taha: 14- “(Musa’ya:) Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.” 
11Hud: 87- “Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını, yahut mallarımız 

hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı emrediyor?…” 
3Al-i İmran: 39- “Zekeriyya mâbedde durmuş namaz kılarken…”  
19Meryem: 31- “(İsa)«Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; yaşadığım 

sürece bana namazı ve zekâtı emretti.»”  
31Lokman: 17- “(Lokman:) Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten 

vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer 
işlerdir.” 

 

NAMAZIN ÖZÜ, HİKMETİ, GEREKÇESİ 

2Bakara: 43- Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de 
rükû edin.  
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2Bakara: 44- Siz kendinizi unutarak diğer insanlara erdemli olmayı mı 
öğütlüyorsunuz -hem de ilahi kelamı okuyup durduğunuz halde?- Siz hiç aklınızı 
kullanmaz mısınız?  

2Bakara: 45- Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, ilahi mesajla derin bir 
etkileşim içinde olmayanlardan başkasına ağır gelir.” 

2Bakara: 46-Onlar ise (sonunda) Rablerine kavuşacaklarını ve O'na 
döneceklerini kesinlikle bilirler.  

2Bakara: 47- Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere 
karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!  

 
2Bakara: 151- Nitekim size, mesajlarımı iletmesi, sizi arındırması, vahiy ve hikmeti 

bildirmesi ve bilmediklerinizi öğretmesi için içinizden bir elçi gönderdik.  
2Bakara: 152- Öyleyse Beni anın(zikredin) ki, Ben de sizi anayım(zikredeyim); 

Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.  
2Bakara: 153- Siz inananlar! Sabır ve namaz ile yardım isteyin; zira, 

unutmayın, Allah zorluklara karşı sabredenlerle birliktedir.  
 
2Bakara, 239: “Bir (tehlikeden) korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya 

binit üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği 
şekilde Allah’ı zikredin.” 

 
20Taha: 14-"Gerçek şu ki, Allah Benim; Benden başka ilah (tanrı) yoktur; o halde, 

(yalnızca) Bana kulluk (ibadet) et; ve Beni anmak (zikretmek) için namaz kıl!  
 
29Ankebut: 45- Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 

namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak(zikretmek) 
elbette daha büyüktür. Allah, yaptıklarınızı biliyor.  

 
 
 

Namazda şükre örnek 

1Fatiha: 1-Gerçek esirgeyici(rahman), gerçek kurtarıcı koruyup kollayıcı(rahim) 
Allah adıyla,  

1Fatiha: 2-Yüceltilmek(hamd), varlıklar dünyasının Yüce Sahib‘i olan sadece 
Allah‘a yakışır.  

1Fatiha: 3- Gerçek esirgeyici, gerçek kurtarıcı koruyup kollayıcı Allah adıyla.  
1Fatiha: 4-Son duruşma(din) günü tek söz sahibi olan.  
1Fatiha: 5-Sadece seni kulluk ederiz ve sadece senden yardım bekleriz.  
1Fatiha: 6-Bizi, dosdoğru yaşam biçimine yönlendir.  
1Fatiha: 7-İlahi değerlerle donattığın kişilerin yaşam biçimine…; hiddetlenilenlerin 

ve kötü yola sapanlarınkine değil. 

  

Namazda önerilen duaya örnek 

17İsra: 80-81- “Ve (dua ederken) de ki: “Ey Rabbim, (girişeceğim her işe) doğruluk 
ve içtenlik üzere girmemi; (bırakacağım her işten de) doğruluk ve içtenlik göstererek 
çıkmamı sağla; ve bana katından destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet! Ve yine de ki: 
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“Değişmeyen gerçek geldi, sahte ve tutarsız olan yıkılıp gitti; zaten sahte ve tutarsız olan 
er geç yıkılıp gitmek zorundadır!”  

  

Namazda Allah’ı zikre örnek 

17İsra: 111- “Ve de ki: “Bütün övgüler, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı 
bulunmayan, güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya 
gereksinme duymayan Allah’a yakışır”. İşte, O’nu (hep böyle) yücelterek an.”  

  

Secdede önerilen dua 

17İsra: 107-De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce 
kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye 
kapanırlar.”  

17İsra: 108-Ve, “Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va’di mutlaka 
gerçekleşecektir” derler. 

 
 

NAMAZDA OKUDUĞUNU ANLAMAK 

4Nisa: 43-Siz ey inananlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi 
bilinceye kadar (bekleyin); ve boy abdestini gerektiren bir durumda (iken de) 
yıkanıncaya kadar seyahatte olmanız (ve yıkanma imkanından yoksun bulunmanız) hali 
dışında- (namaza kalkışmayın). Ama eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz yahut 
tuvaletten geldiyseniz veya kadın ile birlikte olmuşsanız ve hiç su bulamıyorsanız, o 
zaman temiz toprakla teyemmüm edin, (onunla) yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Bilin 
ki Allah, gerçekten günahları temizleyendir, çok affedicidir.  

14İbrahim: 4-Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle 
gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından, Allah dilediğini 
saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar.  

26Şuara: 192-199-Gerçekten o (Kur'an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. 
193-Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine 195-apaçık 
Arapça bir dil ile indirmiştir. 196-Şüphesiz bu (Kur’an) öncekilerin kitaplarında da vardı. 
197-İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir 
belirti sayılmaz mı? 198-Onu Arap olmayan birine indirseydik, 199-ve bu yabancı onu 
(kendi diliyle) onlara okusaydı, onlar yine inanacak değillerdi.  

41Fussilet: 44-Eğer bu (ilahi kelamın) Arapça dışında bir dilde (indirilmiş) bir 
hitabe olmasını dileseydik, onlar, (şimdi onu reddedenler,) bu defa, "Neden onun 
mesajları anlaşılır bir şekilde ifade edilmemiş? Hayret! Arapça dışında bir dil(de 
indirilmiş bir mesaj bu) ve (tebliğ eden de) bir Arap (elçi)?" diyeceklerdi. De ki: "Bu 
(ilahi kelam,) iman edenler için bir rehber ve bir şifa kaynağıdır; ona inanmayanlara 
gelince, onların kulaklarında bir sağırlık var ve bundan dolayı (Kuran) onlara kapalı, 
anlaşılmaz gelir. Onlar çok uzaklardan seslenilen (insanlar gibi)ler."  
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KUR’AN’DA ABDEST 

5Maide: 6- “Siz inananlar! Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve 
dirseklere kadar kollarınızı yıkayın ve (ıslak) ellerinizi başınızın üzerine hafifçe sürün ve 
bileklere kadar ayaklarınızı (yıkayın). Eğer boy abdestini gerektiren bir halde iseniz 
kendinizi temizleyin. Ama eğer hasta iseniz yahut seyahatteyseniz yahut tabii 
ihtiyacınızı gidermişseniz yahut bir kadınla birlikte olmuşsanız ve su bulamıyorsanız, o 
zaman, temiz toprağa ellerinizi sürün ve onunla yüzünüzü ve kollarınızı hafifçe ovun. 
Allah sizi zora koşmak istemez; ama sizi tertemiz kılmak ve nimetlerinin tamamını size 
bahşetmek ister ki şükredenlerden olasınız.”  

   
 

 
4Nisa: 43- “Siz inananlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi 

bilinceye kadar (bekleyin); ve boy abdestini gerektiren bir durumda (iken de) 
yıkanıncaya kadar seyahatte olmanız (ve yıkanma imkânından yoksun bulunmanız) hali 
dışında- (namaza kalkışmayın). Ama eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz yahut tabii 
ihtiyacınızı yeni gidermişseniz veya bir kadın ile birlikte olmuşsanız ve hiç su 
bulamıyorsanız, o zaman temiz toprağı alın, (onunla) yüzünüzü ve ellerinizi hafifçe ovun. 
Bilin ki Allah, gerçekten günahları temizleyendir, çok affedicidir.” 

 

NAMAZDA KIBLE 

2Bakara: 115- “Doğu da Batı da Allah’ındır: Nereye dönerseniz dönün Allah’ın yönü 
orasıdır. Unutmayın ki, Allah rahmet ve kudretinde sınırsızdır, her şeyi bilendir.”  

 
2Bakara: 142- Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (Müslümanları) 

yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu da, Batı da 
Allah’ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.”  

2Bakara: 143- Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve 
Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne 
kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, 
yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisingeriye dönecekleri ayırd 
edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, 
insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.  

2Bakara: 144- Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy 
beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. 
(Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede 
olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine 
kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, 
onların yaptıklarından habersiz değildir.  

 
2Bakara: 148- Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, 

yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye 
hakkıyla yeter.  

2Bakara: 149- Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön. 
Bu, elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla 
habersiz değildir.  

2Bakara: 150- Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. (Ey 
mü’minler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a doğru çevirin ki, 
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zalimlerin dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Zalimlerden 
korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu 
bulasınız.  

 
2Bakara: 177- “Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili 

değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah’a, Ahiret Günü’ne, melekler, vahye ve 
Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 
yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları tutsaklıktan 
kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) 
yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü 
tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini 
gösterenler ve işte onlardır Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar.”  

 

NAMAZDA ÖRTÜNME 

7A’raf: 26- “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek 
elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha 
hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye 
onları insanlara verdik).” 

 
7A’raf: 31- “Ey Âdemoğulları, namaz kılma yerinde : kılacağınız her vakit : 

namazda), elbisenizi(zinet) giyin, süslenin ve yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki o, 
müsrifleri sevmez.”  

 

NAMAZIN KILINIŞI 

2Bakara: 125- “Hatırla o zamanı ki, biz Kâbe’yi insanlar için sevap kazanmaya 
yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim’in makamından bir 
dua(namaz) yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şu sözü ulaştırmıştık; “Tavaf edenler, ibadet 
için (orada) kalanlar, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!”  

 
2Bakara: 238- Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun 

eğerek namaza durun.  
2Bakara: 239- Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya 

binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve 
onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın).  

 
4Nisa: 101-Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından 

korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin 
apaçık düşmanınızdır.  

4Nisa: 102- (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında 
bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza 
dursun. Silâhlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât 
kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan 
diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına 
alsınlar. İnkâr edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da 
size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, 
silâhlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi 
alın). Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.  
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4Nisa: 103-Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak 
hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, 
mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.  

 
22Hacc: 26- “Hani biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazırladığımız 

zaman (şöyle emretmiştik:) “Bana hiç bir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, 
rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.”  

14İbrahim: 40-“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da 
böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”  

14İbrahim: 41-“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve 
inananları bağışla.”  

 
 

NAMAZ VAKİTLERİ 

2Bakara: 238- Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun 
eğerek namaza durun.  

2Bakara: 239- Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya 
binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve 
onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın).  

24Nur: 58- “Siz ey imana erişenler! Meşru şekilde sahip olduğunuz kimseler, 
içinizden henüz ergenlik çağına varmamış olanlar, günün şu üç vaktinde, sabah 
namazından önce, gün ortasında soyunup dinlenmeye çekildiğiniz zaman ve yatsı 
namazından sonra yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler; bu üç vakit 
mahremiyetinizin korunmasız olabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin 
yanına girip çıkmanızda sizin için de, onlar için de bir sakınca yoktur. Allah mesajlarını 
size işte böyle açıklamaktadır: Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve 
sınırsız bilgi Sahibidir!” 

11Hud: 114-Ve gündüzün iki tarafında, bir de gecenin (gündüze) yakın 
saatlerinde namazı kıl; çünkü muhakkak ki iyi eylemler kötü eylemleri giderir; 
(Allah'ı) hatırında tutanlar için bir öğüt, bir hatırlatmadır bu.  

17İsra: 78-Güneşin doruğu aşmasından gecenin çöküşüne kadar(ki süre 
içinde) namazı kıl; sabah (namazı) okumasını da…; çünkü sabah okuması(nda insan) 
gerçekten de (ulvi olan her şeye) açıktır.  

17İsra: 79-Ve geceleyin de… Ayrıca sana özgü olarak gecenin bir kısmında da 
(Kur'ân okuyup namaz kılmak üzere) uyan ki böylece Rabbin seni belki (ahirette) 
övgüye değer bir konuma yükseltir.  

20Taha: 130-Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından 
önce Rabbini överek tespih et; gece saatlerinden bir kısmında ve gündüzün 
taraflarında da tespih et ki memnun olasın!  

30Rum: 17-Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da, sabaha erdiğiniz zaman da 
tespih Allah’ındır (O'nun şanının yüceliği anılır).  

30Rum: 18-Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz zaman da 
hamd O'na mahsustur.  
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NAMAZDA USLÜP 

4Nisa: 43- “Siz ey imana ermiş olanlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne 
dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin)…” 

23Müminun: 2- “Onlar(müminler) ki, salatlarında alçak gönüllü bir duyarlık (derin 
bir etkilenim) içindedirler;” 

2Bakara: 45- “Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, ilahi mesajla derin bir 
etkileşim içinde olmayanlardan başkasına ağır gelir.”  

70Mearic: 23- “Namazlarında devamlı ve kararlı olanlar;”  
70Mearic: 23- “Namazlarını (bütün dünyevi endişelerden) uzak tutanlar.”  
 
 

NAMAZDA SES TONU 

17İsra: 110-De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye: O'na hangi 
isimle dua ederseniz edin, bütün güzel ve üstün nitelikler(esmâu’l-husna) 
O'nundur". Namazında sesini fazla yükseltme, çok fazla alçaltma da, ikisinin ortası 
bir yol tut;  

17İsra: 111-Ve de ki: "Bütün övgüler, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı 
bulunmayan, güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya 
gereksinme duymayan Allah'a yakışır". İşte, O'nu (hep böyle) yücelterek an.  

 
 

Binekte dua 

43Zuhruf: 12-14- O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, 
kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren 
Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize 
döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.  

 

ÇOKTANRICILARIN VE İKİYÜZLÜLERİN NAMAZI 

8Enfal: 35- “Kabe huzurunda namazları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka birşey 
değil! Azabı tadın öyleyse, hakkı inatla inkar etmenizin bir karşılığı olarak!”  

19Meryem: 59- “Onların ardından, namazı boş veren ve yalnızca dünyevi 
tutkularının peşine düşen bir kuşak geldi; ve böyle yaptıkları için de, yakında tam bir 
düş kırıklığıyla karşılaşacaklar.”  

107Maun: 1-7. ayetler: “Hiç dini yalanlayan (birini) tasavvur edebilir misin? İşte 
böyle biridir, yetimi itip kakan. Yoksulu doyurma arzusu: gayreti duymayan. Yazıklar 
olsun şu namaz kılıp duranlara. Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar 
gösteriş(riyakârlık) yapmaktadırlar. Ve üstelik onlar, temel ihtiyaç maddelerini bile 
engellerler!”  

74Müddessir: 42-46. ayetler: “”Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir? 
Berikiler “Biz” diyecekler, “ne namaz kılanlardan idik. Ne de yoksulları doyururduk; 
“(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. Hesap Günü’nü 
yalanlamıştık.” 
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NAMAZIN İNSAN HAYATINA KATKILARI 

2Bakara: 153- Siz inananlar! Sabır ve namaz ile yardım isteyin; zira, 
unutmayın, Allah zorluklara karşı sabredenlerle birliktedir.  

 
29Ankebut: 45- Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 

namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak (zikretmek) 
elbette daha büyüktür. Allah, yaptıklarınızı biliyor.  

