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KUL    -     DE Kİ

i-Hazret ,muhâtabı ilk İlâhînin i-emr Bu .nâsındadır‘ma “!Söyle” olup fiili Emir : ْقُل" 
Muhammed (asm)’dır. Bununla berâber, kıyâmete kadar gelmiş ve gelecek bütün mü’minler, bu
emr-i İlâhînin muhâtabıdır."(Tahşiye)

 Kur’an-ı Kerimde gerek gerçekleri bildirmek,gerek Peygamber Efendimizin diliyle insanlara
hakikatları anlatmak,önemli hakikatlara ışık tutup nazarları kendine çevirmek,yanlış bilinen
noktalara izah getirmek amacıyla sonu cezimli Kul –deki- ifadesi 263 defa ,sonu esreli olarak bir
sonrakiyle bağlacı sağlamak üzere yine emir cümlesi manasında olmak üzere 30 defa,toplam
293 defa zikredilmektedir.

 Her bir suredeki tekrarlarıyla beraber zikredilme sayısı ise:

 Bakara:18,Âl-i İmran:19,Nisa:4,Mâide:9,En’am:42, A’raf:11,Enfal:3,Tevbe:9,
Yunus:21,Hud:2,Yusuf:1,Ra’d:10,İbrahim:3,İsra:14,Kehf:6,Meryem:1,Taha:1,Enbiya:4,Hac:2,Mü
’minun:7,Nur:3,Furkan:4,Neml:5,Kasas:4,Ankebut:4,Rum:1,Lokman:1,Secde:2,Ahzab:5,Sebe’:1
5,Fatır:1,Yasin:1,Saffat:1,Sad:3,Zümer:15,Mümin:1,Fussilet:4,Şura:1,Zuhruf:1,Casiye:2,Ahkaf:4
,Fetih:5,Vakıa:1,Cuma:4,Mülk:6,Cin:5,Kâfirun:1,İhlas:1,Felak:1,Nas:1.

 Bunları fehimlerinize sunmak üzere meallerini aynen alıyoruz:

Âl-i İmran:73.ayette iki defa zikredilmiştir.

En’am:12.âyette iki defa zikredilmiştir.

En’am:14.âyette iki defa zikredilmiştir.

En’am:19.âyette üç defa zikredilmiştir.

En’am:50.âyette iki defa zikredilmiştir.

En’am:56.â iki defa zikredilmiştir.

En’am:71.âyette iki defa zikredilmiştir.

A’raf:32.âyette  iki defa zikredilmiştir.

A’raf:187.âyette iki defa zikredilmiştir.
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Yunus:59.âyette iki defa zikredilmiştir.

Ra’d:16.âyette üç defa zikredilmiştir.

Ra’d:16.âyette (kuli)iki defa zikredilmiştir.

Zümer:38.âyette iki defa zikredilmiştir.

KUL – deki- ile başlayanlar:

“Bir de dediler ki: «Bize sayılı birkaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz». De ki; «Siz
Allah'dan bir ahit mi aldınız? Böyle ise Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı
bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?»[1]

“Onlara, «Allah ne indirdiyse ona iman edin.» denildiği zaman, onlar «Biz kendimize indirilene
iman ederiz.» derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Oysa yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden
gerçek vahiy odur. Onlara de ki; «Peki madem gerçek mümin sizsiniz de ne diye daha önce
Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”[2]

“Bir zamanlar size, «verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin.» diye Tûr'u tepenize
kaldırıp mîsakınızı aldık. (O yahudiler): «Duyduk, dinledik, isyan ettik.» dediler, kâfirlikleri
yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler. De ki, «Eğer siz mümin kimseler iseniz, bu
imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor!”[3]

“De ki; Allah yanında ahiret yurdu (cennet) başkalarının değil de yalnızca sizin ise, eğer
iddianızda da sadık iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz, ölmeyi cana minnet biliniz.”[4]

“De ki: «Her kim Cibrîl'e düşman olmuş ise (kahrolsun).» Çünkü Kur'an'ı önündeki kitapları
musaddık ve mü'minler için bir hidâyet ve bir beşaret olmak üzere Allah Teâlâ'nın izniyle senin
kalbin üzerine indiren, şüphe yok ki O'dur.”[5]

“Bir de «yahudi ve hıristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek» dediler. Bu onların kendi
kuruntularıdır. Sen de onlara de ki; «Eğer doğru iseniz, haydi bakalım getirin delilinizi.»[6]

“Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnud ve
razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı
için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak
olursan, sana Allah'dan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı.”[7]

“Bir de: «yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız.» dediler. Sen onlara de ki: «Hayır!
Hanif olarak hakka tapan İbrahim'in dinine (uyarız) ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı.»[8]
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“De ki: «Allah hakkında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de
Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki, biz O'na ihlas ile
sarılıyoruz.”[9]

“Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep yahudi ve hıristiyan
idiler mi demek istiyorsunuz?» De ki: «Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?» Allah'ın şahitlik
ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir.”[10]

“İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı, «Bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir?»
diyecekler. De ki: «Doğu da, batı da Allah'ındır. O, kimi dilerse onu hidayete erdirir.»[11]

“Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla
beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan
kimsedir. Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”[12]

“Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz
nafaka, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne
yaparsanız herhalde Allah onu bilir.”[13]

“Ey Muhammed! Sana haram aydan ve o ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki: O ayda
savaşmak, büyük bir günahtır. Bununla beraber Allah yolundan alıkoymak, O'nu inkar etmek,
insanları, Mescid- i Haram'dan menetmek ve halkını oradan çıkarmak, Allah yanında daha
büyük bir günahtır ve fitne, öldürmekten daha büyük bir vebaldir. Onlar, güçleri yeterse, sizi
dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim,
dininden döner ve kâfir olarak can verirse artık onların bütün amelleri, dünyada ve ahirette boşa
gitmiştir. İşte onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.”[14]

“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de
insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana
neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size
âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.”[15]

“Dünya ve ahiret hakkında (düşünürsünüz.) Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki: Onlar
hakkında yapacağınız bir ıslah, işlerine karışmamaktan daha hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız,
onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, bozguncuyla ıslah ediciyi bilir, birbirinden ayırd eder. Eğer
Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet
sahibidir.”[16]

“Ey Muhammed! Sana kadınların ay başı halinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyettir Onun için
ay başı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara
yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise Allah'ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın
Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.”[17]

“O inkârcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme
doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir.”[18]
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“De ki, size, o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin
yanında cennetler var ki, altlarından ırmaklar akar, içlerinde ebedî kalmak üzere onlara, hem
tertemiz eşler var, hem de Allah'dan bir rıza vardır. Allah, o kulları görür.”[19]

“De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var,
yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.”[20]

“De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı
bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.”[21]

“De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kâfirleri
sevmez.”[22]

“De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına
kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi
ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: «Şahit olun biz müslümanlarız»[23]

“Ve kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın» (dediler). De ki: «Şüphesiz doğru yol,
Allah'ın yoludur». (Onlar kendi aralarında): «Size verilenin benzerinin hiçbir kimseye verilmiş
olduğuna, yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine» (de inanmayın
dediler). De ki: «Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah, rahmeti bol olan, her şeyi
hakkıyla bilendir»[24]

“De ki: «Allah'a, bize indirilen (Kur'ân)e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onların arasında
hiçbir fark gözetmeyiz, biz O'na teslim olmuşlarız»[25]

“Tevrat indirilmeden önce, İsrail (Yakub)in kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi
İsrailoğullarına helal idi. De ki: «Eğer doğrulardan iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun»[26]

“De ki: «Allah doğru söylemiştir. Öyle ise dosdoğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine
uyun. O, müşriklerden değildi»[27]

“De ki: «Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr
ediyorsunuz?»[28]

“De ki: «Ey kitap verilenler, niçin inananları Allah'ın doğru yolundan engelliyorsunuz? Görüp
durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz
değildir.»[29]

“İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, halbuki onlar sizi sevmezler, siz kitap(lar)ın
hepsine inanırsınız, onlarsa sizinle buluştukları zaman «inandık» derler. Başbaşa kaldıkları
zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: «kininizle geberin!». Şüphesiz
ki Allah göğüslerin (gönüllerin) özünü bilir.”[30]

“Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki, o, içinizden
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bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı, cahiliyet
zannı gibi, hakka aykırı bir zan besliyorlar ve «Bu işten bize ne?» diyorlardı. De ki: «Bütün iş
Allah'ındır». Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar (ve) diyorlar ki: «Bize bu işten
bir şey olsaydı burada öldürülmezdik». Onlara şöyle söyle: «Eğer siz evlerinizde olsaydınız bile,
üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp
gidecekti. Allah (bunu) göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için
yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir.”[31]

