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ÖNSÖZ
Bu çalışmamızı hazırlayacak güç ve imkanları bize
sunan; göklerin, yerin ve tüm kâinatın sahibi, kendisinden
başka tapılacak hiç bir ilah olmayan tek ilaha, Şanı Yüce
Rabbimiz’e zatına ve azametine layık övgüler, şükürler olsun…
İnsanlara; şirkten tevhide, karanlıklardan aydınlığa,
zulümlerden adalete, tutsaklıktan özgürlüğe ve Şanı Yüce
Allah’a giden yolda rehber olan Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’e, temiz ailesine, seçkin sahabelerine ve kıyamete dek
onları takip edecek olan salihlere, alimlere, şehidlere ve tüm
müslümanlara selam olsun…
Bizi böyle bir çalışma yapmaya iten sebeplerden biri;
Merhameti ve bağışlaması bol olan Yüce Rabbimizin, Resulü
Muhammed (a.s.v.) ile gönderdiği yüce Kur’an’ın insanoğlunun
kurtuluşu için tanınan son fırsat olduğunu bir kez daha
hatırlatmak ve bu kurtuluş reçetesinin insanlığa şifa olmasında
bir nebze de olsa katkıda bulunma arzumuzdur.
Ayrıca incelediğimiz bir çok Kur’an fihristinde ve
Kur’an Mealleri arkasındaki fihristlerde genellikle bir kelime
verip ardından onlarca ayet numaraları sıralanması ve bunun
da okuyucu için tek tek bulunup ayette hangi ifadelerle
geçtiğini bulmasının zor ve sıkıcı olduğunu düşündüğümüzdendir. Şu örnekte olduğu gibi: Hz. Musa başlığı açılıyor
ve bir sürü ayet numarası veriliyor. Ama hangi ayet
Hz.Musa’nın hangi özelliğini anlatıyor buna fazla değinilmiyor.
Biz ise Hz. Musa başlığını alt başlıklara ayırarak daha teferruat
vermeye gayret gösterdik. Böylece ayette Hz. Musa’nın adam
öldürmesinden mi, ilk vahiy almasından mı, asasından mı,
yoksa Firavun ile mücadelesinden mi bahsettiğini kolayca
bulunmasını sağlamaya çalıştık.
Konu başlıklarını alfabetik bir sıraya koyarak ve başına
da sıra numarası ekleyerek aranan konuya daha çabuk
ulaşılmasını sağladık. Yalnız Allah ve Allah ile başlayan diğer
konu başlıklarını alfabetik sıraya uymadan ilk sıraya aldık.
Elbette birçok konu başlığı daha eklenebilirdi, ancak
çalışmanın boyutu çok genişleyeceğinden bu kadarla yetindik.
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Bu fihristte “her arayan her aradığını bulur” gibi bir
iddiamız yoktur. Ancak Kur’an’daki ilk etapta insanların dikkatini çekebilecek konulardaki ayetleri bir araya getirmeye çalıştık. Bu çalışmamız bir Kur’an-ı Kerim kelime fihristi değil,
konu fihristidir.
Bu çalışma, 7-8 yıllık Kur’an okumaları sonucunda bu
şekli almıştır. İlk etapta küçük bir el broşürü olması amacıyla
yola çıkılmışken daha sonra kitaplaştırma sürecine gelindi.
Bu çalışmamızın hayırlara vesile olması ve günahlarımıza kefaret olması dua ve temennisi ile…
“… Rabbimiz ! Unuttuklarımızdan veya
yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma ! ... ”
2.Bakara-286
Faydalandığımız kaynaklar :
1. Elmalılı Hamdi Yazır Meali
2. Elmalılı Hamdi Yazır Meali ( Sadeleştiren : Mehmed
Göktaş )
3. Ömer Nasuhi Bilmen Meali
4. Süleyman Ateş Meali
5. Şaban Piriş Meali
6. Ali Bulaç Meali
7. Ahmed Davutoğlu Meali
8. Adem Uğur Meali
9. Hasan Tahsin Feyizli Meali
10. Diyanet İşleri Başkanlığı Meali
11. Diyanet Vakfı Meali
12. Muhammed Esed-Kur’an Mesajı
13. Mevdudi-Tefhim’ül-Kur’an Meali
14. Seyyid Kutup-Fizilal’il-Kur’an Meali
15. İbn-i Kesir Tefsiri Meali
16. Nevzat Yüksel-Kuran Fihristi
17. Konularına Göre Kur’an Fihristi-Doç. Dr. Ömer ÖzsoyDoç. Dr. İlhami Güler
18. Emine Hanönü – Allah’ın Kitapları
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!
OKUYUCUYA

ÖNEMLİ

UYARI…

Bu kitaptaki ayet mealleri çok kısaltılarak
ve özetlenerek buraya alınmıştır. O yüzden güzel
hazırlanmış bir Kur’an-ı Kerim mealinden ayetlerin
tamamını okuyup karşılaştırmadan, burada geçen
kısmına bakarak “demek bu böyleymiş” diye hemen
karar vermeyin. Gereken yerlerde tefsir kitaplarına
da müracaat edilmelidir.
Konu satırlarının sonunda bulunan [ : ]
işaretinden önceki numaralar sûre numarasını;
sonraki numaralar ise ayet numarasını göstermektedir.
Elimden geldiğince aynı konudaki ayetleri
tespit edip gruplamaya çalıştım. Ancak gözden
kaçanlar olmuş olabilir. Mutlaka eksiklik ve hatalar
da vardır, ancak Rabbimin “unuttuklarımızdan ve
yanıldıklarımızdan dolayı bizi bağışlayacağını”
umut ediyorum.
Eksiklikler, hatalar biz kullara mahsustur,
bizlerin hatalarını affedeceğini umduğumuz, bütün
eksik sıfatlardan berî olan Yüce Rabbimizi Tesbih
ederiz.
Selam ve dua ile …
16.11.2005 - Kayseri
Yusuf Kenan
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1 – ALLAH …
• Allah’ın Sünnetinde değişiklik yoktur : 17:77 33:38-62 35:43
48:23
• Allah’ın eli biat edenlerin eli üzerindedir : 48:10
• Allah’ın : iki elimle yarattığım… demesi : 38:75 51:47 57:29
• Kıyamet günü yer, Allah’ın avucu (kabzası)ndadır; gökler de
sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür : 39:67
• Allah’ın : gözümüzün önünde… demesi : 20:39 52:48
54:13.14
• Allah’ın yüzü / zatı baki kalıp, her şey helak olacaktır : 28:88
55:26.27
• Allah’ın arşını (tahtını) o gün 8 melek taşır : 69:17
• Allah’ın arşı su üzerinde iken… : 11:7
• Allah’ın ipine topluca sarılın, ayrılmayın : 3:103
• Allah’ın boyası ile boyanmak : 2:138
• Allah’ın nimetlerini sayamazsınız : 14:34 16:18
• Allah’ın sözleri; ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa
yazmakla bitmez : 31:27 18:109
• Dünyada iken hesap gününü unutanları, o gün de Allah
unutur : 7:51 9:67 32:14 38:26 45:34 59:19
• Allah’ın hizbinin tanımı : 58:22
• Allah’ın nurunun tasviri-Nur üstüne nur : 24:35
• Allah’ın nurunu, kafirler ağızlarıyla söndürmek isterler : 9:32
61:8
• Allah nurunu tamamlar. Kafirler istemese de : 9:32.33 10:82
61:8
• Allah kimseye gücünün üstünde yük yüklemez: 2:233-286
6:152 22:78 23:62 65:7
• Allah’ın adı ile aldatmak : 35:5 31:33
• Allah’a yanlış misaller vermeyin : 16:74
• Allah az bir iyiliği kat kat yapar : 2:245 4:40 27:89.90
57:10.11 64:17 73:20
• Allah 1 iyiliğe 10 ecir – 1 kötülüğe 1 ceza verir : 6:160
28:84 40:40
• Allah kendisine verilen borca kat kat ecir verir : 2:245
57:10.11-18 64:17
• Allah’a yaklaşmak için vesileler arayın : 5:35 9:99 96:19
• Allah kullar doğru yola dönsünler diye azaba uğratır : 43:48
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Sizi Allah’ın yolundan ayıracak yollara gitmeyin : 6:153
Allah’a muhtaç olan biziz, O değildir : 35:15 3:97 112:2
Allah, veli olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter : 4:45
Allah’a güzel söz ulaşır. Onu da Salih amel ulaştırır : 35:10
Gâlû Belâ’da Allah’ı Rab olarak bilmek : 7:172.173 5:7
Allah akıllarını kullanmayanları pislik içinde bırakır : 10:100
Allah’tan gizlemezler de, insanlardan gizlerler : 4:108
Allah’a çocuk isnad etmek : 6:100 10:68 16:57 17:40
19:88.93 21:26 37:149.155 43:15.19
• Allah’a tevekkül etmek : 11:123 25:58 33:3 42:10 64:13
73:9
• Allah’tan ümit kesmek : 15:55 22:15 29:23 30:36 39:53
41:49
• Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyde Allah’ın varlığına
deliller vardır : 2:164 3:190 10:6 16:79 23:80 26:7.8
29:19.21-44 30:20.25-46 31:31 36:33.44 35:27.28 39:21
40:81 41:37-39-53 42:29-32.33 45:3.6 57:17 88:17.20
•
•
•
•
•
•
•
•

2 - ALLAHIN BİLGİSİNDE OLMAYAN YOKTUR …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allah gizlinin gizlisini de bilir : 20:7
En küçük şey dahi Allah’ın bilgisi dahilindedir : 34:3 7:89
Yaprağın düşmesi dahi Allah’ın bilgisi dahilindedir : 6:59
Allah yerde ve gökte olan her şeyi bilir : 3:5 10:61 14:38
Allah’ın denetlemediği hiçbir canlı yoktur : 11:56
Dişinin gebe kalışı ve doğumu Allah’ın bilgisi iledir : 35:11
41:47 13:8
Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O olur. Dört kişi gizli
konuşsa beşincisi … altıncısı… vs. : 58:7
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O,
göğüslerin özünü bilir : 67:13 13:10
Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de, açığa
vurduklarını da bilir : 27:74 28:69 64:4
Allah, geçmişi de geleceği de bilir : 20:110 21:28 22:76
Allah yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya
yükselen her şeyi bilir : 34:2
Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerinizdekini bilir: 40:19
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3 - ALLAH’IN DİLEMESİ – İZNİ …
• Allah dilese hepinizi tek bir ümmet yapardı : 5:48 11:118
16:93 42:8
• Allah dilese herkes inanırdı. Zorlama : 10:99 6:35-107
88:22
• Allah dilese tüm canlıları doğru yola iletir : 13:31 16:9
• Allah dilese insan ve cin şeytanları insanları aldatamaz :
6:112
• Allah dilese kafirlerden intikam alır. Sizi deniyor : 47:4
• Allah dilese hiçbir millet diğeri ile savaşmazdı : 2:253
• Allah dilese münafıkların hepsini başınıza bela ederdi… :
4:90
• Allah dilese şirk koşmazdık, diye söyleyen müşrikler : 6:148
• Allah dilese sizi yok edip, başkalarını getirir : 4:133 14:19
35:16 76:28
• Allah dilese içilen suyu tuzlu yapabilirdi. Şükret. : 56:68.70
• Allah dilerse seninde kalbini mühürler : 42:24
• Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz : 76:30 81:29
• Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar : 74:56
• Allah dilemedikçe onlar bana bir şey yapamaz : 6:80
• Allah’ın dilemesi hariç kimse onun ilminden tam olarak
bilemez : 2:255
• Allah kime hidayet dilerse göğsünü İslam’a açar. (Tam
tersi de böyle) : 6:125
• Allah dilediğini hidayete ulaştırır : 6:88 10:25 7:43 14:4
16:93 22:16 24:35-46 35:8
• Allah dilediğini rahmetine kavuşturur : 12:56 17:54 42:8
48:25 76:31
• Allah dilediğine hikmeti-lütfu verir : 2:269 57:29
• Allah dilediğine tevbeyi nasip eder / kabul eder : 9:15
• Allah dilediğine yardım eder : 30:5
• Allah dilediğine mülkü verir, dilediğinden alır : 3:26
• Allah dilediğine rızkı genişletir de, daraltır da : 2:245 13:26
17:30 24:38 28:82 29:62 30:37 34:36-39 39:52 42:12
• Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder : 3:129
5:18-40 9:106 17:54 29:21 48:14
• Allah dilediğine cenneti verir : 57:21
• Allah dilediğini yapar : 14:27 22:14-18 85:16
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• Allah'ın dilemesi müstesna küfre geri dönmemiz bizim için
olacak şey değildir : 7:89
• Allah dilediği kullarını yeryüzüne varis kılar, çünkü O
yeryüzünün sahibidir : 7:128
• Allah dilediğine erkek-dişi veya ikiz verir, yada kısır bırakır :
42:49.50
• Allah dileyince yaşlı ve kısırın da çocuğu olur : 3:40 11:72
19:7.9 21:89.90 51:29
• Allah zarar vermeyi dilerse kimse engel olamaz : 6:17
10:107 13:11 36:23 39:38 48:11
• Allah gökten, dolu indirip onu dilediğine isabet ettirir : 24:43
• Allah yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar : 13:13
• Allah’ın izni olmadan kimse iman edemez : 10:100 6:111
• Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet gelip çatmaz : 64:11
• Allah’ın izni olmadan gizli konuşulan düşmanlık ve şeytan
zarar veremez : 58:10
• Allah’ın izni olmadan büyü ile kimse zarar veremez : 2:102
• Allah’ın dilediği hariç (Kur’an’ı) hiç unutmayacaksın : 87:6.7
• Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap
O'nun katındadır : 13:39
• Eğer dileseydik, sana vahyettiğimizi elbette giderirdik : 17:86
• Allah’ın dilemesi dışında elçi dahi kendine yarar ve zarar
sağlayamaz : 7:188 10:49
• “Yarın şunu mutlaka yapacağım” deme. “Allah dilerse” de. :
18:23.24 68:17.18 81:29
• Onlar yeminle “yapacağız” diyorlar. “İnşallah” demiyorlar :
68:17.18
• Allah sizin için kolaylık diler, güçlük istemez : 2:185 5:6
87:8
• Allah bir şeye “ol” deyince o, oluverir: 2:117 16:40 19:45
36:82 40:68
• Allah bize ne takdir etmişse bize o ulaşır : 9:51 12:67
33:17
4 - ALLAH’TAN KORKMAK …
• Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir,
ummadığı yerden rızık verir : 65:2.3
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• Kim Allah’tan korkarsa Allah onun işine kolaylık verir : 65:4
• Kim Allah’tan korkarsa Allah kötülüklerini örter… : 65:5
• Allah’tan korkarsanız Allah size iyi ile kötüyü ayırt edici bir
anlayış verir : 8:29 64:11
• Allah’tan korkun sadıklarla birlikte olun : 9:119
• Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun : 3:102
• Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun : 64:16
• Ancak âlimler Allah’tan içi titreyerek korkarlar : 35:28
• Bazıları insanlardan, Allah'tan korkar gibi korkarlar… : 4:77
• İnsanlardan değil “BEN”den korkun : 5:44 16:51.52
• Kafirlerden korkmayın, benden korkun : 5:3
• Şeytan, ancak kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan
korkmayın, eğer mümin iseniz benden korkun : 3:175
• Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü
tutayım ve sadece benden korkun : 2:40
• Peygamberler, Allah'ın vahyini tebliğ ederler ve O'ndan
korkarlar, Allah'tan başka kimseden korkmazlar : 33:38.39
• Allah dostlarına korku yoktur : 10:62
5 - ALLAH’IN RAHMETİ – MERHAMETİ …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allah’ın peygamberler göndermesi bir rahmettir : 44:5.7
Kur’an’a uyun, Allah’tan korkun size merhamet edilsin : 6:155
Allah ve Resulü’ne itaat edin ki, rahmete kavuşun : 3:132
Allah inanıp iyi amel edeni rahmetine kavuşturur : 45:30
Allah rahmetini, namaz kılıp, zekat veren müminlere
yazacaktır : 7:156-56 9:71 24:56
Allah dilediğini rahmetine kavuşturur : 12:56 42:8 76:31
17:54
Allah merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı : 6:12-54
Allah merhametlilerin en merhametlisidir : 7:151 12:64-92
23:118
Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir : 22:65 57:9
Allah’ın rahmetinden ümit kesme Allah tüm günahları
(tevbe ile) bağışlar : 39:53
Allah’ın rahmetinden kafirler ve sapıklar ümit keser : 12:87
15:55.56 29:23
Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatır : 6:147 7:156
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• Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir : 11:73
• Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini
gönderen O'dur : 33:43
• Allah’ın bağışı, merhameti boldur: 18:58 22:60 25:6 33:59
57:28 58:2
• Allah’ın merhameti olmasa kimse temize çıkamazdı :
24:20.21
• Allah çok bağışlayıcı ve pek merhamet edicidir, hem de azabı
çok acıklıdır : 15:49.50
6 - ALLAH’IN SEVMESİ …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allah çok bağışlayan ve çok sevendir : 85:14
Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin : 3:31
Allah güzellik ve iyilik edenleri sever : 2:195
Allah, adaletli davrananları sever : 5:42 60:8
Allah çok merhametlidir, (müminleri) çok sever : 11:90
Allah kendi yolunda kenetlenip savaşanları sever : 61:4
Allah çok tövbe edip çok temizlenenleri sever : 2:222 9:108
Allah küfürde ve günahta ısrar edeni sevmez : 2:276 4:107
Allah bozgunculuğu sevmez : 2:205 5:64
Allah zalimleri sevmez : 3:57
Allah hainleri sevmez : 8:58
Allah israf edenleri sevmez : 6:141
Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez : 4:36 16:23
31:18 57:23
Allah aşırı gidenleri sevmez : 2:190 5:87 7:55
Allah, çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez : 4:148
Ayetleri gizleyenlere Allah lanet eder : 2:159
İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir
sevgi yaratacak : 19:96
Bazı insanlar Allah’a ortak koşup, onu Allah’ı sever gibi
severler. Müminler ise en çok Allâh'ı sever : 2:165

7 - ALLAH’IN VASIFLARINDAN …
• En güzel isimler Allah’ındır : 7:180 17:110 20:8 59:24
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• Allah en güzel vekildir : 3:173 33:3
• İlktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O her şeyi bilendir : 57:3
• Allah, yaptıklarından sorguya çekilmez, onlar ise sorguya
çekilecektir : 21:23
• Allah şifayı verendir : 26:80
• Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır : 6:64
• Allah tüm canlıların rezzakıdır (rızık vereni) : 11:7
• Allah mülkün sahibidir : 20:6 39:6
• Gece ve gündüzde barınan her şey Allah’ındır : 6:13
• Allah insanla karşılıklı konuşmaz, ancak … : 42:51
• Allah şah damarından daha yakındır : 50:16 2:186 11:61
20:46 34:50
• Allah kişi ile kalbi arasına girer : 8:24
• Allah kalplerde olan her şeyi bilir : 8:43 31:23 35:38 39:7
57:6 64:4 67:13
• Allah kulların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir : 2:255
• Allah gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir : 20:7
• Allah gökten yere kadar bütün işleri düzenler-yönetir : 32:5
• Allah'ın, alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı yoktur
: 11:56
• Allah, her gün (her ân) yeni bir iştedir/yaratmadadır : 55:29
• Allah darda kalıp yalvarana karşılık veren, sıkıntıyı
giderendir : 27:62
• Allah hem bağışlayan, esirgeyen; hem azabı çok çetin olandır
: 5:98 15:49.50
• Allah ceza vermekte acele etmez : 64:17
• Allah insana kötülük ve iyilik kabiliyetini ilham eder : 91:8
• Allah karanlıktan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile
üzerinize rahmet ve bereket indirir : 33:43
• Allah’ı uyku ve uyuklama tutmaz : 2:255
• Allah yanılmaz ve unutmaz : 20:52
• Allah’a yaratmaktan ötürü yorgunluk dokunmaz : 46:33 50:38
• Allah kimseye zulmetmez, onlar kendilerine zulmediyorlar :
3:108-117 7:160 9:70 10:44 11:101 16:33-118 18:49
29:40 30:9 34:19 40:31 43:76
• Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O Allah’tır : 43:84
• Gökte olanın … … : 67:16.17
• Allah’a yer ve gökte hiçbir şey gizli kalmaz : 3:5 6:3 10:61
• Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir : 57:4 58:7
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• Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir : 2:148
• Allah doğuların ve batıların Rabbidir : 37:5 55:17 70:40.41
73:9
• Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) oradadır : 2:115
• Gözler Allah’ı göremez : 7.143 6:103
• Güldüren de, ağlatan da Allah’tır : 53:43
• Allah’ın bazı vasıfları … : 26:75.83 53:43.54 57:1.6
59:22.24 112:1.4 42:11
8 - ALLAH’IN YARDIMI …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allah, dinine yardım edene yardım eder : 22.40 47:7
Ey iman edenler Allah’ın yardımcıları olun : 61:14 59.8
Havariler: Biz Allah’ın (yolunun) yardımcılarıyız : 3:52 61:14
Kim Allah’tan korkarsa Allah onun işine kolaylık verir : 65:4
18:88
Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir,
ummadığı yerden rızık verir : 65:2.3
Kim Allah’tan korkup, doğru söz söylerse, işini düzeltiriz :
33:70.71
Allah’tan korkarsanız Allah size iyi ile kötüyü ayırt edici bir
anlayış verir : 8:29
Ey iman edenler; Allah'tan korkun ve peygamberlerine inanın
ki, size ışığında yürüyeceğiniz bir nur versin : 57:28
Allah, rızasını arayanları doğru yola götürür : 5:16
İman edip korunanı, en kolay yolda gitmeyi kolaylaştırırız :
92:5.7
İnkar edip cimrilik edeni, en güç yolda gitmeyi kolaylaştırırız
: 92:8.10
Her güçlükle beraber kolaylık vardır : 94:5.6 65:7

• Allah kalplerine iman yazıp, katından bir ruh ile desteklemiştir
: 58:22
• Allah sizin görmediğiniz askerlerle kafirlere azap etti : 9:26
• Meleklerin müminlere yardımı : 3:124.125 8:9.12
• Allah’ın rüzgâr ve görünmez ordularla müminlere yardımı:
33:9 9:40
• Zayıf durumdaki müminlere (Bedir’de) Allah’ın yardımı : 3:123
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• Allah’ın yardımı ile 20 mümin 200 kafiri; 100 mümin de 1000
kafiri yener : 8:65.66
• Allah’ın mağarada Hz. Ebu Bekir ile Resulullah’a yardımı :
9:40
• Allah dilediğine yardım eder : 30:5
• Allah yardım ederse sizi kimse yenemez …: 3:160
• Yapılan eziyete dengiyle karşılık verildiği halde zulüm görene
Allah yardım eder : 22.60
• Allah’ın Resulüne yardım etmeyeceğini sananlar göğe bir
ip/merdiven atsın : 22:15
• Allah peygamberlerine ve müminlere yardım eder : 12:110
37:171.173 22:38 24:55 29:47
• Allah’ın Peygambere ve inananlara şahitlerin şahitlik edeceği
gün (kıyamette) yardım etmesi : 40:51
• Allah müminlere hesap günü yardım eder : 40:51 44:41.42-56
52:18
9 - ALLAH VE RESULÜ …
• Allah ve Resulü’ne itaat edin, amelinizi boşa çıkarmayın :
47:33
• Allah ve Resulü’ne itaat edin, çekişmeyin yoksa kuvvetiniz
gider : 8:46
• Allah ve Resulü’ne itaat edin, eğer iman ediyorsanız : 8:1
• Allah ve Resulü’ne itaat edin rahmete kavuşun : 3:132 24:54
• Allah ve Resulü’ne itaat eden, peygamber, sıdık ve şehitlerle
beraberdir : 4:69
• Allah’a, Resule, sizden olan emir sahiplerine itaat edin: 4:59
• Allah ve Resûlü sizi hayat verecek şeylere çağırınca Ona
uyun : 8:24
• Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inananların
başka seçme hakkı yoktur : 33:36
• Allah ve Resulü’nün hükmüne müminler işittik itaat ettik der,
Münafıklar ise kaçar : 24:47.52
• Allah ve Resulü’nün haram kıldığını haram saymayanla
savaş : 9:29
• Allah ve peygamberleri inkar edip, Allah'la peygamberleri
arasını ayıran … kafirdir : 4:150
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• Allah ve Resulü ile savaşanlar…ya öldürülür, ya asılır : 5:33
• Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin ve suçlarınızı bağışlasın : 3:31
• Sünnet’e uymak … : 3:31.32 4:65-80 5:92 7:158 16:44-64
24:54-56-63 59:7
10 - ALLAH YOLUNA ENGEL OLANLAR …
• Allah yoluna engel olan sapıktır : 14:3
• Allah yoluna engel olan ile müminin durumu : Kör-sağır ;
Gören-işiten gibidir : 11:19.24
• Allah yoluna engel olan nankörlerin azabına azap katılır :
16:88 50:24.25
• Allah yoluna engel olanın ameli boşa çıkar : 47:32
• Allah yolundan saptırmak için bilgisizce boş söz satın almayın
: 31:6
• Allah yolundan saptırmak için Allah’a ortaklar uydurdular :
14:30
• Kafirler malları ile Allah yoluna engel olurlar : 8:36
• Allah yolundan çevireni ve kafir olarak öleni Allah affetmez :
47:34
• Ayetleri hükümsüz bırakmak için uğraşana azap var : 34:5
• Allah’ın laneti, hak yoldan men eden ve onu eğriltmeye
çalışan zalime olsun : 7:44.45
• Münafıklar yeminlerini kalkan yaparak, insanları Allah
yolundan alıkoyarlar : 58:16
11 - ABDEST – GUSÜL – TEYEMMÜM …
• Abdest ve gusülün şekli : 5:6 4:43
• Gusül için su yoksa teyemmüm yap : 4:43 5:6
• Hasta veya yolcu isen, cimada bulunmuşsan ve su yoksa
teyemmüm yap : 4:43 5:6
12 - ADAK …
• Müminler Adaklarını yerine getirirler : 76:7
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• Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak
Allah bilir : 2:270
• Hacca gidenler kurbanlarını kessin, temizlensin ve
adaklarını yerine getirsinler : 22:28.29
• İmran'ın karısı:“Rabbim karnımdakini sana hizmet etmek
üzere adadım, benden kabul buyur” : 3:35
• Hz. Meryem’in “Ben Rahman için oruç adadım, bugün hiçbir
insanla konuşmayacağım” demesi : 19:26
13 - ADALET …
• İnsanlar arasında adaletle hükmet : 5:42 38:26
• Ey inananlar, yakın akrabanız da olsa adâleti tam yerine
getirerek Allah için şahitlik edin : 4:135
• Muhakkak Allah adaleti, iyiliği ve yardım etmeyi emreder :
16:90
• Bir topluma olan kininiz sizi adaletten ayırmasın : 5:2-8
• Emaneti ehline ver. Adaletle hükmet. : 4:58
• Ne kadar istesen kadınlar arasında tam adil olamazsın :
4:129
• Ceza verecek olursanız size yapılanın misli ile ceza verin :
16:126
• Size saldırılan kadar sizde onlara saldırın : 2:194
• Allah, din hakkında sizinle savaşmayana … adaletli
davranmanızı yasaklamaz : 60:8
14 - AİLE …
• Ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz : 66:6
• Ailede toplu bir şekilde yemek yiyebilme : 24:61
• Ailenin dağılmasından korkulursa, akrabalardan hakem tain
etmek : 4:35
• Kafirler hem kendilerine hem ailelerine yazık ederler : 42:45
• Nuh: "Ey Rabbim! Oğlum benim ailemdendi… Allah: "O
kesinlikle senin ailenden değildir : 11:45.46
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15 - AMELİ BOŞA ÇIKANLAR …
• Kafirlerin ameli boşa çıkar : 5:5 7:147 18:104.105 47:1-8-928-32 88:3
• Allah yoluna engel olanın ameli boşa çıkar : 47:32
• Yalnız dünyayı isteyene veririz, ancak ahirette ateş var. Ameli
boşa çıkar : 2:200 11:15.16
• Her kim imanı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur : 5:5
• Rablerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna çıkacaklarını inkâr
edenlerin ameli boşa çıkar : 18:103.105
• Başa kakmak verilen sadakayı boşa çıkarır : 2:262-264-266
• Kafirlerin amelleri serap gibi kaybolur : 24:39
• Münafıkların ameli boşa çıkar : 5:53 9:53-69-107.110 33:19
• Müşriklerin ameli boşa çıkar : 6:88 9:17 11:16 25:23 39:65
• Peygamber de olsa Allah'a ortak koşanın yaptığı bütün
ameller boşa gider : 6:88
• Nankörlerin amelleri kül gibi savrulur : 14:18
• Dinden dönenin ameli dünyada ve ahirette boşa çıkar : 2:217
• Allah ve Resulüne itaat et, amellerini boşa çıkarma : 47:33
• Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle
bağırmayın, amelleriniz boşa gider : 49:2
16 - ANA – BABA …
• Ana-babana öf bile deme : 17:23
• Ana-babana iyi davran : 2:83 4:36 6:151 17:23.24 29:8
46:15
• Ana-babaya infak etmek : 2:215
• Ana – baban şirk koşmanı isterse uyma, ama dünyada iyi
geçin : 31:15 29:8
• Allah’a ve ana – babana şükret : 31:14 46:15
• Baba ve çocuklardan hangisi daha faydalı bilemezsiniz : 4:11
• Ey Rabbim! Onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri
gibi, sen de kendilerine merhamet et : 17:25
• Rabbimiz! hesap günü beni, ana-babamı ve müminleri
bağışla : 14:41
• Eğer babalarınız… akrabalarınız,… size Allah-Resulü ve
Allah yolunda cihadtan daha sevimli ise… : 9:24
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17– ATALAR DİNİ …
• “Atalarımızın dinine uyarız” : 2:170 5:104 10:78 11:109
31:21 43:22.23
• “Babalarımızı bu yolda bulduk” : 7:28 10:78 21:53.54
26:72.74 37:69.70 43:23
• Biz, daha önceki atalarımızdan da bunu duymadık : 23:24
28:36
• “Atalarımızın taptıklarından bizi men mi ediyorsun?” : 7:70
11:62 34:43
• Atalarımızın kulluk ettiğini bırakmamızı senin namazın mı
emrediyor? : 11:87
• Siz ve atalarınız, Allah'ı bırakıp kendi icadınız olarak,
kutsadığınız şeylere kulluk ediyorsunuz : 12:40
• Eğer size babalarınızın dininden daha doğrusunu
getirmişsem de mi bana uymazsınız? : 43:24
• Atalarımız müşrikmiş biz de onlardan sonra gelen bir nesiliz
biz suçsuzuz, demeyin diye … : 7:172.173

• Ayetlerin bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihtir: 3:7
• Bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiği zaman … : 16:101
• Bir ayetin hükmünü kaldırırsak, yerine aynı yada iyisini
getiririz : 2:106
• Allah’ın sözlerini (ayetlerini ) değiştirecek yoktur : 6:115
• Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir : 24:1
• Onu uydurdu diyorlarsa, benzeri 10 sûre getirsinler : 11:13
• Onu uydurdu diyorlarsa, benzeri 1 sûre getirsinler : 2:23
10:38 [8:31]
• Onu uydurdu diyorlarsa, benzeri 1 söz getirsinler : 52:33.34
• İlk inen ayetlerden : 96:1.5 73:1 74:1
• Sure ortasında geçen besmele ayeti : 27:30
• En uzun ayet (borç-alacak yazımı) : 2:282
• Duadan sonra, fatihadan önce okunan ayetler : 37:180.182
• Sana tekrarlanan 7 ayeti (Fatiha) verdik : 15:87
• Peş peşe tekrar eden ayetler : 27:60-61-62-63-64
54:17-22-32-40
55:13-16-18-21-23-25-28-30-32-34-3638-40-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77
77:15-19-24-28-34-37-40-45-47-49

18 - AYET(LER) – SURE …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayetlerle alay edenlerle oturmayın : 4:140 6:68
Allah’ın ayetlerini eğlence yerine koyma : 2:231 45:9-35
Ayetleri etkisiz hale getirmek isteyenler : 34:5-38
Ayetleri gizleyenler : 2:42-159.160-174.175
Ayetleri yalanlayanları bilmedikleri yerden helake
yaklaştırıyoruz : 7:182 68:44
Ayetleri birkaç paraya satanlar : 2:41-174.175 5:44 9:9
Kendi yazdıklarını Allah’tan deyip satanlar : 2:79 3:79 6:93
Ayetleri bilerek yanlış yorumlayanlar bize gizli değildir :
41:40
Kalbinde eğrilik olanlar müteşabih ayetleri sorarlar : 3:7
Artık Allah’ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar :
7:185 45:6 77:50
Ayetlerin kendisine okunup ta işitmemiş gibi davrananlar :
32:22 18:57 45:7.8
Ayetleri geniş geniş açıkladık : 6:55-65-97-98-114-126
7:32-52 17:12
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19 - AZAB – CEZA …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Büyük azaptan önce yakın azabı tattıracağız : 9:101 32:21
Allah’ın azabı ansızın gelir : 7:4.5-95-187 26:202 29:53
Azap gelip çatmadan Rabbine teslim ol. Sonra … : 39:54.55
Kişi ancak kendi yaptıklarından ötürü ceza görür : 34:33
36:54 37:39 40:17 45:22-28-33 52:16 66:7
Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür : 40:40
İnsana kendi emeğinden başka yok : 53:39 35:18 52:21
73:20 76:22 77:43
Uzun yaşamak günahkarı azaptan kurtarmaz : 2:96
Azabı melekler getirir : 15:7.8-63
Biz onları derece derece bilmedikleri yerden azaba
yaklaştırıyoruz : 7:182 68:44
De ki: "Acele istediğiniz azab elimde olsaydı, aranızdaki iş
bitmiş olurdu : 6:57.58
Allah ceza vermede acele etmez : 10:11 16:61 22:47.48
27:72 35:45 42:14-21
- 14 -

• Sizin rızkınız da size vaad edilen azap da göktedir : 51:22
• Müminler Allah’ın azabından korkar, O’nun azabından emin
olunamaz : 70:28
20 - BEL’AM VE AYETLERİ SAPTIRANLAR…
Bel’am’ın köpeğe benzetilmesi : 7:175.177
Kalbinde eğrilik olanlar müteşabih ayetleri sorarlar : 3:7
Ayetleri bilerek yanlış yorumlayanları Allah bilir : 41:40
Allah’ın ayetini az bir paraya satanlar : 2:41-174.175 5:44
9:9
• Bile bile hakkı batıla bulayıp, hakkı gizleyenler : 2:42 3:71
•
•
•
•

21 - BİLGİ – BİLMEK – İLİM …
• Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? : 39:9
• Bilmiyorsanız bilenlere sorun : 16:43 4:83 10:94 21:7
25:59
• Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır : 12:76
• De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" : 2:140
• Bilmediğin şeyin ardına düşme, sorumlusun : 17:36
• Karun:"Bu servet bana bilgim sayesinde verildi." : 28:78
• Bile bile hakkı batıla bulayıp, hakkı gizleyenler : 2:42 3:71
• Bilgili iken bilmez olsun diye bazılarınız yaşlanacak : 16:70
22:5 30:54 36:68
• Ancak alimler Allah’tan içi titreyerek korkarlar : 35:28
• İnsanlara misaller veriyoruz; fakat onları ancak bilenler
düşünüp anlayabilir : 29:43
• “Rabbim ilmimi artır” de : 20:114
• Allah’ın bildirdiği hariç kimse onun ilminden bilemez : 2:255
• Bilgisi olmayanların heveslerine uyma : 45:18
• Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey
bilmiyordunuz : 16:78
• Melekler:“Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur.
Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin” : 2:32
• Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez
: 31:34
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• İlmi ile amel etmeyenlerin durumu, kitap taşıyan eşek gibidir :
62:5
• İlimde derinleşenler : 3:7 4:162
• İlim sâhipleri : 3:18 35:28 13:43 29:43
• Kendilerine ilim verilenler : 16:27 17:107 22:54 28:80
29:49 30:56 34:6 47:16 58:11
• Sana bu ilim geldikten sonra … : 3:61 13:37 28:87
• Kendilerine ilim geldikten sonra İsrailoğullarının ayrılığa
düşmesi : 10:93 42:14 4:17
• Musa ile yolculuk yapan kula katımızdan bir rahmet vermiş ve
tarafımızdan bir ilim öğretmiştik : 18:65.66
• Allah’ın Peygamberlerine ilim ve hikmeti öğretmesi : 12:22-68
21:74-78.79 27:15 28:14
• Kitaptan ilmi olan kimsenin Belkıs’ın tahtını getirmesi : 27:40
• Belkıs:Bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslim olmuştuk :
27:42
• Bilgi olmadan tartışmak : 3:66 22:3-8.9 31:20 40:35-56
22 - BORÇ …
• Borç alır veya verirseniz yazınız : 2:282
• Borç ve alacağınızı az-çok demeden yazınız : 2:282
• Borçlu darda ise, alacağınızı erteleyin – bağışlamanız daha
güzeldir : 2:280
• Miras taksimi, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine
getirildikten sonra hak sahiplerine verilir : 4:11.12
• Sadaka (zekat) ancak şunlara verilir: Fakirler… borçlular,
Allah yolundakiler, yolda kalmışlar : 9:60
• Allah’a verilen borca O, kat kat ecir verir : 2:245 57:10.11-18
23 - BÜYÜ …
•
•
•
•
•

Şeytanlar kâfirlik edip, insanlara sihir (büyü) öğretirler : 2:102
Büyü yaparak Allah’ın izni olmadan zarar verilemez : 2:102
Büyü yapıp satan ve onu alanın ahirette nasibi yoktur : 2:102
Büyü yapan nereye varsa iflah olmaz : 20:69 10:77
Büyü ve büyücünün şerrinden Allah’a sığınmak : 113:1.5
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24 - CARİYE – KÖLE …