 
107Maun: 1-7. ayetler: “Hiç dini yalanlayan (birini) tasavvur edebilir misin? İşte 

böyle biridir, yetimi itip kakan. Yoksulu doyurma arzusu: gayreti duymayan. 
Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara. Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar. 
Onlar gösteriş(riyakârlık) yapmaktadırlar. Ve üstelik onlar, temel ihtiyaç 
maddelerini bile engellerler!”  

 
70Mearic: 22- Ancak namaz kılanlar hariç; 23-Ki onlar, namazlarında süreklidirler. 

24-25-Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar. 
26-Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. 27-Rablerinin azabına karşı (daimi) bir 
korku duymaktadırlar. 28-Çünkü Rablerinin azâbına güven olmaz. 29-Ve onlar, ırzlarını 
(ferç) korurlar; 30-Eşleri; yani (nikah yoluyla) meşru şekilde sahip oldukları dışında 
(isteklerini frenleyenler,) çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar, 31-Fakat 
bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. 32-Onlar, emanetlerini ve 
verdikleri sözü gözeten kimselerdir. 33-Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler. 34-
Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. 35-İşte bunlardır (cennet) bahçeler(in)de 
ağırlanacak olanlar! 

 
 

ORUÇ 

2Bakara: 183- “Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı 
gibi size de farz kılındı ki Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.  

2Bakara: 184-Sayılı günlerde (oruç). Ancak sizden kim, hasta veya seyahatte olursa 
diğer zamanlarda (aynı gün sayısı kadar oruç tutmalıdır); ve (bu gibi hallerde) gücü 
yetenlere bir muhtacı doyurarak fidye vermek, bir yükümlülüktür. Her kim, yapmaya 
yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmış olur; zira oruç 
tutmak kendinize iyilik yapmaktır -keşke bunu bilseydiniz. 

2Bakara: 185-Kur’an, insanoğluna bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve 
doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak (ilk defa) bu Ramazan Ayında indirilmiştir. 
Bundan dolayı, sizden kim bu aya erişirse onu baştan başa tutsun. Ancak hasta veya 
seyahatte olan, başka günlerde (aynı sayıda oruç tutsun). Allah sizin için kolaylık diler, 
zorluk çekmenizi istemez; ama (belirlenen günlerin) sayısını tamamlamanızı ve size 
doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı yüceltmenizi ve (O’na) şükretmenizi (ister).  

2Bakara: 186-Eğer kullarım sana Benim hakkımda sorular sorarsa -(bilsinler ki) 
Ben çok yakınım; dua edenin yakarışlarına her zaman karşılık veririm; öyleyse onlar da 
Bana karşılık versinler ve Bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler.  

2Bakara: 187- (Gündüz) tutulan oruçtan sonraki gece boyunca kadınlarınıza 
yaklaşmanız helaldir: onlar sizin için bir elbise gibidirler ve siz de onlar için bir elbise 
gibisiniz. Allah bu konuda kendinizi sıkıntıya sokacağınızı bilir; bu yüzden O size 
mağfiret ile yönelmiş ve bu zorluğu üzerinizden kaldırmıştır. Şimdi öyleyse onlara 
yaklaşabilir ve Allah’ın sizin için uygun gördüğünden yararlanabilirsiniz ve gecenin 
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karanlığından tan yerinin aydınlığı fark edilinceye kadar yiyip içebilirsiniz. Sonra gece 
çökünceye kadar oruca devam edersiniz. Ama mescitlerde ibadet halinde iken kadınlara 
yaklaşmayın. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır: O halde bu sınırları ihlal etmeyin: 
(işte) böylece Allah mesajlarını insanlara açıklıyor ki, O’na karşı sorumluluklarının 
bilincinde olabilsinler.” 

 
 

CEZA(KEFFARET) ORUCU 

2Bakara: 196- “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık 
ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu 
kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır 
veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç 
tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz 
zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. 
Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) 
tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. 
Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.  

4Nisa: 92- “Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak 
yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min tutsağı 
özgür kılması ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen 
kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir tutsağı 
özgür kılması gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan 
ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir tutsağı özgür kılması gerekir. Bunlara 
imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç 
tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

5Maide: 89- “Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama 
bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, 
ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya 
da bir tutsağı özgür kılmaktır. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün 
oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi 
tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.  

5Maide: 95- “Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim 
(ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye 
ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği 
bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi 
oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri 
affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç 
sahibidir, intikam sahibidir.  

58Mücadile: 1-“Allah, kocası hakkında sana başvuran ve Allah’a şikayette 
bulunan kadının sözlerini işitmiştir. Ve Allah ikinizin söylediklerini de mutlaka işitir. 
Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir.  

58Mücadile: 2- (Bundan sonra) içinizden “Sen artık bana annem kadar 
haramsın!” diyerek hanımlarından ayrılanlara gelince, (unutmasınlar ki) (eşleri) 
hiçbir zaman anneleri (gibi) olamaz, kendilerini doğuran kadından başkası anneleri 
olamaz. O halde, akla sığmayan bir sözdür söyledikleri, (bu nedenle de) asılsız ve 
düzmecedir. Ama Allah, gerçekten günahları affedicidir, çok bağışlayıcıdır.  



http:: : www.erdemyolu.com:  

58Mücadile: 3-O halde, “Sen bana annem kadar haramsın!” diyerek 
hanımlarından ayrılanlara ve sonra söylediklerinden geri dönenlere gelince, 
(onların keffareti) eşlerin tekrar birbirlerine dokunmalarından önce bir tutsağı 
özgürlüğüne kavuşturmak olacaktır. Size (burada) tavsiye edilen budur; çünkü Allah 
yaptığınız her şeyden tamamiyle haberdardır.  

58Mücadile: 4-Kim (tutsağı özgür kılma imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan 
önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri 
doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar 
Allah’ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır.”  

  

 

ÖRTÜNME VE GİYİM 

7A’raf: 22-Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında 
kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye 
başladılar. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir 
düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.  

7A’raf: 26-Ey Adem oğulları! Size yücelerden, hem çıplaklığınızı örtesiniz diye, hem 
de bir görkem-güzellik nesnesi olarak giyim kuşam(LİBÂS) (yapma bilgisini) bahşettik; 
ama Allaha karşı sorumluluk bilinci örtüsü her şeyin üstündedir. İşte bunda (da) Allahın 
ayetlerinden biri var ki, insanoğlu belki ders alır.  

7A’raf: 28-Ve (bunun içindir ki) ne zaman utanç verici bir iş işleseler, "biz 
atalarımızı da bu işi yapar bulduk; hem, Allah emretmiştir bunu bize" derler hemen. De 
ki: "Bakın, Allah asla utanç ve tiksinti veren işleri emretmez. Siz, yoksa hakkında hiçbir 
şey bilmediğiniz bir şeyi mi Allaha yakıştırıyorsunuz?"  

24Nur: 30-İnanan erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler ve 
iffetlerini korusunlar; temiz ve erdemli kalmaları bakımından en uygun davranış tarzı 
budur. (Ve) Şüphesiz Allah onların (iyi ya da kötü) işledikleri her şeyden haberdardır.  

24Nur: 31-İnanan kadınlara söyle, onlar da gözlerini bakılması yasak olandan 
çevirsinler; iffetlerini korusunlar; (örfen) görünmesinde sakınca olmayan yerleri 
dışında, cazibe ve güzelliklerini(ZÎNET) açığa vurmasınlar(TEŞHÎR); ve bunun için, (baş) 
örtülerini(HUMUR) yakalarının(CEYBLER) üzerine salsınlar. Cazibe ve 
güzelliklerini(ZÎNET) kocalarından, babalarından, kayınpederlerinden, oğullarından, 
üvey oğullarından, kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin ya da kız kardeşlerinin 
oğullarından, kendi evlerindeki kadınlardan, yahut yasal olarak sahip oldukları 
kimselerden, yahut kendilerine bağlı olup cinsel isteklerden yoksun bulunan 
erkeklerden, ya da kadınların mahrem yerlerinin henüz farkında olmayan çocuklardan 
başka kimsenin önünde açığa vurmasınlar; ve (yürürken) gizli görkem ve güzelliklerini 
belli edecek şekilde ayaklarını yere vurmasınlar. Ve siz, ey müminler, hepiniz topluca, 
günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin ki kurtuluşa, esenliğe erişesiniz!  

24Nur: 58-Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve sizden henüz bulûğ 
çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin 
elbiselerinizi(SİYÂB) çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri 
zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu 
vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. 
Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah, 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.  
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24Nur: 60-Ve (Bilin ki) artık cinsi arzu duymayacak kadar kocamış kadınların, 
cazibe ve güzelliklerini(ZÎNET) açığa vurmak(TEŞHÎR) niyeti taşımaksızın (dış) 
giysilerini(SİYÂB) çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Ama böylelerinin bile sakınmaları 
kendileri için daha hayırlı olur. Allah, mutlak ve sınırsız bilgi sahibi olarak, her şeyi 
işitmektedir.  

33Ahzab: 59-Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve (öteki) bütün mümin kadınlara 
(toplum içine çıktıklarında) dış kıyafetlerini(CİLBÂB) üzerlerine almalarını söyle! Bu, 
onların (temiz kadınlar olarak) tanınmalarını ve rahatsız edilmemelerini daha iyi temin 
eder. Ama (unutma ki) Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!  

11Hud: 5-Dikkatle bakın! Onlar O'ndan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Dikkat 
edin! Onlar giysileriyle(SİYÂB) sarılıp sarmaladıkları zaman da O, onların gizlemekte 
olduklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O, göğüslerin içini çok iyi 
bilendir. 

71Nuh: 7-"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini(SİYÂB) başlarına çektiler ve büyüklük 
tasladıkça büyüklük gösterip direttiler.'  

27Neml: 12-"Ve elini koynuna(CEYB) sok, kusursuz olarak bembeyaz çıkıversin, 
(bu,) Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n biri)dir. Gerçekten onlar, 
fasık olan bir kavimdir."  
 

 

ÖZLÜ İFADELER 

2Bakara: 11-Onlara "Yeryüzünde yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!" 
dediklerinde "Biz sadece düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz!" diye cevap verirler.  

2Bakara: 20-Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir; ışık verince hareket 
ederler, karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Şayet Allah dileseydi, onları 
işitme ve görme (yetenek)lerinden yoksun bırakabilirdi: Çünkü Allah her şeye kadirdir.  

2Bakara: 44-Siz kendinizi unutarak diğer insanlara erdemli olmayı mı 
öğütlüyorsunuz -hem de ilahi kelamı okuyup durduğunuz halde?- Siz hiç aklınızı 
kullanmaz mısınız?  

2Bakara: 79- Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir 
karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin 
yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  

2Bakara: 111-Bir de; “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet’e girmeyecek” 
dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat 
edecek) delilinizi getirin.” 112-Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder 
ve iyilik yapanlardan olursa, Rabbi katında mükafatını görecektir, ve böyleleri ne 
korkacak, ne de üzülecekler. 113-Ayrıca Yahudiler, "Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir 
inanç temelinden yoksunlar" iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da (aynı şekilde); 
"Yahudiler, geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar" diye iddia ederler; ve her iki 
taraf da (bu iddialarında) ilahi kelama atıfta bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun 
bulunanlar, onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; ama anlaşamadıkları 
şeyler konusunda Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah'tır.  

2Bakara: 170-“Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde: "Hayır, biz 
atalarımızdan gördüklerimize (geleneksel alışkanlıklara, inançlara ve eylemlere) 
uyarız!" diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını kullanmadı ve doğru yolu bulamadılar 
ise?”  
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2Bakara: 171- İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip 
(duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir papağan)ın 
örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. 

2Bakara: 204-İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin 
hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece 
ustadır. 205-Ancak hakimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, (insanın) 
ürünü(nü) ve nesli(ni) yok etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez. 206-Kendisine ne zaman 
"Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!" dense, yersiz gururu onu günaha sevk 
eder: Böylelerinin payına cehennem düşecektir; ne kötü bir konaklama yeridir orası!  

 
3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi 

siz ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında 
olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında 
yalan söylerler.  

3Al-i İmran: 79-Allah’ın Kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği hiçbir insanın, daha 
sonra insanlara: "Allah'ın yanı sıra bana da kulluk edin" deme (hakkı ve yetki)si yoktur. 
Fakat o (ancak), "Öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz Kitaba göre Rab yanlısı olunuz" (deme 
görevindedir.)  

3Al-i İmran: 80-O(Allah), melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. 
Siz, Müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?  

4Nisa: 107-Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir 
günahkârı sevmez. 108-Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allahtan 
gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allahın tasvip etmediği düşünce ve inançları 
her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün 
yaptıklarını (ilmiyle) kuşatır. 109-Sizler belki bu dünya hayatında onları 
savunabilirsiniz; ya Kıyamet Günü kim onları Allaha karşı savunacak, kim onların 
koruyucusu olacaktır?  

4Nisa: 123-İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim 
kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah’ın yanı sıra ne bir dost, ne de 
bir yardımcı bulabilir. 124-Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller 
işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.  

7A’raf: 33-De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli cinsel açıdan edepsizlikleri, günahı, 
haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak 
koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 

10Yunus: 100-…O (Allah), aklını kullanmayanların üzerine iğrenç pislikleri, 
çirkeflikleri çökertir.  

8Enfal: 21-Ve (böylece) dinleyip kulak vermedikleri halde, "İşittik" diyenler gibi 
olmayın. 8Enfal: 22-Gerçek şu ki, Allah katında yaratıkların en bayağısı aklını 
kullanmayan sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.  

9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) ve dini 
otoritelerin (rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler 
(YİYİCİLER)  ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyarlar (YASAKÇILAR). Altın ve 
gümüşü biriktirip (STOKÇULAR) Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara çetin 
bir azabı müjdele. 

10Yunus: 100-…O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar.  
20TaHa: 2-Bu Kuran'ı sana, seni sıkıntıya sokmak: mutsuz kılmak için indirmedik, 

3-Yalnızca, (Allah'tan) korkan herkese bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik):  
21Enbiya: 23-O yapıp ettiği şeylerden ötürü sorguya çekilemez; ama onlar 

(mutlaka) sorgulanacaklar: (hal böyleyken), onlar yine de, kulluk etmek için O'nun 
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yerine (düzmece) tanrılar ediniyorlar! (Ey Peygamber,) de ki: "Haydi, siz de davanızı 
destekleyecek bir delil getirin: İşte bu, benimle birlikte olanların ve benden önceki 
(peygamber)lerin dile getirip durdukları ilahi öğretidir". Hayır, onların çoğu gerçeği 
bilmiyor ve bunun için de (ondan) inatla yüz çeviriyorlar.  

27Neml: 93-Ve yine, de ki: "Övgüler olsun Allah'a! İlahi işaretlerini size gösterecek, 
siz de onları tanıyacaksınız". Ve Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil değildir.  

28Kasas: 88-Allah'la beraber tutup başka bir tanrıya yalvarmaya kalkma! (Çünkü) 
O’nun yanı sıra tanrı yok; (çünkü) O'nun (ebedi) Zatı'ndan başka her şey, herkes, yok 
olmaya mahkûmdur; hüküm bütünüyle O'nun elindedir ve sonunda O'na 
döndürüleceksiniz.  

