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                                  ACIYAN,BAĞIŞLAYAN,ALLAH’IN ÖLÜMSÜZ ADIYLA… 
 
 
 
                                1)- Ey insanlar!Sizi ve sizden öncekileri yaratan(sizden sonrakileri yara- 
            tacak olan)Rabb’inize kulluk(ibadet) ediniz. (2/21) 
 
                               2)- Namazı tam(dosdoğru,eksiksiz) kılın. (2/43 – 2/110) 
 
                              3) – Zekatı hakkıyla verin. (2/43 – 2/110) 
 
                              4)- Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. (2/45 – 2/153) 
 
                              5)- Ey mü’minler!Siz hayır işlerinde yarışın. (2/148) 
 
                              6)- Öyle ie siz Ben’i anın ki,Ben de sizi anayım.Bana şükredin,sakın Bana 
             nankörlük etmeyin. (2/152) 
 
                             7)- Ey insanlar!Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. 
            Şeytanın peşine düşmeyin(adımlarına uymayın).Zira o,(şeytan) sizin için apaçık bir 
            düşmandır. (2/168) 
    
                            8)- Ey iman edenler!Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin.Eğer  
            siz yalnız Allah’a kulluk(ibadet) ediyorsanız,O’na şükredin. (2/172) 
 
                            9)- Allah,size ancak ölüyü (leşi)ikanı,domuz etini ve Allah’tan başkası adına 
           kesilen hayvan(lar)ı haram kıldı. (2/173) v.d. 
 
                          10)- Asıl iyilik,o kimsenin yaptığıdır ki;Allah’a,ahiret gününe,meleklere,kitap 
           (lar)a,peygamberlere inanır.(Allah’ın rızasını gözeterek)yakınlara,yetimlere,yoksulla- 
           ra,yolda kalmışlara,dilenenlere ve kölelere(azat etmeye) sevdiği maldan zekat verir. 
           harcar,namaz kılar. (2/177) 
 
                          11)- Andlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. (2/177) 
 
                          12)- Sıkıntı,hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. (2/177) 
 
                          13)- Ey iman edenler!Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı.(2/178) v.d 
 
                          14)- Ey iman edenler!ORUÇ,sizden önce gelip geçmiş ümmetlere (toplulukla- 
        ra) farz kılındığı (kesin olarak buyrulduğu)gibi size de farz kılındı.(2/183-184-185 v.d.) 
 
                          15)- Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin.Kendiniz bilip dururken, 
        insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere 
        (idarecilere ya da mahkeme hakimlerine)-rüşvet- vermeyin. (2/188) 
 
                         16)- İyi davranış,asla evlerine arkalarından gelip girmeniz değildir.Lakin, 
         iyi davranış,(günahlardan)korunan(ve ölçülü giden)kimsenin davranışıdır.Evlere-ön- 
         kapılarından girin.  (2/189) 
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                                        17)-  Size karşı savaş açanlara,siz de Allah yolunda savaş açın.Sakın 
                aşırı gitmeyin(sınırı aşmayın).Çünkü Allah aşırı gidenleri(sınırı aşanları) sevmez. 
                                                                                                                             (2/190) 
 
                                       18)- Onları(düşmanları) yakaladığınız yerde öldürün.Sizi çıkardıkları  
               yerden siz de onları çıkarın.Onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın.  
                                                                                                                            (2/191 v.d.) 
 
                                       19)- Allah yolunda(mallarınızı) harcayın.Kendi ellerinizle kendinizi  
              tehlikeye atmayın.İyilik yapın.(Her türlü hareketlerinizde dürüst davranın.)Çünkü  
              Allah iyilik yapanları(dürüstleri)sever.  (2/195) 
 
                                      20)- Hacc’ı ve Umreyi Allah için tamamlayın.(tam yapın.)(2/196 v.d.) 
                                                                                                                                   (3/96-97) 
 
                                      21)- Ey iman edenler!Hep birden barışa girin.Sakın şeytanın peşinden 
             gitmeyin.Çünkü o,apaçık düşmanınızdır. (2/208---209) 
 
                                     22)- Sana (ey Muhammed),(Allah yolunda) ne harcayacaklarını soru- 
             yorlar.De ki:Maldan harcadığınız şey(yaptığınız hayır)ana-baba,yakınlar,yetimler, 
             fakirler(düşkünler) ve yolcular için olmalıdır….   (2/215) 
 
                                     23)- Hoşunuza gitmediği halde,savaş(mak) size farz kılındı.Belki hoşu- 
             nuza gitmeyen  bir şey sizin için hayırlı olabilir.Belki hoşunuza giden bir şey  de sizin 
             için kötü(zararlı)olabilir.Allah bilir,siz bilmezsiniz.   (2/216) 
 
                                     24)- Sana içki(şarap) ve kumar hakkında sorarlar.De ki:Her ikisinde  
             de büyük bir günah ve insanlar için bir takım yararlar vardır.Ancak her ikisinin de 
             günahı (zararı)yararından daha büyüktür.Ve yine sana Allah(iyilik) yolunda ne har- 
             cayacaklarını sorarlar.”İhtiyaçtan fazlasını(artanını)”de.   (2/219 
 
                                     25)- Dünya ve ahiret hakkında(lehinizde olan davranışları düşünün ve  
             ona göre hareket edin.)Sana yetimler konusunda soruyorlar.De ki:Onları iyi yetiştir- 
             mek,onlara iyi davranmak(yüz üstü bırakmaktan)-hem onlar hem sizin için-daha  
             hayırlıdır.Eğer onlarla birlikte  yaşarsanız (unutmayın ki) onlar sizin  din(dünya,ahi- 
             ret)kardeşlerinizdir.  2/220) 
 
                                    26)- Sana kadınların ay halini sorarlar.De ki:O bir rahatsızlıktır.Bu 
            sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun.Temizleninceye kadar onlara yaklaş- 
            mayın.Temizlendikleri vakit,Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. (2/222) 
 
                                   27)- Yeminlerinizden dolayı Allah’ı,(O’nun adını) iyilik etmenize,O’n- 
            dan-ya da kötülüklerden- sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılma- 
            yın. (2/224) 
 
                                  28)- Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz;fakat sizi  
            kalplerinizin kazandığı bilinçli yeminler(iniz)den  dolayı sorumlu tutar. (2/225) 
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                                       29- Anneler,çocuklarını tam iki(tam) yıl emzirirler.Bu,emzirmenin  
                tamamlanmasını isteyen içindir.Onların (enelerin ve çocukların)yiyecek ve giyecek- 
                lerini iyi geleneğe (örfe) uygun olarak sağlamak baba tarafına aittir. (2/233 v..d.)  
     
                                      30)- Namazlara ve orta namaza devam edin.Allah’a saygı ve bağlılık  
               içinde (O’na gönülden boyun eğerek )namaz kılın.(Huzurunda durun.) (2/238) 
 
                                      31)- Boşanan kadınları(dulları)iyi geleneğe uygun olarak geçindirmek 
               Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur.  (2/241) 
 
                                     32)- Allah yolunda savaşın.Bilin ki Allah,her şeyi işiten,çok iyi bilen- 
               dir.  (2/244) 
 
                                     33)- Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah’a (O’nun 
               ihtiyaç sahibi kullarına)güzel bir borç(faizsiz ödünç ya da karşılıksız ayni yardım) 
              verecek yok mu? (2/245) 
 
                                     34)- Ey iman edenler!Kendisinde artık alış-veriş,dostluk ve kayırma  
              (aracılık)bulunmayan Gün(Kıyamet)gelmefden önce size verdiğimiz rızık(lar)dan  
              Allah(hayır)yolunda harcayın.  (2/254)) 
 
                                    35)- Ey iman edenler!Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde,malı- 
              nı gösteriş için harcayan kimse gibi,başa kakmak ve incitmek suretiyle,yaptığınız 
              hayırlarınızı boşa çıkarmayın! (2/264) 
 
                                  36)- Ey iman edenler!Kazandıklarınızın ve rızık olarak yerden size  
              çıkardıklarımızın en iyilerinden ve en güzellerinden Allah için verin.(hayra harcayın) 
                                                                                                                             (2/267) 
 
                                  37)- Ey iman edenler!Allah’tan korkun.Eğer gerçekten inanıyorsanız  
              mevcut faiz alacaklarınızı(faizden arta kalanı)bırakın. (2/278---275 v.d.) 
 
                                  38)- Ey iman edenler!Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız 
             zaman onu yazın.Bir yazıcı(katip)onu aranızda adaletle yazsın. (2/282 v.d.) 
 
                                  39)- Mü’minler,mü’minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin.Kim bunu  
             yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.(O’nunla bir dostluğu kalmaz  
             bağları kopar.)  (23/28 
 
                                40)- Ey Resul’üm de ki:Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki,Allah da 
            sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. (3/31) 
 
                                41)- Kim İslam’dan başka bir din ararsa,bu ondan asla kabul edilmeye- 
            cektir.O kimse,ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (3/85) 
 
                               42)- Ey iman edenler!Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir 
           gruba boyun eğecek olursanız,sizi inancınızdan çevirip,yeniden inkarcı yaparlar. 
                                                                                                                             (3/100)  
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                                       43)- Kim İslam’dan başka bir din ararsa,bu ondan asla kabul edilme- 
                 yecektir.O kimse,ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (3/85) 
                  
                                       44)- Ey iman edenler!Eğer kendilerine kitap verilenlerden(Yahudi ve 
                Hıristyanlardan) herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız,sizi inancınızdan 
                çevirip,yeniden inkarcı yaparlar. (3/100)                       
 
                                      45)-  Ey iman edenler!Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak  
                 Müslümanlar olarak can verin. (3/102) 
  
                                     46)- Hep birlikte Allah’ın İpi’ne (Kur’an-‘a-İslam’a)sımsıkı yapışın, 
                 sarılın,parçalanmayın.(3/103)  
 
                                    47)- Sizin içinizden hayra çağıran,iyiliği emredip(önerip)kötülükten 
                 vazgeçirmeye çalışan bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(3/104) 
 
                                   48)- Ey iman edenler!Sizden olamayanları(kendi dışınızdakileri)sırdaş  
                edinmeyin.Onlar size kötülük yapmaktan asla geri durmazlar,hep sıkıntıya düşme- 
               nizi isterler.Kinleri ağızlarından(dökülen sözcüklerden)belli olur,göğüslerinde giz- 
               ledikleri (kin) ise daha büyüktür.Eğer aklınızı kullanırsanız,Biz size ayetleri(mizi) 
               böylece açıkladık. 
                                         İşte,siz öyle kimselersiniz ki,onları seversiniz,halbuki onlar sizi 
               sevmezler.Siz kitap(lar)ın hepsine inanırsınız;onlar ise,sizinle karşılaştıklarında 
            “İnandık” derler.Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfkelerinden parmak 
              uçlarını(tırnakların) ısırırlar.De ki:”Öfkenizden ölün!”Şüphesiz Allah göğüslerin 
              özünü bilendir.” 
                                      Size bir iyilik dokunsa,bu onları tasalandırır;size bir kötülük dokunsa 
              ona sevinirler.Eğer sabreder ve Allah’tan korkarsanız,onların tuzağı size hiçbir za- 
              rar vermez.Şüphesiz Allah,onları yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.(3/118-119-120) 
 
                               49)- Ey iman edenler!Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin!Allah’tan 
             korkun ki,kurtuluşa eresiniz. (3/130 v.d.) 
 
                              50)- Onlar(takva sahipleri)bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, 
             öfkelerini yenenler ve insanların kusurlarını affedenlerdir.Allah güzel davrananları  
             sever.(3/134) 
 
                             51)- Gevşemeyin,üzülmeyin.Eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz(dir.) 
                                                                                                                               (3/139) 
 
                            52)- Ey iman edenler!Eğer siz inkar edenlere(kafirlere)uyarsanız(itaat 
            ederseniz,sizi ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye(eski dininize)çevirirler de aldan- 
            mışlara dönersiniz. (3/149) 
 
                          53)- Hiçbir peygambere emanete(ganimete ve toplum malına) hıyanet etmesi 
           yaraşmaz.Kim hıyanet ederse,kıyamet günü hıyanet ettiği şeyin günahı boynuna 
          asılı olarak gelir.Sonra herkese kazandığının karşılığı-asla haksızlığa uğratılmaksızın- 
          tastamam verilir. (3/161) 
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                                   54)-   Allah’ın rızasına uyan kimse,hiç Allah’ın hışmına uğrayan ve yeri  
                 Cehennem olan kimse gibi olur mu?O ne kötü dönüş yeridir. (3/162) 
 
                                   55)-  Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik 
                 edenler,bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.Hayır o,kendileri için 
                 şerdir.Cimrilik ettikleri şey,kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.Göklerin  
                 ve yerin mirası Allah’a aittir.Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (3/180) 
 
                                  56)- Ey İnsanlar!Sizi tek bir kişiden yaratan,eşini de ondan var eden 
                 ve bu ikisinden birçok erkekler ve kadınlar çoğaltan Rabb’inizden korkun.Adını  
                 vererek birbirinizde dilekte bulunduğunuz Allah’tan  ve akrabalık bağlarını  
                 koparmaktan sakının.Çünkü Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. (4/1) 
 
                                  57)-  Yetimlere mallarını verin.Temizi pis olanla değiştirmeyin.Onların 
                 mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin.Çünkü bu,büyük bir günahtır. 
                                         Eğer yetim kızlarla evlendiğinizde,adaleti yerine getirememekten  
                korkarsanız,size helal olan diğer kadınlardan ikişer,üçer,dörder evlenin.Eğer onlar 
                arasında da adaleti gözetememekten korkarsanız,o zaman bir tane ile veya sahip  
                olduğunuz  cariyelerle yetinin.Adaletten ayrılmamanız için bu daha uygundur 
                                        Kadınlara(evleneceğiniz zaman)mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. 
                 eğer kendi istekleriyle mehrin bir bölümünü size bağışlarlarsa,onu da afiyetle yeyin    
                                                                                                                               (4/2-3-4)                                                                                         
 

58- Allah’ın,sizi başına diktiği(geçimize dayanak kıldığı)mallarınızı aklı 
                zayıf olanlara(ermezlere)(reşit olmayanlara)vermeyin.Ancak onlara bu mallardan 
                yedirin,giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. (4/5) 
 
                                 59)- Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri(gözetip) deneyin.Eğer  
               onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. 
               Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar(onları geri alacaklar) diye,o malları  
               israf ederek ,tez elden yemeyin.Zengin olan (veli)onların mal(lar)ını yemekten  
               çekinsin.(iffetli olsun.)Yoksul olan da örfe(ihtiyaç ve emeğine) göre yesin.Onlara 
               mallarını geri verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun.Hesap görücü(sorucu) 
               olarak Allah yeter!(Bunu aklınızdan çıkarmayın!)   (4 / 6) 
 
                              60- Miras bölüşülürken,hısımlar,yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlar- 
               sa(mirastan payları olmasa bile) bir şeyler vererek,bundan onları da rızıklandırın ve 
               onlara güzel söz söyleyin. (4/8) 
 
                             61)- Kendileri geriye zayıf(himayeye muhtaç) çocuklar bıraktıkları takdirde 
               onlara bir kötülük gelmesinden korkanlar(velisi oldukları yetimler için de) çekinsin- 
               ler.Allah’tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. 
                                    Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler,karınlarına ancak ateş doldur 
               muş olurlar.Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. (4/9-10) 
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                                     62)- Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı,içinizden dört şahit  
                 getirin.Eğer onlar şahitlik ederlerse,bu kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah 
                 onlara bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun. (4/15) 
 
                                    63)- İçinizden fuhuş yapan her iki erkeğe eziyet edin!Eğer tövbe eder, 
                kendilerini islah ederlerse(uslanırlarsa)artık onlara ceza vermekten vazgeçin. 
                Çünkü Allah,tövbeleri çok kabul eden,çok merhamet edendir.(esirgeyendir.)(4/16) 
 
                                    64)- Allah Katı’nda makbul olan tövbe,kötülüğü ancak bilmeden yapıp, 
                hemen ardından tövbe edenlerin tövbesidir.İşte Allah onların tövbesini kabul eder. 
                Allah,her şeyi bilendir,tam hüküm ve hikmet sahibidir. 
                                           Yoksa kötülükleri işleyip de,kendisine ölüm gelince;”Ben şimdi 
                gerçekten tövbe ettim” diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul edilmez. 
                İşte Biz,onlar için can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. (4/17-18) 
 
                                  65)- Size şunlarla evlenmek haram kılındı:Anneleriniz,kızlarınız,kız  
               kardeşleriniz,halalarınız,teyzeleriniz,erkek kardeşlerinizin kızları,kız kardeşlerinizin 
               kızları,sizi emziren süt anneleriniz,süt kızkardeşleriniz,eşlerinizin anneleri,kendile- 
               riyle cinsel ilişkide bulunduğunuz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızları- 
               nız.Eğer anneleri ile cinsel ilişkide bulunmamış iseniz(üvey kızlarınızla evlenmeniz- 
               de)sizin için bir sakınca yoktur.Kendi sülbünüzden gelen oğullarınızın eşleriyle  
               evlenmeniz ve iki kız kardeşi bir arada almanız da(haram kılındı.)Ancak daha önce  
               geçen geçmiştir.Çünkü Allah,çok bağışlayan,çok merhamet edendir.  
                                       (Harp esiri olarak ya da normal yollarla)Sahip olduğunuz cariyeler 
               dışında evli kadınlar da(size haram kılındı.)Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz  
               kıldığı hükümlerdir.Bunların dışındakileri mallarınızla istemeniz,iffetli yaşamak,zina  
               etmemek şartıyla size helal kılındı.O halde,onlardan yararlanmanıza karşılık,ücret- 
               lerini(mehirlerini)kararlaştırılan şekilde verin.Mehir miktarı belirlendikten sonra, 
               birbirinizi razı etmenizde bir sakınca yoktur.Şüphesiz Allah,her şeyi bilendir,tam  
               hüküm ve hikmet sahibidir.  (4/23-24) 
 
                                66)- Ey iman edenler!Birbirinizin mallarını(zı)haram yollarla yemeyin. 
               Ancak sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaretle yemeniz helaldir.Nefisleriniz de 
               Öldürmeyin.Şüphesiz Allah,size karşı çok merhametlidir,esirgeyicidir.  
                                       Kim bunu düşmanlık ve bir zulüm olarak yaparsa,Biz onu ateşe soka- 
               cağız.Bu Allah’a göre çok kolaydır. (4/29-30) 
 
                               67)- Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin.Erkekle- 
              rin çalışıp kazandıklarından bir payı olduğu gibi,kadınların da çalışıp kazandıkların- 
              dan bir payı vardır.Allah’tan lütfunu isteyin.Şüphesiz Allah,her şeyi çok çok iyi bilen-  
              dir. (4/32) 
 
                              68)- Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.Anaya,babaya, 
             yakın hısımlara,yetimlere,yoksullara,yakın komşuya,uzak komşuya,yanında bulunan 
             arkadaşa,yolda kalanlara ve elleriniz altında bulunanlara(hizmetkar,köle,cariye v.b.) 
             iyi davranın.(iyilik edin.)Şüphesiz Allah,kendini beğenen(kibirlenen) ve öğünen kimse 
             leri sevmez.  ( 4/ 36 ) 
 
 



                                                                                                                                             11                   
 
                         
  
                                      69)-  Bunlar,cimrilik eden,insanlara da cimriliği tavsiye eden,Allah’ın 
                  kendilerine lütfundan verdiğini gizleyenlerdir.Biz,kafirler için alçaltıcı bir azap 
                  hazırlamışızdır.                                 
                                             Bunlar,Allah’a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde,mallarını  
                  insanlara gösteriş yapmak için harcarlar.Şeytan kimin arkadaşı olursa,o ne kötü  
                  arkadaştır. 
                                            Bunlar,Allah’ a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın kendi- 
                 lerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı,onlara ne zarar gelirdi?Allah 
                 onları çok iyi bilendir. (4/37-38-39) 
 
                                   70)- Ey iman edenler!Siz, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye ve cünüp 
                 iken de-yolcu olanlar dışında-boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. 
                 Eğer hasta ve yolculukta iseniz yahut sizden biriniz tuvaletten gelmişse veyahut da 
                 kadınlarla cinsel temasta bulunup su da bulamazsanız,o zaman temiz bir toprağa  
                 teyemmüm edin.Yüzlerinize ve ellerinize sürün.Şüphesiz Allah çok affedici,çok ba- 
                 ğışlayıcıdır. (4/43) 
 
                                   71)- Allah size,emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hük- 
                mettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.Allah size bununla ne güzel öğüt  
                veriyor.Şüphe yok ki Allah,her şeyi işiten,çok iyi görendir. (4/58) 
 
                                   72)- Ey iman edenler!Allah’a itaat edin,Peygambere ve sizden olan  
               emir sahiplerine itaat edin.Eğer,aranızda herhangibir şeyde anlaşmazlığa düşerse- 
               niz,-Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız-onu Allah’ve peygambere götürün.Bu, 
             -sizin için-daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir.  (4/59) 
 
                                  73)- Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse,işte onlar Allah’ın kendile- 
              rine nimet verdiği peygamberler,sıdıklar,şehitler ve Salih kimselerle birliktedir.Bun-     
              lar ne güzel arkadaştırlar. (4/69) 
 
                                 74)- Ey iman edenler!Düşmana karşı savunma tedbir(ler)inizi alın. 
             savaşa bölük bölük çıkın veya –duruma göre-toptan seferber olun. (4/71) 
 
                                75)- İman edenler Allah yolunda savaşırlar,inkar edenler de şeytan(ın) 
             yolunda savaşırlar.O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın.Şüphesiz ki şeytanın 
             hilesi zayıftır. (4/76) 
 
                               76)- Kim Peygamber’e itaat ederse,şüphesiz Allah’a itaat etmiş olur.Kim 
            de yüz çevirirse,Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. (4/80) 
 
                              77)- Kim güzel bir işe aracılık ederse,ona o işin sevabından bir pay vardır. 
            Kim de kötü (zararlı) bir işe aracılık ederse,ona da onun günahından bir pay vardır. 
            Allah,her şeyi gözetip karşılığını verendir. (4/85) 
 
                             78)- Bir selam ile selamlandığınız zaman,siz de ondan daha güzeli ile selam 
            verin veya aynı ile karşılık verin.Şüphesiz Allah,her şeyi hakkıyla hesap edendir.(4/86) 
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                                        79)-  Yeryüzünde yolculuğa(sefere) çıktığınız zaman,kafirlerin size  
             kötülük yapmalarından korkarsanız,namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. 
             Şüphesiz kafirler siz(ler)in açık düşmanınızdır. (4/101) 
 
                                       80)- Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu suçsuz birinin 
             üzerine atarsa,şüphesiz ki o,büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur.(4/112) 
 
                                       81)- Kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra,Peygamber’e karşı  
            gelir ve mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa,onu döndüğü yola yöneltiriz ve  
            cehenneme sokarız.Orası ne kötü bir gidiş yeridir. (4/115) 
 
                                      82)- Ey iman edenler!Adaleti titizlikle ayakta tutun.Kendiniz,ana-baba 
           nız,yakın hısımlarınız aleyhinde bile olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.Şahitlik 
           edilenler zengin veya yoksul olsun.Allah onlara sizden daha yakındır.Adaleti yerine 
           getirmede nefsin isteklerine uymayın.Dilinizi eğip bükerseniz veya doğruyu söylemez- 
           seniz,şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 
                                            Ey iman edenler!Allah’a,Peygamber’ine,Peygamber’ine indirdiği  
          Kitab’a ve daha önce indirdiği kitab(lar)a iman edin.Kim,Allah’ı,meleklerini,kitapları- 
          nı,peygamberlerini ve ahiret(kıyamet) gününü inkar ederse,şüphesiz ki o,uzak bir sapık- 
          lığa düşmüştür. 
                                          İman edip,sonra inkar eden,sonra iman edip yeniden inkar eden, 
          sonra da inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak ve ne de doğru yola eriş- 
          tirecektir. 
                                         Münafıklara,kendileri için can yakıcı bir azap olduğunu müjdele! 
                                         Onlar mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinenlerdir.Onların yanın- 
          da izzet ve şeref mi arıyorlar?Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.(İzzet ve şeref 
          arayan Allah’ın yanında yer alsın!)   (4/135-136-137-138-139) 
 
                                  83)-  Münafıklar Allah’ı aldatmaya(O’na oyun oynamaya) çalışırlar. 
         Halbuki O,(Allah) kendi oyunlarını başlarına geçirendir.Onlar namaza kalktıkları  
         Zaman üşene üşene kalkarlar,insanlara gösteriş yaparlar,Allah’ı da pek az anarlar. 
                                        Onlar küfürle iman arasında bocalayıp durmaktadırlar.Ne bu  
         Mü’minlere,ne de şu kafirlere bağlanırlar.(Tam bir kararsızlık ve panik içersindedirler.) 
         Allah kimi saptırırsa,sen (ey Muhammed) artık ona bir yol bulamazsın. (4/142-143) 
                                        Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar.Onlar için 
         hiçbir yardımcı bulamazsın. (4/145) 
                                 
                            84)- Ey iman edenler!Mü’minleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmeyin. 
         Kendi aleyhinizde Allah’a çık bir delil mi vermek istiyorsunuz?  (4/144) 
 
                            85)- Ancak tövbe edenler,durumunu düzeltenler,Allah’a sımsıkı sarılanlar 
        ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar bunun dışındadır.İşte bunlar mü’mün- 
        lerle birliktedir.Allah da yakında mü’minlere büyük bir mükafat verecektir. 
                                   Eğer siz şükreder ve iman ederseniz,Allah sizi niçin azaba uğratsın? 
        Allah,şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir. (4/146 – 147) 
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                                      86)-  Allah çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez.Ancak ;haksızlığa 
                 uğrayan(lar) bunun dışındadır.Allah her şeyi işiten,çok iyi bilendir. 
                                              Eğer bir hayrı(iyiliği)açıklar veya onu gizlerseniz,yahut bir kötü- 
                lüğü bağışlarsanız,şüphesiz ki Allah da,çok bağışlayan,her şeye gücü yetendir. 
                                                                                                                       (4/148-149) 
 
                                     87)- Ey insanlar!Şüphesiz ki Peygamber,Rabb’iniz tarafından size  
                gerçeği getirmiştir.O halde kendi hayrınıza olarak (O’na ve getirdiklerine) iman  
                edin.Eğer inkar ederseniz,bilin ki,göklerde ve yerde olanların hepsi  Allah’ındır. 
                Allah,her şeyi(bütün incelikleriyle) bilendir,tam hüküm ve hikmet sahibidir. 
                                                                                                                        (4/179) 
                                   
                                   88)- Ey kitap ehli!(Hıristiyanlar)Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah  
               hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin.Meryem oğlu İsa Mesih,sadece Allah’ 
               ın elçisi,O’nun Meryem’e attığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur.Artık Allah’a ve  
               peygamberlerine iman edin.Allah“üçtür” demeyin.Kendi yararınıza olarak buna son 
               verin.Ancak ancak birr tek ilahtır.O,çocuk sahibi olmaktan münezzehtir.Göklerde ve 
               yerde olanların hepsi O’nundur.Vekil olarak Allah yeter. 
                                          Ne Mesih,ne de en yakın melekler Allah’ın kulu olmaktan çekinmez. 
              Kim O’na kul olmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki,O,onların hepsini –bir 
              Gün- Huzurunda toplayacaktır.    (4/171 – 172) 
 
                                 89)- Ey iman edenler!Sözleşmeleri(n gereğini) yerine getirin.İhramda 
              iken avlanmayı helal görmeksizin-haram oldukları size bildirilenler dışında-hayvan- 
              lar sizin için helal kılındı.Şüphesiz ki Allah,dilediği hükmü verir.  (5/1) 
 
                                90)-Ey iman edenler!Ne Allah’ın (dini) simgelerine,ne haram(hürmetli) 
              aya,ne kurbana,ne gerdanlık(lı kurban)lara ve ne de Rab’lerinin lutuf ve rızasını 
              arayarak Beyt-i Haram’a doğru gelenlere saygısızlık etmeyin.İhramdan çıktığınızda  
              avlanabilirsiniz.Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoydukları için,bir topluluğa olan kini- 
              niz,aşırı gitmenize sebep olmasın.İyilik ve takvada(Allah’ın yasaklarından kaçınma, 
              buyruklarına uymada)birbirinizle yardımlaşın,günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın 
              Allah’tan korkun.Şüphesiz ki Allah,azabı çok şiddetli olandır. (5/2) 
 
                                91)- Leş,kan,domuz eti,Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar;henüz 
              canlı iken kestikleriniz müstesna olmak üzere boğulmuş,bir yerine vurularak öldürül- 
              müş,düşüp yuvarlanmış(ve ölmüş)bir hayvan tarafından boynuzlanmış ve yırtıcı hay- 
              van tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlarla,dikili taşlar (putlar)adına bo- 
              ğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans,talih) aramanız size haram kılındı. 
              Bütün bunlar yoldan çıkıştır.Bugün kafirler dininizden umutlarını kesmişlerdir.Artık 
              onlardan korkmayın.,Ben’den korkun.Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim,size 
              olan nimetimi tamamladım ve sizin için Din olarak İslam’ı seçtim.Kim açlıktan dara- 
              lır,günaha istekle yönelmeksizin bunlardan yemek zorunda kalırsa,ona günah yoktur. 
              Şüphesiz ki Allah,çok bağışlayan,çok merhamet edendir. (5/3) 
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                                             92)- (Ey Muhammed)Kendileri için nelerin helal kılındığını 
                (insanlar) sana soruyorlar.De ki:Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. 
                Allah’ın size öğrettiğinden öğretip,yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için 
                tuttuklarından da yeyin ve üzerine “besmele” çekin.(Allah’ın adını anın.) 
                Allah’tan korkun.Çünkü Allah hesabı çabuk görendir. (5/4) 
 
                                            93)- Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı.Kendilerine  
               kitap verilenlerin yemeği size helal,sizin yemeğiniz de onlara helaldir.Zina 
               etmeksizin ve gizli dost da edinmeksizin,mehirlerini verdiğiniz zaman mü’min- 
               lerden hür ve iffetli kadınlarla,kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffet- 
               li kadınlar size helaldir.Kim imanı (topyekün İslam’ı ve prensiplerini)inkar  
               ederse,onun amel(ler)i boşa gitmiş olur.O ahirette de zarara uğrayanlardır.(5/5) 
 
                                         94)- Ey iman edenler!Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirsek- 
              lere kadar ellerinizi yıkayın;ve başlarınız meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı  
              yıkayın.Eğer siz cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin.(Boy abdesti alın.)Eğer hasta  
              veya yolcu iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse veyahut kadınlara dokunmuş da 
              bu durumda su da bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin.Yüzlerinizi ve  
              elleriniz toprakla meshedin.Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor,fakat sizi (ruhen 
              ve bedenen)temizlemek ve şükredesiniz diye size olan nimetini tamamlamak istiyor. 
                                               Allah’ın size olan nimetini ve O’na verdiğiniz sözü hatırlayın; 
              Hani siz ;”İşittik ve itaat ettik” demiştiniz.Allah’tan korkun.Çünkü Allah göğüslerin 
              Özünü(yüreklerin gizlediklerini) bilir. (5/6 – 7) 
 
                                       95)- Ey iman edenler!Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle 
             şahitlik yapanlar olun.Bir topluluğa olan kininiz(önyargılarınız)sizi adil davranma- 
             maya yöneltmesin,itmesin.Adaletli olun ki,bu takvaya daha yakındır.(Müslümana  
             yaraşan bir davranıştır.)Allah’tan korkun.Şüphesiz ki Allah,yaptığınız her şeyden 
            (düşüncelerden ve davranışlardan)bütünüyle haberdardır. (5/8)  (Bkz.; 4/135) 
 
                                      96)- Allah,iman edenlere (yürekten,kayıtsız şartsız inananlara ve tam 
            teslim olanlara)vaat etmiştir;Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. 
                                              İnkar eden ve ayetlerimiz yalanlayanlara gelince,işte onlar 
            Cehennemliktirler. (5/9 – 10 ) 
 
                                     97)- Ey iman edenler!Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.Hani size  
            bir topluluk el uzatmaya kalkışmıştı da,Allah onların ellerini üzerinizden çekmişti. 
            Allah’tan korkun.Müminler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdırlar. (5/11) 
            (Ayet Hz.Muhammed zamanındaki bir olay üzerine inmiş olsa da her çağ benzer 
            olaylar olacağı-ki olmaktadır-göz ardı edilmemelidir.) 
 
                                     98)- Şüphesiz,”Allah,Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler küfre düşmüş- 
            lerdir.De ki:”Öyle ise,Allah,Meryem oğlu Mesih’i,annesini ve yeryüzünde olanların 
            hepsini helak(yok) etmek istese,O’na kim engel olabilir?”Göklerin,yerin ve bu ikisi 
            arasındaki her şeyin mülkü Allah’ındır.O,dilediğini yaratır,Allah her şeye gücü yeten- 
            dir.(Sınırsız güç kudret sahibidir.) (5/17) 
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                                        99)-  Ey Kitap ehli!Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada 
                 Size açıklama yapan elçimiz (Hz.Muhammed) geldi.(Yarın Kıyamet Günü’nde): 
               “Bize ne bir müjdeci ve ne bir uyarıcı gelmedi” demeyiniz.İşte size bir müjdeci ve 
                 uyarıcı geldi.Allah her şeye gücü yetendir. (5/19) 
 
                                     100)- Ey iman edenler!Allah’tan korkun ve O’na yaklaşmaya yol  
                 arayın ve O’nun yolunda savaşın (cihad edin) ki,kurtuluşa eresiniz. (5/35) 
 
                                     101)- Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık bir ceza 
                ve Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin.Allah mutlak üstün,tam hüküm ve hikmet 
                sahibidir. 
                                              Kim,(bu)haksız davranışından sonra tevbe eder ve durumunu  
               düzeltirse Allah onun tevbesini kabul eder..Şüphe yok ki Allah,çok bağışlayan ve  
               ve çok merhamet edendir.(5/38-39) 
 
                                  102)- Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar?Kesin inanan bir  
               toplum için,hükmü(hükümranlığı)Allah’tan daha güzel olan kimdir?(5/50) 
 
                                  103)- Ey iman edenler!Yahudi ve Hıristiyanları veliler(dost ve idareci) 
              edinmeyin.Onlar birbirlerinin dostudurlar.Sizden(içinizden)kim onları dost edinirse, 
              o da onlardandır.Şüphesiz Allah,zalim olan toplumu doğru yola iletmez. (5/51) 
 
                                 104)- Ey iman edenler!Sizden kim dininden dönerse bilsin ki,Allah yakın- 
             da öyle bir yoplum getirir ki,Allah onları,onlar da Allah’ı severler;mü’minlere karşı 
             alçakgönüllü,kafirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler.Allah yolunda ciht ederler, 
             hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar.Bu Allah’ın bir lütfudur,onu dilediğine  
             verir.Allah lütfu geniş olan,her şeyi bilendir. (5/54) 
 
                                105)- Sizin dostunuz ancak Allah,O’nun Peygamberi ve Allah’a boyun  
             eğerek namazını kılan,zekatını b-veren mü’minlerdir.Kim Allah’ı,O’nun Peygambe- 
             rini ve iman edenleri dost (ve yoldaş) edinirse,(bilsin ki) üstün gelecek olanlar,yalnız 
             Allah’ın taraftarlarıdır. (5/55-56) 
 
                               106)- Ey iman edenler!Sizden önce kendilerine kitap verilenlerle,kafirler- 
            den,dininizi alay konusu yapanları dost edinmeyin.Eğer (gerçekten)inanmış kimseler 
            (mü’minler)seniz Allah’tan korkun. 
                                        Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. 
            Bu(davranış),onların akıllarını kullanmayan (düşünemeyen)bir topluluk olmaların- 
            dandır.De ki:”Ey kitap ehli!Sadece Allah’a,bize indirilene ve bizden önce indirilene 
            inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz?Sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimseler- 
            siniz.”  (5/57-58-59) 
 
                              107)- Eğer kitap ehli iman etmiş ve Allah’tan korkmuş olsalardı,elbette 
           onların kötülüklerini örter ve onları nimeti bol olan cennetlere (Naim Cennetine)  
           sokardık. (5/65) 
 
 
 
 



                                                                                                                                             16 
 
 
                                         108)- Ey Resül!Rabb’ndan sana indirileni tebliğ et.Eğer bunu yap- 
                mazsan,’O’nu (verdiği) Peygamberlik(Elçilik)görevini yapmamış olursun.Allah seni  
                insanlardan koruyacaktır.Şüphesiz ki Allah,kafirler topluluğunu doğru yola iletmez 
                                                   De ki:”Siz Tevrat’ı,İncil’i ve Rabb’inizden size indirileni 
                hakkıyla(gereğince)uygulamadıkça,bir esas (doğru bir şey-yol)üzerinde değilsiniz. 
                (olamazsınız.)Şüphe yok ki Rabb’inden sana indirilen,onlardan birçoğunun azgınlı- 
                ğını ve inkarını arttıracaktır.Şu halde,o kafirler toplumu için üzülme! 5/67-68) 
 
                                       109)- Şüphesiz iman edenler,Yahudiler,Sabiler ve Hıristiyanlardan 
                kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder(gerçekten inanır) ve salih(iyi)amel(ler) 
                işlerse,onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. (5/69) 
 
                                      110)- Ey iman edenler!Allah’ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri 
               haram saymayın ve sınırı aşmayın.Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. 
                                                Allah’ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yeyin.Siz, 
               Kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun. (5/87-88) 
 
                                     111)- Allah,kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı  
               sizi sorumlu tutmaz.Fakat bilerek yaptığınız yeminlerinizden ötürüsizi sorumlu             
.              tutar.Bozulan yeminin keffareti;ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu 
               doyurmak ya da onları giydirmek yahud da bir köle azat etmektir.Verecek bir şey 
               bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır.İşte,yemin ettiğiniz zaman,yeminleri  
               bozmanın kefareti budur.Yeminleriniz koruyun.(onlara riayet edin,sözünüzü yerine  
               getirin.)Allah,ayetlerini size böyle açıklıyor ki,şükredesiniz. (5/89) 
 
                                   112)- Ey iman edenler!İçki,kumar,tapmak için dikilen taşlar ve fal  
              okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Bunlardan kaçının ki,kurtuluşa eresiniz. 
                                             Şeytan,içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, 
              sizi Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.Artık(bunlardan) vazgeçtiniz değil mi? 
                                                                                                                      (5/90-91) 
 
                                  113)-Allah’a itaat edin,Peygamber’e itaat edin ve karşı gelmekten 
             (kötülüklerden)sakının.Eğer(onlara itaatten) yüz çevirirseniz,bilin ki elçimize düşen 
             sadece apaçık bildirmek ve duyurmaktır.(Allah’ın buyruklarını tebliğ etmektir) 
                                                                                                                      (5/92) 
 