25 - CEHENNEM – ATEŞ …

• Mümin bir cariye, hoşunuza giden müşrik bir kadından daha
hayırlıdır : 2:221
• Dört evliliğe izin vardır. Ancak adil olamazsan bir tane al
veya sahip olduğun cariye ile yetin : 4:3
• Cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır : 4:24
• İçinizden özgür mümin hanımlarla evlenmeye gücü
yetmeyenler, mümin cariyeler ile evlensin : 4:25
• İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyi olanları
evlendirin : 24:32
• Müminler ırzlarını korurlar, ancak eşleri ve cariyelerine karşı
hariç… : 23:5.6
• Namuslu kalmak isteyen cariyeleri fuhşa zorlamayın : 24:33
• Köleler, cariyeler ve küçük çocuklar üç vakitte odanıza
girerken sizden izin istesinler… : 24:58
• Mümin köle ve esirler kadınlar mahrem yerlerini ve süslerini
kendi cariyelerine göstermelerinde sakınca yoktur : 24:31
33:55
• Mümin bir köle, hoşunuza gitse bile müşrik bir erkekten daha
hayırlıdır : 2:221
• Kısas yaparken hür ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın kısas
olunur : 2:178
• Bir mümini yanlışlıkla öldürenin cezası mümin bir köle azat
etmektir… : 4:92
• Yemini bozma kefareti…bir köle azat etmektir : 5:89
• Kadınlarına zıhar yapanların karılarına yaklaşmalarından
önce bir köle azat etmeleri gerekir… : 58:3
• Sağ tarafın halkı olmanın yolarından biri de köle azat etmektir
: 90:13.18
• Zekat verilebilecek yerlerden biri de köle ve esirlerdir : 9:60
• Hiç bir şeye gücü yetmeyen bir köle ile infak eden kimsenin
örneği … : 16:75
• Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin …
bedel vermelerini kabul edin : 24:33
• Allah, size örnek veriyor. Emrinizdeki köleleri, elinizdeki
mallara eşit olarak ortak eder misiniz? : 30:28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Her kişinin yaptıklarına göre derecesi vardır : 6:132 46:19
Ateşin tarifi … : 70:15.18 77:32.33 104:7
Sekar cehenneminin tarifi : 74:27.30
Sekar cehenneminin üzerinde 19 (bekçi melek) vardır : 74:30
Haviye denen ateş ve ona atılacak olanlar : 101:8.11
Hutame denen ateş : 104: 4.7
Cahîm denen ateş : 44:47 52:18 82:14 83:16
Cehennemin muhafızları meleklerdir : 74:30.31
Cehennemin 7 kapısı vardır : 15:44
Cehennemin homurtusu – öfkeden çatlaması : 25:12 67:7.8
Cehennem ateşi yavaşladıkça onu alevlendiririz : 17:97 3:88
Herkes cehenneme gidecek (uğrayacak) : 19:71.72
Kurtuluşa çağırana karşılık, ateşe çağıranlar… : 40:41.44
Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakın : 66:6
2:24
Cehennemi kafir cin ve insanlar dolduracak : 11:119 32:13
Cehennemi şeytan ve ona uyanlar dolduracak : 38:85
Cehenneme “doldun mu?” denir. O da “daha yok mu?” der :
50:30
Cehennemde kafirler için yer mi yok? : 39:32
Cehennem azabı süreklidir : 2:80 4:14-93-169 5:37-80
6:128 7:30.36 9:17-63-68 10:27-52 11:107 13:5 16:29
20:101-127 21:99 22:22 23:103 25:65-69 32:14-20 33:65
37:9 39:40-72 40:10.12-76 41:28 42:45 43:74.75 45:35
46:14 47:15 58:17 59:16.17 64:10 72:23 78:23 82:16
87:11.13 98:6
Kafirlere, kapıları üzerlerine kilitlenecek ateş vardır :
90:19.20
Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı
sen mi kurtaracaksın? : 39:19
Cehennemden çıkma istisnası olabilir mi? : 6:128
11:105.108
Kafirler halat iğne deliğinden geçmedikçe, cennete giremez :
7:40
Cehennem-ateş kafirler için hazırlanmıştır : 2:24
3:10-131-151-181 4:56-102-151 5:10-36-72.73 7:36-50
8:14-36 9:17-49-68 10:70 11:17-107-119 13:5-25-35
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14:2 16:104-106 17:8-97.98 18:29-102 21:98-101
22:19-57-72 25:11 29:54-68 32:13-20-64 33:64.65
35:7-36 36:63.64 38:27-55.56 39:32-60-71
40:6-10.12-76 41:19-24-28 42:45 43:74 46:34 47:12
48:6-13 50:23.26 52:13.14 57:15-19 58:4-5-8-16.17
59:2.4-17 64:10 66:9 67:6 70:1.3 72:23 76:4-31
78:21.22-40 79:37.39 80:40.42 82:14 83:17 84:22.24
85:10 87:11.13 88:23.24 90:19.20 92:14.16 98:6 111:1.5
26 - CEHENNEMLİKLER VE CEZALARI ...
• Kitabı solundan verilenlerin feryadı ve başına gelecekler :
69:25.37
• Cehennemliklerin feryadı : 33:66
• Kafirler ve şeytanlar ateşin etrafında diz çöktükten sonra her
cemaatin en asilerini ortaya atacağız : : 19:68.69
• Cehennemliklerin pişmanlığı : 6:31 25:27.29 42:44
• “Keşke toprak olsaydım” diyenler : 78:40
• “Keşke bu hayatım için iyi amel yapıp gönderseydim” derler :
89:24 15:2
• Cehennemliklerin başlarına gelecekler… : 22:19.22 44:43.50
69:25.37
• “Rabbimiz bizi ertele çağrına uyalım” derler: 6:27.28 14:44
35:37 40:11
• “Rabbimiz bizi ertele çağrına uyalım” derer, dönseler bile yine
aynı işleri yaparlar : 6:27.28 [44:15]
• Zalimlere mazeretleri fayda vermez : 30:57 40:52
• Onlara malı-saltanatı fayda vermez : 69:28.29
• Zakkumun tarifi… : 37:62.67
• Orada ne serinlik ne de soğuk içecek tadacaklardır : 78:24
• Onların yiyeceği kuru dikendir : 88:6.7
• Onlara kaynar su içirilir : 6:70 10:4 18:29 47:15 55:44
56:42.44
• Onlara kokuşmuş su içirilir : 38:57
• Kafirlere irin içirilir, yutamazlar ve ölemezler : 14:16.17 69:36
78:25
• Susuzluk çeken deve gibi kaynar su içerler : 10:4 65:54.55
• Onlar 70 arşınlık zincire vurulur : 14:49 25:13 69:32
- 19 -

• Kafirlerin boyunlarına demir halka vurulur : 13:5 34:33 36:8
40:71 76:4
• Suçlular simasından tanınır. Alın ve ayağından tutulur : 55:41
96:15.16
• Onlar ateşe yüzüstü sürülecekler : 54:48
• Onları kör-sağır-dilsiz halde yüzükoyun haşrederiz : 17:97
• Cehennemliklere konuşma izni de verilmez : 77:35.36
78:37.38
• Onlara azap üstlerinden ve ayaklarının altlarından gelir :
29:55 39:16
• Onların orada bir soluk alışları var ki… : 11:106 21:100
• Ateşin içinde sırıtıp kalırlar : 23:104
• Onlara ateşten döşek ve örtüler vardır : 7:41
• Onların gömlekleri katrandandır : 14:50
• Cehennemde çeşit çeşit azab vardır : 14:17 22:19.21 38:58
40:71.72 55:43.44 37:66.68 73:12.13
• Ateş insanların hakkını vermeyip kasada yığanı çağırır :70:18
• “Benim bir arkadaşım vardı, az kalsın beni ateşe atacaktı
…” diyen cennetlik : 37:50.61
• Ateştekiler bekçilere: “Rabbinize dua edin de bir gün olsun
azabı hafifletsin” derler : 40:49
• Ateştekiler bekçilere: “Rabbiniz bizim işimizi bitirsin ” der :
43:77
• Ateştekiler cennettekilere : “Suyunuzdan ve size verilenlerden
bize de verin” derler : 7:50
• Kafirler: “Dünyada kötü saydıklarımızı cehennemde niye
göremiyoruz?” derler : 38:62
• “Dünyada zevk sürüp yoldan çıktınız. Şimdi tadın azabı!” :
46:20 10:7.8
• Cehennemdeki cin ve insanların gözü kulağı var, ama işe
yaramaz. Onlar hayvandan daha aşağıdırlar : 7:179
• Cehennemliklerin dünyada kalış süresindeki ihtilafı : 10:45
20:103.104 23:112.114 30:55
• Cehennemlik olduğu belli olana -akraban dahi olsa- af dileme
: 9:113
• Ogün Allah hakkında yalan söyleyenin yüzü kapkara kesilir :
39:60
• Her kim Allah’ın huzuruna kötülükle gelirse artık yüzleri
ateşte sürtülür : 27:89.90
- 20 -

• Her milletten, rahman olan Allah'a en çok âsi olanları çekip
ayıracağız : 19:69.72
27 - CENNET …
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cennette su-süt-şarap ve bal ırmağı vardır : 47:15
Firdevs cenneti … : 18:107 23:11
Meva cenneti … : 32:19 53:15
Naim cenneti … : 5:65 9:21 10:9 22:56 26:85 31:8 37:43
52:17 56:12-89 68:34 70:38 82:13
Adn cenneti … : 9:72 13:23 16:31 18:31 19:61 20:76
35:33 38:50 40:8 61:12 98:8
Genişliği göklerle yer arası kadar olan Cennet için koşuşun /
yarışın : 3:133 57:21 83:26
Cennette ölüm yoktur : 44:56 50:34 65:11 87:17
Cennet ebedi sürecektir : 2:25 3:15-198 4:13-57-122
5:85-119 7:42 9:22-72-100 10:26 11:23 14:23 15:48
18:3-108 20:76 21:102 23:11 25:15.16-76 29:58 31:8.9
32:19 35:35 39:73 43:71 44:56 46:14 48:5 50:34
52:17.18 57:12 58:22 64:9 65:11 87:17 98:8
Cennette yorgunluk ve usanma yoktur : 35:35
Cennette açlık, susuzluk, sıcaktan bunalma yoktur :
20:118.119

28 - CENNETLİKLER VE NİMETLERİ …
• İyi işlerini kabul edip günahını affettiğimizi cennete koyarız :
39:35 46:16 48:5 61:11.12 64:9.10 22:49.50 3:195 4:31
29:7 34:4
• Cennet Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlandı : 57:21
• Allah'a ortak koşana, cennet haram kılınmıştır : 5:72
• Kurtuluşa erenler şunlardır… : 103:1.3
• Sağın adamları şunlardır … : 90:13.18
• Takvâ sahiplerine en yüksek cennet makamı verilecek : 25:75
• Cennetliklerin bazısı önceki, bir kısmı sonraki ümmetlerden :
56:39.40
• Cennettekilere kesintisiz bir ödül vardır : 41:8 84:25 95:6
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• Cennettekilere her istedikleri verilir : 16:31 21:102 25:16
36:57 39:34 41:31 42:22 43:71 50:35 52:22
• Cennetteki nimetler bitmez-tükenmez : 9:21 38:54 68:34
95:6 [32:17]
• Cennetliklere yaşıt-bakire kadın var : 56:36.37
• Cennetliklere insan ve cin dokunmamış bakire kadınlar var :
55:56-74
• Cennetliklere yalnız eşlerine bakan iri gözlü kadınlar var :
37:48 44:54 55:56
• Cennetliklere yalnız eşlerine bakan yaşıt kadınlar var : 38:52
• Cennetliklere göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var :
78:33
• Cennetliklere saklı yumurta gibi (pürüzsüz) eşler var : 37:49
• Cennetliklere saklı inci gibi civanlar hizmet eder : 52:24
56:22.23
• Etraflarında hizmetçi, ölümsüz gençler dolaşır : 56:17 76:19
• Onları ceylan gözlü hurilerle evlendiririz : 52:20
• Cennetteki bazı nimetler… : 56:10.40 43:68.73
• Cennetteki içkiler sarhoşluk vermez : 37:47 52:23
• Cennettekilerin kalbinden kini söküp atacağız : 7:43 15:47
• Cennette boş söz ve günaha sokan laf işitmezler : 19:62
56:25 88:11
• Cennettekilere hiçbir yorgunluk dokunmaz : 15:48 35:35
• Onlara yakıcı sıcak ve dondurucu soğuk dokunmaz : 76:13
• Mümin eşlerin birlikte cennete girmesi : 9:72 13:22.24
36:55.56 40:8 43:70 52:21 84:7.9 (66:6)
• |||||||||| Kafir eşlerin birlikte cehenneme girmesi : 39:15
37:22.23 42:45
• Yüzler var ki, o gün ışıl ışıl Rablerine bakarlar : 75:22.23
80:38:42
• ||||||| Kafirlerle Rableri arasında perde vardır : 83:15
• Salih amel işleyenlere cennet vardır. Bir de fazlası (Allah’ı
görmek) : 10:26 35:30 50:35
• Cennettekilerin sevinci ve konuşmaları (muhabbetleri) :
52:25.28
• Cennetle cehennem arasındaki Araf halkının cennete
gitmesi: 7:46.49
• İnsanların bir kısmı cennete, bir kısmı da cehenneme girer :
42:7
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• Nankörler nimet cennetlerine mi gireceklerini sanıyorlar? :
70:38
29 - CİHAD (SAVAŞ) – BARIŞ – GANİMET …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cihada izin veren ilk ayet : 22:39
Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı : 2:216
Sen Allah yolunda savaş, Müminleri de teşvik et : 4:84 8:65
Size ne oluyor da Allah ve mazlumlar … için
savaşmıyorsunuz : 4:75.76 [2:250.251]
Size ne oluyor da savaşın denince çakılıp kaldınız : 9:38.39
"Keşke cihad hakkında bir sûre indirilse" deyip indirilince
münafıklar ölümden korkarlar : 47:20
Fitne (baskı) kalkıp, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla
savaşın! : 8:39 2:193
Onlarla savaşın ki, Allah sizin elinizle onlara azap etsin : 9:14
Savaşta kafirlerle karşılaşınca boyunlarını vurun. Onlara
üstün gelince bağlayıp esir alın… : 47:4
Hiçbir peygambere, kesin zafere ulaşıp üstün gelmedikçe esir
alması yakışmaz : 8:67.68
Savaş esiri olarak elinize geçen cariyeler hariç, evli
kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı : 4:24
Allah kendi yolunda kenetlenip savaşanları sever : 61:4
Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her
iki durumda da büyük bir mükafat vardır : 4:74
Size azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? İman edip,
mal ve canlarınızla savaşırsınız : 61:10.11
Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet
vermek üzere satın almıştır …: 9:111
Hacılara su verip, Kâbe’yi onarma işini, iman edip cihad
etmeyle bir mi tutuyorsunuz?: 9:19.20
Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden,… cennete
girivereceğinizi mi sandınız? : 3:142
Allah cihad edeni; Allah’ı, Peygamberi ve müminleri sırdaş
edinenleri çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? : 9:16
Savaşta iki topluluk karşılaşınca başınıza gelenler, müminleri
ayırt etmek içindir : 3:166.167
Biz cihad edenleri yollarımıza iletiriz : 29:69
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• Biz cihad edip sabredenler belli olana dek deneyeceğiz :
47:31
• Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun
yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz : 5:35
• Müminler Allah yolunda, kafirler tâgut yolunda savaşır… :
4:76
• Baba-çocuk-eş-iş-ev …bunları Allah’tan, Resulü’nden ve
cihadtan daha çok seviyorsanız … : 9:24
• Özürsüz oturanlarla, cihad edenler bir olmaz : 4:95
• Cihadtan geri kalanlar ve bağışlanmaları : 9:81-102.103-118
• Cihada katılmadığından dolayı köre – topala - hastaya vebal
yoktur : 48:17 9:91.92
• Fetihten önce … cihad edenler, sonrakilerle bir olmaz : 57:10
• Bir grup cihada çıkmayıp ilim tahsil etsin : 9:122
• Kafirlerle topluca karşılaşınca kaçmayın : 8:15.16
• O zaman (Uhud’da) Peygamber sizi çağırıyordu da, dönüp
bakmadan uzaklaşıyordunuz : 3:153
• Cihadta Allah’tan çok insanlardan korkanlar var : 4:77
• Cihadta sizi onlara, onları da size az gösteriyorduk : 8:44
• Allah’ın yardımıyla kafirlerin müminleri iki kat görmesi : 3:13
• Allah’ın izniyle az topluluk çok topluluğu yener : 2:249 8:65
• Allah’ın yardımı ile 20 mümin 200 kafiri; 100 mümin de 1000
kafiri yener : 8:65.66
• Cihadta sayıya güvenince yenilmek ve kaçmak … : 9:25
• Hendek Savaşı … : 33:9.27
• Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer size
yardım etmezse, size yardım edebilecek yoktur : 3:160
• Savaşta Meleklerin müminlere yardımı : 3:124.125 8:9
• Ogün onları siz değil, Allah öldürdü. Attığınızda da Allah attı :
8:17
• Savaş için at besleyin : 8:60
• Müminlerden iki grup çatışırsa aralarını bulun … : 49:9
• Bölük bölük ya da hep birden savaşın : 4:71
• Cihadta müminlerin çok zorda kalması… imtihanı : 33:10.11
• Kafirlerle savaşın sizde caydırıcılık bulsunlar : 9:123
• Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı
sert davran : 66:9 9:73 9:123
• Ehli kitaptan Allah ve resulüne uymayanlarla cizye verene
dek savaşın : 9:29
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• Siz üstün iken barışa çağırıp, gevşemeyin : 47:35
• Hep birden barışa girin, barıştan sapmayın : 2:108.209
• Eğer müşrikler barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve
Allah'a tevekkül et : 8:61
• Sana ganimet taksimini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi
Allah'a ve Resulüne aittir : 8:1
• Ganimetin beşte biri Allah’a, peygambere ve onun
yakınlarına, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir :
8:41
• Elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a
karşı gelmekten sakının : 8:69
• Savaşmadan alınan ganimet (fey), Allah'a, Resul'e, onun
yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir : 59:7
• Savaşmanın yasak olduğu aylar … : 2:194-217 9:36.37
30 - CİMRİLİK …

31 - CİNLER …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• İnsan gerçekten çok cimridir : 17:100 100:8
• İnsan kendisine kötülük dokundu mu sızlanır, hayır
dokunduğu zaman da cimrilik eder : 70:20.21
• Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler : 57:24
• Kendi iyiliğinize olarak harcayın, kim nefsinin cimriliğinden
korunursa kurtuluşa erer : 64:16 59:9
• İnfaka çağrılınca cimrilik etmeyin : 47:38
• Allah bütün mallarınızı harcamanızı isteseydi cimrilik edip,
kinlenirdiniz, bu yüzden istemiyor : 47:36.37
• Eli sıkı olma büsbütün eli açık ta olma : 17:29
• Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayanın vay haline! Malının,
kendisini ebedi yaşatacağını sanır : 104:1.3
• Cimrilik edip, kendini yeterli görenin,… güçlüklere uğramasını
kolaylaştırırız. Malı da onu kurtarmaz : 92:8.10
• Cimrilik ettikleri şeyler ceza günü boyunlarına dolanır : 3:180
• Altın-gümüş yığıp infak etmeyenlere azap edilecek : 9:34.35
• Allah’ın rahmet hazineleri sizin olsa cimrilik edersiniz : 17:100
• Müminler harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi
arasında orta bir yol tutarlar : 25:67
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•
•
•

Cinler ateşten yaratıldı : 55:15
Cinler zehirli ateşten yaratıldı : 15:27
Cinler gaybı bilmezler : 34:14 72:10
Cinlere tapanlar (satanistler) : 34:41
Cinler ve insanlar ancak Allah’a ibadet için yaratıldı : 51:56
Cinler de hesaba çekilecekler : 37:158 6:130
Cinleri Allah'a ortak koşanlar : 6:100
Cinlerin salih olanı ve salih olmayanı vardır : 72:1.5-11-14
46:29.31
Cinlerin Kur’an dinleyip, kavimlerine tebliği : 46:29.31 72:1.2
Cinlerden bazısı doğru yolu araştırıp bulmuştur : 72:14
Cinlerin şerrinden sığınma duası : 114:1.6
Haber çalan cinlere göktaşı gönderilir : 15:18 26:212 37:
6.10 67:5 72:8.9
Bazı erkekler erkek cinlere sığındı. Onlar da onları azdırdı :
72:6
İnsanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez
zannederdik : 72:4.5
Cinlerden bir ifrit, Süleyman’a "Sen makamından kalkmadan
o tahtı sana getiririm, bu işe gücüm yeter" dedi : 27:39
Cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık : 7:179

32 - DİN …
• Allah katında din, İslâm'dır : 3:19-83-85 [21:92 23:52]
• Allah Müslüman olun diye, size nimetini tamamlamaktadır :
16:81
• Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım.
Size din olarak İslâm’ı beğendim : 5:3
• Allah dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü
hidayet ve Hak Din ile gönderdi : 9:33 48:28 61:9
• İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır : 39:3 16:52
• Dini Allah’a has kılmak : 7:29 10:22 29:65 31:32
39:2-11-14 40:14-65 98:5
• Dini Allah'a has kılıp Hanif olarak Allah'a kulluk edin : 98:5
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• Yönünü Hanif olarak dine çevir, sakın müşriklerden olma :
10:106 2:135 30:30 39:11.15
• Allah’ın dininden başka din mi arıyorlar ? : 3:83 – 85
• Dinde zorlama yoktur : 2:256 10:99 88:21.22
• Allah, … babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir
zorluk kılmamıştır : 22:78
• Allah, dindeki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor : 4:28
• Allah sizin için kolaylık diler, güçlük istemez : 2:185 5:6
87:8
• Allah dinde hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemez :
2:233-286 6:152 22:78 23:62 65:7
• “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye
peygamberlerine indirdiğini Allah size din kıldı : 42:13
• Dinlerini parça parça edip, gruplaşanlar : 6:159 21:93 23:53
30:32
• Din yalnız Allah’ın oluncaya dek onlarla savaşın! : 2:193 8:39
• Dinlerini oyun-eğlence edinip, dünyaya aldananı bırak : 6:70
7:51
• Sizin dininiz size, benim dinim bana : 109:6
• Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz : 49:16
• Yahudi ve Hıristiyanlar dinlerine uymadıkça senden asla razı
olmazlar : 2:120
• Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin : 5:77
• Ey iman edenler! Allah'ın helal kıldığını haram saymayın,
dinde aşırı da gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez : 5:87
• |||||||||| De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz
rızıkları kim haram kılmış?..." : 7:32
• Birçoğu bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan
saptırıyorlar. Rabbin, dinde sınırı aşanları bilir : 6:119
• Dinde aşırı gitmek / haddi aşmak : 2:173-190 3:112
5:2-77.78-87-101 6:119 7:32 10:74-83 11:112 17:33 23:7
25:21 36:19 39:53 40:34 44:31 51:34 70:31 83:12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dağlardan geçen beyaz-kırmızı-siyah yollar yaptık : 35:27
Yıldızlar yol bulmaya yarar : 6:97 16:16
Dağları durur mu sanırsın. Onlar yürümektedir : 27:88
Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar
yerleştirdik : 13:3 15:19 41:10 77:25.27
Yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan,
onun için sabit dağlar yaratan O’dur : 27:61
Allah, … sizin için dağlarda barınaklar yarattı : 16:81
Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yaptık : 78:6.7
Dağlar ve kuşlar Davut (A.S.) ile birlikte tesbih eder : 34:10
O, yeryüzünü bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada
sizin için yollar meydana getirdi : 43:10
Sana dağları sorarlar. Rabbim onları ufalayacak,de : 20:106
Allah, gemilerin yüzmesi ve rızık arayın diye denizi emrinize
verdi: 14:32 16:14 17:66 22:65 30:46 35:12 45:12
Allah dilerse rüzgarı durdurur da yelkenli gemiler denizin
üzerinde duruverirler : 42:33
Denizde akıp giden gemilerde ibretler vardır : 2:164 31:31
36:41 42:32 55:24
İki denizin tatlı ve tuzlu sularının karışmaması : 25:53 27:61
35:12 55:19.20
Eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir : 67:30
Rüzgâr gönderip bulut kaldıran Allah'tır : 30:48 35:9 7:57
Allah yağmurdan önce rüzgar gönderir . 7:57 25:48 27:63
30:46-48
Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik : 15:22
Rabbin gölgeyi uzatmaktadır. Dileseydi onu elbet hareketsiz
de kılardı : 25:45
Size yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan
tutuşturmaktasınız : 36:80 56:71.72

34 - DOST EDİNMEK …
33 - DOĞADAKİLER VE DOĞA OLAYLARI…
• Allah korkusundan yuvarlanan taşlar: 2:74
• Sizi sarsmasın diye dağlar yarattı. Yol bulmak için de ırmak
ve yollar yarattı : 16:15 21:31 31:10
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• Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinme. Yoksa … : 3:28-100118-149 4:144 5:51-57 11:113
• Kafir ise aileni de dost edinme : 9:23 11:45.47 29:8 58:22
• Allah’ın gazaplandığı kavmi dost edinme : 60:13
• Münafıkları dost edinme. Onlar sizin inkarınızı ister : 4:89
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• Keşke falancayı (bâtıl yolcusunu) dost edinmeseydim! Kur'an
bana gelmişken o, beni ondan saptırdı : 25:29
• Benim de, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin.
Onlara sevgi mi besliyorsunuz? : 60:1.2
• Seninle Din konusunda savaşanı dost edinme : 60:9
• Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Bu
yaptıkları iş ne kötü : 5:80
• Onlar, Allah'a, Peygamber'e ve Kur'ân'a inanmış olsalardı,
kâfirleri dost tutmazlardı : 5:81
• Kafirleri dost edinirseniz yeryüzünde fitne kargaşa çıkar : 8:73
• Kafirleri dost edinip onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar
: 4:139
• Allah’tan başka dost edinen, örümcek evi gibi zayıf ev edinir :
29:41
• İnkar edenler birbirlerinin dostudur : 8:73 5:51
• Müminler birbirlerinin dostudur (özellikleri) : 8:72
• Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudur : 9:71.72
• Birbirinin dostu olan mümin erkek ve mümin kadınların
özellikleri … : 33:35
• Sizin dostunuz/ veliniz Allah, Resulü ve namaz kılıp, zekat
verenlerdir : 5:55
• Salihlerle dostluk için dua : 26:83 27:19
• Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir aracı, yardımcı vardır :
2:107 4:45 6:51 9:116 11:113 29:22 32:4 42:31
• Allah, iman edenlerin velisidir/ dostudur : 2:257 3:68 5:55
• Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin
dostudurlar : 5:51
• ||||||| Ehli kitap : “sizin dininize uyandan başkasına
inanmayın” : 3:73
• ||||||| Ehli kitap senden razı olmaz, dinlerine uymadıkça :
2:120
35 - DUA …
• Duanız / ibadetiniz yoksa Rabbim size değer vermez : 25:77
• Ancak sana kulluk eder ancak Senden yardım isteriz : 1:5
6:56
• Allah’a güzel isimleri ile dua edin : 7:180
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İbadet ve dua geceleri daha etkilidir : 73:6
Allah’a korku ve ümitle dua etmek : 7:56 21:90 32:16
Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin : 2:45-153
Sabah akşam Rablerine rızasını dileyerek dua eden
kimselerle beraber sen de sabret : 18:28
İnsan, hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine
de dua eder. İnsan pek acelecidir : 17:11
Allah’a yalvararak gizlice dua et. Haddi aşma : 7:55 40:65
Rabbini içinden kısık sesle an, gafillerden olma : 7:205
Doğrusu Rabbim duaları işitendir : 14:39
Dua Allah’a yapılır. Diğer dua yapılanlar bir şey yapamazlar :
13:14 22:62 40:14
Şirk koştukları güçler ve nesneler ne onlara yardım
edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler : 7:192
Rabbinin emri geldiğinde Allah’ı bırakıp yalvardıkları onlara
hiç bir fayda sağlamadı : 11:101
Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme : 26:213 28:88
Yardım görmek umudu ile ilah edinenler : 36:74.75
Dini Allah’a has kılarak O’na dua edin : 7:29 40:65 72:20
Allah’ı bırakıp fayda-zararı olmayan şeylere yalvarma : 22:12
“Ben insanlara yakınım, dua edenin duasına cevap veririm.
… : 2:186 11:61 [13:18]
Dua edin kabul edeyim. Kulluğa yanaşmayana ateş var :
40:60
Bineğe binince yapılacak dua : 43:13.14
Yerdeki ve gökteki herkes Allah’tan ister : 55:29
Başınıza bela gelse, ancak Allah’a yalvarırsınız : 6:40.41
Cennettekilerin dua sonu “Hamd alemlerin rabbinedir” : 10:10
Rabbena Atina … duası : 2:201 7:156
Rabbena firli … duası : 14:41 [71:28]
Peygamberin duasını kazanmak : 9:99[103]
Başka birinden dua etmesini istemek : 12:97 48:11 60:12
63:5.6 [9:103]
Kafirlerin duası boşa gider : 13:14 40:50
Kafirlerin duası ağzına su gelsin diye avucunu suya uzatan
gibidir : 13:14
Beddua … : 10:88 23:39.41 26:118 54:10 71:24-26-28
Hz. Nuh’un bedduası : 71:24-26.28
Hz. Musa’nın bedduası : 5:25 10:88
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• Kur’an’daki bazı dualar : 1:1.7 2:127-129-201-250-286
3:8.9-26.27-35.39-52.53-146.147-191.194 5:83.84
7:155.156 11:47 12:101 14:35.41 17:23.24-80 18:10
20:24.35-114 21:83-87-89-97.98 23:109-118 25:65.66-74
26:83.87-168.169 27:19 28:21.22-24 29:30 30:99.100
40:7.9 43:12.14 46:15 59:10 60:5 66:11 71:26.28
113:1.5 114:1.6
36 - DÜNYA HAYATI …
• Dünya hayatı bir eğlenceden ibarettir : 3:14 6:32 29:64
47:36 57:20
• Dünya hayatı aldatıcı bir zevktir : 3:185
• Dünya hayatı önce yeşil sonra kuru bir ot gibidir : 10:24
18:45.46 57:20
• Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında yol azığı gibidir : 13:26
• Dünya hayatı sizi aldatmasın…: 31:33 35:5
• Dünya hayatı kafirlere süslü gösterildi : 2:212
• Sizdeki dünya malı biter, Allah katındakiler tükenmez : 16:96
• Size verilenler dünya hayatının süsü / metaıdır : 18:46 28:60
42:36
• İnsanlara kadın-oğul, mücevher,hayvan, ekin süslü
gösterildi,bunlar dünya hayatının geçici faydalarıdır : 3:14
• Yalnız dünyada isteyene veririz, ancak ahirette ateş var.
Ameli boşa çıkar : 2:200 11:15.16
• Dünyada güzel amel işleyene güzel bir mükafat var. Ama
ahiret yurdu daha hayırlıdır : 16:30
• Dünya zevki azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan
için daha hayırlıdır : 4:77 28:60
• Dünya ve ahiret için isteyene nasip vardır : 2:201
• Ahretlik isteyene veririz. Dünyalık isteyene de veririz. Ancak
ahirette nasibi olmaz : 42:20
• Kim dünya nimeti isterse, dünya ve ahiret nimeti Allah
katındadır : 4:134
• Azıp da dünya hayatını tercih eden cehennemdedir :
79:37.39 3:196
• Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve kendilerini dünya
hayatının aldattığı kimseleri bırak : 6:70
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• Ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma : 28:77
62:10
• Onları, ne ticaret ne de alış-veriş Allah'ı anıp, namaz
kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz : 24:37
• Zinetler ve temiz rızıklar dünya hayatında inananlar içindir,
kıyamet gününde de yalnız onlara aittir : 7:32 16:30
37 - DÜŞÜNMEK – AKLETMEK …
• Kitabı okuduğunuz halde düşünmez misiniz? : 2:44-82 69:42
• Düşünesiniz diye… : 2:219-221-242-266 6:151-152 10:24
14:25 16:90 28:43-46-51 39:27
• Temiz akıl sahipleri düşünür … : 2:269 16:44 40:13
• Düşünmüyor musunuz? : 3:65 6:50-80 7:184 10:16
11:24-30 16:17 19:67 30:8 32:4 37:155 45:23
• Ne kadar az düşünüyorsunuz : 27:62 40:58 69:42
• Düşünüp öğüt almak … : 7:26 25:50 38:29
• Nimetleri düşünmek… : 7:74 35:3
• Düşünsenize … : 11:88 23:68-85 56:62
• Düşünmüyorlar … : 25:40
• Düşünen toplum için … : 13:3-4 16:11-69 24:27 30:21
39:42 45:13
• Ayetleri ve hikmeti düşünün : 33:34
• Aklınızı kullanasınız diye …: 2:73-164 22:46 57:17 59:2
• Akletmiyor musunuz? : 2:76 6:32 11:51 12:109 21:10-67
23:80 28:60 36:68 37:138
• Aklını kullananlar için … : 2:164 12:111 16:12-67 20:54-128
29:35 30:24.25-28 38:29 45:5 85:5
• Onlar akletmezler … : 5:103 10:42
• Aklını kullanmayanlar … : 10:100 29:63 39:43 59:14 67:10
• Aklını kullanmayanları şeytan saptırır : 36:62
• Allah’tan sakının, ey akıl sahipleri! : 65:10
• Ayetler vardır … : 2:164 3:13-49-190 6:99 10:6-67 11:103
12:7-105-111 13:3.4 14:5 15:75-77 16:11.13-65.69-79
20:54-128 23:21-30 24:44 26:8-67-103-121-139-157174-190 27:52-87 29:24-44-51 30:21.24-37 31:31 32:26
34:9-19 39:21-42-52 42:33 45:3.5-13 50:3 79:26
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38 - ERKEKLER …
Erkekler kadınlar üzerinde yönetici-hakimdirler … : 4:34
Erkeklerin kadınların üzerinde 1 fazla hakkı vardır : 2:228
Mirasta erkeğe iki pay, kadına bir pay vardır : 4:11-176
Kadınlar, erkekler için, erkekler de kadınlar için bir örtü gibidir
: 2:187
• Çocuğu emzirenin yiyecek ve giyecekleri babaya aittir : 2:233
• Mümin erkeklere söyle, gözlerini (harama) dikmesinler,
ırzlarını da korusunlar : 24:31
•
•
•
•

39 - EVLİLİK – NİKAH – ZIHAR …
• Kaynaşmanız için eşler veren, aranıza sevgi-merhamet veren
Allah’tır : 30:21
• Bekarları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah kendi lütfu ile
onları zenginleştirir : 24:32
• Evliliğe güç yetiremeyenler… varlık sahibi olana dek iffetlerini
korusunlar : 24:33
• Dört evliliğe izin vardır. Ancak adil olamazsan bir tane al : 4:3
• Çok istesen de kadınlar arasında adaleti sağlayamazsın :
4:129
• Nikahı helal olan kadınlar… : 4:24 5:5 33:50
• Amca-dayı-hala-teyze kızı ile evlenebilirsiniz : 33:50
• Cariyelerin nikahı : 4:24.25 24:32
• Evlenilmesi haram olan kadınlar … : 4:23.24
• Mümin kadınları kafirlere vermeyin, helal değildir : 60:10
• Kafir kadınları nikahınızda tutmayın : 60:10
• Müşrik kadın veya erkekle iman edene kadar evlenmeyin:
2:221 24:3
• Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin : 4:22
• Boşanan kadını bir başkası almadan, ilk koca tekrar alamaz :
2:230
• Ehli kitabın iffetli kadınları … nikahla size helal kılındı : 5:5
• Zina eden zina edenle evlenir : 24:3
• İyi-temiz kadın, iyi-temiz erkeğe; (zıttı da öyledir...) : 24:26
• Zifaftan önce boşanan kadın iddet beklemez : 33:49
• Karı-kocayı barıştırmak için ailelerden hakem tain edin : 4:35
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• Zıhar yapan kocası hakkında … Allah'a şikayette bulunan
kadının sözünü Allah işitmiştir : 58:1
• Allah zıhar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır : 33:4
58:2
• Zıhar yapanın kefareti … : 58:3.4
40 - FAİZ (RİBA) …
• Faiz yiyen kıyamet günü şeytan çarpmış gibi kalkar. Bu,
"alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir : 2:275
• Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır… yeniden faize
dönen cehennemde süresiz kalacaktır : 2:275
• Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir : 2:276
• Mal artsın diye verdiğiniz faiz Allah yanında artmaz. Zekat
verenin malı ise, kat kat artar : 30:39
• Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini
bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz : 2:278
• Faiz yiyen Allah ve resulüne savaş açmıştır : 2:279
• Kat kat artırılmış faiz yemeyin : 3:130
• Aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin : 2:188 4:29
• Yahudilerin yasaklandıkları halde faiz almaları … sebebiyle
temiz şeyleri haram kıldık : 4:160.161
41 - FASIKLAR …
• Allah size küfrü, fasıklığı ve isyanı kötü göstermiştir : 49:7
• Fasıkın haberini araştırmadan hüküm verme. Yoksa … : 49:6
• Fasıklar sözlerini bozar, akrabalık bağlarını keser ve
bozgunculuk yaparlar : 2:26.27 3:82
• Haramları işlemek fasıklıktır : 5:3 6:121 9:24
• Namuslu kadınlara iftira atıp sonra da dört şahit
getiremeyenler fasıklardır : 24:4
• Allah, fasıkları doğru yola iletmez : 5:108 9:24-80 63:6
• Allah fasık topluluktan hoşnut olmaz : 9:96
• Allah'ı unutan ve Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu
kimseler fasıklardır : 59:19
• Sana inen apaçık âyetleri, ancak fasıklar inkâr eder : 2:99
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• Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıklardır : 5:47
• Münafıklar, fasıkların ta kendileridir : 9:8-53-67-84 63:6
• Küfre sapanlar, işte onlar fasık olandır : 24:55 27:13 28:32
43:54 46:20
• Fasık toplumdan başkası mı helak edilir? : 46:35
• Fasıkların varacağı yer ateştir : 32:20.21
• İmandan sora fâsıklık ne kötü bir isimdir : 49:11
• Mümin ile fasık bir olur mu? Olmaz. : 3:162.163 6:122 9:109
11:20.24 13:19.21 28:61 32:18.20 38:28 39:9-22 40:58
41:40 45:21 47:14 59:19.20 68:35
• Allah’ı unutan ve Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu
fasıklar gibi olmayın : 59:19
• Ehli Kitap’ın çoğu fasıktır : 3:110 5:25.26-49-59-81 7:145163 57:16-26.27 59:5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42 - FİDYE …
• O gün kimsenin fidyesi kabul edilmez : 2:48-123 6:70
57:15
• Azaptan kurtulmak için verilen fidye kabul edilmez : 5:36
10:54 13:18 39:47 70:11.14
• Her türlü fidye verse, yine kabul edilmez : 6:70
• Suçlu kişi oğlunu-eşini-kardeşini … fidye olarak vermek ister :
70:11.15
• Kafirlerin dünya dolusu altını olsa da fidye verse kabul
edilmez : 3:91
• İhtiyarlık ve devamlı hastalık yüzünden oruç tutamayanlara
bir fakir doyumu fidye gerekir : 2:184-196
• Eğer Allah'tan hüküm bulunmasa idi esirlerden aldığınız
fidyeden dolayı size büyük bir azab dokunurdu : 8:67.68
• Kafirlerden esir aldıklarınızı savaş sona erince ya karşılıksız
veya fidye karşılığı salıverin : 47:4
43 - FİRAVUN …
• Firavun’un erkekleri boğazlaması-kızları sağ bırakması : 2:49
7:127-141 14:6 28:4 40:25
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•
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•

