


Kuran, mümin için hayatının tamamını kapsayan bir rehberdir. Müminin dünyada aldığı

ruh eğitiminin dayanak noktasıdır. Eğer mümin Kuran'ın tek bir ayetini hayatına geçirmekte

eksiklik gösteriyorsa, o noktadan bir manevi hastalık oluşma tehlikesi vardır. 

Çok kısa kaldığımız bu dünyada, ruhumuzu cennet kalitesine ulaştırmak ve Allah'ın sevgi-

sine layık olmak için dini var gücümüzle, tam Allah'ın istediği gibi yaşayan samimi dindarlar

olmamız gerekir. Bu gayretin bir duası olarak, Kuran ayetlerinin günlük hayatta nasıl uygu-

lamaya geçirebileceğimizi görmek ve unutmamak için bu kitapta ayetler çeşitli konu başlıkları

altında toplanmıştır. Böylece, gün boyunca karşılaştığımız her olayda, "Burada Allah nasıl

davranmamızı ister?" sorusunun cevabını Kuran'a göre vermek ve uygulamak daha kolay ola-

caktır.
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la -
nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da
An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re -
ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha
son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te -
si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan -
bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -
re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na,
ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek
çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra,
ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı,
id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi -
nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık
bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li
eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık
45.000 res min yer al dı ğı top lam 65.000
say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73
fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra la rı na hür -
me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan
ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la -
rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz
(sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da,
Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem -
le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu -
ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul -
lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in -
san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek
ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po -
lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris -

tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le
okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca,

Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca,
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En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor),
Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve
İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip
edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si -
ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her
ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far -
kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez -
lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar -
tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu -
na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak -
lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya
Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za -
rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol -
ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka -
zanç  he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan,
hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du -
ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na
ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı
ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı
kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el -
de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama -
cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve
samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin
temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren
mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san -
ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den
güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı
dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim -
de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı,
Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen
huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya
bir vesile olacak tır.



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

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

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes tarafından
rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"
deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitap-
larda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

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

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

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

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara dayalı izahlara, mu-
kaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se
sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.
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www.imanhakikatleri.com
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Bazı kuşlar inceden inceye özenle renklendirilmiş tüylere
sahiptir. Örneğin, tavuskuşu muhteşem yanardöner renk-
leriyle kusursuz bir yaratılış delilidir. Tavuskuşunun
kuyruğu göz pozisyonu değiştirildiğinde farklı renklere
sahip gibi görünür. Bu yanardöner renklerin temel nede-
ni, bu canlıların tüylerinde yaratıldıkları ilk günden beri
bulunan fotonik kristallerdir.
www.denizlerdesanat.com
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Yüce Allah'ın Sani (Sanatçı) isminin tecellisi olan doğa-
daki kelebek, güve, bazı böcek türlerinde ve tavus kuşla-
rının kuyruğunda; papağan, sinek kuşu, ördek gibi bazı
kuşların tüylerinde görülebilen bu muhteşem görüntü-
nün temelinde de fotonik kristal yapılar bulunur.

www.dominikamberleri.com
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www.derinbilgiler.com
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Hin dis tan ce vi zi nin to hum la rı suy la ta şı nır ve to hum ta -
şı ma nın gü ven li ol ma sı için sert bir ka bu ğun içi ne yer -
leş ti ril miş tir. Bu sert ka bu ğun için de uzun bir yol cu luk
için ge re ken her şey ha zır dır. Hin dis tan ce vi zi to hum la rı -
nın en dik kat çe ki ci özel lik le rin den bi ri ise su da yü ze bil -
me le ri ni ve bat ma ma la rı nı sağ la yan ha va boş luk la rı na
sa hip ol ma la rı dır. 

www.bagnazlik.com
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Sosyal gruplar halinde yaşayan aslanlar 'en sosyal büyük kedi'
olarak tanımlanır. Onların bu sosyal gruplarına ise "pride" adı
verilir. Bir pride içinde çoğunluğu dişi olan yaklaşık 30-40 ka-
dar aslan bulunur. Aslan, avına yaklaşık 20 metre mesafeye ka-
dar sürünerek yaklaşır. Hiçbir aslan tok olunca avlanmaz ve ay-
nı anda birden fazla hayvan avlamaz. Sadece gerektiği zaman ve
yeterli miktarda avlanırlar. Aslanlar iletişim için işaret bırakma
yöntem ni kullanırlar. Bu diğer aslanlara karşı bir uyarıdır ve
'burada başka bir pride yaşıyor, girmeyin!' demektir.
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Zürafa dört beş metreye varan boyuyla karada yaşayan hayvan-
ların en uzun boylusudur. Bu uzun boyu nedeniyle, yaşayabil-
mesi için kalbinden iki metre yukarıdaki beynine kan gönder-
mesi şarttır. Zürafanın olağanüstü güçlü kalbi kafasından daha
büyüktür ve yaklaşık 60 cm uzunluğa ve 11.8 kg'lık bir ağırlığa
sahiptir. Zürafaların kalbi 350 mm Hg'lik bir basınçla kan pom-
palayacak kadar güçlüdür. Canlılar arasındaki en yüksek kan
basıncına sahip olan zürafaların kalpleri dakikada 170 kez at-
makta ve tüm vücuduna 75 litre kan
pompalayabilmektedir.
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Re sim de gö rü len ba lon ba lı ğı fo si li, can lı la rın ev rim
ge çir me di ği nin bir baş ka de li li dir. 95 mil yon yıl lık
bu fo si lin is ke le ti ne re dey se bü tün ola rak ko run muş -
tur ve is ke let ya pı sı nın gü nü müz de ya şa yan ba lon
ba lık la rı nın kin den hiç bir far kı yok tur. 

Ba lon ba lı ğı fosili (üstte)
Dö nem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 95 milyon yıl 
Böl ge: Lübnan

(Altta) 
Günümüzde yaşayan ba lon ba lı ğı 

www.evrimbelgeseli.com
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Re sim de gö rü len 95 mil yon yıl lık sar dal ya ba lı ğı fo si -
li, ev rim sa vu nu cu la rı nın ha ya li id di ala rı na çok açık
bir ce vap ver mek te dir. Bu fo si lin, gü nü müzdeki ör -
nek le riy le ara sın da hiç bir gö rü nüm far kı ol ma ma sı, is -
ke let ve yüz geç ya pı sı nın ta ma men ay nı ol ma sı, ev rim -
ci le rin ba lık la rın ev ri mi ma sa lı nı çü rüt mek te dir. 

Sar dal ya balığı 
fosili (üstte)

Dö nem: Me zo zo ik
za man, Kre ta se
Dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Sardalya balığı 
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Dar win'in id di ala rı na gö re, geç miş te dün ya üze rin de
ha ya li tek bir or tak ata dan di ğer can lı tür le ri ni ka de me -
li ola rak tü re ten bir ev rim sü re ci ya şan mış  olmalıdır.
An cak fo sil ka yıt la rı, is tis na sız, bu nun tam ter si ni söy -
le mek te dir. Ya lan cı ser vi ağa cı nın 50 mil yon yıl dır de -
ğiş me di ği ni gös te ren re sim de ki fo sil de, Darwin'in bu
id di ala rı nın yanlışlığını net olarak göstermektedir. 

Yalancı servi yaprağı

Dö nem: Se no zo ik za man, 
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek 
Olu şu mu, Ka na da
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150 yıl dır ya pı lan fo sil araş tır ma la rı, çi çek li bit ki le rin söz de
or tak ata sı ola rak ni te len di ri le bi le cek tek bir fo sil da hi or ta -
ya ko ya ma mış tır. Bu da bit ki le rin, uzun za man di lim le ri için -
de, kü çük de ği şim le re uğ ra ya rak bir bir le rin den tü re dik le ri
id di asın da olan Dar wi nist le ri ya lan la mak ta dır. 50 mil yon yıl -
lık süt le ğen yap ra ğı  bit ki lerin hiç de ğiş me diğini, ya ni ev rim
geçirmediğini gösterir. 

Süt le ğen yap ra ğı

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Utah, ABD

Yanda 50 milyon
yıllık sütleğen
yaprağı fosili
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Re sim de gö rü len fo sil, 60 mil yon yıl lık bir fi le ait bir
diş ör ne ği dir. Bun dan 60 mil yon yıl ön ce ya şa mış fil -
le rin, gü nü müz de ya şa mak ta olan ör nek le riy le ay nı
ya pı sal özel lik le re sa hip ol du ğu nu or ta ya ko yan bu
fo sil, ev ri mi ya lan la yan bul gu lar dan bi ri dir. 

www.evrimmasali.com

Fil  di şi fosili (üstte)

Dö nem: Se no zo ik za man,
Pa le osen dö ne mi
Yaş: 60 mil yon yıl
Böl ge: Çin
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Dar wi nist ler, sü rün gen le rin am fi bi yen ler den tü re di ği ni
id di a eder ler. An cak bu konudaki iddialarını da de lil -
len di re mez ler. Re sim de ki 90 mil yon yıl lık tim sah fo si li
de, tim sah la rın her han gi bir ha ya li ata dan tü re me dik le -
ri nin, hep tim sah ola rak var ol duk la rı nın, on mil yon lar -
ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri nin is pa tı dır. 

90 milyon yıllık tim sah
fosili

Dö nem: Me zo zo ik 
za man, Kre ta se dö ne mi
Yaş: 90 mil yon yıl
Böl ge: Çin

Yandaki resimde gö-
rülen, günümüzde ya-
şayan timsahı ile
üstteki 90 milyon ya-
şındaki timsah fosili
arasında hiçbir fark
yoktur.





GİRİŞ

Etrafınızı algılayıp muhakeme etmeye başladığınız andan bugü-

ne kadar yaşadıklarınızı düşünün. Olayların sizi nasıl etkilediğini,

umulmadık bir durumla karşılaştığınızda ne tepki verdiğinizi,

insanları tanımaya başladıkça neler yaşadığınızı, yaşadıklarınızdan

ne dersler çıkardığınızı hatırlamaya çalışın. Kim bilir kaç defa tered-

dütte kaldınız. Kaç defa büyük şaşkınlık yaşadınız, ne yapacağınızı

bilemediniz. Bir an önce bir çıkış yolu aradınız ama uzun süre bula-

madınız. Kime güveneceğinizi bilemediğiniz için canınız yandı.

Verdiğiniz yanlış kararlardan pişmanlık duydunuz ama doğrusunun

ne olduğunu da tam çözemediniz. Çoğunlukla belirsizlik içinde kal-

dınız ve muhtemelen benzer duyguları gelecek için de yaşıyorsunuz.

Nelerle karşılaşacağınızı bilmemenin tedirginliğini duyuyor, bun-

dan sonra hayatınızı nasıl yönlendireceğinize bir türlü karar vere-

miyorsunuz. Peki biri "varlığınızın şuuruna vardığınız andan son

nefesinize kadar, hayatınızın her anında size yüzde yüz doğru olan

yolu gösterecek bir rehber olduğunu" söylese... Üstelik bu rehberin

fakir zengin, işveren işçi, müdür memur, öğretmen öğrenci, şehirli
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köylü her kim olursa olsun herkes için aynı derecede yakın, ulaşıla-

bilir, anlaşılır ve kolay olduğunu haber verse... Kuşkusuz bu, haya-

tınızda duyduğunuz en güzel müjde, en iyi haber olacaktır.

İşte Kuran, insanın kendisini, çevresindekileri, hayatını ve yaşa-

dıklarını en doğru şekilde anlamlandırmasını ve en güzel yolu bul-

masını sağlayan o rehberdir. Allah insanı Kuran'la birlikte, iç içe

yaşayacak şekilde yaratmıştır. Kuran bir çok kişinin düşündüğünün

aksine sadece ibadetlerin neler olduğunu anlatan bir kitap değildir.

Hayatın tamamını kapsar. Her yaştan, her konumdan, her insanın

yaşadığı her anla ilgili başvuracağı en sağlam kaynaktır. Sınava yeti-

şemeyen bir öğrencinin, iş yerinde terfi alan bir kişinin, yaptığı yatı-

rımda başarısız olup iflas edenin, katıldığı yarışmada birinci olanın,

evde çocuklarıyla diyalog kurmakta zorlanan bir annenin, önemli

bir toplantıya katılan zengin bir iş adamının o an başvuracağı kitap-

tır. Kuran Müslüman için ekmek gibi, su gibi her an yanında olması

gereken bir nimettir. 

İnsan ancak Kuran'a tam olarak uyduğunda sağlıklı düşünebilir,

doğru yargıda bulunur ve güzel olanı uygular. Kuran'dan uzaklaş-

tıkça hayatı karmaşıklaşır.  Bir insan Kuran'a ne kadar uyuyorsa o

kadar itidalli ve huzurludur. Kuran'dan uzaklaşmaya başladıkça sar-

sılmaya ve savrulmaya başlar. Aklen ve ruhen dengeli olamaz. Buna

rağmen Müslümanların bir çoğu Kuran'ı ya hiç okumamış ya da

sadece bazı ayet veya sureleri anlamını hiç bilmeden Arapça olarak

ezberlemiştir. Oysa her Müslüman, Kuran'ı mutlaka kendi dilinde

okumalıdır. Üstelik sadece bir defa değil, her gün. Çünkü Kuran

okunup bir kenara kaldırılması için değil, hayata geçirilmesi için

vardır. İnsan her anında Kuran'ı hayatına geçirip geçirmediğini ya

da ne oranda geçirdiğini kontrol etmelidir. 
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Bir çok insan İslam'ın 5 şartı, 32 farzı olduğunu duymuştur,

ancak Kuran'ın tamamının Müslümana farz olduğundan haberi

yoktur. Kuran'ın her ayeti Müslüman için farzdır. Namaz kılmak,

oruç tutmak nasıl farzsa, affedici olmak, öfkesini yenmek, güzel söz

söylemek, sabır göstermek, kendi için yaşamamak, tevekkül etmek,

canlı ve atak olmak, İslam'ı tebliğ etmek, Müslümanlarla birlikte

hareket etmek, dağılıp ayrılmamak, her zaman itidalli olmak, bü-

yüklenmemek, samimiyette kararlılık göstermek gibi ayetlerde an-

latılan ahlak ve tavırların tamamı da farzdır. Müslüman nasıl na-

mazına titizlik gösteriyorsa Kuran'ı baştan sona yaşamaya da aynı

titizliği göstermelidir. 

Kuran'da bildirilen ahlak ve davranış özelliklerinin yanı sıra, Pey-

gamberlerin hayatının anlatıldığı kıssalarda ve geçmiş toplumlardan

verilen örneklerde de her Müslümanın kendisine ders çıkarması

gereken bir çok yön vardır. Bu kıssalara bakarak, küfürle ilmi müca-

delenin nasıl olması gerektiğini, bu mücadele sırasında nelerle kar-

şılaşabileceğini, hangi yöntemlere başvurmasının etkili olacağını

öğrenir. Yine geçmiş mümin toplulukların hayatlarından, mümin-

lerin arasına giren iki yüzlü münafıkların nasıl hainlikler yapabile-

ceğini, ne tip karakter bozuklukları sergileyeceğini, hangi alametleri

göstereceğini anlar ve buna göre dikkatini açık tutar. Münafıkların

yanı sıra imanı zayıf kişilerin, fasıkların, müşriklerin ve dinsizlerin

karakterleri, mantık örgüleri, tepkileri hakkında bilgi edinir. Ken-

disinden farklı düşünen, inanan, yaşayan insanlara nasıl davranması

gerektiğini anlar. 

Kuran, müminin kişisel yaşamını olduğu gibi sosyal hayatını,

zevklerini, yaşam kalitesini de şekillendirir. Sanatın, güzelliğin,
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temizliğin, kalitenin, nezaketin övüldüğü Kuran ayetleri, mümine

nasıl bir dünya inşa etmesi gerektiğini gösterir. 

Özetle Kuran, mümin için hayatının tamamını kapsayan bir reh-

berdir. Müminin dünyada aldığı ruh eğitiminin dayanak noktasıdır.

Eğer mümin Kuran'ın tek bir ayetini hayatına geçirmekte eksiklik

gösteriyorsa, o noktadan bir manevi hastalık oluşma tehlikesi vardır.

Örneğin, çok fedakar, yardımsever, çalışkan davranıyor ama güzel

sözlü olmakta geri kalıyorsa bir süre sonra bu durum onu incelikten,

merhametten ve dostluktan uzaklaştırabilir, sevgisiz ve soğuk bir

ruh haline sokabilir.  Soğuk ruh kişiyi kalbin katılaşmasına götüre-

bilir ve görünürde Müslüman olmanın gereklerine göre yaşarken,

Müslüman olmanın ruhundan ve sıcaklığından tamamen kopabilir.

Ya da Müslümanları çok sevdiğini söyleyip sevginin alameti olan

güzel sözler söyler ve iltifatlar ederken, kendi rahatını Müslüman-

ların konforundan daha önde gören birinin gerçek sevgiyi yaşaması

mümkün olmayacaktır.  

Dolayısıyla, Allah'ın razı olduğu samimi dindarlığı yaşamanın

sırrı, Kuran'ı eksiksiz uygulamaktır. Her Müslüman her dakika ken-

disini kontrol etmeli, hangi noktalarda Kuran'ı daha iyi uygulaması

gerektiğini tespit etmeli ve eksik bulduğu yönleri bir an önce telafi

etmelidir. Çok kısa kaldığımız bu dünyada, ruhumuzu cennet kali-

tesine ulaştırmak ve Allah'ın sevgisine layık olmak için dini var

gücümüzle, tam Allah'ın istediği gibi yaşayan samimi dindarlar

olmamız gerekir. Bu gayretin bir duası olarak, Kuran ayetlerinin

günlük hayatta nasıl uygulamaya geçirebileceğimizi görmek ve

unutmamak için bu kitapta ayetler çeşitli konu başlıkları altında top-

lanmıştır. Böylece, gün boyunca karşılaştığımız her olayda, "Burada

Allah nasıl davranmamızı ister?" sorusunun cevabını Kuran'a göre
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vermek ve uygulamak daha kolay olacaktır. İnsan unutmaya, dal-

gınlığa veya detaylara takılıp özden uzaklaşmaya eğilimlidir. Allah

bu kitabı, her unuttuğumuzda yeniden hatırlamamız ve hatırlatma-

mız, her dakikamızı Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak geçirme-

miz için vesile kılsın.

..."Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dola-

yı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yük-

lediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetire-

meyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esir-

ge, Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yar-

dım et." (Bakara Suresi, 286)
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YAŞANILAN HER ANIN KADERDE 
OLDUĞUNU BİLEREK GÜNE BAŞLAMAK

Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'-
dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş
yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, biz sizin üzerinizde şahidler
durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiç bir şey Rab-
binden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyü-
ğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın. (Yunus Sure-
si, 61) 

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi
bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta
(yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. Öyle ki,
elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) ver-
dikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah büyüklük taslayıp
böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 22-23)

"...Sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır." (Saffat
Suresi, 96)
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De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarar-

dan (hiçbir şeye) malik değilim..." (Yunus Suresi, 49)

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç-

bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve müminler yalnızca

Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a

tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir

canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerine-

dir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)" (Hud Suresi, 56)

...Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir. (Ahzab Suresi, 38)

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun

karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunla-

rın) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)

Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitap-

ta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75)

Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda (yazılı)dır. Küçük,

büyük her şey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52-53)

Hani siz vadinin yakın kenarında, onlar uzak yamacındaydılar; ker-

van ise sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşseydiniz, kaçınılmaz ola-

rak sözleşme yeri (veya konusu) hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz;

ancak Allah, olacağı olan işi gerçekleştirmek için (böyle yaptı).

Böylece, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun, diri

kalacak kişi apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın. Şüphesiz Allah,

gerçekten işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 42)

Karşı karşıya geldiğinizde, Allah, 'olacağı olan işi gerçekleştirmek'

için, onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde
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azaltıyordu. Ve (bütün) işler Allah'a döndürülür. (Enfal Suresi, 44)

"...Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üze-

rine (buraya) geldin ey Musa." (Taha Suresi, 40)

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi

belirtilmiş bir yazıdır... (Al-i İmran Suresi, 145)

GÜN BOYUNCA İMTİHAN OLDUĞUMUZUN 
ŞUURUNDA OLMAK 

Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek

imtihan ediyoruz ve siz Biz'e döndürüleceksiniz. (Enbiyâ Suresi,

35)

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, can-

lardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır göste-

renleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacak-

larını mı sandılar? (Ankebut Suresi, 2)

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cenne-

te gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle daya-

nılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, bera-

berindeki müminlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat

edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. (Bakara Suresi, 214)

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve

güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün

ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. (Mülk Suresi, 2)

...Biz, sizin kiminizi kimi için deneme (fitne konusu) yaptık. Sab-

redecek misiniz? Senin Rabbin görendir. (Furkan Suresi, 20)
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Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğru-

ları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. (Ankebut

Suresi, 3)

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Biz'e dua eder; sonra Tarafı-

mız'dan ona bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir

bilgi(m) dolayısıyla verildi." Hayır; bu bir fitne (kendisini bir dene-

me)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 49)

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir dene-

me)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun Katında olan-

dır. (Teğabün Suresi, 15)

O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek

için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin

Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışla-

yandır, esirgeyendir. (En'am Suresi, 165)

O'nun arşı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin daha iyi

olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur...

(Hud Suresi, 7)

ALLAH'I EN İÇTEN BİR SAYGIYLA 
TESBİH EDİP YÜCELTMEK 

Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na

sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir;

O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için.

Güzellikte bulunanlara müjde ver. (Hac Suresi, 37)

İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini)

yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır... (Hac Suresi, 30)
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İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin

takvasındandır. (Hac Suresi, 32)

Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunup-desteklemeniz,

O'nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu

(Allah'ı) tesbih etmeniz için. (Fetih Suresi, 9)

(İçlerinde) Mutedil olan biri dedi ki: "Ben size dememiş miydim?

(Allah'ı) Tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?" Dediler ki:

"Rabbimiz Seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imi-

şiz." (Kalem Suresi, 28-29)

Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koşmaksı-

zın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir

kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibi-

dir. (Hac Suresi, 31)

Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birle-

yenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kıl-

mak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru

(dimdik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi, 5)

Öyleyse akşama girdiğiniz vakit de, sabaha erdiğiniz vakit de Allah'ı

tesbih edip (yüceltin). Hamd O'nundur; göklerde ve yerde, günün

sonunda ve öğleye erdiğiniz vakit de. (Rum Suresi, 17-18)

Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşun-

dan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gece-

nin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki

hoşnut olabilesin. (Taha Suresi, 130)

Rabbini tekbir et (yücelt). (Müddessir Suresi, 3)
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Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan

ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan

Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et. (İsra Suresi, 111)

(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet,

işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini

çokça zikret ve akşam sabah O'nu tesbih et." dedi. (Al-i İmran

Suresi, 41)

Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavminin karşısına çıkıp onlara

(şu anlamları) işaret etti: "Sabah akşam tesbih edin." (Meryem

Suresi, 11)

Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. (Hicr Suresi,

98)

"Böylece Seni çok tesbih edelim." (Taha Suresi, 33)

(Bu nur,) Allah'ın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine

izin verdiği evlerdedir; onların içinde sabah akşam O'nu tesbih

ederler. (Nur Suresi, 36)

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu

hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar

olması yeter. (Furkan Suresi, 58)

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen

secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük

taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde Suresi, 15)

Ve O'nu sabah ve akşam tesbih edin. (Ahzab Suresi, 42)

Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı. Eğer (Allah'ı çokça)

tesbih edenlerden olmasaydı, Onun karnında (insanların) dirilip-

kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı. (Saffat Suresi, 142-144)
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...Bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum

ve davranışında Allah'a) yönelen biriydi. Doğrusu Biz dağlara boyun

eğdirdik, akşam ve sabah kendisiyle birlikte (Allah'ı) tesbih eder-

lerdi. Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla (Allah'ı tesbih

etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi. (Sad Suresi,

17-19)

Andolsun, Biz Davud'a Tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik. "Ey

dağlar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yankıyla ses verin"

(dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri yumuşattık.

(Sebe Suresi, 10)

Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah'ın va'di haktır. Günahın için

mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. (Mümin

Suresi, 55)

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin Katında bulunanlar,

O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık duy-

mazlar. (Fussilet Suresi, 38)

Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin

doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Gecenin

bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O'nu tesbih et. (Kaf

Suresi, 39-40)

Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, Bizim göz-

lerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih

et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da

O'nu tesbih et. (Tur Suresi, 48-49)

Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et. (Vakıa Suresi, 74)

Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et. (Hakka Suresi, 52)
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Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun uzadıya

O'nu tesbih et. (İnsan Suresi, 26)

Rabbinin Yüce ismini tesbih et, (A'la Suresi, 1)

Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü

O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 3)

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün

ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Hadid Suresi, 1)

O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir,

'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde

olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr

Suresi, 24)

Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim

olan Allah'ı tesbih eder. (Cum'a Suresi, 1)

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nun-

dur, hamd (övgü) de O'nundur. O, herşeye güç yetirendir. (Teğabün

Suresi, 1)

Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. (Hicr Suresi,

98)

GÜN İÇİNDE HER KONUDA, HİÇBİR KARŞILIK 
BEKLEMEKSİZİN SADECE ALLAH'IN RIZASINI 
VE HOŞNUTLUĞUNU ARAMAK

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan)mak

amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.

(Bakara Suresi, 207)

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleşti-

rip- güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe
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bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat

veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur isabet

etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir. (Baka-

ra Suresi, 265)

Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir.

Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak

ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğu-

nu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her

ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksik-

sizce ödenecektir. (Bakara Suresi, 272)

Dedi ki: "Onlar arkamda izim üzerindedirler, hoşnut kalman için,

Sana gelmekte acele ettim Rabbim." (Taha Suresi, 84)

Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua eden-

lerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek

gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete

düşürdüğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde

aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın

yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha eren-

ler onlardır. (Rum Suresi, 38)

İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah Katında art-

maz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat

ise, işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat artıranlar onlardır.

(Rum Suresi, 39)

Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir). Muhakkak ken-

disi de ileride razı olacaktır. (Leyl Suresi, 20-21)
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Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran

kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın

kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine

yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet ver-

mez. (Tevbe Suresi, 109)

Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barın-

ma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. (Al-i

İmran Suresi, 162)

Bundan dolayı, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk

(fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rıza-

sına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i İmran

Suresi, 174)

Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir sada-

ka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzelt-

meyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle

yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi, 114)

Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve

onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru

yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 16)

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve

esire yedirirler. "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyo-

ruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür. Çünkü biz, asık

suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz." Artık

Allah, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı

bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. (İnsan Suresi, 8-11)

Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler; oysa mümin iseler,

hoşnut kılınmaya Allah ve elçisi daha layıktır. (Tevbe Suresi, 62)

47

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak

üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel

meskenler vadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür.

İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar;

Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuş-

lardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar

akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk'

budur. (Tevbe Suresi, 100)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabreder-

ler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdikle-

rimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar.

İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu)

onlar içindir. (Ra'd Suresi, 22)

(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rab-

bim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut

olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle

salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19)

Muhammed, Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere

karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, rüku eden-

ler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf

ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. Belirtileri, secde izinden yüz-

lerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur: İncil'deki vasıfları

ise: Sanki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş,

derken kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup-boy atmış (ki

bu,) ekicilerin hoşuna gider. (Bu örnek,) Onunla kafirleri öfkelen-

dirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bulunan-
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lara bir mağfiret ve büyük bir ecir va'detmiştir. (Fetih Suresi, 29)

Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis, Rabbine, hoşnut edici ve hoş-

nut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennetime

gir. (Fecr Suresi, 27-30)

Rableri Katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere

altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı

olmuştur, kendileri de O'ndan razı (hoşnut, memnun) kalmışlardır.

İşte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korku duyan kimse' içindir. (Bey-

yine Suresi, 8)

Allah dedi ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı

gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan

cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı

olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." (Maide Sure-

si, 119)

Kitap'ta İsmail'i de zikret. Çünkü o, va'dinde doğruydu ve gönde-

rilmiş (Resul) bir peygamberdi. Halkına, namazı ve zekatı emre-

diyordu ve o, Rabbi Katında kendisinden razı olunan (bir

insan)dı. (Meryem Suresi, 54-55)

Eğer inkar edecek olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihti-

yacı olmayandır ve O, kulları için inkara rıza göstermez. Ve eğer şük-

rederseniz, sizin (yararınız) için ondan razı olur. Hiçbir günahkar,

bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonra Rabbinize döndürü-

leceksiniz, böylece yaptıklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz O,

sinelerin özünde saklı olanı bilendir. (Zümer Suresi, 7)

Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik.

Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hami-
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lelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü

(erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim,

bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve Senin razı

olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için

soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve ger-

çekten ben Müslümanlardanım." (Ahkaf Suresi, 15)

Andolsun, Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken müminler-

den razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine

'güven duygusu ve huzur' indirmiştir ve onlara yakın bir fethi sevap

(karşılık) olarak vermiştir. (Fetih Suresi, 18)

Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk) bulamaz-

sın ki, Allah'a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk)

bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kar-

deşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle kimselerdir

ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları Kendinden bir ruh ile

desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak-

tır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş,

onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır. Dik-

kat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleş-

tirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

ALLAH'IN MÜMİNLERİN VELİSİ VE 
YARDIMCISI OLDUĞUNU UNUTMAMAK

Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin

Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.

(Hud Suresi, 113)

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) ver-

din, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin
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yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sen'sin. Müslüman

olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf

Suresi, 101)

"Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün (haki-

miyetin) yoktur." Vekil olarak Rabbin yeter. (İsra Suresi, 65)

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ın-

dır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. (Bakara

Suresi, 107)

ALLAH'IN AKLIMIZDAN GEÇENLERİ, 
İÇİMİZDE OLANLARI BİLDİĞİNİ UNUTMAMAK

Ve şüphesiz, senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa

vurduklarını kesin olarak bilmektedir. (Neml Suresi, 74)

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, giz-

liyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. (Taha Suresi, 7)

Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceleyin gizlenen

de ve gündüzün ortaklıkta gezen de (O'nun Katında bilme bakı-

mından) birdir. (Ra'd Suresi, 10)

(Peki) Onlar, Allah'ın gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da

bildiğini bilmiyorlar mı? (Bakara Suresi, 77)

(Allah:) "Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver" dedi. O, bun-

ları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: "Size demedim mi,

göklerin ve yerin gaybını gerçekten Ben bilirim, gizli tuttuklarınızı

ve açığa vurduklarınızı da Ben bilirim." (Bakara Suresi, 33)

...Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir... (Baka-

ra Suresi, 235)
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Elçiye tebliğden başka (yükümlülük) yoktur. Allah açığa vurduk-

larınızı da, gizli tuttuklarınızı da bilir. (Maide Suresi, 99)

"Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vur-

duklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kal-

maz." (İbrahim Suresi, 38)

Hani sen, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine

nimet verdiğin kişiye: "Eşini yanında tut ve Allah'tan sakın" diyor-

dun; insanlardan çekinerek Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi

nefsinde saklı tutuyordun; oysa Allah, Kendisi'nden çekinmene

çok daha layıktı... (Ahzab Suresi, 37)

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki:

"Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in ayetlerini

yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık." Hayır, önceden saklı tut-

tukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile,

kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir.