                                 114)- İman edip salih amel işleyenlere(iyi işler yapanlara),Allah’tan  
             korktukları(hakkıyla sakındıkları),iman edip salih amel(ler)işlemeye dem ettikleri, 
             sonra Allah’tan sakındıkları,imanlarından ayrılmadıkları,yine Allah’tan korktukları 
             ve ellerinden geldiğince iyilik(ler) yaptıkları sürece,(haram kılınmadan önce)yedik- 
             lerinden(tattıklarından)dolayı kendilerine bir günah yoktur.(Önemli olan inandıktan 
             sonra iman ve iyi amelde sebattır.)Allah iyi ve güzel işler yapanları sever. (5/93) 
 
                               115)- Ey iman edenler!Allah,sizi ellerinizin ve oklarınızın(mızraklarınızın, 
             ve her türlü silahınızın)erişeceği bir av’la(onu yasak ederek) dener ki,gizlide(kimse- 
             nin görmediği yerde) Kendisinden korkanları ortaya çıkarsın.Kim bundan sonra  
             sınırı aşarsa,onun için can yakıcı bir azap vardır. (5/94) 
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                                           116)-  Ey iman edenler!Siz(Hacda)ihramlı iken av hayvanı öldür- 
                   meyin.sizden kim,av hayvanını kasten öldürürse,öldürdüğünün dengi olan bir  
                   hayvan cezası vardır ki,bu;ya içinizden iki adaletli kişinin belirleyeceği,Kabe’ye 
                   varacak bir kurban,veya yoksullara yedirme şeklinde kefaret;yahut da buna denk 
                   oruç tutmaktır.Bu ceza,işlediği suçun karşılığını tatması içindir.Allah,geçmişte  
                   yapılan(hata)ları affetmiştir.Kim yeniden bu suça dönerse,Allah onu cezalandırır. 
                   Allah,mutlak üstündür,hak edene cezasını verendir.  (5/95) 
 
                                         117)- Size ve yolculara yiyecek (ve bir kolaylık,yarar)olmak üzere, 
                   deniz avı ve onu yemek size helal kılındı.Kara avı ise,ihramda bulunduğunuz 
                   sürece size haram kılındı.Huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun.(5/95) 
 
                                        118)- De ki(Ey Muhammed);”Pis ve kötü ile,temiz ve iyi bir değildir 
                   Pis ve kötünün çokluğu tuhafına(ya da hoşuna) gitse de,(bu böyledir.)Öyleyse,ey 
                   Akıl sahipleri!Allah’tan korkun ki,kurtuluşa eresiniz. (5/100) 
 
                                       119)- Ey iman edenler!Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek 
                  şeyleri sormayın.Eğer onları Kur’an indirilirken sorarsanız,size açıklanır.Halbuki  
                  Allah onlardan sizi bağışlamıştır.Allah,çok bağışlayan,çok yumuşak davranandır. 
                  (Aceleci değildir.) (5/101) 
 
                                       120)- Onlara(inanmayanlara):”Allah’ın indirdiğine ve peygambere  
                  gelin” denildiği zaman:”Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter!”derler. 
                  Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamıyor idiyse! 
                                               Ey iman edenler!Siz kendiniz(günahlardan)koruyun.Kendiniz 
                  doğru yolu bulunca(…yolda olunca),sapanlar size zarar ver(e)mez.Hepinizin  
                  dönüşü Allah’adır.Artık O,size yaptıklarınızı bildirecektir. (5/104-105) 
 
                                       121)- Ey iman edenler!Sizden birinize ölüm gelip çatınca,vasiyet  
                  ederken,içinizden  iki adalet sahibi kişiyi veya yolculukta iseniz ve başınıza ölüm 
                  musibeti gelmişse,sizin dışınızdan iki kişiyi şahit tutun.Eğer kendilerinden şüpheye 
                  düşerseniz,onları namazdan sonra alıkorsunuz.Onlar da Allah’a şöyle yemin eder- 
                  ler:”Akraba bile olsa,yemin(ler)imizi bir çıkar karşılığı satmayacağız.Allah’ın  
                  şahitliğini gizlemeyeceğiz.Aksi takdirde günahkarlardan oluruz.” 
                                                Eğer bu iki şahidin günahı gerektiren bir şey yaptıkları ortaya 
                  çıkarsa,aleyhlerine suç işlenen mirasçılardan şahitliğe layık olan diğer iki kişi 
                  öncekilerin yerine geçer ve bunlar Allah’a şöyle yemin ederler:”Şüphesiz bizim 
                  şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur(gerçektir)ve biz kimsenin hakkına  
                  tecavüz etmedik.Aksi takdirde şüphe yok ki biz de zalimlerden oluruz.” 
                                              Bu(usul) şahitliklerini gereği gibi yapmaları veya yeminlerinden 
                  sonra (yeminlerin mirasçılar tarafından)kabul edilmemesinden(reddedilmesinden) 
                  korkmaları(na,çekinmelerine çare olarak)daha uygundur.Allah’tan(emirlerine  
                  gereğince uyma/uymama konusunda)korkun. Ve (O’nun ölümsüz buyruklarını, 
                  öğütlerini) dinleyin.Allah,yoldan çıkmışlar(fasıklar)topluluğunu doğru yola ilet- 
                  mez.(Onlara rehberlik etmez.) (5/106-107-108) 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        19 
 
                                      129)-Onların(inançsız,sapkınların)Allah’tan başka taptıklarına 
                (putlarına,inandıkları değerlere) sövmeyin ki,onlar da bilmeyerek sınırı aşıp da 
                 Allah’a sövmesinler.Biz her ümmete(millete)yaptıkları iş(ler)i böyle süslü  
                gösterdik.Sonunda dönüşleri Rabb’lerinedir.O,onlara yaptıklarından haber 
                verecektir. (6/108) 
 
                                    130)- Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan,seni Allah  
                yolundan saptırırlar.Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve yalandan başka söz de 
                söylemezler. 
                                             Şüphesiz Rabb’in,yolundan sapanı çok iyi bilir.O ,doğru yolda 
                olanları da çok iyi bilir. (6/116-117) 
 
                                   131)- Eğer Allah’ın ayetlerine iman ediyorsanız,üzerine O’nun adı  
                anılarak kesilmiş olanlardan yeyin. 
                                            Size ne oluyor da üzerine Allah’ın adı kesilen(hayvanlardan) 
               yemiyorsunuz?Halbuki o size,yemek zorunda kaldıklarınız dışında haram olan  
               şeyleri geniş olarak açıklamıştır.Doğrusu birçokları,bir bilgiye dayanmaksızın  
               keyiflerine(nefislerine) uyarak insanları saptırırlar.Şüphesiz senin Rabb’in sınırı 
               aşanları çok iyi bilir. 
                                          Günahın açığını da,gizlisini de bırakın!Çünkü günahı işleyenler, 
              yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklardır. 
                                          Kesilirken,üzerine Allah’ın adı anılmayan(hayvanları)yemeyin. 
              Çünkü onları yemek fasıklıktır(büyük günahtır,haramdır.Şüphesiz ki,şeytanlar sizinle  
              mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldarlar(telkinde bulunurlar)Eğer onlara 
              uyarsanız,şüphe yok ki siz de Allah’a ortak koşanlar(dan) olursunuz.(6/118…-121) 
 
                                 132)- (Manen) Ölü iken,dirilttiğimiz(hidayet verdiğimiz) ve kendisine 
              insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse,karanlıklar içinde kalıp 
              ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu?İşte kafirlere,yaptıkları(yanlış,aykırı)şeyler 
             (işler) böyle süslü gösterilmiştir. (6/122) 
 
                                 133)- Allah kimi hidayete erdirmek isterse (kimi buna layık ve ehil görür- 
             se)onun göğsünü İslam’a açar.Kimi saptırmak isterse (kim bunu hak ediyorsa) onun   
             göğsünü de sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı yapar.Allah,iman etmeyen- 
             lerin üstüne işte böyle murdarlık verir. 
                                          İşte Rabb’inin doğru yolu budur.Biz,öğüt alan bir toplum için ayet- 
             leri geniş bir şekilde açıkladık. 
                                          Onlar(iman eden takva sahipleri)için Rab’leri Katında güven(selam 
            esenilik)yurdu vardır.Yaptıkları iyi işlerden dolayı, Allah onların dostudur.(6/125-127 
 
                                134)- Allah onların hepsini bir araya topladığı gün:”Ey cinler topluluğu! 
            İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız.”der.İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle 
            derler:”Rabb’imiz!Biz birbirimizden yararlandık ve sonunda bize verdiğin sürenin  
            sonuna ulaştık.”Allah da:”Sizin durağınız cehennemdir.Allah’ın dilemesi dışında, 
            orada sürekli olarak kalacaksınız.”der.Şüphesiz Rabb’in tam hüküm ve hikmet sahi- 
            bidir,her şeyi bilendir.(6/128) 
                                         Allah;”Ey cin ve insan topluluğu!İçinizden size ayetlerimi anlatan  
            ve sizi bu gününüze(Mahşer’e) kavuşacağınız konusunda uyaran elçiler gelmedi mi?” 
            deyince,onlar.”Ey Rabb’imiz!Kendi aleyhimize şahidiz.”derler.Dünya hayatı onları 
            aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. (6/130)                                     
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                                    135)- Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır.Rabb’in onların 
                yaptıklarından habersiz değildir. (6/132) 
 
                                   136)- Size söz verilen şeyler(Kıyamet,ölümden sonra dirilme ve hesap)  
                mutlaka gelecektir ve siz bunu (asla) önleyemezsiniz. (6/134) 
 
                                  137)- O çardaklı ve çardaksiz üzüm bağları,hurmaları,ürünleri,çeşit 
               çeşit ekinleri,zeytinleri,narları,birbirine benzer ve benzemez biçinde yaratan O’dur. 
               Her biri meyve verince,meyvesinden yeyin,hasat günü de hakkını(sadakasını)verin. 
               İsraf etmeyin.Çünkü Allah,israf edenleri sevmez. 
                                           Hayvanlardan yük taşıyanları,etinden yününden istifade edilenleri 
               de(yaratan O’dur.)Allah’ın size verdiği rızık(lar)dan yeyin.Şeytanın adımlarını izle- 
               meyin.Çünkü o,sizin için apaçık bir düşmandır. (6/141 – 142) 
 
                               138)- De ki:”Bana vahyolunanlarda,leş veya akıtılmış kan yahut domuz  
              eti-ki bu gerçekten pisliğin ta kendisidir-veyahut günah işlenerek,Allah’tan başkası  
              adına kesilen hayvandan başka,onu yiyecek bir kimse için haram kılınmış bir şey bu- 
              lamıyorum.”Ancak kim darda kalırsa,başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak  
              üzere(bunlardan yerse),şüphesiz Rabb’in çok bağışlayan,çok esirgeyendir.(6/145) 
 
                             139)- De ki;”Haydi,Allah’ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek  
              şahitlerinizi getirin.Eğer onlar tanıklık ederlerse,sen onları onaylama.Ayetlerimizi  
              yalanlayan ve ahirete iman etmeyenlerin heva ve heveslerine uyma!Onlar,taptıkları- 
             nı Rabb’lerine denk sayıyorlar. 
                                      De ki:”Gelin size Rabb’inizin haram kıldığı (yasakladığı) şeyleri 
             söyleyeyim;O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın,ana-babaya iyilik edin,yoksulluk (geçim 
            darlığı) korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.Sizi de onları da besleyen(rızıklarını 
            veren) Biziz.Kötülüklerin açığına da,gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın haram  
            kıldığı cana haksız yere kıymayın.İşte bunlar Allah’ın size öğütleridir,buyruklarıdır. 
            Umulur ki düşünüp anlarsınız.(Aklınızı kullanırsınız) (6/150 – 151 ) 
 
                              140)- Yetimin malına,rüşd çağına erinceye kadar,en güzel yolun dışında 
            yaklaşmayın.Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın.Biz kimseye gücünün yettiğinden fazla- 
            sını yüklemeyiz.Söz söylediğiniz zaman,yakınlarınız bile olsa,adaletli olun ve Allah’a 
           verdiğiniz sözü tutun.Öğüt alıp düşünesiniz diye,Allah size bunları emretti. 
                                       İşte benim dosdoğru yolum budur.Buna uyun.Başka yollara uymayın 
           (sapmayın) ki,siz Allah’ın (dosdoğru) yolundan ayırmasın.İşte sakınmanız için Allah,. 
           size bunları emretti. ( 6/152 – 153 ) 
 
                            141)- İşte bu da,Bizim (Yüce Katımızdan) indirdiğimiz mübarek bir  
          kitap( Kur’an)dır.Buna uyun ve Allah’tan korkun ki,merhamet olunasınız. 
                                      (Onu size indirdik ki):”Kitap,sadece bizden önceki iki topluluğa 
          indirildi;biz ise onların okumasından habersizdik”demeyeseniz. 
                                     Veya:”Eğer bize kitap indirilseydi,biz onlardan daha çok doğru  
           yolda olurduk.” dememeniz içindir.İşte size de Rabb’inizden açık delil,hidayet ve  
           rahmet geldi.Allah’ın ayetlerini yalanlayıp,onlardan yüz çevirenden daha zalim kim 
          olabilir?Ayetlerimizden yüz çevirenleri,yüz çevirmelerinden ötürü,azabın en kötüsüyle  
          cezalandıracağız. ( 6/155 – 156 – 157 ) 
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                                          142- Onlar (inanmak için) ille meleklerin inmesini veya Rabb’in  
                  gelmesini yahut Rabb’in kimi ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar?Ama,Rabb’inin 
                  kimi ayetleri geldiği gün,daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kaza- 
                  mamış kimseye,artık inanması bir yarar sağlamaz.De ki:”Bekleyin,biz de bekle- 
                  mekteyiz. ( 6/ 158 ) 
 
                                          143)- Dinlerini parça parça edip,fırkalara(gruplara) ayrılanlar var 
                 ya,senin (ey peygamber ve gerçek mü’minler) onlarla hiçbir ilişkin yoktur.Onların 
                 işi ancak Allah’a kalmıştır.Sonra O(Allah),yaptıklarını onlara bildirecektir.(6/159) 
 
                                          144)- Kim iyilik getirirse,ona bunun on katı vardır.Kim de kötülük 
                getirirse,sadece onun dengiyle cezalandırılır.Onlar haksızlığa uğratılmazlar.(Her 
                kula adaletle muamele edilir.)  ( 6/160) 
 
                                         145)- De ki:”Şüphesiz benim namazım,ibadetlerim,hayatım ve ölü- 
                müm alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”            
                                                  “O’nun hiçbir ortağı yoktur.Bana böyle emrolundu ve ben 
                Müslümanların ilkiyim.” 
                                                   De ki:”Allah,her şeyin Rabb’i iken,ben O’ndan başka Rab mi 
                arayayım?Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir.Hiç kimse başkasının günah 
                yükünü taşımaz.Sonra dönüşünüz yine Rabb’inizedir.O,ayrılığa düştüğünüz şeyleri 
                size haber verecektir.” ( 6/162-163-164) 
 
                                         146)- Sizi yeryüzünün halifeleri yapan,size verdiği şeyler(nimetler) 
               hususunda,sizi denemek için,kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.   
               Şüphesiz Rabb’in cezası çabuk olandır.O,çok bağışlayan ve merhamet edendir.. 
                                                                                                                              ( 6/165 ) 
 
                                        147)- Rabb’inizden size indirilene(Kur’an’a) uyun.O’ndan başkala- 
              larını dost edinip de kendilerine uymayın.Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! ( 7/3 ) 
 
                                        148)- Kendilerine peygamber gönderilenleri elbette hesaba çekece- 
             ğiz.Gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz.  
                                                  Ve elbette onlara,olan biten her şeyi bir bilgi ile anlatacağız. 
             Çünkü Biz onlardan uzak değiliz. 
                                                  O Gün tartı tam(mutlak) doğrudur.Kimin (sevap) tartıları 
             ağır gelirse,işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
                                                  Kimin (sevap) tartıları da hafif gelirse,işte onlar ayetlerimize 
             karşı haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır. ( 7/6-7-8-9 ) 
 
                                    149)- Doğrusu Biz,sizi yeryüzüne yerleştirmiş ve size orada geçimlik- 
             ler vermişizdir;ne kadar da az şükrediyorsunuz? ( 710 ) 
 
                                    150)- De ki:”Rabb’im adaleti emretti.Her mescidde(secde ettiğinizde) 
             yüzlerinizi O’na doğrultun ve dini yalnız Kendisine has kılarak O’na(içtenlikle)yalva- 
             rın.İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na dön(dürül)eceksiniz.  ( 7/29 ) 
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                                   151)- O,(Allah), bir topluluğu doğru yola ,iletti,bir topluluğa da sapıklık 
                    hak oldu.Çünkü onlar,Allah’ı bırakıp şeytanları dost edindiler ve kendilerinin de  
                    doğru yolda olduklarını sanıyorlar!                     
    
                                    152)- Ey adem oğulları!Her mescide gidişinizde(secde edişinizde) en 
                    güzel elbiselerinizi giyin.Yiyin,için,fakat israf etmeyin.Çünkü Allah,müsrifleri 
                    (israf edenleri,ölçüsüzce tüketenleri) sevmez.  ( 7/31 ) 
 
                                    153)- De ki:”Allah’ın,kulları için çıkardığı zinetleri te tertemiz rızıkları 
                   kim haram kılmış?”De ki:”Bunlar dünya hayatında inananlar içindir.Kıyamet  
                   Günü de yalnız onlarındır”İşte Biz,bilen bir toplum için ayetleri böyle açıklıyo- 
                   ruz. ( 7/32 ) 
 
                                    154)- De Ki.”Rabb’im,ancak gizli ve açık hayasızlıkları,günah işlemeyi 
                   haksız yere yapılan zulmü(sınırı aşmayı),hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi 
                   Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram 
                   (yasak) kılmıştır.” ( 7/33 ) 
 
                                    155)- Her ümmetin(milletin,toplumun) bir eceli vardır.Onların eceli  
                   geldiği zaman,ne bir an geri bırakabilirler,ne de öne alabilirler. ( 7/34 ) 
 
                                    156/- Ey Adem oğulları!Size kendi içinizden(aranızdan) peygamberler  
                   gelip,ayetlerimizi anlattıklarında,kim Allah’tan korkar (buyruklarına uyar) ve 
                   kendini düzeltirse (erdemli insan olursa),işte onlar için (dünyada ve ahirette) 
                   korku yoktur ve mahzun da olmayacakladır 
                                             Kim(ler) de ayetlerimiz yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslar- 
                   sa,işte onlar cehennemliktir ve orada sürekli kalacaklardır. ( 7/35-36 ) 
 
                                   157)- Gerçek şu ki,ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklük 
                   taslayanlara,göğün kapıları kesinlikle açılmayacak ve deve iğne deliğinden 
                   geçmedikçe de cennete giremeyeceklerdir.Biz,işte günahkarları böyle cezalandı- 
                   rırız. ( 7/40 ) 
 
                                   158)- Onlar dinlerini eğlence ve oyun edinenler ve dünya hayatına  
                   aldananlardır.Bugüne (Mahşere)kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimiz inkar 
                   ettikleri gibi Biz de bugün onları unutacağız. ( 7/51 ) 
 
                                   159)- İman eden ve salih (iyi,güzel) amel(ler) işleyenlere gelince-ki Biz, 
                   kimseyi gücünün yeteceğinden başkası ile yükümlü tutmayız-işte onlar cennetliktir  
                   ve orada sürekli olarak kalacaklardır.  
                                             Orada göğüslerinde bulunan kini çıkarıp atmışızdır.Altlarından 
                   ırmaklar akmaktadır.Onlar şöyle derler:”Bizi buna(bu büyük nimetlere) erdiren  
                   Allah’a hamd olsun!Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi,biz doğru yolu bula- 
                   mazdık.Şüphesiz Rabb’imizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler.”Onlara: 
                “İşte size(söz verilen) cennet!Buna,yaptıklarınıza karşı varis kılındınız.”diye ses- 
                  lenilir. ( 7/42-43 ) 
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                                        160)-  Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin.Çünkü O,aşırı 
                     gidenleri(sınırı aşanları) sevmez. ( 7/55 ) 
 
                                         161)- Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozg8unculuk yapmayın.O’ 
                     na korkarak(affını ve rahmetini) umarak dua edin.Çünkü Allah’ın rahmeti,iyilik 
                     yapanlara çok yakındır.. ( 7/56 ) 
 
                                         162)- Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanlara hala 
                     şu gerçek belli olmadı mı?Eğer dilersek,onları günahlarından dolayı cezalandı- 
                     rırız,kalplerini mühürleriz de artık onlar işitmez olurlar. ( 7/100 ) 
 
                                         163)- Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları,ayetlerimi anla- 
                     maktan uzak tutacağım.Onlar her ayeti(mucizeleri)görseler de iman etmezler. 
                     Doğru yolu görseler de onu yol edinmezler.Fakat azgınlık(sapkınlık)yolunu  
                     görseler hemen ona saparlar,onu yol edinirler.Bu durum,onların ayetlerimizi  
                     yalanlamalarından ve onları umursamamalarından(habersiz olmalarından) 
                     ileri gelmektedir. 
                                                   Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanların 
                     amelleri(bütün yaptıkları işler)boşa gitmiştir.Onlar,yapmakta olduklarından 
                     başkasıyla mı cezalandırılırlar?(Hayır,hak ettikleri cezayı görürler. ( 7/147-148) 
 
                                         164)- Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman eden- 
                     lere gelince;şüphesiz Rabb’in bundan sonra yine de çok affeden ve çok merha- 
                     met edendir. ( 7/153 ) 
 
                                         165)- De ki:”Ey insanlar!Şüphesiz ben,göklerin ve yerin sahibi olan 
                     Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan,dirilten ve öldüren Allah’ın,hepinize  
                     gönderdiği elçisiyim.Öyleyse Allah’a ve O’nun ümmi(her türlü zararlı,gereksiz  
                     bilgiden,düşünceden,duygudan azade kılınmış) nebisi (elçisi) olan Rasul’e iman  
                     edin.-ki o(peygamber) de Allah’a ve O’nun sözlerine inanmaktadır-O’na uyun ki 
                     doğru yolu bulasınız. ( 7/158 ) 
 
                                         166)- Kitab’a (Kur’an’a) sımsıkı sarılıp,namazı dosdoğru kılanlar  
                    var ya,şüphesiz Biz,(böyle) iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.(Hak ettikleri 
                    ödülü zamanı gelince fazlasıyla(misliyle)veririz. ( 7/170 ) 
 
                                        167)- Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmekte olan toplu- 
                     luğun durumu ne kötüdür! 
                                                  Allah,kimi hidayete erdirirse,o doğru yolu bulmuştur.Kimi de 
                     saptırırsa,işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. ( 7/177-178 ) 
 
                                        168)- And olsun ki Biz,cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehen- 
                     nem için yaratmışızdır.Onların kalpleri vardır,bunlarla anlamazlar,gözleri var- 
                     dır bunlarla görmezler,kulakları vardır bunlarla işitmezler.Onlar dört ayaklı 
                     hayvanlar gibidir.Hatta daha sapıktırlar.İşte onlar gafillerin ta kendileridir. 
                                                                                                                                ( 7/179 ) 
                                          169)- En güzel isimler Allah’ındır.O halde O’na güzel isimlerle dua 
                     edin.O’nu isimleri hakkında eğri yola sapanları bırakın.Onlar yapmakta olduk- 
                     larının cezasına çarptırılacaktır. ( 7/180 ) 
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                                        170)-  Yarattıklarımızdan hak ile doğruyu gösteren ve hak ile adaleti 
                   sağlayan bir topluluk da (yahut topluluklar da) vardır. ( 7/181 ) 
 
                                        171)- Ayetlerimiz yalanlayanları,hiç bilmeyecekleri yerden yavaş 
                   yavaş helake (yok oluşa) götüreceğiz. 
                                                  Onlara mühlet veririm,çünkü Benim tuzağım çetindir.  
                                                                                                                     ( 7/182-183 ) 
 
                                         172)- Sana kıyameti,ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.De ki: 
                   “Onun ilmi ancak Rabb’imin katındadır.Onun vaktini O’ndan başkası açıklaya- 
                     maz.O göklere de yere de ağır gelmiştir.O size ansızın gelecektir.Sanki sen onu 
                     biliyormuşsun gibi sana soruyorlar.De ki:”Onun bilgisi ancak Allah’ın katında- 
                     dır.Ama insanların çoğu bilmezler.”  ( 7/187 ) 
 
                                        173)- Sen(ey Peygamber ve mü’minler)sen(siz)af yolunu tut(un). 
                     İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. ( 7/199  
 
                                        174)- Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse,hemen Allah’a sığın. 
                     Çünkü O,her şeyi işiten ve (en iyi) bilendir.  
                                                 Allah’tan korkanlara şeytandan bir vesvese dokununca,Allah’ı 
                     hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. ( 7/200-201 ) 
 
                                       175)- (Şeytanların)dostlarına gelince,şeytanlar onları azgınlığa 
                     sürükler,sonra da yakalarını bırakmazlar. 
                                                 Onlara bir ayet(Allah’tan bir delil,belge) getirmediğin zaman, 
                     derler ki:”Onu da derleyip getirseydin ya!”De ki:Ben,gerçekten,ancak Rabb’ 
                     imden bana vahyolunana uyarım.Bu Kur’an,inanan bir toplum için,Rabb’inizden 
                     açık belgeler,bir yol gösterme ve bir rahmettir.” (7 /202-203 ) 
 
                                       176)- Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet 
                     olunasınız. ( 7 /204 ) 
 
                                       177)- Rabb’ini sabah,akşam yalvararak,korkarak,yüksek olmayan  
                     bir sesle (edep ve tevazu içinde) zikret,gafillerden olma! ( 7205 ) 
 
                                       178)- Şüphe yok ki Rabb’inin Katındakiler,büyüklük taslayıp O’na 
                     kulluk etmekten geri kalmazlar.O’nu (yürekten)tesbih ederler ve yalnız O’na 
                     secde ederler. ( 7/206 ) 
 
                                                                               *** 
 
 
                                       179)- Sana savaş ganimetlerini soruyorlar.De ki:”Ganimetler, 
                     Allah’ın ve Elçi’sinindir.O halde gerçek iman sahipleri iseniz Allah’tan korkun, 
                     Aranızı düzeltin,Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.  ( 8/1 ) 
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                                           180)-  Gerçekten inananlar,o kimselerdir ki,Allah anıldığı zaman  
                 kalpleri ürperir.Kendilerine O’nun ayetleri okununca bu,onların imanını arttırır, 
                 onlar ancak Rab’lerine güvenip dayanırlar. 
                                                      Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiği- 
                 miz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. 
                                                      İşte gerçek mü’minler onlardır.Onlar için Rab’leri nezdin- 
                 dereceler,bağışlanma ve tükenmez rızık(lar)vardır. ( 8/2-3-4 ) 
 
                                           181)- Ry iman edenler!Toplu bir halde kafirlerle karşılaştığınız  
                 zaman onlara arkalarınız dönmeyin!(Korkup kaçmayın!) 
                                                     Yeniden savaşmak için bir tarafa çekilme veya bir başka  
                 birliğe katılma dışında,o gün,onlara arkasını dönen kimse,Allah’ın hışmına uğra- 
                 yacak ve onun varacağı yer Cehennem olacaktır.O,ne kötü bir varış yeridir! 
                                                                                                                           ( 8/15 -16 ) 
 
                                            182)- Ey iman edenler!Allah’a ve Resül’üne  itaat edin.Kendiniz  
                 işitip dururken O’ndan yüz çevirmeyin. 
                                                     İşitmedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayın. (8/20-21 ) 
                                   
                                            183)- Şüphesiz Allah nezdinde,yeryüzünde yürüyen  canlıların en 
                 kötüsü,akıllarını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. 
                                                      Eğer Allah,onlarda bir hayır görseydi,elbette onlara (gerçe- 
                 ği) işittirirdi.Fakat onlara işittirseydi bile,yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. 
                                                                                                                                 ( 8/22- 23 ) 
 
                                            184)- Ey iman edenler!Peygamber sizi,kendinize hayat verecek  
                 şeylere çağırdığında,Allah’ın ve Rasul’ünün çağrısına uyun.Bilin ki Allah,kişi ile 
                 onun kalbi arasına girer ve sonunda mutlaka O’nun Huzurunda toplanacaksınız. 
                                                      Bir de öyle bir fitneden sakının ki o,içinizden sadece zulme- 
                 denlere dokunmaz.Biliniz ki Allah,azabı çok şiddetli olandır. ( 8/24-25 )   
 
                                            185) –Ey iman edenler!Allah’a ve Rasul’e hainlik etmeyiniz ki, 
                 bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız. ( 8/27 ) 
 
                                             186)- Biliniz ki,mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihan 
                 sebebidir..Büyük ecir (mükafat) Allah’ın Katındadır. ( 8/28 ) 
 
                                             187)- Ey iman edenler!Eğer Allah’tan korkarsanız,O,size iyi  
                ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış (basiret) verir,suçlarınız örter ve sizi bağışlar. 
                Çünkü Allah,büyük lütuf sahibidir. ( 8/29 ) 
 
                                             188)- Şüphesiz ki inkar edenler,mallarını Allah yolundan alıkoy- 
                mak için harcıyorlar.Daha da harcayacaklar.Sonra bu,(kötülük)kendilerine bir 
                yürek acısı olacak,sonunda yenileceklerdir.İnkar edenler Cehennemde toplanacak- 
                tır. 
                                                      (Bu toplama),Allah’ın murdarı(pisi)temizden ayıklaması ve  
               bütün murdarları birbiri üzerine koyup yığması ve hepsini Cehennem’e atması için- 
               dir.İşte bunlar,en büyük ziyana uğrayanlardır. ( (8/36 – 37 ) 
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                                             189)- O inkar edenlere de ki:”Eğer vaz geçerlerse,geçmişteki  
                     günahları) bağışlanır.Şayet yine (eski günlerine) dönerlerse, geçmiş ümmetlerin 
                     başına gelenler gözler önündedir. (8 /38 ) 
 
                                            190)- (Ey iman edenler!)(Yeryüzünde)bir fitne kalmayıncaya ve  
                     din tam olarak Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!(İnkara)son verirlerse, 
                     şüphesiz ki Allah onların ne yapacaklarını çok iyi görendir. 
                                                      Eğer yüz çevirirlerse,bilin ki Allah,sizin dostunuzdur.O ne  
                     güzel dost,ne güzel yardımcıdır! ( 8/39 – 40 ) 
 
                                           191)- Ey iman edenler!Bir(düşman)toplulukla karşılaştığınız  
                     zaman,direnin(sebat edin) ve Allah’ı çok anın ki(O’ndan yardım dileyin ki) 
                     başarıya ulaşasınız! ( 8/45 ) 
 
                                          192)- Allah’a ve Rasül’üne itaat edin.Birbirinizle çekişmeyin, 
                     yoksa içinize korku düşer de gücünüz(kuvvetiniz) gider.Bir de sabırlı olun.Çünkü 
                     Allah sabredenlerle beraberdir. ( /46 ) 
 
                                          193)- Yurtlarından çalım satarak,insanlara gösteriş yaparak çıkan 
                    ve Allah yolundan alıkoyanlar (kafirler) gibi olmayın.Allah,onların yaptıklarını  
                    çepeçevre kuşatmıştır. ( 8/47 ) 
 
                                         194)- Meleklerin o inkar edenlerin canlarını alırken,yüzlerine vura- 
                   rak şöyle dediklerini bir görseydin;”Kızgın ateşli Cehennem azabını tadın!” 
                                                 “Bu kendi ellerinizin hazırladığının karşılığıdır.Yoksa Allah, 
                   kullarına asla zulmedici değildir.” ( 8/50-51 ) 
 
                                        195)- Yeryüzünde yürüyen canlıların Allah Katında en kötüsü inkar 
                  edenlerdir.Onlar iman etmezler. 
                                                 Onlar kendileriyle andlaşma yaptığın(ız),sonra da her defasın- 
                  da andlaşmalarını bozan (sözlerinde durmayan iki yüzlü) kimselerdir.Onlar Allah’ 
                  tan korkmazlar. ( 8/55-56 ) 
 
                                      196)- (Andlaşma yaptığın-ız)bir kavmin (topluluğun(milletin)kesin  
                 olarak ihanet etmesinden korkarsan(ız)sen(siz) de aynı şekilde andlaşmayı bozdu- 
                 ğunu(zu) kendilerine bildir(in).Çünkü Allah hainleri sevmez. ( 8/58 ) 
 
                                      197)- İnkar edenler yakalarını kurtardıklarını sanmasınlar.Onlar, 
                (Allah’ı) güçsüz bırakamazlar. 
                                                Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş için bağla- 
                nıp beslenen atlar(ve her türlü silahlar)hazırlayın.Bununla Allah’ın düşmanını,sizin  
                düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği daha başka- 
                larını korkutasınız.Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir ve siz asla  
                haksızlığa uğratılmazsınız. 
                                              Eğer onlar barışa yanaşırlarsa,sen(siz) de yanaş(ın) ve Allah’a  
                güvenip dayan(ın.)(Güvenin,tevekkül edin.)Çünkü çok iyi işiten ve her şeyi bilen O’ 
                dur. 
                                              Eğer sana hile yapmak isterlerse,şüphesiz ki Allah sana yeter.O 
                Ki,seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi. ( 8/59-60-61-62 ) 
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                                          198)- Ey Peygamber!Mü’minleri savaşa teşvik et.Eğer içinizden           
                  sabırlı yirmi kişi çıkarsa,iki yüz (kafgir) kişiye galip gelir.Eğer sizden yüz kişi  
                  olursa,inkar edenlerden bin kişiye galip gelir.Çünkü onlar anlamayan bir toplu- 
                  luktur.(8/65) 
 
          199)- Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin!Ve  
                  Allah’tan korkun!Şüphesiz ki Allah,çok bağışlayandır,çok merhamet edendir.(8/69 
 
                                                                               *** 
                                                           
                                          200)- Yoksa siz(ey mü’minler)başıboş bırakılacağınızı,içinizden  
                   cihad edenleri ve Allah’tan,Resül’ünden başkasını sır dostu edinmeyenleri,Allah’ 
                   ın bilmediğini mi sandınız?Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (9/16) 
 
                                         201)- İman eden,hicret eden,Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla   
                   cihad edenler,Allah katında daha üstün dereceye sahiptirler.İşte bunlar kurtuluşa 
                   erenlerdir.  
                                                  Rab’leri onlara,Tarafından bir rahmet ve hoşnudluk ile,kendi- 
                   leri için,içinde tükenmez nimetler bulunan Cennetler(i) müjdeler. 
                                                  Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır.Şüphesiz ki,büyük  
                   mükafat  Allah katındadır. (9/20-21-22) 
 
                                        202)- Ey iman edenler!Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa,babala- 
                   rınızı ve kardeşlerinizi(bile) veli(dost-yardımcı) edinmeyin.Sizden kim onları veli 
                   tanırsa,işte onlar zalimlerin ta kendileridir. (9/23) 
 
                                         203)- (Onlara)De ki:”Eğer babalarınız,oğullarınız,kardeşleriniz, 
                   eşleriniz,hısım-akrabanız,elde ettiğiniz(kazandığınız)mallar,düşmesinden(kesada 
                   uğramasından)korktuğunuz ticaret,hoşlandığınız konutlar size Allah’tan,Resül’ün 
                   den ve Allah Yolu’nda savaşmaktan daha sevimli ise,artık Allah’ın emri gelinceye 
                   kadar bekleyin!Allah fasıklar (günahkarlar)topluluğunu doğru yola(hidayete)er- 
                   dirmez(iletmez). (9/24) 
 
                                        204)- Ey iman edenler!Müşrikler ancak bir(er) pisliktir.Onun için bu  
                   yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.Eğer yoksulluğa düşmekten  
                   korkarsanız,Allah dilerse yakında sizi Kendi lütfundan zenginleştirir.Çünkü Allah, 
                   her şeyi en iyi Bilen’dir,tam Hüküm ve Hikmet sahibidir. (9/28) 
 
                                        205)- Kitap ehlinden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen,Allah’ 
                   ın ve peygamberinin haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve gerçek(hak)dini 
                   kendilerine din edinmeyen kimselerle,boyun eğip kendi elleriyle cizye(vergi)verin- 
                   ceye karşı savaşın. (9/29) 
 
                                         206)- Yahudiler;”Üzeyr Allah”ın oğludur.” dediler.Hıristiyanlar  
                   da;”Mesih(İsa) Allah’ın oğludur.”dediler.Bu onların ağızlarıyla geveledikleri 
                   sözlerdir.Onlar(bununla)daha önce inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. 
                   Allah onları kahretsin!Nasıl da (Haktan batıla)döndürülüyorlar! (9/30) 
 
                                          207)- Onlar,Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.Hal- 
                    buki kafirler hoşlanmasalar da,Allah Kendi nurunu,Kendi tamamlamaktan  
                    başkasına razı olmaz.(asla vaz geçmez.) (9/32) 
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                                    208)- O( Allah), müşrikler hoşlanmasalar da,(Kendi)dinini bütün dinle- 
                   re  üstün kılmak için Resül’ünü(Peygamberini) hidayet ve Hak Din ile gönderen- 
                   dir. (9/33) 
 
                                    209)- Ey iman edenler!(Biliniz ki)Hahamlardan ve rahiplerden 
                    birçoğu,insanların mallarını haksızlıkla yerler ve (onları)Allah Yolu’ndan  
                    alıkoyarlar.Altın ve gümüşü biriktirip de,Allah Yolu’nda harcamayanlar yok mu, 
                    işte onlara can yakıcı(elem verici) bir azabı müjdele! 
                                               O Gün(Mahşer-Hesap Günü) bu altın ve gümüşler,Cehennem  
                    ateşinde kızdırılacak,bunlarla onların alınları,böğürleri ve sırtları dağlanacak; 
       “İşte bu kendiniz için saklayıp biriktirdiğiniz(insanlarla paylaşmadığınız)şey(ler)- 
                    dir.(servettir.)Artık biriktirdiğiniz şeylerin(azabını)tadın! (9/34-35) 
 
                                     210)- Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah’ın Katı’n- 
                    da ayların sayısı on ikidir.Bunlardan dördü haram(hürmete layık) aylardır.İşte, 
                    dosdoğru din budur.(Bu doğru hesaptır.)Bu aylar içinde(Allah’ın koyduğu yasağı 
                    çiğneyerek)kendinize zulmetmeyin.(Günah işleyerek cezayı hak etmeyin.)Allah’a 
                    ortak koşanlar sizinle nasıl topluca savaşıyorlarsa,siz de onlara karşı topluca sa- 
                    vaşın.Ve bilin ki Allah,(kötülüklerden) sakınanlarla beraberdir. (9/36) 
 
                                      211)- Ey iman edenler!Size ne oldu ki,”Allah Yolu’nda topluca sava- 
                    şa çıkın!”denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz?Yoksa siz ahireti bırakıp  
                    sadece dünya hayatına mı razı oldunuz?Fakat bu dünya hayatının geçimi(fayda- 
                    sı) ahiretin yanında pek azdır. 
                                                 Eğer(gerektiğinde)topluca savaşa çıkmazsanız,O(Allah)sizi 
                    can yakıcı(pek elem verici) bir azaba uğratır ve yerinize sizden başka (hayırlı ve 
                    imanlı) bir topluluk getirir.Siz (savaşa çıkmamakla,buyruklarına uymamakla) 
                    O’na hiçbir zarar veremezsiniz.(Ancak kendinize zarar verirsiniz)Allah,her şeye 
                    Kadir(gücü yeten)’dir. (9/38-39) 
 