“(Bedir'de düşmanı) iki katına uğrattığınız bir musibet (Uhud'da) size çarpınca mı: «Bu nereden»
dediniz? De ki: «Bu başınıza gelen kendinizdendir». Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”[32]

“Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için: «Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi» dediler.
Onlara de ki: «Eğer iddianızda doğru iseniz, kendinizden ölümü uzaklaştırınız»[33]

«Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiç bir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah
bize ahidde bulundu.» diyenlere de ki: «Benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve
sizin dediğiniz şeyle geldi. Eğer doğru insanlarsanız, ya onları niçin öldürdünüz?»[34]

“Kendilerine, «Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin» denilenleri görmedin mi?
Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta
daha çok korkarlar ve «Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet
daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?» derler. Onlara de ki: «Dünya zevki ne de
olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık
edilmez.»[35]

“Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız
yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse «Bu, Allahtandır» derler, bir kötülüğe uğrarlarsa,
«Bu, senin yüzündendir.» derler. Ey Muhammed! De ki: «Hepsi Allah'tandır.» Bu topluma ne
oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?”[36]

“Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: «Size iyi ve temiz şeyler helal
kılındı.» Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını
yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı
çabuk görendir.”[37]

“Muhakkak ki, «Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih'tir» diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki:
« Allah, Meryemoğlu İsa Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O'na kim
engel olabilir? « Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O,
dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.”[38]

“Yahudiler ve hıristiyanlar, «Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz» dediler. De ki: « O halde niçin
günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?» Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer
insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan
her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş de O'nadır.”[39]

“De ki: «Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için
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mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız»[40]

“De ki: «Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber
vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar,
domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz
yoldan daha çok sapmışlardır»[41]

“De ki: «Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas
üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve
inkârını artıracaktır. Şu halde kâfir olan bir toplum için üzülme!”[42]

“De ki: «Allah'ı bırakıp da size ne zarar, ne de fayda vermeye gücü yetmeyen şeylere mi
tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir»[43]

“De ki: «Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da
saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın»[44]

“De ki: «Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile». Ey selim
akıl sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.”[45]

“De ki: «Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün!»[46]

“De ki: «Göklerde ve yerde olanlar kimindir?» «Allah'ındır» de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine
yazmıştır. Sizi, varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini
zarara sokanlar inanmazlar.”[47]

“De ki: «Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen Allah'tan başka
dost mu tutayım?» «Ben İslâm olanların ilki olmakla emrolundum» de ve sakın Allah'a ortak
koşanlardan olma.”[48]

“De ki: «Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım»[49]

“De ki: «Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?». De ki: «Allah, benimle sizin aranızda
şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine
ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder
misiniz?» De ki: «Ben buna şahitlik etmem». «O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten
ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım» de.”[50]

“Dediler ki: «Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?» De ki: «Şüphesiz ki Allah, bir
mucize indirmeye kâdirdir, fakat çokları bilmezler»[51]

“De ki: «Kendinizi hiç düşündünüz mü, Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse,
Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer sözünde doğru kimselerseniz cevap verin»[52]

“De ki: «Söyleyin bakalım, eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalblerinize mühür
vurursa, Allah'tan başka onları size getirecek tanrı kimdir?». Dikkat et, âyetlerimizi nasıl türlü
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türlü açıklıyoruz, sonra da onlar yüz çeviriyorlar?”[53]

“De ki: «Söyler misiniz bana! Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan
başkası mı helak olur?»[54]

“De ki: «Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size,
ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum.» De ki: «Kör ile
gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?»[55]

“De ki: «Şüphesiz ki bana, Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı». De ki:
«Sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, (eğer uyarsam) o zaman sapıtmış olur, doğru yolda
gidenlerden olmamış olurum»[56]

“De ki: «Ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım, siz ise onu yalanladınız. O çabuk
gelmesini istediğiniz azab benim elimde değildir, hüküm ancak Allah'a aittir, gerçeği O anlatır ve
O, hakkı bâtıldan ayırdedenlerin en hayırlısıdır»[57]

“De ki: «Sizin çabuk gelmesini istediğiniz azab benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki
durum herhalde sonuçlanmış olurdu. Allah, zulmedenleri en iyi bilendir»[58]

“De ki: «Bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız» diye gizli ve aşikâr O'na
yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?”[59]

“De ki: «O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara
ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter». Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye
açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar.”[60]