Firavun’un karısının iman etmesi : 66:11
Firavun’un ailesinden bir adamın imanını gizlemesi : 40:28
Firavun’un insanları doğru yola ilettiğini söylemesi : 40:29
Firavun: “Bu halk bize kul-köle olurken, bu iki adama niye
inanalım?” : 23:47
Musa, Firavun’a: Pekâlâ bilirsin ki, bu mucizeleri, göklerin ve
yerin Rabbi indirdi : 17:102
Firavun’un “Ben sizin rabbinizim” demesi : 79:24
Firavun’un “Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh
tanımıyorum” demesi : 28:38
Firavun, Musa’ya “Beni ilah edinmezsen hapsederim” dedi :
26:29
Firavun’un “Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı ve akıp giden şu
ırmaklar benim değil mi?” demesi : 43:51
Firavun’un kuleye çıkıp Allah’ı görmek istemesi : 28:38
40:36.37
Firavun’un büyücülere “Ben size izin vermeden nasıl iman
edersiniz?” demesi : 7:123 20:71 26:49
Firavun’un boğulması : 10:90 17:103 20:77 26:63 51:40
Firavun’un boğulurken “Ben de teslim oldum (Müslüman
oldum)” demesi :10:90 51:40
Firavun’un cesedinin ibret için sahile atılması : 10:92
[79:25.26]
Firavun ve adamları sabah akşam ateşe sunulurlar : 40:45.46
Firavun kıyamet günü, kavminin önüne düşer onları ateşe
götürür : 11:97.98 28:40.42 40:46.47

44 – FİTNE …
Fitne, adam öldürmekten daha büyük günahtır : 2:191-217
Sadece zalime değil, herkese ulaşan fitneden sakının : 8:25
Mallar ve çocuk birer fitne (imtihan) aracıdır : 8:28 64:14.15
Mü'minleri bırakıp kâfirleri dost tutarsanız, yeryüzünde fitne
ve büyük bir kargaşa olur : 8:73
• Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne (imtihan sebebi)
kılmışızdır ki, bakalım sabredecek misiniz? : 25:20
• Az kalsın seni de vahyimizden başkasını bize karşı iftira
edesin diye, fitneye düşüreceklerdi : 17:73
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• Fitne kalkıp din Allah’ın olana dek onlarla savaş : 8:39 2:193
• Münafıkların fitne-fesat çıkarması : 2:11.12-205 9:47.49107.110 47:22
• Onlar her yıl bir veya iki kere çeşitli belalara (fitneye)
uğratıldıklarını görmüyorlar mı? : 9:126
• Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir fitne kılma, ( mağlup
etme!) : 60:5
45 - GAYB …
• Gaybı bilmek Allah’a mahsustur : 10:20 33:63 13:8.10 34:48
• Gaybı yerde ve gökte ancak Allah bilir : 27:65 35:38
• Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir : 2:33 9:78 11:123
16:77 18:26 25:6 49:18 72:26
• Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır : 6:59
• Gaybı Allah bilir. Peygamber dahi bilmez : 6:50 11:31 27:2227 38:69.70
• Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük
denilen şey yanıma uğramazdı : 7:188
• Allah elçilerinden dilediğine (bazı) gaybları haber verir : 3:179
72:26.27
• Peygamber ancak kendisine bildirilen gaybı bilir : 12:37-86-96
72:27 38:69.70 9:94 [9:101-107]
• O, gayb (haberlerin) e karşı (söylediklerinden dolayı)
suçlanamaz/cimrilikte yapmaz : 81:24
• Ben, Allah’ın bildirmesi ile sizin bilmediklerinizi biliyorum :
7:62 12:86
• İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir… : 3:44
11:49 12:3-102 18:13 20:99 28:44.46 38:69.70
• Rumlar yenildi, bunun ardından mutlaka galip gelecekler :
30:2.3
• Müminler gayba iman edip namazı dürüst kılarlar... : 2:3
35:18 36:11 67:12
• ||||||||| “Bana ve size ne yapılacağını bilemem” : 46:9 [21:109]
• Cinler gaybı bilmez : 34:14 72:10
• 5 bilinmeyen gayb : Kıyamet saati, Yağmurun yağması,
rahimlerde olan, yarınki kazancı, nerde öleceği : 31:34
• İsa (a.s)’ın bazı gaybları bildirmesi : 3:49
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46 - GECE – GÜNDÜZ …
• Gece ve gündüzde barınan her şey Allah’ındır : 6:13
• Gece ve gündüz uzayıp kısalır : 3:27 23:80 24:44 35:13
39:5 57:6
• Gece, istirahat için; gündüz ise, iş yapmak için yaratıldı. :
6:96 10:67 17:12 25:47 27:86 28:73 30:23 40:61
78:10.11
• Gece ve gündüz sürekli olsaydı, kim değiştirebilirdi : 28:71.72
• Gece ve gündüz yılların sayısını ve hesabı bilmek için
yaratıldı : 6:96 17:12
• Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize veren
Allah’tır : 14:33 16:12
• Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri
ardınca gelişinde…Allah'ın birliğine deliller vardır : 2:164
3:27-190 7:54 10:6 13:3 17:12 21:33 22:61 24:44 25:62
31:29 35:13 36:37 41:37 45:5
• Gece ibadeti : 17:79 25:64 32:16 51:17.18 73:1.8-20
76:26
47 - GÜNAH – TEVBE – AF …
• Kimse kimsenin günahını çekmez : 2:48-123 6:164 10:108
16:25 17:15 29:12 34:25 35:18 39:7 53:38.39
• Kafirler: “Bize uyun günahınızı biz yüklenelim” derler : 29:12
• Kim bir günâh işlerse onu kendi aleyhine kazanır : 4:111
6:120 30:44
• Herkesin kazandığı hayır ve şer kendisinedir : 2:134-139-286
4:84 6:132-164 22:9.10 74:38
• Her ümmetin kazandığı kendisinedir : 2:134-141
• Günahın gizlisini de açığını da bırak : 6:120-151
• Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez : 2:276
4:107
• Günahta ısrar etmek : 3:135 45:7.8
• Büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlar af olur :
4:31 53:32
• İman edip salih amel yapanın (geçmiş) günahını örteriz : 29:7
39:35 47:2 64:9 65:5
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• Tevbe eden müminin kötülüklerini iyiliklerle değiştiririz:
11:114 25:70
• Allah geçmiştekileri affetmiştir, kim tekrar yaparsa … :
4:22-23 5:95 2:275-278.279
• Nasuh tevbe : 66:8
• Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz : 24:31
• Allah dilediğine tevbeyi nasip eder : 9:15
• Günahların affı niçin dua : 3:16.17-193 14:41
• Günah işlersen hemen ardından tevbe et : 3:135 4:17 6:54
• Günahtan sonra tevbe edeni Allah bağışlar : 4:110 5:39
7:153 16:119 20:82 25:71
• Müşrikler tevbe eder, namaz kılar ve zekatı verirse dinde
kardeşiniz olur : 9:5-11
• Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder : 3:129 5:40
9:106 17:54 29:21 48:14
• Allah, münafıkları ya cezalandırır ya da tevbelerini kabul eder
: 33:24
• Allah şirk hariç, dilediğine diğer günahları bağışlar : 4:48-116
• Haddi aşanlar! Allah (tevbe ile) bütün günahları bağışlar.
Rahmetinden ümit kesmeyin : 39:53.54
• Kim bir günah işler de günahı kendisini her yandan
kuşatırsa o ebediyen ateştedir : 2:81
• Onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur
: 83:14
• Allah açık ve gizli kötülükleri, günah işlemeyi … haram
kılmıştır : 7:33
• Günâh işlerken insanlardan gizlenip, Allah'tan gizlenmiyorlar :
4:108
• Yanılarak yaptıklarınıza değil, bilerek yaptıklarınıza günah var
: 33:5
• Cahillikle işlenen günah sonrası yapılan tevbe kabul olur :
4:17.18
• Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen cennete girer :
19:60
• Allah'ın davetçisine uyun ve O'na iman edin ki, Allah da sizin
günahlarınızı bağışlasın : 46:31
• Allah çok tevbe edenleri sever : 2:222
• Kötülük yapıp yapıp da ölüm anında tevbe edenin tevbesi
kabul edilmez : 4:17.18
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• İmandan sonra küfre dönen ve küfründe ileri giden Mürtedin
tevbesi kabul edilmez : 3:90
• Allah yolundan çevireni ve kafir olarak öleni Allah affetmez :
47:34
• Sürekli inanıp sonra inkar edeni ve inkarı artanı Allah
affetmez : 4:137
• Cehennemlik oldukları belli olanlar için af dileme : 9:113
• Bir kötülüğü affederseniz, Allah da affeder : 4:149 64:14
• İyilik ve Allah’tan sakınma hususunda yardımlaşın; günah ve
düşmanlıkta değil : 5:2
• İnsanlar işledikleri günahları unutur. Allah ise bir bir sayar :
58:6
• Müminler ahirete inanmayanları şimdilik bağışlasınlar : 45:14
• Hem kendi günahın hem müminlerin günahı için af dile :
47:19 60:12
• Günah işleyip başkasına iftira atan büyük bir günah işler :
4:112
• Onların çoğu günah işleme … haram yemede yarışırlar : 5:62
• Onlar hem kendi günahından hem de saptırdıklarının
günahlarından hesaba çekilecekler : 16:25-88 5:29 29:13
• Ehli kitaptan bazıları : “biz nasılsa affedileceğiz” der : 7:169
• ||||||| Ehli Kitap’ın “bize ateş sayılı birkaç gün dokunacak”
demesi : 2:80 3:24
• Yakup (A.S.) ‘a çocukları : “Babacığım Allah’tan
günahlarımızın affını dile” derler : 12:97
48 - HAC …
• Allah,Hz.İbrahim’e : “İnsanları hacca çağır; yaya veya
bineklerle sana gelsinler” dedi : 22:27
• Yoluna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerine
bir hakkıdır : 3:97
• Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer bunlardan alı
konursanız, kolayınıza gelen bir kurban gönderin : 2:196
• Her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse, ona
da kolayına gelen bir kurban gerekir : 2:196
• Sana hilal halindeki ayları sorarlar. De ki: "Onlar, insanların
ve hac vakitlerinin ölçüsüdür" : 2:189
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• Hac, bilinen aylardadır. Hacda kadına yaklaşmak, günah
işlemek ve kavga etmek yoktur : 2:197
• Hacda yapılacak işler : 2:196.203 5:2 22:28.32
• Safâ ile Merve Allah'ın alâmetlerindendir. Hac ve umre
yaparken bunları tavaf etmenizde bir günah yoktur : 2:158
• İhramlı iken haram kılınanlar hariç bazı hayvanlar size
helaldir: 5:1.2
49 - HAD CEZALARI …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hırsıza el kesme cezası : 5:38
Zina eden (bekarlara) acımadan 100 sopa vurun : 24:2
Zina iftirası atıp ta 4 şahid getiremeyene 80 sopa vurun : 24:4
Kadınlardan zina edenlere 4 şahit getirin. Şahitlik yaparlarsa
… evlerde hapsedin : 4:15
Fuhuş yapana eziyet edin : 4:16
Fuhuş yapan cariyelere, hür kadınların cezanın yarısı
uygulanır : 4:25
Öldürmede kısas farzdır. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın.
Velisi bağışlarsa, diyet verir : 2:178
Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik.
O da öldürmede aşırı gitmesin : 17:33
Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası ebedî cehennemdir :
4:93
Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse…diyeti… : 4:92
Allah ve Resulüne karşı savaşanın cezası,ölüm-asılma- ayak
ve ellerin çaprazlama kesilmesi…: 5:33
Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan
azab ve cezanın misli ile ceza verin : 16:126 22:60 42:40

50 - HAK – BATIL …
•
•
•
•
•

Hak geldi batıl yok oldu : 17:81 34:49 9:48
Batıl köpük gibi yok olup gider. Hak daim kalır : 13:17
Haktan sonra sapıklıktan başka ne var? : 10:32
Hak yolda iken batıla çağırana mı gideyim? : 6:71
Bile bile hakkı batıla bulama! Hakkı gizleme! : 2:42 3:71
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• Tehditle hak yoldan çevirmek ve hak yolu eğriltmek : 7:86
18:56
• Hak ve batıl belli oldu. Dileyen dilediğine gider : 10:108
2:256 39:41 76:2.3-29 78:39
• Onların çoğu haktan hoşlanmaz,eğer hak onların keyiflerine
uysaydı, düzen bozulurdu: 23:70.71
• Batıla dalanlarla birlikte batıla dalmak : 9:69 52:12 74:45
[70:42]
51 - HAYIR – ŞER ( İYİ – KÖTÜ ) …
• Allah insana iyilik ve kötülük yapma kabiliyetini ilham etmiştir :
91:7.10
• İnsanın hak ve batılı (hayır ve şerri) seçme özgürlüğü : 2:253
6:104 10:108 17:15 18:29 20:123.124 27:92 30:43.45
39:41 41:40.46 45:15 64:2 76:3
• Herkesin yaptığı hayır ve şer kendinedir : 2:286 41:46 45:15
• Zerre miktarı hayır ve şer görülecektir : 99:7.8 4:123 31:16
39:70 [101:6.11]
• Teraziye hardal tanesi kadar küçük hayır ve şer de konur :
21:47
• Kimin tartısı ağır basarsa o kurtulur. Kimin de tartısı hafif
gelirse ebedî cehennemdedir : 7:8.9 23:102.103 101:6.9
• Önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında hazır bulacaksınız
: 2:110 31:16 [82:5]
• İyilik Allah’tan – şer bizdendir : 4:79
• İyilik ve kötülük hepsi Allah’tandır : 4:78
• Allah hayır ve zarar vermeyi dilerse kimse engel olamaz :
6:17 10:107 36:23 39:38 48:11
• Hoşa giden şerli, hoşa gitmeyen hayırlı olabilir : 2:216 4:19
• İyi ve kötü işe aracı olana da, o işten bir pay vardır : 4:85
• İyiliği emredip, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun :
3:104 5:63 9:71 22:41 31:17
• İyiliği emredip kötülükten nehyedenleri kurtardık : 7:164.165
9:112 11:116 90:17
• Birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye
çalışmayanlar : 5:79
• İnsanlara iyiliği emredip de kendini unutur musun? : 2:44
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•
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•
•

Münafıklar kötülüğü emredip, iyiliğe engel olurlar : 9:67
İnsan hayrı ister gibi şerri ister. Pek acelecidir : 17:11
Kötülüğü güzelce savuştur. Belki aranız düzelir : 23:96 41:34
İnsanların başına iyilik ve kötülük geldiğinde takındıkları tavır
çeşitleri : 11:9.11 30:36 41:51 42:48 89:15.16
Kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Bağışlarsanız bu
daha iyidir : 42:40
İyilikler kötülükleri (günahları) giderir : 11:114 64:9 25:70
Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü
(açıklamayıp) affederseniz, Allah da sizi affeder : 4:149
Kötülük işleyenle, salih amel işleyen bir tutulmaz : 45:21
27:89.90
Şerlilerin şerrinden Allah’a sığınma duası … : 113:1.5
114:1.6

52 - HAYVANLAR …
• Allah, her hayvanı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür,
kimi iki,kimi dört ayağı üstünde yürür : 24:45
• Allah’ın yarattığı hayvanlarda insanlar için pek çok faydalar
vardır … : 16:5.8-80 36:71.73
• Allah kimine binmeniz, kiminden yemeniz için hayvanlar
yarattı: 40:79
• Allah, hayvanları insanların hizmetine verdi / boyun eğdirdi :
36:72
• Hayvanların işkembe ve kanı arasından gelen sütü içersiniz
: 16:66
• Hayvanların sabah akşam gelip gidişinde size bir zevk vardır
: 16:6
• Aslandan kaçan yaban eşeği gibi öğütten yüz çevirenler :
74:49.51
• Seslerin en çirkini eşeklerin sesidir : 31:19
• Yüzyıl ölü kalıp dirilen kişi ve eşeği… : 2:259
• Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu,
kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir : 62:5
• At-eşek ve katır binmek için yaratıldı : 16:8 3:14
• Savaş için atlar hazırlayın : 8:60
• Yetiştirdiğiniz avcı köpeklerin sizin için tuttuklarını yiyin : 5:4
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• Şeytanın peşine taktığı inkarcı kişi, dilini sarkıtıp soluyan
köpek gibidir : 7:175.176
• Ashab-ı Kehf’in köpeği : 18:18-22
• Yusuf (A.S.)’u kurt kaptı, diye söylemeleri : 12:13-14-17
• Allah’tan başka dost edinen örümcek evi edinir : 29:41
• Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış? : 88:17
• Kafirler, deve iğne deliğinden geçmeden cennete giremez:
7:40
• Salih (A.S.)’ın mucize devesi : 7:73-77 11:64 17:59 26:155
54:27 91:13
• Cehennemlikler susuz develer gibi kaynar su içerler :
56:54.55
• Allah'ın, peygamberine verdiği ganimetler için siz ne at
sürdünüz, ne de deve : 59:6
• Allah koyun ve keçiden iki çift yarattı. Deve ve sığırdan da
iki çift yarattı : 6:143.144 22:36
• Onların çoğu hayvanlar/ davarlar gibidir, hatta daha aşağıdır
: 25:44
• Musa : "O benim asâmdır, onunla davarlarıma yaprak
silkerim : 20:18
• Davud ve Süleyman’ın, koyunları ekin içinde yayılmış birileri
hakkında hüküm vermesi : 21:78 38:23.24
• Yahudilerin inek kesme ile imtihan edilmeleri : 2:67.71-73
• Hükümdar: "Rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği
yediğini … görüyorum” : 12:43-46
• Cumartesi günü yasağını çiğneyenlere "sefil maymunlar
olun!" dedik : 2:65 7:166
• Allah, kimilerinden maymunlar, domuzlar yapmıştır…: 5:60
• Domuz eti haram : 2:173 5:3 6:145 16:115
• Allah’tan başka yalvardıkları bir sinek dahi yaratamaz : 22:73
• Allah’ın verdiği sivri sinek misaline kafirler: “Allah bununla ne
murat etti” derler : 2:26
• Rabbin bal arısına şöyle vahyetti : 16:68.69
• Bir karıncanın : “Yuvanıza girin, Süleyman’ın ordusu sizi
ezmesin” demesi : 27:18
• İsrailoğullarına Çekirge-haşarat-kurbağa ile azap edilmesi :
7:133
• Kafirler, yayılan çekirgeler gibi zelil ve hakirce kabirden çıkar
: 54:7
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• Musa (A.S.)’ın asâsının bir yılan (ejderha) olması : 7:107
20:20 26:32 27:10 28:31
• Cumartesi günü balıkların akın akın gelmesi : 7:163
• Denizden taze et (balık) yersiniz : 16:14 35:12
• Yunus (A.S.)’ı balığın yutması : 37:142 21:87 68:48
• Musa (A.S.) ve genç arkadaşının balıklarını unutmaları :
18:61-63
• Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? : 105:1
• Kâbil’in kardeşi Habil’i gömmeyi bir kargadan öğrenmesi :
5:31
• İsrailoğullarına kudret helvası ve bıldırcın indirdik : 2:57
7:160 20:80
• Ebabil kuşları (kırlangıç türü) : 105:3
• Süleyman (A.S.) Hüdhüd kuşunu sorguya çekiyor : 27:20.22
• Kuşları havada Rahman tutuyor : 16:79 67:19
• Kuşlar ve dağlar Allah’ı tesbih eder : 21:79

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

53 - HELAK VE ÇEŞİTLERİ …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helak çeşitleri… : 29:40 34:16
Taş yağması ile helak : 7:84 11:82 15:74 105:1.5
İşaretlenmiş taş ile helak : 11:83 50:33.34 51:33
Taş savuran fırtınana ile helak : 54:34
Hiçbir şeyi bırakmayan rüzgar ile helak : 46:24.25 51:41.42
Uğultulu kasırga ile helak : 23:41 36:29 41:16 54:19.20
7 gece 8 gündüz süren uğultulu kasırga ile helak : 69:6.7
Bir kavmin içi boş hurma kütüğü gibi yere çarpılması : 69:7
Korkunç ses ile helak : 11:67-94 15:73-83 54:31
Yere geçirilmeyeceğinizden yada başınıza taş yağdıran
fırtına gönderilmeyeceğinden emin misiniz? : 67:16.17
Yere batırılmayacağınızdan ve ummadığınız yerden gelecek
bir azaptan emin misiniz? : 16:45.46 34:9
Allah’ın üstünüzden ve altınızdan azap göndermeye gücü
yeter : 6:65
Sarsıntı (deprem) ile helak : 7:4-78-91 15:74 16:26 17:16
29:37 53:53 69:5 91:14
Gece uyurken yahut gündüz dinlenirken helak : 7:4-97.99
10:24
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•
•
•
•
•
•
•
•

Şehirleri alt üst olmuş halk : 9:70 53:53.54
Yıldırım ile helak : 4:153 41:17 51:44
Yağmur ile helak : 26:173 27:58
Arim seli ile helak : 34:16.17
Suda boğularak (Nuh tufanı) ile helak : 10:73 29:14
Firavun ve adamlarının suda boğularak helak olması : 21:77
Tufan-çekirge-haşarat-kurbağa ve kan ile helak : 7:133
Gölge gününün azabı (ateş yağdıran bulut) ile helak : 26:189
Günahları yüzünden helak edilenler : 6:6-44-70 18:59
22:45-48 27:85 28:47-58-59 29:34-37-40 30:36-47
34:16.17 38:12.14 40:5-21 41:17 43:25 44:37 46:25
51:44 53:52 64:5 65:8 71:25 89:6.14
Nice imkan verilenleri günahları yüzünden helak ettik : 6:6-70
28:58 30:9 50:36
Geçmiş kavimler uyarıları dinlemedi, Rabbin de onlara azap
kırbacı yağdırdı : 89:6.14 25:35.39
Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı :
3:108-117 7:160 9:70 10:44 11:101 16:33-118 18:49
29:40 30:9 34:19 40:31 43:76
Allah halkı iyi olan memleketi helak etmez : 11:117
Kuruyup biçilmiş ekine çevrilenler : 21:15
Biz bir kenti yok etmek istediğimizde varlıklılarına emrederiz,
kötü işler yaparlar. Yerle bir ederiz : 17:16
Uyarıları unutup ferahlıkla şımarınca onları ansızın yakaladık
: 6:44
“Yarabbi! İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi
helak edecek misin? : 7:155-173
Kıyamet öncesi bütün ülkeleri helak yada azap edeceğiz :
17:58
Onlar yeryüzünde dolaşıp da öncekilerin helakini görmüyorlar
mı? : 40:21.22 30:9
Müminleri kurtarıp kafirleri helak ettik : 11:94 26:65-118.119169.170 27:53-57 29:15 41:18 51:35.36

54 - HELALLER - HARAMLAR …
• Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilen
hayvanlar size haramdır : 2:173 5:3 6:145 16:115
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şarap, kumar, dikili taş ve şans okları size haramdır : 5:90-3
Şarap, kumar büyük günahtır. Faydası az, günahı çok : 2:219
Hurma ile üzümden içki ve güzel gıdalar edinirsiniz : 16:67
Zaruret halinde Allah’ın haram kıldıklarından aşırı gitmeden
yeyip-içebilirsiniz : 2:173 5:3 6:145 16:115
Gelin size rabbinizin neleri haram kıldığını bildireyim : 6:151
Allah, mecbur kalıp da yiyecekleriniz hariç haram olan şeyleri
size açıkladı : 6:119
Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır : 2:275
Mallarınızı, aranızda karşılıklı anlaşma, bir ticaret olmadan ve
batıl yollarla yemeyin : 2:188 4:29
Helal ve haram olan davranışlardan bazıları … : 17:22.39
Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılındı : 5:4-5
Yeryüzündeki helâl ve temiz şeylerden yeyin : 2:168-172
Kitap ehlinin yiyecekleri …ve namuslu kadınları… size
helâldir : 5:5
Zina etmiş erkek ve kadınla veya müşrik erkek ve kadınla
evlenmesi müminlere haramdır : 24:3
Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu
hoşuna gitse bile : 5:100
Haramlığı bildirilenler hariç tüm hayvanlar helal kılındı : 22:30
Ey Peygamber! Eşlerinin rızası için sana helâl kılınanı niçin
kendine haram ediyorsun? : 66:1.3
Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim
haram kılmış? : 7:32
Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram
kılanlar muhakkak ki, ziyana uğradılar : 6:139.140
Allah sizin için nice rızıklar indirdi, siz onlardan bir kısmını
haram, bir kısmını helâl yaptınız : 10:59
Allah’ın helal kıldığını haram kılmayın : 5:87 6:138.144 7:32
Haydi, Allah bunu yasak etti diyecek şahitlerinizi getirin".
Onlar şahitlik ederlerse, sen şahitlik etme : 6:150
Yalan yere, şu helaldir-şu haramdır demeyin : 16:116

55 - HİCRET …
• Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir hicrette mağaraya sığındı :
9:40
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• Allah yolunda hicret eden çok yer ve bolluk bulur : 4:100
16:110
• İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler
Allah'ın rahmetini umabilirler : 2:218 9:20-100
• İman edip hicret edenler… ve iman ettiği halde henüz hicret
etmemiş olanlar… : 8:72
• Zulme uğrayıp, Allah yolunda hicret edeni dünyada güzelce
yerleştireceğim : 16:41
• Hicret eden, zulüm gören, çarpışan ve ölenlerin kötülüklerini
örteceğim : 3:195
• Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenleri Allah, güzel
bir rızıkla rızıklandıracaktır : 22:58 4:100
• Allah yolunda hicret edemeyen mustazaflar… : 4:75-98.99
• “Ne işte idiniz?” “Biz çaresiz idik” “Hicret etseydiniz ya!” : 4:97
• Ey iman edenler! Şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir.
O halde yalnız bana kulluk edin : 29:56 39:10
56 – HİDAYET – DOĞRU YOL …
• Bizi dosdoğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna; gazaba
uğrayanların ve sapıklarınkine değil : 1:6.7
• Allah, sizleri doğru yola iletmek istiyor : 4:26 10:25 57:9
• Allah'ın ayetlerine inanmayanları O doğru yola iletmez :
16:104
• Allah, dilediğini doğru yola iletir : 2:213-272 7:30 10:25 16:9
22:16 24:35-46 28:56 74:55.56 76:29.31 81:27.29
• Allah, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir
: 6:39 13:27 14:4 16:93 35:8
• Hidayete erdirmek bize aittir : 2:272 10:100 12:103
27:80.81 34:50
• Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin: 2:272 27:80.81 28:56
• Allah dilese hepinizi hidayet üzere toplardı : 6:35 10:99.100
13:31 16:93 2:13
• Allah kime hidayet dilerse göğsünü İslam’a açar : 6:125
• Allah kendisine yöneleni hidayete (doğru yola) iletir : 42:13
• Hidayet için dua : 1:5.7 2:128.129 3:8-193
• Allah bir topluluğu doğru yola iletti, diğerine de sapıklık hak
oldu : 7:30
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• Allah kime hidayet verirse artık onu şaşırtacak yoktur :39:37
• Allah’ın sapıklıkta bıraktığını hidayete iletecek yoktur : 40:33
• Kur'ân'la kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Sen
de insanları doğru bir yola götürüyorsun : 42:52.53
• Allah'a sımsıkı bağlanan, doğru yola iletilmiştir : 3:101.103
• Benden size bir hidayet (Kitap) geldiği zaman, kim benim
hidayetime uyarsa o, sapıklığa düşmez : 20:123.124
• Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan
daha sapık kim olabilir : 28:50
• Allah doğru yola girenlerin hidayetlerini artırmış ve kötülükten
sakınma çarelerini ilham etmiştir : 47:17
• Cihad edenleri, elbet kendi yollarımıza eriştiririz : 29:69
• Allah bizi doğru yola yöneltmese doğru yola erişemezdik:7:43
• "Yahudi veya Hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız." dediler :
2:135
• Kendilerine kitap verilenler, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de
yoldan sapmanızı istiyorlar : 4:44
• Kitap Ehline ve ümmîlere de ki: "İslâm'ı kabul ettiniz mi?"
Eğer İslâm'a girerlerse hidayete ermiş olurlar : 3:20
• Kitap Ehli de sizin gibi iman ederlerse, hidayeti bulmuş olurlar
: 2:137
• Biz onlara doğru yolu (hidayeti) gösterdik. Fakat onlar körlüğü
doğru yola tercih ettiler : 41:17
• Atalarınız akılsız ve hidayeti bulamamışlarsa da mı onların
yoluna uyacaksınız? : 2:170 5:104 43:22.24
• Hidayetin yerine sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr
etmedi, doğru yolu da bulamadılar : 2:16–108 31:6.7
• Allah fasık ve kafir bir topluluğa hidayet nasip etmez : 2:264
9:24 39:3 40:28
• Şeytan, yaptıklarını süslü gösterip onları doğru yoldan
alıkoymuş. Bunun için hidayete giremiyorlar : 27:24
• Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah, her dilediğine
işittirirse de sen, kabirlerdekine işittiremezsin : 35:22
• Ey Muhammed! sağırlara sen mi işittireceksin? Körlere ve
sapıkları sen mi hidayete erdireceksin ? : 43:40
• Ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla
hidayete ermezler : 18:57 16:37
• Allah, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün
kılmak için göndermiştir : 9:33
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57 - HİKMET …
• Size içinizden kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber
gönderdik : 2:129-151 3:164 62:2
• İbrahim: “Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat”
: 26:83
• Biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmeti vermiştik : 4:54
• Biz Davut’a hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti
vermiştik : 2:251 38:20
• Yahya’ya daha çocukken hikmet verdik : 19:12
• Musa yiğitlik çağına girince, ona hikmet ve ilim verdik : 28:14
• Allah İsa’ya Kitabı, hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir : 3:48
5:110
• İsâ: "size hikmeti getirdim ve ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir
kısmını açıklamaya geldim” : 43:63
• Biz, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik : 31:12
• Yusuf erginlik çağına erişince, ona ilim ve hikmet verdik :
12:22
• Allah peygamberlere Kitab ve hikmet vermiştir : 3:79-81 6:89
• Allah dilediğine hikmet verir, hikmet verilene hayır verilmiştir :
2:269
• İsrâiloğullarına Kitap, hüküm (hikmet) ve peygamberlik verdik
: 45:16
• Allah, Sana Kitap (Kur'an)ı ve hikmeti indirmiş ve sana
bilmediğin şeyleri öğretmiştir : 4:113
• Hikmet dolu Kur'an’a andolsun : 36:2
• Allah'ın üzerinizdeki nimetini, öğüt vermek üzere indirdiği
kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün : 2:231
• Onlara kötülüklerden vazgeçirici haberlerin gelmesi hikmettir :
54:4.5
• Allah, galiptir. Hüküm ve hikmet sâhibidir : 2:260 34:27
• Ey Peygamber hanımları! Evlerinizde okunan Allah'ın
âyetlerini ve hikmeti hatırlayın : 33:34
• Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı : 16:3
• Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır : 16:125
• İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir : 17:39
• O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır : 44:4
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58 - HÜKÜM - HAKEM …

59 - İBADET (KULLUK) …

• Hüküm vermek Allah’a aittir : 6:57-62 12:40-67 13:41 24:42
28:70-88 40:12 42:10
• Allah , hükmünde kimseyi ortak etmez : 18:26 17:111
• Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur :
28:70
• Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir : 25:2 57:5
• Yaratmak da emretmek de Allah'a aittir : 7:54
• Hükmü Allah’tan daha güzel olan kim vardır : 5:50
• Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır : 7:87 10:109 12:80
95:8
• Katımızdan emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir : 44:5
• Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? : 5:50
• Müminler Allah ve Resulünün hükmüne “inandık, itaat ettik”
derler.Münafıklar ise kaçar : 24:47.52
• Çekişmeli işlerde Resulü hakem yapıp sonuca teslim
olmayan iman etmemiştir : 4:65 24:47.48 33:36
• Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılınca
içlerinden bir kısmı yüz çevirir : 3:23
• Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet : 4:58 5:42
38:26
• Allah’ın indirdikleri ile hükmet, onların keyiflerine uyma :
5:48-49
• Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir
: 5:44
• Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler zalimlerin ta
kendisidir : 5:45
• Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir
: 5:47
• Sen durumunu değiştir ki, Allah da hükmünü değiştirsin :
13:11 8:53
• Allah, peygamber ve kitap gönderdi ki, insanların, aralarında
ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun : 2:213
• Biz sana Kur'ân’ı indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana
gösterdiği şekilde hüküm veresin : 4:105
• Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik, … : 13:37
• Tâguta hakem olarak baş vurmayın : 4:60
• Tâgutların hükmü ancak bu dünyada geçer : 20:72
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• “Bana ibadet etmeye tenezzül etmeyen, ateşe girer”: 40:60
4:172.173
• İbadetiniz (duanız) yoksa, Rabbim size ne diye değer versin?
: 25:77
• Rabbinize ibadet ediniz ki, azaptan kurtulasınız : 2:21
• “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsin diye
yarattım” : 51:56.58 72:16.17
• Ölüm gelene dek Rabbine ibadet et : 15:99
• Allah’a ibadette kararlı / sabırlı / devamlı ol : 19:65
• Dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et :
39:2-11-14-66 40:14 11:2 17:23
• Güneşe-aya secde etmeyin. Allah'a kulluk yapmak
istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin : 41:37
• Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın : 4:36
• Ancak sana ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz : 1:5
11:123
• Benim namazım, ibadetim, hayat ve ölümüm Allah içindir :
6:162
• Rabbine kulluk et / namaz kıl, kurban kes : 108:2
• Namaz kılın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın da kurtulun :
22:77
• Allah’a kulluk et ve Allah’ı anmak için namaz kıl : 20:14
• Ben ancak Rabbime kulluk etmekle emrolundum : 27:91
• Gece ibadeti : 17:79 25:64 32:16 51:17.18 73:1.8-20
76:26
• İbadet ve dua geceleri daha etkilidir : 73:6
• İbadet için Allah’ın arzı geniştir : 4:97 29:56 39:10
• Bazıları öyle ibadet eder ki, başına bir hayır gelirse sevinir,
şer gelirse dinden yüz çevirir : 22:11
• Hesap günü herkes Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkacak :
19:93
• Allah'tan korkun ve yarın için ne yapıp gönderdiğinize bakın :
59:18
• Herkesin yaptığına göre derecesi vardır : 3:163 6:132 46:19
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60 - İBRAHİM (A.S.) …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İbrahim (A.S.)’ın babasının adı : Azer : 6:74
İbrahim (A.S.)’ın Rabbini (Allah’ı) araması … : 6:75.79
İbrahim (A.S.)’a sahife verildi : 53:37 87:18.19 4:54
İbrahim (A.S.)’ın tebliği-putları kırışı-ateşe atılışı … : 21:51.70
37:91.99
İbrahim (A.S.)’ın putları kırıp-ben yapmadım demesi :
21:58.63 37:93
İbrahim (A.S.)’ın müşrik babasına dua etmesi ve men edilişi :
19:47 26:86 60:4 9:113.114
İbrahim (A.S.) “Rabbimin hesap günü günahlarımı
bağışlayacağını umuyorum” : 26:82.85 [27:19]
İbrahim (A.S.)’ın Babasının : “İlâhlarımızı kötülemekten
vazgeçmezsen, seni taşlarım” demesi : 19:46
İbrahim (A.S.)’ın “Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini, kalbimin
tatmini için bana göster” demesi : 2:260
||||||| Havariler kalplerinin tatmini için Hz. İsa’dan sofra
istediler : 5:113
Hz. İbrahim’in müşriklere, iman edene dek düşmanlığı : 60:4
İbrahim ile Nemrut’un öldürme-diriltme tartışması : 2:258
İbrahim (A.S.)’ın ateşten kurtulması : 21:68.70 29:24
37:97.98
İbrahim (A.S.)’ın melekleri insan zannedip, buzağı kesip
ikram etmesi : 11:69.70 15:51.53 51:24.37
İbrahim (A.S.)’ın Hz. İsmail’i kurban etmesi-Allah’ın kurban
göndermesi : 37:102.107
İbrahim (A.S.) ile Hz. İsmail’in Kabe’yi inşâsı : 2:127
İbrahim (A.S.)’ın tebliği ve Lut (A.S.)’ın O’nu tasdiki-imanı :
29:26
Peygamberliği ve kitapları, İbrahim soyundan gelenlere verdik
: 29:27
Hanif olan İbrahim’in dinine uyun : 16:123
İbrahim tek başına bir ümmetti / önderdi – müşriklerden
değildi : 16:120 2:135 3:65-67
Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin : 2:125
3:96
İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir
örnek vardır : 60:4-6
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61 - İMTİHAN – SINAV – DENEME …
• Sizi biraz korku, açlık, mal ve canlardan eksiltme ile deneriz :
2:155.156
• Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza
gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?... : 2:214
• Allah cihad edeni ve sabredeni ortaya çıkarmadan cennete
gireceğinizi mi sandınız? : 3:142
• Biz cihad edip sabredenler belli olana dek deneyeceğiz :
47:31 33:11
• Nice peygamber ve beraberindeki Allah erleri başlarına
gelenden dolayı yılmadı-gevşemedi : 3:146 33:10.11
• Allah cihad edeni, Allah-resul ve müminleri sırdaş edinenleri
ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? : 9:16
• Allah müminleri açığa çıkarmak için, zamanı bazen lehinizebazen aleyhinize çevirir : 3:140
• Savaşta iki topluluk karşılaşınca başınıza gelenler, müminleri
bilmek içindir : 3:166.167
• Allah dilese kafirlerden intikam alır, sizi denemektedir : 47:4
• Nasıl davranacağınızı görelim diye kafirlerin yerine sizi
getirdik : 10:14
• İmtihandan geçirilmeden, “iman ettik” demekle
bırakılacağınızı mı sandınız? : 29:2.3 24:47.48
• Mal ve canlarınızla imtihana çekileceksiniz : 3:186
• Mal ve çocuklarınızla imtihana çekileceksiniz : 8:28 64:15
• Dünya malı imtihan içindir : 20:131
• Allah verdiği nimetlerle imtihan eder : 5:48
• Allah verdikleriyle denemek için, kiminizi kiminize üstün kıldı :
6:165
• Allah, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek
için sizleri yarattı : 11:7 18:7 67:2
• İnsanı, imtihan etmek için işitici ve görücü olarak yarattık :
76:2
• Bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık : 25:20
• Allah rızkı artırıp-kısarak imtihan eder : 89:15.20
• İnsan hayır ve şer ile imtihan edilir : 7:168 21:35
• Sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? : 23:115
• Yeri-göğü ve arasındakileri oyun-eğlence olsun diye
yaratmadık : 21:16 44:38 45:22
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• Size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz : 102:8
• Yaptığınız şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz : 16:93
• Onlar, her yıl bir iki kez (çeşitli belalarla) imtihan edildiklerini
görmüyorlar mı? : 9:126
62 - İNFAK – SADAKA …
• Alış veriş-dostluk ve şefaat olmayan gün gelmeden önce
infak edin : 2:254 14:31
• Ölüm gelip de “beni ertele sadaka vereyim” demeden önce
infak edin : 63:10
• Yapacağınız hayırı Allah rızasını kazanmak için yapın : 2:272
• Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye
bırakmayın : 2:195
• Mallarınızda isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardır
: 51:19
• Onlar “Size Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden bir
karşılık- teşekkür beklemiyoruz” derler : 76:8
• Muhtaçlara verdiklerinden ötürü sıkıntı duymazlar.
Kendilerinin ihtiyaçları olsa da, onları öz canlarına tercih
ederler : 59:9
• Darlıkta ve bollukta infak edin : 3:134
• Sadakayı hoşunuza giden şeylerden verin : 2:267
• Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz :
3:92
• Müminler, verilen rızıklardan gizli ve açık harcasınlar : 14:31
35:29
• Sadakayı gizli vermek, efdaldir. Günaha kefaret olur :
2:271-274
• Sadakayı utancından isteyemeyenlere verin : 2:273
• Dilenciyi azarlamayın : 93:11
• Sana kime infak edeceklerini soruyorlar. De ki…: 2:215
• Sana neyi infak edelim diye sorarlar. De ki:İhtiyaçtan fazlasını
: 2:219
• Borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz daha hayırlı
: 2:280
• Sadakayı şu fakirlere verin … : 2:273
• Sadaka verince başa kakma : 74:6
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• Başa kakmak verilen Sadakayı boşa çıkarır : 2:262-264-266
• Güzel söz ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan
daha iyidir : 2:263
• İnfak etmeye çağrılınca cimrilik etmeyin : 47:38
• İnfak eden kişi her başağında 100 dane veren ekine benzer :
2:261
• Hayra ne harcarsanız Allah, onun yerine başkasını verir :
34:39
• Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da onun verdiğini kat
kat artırır : 2:245 57:11-18 64:17
• İman edip de Allah rızası için harcayan kimselere büyük
mükâfat vardır : 57:7
• Fetihten önce infak ve cihad eden, sonrakilerle bir olmaz :
57:10
• Mallarını gösteriş için verenler : 4:38
• Münafıkların gönüllü yada gönülsüz verdikleri sadakalar kabul
edilmez : 9:53
• Altın-gümüş yığıp, infak etmeyene onlarla kızdırılıp dağlanır :
9:34.35
63 - İNSAN …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnsan malı çok sever : 98:20 100:8
İnsan gerçekten çok cimridir : 17:100
İnsan hırslı (huysuz) yaratıldı : 70:19
İnsan (sabır ve tahammül bakımından) zayıf yaratıldı : 4:28
İnsan aceleci yaratıldı : 17:11 21:37
İnsan hayrı ister gibi şerri ister- pek acelecidir : 17:11
İnsan Rabbine karşı çok nankördür : 100:6 80:17 43:14
22:66
İnsan gerçekten çok zalim ve çok cahildir : 33:72
Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık : 90:4
İnsanlara kadın-oğul-altın-gümüş …vs. süslü gösterildi : 3:14
İnsan kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi
zannediyor? : 90:5
İnsanlar hemen cezalandırılsa yeryüzünde insan kalmazdı :
16:61 35:45
İnsanların dil ve renkleri farklı yaratıldı : 30:22
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• İnsanların parmak ucunu dahi yeniden düzenleriz : 75:4
• Her insanın amelini / kaderini boynuna astık : 17:13
• Yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan, seni saptırırlar :
6:116
• Kimi insanları kimine üstün kıldık ki, birbirine iş gördürsün
diye : 43:32
• Biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık ve
yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık : 17:70
• Allah sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı : 64:3
• İnsanı en güzel biçimde yarattık; aşağıların aşağısına çevirdik
: 95:4.5
• Göklerin, yerin ve dağların emaneti yüklenmeye
yanaşmaması, onu insanın yüklenmesi : 33:72 59:21
• Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde
…: 46:15
• Allah insanların sayılarını tesbit etmiştir, Kıyamet günü hepsi
O'nun huzuruna teker teker geleceklerdir : 19:93.95
• İnsan yeryüzünde yaşayıp, orada ölüp ve oradan
çıkarılacaktır : 7:25 20:55 71:17.18 84:3.4