                                      212)- Ey mü’minler!Gerek hafif,gerek ağırlıklı olarak savaşa çıkın! 
                    Mallarınızla ve canlarınızla Allah Yolu’nda savaşın.Eğer bilirseniz böylesi sizin 
                    İçin daha hayırlıdır. (9/41) 
 
                                       213)- De ki(Ey Muhammed);”Allah’ın bizim için yazdığından başkası 
                    asla bize erişmez.O bizim Mevlamız’dır.Onun için mü’minler yalnız Allah’a daya 
                    nıp,güvensinler. (9/41) 
 
                                       214)- Sadakalar Allah’tan bir farz(kesin buyruk) olarak ancak yok- 
                    sullara,düşkünlere,(zekat toplayan)memurlara,gönülleri(İslam’a)ısındırılacak  
                    olanlara,(özgürlüklerini satın almaya çalışan)kölelere,borçlulara,Allah Yolu’nda  
                    çalışıp cihad edenlere mahsustur.Allah her şeyi Bilen’dir,tam Hüküm ve Hikmet  
                    sahibidir. (9/60) 
 
                                        215)- (Münafıklar)gönlünüzü hoş etmek için size (gelip)Allah’a 
                    yemin ederler.Halbuki inanmış olsalardı,Allah’ı ve Resül’ünü hoşnud etmeleri 
                    daha doğrudur.(olmaz mı?) (9/62)  
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                                    216)-  Münafık(iki yüzlü) erkekler ve münafık kadınlar(sizden değil) 
                birbirlerindendir.(birbirlerine benzerler.)Onlar kötülüğü emreder,iyilikten alıkor, 
                (vaz geçirmeye çalışır) ve ellerini sıkı tutarlar.(cimrilik ederler.)Onlar,Allah’ı 
                unuttular,Allah da onları unuttu.Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. 
                                              Allah,münafık erkeklere,münafık kadınlara ve kafirlere içinde 
                sürekli kalacakları Cehennem ateşini söz vermiştir.Bu onlara yeter!Allah,onlara  
                lanet etmiştir.Onlar için sürekli bir azap vardır.  
                                              (Ey münafıklar!)Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. 
                Onlar,sizden daha güçlü,mal ve evlatça sizden  daha çok (zengin)idiler.Onlar, 
                (dünya malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar,sizden öncekilerin 
                paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi,siz de kendi payınıza düşenle zevkinize 
                baktınız.Onların(batıla) daldıkları gibi,siz de(batıla) daldınız.Onların dünyada da, 
                ahirette de yaptıkları boşa gitmiştir.İşte ziyana uğrayanlar da bunlardır. (9/67-69) 
 
                                    217)- Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileri(dost- 
                 ları)dirler.Onlar iyiliği emreder(önerir),kötülükten alıkorlar,(vaz geçirmeye çalı- 
                 şırlar),namaz(ların)ı dosdoğru kılarlar,zakat(ların)ı verirler,Allah’a ve Resül’üne 
                 itaat ederler.İşte bunlara Allah merhamet(rahmet)edecektir.Şüphesiz ki Allah,mut- 
                 lak galiptir,tam hüküm ve hikmet sahibidir.  
                                             Allah,mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara,altlarından ırmaklar  
                 içinde sürekli kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler söz ver- 
                 miştir.Allah rızası ise hepsinden büyüktür.İşte en büyük kurtuluş budur.(9/71-72) 
 
                                    218)- Ey Peygamber!Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et,onlara  
                 sert (ve tavizsiz) davran.Onların varacakları yer Cehennem’dir.O ne kötü bir varış 
                 (dönüş) yeridir. (9/73) 
 
                                    219)- Sadakalar konusunda gönülden veren mü’minleri çekiştiren ve 
                  güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu,Allah onları  
                  maskaraya çevirmiştir.Onlar için can yakıcı(elim) bir azap vardır. (9/79) 
 
                                     220)- Onlardan(münafıklardan) ölen birinin üzerine asla namaz kılma, 
                  onun kabri başında durma!Çünkü onlar Allah’ı ve Resül’ünü inkar ettiler ve fasık 
                  (günahkar)lar olarak öldüler. 
                                               Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin.Allah,bunlarla 
                   ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve canlarının kafir olarak(güçlükle) 
                   çıkmasını istiyor.(Onlar bunu hak ediyor.) 
                                              “Allah’a iman edin ve O’nun Resül’ü ile birlikte cihad edin”  
                   diye bir sure indirildiği zaman içlerinden servet sahibi olanlar,senden izin istedi- 
                   ler ve;”Biz bırak,(evlerinde)oturanlarla birlikte oturalım” dediler. 
                                               Onlar,savaştan geri kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. 
                   Onların kalplerine mühür vurulmuştur.Artık onlar anlamazlar.(9/84-85-86-87)  
 
                                      221)- Fakat Peygamber ve O’nunla birlikte inananlar,mallarıyla ve  
                   canlarıyla savaştılar.İşte bütün iyilikler onlarındır.İşte kurtuluşa erenler de onlar 
                   dır. 
                                               Allah,onlar için altlarından ırmaklar akan,içlerinde sürekli ka- 
                    lacakları Cennetler hazırlamıştır.İşte en büyük kurtuluş budur. 
                                                          
                                       222)- Allah’ın kullarının tevbesini kabul edeceğini,sadakaları geri  
                    çevirmeyeceğini ve Allah’ın tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyen (merhamet  
                    eden) olduğunu hala bilmezler mi? (9/104) 
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                                       223)- Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, 
                  yoksa binasını bir uçurumun kenarına kurup da,onunla birlikte Cehennem ateşine çöküp 
                  giden mi?Allah,zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 
                                                Yaptıkları bina,kalpleri parçalanıncaya kadar,yüreklerinde bir kuşku 
                 olarak kalacaktır.Allah her şeyi Bilen’dir,tam hüküm ve Hikmet sahibidir. 
                                                Allah,mü’minlerden canlarını ve mallarını (verilecek)Cennet karşılığın- 
                 da satın almıştır.Çünkü onlar,Allah Yolu’nda savaşırlar,öldürürler ve öldürülürler.Bu, 
                 Allah’ın Tevrat’ta,İncil’de ve Kur’an’da verdiği gerçek bir sözdür.(hak bir vaaddir.) 
                 Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır?O halde O’nunla yaptığınız bu alış- 
                 verişinizden dolayı sevinin!İşte bu(gerçekten)büyük kazançtır.(en büyük başarıdır,kardır.) 
                                                                                                                                       (9/109-110-111) 
                                      224)- Tevbe edenler,ibadet edenler,hamd edenler,seyahat edenler,ruku edenler 
                 secde edenler,iyiliği emredenler ve kötülükten vaz geçirmeye çalışanlar ve Allah’ın sınırları 
                 nı koruyanlar…İşte o mü’minlere de (Cennet’i)müjdele! (9/112) 
 
                                      225)- Allah,bir toplumu Doğru Yol’a ilettikten sonra,sakınmaları gereken şey- 
                 leri kendilerine açıklamadıkça(açıklayıncaya kadar),onları saptıracak değildir.Şüphesiz ki  
                 Allah,her şeyi en iyi(bütün boyutlarıyla) Bilen’dir. (9/115) 
 
                                      226)- Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah’ındır.O,hem diriltir, 
                 hem öldürür.Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı yoktur.(9/116) 
 
                                       227)- Ey iman edenler!Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun. (9/119) 
 
                                       228)- Mü’minlerin hepsinin topluca sefere çıkmaları(savaşa katılmaları)doğ- 
                ru(uygun) değildir.Onların her kesiminden bir grup,dini iyice öğrenmeleri(geniş bilgi sahibi 
                olmaları) ve toplumları(kavimleri)(savaştan) dönüp kendilerine geldiklerinde onları uyarma 
                ları için(geride kalmalıdır.)Umulur ki sakınırlar. (9/122) 
 
                                       229)- Andolsun,size içinizden (aranızdan) öyle bir peygamber gelmiştir ki, 
                sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir.Size çok düşkündür.Müminlere karşı çok şefkat 
                lidir,çok merhametlidir. (9/128) 
 
                                       230)- Eğer yüz çevirirlerse,de ki;”Allah bana yeter.O’ndan başka hiçbir ilah 
                 yoktur.Ben ancak O’na güvenip,dayandım.O,büyük Arş’ın sahibidir. (9/129) 
 
 

*** 
                                     231)- Şüphesiz ki sizin Rabb’iniz,gökleri ve yeri altı günde (birim zamanda) 
                 yaratan,sonra Arş’a hükmeden Allah’tır.İşleri yerli yerince idare eden O’dur.O’nun izni  
                 olmadan hiçbir kimse(kimseye) şefaatçi olamaz.İşte sizin Rabb’iniz olan Allah budur.O 
                 halde O’na (gereğince) kulluk edin!İyice düşünmüyor musunuz? 
                                               Hepinizin dönüşü ancak(ve yalnız) O’nadır.Bu,Allah’ın gerçek olarak  
                 verdiği sözdür.O,varlıkları yoktan yaratmıştır.Sonra iman edip Salih amel işleyenlere ada- 
                 letle karşılık vermek için yeniden yaratır.İnkar edenlere gelince;küfürlerinden dolayı onlara 
                 kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. (10/3-4) 
 
                                     232)- Bize kavuşmayı ummayan,dünya hayatına razı olup,onunla rahat bulan- 
                 lar ve ayetlerimizden gafil olanlar da vardır,şüphesiz. 
                                               İşte bunların işledikleri(günahları)yüzünden varacakları yer ateştir. 
                                                                                                                                              (10/7-8) 
 
                                     233)- Şüphesiz ki,iman edip Salih amel(ler) işleyenleri,Rab’leri imanları sebe- 
                 biyle Doğru Yol’a iletir.Naim(Nimet)Cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. 
                                               Onların aradaki duaları;”Allah’ım!Seni noksan sıfatlardan tenzih ede- 
                 riz”dir.Oradaki selamlaşmaları da;”Selam!”sözcüğüdür.Dualarının sonu ise;”Alemlerin  
                 Rabbi Allah’a hamd olsun!”demektir. (10/9-10) 
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                                        234)- Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk (acele)istedikleri gibi, 
                şerri de acele verseydi,süreleri (ömürleri,ecelleri)hemen bitirilmiş(gelmiş) olurdu. 
                Fakat Biz,Bize kavuşmayı ummayanları(beklemeyenleri) azgınlıkları içinde bırakı-                    
                rız da (kendi başlarına,çaresizlik içinde) bocalayıp dururlar. (10/11) 
 
                                       235)- İnsana bir sıkıntı geldiği(bir zarar dokunduğu)zaman,yanı üze- 
                ine yatarken veya otururken yahut da ayakta iken(o zararın giderilmesi için)Biz’e 
                dua eder,yalvarır,yakarır.Fakat Biz,onun sıkıntısını açıp giderince de,sanki kendi- 
                sine  dokunan bir sıkıntıdan dolayı Bize dua etmemiş gibi davranır.(geçip gider.) 
                İşte böylece aşırı gidenlere(haddi aşanlara) yapmakta oldukları işler(şeyler)güzel, 
                süslü gösterildi. (10/12) 
 
                                      236)- Andolsun ki Biz,sizden önce(ki) birçok nesilleri,peygamberleri 
                kendilerine açık deliller getirdiği halde zulmettikleri ve imana gelmedikleri için  
                helak etmişizdir.İşte suç işleyen toplumu Biz,böyle cezalandırırız. 
                                                Sonra da sizi,onların ardından ne yapacağınızı görelim diye, 
                yeryüzünde halifeler kıldık. (10/13-14) 
 
                                       237)- Uydurduğu yalanı Allah’ın üzerine atan veya O’nun ayetlerini                 
                yalanlayandan daha zalim kim olabilir?Şüphe yok ki,suçlular asla kurtuluşa ere- 
                mezler. (10/17) 
 
                                       238)- İnsanlar sadece tek bir ümmet(topluluk) idiler.Daha sonra  
                ayrılığa düştüler.Eğer,(azabın ertelenmesi ile ilgili)Rabb’inden bir söz (ezeli bir 
                takdir)geçmemiş olsaydı,ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm  
                verilirdi.(Derhal azap iner,işleri bitirilirdi.) (10/19) 
 
                                      239)- Kendilerine dokunan (kıtlık ve hastalık gibi) bir sıkıntıdan 
                 sonra insanlara bir rahmet (sağlık ve bolluk zevkini)tattırdığımız zaman,bir de 
                 bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır.De ki;”Allah tuzağı 
                 daha çabuk kurandır.”Şüphesiz elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. 
                                                                                                                                  (10/21) 
 
                                       240)- Dünya hayatı(nın durumu)tıpkın gökten indirdiğimiz bir su  
                  gibidir ki,insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su 
                  sayesinde gürleşip birbirine girer,karışır.Sonunda yeryüzü zinet(ler)ini takınıp, 
                  (rengarenk) süslendiği ve sahipleri(emanetçileri) de onun üzerinde  kudret sahibi 
                  olduklarını(hasat etmeye güçlerinin yeteceğini)sandıkları bir sırada gece veya gün 
                  düz ona emrimiz(bir afetimiz)gelir de,sanki dün de yerinde yokmuş gibi,onu ta 
                  kökünden koparılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir.İşte Biz,iyi düşünen bir toplum 
                  için ayetleri(mizi) böylece açıklarız. (10/24) 
 
          241)- İyi iş,güzel amel(ler) yapanlara,daha güzel iyilik,bir de fazlası 
                  vardır.Onların yüzlerine ne bir toz(kara) bulaşır ve ne de bir horluk.İşte onlar  
                  Cennet ehlidir.Orada sürekli olarak kalacaklardır. 
                                                 Kötülük yapanlara gelince,bir kötülüğün cezası misli iledir. 
                  Onları bir horluk kaplar.Onları Allah’tan kurtaracak kimse de yoktur.Sanki yüzle- 
                  ri,karanlık geceden parçalara bürünmüştür.İşte onlar Cehennem ehlidir.Orada 
                  sürekli olarak kalacaklardır. ((10/26-27)         
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                                       242)- (Resül’üm!)De ki:Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? 
                 O kulaklara ve gözlere malik(hakim) olan kimdir?Ölüden diriyi kim çıkarıyor, 
                 diriden ölüyü kim çıkarıyor?Bütün işleri düzene koyan(yöneten) kimdir?Onlar; 
                “Allah’tır.” diyecekler.De ki;”Öyle ise ,O’na karşı geldiğiniz için karşılaşacağınız 
                 ceza sebebiyle)Allah’tan korkmaz mısınız? (10/31) 
 
                                       243)- Bu Kur’an,Allah’tan başkası tarafından uydurulamaz.(uydu- 
                 rulmuş bir şey değildir!)Fakat,kendinden önceki kitapları doğrular(onaylar) ve 
                 o Kitab’ı(Levh-i Mahfuz’da yazılanı) açıklar.Onda şüphe edilecek hiçbirşey yoktur. 
                 Alemlerin Rabbi tarafından(indirilmiş)dir. 
                                                 Yoksa;”Onu Peygamber uydurdu” mu diyorlar?De ki:”Eğer  
                 doğru söyleyiciler(sözlüler) iseniz,siz de onun benzeri bir sure getirin.Bu konuda, 
                 Allah’tan başka,gücünüzün yettiği kim varsa onları da(yardıma) çağırın! 
                                                 Hayır!Onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine  
                 gelmemiş olan bir şeyi (Kur’an’ı) yalan saydılar.Onlardan öncekiler de böyle  
                 yalanlamışlardı.Bak,o zalimlerin sonu nice olmuştur! 
                                                 İçlerinden Kur’an’a inanan kimseler de vardır,inanmayanlar 
                 da vardır.Rabb’in fesatçıları(bozguncuları) çok iyi Bilen’dir. 
                                                 Eğer onlar seni yalanladılarsa,de ki:”Benim yaptığım bana, 
                 sizin yaptığınız size aittir.Siz(ler) benim yaptığımdan uzaksınız,ben de siz(ler)in 
                 yaptığından uzağım.” 
                                                 Onlardan sana kulak verip dinleyenler de vardır.Fakat sağır-               
                 lara sen mi duyuracaksın?Üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa! 
                                                 Onlardan sana bakanlar da vardır.Fakat körlere sen mi Doğru 
                 Yolu göstereceksin?Üstelik basiretleri de yoksa!(Gerçeği göremiyorlarsa!) 
                                                                                                         (10/37-38-39-40-41-42-43) 
 
                                       244)- Şüphesiz ki Allah,insanlara hiçbir şekilde zulmetmez.Fakat  
                  insanlar (akıllarını doğru kullanmadıkları için) kendi kendilerine zulmederler. 
                                                                                                                                   (10/44) 
                                       245)- Her ümmetin bir peygamberi olmuştur.Rasulleri geldiğinde, 
                  aralarında adaletle hükmedilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.(10/47) 
 
                                       246)- (Ey Muhammed!)De ki:”Ben kendime bile,Allah’ın dilediğinin  
                   dışında ne bir zarar,ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.Her ümmetin 
                   (toplumun) bir sonu (eceli) vardır.Sonları geldiğinde,onu ne bir an(saat)geciktire- 
                   bilirler,ne de öne alabilirler.” (10/49) 
 
                                        247)- Ey insanlar!Size Rabb’inizden bir öğüt,gönüllerin derdine bir 
                   şifa,müminler için bir hidayet ve rahmet (olan Kur’an) gelmiştir. (10/57) 
 
                                        248)- Ne zaman sen bir işte bulunsan,Kur’an’dan ne zaman bir şey  
                   okusan ve siz ne zaman bir iş(hangi işi) yap(ar)sanız,o işe daldığınız an(zaman)  
                   Biz,mutlaka üzerinizde şahidizdir.Ne yerde,ne gökte zerre ağırlığınca bir şey bile  
                   Rabb’inden uzak(ve gizli) değildir.Ne bundan büyük,ne de küçük hiçbir şey  
                   yoktur ki,hepsi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın. (10/61) 
                                
                                       249)- İyi bilin ki,Allah’ın velilerine(sevdiklerine,dostlarına)korku 
                      yoktur.Onlar üzülmezler de. 
                                                 Onlar iman edenler ve Allah’tan korkanlardır. (10/62-63) 
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                                    250)- De ki :”Allah’ a karşı yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez- 
                  ler.”  
                                              Dünyada geçici bir geçim vardır,sonra onların dönüşü yine  
                  Bize’dir.Daha sonra da inkar ettiklerinden dolayı onlara şiddetli azabı tattırırız. 
                                                                                                                                (10/69-70) 
 
                                      251)- Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez.O(Allah), 
                  pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine kor.(akıllarını kullanmayanları murdar 
                 (inkarcı) kılar.)  (10/100) 
 
                                      252)- (Ey Muhammed!) De ki;”Ey insanlar!Eğer siz benim dinimden 
                   (İslam’dan) kuşkuda iseniz,(bilin ki) ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza tap- 
                   mam,fakat ancak sizi öldürecek  Allah’a kulluk ederim.Bana müminlerden olmam  
                   emredilmiştir.” 
                                                “Ve yüzünü içtenlikle tevhid (hanif-Allah’ın birliğini tanıyıcı) 
                    dinine çevir,sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!”(diye emredilmiştir.) 
                                                  Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek 
                    olan şeylere tapma!Eğer böyle yaparsan,şüphe yok ki sen de zalimlerden olursun. 
                                                  Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa,onu yine O’ndan  
                    başka kaldıracak(giderecek) yoktur.Ve eğer sana bir hayır (ulaştırmayı) dilerse 
                    O’nun lütfunu da geri çevirecek (bir güç) yoktur.O,hayrını kullarından dilediğine 
                    eriştirir.O,çok bağışlayan,çok merhamet edendir.(esirgeyendir.)(10/104-107) 
 
                                          253)- (Ey Muhammed!) De ki:”Ey insanlar!İşte size Rabb’inizden  
                    gerçek(Kur’an) gelmiştir.Ancak Doğru Yol’a giren kendisi için girmiş ve gerçek- 
                    ten sapan da,kendi zararına sapmış olur.Ben sizden sorumlu değilim!”(Üzerinize 
                    vekil değilim,sadece ilahi mesajı tebliğ etmekle görevliyim.)  
                                                    (Resül’üm!)Sen,sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye 
                     kadar sabret.O hakimlerin(hüküm verenlerin)en hayırlısıdır. (10/108-109) 
 

*** 
 

                                              254)- Dönüşünüz yalnız Allah’a dır.O’nun her şeye gücü yeter. 
                                                                                                                                      (11/4) 
                                              255)- Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki,rızkı Allah’a ait 
                      olmasın.Allah,o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı yeri bilir.Bunla- 
                      rın hepsi apaçık bir kitaptadır. (11/6) 
 
                                              256)- O,(Allah),hanginizin daha güzel amel yapacağınızı dene- 
                      mek için,Arş’ı su üzerinde iken,gökleri ve yeri altı günde(birim zamanda) yara- 
                      tandır.(Ey Resul’üm)And olsun ki,”Ölüm(ünüz)den sonra mutlaka diriltileceksi- 
                      niz!”desen,inkar edenler(kafirler)derhal,”Bu apaçık bir büyüden(aldatmadan) 
                      başka bir şey değildir” derler. 
                                                        And olsun,Biz,onlardan azabı sayılı bir süreye(zamana) 
                      kadar ertelesek,”Onu bizden alıkoyan(gelmesini engelleyen) nedir?” derler. 
                      Bilesiniz ki,azap onlara geldiği(geleceği) gün,kendilerinden geri çevrilecek 
                      değildir.Ve o alay ettikleri şey(yeniden dirilme,mahşer)kendilerini çepeçevre 
                       kuşatacaktır. (11/7-8)                       
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                               257)- Eğer Biz,insana Katımızdan(Tarafımızdan) bir rahmet(nimet) 
                 tattırsak da,sonra onu kendisinden çekip alsak,o hemen umutsuzluğa düşer ve 
                 nankör olur. 
                                         Ve eğer kendisine dokun(durul)an bir zarardan sonra ona bir nimet 
                 tattırsak,mutlaka;”Kötülükler benden gitti!”der.Şüphesiz insan (bunu derken) 
                 şımarıktır,kibirlidir.(çok sevinen,çok övünendir.) 
                                         Ancak (musibetlere)sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir.İşte  
                 onlar için mağfiret(bağış-lanma) ve büyük bir mükafat vardır. (11/9-10-11) 
 
                               258)- Kim (sadece) dünya hayatını ve onun süsünü(zinetini) isterse,bilin ki 
                 onlara yaptıklarının(işlerinin) karşılığını orada tam olarak veririz.Ve onlar orada  
                 hiçbir  eksikliğe(zarara) uğratılmazlar. 
                                       İşte onlar öyle kimselerdir ki,ahirette kendileri için ateşten başka bir 
                 şey yoktur.Yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır.Zaten onların yapageldikleri  
                 şeyler(işler),batıl(boş,değersiz,,sonuçsuz,yararsız)dır. (11/15-16) 
 
                               259)- Allah’a karşı yalan uydurandan  daha zalim kim olabilir?İşte onlar, 
                 (kıyamet-mahşer gününde)Rab’lerinin Huzur’una çıkarılacaklardır.(Rab’lerine arz 
                  edileceklerdir.)Şahitler;”İşte bunlar Rab’lerine karşı yalan söyleyenlerdir.”diye- 
                  ceklerdir.İyi bilin ki,Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir. 
                                         Onlar ki,Allah’ın Yolu’na engel olurlar.(insanları bu yoldan alakoy- 
                  mak isterler.)Ve onu eğri göstermek (eğriltmek) isterler.Üstelik onlar,evet onlar, 
                  ahireti de inkar ederler. 
                                        Onlar yeryüzünde Allah’ı güçsüz bırakacak değillerdir.Onların 
                  Allah’tan başka yardım isteyecekleri dostları ve koruyucuları da yoktur.Onların  
                  azabı kat kat olacaktır!(artacaktır!)Çünkü onlar,(gerçeği)işitme gücünden yoksun- 
                  dular ve görmüyorlardı! 
                                        İşte bunlar,kendilerini kayba uğratanlardır.Uydurmakta oldukları n 
                  şeyler de kendilerinden (uzaklaşmış) kaybolup gitmiştir. 
                                        Şüphesiz onlar,ahirette de en çok ziyana (kayba) uğrayanlardır. 
                                        İman edip de salih ameller işleyen(güzel,yararlı şeyler üreten) ve 
                   Rab’lerine boyun eğenler,işte bunlar da Cennet ehlidirler.Orada sürekli(sonsuza 
   
                                      Bu iki grubun(zümrenin) durumu,kör ve sağır ile gören ve işiten 
                   (kimseler) gibidir.Bunlar birbirine eşit(denk) olur mu?Hala düşünmeyecek(ibret 
                   almayacak) mısınız? (11/18-19-20-21-22-32-24) 
 
                                 260)- Gündüzün iki ucunda(tarafında)(Sabah,öğle,ikindi) gecenin de ilk 
                  (yakın) saatlerinde (akşam,yatsı) dosdoğru namaz kıl.Çünkü iyilikler kötülükleri 
                  (sevaplar günahları) giderir.Bu,öğüt almak isteyenlere (ibret alanlara)bir hatırlat- 
                  madır. (11/114) 
 
                                261)- (Ey Muhammed!) Sabret!Çünkü Allah,iyilik edenlerin mükafatını  
                  zayi etmez. (11/115) 
 
                                262)- Sizden önceki devirlerde(çağlarda),faziletli kimselerin yeryüzünde 
                 (insanları) bozgunculuk yapmaktan alıkoymaları gerekmez miydi?Fakat onların  
                 içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı.Zulmedenler ise kendilerine verilen 
                 refahın peşine düşüp şımardılar ve hepsi günahkar oldular. 
                                          Senin Rabb’in,sakinleri(halkları)iyi oldukça kentleri haksız yere 
                 ala yok(helak) etmez. (11/116-117) 
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                                    263)- Rabb’in dileseydi elbette bütün insanları bir tek millet(ümmet) 
                  yapardı.(Fakat) onlar,ihtilaf edici bir halde(ömürlerine) devam edeceklerdir. 
                  (anlaşmazlığa düşmeye devam edeceklerdir.)  
                                              Ancak,Rabb’inin acıdıkları(merhamet ettikleri)bunun dışındadır. 
                  Zaten Allah,onları bunun için yaratmıştır.Rabb’inin;”And olsun ki Ben,Cehennemi 
                  tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım.”sözü yerine gelmiştir.(11/118-119) 
 
                                     264)- (Ey Muhammed!)İman etmeyenlere şöyle de:”Elinizden geleni  
                  yapın!Biz de yapıyoruz. 
                                               Bekleyin,biz de bekliyoruz.” (11/121-122) 
 
                                     265)- Göklerin ve yerin gaybı(görünmez bilgileri,sırları)Allah’a aittir. 
                  Bütün işler O’na döndürülür.Öyle ise O’na kulluk(ibadet) et ve O’na güvenip 
                  dayan!Rabb’in sizin yaptıklarınızdan habersiz(gafil) değildir. (11/123) 
 
 
                                                                          *** 
 
                                      266)- Her insanı önünden ve arkasından izleyen ve onu Allah’ın  
                  emriyle koruyan(melekler)vardır.Şüphesiz ki,bir toplum kendi özlerindekini değiş- 
                  tirip bozmadıkça,Allah da o toplumu değiştirmez,bozmaz.Allah,bir toplumun kötü- 
                  lüğünü isteyince de,artık onu geri çevirecek yoktur.Onlar için Allah’tan başka bir 
                  yardımcı da bulunmaz. (13/11) 
 
                                       267)- Rabb’inden sana indirilenin hak(gerçek) olduğunu bilen kimse, 
                  kör(gerçeği görmeyen,inkar eden) kimse gibi olur mu?(Fakat bunu) ancak selim  
                  akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. 
                                                Onlar,Allah’ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü boz- 
                  mayanlardır. 
                                                Onlar,Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten,Rablerin- 
                  den sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. 
                                                 Ve yine onlar,Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabrederler, 
                  Namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine verdiğimiz rızık(lar)dan gizli ve açık olarak  
                  Allah Yolu’nda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar.İşte onlar var ya,dünya  
                  yurdunun(güzel)sonu onlarındır. 
                                                  Adn Cennetlerine girerler.Babalarından,eşlerinden.çocukla- 
                  rından salih olanlar da kendileriyle birlikte olur.Melekler de her bir kapıdan onla- 
                  rın yanında (refakatçi olarak) girerler. 
                                                  Melekler:”Sabretmenize karşılık size selam olsun!Dünya yur- 
                  dunun sonu(Cennet) ne güzeldir.”(derler.) (13/19-20-21-22-23-24) 
 
                                         268)- Allah’a verdikleri sözü kuvvetle (iyice)pekiştirdikten sonra 
                  bozanlar ve Allah’ın bitiştirilmesini(riayet edilmesini)emrettiği şeyleri(akrabalık 
                  bağlarını) kesenler(terk edenler)ve yeryüzünde fesat(bozgunculuk) çıkaranlar… 
                  İşte lanet onlara,yurdun kötü sonu da (Cehennem) onlaradır. (13/25) 
 
                                         269)- Allah,dilediği kimseye rızkı daraltır ya da genişletir.Onlar, 
                   dünya hayatıyla sevindiler(şımardılar.)Oysa,ahiretin yanında dünya hayatı, 
                   geçici bir faydadan(bir geçimden) başka bir şey değildir! (13/26) 
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                                       270)- Onlar iman eden ve Allah ı anmakla kalpleri huzur bulan 
                kimselerdir.İyi bilin ki kalpler,ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.(13/28)  
             
                                       271)- İman edip,salih amel işleyenlere(güzel iş üretenlere) ne                    
               mutlu!Onların varacakları yer de ne güzeldir. (13/29) 
 
                                       272)- Allah’tan korkanlara söz verilen cennet şöyledir;Altından  
               ırmaklar akar.Yemişleri gölgeleri süreklidir.İşte Allah’tan korkanların sonu budur. 
               İnkar edenlerin sonu ise ateştir. (13/35) 
 
                                      273)- Allah,dilediğini siler,(dilediğini de) sabit bırakır.Bütün kitapla- 
               rın aslının kayıtlı olduğu Ana Kitap(Levh-i Mahfuz)O’nun Katı’ndadır. (13/39) 
 
                                      274)- Onlar(inanmayanlar) görmüyorlar mı ki,Biz yeryüzüne gelip 
               (tecelli edip),onu uçlarından eksiltip duruyoruz.Allah hükmeder.O’nun hükmünün 
               ardına düşüp,onu bozacak kimse(hiçbir güç) yoktur!O,hesabı çabuk görendir. 
                                                Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı.Fakat bütün tuzaklar 
                Allah’ındır.Herkesin ne kazanacağını O bilir.Dünyanın sonu kimindir,inkar edenler 
                yakında bilecektir. (13/41-42) 
 

*** 
                                        275)- O Allah ki,göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.Çetin 
                azaptan dolayı vay kafirlerin haline! 
                                                   Ki onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler.Allah’ın Yolu’ 
                na engel olur ve onun eğrilmesini isterler.İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. 
                                                                                                                                   (14/2-3)  
                                        276)- Allah’ın gökleri ve yeri,hak ile yarattığını görmedin(iz)  mi? 
                Dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir halk (toplum) getirir. 
                                                  Bu,Allah’a asla ağır (güç)gelmez. 
                                                  (Kıyamet Günü’nde) hepsi(herkes) Allah’ın Huzur’una çıkar- 
                 lar.Güçsüz kimseler,büyüklük taslayanlara şöyle der:”Biz size (inanmış)uymuştuk. 
                 Şimdi siz,Allah’ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?Onlar da 
                 diyecekler ki;”(Ne yapalım)Allah bize doğru yolu gösterseydi(hidayete erdirseydi), 
                 biz de sizi doğru yola iletirdik.Şimdi bizler sızlansak da,katlansak da(sabretsek de) 
                 birdir.Çünkü bizim için kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur.” 
                                                  (Hesapları görülüp)iş olup bitince;Şeytan diyecek ki:”Şüphe- 
                 siz Allah size sözün doğrusunu(gerçek olanı)söyledi,ben de size söz verdim,ama  
                 sonra caydım.(yalancı çıktım.)Zaten benim size karşı(sizi zorlayacak) bir gücüm  
                 yoktu.Ben sadece sizi (inkara)çağırdım,siz de hemen benim çağrıma uydunuz ar- 
                 dımdan koştunuz.Öyleyse,kusuru bana yüklemeyin(beni yermeyin),kendinizi yerin! 
                 Artık ne ben sizi kurtarabilirim,ne de siz beni kurtarabilirsiniz!Kuşkusuz daha önce 
                 ben,beni(Allah’a) ortak koşmanızı kabul etmemiştim.”Doğrusu zalimler için can 
                 yakıcı(elim) bir azap vardır.  
                                                    İman edip,salih ameller işleyenler ise,Rab’lerinin izniyle, 
                 içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar.Onların 
                 orada iyilik dilekleri “selam”dır. (14/19-20-21-22-23) 
 
                                        277)- Allah’ın güzel bir sözü nasıl örnek gösterdiğini görmedin mi? 
                  O,kökü sağlam,dalları gökte güzel bir ağaca benzer.  
                                                  O ağaç,Rabb’inin izniyle her zaman meyvesini verir.Allah, 
                  öğüt almaları için insanlara böyle benzetmeler yapıyor. (14/24-25)  
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                                      278)- Kötü sözün durumu da,gövdesi toprağın üstünden koparılıver- 
                miş kötü bir ağaç gibidir ki,onun ayakta durma imkanı yoktur.(14/26) 
 
                                      279)- İman eden kullarıma söyle:Namazlarını dosdoğru kılsınlar, 
                ne alış-verişin,ne de dostluğun olmadığı Gün gelmeden önce,kendilerine verdiği- 
                miz rızık(lar)dan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar. (14/31) 
 
                                      280)- O(Allah) güneşi ve ayı sürekli olarak emrinize verdi.Geceyi ve 
                gündüzü de emrinize verdi. 
                                                O,istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi.Eğer Allah’ın nimet- 
               (ler)ini sayacak olsanız(saymaya kalkışsanız)sayamazsınız.Şüphesiz ki,insan çok  
               zalimdir,çok nankördür. (14/33-34) 
 
                                      281)- Zalimlerin yaptıklarından Allah’ı gafil sanma!O,sadece onları, 
               gözlerin dehşetten donup kalacağı bir Gün’e erteliyor. 
                                                O Gün,başlarını dikerek koşacaklar.Bakışları kendilerine  
               dönmeyecek.Kalplerinin içi bomboş olacaktır. (14/42-43) 
 
                                     282)- Sakın,Allah’ı,peygamberlerine verdiği sözden cayar sanma! 
               Şüphesiz ki Allah,mutlak galiptir,intikam sahibidir. 
                                               O Gün,yer başka yere,gökler de (başka göklere) değiştirilir. 
               (Bütün)İnsanlar Tek ve kahredici Allah’ın Huzuru’nda toplanırlar. 
                                               O Gün,günahkarların birbirine yaklaştırılarak zincirlere  
                vurulmuş olduğunu görürsün! 
                                               Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplamıştır. 
                                               (Böylece)Allah,herkese kazandığının karşılığını vermek için 
                (onları diriltecektir.)Kuşkusuz Allah,hesabı çabuk görendir. (14/47-51) 
 

*** 
 

                                     283)- İnkar edenler zaman zaman ,keşke biz de Müslüman olsaydık 
                diye arzu ederler.(Bir zaman gelecek ki,(Kıyamet)inkar edenler “keşke biz de  
                Müslüman olsaydık” temennisinde bulunacaklardır.) 
                                               Onları bırak!Yesinler,içsinler,eğlensinler ve boş ümit(tutkular) 
                onları oyalasın.(Sonlarının ne olduğunu)Yakında bilecekler(görecekler)dir.(15/2-3) 
 
                                     284)- Biz,hiçbir kenti(beldeyi),onun bilinen bir yaz(g)ısı olmaksızın 
                helak(yok) etmedik. 
                                               Hiçbir millet(toplum),ecelinin önüne geçemez ve onu geciktire- 
                mez. (15/4-5) 
 
                                    285)- Şüphe yok ki,yaşatan da öldüren de Biziz.Gerçek varis olan da  
                Biziz.          
                                              Andolsun,Biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz,geri kalanları  
                da biliriz. 
                                              Şüphesiz onları(Mahşer Günü’nde)bir araya toplayacak olan 
                Rabb’indir.Gerçekten O,tam hüküm ve hikmet sahibidir,her şeyi bilendir.(15/23-25) 
 
                                    286)- Andolsun Biz insanı kuru bir çamurdan,şekillenmiş bir balçıktan  
                 yarattık. 
                                              Cin’i de,daha önce,öldürücü sıcaklıktaki bir ateşten yaratmıştık.   
                                                                                                                                    (15/26-27) 
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                                     287)- (Ey Resül’üm !)Kullarıma haber ver ki;”Ben,çok bağışlayıcıyım, 
                  çok merhametliyim.(esirgeyiciyim.) 
                                               Fakat,Benim azabım da can yakıcı bir azaptır. (15/48-49) 
 
                                     288)- Biz,gökleri,yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak hak (ve hikmet)  
                  ile yaratmışızdır.O saat(Kıyamet)mutlaka gelecektir.Şimdi sen(ey Muhammed) 
                  (Ve ey mü’minler)güzel bir hoşgörü ile hareket et. (15/85) 
 
                                     289)- Sakın(ey Peygamber ve O’na inananlar)onlardan(inançsızlar- 
                  dan) kimi çiftlere (sınıflara)verdiğimiz dünyalığa(dünya malına)gözlerini dikme! 
                  (imrenme!)Onlardan dolayı üzülme.Mü’minlere karşı (şefkat)kanatlarını indir. 
                  (Alçakgönüllü ve koruyucu ol!) (15/88) 
 
                                    290)- Onlar Kur’an’ı birbirinden bağlantısız parçalar olarak niteledi- 
                   ler. 
                                              İşte Rabb’ine and olsun ki,onların hepsine mutlaka soracağız. 
                                              Yaptıkları şeylerden. 
                                              Şimdi Sen (ey Muhammed!),emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve 
                  (Allah’a) ortak koşanlardan yüz çevir. 
                                              O alay edenlere karşı Biz sana yeteriz. (15/91-92-93) 
 
                                                                                  *** 
 
                              291)- O,insanı bir damla sudan (meniden-spermden) yarattı.Bir de  
                  bakarsın ki o,(insan)(Rabb’ine karşı) apaçık bir hasım oluvermiştir. (16/4) 
 
                                  292)- Doğru Yol’u göstermek Allah’a aittir.Onun eğrisi de vardır. 
                  Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. (16/9) 
 
                                 293)- Allah,gizlediğiniz i de,açığa vurduğunuzu da bilir. (16/19) 
 