29Ankebut: 60-Nice canlı var ki hiçbir geçim endişesi taşımaz, (ama) sizinki(ni 
sağladığı) gibi onların rızkını da Allah sağlar; çünkü yalnız O'dur her şeyi bilen, her şeyi 
duyan.  

31Lokman: 33-“Sakın ayartıcılar sizi Allah ile aldatmasın.” 
35Fatır: 5-“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın günübirlik (dünya) 

yaşam sizi ayartmasın. Sakın ayartıcılar sizi Allah ile aldatmasın.” 
35Fatır: 13-…İşte Rabbiniz Allah budur: mülk O'nundur; O’nun yanı sıra yalvarıp 

durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir!  
35Fatır: 14-Onlara yalvarırsanız çağrınızı duymazlar; duyabilseler bile size cevap 

ver(e)mezler. Ve (üstelik) Kıyamet Günü onları Allah ile eş tutmanızı kabul etmezler. Hiç 
kimse her şeyi bilen kadar size (gerçeği) göstermez.  

35Fatır: 15-Ey İnsanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz, ama O, hiçbir şeye muhtaç 
değildir ve hamd O'na mahsustur.  

39Zümer: 33-Ama hakikati getiren ve onu bütün kalpleriyle tasdik edenler; işte 
onlar Allah'a karşı sorumluluklarının (tam) bilincinde olanlardır.  

41Fussilet: 53-Zamanı geldiğinde insana ilahi mesajlarımızı (evrenin) uçsuz 
bucaksız ufuklarında ve kendi öz benliklerinde (bulduklarıyla) tam olarak 
anlatacağız ki bu (vahy)in tartışılmaz bir gerçek olduğu, apaçık ortaya çıksın. 
Rabbinin her şeye tanık olduğu(nu bilmeleri onlara) hala yetmez mi?  

42Şura: 30-Başınıza gelecek her felaket/ bela/ olumsuz bir durum kendi 
ellerinizle yapıp ettiklerinizin bir ürünüdür; bununla beraber çoğunu da Allah 
affedicidir;  

47Muhammed: 7-Ey iman edenler, eğer siz Allah'a  yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin 
ayaklarınızı sağlamlaştırır. 

 
49Hucurat: 11-Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar 
kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla 
çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar 
zâlimlerin ta kendileridir.  

61Saff: 2-Ey iman sahipleri! Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz?  
63Münafıkun: 4-Şimdi sen onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider ve 

konuştuklarında ne söylediklerine kulak vermek istersin. Onlar, yere (sağlam şekilde) 
dikilmiş kütükler gibi (olduklarına emin görünseler de) her çığlığı kendilerine (yönelik) 
sanırlar. Onlar (bütün inançlara) düşmandırlar, öyleyse onlara karşı dikkatli ol. (Ve 
bedduayı hak ederler:) "Allah onları kahretsin!" Akılları nasıl da (hakikatten) sapıyor!  

67Mülk: 14-Yaratan bilmez mi? Evet, yalnız O, (hikmetinde) erişilmez bir derinlik 
sahibidir, her şeyden haberdar olandır!  
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PEYGAMBERLER 

4Nisa, 163- Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen NEBİLERE VAHYETTİĞİMİZ gibi, sana 
da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, 
Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik. 

 
6En’am: 83-İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimiz.. Biz dilediğimiz 

kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, 
hakkıyla bilendir.  

6En’am: 84-Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. 
Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, 
Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.  

6En’am: 85-Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların 
hepsi salih kimselerden idi.  

6En’am: 86-İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini 
âlemlere üstün kılmıştık.  

6En’am: 87-Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün 
bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.  

6En’am: 88-İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip 
yöneltir. Eğer onlar(peygamberler) da Allah’a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa 
gitmişti.  

6En’am: 89-Onlar kendilerine kitap, hikmet ve NEBİLİK verdiğimiz kimselerdir. 
Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr 
etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil kılmışızdır.  

 

PEYGAMBERE SALAT Ü SELAM NE DEMEK? 

33Ahzab: 43-O(Allah) ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size 
salat ediyor. Allah, mü’minlere çok merhamet edendir.  

33Ahzab: 56-Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman 
edenler! Siz de ona salât edin, tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterin.  

9Tevbe: 102-Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü 
ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah 
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

9Tevbe: 103-Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve 
temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara salat et. Çünkü senin duan onlar için 
sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.  

4Nisa: 65-Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni 
hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir 
teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.  

 
 

 

PEYGAMBER SOYUNA AYRICALIK YOKTUR 

2Bakara: 124- Ve (şunu hatırlayın): Rabbi, İbrahim'i buyrukları ile sınadığında ve 
İbrahim de bunları yerine getirdiğinde O'na: "Seni insanlara önder yapacağım!" demişti. 
İbrahim de sormuştu: "Benim neslimden de mi (önderler çıkaracaksın)?" (Allah) cevap 
vermişti: "Benim ahdim zalimleri kapsamaz."  
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9Tevbe: 113-Cehennemlik olduğu kendileri için belli olduktan sonra, yakın 

akraba olsalar bile, Allah’ın yanı sırasına tanrılık yakıştıran kimselerin 
bağışlanmasını dilemek artık ne Peygamber'e yaraşır, ne de imana erişenlere.  

9Tevbe: 114-İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz 
yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, ondan 
uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.  
 

PEYGAMBERLER VAHİY DIŞINA ÇIKMAZLAR 

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

 
5Maide: 67-Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, 

O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni 
insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.  

 
 
5Maide: 109-Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne 

derece uyuldu?” diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaypleri hakkıyla 
bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın.  

 
20Taha: 134-Eğer biz onları o Kur’an’dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, 

“Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan 
önce ayetlerine uysaydık” derlerdi.  

 
28Kasas: 47-Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, “Ey 

Rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve 
müminlerden olsaydık” diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik.  

 
25Furkan: 30- Peygamber, “Ey Rabbim! Halkım şu Kur’an’ı rafa kaldırılmış bir 

duruma getirdi” dedi.  
 
28Kasas: 85-Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere 

döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha 
iyi bilir.”  

 
41Fussilet: 6-De ki: "Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Bana yalnızca, 

sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunur. Öyleyse O'na yönelin ve O'ndan mağfiret 
dileyin. Vay haline o müşriklerin."  
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PEYGAMBERİN İNSANÜSTÜ GÜCÜ YOKTUR 

6En’am: 50-De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum 
(kimseye zenginlik vaat etmiyorum). Ben gaybı (gizliyi-geleceği) da bilmem. Size ‘Ben 
bir meleğim’ (kusursuz-yanılmaz-unutmazım) de demiyorum. Ben sadece, bana 
gönderilen vahye (Kur’an’a) uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç 
düşünmez misiniz?”  

 
7A’raf: 188-De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir 

fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok 
hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için 
sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”  

 
11Hud: 31-Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da 

bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, 
“Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini 
daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.  

 
17İsra: 90-95- Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin 

hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar 
akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; 
yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya 
da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Sübhanallah! Ben ancak elçi 
olarak gönderilen bir beşerim.” Zaten kendilerine hidayet geldiği zaman insanları 
doğru yola gelmekten alıkoyan şey, hep: "Allah, bir insanı mı elçi olarak gönderdi?" 
demeleridir. De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler 
olsaydı, elbette onlara gökten bir melek elçi indirirdik.”  

 
21Enbiya: 45- De ki: “Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum.” Ama sağırlık edenler 

uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.  
 
25Furkan: 7-Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda 

dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!”  
 
25Furkan: 20-Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz 

yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan 
aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.  

 
46Ahkaf: 9-De ki: «Ben Peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını 

da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir 
uyarıcıyım.»  

 
 

PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİ 

33Ahzab: 21-Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe 
kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.  
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60Mümtahine: 4-Andolsun, İbrahim ve onla beraber olanlarda sizin için güzel bir 
örnek vardır. Halklarına demişlerdi ki: Sizden ve sizin Allah’tan ikincil seviyede kulluk 
ettiklerinizden uzağız. Sizi tanrıkarşıtı olarak bildik. Yalnızca Allah’a inanıncaya kadar 
aramızda ve aranızda düşmanlık ve öfke ortaya çıktı.  İbrahim’in babası adına 
bağışlanma dilemesi hariç (örnek değildir)…  

60Mümtahine: 6-Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, 
Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin 
ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.  

 
 

PEYGAMBERİN PEYGAMBERLİK ÖNCESİNDEKİ KONUMU 

28Kasas: 86-Sen, bu ilahi kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, 
Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyle ise kâfirlere sakın arka çıkma.  

 
29Ankebut: 48-Çünkü, (ey Muhammed,) sen bu (vahyin gelmesi)nden önce 

herhangi bir ilahi kitabı okumuş ya da onu kendi ellerinle yazmış değildin; öyle olsaydı, 
(sana vahyetmiş olduğumuz) hakikati çürütmeye çalışanlar, insanları (onun hakkında) 
kuşkuya sevk edebilirlerdi.  

 
34Sebe’: 46-De ki: "Size bir tek öğüdüm var; ister başkalarıyla birlikte iken ister 

yalnız, Allah'ın huzurunda (bulunduğunuzun bilincinde) olun ve sonra kendi kendinize, 
(bu elçi olarak görevlendirilen) arkadaşınızda bir delirmişlik olmadığını düşünün! O, 
yaşayacağınız şiddetli azaba karşı sizi uyarmaktan başka bir şey yapmıyor."  

 
68Kalem: 4-Sen elbette üstün bir ahlâk üzeresin. 

 

42Şura: 52-İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, ilahi kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. (Şimdi) bu (mesajı) bir ışık yaptık ki onunla kullarımızdan 
dilediğimizi doğru yola ulaştıralım; şüphesiz sen de (insanları onunla) doğru yola 
ulaştıracaksın. 

 
93Duha: 7-Seni daha önce yolbilmez(yanlış yolda-dalalette)  bulup da (Rabbin) 

hidayete erdirmedi mi? 
 

 

HADİSİ İNANCA TEMEL YAPMA TEMELSİZDİR 

7A’raf: 185-…Artık bundan sonra, başka hangi söze (hadise) inanıyorlar?  
 
31Lokman: 6-İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak için 

sözün (hadisin) oyalayıcı olanını satın alır ve onu eğlence konusu edinir. İşte onlar için 
aşağılayıcı bir azap vardır.  

 
45Casiye: 6-İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. 

Artık Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze (hadise) inanacaklar?  
 
77Mürselat: 50-Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze (hadise) 

inanacaklar?  
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PEYGAMBER GAYBI BİLMEZ 

27Neml: 65-De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. 
Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”  

6En’am: 50-De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum 
(kimseye zenginlik vaat etmiyorum). Ben gaybı (gizliyi-geleceği) da bilmem. Size ‘Ben 
bir meleğim’ (kusursuz-yanılmaz-unutmazım) de demiyorum. Ben sadece, bana 
gönderilen vahye (Kur’an’a) uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç 
düşünmez misiniz?”  

6En’am: 59-Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. 
Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin 
karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta 
(Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.  

7A’raf: 188-De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda 
sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde 
etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir 
uyarıcı ve bir müjdeciyim.”  

11Hud: 31-Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da 
bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, 
onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. 
Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.  

46Ahkaf: 9-De ki: "Ben (Allah'ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) 
ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü 
ben sadece açık bir uyarıcıyım".  

11Hud: 49-İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce 
onları ne sen biliyordun, ne de kavmin. O hâlde sabret. Çünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı 
gelmekten sakınanların olacaktır.  

10Yunus: 20-“Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!” diyorlar. De 
ki: “Gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim!”  

3Al-i İmran: 44-(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb 
haberlerindendir. Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur’a için) 
atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.  

12Yusuf: 12-İşte bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile 
bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların 
yanında değildin.  

 

PEYGAMBERİ METHETMEK 

1Fatiha: 2-Her türlü övgü bütün alemlerin Rabbi yalnızca Allah'a özgüdür.  
33Ahzab: 40-Muhammed, adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir, fakat o, 

Allah'ın Elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.  
3Al-i İmran: 144-Muhammed yalnızca bir elçidir; 
33Ahzab: 45-46- Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; 

Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak 
gönderdik.  

48Fetih: 8-Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.  
4Nisa: 171-Ey Kitap izleyicileri! Dininiz(in temeli olan hakikat)in sınırlarını 

aşmayın ve Allah hakkında yalnız hakikati söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece 
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Allahın elçisi, Onun Meryeme ulaştırdığı vaadi(nin tahakkuku) ve Onun yarattığı bir can 
idi. O halde Allaha ve peygamberlerine inanın ve "(Tanrı bir) üçlüdür!" demeyin. Kendi 
iyiliğiniz için (bu iddiadan) vazgeçin. Allah, tek ilahtır; çocuk sahibi olmaktan 
münezzehtir, göklerde ve yerde olan her şey O'na aittir ve hiç kimse Allah kadar güvene 
layık değildir. 172-Ne İsa, Allahın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de 
Ona yakın olan melekler. Ona kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler ve küstahça 
böbürlenenler (bilsinler ki hesap günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.  

9Tevbe: 30 -Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa 
Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği 
yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin 
söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!  

9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 
(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler 
edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’nun yanı sıra 
tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

5Maide: 117-"Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: 
'Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' İçlerinde olduğum sürece 
üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve 
sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın."  

3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 
aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

12Yusuf: 39-Ey hapis arkadaşlarım! Grup grup olmuş rabler mi, yoksa bütün 
varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı daha hayırlıdır?  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında 
hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak 
adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm 
belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 
emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

5Maide: 17-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir 
oldular. De ki: “Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların 
hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların 
arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”  

5Maide: 72-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. 
Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”  
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5Maide: 73-Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir 
tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun 
onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.  

2Bakara: 136-Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, 
İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile 
bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini 
diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”  

2Bakara: 285-Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 
(iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler 
ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle 
de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş 
yalnız sanadır.”  

3Al-i İmran: 84-De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ’ya, İsa’ya ve peygamberlere 
Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz O’na 
teslim olanlarız.”  

 

KÂİNAT  PEYGAMBER İÇİN YARATILMADI  

2Bakara: 29- Ve dünya üzerinde ne varsa sizin için yaratan, plan ve tasarımını 
göklere uygulayıp onları yedi gök şeklinde düzenleyen O'dur; ve yalnızca O'dur her şeyin 
tam bilgisine sahip olan.  

65Talak: 12- Allah, yedi göğü ve aynı şekilde yeri(n sayısız parçasını) yaratandır. 
O'nun (yaratıcı) iradesi, bütün bu (yarattık)ları aracılığıyla kesintisiz tecelli eder ki 
Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi bilgisiyle kuşattığını göresiniz.  

30Rum: 8- Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç 
düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete 
uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine 
kavuşacaklarını inkâr ediyorlar.  

67Mülk: 2- O, hem ölümü, hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tabi tutsun 
(ve böylece) davranış yönünden hanginiz daha iyidir (onu göstersin) ve yalnız O(nun) 
kudret sahibi ve çok bağışlayıcı (olduğuna sizi inandırsın).  

21Enbiya: 16- Bir de, (şunu bilin ki,) gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan 
hiçbir şeyi bir oyun, bir eğlence olarak yaratmadık;  

11Hud: 7- O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, 
henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle 
iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkârcılar “Mutlaka bu, apaçık bir 
büyüdür” derler.  