• Gizli olarak şerli şeyleri konuşmayın : 58:7.10
• Zandan çok sakının. Çünkü bir kısmı günahtır : 49:12
• Bir kavim diğeri ile alay etmesin. Belki onlar daha hayırlıdır :
49:11
• Kadınlar da birbiriyle alay etmesin. Belki onlar daha hayırlıdır
: 49:11
• Yoksulu doyur-teşvik et… : 107:3
• Yetim malı yemeyin. Ateş yemiş olursunuz : 4:6-10
• Sonradan gelenlere mecliste yer açanlara Allah da genişlik
verir : 58:11
• Bile bile emanetlerinize ihanet etmeyin : 8:27
• Kendilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere
vermiyorlar ki, onda eşit olsunlar : 16:71 [17:20.21]
• İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın : 26:183
• Sizinle din hususunda savaşmayan kafire iyi davranın : 60:8
4:90
• Sana müşrik biri sığınırsa yanına al, emin bir yere ulaştır : 9:6
65 - İSA (A.S.) – İNCİL –HZ. MERYEM …

64 - İNSAN HAKLARI …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birbirinizle alay etmeyin : 49:11 104:1
Kötü lakapla çağırmayın : 49:11
Gizli yönlerinizi araştırmayın : 49:12
Dil ile çekiştirip, kaş-gözle alay etmeyin : 104:1
Gıybet edene ölü kardeş eti teklifi … : 49:12
Kibirlenip yüz çevirmeyin – böbürlenip yürümeyin : 17:37
31:18
Dilenciyi azarlamayın : 93:10.11
Öksüzü ezmeyin : 93:9 107:2
Evlere arkalarından gelmeyin, kapılarından gelin : 2:189
Evlere izin almadan girmeyin : 24:27
Yabancı evlerde kimse yoksa, izin verilmeden girmeyin :
24:28
Üç vakitte odalara izin alarak girin : 24:58.59
Ölçü ve tartıda hile yapmayın : 6:152 7:85 11:85.86 17:95
26:181
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hz. Meryem Kıssası : 3:42.47 19:16.34
Hz. Meryem’in Allah’a adanması : 3:35.37
Hz. Meryem’in kura ile bakımının üslenilmesi : 3:44
Hz. Meryem’in seçilip, dünya kadınlarına üstün kılınması :
3:42
Allah, İmran kızı Meryem'i namuslu kadınlara örnek gösterdi :
66:12
Hz. Meryem’in namaz ile emrolunması : 3:43
Cebrail’in Meryem’e bir insan şeklinde görünmesi : 19:17
Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için
bir mucize kılmıştık : 21:91 23:50
İsa Mesih, Allah'ın elçisi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve
O'ndan bir ruhtur : 4:171
İsa (A.S.)’ın durumu (yaratılışı), Adem’in durumu gibidir : 3:59
İsa (A.S.)’ın babasız doğması : 3:47-59 19:17.23
İsa (A.S.)’ın beşikte konuşması : 3:46 5:110 19:29.33
İsa (A.S.) beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla
konuşacak : 3:46
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• ||| |||| İnsan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde:
46:15
• İsa (A.S.)’ın mucizeleri : 3:49 5:110
• Meryem oğlu İsa'ya açık delilleri verdik ve kendisini Kutsal
Ruh’la (Cebrail) destekledik : 2:253 5:110
• İsa (A.S.)’a çocukken peygamberlik verilmesi : 19:30
• İsa (A.S.), İsrailoğullarına gönderildi : 3:49 43:59 61:6
• İsa (A.S.), insanlara bir mucize ve rahmettir : 19:21
• Havarilerin, mutmain olmak için gökten sofra indir demesi :
5:112.113
• İsa (A.S.) : “Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmaya
geldim” : 3:50
• İsâ (A.S.) : "Ben size hikmeti getirdim ve ihtilâfa düştüğünüz
şeyleri açıklamak için geldim” : 43:63
• İsa (A.S.)’ın Ahmet (S.A.S.) isimli elçiyi bildirmesi : 61:6
• İsa (A.S.)’ın namaz ve zekatı… : 19:31
• O’nu ne öldürdüler, ne de astılar. Öldürdükleri benzer
gösterildi : 4:157
• Allah O’nu kendisine / katına yükseltti : 3:55 4:157.158
• İsa (A.S.) : “Sen beni vefat ettirince …” : 5:117
• “Seni vefat ettireceğim, katıma yükselteceğim” : 3:55
• ||||||||| Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de
uykusunda iken canlarını alır : 39:42 6:60
• “Sana uyanları, kıyamete dek küfredenlerin üstünde
tutacağım” : 3:55
• İsa (A.S.)’ın kıyametin alameti (ilmi) olması : 43:61
• İsa (A.S.) : “Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün
selam ve emniyet benim üzerimedir" : 19:33
• Ehli Kitaptan her biri, ölümünden önce O’na iman edecek :
4:159
• Hz. İsa kıyamet günü kitap ehline şahitlik edecektir : 4:159
• Allah: "Ey İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan
başka iki tanrı edinin' dedin?" : 5:116.117
• İsa, Allah’tır diyenler, kafir olur : 5:17-72.73
• |||||||||| "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyen kâfir olmuştur : 5:73
• İsa, Allah’ın kulu ve peygamberidir : 4:163-171 5:75 6:85
57:27
• İsa(A.S.): “Benim ve sizin Rabbiniz Allah’a kul olun”: 5:72-117
43:63.64
- 59 -

• İsa'ya içinde hidayet ve nur olan, Tevrat'ı tasdik eden İncil'i
verdik : 5:46 61:6 3:3.4
• Allah ona kitabı, hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir : 3:48
5:110
• İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler : 5:47
• İsa (A.S.)’a İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir
şefkat ve merhamet koyduk : 57:27
• Uydurdukları ruhbanlığı biz emretmedik, Allah rızasını
kazanmak için yaptılar. Ama buna da uymadılar : 57:27
66 - İSRAF …
• Malını saçıp savurma, böyle yapanlar şeytanın kardeşidir :
17:26.27
• Ne cimri ol, ne de israf et; yoksa kınanıp eli boş açıkta
kalırsın: 17:29
• İsraf etmeyin. Allah israf edeni sevmez : 6:141
• Yeyiniz-içiniz israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez :
7:31
• Müminler harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi
arasında orta bir yol tutarlar : 25:67
• İsraf edenlere yapmakta oldukları şey güzel görünür : 10:12
• Verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve aşırı gitmeyin,
sonra üzerinize gazabım iner : 20:81
67 - İSTİSNA BİLDİREN (MÜSTESNA) AYETLER …
• Allah size gaybı bildirmez; fakat Allah peygamberlerinden
dilediğini seçip, ona gaybı bildirir : 3:179 72:26.27
• Cahiliye devrindekiler müstesna, babalarınızın nikahladığı
kadınlarla evlenmeyiniz.4:22
• Cariyeler hariç, evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı : 4:24
• Müminler iffetlerini korurlar, ancak eşleri ve ellerinin sahip
olduğu (cariyeleri) müstesna : 23:5.6 70:29
• Cünüpken yolcu olan hariç gusledene dek namaza yaklaşma
: 4:43
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• Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan
başka (günahları) dilediği kimse için bağışlar : 4:48-116
• Münafıklar, cehennemin en aşağısındadırlar. Tevbe edip,
durumlarını düzeltenler … müstesna : 4:145.146
• İhramlı iken … çeşitli hayvanlar helal kılındı. Ancak haram
oldukları size okunacak olanlar müstesna : 5:1
• Allah :"Sizin durağınız cehennemdir. Orada, Allah'ın dilemesi
müstesna ebediyen kalacaksınız" : 6:128
• Onlar orada gökler ve yer durdukça sürekli kalacaklardır.
Ancak Rabbin dilediği süre başka : 11:105.108
• Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis kötülüğü emreder.
Ancak Rabbimin bağışladığı müstesna : 12:53
• İblis:"Beni saptırdığın için,… hepsini azdıracağım! Ancak
ihlaslı kulların müstesnâ” : 15:39.40 38:82.83
• Mümin kadınlar görünen kısımlar hariç, ziynetlerini
göstermesin: 24:31
• Kuranı sana okutacağız, Allah’ın dilediği hariç
unutmayacaksın: 87:6.7
• İman edip iyi amel işleyen, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa
uğratılınca kendilerini savunanlar müstesna : 26:226.227
• Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar,
yalnız bazı küçük kusurlar müstesna : 53:32
• Lut’u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna : 27:57
29:32.33 37:133.136
• Sûr'a üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve
yerdekiler hep dehşete kapılır : 27:87
• Sûr'a üfürüldüğü gün göklerde, yerde kim varsa çarpılıp
yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna : 39:68
• Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. Ancak izin verdiği
kimseninki müstesna : 34:23
• Hesap gününde dost olanlar bile birbirlerine düşmandırlar,
ancak Allah'tan korkanlar müstesna : 43:67
• Sizi Allah’a mallarınız ve evlâtlarınız yaklaştırmaz. Ancak
iman edip iyi amel işleyenlerin ki müstesna : 34:37
• İlyas’ı yalanlayanlar azâba uğratılacaklar. Ancak Allah'ın
ihlaslı kulları müstesna : 37:126.128
• İnsan ziyandadır ancak inanıp, iyi amel işleyen… müstesna:
103:1.3 95:5.6
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• Allah'ın dilemesi müstesna küfre geri dönmemiz bizim için
olacak şey değildir : 7:89
• Tekrar savaşmak için çekilen veya bir başka bölüğe katılan
müstesna, savaştan kaçan azaba uğrar : 8:16
68 - İTAAT ETMEK – BOYUN EĞMEK - UYMAK …
• Allah ve Resulüne itaat edin : 3:32 4:13 5:92 8:1 24:51-54
33:36 58:13 64:12
• Allah ve Resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun
emirlerinden yüz çevirmeyin : 8:20
• Allah ve Resulüne itaat edin, size merhamet edilsin : 3:132
9:71 24:56
• Allah ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın nimet verdiği
peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle birliktedir : 4:69
• Allah ve Resulüne itaat edip,Allah'tan korkan ve sakınanlar
kurtulanlardır : 24:52 33:71 48:17 22:34.35
• Allah ve Resulüne itaat edin. Çekişmeyin yoksa kuvvetiniz
gider : 8:46
• Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa
çıkarmayın : 47:33
• Allah’a Resulüne ve sizden emir sahiplerine itaat edin : 4:59
• Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
suçlarınızı bağışlasın : 3:31
• Peygamberler itaat edilmek için gönderildi : 4:64 7:157.158
• Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa
ondan sakının ve Allah'tan korkun : 59:7
• Peygambere itaat eden Allah’a itaat eder : 4:80
• Müminlerin itaati : 2:285 24:51 33:36
• Bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsine uymuş ve işi hep
aşırılık olan kimseye uyma : 18:28 53:29
• Kâfirlere uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde geriye çevirirler :
3:149
• Sakın kâfirlere arka çıkma : 28:86.87
• Kitap ehlinden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan
sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar : 3:100
• Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan Hak yoldan
saptırırlar : 6:116
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şeytan ve dostlarına uyanlar, müşriklerden olur : 6:121
Şunların hiçbirine boyun eğme : 68:10.15
Yalanlayıcılara itaat etme : 68:8
Kâfirlere boyun eğme ve Kur'ân ile onlara karşı mücadele et :
25:52
Hiçbir günahkara veya nanköre itaat edip boyun eğme : 76:24
Kafir ve münafıklara itaat etme – eziyetlerine aldırma :
33:1-48
Emredildiğin gibi dosdoğru ol. Onların keyiflerine uyma :42:15
Bizi anmayan ve dünya hayatından başka bir şey
istemeyenden yüz çevir : 53:29
Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik vermeyen aşırılara itaat
etme : 26:151.152
Ana-baban şirk koşmanı isterse itaat etme : 29:8 31:15
gün yüzleri ateşte çevirilirken: "Keşke Allah'a ve peygambere
itaat etseydik!" derler : 33:66
||||||||| Müminlerden, kafirlere sevgi duyanı göremezsin.
Baba-kardeş vs. olsa da… : 58:22
||||||||| Kafir ve münafıklarla cihat et, sert-caydırıcı davran :
66:9 9:73
||||||||| Yahudi ve Hıristiyanlar dinlerine uymadıkça senden
asla razı olmazlar : 2:120
||||||||| Müşriklere iman edene dek düşman olmak : 60:4

69 - KADER …
• Her insanın amelini / kaderini boynuna astık : 17:13
• Allah kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir : 2:255 6:3
15:24
• Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i mahfuz'da) sayıp
yazmışızdır : 6:38-59 11:6 13:39 17:58 22:70 27:75
35:11 36:12 50:4 57:22.23
• Allah dilediğini siler, dilediğini de olduğu gibi bırakır; Ana kitap
O'nun katındadır : 13:39
• Kişinin ömrünün uzatılıp, kısaltılması da bir kitapta yazılıdır :
35:11
• Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir :
33:38
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• Allah her şey için bir ölçü (kader) koymuştur : 65:3 25:2 87:3
• Bütün hazineler bizim yanımızdadır. Biz, onu ancak ihtiyaca
göre, belli ölçüde (kadere göre) veririz : 15:21
• Ölümü takdir edip kader kılan biziz : 56:60
• Biz her şeyi bir kadere ( ölçüye, plana) göre yarattık : 54:49
• Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır : 6:67
• Katımızdan emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir : 44:5
• Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden
başka açacak yoktur … : 6:17.18 13:11
• Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah,
onlarda bulunanı değiştirmez : 13:11
• Allah bize ne takdir (kader) etmişse bize o ulaşır : 9:51 12:67
33:17
• Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez : 64:11
• Başınıza gelen musibetler önceden kitapta yazıldı ki,
elinizden çıkana üzülüp şımarmayasınız diye : 57:22.23
• Herkesin kazandığı hayır ve şer kendisinedir : 2:134-139-286
4:84 6:132-164 22:9.10 74:38
• İnsan davranışlarının Allah tarafından belirlenmesi : 4:78
6:148 9:51-77-115 16:35 32:13 35:8 36:7 39:19 43:20
57:22 76:29 74:56 81:29 95:5
• İnsanın davranış özgürlüğü ve sorumluluğu : 2:286 4:79-111
5:105 6:70-104 7:42-172.173 8:53 10:44-108 11:101
13:11 16:34-104-106 17:15-84 18:29 19:76-84 23:62
30:41-44 32:18 34:25 35:18.22 39:7-41-51 40:58
41:34-40-46 42:8-13-20-30 45:15-21 46:19 53:31-38 61:5
64:2-11 68:7 74:38 75:36 76:3-29 91:7.10 92:5.7 95:4
70 - KADIN …
• Kadınların (eşlerin) yaratılışı : 4:1 7:189 30:21 39:6
• Erkek eşine yaklaşınca, eşi hafif bir yük yüklendi ve hamile
kaldı : 7:189
• Kadınlara başörtüsü emri ve mahremleri : 24:31 [33:55]
• Kadınlar dışarı çıkarken dış elbiselerini üzerlerine alsınlar … :
33:59
• Yaşlı kadınların dış elbisesini çıkarmasında bir sakınca yoktur
: 33:60
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• İnsanlara kadın-oğul-altın-gümüş …vs. süslü gösterildi : 3:14
• Kadınlar sözü çekici tarzda söylemesinler : 33:32
• Vakarla evde oturun, cahiliye devrindeki gibi süslenip
çıkmayın : 33:33
• Eğer kadınlarınızdan hoşlanmıyorsanız, sabredin,
hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir : 4:19
• Baş kaldıran kadınlara öğüt verin, yatakta yalnız bırakın ve
(bunlar da fayda vermezse) dövün : 4:34
• Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde perde
arkasından isteyin : 33:53
• Saliha kadınlar, itaatkardır ve namuslarını kocalarının
bulunmadığı zamanlarda da korurlar : 4:34
• Kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler
için, onların üzerinde bir derece vardır : 2:228
• Kadınların miras hakları : 4:7-11.12-19-33-127-176
• Kadınların mehir hakları : 2:229-237 4:4-20.21-24.25
• Kadınların Şahidliği : 2:282
• Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz
gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın : 2:223
• Kadınlarından îlâ edenler (onlara yaklaşmamaya yemin
edenler) için dört ay beklemek vardır : 2:226.227
• Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler
çocuklarını iki tam yıl emzirirler : 2:233 31:14
• Çocuğun anne karnında taşınıp sütten kesilmesi otuz aydır :
46:15
• Boşanan kadınlar çocuğu emzirince ücretlerini verin : 65:6.7
• Kadınlar sizin için bir örtü, siz de onlar için örtüsünüz : 2:187
• Hayızlı kadınlardan çekilin. İyice temizlendiklerinde Allah'ın
emrettiği yerden onlara yaklaşın : 2:222
• Kadınlardan adetten kesilen ve henüz adet görmeyenlerden
şüphe ederseniz, onların bekleme iddeti üç aydır. : 65:4
• Boşanmış kadınların örfe uygun bir şekilde geçimlerini
sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur : 2:241
• "Bu iş, siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin
tuzağınız çok büyüktür" : 12:28
• |||||||||| Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise
indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir : 7:26.27
• Allah, size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar
ve torunlar yarattı : 16:72
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• Cennette, salih olan atalar, eşler ve zürriyetler ile birlikte
olunacak : 9:72 13:22.24 36:55.56 40:8 43:70 52:21
84:7.9 (66:6)
71 - KAFİRLER – NANKÖRLER – İLERİ GELENLER …
• İleri gelenlerin inkarı … : 7:60-66-75-88-103-109 11:27.28
17:16 23:24-33-46 28:20 34:34 38:6 40:23.26 43:23-28
• Biz her kentin ileri gelenlerini suçlular yaptık ki, tuzak
kursunlar. Oysa kendilerine tuzak kurarlar : 6:123
• Kafirlerin misali… : 2:171 3:117 6:122 7:179 8:55 14:18
47:12 74:49.51 98:6
• Kafirler, halkın en kötüleridir : 8:55-22 98:6
• Kafirler, malları ile Allah yoluna engel olurlar : 8:36
• Kafirler, insanları Kur’an’dan men eder, kendisi de uzak durur
: 6:26
• Kafirler, Kuran’ı işitince, gözleriyle nerdeyse seni devirecek:
68:51.52
• Kâfirlere ayet okununca yüzlerindeki nefreti anlarsın,
neredeyse üzerinize çullanacaklar : 22:72
• Kafirlere ayetler okununca, kibirlenip işitmemiş gibi sırt çevirir
: 31:7
• Kur’an ayetleri Kafirlerin küfrünü artırır : 9:124.125
17:41-46-60-82 22:72 26:5.6 36:45.46 45:9
• Kafirler, hem kendi veballerini, hem de saptırdıklarının
vebalini alacaklar : 16:25-88 5:29 29:13
• Kafirler, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek ister : 9:32.33
10:82 61:8.9
• Kafirler, istemese de, sen dini Allah’a halis kılarak O’na çağır
: 40:14
• Kafirler, Allah anılınca öfkelenir, tanrıları anılınca sevinirler :
39:45
• Kafirler, her mucizeyi görse yine inanmaz : 6:25-111 7:132
17:90.93
• Kafirler, gökten bir kapı açılsa, oraya çıksalar yine inanmaz :
15:14.15
• Kafirler, gökten bir parça düşse, “bu üst üste konmuş
buluttur” derler yine inanmazlar : 52:44
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• Kafirler, kağıda yazılı bir kitap inse elleriyle tutsalar da
inanmaz : 6:7
• Kafirler, “Allah’ı ve melekleri karşımıza koy sana inanalım”
der : 17:92
• Kafirler, öğüt versen de, vermesen de inanmazlar : 26:136
• Kafirleri, uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmaz : 26:6.7
36:10.11
• Ancak kafirler Allah’ın rahmetinden ümit keser : 12:87 29:23
• Kafirler, hayvanlar gibi yerler : 47:12
• Kafirler, kalpleri, kulakları ve gözleri mühürlü kimselerdir :
16:108 36:9
• Allah kafirlerin kalplerini mühürler : 4:155 7:100 10:74
30:58.59 40:35 45:23 47:16 63:3
• Allah kafirlerin kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.
Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır : 2:7 36:9
• Kafirler, kalp-kulak-gözleri var ama işe yarmaz. Onlar
hayvandan daha aşağıdırlar : 7:179 8:22.23 46:26
• Kafirler, “Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın” derler
: 41:26
• Kafirler, “sıradan insanlar inanmışken biz inanmayız” derler :
26:111
• Kafirler, “bizi saptıran cin ve insanları bize göster” derler :
41:29
• Kafirler, “dünyada kötü saydıklarımızı cehennemde niye
göremiyoruz” derler : 38:62
• Kafirler “seninle olursak, yerimizden-yurdumuzdan oluruz”
derler: 28:57
• Kafirler, için … 70 defa af dilesen yine Allah onları affetmez :
9:80
• Onlar, deve/halat iğne deliğinden geçmeden, cennete
giremez : 7:40
• Ayetlerimizi yalanlayıp büyüklük taslayanlara göğün kapıları
açılmayacaktır : 7:40
• Kafirler, işleri bakımından en çok ziyana uğrayanlardır :
18:103.106
• Kafirler, kazandıkları işlere az gülüp-çok ağlasınlar : 9:82
• Kafirler, ile savaşın, sizde katılık-sertlik bulsunlar : 9:123
• Dinden dönenin ameli dünyada ve ahirette boşa çıkar : 2:217
4:137
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• Kafirlerin amelleri boşa çıkar : 5:5 14:18 18:104.105 24:39
47:1-8-9-28-32 88:3
• Kafirlerin duası boşunadır : 40:50
• Ancak kafirler ayetler hakkında tartışırlar : 40:4
• Kafirlerin refah içinde gezip-dolaşmaları seni aldatmasın :
3:196.197 9:55 40:4
• Kafirlerin azabı görünce iman etmeleri faydasızdır : 6:158
10:90 32:29 40:84.85
• Kafirlerin şehirden çıkarma tehdidi … : 7:88 14:13 26:167
27:56
• Kafirlerin taşlayarak öldürme tehdidi … : 11:91 19:46 36:18
44:20
• Kafirlerin suikast düzenlemeleri : 27:48.50
• Kafirlerin mümin ordusunu iki kat görmesi : 3:13
• Kafirlere yaptıkları işler süslü gösterildi : 6:122 27:4
• Kafirlere, peygamberleri öldürenlere ve adaleti emredeni
öldürenlere azap vardır : 3:21
• Allah yolundan çevirip kafir olarak öleni Allah affetmez : 47:34
• Allah yoluna engel olanların azabına azap katarız : 16:88
• Sürekli inanıp sonra inkar edeni ve inkarı artanı Allah
affetmez : 4:137
• İmandan sonra küfürle sevinç duyana gazap iner :
16:106.107
• Sizinle din hususunda savaşmayan kafirlere iyi davranın :
60:8 29:46
• Melekler kafirlerin canlarını alırken, onların yüz ve kıçlarına
vurur : 8:50 47:27.28
• Melekler kendilerine yazık eden kimselerin canlarını alırken:
"Ne iş yapmakta idiniz!" derler… : 4:97
• Kafirler, fakirleri sevmezler : 6:52.53 7:49 11:27 18:28
26:111.114
• Nankörler “Allah’ın yedirebileceği kişiye biz mi yedirelim” der :
36:47
• Nankörlerin feryadı-dünyaya dönmek istemeleri … : 6:27.28
7:53 23:99.100-107.110 26:102 32:12 35:36.37 39:58
• Nankörler bazen “ keşke Müslüman olsaydık” derler : 15:2
• Nankörlerin o gün geldiğinde yere geçirilmeyi istemeleri : 4:42
• Huzur içinde bol rızık verilirken, nimete nankörlük eden şehir
halkına açlık ve korku verilmesi : 16:112
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• İnsanlar kafir bir ümmet olmayacak olsalardı, kafirlerin
evlerine gümüşten tavanlar vs. …yapardık : 43:33.35
• Nuh (A.S.) : “Yarabbi yeryüzünde kafir bırakma, çünkü onlar
kulları saptırırlar ve kafirleri doğururlar” : 71:26.27
• Yakînen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü bile
bile inkâr ettiler : 27:14
• Allah, kulları hesabına küfre razı olmaz : 39:7
72 - KEFARETLER …
• Allâh, yeminleri (kefâretle) çözmeyi meşrû' kılmıştır : 66:2
• Kasıtlı yapılan yemini bozanın kefareti … 3 gün oruç
tutmaktır : 5:89
• Hacda tıraş olmak zorunda kalanlar … 3 gün hacda – 7 gün
de dönünce kefaret orucu tutar : 2:196
• İhramlı iken av hayvanı öldürenin kefareti… kurban, fakirleri
doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır : 5:95
• Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, … tevbesinin kabulü için
arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir : 4:92
• Kadınlara Zıhar yapıp da sonra dönenlerin kefareti, …
aralıksız iki ay oruç tutmaktır : 58:1.4

73 - KIBLE – KABE – MESCİD …
• Kâbe, ilk yapılan ev (Mescid)’dir : 3:96
• Hz.İbrahim ve Hz. İsmail’in Kâbe temellerini yükseltmesi ve
duası : 2:127
• Biz Beyt'i (Kabe’yi) insanlara sevâp kazanılacak bir toplantı
ve güven yeri yaptık : 2:125 5:97
• Biz, yüzünün semaya yöneldiğini görüyoruz. Seni hoşnut
olacağın bir kıbleye çevireceğiz : 2:144
• Nereden çıkarsan yönünü namaz için Kâbe’ye çevir :
2:149.150 7:29
• Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Nereye dönseniz, orası
Allah'a çıkar : 2:115-142 55:17 73:9
• Yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik
…: 2:177
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• Ehli Kitaba bütün delilleri getirsen, yine de senin kıblene tabi
olmazlar, sen de onlarınkine tabi olmazsın : 2:145
• Mescide giderken güzel elbise giyin : 7:31
• Allah’ın Mescidinde Allah ile birlikte başkalarına dua etme :
72:18
• Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasını meneden…
kişiden daha zâlim kim olabilir : 2:114 22:25
• Allah’ın mescidlerini yalnız müminler onarır : 9:17.18
• Allah, insanların kimisini kimisiyle defetmeseydi kilise-camii
ve manastırlar yıkılır giderdi : 22:40
• Dırar mescidi ve Kûba Mescid’i : 9:107.110
74 - KISSALAR - OLAYLAR…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habil - Kabil kıssası : 5:27.31
Ashabı Kehf kıssası : 18:9.26
Ashabı Kehf’in sayısı meçhul : 18:22
Ashabı Kehf’in mağarada kalış süresi meçhul : 18:19-(25.)26
Ashabı Uhdud kıssası : 85:4.8
Ashabı Karye : 36:13.29
Ashabı Ress : 25:38.39 50:12.14
Ashabı Fil : 105:1.5
Tübba’ Kavmi : 50:14 44:37
Rumlar (Romalılar) : 30:1.6
Bahçe Sahipleri kıssası : 18:32.45 68:17.33
Kârun kıssası : 28:76.82
Kârun’a imrenenler ve pişman olmaları : 28:79.82
Tâlut ve Câlut kıssası : 2:246.252
Tâlut’un askerlerinin ırmak suyu ile imtihanı : 2:249
Musa (A.S.) ile salih kulun kıssası : 18:60-66.82
Zülkarneyn kıssası : 18:83.98
Biz Zülkarneyn’e yeryüzünde sapasağlam bir iktidar ve ona
her şeyden bir yol (sebep) verdik : 18:84
Yecüc – Mecüc … : 18:94 21:96
Lokman (A.S.) kıssası : 31:12.19
Allah’ın öldürüp de 100 yıl sonra dirilttiği adamın kıssası :
2:259
Şehrin uzak bir yerinden koşarak gelen adam : 36:20 28:20
- 70 -