                                 294)- İlahınız bir Tek ilahtır.Ama ahirete inanmayanların kalpleri 
                  inkarcıdır,onlar büyüklük taslarlar. 
                                          Şüphe yok ki Allah,onların gizlediklerini de,açığa vurduklarını da 
                  bilir.Doğrusu Allah,büyüklük taslayanları sevmez. (16/22-23) 
 
                                295)- Zulme uğratıldıktan sonra,Allah yolunda hicret edenleri Biz dünya- 
                 da elbette güzel bir şekilde yerleştireceğiz.Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette 
                 daha büyüktür. 
                                         Bunlar sabredenler ve ancak Rab’lerine güvenip dayananlardır.  
                                                                                                                                   (16/41-42) 
 
                              296)- Eğer Allah,insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandıracak  
                olsaydı,yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.Fakat O,onları belli bir süreye kadar 
                (Kıyamet) erteliyor.Süreleri dolduğu (ecelleri geldiği) zaman ise,onlar ne bir saat 
                geri kalabilirler,ne de öne geçebilirler. 
                                        Onlar,kendilerinin bile hoşlanmadıkları şeyleri Allah’a isnat ediyor- 
                lar.(yakıştırıyorlar.)Üstelik dilleri de en güzel sonucun kendilerine  ait olduğunu 
                yalan yere söyler durur.Hiç kuşku yok ki,onların hakkı ateştir ve onlar( Cehenne- 
                min)öncüleridir. (16/61-62) 
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                                    297)- Sizi Allah yaratı.Sonra da sizin ömrünüzü(dünya hayatınız)sona 
                  erdirecek.İçinizden bazı kimseler(bir bölümünüz de),daha önce bilgili iken,hiçbir  
                  şey(i) bilmez hale gelsinler diye,ömürlerinin en kötü çağlarına kadar yaşatılır. 
                  Şüphesiz Allah,her şeyi Bilen’dir,(Alim)her şeye gücü yetendir.(Kadir)  
                                             Allah,kiminize kiminizden daha bol rızık verdi.(Kiminizi kiminiz- 
                  den bu konuda üstün kıldı)O üstün kılınanlar(varlıklılar),onda hepsi eşit olmak  
                  üzere,kendi rızıklarını elleri altında bulunanlara verici değillerdir.(bu hususta 
                  kendilerini onlara eşit kılmazlar.Oysa İslam sınıfları ortadan kaldırmıştır.)Durum 
                  böyle iken,Allah’ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? 
                                             Allah size kendi cinsinizden(nefislerinizden)eşler yarattı.Ve eşle- 
                  rinizden de size oğullar ve torunlar yarattı.Sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı.Onlar 
                  hala batıla inanıp Allah’ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? (16/70-71-72) 
 
                                   298)- Onlar,Allah’ı bırakıp da,kendilerine yerden ve gökten hiçbir  
                 rızka,hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere(putlara)taparlar. 
                                             Artık Allah’a  birtakım benzerler koşup durmayın.(icat etmeyin.) 
                Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir,siz bilmezsiniz. (16/73-74)  
 
                                  299)- Allah’a ortak koşanlar,ortak koştukları şeyleri (Mahşer’de gerçek  
                yüzleriyle görünce):”Ey Rabb’imiz!Bunlar,Seni bırakıp da kendilerine taptığımız 
                ortaklarımızdır.”diyecekler.Koştukları ortaklar da:”Şüphesiz ki siz,elbette yalancı- 
                larsınız.”diye (onlara) söz atacaklardır.. 
                                            O Gün(ortak koşanlar),Allah’a teslim olmuşlar,uydurmakta olduk- 
                ları şeyler ise yanlarından (uzaklaşıp) kaybolup gitmiştir.  
                                            İnkar eden ve Allah’ın Yolu’ndan alıkoyanlara  Biz,yapmakta  
                oldukları bozgunculuklar(ı) yüzünden,azap üstüne azap arttırdık. (16/88-89-90) 
 
                                  300)- Şüphesiz ki Allah size,adaleti,iyilik yapmayı ve yakınlara(hısım- 
                akrabaya) vermeyi(yardım etmeyi) emreder,çirkin işleri,fenalığı ve azgınlığı da 
                yasaklar.O,düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (16/90) 
 
                                  301)- Andlaşma yaptığınız zaman,Allah’ a verdiğiniz sözü yerine getirin. 
               Ve Allah’ı kendinize kefil(şahit)tutarak (kılarak) pekiştirdikten sonra yeminleri(nizi) 
               bozmayın.Kuşkusuz ki Allah ,yaptıklarınız (ve yapacağınız) şeyleri bilir. (16/91) 
 
                                 302)- İpliğini sağlamca büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın.Bir 
               topluluk,diğer bir topluluktan (sayıca ve malca)daha çoktur(güçlüdür)diye,yeminle- 
               rinizi aranızda bir hile ve fesat aracı edinir misiniz?Çünkü Allah siz(ler)i bununla 
               dener.Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O,Kıyamet Günü’nde mutlaka size açık- 
               layacaktır. 
                                          Allah dileseydi,hepinizi bir tek ümmet haline getirebilirdi.Fakat O, 
              dilediğini saptırır,dilediğini de doğru yola iletir.Ve sizler,kuşkusuz  yaptıklarınızdan 
              sorumlu tutulacaksınız. 
                                          Yeminlerinizi aranızda aldatma ve fesat aracı yapmayın.Sonra sağ-               
              lam basmış olan ayak kayar ve Allah’ın yolundan alıkoymanız yüzünden(dünyada)  
              kötülüğü tadarsınız.Sizin için (ahirette de)büyük bir azap vardır. 
                                          Allah’a verdiğiniz sözü (ahdinizi) az bir bedele satmayın.Eğer bilir- 
              seniz(anlayan kimselerseniz)Allah’ın yanındaki (sevap)sizin için çok daha hayırlıdır. 
                                                                                                                       (16/92-93-94-95)  
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                                    301)- Kur’an okuduğun(uz) zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a  
                  sığın(ın)! 
                                              Gerçek şu ki,iman edenler ve Rab’lerine güvenip dayananlar 
                  üzerinde,şeytanın hiçbir gücü yoktur. 
                                              Şeytanın gücü,ancak onu koruyucu (dost) edinenler ve Allah’a 
                  ortak koşanlar üzerinedir. (16/98-99-100) 
 
                                    302)- Şüphe yok ki,Allah’ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru 
                  yola iletmez,onlar için can yakıcı (elim) bir azap vardır. 
                                              Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur.İşte 
                  onlar yalancıların ta kendileridir. (16/104-105) 
 
                                   303)- Allah,(ibret için) bir kenti(ülkeyi) örnek olarak verdi.Bu kent, 
                  (ülke) güvenli,huzurlu idi,rızkı da her yerden bol bol geliyordu.Fakat o kent 
                   halkı Allah’ın nimetlerine nankörlük edince,Allah da bu yaptıklarından ötürü 
                   kendilerine açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.(elbisesini giydirdi) 
                                             Andolsun ki,onlara kendilerinden(içlerinden) bir peygamber  
                   geldi de onu yalanladılar.Bunun üzerine onlar zulümlerine devam ederken, 
                   kendilerini azap yakalayıverdi. 
                                             Artık,Allah’ın size verdiği rızık(lar)dan helal ve temiz olarak 
                   (olanlarından)yeyin.Eğer(gerçekten) yalnız Allah’a kulluk edecekseniz,O’nun 
                   nimet(ler)ine şükredin. (16/112-113-114) 
 
                                   304)- O,(Allah),size ancak ölüyü,kanı,domuz etini ve Allah’tan başkası 
                   adına kesilenleri haram kıldı.Kim mecbur kalırsa,(başkalarının haklarına)saldır- 
                   mamak ve sınırı aşmamak kaydıyla(bunlardan ölmeyecek kadar yiyebilir.)Çünkü 
                   Allah,çok bağışlayan,pek esirgeyendir. 
                                             Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü:”Şu helaldir,şu  
                   haramdır.”demeyin!Aksi halde Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz.Kuşku- 
                   suz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. (16/115-116) 
 
                                   305)- Rabb’inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla(inan- 
                    mayanlarla) en güzel biçimde mücadele et!Şüphesiz Rabb’in kendi yolundan 
                    sapanları en iyi bilendir ve O,hidayete erenleri de en iyi bilendir. (16/125) 
 
                                   306)- Eğer ceza verecek olursanız,size verilen cezanın(zararın) misliyle 
                    ceza verin!Ama sabrederseniz (ve affederseniz),elbette bu,sabredenler için daha 
                    hayırlıdır. (16/126) 
  
                                   307)- (Ey Muhammed!)Sabret!Senin sabrın da Allah’ın yardımı iledir. 
                    Onlardan(inançsızların kötü davranışlarından )dolayı üzülme!Kurdukları tuzak- 
                    lardan sıkıntıya düşme! 
                                              Şüphesiz Allah,Kendisinden korkanlarla(kötülüklerden sakınan- 
                    lar) ve iyilik(ler) yapanlarla (güzel yararlı işler üretenlerle) beraberdir. 
                                                                                                                                (16/127-128) 
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                                    308)- Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir ve salih amel  
               işleyen müminlere,kendileri için büyük bir ecir (sevap,mükafat)olduğunu 
               müjdeler. 
                                             Ahirete iman etmeyenlere de,can yakıcı (elim) bir azap  
               hazırladığımızı da!(bildirir.) (17/9-10) 
 
                                   309)- İnsan,hayra olan duası(isteği) gibi,şerre de dua eder.(şerri de 
              ister!)İnsan pek acelecidir. (17/11) 
 
                                   310)- Biz,her insanın amelini(ya da kaderini)kendi boynuna doladık.          
    (bağladık.)İnsan için Kıyamet Günü’nde,açılmış olarak önüne konacak bir kitap 
              (amel defteri) çıkarırız. 
                                            “Kitabını oku!Bugün sana hesap sorucu(görücü) olarak kendi 
               nefsin yeter!”(deriz) (17/13-14) 
 
                                   311)- Kim doğru yolu bulursa,ancak kendisi için bulmuş olur,kim de  
              saparsa kendi aleyhine sapmış olur.Hiçbir günahkar başkasının  günah yükünü 
              üstlenemez.(yüklenemez.)Biz,bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap ede-                             
   cek değiliz. (17/15) 
 
                                   312)- Biz,bir ülkeyi(kenti-beldeyi) helak etmek istediğimizde,oranın 
              refahtan şımarmış ileri gelenlerine(elebaşılarına)(iyilikleri) emrederiz;buna rağmen    
   onlar orada kötülük(ler) işlerler.Böylece o ülkeye(beldeye) karşı söz gerçekleşir.  
   (O ülke yok edilmeye(helake) müstehak olur.)Biz de orayı darmadağın (yerle bir) 
   ederiz. (17/16) 
 
                                 313)- Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı isterse(dilerse) ona,yani dile-
  diğimiz kimseye,dilediğimiz kadarını dünyada hemen(peşinen)veririz.Sonra da ona,
  Cehennemi hazırlarız.Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya(Cehennem’e)girer. 
                                           Kim de-mümin olarak-ahireti diler ve ona yaraşır bir çaba ile 
  çalışırsa,işte onların çalışmalarının karşılığı –tastamam-verilir.(çalışmaları makbül      
  dür.) 
                                          Hepsine,onlara da bunlara da(ahireti isteyenlere de,dünyayı iste-
  yenlere de Rabb’inin ihsanından (istediklerini)veririz.Rabb’inin ihsanı kısıtlanmış
  değildir. 
                                          Baksan(ız)a,Biz,insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır.                  
  Şüphesiz ki ahiret,derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür.(17/18-21) 
 
                               314)- Allah ile birlikte başka ilah edinme!Sonra kınanmış ve  ve yalnız                 
  başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın. (17/22) 
 
                              315)- Rabb’in kesin olarak şunları emretti.O’ndan başkasına ibadet(kulluk 
             etmeyin.Ana-babaya iyilik edin.Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşla 
             nırsa,sakın onlara “Öf!” bile deme!Onları azarlama,her ikisine de güzel söz(ler) 
             söyle! 
                                       Onların üzerine tevazu(ve merhamet)kanatlarını ger(indir)ve şöyle 
             dua et:”Ey Rabb’im,onlar beni küçüklüğümde nasıl terbiye etmişler,yetiştirmişlerse, 
             Sen de onlara(öyle)merhamet(rahmet) et!” (17/23-24) 
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                                  316)- Akrabaya yoksula ve yolcuya hakkını ver,fakat saçıp savurma. 
                                            Çünkü böylesine saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri(dostları) 
                olmuşlardır.Şeytan ise Rabb’ine karşı çok nankördür. (17/26-27) 
 
                                  317)- Elini boynuna bağlı olarak asma(cimri olma),onu büsbütün de 
                açma.(savurganlık yapma.)Sonra kınanır,pişman olarak(yitirdiklerinin) hasretini 
                çeker durursun! (17/29) 
 
                                  318)- Geçim endişesi(yoksulluk korkusu) ile çocuklarınızın canına kıy- 
               mayın.Biz onların da,sizin de rızkını(zı) veririz.Onları öldürmek gerçekten büyük bir 
               suçtur.(günahtır.) (17/31) 
 
                                 319)- Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o,açık bir rezilliktir(hayasızlıktır) ve  
                çok kötü bir yoldur. (17/32) 
 
                                320)- Allah’ın haram(muhterem) kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. 
                Kim haksız yere öldürülürse,onun velisine (hakkını alması için)yetki vermişizdir. 
                Ancak o da kısasta(öldürmede) aşırı gitmesin.Zaten ( kendisine bu yetki verilmekle) 
                o,alacağını almıştır.(gereken yardıma kavuşturulmuştur.) (17/33) 
 
                                321)- Yetimin malına rüşd çağına kadar ancak en güzel  bir niyetle ras- 
                yonel ve rantabl bir şekilde) yaklaşın.Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin.Çünkü  
                verilen söz sorumluluk getirir.(gerektirir.) (17/34) 
 
                               322)- Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın(tastamam,hilesiz ölçün) ve 
                doğru terazi ile tartın.Bu,(sizin için) hem daha hayırlıdır,hem de sonucu  bakımın- 
                dan daha güzeldir. (17/35) 
  
                               323)- Hakkında bilgi sahibi  olmadığın bir şeyin ardına düşme!Çünkü 
                kulak,göz ve kalb,bunların hepsi(her biri) yaptıklarından sorumludurlar.(17/36)                                                                           
 
                               324)- Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!Çünkü sen (ey insanoğlu), 
                 (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir,ne de (boyca) dağlarla ululuk yarışına 
                  girebilirsin.  (17/37) 
 
                               325)- Allah’ın sizi çağıracağı gün (Mahşer-Kıyamet)O’nu överek çağrısı- 
                  na uyacaksınız,ve (kabirlerinizde)pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız.(17/52) 
 
                               326)- (Ey Muhammed!)Kullarıma söyle,sözün en güzelini (kelime-i tevhid) 
                  söylesinler.Sonra şeytan aralarına girer.(aralarını bozar.)Çünkü şeytan,insanın 
                  apaçık düşmanıdır. (17/53) 
 
                               327)- De ki;”Allah’tan başka ilah olduğunu sandıklarınızı çağırın!”Göre- 
                  ceksiniz ki,onlar(ın) ne sizin sıkıntınızı gidermeye,ne de onu değiştirmeye güçleri 
                  yetmez. (yetmeyecektir.)(17/56) 
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                                    328)- Hiçbir kent(belde,ülke) yoktur ki Biz,Kıyamet Günü’nden önce 
                  onu yok (helak) edecek veya en çetin bir azapla azaplandıracak olmayalım.(17/58) 
 
   329)- Rabb’iniz lütfundan arayasınız(yararlanasınız) diye,sizin için  
                  deniz(ler) de gemileri yürütendir.Şüphe yok ki O,size karşı çok merhametli(çok  
                  cömert)dir. 
                                             Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman,O’ndan başka taptığı- 
                  nız kişiler(güçler) kaybolur.(Yalnız Allah’tan yardım istersiniz.)Fakat O,sizi kurta- 
                  rıp karaya çıkarınca yine (O’ndan) yüz çevirirsiniz.İnsan(Rabb’ine karşı) çok  
                  nankördür. (17/66-67) 
 
   330)- Andolsun ki Biz,Adem oğullarını üstün şan ve şeref sahibi kılmı- 
                  şızdır.Onları karada ve denizde (çeşitli ulaşım araçlarıyla) taşıdık.Onlara güzel  
                  ve temiz rızıklar(nimetler) verdik.Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden      
       üstün(ve saygıdeğer) kıldık. (17/70) 
 
              331)- Her insan topluluğunu  önderleriyle birlikte (yaptıkları her şeyin 
                  hesabını vermek üzere) çağıracağımız O Gün’de,kimlerin kitabı (amel defteri) 
                  sağından verilirse,işte onlar en küçük bir haksızlığa uğratılmamış(uğramamış) 
                  olarak amel defterlerini okuyacaklardır. (17/71) 
 
                                   332)- Kim bu dünyada (Allah’ın ayetlerine/buyruklarına karşı) kör  
                  olursa o,ahirette de kördür.(kör olarak haşredilir.)Üstelik yolca daha da şaşkın- 
                  dır.(yolunu iyice şaşırmıştır.) (17/72) 
 
   333)- Güneşin batıya kaymasından,gecenin karanlığı bastırıncaya 
                  kadar (belli vakitlerde)namaz kıl,bir de (özellikle) sabah namazını(kıl.)Çünkü 
                  sabah namazı şahitlidir. (17/78) 
 
    334)-  (Ey Muhammed!) De ki:”Hak geldi batıl yok oldu.(yıkılıp gitti.) 
                 Zaten batıl yok (helak)olmaya mahkümdur. (17/81) 
 
   335)- Biz Kur’an’dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. 
                 Ama bu,zalimlerin ziyanını arttırmaktan başka bir katkı sağlamaz. (17/82) 
 
   336)- İnsan(a) nimet verdiğimiz zaman,(Biz’den) yüz çevirip,yan çizer. 
                 Ona bir zarar dokunacak olursa iyice karamsarlığa(umutsuzluğa) düşer.(17/83) 
 
    337)- (Ey  Muhammed!) De ki:Herkes kendi mizaç ve meşrebine(karak- 
                  terine) göre hareket eder.(davranır,iş yapar.)Bu durumda,kimin en  doğru yolda  
                  olduğunu (bir yol tuttuğunu)Rabb’iniz en iyi bilendir. (17/84) 
 
    338)- Sana(ey Muhammed!) ruh hakkında(sorular)sorarlar.De ki:”Ruh, 
                  Rabb’imin emrindedir.Size (onun hakkında)pek az bilgi verilmiştir.” (17/85) 
 
   339)- Kuşkusuz Biz,bu Kur’an’da insanlara,(dünya ve ahiret hayatları 
                  hakkında)her çeşit örneği (seçeneği)vermişizdir.(göstermişizdir.)Yine de,insanla- 
                  rın çoğu inkarlarında ısrar ederler.(inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.) 
                                                                                                                                   (17/89) 
 
 



                                                                                                                                              44 
 
 
                                     340)-  Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber(hidayet rehberi) 
               geldiğinde,insanların iman  etmelerine engel olan şey(sebeb),sadece;”Allah,pey- 
               gamber olarak bir insan mı (beşer mi) gönderdi?” demeleridir.(böyle sığ,çarpık 
               bir mantık sergilemeleridir.) 
                                               De ki:”Eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, 
               Biz de,elbette onlara gökten elçi olarak bir melek indirirdik” (17/94-95) 
 
   341)- Allah kime hidayet verirse işte o,doğru yolu bulmuştur.Kimi de 
               saptırırsa,sen artık bunlar için O’ndan başka yardımcı(lar) bulamazsın.Biz onları 
        Kıyamet Günü’nde,kör,dilsiz ve sağır olarak,hep birlikte yüzüstü sürükleriz.Onların  
               varacağı yer Cehennem’dir ki,ateşi yavaşladıkça Biz onun alevini arttırırız. 
             Bu onların cezasıdır.Çünkü onlar,ayetlerimizi inkar ettiler.Ve:  
   “Biz,kemikler ve ufalanmış toprak haline gelince mi,biz mi yeni bir yaratılışla dirilti- 
                leceğiz?” dediler. 
                Onlar,gökleri ve yeri yaratan Allah’ın,kendileri gibilerini (kolay- 
                ca) yaratmaya gücünün yeteceğini görmediler mi?(Allah) Onlar için,kendisinde hiç 
                bir şüphe olmayan bir süre koymuştur.Fakat zalimler inkardan başka bir şey yap- 
                mazlar. (17/97-98-99) 
 
   342)- (Ey Muhammed!) De ki:”Eğer siz(ler) Rabb’imin rahmet hazine- 
                lerine sahip olsaydınız,harcama korkusuyla kıstıkça kısardınız.(tutardınız.)Gerçek- 
                ten insanoğlu da eli pek sıkıdır.(çok cimridir.) (17/100) 
 
    343)- (Ey Resül’üm!)De ki:”İster Allah diye çağırın,ister Rahman diye 
                çağırın.Hangi ismiyle çağırırsanız çağırın fark etmez.Zaten(çünkü) en güzel isimler 
                O’nundur.(O’na yaraşır.)Namaz(ın)da yüksek sesle okuma ve onda sesini de çok  
                kısma,ikisi arası(ortası) bir yol tut. (17/110) 
 

*** 
 

   344)- Allah’ın dilemesine bağlamadıkça(inşa-Allah demedikçe)hiçbir  
               şey(iş) için,”Bunu yarın yapacağım!”deme! 
                                              Ancak,”Allah dilerse(yaparım!”(de.)Bunu unuttuğun takdirde 
               (zaman) Rabb’ini an ve;”Umarım(umulur) ki Rabb’im beni,doğruya bundan daha 
               yakın bir yola(doğru olana) ulaştırır,iletir.” de. (18/23-24) 
 
   345)- Sabah akşam rızasını dileyerek Rab’lerine dua(ibadet) edenlerle 
               birlikte candan sabret.(sebat et.)Gözlerin,dünya hayatının süsünü isteyerek onlar- 
               dan başka yana kaymasın!Kalbini Bizi anmaktan alıkoyduğumuz,kendi tutkularına 
               uyan(tusak olan) ve işi,gücü aşırılık(taşkınlıklar) olan kişiye boyun eğme!(18/28) 
 
   346)- Onlara(inançsızlara) dünya hayatını da örnek olarak anlat. 
               O,gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki,bununla yerin bitkisi birbirine karışmış,en  
               sonunda da bir çöp kırıntısı haline gelip rüzgarlar onu savuruvermiştir.Allah her 
               şeyin(her gücün) üstünde bir güç sahibidir. (18/45) 
 
   347)- Mal(servet) ve oğullar(evlatlar) dünya hayatının süsüdür.Kalıcı 
               (ölümsüz,değerli) olan iş ve davranışlar ise Rabb’înin katında(nezdinde) hem sevap- 
                ça daha hayırlıdır,hem de ümit bağla(n)maya daha layıktır. (18/46) 
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                                     348)- Şüphesiz Biz bu Kur an da insanlar için her türlü örneği 
               sayıp dökmüşüzdür.(açıklamışızdır.)Bununla birlikte insan varlıklar(yaratılmışlar) 
               içinde en büyük tartışmacıdır.(tartışmaya en düşkün olan varlıktır.) (18/54) 
 
   349)- Öyleyse inanları,kendilerine hidayet geldikten(verildikten)sonra 
               iman etmekten ve Rab’lerinden günahlarının bağışlanmasını istemekten alıkoyan şey 
               sadece öncekilerin başlarına  gelenlerin kendi başlarına da gelmesini veya göz göre  
               göre azabın karşılarına dikilmesini beklemeleridir.  
                                             Halbuki Biz,peygamberleri sadece müjdeciler ve uyarıcılar ola- 
               rak göndeririz.İnkar edenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele eder- 
               ler.Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri eleye alırlar(aldılar.) 
                                             Kendisine Rabb’inin ayetleriyle öğüt verilip de on(lar)dan yüz 
                çeviren ve iki elinin öne sürdüğünü unutan kişiden daha zalim kim olabilir?Biz 
                onların kalpleri üstüne onu(Kur’an’ı) anlamalarına engel olan perdeler ve kulakla-  
                rına da bir ağırlık koyduk.Sen onları doğru yola çağırsan da,bu durumda asla hida- 
                yete gel(e)mezler. 
                                             Ama çok bağışlayan,çok esirgeyen Rabb’in,eğer onları,yaptıkla- 
                rından dolayı cezalandıracak olsaydı,onların azabını çabuklaştırırdı.Fakat onlar 
               için verilen sözün bir zamanı vardır ki,ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacak- 
               lardır. (18/55-56-57-58) 
 
   350)- O Gün Biz,onları birbirleri içinde dalgalanır bir halde bırakmı- 
               şızdır.Sur’a da üflenmiş ve onların hepsini bir araya toplamışızdır. 
                                             O Gün Cehennem’i kafirlerle yüz yüze getireceğiz. 
                                             Çünkü Beni anmaya karşı onların gözleri perde içinde idi ve  
               (Kur’an’ı) işitmeye tahammül edemiyorlardı. 
                                             İnkar edenler Beni bırakı p da kullarımı dostlar edineceklerini mi 
                sandılar?Biz Cehennem’i o kafirler için bir konak olarak hazırladık. 
                                             De ki:”Yaptıkları yüzünden en çok ziyana uğrayacak olanları size  
                haber vereyim mi?Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir.Oysa onlar  
                güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı.” 
                                             İşte onlar,Rab’lerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar eden ve 
                bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir.Artık Biz,Kıyamet Günü’nde onlar için  
                hiçbir ölçü tutmayacağız.(mizanları bomboş kalacaktır.) 
                                             İşte böyle!Onların cezası Cehennem’dir.Çünkü onlar inkar etmiş- 
                ler  ve Benim ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardır.(18/99-106) 
 
   351)- İman edip Salih amel işleyenlere(iyi davranışlarda bulunanlara) 
                gelince:Onların konağı da Firdevs cennetleridir. 
                                             Orada sürekli olarak kalacaklardır.Oradan hiç ayrılmak istemez- 
                ler.(istemeyeceklerdir.Zaten ayrılacak da değillerdir.) (18/108) 
 

*** 
 

                   352)- İnsan şöyle der:Ben öldükten sonra mı diri olarak çıkarılacağım? 
                                             İnsan,daha önce hiçbir şey değilken,kendisini(nasıl)yarattığımızı 
                düşünmez mi? 
                        Rabb’ine and olsun ki,Biz onları(inançsızları) da şeytanları da 
                elbette mahşerde toplayacağız.Sonra onları Cehennem’in çevresinde diz çökmüş 
                durumda hazır tutacağız. 
                                              Sonra her milletten,çok merhametli olan(Allah’a) en çok karşı 
                geleni ayıracağız. (19/66-67-68-69) 
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                                       353)- Sonra o Cehennem’e atılmaya layık olanların kimler olduğunu 
 elbette Biz,(herkesten ) daha iyi biliriz. 
                                                 İçinizden Cehennem’e uğramayacak hiçbir kimse yoktur.Bu, 
 Rabb’in(iz) için kesinleşmiş bir hükümdür. 
      Sonra Allah’tan korkup sakınanları kurtarırız ve zalimleri  
 orada öyle(ce) diz üstü çökmüş bir durumda bırakırız. 
    Kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman,o inkar eden- 
 ler,iman edenlere dediler ki:”Bu iki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı ve 
  meclisi (mevkii) daha güzeldir.?” 
    Biz onlardan önce nice nesilleri helak(yok) ettik ki,onlar mal 
 bakımından gösterişçe daha güzeldiler. 
     De ki:”Sapkınlık içindeki kim olursa olsun,çok merhametli olan  
 (Allah) ona uzunca bir süre verebilir.Sonra kendilerine söz verileni,yani ya azabı ya  
 da kıyamet saatini gördükleri zaman onlar,kimin konumca daha kötü ve orduca daha 
 zayıf olduğunu bileceklerdir.(göreceklerdir.)” 
    Allah,doğru yolu bulanların doğruluklarını arttırır.Geride kala- 
 cak salih ameller(iyi,güzel,yararlı edimler…)Rabb’inin yanında (katında) hem sevap  
 olarak daha hayırlıdır,hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. (19/70-……76) 
 
                354)- İnkar edenlere,kendilerini kışkırttıkça kışkırtan şeytanlar gön- 
 derdiğimizi görmedin mi? 
    Öyleyse onlara karşı(azap istemekte) acele etme!Biz onların 
 (ecel) günlerini sayıyoruz. 
    Takva sahiplerini grup olarak çok merhametli olan(Allah)’ın 
 Huzurunda toplayacağımız, 
          Ve günahkarları ise susuz olarak Cehennem’e süreceğimiz O 
 Gün’de,   
    Çok Merhametli’nin Katı’nda söz ve izin alandan başkasının 
 aracılık etmeye gücü yetmeyecektir. (19/83-84-85-86-87) 
 
     355)- Göklerde ve yerde olan herkes-istinasız-çok merhametli olan 
 (Allah)’a kul olarak gelecektir. 
    Kuşkusuz O,onların hepsini(tamamını,eksiksiz olarak)kuşatmış 
 sayılarını tesbit etmiştir.(sayılarını bilmiş ve tam olarak saymıştır.) 
    Onların hepsi de(her biri) Kıyamet Günü ‘nde O’na tek başı
 na gelecektir.  
    İman edip,salih amel işleyenlere gelince,çok merhametli olan 
 (Allah) onlar için bir sevgi yaratacaktır. (19/93-94-95-96) 
 
 

*** 
     
                                      356)- O Gün Sur’a üflenir ve Biz o zaman günahkarları gözleri göm- 
 gök bir halde toplarız. 
    Onlar kendi aralarında;”Siz dünyada sadece on gün kaldınız.” 
 diye gizli gizli konuşurlar. 
    Onların konuştuklarını Biz daha iyi biliriz.Onların en akıllıları 
 ise;”Siz yalnız bir gün kaldınız.”der. (20/102-103-104)     
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                                     357)- O Gün kendisine  hiçbir yan çizme imkanı  olmayan çağırıcıya 
 (İsrafil’e) uyacaklardır.Rahman’ın Huzurunda sesler kısılır,fısıltıdan başka bir şey 
  işitemezsin. 
    O Gün,çok merhametli olan Allah’ın izin verip sözünden hoşlan- 
            dığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. 
    O,onların önlerindekini de bilir,arkalarındakini de.Onlar ise 
   bilgice O’nu kavrayamazlar. 
    Bütün yüzler,O diri ve her şeyi ayakta tutan Allah’a boyun eğ- 
 miştir.Zulüm yüklenen perişan olmuştur. 
    Kim mümin olarak salih amel(ler)işlerse artık o ne zulümden 
 ne de hakkının çiğnenmesinden korkmaz.(20/108-109-110-111-112) 
 
     358)- Kim Benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse,bilsin ki ona  
 dar bir geçim vardır ve onu Kıyamet Günü de,toplanma yerine kör olarak götüreceğiz. 
    O kimse:”Rabb’im!Beni toplanma yerine niçin kör olarak getir- 
 din?Oysa ben (dünyada) gören bir kimse idim!”diyecek. 
    Allah der ki(diyecek ki):”İşte böyledir.Sana ayetlerimiz geldiği  
 zaman onları unutmuştun,bu gün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!” 
    İşte sınırı aşan  ve Rabb’inin ayetlerine  iman etmeyenleri Biz
 böyle cezalandırırız.Elbette ahiretin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. 
                                                                                                                     (20/124-125-126)  
                                     359)- (Ey Muhammed!) sen onların(inançsızların)söylediklerine 
 sabret!Güneşin doğmasından önce de,batmasından önce de Rabb’ini hamd (övgü)
 ile tesbih et!(an!)Gecenin bir bölüm saatlerinde ve gündüzün etrafında(iki ucunda)
 da tesbih et ki,hoşnutluğa eresin.(Allah senden, sen Allah’tan hoşnut olasın!) 
    Onlardan kimi zümrelere kendilerini denemek için verdiğimiz
 dünya hayatının süsüne (çekiciliğine) gözlerini dikme!(imrenme!)Rabb’inin rızkı 
 daha hayırlı ve daha süreklidir. 
    Ailene namazı emret.Kendin de ona sabırla devam et.Biz senden
 rızık istemiyoruz.(Bizim rızka ihtiyacımız yoktur!)Seni Biz rızıklandırırız.Güzel sonuç
 Allah’tan korkanlar(yasalarına titizlikle uyan takva sahipleri)içindir.(20/130-132) 

*** 
          360)- İnsanların hesaba çekilecekleri(Gün) yaklaştı.Hal böyleyken, 
 onlar hala gaflet(aldanış,oyalanma) içinde (Haktan)yüz çevirmektedirler.  
           Rab’lerinden kendilerine gelen her yeni hatırlatmayı(uyarıyı)
 hep eğlenerek (alaya alarak) dinliyorlar.(dinlemişlerdir,dinlemektedirler.) 
            Onların kalpleri hep eğlencededir.O zulmedenler aralarında 
 şunu fısıldaştılar:”Bu(Muhammed) da sizin gibi bir insan değil mi?Siz şimdi göz 
 göre  göre büyüye mi kapılacaksınız?”(kapılıyorsunuz?) (21/1-2-3) 
 
   361)- Andolsun ,size içinde öğüt (ve şanınız) bulunan bir Kitab indirdik.
 (Hala)Aklınızı kullanmıyor musunuz? (21/10) 
 
   362)- Biz göğü,yeri ve bunlar arasındaki (şey)leri boş bir eğlence 
 (oyun)için yaratmadık.(Atomdan galaksiye her şeyin yaratılışında bir hikmet vardır)
             Eğer Biz,bir eğlence edinmek isteseydik,bunu Kendi katımızdan
 (tarafımızdan)edinirdik(Bu irademizin eseri olurdu,ama)Biz(bunu) yapanlardan  
 değiliz. 
             Hayır!Biz hakkı batılın üzerine  atarız(tepesine bindiririz de)
 da,o onun beynini parçalar,(işini bitirir.)Bir de bakarsın(ız) ki batıl yok olup gitmiş-
 tir.Allah’a yakıştırdığınız niteliklerden(sıfatlardan) dolayı yazıklar olsun size! 
                                                                                                                       (21/16-17-18) 
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                                       363)-  Göklerde ve yerde kim(ler)varsa hepsi O’nundur.O’nun yanın- 
 da bulunanlar,O’na kulluk etmekten büyüklenmez ve yorulmazlar. 
                 Onlar (Allah’ı) gece,gündüz tesbih ederler(anarlar),hiç ara 
 vermezler.(21/19-20) 
 
      364)- Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı,yer ve 
 gök(bunların nizamı-düzeni)kesinlikle bozulup giderdi.Demek ki,Arş’ın sahibi olan
 Allah,onların(inançsızların) nitelendirdiği (uygunsuz,yanlış)sıfatlardan (şeylerden) 
 münezzehtir,uzaktır,yücedir. (21/22) 
 
      365)- O,(Allah) yaptklarından(eylemlerinden) sorumlu tutulamaz, 
 onlar(kullar) ise (yaptıklarından sorumludurlar)sorgulanacaklardır. (21/23) 
 
      366)-İnkar edenler,göklerle ,yer bitişik bir halde iken,Bizim onları 
 (birbirlerinden) ayırdığımızı(kopardığımızı) ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı  
 görüp bilmediler mi?Yine de (hala) inanmıyorlar mı? (21/30) 
 
      367)- Her can(lı) ölümü tadacaktır.Biz sizi sınamak için hayırla da, 
 şerle de deniyoruz.Ve siz ancak Biz’e döndürüleceksiniz. (21/35) 
 
      368)- İnsan aceleci bir yapıda(tabiatta) yaratılmıştır.Size ayetlerimi 
 göstereceğim.Benden (bunu) acele istemeyin.(Sabırlı olun,her şeyin bir zamanı,yeri 
 vardır.) (21/37) 
      369)- Onlar(inanmayanlar),”Eğer doğru söylüyorsanız,bu tehdit
 ne zaman(gerçekleşecek)?” diyorlar. 
     O inkar edenler,yüzlerinden ve sırlarından ateşi savamayacak-
 ları ve yardım olunmayacakları zamanı bir bilselerdi! 
     Belki bu onlara ansızın gelecek ve kendilerini şaşırtacaktır.
 Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve kendilerine süre de verilmeyecektir.                                          
                                                                                                                 (21/38-39-40) 
      370)- Biz Kıyamet Günü için adalet terazileri koyarız.(kurarız.)Artık
 hiçbir kimse zerre kadar haksızlığa uğratılmaz.Yapılan iş,bir hardal tanesi (ağırlığı)
 kadar  bile olsa onu (adalet terazisine koymak üzere) getiririz.Hesap görücü olarak
 Biz,(herkese) yeteriz. (21/47) 
 
     371)- Gerçekten ,bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir,Ben de sizin 
 Rabb’inizim.O halde (yalnız )Bana kulluk edin. 
                                               Fakat insanlar aralarında(din ve devlet) işlerini parça parça  
 Ettiler.Halbuki hepsi Bize döneceklerdir. 
    Kim mümin olarak salih ameller işlerse,onun emeği zayi edil- 
 mez,Çünkü biz onu (yaptığı her şeyi) yazmaktayız. 
    Helak (yok) ettiğimiz bir ülke(belde) halkının(Bize) dönmemesi   
 gerçekten imkansızdır. (21/92-93-94-95) 
 
     372)- Ve söz verilen gerçek(Kıyamet) yaklaştığı zaman,birden inkar 
 edenlerin gözleri donakalır!”Yazıklar olsun bize!Gerçekten biz,bu durumdan haber-
 sizmişiz.Meğer biz(kendimize)zulmediyormuşuz.”(derler) 
    Siz de ,Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınız da hiç şüphe yok ki 
 Cehennem’in yakıtısınız.Siz oraya gireceksiniz. 
    Eğer onlar ilah olsalardı,oraya girmezlerdi.Hepsi de orada
 sürekli kalacaklardır.Orada onlar için inleme vardır.e onlar arada işitmezler. 