Çünkü onlar, gerçekten kafirlerdir. (En'am Suresi, 27-28)

GÜN İÇİNDE DİKKATİN HEP ALLAH'TA 
OLMASI, HER DÜŞÜNCE VE FİİLDE 
ALLAH'A YÖNELMEK

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan kor-

kup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

(Rum Suresi, 31)

Sen onların söylediklerine karşı sabret ve Bizim güç sahibi kulumuz

Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a)

yönelen biriydi. (Sad Suresi, 17)
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Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o,

(daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi. (Sad Suresi, 30)

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a)

yönelen biriydi. (Hud Suresi, 75)

ALLAH'I ÇOK ANMAK, ZİKRETMEK 

Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım; ve (yalnızca)

Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)

(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) ata-

larınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile

Allah'ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada

ver" der; onun ahirette nasibi yoktur. (Bakara Suresi, 200)

Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi, 41)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler

ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ate-

şin azabından koru." (Al-i İmran Suresi, 191)

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine,

ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlar-

dan olma. (A'raf Suresi, 205)

Rabbinizden bir fazl istemenizde sizce sakınca yoktur. Arafat'tan

hep birlikte indiğinizde Allah'ı Meş'ar-ı Haram'da anın. O, sizi nasıl

doğru yola yöneltip-ilettiyse, siz de O'nu anın. Gerçek şu ki, siz

bundan evvel sapmışlardandınız. (Bakara Suresi, 198)

"Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve Beni zikretmede gevşek dav-

ranmayın." (Taha Suresi, 42)
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Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşür-

mek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık

vazgeçtiniz değil mi? (Maide Suresi, 91)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikret-

mekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutku-

ya kaptırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğra-

yacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. (Nur Sure-

si, 37)

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini

unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz

şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Mücadele

Suresi, 19)

"Ailemden bana bir yardımcı kıl, Kardeşim Harun'u. Onunla arkamı

kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece Seni çok tesbih edelim.

Ve Seni çok zikredelim. Şüphesiz Sen bizi görüyorsun." (Taha Sure-

si, 29-35)

Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir

geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz."

(Taha Suresi, 124)

Namazı bitirdiğinizde, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan yatar-

ken zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dosdoğru kılın.

Çünkü namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır.

(Nisa Suresi, 103)

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, daya-

nıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş (felah) bula-

sınız. (Enfal Suresi, 45)
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Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkek-

ler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve

gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık

olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar,

sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler

ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koru-

yan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça)

zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve

büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)

Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur

üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden (yana) kalp-

leri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık

içindedirler. (Zümer Suresi, 22)

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz bir

şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir

yakın dostudur. (Zuhruf Suresi, 36)

Ey iman edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikret-

mekten 'tutkuya kaptırarak-alıkoymasın'; kim böyle yaparsa, artık

onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Münafikun Suresi, 9)

Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. (İnsan Suresi, 25)

Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na

yönel. (Müzzemmil Suresi, 8)

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur; Ve Rabbinin ismini

zikredip namaz kılan. (A'la Suresi, 14-15)
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BİR TOPLULUK İLE KARŞI KARŞIYA 
GELİNDİĞİNDE ALLAH'I ÇOK ZİKRETMEK

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman,

dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş (felah)

bulasınız. (Enfal Suresi, 45)

Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya

kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah'ın ve Resûlü'nün bize vadet-

tiği şeydir; Allah ve Resûlü doğru söylemiştir." Ve (bu,) yalnızca

onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. (Ahzab Suresi, 22)

ALLAH'I ZİKRETMENİN EN BÜYÜK 
İBADET OLDUĞUNU BİLMEK

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten

namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar.

Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yap-

tıklarınızı bilir. (Ankebut Suresi, 45)

KALBİMİZİN YALNIZCA ALLAH'IN ZİKRİYLE 
TATMİN BULACAĞINI BİLMEK

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan-

lardır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mut-

main olur. (Ra'd Suresi, 28)

HER DURUMDA TEVEKKÜLLÜ BİR RUH 
HALİ VE TAVIR İÇİNDE OLMAK

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur

ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, O'ndan sonra

size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler, yalnızca Allah'a

tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi, 160)
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"Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan

yolları O göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı

sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler." (İbra-

him Suresi, 12)

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu

hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması

yeter. (Furkân Suresi, 58)

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir

şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca

Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar,

artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i İmran

Suresi, 173)

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir

topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların ellerini

sizlerden geri püskürtmüştü. Allah'tan korkup-sakının. Müminler

yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. (Maide Suresi, 11)

Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri

ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını artırır ve yalnızca

Rablerine tevekkül ederler. (Enfal Suresi, 2)

Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka

İlah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur."

(Tevbe Suresi, 129)

Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer

kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse

onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla
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müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz

Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)

"Tamam-kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan

bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah,

karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve

Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 81)

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

(Nisa Suresi, 132)

Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki

kişi: "Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz, şüphesiz sizler ga-

libsiniz. Eğer müminlerdenseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin."

dedi. (Maide Suresi, 23)

Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları

(Müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Allah'a tevekkül ederse,

şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibi-

dir. (Enfal Suresi, 49)

Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim,

benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır

geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortak-

larınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü

kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü

-bana süre tanımaksızın- verin. (Yunus Suresi, 71)

Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman

olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin." (Yunus Suresi, 84)

Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir

kavim için bir fitne (konusu) kılma." (Yunus Suresi, 85)
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"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a

tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dos-

doğru yolda olanı korumaktadır.)" (Hud Suresi, 56)

Dedi ki: "Ey kavmim görüşünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rab-

bimden apaçık bir belge üzerinde isem ve O da beni Kendisi'nden

güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım şeylere

(kendim sahiplenmek suretiyle) size aykırı düşmek istemiyorum.

Benim istediğim, gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim

başarım ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve O'na içten yöne-

lip-dönerim." (Hud Suresi, 88)

Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na döndürülür;

öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yap-

tıklarınızdan habersiz değildir. (Hud Suresi, 123)

Resulleri onlara dediler ki: "Doğrusu biz, sizin gibi yalnızca bir beşeriz,

ancak Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmak-

sızın size bir delil getirmemiz bizim için olacak şey değil. Müminler,

ancak Allah'a tevekkül etmelidirler." (İbrahim Suresi, 11)

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

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde

onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. (Nahl Suresi, 99)

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et. (Şuara

Suresi, 217)

Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Ankebut

Suresi, 59)
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Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 3)

Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah'a

tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)

Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan,

elbette "Allah" diyecekler. De ki: "Gördünüz mü haber verin;

Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek

olsa, O'nun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet ver-

meyi istese, O'nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi" De ki:

"Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsin-

ler." (Zümer Suresi, 38)

Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü

Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah. Ben O'na tevekkül ettim ve

yalnızca O'na dönüp-yönelirim. (Şura Suresi, 10)

Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının metaı (kısa süreli fay-

dalanması)dır. Allah Katında olan ise, daha hayırlı ve daha sürekli-

dir. (Bu da) iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. (Şura

Suresi, 36)

..."Ey Rabbimiz, biz Sana tevekkül ettik ve 'içten Sana yöneldik.'

Dönüş Sanadır." (Mümtehine Suresi, 4)

Allah; O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse müminler (yalnızca)

Allah'a tevekkül etsinler. (Teğabün Suresi, 13)

Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a

tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine

getirip-gerçekleştirendir. Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır. (Talak

Suresi, 3)

De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na

iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık
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içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz." (Mülk Suresi, 29)

(Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka İlah yoktur.

Şu halde (yalnızca) O'nu vekil tut. (Müzzemmil Suresi, 9)

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye

koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın

adamları: "Gerçekten yakalandık" dediler. (Musa:) "Hayır" dedi.

"Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir."

(Şuara Suresi, 60-62)

Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapandılar: "Harun'un ve

Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Dedi ki: "Ben size

izin vermeden önce O'na inandınız öyle mi? Şüphesiz o, size büyüyü

öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayakları-

nızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıraca-

ğım. Siz de elbette, hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha

sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız." Dediler ki: "Bize gelen apaçık

delillere ve bizi yaratana seni asla 'tercih edip-seçmeyiz.' Neyde

hükmünü yürütebileceksen, durmaksızın hükmünü yürüt; sen,

yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten

biz Rabbimiz'e iman ettik; günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi

kendisine karşı zorlayarak-sürüklediğin (suçumuzu) bağışlasın.

Allah, daha hayırlıdır ve daha süreklidir." (Taha Suresi, 70-73)

İMANDA DERİN BİR KAVRAYIŞ ELDE 
ETMEYE ÇALIŞMAK

Müminlerin tümünün öne fırlayıp çıkmaları gerekmez. Öyleyse

onlardan her bir topluluktan bir grup, çıktığında (bir grup da),

dinde derin bir kavrayış edinmek (tafakkuhta bulunmak) ve

kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için
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(geride kalabilir). Umulur ki onlar da kaçınıp-sakınırlar. (Tevbe

Suresi, 122)

Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten

ayetler vardır. (Hicr Suresi, 75)

Herhalde içlerinde 'dehşet ve yılgınlık uyandırma bakımından' siz,

Allah'tan daha çetinsiniz. Bu, şüphesiz onların 'derin bir kavrayışa

sahip olmamaları' dolayısıyla böyledir. (Haşr Suresi, 13)

ÖLÜMÜ TEFEKKÜR ETMEK, ALLAH'A 
DÖNECEĞİMİZİ UNUTMAMAK

Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek

imtihan ediyoruz ve siz Biz'e döndürüleceksiniz. (Enbiyâ Suresi, 35)

Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim

edilmiş kalelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu,

Allah'tandır" derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir"

derler. De ki: "Tümü Allah'tandır." Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa,

hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar? (Nisa Suresi, 78)

O, kulları üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular

gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman,

elçilerimiz onun 'hayatına son verirler.' Onlar (bu işte, ne eksik

ne fazla) kusur etmezler. (En'am Suresi, 61)

...Ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uza-

tarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın,

bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetle-

rinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir

azapla karşılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen... (En'am

Suresi, 93)
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Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. (Zümer Sure-

si, 30)

Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik; şimdi sen

ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? (Enbiya Suresi, 34)

O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra

da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. (Rum Suresi, 19)

Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryü-

zünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diril-

tecektir. O, herşeye güç yetirendir. (Rum Suresi, 50)

De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek,

sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız." (Secde Suresi, 11)

Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksik-

sizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa,

artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan

başka bir şey değildir. (Al-i İmran Suresi, 185)

Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda

(bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı veril-

miş olanı(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele

kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçek-

ten ayetler vardır. (Zümer Suresi, 42)

Onlar, (müminler ise), şüphesiz, Rableriyle karşılaşacaklarını ve

(yine) şüphesiz, O'na döneceklerini bilirler. (Bakara Suresi, 46)

Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. (Alak Suresi, 8)

De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında

(secde yerinde) yüzlerinizi (O'na) doğrultun ve dini yalnız Kendi-

63

Adnan Oktar (Harun Yahya)



si'ne has kılarak O'na dua edin. "Başlangıçta sizi yarattığı" gibi

döneceksiniz." (A'raf Suresi, 29)

Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz Allah'a ait (kul-

lar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 156)

...Allah'tan korkup-sakının ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndü-

rülüp-toplanacaksınız. (Bakara Suresi, 203)

Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Ken-

diniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar) takdim edin.

Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki elbette O'na kavuşucusunuz.

İman edenlere müjde ver. (Bakara Suresi, 223)

Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz

olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli

olanıdır. (En'am Suresi, 62)

Allah'a karşılığını çok artırma ile kat kat artıracağı güzel bir borcu

verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na dön-

dürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245)

..."Ey Rabbimiz, biz Sana tevekkül ettik ve 'içten Sana yöneldik.'

Dönüş Sana'dır." (Mümtehine Suresi, 4)

"Ve biz elbette, Rabbimiz'e çevrilip-döneceğiz." (Zuhruf Suresi,

14)

ÖMRÜN KISA OLDUĞUNU UNUTMAMAK

Evet, Biz onları ve atalarını yararlandırdık; öyle ki, ömür onlara

(hiç bitmeyecekmiş gibi) uzun geldi. (Enbiyâ Suresi, 44)

Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Dediler

ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor." Dedi
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ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz.

Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Biz'e dön-

dürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?" (Müminun Suresi,

112-115)

(Dünyada) yalnızca on (gün) kaldınız" diye kendi aralarında fısıl-

daşacaklar. Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutu-

lan yol bakımından onların daha üst olanları ise: "Siz yalnızca

bir gün kaldınız" derler. (Taha Suresi, 103-104)

Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden

başkasını yaşamamış gibidirler. (Nazi'at Suresi, 46)

Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi,

Onlar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı)

gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar

yaşamış(olacak)lardır... (Ahkaf Suresi, 35)

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: "Rabbimiz, bizi çıkar, yaptığımız-

dan başka salih bir amelde bulunalım." Size orada (dünyada), öğüt

alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size

uyaran da gelmişti. Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir yar-

dımcı yoktur. (Fatır Suresi, 37)

HER TÜRLÜ ZORLUKTAN KURTARANIN, 
HER SIKINTIYI AÇIP GİDERENİN ALLAH 
OLDUĞUNU UNUTMAMAK

De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmak-

tadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmekte-

siniz: -Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden

oluruz." De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtar-

maktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız." (En'am Suresi, 63-64)
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Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua ettiği zaman

icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri

kılan mı? Allah ile beraber başka bir İlah mı? Ne az öğüt-alıp düşü-

nüyorsunuz. (Neml Suresi, 62)

Size denizde bir sıkıntı (tehlike) dokunduğu zaman, O'nun dışında

taptıklarınız kaybolur-gider; fakat karaya (çıkarıp) sizi kurtarınca

(yine) sırt çevirirsiniz. İnsan pek nankördür. (İsra Suresi, 67)

Sonra Biz, elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız; mümin-

leri kurtarmamız Bizim üzerimize bir haktır. (Yunus Suresi, 103)

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın

sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O,

kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kar-

deşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısın-

dayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye,

Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran Suresi, 103)

Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, Biz de kötülükten

sakındıranları kurtardık. Zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla

pek zorlu bir azap ile yakaladık. (A'raf Suresi, 165)

Emrimiz geldiği zaman, Tarafımız'dan bir rahmet ile Hud'u ve

O'nunla birlikte iman edenleri kurtardık. Onları şiddetli-ağır bir

azaptan kurtardık. (Hud Suresi, 58)

"Hani kız kardeşin gezinip; "Onu(n bakımını) üstlenecek birini size

haber vereyim mi?" demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş

olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürm-

üştün de, Biz seni tasadan kurtarmış ve seni 'esaslı bir denemeden

geçirip-denemiştik.' Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın,

sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa." (Taha Suresi, 40)
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Dediler ki: "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza

yardımda bulunun." Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk

ve esenlik ol." Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz

onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp

içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye)

çıkardık. (Enbiya Suresi, 68-71)

Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan

şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir

kavimdi. (Enbiya Suresi, 74)

Nuh da; daha önce çağrıda bulunduğu zaman, Biz onun çağrısına

cevap verdik, onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık.

(Enbiya Suresi, 76)

Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan

dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın kar-

nındaki) Karanlıklar içinde: "Sen'den başka İlah yoktur, Sen yücesin,

gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda bulunmuştu.

Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte

Biz, iman edenleri böyle kurtarırız. (Enbiya Suresi, 87-88)

"Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de

ki: "Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun."

(Müminun Suresi, 28)

Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu

ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi

oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte

olanların hepsini kurtarmış olduk. (Şuara Suresi, 63-65)

Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı. Bundan böyle,

benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle
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birlikte olan müminleri kurtar." Bunun üzerine, onu ve onunla

birlikte olanları (insan ve hayvanlarla) yüklü gemi içinde kurtar-

dık. (Şuara Suresi, 117-119)

"Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar." Bunun

üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. (Şuara Suresi, 169-170)

İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüp-

hesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır. İman edenleri ve

sakınanları da kurtardık. (Neml Suresi, 52-53)

Kavminin cevabı: "Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kal-

mak isteyen insanlarmış" demekten başka olmadı. Biz de, onu ve

ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azap içinde

kalanlar arasında) takdir ettik. (Neml Suresi, 56-57)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerin-

de elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme

devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece Biz onu

ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden

ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk. (Ankebut Suresi, 14-15)

Bunun üzerine kavminin (İbrahim'e) cevabı yalnızca: "Onu öldü-

rün ya da yakın" demek oldu. Böylece Allah onu ateşten kurtardı.

Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler vardır. (Ankebut

Suresi, 24)

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler

ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü

onun halkı zalim oldular." Dedi ki: "Onun içinde Lut da vardır."

Dediler ki: "Onun içinde kimin olduğunu Biz daha iyi biliriz. Kendi

karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı)

arkada kalacak olanlardandır." Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o,
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bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya

düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakak

kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır." (Ankebut Suresi, 31-33)

"Ben, O'ndan başka İlahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah),

bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar

sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler." (Yasin Suresi, 23)

Andolsun, Nuh Biz'e (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet

etmiştik. Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık. (Saffat

Suresi, 75-76)

Andolsun, Biz Musa'ya ve Harun'a lütufta bulunduk. Onları ve

kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. (Saffat Suresi, 114-115)

Gerçekten Lût da gönderilmiş (elçi)lerdendi. Hani Biz onu ve aile-

sini topluca kurtarmıştık. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı

kadın dışında. (Saffat Suresi, 133-135)

Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak)

zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz

ve onlar hüzne kapılmayacaklardır. (Zümer Suresi, 61)

Semud'a gelince; Biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar kör-

lüğü hidayete tercih ettiler. Böylece kazandıkları şeyler yüzünden

onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi. İman edenleri ve

sakınanları ise kurtardık. (Fussilet Suresi, 17-18) 

Andolsun, Biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azaptan kurtardık. Fira-

vun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi. (Duhan Suresi,

30-31)

Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip-hoşnut

kıldı. (Necm Suresi, 48)
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Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut

ailesini (bu azaptan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık; Tara-

fımız'dan bir nimet olarak. İşte Biz,  şükredenleri böyle ödüllen-

diririz. (Kamer Suresi, 34-35)

De ki: "Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç

kimse asla kurtaramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bula-

mam." (Cin Suresi, 22)

Şu Ev (Ka'be'n)in Rabbine kulluk etsinler; Ki O, kendilerini açlık-

tan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

(Kureyş Suresi, 3-4)

Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin

elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp,

erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden

büyük bir imtihan vardı. Ve sizin için denizi ikiye yarıp sizi kur-

tardığımızı ve Firavun'un adamlarını -gözlerinizin önünde- boğ-

duğumuzu hatırlayın. (Bakara Suresi, 49-50)

GÜN İÇİNDE HER KONUDA ALLAH'IN 
RIZASININ "EN ÇOĞUNU" SEÇMEK, İSLAM'A 
HİZMETE, FEDAKARLIĞA, GEREKTİĞİNDE 
ZOR OLANA GÖNÜLLÜ TALİP OLMAK

Müminlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah, mallarıyla

ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün

kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak Allah,

cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.

(Nisa Suresi, 95)
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Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve

ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptık-

ları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah Katında bir olmazlar. Allah

zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. İman edenler, hicret eden-

ler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah

Katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' eren-

ler bunlardır. (Tevbe Suresi, 19-20)

...İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıyla)

bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve sava-

şanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı va'det-

miştir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Hadid Suresi, 10)

ALLAH'IN, YAPILACAK HER GÜZEL DAVRANIŞIN
KARŞILIĞINI KAT KAT ARTIRACAĞINI 
BİLEREK HAREKET ETMEK

Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada

süresiz kalacaklardır. (Yunus Suresi, 26)

Allah'a karşılığını çok artırma ile kat kat artıracağı güzel bir

borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na

döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245)

İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah Katında art-

maz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat

ise, işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat artıranlar onlardır.

(Rum Suresi, 39)

...Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar) tak-

dim edin. Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki elbette O'na kavu-

şucusunuz. İman edenlere müjde ver. (Bakara Suresi, 223)
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Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları

her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara

karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır. (Tevbe

Suresi, 121)

Ey iman edenler, Allah'tan sakınıp-korkun ve O'nun elçisine iman

edin, size Kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin. Size

kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin. Allah

çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Hadid Suresi, 28)

Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat

kat artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr'dur (şükrü kabul edip çok

ihsan eden), Halim'dir (cezayı vermekte acele etmeyendir). (Teğa-

bün Suresi, 17)

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak biti-

ren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibi-

dir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Allah (ihsanı) bol olandır,

bilendir. (Bakara Suresi, 261)

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleş-

tirip- güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yük-

sekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini

iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur

isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.

(Bakara Suresi, 265)

Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. (Bu ağır-

lıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve Kendi yanından pek

büyük bir ecir verir. (Nisa Suresi, 40)

Bizim Katımız'da sizi (bize) yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de

evlatlarınızdır; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka.
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İşte onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat

mükafaat vardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler.

(Sebe Suresi, 37)

Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu onun

için kat kat artırır. Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir var-

dır. (Hadid Suresi, 11)

Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve

Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat artırılır ve

'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır. (Hadid Suresi, 18)

Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir

kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve

onlar haksızlığa uğratılmazlar. (En'am Suresi, 160)

"Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez;

kim de -erkek olsun, dişi olsun- bir mümin olarak salih bir amelde

bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere

cennete girerler." (Mümin Suresi, 40)

GÜZELLİĞİ, ZENGİNLİĞİ, İLMİ, BİLGİYİ 
VE DİĞER TÜM ÖZELLİKLERİ VERENİN 
ALLAH OLDUĞUNU UNUTMAMAK  

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi

suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı

ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah

budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. (Mümin Suresi, 64)

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var

edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. (Haşr

Suresi, 24)
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Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim

(suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. (Teğabün

Suresi, 3)

Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan

başka İlah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibi-

dir. (Al-i İmran Suresi, 6)

Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir

itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertib etti. (İnfitar Suresi,

7-8)

Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. (Tin Suresi, 4)

Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; Ki O, kalemle (yazmayı)

öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. (Alak Suresi, 3-5)

Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yönel-

tip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin"

dedi. Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiç-

bir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet

sahibi olansın." (Bakara Suresi, 31-32)

Dedi ki: "Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka

size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu, rab-

bimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a iman etme-

yen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dini-

ni terkettim." (Yusuf Suresi, 37)

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana

gelip-tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de

ki: "Rabbim, ilmimi artır." (Taha Suresi, 114)

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Biz'e dua eder; sonra Tarafı-

mız'dan ona bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak
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bir bilgi(m) dolayısıyla verildi." Hayır; bu bir fitne (kendisini bir

deneme)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 49)

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gön-

derdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken

ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek

üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" dediler. O (şöyle) demişti:

"Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü art-

tırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü)

geniş olandır, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir." Bil-

mez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuvvet

bakımından kendisinden daha güçlü ve insan-sayısı bakımından

daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır.  Suçlu-günahkarlardan

kendi günahları sorulmaz. (Kasas Suresi, 78)

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını)

verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve

yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman

olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf

Suresi, 101)

Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş-

ların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet)

verildi." (Neml Suresi, 16)

İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vur-

maksızın, ver ya da tut." (Sad Suresi, 39)

İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih

olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, Kendi fazlından onları

zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir. (Nur Suresi, 32)
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Nikah (imkanı) bulamayanlar, Allah onları Kendi fazlından zen-

ginleştirinceye kadar iffetli davransınlar... (Nur Suresi, 33)

Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir

yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken,

'doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin

etmedi mi? (Duha Suresi, 5-8)

Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yılla-

rından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç

içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi Kendi fazlından

zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Tevbe Suresi, 28)

Allah'a and içiyorlar ki (o inkar sözünü) söylemediler. Oysa andolsun,

onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra inkara

sapmışlardır ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Oysa intika-

ma kalkışmalarının, kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanın-

dan zengin kılmasından başka (bir nedeni) yoktu. Eğer tevbe eder-

lerse kendileri için hayırlı olur, eğer yüz çevirirlerse Allah onları dün-

yada da, ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde

bir koruyucu-dost ve bir yardımcı yoktur. (Tevbe Suresi, 74)

Onun (Davud'un) mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anla-

tım çarpıcılığını vermiştik. (Sad Suresi, 20)

...Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş

olandır, bilendir. (Bakara Suresi, 247)

Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u

öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden

öğretti... (Bakara Suresi, 251)
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De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve

dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini

alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yeti-

rensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

Yoksa onlar, Allah'ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıs-

kanıyorlar? Doğrusu Biz, İbrahim ailesine Kitab'ı ve hikmeti ver-

dik; onlara büyük bir mülk de verdik. (Nisa Suresi, 54)

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını)

verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin

yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sen'sin. Müslüman ola-

rak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf

Suresi, 101)

MÜMİNLERİ, ALLAH YOLUNDA 
MÜCADELEDE GAYRETLİ OLMALARI 
İÇİN TEŞVİK EDİP DESTEKLEMEK

Artık sen Allah yolunda savaş, kendinden başkasıyla yükümlü tutul-

mayacaksın. Müminleri hazırlayıp-teşvik et. Umulur ki Allah, küf-

redenlerin ağır-baskılarını geri püskürtür. Allah, 'kahredici baskı-

sıyla' daha zorlu, acı sonuçlandırmasıyla da daha zorludur. (Nisa

Suresi, 84)

Ey Peygamber, müminleri savaşa karşı hazırlayıp-teşvik et. Eğer

içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub ede-

bilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden

binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.

(Enfal Suresi, 65)
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MÜMİNLERİ ALLAH'IN RIZASI İLE 
MÜJDELEMEK, ŞEVKLENDİRMEK

Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise;

onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarıma müjde ver. (Zümer

Suresi, 17)

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele.

Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır.

Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha

önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer

olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar

orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 25)

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlar-

dan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri

müjdele. (Bakara Suresi, 155)

Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Ken-

diniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar) takdim edin.

Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki elbette O'na kavuşucusunuz.

İman edenlere müjde ver. (Bakara Suresi, 223)

Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cen-

neti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah

yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat'ta,

İncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir.

Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde

yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte

'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seya-

hat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötü-
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lükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün)

müminleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: "Mısır'da kavminiz için evler

hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın

ve namazı dosdoğru kılın. Müminleri de müjdele." (Yunus Suresi,

87)

Biz bunu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, takva sahiplerine

müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp-korkutman için. (Mer-

yem Suresi, 97)

Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık ola-

rak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar

diye. İşte sizin İlahınız bir tek İlah'tır, artık yalnızca O'na teslim olun.

Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na

sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir;

O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için.

Güzellikte bulunanlara müjde ver. (Hac Suresi, 37)

Sen ancak, zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a

(karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini,

bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

Müminlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl

vardır. (Ahzab Suresi, 47)

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer

(nusret)' ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Bir sûre indirildiğinde onlardan bazısı: "Bu, hanginizin imanını

artırdı?" der. Ancak iman edenlere gelince; onların imanını arttır-

mıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. (Tevbe Suresi, 124)
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Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise;

onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarıma müjde ver. (Zümer

Suresi, 17)

ALLAH'IN İYİLİK YAPANLARI SEVDİĞİNİ 
VE ONLARA KAT KAT FAZLASIYLA 
KARŞILIK VERECEĞİNİ BİLMEK

Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini

Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi Katında ecri vardır.

Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara

Suresi, 112)

Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye

atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. (Bakara

Suresi, 195)

Kim bir iyilikle gelirse, artık onun için daha hayırlısı vardır; kim

bir kötülükle gelirse, artık kötülükleri yapanlar, yalnızca yaptıkla-

rıyla karşılık görürler. (Kasas Suresi, 84)

Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları,

altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların kar-

şılığıdır. (Maide Suresi, 85)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab'a ve peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yok-

sullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri

için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştikle-

rinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın

kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır).
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İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Baka-

ra Suresi, 177)

Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir

kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve

onlar haksızlığa uğratılmazlar. (En'am Suresi, 160)

Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik

ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" der. İşte

bunların kazandıklarına karşılık nasibleri vardır. Allah, hesabı

pek seri görendir. (Bakara Suresi, 201-202)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına

icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük

bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 172)

Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. (Bu ağır-

lıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve Kendi yanından pek

büyük bir ecir verir. (Nisa Suresi, 40)

Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir sada-

ka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzelt-

meyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle

yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi, 114)

...Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılın-

mıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptık-

larınızdan haberi olandır. (Nisa Suresi, 128)

...Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular.

İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun.

Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları

sever. (Maide Suresi, 13)
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İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup-sakındık-

ları, iman ettikleri ve salih amellerde bulundukları, sonra korkup-

sakındıkları ve iman ettikleri ve sonra (yine) korkup-sakındıkları

ve iyilikte bulundukları takdirde (yasaklanmadan önce) dedikleri

dolayısıyla bir sorumluluk yoktur. Allah, iyilik yapanları sever.

(Maide Suresi, 93)

Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik;

bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı,

Eyyub'u, Yusuf 'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik

yapanları işte böyle ödüllendiririz. (En'am Suresi, 84)

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na

hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-

endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıkla-

rını 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." (En'am Suresi, 151)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk

(fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin.

Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (A'raf

Suresi, 56)

"Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana

yöneldik." Dedi ki: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim

ise herşeyi kuşatmıştır; onu korkup-sakınanlara, zekatı verenlere ve

Bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım." (A'raf Suresi, 156)

Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötü-

lüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar.
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Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar

fıska sapanlardır. (Tevbe Suresi, 67)

Medine halkına ve çevresindeki bedevilere, Allah'ın elçisinden geri

kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz.

Bu, gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk,

'dayanılmaz bir açlık' (çekmeleri), kafirleri 'kin ve öfkeyle ayaklan-

dıracak' bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazan-

maları karşılığında, mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış

olması nedeniyledir. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların ecrini kay-

betmez. (Tevbe Suresi, 120)

Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde

namazı kıl. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt alan-

lara bir öğüttür. Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini

kaybetmez. (Hud Suresi, 114-115)

(Yusuf) Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik.

İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. (Yusuf Suresi, 22)

İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf 'a güç ve imkan (iktidar) verdik.

Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek

rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğrat-

mayız. (Yusuf Suresi, 56)

"Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben Yusuf 'um"

dedi. "Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Ger-

çek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunan-

ların karşılığını boşa çıkarmaz." (Yusuf Suresi, 90)

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler,

namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden

gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar,
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bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar

içindir. (Ra'd Suresi, 22)

Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne

kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya

düşme. Şüphesiz Allah korkup-sakınanlarla ve iyilik edenlerle

beraberdir. (Nahl Suresi, 127-128)

Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer

kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir... (İsra Suresi, 7)

Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyi-

likle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin

yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf " bile deme ve onları azarlama;

onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi, 23)

Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve

onlar, o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler. Kim bir

kötülükle gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır (ve onlara:)

"Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz?" (denir).

(Neml Suresi, 89-90)

O (Musa), erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir 'hüküm ve

hikmet' ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödül-

lendiririz. (Kasas Suresi, 14)

İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar

kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdikleri-

mizden infak ederler. (Kasas Suresi, 54)

Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye

ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır.

Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir. "Hem Bana, hem anne ve

babana şükret, dönüş yalnız Bana'dır." (Lokman Suresi, 14)
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Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bilgin

olmayan şeyi Bana şirk koşman için, sana karşı çaba harcayacak olur-

larsa, 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

Bana'dır, böylece Ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim. (Lokman

Suresi, 15)

De ki: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada

iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arz'ı geniştir. Ancak sab-

redenlere ecirleri hesapsızca ödenir." (Zümer Suresi, 10)

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde

vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden

hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyi-

liği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını

verendir. (Şura Suresi, 23)

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan

sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli dav-

ranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.

(Mümtehine Suresi, 8)

İYİLİĞİ SADECE ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAK 

Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. (Müddessir Suresi, 6)

"Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir

karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür. Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir

gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz." (İnsan Suresi, 9-10)

...Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz,

ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak
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etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme)

uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir. (Bakara Suresi, 272)

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleş-

tirip- güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe

bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat

veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet

etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir. (Baka-

ra Suresi, 265)

Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe

iman eder ve infak ettiğini Allah Katında bir yakınlaşmaya ve elçi-

nin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun,

bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rah-

metine sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Tevbe Suresi, 99)

İYİLİK VE TAKVA KONUSUNDA YARDIMLAŞMAK

...İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada

yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza

ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Maide Suresi, 2)

"Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Onunla

arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece Seni çok tes-

bih edelim. Ve Seni çok zikredelim." (Taha Suresi, 29-34)

HAYIRLARDA YARIŞMAK, TAKVADA ÖNDER 
OLMAK İÇİN ALLAH'A DUA ETMEK

Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse

hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri biraraya geti-
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recektir. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder,

münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih

olanlardandır. (Al-i İmran Suresi, 114)

Sonra Kitab'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlar-

dan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de

Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın

kendisidir. (Fatır Suresi, 32)

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini

de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışır-

lardı, umarak ve korkarak Biz'e dua ederlerdi. Biz'e derin saygı gös-

terirlerdi. (Enbiyâ Suresi, 90)

İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne

geçmektedirler. (Müminûn Suresi, 61)

Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün

aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine

önder kıl," diyenlerdir. (Furkan Suresi, 74)

Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir. İşte onlar, yakın-

laştırılmış (mukarreb) olanlardır. (Vakıa Suresi, 10-11)

Öncü olarak yarışıp geçenlere, Derken işi bir düzen içinde evirip

çevirenlere. (Nazi'at Suresi, 4-5)

Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve

onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vah-

yettik. Onlar Biz'e ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)
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ALLAH RIZASI İÇİN ALINAN 
SORUMLULUKLARDA LİYAKAT 
SAHİBİ OLMAK

Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım."

Onunla konuştuğunda da (şöyle) dedi: "Sen bugün bizim yanımız-

da (artık) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir danışman-yöne-

tici)sin." (Yusuf Suresi, 54)

(Yusuf) Dedi ki: "Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri üzerinde

(bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyucuyum,

(yönetim işlerini de) bilenim." (Yusuf Suresi, 55)

O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut;

çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güve-

nilir (biri)dir." (Kasas Suresi, 26)

Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denedik.

Onlara kerim bir elçi gelmişti; "Allah'ın kullarını bana teslim edin;

gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" (demişti). (Duhan

Suresi, 17-18)

(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir. Ona itaat

edilir, sonra güvenilirdir. (Tekvir Suresi, 20-21)

Cinlerden ifrit: "Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana

getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir

güce sahibim." dedi. (Neml Suresi, 39)
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ALLAH'IN TÜM EVRENİ VE DÜNYADAKİ 
EĞİTİMİ YARATMASINDA Kİ AMACIN SEVGİ 
OLDUĞUNU İYİ KAVRAMAK, ALLAH'A VE 
TECELLİLERİNE KARŞI SEVGİ DOLU OLMAK

İnsanlar içinde, Allah'tan başkasını 'eş ve ortak' tutanlar vardır ki,

onlar (bunları), Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise

Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğra-

yacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın oldu-

ğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bil-

selerdi. (Bakara Suresi, 165)

Katımız'dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O,

çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13)

Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun

ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için ger-

çekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 21)

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde

vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında siz-

den hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki

iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını

verendir. (Şura Suresi, 23)

Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt, (Vakıa Suresi, 37)

O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbim'i

zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve

toz) perdesinin arkasına saklandılar. (Sad Suresi, 32)
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Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır

ve onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sabahları götürürken

onlarda sizin için bir güzellik vardır. (Nahl Suresi, 5-6)

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan

Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)

"Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın;

onu Benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır.

Gözümün önünde yetiştirilmen için, Kendim'den sana bir sevgi

yönelttim." (Taha Suresi, 39)

DAİMA BARIŞTAN YANA 
BİR TUTUM İÇİNDE OLMAK

Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e,

İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apa-

çık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 208)

Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve

Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 61)

Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzak-

laşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için

sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve

bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakı-

nırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa

Suresi, 128)

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yönel-

tip-iletir. (Yunus Suresi, 25)
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KARŞILAŞTIĞI OLAYLAR KARŞISINDA HÜZNE
KAPILMAMAK, SIKINTI İÇİNDE OLMAMAK

Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı

sıkıntı içinde olma. (Neml Suresi, 70)

Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için

hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı

sıkıntıya düşme. (Nahl Suresi, 127)

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün

olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

Siz o zaman durmaksızın uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyordu-

nuz. Elçi de sürekli sizi arkadan çağırıyordu. (Allah) Elinizden kaçır-

dıklarınıza ve size isabet edene üzülmemeniz için sizi kederden

kedere uğrattı. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Al-i İmran

Suresi, 153)

Küfürde 'büyük çaba harcayanlar' seni üzmesin. Çünkü onlar,

Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah, onları ahirette pay sahi-

bi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azap vardır. (Al-i İmran

Suresi, 176)

Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve

içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın

dışında, seni ve aileni muhakak kurtaracağız. O ise, arkada kalacak-

tır." (Ankebut Suresi, 33)

Onları, o en büyük korku hüzne kaptırmaz ve: "İşte bu sizin günü-

nüzdür, size va'dedilmişti" diye melekler onları karşılayacaklardır.

(Enbiyâ Suresi, 103)

Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt

(yan)ında bir ark kılmıştır." (Meryem Suresi, 24)
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"Hani kız kardeşin gezinip; "Onu(n bakımını) üstlenecek birini size

haber vereyim mi?" demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş

olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan

öldürmüştün de, Biz seni tasadan kurtarmış ve seni 'esaslı bir dene-

meden geçirip-denemiştik.' Medyen halkı arasında da yıllarca kal-

mıştın, sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa." (Taha

Suresi, 40)

Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten Biz,

sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. (Yasin Suresi, 76)

ALLAH'IN NANKÖRLERİ SEVMEDİĞİNİ 
BİLMEK, HİÇBİR KOŞULDA NANKÖR 
BİR TAVIR İÇERİSİNE GİRMEMEK

Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman eden-

lerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan

kimseyi sevmez. (Hac Suresi, 38)

Size denizde bir sıkıntı (tehlike) dokunduğu zaman, O'nun dışında

taptıklarınız kaybolur-gider; fakat karaya (çıkarıp) sizi kurtarınca

(yine) sırt çevirirsiniz. İnsan pek nankördür. Kara tarafında sizi yerin

dibine geçirmeyeceğinden veya üzerinize taş yığınları yüklü bir kasır-

ga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize bir vekil

bulamazsınız. Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize

kırıp geçiren bir fırtına salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi

batırmasına karşı emin misiniz? Sonra onun öcünü Bize karşı alacak

(kimseyi de) bulamazsınız. (İsra Suresi, 67-69)

Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur. Ger-

çekten insan pek nankördür. (Hac Suresi, 66)

92

Kuran İle Hayat Nasıl Yaşanır



Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp-düşünsünler diye çeşitli

biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak

direttiler. (Furkân Suresi, 50)

Öyleyse (yalnızca) Beni anın Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) Bana

şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)

Sen onlar için ister bağışlanma dile istersen dileme. Onlar için yet-

miş kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz.

Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine (karşı) nankörlük etme-

leri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez.

(Tevbe Suresi, 80)

Andolsun Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu

kendisinden çekip-alsak kuşkusuz o (artık) umudunu kesmiş bir

nankördür. (Hud Suresi, 9)

Böylece Biz seni kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan

bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara

okuyasın diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki:

"O benim Rabbimdir O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül

ettim ve son dönüş O'nadır." (Ra'd Suresi, 30)

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kal-

kışırsanız onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki

insan pek zalimdir pek nankördür. (İbrahim Suresi, 34)

Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun eğer şükrederseniz gerçek-

ten size artırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz

benim azabım pek şiddetlidir." (İbrahim Suresi, 7)

Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi

rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine
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nankörlük etti böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona

açlık ve korku elbisesini tattırdı. (Nah Suresi, 112)

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır, sonra size bir zarar

dokunduğunda (yine) ancak O'na yalvarmaktasınız. Sonra sizden

zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) Rablerine şirk koşar;

Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için. Öyleyse

yararlanın ilerde bileceksiniz. (Nahl Suresi, 53- 55)

Çünkü saçıp-savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise

Rabbine karşı nankördür. (İsra Suresi, 27)

Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben (gözünü açıp

kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi

yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır

O'na şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni

denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şük-

rederse artık o kendisi için şükretmiştir kim nankörlük ederse ger-

çekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olma-

yan)dır Kerim olandır." (Neml Suresi, 40)

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. Kendilerine verdi-

ğimiz (nimetler)e nankörlük etsinler ve yararlanıp-metalansınlar

diye. Ancak onlar yakında bileceklerdir. (Ankebut Suresi, 65-66)

Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp-yağma edilirken Biz

Harem (Mekke'y)i güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? Yine de onlar

batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?

(Ankebut Suresi, 67)
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Andolsun Biz bir rüzgar göndersek de onu(n ekinini) sararmış gör-

seler mutlaka ardından nankörlük ederler. (Rum Suresi, 51)

Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman dini yalnızca

O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar

(dua ederler). Böylece onları karaya çıkarıp-kurtarınca artık onlar-

dan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar nankör

olandan başkası inkar etmez. (Lokman Suresi, 32)

Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık.

Biz (nimete) nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız?

(Sebe Suresi, 17)

İnkar edenlere gelince onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar

için ne karar verilir ki böylece ölüversinler ne de kendilerine onun

azabından (bir şey) hafifletilir. İşte Biz her nankör olanı böyle ceza-

landırırız. (Fatır Suresi, 36)

Şayet onlar sırt çevirecek olurlarsa artık Biz seni onların üzerine bir

gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen yalnızca tebliğdir.

Gerçek şu ki Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız

zaman ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri

dolayısıyla bir kötülük isabet ederse bu durumda insan bir nan-

kör kesiliverir. (Şura Suresi, 48)

(Buna rağmen) Kendi kullarından O'na bir parça kılıp-yakıştırdılar.

Doğrusu insan açıkça bir nankördür. (Zuhruf Suresi, 15)

Siz ikiniz (ey melekler) her inatçı nankörü atın cehennemin içine.

(Kaf Suresi, 24)

Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da nankör.

(İnsan Suresi, 3)
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Öyleyse Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya

nankör olana itaat etme. (İnsan Suresi, 24)

Kahrolası insan ne kadar nankördür. (Abese Suresi, 17)

Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an

okunduğunda secde etmiyorlar. Tersine o nankörler yalanlıyorlar.

(İnşikak Suresi, 20-22)

Gerçekten insan Rabbine karşı nankördür. Ve gerçekten, kendisi

buna şahiddir. (Adiyat Suresi, 6-7)

OLAYLAR KARŞISINDA SİNİRLENMEMEK, 
ÖFKEYİ YENMEK 

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve

insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah,

iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bun-

dan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı.

(Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka ilah yoktur,

Sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda

bulunmuştu. (Enbiya Suresi, 87)

Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etmeye-

ceğini sanıyorsa göğe bir araç uzatsın sonra kesiversin de bir bakı-

versin kurduğu düzen onun öfkesini giderebilecek mi? (Hac Sure-

si , 15)

Hani o inkâr edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculu-

ğu'nu (hamiyeti), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculuğunu' kılıp-

kışkırttıkları zaman, hemen Allah; elçisinin ve müminlerin üze-
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rine '(kalbi teskin eden) güven ve yatışma duygusunu' indirdi ve

onları "takva sözü" üzerinde 'kararlılıkla ayakta tuttu." Zaten onlar

da, buna layık ve ehil idiler. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. (Fetih

Suresi, 26)

SALDIRGAN VE ŞÜPHECİ OLMAKTAN KAÇINMAK

Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine,

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi. (Kahf Suresi, 24-25)

Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar.

(Kalem Suresi, 12)

"Andolsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O

zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz.

Sonunda o, vefat edince, demiştiniz ki; "Allah, ondan sonra kesin

olarak bir elçi göndermez." İşte Allah, ölçüyü taşıran, şüpheci kim-

seyi böyle saptırır. Ki onlar, Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine

gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah

Katında da, iman edenler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte

Allah, her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler." (Mümin

Suresi, 34-35)

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların

(gerçek) İlahına; 'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp

duran' vesvesecinin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese

verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar.) (Nas Suresi, 1-5)

Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçir-

di. Böylece ona (o toplumun başına) sardırdığını sardırdı. Öyleyse,

Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? (Necm Suresi,

53-55)
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SÖZÜN EN GÜZELİNİ SEÇEREK KONUŞMAK

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü

şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça

bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan

daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak

davranandır. (Bakara Suresi, 263)

Onlar, sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola ile-

tilmişlerdir. (Hac Suresi, 24)

Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz,

güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir. Rab-

binin izniyle her zaman yemişini verir. Kötü (murdar) söz ise,

kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı

(yerinde durma, tutunma imkanı) kalmamıştır. (İbrahim Suresi, 24-

26)

Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta

olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan, bu durumda onlara

yumuşak söz söyle. (İsra Suresi, 28)

Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na

yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzen-

leyenler ise; onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tasarladıkları

'boşa çıkıp bozulur'. (Fatır Suresi, 10) 

Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne-

ye-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

(hala) yüz çeviriyorsunuz. (Bakara Suresi, 83)
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"İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor. Ona yumuşak

söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar."

(Taha Suresi, 43-44)

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslü-

manlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Sure-

si, 33)

MÜŞRİKLERİN VE MÜNAFIKLARIN 
BİR VASFI OLAN KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEKTEN, 
İNCİTİCİ KESKİN BİR DİL 
KULLANMAKTAN SAKINMAK 

Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini

sevmez. Allah işitendir, bilendir. (Nisa Suresi, 148)

Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve

dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten

arzu etmişlerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

...Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi kes-

kin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etme-

mişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu

Allah'a göre pek kolaydır. (Ahzab Suresi, 19)

Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve siz-

den önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlar-

dan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve

sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i İmran Suresi, 186)

İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma. (Duha Suresi, 10)

Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyi-

likle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanın-
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da yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf " bile deme ve onları azarlama;

onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi, 23)

DAİMA ŞEFKATLİ VE HALİM 
BİR KİŞİLİKTE OLMAK 

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden

(Allah'a) yönelen biriydi. (Hud Suresi, 75)

Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer

kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyley-

se onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla

müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz

Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)

İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir

söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman oldu-

ğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu,

yumuşak huyluydu. (Tevbe Suresi, 114)

Dediler ki: "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da

mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi

senin namazın mı emrediyor? Çünkü sen, gerçekte yumuşak huylu,

aklı başında (reşid bir adam)sın." (Hud Suresi, 87)

Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme,

onlara karşı hüzne kapılma, müminler için de (şefkat) kanatlarını

ger. (Hicr Suresi, 88)

Ve müminlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlarını ger.

(Şuara Suresi, 215)

Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O'nun gücüne giden,
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size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gel-

miştir. (Tevbe Suresi, 128)

Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun

ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için ger-

çekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 21)

Muhammed, Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafir-

lere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler... (Fetih

Suresi, 29)

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, mer-

hameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. (Beled Suresi, 17)

Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim,

onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." (İsra

Suresi, 24)

TEK BAŞINA DA OLSA GÜÇLÜ BİR 
ŞAHSİYETLE İSLAM'I EN SAMİMİ 
ŞEKİLDE SAVUNUP YAŞAMAK 

Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden

yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi. (Nahl

Suresi, 120)

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tara-

fında bir yere çekilmişti. (Meryem Suresi, 16)

Musa demişti ki: "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar ede-

cek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir,

övülmüştür." (İbrahim Suresi, 8)
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Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim,

benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size

ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz

ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz

size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkım-

daki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin. (Yunus Suresi,

71)

"Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de

Rabbiniz olan (Allah)a sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız, bu

durumda benden kopup-ayrılın." (Duhan Suresi, 20-21)

Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakları elleri mi var?

Veya görecek gözleri mi var? Yoksa işitecek kulakları mı var? De ki:

"Ortak koştuklarınızı çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun da

bana göz bile açtırmayın." (A'raf Suresi, 195)

ALLAH YOLUNDA CESUR VE KARARLI OLMAK

...Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve Biz de onların

hidayetlerini artırmıştık. Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve

kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde demiş-

lerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir; İlah olarak

biz O'ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleye-

cek olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız. Şunlar, bizim kav-

mimizdir; O'ndan başkasını ilahlar edindiler, onlara apaçık bir delil

getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup

iftira düzenden daha zalim kimdir?" (Kehf Suresi, 13-15)

(Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden önce O'na inandınız öyle

mi? Şüphesiz o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de
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sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma

dallarında sallandıracağım. Siz de elbette, hangimizin azabı daha

şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız." Dediler ki:

"Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla 'tercih edip-

seçmeyiz." Neyde hükmünü yürütebileceksen, durmaksızın hük-

münü yürüt; sen, yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürü-

tebilirsin." (Taha Suresi, 71-72)

(Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldiği zaman: "Sizler bana mal ile yar-

dımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size ver-

diğinden daha hayırlıdır; hayır, siz, hediyenizle sevinip öğünebi-

lirsiniz" dedi. "Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz

ki, onların karşı koymaları mümkün değil ve Biz onları ordan

horlanmış-aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp

çıkarırız." (Neml Suresi, 36-37)

Andolsun, Biz bundan önce Adem'e ahid vermiştik, fakat o, unutu-

verdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. (Taha Suresi, 115)

De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda,

dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ula-

şan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) biri-

nin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'ın ya

Kendi Katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını

bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz Biz de sizlerle bir-

likte bekleyenleriz. (Tevbe Suresi, 52)

Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle 'çeki-

şip-tartışmalara girişirlerse' de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğulla-

rınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi
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çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan

söyleyenlerin üstüne kılalım." (Al-i İmran Suresi, 61)

İman etmeyenlere de ki: "Yapabileceğinizi yapın; elbette biz de

yapacağız." (Hud Suresi, 121)

"Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize

dönmemiz Allah'a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz

olan Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için ola-

cak iş değildir. Rabbimiz, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz

Allah'a tevekkül ettik. 'Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında 'Sen

hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın." (A'raf

Suresi, 89)

Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlarla savaşın;

sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. (Tevbe Suresi, 123)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık

onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah

bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Ali İmran Suresi, 173)

Ey iman edenler, toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman, onlara

arka çevirmeyin (savaştan kaçmayın). (Enfal Suresi, 15)

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla

cihad etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Allah

takva sahiplerini bilendir. (Tevbe Suresi, 44)

Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle

ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korku-

yor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, Kendisi'nden kork-

manıza Allah daha layıktır. (Tevbe Suresi, 13)

Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya

kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah'ın ve Resûlü'nün bize vadettiği
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şeydir; Allah ve Resûlü doğru söylemiştir." Ve (bu,) yalnızca onla-

rın imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. (Ahzab Suresi, 22)

Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiyle

inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe (veya gevşekli-

ğe) sürüklemesinler. (Rum Suresi, 60)

OLAYLAR KARŞISINDA TELAŞLANMAMAK, 
ENDİŞEYE KAPILMAMAK

Andolsun, Biz Musa'ya vahyetmiştik: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe

geçir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve

endişeye kapılmadan. (Taha Suresi, 77)

Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa

kaptırıp hafifliğe (veya gevşekliğe) sürüklemesinler. (Rum Suresi, 60)

"Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her

türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek... (Kasas

Suresi, 32)

İMANIN NEŞESİ VE MUTLULUĞU İÇİNDE OLMAK 

İman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Varılacak

yerin güzel olanı (onlarındır). (Ra'd Suresi, 29)

Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın.

(Mutaffifin Suresi, 24)

(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitab'ı

verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam (olayım) beni kutlu

kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet

(emr) etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı."

(Meryem Suresi, 30-32)
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Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaş-

lılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım." (Mer-

yem Suresi, 4)

Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık

size Ben'den bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa

artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)

"Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve

Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz

olmayacağım." (Meryem Suresi, 48)

Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes

alıp vermeler vardır. (Hud Suresi, 106)

Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi, biz

sapan bir topluluk imişiz." (Müminun Suresi, 106)

Allah'tan içi titreyerek korkan' öğüt alır-düşünür. 'Mutsuz-bedbaht'

olan ondan kaçınır. (A'la Suresi, 10-11)

Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu

altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte

büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

Allah dedi ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı

gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan

cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı

olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." (Maide Sure-

si, 119)

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canla-

rıyla cihad edenlerin Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte

'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Tevbe Suresi, 20)
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Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde

bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve

onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)

Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar;

Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuş-

lardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar

akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk'

budur. (Tevbe Suresi, 100)

Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cen-

neti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah

yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat'ta,

İncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir.

Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde

yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte

'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111)

Mutlu olanlar da, artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi

dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. (Bu)

kesintisi olmayan bir ihsandır. (Hud Suresi, 108)

Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan

sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Nur

Suresi, 52)

ALLAH'IN, DİNİNE YARDIM EDENLERE 
KESİN OLARAK YARDIM EDECEĞİNİ BİLMEK

...Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye

uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde

Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi.
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Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder.

Şüphesiz Allah, güçlü olandır, Aziz olandır. (Hac Suresi, 40)

Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına İslama ve müslü-

manlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayak-

larınızı sağlamlaştırır. (Muhammed Suresi, 7)

"...İman edenlere yardım etmek ise, Bizim üzerimizde bir haktır."

(Rum Suresi, 47) 

"Şüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve

şahidlerin (şahitlik için) duracakları gün elbette yardım edece-

ğiz." (Mümin Suresi, 51)

GÖREV DAĞILIMI YAPMAK

Sonra iş(ler)i taksim edenlere andolsun. (Zariyat Suresi, 4)

Müminlerin tümünün öne fırlayıp çıkmaları gerekmez. Öyleyse

onlardan her bir topluluktan bir grup, çıktığında (bir grup da),

dinde derin bir kavrayış edinmek (tafakkuhta bulunmak) ve

kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için

(geride kalabilir). Umulur ki onlar da kaçınıp sakınırlar. (Tevbe

Suresi, 122)

HER DURUMDA VİCDANININ SESİNE 
GÖRE HAREKET ETMEK

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene'. Sonra ona fücurunu

(sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham

edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bul-

muştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da

elbette yıkıma uğramıştır. (Şems Suresi, 7-10)
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Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla

bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğra-

tıldıklarına bir bak. (Neml Suresi, 14)

YAPILAN İŞLERDE İSTİŞARE ETMEK

…Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusun-

da onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et.

Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)

Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi ara-

larında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden

infak edenler, Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı

koyanlardır. (Şura Suresi, 38-39)

…Eğer (anne ve baba) aralarında rıza ile ve danışarak (çocuğu iki

yıl tamamlanmadan) sütten ayırmayı isterlerse, ikisi için de bir güç-

lük yoktur. (Bakara Suresi, 233)

…Her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. (Yusuf

Suresi, 76)

SAHİP OLDUĞUMUZ NİMETLERİN BİRER 
İMTİHAN VESİLESİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK

Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan

konusudur.) Allah yanında ise büyük bir mükafat vardır. (Enfal

Suresi, 28)

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla,

ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar için-

deyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. (Tevbe Suresi, 85)
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Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih

davranışlar' ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır,

umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. (Kehf Suresi, 46)

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutku-

lu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve

konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur

örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna

gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş,

sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap;

Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı,

aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. (Hadid Suresi, 20)

Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma

güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insan-

lara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl

varılacak güzel yer Allah Katında olandır. (Al-i İmran Suresi, 14)

Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onla-

rın hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim

diye. (Kehf Suresi, 7)

Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve

sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlar-

dan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve

sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i İmran Suresi, 186)

EMANETE İHANET ETMEKTEN 
SAKINMAK, AHDE VEFA GÖSTERMEK

Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin, bile bile

emanetlerinize de ihanet etmeyin. (Enfal Suresi, 27)
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Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın

eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa,

artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a

verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir vere-

cektir. (Fetih Suresi, 10)

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

(Müminûn Suresi, 8)

Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etme-

nizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi

emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu

Allah, işitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yok-

sullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri

için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde

ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı

zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar,

doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi,

177)

Hayır; kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da sakı-

nanları sever. (Al-i İmran Suresi, 76)

Ahidleştiğiniz zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin, pekiştirdik-

ten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah'ı üzerinize kefil kıl-

mışsınızdır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir. (Nahl Suresi, 91)

Erginlik çağına erişinceye kadar, -o da en güzel bir tarz olması-
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dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin. Çünkü

ahid bir sorumluluktur. (İsra Suresi, 34)

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü

(misakı) bozmazlar. (Ra'd Suresi, 20)

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (har-

fiyyen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)

Kitap Ehlinden öylesi vardır ki, bir kantar emanet bıraksan onu

sana geri verir; öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan,

sen, onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu

onların "ümmiler (zayıf ve bilgisizler veya Ehl-i Kitap olmayanlar)

konusunda üzerinizde bir yol (sorumluluk) yoktur" demiş olmala-

rındandır. Oysa kendileri (gerçeği) bildikleri halde Allah'a karşı

yalan söylemektedirler. (Al-i İmran Suresi, 75)

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde

(harfiyyen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)

HER DURUMDA ADİL DAVRANMAK, 
ŞAHİTLİKTE BULUNACAĞI ZAMAN 
DÜRÜST OLMAK 

De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti... (Araf Suresi, 29)

Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi

ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi

emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu

Allah, işitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan

(uygulayan) bir ümmet vardır. (A'raf Suresi, 181)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine
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bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar)

ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakın-

dır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer

dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz

Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa Suresi, 135)

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-

çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranma-

nızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.

(Mümtehine Suresi, 8)

Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle

karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır. (Mearic Suresi, 33)

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta

tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet

yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz

Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. (Maide Suresi, 8)

...Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, ada-

letle hüküm yürütenleri sever. (Maide Suresi, 42)

"Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şek-

lin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın.

Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz.

Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdi-

ne vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt

alıp-düşünürsünüz." (En'am Suresi, 152)

Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere 'teca-

vüz ve haksızlıkta bulunanların' aleyhinedir. İşte bunlara acıklı

bir azap vardır. (Şura Suresi, 42)
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Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru

bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Ve de

ki: Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli dav-

ranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rab-

binizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle

aranızda deliller getirerek tartışma (ya, huccete gerek)' yoktur. Allah

bizi biraraya getirip-toplayacaktır. Dönüş O'nadır." (Şura Suresi, 15)

Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzel-

tin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık tecavüzde

bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda

(Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle arala-

rını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil

olanları sever. (Hucurat Suresi, 9)

TİCARETTE TİTİZ OLMAK, HAKSIZ 
KAZANÇ ELDE ETMEKTEN SAKINMAK

Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve

insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde

bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." (Hud Suresi, 85)

Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tar-

tın; bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir. (İsra

Suresi, 35)

Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.' (Rahman Suresi,

8)

Eksik ölçüp tartanların vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek

aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya

tarttıklarında eksiltirler. (Mutaffifin Suresi, 1-3)
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Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın. Dosdoğru olan

terazi ile tartın. İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltme-

yin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."

(Şuara Suresi, 181-183)

Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb onla-

ra:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka

İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiş-

tir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını)

eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konul-

masından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu

sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız." (A'raf Suresi, 85)

Davud'a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: "Korkma,

iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen ara-

mızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun

ortasına yöneltip-ilet. Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu

vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim

payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi."

(Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına

(katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güç-

lerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı teca-

vüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka.

Onlar da ne kadar azdır."... (Sad Suresi, 22-24)

Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

(Rahman Suresi, 9)

Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirme-

yin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu,

büyük bir suçtur. (Nisa Suresi, 2)
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Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla

insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları

hakimlere aktarmayın. (Bakara Suresi, 188)

Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar

adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı

indirdik. (Hadid Suresi, 25)

BORÇLU ZORLUK İÇİNDEYSE BORCU 
BAĞIŞLAMAK

Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre

(verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha

hayırlıdır; eğer bilirseniz. (Bakara Suresi, 280)

BORCU SÜRESİYLE BİRLİKTE YAZMAK

Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu

yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah'ın

kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde

hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın,

ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu),

düşük akıllı ya da za'f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeye-

cekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahid tutun;

eğer iki erkek yoksa, şahidlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve

biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahidler

çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok

olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah Katında

en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın

olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak

yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sa-
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kınca yoktur. Alışveriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide

de zarar verilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm

ve günah)tır. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah herşeyi

bilendir. (Bakara Suresi, 282)

HER ŞEYİ YARATANIN ALLAH 
OLDUĞUNU BİLMEK, FİİLİ DUA 
NİYETİYLE SEBEPLERE SARILMAK 

İkisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki: "Efendinin katın-

da beni hatırla." Fakat şeytan, efendisine hatırlatmayı ona unut-

turdu, böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı. (Yusuf Sure-

si, 42)

Ve dedi ki: "Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı

kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam

(gideremem). Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben O'na tevekkül

ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler."

(Yusuf Suresi, 67)

HİÇBİR ZAMAN İÇİN KENDİNİ 
YETERLİ GÖRMEMEK 

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse, Ve en güzel olanı

yalan sayarsa, Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolay-

laştıracağız. (Leyl Suresi, 8-10)

Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden.