42Şura: 29- Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun 
varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü 
yetendir.  

30Rum: 22- Göklerin ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizin farklı olması, 
O'nun işaretlerindendir(ayetlerindendir); bunda, kuşkusuz, (fıtri) bilgiye (anlama ve 
kavrama yeteneğine) sahip insanlar için dersler vardır!  

 

PEYGAMBER’İN HÜKMETMESİ 

4Nisa: 105-Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında 
Allah’ın sana gösterdiği ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.  
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2Bakara: 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye 
başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler 
gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, 
bununla insanların ihtilaf ettikleri: anlaşmazlığa düştükleri (farklı görüşler 
edinmeye başladıkları) her konuda karar verebilsin. Buna rağmen, kendilerine 
hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onun 
anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı insanlardı. 
Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk 
etti; çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.” 

16Nahl: 64-“Sana kitabı, ancak ihtilafa düştükleri (ayrılığa düştükleri) şeyleri 
onlara açıkça ortaya koyman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici 
ve rahmet olarak indirdik.” 

3Al-i İmran: 23-Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, 
aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir 
kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.  

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

4Nisa: 58-“Allah, size, emanetleri (yönetimi, işleri, riyaseti, imameti) mutlaka işin ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”  

4Nisa: 65-Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni 
hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir 
teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.  

5Maide: 42-Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, 
ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, 
sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle 
hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.  

5Maide: 43-Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor 
da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? 
İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.  

5Maide: 48-Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları 
gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen 
haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol 
koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde 
sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü 
Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.  

5Maide: 49-Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve 
Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni 
şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları 
sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki 
yoldan çıkmışlardır.  
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6En’am: 114-“Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’ın yanı sıra 
bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin 
katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında 
hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak 
adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm 
belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 
emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

18Kehf: 26-De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını 
bilmek O’na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O’nun yanı sıra hiçbir 
dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”  

24Nur: 48-Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere 
çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.  

28Kasas: 88-Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’nun yanı sıra 
hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur 
ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.  

42Şura: 10-Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. 
İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.  

 

PEYGAMBERİN İNSANİ YÖNÜ 

6En’am: 50-De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum 
(kimseye zenginlik vaat etmiyorum). Ben gaybı (gizliyi-geleceği) da bilmem. Size ‘Ben 
bir meleğim’ (kusursuz-yanılmaz-unutmazım) de demiyorum. Ben sadece, bana 
gönderilen vahye (Kur’an’a) uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç 
düşünmez misiniz?”  

7A’raf: 188-De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda 
sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde 
etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir 
uyarıcı ve bir müjdeciyim.”  

11Hud: 31-Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da 
bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, 
onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. 
Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.  

46Ahkaf: 9-De ki: "Ben (Allah'ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) 
ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü 
ben sadece açık bir uyarıcıyım".  

25Furkan: 7-Ama onlar yine de şöyle diyorlar: "Bu nasıl peygamber ki (diğer 
ölümlüler gibi) yiyip içiyor, çarşı-pazar dolaşıyor? Onunla beraber bir uyarıcı olarak 
(görünür) bir melek gönderilseydi ya! 8-Yahut kendisine (Allah tarafından) bir hazine 
verilseydi, yahut (zahmetsiz) yiyip içtiği (tılsımlı) bir bahçesi olsaydı ya!" Ve bu zalimler 
(birbirlerine): "Eğer (Muhammed'e) uyacak olsaydınız, büyülenmiş bir adamdan 
başkasına (uymuş, olmazdınız)!" diyorlar.  

25Furkan: 20- (Ey Muhammed,) Biz senden önce de yiyip içen, çarşıda pazarda 
dolaşan (ölümlü) insanların dışında kimseyi elçi olarak göndermedik. (Böyle yaparak, ey 
insanlar,) kiminizi kiminiz için bir imtihan vesilesi kıldık (ki,) sabredecek misiniz, (bunu 
kendiniz de göresiniz; yoksa,) Allah zaten her şeyi olduğu gibi görmektedir!  
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17İsra: 90-95-Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin 
hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar 
akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; 
yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya 
da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben 
ancak resûl olarak gönderilen bir beşerim.” İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra 
onların iman etmelerine ancak, “Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” 
demeleri engel olmuştur. De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan 
melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”  

23Müminun: 33-Ve (yine) toplumun -(sırf) kendilerine dünya hayatında bolluk ve 
genişlik bahşettik diye, bununla kurumlanıp hakkı kabule yanaşmayan, ahiret gerçeğini 
yalanlayan seçkinler çevresi (her defasında): "Bu (adam) yediğinizden yiyen, 
içtiğinizden içen, sizin gibi bir ölümlüden başka bir şey değil" dediler, 34-"ve tıpkı sizin 
(şimdi yaptığınız) gibi bir ölümlüye itibar edecek olursanız, bilin ki, sonunda kaybeden 
mutlaka siz olacaksınız!  

17İsra: 73O (Yolunu şaşırmış) kimseler, Bizim adımıza, vahyettiğimizden başka bir 
şey ortaya atasın diye seni ayartarak, seni vahyettiğimiz (gerçeklerden) uzaklaştırmaya 
çalışmaktalar; öyle ki, bunu başarabilselerdi seni hemen kendilerine dost edinirlerdi! 
74-Eğer seni(n imanını) güçlendirmemiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim 
gösterecektin. 75-O zaman sana hayatta da, ölümden sonra da kat kat (azap) tattırırdık; 
ve Bize karşı sana yardım edecek kimseyi de bulamazdın!  

40Mümin: 55-o halde sıkıntılara karşı sabırlı ol; çünkü, Allah'ın vaadi mutlaka 
gerçekleşecektir, günahların için bağışlanma dile ve Rabbinin şanını sabah akşam yücelt.  

47Muhammed: 19-O halde, bil ki Allah’ın yanı sıra ilah yoktur ve (hala vakit 
varken) kendi günahlarının ve öteki bütün mümin erkek ve kadınların (günahlarının) 
bağışlanmasını dile! Çünkü Allah bütün geliş gidişlerinizi ve (dinlenmek için) bütün 
kalışlarınızı bilir.  

8Enfal: 67-Kıyasıya girdiği zorlu bir meydan savaşı sonucu değilse, esir almak bir 
peygamber için yakışık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarına talip olabiliyorsunuz, 
ama Allah (sizin için) sonraki hayatın (güzel: iyi olmasını) murad ediyor: çünkü, Allah 
doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir.  

80Abese: 1-O(Peygamber), suratını astı ve uzaklaştı, 2-çünkü kör bir adam o'na 
yaklaşmıştı! 3-Nereden bilebilirsin (ey Muhammed,) belki de o arınacaktı, 4-yahut 
(hakikat) hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti. 5-Ama kendini her 
şeye yeterli görene gelince, 6-sen bütün ilgiyi ona gösterdin, 7-halbuki onun arınmaktan 
geri kalmasının sorumlusu sen değilsin; 8-ama sana büyük bir istekle geleni 9-ve (Allah) 
korkusu ile (yaklaşanı) 10-sen görmezden geldin! 11-Elbette, bu (mesaj)lar yalnızca 
birer hatırlatma ve öğütten ibarettir:  

48Fetih: 1-Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü 
açtık, 2-böylece Allah, senin hem geçmişte hem de gelecekteki bütün günahına karşı 
bağışlayıcılığını gösterecek; ve (böylece) bütün nimetlerini sana verecek ve seni 
dosdoğru bir yola sevk edecektir; 

 
 

PEYGAMBERİN MUCİZESİ YALNIZCA KUR’AN’DIR 

17İsra: 59-Bizi (öncekiler gibi, bu mesajı da) mucizevi belirtilerle birlikte 
göndermekten alıkoyan tek sebep, önceki toplumların onları hep yalanlamış olmalarıdır; 



http:: : www.erdemyolu.com:  

nitekim, Semud kavmine uyarıcı, aydınlatıcı bir belirti olarak o dişi deveyi verdik, ama 
onlar bunu kale almadılar. Oysa biz bu kabil belirtileri yalnızca korkutup uyarmak 
amacıyla göndermişizdir.  

13Ra’d: 38-Hiç şüphesiz, senden önce de elçiler gönderdik ve onlara da eşler ve 
çocuklar verdik; Allah'ın izni olmadıkça hiçbir peygamberin bir mucize göstermesi 
düşünülemez. Her çağa özgü vahyi bir mesaj vardır. 

29Ankebut: 50-Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: 
“Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” 51- “Bu kitabı, 
kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara yetmez mi? Kuşkusuz onda 
rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için bir uyarı vardır.  

2Bakara: 118-Bilmeyenler, “Allah bizimle konuşsa, ya da bize bir mucize gelse ya!” 
derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların 
kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor. Biz âyetleri, kesin olarak inanacak bir toplum 
için açıkladık. 119-Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen 
cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.  

21Enbiya: 5-"Yoo", diyorlar, "(Muhammed'in bu söyledikleri) karmakarışık 
rüyalardan ibaret!" "Yok yok, bütün bunları kendisi uyduruyor!" "Hayır, o sadece bir 
şairdir!" "Peki, madem öyle, önceki (peygamberlerin mucizelerle) gönderildiği gibi o da 
bize bir mucize getirse ya!" 6-Geçmişte helak ettiğimiz toplumlardan hiç biri 
(kendilerine gönderilen peygamberlere) inanmamışlardı; şimdi, bunlar mı inanacak? 

2Bakara: 145-Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi 
getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. 
Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden 
sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden 
olursun. 146-Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna 
rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. 147-Gerçek (hak) 
Rabbinden (gelen)dir. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma.  

6En’am: 25-İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu 
anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her 
türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde 
inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler. 26-
Onlar başkalarını ondan (Kur’an’dan) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. 
Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helâk ediyorlar.  

6En’am: 35-Eğer hakikati inkar edenlerin sana sırtlarını dönmeleri seni sıkıntıya 
sokuyorsa ve o nedenle onlara (daha ikna edici) bir mesaj getirmek için yerin dibine 
inebilecek yahut merdivenle göğe yükselebilecek durumda isen, (durma yap;) ama 
(unutma ki) eğer Allah dileseydi onların tümünü (Kendi) rehberliği altında toplardı. O 
halde, sakın (Allahın yollarını) görmezden gelmeye çalışma. 36-(Davete), ancak (bütün 
kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da 
hepsi O’na döndürülürler. 37-Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” (Ey 
Muhammed!) De ki: “Şüphesiz Allah’ın, bir mucize indirmeğe gücü yeter. Fakat onların 
çoğu bilmiyor.”  

6En’am: 109-Şimdi en emin ve kararlı şekilde Allaha yemin ediyorlar ki eğer 
kendilerine bir mucize gösterilmiş olsaydı bu (ilahi kelam)a gerçekten inanmış 
olacaklardı. De ki: "Mucizeler yalnız Allahın elindedir!" Ve hepinizin bildiği gibi, onlara 
bir mucize gösterilmiş olsaydı bile ona inanmazlardı. 110-Biz onların kalplerini ve 
gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi (mucize geldikten sonra da 
inanmazlar) ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. 111-Biz 
onlara melekler göndermiş olsaydık ve ölüler kendileriyle konuşmuş olsaydı, ve 
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(hakikati kanıtlayabilecek) her şeyi karşılarına çıkarıp önlerinde bir araya toplamış 
olsaydık (bile), Allah uygun bulmadıkça yine inanmazlardı. Ama onların çoğu (bundan) 
tamamen habersizdir.  

10Yunus: 20-“Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!” diyorlar. De 
ki: “Gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim!”  

13Ra’d: 27-İnkâr edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize 
indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah uygun gördüğünü saptırır, kendisine yöneleni de 
doğru yola eriştirir.” 28-onlar ki, inanmışlar ve Allah'ı anmakla kalpleri huzur ve doyum 
bulmuştur; çünkü bilin ki, kalpler gerçekten de ancak Allah'ı anarak huzura erişir.  

26Şuara: 2-Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. 3-(İnsanların bir kısmı, ulaştırdığın 
mesaja) inanmıyorlar diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin! 4-Biz dilesek, 
onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar. 5-(Ama Biz 
böyle olsun istemedik:) ve bu yüzden, onlar da, ne zaman Rahman'dan hatırlatıcı, uyarıcı 
yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler. 6-Nitekim, işte (bu mesajı da) 
yalanladılar. Ama alay edip durdukları şeyin tahakkuku yakında bütün açıklığıyla 
onların karşısına çıkarılacak!  

43Zuhruf: 48-Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha 
büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık.  

 

PEYGAMBER OKUMA-YAZMA BİLİRDİ   

96Alak: 1- Yaratan Rabbinin adına oku! 3- Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.  
68Kalem: 1-2-Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, 

sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.  
27Neml: 92-… Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” 
29Ankebut: 45- (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku… 
2Bakara: 121- Kendilerine verdiğimiz ilahi kitabı gereği gibi okuyanlar var ya, işte 

bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta 
kendileridir.  

6En’am: 20- Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (Kur’an’ı) kendi öz oğullarını 
tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar.  

42Şura: 52-İşte sana da (ey Muhammed,) kendi buyruğumuz altında hayat veren 
bir mesaj vahyettik. (Bu mesaj sana gelmeden önce,) sen ilahi kitap nedir, iman (nedir) 
bilmezdin ama (şimdi) bu (mesajı) bir ışık yaptık ki onunla kullarımızdan dilediğimizi 
doğru yola ulaştıralım; şüphesiz sen de (insanları onunla) doğru yola ulaştıracaksın.  

29Ankebut: 47- (Ey Muhammed!) Bu ilahi kitabı sana işte bu şekilde indirdik. Ve bu 
ilahi kitabı bahşettiklerimiz ona inanırlar; şu (geçmiş vahiylerin takipçi)leri arasında da 
ona inananlar vardır. Mesajlarımızı, (apaçık bir) hakikati inkar edenler dışında, hiç 
kimse bile bile reddetmez: 48- çünkü, (ey Muhammed,) sen bu (vahyin gelmesi)nden 
önce herhangi bir ilahi kitabı okumuş ya da onu kendi ellerinle yazmış değildin; öyle 
olsaydı, (sana vahyetmiş olduğumuz) hakikati çürütmeye çalışanlar, insanları (onun 
hakkında) kuşkuya sevk edebilirlerdi.  

2Bakara: 78-Bunların arasından vahiyle bilinçlenmemişler de vardır; onlar ilahi 
Kitab’ı bilmezler. Onların bütün bildikleri birtakım kuruntulardır. Onlar sadece zanda 
bulunurlar. 79-Vay o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa 
değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü 
onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  
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62Cumua: 2-O, ilahi Kitap ile ilgisiz bir topluma, kendi içlerinden kendilerine 
Allah'ın mesajlarını aktaran, onları arındıran, ilahi kelamı ve hikmeti öğreten bir elçi 
göndermiştir ki, o'ndan önce, açık bir sapıklık içindeydiler; 

7A’raf: 157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları 
ümmi(önceki ilahi kelamdan habersiz) peygambere uyarlar; o onlara iyiliği emreder, 
kötü ve çirkinden onları alıkoyar. Güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara 
yasaklar. Sırtlarından ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri, bağları söküp atar. 
Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, 
kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 158- De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve 
göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. 
O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun 
sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî(önceki ilahi kelamdan habersiz) peygambere iman 
edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”  

 
 
 

ŞAHİTLİK GÖREVİ 

4Nisa: 135-Ey iman edenler! Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile 
olsa, Allah için şahitler (denetleyiciler) olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin 
olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse dengeyi (adaleti) 
sağlayacaksınız diye kişisel keyfi görüşe uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler, 
çarpıtır) ya da yüz çevirirseniz (ilgisiz kalırsanız), şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
haberi olandır.  