                                                                   (21/97-98-99-100) 
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                                     373)- Şüphesiz Katımızdan kendileri için en güzel şeyler takdir edilmiş 
 olanlar bunun dışındadır.İşte onlar(Cehennem’den)uzaklaştırılmışlardır. 
                                              Bunlar onun uğultusunu duymazlar.Canlarının istediği şeyler  
 içinde,sürekli olarak kalırlar. 
              O en büyük korku(suçluların cehenneme sevk buyruğu)onları 
 asla tasalandırmaz.Melekler onları şöyle karşılarlar:”İşte bu,size söz verilen günü-
 nüzdür.” (21/101-102-103) 
 
    374)- Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman,ilk yaratmaya başladı-
 ğımız gibi,Katımızdan verilmiş bir söz olarak,onu (evrenleri) yeniden var ederiz.Doğ-
 rusu Biz bunları yaparız.(yapacak güçteyiz.) (21/104) 
 
    375)- Şüphesiz bu (Kur’an) da,kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt
 vardır. (21/106) 
 
   376)- (Ey Muhammed!)Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gön- 
 derdik. (21/107) 
 
   377)- De ki:”Bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyedili-
 yor.O’na teslim olacak mısınız.(Buyruklarına titizlikle uyan kullar olacak mısınız?)
                                  Eğer yüz çevirirlerse de ki:”Ben(çağrımı-Allah’ın ölümsüz mesa-
 jını)sizin hepinize dosdoğru biçimde bildirdim.Artık tehdit edildiğiniz(uyarıldığınız) 
 şeyin (Kıyametin,Yüce Yargılamanın) yakın mı,uzak mı olduğunu ben bil(e)mem.” 
                                           “Şüphesiz O(Allah),sözün açığını da bilir,gizlemekte olduklarınızı  
 da bilir.” 
          “Ben bilmem,belki de o(azabın ertelenmesi)sizi denemek ve bir  
 süreye kadar yaşatmak içindir.” (21/108-109-110-111) 
 
   378)-(Hz.Muhammed)dedi:””Ey Rabb’im!Aramızla gerçekle hükmet. 
 Bizim Rabb’imiz,çok merhametli olan Allah’tır.Sizin anlattıklarınıza karşı sığınılacak 
 olan (yalnız) O’dur.” (21/112) 
 

*** 
 
 

   379)- Ey insanlar!Rabb’inizden korkun!Çünkü o Kıyamet vaktinin (sa
 tini) sarsıntısı(depremi) büyük(müthiş) bir şeydir. 
            Onu gördüğünüz gün,her emzikli kadın emzirdiği çocuğu(nu) unu- 
 tur.İnsanları da sarhoş bir şekilde görürsün,oysa onlar sarhoş değildirler.Fakat 
 Allah’ın azabı çok şiddetlidir. (22/1-2) 
 
            380)- İnsanlardan öyleleri vardır ki,Allah hakkında bilmeden(hiçbir  
 kesin bilgiye,kanıta dayanmaksızın) tartışırlar ve her azgın (inatçı)şeytan(lar)ın  
 peşinden giderler.  
                                          Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır.”O,kendisini koruyucu edinen
 kimseyi kesinlikle saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür.” (22/3-4)   
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                                   381)- Ey insanlar!Eğer öldükten sonra dirilme konusunda kuşkuda 
 iseniz,şunu bilin ki,Biz sizi topraktan,sonra nutfe(sperm)den,sonra alaka(embriyo)dan, 
 sonra biçimlenen ve biçimlenmeyen (önce belirsiz,sonra belirlenmiş)bir çiğnem(canlı) 
 et parçasından(organları zamanla oluşan ceninden)yarattık ki,size(gücümüzü)açıkça 
 gösterelim.Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız.(bekletiriz.)Sonra 
 sizi bir bebek olarak çıkarırız.Sonra güçlü(olgunluk)çağınıza erişmeniz için sizi 
 (büyütürüz.)Bununla birlikte içinizden kiminiz vefat eder(ruhu kabzedilir),kiminiz de 
 önceki bilgisinden sonra,hiçbirşey bilmemek üzere,ömrünün en kötü(verimsiz)çağına 
 ulaştırılır.Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü(susuz) bir halde görürsün.Fakat Biz onun  
 üzerine suyu(yağmurları) indirdiğimiz zaman,o harekete gelir,kıpırdanır,ürperir, 
 kabarır ve her güzel çiftten(çeşitten) iç açıcı bitkiler bitirir.  
            Bunun(insan ve bitkilerin oluşum süreçlerinin birlikte açıklanması
 nın)sebebi şudur.Çünkü Allah,gerçeğin ta kendisidir.Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O’ 
 nun her şeye gücü yeter. (22/5-6) 
 
            382)- İnsanlardan kimi bilmeden,ne bir yol göstereni ve ne de aydınlatıcı 
 (vahye dayalı) bir kitabı olmadığı halde,Allah hakkında (kibir ve azamet içinde)tartışır 
          Allah Yolu’ndan saptırmak için,yanını eğip bükerek(tartışmayı sür-
 dürür.)Onun için dünyada bir rezillik vardır.Kıyamet Günü’nde ise Biz ona yakıcı bir
 (yangın) azabı(nı) tattıracağız. 
                    Bunun sebebi,iki elinin yapıp  öne sürdüğü şeylerdir. (22/8-9-10) 
           
                                383)- İnsanlardan öylesi de vardır ki,Allah’a kulluğu sınırda tutar.(yalnız 
 bir yönden kulluk eder.)Kendisine (Rabb’inden) bir iyilik gelirse(dokunursa)buna pek
 memnun olur(huzura kavuşur.),başına bir kötülük gelirse yüz üstü döner(çehresi deği-
 şir)(Dini kötülemeye başlar,hatta büsbütün yüz çevirebilir.)O,dünyasını da,ahiretini
 de kaybetmiştir.İşte bu,apaçık ziyanın ta kendisidir.( 
              O,Allah’ı bırakıp,kendisine ne zarar,ne zarar ver(e)meyecek olan 
 şeylere tapar.İşte en büyük sapkınlık(Haktan uzaklık) budur. 
                            O,(kendisine)zararı yararından daha yakın olana tapar.Taptığı bu 
 şey,ne kötü bir  yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır! (22/11-12-13) 
 
           384)- Şüphe yok ki Allah,iman edip Salih ameller işleyenleri,altlarından  
 ırmaklar akan cennetlere sokar.Şüphesiz Allah,ne dilerse (onu) yapar. (22/14) 
 
           385)- Kim Allah’ın dünyada ve ahirette ona(o peygambere),asla yardım 
 etmeyeceğini sanıyorsa,(Allah ona yardım ettiğine/edeceğine göre)öfkesini gidermek 
 için hemen yukarıya(tavana) bir ip atsın(uzatsın)(boğazına geçirsin) ve ayaklarını  
 yerden kessin!(intihar etsin!)Şimdi bu kimse baksın!Acaba hilesi(bu düşündüğü çare) 
 öfke duyduğu şeyi(Allah’ın Peygamber’e yardımını)gerçekten giderecek mi,engelleye- 
 cek mi? (22/15) 
 
                      386)- Şüphesiz o iman edenler,Yahudi olanlar,Sabiiler,Hıristiyanlar,
 Mecusiler ve (Allah’a ortak koşan) müşrikler yok mu?Muhakkak ki Allah,Kıyamet
 Günü’nde bunların arasını ayıracaktır.(haklarında ayrı ayrı hüküm verecektir.) 
 Şüphesiz Allah,her şeyi tam olarak(hakkıyla) görüp,bilendir. (22/17) 
 
           387)- Görmedin(iz)mi göklerde bulunan(kimseler)yerde bulunan(kimse- 
 ler),güneş,ay,yıldızlar,dağlar,ağaçlar,hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde 
 ediyor.Birçoğunun üzerine azap hak olmuştur.Allah kimi hor ve hakir kılarsa,artık  
 onu değerli kılacak kimse yoktur.Şüphesiz ki Allah,dilediği her şeyi yapar.(22/18) 
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                                     388)- Şüphesiz ki Allah,iman edip,salih amel işleyenleri,altlarından 
 ırmaklar akan cennetlere sokar.Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar.Ora- 
 da(ki) giysileri de ipek(ten)dir.  
                                               Onlar hem sözün en güzeline (tevhid ya da Kur’an) ulaştırılmış- 
 lar hem de övülmeye layık olan (Allah)’ın yoluna iletilmişlerdir. (22/23-24) 
       
               389)- İnsanları hacca çağır.(insanlar arasında haccı ilan et ki)Gerek 
 yaya ,gerek her uzak yoldan gelen yorgun argın develer (her türlü ulaşım/taşıt araçla- 
  rı)üzerinde sana (Kabe’ye) gelsinler. 
                        Böylece onlar,kendilerine ait bir takım faydalara tanık olsunlar 
 ve (Allah’ın)kendilerine rızık olarak verdiği(kurbanlık)hayvanlar üzerine belirli gün- 
 lerde (kurban keserlerken)Allah’ın kutlu adını ansınlar.Artık onlardan(kurban etlerin- 
 den) hem kendiniz yeyin,hem de yoksula,miskine yedirin. 
             Sonra kirlerini gidersinler,adaklarını yerine getirsinler ve o Eski
 Ev’i(Kabe’yi) tavaf (ziyaret) etsinler. (22/27-28-29) 
 
   390)- Kendisine ortak(eş) koşmaksızın,Allah’ın hanifleri(O’nun Bir’li- 

ğini tanıyan müminler) olun.Kim Allah’a ortak (eş) koşarsa,sanki o gökten düşüp de 
 parçalanmış,kendisini kuşların kaptığı ya da rüzgarların onu uzak bir yere (bir uçu- 
 ruma) sürüklediği bir şey(nesne) gibidir. (22/31) 
 
              391)- Her ümmet için Biz,bir kurban ibadeti koyduk ki,Allah’ın kendi- 
 lerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O’nun adını ansınlar.Sizin ilahınız  
 Bir Tek ilahtır.Öyle ise yalnız O’na teslim olun.(O’nun ölümsüz buyruklarına uygun  
 bir hayat yaşayın.)(Ey Muhammed!)Allah’a itaat eden alçakgönüllüleri müjdele! 
             Onlar ki,Allah(ın adı) anıldığı zaman kalpleri titrer(ürperir),baş- 
 larına gelen(musibetler)e sabrederler,namazı(dosdoğru) kılarlar ve kendilerine verdi- 
 ğimiz rızık(lar)dan Allah yolunda harcarlar. (22/34-35) 
 
   392)- Şüphesiz Allah,iman edenleri savunur(korur.)Şu da muhakkak ki, 
 Allah hain ve nankörlerden hiçbirini sevmez.(sevgisinden mahrum eder.) (22/38) 
 
   393)- Kendileriyle savaşılanlara(müminlere) zülme uğramış olmaları  
 sebebiyle (savaşa) izin verildi.Şüphe yok ki Allah,onlara yardım etmeye mutlak surette 
 kadirdir.(gücü yetendir.)  
            Onlar ki,başka değil, sırf “Rabb’imiz Allah’tır.”demelerinden 
 ötürü yurtlarından çıkarıldılar.(sürüldüler.) Eğer Allah’ın bir kısım insanları,diğer bir  
 kısım insanlarla defetmesi olmasaydı (onların kötülüklerini bu şekilde önlemeseydi) 
 mutlak surette içlerinde Allah’ın  adının bol bol anıldığı manastırlar,kiliseler,havralar 
 ve mescidler yıkılıp giderlerdi.Allah kendi(dini)ne yardım edenlere elbette yardım eder 
 Şüphesiz ki Allah,çok güçlüdür,mutlak galiptir. (22/39-40) 
 
   394)- Onları(o müminleri) yeryüzünde iktidara getirsek,namazı kılarlar, 
 zekatı verirler,iyiliği emrederler ve kötülükten vaz geçirmeye çalışırlar.Bütün işlerin 
 sonu Allah’a varır.(aittir..) (22/41) 
 
   395)- Nice kentler(beldeler,ülkeler) vardı ki,o memleket(halkları)zulme 
 devam ederken,Biz onları helak(yok) ettik.Şimdi o ülkelerde(beldelerde) duvarlar(ı)  
 çökmüş tavanlarının(çatılarının) üzerine yıkılmıştır.Geride nice terkedilmiş kuyular ve  
 bomboş(ıpıssız) saraylar(kalmıştır!) (22/45) 
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                                   396)- (O inançsızlar)Hiç yeryüzünde gezmediler mi ki(gördüklerinden 
        ibret alarak)düşünecek kalpleri,işitecek kulakları olsun.Gerçek şu ki,gözler kör  
        olmaz,fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur. (22/46) 
 
   397)- Nice kentler vardır ki,halkları zulme devam ederlerken,Ben kendi- 
                   lerine süre vermiş ve sonra da onları(zulümleriyle) yakalamışımdır.Dönüş ancak
        Bana’dır. (22/48) 
 
   398)- İnkar edenler ise,kendilerine ansızın o saat (ölüm ya da Kıyamet) 
        gelinceye veya o kısır günün azabı gelip çatıncaya kadar,Kur’an’dan yana kuşku 
        içinde olacaklardır. 
            O Gün,mülk Allah’ındır.O aralarında hükmünü verecektir.Artık
        iman edip salih ameller işleyenler nimet cennetlerindedirler. 
            İnkar edip,ayetlerimizi yalanlayanlara da hor ve zelil kılıcı bir 
        azap vardır. (22/55-56-57) 
 
   399)- Allah Yolu’nda hicret edip de,sonra öldürülen veya ölenlere ge- 
        lince,hiç kuşkusuz Allah onlara rızıktan güzel bir pay verecektir.(güzel bir rızıkla 
        rızıklandıracaktır.)Şüphesiz Allah,evet O,rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
           Allah onları(muhacirleri )herhalde hoşnut olacakları bir yere 
       (Cennet’e) sokacaktır.Allah her şeyi kesin olarak bilendir,kullarına karşı yumuşak 
        davranandır.(22/58-59) 
 
            400)- İşte böyle;Her kim kendisine verilen eziyetin(cezanın) dengi ile  
                  karşılık verir de,bundan sonra yine kendisine bir saldırı ve zulüm gerçekleşirse, 
                  emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir.Şüphe yok ki Allah,çok 
       bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. (22/60) 
 
            401)- Göklerde ve yerde ne varsa hep(si) O’nundur.Gerçekten Allah,
        hiçbir şeye muhtaç değildir,tek övülmeye layık olan O’dur. (22/64) 
 
            402)- Görmedin(iz) mi,Allah yerde olanları ve emriyle denizde akıp 
        giden gemileri sizin hizmetinize verdi.Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine                      
        düşmekten O tutuyor.Şüphesiz Allah çok şefkatlidir,çok merhametlidir. (22/65) 
             
                                 403)- Size (ilk defa) hayat veren,sonra öldürecek olan,sonra da yeniden
        diriltecek olan O’dur.Gerçekten insan(Allah’ın verdiği büyük nimetlere karşı) çok 
        nankördür. (22/66) 
 
           404)- Biz her ümmete (topluluğa)uygulamakta oldukları bir ibadet yolu 
        (şekli/tarzı) yaptık.(gösterdik.)Öyle ise onlar(ehl-i kitap) seninle (ey Muhammed!) 
        çekişmesinler.Sen,Rabb’ine(O’nun dosdoğru yoluna) davet et.Şüphesiz sen dos- 
        doğru bir yol üzerindesin.  
          Eğer seninle tartışacak/çatışacak olurlarsa,de ki;”Allah yapmakta                      
        olduklarınızı çok iyi bilir.(bilmektedir.) 
                               Allah,Kıyamet Günü’nde,ayrılığa(anlaşmazlığa)düştüğünüz şey-                    
         ler(meseleler) konusunda aranızda (hakkaniyetle)hüküm verecektir. (22/67-69) 
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                                    405)-  Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğunda,o inkarcıla- 
 rın(kafirlerin) yüzlerinde bir hoşnutsuzluk(hatta nefret )ifadesi sezersin.(okursun.) 
 Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracak olurlar.De  
 ki;”Size bundan(bu öfke ve huzursuzluğunuzdan) daha kötüsünü haber vereyim mi? 
 Varacağınız ateş.(Cehennem!)Allah onu inkarcılara(kafirlere)söz vermiştir.O,ne kötü 
 bir varış yeridir.(sondur.)(22/72) 
 
   406)- Ey insanlar!Size bir misal verildi,şimdi onu dinleyin!Sizin Allah’ı 
 bırakıp da yalvardıklarınız/taptıklarınız,bunun için hepsi bir araya gelseler,gerçekten 
 bir sinek bile yaratamazlar.Sinek onlardan bir şey kapacak olsa,bunu ondan geri ala- 
 mazlar!İsteyen de aciz(güçsüz),kendinden istenen de! (22/73) 
 
   407)- Onlar Allah’ın değerini gereği gibi bilemediler.Şüphesiz Allah 
 çok güçlüdür,mutlak galiptir. (22/74) 
 
   408)- Ey iman edenler!Ruku edin,secdeye kapanın!(Namazınızı kılın!) 
 Rabb’inize ibadet edin,hayır işleyin ki,umduğunuza ere(bile)siniz. (22/77) 
 
   409)- Allah Yolu’nda gerektiği gibi(hakkını vererek)savaşın.(cihad  
 edin.)O (Allah) sizi seçti.Din hususunda üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi.Atanız 
 İbrahim’in dinini izleyenlerden (haniflerden) olarak ki,O daha önce(gelmiş kitaplar- 
 da) ve bunda (Kur’an’da) siz(ler)i “teslim olanlar”(Müslümanlar) olarak adlandırmış 
 tı.Bunda da,böylece Elçi(Peygamber) size tanık olsun ve siz de insanlara tanık olasınız 
 Öyleyse namazı kılın,zekatı verin. Ve Allah’a sımsıkı sarılın.(Buyruklarına titizlikle  
 uyun.)O,sizin Mevlanızdır.O ne güzel Mevla,ne güzel yardımcıdır! (22/78) 
 

*** 
    410)- Gerçekten müminler(içtenlikle,katıksız inananlar)kurtuluşa ermiş 
 tir. 
             Onlar ki,namazlarında huşu içindedirler. 
             Onlar ki,boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 
                                             Onlar ki,zekatı verirler.(Sosyal dayanışmaya katılırlar.) 
                                             Ve onlar ki,iffetlerini(ırzlarını) korurlar. 
                                             Ancak eşleri  ve ellerini sahip olduğu(cariyeler)bunun dışındadır. 
 Çünkü onlar bundan dolayı kınanmış(kınanacak) değillerdir. 
                                             Şu halde;kim bunların ötesine gitmek isterse(metres,zina v.b),işte 
            bunlar haddi (Allah’ın sınırlarını) aşan (bahtsız,bilgisiz,günahkar) kimselerdir. 
             Yine onlar(o müminler ki),üzerlerindeki emanetleri gözetirler ve 
 verdikleri söze (ahitlerine)bağlılık gösterirler.(titizlikle uyarlar.) 
             Ve onlar namazlarına(aksatmadan) devam ederler. 
                                   İşte onlar,varislerdir. 
                                             (Evet)Onlar Firdevs Cenneti’ne varis olacaklar ve orada sürekli 
           olarak (ebediyen)kalacaklardır. (23/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 
 
   411)- Andolsun ki Biz,insanı çamurdan(süzülüp çıkarılmış)bir özden  
 yarattık. 
                                             Sonra onu sağlam bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yeri- 
 ne koyduk. 
                                             Sonra o nutfeyi alaka(aşılanmış yumurta-embriyo)ya çevirdik. 
 Peşinden alakayı bir çiğnemlik et haline getirdik.Bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik. 
 Bu kemikleri(iskeleti) etle kapladık.(kemiklere et giydirdik.)Sonra da onu bambaşka  
    bir yaratılışla bir yaratık(insan) haline getirdik.Yapıp-yaratanların en güzeli olan  
 Allah pek(ne) yücedir. (23/12-13-14) 
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                                    411)- Sonra siz (ey kullarım,ey insanlar)bunun ardından şüphesiz ki 
 öleceksiniz. 
             Sonra siz,şüphesiz ki Kıyamet Günü’nde (dünyadaki hayatınızdan 
 sorulmak üzere) yeniden diriltileceksiniz. (23/15-16) 
 
             412)- Ey peygamber(ler)!Temiz ve helal olan şeylerden yeyin,Salih amel 
 işleyin(güzel,yararlı işler yapın.)Çünkü Ben,yapmakta olduğunuz her şeyi bilmekteyim 
 (görmekteyim.) (23/51) 
 
           413)- “Şüphesiz,işte bu(insanlar) bir tek ümmet(topluluk) olarak sizin  
 ümmetinizdir.Ben de sizin Rabb’inizim.Öyle ise Ben’den sakının.” (denildi.) 
           Ne var ki onlar(insanlar),kendi aralarındaki işlerini parça parça 
 bölüp çeşitli kitaplara (gruplara,kamplara,hiziplere) ayırdılar.Her grup kendilerinde
 bulunan (din veya kitap/fikir ve davranışlar) ile sevinip,böbürlenmektedirler. 
                     Şimdi sen onları(ey Muhammed ve ey Müslümanlar)bir süreye
 kadar gaflet(aldanış) ve sapkınlıklarıyla baş başa bırak! 
                                Sanıyorlar mı ki,Biz kendilerine mal(servet) ve oğullar verirken;
                                Onları iyi işlerde yarışa sokuyoruz.(Kendilerine faydalar sağla-
 mak için can atıyoruz.)Hayır!Onlar işin(doğru ve gerçek olanın)farkına varamıyor-
 lar. (23/52-53-54-55-56) 
 
          414)- Şüphesiz Rab’lerinin korkusundan titreyenler, 
                                         Rab’lerinin ayetlerine iman edenler, 
                                         Rab’lerine ortak koşmayanlar. 
                                         Ve verdiklerini,Rab’lerinin Huzuruna döneceklerini düşünerek ve 

kalpleri korkudan/saygıdan ürpererek verenler, 
                  İşte bunlar,hayır işlerine koşarlar ve onlar hayır için önde giderler. 
                                                                                                      (32/57-58-59-60-61) 
 
                  415)- Biz,hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını (fazlasını)yükleme- 

  yiz.Katımızda(nezdimizde),gerçeği(hakkı) söyleyen bir Kitap vardır ve onlar -asla- 
 haksızlığa uğratılmazlar. (23/62) 
 
                             416)- Gerçek şu ki (ey Muhammed),sen onları (inançsızları)doğru bir yola 
 çağırıyorsun. 
      Ama ahirete iman etmeyenler,mutlaka (doğru) yoldan sapıyorlar.
      Eğer onlara acıyıp da,içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik,iyice 
 (büsbütün) körleşerek azgınlıklarında daha da direnirlerdi. 
                                      Andolsun Biz,onları azap ile yakaladık(sıkıntıya düşürdük) da,yine  
 Rab’lerine boyun eğmediler.Onlar yalvarıp,yakarmazlar.(yakarmıyorlar) 
                                      Sonunda üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman,bir de  
 bakarsın ki,onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalakalmışlardır. (23/73-74-75-76-77) 
 
       417)- O sizin için kulakları,gözleri ve gönülleri yaratandır.Ne de az şükre- 
 diyorsunuz? 
                                       Ve O,sizi yeryüzünde yaratıp yayandır.(üretendir.)Sonunda O’nun  
 Huzurunda toplanacaksınız. 
       Ve O,yaşatan(dır),öldürendir.Gecenin ve gündüzün değişmesi O’nun 
 eseridir.Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? (23/78-79-80) 
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                                    418)- Sen kötülüğü  en(daha) güzel bir şeyle(tutum ve davranışla) sav. 
 Çünkü Biz,onların (inançsızların) yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi biliriz.(bilmekte- 
 yiz.) 
                                   De ki;”Rabb’im!Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.” 
                                              Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabb’im. 
                                                                                                                           (23/96-97-98)          
 
   419)- Sonunda onlardan (inanmayanlardan) birine ölüm geldiği zaman 
 şöyle der:”Rabb’im!Beni(dünyaya) geri gönder.” 
                                          “Ta ki,terk ettiğim dünyada salih amel işleyeyim.”Hayır bu onun 
 söylediği (boş,anlamsız) bir sözcükten ibarettir.Önlerinde dirilecekleri güne kadar bir 
 perde vardır. 
                                            Sur’a üfürüldüğü zaman,artık O Gün aralarında soy yakınlığı  
 olmayacak ve birbirlerini arayıp sormayacaklar. 
                                            Artık,kimlerin tartıları ağır gelirse,işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
            Kimlerin de tartıları hafif gelirse,onlar da kendilerini ziyana so- 
 kanlardır.Onlar,Cehennemde sürekli olarak kalacaklardır. 
                                            Ateş onların yüzlerini vurup yakacak,orada dudakları büzülecek-
 tir. 
         “ Ayetlerim size okunuyordu da,siz onları yalanlıyordunuz değil
 mi?” 
             Derler ki;”Ey Rabb’imiz!Bahtsızlığımız bizi yendi ve biz sapkın 
 insanlar olduk.”   
           “Ey Rabb’imiz!Bizi buradan çıkar.Eğer biz bir daha(küfre)döner- 
 sek,artık belli ki biz zalim insanlarız.” 
                                           “Allah diyecek ki:”Alçaldıkça alçalın orada!Artık Benimle konuş- 
 mayın!” 
                                           “Çünkü kullarımdan bir topluluk vardı ki,onlar:”Ey Rabb’imiz! 
 İman ettik,biz bağışla,bize merhamet et.Sen merhametlilerin en hayırlısısın.”diyorlar 
 dı. 
                     “İşte siz,onları alaya aldınız.Hatta bu,Beni hatırlamayı size unut- 
 turdu.Siz onlara gülüyordunuz.” 
                                          “Bugün Ben, onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim.Şüphe yok  
 ki kazançlı çıkanlar onlardır.(onlar olmuştur.) 
              Allah diyecek:”Yeryüzünde yıl sayısı olarak ne kadar kaldınız?” 
                                 Diyecekler:”Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık.Sayanla- 
  ra sor.” 
                                            O,diyecek:”Sadece az bir süre kaldınız.Gerçekten bilseydiniz!” 
                                            Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve sizin Bize döndürülüp getiril- 
 meyeceğinizi mi sandınız?” (23/99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-…115) 
 
             420)- Kim Allah ile birlikte varlığını kanıtlayacak hiçbir delil bulunma- 
 yan başka bir ilaha taparsa,O’nun hesabı Rabb’inin yanındadır.Gerçek şu ki kafirler  
 kurtuluşa eremezler. (23/117) 
 

*** 
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                                         421)- Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek 
 (sopa)vurun.Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız,bunlara Allah’ın dini(ni uy- 
 gulama) konusunda acıyacağınız tutmasın.O ikisinin cezalandırılmasında,mü’minler- 
 den bir grup(topluluk) da (şahit olarak) hazır bulunsun. (34/2) 
 
        422)- Zina eden erkek;zina eden veya Allah’a ortak koşan(müşrik) 
 bir kadından başkasıyla evlenemez.Zina eden kadın da;zina eden veya Allah’a ortak  
 koşan erkekten başkasıyla evlenemez.Bu mü’minlere haram kılınmıştır. (24/3) 
 
       423)- İffetli kadınlara zina isnat edip,sonra da dört tanık getireme- 
 yenlere(dört tanıkla bunu kanıtlayamayanlara) seksen değnek vurun ve artık onların 
 tanıklığını hiçbir zaman kabul etmeyin.Onlar fasıkların(günahkarların)ta kendileri- 
 dir. 
                                                 Ancak bundan sonra,tövbe edip durumlarını iyileştirenler bu- 
 nun dışındadır.Çünkü Allah,çok bağışlayandır,çok merhamet edendir. (24/4-5) 
 
      424)- Kendi eşlerine zina isnadında bulunup da ,kendilerinden başka 
 tanıkları olmayanlara gelince;onlardan her birinin tanıklığı,kendisinin doğru sözlüler- 
 den(söyleyenlerden) olduğuna dair dört defa Allah’ı tanık tutması, 
                Ve beşincide;Eğer yalancılardan ise,Allah’ın lanetinin kendi 
 üzerine olmasını dilemesidir. 
     Kadının da,kocasının yalancılardan olduğuna dair,Allah’ı dört 
 defa tanık  tutması,kendisinden cezayı kaldırır. 
                                                Ve beşincide;Eğer kocası doğrulardan ise,Allah’ın gazabının 
 kendi üzerine olmasını dilemesidir. (24/6-7-8-9) 
 
    425)- İman edenler arasında kötü sözlerin (çirkin şeylerin)duyulup  
 yayılmasını arzulayan kimseler için,dünyada da,ahirette de can yakıcı (elim) bir azap  
 (ceza)vardır.Allah bilir,siz bilmezsiniz.  
              Eğer üzerinizde Allah’ın lutfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah,
 çok şefkatli,çok merhametli olmasaydı(durumunuz ne olurdu?) (24/19-20) 
 
   426)- Ey iman edenler!Şeytanın adımlarını izlemeyin.Kim şeytanın 
 adımlarını izlerse,şüphesiz ki o,edepsizliği ve kötülüğü (yüz kızartıcı suçları) emreder.
 Eğer Allah’ın size lutfu ve rahmeti olmasaydı,içinizden hiçbir kimse asla temize çıka-
 mazdı.Fakat Allah,dilediğini arındırır.Allah her şeyi işitendir,bilendir. (24/21) 
 
   427)- Sizden fazilet ve servet sahibi kimseler akrabaya,yoksullara,Allah
 yolunda göç edenlere (mallarından)vermeyeceklerine yemin etmesinler,bağışlasınlar,
 hoşgörülü olsunlar,feragat göstersinler.Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız?
 (bağışlamasından hoşlanmaz mısınız?)Allah çok bağışlayandır,çok merhametlidir.
                                                                                                                           (24/22 
   428)- O namuslu,kötülüklerden habersiz ,mü’min kadınlara zina iftira- 
 sında bulunanlar,dünyada da,ahirette de lanetlenmişlerdir.Onlar için büyük bir azap 
 vardır. 
                                            O Gün,dilleri,elleri ve ayakları yaptıklarına tanıklık edecektir. 
                                            O Gün Allah,onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve 

 onlar Allah’ın gerçek olduğunu bilecekler.(yakinen görecekler.) (24/23-24-25)   
                                                                           



 
57 

                                      429)- Kötü kadınlar, kötü erkeklere ,kötü erkekler kötü kadınlara; 
 temiz kadınlar ise temiz erkeklere,temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır.İşte bu ,
 temiz olanlar,onların (iftiracıların) söyledikleri(çirkin) şeylerden uzaktırlar.Onlar 
 için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. (24/26) 
 
     430)- Ey iman edenler!Kendi evlerinizden başka evlere,geldiğinizi 
            fark ettirip(izin alıp) selam vermeden girmeyin.Bu sizin için daha hayırlıdır.Umulur  
 ki,düşünüp,öğüt alırsınız. 
                                               Eğer orada kimseyi bulamadıysanız,o zaman size izin verilme- 
 dikçe oraya girmeyin.Size”Geri dönün!” denirse hemen dönün.Bu,sizin için daha 
 temiz(nezih) bir davranıştır.Allah,yaptıklarınızı  (bütün boyutlarıyla) Bilen’dir. 
                                               İçinde kendinize ait eşya(lar)ın bulunduğu ,oturulmayan evlere  
 girmenizde sizin için herhangi bir sakınca yoktur.Allah,sizin açığa vurduklarınızı da, 
 gizlediklerinizi de bilir. (24/27-28-29) 
  
                        431)- (Ey Resül’üm!)Mü’mün erkeklere söyle;Gözlerini (harama bak- 
 maktan)korusunlar,(sakınsınlar),ırzlarını(namuslarını) korusunlar.Çünkü bu,kendileri 
 için daha temiz (mü’mince) bir davranıştır.Şüphesiz Allah,onların yaptıkları her şey- 
 den haberdardır. (24/30) 
 
            432)- Mü’min kadınlara da söyle.Gözlerini (harama bakmaktan)sakın- 
 sınlar,ırzlarını(namus ve iffetlerini)korusunlar.(esirgesinler.)Süslerini(zinetlerini)gös- 
 termesinler.Ancak kendiliğinden görünenler bunun dışındadır.Baş örtülerini yakaları- 
 nın üstünü (örtecek şekilde)koysunlar.(düzenlesinler.)Kocaları,babaları,kocalarının  
 babaları,kendi oğulları,kocalarının oğulları,erkek kardeşleri,erkek kardeşlerinin oğul- 
 ları,kız kardeşlerinin oğulları,kendi kadınları(mümin kadınlar),ellerinin altında bulu- 
 nan(hizmetkarları)erkeklerden kadına ihtiyacı bulunmayan hizmetçiler(tabiler),yahut  
 henüz kadınların mahrem yerlerini(gizli kadınlık özelliklerini) anlamayan çocuklardan 
 başkalarına zinetlerini göstermesinler.Gizlemekte oldukları süsleri bilinsin(anlaşılsın) 
 diye ayaklarını yere(sertçe)vurmasınlar.(Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürüme- 
 sinler.) 
                                            Ey müminler!Topluca Allah’a tövbe edin ki,kurtuluşa eresiniz. 
                                                                                                                                       (24/31) 
            433)- İçinizden bekarları,köle ve cariyelerinizden  elverişli(uygun/salih) 
 olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler,Allah onları lütfuyla zengin eder.Allah, 
 lütfu çok geniş olan ve (her şeyi) en iyi Bilen’dir.Evlenme imkanı(nı) bulamayanlar  
 ise;Allah kendilerini lütfu ile varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini(namuslarını/ırzlarını) 
 korusunlar.Ellerinizin altında bulunan(köle ve cariyelerden)mukatebe (belli bir bedel 
 ödeyerek özgürlüğüne kavuşma) sözleşmesi yapmak isteyenlerle,eğer kendilerinde bir 
 hayır(iyilik,kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız,hemen mukatebe akti(sözleşmesi) 
  yapın.Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin.Dünya hayatının geçici 
 menfaatini elde edeceksiniz diye,namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlama- 
 yın.Kim onları buna zorlarsa,şüphesiz Allah,zorlanmalarından sonra(onlar için)çok 
 bağışlayandır,çok merhamet edendir.  (24/32-33) 
 
   434)- Allah,göklerin ve yerin nurudur.O’nun nuru(nun temsili),içinde 
 lamba bulunan bir kandile benzer.(kandillik gibidir.)O lamba kristal bir fanus içinde- 
 dir.O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki,doğuya da,batıya da nispet edi- 
 lemeyen mübarek bir ağaçtan(zeytinden çıkan yağdan) yakılır.(tutuşturulur.)Ağacın 
 yağı neredeyse,kendisine ateş değmese bile ışık verir.(Bu) nur üstüne nurdur.Allah, 
 dilediği kimseyi nuruna eriştirir.Allah,insanlara (işte böyle)örnekler verir.(temsiller 
 getirir)Allah herşeyi(bütün boyutlarıyla)Bilen’dir.(24/35)  
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                                       435)- Öyle erkekler vardır ki,ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah’ı 
 anmaktan,namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz.Onlar kalplerin ve gözlerin 
 (dehşetle)döneceği günden korkarlar. 
                                                Çünkü Allah,kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile ecir 
 verecek,lütfundan onlara daha fazlasını da (Kendi hoşhudluğunu) da ihsan edecektir. 
            Allah,dilediğine hesapsız rızık verir. (24/37-38)  
 
     436)- İnkar edenlere gelince;onların amelleri dümdüz ve engin çöller-
 deki bir serap gibidir ki,susayan onun bir su(birikintisi) olduğunu sanır.Fakat yanına  
 varınca orada hiçbir şey bulamaz,üstelik onun yanında Allah’ı bulur.Allah onun hesa- 
 nı tam görür.Allah hesabı çabuk görendir. 
    Yahut (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanlıklar 
 gibidir.Onu bir dalga kaplamıştır,onun üstünde bir dalga(daha),onun da üstünde bir 
 bulut.(Velhasıl) Birbiri üstüne yığılmış (kat kat) karanlıklar.İnsan elini çıkarıp uzatsa, 
 neredeyse onu bile göremez.Allah,bir kimseye nur vermemişse,artık onun için bir ışık  
 yoktur. (24/39-40) 
 
    437)- Allah,gece ile gündüzü birbirine çeviriyor.Şüphesiz bunda basi- 
 ret sahipleri için elbette bir ibret vardır. (24/44) 
 
    438)- Allah her hayvanı(canlıyı) sudan yarattı.Onlardan kimi karnı  
 üzerinde yürür(sürünür),kimi iki ayak üstünde yürür,kimi de dört ayağı üstünde yürür. 
 Allah ne dilerse(onu) yaratır.Çünkü(şüphesiz) Allah her şeye kadirdir. (24/45) 
 
    439)- Onlar;(Bazı insanlar);”Allah’a ve peygambere inandık ve itaat 
 ettik.”derler.sonra da bunun ardından,içlerinden bir grup yüz çevirir.Bunlar inanmış 
 değillerdir. 
             Onlar,aralarında peygamberin hüküm vermesi için Allah’a ve 
 Resul’üne çağırıldıkları zaman,bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirip döner. 
             Eğer(Allah ve Resul’ünün verdiği)hüküm kendi yararlarına ise 
 boyun eğerek (itaat ederek) gelirler. 
             Kalplerinde bir hastalık mı var,yoksa şüphe içinde midirler?
 Yoksa Allah ve Resul’ünün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? 
 Hayır!Asıl zalim(ler) olan kendileridir. (24/47-48-49-50) 
 
             440)- Onlar,peygamberin aralarında  hüküm vermesi için,Allah’a ve  
 Resul’üne çağırıldıkları zaman,inananların sözü ancak:”İşittik ve itaat ettik!”demele- 
  ridir.İşte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. 
                                             Kim Allah’a ve Resul’üne itaat eder,Allah’tan korkar ve O’ndan  
 sakınırsa,işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. (24/51-52) 
 
             441)- De ki:”Allah’a itaat edin,Peygamber’e itaat edin.Eğer yine yüz  
 çevirip dönerseniz,bilin ki Peygamber’in sorumluluğu kendisine yüklenen,sizin sorum- 

luluğunuz da size yüklenendir.Eğer ona itaat ederseniz,doğru yolu bulmuş olursunuz. 
Peygamber’e düşen görev,apaçık tebliğden başkası değildir. (24/54) 
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                                    442)- Allah,sizlerden(içinizden) iman edip,salih amel(ler)işleyenlere, 
 kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi,onları da yeryüzüne sahip ve ha- 
 kim(varis) kılacağını,onlar için beğenip seçtiği dinlerini (İslam’ı)kendilerine sağlam- 
 laştıracağını(onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını) ve geçirdikleri (korku)dönemi- 
 (nin) ardından kendilerini güvene erdireceğine söz vermiştir.Çünkü onlar Bana kulluk 
 ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, 
 işte bunlar fasıkların(günahkarların)ta kendileridir. (24/55) 
 
   443)- Namazı(nızı) kılın,zekatı(nızı) verin.O Peygamber’e de itaat edin 
 ki,merhamet olunasınız. (24/56) 
 
   444)- Ey iman edenler!Ellerinizin altında bulunan (hizmetkarlar,yar- 
 dımcılar)ve sizden olup henüz ergenlik çağına ermemiş olan(çocuk)lar,üç vakitte; 
 sabah namazından önce,öğleyin (istirahat için) giysilerinizi çıkardığınız zaman,bir de 
 yatsı namazından sonra (odanıza girmek için)sizden izin istesinler.Bu vakitler sizin 
 üstünüzün açık olabileceği(mahrem) üç vakittir.Bu vakitlerin dışında ne size, ne de  
 onlara(odalarınıza girip çıkmalarında) bir günah(sakınca)) yoktur.Onlar sizin yanı- 
 nızda dolaşırlar,birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.İşte Allah,ayetlerini size böyle- 
 ce açıklıyor.Allah(her şeyi) Bilen’dir,tam hüküm ve hikmet sahibidir.  
            Sizden olan çocuklarınız,ergenlik çağına girdiklerinde,kendile-
 rinden önceki(büyük)lerinin istedikleri gibi,onlar da izin istesinler.İşte Allah,ayetlerini
 size böyle açıklıyor.Allah(her şeyi) Bilen’dir,tam hüküm ve hikmet sahibidir.(24/58-59 
 