75 - KIYAMET – MAHŞER - HESAP …
• İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Ama hala gaflet
içinde yüz çeviriyorlar : 21:1
• Onlar, kıyametin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar?
Şüphesiz onun alametleri gelmiştir : 47:18 43:66
• Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın
yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar : 36:49
• Göğün insanları bürüyecek dumanı çıkaracağı günü bekle :
44:10.11
• (Kıyamet yaklaşınca) Yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız. O
onlara ayetlerimize inanmadıklarını söyler: 27:82
• Kıyamet ansızın gelecek : 6:31 7:187 12:107 21:40 22:55
43:66 47:18
• Ne bilirsin belki de kıyamet çok yakındır : 42:17
• Müminler kıyametten korkarlar ve sakınırlar : 21:49 42:18
• Her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi ? :
88:1.11
• Sana kıyametin saatini soruyorlar. Onu bilmek kim, sen kim
… : 7:187 79:42.45 [21:109]
• Kıyametin saatini Allah’tan başkası açıklayamaz : 7:187
31:34 33:63 43:85 53:57.58 67:26 79:44
• Kıyamet kafirlere mahsustur : 70:1.10
• Sûr’a birinci üflemede Allah’ın dilediği hariç yer ve gökte her
şey ölür : 27:87 39:68
• O'nun zatından başka her şey helak olacaktır : 28:88
55:26.27
• 1. ve 2. Sûr’un üflenmesi … : 36:49.51
• Kıyamet anı, göz açıp kapama kadar veya daha kısadır :
16:77 54:50
• Kıyamet vaktini görünce, bir akşam yada kuşluk vakti kadar
dünyada kaldığınızı sanırsınız : 46:35 79:46
• Kıyamet vaktini görünce, dünyada pek az kaldığınızı
sanırsınız: 17:52
• Kıyamet anındaki olaylar … : 81:1.14 82:1.5 99:1.6
• Kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir : 22:1
• Kıyamet günü dağları yürütürüz : 18:47 52:10 78:20
• Kıyamet günü dağlar birbirine çarptırılıp-darmadağın edilir :
56:5.6 69:14 77:10
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Kıyamet günü dağlar kum yığınına döner : 73:14
Kıyamet günü dağlar atılmış yün gibi olur : 101:5 70:9
Kıyamet günü yer yarılır : 50:44
Kıyamet günü yer dümdüz olur : 20:106.107 18:47 84:3.5
Kıyamet günü gök sallanıp çalkalanır : 52:9
Kıyamet günü gök, erimiş maden gibi olur : 70:8
Kıyamet gününün dehşetinden gök bile yarılır : 69:16 73:18
Kıyamet günü gök yarılıp kıpkırmızı gül gibi olur : 25:25 55:37
77:9 84:1
Kıyamet günü gök kitap sayfası gibi dürülür : 21:104 39:67
Kıyamet günü gökler kapı kapı açılacaktır : 78:19
Kıyamet günü yıldızlar dökülür : 77:8 81:2
Kıyamet günü denizler kaynatılır : 81:6
Kıyamet günü vahşi hayvanlar bir araya toplanır : 81:5
Kıyamet günü kulakları sağır eden bir gürültü vardır : 80:33
Kıyamet günü ne vasiyet edilebilir, ne ailelerinize
dönebilirsiniz : 36:50
Kıyamet günü insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak
: 101:4
Kıyamet günü bağrışıp-çağrışma günüdür. O gün arkanıza
dönüp kaçacaksınız : 40:32
Kıyamet günü çocukların saçlarını ağartan bir gündür : 73:17
Kıyamet günü emziren çocuğunu unutur-hamile çocuğunu
düşürür. İnsanlar sarhoş gibidir, oysa sarhoş değillerdir : 22:2
Sûr’a üflenince yer başka bir yere, gök başka bir göğe çevrilir
: 14:48
2. Sûr’a üflendiği gün, kabirlerden çıkış günüdür : 50:41.42
30:25
2. Sûr’a üflenince insanlar kabirlerden kalkıp “bizi
kabrimizden kim kaldırdı?” derler : 36:52 40:16
2. Sûr’a üflenince insanlar gözleri düşkün (zillet ve dehşet
içinde) kabirlerden kalkıp koşarlar : 54:7.8
2. Sûr’a üflenince insanlar başları kalkık, gözleri sabit,
gönülleri bomboş olarak koşarlar : 14:43
2. Sûr’a üflenince birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler
: 79:13.14
2. Sûr’a üflenince ruhlarla bedenler birleştirilir : 81:7
2. Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz : 78:18
2. Sûr’a üflenince Allah tüm insanları bir araya toplar : 15:25
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• O gün Allah’ın arşını (tahtını) 8 melek taşır : 69:17
• Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Ancak izin verilenler
konuşur. Onlar da doğruyu söyler : 78:38 11:105
• Kıyamet – haşır – mizan sahneleri … : 39:68.74
• Hesap gününü ve dirilişi inkar edenler : 6:29.30 11:19
19:66.67 27:66.68 32:10 36:78.79 37:16.18 41:7
44:34.36 45:24.26 50:3 51:12.14 56:47 64:7 79:10.12
• Hesap günü : 21:1 26:82 38:16-26-53 40:27
• Diriliş günü : 30:56
• Ceza günü : 38:78 82:15.18
• Ceza ve hesap günü : 51:6-12
• Hüküm günü : 78:17
• Din günü : 1:4 37:20 82:15
• Buluşma günü : 40:15
• Ayırt edilme günü : 37:21 44:40 77:13-38
• Toplanma günü : 11:103 56:50 64:9
• Hasret günü : 19:39
• Kıyamet günü : 2:113-174-212 3:77-185-194 5:36 7:172
16:25-27-92-124 17:13-71-97 20:124-100.101 21:47 28:41
39:15-24-47-60 42:22-45 43:38 45:17 60:3
• Hesap günü nerede olsanız Allah sizi bir araya getirir : 2:148
67:24
• Hesap günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız :
39:31
• Hesap günü çetin bir gündür. Kafirler için kolay değildir :
74:8.10
• Hesap günü kafirlere yardım yok : 2:270 4:145-173 5:72
9:74 17:22 21:39 23:65 25:19 28:41 29:25 30:29 32:29
33:65 35:37 39:54 40:18 41:16 42:8-46 44:41 45:34
47:11 52:46 59:12
• Allah, müminlere hesap günü yardım eder: 40:51 44:41.42-56
52:18
• Hesap günü Allah onlara: Peygamberlere ne cevap verdiniz?
diye sorduğunda verecek cevap bulamazlar : 28:65.66
• Hesap günü hiç bir insana ve cine günahı sorulmaz :
55:39.41
• Hesap günü insan “kaçacak yer neresi?” der : 75:10.12
• Hesap günü bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk, ancak
Rabbinedir : 75:29
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• Hesap günü kişi tüm sevdiklerinden –ana-baba-eş-çocukkardeşinden- kaçar … : 80:33.37
• Hesap günü kimse kimseye yardım edemez : 2:48-123
44:41 82:19 86:10
• Hesap günü kimse kimseye fayda ve zarar veremez : 34:42
• Hesap günü dost dostun halini soramaz : 23:101 70:10
69:35
• Hesap günü Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar
birbirlerine düşmandırlar : 43:67
• Hesap günü herkesin kendine yetecek bir işi vardır : 80:37
16:111
• Hesap günü baba-evlat birbirine bir şey ödeyemez : 31:33
• Hesap günü çocuk ve akraba fayda veremez : 60:3
• Hesap günü çocuk ve mallar fayda vermez : 26:88 58:17
• Hesap günü Allah’ın huzuruna mallarınızı bırakıp, teker teker
geleceksiniz : 6:94 19:95
• Hesap günü o gün, sizin için sığınacak bir yer yoktur … :
42:47
• Hesap günü insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye,
bölük bölük getirilir : 99:6
• Hesap günü yaptıklarınız size haber verilecektir : 24:64 62:8
64:7 75:13
• Hesap günü insan yaptıklarını bir bir hatırlar, fakat bu
hatırlamanın bir faydası yoktur : 89:23.24
• Hesap günü kafirlere şefaatçilerin de şefaati fayda vermez :
74:40.48
• Hesap günü suçluları korkudan gözü göğermiş olarak
toplarız: 20:102
• Hesap günü yürekler, (korkudan âdetâ yerinden sökülüp)
gırtlaklara dayanır- yutkunur dururlar : 40:18
• Hesap günü batıl içinde oyalanıp-duranların vay haline :
52:12
• Hesap günü cehennem de o gün getirilmiştir : 89:23
• Hesap günü insan “Keşke hayatım için bir şeyler yapıp
gönderseydim” der : 89:21.24
• Hesap günü insan “Allah’a karşı gelmemden dolayı yazıklar
olsun, ben alay edenlerdendim” der : 39:56
• Hesap günü insan “dünyada iken iyi amelleri terk etmemden
dolayı vah bize” der : 6:31
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• Hesap günü de müminler, kafirlerin haline gülerler : 83:34
23:109.110
76 - KİTAP …
• Yoksa size ait bir kitap var da … "beğendiğiniz her şey
sizindir" diye mi yazılı? : 68:37.38
• Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı
ediyorsunuz? … : 2:85 13:36 15:90.91
• Eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı : 37:156.157
2:111 27:64
• (Mucize olarak) Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan
kitap, kendilerine yetmedi mi? : 29:50.51
• Kitaplar anlaşmazlıkları gidermek için gönderildi : 2:213
• Biz her şeyi açık bir ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda sayıp
tespit etmişizdir : 6:38-59 10:61 11:6 13:39 17:58 22:70
27:75 34:3 35:11 36:12 50:4 57:22.23
• Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık : 6:38
• İşledikleri küçük-büyük her şey, satır satır kitaplara yazılır :
54:52.53
• Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır : 23:62
• Allah kitaptakinin dilediğini siler dilediğini sabit bırakır. Ana
kitap O'nun katındadır : 13:39
• Kitabı sağından verilenler : 17:71 56:8-27-38-90.91
69:19.24 74:39.40 84:7.9 90:12.18
• Kitabı solundan verilenler : 56:9-41 69:25.37 90:19.20
• Kitabı arkasından verilenler : 84:10.15
• Kitabı sağından verilenlerin hesabı kolay olacak : 84:7.8
• Kötülerin kitabı muhakkak Siccin'dedir : 83:7.17
• İyilerin kitabı muhakkak İlliyyin'dedir : 83:18.28
• Amellerin yazıldığı kitap/defter : 17:13.14 45:28.29 50:4
69:19.20 81:10.14
• Amel defterleri açıldığında … : 81:10
• Herkes kendi kitabını okuyacak : 17:14 45:28
• Hesap günü kitabın konuşup her şeyi söylemesi … : 18:49
• Kitabın günahkarlar aleyhine şahidlik etmesi : 45:29
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77 - KUR’AN …
• Kur’an Arapça olarak indi : 12:2 13:37 20:113 39:28
16:103 19:97 26:195 41:3 42:7 44:58 46:12
• Kur’an düşünüp anlayasınız diye Arapça olarak indi : 12:2
38:29 43:2.3 24:1
• Kur’an’ı korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça indirdik : 39:28
• Kur’an yabancı bir dilde inseydi, “açıklansaydı ya ” derlerdi :
41:44
• Kur’an kalpteki sıkıntılara şifadır : 10:57 17:82
• Kur’an müminlere şifa, kafirlere hüsran verir : 17:82 41:44
69:48.50
• Kur’an müminlerin imanını artırır : 8:2 9:124 32:15 39:23
• Kur’an onların çoğunun küfrünü, azgınlığını artırır : 5:64-68
9:125 17:41-46-82 22:72 26:5.6 45:9
• Kur'an o kafirlere kapalıdır : 41:44
• Kur’an:Rehber ve Rahmettir : 2:2 3:138 6:156.157 7:52203 10:57 16:89 17:82 27:2 27:77 31:2 41:44 44:7
45:11 45:20
• Kuran:Müjdeci ve Uyarıcıdır : 27:2 14:52 17:9.10 18:2
19:97 41:4 46:12
• Kur’an öğüttür : 10:57 14:52 20:3 21:10-50 24:1-34
38:29-87 44:58 54:17-22-32-40 68:52 69:48 74:54 81:28
• Kur’an ile öğüt ver / nasihat et : 6:70 7:2 50:45
• Kur’an her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısıdır : 12:111 16:89
• Kur’an, ayetleri açıklanmış bir kitaptır : 4:174 6:65 7:32
10:37 11:1 17:12-41 22:16 41:3 44:2
• ||||||||| Tevrat da apaçık anlaşılan bir kitaptır : 7:145 37:117
• Kur’an öğüt almak için kolay kılındı : 19:97 44:58 54:1722-32-40
• Kur’an en doğru yola iletir : 17:9 43:43 72:2
• Kur’an inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir
Kitaptır : 2:2 7:52-203 10:57 12:111 16:64-89 27:1.3-77
• Kur’an bütün alemlere bir öğüttür : 3:138 38:87 81:27
• Allah kendisine inananları ve Kitabına sarılanları rahmetine
ve bol nimetine kavuşturur : 4:175
• Kur’an alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed’e indi :
10:2 25:1
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• Kur’an Mekke ve çevresindekileri uyarman için indi : 6:92
42:7
• Kur’an size ve ulaştığı herkesi uyarman için vahiy olundu :
6:19 14:1
• Allah’ın huzurunda toplanacakları günden korkanları Kur’an
ile uyar : 6:51
• Sen, sana vahyedilen Kur'an'a sımsıkı sarıl : 43:43 2:63-93
• Kur’an’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanın ecrini veririz:
7:170
• Kur’an sana farz kılındı : 28:85
• Kur’an diri olanları uyarmak için gönderildi : 36:70
• Kur’an Ramazan ayında indirildi : 2:185
• Kur’an mübarek bir gecede indi : 44:2.3
• Kur’an Kadir gecesinde indi : 97:1
• Kur’an dağa inse idi, korkudan yarılırdı : 59:21
• Rahmân olan Allah Kurân'ı öğretti : 55:1.2
• Kur’an okumak : 27:92 29:45 35:29 73:4
• Kur’an okuyacağın zaman euzu besmele çekerek oku : 16:98
96:1
• Kur’an okunurken susup dinleyin umulur ki rahmete erersiniz
: 7:204
• Kur’an’a uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin :
6:155
• Sen Kur’an okuduğunda onlar Kuranı anlamasınlar diye
kalplerine örtü, kulaklarına da ağırlık koyduk : 17:45.47
18:57 [36:9]
• Kur’an insanlar için bir basiret nurudur : 45:20
• Kur'ân insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır : 14:1
• Kur’an’ı duyan kafirlerin gözündeki nefret … : 22:72 68:51.52
• Kur’an kendinden önceki kitapları tasdik eder : 2:91-97 3:3
4:47 5:48 6:92 10:37 12:111 26:97 35:31 46:12-30
• Kur'an'ın temel ilkeleri, daha önceki ümmetlerin kitaplarında
da yer almıştır : 26:196.197
• Kur’an bir şaka / eğlence değildir : 86:14
• Kur’an şair sözü / şiir değildir : 36:69.70 69:40.47
• Kur’an’ı Ruhul Emin (Cebrail) indirdi : 26:193.194 2:97
10:37 16:102 81:19.20
• Kur’an = Kitap – Zikir - Vahiy : 7:63 20:99 21:42-50-105
25:29 38:8 41:41 54:25 57:16 65:10
- 77 -

• Biz sana emrimizden bir Ruh (Kur’an) vahyettik : 42:52
• Size apaçık bir Nur (Kur'an) indirdik : 4:174
• Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o Nûr’a (Kur'an'a)
inanın : 64:8
• Kur’an’ı (zikri) biz indirdik, onun koruyucusu da biziz : 15:9
6:115 17:86.87 18:27
• Kur’an’ın kelimelerini değiştirecek yoktur : 18:27
• Kur’an’a ne önünden ne de ardından batıl yaklaşamaz : 41:42
• Kuran’ı sana okutacağız, Allah’ın dilediği hariç
unutmaycaksın : 87:6.7
• Kur’an’ı senin kalbine indirdik : 2:97 25:32 26:192.195
75:16.17
• Kur’an’ı kendiliğimden değiştirmem olacak şey değil : 10:15
[69:44.47]
• Eğer dileseydik, sana vahyettiğimizi elbette giderirdik : 17:86
• Kur’an’da neshin mahiyeti : 2:106 13:39 16:101 87:6.7
• Kur’an’a mutahhar (temiz) olanlardan (meleklerden)
başkası (istese de) dokunamaz : 56:79 [80:11.16 20:210.12]
• Kur'ân'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yaraşmaz hem
güçleri de yetmez : 26:210.212
• Kur’an mutahhar elçilerin elindedir : 80:11.16
• Kur’an Levh-i mahfuzdadır : 43:3.4 56:77.78 85:21.22
• Kur’an’ı Allah indirmemiş olsa idi, onda mutlaka çelişki /
tutarsızlık olurdu : 4:82 18:1
• Kur’an’ın bir benzerini insanlar ve cinler bir araya gelse, yine
yazamazlar : 17:88 10:37.38 11:13.14 12:111 2:23.24
• “Kur'an’ı O uydurdu, birileri de O’na yardım etti, başkasına
yazdırdı O’na sabah-akşam okunuyor” dediler : 25:4.5 11:13
32:3 52:33
• Eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından daha doğru bir
kitap getirin de ben de ona uyayım : 28:49
• Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun : 73:20
• Kur’an’dan sorguya çekileceksiniz : 43:44
• Kur’an’ı “bize de kitap indirilseydi, doğru yolda olurduk”
demeyesiniz diye indirdik : 6:156.157 20:134 35:42
37:167.170
• Kur’an’da tehditleri/ ikazları türlü türlü açıkladık ki,
korunsunlar : 17:41-89 18:54 20:113 30:58.60 39:27
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• Kur’an’dan yüz çeviren ağır bir günah yüklenecektir :
20:99.100
• Kim benim zikrimden (Kur'ân'dan) yüz çevirirse, ona dar bir
geçim vardır… : 20:124 72:17
• Kur’an’dan uzak durana şeytan musallat ederiz, o da doğru
yoldan çıkarır … : 43:36.39 7:30 18:104
• Keşke falancayı (bâtıl yolcusunu) dost edinmeseydim! Kur'an
bana gelmişken o, beni ondan saptırdı : 25:29
• Kur’an’ı dura dura okuyasın diye (sure-ayet olarak)
peyderpey indirdik : 17:106 20:4.6 25:32 76:23
• Kâfirler:"Kur'ân, hep birden indirilseydi ya" dediler. Biz onu
kalbine iyice yerleştirmek için parça parça indirdik : 25:32
• Kur’an iki şehrin büyüklerinden birine indirilmeliydi? dediler :
43:31
• Bunlar Kur’an’ı hiç düşünmezler mi? : 4:82 47:24
• Rablerinden korkanların bu kitaptan kalpleri ürperir : 39:23
• Siz haddi aşan kişilersiniz diye sizi Kur’an ile uyarmayalım
mı? : 43:5
• Resulullah’ın Kur’an’ı açıklaması : 2:151 3:164 14:4
16:44-64 43:29 62:2
• Kur’an’ı açıklamak da bize aittir : 75:19
• Kur'an’ı insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde
hüküm veresin diye indirdik : 4:105
• Peygamberin Allah’a şikayeti : “Kavmim bu Kur’an’ı
büsbütün terk etti” : 25:30
• De ki : Eğer Kur'ân Allâh katından ise ve siz de ona
inanmadıysanız durumunuz nice olur? : 46:10
• (Mucize olarak) Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan
kitap, kendilerine yetmedi mi? : 29:50.51 [17:89.96]
• Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak
onu kısım kısım böldüler : 15:90.91 2:85
78 - KURBAN …
• Rabbin için namaz kıl kurban kes : 108:2
• Biz, her ümmet için bir kurban ibâdeti koyduk : 22:34
• Kurbanın eti ve kanı Allah’a ulaşmaz ancak takvanız ulaşır :
22:37
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• Âdem'in iki oğlunun Allah’a birer kurban sunmaları : 5:27.30
• Allah, yalnız kendisinden korkanların kurbanını kabul eder :
5:27
• Kurbana hürmet etmek : 5:2 22:32
• Kurbanın kesilme şekli : 22:36
• Kurban keserken besmele çekmek : 22:34-36
• Allah'ın rızık olarak verdiği hayvanları Allah’ın adıyla kurban
edin : 22:28
• Allah’ın adıyla kesilen hayvanlardan yeyiniz : 6:118
• Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyiniz :
6:121
• Kurban etinden isteyene ve istemeyene verin : 22:28-36
79 - LANET ...
• Ayetleri gizleyene Allah ve herkes lanet eder : 2:159-174
• Allah ve Resulünü incitenleri Allah, dünya ve ahirette lanetler
: 33:57
• Kafir olarak ölenlere Allah-melek ve tüm insanlar lanet eder:
2:161.162 3:87.88 4:52 9:68 33:64 40:52
• Allah'a verdiği sözünü bozan, akraba bağını koparan ve
bozgunculuk yapanlara lanet olsun : 13:25
• Namuslu kadına zina iftirası atan lanetlenmiştir : 24:23
• İsrailoğulları’ndan kafirlere Davut ve İsa diliyle lanet edildi :
5:78 5:60
• Bir mümini kasten öldürene … Allah gazab ve lanet eder :
4:93
• İblis kıyamet gününe kadar lanetlenmiştir : 15:35 4:118.119
• Kur'ân'da lanet edilen ağaç (zakkum) : 17:60
• İnsanları ateşe çağıran önderlerin lanetlenmesi : 28:41.42
33:68 38:60
• Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder :
7:38
• Allah, kime lanet ederse ona bir yardımcı bulamazsın : 4:52
• Allah yolundan alıkoyup, onu eğriltmeye çalışanlara Allah
lanet eder : 11:18.19
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80 - MAL – ÇOCUK …
• Allah dilediğine erkek, dişi veya ikiz çocuk verir, yada kısır
bırakır : 42:49.50 53:45.46
• Mal ve çocuk imtihan içindir : 3:186 8:28 18:46 64:15
• Mal ve çocuk sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın : 63:9
• Mal ve çocuk bizi Allah’a yaklaştıracak şeyler değildir : 34:37
• Mal ve çocuklarının kendi azgınlığını artıran adam : 71:21
• Mal ve çocuk kafirlere fayda sağlamaz : 3:10-116 7:48
19:77.80 45:10 58:17 69:25.29 92:11 104:2.4 111:2
• Onlara mal ve oğullar vermekle, iyilik ettiğimizi zannetmeyin :
23:55
• İnsan malı çok sever : 89:20 100:8
• İnsanlara kadın-oğul-altın-gümüş …vs. süslü gösterildi : 3:14
• Eğer… oğullarınız, … mallarınız, … evleriniz, Allah ve
Resulünden …daha sevimli ise … : 9:24 63:9
• Mal biriktirip Allah yolunda harcamayana azap : 9:34.35
89:20
• Malını Allah rızası için harcamak : 2:272 76:8 92:18.20
• İnsan Allah huzuruna malsız olarak tek başına çıkacak : 6:94
19:80-95
• Yetim malı yiyen ateş yer : 4:2-10
• Ganimet malları, sadece zenginler arasında dolaşmasın :
59:7
• Ganimet malları, Allah'a, Resul'e, ona akrabalığı bulunanlara,
yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir : 59:7
• Mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Rüşvet vermeyin :
2:188 4:29
• Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların
da rızkını biz veriyoruz : 6:151 17:31
• Kız çocuğu olanın öfkelenmesi ve onu öldürmesi : 6:137-140
16:58.59 43:17 81:8.9
• Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, yarattıklarından
dilediğini seçerdi : 39:4
• Eğer Rahman’ın çocuğu olsaydı, ona ilk ben kulluk ederdim :
43:81
• Allah’a çocuk isnat edince, nerdeyse gök parçalanıp, dağlar
yıkılacaktı : 19:88.90 16:57
• Evlatlıklar öz oğul olamaz : 33:4.5
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• Allah’tan çocuk isteyip, sonra çocuk hakkında şirk koşanlar :
7:189.190
81 - MELEKLER …
• Meleklere iman : 2:177-285 4:136
• Meleklerin erkek ve dişilikleri yoktur : 17:40 37:150 43:19
53:27.28
• Meleklerin her birinin belli bir makamı vardır : 37:164 40:7
• Melekler kulluk etmekten yorulup usanmazlar : 21:19.20
41:38 4:172
• Melekler Allah’ı hamd ile tesbih ederler : 2:30 7:206
16:49.50 37:166 39:75 40:7 42:5
• Saf saf dizilen melekler : 37:1-164.166
• Allah ve melekleri Peygambere salât ederler : 33:56
• Melekler kendilerine emir olunanı yaparlar : 16:49.50
21:26.27
• Melekler üzerimizde her yaptığımızı yazarlar : 10:21 13:11
36:12 43:80 78:29 82:10.12 86:4
• Melekler sağ ve sol omzumuzda her şeyi yazar : 50:17.18
• Biz cehennem görevlilerini meleklerden seçtik : 74:31
• Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi,
bıraktıkları her izi / eseri yazarız : 36:12
• Melekler dahi Allah’ın izin vermediği kişilere şefaat edemezler
: 53:26
• Melekler Allah’ın hoşnut olduğu kişilere şefaat edebilirler :
21:28
• Melekler yeryüzündekiler için mağfiret dilerler : 40:7 42:5
• Melekler ikişer-üçer-dörder kanatlıdırlar : 35:1
• Melekler ve ruh, Rablerinin katına 50 bin yılda çıkarlar : 70:4
• Ruhul Kudüs ( Cebrail ) : 2:97-98-253 5:110 10:37 11:105
16:102 26:193.194 66:4 70:4 78:38 81:19.23
• Mîkâil isimli melek : 2:98
• Birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz (görevli melekler) onun
canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler : 6:61
• Size tayin edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra
Rabbinize götürüleceksiniz : 32:11
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• Ölüm sarhoşluğu geldiğinde "Ey insan! İşte bu senin
öteden beri kaçtığın şeydir" denir : 50:19
• Melekler müminlerin canını hoş ve rahat halde alırlar.
“Onlara … girin cennet'e..." derler : 16:32 36:26.27
41:30.32 56:88.95
• Melekler kafirlerin canlarını alırken, yüz ve kıçlarına vururlar :
8:50 47:27.28
• Zalimleri ölüm anında bir görsen! Melekler onlara ellerini
uzatıp:" Ruhunuzu teslim edin… der : 6:93 25:21.22 63:10
• Melekler kendilerine yazık eden kimselerin canlarını alırken:
"Ne iş yapmakta idiniz!" derler… : 4:97
• Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara: "Allah'tan başka
taptıklarınız nerede?" derler : 7:37
• Müşriklerden birine ölüm gelip çattığında "Rabbim, beni geri
gönder/ertele" der : 23:99.101 63:10.11
• Nefislerine zulmedenler ölürken “biz hiçbir kötülük
yapmıyorduk” derler : 16:28
• Müşriklerin meleklere “Allah'ın çocukları” demesi : 21:26
• Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi isim takarlar : 53:27
• Meleklere dişi diyenler, sorguya çekileceklerdir : 43:19
• Meleklerin müminlere yardımı : 3:124.125 8:9.14 9:25.26
33:9 48:1.4
• Cebrail ile peygamber arası iki yay kadar yakındı : 53:9
[81:23]
• Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mîkâil'e
düşman olursa, Allah da onlara düşmandır : 2:98
• Azabı melekler getirir : 15:7.8-63
• Yeryüzünde melekler olsaydı, peygamberleri de meleklerden
gönderirdik : 17:95 41:14
• Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçiler seçer :
22:75
• O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler
bölük bölük ineceklerdir : 25:25
• O gün Allah’ın arşını (tahtını) 8 melek taşır : 69:17
82 - MEYVELER – SEBZELER …
• Meyvelerin yaratılması : 13:3 14:32 16:11 23:19
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• Yeryüzünde renkleri çeşit çeşit meyve çıkardık : 35:27
• Meyvelerin tatlarının farklı olması : 13:4
• Hurma ve üzüm : 2:266 6:99-141 13:4 16:11-67 17:91
18:32 19:23-25 20:71 23:19 26:148 36:34-39 50:10
54:20 55:10-68 59:5 69:7 78:32 80:28-29
• Nar : 6:99-141 55:68
• İncir : 95:1
• Zeytin : 6:99-141 16:11 23:20 24:35 80:29 95:1
• Soğan - Sarımsak- Mercimek- Hıyar-Sebze : 2:61
83 - MUCİZE …
• Kafirler, her mucizeyi görse yine inanmaz : 6:7-25-109.111
7:132 15:14.15 17:90.93 30:58.60 52:44 74:52
• Bir mucize gelirse inanacağız diye yemin ettiler. Mucizeler
Allâh'ın katındadır. Mucize gelse bile inanmazlar : 6:109
• Peygamberler Allah’tan izinsiz mucize gösteremezler : 13:38
14:11 17:102 40:78
• Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, “Bu bir büyüdür”
derler: 6:25 37:14.15 54:1.5
• Bizi somut mucizeler göndermekten alıkoyan sebep,
öncekilerin bu tür mucizeleri yalanlamaları : 17:59 26:2.6
30:47 40:22 70:40.44
• Müşrikler :" bize önceki peygamberlerin gösterdiğine benzer
bir mucize göster” derler : 21:5.6-10 2:118 20:133 [7:203]
• Kâfirler: "Ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Sen
sadece uyarıcısın : 6:37 10:20 11:12.14 13:7-27 29:50
• Kâfirlerin Kur’an’ı bırakıp, Peygamberimizden gözle görülür
başka mucizeler istemeleri : 17:88.93 6:7.9-50 15:6.8
25:7.10
• Biz peygamberleri mucize ve kitaplarla gönderdik. Sana da
Kur'ân'ı indirdik : 16:43.44 57:25
• Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap,
kendilerine mucize olarak yetmedi mi? : 29:51
• Eğer Kur’an ile dağlar yürütülse, yeryüzü parçalansa, ölüler
konuşturulsaydı, kafirler yine inanmazlardı : 13:31
• Yüz çevirmeleri ağır geldiyse, haydi yerin içine bir delik, ya
da göğe bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! : 6:35
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• Peygamberimiz gelince, "Musa'ya verilen (mucizeler) gibi ona
da verilmeli değil miydi?" dediler : 28:48.49
• Havariler mucize sofra istedi. Allah : "Onu indirince inkâr
edene, hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım” : 5:115
84 - MUSA (A.S.) – TEVRAT …
• Musa(A.S.)’ın uzun hayat hikayesi: 7:103.162 20:9.99
26:10.68 28:3.46
• Musa (A.S.)’ın annesine ilham edildi : 28:7
• Musa (A.S.)’ı annesinin emzirip sandıkla suya bırakması :
20:38.40 28:7.13
• “Gözümün önünde yetişesin diye, senin üzerine katımdan bir
sevgi koydum” : 20:39
• Musa (A.S.)’ın bir yumrukta adam öldürmesi
Peygamberliğinden önce idi – tevbesi : 26:19.21 28:14.22
• Musa (A.S.)’a inananlar genç bir kuşaktı : 10:83
• Musa (A.S.)’ın [Hızır denilen (?)] salih bir kul ile yolculuğu :
18:60.82
• Musa (A.S.)’ın kavminden ayrılınca, kavminin puta (buzağıya)
tapması : 2:51.54-92 4:153 7:148.152 20:88
• Musa (A.S.)’ın ilk vahiy alışı : 20:11.12 27:8.12 28:30.32
• Musa (A.S.)’ın Allah’ı görmek isteyip bayılması ve tevbesi :
7:143
• Musa’ya Kitap’ı verdik : 11:110 21:48 23:49 32:23 40:53
41:45
• Musa (A.S.)’a verilen sayfalar : 53:36 87:18.19 [7:145]
• Musa (A.S.)’ın (Tevrat) levhalarını yere atması : 7:150-154
• Musa (A.S.)’ın Harun (A.S.)’ın saçını, sakalını çekmesi :
20:94
• Musa (A.S.)’ın Firavun’a giderken yaptığı dua : 20:25.28
• Musa (A.S.)’ın düzgün konuşamaması : 20:27 26:12.13
28:34 43:52
• Musa (A.S.)’ın büyücülerle mücadelesi ve onların iman
etmesi : 7:107.122 20:66.70 26:43.51
• Musa (A.S.)’a dokuz mucize verilmesi : 17:101 27:12
• Musa (A.S.)’ın mucizeleri : 7:107.108-160 20:20.22
26:32.33 28:30.32
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• Musa (A.S.)’ın asa ile taşa vurunca 12 pınar fışkırması : 2:60
• Musa (A.S.)’ın asa kullanma amacı yürümek, yaprak dökmek
: 20:18
• Musa (A.S.)’ın Firavun ve hanedanına bedduası : 10:88.89
5:25
• Musa:Rabbimiz, Firavun’a ve çevresine ziynetler, mallar
verdin. Senin yolundan saptırsınlar diye mi? : 10:88
• Musa:“Yarabbi! İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden
bizi helak edecek misin? : 7:155-173
• Musa: «Rabbim! Bana indireceğin her hayra muhtacım» dedi
: 28:24
• Musa (A.S.)’ın Şuayüb (A.S.)’ın kızı ile evlenmesi : 28:27
• Tevrat apaçık anlaşılan bir kitaptır : 7:145 37:117
• Tevrat, Kur’an’dan önce bir hidayet ve rahmetti : 3:3.4 5:44
6:91-154.155 17:2 28:43-46 46:12
• Biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve
Furkan'ı (Tevrat’ı) verdik : 21:48
• Tevrat’taki kısas: cana can - göze göz – dişe diş … : 5:45
• İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken
seni nasıl hakem yapıyorlar…? : 5:43
• İsrailoğullarına Kitab'ı miras bıraktık : 40:54
• Kendilerini Allah’a adamış Yahudi zâhidler ve âlimler Tevrat’ı
korumakla görevlendirildi : 5:44
• Yahudiler Tevrat’a uymazlar : 3:23.24-93.94 5:41.43 62:5
• Yahudiler Tevrat’ı tahrif ettiler (bozdular) : 2:75-79-95-174
3:78-93 4:46 5:13-41.43 6:91
85 - MUSİBET …
• Denizdeki fırtınada ihlas ile Allah’a dua edip, karaya çıkınca
nankörlük yapanlar : 10:22.23 6:63.64 17:67.69 29:65
31:32
• İnsana bir sıkıntı dokunduğunda, bize dua eder, sıkıntısını
giderince sanki hiç yalvarmamış gibi geçer gider : 10:12
• Sıkıntı anında Allah’a dua edip, sıkıntı kalkınca Allah’a şirk
koşanlar : 6:63.64 16:53.54 30:33 39:8
• Biz insana nimet verince azar, musibet dokununca da
ümitsizliğe kapılır : 17:83
- 86 -

• İnsanları sıkıntıdan kurtarıp bir rahmet tattırınca, âyetlerimiz
hakkında bir takım hilekârlıklara girişirler : 10:21 41:50.51
• Eğer sana iyilik erişirse, bu onları üzer; bir musibet gelirse,
"İyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız" derler : 9:50
• Müminler başlarına bir musibet gelince: "Biz Allah'a aidiz ve
sonunda O'na döneceğiz" derler : 2:156
• Musibetlerle imtihan : 2:155-214 3:186
• Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez : 64:11
3:166
• Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle kazandıklarınız
yüzündendir : 42:30-48 4:79 5:49 7:94.96 9:51 28:47
• İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada
ve denizde fesat ortaya çıktı : 30:41
• Başınıza gelen musibetler önceden kitapta yazıldı ki,
elinizden çıkana üzülüp veya şımarmayasınız diye : 57:22.23
86 - MUSTAZ’AF – MÜSTEKBİR - SAPTIRICILAR …
Mustazaf – Müstekbir tartışması… : 14:21 40:47.48
Mustazaf – Müstekbir tartışması faydasızdır : 34:31.33
Yoldan çıkan ve yoldan çıkaranların tartışması : 37:25.39
Biz efendi ve büyüklerimize uyduk. Onlara iki kat azap ver :
38:60.61 33:67.68
• Kafirlerin “bizi saptıran cin ve insanları bize göster” demeleri :
41:29
• Uyanların, dünyaya dönüp uyduklarından uzak durmak
istemesi : 2:167

•
•
•
•

87 - MÜHLET VERME …
• İnsanlar zulümleri yüzünden hemen cezalandırılsaydı,
yeryüzünde tek canlı kalmazdı. Allah erteliyor : 16:61 35:45
• İnsanlar günahları yüzünden hemen cezalandırılsaydı, onlara
hemen azab edilirdi. Allah erteliyor : 18:58
• Allah suçlulara mühlet verir : 13:32 20:129 22:44-48
68:44.45
• Allah ayetleri yalanlayanlara mühlet verir : 7:183
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• Kâfirlerin diyar diyar dolaşmalarına aldanma. Bu, az bir
geçimliktir. Onların varacakları yer cehennemdir : 3:196.197
• Allah kafirlere günahları artsın diye mühlet verir : 3:178
• Allah münafıklara azgınlıklarında mühlet verir : 2:15
• Müşriklere mühlet verilir-hemen öldürülmezler : 42:14-21
• Onları bırak oyalansınlar, vaad edilen güne dek… : 70:42.44
• İnsanların hayrı istemeleri gibi, Allah da şerri acele verseydi
süreleri hemen bitirilirdi : 10:11
• Zalimlerin yaptığından Allah’ı gafil sanma. Onları dehşetli bir
güne erteliyor : 14:42
• Zalimler yakında nasıl bir inkılap ile devrileceklerini bilecekler
: 26:227
• Sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı : 86:17
• Kafirleri bilemeyecekleri yönlerden ağır ağır helâke
yuvarlayacağız. Ben onlara mühlet veriyorum : 7:182.183
• Zalimlere azap gelince, artık mühlet verilmez : 16:85 11:8
• Allah’ın şeytana mühlet vermesi : 7:14.15 15:36.38 17:62.63
38:79.81
88 - MÜ’MİNLER – İMAN …
• İmanın şartlarından … : 4:136 2:177-285
• Müminlerin bazı özellikleri… : 2:3.5 3:16.17-134.135 8:2.4
13:21.22 22:35 23:1.11-57.61 25:63.74 28:53.55 32:15.16
39:9 42:37.39 48:29 49:15 51:17.19 58:22 70:23.35
90:13.18
• Müminler hatada bile bile ısrar etmezler : 3:135
• Müminler günah işleyince hemen Allah’ı hatırlar ve tevbe
eder : 3:135
• Müminler büyük günah ve hayasızlıktan kaçınırlar : 42:37
• Müminler boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler : 23:3
• Müminler boş söz işittiklerinde vakarla çekip giderler : 25:72
28:55
• Müminler tevazu ile yürürler. Sataşanlara “selam” deyip
geçerler : 25:63 28:55
• Müminler kötülüğü iyilikle savarlar : 13:22 28:54 41:34
• Müminler öfkelerini yutar ve insanları affederler : 3:134 42:37
• Müminler gayba iman edip namazı dürüst kılarlar : 2:3
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• Müminler namazlarına devam ederler : 23:9
• Müminlerin yüzlerinde secde izinden nişan vardır : 48:29
• Müminler geceleyin pek az uyurlar- seher vakitlerinde
Allah'tan bağışlanma dilerler : 51:17.18 25:64
• Müminler emanet ve ahidlerine riayet ederler : 23:8 70:32
• Müminler iffetlerini-ırzlarını korurlar. Eşleri ve cariyeleri hariç
… : 23:5.6 70:29
• Müminlerin malında isteyen, istemeyen yoksullar için hak
vardır: 51:19
• Müminler darlıkta ve bollukta infak ederler : 3:134
• Müminler kendisi muhtaç olsa da müminleri nefsine tercih
eder : 59:9
• Müminler yoksula-yetime yemek yedirip “karşılık beklemeden
sırf Allah rızası için yediriyoruz” derler : 76:7.10 92:19.20
• Müminler harcayınca ne israf ederler ne de cimrilik ederler :
25:67
• Müminlere ayetler hatırlatılınca, ona kör-sağır davranmazlar :
25:73
• Müminler Allah anılınca yürekleri titrer, imanları artar : 8:2
9:124 22:35 39:23
• Müminlere ayetler okununca, ağlayarak secdeye kapanır :
19:58 32:15
• Müminler korku ve ümitle dua ederler : 32:16
• Müminler görmedikleri halde Rablerinden korkarlar : 21:49
• Müminler kafirlere karşı katı, müminlere karşı
merhametlidirler : 48:29
• Müminler kınayıcının kınamasından korkmazlar : 5:54
• Müminlerin işleri aralarında Şûra (danışma) iledir : 42:38
[3:159]
• Müminler Allah’tan başkasına yalvarmazlar : 25:68
• Müminler hüküm için Allah ve Resulü’ne çağrılınca, “işittik ve
iman ettik” derler : 24:51
• Müminler iktidar olunca, namazı kılar-zekatı verir-iyiliği
emredip, kötülükten nehyeder : 22:41 7:129
• Allah size imanı sevdirdi, küfrü iğrenç gösterdi : 49:7
• Allah,İman edip, salih amel işleyenleri (gönüllere) sevdirir :
19:96
• Allah müminlere iktidarı vaad etmiştir : 24:55
• Müminler kardeştir, aralarını düzeltin : 49:10
- 89 -

• Müminler halkın en hayırlılarıdır : 98:7
• Müminler ile fasıklar - kafirler bir olmaz : 3:162.163 6:122
9:109 11:20.24 13:19.21 28:61 32:18.20 38:28 39:9-22
40:58 41:40 45:21 47:14 59:19.20 68:35
• Müminler en güzel sözü söylesinler, yoksa şeytan aralarına
tartışma sokar : 17:53
• Müminler “Rabbimiz Allah’tır” dedi diye, yurtlarından çıkarıldı:
22:40
• Müminler yalnız Allah’a güvenip, dayansınlar : 3:122
• Müminler kıyametten korkarlar ve sakınırlar : 42:18
• Müminler “Ya Rabbi iman etmiş olanlara karşı kalbimizde bir
kin bırakma” diye dua ederler : 59:10
• Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Kitab'a, ve daha
önce indirdiği kitaba iman edin : 4:136 57:28
• Ey inanan ve müslüman olanlar! Bugün size korku yoktur :
43:68.69
• İman edip, imanlarına zulüm (şirk) bulaştırmayanlar güven
içindedirler : 6:82
• Ey iman edenler! yarın için ne gönderdiğinize bakın : 59:18
• Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin, amellerinizi
boşa çıkarmayın : 47:33
• İman eden erkek ve kadınların salih amellerine mükafatlarını
veririz : 16:97 21:94
• İman edip iyi işler yapanları cennete sokarız; bu iş, ne sizin,
ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir : 4:112.124
• İman edenlerin salih amelleri geçerli, kafirlerin ki geçerli
değildir : 40:40 21:94
• Ölümden önce / Son anda yapılan iman geçersizdir :
10:90.91 21:12.15 34:54 40:84.85 44:12 47:18
• İman edip de, imanında bir hayır kazanamayanlara,
imanları fayda vermez : 6:158 10:98 25:21.22 32:29
• İman edip de imanları kendilerine fayda verenler : 10:98
• İman edip de, salih amel işleyene, Allah dilediklerini verir :
42:26
• Allah, müminlerin can ve mallarını cennet karşılığı satın alır :
9:111
• İman edip de, hicret eden; can ve malla cihad edenlerin
derecesi daha büyüktür : 9:20
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• Muhacir - Ensar ve onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı
olmuştur, onlar da Allah'tan … : 9:100 48:18
• Allah müminlerden razı olmuştur, onlar da Allah'tan : 5:119
58:22 98:8
• Üzülmeyin – gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz
üstün geleceksiniz : 3:139
• Bedeviler (göçebe Araplar), “iman ettik demeyin, Müslüman
olduk deyin. Çünkü iman kalbinize inmedi” : 49:14.15
• Allah’ın veli kulları şunlardır … : 10:62.63
• Sağın adamları şunlardır… : 90:13.18
• Kurtuluşa erenler şunlardır… : 103:1.3 31:4.5 9:112
• Allah’ın kendilerine nimet verdiği kimseler : Peygamberler,
şehidler, sıddıklar ve salihlerdir : 4:69 57:19 (1:7)
• İman artar ve eksilir : 3:173 8:2 9:124 22:35 33:22 47:17
48:4 74:31
• Dünya menfaatini gözeterek “sen mümin değilsin” deme :
4:94
• Mümin erkek ve kadınlar harama bakmasınlar : 24:30.31
• Tebliğe devam eden müminlerin taşlanması : 26:116
• Firavun ailesinden imanını gizleyen adam : 40:28
• Müminlere kaş-göz ile alay edilip onlara sapık denmesi :
2:13-212 83:29.36
• Müminlerin Allah’ı anma ve Kur’an ile kalplerinin ürpermesi
zamanı hala gelmedi mi? : 57:16