5Maide: 8-Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. Gerçek takva, budur. 
Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Şüphesiz Allah, yapmakta 
olduklarınızdan haberi olandır.  

2Bakara: 143-Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için orta bir 
ümmet kıldık; Peygamber de üzerinizde bir şahit olsun. Senin üzerinde bulunduğun 
(yönü, Ka'be'yi) kıble yapmamız, elçiye uyanları, topukları üzerinde gerisin geri 
dönenlerden ayırt etmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ilettiklerinin dışında 
kalanlar için büyük (bir yük)tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, 
insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.  

3Al-i İmran: 140-…İşte o günleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. 
Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahidler edinmesi içindir. Allah, 
zulmedenleri sevmez;  
 
 

 
 

ŞEFAAT(ARACILIK) VAR MI? 

39Zümer: 44-De ki: "Şefaat, tümden ve sadece Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü, 
yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz."  

 
10Yunus: 18-ve (ne de) Allah'la beraber, kendilerine ne bir yarar ne de zarar 

verebilecek durumda olmayan şeylere veya varlıklara kulluk edip (kendi kendilerine), 
"Bunlar bizim Allah katındaki kayırıcılarımızdır (şefaatçilerimizdir)" diyen (kimse)ler!.. 
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De ki: "Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi O'na haber verebileceğinizi 
sanıyorsunuz? (Yoo,) kudret ve egemenliğinde sınırsız olan O'dur, ve insanların O'na, 
ilahlığında ortak yakıştırdıkları her şeyden sonsuzcasına yücedir.  

 
2Bakara: 58-Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey 

ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara 
yardım da edilmez.  

2Bakara: 123-Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye 
alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir 
taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.  

2Bakara: 254-Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir 
şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah 
yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.  

6En’am: 51-Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla 
(Kur'an'la) uyarıp korkut; onlar için ondan başka ne velileri vardır ne şefaatçileri. 
Umulur ki korkup sakınırlar.  

6En’am: 70-Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini 
aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi 
için Kur’an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah’ın yanı sıra ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. 
(Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar 
kazandıkları yüzünden helâke sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından 
dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.  

 
2Bakara: 255-Allah -O’nun yanı sıra ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün 

varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. 
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat 
edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı 
da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey 
kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların 
korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.  

10Yunus: 3-Gerçek şu ki, sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede yaratan, sonra 
da kudret ve egemenlik makamına geçip varlığı yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadıkça, 
araya girip kayıracak kimse yoktur. İşte böyledir sizin Rabbiniz: öyleyse (yalnızca) O'na 
kulluk edin: artık bunu (iyice) aklınızda tutmayacak mısınız?  

 
20Taha: 109-O Gün, hakkında sınırsız rahmet Sahibi'nin izin verdiği, sözünden 

hoşnut olduğu kimseden başkasına kayırmanın, arka çıkmanın(şefaatin) bir yararı 
olmayacaktır.  

21Enbiya: 28-Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da 
yapacaklarını da) bilir. Onlar, O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler 
ve hepsi O’nun korkusuyla titrerler.  

34Sebe: 23-O'nun katında, bizzat kendisinin izin verdiği kimseden başkasının 
şefaatı: kendisinin izin verdiği kimseden başkası için şefaat yarar sağlamaz. Sonunda, 
kalplerinden korku giderilince: "Rabbimiz ne dedi?" derler. "Hakkı söyledi, O'dur Aliyy, 
O'dur Kebîr." 

53Necm: 26-Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ın 
izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.  

6En’am: 94-(Ve Allah şöyle diyecektir): "İşte şimdi Bize yapayalnız geldiniz, tıpkı 
sizi ilk yarattığımız gibi; ve (hayatta iken) size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda 
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bıraktınız. Kendinizle ilgili olarak Allaha ortak koştuğunuz o şefaatçilerinizi yanınızda 
görmüyoruz! Gerçek şu ki, sizin (dünyadaki hayatınız ile) aranızdaki bütün bağlar artık 
kesilmiştir ve bütün eski dostlarınız sizi terk etmiştir!"  

 
19Meryem: 87-Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı 

bulamazlar. 19Meryem: 78-Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?  
43Zuhruf: 86-Bilerek hakka tanıklık eden kimsenin durumu dışında O'nun yanı sıra 

(alt düzeyinde) dua-davet ettikleri kişiler şefaat edemezler.  
 
(Peygamber, ancak tanıdıkları hakkında olumlu yönde tanıklıkta 

bulunabilir(şefaat); peygamber öldükten sonra kendisinden sonra yaşayan insanlar 
hakkında bilgi sahibi değildir.) 

 
 

TANIMLAR 

2Bakara: 177- Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili 
değildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve 
Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 
yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları tutsaklıktan 
kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) 
yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü 
tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini 
gösterenler(dürüstler) ve işte onlardır Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde 
olanlar(müttakiler).  

2Bakara: 254-Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve 
hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah 
yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir.  

2Bakara: 255-“Allah -O’nun yanı sıra ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün 
varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. 
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat 
edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı 
da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey 
kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların 
korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.”  

2Bakara: 256-Dinde zorlama (baskı ve mecbur etme) yoktur. Şüphesiz, doğruluk 
(rüşd) sapkınlıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, 
sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. 257-
Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura 
(aydınlığa) çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları nurdan (aydınlıktan) 
karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. 

 
3Al-i İmran: 18-Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim 

sahipleri O’nun yanı sıra tanrı olmadığına şahittir: O’nun yanı sıra tanrı yoktur, O, 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

 3Al-i İmran: 19- Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, 
kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa 
düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.  
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3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 
aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) 
ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte 
olduğunuz Kitab’ın gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, 
“Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. 
Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

3Al-i İmran: 90-Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da inkârda ileri 
gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.  

3Al-i İmran: 94-Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar 
zalimlerin ta kendileridir.  

 
4Nisa: 150-Onlar ki Allah'ı ve O'nun resullerini inkar ederler, Allah'la O'nun 

resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz" derler; 
böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler. 151-İşte bunlar, gerçekten kafir 
olanlardır. Kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.  

5Maide: 17-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir 
oldular. De ki: “Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların 
hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların 
arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”  

 
5Maide: 44-Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. 

(Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e 
adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını 
korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, 
siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. 
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.  

5Maide: 45-Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna 
burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını 
bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.  

5Maide: 47-İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.  

5Maide: 72-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. 
Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 73-
Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka 
hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr 
edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.  

 
6En’am: 21-“Allah hakkında yalan uyduran, ya da O'nun ayetlerini yalanlayandan 

daha zalim kim olabilir? Zalimler de kurtuluş yüzü görmezler. 
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6En’am: 22-Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, 
ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.  

6En’am: 23-Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) 
ortak koşanlar (müşrikler, çoktanrıcılar, putperestler) değildik” demelerinden başka bir 
şey olmayacaktır.  

6En’am: 121- Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir 
yoldan çıkıştır. Şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi evliyasına: dost ve 
destekçilerine elbette ki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz 
kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.  

6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 
atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu 
azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve 
tahminle yalan söylersiniz."  

 
7A’raf: 33-De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli cinsel açıdan edepsizlikleri, günahı, 

haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak 
koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 

 
8Enfal: 2-Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 

ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine 
tevekkül ederler. 3-Onlar ki, namazlarında devamlı ve kararlıdırlar; kendilerine rızk 
olarak bahşettiğimiz şeylerden başkalarının yararına harcarlar:  

 
8Enfal: 72-Öte yandan imana erişen, zulmün egemen olduğu diyardan göç 

eden(hicret), Allah yolunda mallarıyla çaba gösterip duran(cihad) kimselere ve (onlara) 
kol kanat açıp, yardım edenlere gelince; işte bunlar (sahiden) birbirlerinin dostu ve 
hamileridir(veli). Fakat inanmış oldukları halde (sizin beldenize) göç etmemiş olan 
kimselere gelince; onların korunup gözetilmesinden hiçbir bakımdan siz sorumlu 
değilsiniz, ta ki (sizin yanınıza) göç edecekleri vakte kadar. Yine de, din konusunda 
sizden yardım isterlerse, (onlara) yardım elinizi uzatmaktır size düşen; yeter ki (bu 
yardım) kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmasın; çünkü 
Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.  

8Enfal: 73-İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız 
(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir 
bozgunculuk (fesat) olur.  

8Enfal: 74-O inanıp hicret edenler, Allah yolunda didinenler, o barındırıp yardımcı 
olanlar var ya, gerçek müminler işte onlardır! Bir bağışlanma var onlar için, bol bir rızık 
var.  

 
9Tevbe: 23-Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve 

kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, 
zalimlerin ta kendileridir.  

10Yunus: 17-Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu, günahkarları kurtuluşa erdirmez. 
18-ve (ne de) Allah'la beraber, kendilerine ne bir yarar ne de zarar verebilecek durumda 
olmayan şeylere veya varlıklara kulluk edip (kendi kendilerine), "Bunlar bizim Allah 
katındaki kayırıcılarımızdır (şefaatçilerimizdir)" diyen (kimse)ler!.. De ki: "Göklerde ve 
yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi O'na haber verebileceğinizi sanıyorsunuz? (Yoo,) 
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kudret ve egemenliğinde sınırsız olan O'dur, ve insanların O'na, ilahlığında ortak 
yakıştırdıkları her şeyden sonsuzcasına yücedir.  

 
11Hud: 14- Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak 

Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. Artık Müslüman oluyor 
musunuz?  

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır(gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında 
yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar 
ise kurtulamazlar.”  

 
24Nur: 55-Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden 

önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, 
onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının 
ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. 
Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler 
inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.  

 
25Furkan: 55-Ama yine de bazı insanlar, Allah'ı bırakıp, kendilerine ne yarar ne de 

zarar ulaştırmaya gücü olmayan şeylere tapınıp duruyorlar; zaten (gerçek) kafir de, 
Rabbine sırtını dönen kişidir!  

39Zümer: 18-Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın 
hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.  

39Zümer: 33-Ama hakikati getiren ve onu bütün kalpleriyle tasdik edenler; işte 
onlar Allah'a karşı sorumluluklarının (tam) bilincinde olanlardır. 

39Zümer: 57-Veya: "Gerçekten Allah bana hidayet verseydi, elbette muttakilerden 
olurdum" diyeceği,  

 
49Hucurat: 11-Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar 
kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla 
çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar 
zâlimlerin ta kendileridir.  

 
49Hucurat: 15-Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah'a ve resulüne iman ederler; 

sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda didinirler. İşte 
bunlardır, özü sözü birbirine uyanlar(sadıklar).  

 
59Haşr: 8-Bu mallar özellikle, Allah’tan bir lütuf ve hoşnudluk ararken ve Allah’ın 

dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan 
fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin(sadıklar) ta kendileridir.  

59Haşr: 19-Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini 
unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.  

59Haşr: 22-24-“Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. O, yaratılmışların 
kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek 
bilendir. O, Rahman ve Rahim. Allah O'dur ki O’nun yanı sıra ilah yoktur. Mutlak Hakim, 
Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, 
Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı yüce olan Allah, 
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insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir. O, Allah'tır, Yaratıcı, bütün 
özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı!  

60Mümtahine: 9-Allah, yalnızca, inanc(ınız)dan dolayı size karşı savaşan ve sizi 
anayurdunuzdan süren veya (başkalarının) sizi sürmesine yardım edenlere dostlukla 
yaklaşmanızı yasaklar; ve (içinizden) onlara dostluk gösterenlere gelince, gerçek 
zalimler işte onlardır!  

61Saff: 7-İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim 
kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.  

 
 

TASAVVUF 

RUHBANLIK (DİN ADINA DÜNYA KARŞITLIĞI) 

57Hadid: 27-Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik; ve (zaman 
içinde) arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik; o'na 
(sadık bir şekilde) uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa 
gelince, Biz onlara bunu emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri 
uydurdu(bidat ortaya koydular). Ama sonra ona, (her zaman) gerektiği gibi uymadılar, 
böylece Biz, (gerçekten) iman etmiş olanlara karşılığını verdik, ama onların çoğu yoldan 
çıkmışlardı.  

2Bakara: 187- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, 
sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet 
etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve 
Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin… 

4Nisa: 107-Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir 
günahkârı sevmez. 108-Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allahtan 
gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allahın tasvip etmediği düşünce ve inançları 
her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün 
yaptıklarını (ilmiyle) kuşatır. 109-Sizler belki bu dünya hayatında onları 
savunabilirsiniz; ya Kıyamet Günü kim onları Allaha karşı savunacak, kim onların 
koruyucusu olacaktır?  

2Bakara: 201- Ama içlerinde öyleleri de var ki: "Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da 
iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin azabından koru!" diye dua ederler.  

28Kasas: 77-“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da 
nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde 
bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”  

 

SAMİMİ OLMAYAN DİNDARLIK 

2Bakara: 78-Bunların arasından vahiyle bilinçlenmemişler de vardır; onlar ilahi 
Kitab’ı bilmezler. Onların bütün bildikleri birtakım kuruntulardır. Onlar sadece zanda 
bulunurlar.  

2Bakara: 79-Vay o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra da onu az bir 
karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından 
ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  

3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi 
siz ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında 
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olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında 
yalan söylerler.  

9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) ve dini 
otoritelerin (rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler 
(YİYİCİLER)  ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyarlar (YASAKÇILAR). Altın ve 
gümüşü biriktirip (STOKÇULAR) Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara çetin 
bir azabı müjdele. 

2Bakara: 8-Ve öyle kimseler var ki, gerçekte inanmadıkları halde "Biz Allah'a ve 
Ahiret Günü'ne inanıyoruz" derler.  

2Bakara: 9-(Aslında) onlar, (böylece) Allah'ı ve iman etmiş olanları kandırmak 
isterler. Halbuki kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar; ve bunu da fark etmezler.  

2Bakara: 10-Kalpleri hastalıklıdır, Allah hastalıklarını daha da artırmıştır ve ısrarlı 
yalanlarından dolayı onları şiddetli bir azap beklemektedir.  

2Bakara: 11-Onlara "Yeryüzünde yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!" 
dediklerinde "Biz sadece düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz!" diye cevap verirler.  

2Bakara: 12-Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir, ama 
bunu (kendileri de) idrak etmezler.  

2Bakara: 13-Onlara: "Diğer insanların inandığı gibi inanın!" denildiğinde, "(Şu) dar 
kafalıların inandığı gibi mi?" diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar kafalılar, ama 
bunu bilmezler.  

2Bakara: 14-Ve iman etmiş olanlarla karşılaştıkları zaman da, "Biz de (sizin gibi) 
inanıyoruz!" iddiasında bulunurlar; ama şeytani dürtüleriyle baş başa kaldıklarında, 
"Aslında biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece eğleniyoruz" derler.  

2Bakara: 15-Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı 
verecek ve onları küstahlıkları ile baş başa şaşkınca bocalamaya terk edecektir.  