            445)- Evlenme(nikah) umudu kalmamış(böyle bir ümit beslemeyen)ço- 
 cuktan kesilmiş yaşlı kadınlara gelince:süsleriyle açılıp saçılmamak(zinetlerini yaban- 
 cı erkeklere teşhir etmemek ) kaydıyla,(bazı) elbiselerini(dış giysilerini) çıkarmaların- 
 da/bırakmalarında,kendileri için bir sakınca(vebal)yoktur.Yine iffetli(ölçülü,ağırbaşlı) 
 davranmaları kendileri için daha hayırlıdır.Allah,her şeyi İşiten’dir,Bilen’dir.(24/60) 
 
            446)- Ama için bir sakınca(güçlük) yoktur,topal için bir sakınca yoktur, 
 hastaya da bir sakınca yoktur.(Bunlara yapamayacakları görev(ler) yüklenmez,yapa- 
 madıklarından dolayı günahkar olmazlar.)Sizin için de,gerek kendi evlerinizde(n),ge- 
 rekse babalarınızın evlerinde(n),annelerinizin evlerinde(n),erkek kardeşlerinizin evle- 
 rinde(n),kız kardeşlerinizin evlerinde(n),amcalarınızın evlerinde(n)halalarınızın evle- 
 rinde(n),dayılarınızın evlerinde(n),teyzelerinizin evlerinde(n),veya anahtarları elleri- 
 nizde bulunan evlerde(n)yahut dostlarınızın evlerinde(n) toplu halde veya ayrı ayrı  
 yemek yemenizde bir sakınca yoktur.Evlere girdiğiniz zaman,Allah tarafından müba- 
 rek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize(birbirinize) selam verin.İşte Allah, 
 ayetleri böyle açıklıyor ki,aklınızı kullanasınız.(düşünüp anlayasınız ve O’nun çizdiği 
 sınırlar içinde güzel,mükemmel bir hayat yaşayasınız.) (24/61) 
 
            447)- Müminler ancak Allah’a ve Resül’üne iman edenler ve önemli bir  
 toplumsal iş için,onunla birlikte bulundukları zaman,ondan izin almaksızın bırakıp  
 gitmeyenlerdir.Senden izin isteyenlere gelince;işte onlar Allah’a ve Resül’üne iman 
 edenlerdir.Öyleyse,bazı işleri için senden izin istediklerinde,sen de onlardan dilediği- 
 izin ver ve onlar için Allah’tan mağfiret(bağışlanma) dile.Şüphesiz Allah çok bağışla- 
 yan,çok merhamet edendir. (24/62) 
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      448)- İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır.O,sizin 
 ne iş(ler) üzerinde bulunduğunuzu elbette bilmektedir.Kendisine döndürülüp  
 getirilecekleri gün,ne yaptıklarını onlara(kullarına) haber verecektir.Allah her şeyi 
 (hakkıyla) Bilen’dir. (24/64) 
 

*** 
 
   449)- Göklerin ve yerin mülkü O’nundur.O,hiç çocuk edinmemiştir. 
 Mülkünde ortağı yoktur.O,her şeyi yaratmış yarattıklarına belli bir ölçü ve düzen  
 koymuştur. 
                                  Onlar,Allah’ı bırakıp,bir takım ilahlar edindiler ki,bunlar hiçbir
 şey yaratamazlar,üstelik kendileri de yaratılmışlardır.Kendilerine ne bir zarar ne de
 bir yarar vermeye güçleri yetmez.Öldürmeye,diriltmeye,yeniden diriltip kabir(ler)den 
 Çıkarmaya ise hiç güçleri yetmez. (25/2-3) 
 
   450)- O inkar edenler:”Bu(Kur’an) onun olsa olsa(Hz.Muhammed’in) 
 uydurduğu bir yalandır.”(yalandan başka bir şey değildir )dediler. 
                                             Böylece –onlar-haksız  ve asılsız bir söz uydurdular.(haksızlığa 
 ve iftiraya baş vurdular.) 
                                            Yine-onlar-dediler ki:”Bu(okunan Kur’an ayetleri) öncekilerin  
 masallarıdır.Bunu yazdırmış olup,sabah-akşam kendisine okunmaktadır. 
                      (Ey Resül’üm!) De ki;” Onu (Kur’an’ı) göklerde ve yerdeki gizli- 
 likleri bilen Allah indirmiştir.Şüphesiz o (suçları) çok bağışlayan ve engin bir merha- 
 met(rahmet) sahibidir. (25/4-5-6) 
 
   451)- Fakat onlar,o kıyamet saatini de yalanladılar.Biz ise,o saati yalan 
 sayanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır. 
            Cehennem ateşi onları uzak bir yerden görünce,onlar bunun öfke- 
 lenişini ve uğultusunu işitirler. 
            Elleri boyunlarına bağlı olarak  onun (Cehennem’in) dar bir 
 yerine  atıldıkları zaman,orada ölüp yok olmayı isteyecekler. 
          “Bugün bir kez yok olmayı değil,birçok kez yok olmayı dileyin!” 
 (denilir.) 
            De ki:”Bu mu daha iyidir?Yoksa Allah’tan korkanlara ödül ve 
 bir varış yeri olarak söz verilen sonsuzluk cenneti mi?” 
             Onlar arada sürekli olarak kalırken,istedikleri her şeye sahip  
 olacaklardır.Bu Rabb’inin sorumluluğunu üstlendiği bir sözüdür. 
                                            O Gün Rabb’in onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri toplar 
 da şöyle der:”Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız,yoksa kendileri mi yoldan saptı- 
 lar?” 
                                           Diyecekler ki:”Seni tenzih ederiz!Seni bırakıp da Sen’den başka 
 dostlar(ilahlar)edinmek bize yakışmaz.Fakat Sen onlara ve atalarına o kadar nimet 
 verdin ki,sonunda Seni anmayı unuttular ve helakı(yok olmayı) hak eden bir topluluk 
 oldular” 
           İşte (tanrı) dedikleriniz de siz(ler)i yalanladılar.Artık ne bir kaçış  
 yolu ne de bir yardım görme imkanınız vardır.Sizden kim zulmettiyse ona büyük bir
 azap tattıracağız.” (25/11-12-13-14-15-16-17-18-19) 
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                                     452)- Bizimle karşılaşmayı ummayanlar:”Bize melekler indirilmeliy- 
 di veya Rabb’imizi görmeliydik “dediler.Andolsun ki ,onlar kendi içlerinde büyüklük  
 tasladılar ve büyük bir azgınlıkla sınırı aştılar. 
                                                Melekleri görecekleri gün,işte O Gün,günahkarlara hiçbir se- 
           vinç haberi yoktur.Onlar:”(Sevinmek) yasaktır,yasak”derler.  
                                     Biz onların işlediği her bir ameli ele alıp,çevreye saçılmış toz 
 zerreleri haline getirmişizdir. 
    O Gün Cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı ve dinlene-
 cekleri yer daha güzeldir. 
    O Gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler  
 bölük bölük indirilecektir. 
    İşte O Gün,gerçek mülk çok merhametli olan Allah’ındır.Kafir- 
 ler için ise o,çetin bir gün olmuştur.(olacaktır.) 
    O Gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle diyecektir:”Yazık bana! 
 Keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım!” 
    Çünkü zikir (Kur’an) bana gelmişken o,gerçekten beni ondan 
 saptırdı.Şeytan insanı yapayalnız,yardımsız bırakmaktadır.”(25/21-…..-29) 
 
     453)- Yine o inkar edenler dediler ki:”Ona bu Kur’an bir defada indi- 
 rilmeli değil miydi?”Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle (yaptık),ve onu 
 tane tane (ayırarak) okuduk. (25/32) 
 
     454)- Arzusunu ilah edinen kimseyi gördün mü?Şimdi ona sen mi vekil 
 
 olacaksın? 
    Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceğini veya aklını kulla- 
 nacağını mı sanıyorsun?Hayır,onlar hayvanlar gibidir,hatta onlar yolca daha da  
 sapıktırlar. (25/43-44) 
 
   455)- (Ey Muhammed!) Kafirlere boyun eğme ve bu Kur’an ile onlara  
 karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver! (25/52) 
 
   456)- Sen (ey Muhammed ve ey müminler),O,ölmeyen ve sürekli(daima) 
 diri kalan Allah’a güvenip dayan(ın)!O’nu överek tesbih et.(edin)Kullarının günahla- 
 rını O’nun bilmesi yeterlidir. (25/58)   
      
   457)- O çok merhametli olan Allah’ın (has)kulları onlardır ki,yeryüzün- 
 de tevazu ile yürürler ve kendini bilmez (cahil) kimseler onlara laf attığında(incitmek- 
 sizin) “Selam!”derler.(geçerler.) 
             Onlar gecelerini Rab’lerine secde ederek ve kıyamda durarak
 geçirirler.  
             Onlar şöyle derler:”Rabbimiz!Cehennem azabını üzerimizden
 sav.(uzaklaştır,kaldır.)Doğrusu onun azabı geçici değil süreklidir.” 
             Orası ne kötü bir durak,ne kötü bir konaktır! 
             Onlar,harcadıkları zaman,ne israf ,ne de cimrilik ederler.Bu ikisi
 arasında orta bir yol tutarlar.(tutumludurlar.) 
             Yine onlar,Allah’la birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar.(tap- 
 mazlar.)Allah’ın haram (hürmetli) kıldığı cana kıymazlar.Zina etmezler.Kim bunları
 yapacak olursa karşılığını(cezasını) görür.(bulur.) 
                       Kıyamet Günü’nde azabı kat kat arttırılır.Ve o azabın içinde  
 alçaltılmış olarak sürekli kalır. (25/63-64-65-66-67-68-69) 
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                                     458)- Ancak tövbe eden,iman edip salih amel(ler) eşleyenler(iyi davra- 
 nışlarda bulunanlar)bunun dışındadır.İşte Allah,bunların kötülüklerini iyiliklere çevi- 
 rir.Allah çok bağışlayandır,engin(sonsuz) merhamet sahibidir. 
             Kim tövbe edip,salih ameller işlerse(iyi davranışlar içine girerse)
 şüphesiz o,tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a (günahsız) döner. 
             Onlar,yalan yere şahitlik etmezler,boş söze rastladıkları zaman
 vakar ile(oradan) geçip giderler. 
                                   Onlar,kendilerine Rabb’lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman 
 onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. 
             Ve onlar şöyle dua ederler:”Ey Rabb’imiz!Bize gözümüzü aydın-
 latacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder(ler) kıl!” 
             İşte bütün bu kimseler,sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek
 makamları ile ödüllendirilecek ve orada sağlık ve selam ile karşılanacaklardır. 
             Onlar orada sürekli olarak kalacaklardır.Orası ne güzel bir 
 durak,ne güzel bir konaktır. (25/70-71-72-73-74-75-76) 
 
   459)- De ki:”Duanız (kulluğunuz ve yakarışınız)olmasa Allah size ne
 diye değer versin!Gerçek şu ki,siz(ey inkarcılar,Resül’ün bildirdiklerini)kesinkes yalan
 saydınız.Bu yüzden  azab(günahınızın karşılığı olarak) artık yakanızı bırakmayacaktır.                                       
                                                                                                              (25/77) 
 

*** 
   460)- O çok merhametli olan Allah’tan onlara(inançsızlara)hiçbir yeni 
 öğüt gelmez ki,ondan yüz çevirmesinler. 
             Nitekim işte (bu mesajı da)yalanladılar.Ama alay edip durdukları
 şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir. (26/5-6) 
                                             
   461)- (İbrahim)dedi:”İşte gördünüz mü neye (nelere) tapıyorsunuz?” 
            “Siz ve eski atalarınız…” 
                       “İşte benim bunlar(taptıklarınız) düşmanımdır,ancak alemlerin  
 Rabb’i öyle değil.” 
                                         “Beni yaratan ve bana yol gösteren O’dur. 
                                             “Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” 
                                             “Beni öldürecek,sonra beni(tekrar) diriltecek olan O’dur.” 
                                             “Ve ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O’ 
 dur.” 
                                             “Rabb’im!Bana hikmet(hüküm) ver ve beni salihler arasına kat” 
                                             “Sonra gelenler arasında beni doğrulukla anılanlardan eyle!” 
                                             “Beni Naim cennetlerinin varislerinden kıl.” 
                                             “Babamı da bağışla.Çünkü o,gerçekten sapıklardan oldu!” 
                                             “İnsanların diriltileceği gün beni rezil etme!” 
                                             “O gün ne mal fayda verir ne de çocuklar!” 
                                             “Ancak Allah’a sağlam ve temiz bir kalple gelenler bunun dışın- 
 dadır.” (26/75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) 
 
     462)- (O Gün)Cennet Allah’tan korkanlara yaklaştırılmıştır. 
                                               Cehennem de azgınların karşısına çıkarılmıştır. 
                                               Onlara:”Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede?Size yardım  
 ediyorlar mı?Veya kendilerine bir yardımları dokumuyor mu?”denilir. 
               Artık onlar,o azgınlar ve iblis orduları,toptan cehenneme atıl- 
 mışlardır. (26/90-91-92-93-94-95) 
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                           462)- (Devam)-Onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 
                                     “Allah’a yemin olsun ki,biz apaçık bir sapıklık içinde imişiz!” 
     “Çünkü sizi alemlerin Rabb’ine eşit tutuyorduk.” 
    “Bizi o günahkarlardan başkası saptırmadı.” 
    “Şimdi artık bizim ne şefaatçılarımız var.” 
    “Ne de sıcak bir dostumuz!” 
    “Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsa da,biz de iman eden- 
 lerden olsak.” 
    Şüphesiz bunda bir ibret vardır.Fakat onların çoğu iman edici- 
 ler değildir. (26/96-97-98-99-100-101-102-103) 
 
      463)- Eyke halkına gönderilen Şuayb Peygamber’in öğütleri: 
    “Ölçüyü tam yapın,eksiltenlerden (insanların hakkını eksik 
 verenlerden) olmayın!” 
    “Doğru(hilesiz) terazi ile tartın.” 
    “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın.Yeryüzünde fesat 
 çıkararak bozgunculuk yapmayın.!”  
    “Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan(sizden sonrakileri de 
 yaratacak olan)Allah’tan korkun!”(26/181-182-183-184) 
 
       464)- Onlar(mucizeler isteyerek) Bizim azabımızı çabuklaştırmak mı  
 istiyorlar? 
      Baksana!Biz onları (uzun) yıllarca yaşatsak, 
      Sonra tehdit edildikleri azap kendilerine gelse, 
      O yaşadıkları yılların kendilerine hiçbir yararı olmayacaktır. 
      Biz uyarıcılar(göndermiş) olmadıkça,hiçbir kenti helak (yok) 
 etmemişizdir. 
                  (Onlar)uyarılışlardır.Biz zulmediciler değiliz. (26/204-….-209) 
 
       465)- Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 
                                                 Onlar her günahkar yalancının üzerine inerler. 
                                                 Çünkü bunlar(şeytana) kulak verirler,onların çoğu yalancıdır- 

lar. (27/221-222-223)          
             

*** 
 

     466)- Şüphesiz Biz,ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü 
 göstermişizdir.Bu yüzden (hayatları boyunca) bocalar dururlar.  
    İşte bunlar azabı en ağır olanlardır.Onlar ahirette de en çok  
 ziyana uğrayanlar(olacaklar)dır. (27/4-5) 
 
     467)- Şüphesiz Rabb’in insanlara karşı lütuf sahibidir.Fakat onların 
 çoğu şükretmezler.(Rabb’in sonsuz nimetlerine karşı nankörlük ederler.) (27/73) 
 
     468)- Şüphesiz Rabb’in onlar(inançsızlar) arasında kendi hükmünü  
 verecektir.O,mutlak üstündür,her şeyi (hakkıyla) bilendir. 
                                               O halde (ey Muhammed!) sen Allah’a güvenip dayan.Çünkü sen 
 apaçık bir hak(gerçek) üzerindesin. (27/77-78) 
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   469)- (Ey Muhammed!)Şüphesiz sen(manen)ölülere (kutlu mesajı) 
 duyuramazsın,arkalarını dönmüş kaçmakta olan sağırlara da çağrıyı(daveti) 
 işittiremezsin. 
             Sen körleri sapıklıklarından sıyırıp doğru yola iletemezsin. 
 Sen,ancak ayetlerimize iman edecek olanlara duyurursun.Onlar da hemen Müslüman     
 olurlar. 
                                  O söz başlarına geldiği(Kıyamet yaklaştığı) zaman onlara yerden
 bir hayvan(dabbe) çıkarırız da,bu onlara,insanların bizim ayetlerimize kesin olarak
 inanmadıklarını söyler. 
            O Gün her ümmetin Bizim ayetlerimizi yalan sayanlarından bir 
 cemaat toplarız,artık onlar bir arada topluca (hesap-yargılama yerine)sevk edilirler. 
            Sonunda onlar(hesap yerine) geldikleri zaman,Allah şöyle der: 
 “Siz Benim ayetlerimin ne olduğunu anlamadan yalanladınız öyle mi?Yoksa yaptığınız 
 neydi?” 
                                            O söz,yaptıkları haksızlıktan(zulümden) ötürü başlarına gelmiştir. 
 Artık onlar konuşamazlar. (27/80-81-82-83-84-85) 
 
   470)- Kim iyilikle gelirse,ona daha iyisi verilir ve onlar O Gün korku- 
 dan güvendedirler. 
                                             Kim de kötülükle gelirse,yüzleri ateş(t)e sürtülür.”Yaptıklarınız- 
 dan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?”(denilir.) (27/89-90) 
 

*** 
 

   471)- Daha önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna(Kur’an’a)inanır- 
 lar. 
            Onlara(Kur’an) okunduğu zaman,”Buna inandık,çünkü o,Rabb’
 imizden gelen gerçektir.Zaten biz ondan önce de İslam’ı kabul etmiş kimselerdik.”
 derler. 
            İşte onlara,sabretmelerinden ötürü,ödülleri iki defa(kat)verilecek-
 tir.Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar.Kendilerine verdiğimiz rızık(lar)dan da Allah  
 rızası için harcarlar. 
                                            Onlar,boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve:”Bizim  
 işlerimiz bize,sizin işleriniz size.Size selam olsun .Biz cahillerle(sohbet etmeyi)isteme- 
 yiz.”derler. (28/52-53-54-55) 
 
              472)- Sen(Ey Muhammed!) sevdiğini doğru yola iletemezsin,fakat Allah  
 dilediği(layık gördüğü)kimseyi doğru yola iletir.O,doğru yola gelecekleri daha iyi bilir 
                                                                                                                                       (28/56) 
 
   473)- Biz,(refah içinde) yaşantılarıyla şımarmış nice kentleri(beldeleri/ 
 memleketleri)(işledikleri günahlar yüzünden)helak(yok) etmişizdir.İşte kendilerinden 
 sonra pek az oturulabilen meskenleri!Onlara Biz varis olmuşuzdur. (28/58) 
 
   474)- Senin Rabb’in kentlerin anası olan (Mekke’de),kendilerine ayetle- 
 rimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe,ülkeleri helak edici değildir.Ve yine 
 Biz,ancak halkı zalim olan kentleri helak etmişizdir. (28/59) 
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             475)- Size (dünyada)verilen her şey dünya hayatının geçim vasıtası ve 
 süsüdür.Allah Katı’nda olanlar ise,daha hayırlı  ve daha kalıcıdır.Hala aklınızı  
 kullanmayacak mısınız?(Buna hala aklınız ermeyecek mi?) 
            Şimdi,kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve kendisi bu söze  
 kavuşan kimse,sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız,sonra kıyamet gününde 
           (azap için) Huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 
            O Gün Allah,onlara seslenerek:”Benim ortaklarım olduğunu   
 sandığınız şeyler nerede?” der.  
            Söz,aleyhlerine gerçekleşmiş olanlar:”Ey Rabb’imiz!İşte bunlar”
 bizim azdırdığımız kimselerdir.Kendimiz nasıl azmışsak,onları da öylece azdırdık.
 (Onlardan) uzak olduğumuzu Sana arz ederiz.Zaten onlar bize tapmıyorlardı.”derler.
                                Onlara.”Ortaklarınız çağırın!”denilir.Onlar da çağırırlar,fakat 
 Onlar kendilerine cevap ver(e)mezler ve(karşılarında) azabı görürler.Ne olurdu(dün- 
 yada iken)doğru yola girselerdi! 
           O Gün Allah,onlara seslenerek:”Peygamberlere ne cevap verdi- 
 niz?”diyecektir.(diye soracaktır.) 
           O Gün onlara bütün haberler kapkaranlık olmuştur,onlar birbirle- 
 rine de soramayacaklardır. 
           Fakat tövbe ederek,iman edip salih amel işleyen(güzel değerler 
 üreten) kimseye gelince,o kurtuluşa erenler arasında olmayı umabilir.(28/60-67) 
 
             476)- Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer.Onların ise seçim hakkı yoktur. 
 Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır,yücedir. 
            Rabb’in onların göğüslerinin neyi saklayıp,neyi açığa vurduğunu  
 bilir. (28/68-69) 
 
            477)- O,öyle bir Allahtır ki,kendisinden başka ilah yoktur.Önünde de,so- 
 nunda da,hamd O’nundur.Hüküm O’nundur ve ancak O’na döndürüleceksiniz.(28/70) 
 
           478)- (Resül’üm!)De ki:”Hiç düşündünüz mü?Allah geceyi üzerinize 
 geceyi kıyamet gününe kadar sürekli kılsa(ydı),Allah’tan başka size hangi tanrı bir 
 ışık getirebilir(di)?Hala işitmeyecek misiniz?” 
           De ki:”Hiç düşündünüz mü?Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamet  
 gününe kadar aralıksız uzatsa(ydı),Allah’tan başka hangi tanrı size dinleneceğiniz  
 geceyi getirebilirdi?Hala görmeyecek misiniz?” 
                                           (Üzerinizdeki)Rahmetinden dolayı,Allah sizin için geceyi ve gündü- 
 zü yarattı ki,geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün)O’nun lutfuyla(rızkınızı)arayasınız. 
 Umulur ki şükredersiniz. (28/71-72-73) 
 
             479)- O Gün Allah onlara seslenerek:”Benim ortaklarım olduğunu  
 iddia atiğiniz şeyler hani nerede?” diyecektir. 
                                            (O Gün)Her ümmetten bir tanık çıkarıp :”Kesin delilinizi getirin!” 
 diyeceğiz.O zaman anlarlar ki,gerçek Allah’a aittir ve uydurageldikleri şeyler (putlar)  
 da kendilerinden ayrılıp (uzaklaşıp) kaybolmuşlardır. (28/74-75) 
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               480)- Gerçekte Karun,Musa’nın kavminden idi .Fakat onlara karşı 
 azgınlık etmişti.Biz ona öyle hazineler vermiştik ki,anahtarlarını taşımak için bile 
 güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu.Kavmi ona demişti ki:”Şımarma!Çünkü 
 Allah şımarıkları sevmez.” 
    Allah’ın sana verdiği (maldan harcayıp)ahiret yurdunu ara(iste) 
 ama dünyadan da nasibini(almayı) unutma!Allah’ın sana iyilik (ihsan) ettiği gibi,sen  
 de iyilik et.Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama.Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez  
    (Karun)Dedi ki:”Bu(varlık/servet) bana ancak bende bulunan  
 bir bilgi sayesinde verilmiştir.O bilmiyor muydu ki,Allah,kendinden önceki nesillerden 
 ondan daha güçlü,ondan daha çok taraftarı olan nice kimseleri helak(yok) etmişti. 
 Günahkarlardan günahları sorulmaz.(Allah onların tamamını bilir.) 
    Derken Karun olanca süsü,ihtişamı içinde kavminin karşısına  
 çıktı.Dünya hayatını arzu edenler(yeğleyenler):”Keşke Karun’a verilenin benzeri  
 bizim de olsaydı!(bize de verilseydi!)Doğrusu o çok şanslı(dünyadan büyük bir pay 
 sahibi.)” dediler. 
    Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise,şöyle dediler:”Yazıklar
 olsun size!İman edip salih amel(iyi,yararlı işler üretenler)işleyenler için Allah’ın 
 mükafatı daha üstündür.(hayırlıdır.)Ona ancak sabredenler kavuşabilir.” 
    Sonunda Biz,onu da,sarayını(bütün mal varlığını) da yerin 
 dibine geçirdik.Artık ona yardım edecek bir topluluğu(taraftarları/avanesi)olmadığı 
 gibi,o kendisini savunup,kurtaracak kimselerden de değildi.(Böyle bir konumda  
 bulunmuyordu.) 
    Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de sabahleyin şöyle 
 diyorlardı:”Demek ki Allah,rızkı (nimeti) dilediğine bol veriyor,dilediğine de az. 
 Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı,bizi de yerin dibine geçirirdi.Demek ki 
 inkarcılar felah bulmazmış!” 
    İşte ahiret yurdu!Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgun- 
 culuğu arzulamayan kimselere veririz.En güzel sonuç(akibet)Allah’tan korkanların- 
 dır.(takva sahiplerinindir.) 
    Kim bir iyilik getirirse ,ona ondan daha hayırlısı vardır.Kim de 
 kötülükle gelirse,o kötülükleri işleyenler,ancak yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. 
                                                                                     ( 28/76-77-78-79-80-81-82-83-84) 
 
 

*** 
 
   481)- İnsanlar sınanmadan(çetin bir sınavdan geçirilmeden) sadece 
 “İman ettik!” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?(sanıyorlar?) 
                                             Andolsun ki Biz,şüphesiz onlardan öncekileri de sınamıştık.. 
 Allah,elbette gerçeği söyleyenleri bilir ve hiç kuşkusuz yalan söyleyenleri de bilir. 
 (Allah,doğruları ortaya çıkaracak,yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.) 
             Yoksa kötülükleri yapanlar,Biz’den kaçabileceklerini mi sanı-
 yorlar?Ne kötü(ne yanlış) hüküm veriyorlar. (29/2-3-4) 
 
   482)- Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa ,bilsin ki Allah’ın belirlediği  
 o vakit(ölüm saati ya da kıyamet) elbette gelecektir.O,her şeyi işitendir,bilendir.(29/5) 
 
   483)- Kim savaşırsa(cihad ederse) kendisi için savaşmış olur.Şüphesiz 
 Allah,alemlerden müstağnidir.(O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.) (29/6) 
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              484)- Biz insana ana-babasına iyilik yapmasını(iyi davranmasını) 
 tavsiye etmişizdir.Eğer onlar,hakkında bilgin olmayan bir şeyi(değeri)Bana ortak 
 koşman için seni zorlarlarsa,onlara boyun eğme.Dönüşünüz ancak Bana’dır.O zaman 
 yapmış olduklarınızı size (eksiksiz) haber vereceğim. (29/8) 
 
   485)- İnsanlardan kimi(ler)i vardır ki,”İman ettik!”(Allah’a inandık!) 
 der,fakat Allah uğrunda kendisine eziyet (işkence)edilince,insanların işkencesini, 
 Allah’ın azabı gibi sayar.Halbuki  Rabb’inden bir yardım(nusret) gelecek olsa:”Doğ- 
 rusu biz de sizinle beraberdik!”derler.İyi de,Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen 
 değil midir? 
            Allah elbette (O’na gönülden)iman edenleri de bilir,iki yüzlüleri  
 de bilir.(ortaya çıkaracaktır.) (29/10-11) 
 
   486)- İnkar edenler iman edenlere:”Siz bizim yolumuza uyun,sizin  
 günahlarınızı biz yüklenelim!”derler.halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek  
 değillerdir.Şüphesiz onlar yalan söylemektedirler. 
            (Fakat gerçek olan şu ki),Onlar hem kendi yüklerini,hem de kendi 
 yükleriyle birlikte başka yükleri de taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden  kıyamet 
 günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. (29/12-13) 
 
   487)- De ki:”Yeryüzünde gezip,dolaşın da,Allah’ın yaratmaya nasıl 
 başladığına(ibretle) bir bakın.İşte Allah bundan sonra aynı şekilde son yaratmayı
 (ahiret hayatını) da yapacaktır.Gerçekten Allah,her şeye gücü yeten(kadir)dir. 
            O,dilediğini cezalandırır,dilediğine de merhamet eder ve ancak 
 O’na döndürüleceksiniz. 
            Siz ne yerde ne de gökte(Allah’ı) güçsüz bırakamazsınız.Sizin için 
 Allah’tan başka bir koruyucu ve yardımcı da yoktur. (29/20-21-22) 
 
   488)- Allah’ın ayetlerini ve O’nunla buluşmayı inkar edenler,işte onlar 
 Benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir.İşte onlar için can yakıcı (elim)bir azap 
 vardır. (29/23) 
 
   489)- Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu,kendine ev edinen 
 örümceğin durumu gibidir.Halbuki evlerin en dayanıksızı örümceğin evidir.Keşki 
 bilselerdi! 
            Allah,onların Kendisi dışında hangi şey(ler)e yalvardıklarını 
 (kulluk ettiklerini)kuşkusuz bilir.O mutlak üstündür,tam hüküm ve hikmet sahibidir. 
                                                                                                                               (29/41-42) 
 
   490)- Allah,gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır.Şüphesiz bunda iman 
 edenler için bir ibret vardır. (29/44) 
 
   491)- (Ey Muhammed!)Sana vahyedilen Kitab’ı oku!Namazı kıl!Çünkü 
 (Kuşkusuz ki) namaz,hayasızlıktan,(her türlü aşırılıklardan,taşkınlıklardan) ve kötülük 
 lerden alıkoyar.Allah’ı anmak elbette(ibadetlerin) en büyüğüdür.Allah yaptıklarınızı 
 (sonsuz ilmiyle)Bilir. (29/45) 
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     492)- İçlerinden haksızlık yapanları dışında kitap ehliyle ancak en  
 güzel tarzda mücadele edin ve deyin ki:”Bize indirilene de,size indirilene de iman 
  ettik.Bizim ilahımız da,sizin ilahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuzdur.(29/46) 
 
   493)- (Ey Resül’üm)De ki:”Benimle sizin aranızda şahid olarak 
 Allah yeter!O,göklerde ve yerde olanları bilir.Batıla inanıp Allah’ı inkar edenler, 
 İşte bunlar(dünyada da,ahirette de) ziyana uğrayacak olanlardır. (29/52) 
 
   494)- Ey iman eden kullarım.Şüphesiz Benim arzım geniştir.O halde 
 ancak Bana ibadet(kulluk) edin!(Nerede güven içinde olacaksanız oraya hicret edip 
 Benim buyruklarıma uygun bir hayat yaşayın.) (29/56) 
 
   495)- Her can ölümü tadacaktır.Sonunda Biz’e döndürüleceksiniz. 
                                                                                                                               (29/57) 
 
   496)- İman edip,salih amel işleyenleri,altlarından ırmaklar akan cennet 
 köşklerine yerleştireceğiz.Orada sürekli olarak kalacaklardır.(Salih)amel işleyenlerin 
 ödülü ne güzeldir. 
            Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rab’lerine güvenip dayan- 
 maktadırlar. (29/58-59) 
 
   497)- Nice canlı(lar) vardır ki,rızkını(yanında)taşıyamaz.Onları da,sizi 
 de besleyen(rızıklandıran) Allah’tır.O,her şeyi(hakkıyla)İşiten!dir,Bilen’dir.  
             Allah,rızkı(nı) kullarından dilediğine bol bol  verir,dilediğine de 
 kısar.(daraltır.)Şüphesiz Allah,her şeyi(hakkıyla)bilendir. (29/60 ve 62) 
 
   498)- Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey  
 değildir.Ahiret yurduna(oradaki hayata) gelince,işte asıl yaşam(gerçek hayat)odur. 
 (İnanmayanlar)Keşke bilselerdi!(inansalardı!) (29/64) 
 
   499)- Allah’ a karşı yalan uyduran veya kendisine geldiğinde,gerçeği 
 yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır?Cehennemde kafirler(inançsızlar) için 
  yer mi yoktur! 
            Uğrumuzda savaşanlara gelince,hiç kuşkusuz onları,kesinlikle 
 doğru yollarımıza iletiriz.Şüphe yok ki Allah,iyi davrananlarla birliktedir. (29/68-69) 
 
 

*** 
 
   500)- Onlar sadece dünya hayatının görünen yüzünü bilirler.Oysa 
 onlar ahirete bütünüyle aldırmazlık içindedirler.  
             Onlar,kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki,Allah,göklerde, 
 yerde ve bu ikisi arasında bulunan şeyleri ancak gerçek olarak ve belirli bir üre 
 için yaratmıştır?Gerçekten insanların çoğu,Rab’lerine kavuşmayı inkar etmektedirler. 
             Onlar,yeryüzünde gezmediler mi ki,kendilerinden öncekilerin
 sonlarının nasıl olduğuna baksınlar!(olduğunu görsünler!)Onlar,kendilerinden daha 
 güçlü idiler.Toprağı işlemişler ve yeryüzünü onlardan daha çok imar etmişlerdi.Onla- 
 ra da elçileri açık deliller(kanıtlar) getirmişti.Demek ki Allah,onlara zulmetmiyordu. 
 Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 
                                              Sonunda kötülük yapanların sonu pek kötü oldu.Çünkü onlar,
 Allah’ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla alay ettiler(ediyorlardı.) (30/7-8-9-10) 
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    501- Allah yaratmayı ilkin yapar,sonra onu yeniden yapar.(tekrarlar.) 
 sonunda (hepiniz)O’na döndürüleceksiniz. (30/11) 
 
   502)- Kıyametin kopacağı gün,günahkarlar susacaktır. 
             Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi(yardımcı)çıkmayacak-
 tır.Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir.  
            Kıyametin kopacağı gün,işte o gün birbirlerinden ayrılacaklar. 
            İman edip,salih amel(ler)işleyenlere gelince,onlar bir bahçe için- 
 de neşelenirler. 
            Fakat inkar edip ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanla- 
 ra gelince,onlar da tutuklanıp azabın içine getirilirler.(sokulurlar.) (30/11-…16) 
 
   503)- O halde (haydi)siz akşama ulaştığınız zaman da(akşam ve yatsı 
 vakitlerinde)sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin.(namaz kılın.) 
             Göklerde ve yerde,günün sonunda ve öğleye erdiğiniz zaman da
 hamd(övgü) O’na mahsustur. (30/17-18) 
 
   504)- Allah diriden ölü(yü) çıkarır,diriden de ölü(yü) çıkarır.Yeryüzünü 
 ölümünden sonra diriltir.İşte siz de(kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız. (30/19) 
 
   505)- O’nun ayetlerinden biri sizi topraktan yaratmasıdır.Sonra siz
 (her tarafa,iklimlere,kuşaklara) yayılan insanlar oluverdiniz. 
             O’nun ayetlerinden biri de,içinizden kendileriyle kaynaşmanız ve
 huzur bulmanız için size eşler yaratması,aranıza sevgi ve acıma koymasıdır.Şüphesiz 
 bunda iyi(kapsamlı) düşünen (tefekkür eden )bir toplum için ibretler vardır. 
             O’nun ayetlerinden biri de,göklerin ve yerin yaratılması,dilleri- 
 nizin ve renklerinizin değişik olmasıdır.Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır. 
             O’nun ayetlerinden (varlığının kanıtlarından)biri de gece olsun, 
 gündüz olsun uyumanız ve O’nun lutfundan(rızkınızı/nasibinizi) aramanızdır.Gerçek- 
 ten bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. 
             Yine O’nun ayetlerinden biri de,size korku ve ümit vermek için 
 şimşeği göstermesi,gökten bir su(yağmur)indirip onunla ölümünden sonra yeri dirilt- 
 mesidir.Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için ibretler vardır. 
              O’nun ayetlerinden biri de,göğün ve yerin O’nun buyruğuyla 
 durmasıdır.Sonra sizleri tek bir çağrı ile çağırdığı zaman hemen yerden(kabirleriniz- 
 den) çıkıvereceksiniz. 
                                    Göklerde ve yerde kim( ve ne) varsa O’nundur.Hepsi O’n boyun 
 eğmiştir.(eğmektedir.) 
    Yaratmaya başlayan O’dur.Sonra O’nu çevirip(ahiret hayatı  
 için) yeniden yapar.Bu,O’na daha kolaydır.Göklerde ve yerde en yüce şan ve şeref 
 (tecelli eden en yüce sıfat(lar))O’nundur.O.mutlak üstündür,tam hüküm ve hikmet 
 sahibidir. (30/20-21-22-23-24-25-26-27) 
 
   506)- Hayır,o zulmedenler bilgisizce kendi hevalarına uydular.Artık  
 Allah’ın saptırdığı kimseyi,(O’ndan başka) kim doğru yola iletebilir.Onların hiçbir  
 yardımcıları da yoktur. (30/29) 
   507)- (Ey Resül’üm!) Sen yüzünü hanif olarak (Allah’ı bir tanıyarak) 
 dine,Allah insanları hangi doğa(fıtrat)üzerine yaratmışsa,o doğallığa çevir.Allah’ın 
 yaratışında hiçbir değişme yoktur.İşte dosdoğru din budur,fakat insanların çoğu bil- 
 mezler. 
             Hepiniz O’na dönün(yönelin),O’na karşı gelmekten sakının(kor- 
 kun),namazı kılın ve ortak koşanlardan (müşriklerden) olmayın. (30/30-31) 
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   507)- Dinlerini parça parça eden ve bölük pörçük olanlardan(kendile- 
 ri de fırkalara ayrılan kimselerden (olmayın.)Her grup (fırka)kendi yanında olanla 
 sevinmektedir.(böbürlenmektedir.) (30/32) 
 
   508)- İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman,Rab’lerine yönelerek O’na 
 yalvarırlar.Sonra,onlara kendilerinden bir rahmet tattırınca da,bir de bakarsın ki, 
 içlerinden bir kesim (kısmı)Rab’lerine ortak koşarlar. 
             Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler!Şimdi zevk içinde 
 yaşayın bakalım!Yakında bileceksiniz! 
                                   Yoksa Biz,onlara kesin bir delil indirdik de,Bana(Allah’a) ortak  
 koşmalarını O mu söylüyor? (30/33-34-35) 
 
   509)- Biz insanlara bir rahmet tattırdığımızda,onunla sevinirler.Kendi 
 elleriyle öne sürdükleri (işledikleri) yüzünden başlarına bir kötülük gelince de,hemen 
 umutsuzluğa düşüverirler. 
                                             Görmediler mi ki,Allah rızkı dilediğine genişletiyor da,daraltıyor
 da.Şüphesiz bunda iman eden (içtenlikle inanan)bir toplum için ibretler vardır. 
                                             Öyleyse akrabaya da hakkını ver.Yoksula ve yolcuya da.Bu,Allah’
 ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(30/36-38) 
 
   510)- İnsanları malları içinde artsın (mallarında artış olsun) diye 
 verdiğiniz faiz,Allah Katı’nda artmaz.Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata
 gelince;işte zekatı veren o kimseler,evet onlar,(sevaplarını ve mallarını)kat kat  
 arttırmış olanlardır. (30/39) 
 