“Kavmin o (Kur'ân'ı) yalan saydı, halbuki o gerçektir . De ki: « Ben sizin vekiliniz değilim»[61]

“De ki: «Biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi
doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları, bize gel, diye doğru yola
çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri
ahmak gibi mi olalım?». De ki: «Allah'ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur. Bize, bütün
âlemlerin Rabb'ine teslim olmamız emrolundu»[62]

“Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki: «Ben ona karşılık
sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece bütün âlemlere bir öğüttür.”[63]

“Onlar: «Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir» demekle, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar.
De ki: Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kâğıtlara
çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, sayesinde
bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab'ı kim gönderdi? (Onlara karşı sen) «Allah» de.
Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar.”[64]

“Müşrikler, kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır
yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: «Mucizeler ancak Allah katındadır». Onlara mucizeler
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geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nerden bileceksiniz?”[65]

“De ki: «Ey kavmim! Gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın, ben de yapıyorum. Yakında
(dünya) yurdunun sonunun kimin olduğunu bileceksiniz. Muhakkak zalimler kurtuluşa
eremezler»[66]

“Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki. De ki: «(Allah), iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi,
ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru iseniz bana ilimle haber
verin.»[67]

“Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: (Allah), «İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da
iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa, Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler
mi oldunuz? (O'nun yanında mıydınız?). Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak
için, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah, o zalimler
topluluğunu doğru yola iletmez»[68]

“De ki: «Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey
bulamıyorum. Ancak leş, veya akıtılmış kan, yahut domuz eti- ki bu gerçekten pistir yahut
Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa,
(başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir)»
Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir.”[69]

“Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: «Allah dileseydi ne biz ortak koşardık, ne de atalarımız
ortak koşardı, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.» Onlardan önce yalanlayanlar da böyle
söylemişlerdi de sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: «Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir
bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.»[70]

“De ki: «En kesin ve üstün delil, Allah'ındır. Allah isteseydi, elbette hepinizi doğru yola
iletirdi.»[71]

“De ki: «Haydi, Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin.». Eğer onlar
şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Âyetlerimi yalanlayanların ve ahirete
inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.”[72]

“De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana
babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz
veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı
cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.”[73]

“De ki: Rabbim, beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O, ortak
koşanlardan değildi.”[74]

“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.”[75]

“De ki: Allah herşeyin Rabbi iken, ben O'ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı
yalnız kendisine aittir. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü
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taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O, ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber
verecektir.”[76]

“Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: «Babalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti.»
derler. De ki: «Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi
söylüyorsunuz?»[77]

“De ki: «Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız
kendisine has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz.»[78]

“De ki: «Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?» De ki:
«Bunlar, bu dünya hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur».
İşte böylece biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz.”[79]

“De ki: «Rabbim, sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı,
haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz
şeyleri söylemenizi yasaklamıştır»[80]

“De ki; ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın resulüyüm. O Allah ki, göklerin ve yerin bütün
mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı
gelin, Allah'a ve resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelâmlarına iman etmiş bulunan o
ümmî peygambere, evet ona uyun ki, hidayete erebilesiniz.”[81]

“Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin
katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde
ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi
biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu
bunu bilmezler.”[82]

“De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye, ne de bir
zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük
denilen şey yanıma uğramazdı. Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir
peygamberden başka biri değilim.”[83]

“Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de
ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur'ân,
Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için
hidayettir, rahmettir.”[84]

“O kâfirlere de ki: Eğer bu işe son verirlerse daha önce yaptıkları bağışlanacak. Yok yine karşı
koymaya başlar, isyana dönerlerse, önceki ümmetlere uygulanan kurallar kendilerine de
uygulanacak. (Artık o ilâhî uygulamayı beklesinler.)”[85]

“Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki: «Eğer Allah sizin kalblerinizde bir hayır bulursa, sizden
alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah bağışlayıcıdır.»[86]
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“Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz,
elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve
meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın
emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez.”[87]

“De ki: «Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim
mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.»[88]

“De ki: «Siz bizde iki güzelliğin (Zafer veya şehitliğin) birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise
size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz
gözetedurun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz.»[89]

“De ki: «İster gönüllü, ister zoraki verin, verdikleriniz hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, çünkü
siz yoldan çıkmış bir güruh oldunuz.»[90]