• Münafıklar … : 2:8.14-76 3:119.120 4:141 5:61.62 29:10
58:14 63:1
• Münafıklar inanmadıkları halde inandık derler : 2:8.9 4:60-81
5:41 8:20.22 24:47
• Münafıklar hem sizden, hem dostlarından emin olmak ister :
4:91-141
• Münafıklar ne sizdendirler, ne de onlardan … : 58:14 0
• Münafıklar müminlere “inandık” derler, kendi şeytan /
dostlarıyla baş başa kalınca “onlarla alay ediyorduk” derler :
2:14-76

• Münafıklar müminlere “inandık” derler, kendi başlarına
kalınca kinlerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar : 3:119
• Münafıklar yanınıza inkar ile girip-çıkarlar. Ama “inandık”
derler : 5:61
• Münafıklar isterler ki, siz de inkar edesiniz : 4:89-91
• Münafıklar size bir iyilik dokununca tasalanırlar, musibet
dokununca sevinirler : 3:120
• Münafıklar kötülüğü emredip, iyiliğe engel olurlar : 9:67-71
• Münafıklar Allah'ı unuttukları için Allah da onları unuttu : 9:67
• Münafıklar sizden değildir ama sizdeniz diye yemin eder :
9:56 2:204
• Münafıklar yalan yere bilerek yemin ederler : 58:14
• Münafıklar yeminlerini kalkan yaparak, insanları Allah
yolundan alıkoyarlar : 58:16 63:2 68:10.12
• Münafıklar şehadet kelimesi getirirler, ama yalan … : 63:1
• Münafıklar sizi hoşnut etmek için yemin ederler. Asıl Allah ve
resulünü hoşnut etmeleri gerekmez mi? : 9:62
• Münafıklar müminlere sizinle birlikte değil miydik? derler :
29:10 57:14
• Münafıklar kitap ehline “biz sizinleyiz” derler, ama yalan … :
59:11.12
• Münafıklar namaza üşenerek kalkarlar : 4:142 9:54
• Münafıklar Allah’ı çok az anarlar / zikrederler / hatırlarlar :
4:142.143
• Münafıkların ameli boşa çıkar : 5:53 9:69-107.110 33:19
47:28
• Münafıklar gönüllü veya gönülsüz sadaka verdiklerinde, Allah
bunu kabul etmez : 9:53
• Münafıklar savaş isterler, savaşa izin verilince de baygın
birinin baktığı gibi bakarlar : 47:20
• Münafıklara “cihad edin!” denilince, “bilsek yaparız” derler.
Yalan söylüyorlar : 3:167
• Münafıklar “bu sıcakta savaşa çıkmayın” derler. De ki
“cehennem ateşi daha sıcaktır” … : 9:81
• Münafıklara Kur’an ve Resule uyun denince, büsbütün
uzaklaşıp giderler : 4:61 24:48.50
• Münafıklara “insanların inandığı gibi inanın” denince, “biz o
beyinsizler gibi iman etmeyiz” derler : 2:13

- 91 -

- 92 -

89 - MÜNAFIKLAR …

• Münafıklara "Allah'tan korkun!" dendiği zaman, onları gururu
günah işlemeye sevkeder : 2:206 63:5
• Münafıklara fesat çıkarmayın denince, biz ıslah ediciyiz,
derler : 2:11.12
• Münafıklara bir bela gelince gelip, “biz iyilik ve uzlaştırmak
istiyorduk” derler : 4:62
• Münafıklara sorsan, “biz lafa dalmış şakalaşıyorduk” derler.
“Allah-Resulü ve ayetlerle mi?” de. : 9:65
• Münafıklar sizinle topluca savaşamazlar. Kalpleri dağınıktır,
sen toplu sanırsın. Birbirleriyle anlaşamazlar : 59:14
• Onlara aldırma, öğüt ver, içlerine işleyecek güzel söz söyle :
4:63
• Münafıkların sizden duydukları korku, Allah’tan duydukları
korkudan daha büyüktür : 59:13
• Münafıkların cenaze namazını kılma, kabirleri başında
durma : 9:84
• Münafıkların mallarına ve oğullarına imrenme, Allah onlara
onlarla azap etmek istiyor : 9:55-85
• Münafıkların görünüşü, konuşması hoşuna gider. Oysa onlar
kütük gibidirler : 2:204 63:4
• Münafıkların durumu, tıpkı şeytanın durumu gibidir. “İnkar et”
der, sonra da “ben uzağım” der : 59:16
• Münafıklar inandı, sonra inkar etti, bu yüzden kalpleri
mühürlendi : 63:3 47:16-23.24
• Güzel sözlü Allah düşmanı iş başına geçince, bozgunculuk
yapar : 2:204.205
• Onları simalarından ve sözlerinin üslubundan tanırsınız :
47:30
• Onların birçoğunun günah işleme … haram yemede
birbirleriyle yarıştıklarını görürsün : 5:62
• Kalbinde eğrilik olanlar müteşabih ayetlerin peşine düşer : 3:7
• Siz doğru yolda olursanız, münafıklar size zarar veremez:
5:105 3:120
• Münafık erkek ve kadınlar birbirinin dostudur. Özellikleri… :
9:67.68
• Münafıkça ibadet : Allah’tan iyilik gelince sevinir, musibet
gelince yüz çevirir : 22:11
• Allah’ın sapıklıkta bıraktığı münafıkları siz mi hidayete
ulaştırmak istiyorsunuz : 4:88
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• Münafıklar müminleri bırakıp, kafirleri dost ediniyorlar.
Onlarda izzet ve şeref mi arıyorlar … : 4:139
• Münafıklar için mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir.
Kesinlikle bağışlanmazlar : 63:6 9:80
• Melekler münafıkların canlarını yüzlerine ve arkalarına vura
vura alır: 47:27
• Münafıkların öldürülmesi : 4:89-91 33:60.62
• Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır : 4:145
• O gün münafıklar, müminlere “bize bakın da nurunuzdan
faydalanalım ” derler : 57:13 [7:50 66:8]
90 - MÜSLÜMAN – İSLAM …
• Allah önce ve şimdi sizi “Müslüman” olarak isimlendirdi :
22:78
• Geçmişten geleceğe tüm müslümanlar tek ümmettir : 21:92
• Rabbimiz, hem ikimizi, hem de soyumuzu yalnız sana boyun
eğen müslüman bir ümmet eyle : 2:128
• Kitap ehli yüz çevirirse “Şahid olun biz Müslümanlarız” deyin :
3:64
• Nuh (A.S.) / Muhammed (A.S.) :“Ben Müslümanlardan
olmakla emrolundum” : 6:14 10:72 27:91 39:12
• Muhammed (A.S.) : “Bana müminlerden olmam emredildi” :
10:104
• Rabbi İbrahim’e, "İslâm ol!" deyince, o "Ben âlemlerin
Rabbine teslim oldum" dedi : 2:131 6:163
• “Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim var
: 41:33
• Havariler : “Biz Müslümanlarız” dediler : 3:52 5:111 61:14
• Ancak müslüman olarak can veriniz : 2:132 3:102
• “Rabbim canımı müslüman olarak al” : 3:193 7:126 12:101
27:19
• Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım.
Size din olarak İslâm'ı seçtim : 5:3 24:55
• Allah katında din, İSLAM’dır : 3:19-83-85
• Allah insanları İslam fıtratı üzerine yaratmıştır : 30:30
• İslam’a girmek : 2:208-256 3:20-103 39:54.55
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• Allah, müslüman erkek ve kadınlar… için mağfiret ve büyük
bir mükâfat hazırlamıştır : 33:35
• Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm'a
açar: 6:125
• Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa, o nûr üzeredir : 39:22
91 - MÜŞRİK – ŞİRK – PUT …
• Müşrikler Allah’ı yaratıcı ve rızık verici olarak kabul eder :
10:31 43:87
• Müşrikler Allah’ın sıfatlarını kabul eder : 23:84.89 29:61.63
31:25 36:15 39:38 16:38
• Müşrikler putların işitip, fayda ve zarar veremeyeceğini
söylerler : 26:72.74 21:65.66
• Müşrikler Allah’ı bırakıp fayda ve zarar veremeyen şeylere
taparlar : 5:76 10:78-106 13:16 19:42 20:89 22:12 25:3
• Müşrikler “putlar bizi Allah’a yaklaştırsın diye tapıyoruz” derler
: 39:3
• Allah’a yakınlık sağlamak için edindikleri ilahlar yardım etse
ya! : 46:28
• Müşrikler “putlar Allah katında şefaatçimizdir” derler : 10:18
39:43.44
• Müşrikler “Allah dileseydi biz ve atalarımız şirk koşmazdık”
derler : 6:148 16:35 19:35 43:20
• Müşrikler yeniden dirilişi inkar ederler : 6:29.30 11:19
17:49.51 19:66.67 23:35.37-82.83 27:66.68 32:10
36:78.79 37:16.18 41:7 44:34.36 45:24.26 50:3 51:12.14
56:47 64:7 79:10.12
• Müşrikler ve taptıkları cehennemin yakıtıdırlar : 21:98
• Müşrikler pisliktir, Kâbe’ye yaklaşmasınlar : 9:28
• Allah'a birtakım benzerler icat etmeyin : 16:74
• Siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, asılsız sözler
uyduruyorsunuz : 29:17
• Ogün uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp kaçarlar :
28:74.75 41:48
• Müşriklerin meleklere tapması … : 34:40.41
• Müşrikler hacılara su verip, Kâbe’yi onarma işini, iman edip
cihad etmeyle bir tutuyorlar güya : 9:19.20
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• Müşrikler tevbe eder-namazı kılar-zekatı verirse, bırakın /
dinde kardeşiniz olmuşlardır : 9:5-11 25:70 28:67
• Allah’tan gayrı taptıkları bir araya gelse, sinek bile
yaratamazlar. Sinek bir şeylerini kapsa almazlar : 22:73
• Allah’tan gayrı taptıkları çekirdek zarına dahi sahip değillerdir
: 35:13
• Allah’tan gayrı taptıkları / yalvardıkları hiçbir şey yaratamaz :
16:20.21 25:3 35:40 46:28
• Allah’tan gayrı taptıkları / yalvardıkları da, Rablerine daha
yakın olmak için vesile ararlar : 17:57
• Allah’tan gayrı taptıklarınız sizler gibi kullardır : 7:194 [12:40]
• Allah’tan gayrı taptıkları putlara dua edilse onlar işitmez,
işitse de cevap veremezler : 17:56.57 35:14
• Allah’tan gayrı taptıkları putlar ne onlara yardım edebilir, ne
de kendilerine : 7:191.193
• Allah’tan gayrı taptıkları ziyandan başka bir şey kazandırmaz
: 11:101
• Allah’tan gayrı taptıkları / yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar
da bilmeden Allah’a sövmesinler : 6:108
• Onlar yardım görmek umudu ile Allah’tan başka ilahlar
edindi : 36:74
• Onlar, kendilerine itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye
Allah'tan başka tanrılar edindiler : 19:81
• Sıkıntı anında Allah’a dua edip, kurtulunca Allah’a şirk
koşanlar : 6:63.64 39:8-49 41:51
• Onların çoğu şirk koşmadan inanmazlar : 12:106
• Eğer Allah’tan başka ilah olsaydı, Allah’a harp için yol
ararlardı : 17:42 21:22 23:91
• Bazı insanlar Allah’a ortak koşup, onu Allah’ı sever gibi
sever: 2:165
• Bir olan Allah'a çağırıldığınız zaman inkâr ettiniz. O'na şirk
koşulduğunda da inanıp onayladınız : 40:12
• O gün “Rabbimiz, işte taptıklarımız / yalvardıklarımız” derler.
Onlar da “siz yalancısınız” derler : 16:86
• O gün ortak koştukları “bize tapmanızdan biz habersizdik”
derler : 10:29 19:81.82 46:5.6
• Müşriklerin “tanrılarınıza sahip çıkın!” demeleri : 38:6.8 71:23
• Müşriklerin tasviri : gökten düşüp de kuşların kaptığı veya
rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer : 22:31
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• Müşriklerin Allah’a ve putlarına ekin ve hayvanlardan pay
ayırmaları ve (güya) hile yapmaları : 6:136
• Müşriklerin haram ayların yerlerini değiştirip, bir yıl helâl
sayıp öbür yıl haram saymaları : 9:37
• Müşriklerin duası / namazı Kâbe’de ıslık çalıp-el çırpmaktır :
8:35
• Müşriklerin amelleri boşa çıkar : 6:88 9:17 11:16 25:23
39:65
• Mekke müşriklerine daha önce Peygamber gelmedi : 28:46
36:5.6
• Mekke müşriklerinin putları : Lat-Menat-Uzza : 53:19.20
• Nuh Kavminin putları : Vedd-Suva-Yeğus-Ye’uk-Nesr : 71:23
• Musa(A.S.)’ın kavminin buzağı heykeline tapması: 2:51.54-92
4:153 7:148.152 20:88
• Samiri’nin "İşte sizin de, Musa'nın da ilâhı budur, ama o
unuttu" demesi : 20:88
• Resulullah’ın müşriklerle Andlaşma yapması : 9:4
• Heva / hevesini ilah edineni gördün mü? : 45:23
• Hevasını ilah edinen … hayvan gibidir. Hatta daha aşağıdır :
25:43.44
• Heva – hevese uyma : 38:26 28:50 45:18
• Müşrik biri sana sığınırsa, yanına al ve emin bir yere ulaştır :
9:6
• “Siz beni bilmediğim şeyleri Allah’a ortak koşmaya
çağırıyorsunuz. Ben sizi Allah’a çağırıyorum” : 40:41.42
• “Siz Allah’a uyduruk şeyleri ortak koşarken kokmuyorsunuz
da, ben onlardan niye korkayım?” : 6:81
• “Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?” “biz
ortak koşmuyorduk ki (!)” : 6:22.23
• Cehennemlik oldukları belli olan müşrikler için af dileme :
9:113.114
• Ana-baban şirk koşmanı isterlerse onlara itaat etme –
dünyada iyi geçin : 29:8 31:15
• Yoksa onların, Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine
meşru kılacak ortakları mı vardır? : 42:21
• Şirk büyük bir zulümdür : 31:13 6:82
• İman edip, imanlarına zulüm (şirk) bulaştırmayanlar güven
içindedirler : 6:82
- 97 -

• Kölelerinizi mallarınıza ortak etmiyorsunuz da, niye Allah’a
ortak koşuyorsunuz? : 30:28
• Rablerine kavuşmak isteyenler salih amel işlesin ve ibadetine
şirk bulaştırmasın : 18:110
• Allah'a ortak koşana, cennet haram kılınmıştır : 5:72
• Allah ile birlikte başka ilah edinme! Kınanıp, terk edilirsin :
17:22-39
• Allah şirk hariç, diğer günahlardan dilediği kişi için affeder :
4:48-116
• Müşrikler aslında seni yalanlamıyorlar, Allah'ın âyetlerini inkâr
ediyorlar : 6:33
92 - NAMAZ …
• Namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır : 4:103
• Namaz vakitleri … : 2:238 11:114 17:78.79 20:130 24:58
30:17.18 50:39.40 52:49 76:25.26
• Sabah namazı şahidlidir : 17:78
• Gecenin bir kısmında sana mahsus olmak üzere uykudan
kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl : 17:79
• Müminlerin gece namazı : 17:79 25:64 32:16 51:17.18
73:1.8-20 76:26
• Gece namazının (farziyetinin) kaldırılması : 73:20
• Bize: "Namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten
sakının" diye emredildi : 6:72
• İman eden kullarıma söyle, Namazı dosdoğru kılsınlar : 14:31
22:78
• Namazı dosdoğru kılmak : 2:43 4:103 8:3 9:71 14:31
30:31 6:72
• Namazı muhafaza etmek : 23:9 6:92 70:34
• Namazı devamlı kılmak : 2:238 70:23 [19:58.59]
• Namazı huşu ile kılmak : 2:238 23:2 107:4.6
• Ölene dek namaz kılmak : 19:31
• Namazı dosdoğru kılın müşriklerden olmayın : 30:31
[75:31.32]
• Müşrikler tevbe eder-namazı kılar-zekatı verirse, dinde
kardeşiniz olmuşlardır : 9:5-11
• Kafirlere “Rüku edin” denince rüku etmezler : 77:48 2:43
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• "Rahmân'a secde edin" denince … bu onların nefretini artırır :
25:60
• O gün secdeye çağrılınca güç yetiremezler. Onlar,
sağlamken de secdeye çağrılırdı da yine secde etmezlerdi :
68:42.43 77:48
• Münafıklar namaza üşenerek kalkar Allah’ı da çok az anar :
4:142 9:54
• Müşriklerin duası / namazı Kâbe’de ıslık çalıp-el çırpmaktır :
8:35
• Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Bu, Allah'a saygılı
olanlardan başkasına ağır gelir : 2:45.46-153
• Neden ateştesiniz? – Namaz kılmıyorduk … : 74:40.47
• Tehlikeden korkan, namazı yaya / yürüyerek veya binek
üzerinde kılabilir : 2:239
• Sefere çıkınca kâfirlerden korkarsanız, namazı
kısaltabilirsiniz : 4:101
• Korku namazı : savaşta dahi cemaatle 1 rekat namaz … :
4:102
• Namazlara ve orta namaza devam edin / koruyun : 2:238
• Namazda sesini ne yükselt ne de gizli oku, orta yolu seç :
17:110
• Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan
ve kötülükten alıkoyar : 29:45 70:19.23
• Gündüzün iki ucunda namaz kıl, iyilikler kötülükleri giderir :
11:114
• Namaz en büyük zikirdir : 29:45
• “Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl” : 20:14
• Sarhoş iken ne söylediğinizi bilene dek namaza yaklaşmayın
: 4:43
• De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep
âlemlerin Rabbi Allah içindir : 6:162
• Ehline namaz kılmalarını emret, sen de ona devam et. Biz
senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız : 20:132
• Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki
rahmete eresiniz : 24:56
• Namaz kılıp - zekat vermek : 2:43-83-110-177-277 4:162
5:12-55 9:5-11-18-71 13:22 19:31-55 21:73 22:35-41-78
23:2.4 24:37-56 27:3 31:4 32:16 33:33 58:13 73:20
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• Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış,
başına gelenlere sabret : 31:17
• Ey iman edenler! rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk
edin, iyilik yapın ki kurtulabilesiniz : 22:77
• Namaza çağırınca, Ehli Kitap onu alay-eğlence konusu yapar
: 5:58
• Vay o namaz kılanlara ki, namazlarının değerine aldırış
etmezler / ondan gafildirler : 107:4.6
• Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? :
96:9.10
• Şeytan içki ve kumarla sizi namazdan alı koyar : 5:91
• Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı
terkettiler, heva ve heveslerine uydular :19:59
• "Ey Şuayüb, atalarımızın taptıklarını terketmemizi … sana
namazın mı emrediyor?” : 11:87
• Münafıkların cenaze namazını kılma – baş ucunda da durma
: 9:84
• Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrılınca, Allah'ı anmaya
koşun, alışverişi bırakın. Bu daha hayırlıdır : 62:9.10
• Yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik
…: 2:177 [2:115]
• Allah Kâbe’yi kıble yapınca, imanınızı (yani önce kıldığınız
namazları) zayi edecek değildir : 2:143
• Zekeriya (A.S.)’ın namazı : 3:38.39
• Musa ve Harun (A.S.)’ın namazı : 10:87 20:14
• Şuayüb (A.S.)’ın namazı : 11:87
• İbrahim (A.S.)’ın namazı : 14:37-40 22:26
• İsa (A.S.)’ın namazı : 19:31
• İshak ve Yakup (A.S.)’ın namazı : 21:72.73
• İsrailoğullarının namazı : 2:83 5:12 98:4.5
93 - NUH (A.S.) …
• Âlemler içinde selam olsun Nuh'a : 37:79
• Nuh (A.S.)’ın kavmi ile mücadelesi : 11:25.49 26:105.122
37:75.82 71:1.28
• Nuh (A.S.)’ın kavmine çeşitli şekillerde tebliğ yaptı : 71:5.10
• Nuh (A.S.), 950 yıl tebliğ yaptı. Sonuç:inkar : 29:14
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• Nuh (A.S.)’a inananlar fakir insanlardı : 11:27 26:111
• Nuh (A.S.)’a inananlar pek az idi : 11:40
• Nuh (A.S.)’ın oğlunun iman etmemesi – boğulması : 11:42.43
23:27
• Nuh (A.S.)’a “oğlun ailenden değildir” denmesi : 11:45.46
• Nuh (A.S.) ve Lut (A.S.)’ın karılarının iman etmemesi : 11:81
7:83 15:60 27:57 29:32 66:10
• Nuh kavminin kulaklarını tıkayıp, başlarına örtü çekmesi: 71:7
• Nuh (A.S.)’ın, Rabbine: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!"
diyerek dua etmesi : 54:10
• Nuh (A.S.)’ın kavmine bedduası : 71:21.28
• Nuh Kavminin putları : Vedd-Suva-Yeğus-Ye’uk-Nesr : 71:23
• Nuh (A.S.)’ın gemiye hayvanlardan ikişer çift alması : 11:40
23:27
• Nuh tufanı : 25:37 54:9.14
• Nuh tufanı gökten ve yerden çıkan sularla oldu : 54:11.12
11:44
• “Geminin yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır” :
11:41
• Nuh (A.S.)’ın gemisi Cudi dağına oturdu : 11:44
• Nuh (A.S.)’ın gemisi dışındakiler helak oldular : 37:77
• Nuh (A.S.)’ın tufandan kurtulunca yaptığı dua : 23:28.29

• İhramlı iken av hayvanı öldürenin kefareti… kurban, fakirleri
doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır : 5:95
• Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, … tevbesinin kabulü için
arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir : 4:92
• Kadınlara Zıhar yapıp da sonra dönenlerin kefareti, …
aralıksız iki ay oruç tutmaktır : 58:1.4
• Mescidlerde îtikaf halinde iken kadınlara yaklaşmayın : 2:187
• Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız helâl kılındı : 2:187
95 - ÖĞÜT …
•
•
•
•
•
•
•

•
•

94 - ORUÇ …
• Oruç, günahlardan korunmanız için farz kılındı : 2:183
• Kim Ramazan ayına ererse onda oruç tutsun : 2:185
• Hasta veya yolculukta olan tutamadığı günler sayısınca diğer
günlerde kaza etsin : 2:185
• Yolcu ve hasta iken de oruç tutmanız daha hayırlı : 2:184
• İhtiyarlık ve devamlı hastalık yüzünden oruç tutamayanlara
bir fakir doyumu fidye gerekir : 2:184
• Siyah iplik beyaz iplikten ayrılana kadar yeyip – içebilirsiniz :
2:187
• Kasıtlı yaptığı yemini bozanın kefareti … 3 gün oruç tutmaktır
: 5:89
• Hacda tıraş olmak zorunda kalanlar … 3 gün hacda – 7 gün
de dönünce kefaret orucu tutar : 2:196
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•
•
•
•
•
•

Size öğüt alacak kadar bir ömür vermedik mi? : 35:37
Öğütten yüz çeviren yaban eşeği tabiri … : 74:49.51
Öğütten yüz çeviren kişi ateşe girecek : 87:9.11
Öğüt verenlerin mazereti dolayısıyla kurtulmaları : 7:163.165
Allah, öğüt almanız için size öğüt verir : 16:90
Tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver : 50:45 20:3
Kur’an alemler için bir öğüttür : 10:57 14:52 20:3 21:10-50
24:1-34 38:29-87 44:58 54:17-22-32-40 68:52 69:48
74:54 81:28
Size indirilene uyun ve O'ndan başka dostlara uymayın. Ne
kadar da az öğüt alıyorsunuz : 7:3
Allah'ın âyetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, bilin ki,
ben yalnızca Allah'a dayanıyorum : 10:71
Firavun’a yumuşak söz söyle belki öğüt alır : 20:44
Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir
edecek güzel söz söyle : 4:63
Sen öğüt ver. Öğüt müminlere fayda verir : 51:55
Öğüt alıp da o öğütten faydalanacak kişiye öğüt vermeli :
80:4 74:55
Sen öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse, Allah!a saygısı olan
öğüt alacaktır : 87:9.10
Kafirler dedi ki: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir
: 26:136

96 - ÖLÇÜ – TARTI – TERAZİ …
• Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın : 6:152
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• Şuayup (A.S) : “Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların
eşyalarını eksik vermeyin” : 7:85 11:84.86 26:176.183
• Ölçü - tartıda hile yapma. Allah’ın bıraktığı kâr daha hayırlı :
11:85.86
• Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu
daha hayırlı ve sonuç olarak daha güzeldir : 17:35
• Ölçüyü tam tutup doğru terazi ile tartın. Eksik tartmayın.
İnsanların eşyalarını değerinden düşürmeyin : 26:181.183
55:8.9
• Ölçüde hile yapanların vay haline! İnsanlardan alırken tam
alıp, onlara tartıp/ölçtüklerinde eksik verenlerin… : 83:1.4
97 - ÖLDÜRME – CANA KIYMA – KATL …
• Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür : 2:191-217
• Arapların kız çocuklarını öldürme adeti : 16:59 81:8.9
• Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların
da rızkını biz veririz : 6:151 17:31
• Bir canı haksız yere öldürme! : 6:151 17:33
• Haksız yere bir canı öldüren, tüm insanları öldürmüş gibidir.
(Tersi de öyledir…) : 5:32
• Bir mümin kasten öldürülmez. Hata ile öldürülmüşse
kefareti… : 4:92
• Kasten öldüren ebediyen cehennemdedir : 4:93
• Müminler Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar :
25:68
• Ey iman edenler, kendi kendinizi öldürmeyin (intihar) :
4:29
• Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın : 2:195
• Öldürmede kısas farzdır : Hüre hür-erkeğe erkek … vs. :
2:178
• Kısasta hayat vardır : 2:179
• Allah yolunda ölmeniz, onların topladığı dünyalıktan hayırlıdır
: 3:157
• Allah insanlardan bir kısmını bir kısmıyla savmasaydı,
yeryüzü bozulur giderdi : 2:251 22:40
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98 - ÖLÜM – ECEL - KABİR …
• Sizi gece ölü gibi uyutan, sonra ölüm gelene dek gündüzleri
sizi uyandırıp kaldıran O'dur : 6:60
• Allah, canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uykularında
alır. Bazılarını tutar, bazılarını erteler : 39:42
• Her nefis ölümü tadacaktır : 3:185 21:35 23:15 29:57
• Kimse ölümsüz değildir : 21:34
• Yeryüzündeki her şey yok olucudur … : 28:88 39:68
55:26.27 19:40
• Kimse nerede öleceğini bilmez : 31:34
• Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez : 3:145
• Ümmetler ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir : 7:34
10:49 15:5 16:61 23:43 34:30
• Eceli gelen ertelenmez : 63:11 71:4 56:60
• Her ecel için bir yazı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de
sabit bırakır. Ana kitap O'nun katındadır : 13:38.39
• Kişinin ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da
mutlaka bir kitapta yazılıdır : 35:11
• Allah ölümüne hükmettiği kişinin ruhunu alır : 39:42 6:61
• Size tayin edilmiş ölüm meleği canınızı alacak, sonra
Rabbinize götürüleceksiniz : 6:61 32:11
• “Yanımızda olsalar ölmezlerdi” diyenler gibi olmayın : 3:156168
• Sağlam kalelerde de olsanız ölüm size ulaşır : 4:78
• Evinizde de otursanız eceli gelen ölür : 3:154
• Sen ölülere / kabirdekilere işittiremezsin : 27:80.81 30:52
35:22
• Ancak müslüman olarak can verin : 2:132 3:102-193 7:126
12:101
• Ölüm anındaki iman ve tevbe geçersizdir : 4:18 6:158
10:51-90.91 32:29 40:84.85 [ 21:12.15 44:10.14 47:18]
• Onlar başlarına bela ve ölüm gelmeyeceğinden emin midir? :
12:107
• Ölüm ve hayat kim ameli güzel olacak diye yaratıldı : 67:2
• “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm Allah
içindir” : 6:162
• Ölüm gelene dek Rabbine ibadet et : 15:99
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• Ölülerin önünde dönmelerine mâni, kıyamete kadar bir engel
(Berzah) vardır : 23:99.100
• Ölümünden sonra dünyada iken tekrar diriltilenler :
2:56-73-243-259 5:110 (6:122)
• Yüz yıl ölü kalıp dirilen kişi “bir gün ya da daha az kaldım”
dedi : 2:259
• Ölülerin kıyamet günü tekrar dirilmesinin misalleri : 7:57 22:5
29:63 30:19-50 32:27 35:9 36:33 41:39 43:11 50:11
• Kabir azabına delil gösterilen ayetler : 6:93.94 8:50
9:101 16:28-32 23:99.100 36:25.27 40:46 52:47 71:25
• |||||||||| Allah, insanın kemiklerini bir araya toplar, hatta parmak
uçlarını bile aynen yapmaya gücümüz yeter : 75:3.4
• Çokluk yarışı sizi oyaladı, kabire gidip ölüleri dahi saydınız :
102:1.2
• Kabirden kalkış : 17:52 22:7 30:55.56 36:51.52 40:16 54:7
70:43.44 71:18 79:13.14 82:4 99:1.6 100:9
• Ölüm sarhoşluğu geldiğinde "Ey insan! İşte bu senin
öteden beri kaçtığın şeydir" denir : 50:19
• Nefislerine zulmedenler ölürken “biz hiçbir kötülük
yapmıyorduk” derler : 16:28.29 4:97
• Melekler müminlerin canını hoş ve rahat halde alırlar :
16:32 36:26.27 41:30.31 56:88.95 79:1.2
• Melekler kafirlerin canlarını alırken, yüz ve kıçlarına vururlar :
8:50 47:26.28 79:1.2 56:83.87 [9: 85-55]
• Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara: "Allah'tan başka
taptıklarınız nerede?" derler : 7:37
• Zalimleri ölüm anında bir görsen! Melekler onlara ellerini
uzatıp:" Ruhunuzu teslim edin… der : 6:93 25:21.22 63:10
• O’ndan geldik O’na döneceğiz : 2:156
• “Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin” : 40:11
99 - PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.) …
•
•
•
•

Muhammed Allah’ın resulüdür : 3:144 33:40 48:29
Muhammed peygamberlerin (nebi) sonuncusudur : 33:40
Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir : 33:40
İsa (A.S.)’ın Ahmed isimli bir elçiyi haber vermesi : 61:6
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• Tevrat ve İncil'de Peygamberimizin geleceği yazılmıştır :
7:157 2:146
• Peygamberimiz bütün insanlara gönderildi : 4:79-170 6:19
7:158 34:28 62:3
• Allah dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü
hidayet ve Hak Din ile gönderdi : 9:33
• Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır :
33:6 [9:24]
• Peygamber, size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size
kitabı ve hikmeti öğretiyor : 2:151
• Peygamberimiz daha önce uyarılmamış bir kavme gönderildi
: 32:3 34:44 36:6
• Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik : 21:107 9:61-128
28:46 44:6 3:164 33:43
• Seni onların başına bekçi göndermedik, görevin sadece tebliğ
: 42:48
• İnanmıyorlar diye kendini helak etme : 26:3
• Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi (Yunus) gibi olma :
68:48
• Biz seni uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik : 2:119 5:19
6:48 7:188 10:2 11:2 18:1.4-56 25:56 33:45 48:8
• Müşrikler "Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği!"
diyerek seni alaya alıyorlar : 25:41
• Sen ancak görmeden Allah’tan korkanı-namaz kılanı
uyarabilirsin : 35:18 36:11
• Hidayete erdirmek senin elinde değil : 2:272 12:103 26:3
28:56
• Cehennemliklerden Sen sorumlu değilsin : 2:119-134 4:84
10:41
• Allah’ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür : 17:87 [19:47 ]
• Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin : 43:43
• “Gerçekten sen büyük bir ahlak üzerindesin” : 68:4
• Allah’ın Resulünde en güzel örnek vardır : 33:21
• ||||||||| İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için
güzel bir örnek vardır : 60:4-6
• Peygamber hevâsından konuşmaz. O’nun konuşması
vahyedilenden başkası değildir : 53:3.4 33:2
• İnsanlara Kur’an’ı açıklaman için indirdik : 16:44-64 2:151
3:164 43:29 62:2 14:4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