   511)- (Ey insanlar’!) Allah,sizi yaratan,sonra rızkınızı veren,sonra  
 sizi öldürecek,daha sonra da(belirlediği süre dolunca)sizi diriltecek olandır.Peki, 
 sizin ortak koştuklarınız arasında,bunlardan herhangi birini yapa(bile)n var mıdır? 
 Allah onların ortak koştuklarından münezzeh(uzak) ve çok yücedir.  
             De ki:”Yeryüzünde gezip dolaşın da,öncekilerinin sonunun nasıl 
 olduğunu görün.Onların da çoğu Allah’a ortak koşanlardan idi. (30/40 ve 42)  
 
   512)- İnsanların elleriyle kazandıkları (yaptıkları yanlış işler)yüzünden 

karada ve denizde fesat(karmaşa,kaos)çıktı(ekolojik düzen/denge bozuldu.)Belki (bu  
hatalarından)dönerler diye Allah,onlara yaptıklarının bir bölümünü tattırıyor.(30/41)  

  
    513)- Kim(ler) inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir.Kim(ler) de salih  
 bir amel işlerse(yararlı işler üretirse)kendileri için(cennetlerde) yer hazırlamış olurlar  
                                             Böylece Allah,iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan  
 ödüllendirir.O,inkarcıları gerçekten sevmez! (30/44-45) 
 
   514)- Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi,size(sonsuz) rahmetin- 
 den tattırması,buyruğu (koyduğu kanunlar) ile gemilerin(suların üzerinde)akıp gitmesi 
 lütfundan rızık isteyip kazanmanız (da) O’nun ayetlerinden (varlığının delillerinden) 
 dir.Belki şükredersiniz! (30/46) 
 
   515)- (Resül’üm!)Şüphesiz sen (manen)ölülere söz dinletemezsin.(duyu- 
 ramazsın.)Arkalarını dönüp giden sağırlara bu çağrıyı(daveti) işittiremezsin! 
                                    Sen,körleri de sapıklıklarından kurtarıp(çıkarıp) doğru yola ile- 
 temezsin!Sen ancak,ayetlerimize inananlara(teslimiyet göstererek yürekten iman eden- 
 lere)duyurabilirsin de onlar(böylece) Müslüman olurlar. (30/52-53) 
 



                                                                                                                                                  71 
   516)- Allah sizi güçsüz olarak yaratan,sonra güçsüzlüğün ardından güç 
 veren,sonra gücün ardından güçsüzlük ve yaşlılık verendir.O,ne dilerse yaratır.Çünkü 
 O,her şeyi bilen,her şeye gücü yetendir. (30/54) 
 
   517)- Kıyamet kopacağı gün günahkarlar dünyada bir saatten fazla  
 kalmadıklarına yemin ederler.İşte onlar,önceden de(haktan)böyle çevriliyorlardı. 
             Kendilerine bilgi ve iman verilmiş olanlar şöyle diyecekler: 
 “Şüphesiz siz Allah’ın Kitab’ına göre yeniden diriliş gününe kadar kaldınız.İşte bu da 
 dirilme günüdür.Fakat siz bilmiyordunuz. 
                                             Artık zulmedenlere O Gün özürleri yarar sağlamayacak ve onlar 
 bağışlanmayacaklar da. (30/55-56-57) 

 
*** 

   518)- O kimseler(ki) namazı kılarlar,zekatı verirler ve onlar ahiret  
 gününe de kesin olarak inanırlar. 
             İşte onlar Rablerinden bir doğru yol üzerindedirler ve onlar  
 kurtuluşa erenlerdir. (31/4-5) 
 
   519)- İnsanlardan öylesi vardır ki,herhangi bir ilmi delile dayanmadan 
 (bilgisizce)Allah Yolu’ndan saptırmak ve sonra da onu ( o yolu)bir eğlence edinmek 
 (onunla alay etmek) için sözün eğlencesini(boş lafı) satın alırlar.İşte onlara küçük  
 düşürücü(rüsvay edici) bir azap vardır. 
            Onun karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman,sanki onları hiç  
 işitmemiş,sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir.(Ağız- 
 burun kıvırır.)İşte sen de ona can yakıcı (acıklı) bir azabı müjdele! (31/6-7) 
 
   520)- Fakat,iman edip salih ameller işleyenler için nimet cennetleri 
 vardır. 
                                            Onlar orada sürekli(ebediyen) kalacaklardır.Bu,Allah’ın verdiği  
 Gerçek sözdür.O,mutlak üstündür,tam hüküm ve hikmet sahibidir. (31/8-9) 
 
   521)- Hani bir zaman Lokman(Hekim) oğluna öğüt vererek şöyle demiş 
 ti:”Ey Yavrucuğum!Allah’a(sakın) ortak koşma!Doğrusu şirk büyük bir zulümdür.” 
                                             Biz,insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir.Çün- 
 kü anası onu nice güçlüklere(sıkıntılara) katlanarak taşımıştır.Sütten ayrılması da(ke- 
 silmesi de) iki yıl içinde olur.(İşte bu yüzden)”Önce Bana,sonra da ana-babana şük- 
 ret.Dönüş ancak Bana’dır”(dedik.) 
                                             Eğer onlar,seni hakkında  bir bilgin olmayan şeyi Bana ortak koş- 
 man için zorlarlarsa,onlara (bu konuda) itaat etme!Bununla birlikte bu dünyada onlar 
 la iyi geçin.Bana yönelenlerin yoluna uy.Sonunda dönüşünüz ancak Bana’dır.O zaman 
 size yapmış olduklarınızı(eksiksiz,tastamam) haber veririm.(vereceğim) 
            Lokman öğütlerine devamla: 
           “Ey Yavrucuğum!Yaptığın iş(iyilik ya da kötülük) bir hardal tanesi 
 ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerin- 
          de bulunsa,yine de Allah onu (senin karşına) getirir.Doğrusu Allah,en ince işleri görüp 
 bilmektedir ve her şeyden (bihakkın) haberdardır. 
          “Ey Yavrucuğum!Namazı kıl,iyiliği emret(öner),kötülükten vaz  
 geçirmeye çalış.Başına gelenlere sabret.Doğrusu bunlar azmedilmeye değer(karar- 
 lılıkla yapılması gereken)işler(den)dir. 
          “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürle-
 nerek yürüme!Çünkü Allah,kendini beğenip,övünen hiç kimseyi –asla-sevmez. 
                               “Yürüyüşünde tabii ol.(konuşurken) sesini alçalt.Unutma ki,sesle- 
 rin en çirkini merkeplerin sesidir.” (31/13-14-15-16-17-18-19) 
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       522)- Allah’ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi size boyun eğdirdi- 
 diğini,açık ve gizli birçok nimetlerini üzerinize(cömertçe) yaydığını görmedin mi? 
 Bununla birlikte insanlardan öylesi vardır ki,ne bir bilgi,ne yol gösterme ve ne de ay- 
 dınlatıcı bir kitap olmaksızın Allah hakkında tartışır. 
              Onlara:”Allah’ın indirdiğine uyun.”denildiği zaman;”Hayır, 
 biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.”derler.Ya şeytan,onları alevli ateşin 
 azabına çağırıyor idiyse!  
             Kim iyilik yaparak yüzünü Allah’a teslim ederse,şüphesiz o,en 
 sağlam kulpa yapışmış olur.İşlerin sonucu Allah’a aittir. (31/20-21-22) 
 
   523)- (Ey Muhammed!)İnkar eden(ler)in inkar(lar)ı seni üzmesin! 
 Onların dönüşleri ancak Biz’edir.İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz.
 Şüphe yok ki Allah,göğüslerin özünü bilendir. 
             Eğer onlara:”Gökleri ve yeri kim yarattı?”diye sorsan,mutlaka        
.        “Allah”derler.De ki:”Allah’a hamd olsun!Ama onları çoğu(böyle şeyleri) bilmezler.
             Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır.Gerçekten Allah hiç 
 bir şeye muhtaç değildir,övgüye layık olandır. (31/23-24-25-26) 
 
   524)- (Ey İnsanlar!)Sizin yaratılmanız da,yeniden diriltilmeniz de,bir
 tek kişi(yi yaratmak ve diriltmek)gibidir.Şüphesiz Allah,her şeyi(bihakkın)gören ve 
 (bütün sesleri) işitendir. (31/28) 
   525)- Ey insanlar!Rabb’inize karşı gelmekten sakının!Ne babanın çocu-
 ğuna,ne de çocuğun babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği(namına bir şey ödeye- 
 meyeceği)günden çekinin,korkun!Bilin ki Allah’ın verdiği söz gerçektir.(Kıyamet gele- 
 cektir.)Sakın ola ki,dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan sizi Allah’ın affına güvendi-
 rerek kandırmasın.(günahlar işletmesin!) (31/33) 
 
   526)- Kıyamet vakti(saati)hakkındaki bilgi,ancak Allah’ın Katı’ndadır.
 Yağmuru O indirir(yağdırır),rahimlerde bulunanı O bilir.Hiç kimse yarın ne kazana- 
 cağını bil(e)mez.Yine hiç kimse nerede(nasıl) öleceğini bil(e)mez.Şüphesiz Allah,her 
 şeyi Bilen’dir,her şeyden haberdardır. (31/34) 
 

*** 
   527)- Allah gökleri,yeri ve bunların arasındakileri altı günde(altı birim  
 zamanda) yaratan,sonra hükmü Arş’ı istiva edendir.Sizin O‘ndan başka hiçbir dostu- 
 nuz ve şefaatçiniz(yardımcınız) yoktur.Artık düşünüp,öğüt almaz mısınız? 
             Gökten yere kadar,her işi düzenleyip yöneten (de) O’dur.Sonra  
 bu işler,(sizin)hesabınıza göre,bin yıl kadar tutan bir gün içinde O’na yükselir. 
             İşte görünmeyen(ler)i de,görünen(ler)i de Bilen,sürekli olarak  
 üstün ve çok merhametli olan O’dur. (32/4-5-6) 
 
   528)- Yarattığı her şeyi güzel yapan(yaratan) ve insanı yaratmaya 
 çamurdan başlayan O’dur. 
                                             Sonra da onun(insanın) soyunu,süzülmüş bir özden,değersiz bir
 sudan yaratmıştır. 
             Sonra ona biçim vermiş,ona Kendi ruhundan üflemiş ve sizin için
 kulaklar,gözler ve gönüller yaratmıştır. (32/7-8-9) 
 
   529)- Onlar(inanmayanlar)derler ki:”Biz toprağa karışıp kaybolduktan
 sonra,gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız?”Doğrusu onlar Rab’lerine kavuşmayı
 inkar etmektedirler.              
              De ki:”Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak,son- 
 ra Rabb’inize döndürüleceksiniz.” (32/10-11) 
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              530)- O günahkarları Rab’lerinin Huzuru’nda,başları ön(lerin)e 
 eğilmiş olarak;”Ey Rabb’imiz!Gördük ve dinledik,şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de 
 iyi işler yapalım.Çünkü biz artık kesin olarak inanıyoruz.” derlerken bir görsen! 
                                            (Fakat artık geri dönüş yoktur.)Eğer Biz dileseydik,hiç kuşkusuz 
 herkesi doğru yola getirirdik.(iletirdik.)Fakat Tarafımızdan şu söz kesinlik kazanmış- 
 tır:”Hiç şüphe yok ki,Ben bütün cinlerin ve insanların bir bölümüyle Cehennemi dol- 
 duracağım.” 
            Bu Gün’e kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın!Doğrusu Biz de  
 (bu gün) sizi unuttuk.Yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın!” (32/12-13-14) 
 
 
   531)- Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki,bunlarla kendile- 
 rine öğüt verildiği zaman,onlar büyüklük taslamayarak secdeye kapanırlar ve Rab’le- 
 rine hamd ile tesbih ederler. 
             Onların yanları yataklarından uzaklaşır(Gece yataklarından kal- 
 karlar),korku ve ümitle  Rab’lerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızık(lar)dan
 hayır için harcarlar. 
                       Yaptıklarına karşılık olarak,onlar için ne mutluluklar saklandığını
 kimse bilemez! 
            Hiç iman eden kimse,fasık(günahkar)olan kimse gibi olur mu? 
 Bunlar (manevi rütbe bakımından) eşit değildirler. 
            İman eden ve salih amel işleyenlere gelince ,onlar için yaptıkları- 
 na karşılık olarak alacakları cennet konakları vardır. 
                                 Yoldan çıkanlara gelince,onların varacağı yer ateştir.Ne zaman 
 oradan çıkmak isteseler,yine oraya geri çevrilirler ve onlara:”Yalanlamakta olduğu- 
 nuz ateşin azabını tadın!” denilir. 
            Şu bir gerçek ki,onlara o en büyük azaptan önce,yakın azaptan
 (ahiret azabından önce,dünya musibetlerini) tattıracağız.Belki(yanlış yoldan)dönerler.
                                 Kendisine Rabb’inin ayetleriyle öğüt verilip de,sonra onlardan yüz
 çeviren kimseden daha zalim kim olabilir?Gerçekten Biz günahkarlardan öc alırız.                             
                                                                                          (32/15-16-17-18-19-20-21-22) 
 

*** 
  
    532)- Ey Peygamber!Allah’tan kork!Kafirlere ve münafıklara boyun  
 eğme!Şüphe yok ki Allah,her şeyi bilmektedir,tam hüküm ve hikmet sahibidir.(Her işi yerli 
 yerince yapmakta,sonuçlandırmaktadır.)  
              Rabb’inden sana vahyedilene uy!Şüphesiz Allah,yapmakta oldu- 
 ğunuz şeylerden(her şeyden) haberdardır. 
                                    Allah’a güvenip,dayan.Vekil olarak Allah yeter. (33/1-2-3) 
 
    533)- Allah,bir adamın içinde(göğsünde) iki kalp yaratmadı.Kendileri- 
 ne zıhar yaptığınız eşlerinizi analarınız yerinde tutmadı.Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız 
 (veya kızlarınız) olarak tanımadı.Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren(yanlış)sözlerden 
 ibarettir.Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola eriştirir.(iletir.)  
              Onları(evlat edindiklerinizi) babalarına nispet ederek çağırın.Bu  
 (davranışınız) Allah yanında daha(en)doğrudur.Ama babalarının kim olduğunu bilmiyor- 
 sanız onlar (artık) sizin din kardeşleriniz ve korumanız(gözetiminiz) altındaki kimselerdir. 
 Yanılarak yaptıklarınız(hatalar)da size bir günah yoktur.Fakat kalplerinizin bile bile yap- 
 tığında günah vardır.Allah çok bağışlayan,çok merhamet edendir. (33/4-5) 
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   534)- Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır.Onun  
 eşleri de onların analarıdır.Akraba(nesep bağı) olanlar,Allah’ın kitabına göre (miras 
 hukuku açısından) birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. 
 Ancak,dostlarınıza bir iyilik(uygun bir vasiyet)yapmanız müstesnadır.Bunlar Kitab’da 
 yazılı  bulunmaktadır. (33/6) 
 
   535)- (Resül’üm)De ki:”Eğer ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsa- 
 nız,kaçmanın size asla faydası olmaz!Veya(eceliniz gelmemişse) o zaman size ancak 
 kısa bir süre (dünyadan) yararlanma imkanı verilecektir. (33/16) 
 
   536)- De ki:”Allah size bir kötülük dilerse,O’na karşı sizi koruyacak 
 veya size bir rahmet dilerse(buna engel olacak) kimdir?Onlar kendilerine,Allah’tan  
 başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazlar. (33/17) 
 
   537)- And olsun ki,Allah’ın Elçisi’nde sizin için,Allah’a ve ahiret günü- 
 ne kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır. (33/21) 
 
   538)- Müminlerden öyle er(kek)ler vardır ki,Allah’a verdikleri söze  
 bağlı kaldılar.İşte onlardan kimi,bu uğurca canını(seve seve) verdi ve kimi de (şehit 
 olmak için sırasını)beklemektedir.Onlar (verdikleri sözde) hiçbir değişiklik yapmadı- 
 lar.(Ahitlerine bağlı kaldılar.)  
             Çünkü Allah,doğru olanları doğruluklarıyla ödüllendirecek,
 münafıklara da dilerse azap verecek veya onlara tövbe nasip edecektir.Şüphe yok ki
 Allah,çok bağışlayan,çok merhamet edendir. (33/23-24) 
 
   539)- Şüphe yok ki,Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,mü’min
 erkekler ve mü’min kadınlar,taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar,
 doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar,sabreden erkekler ve sabreden kadınlar,
 alçakgönüllü erkekler ve alçakgönüllü kadınlar,sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
 kadınlar,oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar,ırzlarını koruyan erkekler ve ırzla- 
 rını koruyan kadınlar,Allah’ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, 
 işte Allah bunlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. (33/35) 
 
   540)- Allah ve Resül’ü bir işe hükmettiği zaman,artık hiçbir inanan  
 erkek ve kadın için,o işlerinde (şahsi arzularına göre)başka bir seçme hakkı yoktur.
 Her kim Allah ve Resül’üne karşı gelirse,apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.(33/36) 
 
   541)- Ey iman edenler!Allah’ı çok zikredin. 
             Ve O’nu sabah-akşam tesbih edin. 
                                             Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte
 üzerinize rahmet ve bereket indiren O’dur.O,inananlara karşı çok merhametlidir.
                                  O’na kavuşacakları gün,mü’minlere esenlik dileği “selam”olacak
 tır.Allah onlara güzel bir mükafat hazırlamıştır. (33/41-42-43-44) 
 
   542)- Ey Peygamber!Biz seni gerçekten bir şahit,bir müjdeci ve uyarıcı  
 olarak gönderdik. 
                                             Allah’ın izniyle,bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak.(gön- 
 derdik.) 
             Allah’tan büyük bir lütfa ereceklerini mü’minlere müjdele. 
             Kafirlere ve münafıklara itaat etme.Onların eziyetlerine aldırma 
 Allah’a güvenip dayan.Vekil olarak Allah yeter. (33/45-46-47-48) 
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   543)- Ey iman edenler!Mü’min kadınları nikahlayıp da,ilişkide 
 bulunmadan(zifafa girmeden) boşarsanız,sizin onlar üzerinde sayacağınız bir iddet 
 (müddeti)yoktur.Öyleyse onları (hayırlı bir bağışla) memnun edin,(malca yararlan- 
 dırın)ve kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın. (33/49) 
 
   544)- Bir şeyi açığa vursanız da,gizleseniz de,şüphe yok ki Allah,her 
 şeyi bilmektedir. (33/54) 
 
   545)- Şüphe yok ki Allah ve melekleri o peygambere çok salavat  
 getirirler.Ey iman edenler!Siz de ona selat edin.(salavat getirin)ve tam olarak teslim 
 olup,selam verin.(esenlik dileyin.) 
                                             Gerçek şu ki,Allah’a ve Resül’üne eziyet edenleri,Allah dünyada 
 da,ahirette de rahmetinden kovmuş(uzaklaştırmış) ve onlar için alçaltıcı (elim/horlayı- 
 cı) bir azap hazırlamıştır. (33/56-57) 
 
   546)- Mü’min erkekleri ve mü’min kadınları yapmadıkları bir şeyden 
 dolayı incitenler(eziyetleyenler)şüphesiz büyük bir iftira,apaçık bir günah yüklenmiş- 
 lerdir. (33/58) 
 
   547)- Ey Peygamber!Eşlerine,kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına(bir 
 ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında)dış örtülerini üstlerine almalarını söyle.Onların  
 tanınıp inciltilmemesi için bu (davranış) daha uygundur,elverişlidir.Allah çok bağışla- 
 yan,çok merhamet edendir. (33/59) 
 
   548)- (Resü’üm!)İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar.De ki: 
 “Onun bilgisi ancak Allah’ın Katı’ndadır.Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur.” 
                                                                                                                                  (33/63) 
   549)- Şu bir gerçek(tir) ki,Allah inkar edenleri rahmetinden kovmuş ve 
 onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. 
                                            (Onlar) Orada sonsuza kadar kalacaklar,ne bir dost,ne de bir yar- 
 dımcı bulacaklardır. 
            O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken:”Keşke biz de Allah’a itaat  
 etseydik,peygambere itaat etseydik.”derler. 
            Yine derler ki:”Ey Rabb’imiz!Biz beylerimize ve büyüklerimize  
 uyduk da onlar bizi (Sen’in doğru yolundan) saptırdılar.” 
                                          “Ey Rabb’imiz!Onlara iki kat azap ver.Onları büyük bir lanetle 
 rahmetinden kov.(uzaklaştır.) (33/64-65-66-67-68) 
 
   550)- Ey iman edenler!Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. 
             Ki,Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.Kim  
 Allah ve Resül’üne itaat ederse,şüphe yok ki,büyük bir kurtuluşa ermiş olur.(33/71-72) 
 
   551)- Biz emaneti göklere,yere ve dağlara teklif ettik.(sunduk.);onu yük- 
 lenmekten çekindiler,(sorumluluğundan)korktular,kaçındılar.Onu insan yüklendi.Doğ- 
 rusu o(insan) çok zalim,çok cahildir. 
             (Allah bu emaneti(sorumluluğu) insana vermek suretiyle)Münafık 
 erkeklerle,münafık kadınlara,müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap edecek,inanan 
 (mü’min) erkeklerle inanan kadınların ise tevbelerini kabul edecektir.Allah çok bağış- 
 layan,çok merhamet edendir. (33/72-73) 
 

*** 
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    552)- Hamd göklerde ve yerde bulunanların hepsi Kendisinin olan 
 Allah’a aittir.O,tam hüküm ve hikmet sahibidir. 
             Yerin içine giren(ler)i ve oradan çıkan(lar)ı,gökten inen(ler)i ve 
 oraya çıkan(lar)ı bilir.o,çok merhametlidir,çok bağışlayıcıdır. (34/1-2) 
 
   553)- İnkar edenler:”O kıyamet saati bize gelmez.”dediler.De ki:Hayır! 
 Gaybı bilen Rabb’im hakkı için o,size mutlaka gelecektir.Göklerde ve yerde zerre  
 ağırlığınca bir şey O’ndan gizli kalmaz.Ne bundan küçük,ne de bundan büyük hiçbir 
           şey yoktur ki,apaçık bir Kitap’ta olmasın. 
             Çünkü(Allah) iman edip Salih ameller işleyenleri mükafatlandıra-
 caktır.İşte onlar için bir bağışlanma ve bol rızık vardır. 
             Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince,onlar 
 için de en kötüsünden can yakıcı bir azap vardır. (34/3-4) 
 
   554)- Kendilerine bilgi verilenler,Rabb’inden sana indirilenin gerçek
 olduğunu ve mutlak galip,hamde layık olan (Allah)ın yoluna ilettiğini bilirler. 
             İnkar edenler dediler ki:”Siz parça parça olup dağıldıktan sonra 
 yeniden dirileceğinizi size haber verecek bir adamı gösterelim mi?” 
          “Acaba o,Allah’a karşı yalan mı uyduruyor?Yoksa onda bir delilik 
 mi var?”Hayır!Ama ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler. 
            Önlerinde ve arkalarında olan göğü görmüyorlar mı?Dile(r)sek 
 onları yere batırırız  veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz.Şüphesiz bunda,Allah’ 
 a yönelen her kul için bir ibret (delil/ders) vardır. (34/6-7-8-9) 
 
   555)- (Resül’üm!) De ki:”Allah dışında tanrı(ilah)diye iddia ettiklerini- 
 zi(benimsediklerinizi)çağırın!Onlar ne göklerde,ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye 
 sahip değillerdir.Onların,bu ikisinde herhangi bir ortaklıkları olmadığı gibi,Allah’ın  
 da onlardan bir yardımcısı yoktur.”       
             O’nun Katı’nda  Kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının 
 şefaati fayda vermez.Sonunda onların kalplerindeki korku giderilince(birbirlerine): 
          “Rabb’iniz ne söyledi?”derler.Onlar da:”Gerçeği söyledi.”derler.O,yücedir,büyüktür. 
                                                                                                                                (34/22-23) 
 
   556)- (Ey Muhammed!) De ki:”Size göklerden ve yerden rızık veren 
 kimdir?”De ki:”Allah!Bu duruma göre siz veya biz,ikimizden biri,ya doğru yol üzerin- 
 de,ya da açık bir sapıklık içindedir.” 
                         De ki:”Bizim işlediğimiz günahtan siz sorumlu olmazsınız.Sizin 
 işlediğiniz günah(lar)dan da biz sorumlu olmayız.” 
                                               De ki:”Rabb’imiz hepimizi bir araya toplayacak,sonra aramızda  
 gerçek ile hükmedecektir.O,en adaletli hüküm veren,her şeyi Bilen’dir., 
                                               De ki:”O’na ortak koştuklarınızı bana gösterin.Hayır!Aksine 
 mutlak üstün,tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’tır. (34/24-25-26-27) 
 
   557)- (Ey Muhammed!)Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve 
 uyarıcı olarak gönderdik;fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler. (34/28) 
 
   558)- Onlar(inançsızlar) diyorlar ki:”Eğer sözünüzde doğru iseniz bu 
 (kıyamet) sözü ne zamandır? 
                                             De ki: “Sizin için belirlenmiş öyle bir Gün vardır ki,ondan ne bir 
 saat geri kalabilirsiniz,ne de öne geçebilirsiniz.” (34/30-31)                        
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                559)- O inkar edenler dediler ki:Biz ne bu Kur’an’a,ne de ondan 
 önce gelen(gönderilen)kitaplara(kutsal metinlere) inanırız.Sen(Ey Peygamber) o 
 zalimleri Rab’lerinin Huzuru’nda tutuklanmış olarak(cehenneme sevk edilişlerinde) 
 birbirlerine söz atarlarken bir görsen!Zayıf düşürülenler(sayılanlar)büyüklük 
 taslayanlara:”Siz olmasaydınız,elbette biz inanan insanlar olurduk.”derler. 
    Büyüklük taslayanlar,zayıf düşürülenlere(hor görülenlere), 
 (o müthiş kıyamet gününde) derler ki:”Size hidayet geldikten sonra,sizi ondan biz mi  
 alıkoyduk?(çevirdik?)Hayır,zaten siz,kendiniz suç (günah)işleyip duruyordunuz.” 
    O zayıf düşürülenler de büyüklük taslayanlara:”Hayır(işiniz) 
 gece gündüz hilekarlıktı.(tuzaklar/düzenler kurmaktı.)Çünkü siz bize daima Allah’ı 
 inkar etmemizi ve O’na ortaklar koşmamızı emrediyordunuz.Artık onlar azabı gördük- 
 lerinde içten içe pişmanlık duyarlar.(yanarlar.)Biz de o nankörlerin boyunlarına  
 demir halkalar geçirmişizdir.Ondan yapmakta (yapmış) olduklarından başkasıyla mı  
 cezalandırılacaklardı? (34/31-32-33) 
 
   560)- Bir hangi ülkeye(beldeye) bir uyarıcı(elçi) göndermişsek,mutlaka 
 oranın varlıklı,şımarık kişileri”Biz size gönderilmiş olan şeyi inkar ediyoruz.”demiş- 
 lerdi. 
               Ve yine demişlerdir ki:”Biz malca ve evlatça daha çoğuz,biz 
 azaba uğratılacak da değiliz!” 
    De ki:”Gerçekten Rabb’im,dilediğine rızkı genişletir,(dilediğine
 de)daraltır.(kısar.)Fakat insanların çoğu bilmezler.” 
    Ne mallarınız,ne de evlatlarınız size Katımız’da bir yakınlık,(bir 
 saygınlık) kazandırmaz.Ancak iman edip de,salih amel(ler) işleyenlere gelince;işte 
 onların yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır.Onlar cennet köşklerinde(odala- 
 rında)güven içindedirler. 
    Ayetlerimizi etkisiz kılmaya(boşa çıkarmaya) çalışanlara gelince
 işte onlar da azabla yüz yüze bırakacaklardır. 
    De ki:”Gerçekten Rabb’im,kullarından dilediğine rızkı genişle-
 tir,(dilediğine de) daraltır(kısar.)Siz hayır yolunda ne harcarsanız,Allah,onun yerine
 başkasını(daha hayırlısını ve çoğunu) verir.O,rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
                                                                                        (34/34-35-36-37-38-39) 
 
   561)- O Gün Allah,onların hepsini bir araya toplayacak,sonra melekle- 
 re:”Bunlar size mi tapıyorlardı?” diyecektir.(diye soracaktır.) 
            (Melekler de):”Seni tenzih ederiz.Onlara karşı bizin koruyucumuz
 Sen’sin.Hayır,onlar cinlere tapıyorlardı.Çoğu onlara inanmışlardı.”diyecekler. 
             O Gün,birbirinize ne yarar,ne de zarar vermeye yetmez.Biz zul- 
 medenlere:”Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!”deriz. (34/40-41-42) 
 
   562)- Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman dediler ki:”Bu,sizi 
 babalarınızın taptıklarından çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir.Ve yine: 
         “Bu(Kur’an) da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir.”dediler.Gerçek kendi- 
 lerine geldiğinde,onu inkar edenler de:”Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir. 
 dediler. 
             Halbuki biz onlara(bu konuda) okuyacakları kitaplar vermemiş- 
 tik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermemiştik. 
             Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı.Halbuki bunlar,öncekilere 
 verdiklerimizin onda birine bile erişmemişlerdir.Peygamberlerimi yalanladılar,ama
 Beni inkar edişin sonu nasıl oldu?(34/43-44-45-46) 
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     563)- (Ey Muhammed!)De ki:”Size bir şeyi öğütleyeyim.Allah için 
 ikişer ikişer ve teker teker (karşımda)durup düşünün!Arkadaşınızda akıl hastalığın- 
 dan bir eser yoktur!O,çetin azabın öncesinde sizi uyaran bir peygamberden başkası  
 değildir.” 
    De ki:”Ben sizden bir karşılık(menfaat)istemişsem,o sizin 
 olsun!Benim ecrim(ücretim) yalnız Allah’a aittir.O her şeye tanıktır. 
    De ki:”Kuşkusuz Rabb’im gerçeği yeri yerine koyar.(Her  
 işinde adil davranır.)Çünkü O,gaybı çok iyi bilendir.” (34/46-47-48) 
 
   564)- (Resül’üm!) De ki:”Hak geldi;artık batıl ne bir şeyi başlatabilir  
 (ortaya çıkarabilir)ve ne de geri getirebilir. 
              De ki:”Eğer Hak’tan saparsam,kendi aleyhime sapmış olurum. 
 Eğer doğru yolu bulursam,bu da Rabb’imin bana vahyettiği(Kur’an) sayesindedir. 
 Şüphesiz O,işitendir,(kullarına) yakın olandır. (34/49-50) 
 
   565)- Onları can kaygısına düştükleri vakit görmelisin.Artık kaçacak 
 yerleri yoktur.Yakın bir yerden yakalanmışlardır. 
             “Ona iman ettik!”demektedirler.Ama uzaktan ona ulaşmak nasıl 
 mümkün olabilir? 
              Oysa daha önce onu(Hz.Muhammed’i veya azabı)inkar etmişler- 
 di.Uzak yerden gabya taş atıyorlardı. 
    Artık,bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi,kendileriyle arzu
 ettikleri şeyler arasına engel konulacaktır.Gerçekten onlar,kendilerini (iman konusun- 
 da) kararsızlığa götüren(sürükleyen)bir kuşku içindedirler. (34/51-52-53-54) 
 

*** 
 

   566)- Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti engelleyebilecek(tutup  
 hapsedebilecek) yoktur.O’nun tuttuğu şeyi de,O’ndan sonra(başka) salıverecek (bir 
 güç )de yoktur.O,mutlak üstündür,tam hüküm ve hikmet sahibidir. (35/2) 
 
   567)- Ey insanlar!Allah’ın size olan nimetini hatırlayın!Allah’tan başka 
 size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı?O’ndan başka hiçbir ilah (tapı- 
 cak bir güç)yoktur.Nasıl oluyor da (tevhitten,küfre)çevriliyorsunuz? (35/3) 
 
   568)- Ey insanlar!Şüphe yok ki,Allah’ın verdiği söz gerçektir.Sakın 
 dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı(şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın.  
             Çünkü şeytan sizin için (apaçık) bir düşmandır.Bu yüzden siz de  
 onu düşman edinin.O,kendi yandaşlarını alevli ateş ehlinden olmaya çağırır.(35/5-6) 
 
   569)- İnkar edenler için,şüphesiz çetin bir azap vardır.İman edip,salih  
 amel işleyenlere ise,bağışlanma ve büyük mükafat vardır. (35/7) 
 
   570)- Kötü işi kendisine güzel gösterilip de,onu güzel gören kimse, 
 (kötülüğü istemeyen iyi kimse gibi olur)mu?Şüphesiz Allah dilediğini sapıklığa yönel- 
 tir,dilediğini de doğru yola iletir.O halde onlar(inançsızlar) için üzülerek kendini  
 yıpratma!(harab etme!)Çünkü Allah onların ne yaptıklarını bilendir.(35/8) 
 
 
 
 



                                                                                   
79 

   
               571)- Kim izzet ve şeref  istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi 
 Allah’ındır.O’na ancak güzel sözler yükselir.(ulaşır.)Onları da Allah’ salih amel 
 (güzel,yararlı işler,davranışlar) ulaştırır.Kötülük planları yapanlara(tuzaklar 
 kuranlara) gelince;işte onlar için çetin bir azab vardır.Ve onların kurdukları 
 tuzaklar bozulur.(boşa çıkarılır.) (35/10) 
 
   572)- Allah sizi (önce) topraktan,sonra meniden yarattı.Sonra sizi 
 çiftler(erkekli-dişili)kıldı.O’nun bilgisi dışında ne bir dişi gebe kalır,ne de doğurur. 
 Bir canlıya ömür verilmesi de,onun ömrünün kısaltılması da( azaltılması da) 
 mutlaka bir kitapta(yazılı)dır.Şüphesiz bu(nlar) Allah’a göre kolaydır. (35/11) 
 
   573)- O,geceyi,gündüzün içine sokar,gündüzü de gecenin içine sokar. 
 Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır ki,her biri belirlenmiş bir süreye doğru akıp  
 gider(ler.)İşte bu,Rabb’iniz Allah’tır.Mülk O’nundur.O’nun dışında yalvardıklarınız 
 bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. 
            Eğer onları(taptığınız putlar) çağırsanız,çağrınız duymazlar,duy- 
 muş olsalar bile size cevap veremezler.Kıyamet Günü de sizin ortak koşmanızı inkar  
 edecekler.Her şeyden haberdar olan (Allah) gibi,sana(ey Muhammed!)kimse (bilmedi- 
 ğin bu bilgileri) haber veremez. (35/13-14) 
 
   574)- Ey insanlar!Allah’a muhtaç olan sizlersiniz.(O,size ve hiçbir şeye  
 muhtaç değildir.)Allah ise(sınırsız) zengin ve her hamde(övgüye/saygıya) layıktır. 
            Allah dilerse sizi yok eder ve yeni bir yaratma vücuda getirir.(yeni 
 bireyler ve toplumlar yarabilir.) 
            Bu,Allah’a göre güç değildir. (35/15-16-17) 
 
   575)- Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez.Yükü(günahı) 
 ağır gelen kimse,onu taşımak için (başkalarını)çağırsa,o(nlar) yakını bile olsa onun 
 yükünden bir şey yüklenemez.(Herkes kendi yaptıklarından sorumludur.)Sen(ey Resül’ 
 üm) ancak görmedikleri halde Rab’lerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilir- 
 sin.Kim temizlenirse(arınırsa),sırf kendi yararına temizlenmiş olur.Sonunda dönüş 
 Allah’adır (35/18) 
. 
   576- Körle,gören bir olmaz.Karanlıklarla aydınlık bir olmaz.Gölge ile 
 sıcak bir olmaz.  
             Dirilerle (manen)ölüler de bir olmaz.Şüphesiz Allah,dilediğine 
 işittirir.Oysa sen kabirlerde(cahillik kabirlerinde)bulunanlara işittirecek değilsin. 
             Sen,sadece bir uyarıcısın. 
             Şüphesiz Biz,seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. 
 Geçmiş hiçbir toplum yoktur ki,içinde bir uyarıcı bulunmasın. 
            Eğer seni yalanlıyorlarsa,onlardan öncekiler de(Allah’ın elçileri- 
 ni) yalanlamışlardı.Halbuki onların peygamberleri (de) mucizeler,sahifeler ve aydınla 
 tıcı Kitap getirmişlerdi. 
                                  Sonra Ben de o inkar edenleri yakaladım.Benim cezalandırmam  
 nasıl oldu? (35/19-20-21-22-23-24-25-26) 
 
   577)- Gerçek olan şu(dur) ki;Allah’ın Kitabı(Kur’an’ı) okuyanlar,nama 
 zı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan(Allah için) gizli ve açık bağışta bulunan- 
 lar,asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. 
             Çünkü Allah,onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara 
 fazlasını da verir.Şüphesiz O,çok bağışlayandır,şükrün karşılığını verendir.(35/29-30) 
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   578)- Sana vahyettiğimiz Kitab(Ey Muhammed!),kendinden öncekileri 
 doğrulayıcı olarak gerçeğin (ta) kendisidir.Allah,kullarından haberdardır,her şeyi  
 görendir. 
             Sonra Biz, o Kitab’ı,kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. 
 Onlardan kimi kendisine zulmeder,kimi orta yolu tutar,kimi de Allah’ın izniyle hayır- 
 larda öne geçmek için yarışır.İşte büyük lütuf budur. 
             (Onların mükafatı)içine girecekleri Adn cennetleridir.Orada altın 
 bilezikler ve incilerle süslenirler.Orada(ki)giysileri de ipektendir. 
              Onlar şöyle derler:”Bizden tasayı gideren Allah’a hamd olsun. 
 Gerçekten Rabb’imiz çok bağışlayandır,şükrün karşılığını (kat kat fazlasıyla) verendir. 
            “O(Rab) bizi lütfuyla sonsuzluk yurduna yerleştirdi.Orada bize, 
 ne bir yorgunluk dokunacak ve ne de bir usanç gelecektir.” 
             İnkar edenlere gelince,onlar için cehennem ateşi vardır.Ölmeleri- 
 ne karar verilmez ki ölsünler!Cehennem azabı da onlara hafifletilmez.İşte Biz,küfürde 
 ileri giden herkesi böyle cezalandırırız. 
             Onlar orada şöyle feryat ederler:”Ey Rabb’imiz bizi(bu ateşten) 
 çıkar ki,yaptığımızdan başka salih amel(ler)işleyelim.””Size öğüt alacak kişinin,öğüt 
 alacağı kadar bir ömür(süre)vermedik mi?Size uyarıcı(lar) da gelmişti.O halde tadın  
 azabı!Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (35/31-32-33-34-35-36-37) 
 
   579)- Hiç şüphe yok ki Allah,göklerin ve yerin gaybını(bütün gizemleri- 
 ni)bilir.Elbette O,göğüslerin özünü (de) bilendir. (35/38) 
 