2Bakara: 16-(Çünkü) onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlar, ama ne (bu) 
ticaretleri onlara fayda sağlamış, ne de (başka bir şekilde) hidayet bulmuşlardır.  

2Bakara: 17-Onların hali, ateş yakan öyle kimselerin haline benzer ki, o (ateş), 
çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah, görmesinler diye ışıklarını alıp onları zifiri 
karanlığa gömer;  

2Bakara: 18-Onlar, sağır, dilsiz, kördürler; ve (artık) geriye dönüşleri de yoktur.  
2Bakara: 204-İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin 

hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece 
ustadır. 205-Ancak hakimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, (insanın) 
ürünü(nü) ve nesli(ni) yok etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez. 206-Kendisine ne zaman 
"Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!" dense, yersiz gururu onu günaha sevk 
eder: Böylelerinin payına cehennem düşecektir; ne kötü bir konaklama yeridir orası!  

63Münafıkun: 4-Şimdi sen onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider; ve 
konuştuklarında ne söylediklerine kulak vermek istersin. Onlar, yere (sağlam şekilde) 
dikilmiş kütükler gibi (olduklarına emin görünseler de) her çığlığı kendilerine (yönelik) 
sanırlar. Onlar (bütün inançlara) düşmandırlar, öyleyse onlara karşı dikkatli ol. (Ve 
bedduayı hak ederler:) "Allah onları kahretsin!" Akılları nasıl da (hakikatten) sapıyor!  

31Lokman: 33-“Sakın ayartıcılar sizi Allah ile aldatmasın.” 
35Fatır: 5-“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın günübirlik (dünya) 

yaşam sizi ayartmasın. Sakın ayartıcılar sizi Allah ile aldatmasın.” 
3Al-i İmran: 166-167-İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen 

musibet Allah’ın izniyledir. Bu da mü’minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları 
belli etmesi içindi. Onlara (münafıklara), “Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya 
geçin” denildi de onlar, “Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik” dediler. Onlar o 
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gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. 
Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.  

48Fetih: 11-Geride kalan bedeviler sana: "Mallarımız ve ailelerimiz(e bakma 
mecburiyeti) bizi (gelmekten) alıkoydu; öyleyse (ey Muhammed,) Allah'tan bizim için 
mağfiret dile!" diyecekler. (Böylece) onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dile getiriyorlar. 
De ki: "Allah size bir zarar vermek veya yarar sağlamak isterse, kim Allah'ın istediği bir 
şeyi geri çevirebilir? Hayır, (kimse çeviremez) ama Allah yaptıklarınızdan tamamiyle 
haberdardır!  

4Nisa: 61-Böylece her ne zaman kendilerine, "Allahın indirdiğine ve Peygambere 
gelin!" denilse, bu ikiyüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. 62-Fakat bu 
dünyada yaptıkları yüzünden (Hesap Günü) başlarına felaket geldiğinde ne olacak 
(onların hali); o zaman sana gelip Allaha yeminle, "Bizim niyetimiz, iyilik yapmak ve 
uyum sağlamaktan başka bir şey değildi" (diyecekler)? 63-Onlar, Allah’ın kalplerindekini 
bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri 
hakkında etkili ve güzel söz söyle.  

5Maide: 52-İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir 
felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını 
görürsün. Ama Allah, yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde 
gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar. 53-Oysa imana erenler, (birbirlerine), "Sizinle 
birlikte olacaklarına dair kararlı şekilde Allaha yemin edenler bu kişiler midir? Onların 
bütün yaptıkları boşa gitmiştir, çünkü onlar ziyandadır!" derler.  

4Nisa: 138-Böyle ikiyüzlülere kendilerini şiddetli bir azabın beklediğini duyur. 
139-Müminleri bırakıp hakikati inkar edenleri müttefik edinenlere gelince, onlarla şeref 
kazanacaklarını mı umuyorlar? Unutmayın ki asıl şeref (yalnız) Allaha aittir.  

5Maide: 41-Ey Peygamber! Hakikati inkarda birbirleriyle yarışanlardan dolayı 
üzülme: şu, ağızlarıyla "Biz inanıyoruz!" diyen, halbuki kalben inanmayanlardan ve her 
türlü yalanı can kulağıyla dinleyen ve (aydınlanmak için) sana gelmek yerine başka 
insanlara kulak veren Yahudilerden. Onlar, (vahyedilen) sözleri asıl bağlamlarından 
kopararak anlamlarını çarpıtırlar ve "Eğer size şöyle şöyle (bir öğreti) verilirse onu 
kabul edin; ama verilmezse uzak durun!" derler. (Onlara bakıp üzülme,) çünkü Allah, bir 
kişinin kötülüğe meyletmesini dilemişse Allahın onun hakkındaki iradesine hiçbir 
şekilde mani olamazsın. İşte onlar kalplerini Allahın temizlemek istemedikleridir. Onları 
bu dünyada zillet, öteki dünyada da korkunç bir azap bekler;  

13Ra’d: 33-Her nefsin bütün kazandıkları üzerinde gözetici olana mı (baş 
kaldırılır?) Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Bunları adlandırın (bakalım). Yoksa 
siz yeryüzünde bilmeyeceği bir şeyi O'na haber mi veriyorsunuz? Yoksa sözün zahirine 
(veya boş ve süslü olanına)mi (kanıyorsunuz)? Hayır, inkâr edenlere kendi hileli 
düzenleri, süslü çekici gösterilmiştir ve onlar (doğru) yoldan alıkonulmuşlardır. Allah, 
kimi saptırırsa, artık onun için hiç bir yol gösterici yoktur.  

 
 

İSLAM, ‘ZİKİR’  

İSLAM, ‘ZİKİR’ ADI ALTINDA DİNİ OYUN VE EĞLENCEYE ÇEVİRMEYİ 
REDDEDER 

6En’am: 70- Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı 
kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur'an'la) hatırlat ki, bir nefis, kendi 
kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah’ın yanı sıra ne bir velisi, ne bir 
şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları 
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nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar 
sular ve acıklı bir azab vardır.  

7A’raf: 51- Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya 
hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim 
ayetlerimizi 'yok sayarak tanımadıkları' gibi, biz de bugün onları unutacağız.  

 
 

VAHDET-İ VUCÜD 

İSLAM YARATILMIŞLARI ‘ALLAH’ VEYA O’NUN YANSIMASI YA DA O’NUN 
PARÇASI OLARAK GÖRMEYİ REDDEDER 

2Bakara: 117- O, göklerin ve yerin yoktan (örneksiz) var edicisidir ve O, bir işin 
olmasını murad edince, ona yalnızca «ol!» der, o da hemen oluverir.  

6En’am: 101- O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı 
hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.  

6En’am: 1-Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a 
mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.  

43Zuhruf: 15-Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir 
parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.  

 
 

ALLAH’IN YANI SIRA KİMSE İLAHİ GÜÇ SAHİBİ DEĞİLDİR 

İSLAM, İNSANLARIN İLAHİ GÜÇ SAHİBİ (SÖZDE KERAMETLERİ-İNSANÜSTÜ VE 
DOĞAÜSTÜ GÜCE SAHİP-KUTSAL) OLDUKLARINI REDDEDER 

10Yunus: 34- De ki: "O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında (hayatı) yoktan var 
edip de sonra onu tekrar tekrar yaratan var mı?" De ki: "(Ancak) Allah'tır, (bütün 
karmaşıklığıyla hayatı) yoktan var eden ve sonra tekrar tekrar yaratan. Hal böyleyken, 
nasıl oluyor da, yanlış hükmediyorsunuz!" 35-De ki: "O sizin tanrılaştırdığınız 
varlıklardan hiç sizi hakka eriştiren var mı?" De ki: "(Yalnızca) Allah'tır, hakka eriştiren. 
Öyleyse, hakka eriştiren mi izlenmeye layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmedikçe bir 
başına doğru yolu bulamayacak durumda olan mı? Peki, ne oluyor size ve 
muhakemenize!" 36- Onların çoğu sadece zanna uymaktadırlar. Oysa, zan hiçbir şekilde 
hakkın yerini tutamaz. Gerçek şu ki, Allah onların yaptıklarını bütünüyle bilmektedir.  

30Rum: 40-Sizi yaratan, sonra geçinmeniz için gerekli vasıtaları sağlayan, ardından 
sizi ölüme götüren ve en sonunda tekrar hayata döndürecek olan, Allah'tır. 
Tanrılaştırdığınız güçler veya varlıklar bu işlerden birini yapabilirler mi? (Hayır!) O, 
ihtişamında sınırsızdır ve insanların kendisine eş koştuklarından çok yücedir!  

21Enbiya: 21- Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilâhlar mı edindiler? 22- 
Eğer yerde ve gökte Allah’ın yanı sıra ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni 
bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. 23- 
O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. 24- Yoksa ondan başka 
ilâhlar mı edindiler? De ki: “Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı 
ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilâh olduğuna dair hiçbir delil 
yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.” 25- Senden önce 
gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. 
Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir. 26- (Böyle iken) “Rahmân, çocuk edindi” 
dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler 
ikrama erdirilmiş kullardır.  
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ALLAH’IN YANI SIRA KİMSE GAYBI BİLMEZ 

İSLAM’A GÖRE, PEYGAMBERLER DE DÂHİL ALLAH’IN YANI SIRASI; GAYBI, 
İNSANLARIN KALPLERİNDEN GEÇENİ, GÖKLERİN VE YERİN SIRRINI BİLEMEZ 

27Neml: 65-De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. 
Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”  

6En’am: 50-De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum 
(kimseye zenginlik vaat etmiyorum). Ben gaybı (gizliyi-geleceği) da bilmem. Size ‘Ben 
bir meleğim’ (kusursuz-yanılmaz-unutmazım) de demiyorum. Ben sadece, bana 
gönderilen vahye (Kur’an’a) uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç 
düşünmez misiniz?”  

6En’am: 59-Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. 
Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin 
karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta 
(Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.  

46Ahkaf: 9-De ki: "Ben (Allah'ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) 
ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü 
ben sadece açık bir uyarıcıyım".  

 
 

İSLAM, DİNİ ARACILIĞIN HER TÜRÜNÜ REDDEDER 

İSLAM, DİNİ ARACILIĞIN HER TÜRLÜSÜNÜ(KAYIRMACI ŞEFAATİ-RABITAYI-
TÜRBELERE TEVESSÜLÜ-ERMİŞ EVLİYALARI-ŞEYHLERİ-PİRLERİ) REDDEDER 

39Zümer: 2-3- Şüphesiz, sana bu Kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini 
yalnızca O'na halis kılarak Allah'a kulluk et. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu 
bırakıp da başka dostlar(evliya) edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok 
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler 
konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları 
doğru yola iletmez.  

57Hadid: 4- O, gökleri ve yeri altı çağda yaratmış ve kudret ve egemenlik tahtına 
oturmuştur. O, hem toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve ona 
yükselenleri bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir; ve Allah bütün 
yaptıklarınızı görmektedir.  

50Kaf: 16-Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz 
biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.  

2Bakara: 186-Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara 
çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu 
bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.  

6En’am: 162-163-De ki: "Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm (yalnızca) bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir, ki O’nun uluhiyetinde hiç 
kimse pay sahibi değildir: Ben böyle emrolundum; ve ben benliklerini müslümanların 
öncüsü olacağım?"  

39Zümer: 44-De ki: "Şefaat, tümden ve sadece Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü: 
yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz."  

10Yunus: 17-Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu, günahkarları kurtuluşa erdirmez. 
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18-ve (ne de) Allah'la beraber, kendilerine ne bir yarar ne de zarar verebilecek durumda 
olmayan şeylere veya varlıklara kulluk edip (kendi kendilerine), "Bunlar bizim Allah 
katındaki kayırıcılarımızdır(şefaatçilerimizdir)" diyen (kimse)ler!.. De ki: "Göklerde ve 
yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi O'na haber verebileceğinizi sanıyorsunuz? (Yoo,) 
kudret ve egemenliğinde sınırsız olan O'dur, ve insanların O'na, ilahlığında ortak 
yakıştırdıkları her şeyden sonsuzcasına yücedir.  

 
 

İSLAM, AVAM VE HAVASS AYRIMI YAPMAZ 

İSLAM, AVAM VE HAVASS ‘TEVHİD ANLAYIŞI’ AYRIMI YAPMAZ. ‘ALLAH’IN 
YANI SIRA İLAH YOKTUR’ İLKESİ DIŞINDA BİR TEVHİD İSLAMDIŞIDIR 

3Al-i İmran: 18-Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına 
adaletle şâhitlik ettiler. O’nun yanı sıra ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.  

4Nisa: 166-Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik 
eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.  

11Hud: 14-Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak 
Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. Artık müslüman oluyor 
musunuz?  

 
 

TEVHİD VE ŞİRK 

2Bakara: 78- Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü 
asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler. 

2Bakara: 79- Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir 
karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin 
yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  

2Bakara: 80- Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı günler dışında asla 
dokunmayacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -
Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden caymaz- Yoksa siz Allah’a karşı 
bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?  

 
2Bakara: 170-“Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde: "Hayır, biz 

atalarımızdan gördüklerimize (geleneksel alışkanlıklara, inançlara ve eylemlere) 
uyarız!" diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını kullanmadı ve doğru yolu bulamadılar 
ise?”  

2Bakara: 171- İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip 
(duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir papağan)ın 
örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. 

 
3Al-i İmran: 23-Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında 

Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, 
işte böyle arka dönenlerdir. 

3Al-i İmran: 24- Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacak" 
demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya 
düşürmüştür.  
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3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 
aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi 
siz ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında 
olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında 
yalan söylerler.  

3Al-i İmran: 79-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) ve 
peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” 
demesi düşünülemez.  

3Al-i İmran: 80-Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz Kitab’ın 
gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, “Melekleri ve 
peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman 
olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) emreder mi?  

 
4Nisa: 48,116-“ Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan 
kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”  

5Maide: 72-“Kim Allah’a ortak(şirk) koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 

 
6En’am: 39-Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırlık edenler, 

dilsizlik edenlerdirler. Allah, kimi uygun görürse onu şaşırtıp saptırır, kimi uygun 
görürse de onu dosdoğru yol üzerinde kılar.  

 
6En’am: 88-“ İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip 

yöneltir. Eğer onlar (peygamberler) da Allah’a ortak(şirk) koşsalardı, bütün yaptıkları 
boşa gitmişti.”  

39Zümer: 65-“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: 
“Eğer Allah’a ortak(şirk) koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana 
uğrayanlardan olursun.”  

 
5Maide: 116-Ve işte o zaman Allah, "Ey İsa, ey Meryem oğlu!" dedi, "Sen insanlara, 

'Allahtan başka tanrılar olarak bana ve anneme kulluk edin dedin mi?" (İsa) cevap verdi: 
"Sen yücelikte sonsuzsun! (Söylemeye) hakkım olmayan bir şeyi hiç söyleyebilir miyim? 
Bunu söylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, 
halbuki ben Senin Zatında olanı bilmem. Şüphe yok ki, yaratılmış varlıkların idrakini 
aşan her şeyi tam bilen yalnız Sensin."  

5Maide: 117-“Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de 
Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk (ibadet) edin (dedim.) Aralarında 
bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine 
gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin.”  