(Alak Suresi, 6-7)

Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyor-

lar? Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; Arslandan kor-

kup-kaçmışlar. (Müddessir Suresi, 49-51)
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Onlar, Allah'a, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler, dilleri de

yalan olarak en güzel olanın 'kendilerinin olduğunu' düzmekte-

dir. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar, (cehen-

nemde) öncülerdir. (Nahl Suresi, 62)

"(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis,

-Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü

emredendir. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışlayandır, esirgeyendir."

(Yusuf Suresi, 53)

..."Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." (Kasas

Suresi, 24)

İLMİ VE BİLGİYİ ÖĞRETEN ALLAH'TIR. 
SAHİP OLDUĞU BİLGİYİ KENDİNDEN 
SANIP KİBİRE, ŞIMARIKLIĞA KAPILMAMAK 

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana

gelip-tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de

ki: "Rabbim, ilmimi artır." (Taha Suresi, 114)

Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir."

Bilmez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuv-

vet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan-sayısı bakımından

daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. (Kasas Suresi, 78)

Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bil-

gimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi

olansın." (Bakara Suresi, 32)

Derken, Katımız'dan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımız-

dan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldu-

lar. (Kehf Suresi, 65)
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Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanmış

kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamd olsun." dedi-

ler. (Neml Suresi, 15)

Böylece (Belkıs) geldiği zaman ona: "Senin tahtın böyle mi?" denildi.

Dedi ki: "Tıpkı kendisi. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müs-

lüman olmuştuk." (Neml Suresi, 42)

Dedi ki: "İlim ancak Allah Katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi

tebliğ ediyorum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyo-

rum." (Ahkaf Suresi, 23)

De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın: O, daha önce kendilerine

ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak

secde ederler." (İsra Suresi, 107)

Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan

şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir

kavimdi. (Enbiya Suresi, 74)

Biz bunu (hükmü) Süleyman'a kavrattık, her birine hüküm ve ilim

verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, dağlara ve kuşlara

boyun eğdirdik. (Bunları) Yapanlar Biz idik. (Enbiya Suresi, 79)

Resulleri kendilerine apaçık belgeler getirdiği zaman, onlar, yanla-

rında olan ilimden dolayı sevinip-böbürlendiler de, kendisini alay

konusu edindikleri şey, onları sarıp-kuşatıverdi. (Mümin Suresi, 83)

Ey iman edenler, size meclislerde "Yer açın" dendiği zaman, yer açın;

Allah size genişlik versin. Size: "Kalkın" denildiği zaman da kalkın.

Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece-

lerle yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Mücadele

Suresi, 11)
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"Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize

dönmemiz Allah'a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz

olan Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak

iş değildir. Rabbimiz, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz

Allah'a tevekkül ettik. 'Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında 'Sen

hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın." (Araf

Suresi, 89)

O, erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir 'hüküm ve hikmet'

ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz.

(Kasas Suresi, 14)

Sana ruhtan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilim-

den yalnızca az bir şey verilmiştir." (İsra suresi, 85)

ALLAH'IN BÜYÜKLENENLERİ 
SEVMEDİĞİNİ BİLMEK VE HİÇBİR 
KOŞULDA BÜYÜKLENMEMEK

(Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan

neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın,

onu ise çamurdan yarattın." (Allah:) "Öyleyse oradan in, orada

büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen,

küçük düşenlerdensin." (A'raf Suresi, 12-13)

"İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak

yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürle-

neni sevmez." (Lokman Suresi, 18)

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin,

ne dağlara boyca ulaşabilirsin. (İsra Suresi, 37)

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen
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secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük

taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde Suresi, 15)

Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki işitmiyormuş ve kulaklarında

bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce) sırtını

çevirir. Artık sen ona acı bir azap ile müjde ver. (Lokman Suresi, 7)

Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım

etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandır-

mıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine

rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiş-

tiniz. (Tevbe Suresi, 25)

Ve andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet

taddırsak, kuşkusuz; "Kötülükler benden gitti" der. Çünkü o, şıma-

rıktır, böbürlenendir. (Hud Suresi, 10)

Sizin İlahınız tek bir İlah'tır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise

inkarcıdır ve onlar müstekbir (büyüklenmekte) olanlardır. (Nahl

Suresi, 22)

Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın,

Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların

göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük

(isteğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O

hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. (Mümin Suresi, 56)

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla

bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğra-

tıldıklarına bir bak. (Neml Suresi, 14)

Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha

sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o.

(Bakara Suresi, 206)
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Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce

(inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık

sen onu acı bir azabla müjdele. (Casiye Suresi, 8)

Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul

olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye

'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,)

onların tümünü huzurunda toplayacaktır. (Nisa Suresi, 172)

Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir

şey vahyolunmamışken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın

indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim

kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında

meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yaka-

lanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve

O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla

alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir gör-

sen... (En'am Suresi, 93)

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte

onlar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır. (Araf

Suresi, 36)

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-baba-

ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak

komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin

malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük

taslayıp böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)
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HER YERDE VE HER KOŞULDA SAĞLAM 
MÜSLÜMAN KİŞİLİĞİ İLE HAREKET ETMEK

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etme-

yenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen)

ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın Katında

bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık veren-

lerin en hayırlısıdır." (Cuma Suresi, 11)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikret-

mekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya

kaptırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı

(dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar,

artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i İmran

Suresi, 173)

Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapandılar: "Harun'un ve

Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Dedi ki: "Ben size

izin vermeden önce O'na inandınız öyle mi? Şüphesiz o, size büyüyü

öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayakları-

nızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıraca-

ğım. Siz de elbette, hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha

sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız." Dediler ki: "Bize gelen apaçık

delillere ve bizi yaratana seni asla 'tercih edip-seçmeyiz.' Neyde

hükmünü yürütebileceksen, durmaksızın hükmünü yürüt; sen,

yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten

biz Rabbimiz'e iman ettik; günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi

kendisine karşı zorlayarak-sürüklediğin (suçumuzu) bağışlasın.

Allah, daha hayırlıdır ve daha süreklidir." (Taha Suresi, 70-73)
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ACELECİ OLMAMAK

İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında

göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin. (Enbiya Suresi, 37)

İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek ace-

lecidir. (İsra Suresi, 11)

Allah'ın emri geldi, artık onda acele etmeyin. O (Allah), şirk koş-

tukları şeylerden münezzeh ve Yücedir. (Nahl Suresi, 1)

Onlara karşı acele davranma; Biz onlar için ancak saydıkça sayı-

yoruz. (Meryem Suresi, 84)

Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi,

Onlar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı) gör-

dükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış(ola-

cak)lardır. (Bu,) Bir tebliğdir. Artık fasık olan bir kavimden başkası

yıkıma uğratılır mı? (Ahkaf Suresi, 35)

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini

onunla hareket ettirip-durma. (Kıyamet Suresi, 16)

HAKKI SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEMEK

(Bu,) Bir Kitap'tır ki onunla uyarman için ve müminlere bir öğüt

olmak üzere sana indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir

sıkıntı olmasın. (A'raf Suresi, 2)

Onların ardından yerlerine Kitab'a mirasçı olan birtakım 'kötü kim-

seler' geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya)ın geçici-yararını alı-

yor ve: "Yakında bağışlanacağız" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar

gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah'a karşı hakkı söyle-

mekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin kitap sözü alın-
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mamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Allah'tan) Korkanlar

için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmeyecek misiniz?

(A'raf Suresi, 169)

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. (Nisa Suresi, 135)

Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala

karşı) Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin

ve yerin Rabbidir; İlah olarak biz O'ndan başkasına kesinlikle tap-

mayız, (eğer tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçeğin dışı-

na çıkarız." (Kehf Suresi, 14)

METANETLİ VE DAYANIKLI OLMAK

Musa'nın annesi ise, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer mümin-

lerden olması için kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiş-

tirmemiş olsaydık, neredeyse onu(n durumunu) açığa vuracaktı.

(Kasas Suresi, 10)

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, daya-

nıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş (felah) bula-

sınız. (Enfal Suresi, 45)

Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik...

(Kehf Suresi, 14)
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İBADETLERİ AŞKLA VE ŞEVKLE YERİNE 
GETİRMEK. MÜMİNDE YORGUNLUK, 
BIKKINLIK, ÜŞENGEÇLİK OLMAZ 

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na

ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini

biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)

İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve

elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoş-

larına gitmiyorken infak etmeleridir. (Tevbe Suresi, 54)

Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O,

onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar.

İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. (Nisa

Suresi, 142)

Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yanında olanlar, O'na

ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar.

(Enbiya Suresi, 19)

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin Katında bulunanlar,

O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık duy-

mazlar. (Fussilet Suresi, 38)

Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a

kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etme-

ye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli

ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır. (Nisa Suresi, 172)

Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini

eksiksiz ödeyecek ve onlara Kendi fazlından ekleyecektir de. Çekim-

ser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azapla azaplan-

dıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost

ve yardımcı bulamayacaklardır. (Nisa Suresi, 173)
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ALLAH İÇİN YAŞAMADA, İSLAM'A 
HİZMETTE SAMİMİ OLMAK; GERİ KALMAK 
İÇİN BAHANELER ÖNE SÜRMEMEK

Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretle-

rini ortaya atsa bile. (Kıyamet Suresi, 14-15)

Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: "Bizi malları-

mız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret

dile." Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki:

"Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa,

sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır,

Allah yaptıklarınızı haber alandır." (Fetih Suresi, 11)

...Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye pey-

gamberden izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar

yalnızca kaçmak istiyorlardı. (Ahzab Suresi, 13)

Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kal-

malarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad

etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De

ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anla-

salardı. (Tevbe Suresi, 81)

Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın

yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı

bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok

küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyor-

lardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. (Al-i İmran Sure-

si, 167)

Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izler-

lerdi. ama zorluk onlara uzak geldi. "Eğer güç yetirseydik muhak-

kak seninle birlikte (savaşa) çıkardık." diye sana Allah adına yemin
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edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların ger-

çekten yalan söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz,

aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğu-

nuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun

Resûlü'nden ve O'nun yolunda cehd etmekten daha sevimli ise,

artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar

topluluğuna hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 24)

MÜMİNLERİN ARASINI BULUP 
DÜZELTMEK, ONLARI BARIŞTIRMAK

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını

bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenir-

siniz. (Hucurat Suresi, 10)

Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve

Resûlündür. Buna göre, eğer mümin iseniz Allah'tan korkup-sakı-

nın, aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin." (Enfal

Suresi, 1)

Bunun yanında, kim, vasiyet edenin haksızlığa eğilim gösterece-

ğinden ya da günaha gireceğinden korkup da ikisinin (tarafların)

arasını bulup-düzeltirse, artık ona günah yoktur. Gerçekten Allah,

bağışlayandır, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 182)

(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu

durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden

bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da

aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.

(Nisa Suresi, 35)
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Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir sada-

ka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzelt-

meyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle

yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi, 114)

Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-

düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık teca-

vüzde bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer

sonunda (Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle

aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil

olanları sever. (Hucurat Suresi, 9)

Bir de yeminlerinizi bahane ederek; iyilik yapmanız, sakınmanız

ve insanların arasını düzeltmenize Allah'ı engel kılmayın. Allah

işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 224)

ALLAH'IN TÜM KONUŞMALARIMIZI 
İŞİTTİĞİNİ BİLMEK, FISILDAŞMAMAK

Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte

olduğunu görmüyor musun? (Kendi aralarında gizli toplantılar

düzenleyip) Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka

O'dur; beşin altıncısı da mutlaka O'dur. Bundan az veya çok

olsun, her nerede olsalar mutlaka O, kendileriyle beraberdir.

Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüp-

hesiz Allah, herşeyi bilendir. (Mücadele Suresi, 7)

'Gizli toplantıların fısıldaşmalarından' (kulis) men' edilip sonra

men' edildikleri şeye dönenleri; günah, düşmanlık ve Peygamber'e

isyanı (aralarında) fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana gel-

dikleri zaman, seni Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar. Ve

kendi kendilerine: "Söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse
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ya." derler. Onlara cehennem yeter; oraya gireceklerdir. Artık o, ne

kötü bir gidiş yeridir. (Mücadele Suresi, 8)

Ey iman edenler, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız

zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve Peygamber'e isyanı

fısıldaşıp-konuşmayın; birri (iyiliği) ve takvayı konuşun ve huzu-

runda toplanacağınız Allah'tan sakının. (Mücadele Suresi, 9)

Şüphesiz 'gizli toplantıların fısıldaşmaları' (kulis), iman edenleri

üzüntüye düşürmek için ancak şeytan (ürünü olan işler)dandır.

Oysa Allah'ın izni olmaksızın o, onlara hiçbir şeyle zarar verecek

değildir. Şu halde müminler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

(Mücadele Suresi, 10)

Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını

da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine

sahip olandır. (Tevbe Suresi, 78)

Yoksa onlar; gerçekten Bizim, sır tuttuklarını ve aralarındaki fısıl-

daşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, (işitiyoruz) ve

onların yanlarındaki elçilerimiz de (herşeyi) yazıyorlar. (Zuhruf

Suresi, 80)

BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIMIZ BİR KONU 
HAKKINDA KONUŞMAMAK, SUİZANDAN, 
DEDİKODU VE İFTİRADAN KAÇINMAK

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz

ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsra suresi, 36)

Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca

araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz

da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (Hucurat Suresi, 6)
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Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı

günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırma-

yın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştir-

mesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte,

bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbe-

leri kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 12)

Onu işittiğiniz zaman, erkek müminler ile kadın müminlerin kendi

nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup: "Bu, açıkça uydurulmuş

iftira bir sözdür" demeleri gerekmez miydi? Ona karşı dört şahitle

gelmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre, artık

onlar Allah Katında yalancıların ta kendileridir. Eğer Allah'ın dün-

yada ve ahirette sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, içine

daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hakkında

bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay san-

dınız; oysa o Allah Katında çok büyük (bir suç)tür. Onu işittiğiniz

zaman: "Bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. (Allah'ım) Sen

yücesin; bu, büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? Eğer

iman edenlerden iseniz, bunun gibisine bir daha dönmemeniz için

Allah size öğüt vermektedir. (Nur Suresi, 12-17)

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişi-

nin vay haline; (Hümeze Suresi, 1)

Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık

kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması

için... (Fetih Suresi, 6)
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TARTIŞMACI OLMAKTAN SAKINMAK 
VE MÜMİNLERLE ÇEKİŞMEYE GİRMEMEK

İnsanlardan kimi, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı

olmaksızın Allah hakkında tartışır-durur. (Hac Suresi, 8)

Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla bir-

likte, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmilere

de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim oldularsa, gerçekten

hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık sana düşen yal-

nızca tebliğ(etmek)dir. Allah, kulları hakkıyla görendir. (Al-i İmran

Suresi, 20)

Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle 'çeki-

şip-tartışmalara girişirlerse' de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğulları-

nızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıra-

lım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyen-

lerin üstüne kılalım." (Al-i İmran Suresi, 61)

"Ey Kitap Ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz?

Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl

erdirmeyecek misiniz?" (Al-i İmran Suresi, 65)

Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeyler-

de seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir

sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman

etmiş olmazlar. (Nisa Suresi, 65)

Kavmi onunla çekişip-tartışmaya girdi. Dedi ki: "O beni doğru

yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip-tartışma-

ya mı girişiyorsunuz? Sizin O'na şirk koştuklarınızdan ben kork-

muyorum, ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka.
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Rabbim, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp-

düşünmeyecek misiniz?" (En'am Suresi, 80)

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözü-

lüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabre-

denlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konu-

sunda Bizimle çekişip-tartışmalara giriyor(du). (Hud Suresi, 74)

İşte bunlar çekişen iki gruptur, Rableri konusunda çekiştiler. İşte o

inkar edenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden

de kaynar su dökülür. (Hac Suresi, 19)

Biz her ümmete bir ibadet tarzı (Mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere

ibadet etmektedirler. Öyleyse, (din) iş(in)de seninle çekişmesinler.

Sen, Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin.

(Hac Suresi, 67)

Yine de siz gördüğü (şey) üzerinde onunla tartışacak mısınız?

(Necm Suresi, 12)

BOŞ İŞLERLE OYALANMAMAK, 
BOŞ KONUŞMALARDAN YÜZ ÇEVİRMEK

Onlar, 'tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir; (Müminun Suresi,

3)

İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak

ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün 'boş ve amaçsız ola-

nını' satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. (Lokman

Suresi, 6)

Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne günaha sokma. (Vakıa

Suresi, 25)
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Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle kar-

şılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

'Boş ve yararsız olan sözü' işittikleri zaman ondan yüz çevirirler

ve: "Bizim yapıp-ettiklerimiz bizim, sizin yapıp-ettikleriniz sizindir;

size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz" derler. (Kasas Suresi,

55)

Onda 'boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah

akşam, onların rızıkları orda (bulunmakta)dır. (Meryem Suresi, 62)

Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Zulmedenler, gizlice

fısıldaştılar: "Bu sizin benzeriniz olan bir beşer değil mi? Öyleyse,

göz göre göre büyüye mi geleceksiniz?" (Enbiya Suresi, 3)

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi

arasında bulunanları yaratmadık. (Enbiya Suresi, 16)

Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle)

yorulmaya devam et. (İnşirah Suresi, 7)

BOŞ VAATTEN KAÇINMAK, 
YAPMAYACAĞI ŞEYLERİ SÖYLEMEMEK

Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yap-

mayacağınız şeyi söylemeniz, Allah Katında bir gazab (konusu

olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti). (Saff Suresi,

2-3)

Ve gerçekten onlar, yapmayacakları şeyleri söylüyorlar. (Şuara

Suresi, 226)
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BOŞ KALDIĞINDA BAŞKA BİR İŞE YÖNELMEK 

Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle)

yorulmaya-devam et. (İnşirah Suresi, 7)

ŞÜKREDEREK ÇALIŞMAK

Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar

ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şük-

rederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır. (Sebe Suresi, 13)

YAPMADIĞI ŞEYLERLE ÖVÜNMEK' 
GİBİ SAMİMİYETSİZ TAVIRLARDAN KAÇINMAK

Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övül-

mekten hoşlananları (kazançlı) sayma; onları azaptan kurtulmuş

olarak sayma. Onlar için acı bir azap vardır. (Al-i İmran Suresi, 188)

NEFSİNİ BENCİLİK, KISKANÇLIK 
GİBİ KÖTÜ ÖZELLİKLERDEN ARINDIRMAK

Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya ondan yüz çevirip

uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte

ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskan-

çlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik

yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olan-

dır. (Nisa Suresi, 128)

Yoksa onlar, Allah'ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi

kıskanıyorlar? Doğrusu Biz, İbrahim ailesine Kitab'ı ve hikmeti ver-

dik; onlara büyük bir mülk de verdik. (Nisa Suresi, 54)
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De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden,

karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren-

kadınların şerrinden ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden."

(Felak Suresi, 1-5)

Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler)

vardır. Onlar şöyle demişti: "Yusuf ve kardeşi babamıza bizden

daha sevgilidir; oysa ki biz, birbirini pekiştiren bir topluluğuz.

Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf 'u

veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size

(dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz."

(Yusuf Suresi, 7-9)

Hiç şüphesiz din, Allah Katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak

kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "kıskançlık ve hakka

başkaldırma" (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın

ayetlerini inkar ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk

görendir. (Al-i İmran Suresi, 19)

Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli olduktan

sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, imanınızdan

sonra sizi inkara döndürmek arzusunu duydular. Fakat, Allah'ın

emri gelinceye kadar onları bırakın ve (onlara ne sözle, ne de eylem-

le) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bakara

Suresi, 109)

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak pey-

gamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düş-

tükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak

kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra,

birbirlerine karşı olan 'azgınlık ve kıskançlıkları' yüzünden
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anlaşmazlığa düşenler, o, (kitap) verilenlerden başkası değildir.

Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe

Kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir.

(Bakara Suresi, 213)

BİRLİK OLMAK, AYRILIĞA DÜŞÜP DAĞILMAMAK 

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın... (Al-i

İmran Suresi, 103)

Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir

bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saff Suresi, 4)

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin,

çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah,

sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir

fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, elçiye

muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa,

onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir

yataktır o!.. (Nisa Suresi, 115)

İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir

günü görmekten dolayı, vay inkar edenlere. (Meryem Suresi, 37)

Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua eden-

lerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek

gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete

düşürdüğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)" uyan ve işin-

de aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)
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Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sadık)larla birlikte

olun. (Tevbe Suresi, 119)

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

(Şura Suresi, 39)

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve

anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap

vardır. (Ali İmran Suresi, 105)

Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) kitaplar halinde

böldüler; her bir grup, kendi ellerinde olanla yetinip sevinmek-

tedir. Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi gafletleri içinde

bırak. (Müminun Suresi, 53-54)

…Eğer mümin iseniz Allah'tan korkup-sakının, aranızı düzeltin ve

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. (Enfal Suresi, 1)

Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-

düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık teca-

vüzde bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer

sonunda (Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle

aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil

olanları sever. (Hucurat Suresi, 9)

İNSANLARIN ÇOĞUNLUĞUNA UYMAMAK 

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın

yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar

ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.' (En'am Suresi, 116)

Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir.

(Yusuf Suresi, 103) 
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Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiyle

inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekli-

ğe) sürüklemesinler. (Rum Suresi, 60)

Gerçek şu ki, Biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuş-

saydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında-

yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyor-

lar. (En'am Suresi, 111)

Ne zaman bir ahidde bulundularsa, içlerinden bir bölümü onu boz-

madı mı? Hayır, onların çoğu iman etmezler. (Bakara Suresi, 100)

Allah Bahriye'den, Saibe'den, Vasiyle'den ve Ham'dan hiçbirini

(meşru) kılmamıştır. Ancak inkar edenler, Allah'a karşı yalan düzüp-

uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmezler. (Maide Suresi, 103)

"Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki:

Şüphesiz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir." Ama onların çoğu

bilmezler. (En'am Suresi, 37)

"Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve solla-

rından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın."

(A'raf Suresi, 17)

Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onların

çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar) olarak gördük. (A'raf Suresi,

102)

Nasıl olabilir ki!.. Eğer size karşı galip gelirlerse size karşı ne 'akra-

balık bağlarını', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip-tanırlar. Sizi

ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. Onların çoğu

fasık kimselerdir. (Tevbe Suresi, 8)
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Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise,

haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte

olduklarını bilendir. (Yunus Suresi, 36)

Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten

Allah'ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak

onların çoğu bilmezler. (Yunus Suresi, 55)

Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları

nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (Fazl) sahibidir,

ancak onların çoğu şükretmezler. (Yunus Suresi, 60)

Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, ona

sırtlarını dönüp giderler. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de

ancak şirk katıp-dururlar. (Yusuf Suresi, 105-106)

Allah, (Kendisi'ne ortak koştuğunuz ilahlar konusunda) hiçbir şeye

gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile, Tarafımız'dan ken-

disine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve açık infak

eden kimseyi örnek olarak gösterdi; bunlar hiç eşit olur mu? Hamd

Allah'ındır; fakat onların çoğu bilmezler. (Nahl Suresi, 75)

Onlar, Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra da inkar ediyorlar; onların

çoğu inkar edenlerdir. (Nahl Suresi, 83)

Yoksa O'ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Kesin-kanıt (bur-

han)ınızı getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri (Kitab'ı) ve

benden öncekilerin de zikri." Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyor-

lar, bundan dolayı yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 24)

Yahut: "Onda bir delilik var" mı diyorlar? Hayır, o, onlara hak ile

gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar.

(Müminun Suresi, 70)
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Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayı-

yorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımın-

dan daha şaşkın (ve aşağı) dırlar. (Furkan Suresi, 44)

Yeryüzünde bir bakmadılar mı ki, Biz onda her güzel (kerim) çiftten

nice ürünler bitirdik. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır; ancak onların

çoğu mümin değildirler. (Şuara Suresi, 7-8)

Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var

eden ve ona (yeryüzü için) sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz ara-

sında bir ara-engel (haciz) koyan mı? Allah ile beraber başka bir İlah

mı? Hayır onların çoğu bilmiyorlar. (Neml Suresi, 61)

Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzü-

nü dirilten kimdir?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecek-

ler. De ki: "Hamd Allah'ındır." Hayır, onların çoğu akletmiyorlar.

(Ankebut Suresi, 63)

KÜFRE, HAİNLERE VE MÜNAFIKLARA 
DESTEK OLMAKTAN SAKINMAK 

Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günah-

karlara destekçi olmayacağım. (Kasas Suresi, 17)

Kitab'ın sana (kalbine vahy ile) bırakılacağını umud etmezdin; (bu,)

Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sakın kafirlere arka olma.

(Kasas Suresi, 86)

Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen

için Biz sana Kitab'ı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunu-

cusu olma. (Nisa Suresi, 105)

Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç

şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez. (Nisa Suresi, 107)

141

Adnan Oktar (Harun Yahya)



İşte siz böylesiniz; dünya hayatında onlardan yana mücadele etti-

niz. Peki kıyamet günü onlardan yana Allah'a mücadele edecek

kimdir? Ya da onlara vekil olacak kimdir?(Nisa Suresi, 109)

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 saptı-

rırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. (Nisa Suresi, 88)

İNSANLARDAN KORKMAMAK
Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korku-
tuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici
yoktur. (Zümer Suresi, 36)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık

onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize

yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 173)

Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya

kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah'ın ve Resûlü'nün bize vadettiği

şeydir; Allah ve Resûlü doğru söylemiştir." Ve (bu,) yalnızca onların

imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. (Ahzab Suresi, 22)

Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin"

denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlar-

dan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi- hatta daha da

şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye

savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miy-

din?" dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret, ise muttakiler

için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik

kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız." (Nisa Suresi, 77)
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Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz

de) Her nerede olursanız yüzünüzü  onun yönüne çevirin. Öyle ki,

onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri

olmasın. Onlardan korkmayın, Ben'den korkun, üzerinizdeki

nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. (Bakara

Suresi, 150)

İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan kork-

mayın, eğer müminlerseniz, Ben'den korkun. (Al-i İmran Suresi,

175)

...Öyleyse insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve ayetlerimi

az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmet-

mezse, işte onlar, kafir olanlardır. (Maide Suresi, 44)

"Hem siz, O'nun haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a

ortak koşmaktan korkmazken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınız-

dan korkarım? Şu halde 'güvenlik içinde olmak bakımından' iki

taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz." (En'am

Suresi, 81)

Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle

ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korku-

yor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, Kendisi'nden kork-

manıza Allah daha layıktır. (Tevbe Suresi, 13)

Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe iman eden,

namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından

korkmayanlar onarabilir. İşte, hidayete erenlerden oldukları umu-

lanlar bunlardır. (Tevbe Suresi, 18)

Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun bize karşı 'taşkın bir tutum

takınmasından' ya da 'azgın davranmasından' korkuyoruz." Dedi
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ki: "Korkmayın, çünkü Ben sizinle birlikteyim; işitiyorum ve

görüyorum." (Taha Suresi, 45-46)

Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan

içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden kork-

mayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)

GÜÇ VE İMKANLARINA DEĞİL YALNIZCA 
ALLAH'A GÜVENMEK 

Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım

etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandır-

mıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişli-

ğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri git-

miştiniz. (Bundan) Sonra Allah, elçisi ile müminlerin üzerine

'güven duygusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları

indirdi ve inkâr edenleri azablandırdı. Bu, inkârcıların cezasıdır.

(Tevbe Suresi, 25-26)

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yok-

tur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, O'ndan

sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler, yalnızca

Allah'a tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi, 160)

Siz Ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah Ona yardım etmiş-

tir. Hani kafirler ikiden biri olarak Onu (Mekke'den) çıkarmış-

lardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu:

"Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah

Ona 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmişti, Onu sizin görme-

diğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini (inkar

çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah

üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40)
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İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: "Ger-

çekten yakalandık" dediler. (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rab-

bim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." (Şuara Suresi,

61-62)

"Bağına girdiğin zaman, 'MaşaAllah, Allah'tan başka kuvvet yoktur'

demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından sen-

den daha az (güçte) görüyorsan. Belki Rabbim senin bağından

daha hayırlısını bana verir, (seninkinin) üstüne gökten 'yakıp-

yıkan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun

suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp-bulmaya kesinlikle güç

yetiremezsin." (Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuşatılıverdi.

Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını (esefle) oğuşturu-

yordu. O (bağın) çardakları yıkılmış durumdaydı, kendisi de şöyle

diyordu: "Keşke Rabbim'e hiç kimseyi ortak koşmasaydım."

Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu, kendi

kendine de yardım edemedi. İşte burada (bu durumda) velayet

(yardımcılık, dostluk) hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından

hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. (Kehf Suresi, 39-44)

KINANMAKTAN KORKMAMAK   

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,

Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sev-

diği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve

onurlu,' Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasın-

dan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu

dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide

Suresi, 54)
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CİMRİLİK ETMEMEK

Allah'ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik

edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır;

bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasma-

landırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yap-

tıklarınızdan haberi olandır. (Al-i İmran Suresi, 180)

Şimdi, o yüz çevireni gördün mü? Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi

sımsıkı elinde tuttu. (Necm Suresi, 33-34)

Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emr (tavsiye)

ederler. Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiçbir

şeye muhtaç olmayan), Hamid (övülmeye layık olan) O'dur. (Hadid

Suresi, 24)

Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma.

Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın. (İsra Suresi,

29)

İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz;

buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse,

artık o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, Ğaniy (hiçbir

şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevire-

cek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. Sonra onlar,

sizin benzeriniz de olmazlar. (Muhammed Suresi, 38)

Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder

(önerir)ler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar.

Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. (Nisa Suresi, 37)

Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, bu durumda

harcama endişesiyle gerçekten (cimrilik edip elinizde) tutardınız.

İnsan pek cimridir. (İsra Suresi, 100)
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Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinle-

yin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere

infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri

tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.

(Tegabün Suresi, 16)

Onlardan kimi de: "Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse ger-

çekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız" diye Allah'a ahdet-

miştir. Onlara Kendi bol ihsanından verince ise, onunla cimrilik

yaptılar ve yüz çevirdiler; onlar böyle sırt dönenlerdir. Böylece O

da, Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniy-

le, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar, kalplerinde nifakı (sonuçta

köklü bir duygu olarak) yerleşik kıldı... (Tevbe Suresi, 75-77)

Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emre-

diyor. Allah ise, size Kendisi'nden bağışlama ve bol ihsan (fazl)

vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Bakara Suresi,

268)

MALI VE PARAYI BİRİKTİRMEYİP 
ALLAH YOLUNDA HARCAMAK

Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye

atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. (Bakara

Suresi, 195)

...Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar...