   580)- Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur.Artık kim inkar ederse, 
 inkarı kendi zararınadır.İnkarcıların inkarı,Rab’leri Katı’nda ancak hışmı arttırır. 
 İnkarcıların inkarı ancak ziyanı arttırır. 
            De ki:”Allah’ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? 
 Gösterin bana;onlar yerden hangi şeyi yarattılar?Yoksa onların göklerde bir ortak- 
 lığı mı var?Ya da Biz onlara kitap verdik de kanıta mı dayanıyorlar?Hayır,zalimler 
 birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler.”(35/39-40) 
 
   581)- Eğer kendilerine uyarıcı bir peygamber(elçi) gelirse,hiç kuşkusuz 
 herhangi bir toplumdan daha çok doğru yolda olacaklarına dair,var güçleriyle Allah’ 
 a yemin etmişlerdi.Sonra kendilerine bir uyarıcı gelince bu,onların nefretlerini arttır- 
 maktan başka bir şey yapmadı.(işe yaramadı.) 
             Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuru- 
 yorlardı.Oysa kötü tuızak(lar) ancak sahiplerini çepeçevre kuşatır.Onlar öncekilerin 
 yasasını mı bekliyorlar?Sen Allah’ın yasasında asla bir değişme bulamazsın. 
                                              Bunlar yeryüzünde gezip  kendilerinden öncekilerin(onlar gibi 
 olanların)sonunun nasıl olduğunu görmediler mi?(görmezler mi?)Halbuki onlar 
 bunlardan güçlü(ve üstün) idiler.Göklerde ve yerde Allah’ı güçsüz bırakacak hiçbir 
 şey(güç) yoktur.Çünkü O,her şeyi Bilen’dir,her şeye güce yeten(Kadir)dir.(35/42-44) 
 
   582)- Eğer Allah,insanları yaptıkları işler yüzünden hemen cezalandı- 
 racak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı (yaratık) bırakmazdı.(kalmazdı.)Fakat Allah 
 onları belli bir süreye kadar(Kıyamet veya ölüm)erteliyor.Sonunda süreleri gelince 
 (gerekeni yapar.)Kuşkusuz Allah,kullarını (her halleriyle)görmektedir. (35/45) 
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   583)- Hikmet dolu Kur’an’a yemin olsun ki, 
             Kuşkusuz sen(Ey Muhammed!) gönderilen peygamberlerdensin. 
             Dosdoğru bir yol üzerindesin. 
             (Bu Kur’an)Çok güçlü,çok merhametli olan Allah tarafından
 indirilmiştir. 
             Ataları uyarılmamış,bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış 
 olan bir toplumu uyarman için.(Sana bu Kur’an’ı gönderdik ve seni onu insanlara 
 tebliğ etmekle görevlendirdik.)             
                                              Andolsun ki,onların çoğunun üzerinde o azap sözü gerçek  
 olmuştur.Artık inanmazlar. 
                                    Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik.O halkalar çenelerine
 kadar dayanmaktadır.Bu yüzden kafaları yukarı (doğru) kalkıktır. 
               Önlerinden bir set,arkalarından bir set çektik de,onları sarıver-
 dik.Artık görmezler. 
    Onları uyarsan da,uyarmasan da birdir,(bir şey değişmez),artık
 inanmazlar. 
    Sen ancak zikre(Kur’an’a) uyan ve görmeden Rahman’dan kor-
 kan kimseyi(kimseleri) uyarabilirsin.İşte böylesini(böylelerini) bir mağfiret ve güzel
 bir mükafatla müjdele. (36/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 
 
   584)- Kuşkusuz ölüleri Biz diriltiriz.Onların yaptıkları her işi,bıraktık-
 ları her izi yazarız.Biz her şeyi apaçık bir Kitab’ta(Levh-i Mahfuz’da)yazmışızdır.                  
                                                                                                                       (36/12) 
 
   585)- Yazıklar olsun şu (o) kullara ki,kendilerine bir peygamber(kutlu
 elçi) gelmeye görsün,hemen onunla alay etmeye kalkışırlar. 
              Müşrikler görmüyorlar mı ki,kendilerinden önce nice kuşakları
 yok(helak) ettik.Onlar artık kendilerine dön(e)meyecekler.(tekrar dönüp de bunlara 
 gelemezler.) 
              Onların hepsi (Mahşer Gününde) toplanıp Huzur’umuza (hesap
 vermek üzere) getirileceklerdir. (36/30-31-32-) 
 
   586)- Onlara(inançsızlara);”Önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah’ 
 tan korkun,belki merhamet olunursunuz!”denildiği zaman(aldırmazlar.) 
             Zaten onlara Rab’lerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki on- 
 dan yüz çevirmiş olmasınlar. 
             Onlara:”Allah’ın size verdiği rızk(lar)dan hayra harcayın.”de- 
 nildiği zaman o inkar edenler,iman edenlere;”Allah’ın dilediği takdirde yedireceği  
 bir kimseye biz mi yedirelim?Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içindesiniz.”derler. 
             Yine onlar:”Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit(Kıyamet) ne 
 zaman gerçekleşecek?”derler. 
             Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken,kendilerini ansızın yaka- 
 layacak bir tek çığlık (sayha) bekliyorlar. 
             O anda,artık ne bir vasiyet yapabilirler,ne de ailelerine dönebi- 
 lirler.Sur’a üfürülecektir.Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden (kalkıp)Rab’lerine 
 doğru koşuşmaktadırlar. 
             Onlar şöyle derler:”Eyvah (yazıklar olsun)bize!Bizi yattığımız 
 yerden kim kaldırdı?Bu Rahman olan Allah’ın verdiği sözdür!Demek peygamberler 
 (resuller) doğru söylemiş!”(Yeniden dirilme gerçekmiş!) 
             Bu,(kıyametin kopması)bir tek korkunç sesten başkası değildir.Bir 
 de bakarsın ki onların hepsi Huzurumuz’da toplanmışlardır. 
             İşte O Gün,hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz ve iz ancak yaptık- 
 larınızın karşılığını görürsünüz. (36/45-46-47-48-49-50-51-52-53-54) 
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     587)- Şüphesiz O Gün cennetlik olanlar,bir iş içinde eğlenirler. 
             Onlar ve eşleri gölgelerde,tahtlar üzerine yaslanmışlardır. 
             Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. 
             Onlara çok esirgeyici Rab tarafından sözlü “selam!”vardır. 
                                                                                         (36/55-56-57-58) 
 
   588)- “Ey günahkarlar!Bu Gün siz bir tarafa ayrılın.” 
             “Ey ademoğulları!Ben size şunları söylemedim mi?Şeytana tap- 
 mayın,o sizin apaçık düşmanınızdır.” 
              “Bana kulluk edin!İşte dosdoğru yol budur.” 
                                            “O(şeytan) sizden birçok nesilleri saptırmıştı.(Hala)Aklınızı kul- 

 lanmıyor musunuz?” 
             “İşte bu size söz verilen cehennemdir.” 
             “İnkarınızdan(şeytana uymanızdan) dolayı bugün girin oraya!” 
               O Gün,onların ağızlarını mühürleriz;yaptıklarını(işledikleri 
 suçları/günahları) bize elleri söyler,ayakları da tanıklık eder. 
                                     Eğer dileseydik,onların gözlerini büsbütün kör ederdik de  yolda      
 (yalpalayarak) koşuşturup dururlardı.Artık nasıl göreceklerdi? 
              Yine dileseydik,oldukları yerde onların kılıklarını değiştirirdik
 (Çirkin bir şekle sokardık.)Ne ileri gidebilirlerdi,ne de geri dönebilirlerdi.(36/59-67) 
 
   589)- Kime uzun ömür verirsek,Biz yaratılışta onu tersine çeviririz.Hala 
 akıllarını kullanmayacaklar mı? (36/68) 
 
   590)- Onlar(inançsızlar),yardım göreceklerini umarak,Allah’tan başka 
 ilahlar edindiler.  
             Oysa,bu ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez.Aksine 
 kendileri,bunlar için,yardıma hazır askerlerdir. 
             Bu yüzden onların sözleri seni üzmesin.Çünkü Biz,onların gizle- 
 diklerini de,açığa vurduklarını da biliyoruz. (36/74-75-76) 
 
   591)- İnsan,Bizim kendisini bir damla sudan(spermden)yarattığımızı  
 görmedi mi ki,şimdi (Bize karşı) apaçık bir hasım kesildi. 
             O kendi yaratılışını unutup,Bize bir örnek vererek dedi ki:”Şu 
 çürümüş kemikleri kim diriltecek?” 
             De ki:”Onları ilk kez yaratan diriltecek.Gerçekten de O(Allah)  
 her türlü yaratmayı bilir.” 
                                  O,size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır.İşte siz ateşi ondan yakı- 
 yorsunuz. 
            Gökleri ve yeri yaratanın,bunların benzerini yaratmaya gücü
 yetmez mi?Elbette yeter!Çünkü O,her şeyi yaratandır,bilendir. 
            O’nun emri,bir şeyi dilediği zaman,ona sadece”Ol!”demektir.O 
 de(hemen/anında)oluverir. 
            Her şeyin mülkü Kendi elinde olan Allah’ın şanı ne yücedir!Siz 
 ancak O’na döndürüleceksiniz. (36/77-78-79-80-81-82-83) 
 

*** 
 

   592)- Gerçekten sizin ilahınız birdir. 
                                   O,göklerin,yerin ve bunlar arasındakilerin Rabb’i,doğuların da 
 Rabbidir. (37/4-5) 
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    593)- Şimdi onlara sor:Yaratılış bakımından kendileri mi daha güçlü, 
 yoksa Bizim yarattıklarımız mı?Gerçekten Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. 
                Hayır sen (bu muhteşem güce) hayran kaldın.Onlar ise alay edi- 
 yorlar. 
             Kendilerine öğüt verilse öğüt almıyorlar. 
                                             Bir mucize görseler,alay etmeye kalkışıyorlar. 
                                             Ve diyorlar ki:”Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir!” 
           “Gerçekten biz öldüğümüz,toprak ve kemik olduğumuz zaman mı  
 diriltileceğiz?” 
                                           “Önceki atalarımız da mı?” 
                                            De ki:”Evet,siz hem de alçaltılmış olarak(diriltileceksiniz.) 
            O(kıyamet ve diriliş)sadece korkunç bir sesten(sayhadan)ibaret  
 olup,onlar hemen (gerçeği) görmeye başlayacaklardır. 
                                           “Eyvah(yazıklar olsun) bize!İşte bu ceza günüdür.” diyecekler. 
          “İşte bu,sizin yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür.” 
           (Allah görevli meleklere buyurur)”Toplayın o zalimleri,onların  
 eşlerini ve taptıklarını.” 
          “Allah’tan başka.Onları cehennem köprüsüne götürün” 
                                          “Durdurun onları,çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.” 
                                          “Size ne oldu?Birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?” 
           Hayır onlar O Gün teslim olmuşlardır. 
                                          “Onlar,birbirlerine dönüp sorarlar. 
                                           Derler ki:”Siz bize sağdan gelirdiniz.” 
                                           Diğerleri:”Hayır,inanmak istemeyen sizdiniz.”derler. 
                                         “Bizim size karşı zorlayacak(zorlayıcı)bir gücümüz yoktu.Fakat siz 
 kendiniz azgın bir toplum idiniz.” 
                                         “Bu yüzden Rabb’imizin azab sözü üzerimize gerçekleşti.Şüphesiz 
 azabımızı tadacağız.(Layık olduğumuz cezayı göreceğiz.) 
         “Sizi biz azdırdık.Çünkü kendimiz de azmıştık.” 
                                           Şüphesiz O Gün onlar,azapta ortaktırlar. 
                                           İşte Biz,suçluları böyle yaparız. 
          Çünkü onlar,kendilerine:”Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.” 
 denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. 
          Ve:”Akıl hastası bir şair için,ilahlarımızı mı bırakacağız?”diyor- 
 lardı. 
                                          Hayır,o(Hz.Muhammed)gerçeği getirmiş ve bütün peygamberleri  
 tasdik etmişti. 
                                         Şüphesiz siz,o can yakıcı(elim) azabı tadacaksınız. 
                                         Bununla birlikte siz,sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. 
                                         Allah’ın ihlaslı kulları bu cezanın dışındadır. 
                                         İşte onlar için belli bir rızık vardır. 
                                        Türlü meyveler vardır.Onlar saygın kimselerdir. 
                                        Nimet cennetlerinde.Karşılıklı tahtlar üzerinde. 
                                        Onlara,pınar(lar)dan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. 
          Bembeyaz,içenlere(benzersiz) bir lezzet! 
                                        Onda ne bir sersemletme var,ne de onunla sarhoş olurlar. 
                                        Yanlarında da yalnız kendilerine göz dikmiş,iri gözlü eşler vardır. 
                                        Üzeri örtülmüş yumurta gibi bembeyaz eşler! 
                                        (37/11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-……..-49) 
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            594)- (Cennet ehli)birbirine dönüp sorarlar. 
             Onlardan bir sözcü der ki:”Benim bir arkadaşım vardı.” 
                                             O (dünyadayken)şöyle diyordu:”Gerçekten sen,(yeniden dirilme
 ye)inananlardan mısın?” 
                                             Biz öldüğümüz ve toprakla bir yığın kemik  olduğumuz zaman mı,
 gerçekten biz  mi cezalanmış olacağız?” 
                                            (O sırada Allah):”Bakar mısınız ?”dedi.(diyecek) 
                                            Konuşan kişi baktı(bakacak) ve arkadaşını cehennemin ortasında  
 gördü.(görecek.) 
            Ona şöyle dedi:”Allah’a yemin olsun ki,sen az daha beni de helak  
 edecektin.” 
                                           “Eğer Rabb’imin (üzerimdeki) nimeti olmasaydı,ben de (cehenne- 
 me)götürülenlerden olurdum.” 
           “(Bak),biz bir daha ölmeyecekmişiz.” 
           “İlk ölümümüz dışında başka ölüm yok.Biz azaba da uğratılmaya- 
 cağız.” 
             İşte bu,büyük kurtuluştur. 
                                             Çalışanlar,böylesi bir kurtuluş için çalışsın(lar.) (37/50-…61) 
 
   595)- Gerçekten Biz,onların içlerinden uyarıcı peygamberler(kutsal 
 elçiler) de göndermişizdir. 
             Bak,o uyarılanların(fakat öğüt almayanların)sonu nice oldu! 
             Allah’ın ihlaslı kulları bu cezanın dışındadır. (37/72-73-74) 
 
   596)- Şimdi onlara(putperestlere)sor!Kızlar Rabb’inin de,oğlanlar  
 onların mı? 
             Yoksa Biz melekleri,onların gözleri önünde dişi(kız) olarak mı 
 yarattık? 
                                             Dikkat edin!Şüphesiz onlar iftira ederek şöyle diyorlar: 
           “Allah doğurdu!”Onlar elbette yalan söylüyorlar. 
                                             Allah kızları seçip,oğlanlara tercih mi etmiş? 
             Size ne oldu(oluyor),nasıl hüküm veriyorsunuz? 
             Hiç düşünmüyor musunuz? 
                                             Yoksa sizin (bu konuda) açık bir deliliniz mi var?(Varsa getirin!) 
                                             Eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı. 
             Onlar,Allah ile cinler arasında soy birliği uydurdular.Andolsun  
 cinler de onların hesap yerine getirileceklerini bilirler. 
                                             Allah onların (yanlış/çarpık)nitelendirmelerinden münezzehtir, 
 yücedir. 
                                             Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları bunun dışındadır. 
                                             Çünkü ne siz,ne de taptıklarınız,hiçbiriniz cehenneme girecek  
 olanlardan başkasını Allah’a karşı azdırıp saptıramazsınız. 
                                           “Bizden her birimizin belli bir makamı vardır.” 
                                           “Biziz,o saf saf dizilenler biz.” 
                                           “Biziz,o tesbih edenler biz.” 
                                             O müşrikler söyle diyorlardı. 
                                           “Eğer öncekilere verilenlerden bizde de,bir kitap olsaydı!” 
                                           “Kuşkusuz biz de,Allah’ın ihlasa erdirilmiş kullarından olurduk.” 
                     “Fakat şimdi(Kur’an gelince)onu inkar ettiler,ama ileride bilecek- 
 lerdir. (37/149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-…-170) 
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                                    597)- Andolsun ki peygamber olarak gönderilen kullarımıza şu sözü 
 vermişizdir: 
            “Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır.” 
            “Şüphesiz Bizim ordumuz mutlaka üstün gelecektir.” 
                                              Onun için sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 
                                              Onları gözetle!Yakında onlar da göreceklerdir. 
                                              Onlar Bizim azabımızı acele mi istiyorlar? 
                                              Azap yurtlarına indiğinde,uyarılanların sabahı ne kötü olur! 
                                              Sen  bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 
                                              Onları gözetle!Yakında onlar da göreceklerdir. 
                                              Kudret ve şeref sahibi Rabb’in,onların nitelendirmelerinden 
 münezzehtir,yücedir. 
                                              Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! 
              Ve alemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun! (37/171-…-182) 
 

*** 
 

   598)- Sad.O öğüt dolu Kur’an’a andolsun ki, 
                                             O inkar edenler(küfredenler)(iddia ettiklerinin aksine) bir gurur 
 ve ayrılık(tefrika/bölünme) içindedirler. (38/1-2) 
 
   599)- Aralarından kendilerine bir uyarıcının(elçinin) gelmesine şaştılar  
 da,o kafirler şöyle dediler:”Bu bir büyücüdür,bir yalancıdır.” 
                                            “İlahları(mızı) tek bir İlah’a mı indirecek?Bu,gerçekten şaşılacak 
 bir şeydir!” 
                                             Onların ileri gelenleri,şöyle diyerek kalkıp gittiler:”Yürüyün ve  
 ilahlarınıza sabırla bağlı kalın!İşte,sizden beklenen gerçekten budur!” 
                                            “Biz,son dinde de bunu işitmedik!Bu,zorlama uydurmadan başka  
 bir şey değildir!” 
                                 “Kur’an aramızdan ona mı indirilmiş?Hayır,onlar Benim vahyim  
 hakkında kuşku içindedirler.Hayır,onlar henüz Benim azabımı tatmadılar!” 
                                           “Yoksa,mutlak üstün olan,çok lütufta bulunan Rabb’inin rahmet  
 hazineleri onların yanında mı?” 
                                           “Yoksa,o (sonsuz)göklerin,yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin 
 mülkü onların mı?Öyle ise sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler!”(38/4-……-10) 
 
   600)- Göğü,yeri ve ikisi arasındakileri Biz boş yere yaratmadık.Bu,in- 
 kar edenlerin düşüncesidir.O inkar edenlerin ateşten(yana) vay haline! 
             Yoksa Biz iman edenleri ve salih ameller işleyenleri,yeryüzünde 
 fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız(sanıyorlar)?Yoksa Allah’tan korkanları yoldan  
 sapanlar gibi mi tutacağız.?(sapanlarla bir mi tutacağız?) (38/27-28) 
 
   601)- İşte bu (Kur’an)bir öğüttür.Gerçekten Allah’tan korkanlar için 
 güzel bir gelecek vardır.  
            Kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleri. 
                                            Orada tahtlara yaslanmış olarak,birçok meyve ve içecek isterler. 
           (Ve istekleri anında yerine getirilir.) 
                                            Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan,kendilerine yaşıt  
 dilberler vardır. 
                                            İşte hesap günü için size söz verilen budur. 
                                            Şüphe yok ki,bu Bizim bitip tükenmesi olmayan rızkımızdır. 
                                                                                                            (38/49-50-51-52-53-54)                  
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     602)- Bu böyledir,fakat azgınlara da en kötü gelecek vardır. 
    Cehennem!Oraya girerler.Ne kötü bir döşektir o! 
                                                İşte artık onu tatsınlar.O kaynar su ve irindir. 
                                           Bu türden başka çifter çifter (cezalar) da vardır 
    (Saptıran önderlere denilir):”İşte bu,sizinle birlikte cehenneme 
 girecek topluluktur.Onlar rahat yüzü görmesinler!Onlar ateşe gireceklerdir.” 
    (Saptırılanlar önderlerine)şöyle derler:”Hayır!Asıl siz rahat  
 yüzü görmeyin.Çünkü bunu(cehennemi) bizim önümüze siz getirdiniz.Bakın ne kötü  
 durak!” 
    Yine onlar:”Rabb’imiz!Bunu bizim üzerimize kim getirdiyse(bu- 
 na kim sebep olduysa)onun ateşteki azabını iki kat arttır!”derler. 
    İnkarcılar derler ki:”Kötülerden saydığımız bir takım adamları, 
 (kimseleri)burada niye gör(e)miyoruz?” 
            “Biz onları eğlence edinirdik.Yoksa onları gözden mi kaçırdık?” 
              İşte cehennem halkı arasındaki bu tartışma bir gerçektir. 
                                                                                        (38/55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) 
 
   603)- (Ey Muhammed!)De ki:Ben sadece bir uyarıcıyım.O Tek ve kah- 
 reden üstünlüğe sahip olan Allah’tan başka ilah yoktur.” 
           “O,göklerin,yerin ve ikisi arasındakilerin Rabb’idir,sürekli üstün- 
 dür,çok bağışlayandır.” 
                          De ki.”Bu büyük bir haberdir.””Siz(se) ondan yüz çeviriyor- 
 sunuz.” (38/65-66-67-68)                                                                                                                                               
                                                                                                                      
   604)- Rabb’in meleklere şöyle demişti.”Ben çamurdan bir insan yarata- 
 cağım.” 
                       “Onu tamamlayıp,içine de ruhumdan üflediğimde,hemen ona 
 secdeye kapanın.(Önünde eğilerek saygı gösterin.) 
                                               Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde ettiler. 
               Yalnız iblis etmedi,büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 
    Allah dedi.”Ey İblis!İki elimle yarattığıma secde etmekten seni 
 alıkoyan  nedir?Büyüklük mü tasladın,yoksa yücelerden mi oldun? 
    İblis dedi ki:”Ben ondan daha üstünüm.Beni ateşten yarattın,
 onu ise çamurdan(yarattın.)” 
    Allah dedi.”Hemen çık oradan!Artık sen kovuldun.” 
             “Şüphesiz kıyamet gününe kadar Benim lanetim senin üzerinde-
 dir.”  
                              İblis dedi.”Rabb’im!Öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri  
 güne kadar bana süre(mühlet/izin)ver.” 
    Allah dedi:”Haydi sen süre verilenlerdesin.” 
             “O belirli günün vakti gelip çatana kadar.” 
                                               İblis dedi:”Senin büyük gücüne yemin olsun ki,onların(kulları- 
 nın)tümünü azdıracağım.” 
                                    “Yalnız onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bunun dışındadır.
     Allah dedi:”İşte bu doğrudur.Ve Ben şu gerçeği söylüyorum.
              “Elbette sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduraca- 
 ğım.” (38/71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85) 
             
                         605)- Bu (kur’an) ancak alemler için bir öğüttür.Onun verdiği haberin 
 (mesajın) doğruluğunu bir süre(zaman) sonra çok iyi bileceksiniz. (38/87-88) 
 
. 
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              606)- Bu Kitab’ın indirilmesi,mutlak üstün,tam hüküm ve hikmet  
 sahibi olan Allah tarafındandır. 
             Şüphesiz ki sana (Ey Muhammed!) Kitab’ı gerçekle indirdik.O  
 halde sen de dini yalnız Allah’a has kılarak(hiçbir hurafe karıştırmayarak) kulluk et. 
             İyi bil ki,halis din,yalnız Allah’ındır.(başkalarını uydurdukları  
 değil!)O’nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler:”Biz,bunlara ancak bizi  
 ancak Allah’a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.”derler.Doğrusu Allah,onlar arasında, 
 ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir.Şüphesiz Allah,o yalancı ve çok inkarcı 
 kimseyi doğru yola iletmez. (39/1-2-3) 
 
   607)- O(Allah) siz tek bir nefisten(kişiden/Adem’den) yarattı.Sonra  
 ondan da eşini yarattı.Sizin için hayvanlardan sekiz eş indirdi.(meydana getirdi.) 
 Sizi annelerinizin karınlarında üç (katlı)karanlık içinde,çeşitli safhalardan(yaratılış- 
 tan yaratılışa) geçirerek meydana getiriyor.(Şekil ve kişilik veriyor.)İşte bu(yaratıcı) 
 Rabb’iniz Allah’tır.Mülk O’nundur.O’ndan başka  bir tanrı(ilah)yoktur.Öyleyse nasıl 
 oluyor da(O’na kulluktan)çevriliyorsunuz? 
    Eğer inkar ederseniz,şüphesiz ki Allah’ın size(ve hiçbir şeye) 
 ihtiyacı yoktur.Bununla birlikte O,kullarını küfrüne razı olmaz.Eğer şükrederseniz, 
 sizin yararınız için bundan hoşnud olur.(bunu kabul eder.)Hiçbir günahkar,diğerinin 
 günah yükünü çekmez.Sonunda dönüşünüz Rabb’inizedir.O,size yaptıklarınızı (tasta- 
 mam)haber verecektir.Çünkü O,kalblerde olan her şeyi hakkıyla Bilen’dir.(39/6-7) 
 
   608)- İnsanın başına bir sıkıntı gelince,Rabb’ine yönelerek O’na yalva- 
 rır.Sonra Allah,Kendisinden ona bir nimet verince,daha önce O’na dua ettiğini(yalvar 
 dığını) unutur da,Allah yolundan saptırmak için O’na eşler koşar.(Resül’üm!)De ki: 
          “Küfrünle biraz eğlenedur(ey insan!)Çünkü sen ateş ehlindesin!” (39/8) 
 
   609)- Yoksa o geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, 
 ahiretten korkan(çekinen) ve Rabb’inin rahmetini uman(dileyen) kimse  gibi midir? 
 (Resü’üm!)De ki:”Hiç bilenlerle,bilmeyenler bir olur mu?”Doğrusu ancak akıl  
 sahipleri (bunları) düşünüp,öğüt alır. (39/10) 
 
   610)- (Ey Resül’üm!)De ki:””Ey iman eden kullarım!Rabb’inize karşı 
 gelmekten sakının!Bu dünyada iyilik yapanlara(ahirette de kat kat) iyilik vardır.Allah’ 
 ın toprağı (yarattığı yeryüzü) geniştirAncak(yalnız) sabredenlere ödülleri hesapsız 
 ödenecektir. (39/10) 
 
   611)- (Ey Resül’üm!) De ki:”Bana,dini Kendisine has kılarak yalnız  
 Allah’a kulluk etmem emredildi.(Siz de ey insanlar öyle yapın!) 
            “Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi.” 
             De ki:”Eğer Rabb’ime karşı gelirsem,büyük bir günün azabın- 
 dan korkarım!” 
             De ki:”Dinimi Allah için(şirkten) arındırarak yalnız O’na kulluk
 ediyorum.” 
             “Artık,siz de,O’ndan başka dilediğinize tapın!”De ki:”Asıl kaybe- 
 denler,kıyamet günü hem kendilerini,hem de ailelerini kayba uğratanlardır.Dikkat et!
 İşte apaçık kayıp budur.” 
             Onlar için,üstlerinde ateş tabakaları,altlarında da ateş tabakala- 
 rı vardır.İşte Allah,kullarını bununla sakındırıyor.”Ey kullarım!(Korkacaksanız)Ben’ 
 den korkun!” (39/11-12-13-14-15-16 
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     612)- Tağut’a(Allah’tan başka güçlere,idollere,sembollere)kulluk 
 etmekten kaçınıp da,Allah’a yönelenler için müjde vardır.Kullarımı müjdele!  
    Onlar sözü dinleyip,en güzeline uyarlar.İşte bunlar,Allah’ın 
 kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir.Gerçek akıl sahipleri de bunlardır. 
    Sen(Ey Resül’üm!)üzerine azap sözü gerçekleşmiş olan kimseyi 
 mi,artık ateşte bulunan kişiyi mi kurtaracaksın? 
    Fakat Rablerinden korkanlara,üst üste bina edilmiş,altlarından 
 ırmaklar akan köşkler (konaklar)vardır.Bu Allah’ın (kullarına) verdiği sözdür.Allah, 
 verdiği sözden dönmez. (39/17-18-19-20) 
 
   613)- Allah,kimin gönlünü İslam’a açmışsa o,Rabb’inden bir nur üze- 
 rinde değil midir?Öyleyse,Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara  
 yazıklar olsun!Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. (39/22) 
 
   614)- Allah,sözün en güzelini,ayetleri birbirine benzeyen (birbiriyle  
 uyumlu) ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir Kitab(Kur’an) olarak indirdi.Rab’le- 
 rinden korkanların bu Kitab’ın (ilahi) etkisinden tüyleri(tenleri) ürperir.Derken,hem 
 tenleri ve hem de kalpleri(gönülleri) Allah’ın zikrine ısınıp,yumuşar.İşte bu Kitab, 
 Allah’ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir.Allah kimi de  
 saptırırsa,artık ona yol gösteren olmaz.(…onu doğru yola iletecek yoktur.)(39/23) 
 
   615)- Kıyamet Günü,o zalimlere:”Kazandıklarınız tadın bakalım! 
 denilirken,zalimi o kötü azaptan kim koruyacak?  
             Onlardan öncekiler de yalanladılar.(Sonra) azap kendilerine 
 beklemedikleri yerden geliverdi.  
             Allah onlara,dünya hayatında rezilliği tattırdı.Ahiret azabı ise 
 daha büyüktür.Keske bilselerdi! (39/24-25-26) 
 
   616)- Andolsun,Biz bu Kur’an’da  insan(lar)a,düşünüp öğüt alsınlar 
 diye,her türlü örneği verdik.    
             (Günahlardan/kötülüklerden)Korunsunlar diye,bunu içinde çeliş- 
 ki olmayan(pürüzsüz,dupduru),Arapça bir Kur’an olarak indirdik. (39/27-28) 
 
   617)- Allah’a karşı yalan uydurandan ve doğru kendisine geldiği zaman 
 onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir?Kafirler için cehennemde bir yer mi yok- 
 tur? 
                                              Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince,işte korunanlar on- 
 lardır.    
                                              Onlara Rab’lerinin Katı’nda diledikleri her şey vardır.İşte bu,iyi 
 lik yapanların karşılığıdır. 
    Çünkü Allah,onların geçmişte yaptıkları en kötü ameli bile
 örtecek ve onlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını verecektir. 
                                                                                                                          (39/32-33-34-35)
   618)- Allah,kuluna yeterli değil midir?Seni O’ndan başka şeylerle  
 korkutuyorlar.Allah kimi saptırırsa,artık onu doğru yola iletecek yoktur. 
             Allah,kimi de doğru yola iletirse,artık onu saptıracak yoktur.
 Allah mutlak üstün,(zalimlerden) intikam alıcı değil midir? 
              Gerçekten de onlara(müşriklere):”Gökleri ve yer kim yarattı?”
 diye sorsan,elbette “Allah” diyecekler.De ki:”Öyleyse bana söyler misiniz?Allah
 bana bir zarar vermek iste(r)se,Allah’ı bırakıp taptıklarınız,O’nun vereceği zararı 
 kaldırabilir mi?Yahut Allah bana bir rahmet dilerse,onlar O’nun bu rahmetini önle-
 yebilirler mi?De ki:”Allah bana yeter.Tevekkül edenler,ancak O’na güvenip dayanır- 
 lar. (39/36-37-38)  
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   619)-  Şüphesiz Biz bu Kitab’ı sana(Ey Muhammed!)insanlar için  
 gerçek olarak indirdik.Artık kim doğru yola gelirse,bu kendi lehinedir.Kim de saparsa 
 kendi aleyhine sapmış olur.Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (39/1) 
 
   620)- Allah,ruhları ölümleri anında,ölmeyenleri de uykularında iken 
 alır.Hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar,diğerlerini belli bir süreye kadar salıverir. 
 Gerçekten bunda iyi (çok boyutlu) düşünecek bir toplum için ibretler vardır.(39/42) 
 
   621)- Yoksa onlar Allah’tan başkasını şefaatçılar mı edindiler?De ki: 
          “Onlar,hiçbir şeye malik olmayan ve düşünmeyen şeyler olsalar da mı?” 
             De ki:”Bütün şefaat Allah’ındır.Göklerin ve yerin mülkü O’nun- 
 dur.Sonra O’na döndürüleceksiniz. (39/43-44) 
 
   622)- Allah,tek olarak anıldığı zaman,ahirete inanmayanların kalpleri  
 kasılır.(kasvet basar.)Ama Allah’tan başkaları anıldığı zaman bakarsın yüzleri gülü- 
 verir. 
             De ki:”Ey göklerin ve yerin yaratıcısı,gizliyi de,açıkta olanı da  
 Bilen Allah’ım!Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda hükmü  
 ancak (Mahşer günü kuracağın Yüce Mahkeme’de)Sen vereceksin.”  
             Eğer,yerde olanların hepsi ve bununla birlikte bir katı o zulme- 
 denlere ait olsaydı,kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için elbette  
 bunları feda ederlerdi.Çünkü hiç hesaba katmadıkları şeyler,Allah tarafından karşı- 
 larına çıkmıştır.(çıkarılmıştır.)   
            Onların kazandıkları kötülükler karşılarına (açığa) çıkmış ve 
 alay edip durdukları şey (Kıyamet,)kendilerini kuşatmıştır. (39/45-46-47-48) 
 
   623)-  İnsana bir zarar dokunduğu zaman,Biz’e dua eder.Sonra  ona 
 Kendimizden bir nimet verdiğimizde:”Bu bana ancak bir bilgiden dolayı verilmiştir.”
 der.Hayır,bu bir imtihandır.Fakat onların çoğu bilmezler. 
             Bunu onlardan öncekiler de söylemişti.Fakat kazandıkları şeyler 
 kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. 
                                  Yaptıkları kötülükler sonunda başlarına geldi.Bunlardan zulme-
 denlerin de yaptıkları kötülükler,yakında başlarına gelecektir.Onlar da Bizim azabımı-
 zın önüne geçebilecek değillerdir. 
            Bilmiyorlar mı ki Allah,rızkı dilediğine açar ve kısar.Şüphesiz 
 bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. (39/49-50-51-52) 
    
   624)- (Ey Resül’üm!) De ki:”Ey kendileri aleyhine sınırı aşan kullarım!
 Allah’ın rahmetinden(affından,mağfiretinden) ümit kesmeyin!Çünkü Allah bütün gü- 
 nahları bağışlar.Şüphesiz O,çok bağışlayan,çok merhamet edendir. (39/53) 
 
   625)- (Ey insanlar/kullarım!)”Size azap gelip çatmadan önce,Rabb’i- 
 nize dönün ve O’na teslim olun.Sonra size yardım edilmez.”  
           “Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada(anda)size azap     
 (kıyamet ya da ölüm) gelme(z)den önce Rabb’inizden size indirilenin en güzeline 
 uyun.”    
           Kişi:”Allah’a karşı yaptığım kusurdan(aşırı gitmemden) dolayı 
 vay halime!Gerçekten ben (O’nun buyruklarıyla)alay edenlerdim.”demeden önce. 
           Veya:”Allah bana hidayet verseydi(doğru yola iletseydi),elbette 
 ben de sakınanlardan olurdum.” 
          Yahut azabı gördüğü zaman:”Benim için bir kez geri dönüş müm-  
 kün olsaydı da iyilerden olsaydım!” diyeceği günden sakının. (39/54-55-56-57-58) 
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    626)- (Allah şöyle buyurur):”Hayır sana ayetlerim gelmişti de,sen 
 onları yalanlamış,büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun.” 
             Kıyamet gününde Allah’a karşı yalan söyleyenlerin(iftira atanla- 
 rın)yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün.Büyüklenenler için cehennemde bir yer mi  
 yok? 
                                  (Buna karşılık)Allah,(O’nun yasaklarından) korunanları başarıla- 
 rıyla kurtarır.Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir.(39/59-60-61) 
 
   627)- Allah,her şeyin yaratıcısıdır.O,her şeye vekildir. 
            Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur.Allah’ın ayetlerini inkar 
 edenlere gelince,işte onlar (gerçekten büyük)ziyana uğrayanlardır. (39/62-63) 
 
   628)- (Resülüm!)De ki:”Ey cahil(putperest)ler!Bana Allah’tan başka- 
 sına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz?” 
             Şüphesiz sana da senden önceki (elçi)lere de şöyle vahyolunmuş- 
 tur:”Eğer (Allah’a) ortak koşarsan,yaptığın ameller(bütün işler) kesinlikle boşa gider 
 ve ziyana uğrayanlardan olursun!” 
             Hayır!İşte bu yüzden yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden  
 ol! (39/64-65-66) 
 
   629)- Onlar(inançsızlar)Allah’ı gereği gibi bilemediler.Halbuki kıya-
 met günü,tam olarak O’nun avucu içindedir,gökler de sağ elinde dürülmüştür.O, 
 onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.  
            Sur’a üfürülmüş,artık Allah’ın diledikleri dışında,göklerde ve  
 yerde kim varsa düşüp ölmüştür.Sonra ona bir daha üfürülmüştür.Bir de ne göresin 
 onlar(kabirdekiler)ayağa kalkmış(şaşkın,korkulu) bakınıyorlar! 
            Yer Rabb’inin nuru ile parlamış,kitap(amel defterleri veya Levh-i 
 Mahfuz)ortaya konmuş,peygamberler ve tanıklar getirilmiş,aralarında adaletle hükme 
 dilmiş ve onlara (hiç kimseye)hiçbir (en küçük bir) haksızlık yapılmamıştır. 
           Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenmiştir.Zaten Allah,onla- 
 rın yaptıklarını en iyi Bilen’dir. 
                                           O inkar edenler bölük bölük cehenneme sürülür.Sonunda oraya
 geldikleri zaman,kapıları açılır,cehennemin bekçileri şöyle derler:”İçinizden size  
 Rabb’inizin ayetlerini okuyan,bu gününüzle karşılacağınız konusunda sizi uyaran  
 peygamberler gelmedi mi?Onlar diyecekler ki:”Evet geldi.Fakat azap sözü inkarcıla- 
 rın üzerine gerçek oldu.” 
                                           Onlara şöyle denilir:”İçinde sürekli olarak kalmak üzere,cehen- 
 nem kapılarından girin!Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” 
             Rab’lerine karşı gelmekten sakınanlar ise,bölük bölük cennete sevk  
 edilirler.Sonunda oraya varıp da kapıları açıldığında,cennetin bekçileri onlara derler  
 ki:”Selam size,hoş geldiniz!Artık temelli kalmak üzere girin buraya!” 
                     Onlar diyecekler ki:”Bize verdiği sözü gerçekleştiren ve bizi neresi 
 ni istersek konmak(yerleşmek) üzere bu yere (cennete) mirasçı kılan Allah’a hamd ol- 
 sun.(İyi) amel yapanların karşılığı ne güzeldir!” 
                                           Meleklerin de Arş’ın çevresini kuşatarak Rab’lerini övgü ile tesbih  
 ettiklerini görürsün.Artık insanlar arasında adalet ile hükmedilmiş ve “Alemlerin 
          “Rabbi olan Allah’a hamd olsun!”denilmiştir. (39/67-68-69-70-71-72-73-74-75) 
 

 
 
 