||||||||| Kur’an’ı açıklamak da bize aittir : 75:19
Hanif olan İbrahim’in dinine uy! : 16:123 6:161 [6:90]
Sana mahsus olarak … : 17:79 33:50.51
Seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık : 45:18
Allah ve Resulü bir işe hüküm verince, o konuda Müminler
arzularına göre davranamazlar : 33:36
Peygamberin hükmü Allah’ın gösterdiği şekildedir : 4:105
Peygamber size ne verdiyse onu alın, yasakladığından
sakının : 59:7
O Ümmî peygambere uyun ki, hidayete erebilesiniz : 7:158
Peygamberden ayrılıp, inananların yolundan başkasına uyanı
cehenneme sokarız : 4:115
Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi
yalanlayanlar, ileride bileceklerdir : 40:70
Peygambere biat eden Allah’a biat etmiş olur : 4:80 48:10
Sünnet’e uymak …: 3:31.32 4:65-80 5:92 7:158 16:44-64
24:54-56-63 40:70 59:7
Peygamberimizin okur-yazar olmayıp, ümmi oluşu :
7:157.158 25:5 29:48 42:52 62:2 6:105
Sana indirdiğimizden şüphede isen; senden önce indirdiğimiz
kitapları okuyanlara sor : 10:94
Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun : 28:86
Kur'ân'ın vahyinden önce kitap nedir? İman nedir?
bilmiyordun : 42:52
Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir : 33:6
Peygamberimizin hanımlarıyla nikahlamak ebediyen
haramdır : 33:53
Peygamber hanımlarının iyiliği de kötülüğü de iki kat yazılır :
33:30.31
Hz. Zeyd’in Zeyneb’i boşayıp, Resulullah’ın onunla
evlenmesi : 33:37
Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip … biat ederlerse
onların biatlerini al : 60:12
Ey örtüsüne bürünen! Gecenin birazı hariç kalk / namaz kıl :
73:1.2
Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve (insanları) uyar : 74:1.2
Gece uyanıp, yalnız sana mahsus nafile namaz kıl : 17:79
Seni yetim bulup barındırmadık mı? Yol bilmez bulup yola
iletmedik mi? Yoksul bulup zengin etmedi mi? ... : 93:6.11
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• Onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün
daraldığını biliyoruz : 15:97
• Biz, senin göğsünü genişletmedik mi? … : 94:1.4
• ||||||||| Musa “Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver” :
20:25 26:13
• Rabbin seni unutmadı ve darılmadı : 93:3
• “Sen gözlerimizin önündesin” : 52:48
• Kur’an’ı bellemek için dilini hareket ettirme, onu kalbinde
toplayıp, okutmak bizim işimiz : 75:16.17 26:192.195 2:97
• “Bana ve size ne yapılacağını bilemem” : 46:9
• Tehdit edildiğiniz (sorgu ve azab günü) yakın mı, uzak mı,
bilemem : 21:109 72:25
• Onlar tartışırlarken Mele-i Ala'daki bu olanlar hakkında bir
bilgim yoktu : 38:69.70
• Eğer peygamber bize yalan uydursa idi şah damarını keser
atardık : 69:44.46 42:24
• Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Yoksa peygamberlik
görevini yapmamış olursun : 5:67
• Emrolunduğun gibi doğru ol! : 11:112 42:15 15:94
• “Ben kendime Allah’ın dilediğinden başka fayda ve zarar
veremem” : 7:188 10:49 72:21
• Ben de sizin gibi bir beşerim. Sadece bana …vahyolunuyor :
17:93 18:110 41:6 6:50
• Peygamberimizin beşeri özelliklerinden … : 13:38 18:110
21:7.8 25:20 39:30
• Müşriklerin Peygamberimizden mucize istemeleri : 4:153
17:59-90.93 21:5.6
• Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap, kendilerine
mucize olarak yetmedi mi? : 29:51
• Biz peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Sana
da Kur'ân'ı indirdik : 16:44 57:25
• “Biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara
birazcık meyledecektin” : 17:73.75 4:113 [23:37]
• Peygamberimizin körü bırakıp da müşrik elebaşlarına tebliğ
yapması ve uyarılması : 80:1.10
• Peygamberimizin istişare sonucu esirlerden fidye alması ve
uyarılması : 8:67.68
• “Ey Peygamber! Eşlerinin rızası için Allah'ın helâl kıldığını
niçin kendine haram ediyorsun?” : 66:1
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• Allah'ın açığa vuracağı şeyi saklıyor, insanlardan
korkuyordun. Halbuki en çok Allah'tan korkman gerekirdi :
33:37
• Onlardan bazılarına verdiğimiz dünyalıklara gözünü dikme :
9:55-85 15:88 20:131
• Allah seni affetsin, Cihada gelmeyene neden izin verdin? :
9:43
• Günahın için mağfiret dile : 40:55 4:106 110:1.3
• Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar : 48:2
• Sana kesintisiz bir ecir / mükafat vardır : 68:3
• Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en
güzel şekilde mücadele et : 16:125
• |||||||| Ey Musa! Firavun’a yumuşak söz söyle, belki öğüt alır :
20:44…
• Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et :
15:85
• Onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı davransaydın
etrafından dağılıp giderlerdi : 3:159
• Müminlere kanadını indir, (onlara karşı mütevâzi, şefkatli
davran) : 15:88 26:215
• Siz sıkıntıya uğrasanız, bu Peygamber’e ağır gelir. Çünkü O
size çok düşkün ve merhametlidir : 9:128
• Onlar için dua et, çünkü senin duan onlara gönül huzuru
sağlar : 9:103
• Kafir ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran : 9:73 66:9
• Allah seni insanlardan koruyacaktır : 5:67 (5:110)
• Sen onların içinde iken Allah kafirlere azap etmez : 8:32.33
40:77
• Muhammed, ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski
dininize) mi döneceksiniz? : 3:144 [40:78]
• Peygamberin evine rast gele girmeyin – yemek yeyince söze
dalmayın :33:53
• Peygamberin önüne geçmeyin – sesinizi yükseltmeyin :
49:1.2
• Peygamberle gizli konuşmadan önce sadaka verin : 58:12.13
• İsra ve miraç olayları : 17:1-60 53:13.18
• Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin :
84:19.20
• Onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür : 81:23
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• Peygamberimiz Meva cennetinin yanında Sitretül Münteha
da Cebrail’i gördü : 53:13.16 [32:19]
• Rabbin, sana verecek ve sen, hoşnut olacaksın : 93:5
• Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama (Makam-ı
Mahmud’a) ulaştıracağını umabilirsin : 17:79.80
• Allah'ın, Resul’e dünyada ve ahirette yardım etmesi : 22:15
• Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı
sen mi kurtaracaksın? : 39:19
• De ki:Ben ancak bir uyarıcıyım. İman edip, doğruları
yapanlara bağışlanma ve bol rızık vardır : 22:49.50
• Her ümmetten bir şahit getirince ve seni de onların üzerine bir
şahit yaptığımız da …: 4:41 16:84-89 33:45 48:8
• Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit
olmanız için … : 22:78
• Sizi vasat bir ümmet kıldık ki, … hakkın şahitleri olasınız,
Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun : 2:143 22:78
• Allah, onun mevlası/dostudur. Cebrail, salih Mü’minler ve
bütün melekler de ona yardımcıdırlar : 66:4
• Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Siz de ona
salât ve selâm edin : 33:56
100 - PEYGAMBERLER (A.S.) …
• Her millete elçi gönderildi : 6:131 10:47 13:7 15:10 16:36
26:208 35:24 43:6
• Dileseydik her ülkeye bir uyarıcı gönderirdik : 25:51
• Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz : 17:15 23:44 26:208
28:59 30:47 37:72.74
• Allah, peygamberlerini memleketlerin ana merkezlerine
göndermedikçe, memleketleri helâk etmez : 28:59
• Biz hangi ülkeye elçi gönderdiysek, onları (yalvarsın diye)
sıkıntıya uğrattık : 7:94
• Biz peygamberleri mucize ve kitaplarla gönderdik. Sana da
Kur'ân'ı indirdik : 16:44 57:25
• Elçilerimizin beraberinde kitabı ve mizanı indirdik : 57:25
• “Bana da vahyedildi” diyen yalancı peygamberler: 6:93
• Bize peygamber gelse, diğer ümmetlerden daha doğru yolda
oluruz” derler. Gelince de yalanlarlar : 35:42 37:167.170
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• Allah ile peygamberleri arasını ayırıp "Bir kısmına inanır bir
kısmına inanmayız" diyenler kafirdir : 4:150.152
• Müminler, Peygamberlerin arsında ayrım yapmaz :
2:135.136-285 3:84 4:150.152
• Peygamberlerin kimisini kimisine üstün kıldık: 2:253 17:55
• Hep erkek peygamber gönderildi : 12:109 16:43 21:7
• Hep beşer (insan) Peygamber gönderildi : 5:75 7:63-69 10:2
11:27.31 12:109 13:38 14:10.11 16:43 17:94.95 18:11
21:8-33.34 22:75 23:33.34-47 25:7-20 26:154-186 36:15
54:23.25
• Yeryüzünde melek olsa peygamberlerde melek olurdu: 17:95
54:23.25
• Allah, Peygamberimize bütün peygamberleri bildirmemiştir :
4:164 7:101
• Peygamberlerin hanımları müminlerin anneleridir : 33:6
• Peygamberler kavimlere kendi dilleri ile gönderildi : 14:4
• Peygamberlere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur : 4:80
• Peygamberlerin mücadeleleri ve tebliğleri : 6:83.86 7:59.93
11:25.100 26:10.191 27:7.58 37:75.148
• Bütün peygamberlere insan ve cin şeytanlarını düşman
yaptık : 6:112
• Bütün peygamberlere şeytan vesvese verir – Allah giderir :
22:52 [53:1.5]
• Bütün Peygamberlerle alay edildi : 13:32 15:11 21:41 41:43
43:7
• Bütün Peygamberler tevhide çağırdı : 7:59-65-73-85 11:84
12:37.40 21:25
• Peygamberlerin şeriatları farklıdır : 2:148 3:50-93 4:160
6:146 7:157 12:74.75 16:124 22:67
• “Bazı haram kılınanları helal kılmaya geldim” : 3:50 7:157
• Peygamberlerin helal ve haram kılması : 3:50 7:157 9:29
• ||||||| İsrailoğullarına tırnaklı hayvan ve içyağı haramdı : 6:146
• |||||||||| İsrailoğullarına (Sept Günü) cumartesi avlanma yasağı
: 2:65 4:47 7:163 16:124
• Her ümmete uydukları bir ibadet yöntemi yaptık : 22:67
• Her ümmetin bir kıblesi vardır : 2:148
• Diğer Peygamberlerin namazları : 3:38.39 5:12 6:162
10:87 14:37.40 19:30.31-55 20:14 21:72.73 22:26
• Peygamberler de sorguya çekileceklerdir : 7:6.7 33:7.8
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• Peygamberler de ölümlüdür : 2:133 10:46 13:40 21:8
39:30 40:34-77
• Peygamberlere düşen sadece duyurmaktır : 5:99 6:48 16:35
29:18 33:39 42:48
• Aynı devirde iki Peygamberin yaşamasına örnek : 11:69.70
20:40 28:25.27 29:31.33
• Peygamberlerin kendinden sonrakini tasdik ve yardım sözü
vermeleri : 3:81 33:7
• Peygamberler Allah’tan izinsiz mucize gösteremezler : 13:38
14:11 17:102 40:78
• Allah, bütün peygamberleri bir araya getireceği gün “insanlar
çağrılarınıza ne cevap verdi?” diye sorar : 5:109
• “Size Allah’ın ayetlerini okuyan elçi (resul) gelmedi mi?” :
6:130 39:71 67:8.11 4:165
• Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçi (resul) seçer
: 22:75
• Peygamber kıssalarında, sağduyu sahipleri için ibretler vardır
: 12:111
• Adem (A.S.)’ın yasak ağaçtan yemesi-avret yerlerinin
açılması-cennet yaprakları ile örtmesi : 20:121
• Adem'e yasak ağaçtan yeme diye tembih ettik. O tembihimizi
unuttu. Onda güçlü irade/azim bulamadık : 20:115
• Adem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp-kaldı : 20:121
• Adem (A.S.)’ın tevbesi-tevbesinin kabulü : 2:37 7:23 20:122
• Davut (A.S.)’a Zebur verildi : 4:163 17:55
• Davut (A.S.)’a kuş dili öğretildi : 38:17.19
• Davut (A.S.)’ın demiri yumuşatıp zırh yapması : 21:80
34:10.11
• Davut (A.S.)’ın iki kişinin davasını çözmesi : 38:21.24
• Davut (A.S.)’ın Calut’u öldürmesi : 2:251
• Eyyub (A.S.)’ın hastalıkla imtihan edilmesi : 21:83.84
38:41.43
• Eyyub A.S.)’ın bir demet sap ile eşine vurarak yeminini yerine
getirmesi : 38:44
• Eyyub (A.S.) “Şeytan bana yorgunluk ve eziyet verdi…” :
38:41.44
• Harun (A.S.)’ın peygamberliği : 4:163 6:84 10:75 19:53
20:29.36 21:48 23:45 25:35 26:13 28:34.35 37:114
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• Harun (A.S.), Musa (A.S.)’ın kardeşidir : 20:94
• ||||||| “Ey Harun’un kız kardeşi Meryem ( İsa (A.S.)’ın annesi )
: 19:28
• Hud (A.S.) ve Ad Kavmi kıssası : 26:123.129
• Hud kavmi, Nuh kavminden daha çok boylu poslu idi : 7:69
• Ad Kavmi: Bizden daha kuvvetli kim vardır? dedi. Kendilerini
yaratan Allah var : 41:15
• İdris (A.S.) yüce bir mekana / makama yükseltildi : 19:56.57
• İlyas (A.S.)’ın kıssası : 37:123.132
• Lut (A.S.)’ın İbrahim (A.S.)’a iman etmesi : 29:26
• Lut (A.S.)’ın kavminin livata yapması : 7:80.81 15:67
26:165.166 27:54.55 54:37
• Lut (A.S.)’ın kavminin erkeklere yaklaşıp, yol kesmesi ve
toplantılarında edepsizlikler yapması : 29:29
• Lut (A.S.)’ın kavmi melekleri oğlan sandıı : 11:78.79
15:67.71 54:37
• Lut (A.S.)’a ancak bir ev halkı inandı : 51:36
• Salih (A.S.) ve Semud Kavminin deve ile imtihanı : 7:73.79
11:64.65
• Süleyman (A.S.)’ın kıssası : 27:15.44 34:12.15 21:78.82
38:30.40
• Süleyman (A.S.)’ın “Benden sonra hiç kimseye nasip
olmayan mülkü / saltanatı ver” şeklindeki duası : 38:35
• Süleyman (A.S.)’a kuş dili ve karınca dilinin öğretilmesi :
27:16.19
• Süleyman (A.S.)’a Hüdhüd kuşunun “ben senin bilmediğini
öğrendim” demesi : 27:22-27
• Süleyman (A.S.)’ın emrine rüzgarların verilmesi : 21:81
34:12 38:36
• Süleyman (A.S.)’ın emrine cin şeytanlar verildi : 21:82 27:17
34:12
• Süleyman (A.S.)’a cinler mihrablar, heykeller ve havuzlar gibi
çanaklar ve sâbit kazanlar yapardı : 34:13 38:37.38
• Süleyman (A.S.)’a zincirlere bağlı yaratıklar da verildi :
38:38
• Süleyman (A.S.)’ın ordusu ve karıncaların yuvalarına girmesi
: 27:18
• Süleyman (A.S.)’a Belkıs’ın tahtını ilmi olan biri getirdi :
27:38.40
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• Süleyman (A.S.)’ın ölümünü, bir ağaç kurdu açığa çıkardı :
34:14
• Süleyman’a huzurumuzda bir yakınlık ve güzel bir makam
var : 38:40
• Yahya (A.S.)’a çocukken hikmet (peygamberlik) verilmesi :
19:12
• ||||||| İsa (A.S.)’a çocukken hikmet (peygamberlik) verilmesi :
19:30
• Yunus (A.S.)’ın kıssası : 21:87.88 37:139.148 68:48.50
• Yunus (A.S.) 100 bin veya daha fazla kişiye peygamber oldu :
37:147
• Yunus (A.S.)’ı balığın yutması : 37:139-146 68:48.50
• Yunus (A.S.) tesbih edenlerden olmasaydı, dirilişe kadar balık
karnında kalırdı : 37:143.144 68:49
• Yunus (A.S.)’ın balık karnındaki duası:”Senden başka ilah
yoktur, Seni tenzih ederim. Ben, zalimlerden oldum” : 21:87
• Yunus (A.S.)’a gölge yapması için kabak bitirilmesi : 37:146
• Yusuf (A.S.)’a kuyuda iken vahiy gelmesi : 12:15
• Yusuf (A.S.)’a Zeliha’nın saldırıda bulunması : 12:23.32
• Yusuf (A.S.) Rabbinin işaretini görmeseydi kadına arzu
duyacaktı : 12:24
• Yusuf (A.S.)’ın “Ey Rabbim! Zindan onların benden
istediklerinden daha hayırlıdır” demesi : 12:33
• Yusuf (A.S.)’ın ülke hazinesine bakan memur olması : 12:55
• Yusuf (A.S.)’a erginlik çağında ilim ve hikmet verildi : 12:22
• Yusuf (A.S.)’a rüyaların yorumunu Allah öğretti : 12:6-21
• ||||||||| Yakup (A.S.)’ın rüya yorumu : 12:4.6-100
• Yusuf (A.S.)’a “Biz böyle bir tedbir öğrettik” : 12:76
• Yusuf (A.S.)’a bakıp kadınların ellerini doğraması : 12:31
• Yusuf (A.S.)’ın hapis arkadaşlarına tevhidi anlatması :
12:37.40
101 - RAKAMLAR – SAYILAR …
• Şahidlikte 1 erkek, 2 kadın; ya da 2 erkek olması: 2:282 65:2
• Yer’i 2 günde yaratana … ortak mı koşuyorsunuz? : 41:9
• Sabah gidişi ve akşam dönüşü 1 aylık mesafe, olan rüzgârı
Süleyman'ın emrine verdik : 34:12
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• Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, … tevbesinin kabulü için
arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir : 4:92
• Kadınlara Zıhar yapıp da sonra dönenlerin kefareti, …
aralıksız iki ay oruç tutmaktır : 58:1.4
• Çocuklarını, emzirmek isteyen Anneler 2 yıl emzirirler :
2:233 31:14
• Mirasta erkeğe 2 kadın payı vardır : 4:11-176
• Peygamber hanımlarının yaptığı hayâsızlık ve yararlı işin
cezası ve mükâfatı 2 kat verilir : 33:30.31
• İsrailoğulları 2 kez fesat çıkaracak. 1.’sinde üzerlerine güçlü
kullarımızı gönderdik : 17:4.7
• Kadınlardan 2,3,4’e kadar evlenebilirsiniz : 4:3
• Melekler 2’şer 3’er 4’er kanatlıdırlar : 35:1
• "Allah, 3’ün 3’üncüsüdür" diyen kâfir olmuştur : 5:73
• Gördünüz mü Uzza'yı ve Lat'ı? 3’üncüsü Menat'ı : 53:19.20
• Kasıtlı yaptığı yeminini bozanın kefareti … 3 gün oruç
tutmaktır : 5:89
• Semud kavmi deveyi kesince, Salih onlara : "Yurdunuzda 3
gün daha yaşayın” dedi : 11:65
• Allah sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde çeşitli
safhalar- dan geçirerek yaratıyor : 39:6
• Zekeriya (A.S.)’ın sapasağlam olduğun halde, 3 gün, 3 gece
insanlarla konuşamaması: 19:10
• Hacda tıraş olmak zorunda kalanlar … 3 gün hacda – 7 gün
de dönünce kefaret orucu tutar : 2:196
• Kadınlardan zina edenlere 4 şahit getirin. şahitlik
yaparlarsa… evlerde hapsedin : 4:15
• Ey müşrikler! Bundan böyle yeryüzünde 4 ay daha istediğiniz
gibi gezip dolaşın… : 9:2
• 3 kişi gizli konuşsa 4.sü O olur. 5.si… 6.sı… vs. : 58:7
• Ashab-ı Kehf'in sayısına bazıları 3,5,7 kişidir, 4.6.8.’ leri de
köpekleridir, derler : 18:22
• Yer ve gök 6 günde yaratıldı : 7:54 10:3 11:7 25:59 50:38
• Yer ve gök 7 kat olarak yaratıldı : 41:12 65:12 67:3 78:12
• Gök, 7 gök olarak düzenlendi : 2:29 23:86 71:15
• Sana tekrarlanan 7 ayeti (Fatiha) verdik : 15:87
• Biz, üstünüzde 7 yol yarattık : 23:17
• Tüm ağaçlar kalem ve denizler mürekkep olsa, bunlara 7
deniz daha eklense, yine Allah’ın sözleri tükenmez : 31:27
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• Cehennemin 7 kapısı vardır : 15:44
• 7 gece 8 gündüz süren uğultulu kasırga ile helak oldular :
69:6.7
• Allah; Koyun-keçi-deve-sığırdan 2’şerden 8 çift yarattı :
6:143 39:6
• O gün Rabbinin Arşını 8 melek taşır : 69:17
• Şuayüb : "Bana 8 yıl çalışırsan kızımdan birini sana
nikahlarım. Eğer 10 yıla tamamlarsan sen bilirsin : 28:27
• Musa (A.S.)’a 9 mucize verilmesi : 17:101 27:12
• Şehirde bozgunculuk yapan 9 kişi (elebaşı) vardı : 27:48.49
• Allah 1 iyiliğe 10 ecir – 1 kötülüğe 1 ceza verir : 6:160 28:84
40:40
• Andolsun Fecre, 10 Gece’ye : 89:1.2
• Suçlular "Siz dünyada sadece 10 gün kaldınız" derler :
20:103
• Yusuf (A.S.)’ın rüyasında 11 yıldızla güneşi ve ayı kendine
secde ederken görmesi : 12:4
• Allah’ın katında ayların sayısı 12’dir, bunların 4’ü haram aydır
: 9:36
• Allah, İsrâiloğullarından söz almıştı ve içlerinden 12 temsilci
göndermişti : 5:12
• Musa (A.S.)’ın asa ile taşa vurunca 12 pınar fışkırması : 2:60
7:160
• Sekar cehenneminin üzerinde 19 (melek) vardır : 74:30
• Çocuğun anne karnında taşınıp, sütten kesilmesi 30 aydır :
46:15
• Musa'ya 30 geceye vaat verdik 10 gece daha ekledik ve
böylece tam 40 gece oldu : 7:142
• İsrailoğullarına o mukaddes yer 40 yıl haram kılınmıştır : 5:26
• Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, 40 yaşına geldiğinde :
46:15
• Zıhar yapanlar … aralıksız olarak 2 ay oruç tutar. Buna da
gücü yetmeyen, 60 fakiri doyurur : 58:4
• Kafirler, için … 70 defa af dilesen yine Allah onları affetmez :
9:80
• Musa, tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 erkek seçti … :
7:155
• Onlar 70 arşınlık zincire vurulur : 14:49 25:13 69:32
• Zina iftirası atıp 4 şahid getiremeyene 80 sopa vurun : 24:4
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• Davud'un kavminden 99 koyunu olan birinin 1 tek koyunu
olan kardeşinin koyununu da istemesi : 38:23
• 100 yıl ölü kalıp dirilen kişi, “bir gün ya da daha az kaldım”
dedi : 2:259
• Zina eden (bekar) kadın ve erkeklere acımadan 100 sopa
vurun : 24:2
• Ashab-ı Kehf mağarada 300 yıl artı 9 yıl kaldı dediler : 18:25
• Allah’ın yardımı ile 20 mümin 200 kafiri; 100 mümin de 1000
kafiri yener; 100 kişi,200 kişiyi,1000 kişi de 2000’i : 8:65.66
• Nuh (A.S.), 950 yıl tebliğ yaptı. Sonuç:inkar : 29:14
• Savaşta Allah’ın 1000 melekle müminlere yardım etmesi : 8:9
• Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır : 97:3
• Hayata en düşkün Yahudilerdir. 1000 yıl yaşamak ister : 2:96
• Allah’ın katında 1 gün bizim saydıklarımızdan 1000 yıla bedel
: 22:47 32:5 70:4
• İşler, sizin hesabınızla 1000 yıl süren bir günde Allah’a
yükselir : 32:5
• Savaşta Allah’ın 3000 ve 5000 melekle müminlere yardım
etmesi : 3:124.125
• Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi 50.000 yıl tutan bir günde
ona yükselip çıkarlar : 70:4
• Yunus (A.S.) 100.000 veya daha fazla kişiye peygamber
olarak gönderildi : 37:147
102 - RIZIK …
• Yeryüzündeki tüm canlıların rızkı Allah’a aittir : 11:6 35:3
• Sizin rızkınız da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir :
51:22
• Nice canlılar var ki, rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size
de rızkı veren Allah’tır : 29:60
• Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin, sizin ve onların
rızkını biz veririz : 6:151
• Ben cin ve insanı ibadet için yarattım -rızık istemiyorum. Beni
yedirmelerini de istemiyorum, rızkı ben veririm : 51:56.58
• Ailene namazı emret, sen de kıl. Senden rızık istemiyoruz :
20:132
• Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır : 22:58 23:72 62:11
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• Allah dilediğine hesapsız rızık verir : 2:212 3:27-37 24:38
28:79.82
• Allah rızkı dilediğine kısar, dilediğine açar : 2:245 13:26
17:30 28:82 29:62 30:37 34:36-39 39:52 42:12 53:48
• Allah rızkı kullara bol verseydi azarlardı : 9:69 34:34.36
40:82.85 42:27
• Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Biz, onu ancak
ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz : 15:21
• Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, yine de
harcamaktan korkardınız : 17:100
• Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah’ın yanındakiler tükenmez :
16:96
• İnsanları birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine
derecelerle üstün kıldık : 43:32
• Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Rızkı üstün olanlar
elleri altındakilere verip eşit olmuyorlar : 16:71
• Allah yeryüzünde size ve sizin rızıklarını veremediğiniz
kimselere geçim yollan yaratmıştır : 15:20
• Allah rızkınızı kesiverse, size kim rızkı verebilir : 67:21
• Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde
rızkı Allah katında arayın : 29:17 16:73
• Yasaklara uyanlara çıkış yolu vardır. Ummadıkları yerden
rızık bulurlar : 65:2.3
• Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez : 31:34
103 - RÜYA …
• Peygamberimiz (S.A.S.)’in rüyaları … : 8:43 17:60 48:27
• Peygamberimiz (S.A.S.)’a rüyasında korkmamaları için
düşmanların az gösterilmesi : 8:43
• Hz.Yusuf’un rüyası ve Yakup (A.S.)’ın bu rüyaya yorumu :
12:4.6-100
• Yusuf (A.S.) zindan arkadaşlarının rüyasını yorumluyor :
12:36.41
• Yusuf (A.S.)’ın Aziz’in gördüğü rüyayı tabir etmesi : 12:43.49
• İbrahim (A.S.)’ın rüyasında oğlunu boğazlarken görmesi ve
tavrı : 37:102.106
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104 - SABIR ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin : 2:45-153
Allah, sabredenlerle beraberdir : 2:153-249 8:46-66
Allah sabredenleri sever : 3:146
Sabredenleri müjdele : 2:155
Allah sabredenleri ödüllendirir : 7:137 16:96 11:11 13:24
23:111 25:75 28:80 39:10 11:115 76:12
Müminler sabrederler : 3:17 13:22 29:59 33:35
Müminler birbirine sabrı tavsiye eder : 90:17 103:3
Allah'ın bağışlayandır, sabırlıdır : 2:235
Rabbimiz! üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver… :
2:250 7:126
Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener : 8:65.66
Yavrucuğum, namazını kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle,
başına gelene sabırlı ol : 31:17
O'na dua edenlerle beraber sen de sabret : 18:28
Kafirlerin söylediklerine sabırlı ol : 20:130 30:60 40:55
38:17 50:39 70:5 73:10
Allah hükmünü verene kadar sabret : 10:109
Rabbin için sabret : 74:7
Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir : 16 :127
Sen de azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret :
46 :35
Peygamberlerin sabrı : 6:34 12:18-83 18:69 21:85 37:102
39:44 68:48

105 - SELAM …
• Selama aynısıyla yada daha güzeli ile karşılık ver : 4:86
• Müminler yanına geldikleri zaman de ki: "Selam sizlere!...” :
6:54
• Melekler İbrahim'e müjde ile geldiler ve "selâm" dediler, o da
"selâm" dedi : 11:69 51:25
• Melekler cennetliklere "Sabrettiğiniz için size selam olsun”
derler : 13:24 16:32
• Allah'ın has kulları cahil kimseler kendilerine laf atınca
"selam" der geçerler : 25:63
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• Yahudiler sana geldikleri zaman seni, Allah'ın selamlamadığı
bir tarzda selamlıyorlar : 58:8
• Eve girerken selam ver : 24:27-61
• Selam verene dünyalık gözeterek “sen mümin değilsin” deme
: 4:94
• Selam hidayete tabii olanların üzerine olsun : 20:47
• Hamd Allah’adır. Selam O’nun seçtiği kulların üzerinedir :
27:59
106 - SORU – SORGUYA ÇEKİLME …
• Sana bazı konularda soruyorlar- Deki : 2:189-215-217-219220-222 5:4 7:187 8:1 17:85 18:83 20:105 33:63 51:12
79:42.44
• Sana ruhtan soruyorlar… : 17:85
• Bilmiyorsanız bilenlere sorun : 16:43 4:83 10:94 21:7
25:59
• Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik; İsrailoğullarına sor :
17:101
• Kur’an’dan sorguya çekileceksiniz : 43:44
• Yaptıklarınızdan mutlaka sorguya çekileceksiniz : 16:56-93
21:13-23 29:13 37:22.24
• Allah hakkında uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak
sorguya çekileceksiniz : 16:56
• Size verilen nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz :
102:8
• Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz; biz de sizin
işlediğinizden sorumlu değiliz : 34:25
• Onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz :
15:92.93
• Onlar bir ümmetti geldi geçti. Siz onların yaptıklarından
sorguya çekilmezsiniz : 2:134-141
• Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun … : 2:119-134
4:84 10:41
• Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın :
5:101
• Bilmediğin şeyin ardına düşme, kulak-göz ve gönül sorumlu
olur: 17:36
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• Peygamberler de sorguya çekilecek : 5:109
• Nereye bu gidiş? ( Fe eyne tezhebûn ) : 81:26
107 - SÖZ VERME – ANDLAŞMA – AHİD …
• Andlaşma yapınca sözünüzde durun : 16:91 2:177 13:20
23:8 70:32
• Verdiğiniz sözü tutun. Çünkü bundan sorumlusunuz: 17:34
3:76 6:152
• Allah'a verilen ahid mesuliyetlidir, mutlaka sorulur : 33:15
13:25 48:10
• Akitlerin gereğini yerine getirin : 5:1
• Yapmayacağın şeyi söyleme … : 2:246 26:226
• Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Bu Allah yanında
şiddetli bir buğza sebep olur : 61:2.3
• Allah’a verdiği sözü az bir değere satanlar : 3:77 2:100
16:95
• Allah katında söz değiştirilmez : 50:29
108 - ŞAHİDLİK - ŞEHİD …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaletle şahidlik yapmak : 5:106.108 12:81 65:2 70:33
Ana-baban ve akraban da olsa doğru şahidlik edin : 4:135
Şahitliğinizi inkâr edip gizlemeyin : 2:283
Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle
şahitlik yapanlar olunuz : 5:8
Şahidlikte 1 erkek, 2 kadın; ya da 2 erkek olması: 2:282 65:2
Sur'a üfürülünce her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru
ve bir şahid bulunduğu halde gelir : 50:20.21
Allah, Peygambere ve inananlara şahitlerin şahitlik edeceği
gün (kıyamette) yardım edecek : 40:51
Sizi vasat bir ümmet kıldık ki, … hakkın şahitleri olasınız,
Peygamber de size şahit olsun : 2:143 22:78
Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid
olmanız için, Allah size müslüman adını verdi : 22:78
Her ümmetten bir şahit getirince ve seni de onların üzerine bir
şahit yaptığımız da…: 4:41 16:84-89
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• Size hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik
: 73:15
• İsa (A.S.) kıyamet gününde kitap ehline şahitlik edecektir :
4:159
• O gün her ümmetten bir şahit çıkarırız : 4:41 16:84-89 28:75
17:71
• Peygamberlere ümmetlerine şahidlik vakitleri bildirildiği
zaman… : 77:11
• Hesap günü insan kendi kendinin şahididir : 75:14
• Ahirette organların şahidlik etmesi : 24:24 36:65 41:20.22
• El ve ayakların aleyhte şahidlik etmesi : 36:65
• Kulak-göz ve derilerin aleyhte şahidlik etmesi ve onları
azarlama : 41:20.22
• Allah ve Resulüne inananlar, Rableri yanında tıpkı sıddıklar
ve şehitler/ şahitler gibidir : 57:19
• Allah yolunda öldürüleni ölü sanma. Onlar diridir, Rab'leri
katında rızıklanırlar : 3:169.170 2:154
• Bazı müminler sözünde durdu Şehid oldu, bazıları da Şehid
olmayı beklemekteler : 33:23
• Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın mükafatı
vardır : 3:157-195 4:74 9:111 22:58 47:4.6
• İnsanlardan niceleri, Allah rızasını almak için kendini feda
eder : 2:207

109 - ŞEFAAT …
• Güzel yada kötü bir işe şefaat/aracılık edene, o işin sevap
veya günahından bir pay vardır : 4:85
• Müşriklere ve kafirlere şefaat yoktur : 2:47.48-122.123 6:7094 7:51.53 10:18 26:96.102 30:12.14 34:22.23 36:23
40:18-49.50 43:86 74:41.48
• Allah’tan başka şefaatçi yoktur : 6:51 32:2.4 39:43.44
44:40.42
• Şefaat Allah’ın iznine bağlıdır : 2:254.255 10:1.4 11:103.106
20:108.109 34:22.23 39:43.44 53:26 78:37.38
• Müminlerin şefaati : 19:85.87 20:108.109 34:22.23 43:86
44:40.42
• Meleklerin şefaati : 21:26.28 53:26 [40:49.50]
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• Kendilerine şefaat edilecek olanlar : 21:26.28
• Makam-ı Mahmut (Peygamberimiz [S.A.S.]’e verilecek olan
makam) : 17:79 [23:118]
• Şefaati anımsatan bazı ayetler : 40:51 42:4.5 56:7.15
• |||||||| De ki:Ben ancak bir uyarıcıyım. İman edip, doğruları
yapanlara bağışlanma ve bol rızık vardır : 22:49.50
• |||||||| Ey iman edenler, Allah’tan sakının Herkes, yarın için
ne hazırladığına bir baksın : 59:18 73:20
• |||||||| İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Çalışması da
gösterilip karşılığı eksiksiz ödenecektir : 53:39.41 36:54
110 - ŞEYTAN – NEFS …
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şeytanın ateşten yaratılması : 7:12 15:27 38:76
Şeytan (İblis) cinler taifesindendir : 18:50
İnsanlara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardır : 2:102
Cin şeytanları Allah hakkında aşırı yalan uydururlar : 72:4.5
Şeytanın yaratılış amacı : 34:21
Şeytanın kibiri - kovuluşu - mühlet verilmesi – kandırması :
2:30:34 7:11.22 15:28.38 17:61.64 18:50 20:116.124
38:71.85
Şeytan ceza gününe kadar lanetlenmiştir : 38:78
Şeytana Allah’ın insanları şaşırtma yollarını bildirmesi : 17:64
Şeytanın ön – arka – sağ ve soldan yaklaşması : 7:17
Şeytanın melekleri dinlemek istemesi ve kovalanması :
37:6.10 15:16.18 26:212 67:5 72:8.9
Şeytan kime etki eder, kime etki edemez… : 16:99.100
Şeytan şu kimselere iner… : 26:221.223
Şeytanın inanıp rabbine dayananlara bir gücü yoktur : 16:99
17:65
Şeytan halis kulları azdıramaz, ancak ona uyan azgınları
azdırır : 15:42 38:82.83
Şeytan ancak dostlarını korkutur. Siz Allah’tan korkun : 3:175
Şeytanları inanmayanların dostu yaptık : 7:27
Şeytan insanların günahlarını süsleyip azdırır. Halis kullar
hariç : 15:39.40 47:25
İblis, onlar hakkındaki tahminini doğru çıkardı, çoğu ona uydu
: 34:20
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• Şeytan kafirlerin yaptığı işleri süsler : 16:63 27:24 29:38
• Şeytanın düzeni / hilesi zayıftır : 4:76
• Kur’an’dan uzak durana şeytan musallat ederiz, doğru yoldan
çıkar da doğru yolda olduğunu sanır : 43:36.39 7:30 18:104
• Şeytanın peşine taktığı inkarcı kişi, dilini sarkıtıp soluyan
köpek gibidir (BEL’AM) : 7:175.176
• Şeytan haktan geriye dönenin hatasını süsler : 47:25
• Şeytanın zorlayıcı gücü yoktur, sadece vesveselerle isyana
çağırır : 14:22 34:21 50:27.29
• Şeytan bütün peygamberlere vesvese verir – Allah giderir :
22:52 [53:1.5]
• Şeytan vesvese verirse Allah’a sığın : 7:200.201 41:36
• Şeytanın şerrinden sığınma duası : 23:97.98 16:98 114:1.6
• Şeytanın çarpması : 2:275
• Şeytan Allah’ın affına güvendirerek kandırır : 31:33
• Şeytan Allah ile aldatır : 35:5 57:14 72:4.5
• Şeytan unutturur : 6:68 12:42 18:63
• Şeytan fakirlikle korkutur : 2:268
• Şeytan uzun emele sevk eder : 4:120 47:25
• Şeytanın boş kuruntuya sokması, hayvanların kulaklarını
yarmayı ve Allah'ın yaratışını değiştirtmeyi emretmesi : 4:119
• Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık sokar : 5:91
• Güzel söz söyleyin, yoksa Şeytan araya tartışma sokar :
17:53
• Fiskos (gizli konuşma) şeytandandır. Gizli konuşursanız da
günah işlemeyi-düşmanlığı konuşmayın : 58:9.10
• Şeytan insanı saptırır ve kaçar : 8:48 59:16
• Şeytan ve soyunu dost edinmek : 18:50
• Şeytan partisini / taraftarlarını ateşe çağırır : 35:6
• Kafirlerin üzerine onları kışkırtan şeytanlar gönderildi : 19:83
• Şeytan, dostlarına sizinle mücadele etmelerini fısıldar : 6:121
• Şeytan söz verip ümitlendirir, oysa aldatır : 4:120
• Şeytan öğüt veriyorum diyerek kandırır : 7:21
• Şeytan “ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah’tan
korkarım” der : 8:48
• Şeytan ve taraftarları onları görmediğiniz yerden sizi görürler
: 7:27
• Şeytanın taraftarları ( HİZBUŞ-ŞEYTAN ) kaybedecektir :
58:19
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• Şeytana uyanlar cehennemi dolduracak : 38:85
• Eyüp (A.S.) : “Şeytan bana yorgunluk ve eziyet verdi…” :
38:41.44
• İnsan ve cin şeytanları : 6:112.113-128 114:6
• Nefsin insana ne vesveseler verdiğini biz biliriz : 50:16
• Nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir : 5:30-80 12:53
• Nefsi (Kabil’i), kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü :
5:30
• Hevâ ve hevesini (Nefsini) kendine ilâh edinen : 25:43 45:23
• |||||||||| Hevâ ve hevese uymak : 28:50 38:26 45:18
• Nefis kötü işleri güzel gösterir : 12:18-83 20:96
• Nefisler kıskançlığa hazırdır : 4:128
• Nefsine hakim olmak : 3:39
• Ey Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!... cennetime gir :
89:27.30
• Nefsini boş heveslerden koruyan kurtulmuştur : 79:40.41
• Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir : 91:9.10
• Her nefis kendi kazancına bağlıdır/ rehinedir : 74:38 52:21
• Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim : 75:2
111 - TÂGUT …
• Kim tâgutu red edip Allah’a inanırsa sağlam kulpa yapışır :
2:256
• Allah, müminlerin velisidir... Kafirlerin velisi de tâguttur… :
2:257
• Tâguta hakem olarak başvurmayın : 4:60
• Tâguta kulluktan kaçınıp, Allah’a yönelene müjde vardır :
39:17.18
• Müminler Allah yolunda, kafirler tâgut yolunda savaşırlar … :
4:76
• Bütün peygamberler “Allah’a kulluk edin- tâgutta kulluktan
sakının” diye gönderilmişlerdir : 16:36
• Kendilerine Kitaptan bir pay verilenler cibt ve tâgut'a (put ve
şeytana) inanıyorlar : 4:51 5:60
• Tâgutların hükmü ancak bu dünyada geçer : 20:72
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112 - TAKVA …
• Allah katında en değerli olanınız, takvaca en üstün olanınızdır
: 49:13
• Allah'tan sakının ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber
olduğunu bilin : 2:194
• Zalimler, birbirlerinin velisidir. Allah da takva sahiplerinin
velisidir : 45:19
• Yeminlerinizi iyilik yapmanıza ve takva sahibi olmanıza engel
kılmayın : 2:224
• Takva sahiplerine büyük bir ecir vardır : 3:172 13:35 15:45
16:31
• Cennetlere takva sahibi kullarımızı mirasçı kılacağız : 19:63
25:15 26:90 68:34
• “Rabbimiz! …Bizi takva sahiplerine öncü yap!” : 25:74
• Allah, insana kötülük ve takva kabiliyetini vermiştir : 91:8
• İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta değil :
5:2
• Ahiret için azık hazırlayın. En hayırlı azık ise takvadır : 2:197
• Takva sahipleri bollukta ve darlıkta infak ederler … :
3:134.135
• En güzel elbise takva elbisesidir : 7:26
• Kurbanların eti ve kanı Allah’a ulaşmaz. Ancak takvanız
ulaşır : 22:37
• Temeli takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılmaya
daha layıktır : 9:108
• Melekler takva sahiplerinin canlarını hoş ve rahat halde alırlar
: 16:32
113 - TEBLİĞ – DAVET …
• Elçiye düşen yalnız açık bir tebliğdir 3:20 6:48-69 10:99
13:40 29:18 42:48 88:21
• Tebliğe ilk önce yakınlarından başla : 26:214
• Allah'ın davetçisine uyun ve O'na iman edin ki, Allah da sizin
günahlarınızı bağışlasın : 46:31
• “Davetimi kabul edip Bana inananların duasını kabul ederim
…” : 2:186
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“Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir
davetçi işittik, hemen iman ettik…” : 3:193.194
Allah’a davet edene icabet etmeyen sapıklık içindedir : 46:32
Hakka çağırana kulak vermeyen kafirlerin durumu … : 2:171
Ayetleri işitip de … duymazlıktan gelmek : 31:7 45:8
Sen Rabbine çağır, müşriklerden olma : 28:87 22:67
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır : 16:125
20:42.44 3:159 12:108
Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir : 26:215
Onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı davransaydın
etrafından dağılıp giderlerdi : 3:159
Ehli Kitapla tartışırken gönül alıcı ve etkili bir dil kullan : 29:46
Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir : 7:199
Kötülüğü güzel bir şekilde sav. O zaman sana düşman olanın
samimi bir dost gibi olduğunu görürsün : 41:34 23:96
Firavun’a yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler : 20:44
Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da
bilmeden haddi aşıp Allah'a sövmesinler : 6:108
Tebliğ sırasında ayrım yapmaktan sakın: 6:52 42:15 80:1.12
Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben
Müslümanlardanım diyene ne mutlu : 41:33
İnsanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru
ol : 42:15
İnsanlara açıktan ve gizlice, gece gündüz tebliğ etmek: 71:5.9
Ey iman edenler! Peygamber sizi … davet ettiği zaman,
Allah'a ve Resul'e icabet edin : 8:24