 
6En’am: 19-“De ki: “Şahitlik (delil-kanıt olma) bakımından hangi şey daha 

büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla 
sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber 
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başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, 
ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”  

6En’am: 20-“ Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (Kur’an’ı) kendi öz 
çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar 
inanmazlar.  

6En’am: 21-“Allah hakkında yalan uydurandan (iftira atandan), ya da O'nun 
ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler asla kurtuluş yüzü 
görmezler. 

6En’am: 22-Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak (şirk) koşanlara, 
“Nerede, ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.  

6En’am: 23-Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz 
(O’na) ortak koşanlar (müşrikler, çoktanrıcılar, putperestler) değildik” 
demelerinden başka bir şey olmayacaktır.  

6En’am: 24-Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları 
şeyler (uydurma ilâhları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?” 

6En’am: 25-“İçlerinden, (Kur’an anlatırken) seni dinleyenler de var. Onu 
anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her 
türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde 
inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.  

6En’am: 26-Onlar başkalarını ondan (Kur’an’dan) engellerler, hem de 
kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helâk 
ediyorlar.  

6En’am: 27-Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek 
de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak” dedikleri vakit 
(hâllerini) bir görsen!  

 
6En’am: 106-“Sen, Rabbinden sana vahyedilene (Kur’an’a) uy. O’nun yanı sıra 

hiçbir ilâh yoktur. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.”  
 
6En’am: 108-Onların Allahtan başka yalvarıp sığındıkları (varlıklar)a sövmeyin ki 

onlar da kin ve cehaletten dolayı Allaha sövmesinler: zira Biz her topluma kendi 
yaptıklarını güzel gösterdik. (Ama) zaman geldiğinde onlar Rablerine döneceklerdir: O 
zaman Allah onlara bütün yaptıklarını (en doğru şekilde) anlatacaktır.  

 
6En’am: 116-Şimdi, eğer yeryüzünde (yaşamakta) olanların çoğunluğuna uyacak 

olursan, seni Allahın yolundan saptırırlar: onlar ancak (başkalarının) zanlarına tabi 
olurlar ve kendileri hiçbir şey yapmayıp sadece tahmin yürütürler.  

 
9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); 

(Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler 
edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’nun yanı sıra 
tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.  

9Tevbe: 32- Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: 
Fakat Allah (bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca 
aydınlığıyla yayılmasına irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!  

9Tevbe: 33- Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve 
hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık 
yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.  
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9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) ve dini 
otoritelerin (rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler 
(YİYİCİLER)  ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyarlar (YASAKÇILAR). Altın ve 
gümüşü biriktirip (STOKÇULAR) Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara çetin 
bir azabı müjdele. 

 
10Yunus: 18-“Allah’ın yanı sıra, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek 

şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır (kayırıcılarımız, 
kurtarıcılarımız)” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi 
mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 

 
10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin 

bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, 
yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a 
yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? 
Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) 
onların çoğu şükrünü bilmez.”  

 

12Yusuf: 39-Ey hapis arkadaşlarım! Grup grup olmuş rabler mi, yoksa bütün 
varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı daha hayırlıdır?  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında 
hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak 
adlandırdığı(nitelediğiniz) birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm 
belirlemek, yalnızca Allah'ın hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 
emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

16Nahl: 36-“Andolsun biz, her topluma, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan(ilahlık 
iddiasında olanlardan) kaçının” diye peygamber gönderdik...” 

31Lokman: 13- “Hani Lokman oğluna -öğüt vererek- demişti ki; "Ey oğlum, Allah'a 
şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür."   

 
21Enbiya: 25-Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: "Benden başka 

tanrı yoktur, bana kulluk edin!" diye vahyetmiş olmayalım.  
 
 
 

TEVRAT, İNCİL VE KİTAP EHLİ 

5Maide: 43-Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor 
da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? 
İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.  

5Maide: 44-Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. 
(Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e 
adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını 
korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, 
siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. 
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.  
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5Maide: 47-İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.  

5Maide: 66-Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni 
(Kur’an’ı) gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (bol bol 
rızık) yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun 
yaptığı ne kötüdür!  

5Maide: 68-De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni 
(Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden 
indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o 
kâfirler toplumu için üzülme.  

7A’raf: 157-Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o 
ümmî(önceki ilahi kitaplarla eğitilmemiş) peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği 
emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri 
haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı 
gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir.  

62Cumua: 5-Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, 
ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr eden topluluğun 
hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.  

 

KUR’AN’DA KİTAP EHLİ 

2Bakara: 62-Kuşkusuz, (bu ilahi kelama) iman edenler ile Yahudi inancının 
takipçilerinden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmış, 
doğru ve yararlı işler yapmış olanların tümü Rablerinden hak ettikleri mükafatları 
alacaklardır; ve onlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.  

2Bakara: 105-Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, 
Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis 
eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.  

2Bakara: 109-Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, 
içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz 
şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz 
Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.  

2Bakara: 111-Bir de; “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet’e girmeyecek” 
dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat 
edecek) delilinizi getirin.” 112-Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah'a teslim eder 
ve iyilik yapanlardan olursa, Rabbi katında mükafatını görecektir, ve böyleleri ne 
korkacak, ne de üzülecekler. 113-Ayrıca Yahudiler, "Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir 
inanç temelinden yoksunlar" iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da (aynı şekilde); 
"Yahudiler, geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar" diye iddia ederler; ve her iki 
taraf da (bu iddialarında) ilahi kelama atıfta bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun 
bulunanlar, onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; ama anlaşamadıkları 
şeyler konusunda Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah'tır.  

3Al-i İmran: 69-Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa 
sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. 70-Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) 
şahit olduğunuz hâlde, niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? 71-Ey Kitap ehli! 
Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? 72-Kitap ehlinden bir 
grup, “Mü’minlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkâr edin, belki 
onlar (size bakarak) dönerler” dedi.  
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3Al-i İmran: 75-Geçmiş vahyin izleyicileri arasında öylesi var ki, kendisine bir 
hazine emanet etsen sana (sadakatle) iade eder; ve öylesi de var ki ona ufak bir altın 
sikke emanet etsen, başında dikilmedikçe sana geri vermez; bu, onların, "Kitap ile ilgisi 
olmayan bu halk(a yaptığımız hiçbir şey)den dolayı bize bir suç yüklenemez" şeklindeki 
iddialarının bir sonucudur: (Böylece) onlar, (bile bile) Allah hakkında yalan söylerler. 
76-Ama (Allah,) Kendisine karşı taahhütlerine sadık kalanlar(ın) ve Kendisine karşı 
sorumluluk bilinci duyanlar(ın farkındadır): ve Allah, Kendisine karşı sorumluluk bilinci 
taşıyanları sever. 77-Allah'a karşı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç 
karşılığında değiştirenler var ya; onlar, öteki dünyanın nimetlerinden asla 
nasiplenemeyeceklerdir; Allah, Kıyamet Günü, onlarla ne konuşacak, ne yüzlerine 
bakacak, ne de onları günahlarından arındıracaktır; ve onları acıklı bir azap 
beklemektedir. 78-Onlardan öylesi de var ki, (söyledikleri) Kitab-ı Mukaddes'den 
olmadığı halde ondan olduğunu düşünesiniz diye dilleriyle Kitab-ı Mukaddes'i çarpıtırlar 
ve Allah'tan olmadığı halde, "Bu, Allah'tandır!" derler; böylece bile bile Allah hakkında 
yalanlar uydururlar.  

3Al-i İmran: 98-De ki: “Ey kitab ehli! Allah, yaptıklarınızı görüp dururken Allah’ın 
âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?” 99-De ki: “Ey kitab ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz 
hâlde, niçin Allah’ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeğe yeltenerek inananları Allah’ın 
yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.” 100-Ey 
iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız imanınızdan sonra 
sizi yeniden inkârcılığa sevkederler.  

3Al-i İmran: 110-Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 
kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette 
kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık 
kimselerdir.  

3Al-i İmran: 113-Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece 
saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da 
vardır. 114-Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men 
ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. 115-Onlar ne 
hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten 
sakınanları bilir. 116-İnkâr edenlerin ne malları ne evlatları, onlara Allah’a karşı bir 
yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.  

3Al-i İmran: 199-Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve 
kendilerine indirilene, Allah’a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah’ın âyetlerini az bir 
değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. Şüphesiz 
Allah, hesabı çabuk görendir.  

4Nisa: 123-İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim 
kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah’ın yanı sıra ne bir dost, ne de 
bir yardımcı bulabilir. 124-Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller 
işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. 125-Bütün 
benliğini Allaha teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren 
İbrahimin inanç sistemine Allahın onu sevgisiyle yücelttiğini görerek uyan kişiden daha 
iyi iman sahibi kim vardır? 

4Nisa: 131-Ve göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir. Biz, hem sizden önce 
vahiy verilenlere, hem de size Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olmanızı 
emretmişizdir. Eğer Onu inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allaha 
aittir ve Allah kendi kendine yeterlidir, övülmeye layık olandır.  

5Maide: 5-Bugün, hayatın bütün güzel şeyleri size helal kılınmıştır. Ve daha önce 
kendilerine vahiy verilenlerin yiyecekleri de size helaldir, sizin yiyecekleriniz de onlara 
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helaldir. Ve (bu ilahi kelama) inananlar içindeki iffetli kadınlar ile sizden önce 
kendilerine vahiy verilenler arasında bulunan kadınları nikahlamanız, -onlara 
mehirlerini vermeniz şartıyla ve onları gayri meşru yolla ya da gizli dost tutma yoluyla 
değil de meşru bir nikah ile almanız şartıyla- (size helaldir). (Allaha) inanmayı 
reddedene gelince; onun bütün işleri boşa gidecek: zira o, öteki dünyada zarara 
uğrayanlar arasında yer alacaktır.  

4Nisa: 171-Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı 
söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı 
(emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve 
peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. 
Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki 
her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.  

5Maide: 17-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir 
oldular. De ki: “Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların 
hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların 
arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”  

5Maide: 44-Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. 
(Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e 
adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını 
korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, 
siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. 
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. 45-Onda (Tevrat’ta) 
üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas 
edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi 
için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.  

5Maide: 50-Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak 
inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir? 51-Ey inananlar! 
Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim 
onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu 
doğruya iletmez.  

5Maide: 57-Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer gerçek müminler iseniz, inancınızı 
küçümseyen ve onunla eğlenenleri bunlar ister sizden önce vahiy verilenlerden, isterse 
(bu vahyin) hakikati(ni) inkar edenlerden olsunlar- dost edinmeyin ve Allaha karşı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun: 58-Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp 
eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum 
olmalarındandır. 59-De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri! (Yalnız) Allaha ve Allahın hem 
bize hem bizden öncekilere indirdiğine inandığımız için mi bizde kusur buluyorsunuz? 
(Yoksa bu, sadece) çoğunuzun sapkınlığından mı(dır)?" 60-De ki: “Allah katında cezası 
bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına 
uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan 
kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok 
sapmışlardır.” 61-(Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları hâlde, size 
geldiklerinde “İnandık” dediler. Allah, onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. 
62-Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını 
görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! 63-Bunları, din adamları ve bilginler 
günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey 
ne kötüdür! 64-Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü 
kendi elleri bağlansın ve lânete uğrasınlar! Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi 
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verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve 
küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne 
zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozguncuları sevmez. 65-Eğer kitap ehli iman 
etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik 
ve onları Naim cennetlerine koyardık.  

5Maide: 69-çünkü, (bu ilahi kelama) iman edenler ve Yahudi itikadına uyanlar ile 
Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allaha ve Ahiret Gününe inanıp, doğru ve yararlı fiillerde 
bulunanlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.  

5Maide: 72-Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. 
Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 
haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 73-
Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka 
hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr 
edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.  

5Maide: 77-De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. 
Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin 
arzu ve keyiflerine uymayın.” 78-İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem 
oğlu İsa diliyle lânetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından 
ötürüydü. 79-İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. 
Yapmakta oldukları ne kötüydü! 80-Onlardan birçoğunun inkâr edenleri dost 
edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; 
Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedî kalıcıdırlar. 81-Eğer 
Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’an’a) inanıyor olsalardı, onları (müşrikleri) 
dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. 82-Bütün insanlar içinde 
(bu ilahi kelama) inananlara en çok düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allahtan 
başkasına ilahlık yakıştırmaya şartlanmış olanlar olduğunu kesinlikle göreceksin; ve 
bütün insanlar içinde (bu ilahi kelama) inananlara en çok şefkat gösterenlerin ise "Biz 
Hıristiyanız" diyenler olduğunu göreceksin: böyledir, çünkü onlar arasında öyle keşişler 
ve rahipler var ki bunlar kibre kapılmamışlardır. 83-Onlar bu elçiye indirileni anlamaya 
başladıkları zaman gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün, çünkü ondaki hakikatin bir 
kısmını tanırlar; (ve) "Ey Rabbimiz" derler, "Biz inanıyoruz: öyleyse bizi hakikate 
şahitlik yapanlar ile bir tut." 84-Ve Rabbimizin bizi dürüst ve erdemliler arasına 
katmasını o kadar şiddetle arzuladığımız halde nasıl Allaha ve bize indirilen hakikate 
inanmakta zaaf gösterebilirdik? 85-Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı 
kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İşte bu, iyilik 
yapanların mükâfatıdır.  

7A’raf: 159-Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk 
vardır.  

7A’raf: 181-Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan 
(uygulayan) bir ümmet vardır.  

9Tevbe: 29-(Ve) kendilerine (çok önceden) vahiy bahşedilmiş olduğu halde (gerçek 
anlamda) Allaha da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve Onun Elçisinin yasakladığını 
yasak saymayan, ve böylece (Allahın onlar için din olarak seçtiği) hak dini din olarak 
benimseyip ona uymayan kimselerle savaşın; ta ki, (savaş yoluyla) baş eğdirilip kendi 
elleriyle bağışıklık vergisi ödeyinceye kadar. 30-Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” 
dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla 
söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş 
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kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! 
(Yahudiler) Allah’ın yanı sıra hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu 
Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle 
emrolunmuşlardır. O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her 
şeyden uzaktır. 32-Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler 
hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.  

16Nahl: 43-Biz senden önceki çağlarda da, kendilerine vahyettiğimiz (ölümlü) 
adamlardan başka kimseyi (elçi olarak) göndermedik; bu konuda yeterli bilgiye sahip 
değilseniz, vahyedilmiş önceki kitaplara bağlı kimselere sorun,  

21Enbiya: 7-Biz senden önce de (ey Muhammed,) kendilerine vahiy indirilen 
(ölümlü) adamlardan başkasını (elçi olarak) göndermedik; bunun içindir ki, (o 
inkarcılara de ki:) "Eğer kendiniz bilmiyorsanız, önceki kitapları okuyup izleyen 
kimselere sorun".  

22Hacc: 17-Gerçek şu ki, (bu ilahi öğretiye) inananlar, Yahudi inancına bağlı 
olanlar ve Sabiiler, Hristiyanlar ve Mecusiler ve bir de, Allah’ın yanı sıra varlıklara 
tanrısal nitelikler yakıştıranlar arasındaki hükmü Kıyamet Günü Allah verecektir: çünkü 
Allah her şeye tanıktır.  