Onlara acı bir azabı müjdele. Bunların üzerlerinin cehennem ate-

şinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla

dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-

sakladıklarınızı tadın" (denilecek). (Tevbe Suresi, 34-35)
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Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten

malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor. Hayır; andolsun o, 'hu-

tame'ye atılacaktır. "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. (Hümeze Suresi, 2-6)

Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek

için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası, sınır tanımaz (helal,

haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz. Malı 'bir yığma tutkusu ve

hırsıyla' seviyorsunuz. (Fecr suresi, 17-20)

(Mal, mülk ve servette) çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp,

kendinizden geçirdi.' "Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidi-

şinize, ölümünüze) kadar sürdü." (Tekasür Suresi, 1-2) 

NEFSİ SAVUNARAK TEMİZE ÇIKARMAYA 
ÇALIŞMAK YERİNE KURAN'A GÖRE 
TEMİZLEYİP ARINDIRMAK GEREKİR

"(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis,

-Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü

emredendir. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışlayandır, esirgeyendir."

(Yusuf Suresi, 53)

Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır;

Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğin-

deki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. (Nisa Suresi, 49)

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adım-

larına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve

kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olma-

saydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah,

dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. (Nur Suresi, 21)
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Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve

çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin, mağfireti

geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği

(yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulun-

duğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın.

O, sakınanı daha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur; (A'la Suresi, 14)

...Kim temizlenip-arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip-

arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır. (Fatır Suresi, 18)

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', Sonra ona fücurunu

(sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham

edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bul-

muştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da

elbette yıkıma uğramıştır. (Şems Suresi, 7-10)

Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiçbir zaman durma. Daha

ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda

(namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı

içten-arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. (Tevbe

Suresi, 108)

Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıra-

cak, size kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek

bir elçi gönderdik. (Bakara Suresi, 151)

Andolsun ki Allah, müminlere, içlerinde kendilerinden onlara bir

peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayet-

lerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitab'ı ve hikmeti öğre-

tiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. (Al-i

İmran Suresi, 164)
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Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arın-

dırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için 'bir

sükûnet ve huzurdur.' Allah işitendir, bilendir. (Tevbe Suresi, 103)

"İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri

de (onlarındır). Ve işte bu, arınmış olanın karşılığıdır." (Taha Sure-

si, 76)

Hani o, Rabbine arınmış (selim) bir kalp ile gelmişti. (Saffat Sure-

si, 84)

KOLAYLAŞTIRICI VE YARDIMSEVER OLMAK

Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu

buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çeki-

nen) iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürü-

lerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı iler-

lemiş bir ihtiyardır." dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı,

sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indir-

diğin her hayra muhtacım." (Kasas Suresi, 23-24)

(Musa:) "Beni, unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden

dolayı bana zorluk çıkarma" dedi. Böylece ikisi (yine) yola koyul-

dular... (Kehf Suresi, 73-74)

(Babaları) Dedi ki: "Doğrusu ben, sekiz yıl bana hizmet etmene kar-

şılık olmak üzere, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum;

şayet on (yıl)a tamamlayacak olursan, artık o da senden. Ben sana

zorluk çıkarmak istemem; beni de inşaAllah salih olanlardan bula-

caksın." (Kasas Suresi, 27)

Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca,

Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine: "Siz durun, gerçekten bir
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ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber, ya da ısınmanız için

bir kor parçası getiririm" dedi. (Kasas Suresi, 29)

Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine

hidayet açıkça belli olduktan sonra 'elçiye karşı gelip zorluk çıka-

ranlar', kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. (Allah,)

Onların amellerini boşa çıkaracaktır. (Muhammed Suresi, 32)

YALAN SÖZ SÖYLEMEKTEN KAÇINMAK

İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini)

yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında

yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse

iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de

kaçının. (Hac Suresi, 30)

Yalanı, yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte

yalancıların asıl kendileri onlardır. (Nahl Suresi, 105)

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal,

buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olur-

sunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.

(Nahl Suresi, 116)

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz

onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitap-

tan değildir. "Bu Allah Katındandır" derler. Oysa o, Allah Katından

değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan

söylerler. (Al-i İmran Suresi, 78)

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay

haline. (Casiye Suresi, 7)
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Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi?

Onlar, 'gerçeği ters yüz eden,' günaha düşkün olan her yalancıya

inerler. Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemek-

tedirler. (Şuara Suresi, 221-223)

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun,

onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı, günahkar olan

alnından. (Alak Suresi, 15-16)

AKLINI KULLANARAK YAŞAMAK

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları,

ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile

sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına

üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk

için gerçekten ayetler vardır. (Ra'd Suresi, 4)

O, yaşatan ve öldürendir; gece ile gündüzün aykırılığı (veya ardarda

gelişi) da O'nun (kanunu)dur. Yine de aklınızı kullanmayacak

mısınız? (Müminûn Suresi, 80)

Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde

bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız?

(Enbiyâ Suresi, 10)

...İşte Allah, size ayetleri böyle açıklar, umulur ki aklınızı kullanır-

sınız. (Nur Suresi, 61)

Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayı-

yorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımın-

dan daha şaşkın (ve aşağı) dırlar. (Furkan Suresi, 44)

"Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve

bunlar arasında olan herşeyin de Rabbidir" dedi (Musa). (Şuara

Suresi, 28)

152

Kuran İle Hayat Nasıl Yaşanır



Andolsun o (şeytan), sizden birçok insan-neslini saptırmıştı. Yine

de aklınızı kullanmıyor muydunuz? (Yasin Suresi, 62)

O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan

(embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü

(erginlik) çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli

bir ömür vermektedir). Sizden kiminin daha önce hayatına son veril-

mektedir; adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullan-

manız için (Allah sizi böyle yaşatır). (Mümin Suresi, 67)

Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de, onların çoğu

aklını kullanmıyor. (Hucurat Suresi, 4)

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir.

Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri

açıkladık. (Hadid Suresi, 17)

Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getir-

mek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya

gücün yetiyorsa (yap). Eğer Allah dileseydi, onların tümünü hidayet

üzere toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma. (En'am Suresi, 35)

OLAYLARI DUYGUSAL DEĞİL AKILCI 
DEĞERLENDİRMEK

İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir

söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman

olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duy-

gulu, yumuşak huyluydu. (Tevbe Suresi, 114)

Küfürde 'büyük çaba harcayanlar' seni üzmesin. Çünkü onlar,

Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah, onları ahirette pay sahi-

bi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azab vardır. (Al-i İmran

Suresi, 176)
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Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı

sıkıntı içinde olma. (Neml Suresi, 70)

Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bun-

dan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı.

(Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Sen'den başka İlah yoktur,

Sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda

bulunmuştu. (Enbiya Suresi, 87)

Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz benim oğlum

ailemdendir ve Senin va'din de doğrusu haktır. Sen hakimlerin haki-

misin." Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir.

Çünkü o, salih olmayan bir iş (yapmıştır). Öyleyse hakkında bilgin

olmayan şeyi Ben'den isteme. Gerçekten Ben, cahillerden olmayasın

diye sana öğüt veriyorum." (Hud Suresi, 45-46)

KÜFRÜ VELİ EDİNMEMEK 

Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler.

Kim böyle yaparsa, Allah'tan hiçbir şey (yardım) yoktur. Ancak

onlardan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka. Allah, sizi Kendi-

si'nden sakındırır. Varış Allah'adır. (Al-i İmran Suresi, 28)

"Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin."…
(Al-i İmran Suresi, 73)

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dini-

nizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler)

edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup-sakının.

(Maide Suresi, 57)

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne

ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)
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Çünkü onlar, Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüp-

hesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin

velisidir. (Casiye Suresi, 19)

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıran-

lar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır.

İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara

hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım

isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar

arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah, yap-

tıklarınızı görendir. (Enfal Suresi, 72)

KÜFRE İTAAT ETMEMEK

Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat

etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Ahzab

Suresi, 1)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir müca-

dele ver. (Furkan Suresi, 52)

Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle

birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini

onlardan kaydırma. Kalbini Biz'i zikretmekten gaflete düşürdü-

ğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşı-

rılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

"Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan

alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın." (Taha Suresi, 16)

Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve

Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 48)
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DAİMA HER KONUDA ALLAH'TAN 
YARDIM DİLEMEK 

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

(Fatiha Suresi, 4)

Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten

Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153)

Musa kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu

ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel

sonuç muttakiler içindir" dedi. (Araf Suresi, 128)

Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıklarında,

dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl

(kaydırma) ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara

Suresi, 250)

..."Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı

bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin

gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz

şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim Mev-

lamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara

Suresi, 286)

Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırı-

lıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve

bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir

şey değildi. (Al-i İmran Suresi, 147)

"Rabbim" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalarına karşılık, bana yar-

dım et." (Müminun Suresi, 26)

Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım

et." (Ankebut Suresi, 30)
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HİÇBİR KONUDA ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAMAK, 
HER DURUMDA ÜMİTVAR OLMAK

(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü

taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz

Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyen-

dir." (Zümer Suresi, 53)

"Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden (duyarlı bir araştırmayla)

bir haber getirin ve Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü

kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kes-

mez." (Yusuf Suresi, 87)

Kim, Allah'ın ona, Dünya'da ve ahirette kesin olarak yardım etme-

yeceğini sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın sonra kessin de bir baksın,

kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi? (Hac Suresi, 15)

Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman, onunla sevinirler;

kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet

ettiğinde, hemen umutsuzluğa kapılırlar. (Rum Suresi, 36)

Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden

olma." (Hicr Suresi, 55)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk

(fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğ-

rusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Suresi, 56)

Andolsun, Biz insana Tarafımız'dan bir rahmet tattırıp sonra bunu

kendisinden çekip-alsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir

nankördür. (Hud Suresi, 9)

Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı 'yok sayıp inkar edenler'; işte

onlar, Benim rahmetimden umut kesmişlerdir; ve işte onlar, acı

azap onlarındır. (Ankebut Suresi, 23)
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ALLAH'IN SAMİMİ KULLARINA YARDIM 
EDECEĞİNİ UNUTMAMAK 

Andolsun, Biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de

onlara apaçık belgeler getirdiler; böylece Biz de suçlu günahkarlar-

dan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise, Bizim üzeri-

mizde bir haktır. (Rum Suresi, 47)

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz.

Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)

Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım

etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandırmıştı,

fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağ-

men size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.

(Tevbe Suresi, 25)

Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve

çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok

kıldık.(İsra Suresi, 6)

...Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.

(Nisa Suresi, 141)

Kim, Allah'ın ona, dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etme-

yeceğini sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın sonra kesiversin de bir

bakıversin, kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi? (Hac

Suresi, 15)

Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana

(müminlere, savaşma) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım

etmeye güç yetirendir. (Hac Suresi, 39)
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"Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının. Size hay-

vanlar, çocuklar (vererek) yardım etti. Bahçeler ve pınarlar da."

(Şuara Suresi,132-134)

Andolsun, Biz Musa'ya ve Harun'a lütufta bulunduk. Onları ve

kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. Onlara yardım ettik,

böylece üstün gelenler oldular. (Saffat Suresi, 114-116)

Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih

Suresi, 3)

ALLAH'IN SABREDENLERLE BERABER 
OLDUĞUNU, SABREDENLERİ SEVDİĞİNİ 
UNUTMAMAK

...Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Sure-

si, 46)

Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı

ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri

sever. (Al-i İmran Suresi, 146)

"Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben

Yusuf 'um" dedi. "Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta

bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah,

iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz." (Yusuf Suresi, 90)

Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için

hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı

sıkıntıya düşme. (Nahl Suresi, 127)
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KARŞILAŞILAN MUSİBETLERDE, 
ZORDA, HASTALIKTA HER ŞARTTA 
GÜZEL BİR SABIR GÖSTERMEK

"Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, ma'rufu emret, münkerden sakın-

dır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar,

azmedilmesi gereken işlerdendir. (Lokman Suresi, 17)

Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. (Mearic Suresi, 5)

Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz Allah'a ait

(kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 156)

Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet

eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık

olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. (Hac Suresi, 35)

Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız

gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sab-

rettiler. Allah'ın sözlerini (va'dlerini) değiştirebilecek yoktur.

Andolsun, gönderilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi.

(En'am Suresi, 34)

"Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yol-

ları O göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sab-

redeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler." (İbrahim

Suresi, 12)

...Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den

dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabreden-

leri sever. (Al-i İmran Suresi, 146)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksul-
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lara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için)

veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahid-

lerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı

zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar,

doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)

Sen onların söylediklerine karşı sabret... (Sad Suresi, 17) 

Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden

önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan

elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakı-

nırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i İmran Suresi, 186)

(Şehre dönüp durumu babalarına aktarınca o:) "Hayır" dedi. "Nef-

siniz sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana

düşen) güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah (pek yakın bir gelecekte)

onların tümünü bana getirir. Çünkü O, bilenin, hüküm ve hikmet

sahibi olanın Kendisi'dir." (Yusuf Suresi, 83)

KÜFRE EĞİLİM GÖSTERMEMEK

Eğer Biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de

olsa) eğilim gösterecektin. (İsra Suresi, 74)

Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin

Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. (Hud

Suresi, 113)

ALLAH'IN SINIRLARINI TİTİZLİKLE KORUMAK,
HARAMLARA RİAYET ETMEK 

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seya-

hat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötü-
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lükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen

(bütün) müminleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalple-

rin takvasındandır. (Hac Suresi, 32)

Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar; Ancak kendi eşleri ya da sağ elle-

rinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınan-

mazlar. Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyen-

lerdir. (Mearic Suresi, 29-31)

Ey Peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde

(temizlendiklerinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan

korkun. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak

açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka. Bunlar

Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekte

o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah,

bunun arkasından bir iş (durum) oluşturur. (Talak Suresi, 1)

Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse,

onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere

sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

De ki: "Ey Kitap Ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni

ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz." Andolsun,

Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkar-

larını artıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapıl-

ma. (Maide Suresi, 68)

İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümleri-

ni) yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır… (Hac

Suresi, 30)
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Müminlere söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar

ve ırzlarını korusunlar… (Nur Suresi, 30)

GÜN İÇİNDE ALLAH'A YAKLAŞTIRACAK 
VESİLELER ARAMAK  

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaş-

tıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kur-

tuluşa erersiniz. (Maide Suresi, 35)

Bizim Katımız'da sizi (bize) yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne

de evlatlarınızdır; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar

başka. İşte onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat

kat mükafaat vardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler.

(Sebe Suresi, 37)

Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na

yükselir, salih amel de onu yükseltir... (Fatır Suresi, 10)

Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

(Müzzemmil Suresi, 19)

ALLAH'TAN GEREĞİ GİBİ KORKUP SAKINMAK 

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan kor-

kup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

(Rum Suresi, 31)

Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa

öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir

din ve tutum üzerinde) ölmeyin. (Al-i İmran Suresi, 102)

163

Adnan Oktar (Harun Yahya)



...Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O'ndan razı (hoşnut,

memnun) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korku

duyan kimse' içindir. (Beyyine Suresi, 8)

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korku-

lacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar

ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur. (Taha Suresi, 113)

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin

sarsıntısı büyük bir şeydir. (Hac Suresi, 1)

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, din-

leyin ve itaat edin... (Tegabün Suresi, 16)

Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içle-

ri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir bağışlanma ve büyük

bir ecir vardır. (Mülk Suresi, 12)

...Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. (Rad

Suresi, 21)

Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan' ve

'içten Allah'a yönelmiş' bir kalp ile gelen içindir. (Kaf Suresi, 33)

Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler,

O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimse-

den korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab

Suresi, 39)

Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umut-

la dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak

ederler. (Secde Suresi, 16)

...O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın

rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Suresi, 56)
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Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. (Rah-

man Suresi, 46)

...Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-

korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. (Fatır

Suresi, 28)

...İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir

ayrıcalıktır). (İbrahim Suresi, 14)

Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azabına karşı

(daimi) bir korku duymaktadırlar. Şüphesiz Rablerinin azabından

emin olunamaz. (Mearic Suresi, 26-28)

...Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini,

hem yakınlarını hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun; bu apaçık

olan hüsranın kendisidir." Onların üstlerinde ateşten tabakalar, alt-

larında da tabakalar vardır. İşte Allah, Kendi kullarını bununla

tehdit edip-korkutuyor. Ey kullarım öyleyse Benden sakının.

(Zümer Suresi, 15-16)

Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O'nu görmedikleri halde) bir

haşyet içindedirler ve onlar, kıyamet saatinden 'içleri titremekte

olanlardır.' (Enbiya Suresi, 49)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmek-

ten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kap-

tırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı

(dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir günün aza-

bından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir

karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek

(durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya
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hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile

aldatmasın. (Lokman Suresi, 33)

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime

bağlı kalın, ki Ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca Benden

korkun. (Bakara Suresi, 40)

Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz

de) Her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki,

onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri

olmasın. Onlardan korkmayın, Benden korkun, üzerinizdeki nime-

timi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. (Bakara Suresi,

150)

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu

yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir. (Enfal Suresi, 29)

Şüphesiz Allah korkup-sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

(Nahl Suresi, 128)

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sürek-

li olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup-

sakınıyorsunuz? (Nahl Suresi, 52)

SEBEPLERE GÜÇ ATFETMEDEN TÜM NİMETLERİN
DOĞRUDAN ALLAH'TAN OLDUĞUNU BİLMEK

Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır, sonra size bir

zarar dokunduğunda (yine) ancak O'na yalvarmaktasınız. (Nahl

Suresi, 53)

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kal-

kışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki,

insan pek zalimdir, pek nankördür. (İbrahim Suresi, 34)
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Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani

bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların

ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Allah'tan korkup-sakının.

Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. (Maide Suresi, 11)

Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzeri-

nizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden

yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."

(Maide Suresi, 20)

Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yer-

den sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı?

O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?

(Fatır Suresi, 3)

...Allah'ın size verdiği nimeti ve size öğüt olarak indirdiği Kitabı

ve hikmeti anın. Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah herşeyi

bilendir. (Bakara Suresi, 231)

Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah'ın

müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. (Al-i

İmran Suresi, 171)

Bundan dolayı, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk

(fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rızasına

uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i İmran Suresi,

174)

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine

nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler

ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar? (Nisa Suresi, 69)

…Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi

tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip-beğendim. Kim 'şiddetli
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bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim

göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.)

Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Maide Suresi, 3)

…Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama sizi temizlemek ve üze-

rinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.

(Maide Suresi, 6)

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde

sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan korkup-

sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir. (Maide

Suresi, 7)

"Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size

bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? (Allah'ın) Nuh kavminden sonra

sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını

(veya üstün kıldığını) hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini

hatırlayın, ki kurtuluş bulasınız."(Araf Suresi, 69)

Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde olanı değiştirinceye

kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir.

Allah şüphesiz işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 53)

Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir

genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışla-

yandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)

Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin

için barınaklar-siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi

savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte

O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki tes-

lim olursunuz. (Nahl Suresi, 81)
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Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları

emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini

genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri var-

dır ki, hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir

kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur. (Lokman Sure-

si, 20)

Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için,

gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz

bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

(Lokman Suresi, 31)

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani

size ordular gelmişti; böylece Biz de onların üzerine, bir rüzgar ve

sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı

görendir. (Ahzab Suresi, 9)

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş

olarak Rabbine dua eder. Sonra ona Kendinden bir nimet verdiği

zaman, daha önce O'na dua ettiğini unutur ve O'nun yolundan sap-

tırmak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkarınla biraz

(dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın."

(Zümer Suresi, 8)

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Bize dua eder; sonra tarafımız-

dan ona bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir

bilgi(m) dolayısıyla verildi." Hayır; bu bir fitne (kendisini bir dene-

me)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar. (Zümer Suresi, 49)

İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer; ona bir

şer dokunduğu zaman ise, artık o, geniş (kapsamlı ve derinlemesine)

bir dua sahibidir. (Fussilet Suresi, 51)
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Onların sırtlarına binip-doğrulmanız, sonra doğrulduğunuz zaman,

Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: "Bunlara bizim için boyun

eğdiren (Allah) ne Yücedir, yoksa biz bunu (kendi hizmetimize)

yanaştıramazdık" demeniz için. (Zuhruf Suresi, 13)

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğulla-

rı'na bir örnek kıldık. (Zuhruf Suresi, 59)

Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın,

üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelt-

sin. (Fetih Suresi, 2)

Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)

ALLAH'A DERİN SAYGI GÖSTERMEK

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini

de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışır-

lardı, umarak ve korkarak Biz'e dua ederlerdi. Biz'e derin saygı gös-

terirlerdi. (Enbiya Suresi, 90)

Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerin-

den içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. (Ra'd Suresi, 21)

Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkan-

lar... (Müminun Suresi, 57)

Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine

indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar var-

dır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın

almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz

Allah, hesabı çok çabuk görendir. (Al-i Suresi,199)

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkek-

ler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve
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gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık

olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadın-

lar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan

erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzla-

rını) koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı

çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve

büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)

Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunup-desteklemeniz,

O'nu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu

(Allah'ı) tesbih etmeniz için. (Fetih Suresi, 9)

İman edenlerin, Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalp-

lerinin 'saygı ve korku ile yumuşaması' zamanı gelmedi mi?

Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden

uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi

olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. (Hadid Suresi, 16)

NAMAZLARI TİTİZLİK GÖSTEREREK 
KORUMAK VE HUŞU İÇİNDE 
DOSDOĞRU KILMAK

Namazları ve orta namazını (üstlerine düşerek, titizlik göstererek)

koruyun ve Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak (namaza)

durun. (Bakara Suresi, 238)

Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında hûşû

içinde olanlardır. (Müminun Suresi, 1-2)

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten

namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıko-
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yar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah,

yaptıklarınızı bilir. (Ankebut Suresi, 45)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği

emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı

verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler… (Tevbe Suresi, 71)

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır. (Müminûn Sure-

si, 9)

Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar, şüphesiz

Biz salih olanların ecrini kaybetmeyiz. (Araf Suresi, 170)

"Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Benden başka İlah yoktur; şu halde

Bana ibadet et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl." (Taha

Suresi, 14)

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Ve onlar kesin bir

bilgiyle ahirete inanırlar. (Lokman Suresi, 4)

Namazı bitirdiğinizde, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan yatar-

ken zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dosdoğru

kılın. Çünkü namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir

farzdır. (Nisa Suresi, 103)

İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke)

ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitap'tır. Ahi-

rete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koru-

yanlardır. (En'am Suresi, 92)

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak,

dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler,

münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac

Suresi, 41)
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Ehline (ümmetine) namazı emret ve onda kararlı davran. Biz sen-

den rızık istemiyoruz, Biz sana rızık veriyoruz. Sonuç da takvanın-

dır. (Taha Suresi, 132)

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz

de rüku edin. (Bakara Suresi, 43)

Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların

dışındakiler için ağır (bir yük)dır. (Bakara Suresi, 45)

Gerçekten Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar

ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak eden-

ler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır

Suresi, 29)

Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birleyen-

ler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak

ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dim-

dik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi, 5)

KURAN OKUMAK 

Ve Kur'an'ı okumakla da (emrolundum)... (Neml Suresi, 92)

Gerçekten Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar

ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak eden-

ler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır

Suresi, 29)

Saflar halinde dizilenlere andolsun, Haykırıp sürükleyenlere, Zikir

okuyanlara, Tartışmasız, sizin İlahınız gerçekten birdir. (Saffat Sure-

si, 1-4)
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Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında

görünmez bir perde kıldık. (İsra Suresi, 45)

Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde,

yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilir; seninle bir-

likte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Geceyi ve

gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı bildi, böy-

lece tevbenizi (O'na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur'an'dan

kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının

Allah'ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve

diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse

ondan (Kur'an'dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın,

zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nef-

isleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha

büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah Katında bulursunuz. (Müz-

zemmil Suresi, 20)

Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl, fecir

vakti (namazda okunan) Kur'an'ı, işte o, şahid olunandır. (İsra

Suresi, 78)

KURAN OKUDUĞUNDA ŞEYTANDAN 
ALLAH'A SIĞINMAK 

Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a

sığın. (Nahl Suresi, 98) 

KURAN OKUNDUĞU ZAMAN HEMEN 
SUSUP DİNLEMEK

Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur

ki esirgenmiş olursunuz. (Araf Suresi, 204)
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ALLAH'IN AYETLERİNE KARŞI 
DUYARLI VE BOYUN EĞİCİ OLMAK, 
AYETLERİ GÖZARDI ETMEMEK 

Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce

(inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık

sen onu acı bir azapla müjdele. (Casiye Suresi, 8)

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çevi-

ren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan

daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp

anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık

koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla

hidayet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri

ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yal-

nızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal Suresi, 2)

Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı

dolu korku)larını artırıyor. (İsra Suresi, 109)

Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir Kitap olarak sözün en

güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların

O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın

zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir,

onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun

için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer Suresi, 23)

İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir;

Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesille-

rin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştir-

diklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan
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Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.

(Meryem Suresi, 58)

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman,

hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve

büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde

Suresi, 15)

Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı

gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz

inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz." (Maide Suresi, 83)

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay

haline. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müs-

tekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi ısrar

eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. (Casiye Suresi, 7-8)

Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki işitmiyormuş ve kulakla-

rında bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce)

sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azap ile müjde ver. (Lokman

Suresi, 7)

"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar

parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve

büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.' (Nuh Suresi, 7)

Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o

inkar edenlerin yüzlerindeki 'red ve inkarı' tanıyabilirsin. Nere-

deyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullana-

caklar. De ki: "Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi?

Ateş... Allah, onu inkar edenlere va'detmiş bulunmaktadır; ne kötü

bir duraktır." (Hac Suresi, 72)
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...Aralarında Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da,

onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönen-

lerdir. (Al-i İmran Suresi, 23)

Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o müna-

fıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. (Nisa

Suresi, 61)

Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi.

(Kuran'ı) dinlemeye katlanamazlardı. (Kehf Suresi, 101)

...Zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devi-

receklerdi. "O, gerçekten bir delidir" diyorlar. (Kalem Suresi, 51)

Ve onların kalbleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen

kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece

Rabbini "bir ve tek" (ilah olarak) andığın zaman, 'nefretle kaçar

vaziyette' gerisin geriye giderler. (İsra Suresi, 46) 

İman edenlerin, Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalp-

lerinin 'saygı ve korku ile yumuşaması' zamanı gelmedi mi?

Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerin-

den uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulu-

nanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. (Hadid Sure-

si, 16)

De ki: "Eğer ben sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sapmış

olurum; eğer hidayeti bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vah-

yetmekte olduğu (Kur'an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir,

yakın olandır." (Sebe Suresi, 50)
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KURAN AYETLERİ ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK 
VE KURAN'DAN ÖĞÜT ALMAK

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl

sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır.

(Sad Suresi, 29)

Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştır-

dık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 32)

Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir

topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. (En'am Suresi,

126)

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korku-

lacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakı-

nırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur. (Taha

Suresi, 113)

Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir-

takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? (Muhammed Suresi, 24)

Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü sen dosdoğru bir

yol üzerindesin. (Zuhruf Suresi, 43)

O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten

(Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp-düşünmez. (Mümin Sure-

si, 13)

Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmi-

yor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir

rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. (Ankebut Suresi, 51)

Andolsun, Biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-

düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından baş-

kasını arttırmıyor. (İsra Suresi, 41)
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Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan, Kitab'ın anası (temeli) olan bir

kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde

bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak

için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan

başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü

Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden baş-

kası öğüt alıp-düşünmez. (Al-i İmran Suresi, 7)

(Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. İçin-

de, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indir-

dik. (Nur Suresi, 1) 

Andolsun, Biz öğüt alıp-düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca

dizip-indirdik. (Kasas Suresi, 51)

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çevi-

ren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha

zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlama-

larını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk.

Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet

bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alemler

için yalnızca bir 'öğüt ve hatırlatmadır.' (Yusuf Suresi, 104)

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

(Hakka Suresi, 48)

Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır; öyleyse ey iman eden

temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Doğrusu Allah, size bir zikir

(uyaran, hatırlatan ve öğüt veren Kur'an) indirmiştir. (Talak Sure-

si, 10)

179

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet

ve öğüttür. (Al-i İmran Suresi, 138)

Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde

bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara

Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)

"O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dir."

(Sad Suresi, 87)

Gerçek (şu ki), o (Kur'an,) elbette bir öğüttür. (Müddessir Suresi,

54)

Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye, Biz onu (Kur'an'ı), senin

dilinle kolaylaştırdık. (Duhan Suresi, 58)

Andolsun, Biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp-düşünürler diye,

insanlar için her bir örnekten verdik. (Zümer Suresi, 27)

Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O

(kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık bir

Kur'an'dır. (Yasin Suresi, 69)

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkula-

cak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya

da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur. (Taha Suresi, 113)

İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu

hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyo-

rum. O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası

değildir." (En'am Suresi, 90)

Oysa o (Kur'an), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma, hüküm ve

üstün bir şeref)den başka bir şey değildir. (Kalem Suresi, 52)

De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde
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ve hidayet olmak üzere, onu (Kur'an'ı) hak olarak Rabbinden

Ruhu'l-Kudüs indirmiştir." (Nahl Suresi, 102)

HİÇBİR ŞEYLE ALLAH'A ŞİRK KOŞMAMAK

Hani Biz İbrahim'e Evin (Kabe'nin) yerini belirtip hazırladığımız

zaman (şöyle emretmiştik:) "Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf

edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi terte-

miz tut." (Hac Suresi, 26)

Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koşmaksızın.

Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş

kapmış veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.

(Hac Suresi, 31)

Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoyma-

sınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. (Kasas

Suresi, 87)

Hani Lukman oğluna -öğüt vererek- demişti ki; "Ey oğlum, Allah'a

şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür." (Lok-

man Suresi, 13)

Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bil-

gin olmayan şeyi Bana şirk koşman için, sana karşı çaba harca-

yacak 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 dönüşü-

nüz yalnızca Banadır, böylece Ben de size yaptıklarınızı haber vere-

ceğim. (Lokman Suresi, 15)

Yoksa onların, Allah'ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah,

onların şirk koştuklarından Yücedir. (Tur Suresi, 43)
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"Siz beni Allah'a (karşı) inkar etmeye ve hakkında bilgim olma-

yan şeyleri O'na şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, üstün

ve güçlü olan, bağışlayan (Allah')a çağırıyorum.(Mümin Suresi, 42)

Gerçekten, Allah, Kendisi'ne şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun

dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğ-

rusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 48)

De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki:

"Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Sizi -ve kime ulaşırsa- ken-

disiyle uyarmam için bana şu Kur'an vahyedildi. Gerçekten Allah'la

beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsu-

nuz?" De ki: "Ben şehadet etmem." De ki: "O, ancak bir tek olan

İlah'tır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan

uzağım." (En'am Suresi, 19)

Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyece-

ğiz ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?" (En'am

Suresi, 22)

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete

erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri

'onlar adına' boşa çıkmış olurdu. (En'am Suresi, 88)

De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olan-

larını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan

'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirme-

diği şeyi Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şey-

leri söylemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 33)

Kendileri yaratılıp dururken, hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi

ortak koşuyorlar? (Araf Suesi, 191)
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Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardı-

ma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe. (Araf

Suesi, 192)

Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edin-

diler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar, tek olan bir İlah'a

ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka

İlah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden Yücedir. (Tevbe

Suresi, 31)

"Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a

hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize

ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanların çoğu

şükretmezler." (Yusuf Suresi, 38)

O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır;

Mümindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir.

Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir. (Haşr Sure-

si, 23)

AFFEDİCİ OLMAK

Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü)

emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199)

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve

insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah,

iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah

yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler

ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah,

bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)
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Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini

kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık

sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular.

İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun.

Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları

sever. (Maide Suresi, 13)

Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim

affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a

aittir. Gerçekten O, zalimleri sevmez. (Şura Suresi, 40)

Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan

bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının.

Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağış-

larsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Tegabün

Suresi, 14)

Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsa-

nız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Nisa Suresi, 149)

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan

daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak dav-

ranandır. (Bakara Suresi, 263)

Dedi ki: "Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah

bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir." (Yusuf Suresi, 92)

SADECE ALLAH'I VE İMAN EDENLERİ 
SIRDAŞ, DOST VE VELİ EDİNMEK

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler

olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resû-

lü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek
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olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 55-56)

Ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri veliler (dostlar)

edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil

vermek ister misiniz? (Nisa Suresi, 144)

Ey iman edenler, eğer imana karşı inkârı sevip-tercih ediyorlarsa,

babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları

veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir. (Tevbe Suresi, 23)

Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınız-

dan sürüp çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları

dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar

zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine Suresi, 9)

Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size

kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şey-

den hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuş-

tur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi

açıkladık; belki akıl erdirirsiniz. (Al-i İmran Suresi, 118)

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dini-

nizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler)

edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup-sakının.

(Maide Suresi, 57)

Yoksa siz, içinizden cehd edenleri (çaba harcayanları) ve

Allah'tan ve Resûlü'nden ve müminlerden başka sır-dostu edin-

meyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi

mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Tevbe Suresi, 16)

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir

fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)
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İNKARCILARIN HAYATINA ÖZENMEMEK, 
DÜNYA HAYATININ ALDATICILIĞINA 
KAPILMAMAK 

Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı

sizi aldatmasın... (Fatır Suresi, 5)

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığı-

mız dünya hayatının süsüne gözünü dikme... (Taha Suresi, 131)

Şu halde sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından baş-

kasını istemeyenden yüz çevir. (Necm Suresi, 29)

Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle

birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek göz-

lerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşür-

düğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşı-

rılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah

bunlarla ancak onları dünya hayatında azablandırmak ve canlarının

inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister. (Tevbe Suresi, 55)

Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü

dikme, onlara karşı hüzne kapılma, müminler için de (şefkat)

kanatlarını ger. (Hicr Suresi, 88)

Kötü olarak işledikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da onu güzel

gören mi (Allah Katında kabul görecek)? Artık şüphesiz Allah, dile-

diğini saptırır, dilediğini hidayete eriştirir. Öyleyse, onlara karşı

nefsin hasretlere kapılıp gitmesin. Gerçekten Allah, yaptıklarını

bilendir. (Fatır Suresi, 8)

Ey iman edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikret-

mekten 'tutkuya kaptırarak-alıkoymasın'; kim böyle yaparsa, artık
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onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Münafikun Suresi, 9)

Ey insanlar, Rabb'inizden korkup sakının ve öyle bir günün azabın-

dan çekinip korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık

veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek

(durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya

hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah

ile aldatmasın. (Lokman Suresi, 33)

Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde artırmalar yapa-

rız. Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun

ahirette bir nasibi yoktur. (Şura Suresi, 20)

Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve '(eğlence türünden) tutkulu

bir oyalanmadır'. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir

bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutku-

lu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve

konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma tutkusu'dur. Bir yağmur

örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna

gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş,

sonra o, bir çer çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab;

Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı,

aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. (Hadid Suresi, 20)

Gerçekten dünya hayatı, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalan-

madır. Eğer iman ederseniz ve sakınırsanız, O, size ecirlerinizi verir

ve mallarınızı da istemez. (Muhammed Suresi, 36)

Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma

güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara

'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varı-
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lacak güzel yer Allah katında olandır. (Al-i İmran Suresi, 14)

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'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi

verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake

uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar

sular ve acıklı bir azab vardır. (En'am Suresi, 70)  

Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır,

onlar şuurunda değiller. (Müminun 55-56)

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla,

ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar için-

deyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. (Tevbe Suresi, 85)

Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp

ettiklerini onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe

uğratılmazlar. İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten baş-

kası yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa çıkmış-

tır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. (Hud Suresi,

15-16)

ÜSTÜN OLANIN HER ZAMAN İMAN 
EDENLER OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLMAK

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en

üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman

edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıya-
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met günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

(Bakara Suresi, 212)

...Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç

şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide

Suresi, 56)

(Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin

ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde

size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız." (Kasas

Suresi, 35)

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK  

Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden birbirlerini sakın-

dırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi! (Maide Suresi,

79)

"Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, ma'rufu emret, münkerden

sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bun-

lar, azmedilmesi gereken işlerdendir. (Lokman Suresi, 17)

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak,

dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler,

münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac

Suresi, 41)

Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve

İslam'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve

Allah'a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı, elbette ken-

dileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır, fakat

çoğunluğu fıska sapanlardır. (Al-i İmran Suresi, 110)
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Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder,

münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih

olanlardandır. (Al-i İmran Suresi, 114)

Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten

(münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler

işte bunlardır. (Al-i İmran Suresi, 104)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seya-

hat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötü-

lükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün)

müminleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyi-

liği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar,

zekatı verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın ken-

dilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımızdan pek azı dışın-

da yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler

bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları refa-

hın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkarlardı. (Hud Suresi, 116)

İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDERKEN 
KENDİMİZİ UNUTMAMAK 

Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz?

Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?

(Bakara Suresi, 44)
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DİKBAŞLI, İSYANKAR BİR TUTUMDAN SAKINMAK

(Yahya) Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.

(Meryem Suresi, 14)

Andolsun, Allah size verdiği sözünde sadık kaldı; siz O'nun izniyle

onları kırıp-geçiriyordunuz. Öyle ki sevdiğiniz (zafer)i size göster-

dikten sonra, siz yılgınlık gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hakkın-

da çekiştiniz. Sizden kiminiz dünyayı, kiminiz ahireti istiyordu.

Sonra (Allah) denemek için sizi ondan çevirdi. Ama (yine de) sizi

bağışladı. Allah müminlere karşı fazl (ve ihsan) sahibi olandır. (Al-

i İmran Suresi, 152

'Gizli toplantıların fısıldaşmalarından' (kulis) men' edilip sonra men'

edildikleri şeye dönenleri; günah, düşmanlık ve Peygamber'e isyanı

(aralarında) fısıldaşanları görmüyor musun?.. (Mücadele Suresi, 8)

Ey iman edenler, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız

zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve Peygamber'e isyanı fısıl-

daşıp-konuşmayın; birri (iyiliği) ve takvayı konuşun ve huzurun-

da toplanacağınız Allah'tan sakının. (Mücadele Suresi, 9)

O gün, küfre sapıp da elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'seve-

rek-isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. (Nisa

Suresi, 42)

Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar -Allah'ın ipine ve insanların

ipine (ahdine) sığınanlar başka- onlara zillet (zorluk damgası) vurul-

muştur. Onlar, Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılan-

ma (damgası) vuruldu. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve pey-

gamberleri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. (Yine) Bu, isyan

etmeleri ve haddi aşmaları dolayısıyladır. (Al-i İmran Suresi, 112)
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Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle

karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir

veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi

olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca

bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçek-

ten ben, büyük günün azabından korkarım." (Yunus Suresi, 15)

Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti

gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. (Hakka Suresi, 10)

"(Benim görevim,) Yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdikle-

rini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse,

içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi var-

dır." (Cin Suresi, 23)

De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olan-

larını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan

'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği

şeyi Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söy-

lemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 33)

Dedi ki: "Ey kavmim, görüşünüz nedir söyler misiniz? Eğer ben

Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve bana Tarafından bir

rahmet vermişse, bu durumda O'na isyan edecek olursam Allah'a

karşı bana kim yardım edecektir? Şu halde kaybımı arttırmaktan

başka bana (hiçbir yarar) sağlamayacaksınız." (Hud Suresi, 63)

Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanma-

yacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur,

sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı

olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse)
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Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti.

Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan

bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları

ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan

etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu

da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap

vardır. (Nisa Suresi, 14)

Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mümin bir erkek ve

mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yok-

tur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apa-

çık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab Suresi, 36)

De ki: "Ben, Rabbime isyan ettiğim takdirde, büyük bir günün

azabından korkarım." (Zümer Suresi, 13)

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin

utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan

sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsü-

nüz. (Nahl Suresi, 90)

"Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı." (Meryem

Suresi, 32)

"Ki onlar, Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil

bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah Katında da, iman

edenler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah, her müte-

kebbir zorbanın kalbini böyle mühürler." (Mümin Suresi, 35)
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NAMAZ KILINAN MEKANLARI, 
MESCİDLERİ ONARMAK

Şirk koşanların, kendi inkarlarına bizzat kendileri şahidler iken,

Allah'ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte

bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kala-

cak olanlardır. Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret

gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve

Allah'tan başkasından korkmayanlar onarabilir. İşte, hidayete eren-

lerden oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe Suresi, 17- 18)

TEMİZLİĞE ÖNEM VERMEK; EVİ, 
MESCİDLERİ, GİYSİLERİ TEMİZ TUTMAK
Hani Biz İbrahim'e Evin (Kabe'nin) yerini belirtip hazırladığımız

zaman (şöyle emretmiştik:) "Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf eden-

ler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut."

(Hac Suresi, 26)

Elbiseni temizle. Pislikten kaçınıp-uzaklaş. (Müddessir Suresi, 4-5)

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i

tavaf etsinler. (Hac Suresi, 29)

Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a

and içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler.

Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, barınma yerleri cehen-

nemdir. (Tevbe Suresi, 95)

Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur.

O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. (Yunus

Suresi, 100)

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar;

kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi
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dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle

pislik çökertir. (En'am Suresi, 125

Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler... (Tevbe Suresi,

28)

MESCİDLERE GİDERKEN ŞIK OLMAK

Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının...

(Araf Suresi, 31)

YİYECEKLERİN TEMİZ VE GÜZEL 
OLANINI TERCİH ETMEK

Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik

(uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?"

Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık."

Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi biri-

nizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın,

size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve

sakın sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin, bu

konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz ola-

rak iner: Benim gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepe-

taklak düşmüştür. (Taha Suresi, 81)

Ey elçiler, güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde

bulunun; çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum.

(Müminûn Suresi, 51)

Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanla-

rından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca)
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Allah'a şükredin. (Bakara Suresi, 172)

Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın

indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin

(dedik). Onlar Bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmet-

tiler. (Bakara Suresi, 57)

Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmış-

tınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O,

sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size

temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz. (Enfal Suresi, 26)

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden

çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı.

Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı edi-

yorlar? (Nahl Suresi, 72)

Andolsun, Biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde

(çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve

yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. (İsra Suresi, 70)

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi

suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve

size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah

budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir. (Mümin Suresi, 64)

ALLAH'IN İSMİNİN ANILDIĞI 
YİYECEKLERDEN YEMEK 

Eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca

Allah'ın ismi anılanlardan yiyin. (En'am Suresi, 118)

Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün

temiz şeyler size helal kılındı." Allah'ın size öğrettiği gibi öğretip
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yetiştirdiğiniz avcı hayvanlarının yakaladıklarından da -üzerine

Allah'ın adını anarak- yiyin. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz

Allah, hesabı çabuk görendir. (Maide Suresi, 4)

Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık

olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını

ansınlar diye. İşte sizin İlahınız bir tek İlah'tır, artık yalnızca O'na

teslim olun. (Hac Suresi, 34)

RIZKI VERENİN ALLAH OLDUĞUNU BİLMEK, 
RIZKI ALLAH'TAN İSTEMEK

Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O, dilediğine rızkı genişle-

tip-yayar ve kısar da. Çünkü O, herşeyi bilendir. (Şura Suresi, 12)

"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım

yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tap-

tıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın

Katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na dön-

dürüleceksiniz." (Ankebut Suresi, 17)

Dün, onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında: "Vay,

demek ki Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletip-yay-

makta ve kısıp-daraltmaktadır. Eğer Allah, bize lütfetmiş olma-

saydı, bizi de şüphesiz batırırdı. Vay, demek gerçekten inkar edenler

felah bulamaz" demeye başladılar. (Kasas Suresi, 82)

"Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp-

katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen,

dilediğine hesapsız rızık verirsin." (Al-i İmran Suresi, 27)

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel

bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya

her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Mer-
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yem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah Katındandır.

Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi. (Al-i

İmran Suresi, 37)

Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir,

öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Senden de bir belge olsun.

Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.

(Maide Suresi, 114)

De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara

ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden

çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diye-

ceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sakınmayacak

mısınız? (Yunus Suresi, 31)

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun

karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunla-

rın) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)

Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve daraltır da. Onlar ise

dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı, ahirette (ki sınırsız

mutluluk yanında geçici) bir meta'dan başkası değildir. (Ra'd Sure-

si, 26)

Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızık-

larını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip-

verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? (Nahl

Suresi, 71)

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden

çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı.

Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı edi-

yorlar? (Nahl Suresi, 72)
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Allah'ın dışında, kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızka,

hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere mi

tapıyorlar? (Nahl Suresi, 73)

Allah, (Kendisi'ne ortak koştuğunuz ilahlar konusunda) hiç bir şeye

gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile, tarafımızdan ken-

disine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve açık

infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi; bunlar hiç eşit olur mu?

Hamd Allah'ındır; fakat onların çoğu bilmezler. (Nahl Suresi, 75)

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine –genişletir- yayar ve dar-

altır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir. (İsra Suresi,

30)

Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara ve size Biz

rızık veririz. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve

günah)dır. (İsra Suresi, 31)

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığı-

mız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı

daha hayırlı ve daha süreklidir. (Taha Suresi, 131)

Ehline (ümmetine) namazı emret ve onda kararlı davran. Biz sen-

den rızık istemiyoruz, Biz sana rızık veriyoruz. Sonuç da takva-

nındır. (Taha Suresi, 132)

Buna göre, iman edip salih amellerde bulunanlar, onlar için bir

bağışlanma (mağfiret) ve üstün bir rızık vardır. (Hac Suresi, 50)

Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak

Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah,

rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Hac Suresi, 58)

Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı (dünya
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ve ahiret armağanı) daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlı-

sıdır. (Müminun Suresi, 72)

Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara; iyi ve

temiz erkekler, iyi ve temiz kadınlara (yaraşır). Bunlar, onların

demekte olduklarından uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve

kerim (üstün) bir rızık vardır. (Nur Suresi, 26)

Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara

Kendi fazlından arttıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız rızıklan-

dırır. (Nur Suresi, 38)

Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve

sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka

bir İlah mı? De ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (bur-

han)ınızı getiriniz." (Neml Suresi, 64)

Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah

rızıklandırır. O, işitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)

Allah, kullarından dilediğine rızkı yayıp-genişletir, (ve) kısar da.

Şüphesiz Allah, herşeyi bilendir. (Ankebut Suresi, 62)

Görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine rızkı yayıp-genişletir ve

kısar da. Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için gerçekten ayet-

ler vardır. (Rum Suresi, 37)

Allah; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte,

daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi

birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve Yücedir.

(Rum Suresi, 40)

Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gönülden -itaat eder ve salih

bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve Biz ona üstün

bir rızık da hazırlamışızdır. (Ahzab Suresi, 31)
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De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki: " Allah,

gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya

apaçık bir sapıklıkta." (Sebe Suresi, 24)

De ki: "Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir-yayar

ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar." (Sebe Suresi, 36)

De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine

genişletip-yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz, O

(Allah), yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısı-

dır." (Sebe Suresi, 39)

Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden

sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı?

O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?

(Fatır Suresi, 3)

Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok. (Sad

Suresi, 54)

O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor.

İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp-düşünmez. (Mümin

Suresi, 13)

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi

suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve

size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah

budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir. (Mümin Suresi, 64)

Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler

yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları

dört günde takdir etti. (Fussilet Suresi, 10)

Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O, dilediğine rızkı genişle-

tip-yayar ve kısar da. Çünkü O, her şeyi bilendir. (Şura Suresi, 12)
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Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O,

kuvvetlidir, Azizdir. (Şura Suresi, 19)

Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup-yaysaydı,

gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile

indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir. (Şura Sure-

si, 27)

Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.

(Zariyat Suresi, 58)

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyen-

ler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona

sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın Katında bulu-

nan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin

en hayırlısıdır." (Cum'a Suresi, 11)

Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a

tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine

getirip-gerçekleştirendir. Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır. (Talak

Suresi, 3)

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkar-

ması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönder-

dik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde

süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere

sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. (Talak

Suresi, 11)

Eğer O, rızkını tutsa (vermese), rızkınızı verecek olan kimmiş?

Hayır; onlar, bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. (Mülk

Suresi, 21)
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Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet

tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez

bir rızık ve nimet verir)dik. (Cin Suresi, 16)

Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: "Rabbim

bana ihanet etti" der. (Fecr Suresi, 16)

MÜMİNLERİN VELAYETİNİN ÜZERİMİZDE BİR
SORUMLULUK OLDUĞUNU BİLMEK

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındı-

ranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlar-

dır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin

onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden

yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür... (Enfal

Suresi, 72)  

İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir

fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile (hic-

ret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin

olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık var-

dır. (Enfal Suresi, 74)

Ve Mü´minlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlarını ger.

(Şuara Suresi, 215)

Allah'ın o (fethedilen) şehir halkından Resûlü'ne verdiği fey, Allah'a,

Resûl'e, (ve Resûl'e) yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara
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ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zen-

gin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Resûl size

ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının

ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, cezası (ikabı) pek şiddetli olan-

dır. (Haşr Suresi, 7)

(Bundan başka bu mallar,) hicret eden fakirleredir ki, onlar,

Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) arayıp, Allah'a ve O'nun Resû-

lü'ne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp-

çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır. (Haşr Suresi, 8)

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönülle-

rine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şey-

lerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerin-

de bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih

ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkularından' korunmuşsa, işte

onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır. (Haşr Suresi, 9)

Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah

yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsin-

ler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz?

Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yeti-

me ve esire yedirirler. "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için

yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür.

"Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den kor-

kuyoruz." (İnsan Suresi, 8-10)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab'a ve peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yok-
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sullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri

için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştikle-

rinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın

kızıştığı zamanlarda sabredenler (in tutum ve davranışlarıdır). İşte

bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara

Suresi, 177)

Muhammed, Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere

karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, rüku

edenler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah'tan bir fazl

(lütuf ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler... (Fetih Suresi, 29)

Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi malla-

rından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu

gözeticidir.'.. (Nisa Suresi, 34)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan

bu ülkeden çıkar, Bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder,

bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve

çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz? (Nisa

Suresi, 75)

Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua

edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde bir şey (yüküm-

lülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları

kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun. (Enam Suresi, 52)

Ey iman edenler, mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman,

onları imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet

(gerçekten) mümin kadınlar olduklarını bilip-öğrenirseniz, artık

sakın onları kafirlere geri çevirmeyin. (Çünkü) Ne bunlar onlara

helaldir, ne onlar bunlara helaldir... (Mümtehine Suresi, 10)
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Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. 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 kıyı-

sındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye,

Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (A'li İmran Suresi, 103)

...İman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte

onlar sizdendir. (Enfal Suresi, 75)

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku ediciler

olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. (Maide Suresi,

55)

Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık

onlar sizin dinde kardeşlerinizdir... (Tevbe Suresi, 11)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler.

İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar,

zekatı verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın ken-

dilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlar-

dır. (Şura Suresi, 39)

Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O'nun gücüne giden,

size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gel-

miştir. (Tevbe Suresi, 128)

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını

bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsi-

niz. (Hucurat Suresi, 10)

206

Kuran İle Hayat Nasıl Yaşanır



Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler.

Kim böyle yaparsa, Allah'tan hiçbir şey (yardım) yoktur. Ancak

onlardan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka. Allah, sizi Kendi-

si'nden sakındırır. Varış Allah'adır. (Ali İmran Suresi, 28)

ELİNDEN ÇIKANA ÜZÜNTÜ DUYMAMAK, 
VERİLEN NİMETLERLE ŞIMARMAMAK

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir

musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı)

olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. Öyle ki, elinizden

çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) verdikleri

dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah, büyüklük taslayıp

böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 22-23)

Siz o zaman durmaksızın uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyordu-

nuz. Elçi de sürekli sizi arkadan çağırıyordu. (Allah) Elinizden

kaçırdıklarınıza ve size isabet edene üzülmemeniz için sizi keder-

den kedere uğrattı. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Al-i

İmran Suresi, 153)

Derken kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, onların üzerlerine

herşeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle

'sevince kapılıp şımarınca', onları apansız yakalayıverdik. Artık

onlar umutları suya düşenler oldular. (En'am Suresi, 44)

Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş

yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi

olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. (Enfal

Suresi, 47)
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Ve andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet

taddırsak, kuşkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o,

şımarıktır, böbürlenendir. (Hud Suresi, 10)

"Uzaklaşıp-kaçmayın, içinde şımarıp azdığınız refaha ve yurtları-

nıza dönün; çünkü sorguya çekileceksiniz." (Enbiya Suresi, 13)

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azap ile yaka-

layıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar. (Müminun

Suresi, 64)

Biz, yaşama biçimleriyle 'refah içinde şımarıp azmış' nice şehri

yıkıma uğrattık. İşte meskenleri; çok az (bir zaman) dışında (onlar-

da) kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. (Onlara) Varis olan-

lar Biziz. (Kasas Suresi, 58)

Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı

azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte

(taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi

ona demişti ki: "Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak

sevince kapılanları sevmez." (Kasas Suresi, 76)

Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın 'refah

içinde şımaran önde gelenleri': "Gerçekten biz, sizin kendisiyle

gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz" demişlerdir. (Sebe Suresi, 34)

İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarıp-azmanız ve azgınca

ölçüyü taşırmanız dolayısıyladır. (Mümin Suresi, 75)

İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir elçi gön-

dermiş olmayalım, mutlaka onun 'refah içinde şımarıp azan önde

gelenleri' (şöyle) demişlerdir: "Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet

(din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine (eserlerine)

uymuş kimseleriz." (Zuhruf Suresi, 23)
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YAPILAN İYİLİĞİ BAŞA KAKMAMAK 

Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin

peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri

Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

(Bakara Suresi, 262)

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan

daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak dav-

ranandır. (Bakara Suresi, 263)

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara

karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet

ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üze-

rinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağ-

nak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar

kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez (elde edemez)ler.

Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Yalnızca Allah'ın rızasını

istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip- güçlendirmek için malla-

rını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağ-

mur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer

ki, ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah,

yaptıklarınızı görendir. (Bakara Suresi, 264-265)

Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. (Müddessir Suresi, 6)

MESCİDLERDE, TOPLANTILARDA 
MÜMİNLERE YER AÇMAK 

Ey iman edenler, size meclislerde "Yer açın" dendiği zaman, yer

açın; Allah size genişlik versin. Size: "Kalkın" denildiği zaman da

kalkın. Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri
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derecelerle yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Müca-

dele Suresi, 11)

Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin

almadan) ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için

daha hayırlıdır; umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Eğer orada kim-

seyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin;

ve eğer "Dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temiz-

dir. Allah yaptıklarınızı bilendir. (Nur Suresi, 27-28)

UYKU KONUSUNDA VİCDANLI DAVRANMAK, 
İHTİYACI KADAR UYUMAK

Gece-boyunca da pek az uyurlardı. (Zariyat Suresi, 17)

ALLAH'A, HÜKÜMLERİNE VE ELÇİLERİNE 
GÖNÜLDEN İTAAT ETMEK

Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Siz de işitiyorken,

ondan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20)

Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mümin bir erkek ve

mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı

yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan ederse, artık gerçekten o,

apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab Suresi, 36)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat

edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefisle-

rine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi

ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri

kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı. (Nisa Suresi, 64)

Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim
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de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.

(Nisa Suresi, 80)

Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve

Resûlündür. Buna göre, eğer mümin iseniz Allah'tan korkup-sakı-

nın, aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin." (Enfal

Suresi, 1)

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin,

çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah,

sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden

yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi.

(Nahl Suresi, 120)

Onlar derler ki: "Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik" sonra

bunun ardından onlardan bir grup sırt çevirir. Bunlar iman

etmiş değildirler. (Nur Suresi, 47)

Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman

mümin olanların sözü: "İşittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte fela-

ha kavuşanlar bunlardır. (Nur Suresi, 51)

"Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku eden-

lerle birlikte rüku et." (Al-i İmran Suresi, 43)

Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu

altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar.

İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Nisa Suresi, 13)

Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan

sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Nur

Suresi, 52)
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Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkek-

ler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve

gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve

sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar,

sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler

ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koru-

yan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zik-

reden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir

ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: "Eyvahlar bize,

keşke Allah'a itaat etseydik ve Resûl'e itaat etseydik." (Ahzab

Suresi, 66)

Kör olana güçlük (sorumluluk) yoktur, topal olana güçlük yoktur,

hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat eder-

se, (Allah) onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de

sırt çevirirse, onu acı bir azap ile azaplandırır. (Fetih Suresi, 17)

Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. Tümü,

Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri

arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik.

Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır" dediler. (Baka-

ra Suresi, 285)

De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sev-

sin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."

(Al-i İmran Suresi, 31)

Kimi Yahudiler, kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar ve dil-

lerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik ve
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karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve 'Raina' bizi güt, bize bak" derler.

Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'Bizi gözet' deselerdi,

elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat

Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir

bölümü dışında, inanmazlar. (Nisa Suresi, 46)

Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur

ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz. (Nur Suresi, 56)

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının,

dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar)

olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından

(ya da cimri tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş)

bulanlardır. (Tegabün Suresi, 16)

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız. (Al-i İmran

Suresi, 132)

Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi malların-

dan harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu göze-

ticidir.' Saliha kadınlar, gönülden (Allah'a), itaat edenler, Allah

nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır... (Nisa Suresi, 34)

Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine

nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehid-

ler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar? (Nisa Suresi,

69)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyi-

liği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar,

zekatı verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın

kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güç-

lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)
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De ki: "Allah'a itaat edin, Resûl'e itaat edin. Eğer yine yüz çevirir-

seniz, artık Onun (peygamberin) sorumluluğu kendisine yüklenen,

sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer Ona itaat ederse-

niz, hidayet bulmuş olursunuz. Elçiye düşen, apaçık bir tebliğden

başkası değildir." (Nur Suresi, 54)

Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak

"İslam (Müslüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalpleri-

nize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederseniz, O,

sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok

bağışlayandır, çok esirgeyendir." (Hucurat Suresi, 14)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan

emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık

onu Allah'a ve elçisine döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe

iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

(Nisa Suresi, 59)

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğiniz-

de sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan

korkup-sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir.

(Maide Suresi, 7)

Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Siz de işitiyorken,

ondan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20)

Ki O ( Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın.

Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla

kurtulmuştur. (Ahzab Suresi, 71)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resûl'e itaat edin ve kendi

amellerinizi geçersiz kılmayın. (Muhammed Suresi, 33)

Allah'a itaat edin ve Resûle de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olur-
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sanız, artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık bir tebliğ (ger-

çeği en yalın biçimde size iletme)dir. (Tegabün Suresi, 12)

DİKKATİMİZİN DAİMA AÇIK OLMASI  

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana

derin bir kuşku içindedirler.  Dikkatli olun; gerçekten O, herşeyi

sarıp-kuşatandır. (Fussilet Suresi, 54)

Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O,

üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecek-

leri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, herşeyi

bilendir. (Nur Suresi, 64)

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete

gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz

bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki

müminlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin.

Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. (Bakara Suresi, 214)

Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sizlere yemin ettikleri gibi

O'na da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir şey üzerine olduk-

larını sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten onlar, yalan söyleyen-

lerin ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 18)

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini

unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz

şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Mücadele

Suresi, 19)

Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk) bula-

mazsın ki, Allah'a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve

dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları,
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ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle

kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları Kendinden

bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennet-

lere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan

razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fır-

kasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah

(umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.

(Mücadele Suresi, 22)

KARGAŞA ÇIKARAN ÜSLUP VE TAVIRDAN 
KAÇINMAK, BOZGUNCULUK YAPMAMAK

"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve

insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde

bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." (Hud Suresi, 85)

(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona:

"Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece

herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve

yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.

(Bakara Suresi, 60)

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımızdan pek azı dışın-

da yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler

bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları refa-

hın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkarlardı. (Hud Suresi, 116)

Ki (bunlar) Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra

bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler

ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar, işte

bunlardır. (Bakara Suresi, 27)
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O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde boz-

gunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar.

Allah ise, bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi, 205)

Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda). Ve sana yetim-

leri sorarlar. De ki: "Onları ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlıdır.

Eğer onları aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir.

Allah bozgun (fesad) çıkaranı ıslah ediciden bilir (ayırt eder).

Eğer Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve

üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi, 220)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk

(fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin.

Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Sure-

si, 56)

"O'na iman edenleri tehdit ederek, Allah'ın yolundan alıkoymak için

ve onda çarpıklık arayarak (böyle) her yolun (başını) kesip-oturma-

yın. Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güçsüz) iken O, sizi çoğalttı. Boz-

gunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın."

(Araf Suresi, 86)

Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde

bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri

facirler gibi (bir) mi tutacağız? (Sad Suresi, 28)

"İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde

bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." (Şuara Suresi, 183)

"Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi

payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de

ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah,

bozgunculuk yapanları sevmez." (Kasas Suresi, 77)
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İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve

bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel)

Sonuç takva sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)

Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece

Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi

Harun'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların

yolunu tutma" dedi. (Araf Suresi, 142)

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne

ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Onlardan ona inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin

bozgunculuk çıkaranları daha iyi bilir. (Yunus Suresi, 40)

Onlar atınca, Musa dedi ki: "Sizlerin (ortaya) getirdiğiniz büyüdür.

Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Şüphesiz Allah, bozguncu-

luk çıkaranların işini düzeltmez." (Yunus Suresi, 81)

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozan-

lar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yer-

yüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir

ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. (Ra'd Suresi, 25)

İnkar edip de Allah'ın yolundan alıkoyanlar; Biz, işledikleri boz-

gunculuğa karşılık, onlara azap üstüne azap ilave ettik. (Nahl

Suresi, 88)

MÜMİN KİMSEYİ KOVMAMAK 

Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua

edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde bir şey

(yükümlülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur
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ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun. (En'am

Suresi, 52)

Ve ben mümin olanları kovacak değilim. (Şu'arâ Suresi, 114)

"Ey Kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim

ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim.

Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi, cahillik

etmekte olan bir kavim görüyorum. (Hud Suresi, 29)

ALLAH'A, KURAN'A, MÜSLÜMANLARA 
SADAKAT GÖSTERMEK

Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü'ne

iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olan-

ların ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 15)

Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakat-

lerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azap-

landıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüp-

hesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 24)

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkek-

ler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve

gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık

olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar,

sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler

ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koru-

yan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zik-

reden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir

ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)
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(Bundan başka bu mallar,) Hicret eden fakirleredir ki, onlar,

Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) arayıp, Allah'a ve O'nun Resûlü'ne

yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp-çıkarıl-

mışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır. (Haşr Suresi, 8)

GÖSTERİLEN GÜZEL AHLAKTA, YAPILAN 
HAYIRLI HİZMETLERDE İSTİKRARLI OLMAK

Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih

davranışlar' ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayır-

lıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. (Kehf Suresi, 46)

KURAN'DA BİLDİRİLEN BİR İBADET OLARAK
KORUNMA TEDBİRLERİ ALMAK

Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik

(uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?"

Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık."

Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi biri-

nizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın,

size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve

sakın sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da savaşa

bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın. (Nisa Suresi, 71)

İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında, onlardan bir grup, senin-

le birlikte dursun ve silahlarını (yanlarına) alsın; böylece onlar secde

ettiklerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer

grup gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da 'korunma araçlarını' ve

silahlarını alsınlar. Küfredenler, size apansız bir baskın yapabilmek

için, sizin silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınız)dan
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ayrılmış olmanızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa

veya hastaysanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yok-

tur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz, Allah kafirler için aşa-

ğılatıcı bir azab hazırlamıştır. (Nisa Suresi, 102)

Ve dedi ki: "Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı

kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam (gide-

remem). Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim.

Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler." (Yusuf

Suresi, 67)

Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam

dedi ki: "Siz, benim Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürüyor

musunuz? Oysa o, size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulu-

nuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir;

ve eğer doğru sözlü ise, (o zaman da) size va'dettiklerinin bir kısmı

size isabet eder. Şüphesiz Allah, ölçüyü taşıran, çok yalan söyleyen

kimseyi hidayete erdirmez." (Mümin Suresi, 28)

KÖTÜLÜĞÜ EN GÜZEL ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRMAK

İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü-

ğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düş-

manlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. (Fus-

silet Suresi, 34)

Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır; Biz, onların nitelendiregel-

diklerini en iyi bileniz. (Müminun Suresi, 96)

İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar

kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdikleri-

mizden infak ederler. (Kasas Suresi, 54)
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"Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni

öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin

Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz kendi günahını ve benim

günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim.

Zulmedenlerin cezası budur." (Maide Suresi, 28-29)

TUTUM VE DAVRANIŞLARINDA EN ÜSTÜN 
AHLAKI HEDEFLEMEK

Müminlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah, mallarıyla

ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün

kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak Allah,

cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. (Nisa

Suresi, 95)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin

ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve

savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak son-

radan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her biri-

ne en güzel olanı va'detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan hâberdardır.

(Hadid Suresi, 10)

Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve

ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptık-

ları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah katında bir olmazlar. Allah

zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 19)

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve

güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün

ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. (Mülk Suresi, 2)
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Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (her-

hangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-

gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

(Hicr Suresi, 85)

Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi,

4)

Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın

kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahip-

leridir. (Zümer Suresi, 18)

Şüphesiz muttaki olanlar, cennetlerde ve pınarlardadırlar; Rablerinin

kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce

ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı. (Zariyat Suresi, 15-16)

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar

ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır.

Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara

Suresi, 277)

HOŞ OLMAYAN LAKAPLAR TAKMAMAK

Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki

kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etme-

sin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi

(kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi

'olmadık-kötü lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne

kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta

kendileridir. (Hucurat Suresi, 11)
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DİN KONUSUNDA AKLIBAŞINDA CİDDİ BİR 
TAVIR İÇİNDE OLMAK, DİNİN OYUN VE EĞLENCE
KONUSU OLAMAYACAĞININ ŞUURUNDA OLMAK
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'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi

verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake

uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar

sular ve acıklı bir azap vardır. (En'am Suresi, 70)

...Allah'ın ayetlerini oyun (konusu) edinmeyin ve Allah'ın size

verdiği nimeti ve size öğüt olarak indirdiği Kitabı ve hikmeti anın.

Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah herşeyi bilendir. (Bakara

Suresi, 231)

Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmesin, bunu mutla-

ka oyun konusu yaparak dinliyorlar. (Enbiya Suresi, 2)

Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür. O, bir şaka değildir.

(Tarık Suresi, 13-14)

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi

arasında bulunanları yaratmadık. (Enbiya Suresi, 16)

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. (Araf Suresi, 51)

Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 'oyun ve oya-

lanma konusu' olsun diye yaratmadık. (Duhan Suresi, 38)

Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun

(konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir top-
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luluk olmalarındandır. (Maide Suresi, 58)

Eğer bir 'oyun ve oyalanma' edinmek isteseydik, bunu, Kendi

Katımız'dan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. (Enbiya

Suresi, 17)

ALLAH'IN AYETLERİNİN İNKAR EDİLDİĞİ, 
ALAYCI KONUŞMALARIN, ESPRİLERİN 
YAPILDIĞI ORTAMI TERK ETMEK  

Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir

başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unut-

turacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden

toplulukla beraber oturma. (En'am Suresi, 68)

O, size Kitap'ta: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay

edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye

kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye

indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehen-

nemde toplayacak olandır. (Nisa Suresi, 140)

KAŞ GÖZ İŞARETLERİYLE ALAYCI 
BİR TAVIR SERGİLEMEMEK

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişi-

nin vay haline... (Hümeze Suresi, 1)

ANNE VE BABAYA İYİLİKLE DAVRANMAK, 
YAŞLILIK DÖNEMLERİNDE ONLARI 
GÜZELLİKLE SAHİPLENMEK

Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik.

Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hami-

lelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü
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(erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim,

bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve Senin razı

olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için

soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve ger-

çekten ben Müslümanlardanım." (Ahkaf Suresi, 15)

Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyi-

likle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin

yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf " bile deme ve onları azar-

lama; onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçakgönüllülük

kanadını ger ve de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye

ettilerse Sen de onları esirge." (İsra Suresi, 23-24)

Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye

ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır.

Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir. "Hem Bana, hem anne ve

babana şükret, dönüş yalnız Bana'dır." (Lokman Suresi, 14)

Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini)

tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak

koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda,

onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size

haber vereceğim. (Ankebut Suresi, 8)

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak

edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve

yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz

bilir." (Bakara Suresi, 215)

Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-baba-

ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak

komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin
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malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük

taslayıp böbürleneni sevmez. (Nisâ Suresi, 36)

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 rızıkla-

rını 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." (En'am Suresi, 151)

Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne-

ye-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 (hala)

yüz çeviriyorsunuz. (Bakara Suresi, 83)

YETİMLERE GÜZEL DAVRANMAK, 
ONLARIN HAKLARINA TİTİZLİK GÖSTERMEK

Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda). Ve sana yetim-

leri sorarlar. De ki: "Onları ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlı-

dır. Eğer onları aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşleri-

nizdir..." (Bakara Suresi, 220) 

Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir yetim

iken, seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken, 'doğru

yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi

mi? Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme. (Duha Suresi 5-9)

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip-kakan, yoksulu doyur-

mayı teşvik etmeyen odur. (Ma'un Suresi, 1-3)
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Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne-

ye-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 (hala)

yüz çeviriyorsunuz. (Bakara Suresi, 83)

Gerçekten, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına

ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir.

(Nisa Suresi, 10)

(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır

olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söy-

leyin. (Nisa Suresi, 8)

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-baba-

ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak

komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin

malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük

taslayıp böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştir-

meyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü

bu, büyük bir suçtur. (Nisa Suresi, 2)

"Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel

(şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak

yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yükle-

meyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın

ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki

öğüt alıp-düşünürsünüz." (En'am Suresi, 152)

Erginlik çağına erişinceye kadar, -o da en güzel bir tarz olması-

dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin. Çünkü

ahid bir sorumluluktur. (İsra Suresi, 34)
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YETİME İKRAM ETMEK, YOKSULU 
DOYURMAK İÇİN İNSANLARI TEŞVİK ETMEK

Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek

için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. (Fecr Suresi, 17-18)

"Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün,

kendisine hiçbir sıcak dost yoktur." (Hakka Suresi, 34-35)

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip-kakan, yoksulu doyur-

mayı teşvik etmeyen odur. (Ma'un Suresi, 1-3)

"Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?" Onlar: "Biz namaz kılan-

lardan değildik" dediler. "Yoksula yedirmezdik." (Müddesir Suresi,

42-44)

Kendileri için birtakım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık

olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban

adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk

çeken yoksulu da doyurun. (Hac Suresi, 28)

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime

ve esire yedirirler. (İnsan Suresi, 8)

(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır

olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz

söyleyin. (Nisa Suresi, 8)

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da... (İsra Suresi,

26)

İSTEYİP DİLENENE ÇIKIŞMAMAK  

İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma. (Duha Suresi, 10)
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İNFAKTA, İNSANLARA GÖSTERİŞTEN 
VE MİNNET ETMEKTEN SAKINMAK

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara

karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet

ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üze-

rinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak

bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandık-

larından hiçbir şeye güç yetiremez(elde edemez)ler. Allah, kafirler

topluluğuna hidayet vermez. (Bakara Suresi, 264)

Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin

peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri

Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

(Bakara Suresi, 262)

Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler,

Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olur-

sa, artık ne kötü bir arkadaştır o. (Nisa Suresi, 38)

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime

ve esire yedirirler. "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yedi-

riyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür." "Çünkü

biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz."

(İnsan Suresi, 8-10)

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleş-

tirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yük-

sekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini

iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur

isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.

(Bakara Suresi, 265)
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Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve

sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın.

Allah işitendir, bilendir. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar

Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah Katın-

da bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine (bir

yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşma-

dır. Allah da onları Kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah,

bağışlayandır, esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 98-99)

De ki: "İsteyerek veya istemeyerek infak edin; sizden kesin olarak

kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz."

İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı

ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoş-

larına gitmiyorken infak etmeleridir. (Tevbe Suresi, 53-54)

Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir.

Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak

ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu

istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne

infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce

ödenecektir. (Bakara Suresi, 272)

Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın

yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha eren-

ler onlardır. (Rum Suresi, 38)

MALINI GECE GÜNDÜZ, GİZLİ AÇIK, 
DARLIKTA VE BOLLUKTA İNFAK ETMEK

Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık

bunların ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar

mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 274)
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Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler,

namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimiz-

den gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte

onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar

içindir. (Ra'd Suresi, 22)

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler

ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah,

iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

Gerçekten Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar

ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak

edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.

(Fatır Suresi, 29)

İman etmiş kullarıma söyle: "Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o

gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine

rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler." (İbra-

him Suresi, 31)

KENDİSİNİN SEVDİĞİ GÜZEL VE İYİ OLAN 
ŞEYLERDEN İNFAK ETMEK, BEĞENMEDİĞİ KÖTÜ
BİR ŞEYİ BAŞKASINA VERMEYE KALKIŞMAMAK

Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsi-

niz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Al-i İmran

Suresi, 92)

Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yer-

den bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan ala-

mayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüp-

hesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.

(Bakara Suresi, 267)
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ALLAH'IN İNFAKIN KARŞILIĞINI 
KAT KAT ARTTIRACAĞINI VE 
BÜYÜK BİR BEREKET VERECEĞİNİ BİLMEK

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren,

her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir.

Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilen-

dir. (Bakara Suresi, 261)

...Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak öde-

nir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal Suresi, 60)

De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine geniş-

letip-yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz, O (Allah),

yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Sebe

Suresi, 39)

Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştık-

ları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara

karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır. (Tevbe

Suresi, 121)

Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık

bunların ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve

onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 274)

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. "Sizi kendilerinde halifeler kılıp har-

cama yetkisi verdiği' şeylerden infak edin. Artık sizden kim iman

edip infak ederse, onlara büyük bir ecir vardır. (Hadid Suresi, 7)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin

ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve

savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak son-

radan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her bi-
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rine en güzel olanı va'detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan haber-

dardır. (Hadid Suresi, 10)

ALLAH'A İSİMLERİYLE DUA ETMEK

İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin.

O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta

oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. (Araf Suresi, 180)

De ki: "Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırır-

sanız; sonunda en güzel isimler O'nundur."... (İsra Suresi, 110)

ALLAH'A YALVARA YALVARA 
İÇİN İÇİN DUA ETMEK  

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi

aşanları sevmez. (Araf Suresi, 55)

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine,

ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlar-

dan olma. (A'raf Suresi, 205)

HİKMETİ VERENİN ALLAH OLDUĞUNU 
UNUTMAMAK VE HİKMET VERMESİ 
İÇİN ALLAH'A DUA ETMEK

Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcı-

lığını vermiştik. (Sad Suresi, 20)

"Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara

kat; Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk)

ver." (Şuara Suresi, 83-84)

Onun (Davud'un) mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anla-

tım çarpıcılığını vermiştik. (Sad Suresi, 20)
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Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet veri-

lene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden baş-

kası öğüt alıp-düşünmez. (Bakara Suresi, 269)

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdikleri-

mizdir. Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, Biz

buna (karşı) inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. (En'am

Suresi, 89)

Andolsun, Lukman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim

şükrederse, artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse, artık

şüphesiz, (Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olma-

yan)dır, Hamiddir (hamd yalnızca O'na aittir). (Lokman Suresi, 12)

Bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdir. Rabbin

ile beraber başka ilahlar kılma, yoksa yerilmiş, kovulmuş olarak

cehenneme bırakılırsın. (İsra Suresi, 39)

"Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım; sonra Rabbim bana

hüküm (ve hikmet) verdi ve beni gönderilen (elçilerden) kıldı."

(Şuara Suresi, 21)

O, erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir 'hüküm ve hikmet'

ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz.

(Kasas Suresi, 14)

Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u

öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden

öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def 'i (engel-

lemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah,

alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

Yoksa onlar, Allah'ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıs-

kanıyorlar? Doğrusu Biz, İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti ver-
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dik; onlara büyük bir mülk de verdik. (Nisa Suresi, 54)

(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya,

Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. (Meryem

Suresi, 12)

DİNİ TEBLİĞ EDEREK İNSANLARI ALLAH'A,
İSLAM'A DAVET ETMEK

De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ede-

rim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müş-

riklerden değilim." (Yusuf Suresi, 108)

"Ey kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin ve O'na iman edin;

günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan koru-

sun." (Ahkaf Suresi, 31)

(Nuh) Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz

davet edip-durdum. Fakat davet etmem, bir kaçıştan başkasını art-

tırmadı. Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde,

onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler

ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler. Sonra onları

açıktan açığa davet ettim. Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan

ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim." (Nuh

Suresi, 5-9)

Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoyma-

sınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.  (Kasas Sure-

si, 87)

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslü-

manlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi,

33)
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Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu gör-

evini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olur-

sun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, kafir olan

bir topluluğu hidayete erdirmez. (Maide Suresi, 67) 

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler;

fakat (Müslümanların aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazısını

inkar edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah'a kulluk etmek ve

O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O'na davet ede-

rim ve son dönüşüm O'nadır." (Ra'd Suresi, 36)

YARAR SAĞLAYACAKSA ÖĞÜT 
VERİP TEBLİĞ YAPMAK

Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa, 'öğüt

verip hatırlat.' Allah'tan 'İçi titreyerek korkan' öğüt alır-düşünür.

'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır. (A'la Suresi, 9-11)

Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde

bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara

Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)

Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmaz-

lar. (Yasin Suresi, 10)

Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için far-

ketmez; inanmazlar. (Bakara Suresi, 6)

"Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek iste-

sem de, öğüdümün size yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O'na

döndürüleceksiniz." (Hud Suresi, 34)

Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp

kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Ve sen körleri düştükleri
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sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize

iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte Müslüman olanlar bun-

lardır. (Neml Suresi, 80-81)

Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

Sen ancak, zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan

(Allah')a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte

böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi,

10-11)    

DİNİ TEBLİĞDEN ÜCRET TALEP ETMEMEK

"Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimseler-

dir." (Yasin Suresi, 21)

(Ey Peygamber) De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret istemi-

yorum ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenlerden de deği-

lim." (Sad Suresi, 86)

"Ey Kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum.

Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir… (Hud Suresi, 29)

Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyo-

rum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir… (Hud

Suresi, 51)

İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu

hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemi-

yorum. O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası

değildir." (En'am Suresi, 90)

De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun. Benim

ecrim (ücretim), yalnızca Allah'a aittir. O, herşeye şahid olandır."

(Sebe Suresi, 47)
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Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O,

alemler için yalnızca bir 'öğüt ve hatırlatmadır.' (Yusuf Suresi, 104)

De ki: "Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen

(insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum." (Fur-

kan Suresi, 57)

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca

alemlerin Rabbine aittir." (Şuara Suresi, 109)

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde

vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında siz-

den hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki

iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılı-

ğını verendir. (Şura Suresi, 23)

DİNİ KONULARDA KİMSEYİ ZORLAMAMAK, 
BASKI YAPMAMAK

Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapık-

lıktan apaçık ayrılmıştır... (Bakara Suresi, 256)

De ki: "Ey kafirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığı-

ma siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak deği-

lim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size,

benim dinim bana." (Kafirun Suresi, 1-5)

İFFETİNİ KORUMAK

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır; Ancak eşleri ya da sağ ellerinin

sahip olduklarına karşı (tutumları) hariç; bu konuda kınanmış

değillerdir. (Müminun Suresi, 5-6)
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Ve onlar, ırzlarını korurlar. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin

malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

(Mearic Suresi, 29-31)

Müminlere söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsın-

lar ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçek-

ten Allah, yaptıklarından haberdârdır. Mümin kadınlara da söyle:

"Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını

korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden

görüneni hariç. (Baş)örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak

şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından

ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kar-

deşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin

oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında

bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidar-

sız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanı-

mayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri

bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe

edin ey müminler, umulur ki felah bulursunuz." (Nur Suresi, 30-31)

Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, süslerini açığa

vurmaksızın (dış) elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir

sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha

hayırlıdır. Allah, işitendir, bilendir. (Nur Suresi, 60)

İçinizden özgür mümin kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler,

o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden

(alsın.) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Öyleyse onları, fuhuşta

bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velile-

rinin izniyle nikahlayın... (Nisa Suresi, 25)
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Nikah (imkanı) bulamayanlar, Allah onları Kendi fazlından zen-

ginleştirinceye kadar iffetli davransınlar... (Nur Suresi, 33)

Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbi-

selerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür

ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan

budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 59)

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkek-

ler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve

gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık

olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar,

sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler

ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını)

koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça)

zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük

bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)

Irzını koruyan (Meryem); Biz ona Kendi ruhumuzdan üfledik, onu

ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. (Enbiya Suresi, 91)

EVLERE GİRERKEN SELAM VERMEK

...Evlere girdiğiniz vakit, Allah tarafından kutlu, güzel bir yaşama

dileği olarak birbirinize selam verin. İşte Allah, size ayetleri böyle

açıklar, umulur ki aklınızı kullanırsınız. (Nur Suresi, 61)

Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani, yanı-

na girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti.

"(Haklarında bilgim olmayan) Yabancı bir topluluk." (Zariyat Suresi,

24-25)
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EVLERE İZİN ALMADAN VE EV HALKINA 
SELAM VERMEDEN GİRMEMEK

...Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin

almadan) ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin. Bu sizin için

daha hayırlıdır; umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Eğer orada kim-

seyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girme-

yin; ve eğer "Dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin için daha temiz-

dir. Allah yaptıklarınızı bilendir. (Nur Suresi, 27-28)

SELAM VERİLDİĞİNDE AYNISIYLA VEYA 
DAHA GÜZELİYLE KARŞILIK VERMEK 

Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam

verin ya da aynıyla karşılık verin. Şüphesiz, Allah her şeyin hesa-

bını tam olarak yapandır. (Nisa Suresi, 86)

EVLERE KAPILARINDAN GİRMEK 

...İyilik (birr), evlere arkalarından gelmeniz değildir, ama iyilik

sakınan(ın tutumudur). Evlere kapılarından girin. Allah'tan sakı-

nın, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Bakara Suresi, 189)

MİSAFİRPERVER OLMAK, MİSAFİRE 
SORMADAN GECİKMEKSİZİN 
GÜZEL İKRAMLARDA BULUNMAK  

Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani, yanı-

na girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam" demişti. "(Hak-

larında bilgim olmayan) Yabancı bir topluluk." Hemen (onlara) sez-

dirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri)

geldi. Derken onlara yaklaştırıp (ikram etti); "Yemez misiniz?"

dedi. (Zariyat Suresi, 24-27)
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Andolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam"

dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden kızartılmış bir

buzağı getirdi. (Hud Suresi, 69)

İNSANLARA KARŞI BÜYÜKLENMEMEK, 
YÜRÜYÜŞÜNDE, TAVRINDA ÜSLUBUNDA 
DAİMA ALÇAKGÖNÜLLÜ-TEVAZULU 
BİR TUTUM İÇİNDE OLMAK
"İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş  olarak

yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni

sevmez. Yürüyüşünde orta bir yol tut... (Lokman Suresi, 18-19)

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin,

ne dağlara boyca ulaşabilirsin. (İsra Suresi, 37)

O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü

olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman

"Selam" derler. (Furkan Suresi, 63)

Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-baba-

ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak

komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin

malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyük-

lük taslayıp böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık ola-

rak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar

diye. İşte sizin İlahınız bir tek İlah'tır, artık yalnızca O'na teslim olun.

Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,

Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sevdiği

müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu',
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Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkma-

yan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir.

Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim,

onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." (İsra

Suresi, 24)

BAĞIRARAK KONUŞMAMAK 
"Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri)

eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir."

(Lokman Suresi, 19)

GÜZELLİKLER KARŞISINDA "MAŞAALLAH" 
DİYEREK ALLAH'I YÜCELTMEK
"Bağına girdiğin zaman, 'MaşaAllah, Allah'tan başka kuvvet yok-

tur' demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından

senden daha az (güçte) görüyorsan." (Kehf Suresi, 39)

GELECEKTE YAPILACAK HER ŞEY 
İÇİN "İNŞAALLAH" DİYEREK ALLAH'I 
YÜCELTMEK VE ANCAK ALLAH 
DİLERSE YAPABİLECEĞİNİ HATIRLAMAK
Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme.

Ancak: "Allah dilerse" (inşaAllah yapacağım de)... (Kehf Suresi,

23-24) 

(Musa:) "İnşaAllah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiçbir

işte sana karşı gelmeyeceğim" dedi. (Kehf Suresi, 69) 
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GELECEĞE YÖNELİK BİR KONUDA "İNŞAALLAH"
DEMEYİ UNUTTUĞUNDA ALLAH'I ZİKRETMEK

Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme.

Ancak: "Allah dilerse" (inşaAllah yapacağım de). Unuttuğun zaman

Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki, Rabbim beni bundan daha

yakın bir başarıya yöneltip-iletir." (Kehf Suresi, 23-24)

ALLAH'IN İŞARET ETTİĞİ VE ARAŞTIRMAMIZI,
DÜŞÜNMEMİZİ İSTEDİĞİ KONULARA YÖNELMEK

Onlar hala Kuran'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan baş-

kasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar

(çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı. (Nisa Suresi, 82)

Onlar, yine de o sözü (Kuran'ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa

onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (Müminun

Suresi, 68)

(Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl

sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad Suresi, 29)

Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu

iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah'a göre kolaydır. De ki: "Yeryüzünde

gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir

bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa

edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Ankebut

Suresi, 19-20)

O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer,

birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan

yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiyâ Suresi, 30)
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Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi?

Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi?

(Gaşiye Suresi, 17-20) 

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın

kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar. (Saffat Suresi, 12)

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu

nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık?

Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten

(nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için

'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 6-8)

O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

mış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir;

herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

(Mülk Suresi, 3)

İnsan demektedir ki: "Ben öldükten sonra mı, gerçekten diri olarak

çıkarılacağım?" İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten

bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu?

(Meryem Suresi, 66-67)

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? (Tarık Suresi, 5)

İSLAM'A, KURAN'A HİZMETTE HİÇBİR 
KUŞKUYA KAPILMADAN CİDDİ 
ÇABA HARCAMAK

Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek

ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır. (İsra Suresi, 19)

Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü'ne
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iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mal-

larıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olan-

ların ta kendileridir.  (Hucurat Suresi, 15)

Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan

olma. (Al-i İmran Suresi, 60)

Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı oku-

yanlara sor. Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmiştir, şu halde

kuşkuya kapılanlardan olma. (Yunus Suresi, 94)

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açık-

lanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun

gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler.

Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma. (En'am Suresi, 114)

Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri

kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister.

(Tevbe Suresi, 45)

ALLAH YOLUNDA MÜCADELE 
İÇİN HAZIRLIK YAPMAK

Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazır-

layın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların

dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-

caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz ola-

rak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal Suresi, 60)

Eğer (savaşa) çıkmak isteselerdi, herhalde ona bir hazırlık yapar-

lardı. Ancak Allah, (savaşa) gönderilmelerini çirkin gördü de ayak-

larını doladı ve; "(Onlara) Siz de oturanlarla birlikte oturun" denildi.

(Tevbe Suresi, 46)
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Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla

ve canlarınızla cehd edin (çaba harcayın). Eğer bilirseniz, bu sizin

için daha hayırlıdır. (Tevbe Suresi, 41)

Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız)

zaman gerekli araştırmayı yapın ve size (İslam geleneğine göre)

selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen

mümin değilsin" demeyin. Asıl çok ganimet, Allah Katındadır, bun-

dan önce siz de böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu. Öyleyse

iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi

olandır. (Nisa Suresi, 94)

Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın

denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız? Ahiretten (cayıp)

dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya

hayatının yararı pek azdır. Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi

pek acı bir azapla azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu

getirip değiştirecektir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah,

herşeye güç yetirendir. (Tevbe Suresi, 38-39)

Ey Peygamber, müminleri savaşa karşı hazırlayıp teşvik et. Eğer

içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlup ede-

bilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden

binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.

(Enfal Suresi, 65)

ALLAH YOLUNDA GEREKTİĞİ GİBİ 
VE KUR'AN'LA MÜCADELE VERMEK

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kuran'la) büyük bir müca-

dele ver. (Furkân Suresi, 52)
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Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O, sizleri seçmiş ve din

konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde

olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da

sizi "Müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid

olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru

namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte,

ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı. (Hac Suresi, 78)

Bundan dolayı, savaşta onları yakalarsan, öyle darmadağın et ki,

onlarla arkalarından gelecek olanlar(ı caydır). Umulur ki ibret

alırlar. (Enfal Suresi, 57)

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve can-

larıyla cihad edenlerin Allah Katında büyük dereceleri vardır.

İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Tevbe Suresi, 20)

ALLAH YOLUNDA MÜCADELEDE ASLA İSTEKSİZ,
ŞEVKSİZ BİR TUTUM İÇİNE GİRMEMEK 

Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardığında mümin-

lerden bir grup isteksizdi. (Enfal Suresi, 5)

Dediler ki: "Ey Musa biz, onlar durduğu sürece hiçbir zaman

oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burada

duracağız." (Maide Suresi, 24)

Kendilerine; 'Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin'

denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlar-

dan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da şiddetli

bir korkuyla korkuya kapılıyorlar ve: 'Rabbimiz, ne diye savaşı üze-

rimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?'

dediler. De ki: 'Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha
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hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile

haksızlığa uğratılmayacaksınız.' (Nisa Suresi, 77)

Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup

kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla

cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dedi-

ler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kav-

rayıp anlasalardı. (Tevbe Suresi, 81)

Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın

denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız? Ahiretten (cayıp)

dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya

hayatının yararı pek azdır. Eğer savaşa kuşanıp çıkmazsanız, O sizi

pek acı bir azapla azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu geti-

rip değiştirecektir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her-

şeye güç yetirendir. (Tevbe Suresi, 38-39)

Eğer (savaşa) çıkmak isteselerdi, herhalde ona bir hazırlık yapar-

lardı. Ancak Allah, (savaşa) gönderilmelerini çirkin gördü de ayak-

larını doladı ve; "(Onlara) Siz de oturanlarla birlikte oturun"

denildi. (Tevbe Suresi, 46)

Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni

izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. "Eğer güç yetirseydik

muhakkak seninle birlikte (savaşa) çıkardık." diye sana Allah adına

yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların

gerçekten yalan söylediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der.

Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz

cehennem, o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır. (Tevbe

Suresi, 49)
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"Allah'a iman edin, O'nun elçisi ile cihad etmeye çıkın" diye bir sûre

indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar, senden izin isteyip:

"Bizi bırak, oturanlarla birlikte olalım" dediler. (Tevbe Suresi, 86)

Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın

yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı

bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok

küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyor-

lardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. (Al-i İmran Sure-

si, 167)

Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: "Ey Yesrib (Medine) halkı,

artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün." Onlardan

bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye peygamberden

izin istiyordu; oysa onlar(ın evleri) açık değildi. Onlar yalnızca

kaçmak istiyorlardı. (Ahzab suresi, 13)

İSLAM AHLAKINI YAŞAMADA AĞIR 
DAVRANMAMAK, GEVŞEKLİK 
GÖSTERMEMEK

Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet, size bir musibet

isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla

birlikte olmadım" der. (Nisa Suresi, 72)

Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın

denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız? Ahiretten (cayıp)

dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya

hayatının yararı pek azdır. (Tevbe Suresi, 38)
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Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın vaadi haktır; kesin bilgiyle

inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekli-

ğe) sürüklemesinler. (Rum Suresi, 60)

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en

üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler

de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den

dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabreden-

leri sever. (Al-i İmran Suresi, 146)

Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul

olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye

'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,)

onların tümünü huzurunda toplayacaktır. (Nisa Suresi, 172)

Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini

eksiksiz ödeyecek ve onlara Kendi fazlından ekleyecektir de. Çekim-

ser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azapla azaplan-

dıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost

ve yardımcı bulamayacaklardır. (Nisa Suresi, 173)

YERYÜZÜNDE FİTNE KALMAYINCAYA 
VE DİN İSLAM OLUNCAYA KADAR 
MÜCADELE ETMEK

Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlar-

la cehd edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını

görendir. (Enfal Suresi, 39)
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ALLAH YOLUNDA MÜCADELE EDEN MÜMİNLERE
ALLAH'IN YARDIM EDECEĞİNİ UNUTMAMAK   

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz.

Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)

Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih (zafer ve

ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kafirlere

bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, müminlerden size

(gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" derler. Allah, kıyamet günü ara-

nızda hükmedecektir. Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde

kesinlikle yol vermez. (Nisa Suresi, 141)

Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına İslama ve Müslü-

manlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayak-

larınızı sağlamlaştırır. (Muhammed Suresi, 7)

Öyle ki elçiler, umutlarını kesip de, artık onların gerçekten yalan-

ladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; Biz

kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu-günahkarlar topluluğundan

zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. (Yusuf Suresi, 110)

Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız

yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların

kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manas-

tırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı

mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım

edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır,

aziz olandır. (Hac Suresi, 40)

O zaman sizden iki grup, neredeyse 'çözülüp geri çekilmek' istemişti.

Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık müminler, yalnız-

ca Allah'a tevekkül etmelidir. (Ali İmran Suresi, 122)
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Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir

hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici

olarak) müminlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır.

(Ahzab Suresi, 25)

...Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. O,

dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

(Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insan-

ların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 4-6)

GEREKTİĞİNDE ALLAH İÇİN HİCRET 
ETMEK, HİCRET EDENLERİ BARINDIRMAK  

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda malla-

rıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar

ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır... (Enfal

Suresi, 72)

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile

(hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek

mümin olanlar bunlardır... (Enfal Suresi, 74)

İman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar

sizdendir... (Enfal Suresi, 75)

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canla-

rıyla cihad edenlerin Allah Katında büyük dereceleri vardır... (Tevbe

Suresi, 20)

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rab-

bime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır,

hüküm ve hikmet sahibidir." (Ankebut Suresi, 26)

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönül-
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lerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen

şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendi-

lerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine

tercih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkularından' korun-

muşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır. (Haşr Suresi, 9)

Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevap verdi: "Şüp-

hesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini

boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin,

yurtlarından sürülüp çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin,

çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları,

altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah

Katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en

güzeli O'nun Katındadır." (Al-i İmran Suresi, 195)

Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad eden-

ler; işte onlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır,

esirgeyendir. (Bakara Suresi, 218)

Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince

muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüp-

hesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Hac Suresi, 58)

Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah

yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsin-

ler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz?

Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)

Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur,

genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve Resûlü'ne hicret etmek üzere evin-

den çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a

düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. (Nisa Suresi, 100)
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Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada

şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise

daha büyüktür. Bilmiş olsalardı. (Nahl Suresi, 41)

Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret

edenlerin, ardından cihad edip, sabredenlerin (destekçisidir).

Şüphesiz senin Rabbin, bundan sonra da gerçekten bağışlayandır,

esirgeyendir. (Nahl Suresi, 110)

GÜNAH İŞLEMEKTEN TİTİZLİKLE SAKINMAK 

Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terk edin. Çünkü günahı

kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir.

(En'am Suresi, 120)

Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurla-

rınızı örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokarız. (Nisa Sure-

si, 31)

(Bunlar,) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazlıklardan kaçı-

nanlar ve gazablandıkları zaman bağışlayanlar, Rablerine icabet

edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile

olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler

ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

(Şura Suresi, 37-39)

De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olan-

larını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan

'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği

şeyi Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söy-

lemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 33)
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...İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada

yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının. Gerçekten Allah

(ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Maide Suresi, 2)

Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin.

Üstünüze gökten sağanak (yağmurlar, bol nimetler) yağdırsın ve

gücünüze güç katsın. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin.

(Hud Suresi, 52)

İSRAF ETMEMEK 

Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin,

için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Araf Suresi,

31)

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek

saçıp-savurma. (İsra Suresi, 26)

Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma.

Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın. (İsra Suresi,

29)

Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harca-

maları,) ikisi arasında orta bir yoldur. (Furkân Suresi, 67)

Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zey-

tinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez -yaratan O'dur.

Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin;

israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (En'am Suresi, 141)
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VESVESEYE KAPILMAMAK, VESVESE 
GELDİĞİNDE ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINMAK 

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelir-

se, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Allah'tan)

Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşü-

nürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp

bilmişlerdir. (A'raf Suresi, 200-201)

Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım.

(Müminun Suresi, 97)

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a

sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Fussilet Suresi, 36)

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanla-

rın (gerçek) İlahına; 'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp

duran' vesvesecinin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese

verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); Gerek cinlerden, gerekse

insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım). (Nas Suresi, 1-6)

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kah-

redici bir acı ve azap dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti. (Sad

Suresi, 41)

TAVIR VE DÜŞÜNCELERİNDE ŞEYTANIN 
ETKİSİNE GİRMEKTEN SAKINMAK

Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe" (Silm'e,

İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apa-

çık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 208)

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini

unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz
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şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Mücadele

Suresi, 19)

Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düş-

man edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkın-

dan olmaya çağırır. (Fatır Suresi, 6)

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın

adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utan-

mazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve

rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı.

Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir.

(Nur Suresi, 21)

Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini ken-

dilerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, onları cennetten

çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve

taraftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmekte-

dir. Biz gerçekten şeytanları, inanmayacakların dostları kıldık. (Araf

Suresi, 27)

İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan kork-

mayın, eğer müminlerseniz, Benden korkun. (Al-i İmran Suresi,

175)

Şeytan sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın. Gerçekten o,

sizin için açıkça bir düşmandır. (Zuhruf Suresi, 62)

De ki: "Bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapa-

lım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak

yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da: "Doğru yola, bize

gel" diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde

259

Adnan Oktar (Harun Yahya)



gerisin geri mi döndürülelim?" De ki: "Hiç şüphesiz Allah'ın

yolu, asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim

etmekle emrolunduk." (En'am Suresi, 71)

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeyta-

nın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının;

umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide Suresi, 90)

"Ey Ademoğulları, ben size and vermedim mi ki: Şeytana kulluk

etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır;.. ( Yasin Suresi,

60)

ŞEYTANIN HİLESİNİN ZAYIF OLDUĞUNU, 
SAMİMİ İMAN EDENLER ÜZERİNDE 
BİR ETKİSİNİN OLMAYACAĞINI BİLMEK  
İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut
yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphe-
siz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. (Nisa Suresi, 76)

Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a

sığın. Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler

üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. Onun zor-

layıcı-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak

koşanlar üzerindedir. (Nahl Suresi, 98-100)

Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü

mutlaka azdırıp-kışkırtacağım. Ancak onlardan, muhlis olan kul-

ların hariç." (Sad Suresi, 82-83)

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerin-

de onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. (Nahl Suresi, 99)

Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de

yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süs-
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leyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-sap-

tıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."

(Allah) Dedi ki: "İşte bu, Bana göre dosdoğru olan yoldur." (Hicr

Suresi, 39-41)

ALLAH'IN NİMETLERİNİ SÜREKLİ ANMAK, 
ANLATMAK VE ALLAH'A ŞÜKRETMEK

Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)

Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir

genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışla-

yandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olan-

larını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şük-

redin. (Nahl Suresi, 114)

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kal-

kışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki,

insan pek zalimdir, pek nankördür. (İbrahim Suresi, 34)

Andolsun, Lukman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şük-

rederse, artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse, artık şüp-

hesiz, (Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır,

Hamid'dir (hamd yalnızca O'na aittir). (Lokman Suresi, 12)

...O'nun fazlından aramanız ve umulur ki şükretmeniz için gemi-

lerin onda (denizde) suları yara yara akıp gittiğini görürsün.

(Fatır Suresi, 12)

Allah; Kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O'nun fazlından arar-

sınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükreder-

siniz. (Casiye Suresi, 12)
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Allah, kendisinde sükun bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da

gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınır-

sız) bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.

(Mümin Suresi, 61)

Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları

nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (Fazl) sahibi-

dir, ancak onların çoğu şükretmezler. (Yunus Suresi, 60)

Andolsun, Sebe' (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır.

(Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) "Rab-

binizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağış-

layan bir Rabb(iniz var)." (Sebe Suresi, 15)

Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar

ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şük-

rederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır. (Sebe Suresi, 13)

Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona Ruhundan üfledi. Sizin

için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz?

(Secde Suresi, 9)

Size Kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi ve

O'nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz

için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, O'nun ayet-

lerindendir. (Rum Suresi, 46)

"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım

yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tap-

tıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın

Katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na dön-

dürüleceksiniz." (Ankebut Suresi, 17)
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Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve

O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü

var etti. Umulur ki şükredersiniz. (Kasas Suresi, 73)

Şüphesiz, senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf (fazl) sahibidir,

ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. (Neml Suresi, 73)

Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve

giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda

(suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun

fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

Ve sizin için ona, zorlu-savaşınızda sizi korusun diye, '(madeni)

giyim-sanatını' öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz?

(Enbiya Suresi, 80)

"Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz ger-

çekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüp-

hesiz, Benim azabım pek şiddetlidir." (İbrahim Suresi, 7)

Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmış-

tınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O,

sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size

temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz. (Enfal Suresi, 26)

Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlik-

ler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz? (Araf Suresi, 10)

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah

şükrün karşılığını verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)

Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik.

Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hami-

lelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü
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(erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim,

bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve Senin razı

olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için

soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve ger-

çekten ben Müslümanlardanım." (Ahkaf Suresi, 15)

Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan

bineceğiniz şeyleri var etti. Onların sırtlarına binip-doğrulmanız,

sonra doğrulduğunuz zaman, Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve:

"Bunlara bizim için boyun eğdiren (Allah) ne Yücedir, yoksa biz

bunu (kendi hizmetimize) yanaştıramazdık" demeniz için. (Zuh-

ruf Suresi, 12-13)

Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yer-

den sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı?

O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?

(Fatır Suresi, 3)

…Allah'ın ayetlerini oyun (konusu) edinmeyin ve Allah'ın size ver-

diği nimeti ve size öğüt olarak indirdiği Kitabı ve hikmeti anın.

Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah herşeyi bilendir. (Bakara

Suresi, 231)

O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola

iletti. (Nahl Suresi, 121)

Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzeri-

nizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden

yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size

verdi." (Maide Suresi, 20)

(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rab-

bim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoş-
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nut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rah-

metinle salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19)

Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp

kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi

yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlından-

dır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye

beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti).

Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük

ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihti-

yacı olmayan)dır, Kerim olandır. (Neml Suresi, 40)

ALLAH'TAN BAĞIŞLANMA VE AF 
DİLEMEK VE TÖVBE ETMEK

Ve 'çirkin bir hayasızlık' işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri

zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlan-

ma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir

de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir. (Al-

i İmran Suresi, 135)

Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah'ın va'di haktır. Günahın için

mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.  (Mümin

Suresi, 55)

"Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan

bir çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahla-

rımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla bir-

likte öldür." (Al-i İmran Suresi, 193)

Sonra gerçekten Rabbin, cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra

bunun ardından tevbe eden ve ıslah olanlar(la beraberdir). Şüp-
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hesiz Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi,

119)

Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşı-

rılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve

bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir

şey değildi. (Al-i İmran Suresi, 147)

Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin…

(Hud Suresi, 3)

Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edil-

mesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zul-

mettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve

elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri

kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı. (Nisa Suresi, 64)

Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışları-

nı) düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhak-

kak Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Maide Suresi, 39)

Ancak kim tevbe edip iman eder ve salih amellerde bulunursa

artık kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. (Kasas Suresi, 67)

Dedi ki: "Ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda acele

davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi?

Umulur ki esirgenirsiniz." (Neml Suresi, 46)

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık

beni bağışla." Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz O, bağışla-

yandır, esirgeyendir. (Kasas Suresi, 16)

"Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da

O'dur... (Şuara Suresi, 82)
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"Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbi-

miz'in bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz." (Şuara

Suresi, 51)

Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa

Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Maide Suresi, 74)

Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağış-

lanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

(Nisa Suresi, 110)

Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığı-

nırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana

uğrayanlardan olurum." (Hud Suresi, 47)

Onlara: "Bu şehirde oturun, ondan istediğiniz yerden yeyin, 'dile-

ğimiz bağışlanmadır' deyin ve kapısından secde ederek girin,

(Biz de) hatalarınızı bağışlayalım... (Araf Suresi, 161)

Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup, başları) elleri

arasına düşürüldü ve kendilerinin gerçekten şaşırıp saptıklarını

görünce: "Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışla-

mazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız" dediler.

(Araf Suresi, 149)

Kötülük işleyip bunun ardından tevbe edenler ve iman edenler;

hiç şüphesiz Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağışla-

yandır, esirgeyendir. (Araf Suresi, 153)

...Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever."

(Bakara Suresi, 222)

...Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi

ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve

Senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim

267

Adnan Oktar (Harun Yahya)



için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim

ve gerçekten ben Müslümanlardanım." (Ahkaf Suresi, 15)

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi

(ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner. (Furkan Suresi, 71)

...Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler, umulur ki felah

bulursunuz. (Nur Suresi, 31)

SEHER VAKTİNDE BAĞIŞLANMA DİLEMEK  

Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler

ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. (Al-i İmran Sure-

si, 17)

Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 18)

DİĞER MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA 
EDEREK BAĞIŞLANMALARINI DİLEMEK

Şu halde bil; gerçekten, Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi

günahın, hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret

dile. Allah, sizin dönüp-dolaşacağınız yeri bilir, konaklama yerinizi

de. (Muhammed Suresi, 19)

"Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni,

iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere

yıkımdan başkasını arttırma." (Nuh Suresi, 28)

"Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve mümin-

leri bağışla" (İbrahim Suresi, 41)

Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim,

onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge."

(İsra Suresi, 24)
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Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden

önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde

iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok

şefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Haşr Suresi, 10)

ALLAH'A UMUT TAŞIYARAK VE 
KORKARAK DUA ETMEK

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini

de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışır-

lardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gös-

terirlerdi. (Enbiyâ Suresi, 90)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk

(fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin.

Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Sure-

si, 56)

Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak

verdiklerimizden infak ederler. (Secde Suresi, 16)

"Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve

Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz

olmayacağım." (Meryem Suresi, 48)

ALLAH YOLUNDA SEYAHAT ETMEK

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seya-

hat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötü-

lükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün)

müminleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)
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Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları

her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılı-

ğını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır. (Tevbe Suresi, 121)

ASIL YURDUMUZUN AHİRET OLDUĞUNU 
HİÇ UNUTMADAN HAZIRLIK YAPMAK

...Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah onu bilir. Azık edinin, şüp-

hesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, Ben'den

korkup-sakının. (Bakara Suresi, 197)

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim

ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınız-

dan haberdardır. (Haşr Suresi, 18)

Gerçekten Biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp

anan ihlas sahipleri kıldık. (Sad Suresi, 46)

Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar, Allah yolun-

da savaşsınlar; kim Allah yolunda savaşırken, öldürülür ya da galip

gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi, 74)

Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka

cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar

Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tev-

rat'ta, İncil'de ve Kuran'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir.

Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yap-

tığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte 'büyük kur-

tuluş ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111)

Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete

(kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. (Al-i

İmran Suresi, 133)
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Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek

ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır. (İsra Suresi, 19)

"Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi

payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de

ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah,

bozgunculuk yapanları sevmez." (Kasas Suresi, 77)

Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) 'çaba

gösterip-yarışın,' ki (o cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi

olup Allah'a ve Resûlü'ne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu,

Allah'ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.

(Hadid Suresi, 21)

YALNIZCA ALLAH'A KULLUK ETMEK 

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

(Fatihâ Suresi, 4)

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin

ki sakınasınız. (Bakara Suresi, 21)

Ey iman eden kullarım, şüphesiz Benim arzım geniştir; artık yal-

nızca Bana ibadet edin. (Ankebut Suresi, 56)

İbrahim de; hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve

O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Anke-

but Suresi, 16)

De ki: "Ben dinimi yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet ede-

rim." (Zümer Suresi, 14)

De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm

alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (En'am Suresi, 162)
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Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarat-

tım. (Zariyat Suresi, 56)

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na

ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini

biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)

Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birle-

yenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kıl-

mak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru

(dimdik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi, 5)

Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile bera-

ber başka hiçbir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin,

tapmayın). (Cin Suresi, 18)

Hemen, Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin. (Necm

Suresi, 62)

Ad'ın kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcılar

gelip geçmişti; hani o, Ahkaf 'taki kavmini: "Allah'tan başkasına

kulluk etmeyin, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün aza-

bından korkarım" diye uyarmıştı. (Ahkaf Suresi, 21)

"Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu

halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." (Zuhruf Suresi, 64)

Onlara "Yalnızca Allah'a kulluk edin" diye önlerinden ve arkala-

rından elçiler gelince, dediler ki: "Eğer dileseydi Rabbimiz melekler

indirirdi. Bundan dolayı biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi

inkar edicileriz." (Fussilet Suresi, 14)

Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kul-

luk) edin; kafirler hoş görmese de. (Mümin Suresi, 14)
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"Hayır, artık (yalnızca) Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol."

(Zümer Suresi, 66)

"Bana kulluk edin, doğru yol budur." (Yasin Suresi, 61)

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey

kavmim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yer-

yüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." (Ankebut Sure-

si, 36)

"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım

yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tap-

tıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın

Katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na dön-

dürüleceksiniz." (Ankebut Suresi, 17)

İbrahim de; hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve

O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır."

(Ankebut Suresi, 16)

Andolsun, Biz Semud (kavmine de) kardeşleri Salih'i: "Yalnızca

Allah'a kulluk edin" diye (demek üzere) gönderdik. Bir de ne görsün,

onlar birbirlerine düşman kesilmiş iki gruptur. (Neml Suresi, 45)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böy-

lece kavmine dedi ki: "Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. O'nun

dışında sizin başka İlahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısı-

nız?" (Müminun Suresi, 23)

Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya

iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin

yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf " bile deme ve onları azarlama;

onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi, 23)
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Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de)

sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı kor-

kup-sakınıyorsunuz? (Nahl Suresi, 52)

Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçı-

nın" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan

kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak

oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları

sonucu görün. (Nahl Suresi, 36)

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler;

fakat (Müslümanların aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazısını

inkar edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah'a kulluk etmek ve

O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O'na davet ede-

rim ve son dönüşüm O'nadır." (Ra'd Suresi, 36)

"Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç-

bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıkla-

rınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, Kendi-

si'nden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru

olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." (Yusuf

Suresi, 40)

"Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acı

bir günün azabından korkarım" (dedi). (Hud Suresi, 26)

Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. O'nun izni olmadıktan

sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur,

öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

(Yunus Suresi, 3)

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Her-
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şeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde

bir vekildir. (En'am Suresi, 102)

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir keli-

meye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na

hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız

(diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirir-

lerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." (Al-i

İmran Suresi, 64)

Şüphesiz, sana bu Kitab'ı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yal-

nızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet et. (Zümer Suresi, 2)

Hak olan çağrı (dua, ibadet) yalnızca O'na (olan)dır. Onların

Allah'tan başka çağırdıkları ise, onlara hiçbir şeyle cevab veremezler.

(Onların durumu) yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya

uzatan(ın boşuna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. İnkar eden-

lerin duası, sapıklık içinde olmaktan başkası değildir. (Ra'd Suresi,

14)

"Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Benden başka İlah yoktur; şu halde

Bana ibadet et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl." (Taha

Suresi, 14)

Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr Suresi, 99)

De ki: "Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca

bana sizin İlahınızın tek bir İlah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine

kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine

ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." (Kehf Suresi, 110)

Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğul-

larına: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde, onlar:

"Senin İlahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahı olan
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tek bir İlaha ibadet edeceğiz; bizler O'na teslim olduk" demişler-

di. (Bakara Suresi, 133)

De ki: "Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyse-

niz, ben, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum,

ancak ben, sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ede-

rim. Ben, müminlerden olmakla emrolundum." (Yunus Suresi, 104)

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar

sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak,

kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağ-

lamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir.

Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koş-

mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur

Suresi, 55)

Ey iman edenler, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin

ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz. (Hac Suresi, 77)

Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve

onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vah-

yettik. Onlar Bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)

Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre

düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim

de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O,

Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun

barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur." (Maide Sure-

si, 72)

Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rab-

binizim, öyleyse Bana ibadet ediniz. (Enbiya Suresi, 92)
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EVRİM ALDATMACASI

Evrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir

şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır'dan ve Sümerlerden bu yana gelen,

kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hurafedir, bilimle hiç-

bir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu

iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanma-

dığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Üstelik, evrim teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir proteinin oluşu-

munu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin kendi kendine tesadüfen oluş-

masının imkansız olduğu bilim tarafından ortaya konmuştur. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu

ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getiril-

miştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi

farklı alanlardan çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini gör-
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mekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok çalış-

mamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz.

Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte

yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır'a, Sümerler'e kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden gündeme

geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Char-

les Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir hayali atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; ken-

disinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf

ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşı-

lacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umut-

larının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelene-

bilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıkla-

yamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrim-

leştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 
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Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden koful, mitokondri,

lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks organelden oluşan hüc-

renin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim ger-

çekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teo-

rinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"

nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü

olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesa-

düfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bili-

nen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapı-

ya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane

jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin

yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşün-

ceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçav-

ranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan

farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir
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delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar

kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görül-

meyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını

yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı,

bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız

biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüt-

tü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu

şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık

kesin olarak tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun süre

direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını ortaya

çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha

da açık hale geldi. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi -

yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta -

kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me -

ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti -

ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori -

si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexan-

der I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953

(Reprint), s. 196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me

ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame -

ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il -

kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin -

de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul -

la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

280

Kuran İle Hayat Nasıl Yaşanır



O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li

ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution

of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society,

c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Mole-

cules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -

hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat

yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

melerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha kom-

plekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile can-

sız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla açık-

lanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile

gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler.

Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin
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dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihti-

malini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun

önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60'a yakın enzim görevi

gören proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla protein-

lerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da

gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam

işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz olduğunu,

evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf etmiştir: 

Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir. (Brian

Switek, "Debate bubbles over the origin of life", Nature, 13 Şubat 2012)

Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan Kimya Toplu-

luğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan Priestley Madalya'sı

verilirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı yapmıştır: 

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir... Çoğu kim-

yager, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya'daki moleküllerin karışım-

larından, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl? Hiçbir fikrim

yok . (George M. Whitesides, "Revolutions In Chemistry: Priestley Meda-

list George M. Whitesides' Address", Chemical and Engineering News,

85: 12-17 (March 26, 2007)
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Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA mole-

külü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin,

eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir

kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır: DNA,

yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda ger-

çekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir. San Diego California Üniver-

sitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin

Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşma-

ları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini

elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal

yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak

zorunda kalmaktadır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Sci-

entific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya

çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gere-

kir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka -

niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den
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de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce -

si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz -

ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la -

ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -

hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir
şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of Spe-

cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

La marck'ın Yanılgısı
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne -

mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap -

la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La -

marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik -

le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu -

cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey -

lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar -

ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -

ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Fac-

simile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 184.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin -

le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı

ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la -

yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

284

Kuran İle Hayat Nasıl Yaşanır



Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle

neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanı-

na "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genle-

rinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda olu-

şan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu

bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwi-

nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu can-

lıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluş-

tuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel ger-

çek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için
canlılara zarar verirler. Çernobil, Hiroşima, Nagazaki'de meydana gelen

dehşet verici görüntüler tam olarak mutasyonların meydana getirdiği

sonuçlardır. Düzgün yapıdaki organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş

veya şiddetli zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Ame-

rikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların

evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek

derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir

değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gele-

cek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle

zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri

geliştirmez, ona yıkım getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylva-

nia: The Banner of Truth Trust, 1988, p. 7.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde orantılı
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ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin evrimci-

lerin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta iddia ettikleri şekilde

bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mutasyonların aynı simetride

aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı oluşturması ge-

rekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükemmel olarak eşit

şekilde meydana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonların, kalp kapakçık-

larını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün kapakçıkları, kulak-

çıkları eşit uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı anda meydana ge-

tirmesi gerekir. Vücudun her bir organında bunun bu simetri ve düzen

sağlanmadığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı,

tek gözü alnında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta

ise böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mutasyon-

ların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde meydana getirmesi geremektedir.

Oysa mutasyonların tümü zarar getirir. Geçmişte, mutasyonların %

99'unun zararlı, %1'inin etkisiz olduğu kabul edilmekteydi. Oysa yeni ya-

pılan araştırmalar, DNA'nın protein kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen

ve bu nedenle de zararsız olduğu sanılan %1 oranındaki mutasyonların

da uzun vadede zarar getirdiğini ortaya koymuş ve bu nedenle bilim

adamları bu mutasyonlara "sessiz mutasyon" adını vermişlerdir. Mutlak
zararlı olan mutasyonların ise akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı
anda meydana getirebilmeleri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek gibi-

dir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan kal-

dırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir enfeksi-

yonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Organizma zaten

kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyonların net

zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır: 

Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur. (Lynn

Margulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on

Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3 Şubat 2006).
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Margulis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların organiz-

mayı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair "hiçbir

delil olmadığını" şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı değiş-

tirdiğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da defalarca, rast-

gele mutasyonların yeni türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığı

öğretildi. Buna inandım; ta ki delil arayana dek... (Lynn Margulis quoted

in "Lynn Margulis: Q + A," Discover Magazine, Nisan 2011, s. 68)

Lynn Margulis'in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni türleri oluş-

turan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir delil yoktur. 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görül-

dü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği

mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik

olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal

seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz."

Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göster-

mektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç

yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün de nasıl ortaya

çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

hayali dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış

ve kademe kademe ilerlemiştir.
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara tür-

ler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen can-

lılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan

da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının

ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ayrıca bu garip

canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin,

Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da

sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.  (Charles Darwin, The Ori-

gin of Species, New York: D. Appleton and Company  s. 161)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük bir açmaz

oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teori-

nin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden
sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir kar-
maşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız

ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve her

tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of

Species, New York: D. Appleton and Company  s. 154, 155) 

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin o Species, s. 246)
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast -

la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -

gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den -

bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek V. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür -

ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la -

şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar

gö rü rüz. (Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings

of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gös-

teren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, hiçbir sözde farklı

tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açık-

laması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog

Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye -

ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel

ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer

böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan

ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama

eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son -

suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J.

Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosiller,

canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıkla-
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rını göstermektedir. Fosiller, "Biz evrim geçirmedik" demektedir. Yani "tür-

lerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde may-

munsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baş-

ladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymu-

nu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte

soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly

Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca

ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok

geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun

türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını gös-

termiştir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, Toplinger Publicati-

ons, New York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopit-

hecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, vol. 258, 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan

olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopit-

hecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri

ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir,

çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla

ispatlanamamıştır. Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo
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erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın

farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan

Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1.

baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai

Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Aus-

tralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölge-

lerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Walker, Sci-

ence, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar,.Homo erectus ve Homo sapiens aynı

ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Jeffrey Kluger, "Not So Extinct After

All", Time, 24 Haziran 2001)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçer-

sizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologların-

dan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist

teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların

biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında

evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla
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ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en

ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci

olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek

bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak

kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına

kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en

"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yel-

pazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zucker-

man'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve

bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle

açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin

yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için

herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle ina-

nan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile

mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:

Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamala-

rından ibarettir.
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Müslüman Neden Evrimci Olamaz?

Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha 
Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını Açıklayamazlar
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Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da 
Haber Verilen Mucizelere Açıklama Getiremezler
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Darwin Formülü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların

bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dola-

yısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek

önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında aynı atomlar hayali bir şekilde

diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. 

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potas-

yum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Ancak bu

atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz.

İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında

savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına

"Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol
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miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karı-

şımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün olmayan) protein

doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bun-

ları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dün-

yanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene

sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şart-

ların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları,

atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.
Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını

bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı

iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu ger-

çeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise

göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.
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Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak düşer.

Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür

ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde

görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulun-

duğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın

asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi

bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda

okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve

çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın

bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi

veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır.

Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta,

planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de

şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı

olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gös-

terir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon

sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek müm-

kün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf bulanık, ön taraf ise

kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli

bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı

meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın
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tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, "odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu

görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne düşünürsünüz? Binlerce

kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşa-

mayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çev-

redeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta

kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da

bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen

görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kala-

balık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin

hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle tek-

noloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürül-

mektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algı-

layan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolo-

jiye, bu teknolojiyi üretmek için çalışan binlerce mühendise ve uzmana

rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da

olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik baş-

lamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki tekno-

lojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı,

hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz;
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ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı

günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir

görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı

olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok

büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların

cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında

bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz.

Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamaz-

sınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algı-

layan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrele-

rine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zan-

neden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememekte-

dirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü

seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da

ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç san-

timetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli

ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'na hayran olup, O'na

sığınması gerekir. 

Materyalist Bir Hurafe
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni
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hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının

hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin gerektirdiği ara form-

ların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette,

evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gere-

kir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli, sabit durum teo-

risi gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim

teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teo-

rinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye ve karşı görüşleri

susturmaya bile çalışmaktadırlar. Peki neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler.

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,

"önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama

getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine,

materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist

bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sah-

neye girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haun-

ted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan

bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir

varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin,

hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuş-

ların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin,

balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani
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yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu

kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek

için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip

olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Yüce

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teo-

risinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının;

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananların arasında bilim adamları, profesörler, kül-

türlü, eğitimli insanlar da vardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tari-

hinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır.

Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve

mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe

halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yap-
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tıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altın-

dan yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir

körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsız-

lıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark
etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını
mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara
Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır
bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf
Suresi, 179)
Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyü-
lenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün

bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçma-

lık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak

dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani

bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve

şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun

olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks

sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının,

"büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
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kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa (as) ve

Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'dan, kendi "bilgin

büyücüleri" ile karşı karşıya gelmesini ister. Hz. Musa (as) bu karşılaşma

için insanların toplandığı bir bayram gününü ve kuşluk vaktini seçer. Hz.

Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifet-

lerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini bü-
yülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-
tirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la Hz.

Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir.

Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil,

onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş"

yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir
de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.
Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçer-
siz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters-
yüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)
Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın cansız bir

tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlanması ve diğer

her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi, Firavun ve taraf-

tarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde bildi-

rildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptık-

larının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar

küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik

kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya

hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam

anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşe-
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ceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir

felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge

evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin
tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına
ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin ina-

nılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm

Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980,

s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya tarihinin

en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu

şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üze-

rinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok

insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmekte-

dir.
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğin-

den başka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm 

ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)