114 - TESBİH ETMEK – SECDE ETMEK …
Gök gürültüsü ve melekler Allah’ı hamd ile tesbih eder : 13:13
Uçan kuşlar Allah’ı tesbih eder : 24:41 34:10 59:24
Dağlar ve kuşlar Allah’ı tesbih eder : 16:79 38:18.19
Dağlar yankı ile Allah’ı tesbih eder : 34:10
Yedi gök – yer ve içindekiler Allah’ı tesbih eder. Fakat siz
onların tesbihini anlamazsınız : 17:44 24:41
• Taşlar Allah korkusundan yuvarlanırlar : 2:74
• Her şey Allah’ı zikreder : 17:44 22:18 57:1 59:1-24 61:1
62:1 64:1
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• Gökteki ve yerdeki her şey Allah’a secde eder : 13:15 16:49
22:18
• Bitkiler – yıldızlar ve ağaçlar Allah’a secde eder : 55:6
• Gölgeler Allah’a secde eder : 13:15 16:48
• Allah için secdeye kapanın ve O'na kulluk edin : 53:62
• İster Allah deyin, ister Rahman deyin … : 17:110
• Kafirlere “Rüku edin” denince rüku etmezler : 77:48 2:43
• Onlara "Rahmân'a secde edin" denince onların nefreti artar :
25:60
• O gün secdeye çağrılınca güç yetiremezler. Onlar,
sağlamken de secdeye çağrılırdı da yine secde etmezlerdi :
68:42.43
• Müminlere ayetle öğüt verilince secdeye kapanıp Rablerine
hamd ile tesbih ederler : 32:15 17:107.109
• Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini tesbih et :
50:39.40
• Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde et : 15:98 110:3
• Rabbine secde et ve yakınlaş : 96:19
• Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O'nu tesbih et
: 50:40
• Musa (A.S.) : “Seni çokça tesbih edebilelim ve seni çokça
zikredelim” : 20:33.34
• Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın, sabah akşam tesbih
edin : 33:41.42 40:55 48:9 76:25
• Allah’ı tekbir edebildikçe tekbir et : 17:111
• Büyük Rabbini ismiyle tesbih et : 56:74-96 69:52 87:1
• Secde Ayetleri : 7:206 13:15 16:49 17:107 19:58 22:18
25:60 27:25 32:15 38:24 41:37 53:62 84:21 96:19
115 - ÜMMET – MİLLET – KAVİM– TOPLUM …
Her ümmetin bir peygamberi vardır : 10:47 16:36
Her ümmet kendi kitabına çağrılır : 45:28
Her millet lideri ile çağrılacak : 17:71
Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine
bir şahit yaptığımız zaman …: 4:41
• O gün her ümmetin ayetleri yalanlayanlarını toplarız : 27:83
• Bütün müminler tek bir ümmettir : 21:92
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Hayvanlar ve kuşlar hepsi birer topluluktur (ümmettir) : 6:38
Allah dilese hiçbir millet diğeri ile savaşmazdı : 2:253
Allah dilese sizi tek ümmet yapardı: 5:48 11:118 16:93 42:8
Bütün insanlar bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler :
2:213-253 10:19 23:52.53
Biz, hangi ülkeye peygamber göndermişsek, halkına yalvarıp
yakarmaları için darlık ve meşakkat verdik: 6:42.43 7:94
Her ümmete uydukları bir ibadet yöntemi yaptık : 22:67
Her ümmetin bir kıblesi vardır : 2:148
Her ümmetin bir eceli vardır. Öne –geriye alamazlar : 7:34
10:49 15:4.5 16:61 23:43
Her ümmetin kazandığı kendisinedir : 2:134-141 45:14
Onlar bir ümmetti geldi geçti, herkesin kazandığı kendisine :
2:134-141
Bir topluluk bir topluluk ile alay etmesin, belki onlar daha iyidir
: 49:11
Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların
durumlarını değiştirmez : 13:11 8:53
Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: 3:110
Muhammed Ümmeti amel yönünden üç sınıftır : 35:32
Sizi vasat / orta bir ümmet kıldık ki, … hakkın şahitleri
olasınız, Peygamber de size şahit olsun : 2:143 22:78
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden
bir topluluk bulunsun : 3:104-110
Siz yüz çevirirseniz, Allah başka bir toplum getirir : 5:54
6:89-133 9:39 11:57 14:19 35:16 47:38 4:133 70:40.41
Önceki nesillerin harabelerinde dolaşıp da ibret almayanlar :
20:128
Semud kavminin dağları oyarak bina yapması : 7:74 15:82
26:149 35:44 89:6.9
Onlar yeryüzünde gezip görmezler mi? Nice imkan
verdiğimiz nesilleri helak ettik : 6:6 35:44 47:10
“Ey Şuayüb! Kabilen olmasa seni taşlardık” “Allah
kabilemden daha mı değerli ki, …” : 11:91.92

116 - VAHİY – İLHAM ETMEK …
• Allah üç türlü vahiy gönderir : 42:51
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• Peygamberimize gelen vahyin bir ara kesilmesi : 19:64
93:1.3
• Cebrail’in gerçek surette vahiy getirmesi : 53:6.18
• Allah, yedi gök var etti ve her göğe görevini vahyetti : 41:12
• Ogün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini
anlatacaktır : 99:5
• Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve
insanların kovanlarından kendine evler edin : 16:68
• Havarilere: “Bana ve Resulüme inanın" diye ilham
etmiştim…: 5:111
• "Ey Rabbim! … bana senin hoşnut olacağın salih amel
işlememi ilham et … : 27:19 46:15
• Allah insana iyilik ve kötülük yapma kabiliyetini ilham etti :
91:7.10
• Allah doğru yola girenlerin hidayetlerini artırır ve onlara
kötülükten sakınma çarelerini ilham eder : 47:17
• Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir…sandıkla suya bırak …" diye
vahyettik : 28:7 20:38
• Onlara, kendisine âyetlerimizi verdiğimiz adamın kıssasını da
anlat (Bel’am) : 7:175.176
• Allah’ın bir adama vahyetmesi : 2:259 10:2
• Allah, İsrailoğulları’ndan söz almış, başlarına da aralarından
12 temsilci tain etmişti. Allah onlara demişti ki… : 5:12

117 - VÜCUT AZALARI / ORGANLAR …
• Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur : 13:28
• Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır : 33:4
• Biz onların kalpleri üzerine (Kur'ân'ı) anlamalarına engel olan
bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik : 18:57
• Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alıp kalplerinize mühür
vurursa, onları size kim verecek? : 6:46
• İman edenlerin Allah'ı anma ve Kur'an sebebiyle kalplerinin
ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? : 57:16
• Kafirlerin kalpleri birbirlerine benzedi : 2:118
• Münafıkların kalpleri dağınıktır : 59:14
• Sadakaların bir kısmı da müellefe-i kulûb (kalpleri İslâm'a
ısındırılacaklar)a verilir : 9:60
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• Bilmediğin şeyin ardına düşme, göz-kulak ve kalp sorumludur
: 17:36
• Allah şükredin diye, size kulak-göz ve kalp verdi : 16:78
23:78 67:23
• Onlara verdiğimiz kulak-göz ve kalp onlara fayda vermedi :
46:26
• Organların (kulak-göz ve derilerin) aleyhte şahitlik etmesi :
24:24 41:20.21
• Onların ağızlarını mühürleriz, yaptıklarını bize elleri söyler,
ayakları da şahitlik eder : 36:65
• Kalpleri vardır, gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, görmezler,
kulakları vardır, işitmezler… : 2:6.7 7:179-198 16:108
• Taptıklarınızın yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek
gözleri veya işitecek kulakları mı var? : 7:195
• Gözler değil, sinelerdeki kalpler kör olur : 22:46
• Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür : 6:103
• Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz : 53:60
• Kafirler, Kuran’ı işitince, gözleriyle nerdeyse seni devirecek:
68:51.52
• Kafirlerin derileri ateşte piştikçe azabı duysunlar diye,
kendilerine başka deriler vereceğiz : 4:56
• Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere
kadar dayanmaktadır : 34:33 36:8 76:3
• Namaza kalkacağınızda yüzünüzü ellerinizi yıkayınız,
başınızı meshedin ayaklarınızı da : 5:6
• Allah ve Resulüne karşı savaşanların cezası, … ayak ve
ellerinin çaprazlama kesilmesidir … : 5:33
• Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu ya : 111:1
118 - YAHUDİLER – HIRİSTİYANLAR – EHL-İ KİTAP …
•
•
•
•
•
•

Yahudilerin maymuna dönmesi : 2:65 5:60 7:166
Yahudilerin domuza dönmesi : 5:60
Yahudilerin lanetlenmesi : 5:12.13
Yahudilerin “Allah cimridir” demesi : 5:64
Yahudilerin : “Allah fakir, biz zenginiz” demeleri : 3:181
Yahudilerin Hz. Musa’ya “Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz
burada oturacağız" demesi : 5:24
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• Yahudilerin “Allah’ı açıkça görmedikçe inanmayız” demesi :
2:55 4:153 7:155 25:21
• |||||||||| Kafirler de “Allah’ı ve Melekleri karşımıza koy” derler :
17:92
• Yahudilerin imandan sonra, Hz. Musa’dan put istemesi :
7:138
• Yahudilerin Hz. Musa’dan kudret helvası ve bıldırcın ati
yerine, soğan sarımsak istemesi : 2:57.61 7:160 20:80
• Yahudilerin ölümden sonra geri dirilmesi : 2:56
• Yahudilerin tepesine Tur Dağının kaldırılması : 2:63-93
4:154 7:171
• Yahudilerin “Azap kalkarsa iman edeceklerini” söylemeleri :
7:134.136
• Yahudilerin pek azı hariç iman etmezler : 2:88 3:110
4:46-55-155 5:13
• Hayata en düşkün Yahudilerdir. 1000 yıl yaşamak ister : 2:96
• Yahudiler inananlara bir hayır indirilmesini istemezler : 2:105
• Yahudiler Allah'a, meleklere, peygamberlere, Cebrail ile
Mîkâil'e düşmandır : 2:93.98
• Yahudilerin inek kesme ile imtihan edilmeleri : 2:67.71
• Yahudilerin adam öldürmesi ve kesilen ineğin etiyle vurulunca
katilin bulunması : 2:72.73
• Yahudilerin cumartesi yasağı ile imtihanı : 2:65 4:47-154
7:163 16:124
• Yahudilerin peygamberleri öldürmeleri : 3:21-112-181.183
2:87 4:155 5:70
• Yahudiler Tevrat’a bile uymazlar : 3:23.24-93.94 5:41.43
62:5
• Yahudiler Tevrat’ı tahrif ettiler (bozdular) : 2:75-79-95-174
3:78-93 4:46 5:13-41.43 7:162
• Yahudilerin kelimeleri değiştirip, dillerini büküp konuşmaları :
4:46 5:13 7:162
• Yahudiler ne zaman savaş için ateş yaksa Allah onu söndürür
: 5:64
• Allah Yahudilere kıyamete dek azap edecek kişiler
gönderir: 7:167
• İsrailoğulları iki kez fesat çıkaracak. 1.’sinde üzerlerine
güçlü kullarımızı gönderdik. 2.’sinde de göndeririz : 17:4.7
• İsrailoğullarının savaş isteyip sonra yüz çevirmeleri : 2:246
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• İsrailoğullarını alemlere üstün kıldık : 2:122 7:140 44:32
45:16
• İsrailoğullarına verilen nimetler : 7:160.163 10:93 17:6
20:80.81 45:16
• İsrailoğullarının üzerlerine bulutla gölge yaptık : 2:57 7:160
• Allah’ın İsrailoğullarına verdiği kutsal topraklar : 5:21 7:137
• Yahudilerin aralarına kıyamete dek kin ve düşmanlık saldık :
5:64
• Hıristiyanların aralarına kıyamete dek kin ve düşmanlık
saldık : 5:14
• Hıristiyanlıktaki ruhbanlığı onlara biz emretmedik : 57:27
• Hıristiyanlardan “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyen kafirdir :
5:17-72
|||||||||| "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyen kâfir olmuştur : 5:73
• Yahudi ve Hıristiyanlar, haham ve rahiplerini Rabler
edindiler : 9:31
• Yahudi ve Hıristiyanlar, dinlerine uymadıkça senden razı
olmaz: 2:120
• Yahudi ve Hıristiyanların, “Üzeyir ve İsa, Allah’ın oğludur”
demeleri : 9:30 19:88.92
• Yahudi ve Hıristiyanlar : “biz Allah’ın oğulları ve
sevgilileriyiz” derler : 5:18 62:6
• “Ey Yahudiler, eğer Allah’ın sevgili kulları iseniz ölümü
temenni edin” : 62:6 2:94.95
• Ehli Kitap “bize ateş sayılı birkaç gün dokunacak” der :
2:80 3:24
• “Yahudi ve Hıristiyanlar haricindekiler cennete giremez”
derler : 2:94-111-135
• Yahudi ve Hıristiyanların birbirlerine “siz doğru yolda
değilsiniz” demeleri : 2:113
• Yahudi ve Hıristiyanlar da sizin inandığınız gibi inanırsa
doğru yolu bulurlar : 2::137
• Kitap Ehline ve ümmîlere de ki: "İslâm'ı kabul ettiniz mi?"
Eğer İslâm'a girerlerse hidayete ermiş olurlar : 3:20
• Yahudi ve Hıristiyanlar, Allah’ın ipine ve müminlerin ahdine
sığınmadıkça zillettedirler : 3:112
• İnananlara en yaman düşman Yahudiler ve müşriklerdir : 5:82
• İnananlara sevgi bakımından en yakın "Biz Hıristiyanlarız"
diyenleri bulursun… : 5:82 57:27
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• Ehli Kitap’ın bilginleri Kur’an’ın geleceğini önceden
biliyorlardı : 26:196.197
• Ehli Kitap Kur’an’ın Allah’tan indirildiğini bilirler : 6:114
• Ehli Kitaptan bazısı ellerindeki Tevrat ve İncil’de adı yazılı
olan ümmî Peygambere tabii olurlar : 7:157
• Ehli Kitap oğullarını tanıdıkları gibi Peygamberi bilir : 2:146
6:20
• Ehli Kitap’tan bazılarının Kur’an’ın inmesine sevinmesi :
13:36
• Kur’an’ın inmesi Yahudilerin çoğunun azgınlık ve küfrünü
artırır : 5:64
• Kur'ân, İsrailoğullarına, hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri açıklar
: 27:76
• “Ey Ehli Kitap Kur’an’a iman edin” : 2:41 4:47
• “Ey Ehli Kitap aramızdaki ortak bir kelimeye gelin” : 3:64
• “Ey Ehli Kitap Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada
size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor” : 5:15.19
• Ehli Kitap’tan ve müşriklerden üzücü sözler duyacaksınız :
3:186
• Ehli Kitap’ın inkar edeni ve müşrikler cehennemdedir : 98:4.6
• Kafir kitap ehli … : 2:105 5:68 98:1.6
• Ehli Kitap’ın bazısına mal bıraksan eksiksiz verir, ama bazısı
… : 3:75
• Ehli Kitap’ın hepsi bir değil. Müminleri de vardır, özellikleri… :
4:162 3:113.115-199 5:82.85 17:107.109 48:29
• Yahudi ve Hıristiyanlardan, Allah’a-ahirete inanıp, salih amel
işleyenlere korku yoktur : 2:62 5:69
• Ehli Kitap’ın zulmetmeyeni ile güzelce mücadele edip deyin
ki…: 29:46 60:8
• Ehli Kitap’ın yemeği size helaldir : 5:5
• Ehli Kitap’ın namuslu hür kadınları ile nikah helâldir : 5:5
• Ehli Kitap’ın “sabah inanın-akşama inkar edin, belki onlar
döner” demesi : 3:72
• Ehli Kitap’ın bazısı “kafirler, müminlerden daha doğru yolda”
der: 4:51
• Ehli Kitap’ın bir kısmı kitapta olmayanı, kitaptan gibi
gösterirler : 3:78
• Ehli Kitap’ın gerçeği gizleyip, karşılığında az bir para alması :
3:187.188
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• Ehli Kitap’tan Allah’a verdikleri söz ve yeminlerini az bir
değere satanlarla Allah konuşmayacak : 3:77
• Ehli Kitap’tan Allah’a, ahirete inanmayan, haram kılınanları
tanımayanlarla cizye verene dek savaşın : 9:29
• Namaza çağırdığınızda Ehli Kitap onu alay konusu yapar :
5:58
119 - YALAN – YALANLAMAK …
• Onlara, yalan söyledikleri için acı veren bir azap vardır : 2:10
• Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar : 2:39 3:11 5:10-86
6:5-21-27-39-49-149-157 7:36-40-72-136-147-176-182
8:52-54 10:95
• Kur’an’ı yalanlayanlar : 6:57-66 68:44 69:49
• Peygamberleri yalanlayanlar : 2:87 3:137-184 5:70
6:11-34-147 7:64-91.92-101 10:40 15:80 16:113
• Onlar seni yalanlamıyorlar, bile bile Allah'ın ayetlerini
tanımazdan geliyorlar : 6:33
• Allah, yalancı olanları bilir : 9:42-107 29:3 59:11 63:1
• Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar hüsrana uğramışlardır :
6:31 7:147 23:33
• Uydura geldikleri yalanlar onları dinlerinden saptırdı : 3:24
• Allah'ın laneti yalancılara olsun : 3:61 24:7.8
• Bile bile Allah hakkında yalan söyleyenler : 3:75-78-94 4:50
5:103 6:21-93-144 7:37-89 10:17-59-69 11:18 20:61
23:38 29:68
• Allah'a ve Resulü'ne yalan söyleyenler : 9:90
• İnsanların çoğu sadece yalan uydururlar : 6:116
• Yalan sözden sakının : 22:30
• Dillerin yalana alışması ... : 16:62-116
• Kafirler yalancıdırlar : 16:105 18:5 29:12 37:152
• Kafirleri, yalancı günahkar perçeminden yakalarız : 96:16
• Beyinsiz İblisin, Allah hakkında yalan söylemesi : 72:4
• Allah; yalancı, inkarcı kimseye yol göstermez : 39:3 40:28
• Kim en güzeli yalanlarsa... : 92:9
• Sakın yalanlayanlara itaat etme : 68:8
• Cennette boş ve yalan söz işitilmez : 78:35
• Müminler yalan yere şahitlik yapmazlar : 25:72
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• Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? … : 61:2.3
• Yapmadığı şeyle öğünmeyi sevene azap vardır : 3:118
120 - YARATILIŞ VE AMACI …
• Allah, her şeyi insanlar için yarattı : 2:29 14:32.34
16:5.16-80.81 22:36.37-65 23:19.22 31:20 43:12.13
45:12.13 50:6.11 55:10 67:15 71:19.20 79:27.33
• İnsan yaratılmadan, ruhlar aleminde verdiği söz : 7:172 5:7
57:8
• İnsanın halife yaratılıp isimlerin öğretilmesi, şeytanın kibiri :
2:30.34
• Allah insanı yeryüzünde halife yaptı : 35:39
• Allah insanı yarattı ve ona beyanı / düşüncesini açıklamayı /
konuşmayı öğretti : 55:3.4
• Allah insana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretti : 96:4.5
• İnsanlar yeryüzünde yaşayacak, orada ölecek ve oradan
çıkarılacaktır : 7:25 20:55 71:17.18 84:3.4
• Allah insanları İslam fıtratı üzerine yaratmıştır : 30:30
• Allah insanı yarattı, biçim verdi, ruhundan üfledi : 15:29
32:9 38:72 66:12
• İnsanı biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık : 76:28
• Biz, insanoğlunu… yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık
: 17:70
• İnsan düşünmez mi neden yaratıldığını? : 86:5
• Allah, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat insan Rabbine
apaçık bir düşman oluverir : 16:4 36:77 90:4.5
• İnsan bel ile kaburga kemiği arasından çıkan sudan
yaratıldı : 86:6.7 25:54
• Allah, Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde
aşamadan aşamaya geçirerek yaratmaktadır : 39:6
• İnsan önce çamurdan sonra spermden yaratıldı : 22:5
23:12.14 32:7.8 37:11 38:71.72 40:67 55:15
• Allah, Adem’i topraktan yarattı : 3:59 35:11 40:67 53:32
• Allah, sizi yerden bir ot bitirir gibi bitirmiştir : 71:17
• Sizi tek bir nefisten, ondan da eşini yaratan Rabbinizden
sakının : 4:1 6:98 7:189 39:6
• Allah her şeyden iki çift yaratmıştır : 51:49
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bütün canlılar sudan yaratıldı : 21:30 24:45 25:54
Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık : 90:4
Biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık : 17:70
İnsan en güzel şekilde yaratıldı : 40:64 64:3
İnsan en güzel şekilde yaratıldı, sonra aşağıların aşağısı oldu
: 95:4.5
İnsan ve hayvanlar değişik renkte yaratıldı : 35:28 30:22
İnsanların dilleri ve renkleri farklı yaratıldı : 30:22
İnsanlar tanışmak için kabileler halinde yaratıldı : 49:13
25:54
Allah her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir : 25:2
54:49
İnsan imtihan edilmek için yaratıldı : 18:7 47:31 76:2
İnsanlar ve cinler kulluk (ibadet) için yaratıldı : 51:56.57 76:2
Ölüm ve hayat, kimin ameli güzel olacak diye yaratıldı : 11:7
67:2
İnsan başı boş bırakılmaz : 23:115 75:36
Her şey eğlence için yaratılmadı : 21:16 23:115 38:27
44:38
Allah yük hayvanlarını binmek ve zinet için yarattı. Daha
bilmediğiniz nice taşıtlar yaratır : 16:8
Sizin yaratılıp diriltilişiniz, tek bir insanın yaratılıp diriltilişi
gibidir: 31:28

121 - YEMİN …
• Allah kayıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz : 2:225 5:89
• Allah’ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri
bozmayın : 16:91.92
• Yeminlerinizi iyiliğe ve barıştırmaya engel kılmayın : 2:224
• Bazı güzel davranışları yapmayacağım diye yemin etme :
24:22
• Yeminlerinizi kefaretle çözebilirsiniz : 66:2
• Bilerek yapılan yemini bozmanın kefareti … : 5:89
• Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin : 16:94
• Olur olmaz her şeye yalan yere yemin etmek : 68:10
• Karısına yaklaşmamaya yemin edenin 4 ay beklemesi gerek :
2:226
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• Eyyub (a.s)’ın yeminini bir demet sapla vurarak yerine
getirmesi : 38:44
• Allah’a verdikleri söz ve yeminlerini az bir değere satanlar :
3:77
122 - YER – GÖK VE GÖKTEKİLER …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yer ve gök 6 günde yaratıldı : 7:54 10:3 11:7 25:59 50:38
Arşa istiva : 10:3 32:4 57:4 20:5 25:59
Yer ve gök 2 günde, 7 gök olarak yaratıldı : 41:12
Yer’i 2 günde yaratana … ortak mı koşuyorsunuz? : 41:9
Yer ve gök 7 kat olarak yaratıldı : 65:12 67:3 78:12
Gök, 7 gök olarak düzenlendi : 2:29 17:44 23:17-86 71:15
Göklerin direği görünmez : 13:2 22:65 31:10
Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık : 21:32
Göğü ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz :
51:47
Andolsun o dönüşlü göğe : 86:11
İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun : 51:7
Gökler başlangıçta duman (gaz) halinde idi : 41:11
Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur : 39:63
Yer ve gök bitişikti, sonradan ayrıldı : 21:30
Yer başka bir yer, gök başka bir gök olduğu gün … : 14:48
Yer ve göğün isteyerek gelmesi : 41:11
Yer ve göktekilerin hepsi Allah’ındır : 4:131.132 5:18 14:2
16:52 22:64 24:42-64
Yer ve gökteki her şey Allah’a secde eder : 13:15
Yer ve gökteki her şey Allah’tan ister : 55:29
Yer ve gökteki herkes Allah’a kul olarak gelecek : 19:93
Yer ve göktekiler ister istemez O’na teslim olacak : 3:83
“Yeri ve göğü kim yarattı?” desen, “Allah” derler : 39:38 43:9
Yerin ve göğün nizamını Allah koruyor : 35:41
Biz yeryüzünü yanlarından eksiltip duruyoruz : 13:41 21:44
Gökten suyu ölçüyle indirip onu yerde durgunlaştırdık : 23:18
Yeri ve göğü yaratmak, insanı yaratmaktan daha büyük iştir :
40:57
Göklerde başka canlılar da yaratılmıştır : 42:29
Siz binip binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz : 84:16.19
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• İnsan ve cin, Yer ve göğün çerçevesini büyük bir güç
olmadan çıkıp gidemez : 55:33
• Gök gürültüsünün Allah’ı hamd ile tesbih etmesi : 13:13
• Emanetin yere, göğe ve dağa verilmesi, kabul etmemeleri :
33:72
• Allah’a çocuk isnadı yüzünden göğün çatlaması : 19:88.91
42:5
• Sizin rızkınız da size vaad edilen azap da göktedir : 51:22
• Allah yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar : 13:13
• Allah gökten, dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir : 24:43
• Gökteki burçları, kandil gibi güneşi ve ayı yaratan Allah’tır :
15:16 25:61 71:15.16 78:12.13
• En yakın göğü lambalarla süsledik : 15:16 37:6 41:12 67:5
• Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden
yüzlerini çevirip geçerler : 12:105
• Güneş ve Ay Allah’ın kudretinin delillerindendir : 41:37 42:29
• Güneş ve Ay her biri kendi yörüngesinde yüzer : 21:33 55:5
• Allah Güneşi, Ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğdirdi. Belirli bir
süre için akıp gidiyor : 13:2 31:29 35:13 36:38.40 39:5
79:27.33 21:33
• Güneş'i ve Ay'ı (vakitlerinizi) hesaplamanız için yaratan
Allah’tır : 6:96
• Ay’a menzil verdik ki, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için :
10:5
• Gece ve gündüz yılların sayısını ve hesabı bilmek için
yaratıldı : 17:12
• Yıldızlar yol bulmaya yarar : 6:97 16:16
123 - ZALİMLER – ZULÜM …
• Zulüm edenlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur :
11:113
• Zalimlerin yaptığından Allah’ı gafil sanma, onları erteliyor :
14:42
• Zalimler yakında nasıl bir inkılap ile devrileceklerini bilecekler
: 26:227
• Allah insanları zulümleri yüzünden hemen hesaba çekseydi,
yeryüzünde tek canlı kalmazdı : 16:61
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• Zalimler iş başına geçip, fesat çıkarırlar : 47:22
• Nice memleketler vardı ki, zulüm yaparlarken biz onları yok
ettik : 22:45 27:51.52 29:40
• Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir :
5:45
• Zalimler mescidlerde Allah’ın adını anmayı engeller : 2:114
• Zalimler yeryüzünde dolaşıp öncekilerin helakini görsün :
40:21-82
• Allah’ın laneti, Hak’tan men eden, onu eğrilten zalimleredir :
7:44.45
• Melekler zalimlerin canını alırken: “Biz kötülük
yapmıyorduk”der: 16:28
• Zalimlerin “Rabbim bizi ertele, çağrıya uyalım” demesi : 14:44
• Mümin kadın ve erkeklere işkence yapanlar cehennemdedir :
85:10
• Zalimler seni değil, Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar : 6:33
• Kim zulme uğrayıp hakkını alırsa, ona ceza yoktur : 42:41
• Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça
söylenmesinden hoşlanmaz : 4:148
• Müminler bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle
yardımlaşırlar : 42:39
124 - ZAN – ZANNETMEK (SANMAK) …
• Zannın çoğundan sakının, bir kısmı günahtır : 49:12
• Hayır zannedilen şer, şer zannedilen de hayır olabilir : 2:216
4:19
• Onların çoğu zanna uyarlar; zan ise, haktan hiçbir şeyin yerini
tutmaz : 10:36 53:28
• İnsanların çoğunluğuna uyarsan seni saptırırlar. Çünkü onlar
sadece zanna uyarlar : 6:116
• Tevrat’ı bilmeyen ümmî Yahudiler zanna uyarlar : 2:78
• Müşrikler zandan başka bir şeyin peşine düşmüyorlar : 10:66
6:148
• Müşrikler yalnız zanna ve nefislerin arzusuna uyuyorlar :
53:23
• Münafıklar her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar : 63:4
• Kafirler ancak zanna uyar : 17:101 22:15 26:186 45:24-32
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• İfk olayında Müminlerin hüsn-ü zan’da bulunması gerekirdi :
24:12
• Sizden öncelerin hali başınıza gelmeden cennete
girivereceğinizi mi sandınız? : 2:124
• Sizi boş yere yarattığımızı ve huzurumuza getirilmeyeceğinizi
mi sandınız? : 23:115 38:27
• Onların çoğunun söz dinleyeceğini mi sanıyorsun? Onlar
hayvan gibidir, hatta daha sapıktır : 25:44
• Siz yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini
zannediyordunuz : 41:22.23
• Kur’an’dan uzak durana şeytan musallat ederiz, doğru yoldan
çıkar da doğru yolda olduğunu sanır : 43:36.39 7:30 18:104
125 - ZEKAT …
• Namaz kılıp - zekat vermek : 2:43-83-110-177-277 4:162
5:12-55 9:5-11-18-71 13:22 19:31-55 21:73 22:35-41-78
23:2.4 24:37-56 27:3 31:4 32:16 33:33 58:13 73:20
• Zekat kimlere verilir? : 9:60
• Zekat fakirlerin hakkıdır : 51:19 70:24.25
• Zekat verenlerin mükafatı : 2:277 4:162 5:12 7:156
13:22.23 23:2.10
• Allah'ın rızası için zekat verince mallarınız kat kat artar :
30:39
• Allah mallarınızın tamamını istemez, eğer tamamını isteseydi
cimrilik ederdiniz : 47:36.38
• Ürünlerin ve meyvelerin hasat günü hakkını (zekatını) verin :
16:141
• Ehli Kitap’a namaz ve zekat farz idi : 5:12 98:4.5
126 - ZİKİR (ANMAK) …
• Her şey Allah’ı zikreder : 17:44 22:18 57:1 59:1-24 61:1
62:1 64:1
• Allah: “beni anın ki, ben de sizi anayım” buyurur : 2:152
• Haccı bitirince babanızı andığınızdan daha kuvvetli Allah’ı
anın: 2:200
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• Müminler ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken
Allah'ı anarlar : 3:191 4:103 [10:12]
• Sabah akşam içinden, korkarak ve yalvararak, alçak bir sesle
Rabbini zikret : 7:205
• Kalbler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur : 13:28
• Rabbinin adını zikret ve bütün gönlünle ona yönel : 73:8
• İster Allah deyin, ister Rahman deyin … : 17:110
• Nice kimseleri ticaret, Allah’ı anmaktan … alı koyamaz :
24:47
• Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlara, Allah mağfiret ve
büyük bir mükâfat hazırlamıştır : 33:35
• Rabbini anmaktan yüz çevirene azap var : 72:17
• Rabbini anmaktan yüz çeviren, o gün divana kör olarak çıkar
: 20:124.127
• Rahman’ı zikretmeyene şeytan musallat ederiz, doğru yoldan
çıkar da doğru yolda olduğunu sanır : 43:36.39
• Müminlerin Allah'ı anma ve Kur'an sebebiyle kalplerinin
ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? : 57:16
• “Seni çokça tesbih edebilelim ve seni çokça zikredelim” :
20:33.34
• Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın, sabah akşam tesbih
edin : 3:41 33:41.42 40:55 48:9 76:25.26
• Zikri biz indirdik ve O'nun koruyucusu da elbette biziz : 15:9
• Kur’an - Kitap – Zikir - Vahiy : 7:63 20:99 21:42-50-105
25:29 38:8 41:41 54:25 57:16 65:10 81:27.28
127 - ZİNA – FUHUŞ …
• Zinaya yaklaşmayın : 17:32
• Müminler zina etmezler : 25:68
• Zina edenin azabı kat kat arttırılır ve azapta devamlı kalır :
25:68
• Zina eden (bekar) kadın ve erkeğe acımadan 100 sopa vurun
: 24:2
• Cariyeler evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa, hür kadınların
cezasının yarısını uygulayın : 4:25
• Zina iftirası atıp 4 şahid getiremeyene 80 sopa vurun,
şahitliklerini de hiçbir zaman kabul etme : 24:4
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• Kadınlardan zina edene, dört şahit getirin : 4:15
• Dört kişi şahitlik yaparsa, onları … … evlerde hapsedin : 4:15
• Zina edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip
kendilerini ıslah ederlerse vazgeçin : 4:16
• Zina eden erkek ve kadınla, ancak zina eden veya müşrik
olanlar evlenebilir… : 24:3
• Kötü kadın ve erkekler, kötü kadın ve erkeklere; temiz kadın
ve erkekler, temiz kadın ve erkeklere yaraşır : 24:26
• Ehl-i Kitaptan namuslu hür kadınlar, zina etmez, gizli dost
tutmaz ise, mehirlerini ödeyince size helâldir : 5:5
• Sahiplerinin izni ile ve mehirlerini vererek cariyelerden iffetli
olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin : 4:25
• Dünya menfaatini isteyerek, namuslu kalmak isteyen
cariyelerinizi fuhşa zorlamayın : 24:33
• İffetli mümin kadına zina iftirası atan lanetlenmiştir : 24:23
• Kendi eşine zina suçu atıp şahidi olmayan şöyle yapar…:
24:6.9
• Fuhşun yayılmasından hoşlanana Allah’ın azabı vardır :
24:19
• İfk hadisesi … : 24:11.17

• Cahiliye hayatında iken sizde onlar gibiydiniz. Allah size
lutfetti : 4:94
• Ben size apaçık bir delil getiriyorum : 44:19
• Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan ile heveslerine
uyan kimse bir olur mu? : 47:14
• Eğer doğru söylüyorsanız, getirin delilinizi : 2:111
6:143-148.150 7:64 14:10.11 18:15 21:24
26:30.31-154-187.189 27:64 37:156.157 46:4 52:38
[10:68.69 12:40 22:71 28:49 40:35 46:22 52:34 68:41]
• Kur’an’daki teferruatlı ayetler : 2:233-282.283
4:6.14-22.25-92-101.103-127.130-176 5:89-95.96-106.108110.118 6:145.146-151.153 7:11.27-59.171 8:41.51
9:73.98 12:3.102 13:17 16:3.18-74.76-80.81
18:9.26-32.44-60.82-83.99 19:16.36 20:9.98 21:51.73
22:5.6-26.29-73.74 23:23.52 24:1.10-11.18-27.29-30.3132.34-35.36-37.40-41.45-58.59-60.61-62.64 26:10.6869.87-105.122-123.140-141.159-160.175-176.191 27:7.1415.44-45.53-54.58 28:3.46-76.83 29:14.40 31:12.19
33:9.27-28.34-35-37.38-49.55-59 34:15.21-31.33
35:11.14-27.28 36:33.44 37:22.74-75.147 38:17.2630.48 39:21 40:23.46 51:24.46 54:9.46 55:5.78
58:1.4 68:17.33 71:1.28 74:11.25 77:14.50 78:12

128 - MUHTELİF KONULAR …
• Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi,
bıraktıkları her izi / eseri yazarız : 36:12 75:13
• Allah rızası için seyahat eden … mü'minleri müjdele : 9:112
• Şairlere sapıklar uyarlar : 26:224.226
• Kur’an’da ismi geçen tek sahabe:Zeyd (R.a) : 33:37
• Kişi kendi kazdığı kuyuya kendisi düşer : 35:43
• Ortakçıların çoğu birbirinin hakkına tecavüz ederler : 38:24
• Nazar ayetleri diye bilinen ayetler … : 68:51.52 [18:39
113:1.5 114:1.6]
• Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın : 2:195 4:29
• Bir işi bitirince diğerine giriş ve yalnız Rabbine yönel :
94:7.8
• Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı : 16:80
• Sadıklarla beraber olunuz : 9:119
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Doğrusu bu Kuran
en doğru yola götürür ve
yararlı iş yapan müminlere
büyük bir mükâfat olduğunu,
ahirete inanmayanlara da
can yakıcı bir azap hazırladığımızı
müjdeler.

(Resûlüm!)
Sana bu mübarek Kitab'ı,
âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar
öğüt alsınlar diye indirdik.
38.Sad38.Sad- 29

17.İsra17.İsra-9.10

İşte bu kitap,
onda şüphe yok,
muttakiler için
(kötülükten korunacaklar için)
kılavuzdur.

Biz sana bu kitabı,
insanlara anlaşmazlığa düştükleri
meseleleri açıklayasın ve
iman eden bir topluma da
yol gösterici ve rahmet kaynağı
olsun diye indirdik.

2.Bakara2.Bakara-2

16.Nahl16.Nahl-64
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Andolsun biz Kur'an'ı
düşünüp öğüt alınsın diye
kolaylaştırdık.
Yok mudur düşünüp öğüt alan?
54.Kamer54.Kamer-1717-2222-3232-40
Allah sözün en güzelini,
birbiriyle uyumlu ve yer yer tekrar eden
Kitap olarak indirdi.
Rablerinden korkanların,
bu Kitap'tan tüyleri ürperir;
derken hem bedenleri hem de gönülleri
Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar.
İşte bu Kitap,
Allah'ın, dilediğini kendisiyle
doğru yola ilettiği hidayet rehberidir.
Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa,
onu doğru yola eriştirecek kimse yoktur.
39.Zümer39.Zümer-23
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Arz Yayıncılık’tan
Türkiye’de bir ilk!..
“MEKTUPLA
KUR’AN ARAPÇASI
ÖĞRENİYORUM...”

1 Yılda okuduğunuz Kur’an-ı
Kerim’i kendi kendinize
anlayabilecek seviyeye
geleceğinizi garanti ediyoruz!..

www.arapca.net

www.e-kuran.net
“S i z i K u r ’ a n ’ a b a ğ l a r …”
Arz Yayıncılık’tan
Görüntülü ve Sesli CD’ler:
Peygamberlerin Tevhid
Mücadelesi
10 Sohbet VCD,
(Hz. Adem’den Hz. İsa’ya kadar)
Şaban Piriş

***
Dünya Birincisi Hafızlardan
Kur’an Ziyafeti, (2 CD)
***
Kur’an Niçin İndirildi?
Şaban Piriş, Sohbet, 1 VCD

***
Kur’an Meali – 2 VCD
(Mp3, sesli CD)
Hamdi Kılçadır

www.kuranyolu.com
Mektupla Kur’an
Tefsiri Öğrenim
Sistemi
1 Yılda, Nüzul sırasına göre
Kur’an’ın Anlamını, Tefsirini,
Kavramlarını ve Testlerini
öğrenebilirsiniz..