29Ankebut: 46-Geçmiş vahyin mensupları ile zulüm ve haksızlıktan uzak 
durdukları sürece en güzel şekilde tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene inandığımız gibi 
size indirilmiş olana da inanıyoruz: çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır 
ve biz (hepimiz) O'na teslim olmuşuzdur". 47-Bu ilahi kelamı sana işte bu şekilde 
indirdik. Ve bu ilahi kelamı bahşettiklerimiz ona inanırlar; şu (geçmiş vahiylerin 
takipçi)leri arasında da ona inananlar vardır. Mesajlarımızı, (apaçık bir) hakikati inkar 
edenler dışında, hiç kimse bile bile reddetmez: 48-çünkü, (ey Muhammed,) sen bu 
(vahyin gelmesi)nden önce herhangi bir ilahi kelamı okumuş ya da onu kendi ellerinle 
yazmış değildin; öyle olsaydı, (sana vahyetmiş olduğumuz) hakikati çürütmeye 
çalışanlar, insanları (onun hakkında) kuşkuya sevk edebilirlerdi.  

74Müddessir: 31-Çünkü yalnızca meleki güçleri (cehennem) ateşinin gözcüleri 
kıldık; ve onların sayısını hakikati inkara şartlanmış olanlar için bir sınama (aracı) 
yaptık ki böylece daha önce vahye muhatab olanlar (bu ilahi kelamın doğruluğuna) kani 
olsunlar ve (ona) iman etmiş olanların imanları daha da güçlensin; ve geçmiş vahiylere 
muhatab olanlar ile (bu vahye) iman edenler bütün şüphelerden kurtulsunlar. Ve 
kalplerinde hastalık olanlar ile hakikati tamamen reddedenler: "(Sizin) Allah(ınız) bu 
temsil ile ne demek istiyor?" diye sorsunlar. Böylece Allah, (yoldan çıkmak) isteyeni 
saptırır, (doğruya ulaşmak) isteyeni ise doğru yola ulaştırır. Ve Rabbinin güçlerini 
Kendisinden başka kimse bilemez. Bütün bunlar ölümlü insan için yalnızca bir uyarıdır.  

98Beyyine: 1-Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine 
apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 

98Beyyine: 6-Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedî 
kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.  

 
 

YARATILIŞ 

2Bakara: 29-Ve dünya üzerinde ne varsa sizin için yaratan, plan ve tasarımını 
göklere uygulayıp onları yedi gök şeklinde düzenleyen O'dur; ve yalnızca O'dur her şeyin 
tam bilgisine sahip olan.  

2Bakara: 30-İşte o zaman Rabbin meleklere: "Bakın, Ben yeryüzünde ona sahip 
çıkacak birini yaratacağım!" demişti. Onlar: "Seni övgüyle yüceltip takdis eden bizler 
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dururken, orada bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açacak ve kan dökecek birini mi 
yaratacaksın? dediler. (Allah) "Sizin bilmediğiniz (çok şey var, onları) Ben bilirim!" diye 
cevapladı.  

2Bakara: 31-Ve O, Adem'e her şeyin ismini öğretti, sonra onları meleklerin önüne 
koydu ve "Dedikleriniz doğruysa haydi bu (şeylerin) isimlerini Bana söyleyin 
bakalım!"dedi.  

2Bakara: 32-Onlar: "Sen kudret ve egemenlikte kusursuz ve eksiksizsin! Senin bize 
bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Doğrusu yalnız Sensin her şeyi bilen, gerçek 
hikmet Sahibi!" diye cevap verdiler.  

2Bakara: 33-O: "Ey Adem, bu (şeylerin) isimlerini onlara bildir!" buyurdu. (Adem) 
isimleri onlara bildirince (Allah): "Size, 'göklerin ve yerin gizli gerçeğini, 
açıkladıklarınızın ve gizlediklerinizin tümünü yalnız Ben bilirim' dememiş miydim?" 
dedi.  

2Bakara: 34-Sonra Meleklere "(Haydi!) Adem'in önünde yere kapanın" dediğimizde 
İblis dışında hepsi yere kapandı, o ise reddetti ve (üstelik) küstahça böbürlendi: Böylece 
hakkı inkar edenlerden oldu.  

2Bakara: 35-Ve (sonra) "Ey Adem" dedik: "Sen ve eşin bu bahçeye yerleşin ve 
orada dilediğinizden serbestçe yiyin; ancak bir tek şu ağaca yaklaşmayın ki zalimlerden 
olmayasınız."  

2Bakara: 36-Ama Şeytan orada ikisini de yoldan çıkardı ve böylece sahip oldukları 
konumu yitirmelerine sebep oldu. Bu yüzden Biz: "İnin, (bundan böyle) kiminiz kiminize 
düşman olarak yaşayın ve yeryüzünü bir müddet için mesken edinip orada geçiminizi 
sağlayın!" dedik.  

2Bakara: 37-Derken Adem Rabbinden (yol gösterici) sözler aldı. Ve (Allah) O'nun 
tevbesini kabul etti: Çünkü yalnız O'dur tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.  

2Bakara: 38-Biz, "Hepiniz buradan çıkıp gidin!" dedikse de size yol göstericiliğimiz 
devam edecektir: ve Benim yol gösterici mesajlarıma uyanlar için artık ne korku vardır, 
ne de üzüntü;  

 
7A’raf: 10-Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size geçimlikler 

yarattık. Ne az şükrediyorsunuz?  
7A’raf: 11-Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra 

meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde 
edenlerden olmadı.  

7A’raf: 12-Allah buyurdu: "Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi?" 
İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."  

7A’raf: 13-Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak 
haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi.  

7A’raf: 14-Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne 
kadar süre ver.”  

7A’raf: 15-Allah da, “Sen süre verilenlerdensin” dedi.  
7A’raf: 16-Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben 

de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım.”  
7A’raf: 17- “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 

sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.”  
7A’raf: 18-Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, 

onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.”  
7A’raf: 19- “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu 

ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”  
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7A’raf: 20-Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara 
açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek 
olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.”  

7A’raf: 21-Ve onlara: "Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyen biriyim" diye de and 
verdi.  

7A’raf: 22-Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında 
kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye 
başladılar. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir 
düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.  

7A’raf: 23-Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz 
ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”  

7A’raf: 24-Allah, dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size 
yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.”  

7A’raf: 25-Allah, dedi ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan 
çıkarılacaksınız.”  

7A’raf: 26-Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise 
verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu 
(giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara 
verdik).  

7A’raf: 27-Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini 
soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve 
kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman 
etmeyenlerin dostları kılmışızdır.  

 
15Hicr: 26-Gerçek şu ki, Biz insanı ses veren balçıktan, biçim verilebilir, özlü, kara 

bir balçıktan yarattık.  
15Hicr: 27-Görünmeyen yaratıkları ise, ondan (çok) önce, yakıcı: bunaltıcı yellerin 

ateşinden yaratmıştık.  
15Hicr: 28-Ve hani, Rabbin meleklere: "Haberiniz olsun, Ben biçim verilebilir özlü 

kara balçıktan bir ölümlü varlık yaratacağım" demişti,  
15Hicr: 29-"Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman onun önünde 

yere kapanın!"  
15Hicr: 30-Bunun üzerine meleklerin hepsi topluca yere kapandılar,  
15Hicr: 31-Yalnızca İblis (buna katılmadı); yere kapananlarla birlikte olmaya 

yanaşmadı o.  
15Hicr: 32-"Ey İblis!" diye buyurdu Allah, "Seni yere kapananlarla beraber 

olmaktan alıkoyan sebep ne?"  
15Hicr: 33-"Ses veren bir balçıktan, biçim verilmiş özlü bir çamurdan yarattığın 

ölümlü bir varlığın önünde yere kapanmak bana yakışmaz!" diye karşılık verdi (İblis).  
15Hicr: 34-"Çık git öyleyse bu (meleki makam)dan!" diye buyurdu O; "Çünkü, sen 

artık kovulmuş birisin!  
15Hicr: 35-Ve bil ki, Hesap Günü'ne kadar lanet(im) peşinde olacak!"  
15Hicr: 36-"Madem öyle, ey Rabbim," dedi (İblis), "bana ölümden kalkılacağı Gün'e 

kadar zaman tanı!"  
15Hicr: 37-"Pekala, öyle olsun:" diye buyurdu O, "kendilerine zaman tanınanlardan 

biri olacaksın,  
15Hicr: 38-(tabii,) vakti (ancak Benim tarafımdan) bilinen o Gün'e kadar."  
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15Hicr: 39-(Bunun üzerine İblis:) "Beni yolun dışına attığın için, ben de, kuşkusuz, 
yeryüzünde (kötülükleri) onlara süsleyip bezeyeceğim ve muhakkak ki onların hepsini 
ayartıp yoldan çıkaracağım,  

15Hicr: 40-Yalnızca Senin gerçek kulların bunun dışında (kalacak)!"  
15Hicr: 41-"Benim için, doğru yol budur:" dedi O,  
15Hicr: 42-"Aslında, (zaten) yoldan çıkmış olup da (kendi iradeleriyle) senin 

peşine takılanların dışında, Benim kullarım üzerinde senin bir nüfuzun olmayacaktır."  
15Hicr: 43-Berikilerin hepsi için vaad edilen varış yeri, muhakkak ki, cehennemdir,  
15Hicr: 44-O cehennem ki, yedi kapıdan girilir; her kapıdan onlardan (günahlarının 

niteliğine göre) ayrı bir kafile halinde".  
15Hicr: 45-Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler ise, onlar (kendilerini) 

hasbahçeler içinde gözelerin, kaynakların başında (bulacaklar),  
 
22Hacc: 5-Ey İnsanlar! Ölümden sonra kalkış (olgusun)dan şüphedeyseniz, o 

zaman, (hatırlayın ki,) Biz, gerçekten de sizi(n her birinizi) topraktan, sonra bir döl suyu 
damlasından, sonra döllenmiş hücreden, sonra (temel unsurları ve istidatlarıyla) 
tamamlanmış ama (bütün ögeleriyle) henüz tamamlanmamış bir ceninden yarattık ki, 
size (menşeinizi böylece) açıklayalım. Ve (doğmasını) dilediğimizin, (annesinin) 
rahminde (Bizce) belirlenmiş bir süre için kalmasını sağlarız; sonra sizi çocuk olarak 
dünyaya getirir ve (yaşamanıza imkan veririz); böylece (bazılarınız) olgunluk çağına 
erişir; öyle ki, kiminize (daha çocukluk çağında) ölüm tattırılırken, kiminiz de yaşlılığın 
öyle düşkün çağlarına eriştirilir ki, bildiğini bilmez olur. Ve (sen, ey insanoğlu, ölümden 
sonra kalkıştan şüphe ediyorsan, düşün ki:) bir bakıyorsun yeryüzü kupkuru; ama ona 
su indirdiğimizde, (bir de bakıyorsun) canlanıp kabarmış ve her türden güzel ekinler 
ortaya koymuş!  

 
23Mü’minun: 12-Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.  
23Mü’minun: 13-ve sonra onu döl suyu damlası halinde (rahimde) özel bir koruma 

altında tutuyoruz;  
23Mü’minun: 14-sonra bu döl suyu damlasından döllenmiş hücreyi yaratıyoruz; 

sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri yaratıyoruz; ve sonra da 
kemiklere et giydirip onu yepyeni bir yaratık halinde var edip ortaya çıkarıyoruz: 
öyleyse, yaratanların en iyisi, en ustası olarak Allah ne yücedir!  

23Mü’minun: 15-Ve bütün bunlardan sonra, kaçınılmaz olarak (hepiniz) ölümü 
tadıyorsunuz;  

 
32Secde: 4-Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) 

yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’nun yanı sıra hiçbir dost, hiçbir şefaatçi 
yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? 

32Secde: 5-Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin 
hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.  

32Secde: 6-İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok 
merhametlidir.  

32Secde: 7-O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan 
başladı.  

32Secde: 8-Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.  
32Secde: 9-Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve 

idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!  
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35Fatır: 11-Ve (hatırlayın) Allah sizi(n her birinizi) topraktan yaratır, sonra da bir 
damla spermden ve sonra sizi iki cinsten biri şekline sokar. Hiçbir dişi O'nun bilgisi 
olmadan ne hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir ve (Allah'ın) fermanında 
öngörülmedikçe hiç kimse ömrünü uzatamaz ve hiç kimse de onu kısaltamaz; ama 
bunlar, kuşkusuz, Allah için kolaydır.  

 
38Sad: 71-(Nitekim) o zaman, Rabbin meleklere demişti: "Ben balçıktan bir insan 

yaratacağım;  
38Sad: 72-Ona en uygun biçimi verip Kendi ruhumdan kattığım zaman onun 

önünde yere kapanın!"  
38Sad: 73-Bunun üzerine bütün melekler yere kapandılar,  
38Sad: 74-Yalnız İblis kapanmadı: O küstahça böbürlendi ve (böylece) hakikati 

inkar edenlerden oldu.  
38Sad: 75- (Allah): "Ey İblis!" dedi, "Kendi ellerimle yarattığım şu (varlığın önünde) 

yere kapanmaktan seni alıkoyan nedir? (Başka bir yaratık önünde boyun eğmeyecek 
kadar) kibirli misin, yoksa (yalnız) kendisini üstün görenlerden misin?"  

38Sad: 76- (İblis): "Ben ondan daha üstünüm!" diye cevap verdi, "Beni ateşten, onu 
ise balçıktan yarattın".  

38Sad: 77- (Allah) "Öyleyse" dedi, "bu (meleklik konumu)ndan çık git; çünkü sen 
artık gözden düşmüş: kovulmuş birisin.  

38Sad: 78-Ve benim lanetim Hesap Günü'ne kadar senin üzerinde olacaktır!" 
38Sad: 79- (İblis) "Ey Rabbim!" dedi, "O halde herkesin dirileceği Güne kadar bana 

mühlet ver!"  
38Sad: 80- (Allah) "Peki, (öyle olsun)!" dedi, "Sen mühlet verilenlerden oldun,  
38Sad: 81-Zamanı (yalnız Benim tarafımdan) bilinen Güne kadar".  
38Sad: 82- (Bunun üzerine İblis): "Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü 

şiddetli bir sapıklığa sürükleyeceğim!" dedi,  
38Sad: 83-"Senin ihlaslı kulların dışında (tümünü)"  
38Sad: 84- (Allah,) "O zaman, gerçek şudur!" buyurdu, "ve Ben bu gerçeği 

söylüyorum:  
38Sad: 85-Cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım!"  
38Sad: 86-De ki (ey Peygamber!): "Bu (mesaj) için sizden hiçbir karşılık 

istemiyorum; ve ben sahip olmadığı şeyleri iddia edenlerden değilim.  
38Sad: 87-Bu (ilahi kelam), bütün alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.  
38Sad: 88-Ve onun anlamını bir süre sonra mutlaka kavrayacaksınız!"  
 
40Mü’min: 67-Sizi topraktan, sonra bir sperm damlasından ve sonra bir döllenmiş 

hücreden yaratan O'dur ve sonra O, sizi çocuklar olarak hayata getirir ve sonra olgunluk 
çağına erişmenizi ve ardından yaşlanmanız(ı emreder) -ama bir kısmınız için daha erken 
ölüm (verir)- ve (bütün bunları takdir eder ki O'nun) belirl(ediğ)i vadeye erişesiniz ve 
aklınızı kullan(mayı öğren)esiniz.  

 
 
 
 
 