“Yine onların içinde öyleleri vardır ki, Peygamber'i incitiyorlar ve «O her söyleneni dinleyen bir
kulaktır.» diyorlar. De ki; «Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca
sizden iman edenlere de bir rahmettir». Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır.”[91]

“Eğer kendilerine sorarsan, «Biz sırf lafa dalmış, şakalaşıyorduk.» derler. De ki: «Allah ile,
âyetleri ile ve peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?»[92]

“Savaştan geri kalan münafıklar, Resulullah'ın hilafına, onun savaşa gitmesine karşılık, oturup
kalmalarıyla ferahladılar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar,
üstelik «Bu sıcakta savaşa gitmeyin.» dediler. De ki: «Cehennem ateşi daha sıcaktır.» Keşke
anlayabilselerdi.”[93]

“Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki: «Özür beyan
etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin durumunuzdan haberler verdi». Bundan
sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve âşikârı bilen Allah'a
döndürüleceksiniz. O vakit O, size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir.”[94]

“Böyle iken, âyetlerimiz, kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman, o bizimle
karşılaşmayı ummayanlar, «Bundan başka bir Kur'ân getir veya bunu değiştir.» dediler. De ki,
«Onu kendiliğimden değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana
vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından
korkarım.»[95]

“De ki, «Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi.
Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hâlâ aklınızı başınıza
toplamayacak mısınız?»[96]

“Allah'ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve
«Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir.» diyorlar. De ki, «Siz Allah'a göklerde ve yerde
O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?» Allah onların ortak koştukları şeylerin
hepsinden münezzehtir.”[97]
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“De ki, «size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim?
Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim?» Hemen «Allah'dır» diyecekler.
De ki, «O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?»[98]

“De ki: «Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden
diriltecek var mı?» De ki, «Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'dır. O halde
nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?»[99]

“De ki, «Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?» Deki, «Allah, hak olan
doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır,
yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde ne oluyorsunuz?
Nasıl hükmediyorsunuz?»[100]

«Onu o (peygamber) uydurdu» mu diyorlar? De ki; «Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve
Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık
iseniz (bunu yapın).”[101]

“De ki: «Ben kendi nefsim için Allah Teâlâ'nın dilediğinden başka ne bir zarara ve nede bir
faideye mâlik olamam. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği vakit artık ne bir saat geri
kalabilirler ve ne de ileri gidebilirler.»[102]

“De ki: «O'nun azabı size geceleyin uykuda veya güpe gündüz gelecek olsa, ne dersiniz?
Günahkârların onu alelacele istemeleri için ne sebep vardır?»[103]

«O azap gerçek mi?» diye sana soruyorlar. De ki; «Evet. Rabbim hakkı için o kesin bir gerçektir.
Ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız.»[104]

“De ki, «Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle, yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip
durduklarından daha hayırlıdır.»[105]

“De ki, «Baksanıza, Allah sizin için nice rızıklar indirdi, siz onlardan bir kısmını haram, bir
kısmını helâl yaptınız». De ki, «Size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı
ediyorsunuz?»[106]

“De ki: Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar.”[107]

“Onlar, kendilerinden önce gelmiş geçmiş olanların uğradıkları felaket günleri gibisinden
başkasını mı bekliyorlar? De ki, «Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerden
olacağım.»[108]

“De ki: «Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa, şunu bilin ki, Allah'ı bırakıp da
sizin taptıklarınıza tapmam. Lâkin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana
müminlerden olmam emredilmiştir»[109]

“De ki: «Ey insanlar! İşte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse kendi canı
için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin
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üzerinize vekil değilim.»[110]

“Yoksa «onu kendi uydurdu» mu diyorlar? O halde sen de onlara de ki: «Haydi siz de onun gibi
uydurulmuş on sûre getirin. Allah'dan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma
çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız» (bunu yaparsınız).”[111]

“Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? De ki; «Eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır. Bense
sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım»[112]

“De ki: İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar (işte
böyleyiz). Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim.”[113]

“De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?» De ki: «Allah'dır». De ki: «Allah'dan başkalarını, o
kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz?» De ki:
«Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu?» Yoksa Allah'a, O'nun gibi
yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki:
«Allah, her şeyi yaratandır. O, birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir.»[114]

“Yine o iman etmeyenler diyorlar ki: «Ona Rabbinden bir âyet indirilseydi ya.» De ki: «Hakikaten
Allah, dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir.»[115]

“İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde
gönderdik ki, onlar Rahmân'a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı
okuyasın. De ki: «O Rahmân benim Rabbimdir, O'ndan başka tanrı yoktur. Ben O'na dayandım,
tevbem de O'nadır.”[116]

“Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyle
iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: «Onlara isimler verip durun bakalım. Siz O'na
yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı?
Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi
saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.”[117]

“Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen (vahiy) le sevinç duyuyorlar. Bununla
beraber hizipleşenlerden, âyetlerin bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: «Ben ancak Allah'a
kulluk etmekle ve O'na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O'na davet ediyorum, dönüşüm de
O'nadır.»[118]

“O kâfirler: «Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin» diyorlar. De ki: «Benimle
sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter).»[119]

“Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki: «Şimdilik eğleniniz! Çünkü
varacağınız yer ateştir.»[120]

“(Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: «Namazı dosdoğru kılsınlar, alış - veriş ve
dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli
(Allah için) harcasınlar.»[121]
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“(Ey Muhammed!) Onlara de ki: «Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara
bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.”[122]

“(Ey Muhammed!) De ki: «Eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte ilâhlar olsaydı, o zaman bu ilâhlar
Arş'ın sahibine bir yol ararlardı.»[123]

“De ki: «İster taş olun, ister demir...»[124]

«İsterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (Muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz.)
«Onlar: «Bizi kim tekrar diriltecek?» diyecekler. De ki: «Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret
sahibi.» Sana başlarını sallayarak: «Ne zamandır bu.» diyecekler. De ki: «Yakın olması
gerekir!»[125]

“De ki: «Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda
olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.»[126]

“Ey Muhammed! De ki: «Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek
üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana
getiremeyeceklerdir.»[127]

«Yahut altından bir evin olsun, ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki
bize, okuyacağımız bir kitap indiresin.» De ki: «Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de,
peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim.»[128]

“(Ey Muhammed! Mekkelilere) şöyle de: «Eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler
olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik.»[129]

“De ki: «Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından
haberdardır, yaptıklarını çok iyi görendir.»[130]

“ (Ey Muhammed!) De ki: «Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik
korkusunu yine de elden bırakmazdınız.» Doğrusu insan çok cimridir.”[131]

“Ey Muhammed! De ki: İster ona (Kur'ân'a) inanın, ister inanmayın; o daha önce kendilerine ilim
verilenlere okunduğunda onlar, yüzleri üstü secdeye kapanırlar.”[132]

“Ashab- ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri
köpekleridir» diyecekler. Diğer bazıları da «Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir «
diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) «Onlar, yedi
kişidir; sekizincisi köpekleridir» derler. De ki: «Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir.» Onları
ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme
ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!”[133]

“Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.”[134]

“De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi?”[135]
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“Deki: «Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri
tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha yardımcı getirsek bile.»[136]

“De ki: «Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın ancak bir ilâh olduğu
vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine
yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.»[137]

“Onlara de ki: «Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında
mühlet verir. Nihayet kendilerine vaad edilen azabı, yahut kıyamet günü cehennemi gördükleri
vakit, artık bilecekler kimin mevkii daha fena ve yardımcıları daha zayıfmış.”[138]

“De ki: «Hepimiz beklemekteyiz, siz de bekleyedurun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler
olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu yakında bileceksiniz.”[139]

“Yoksa O'ndan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: «Kesin delilinizi getirin. İşte benimle beraber
olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı.» Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler de onun için
yüz çevirirler.”[140]

“De ki: «Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân'dan kim koruyabilir?» Ama onlar Rablerinin
kitabından yüz çevirmektedirler.”[141]

“De ki: «Ben sizi ancak vahiyle korkutup uyarıyorum,» uyarıldıkları zaman sağırlar çağrıyı
duymazlar.”[142]

“De ki, bana ancak şöyle vahyolunuyor: «İlâhınız ancak tek bir ilâhtır. Şimdi siz artık müslüman
oluyor musunuz?»[143]

“ (Habîbim!) De ki: «Ey insanlar! Ben size ancak apaçık anlatan bir uyarıcıyım.»[144]

“Âyetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzlerinden inkârlarını
anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: «Şimdi size ondan
daha kötü olanını haber vereyim mi? O, ateştir. Allah bunu kâfir olanlara vaad buyurdu. O ne
kötü bir dönüş yeridir.»[145]

“(Resulüm!) de ki: «Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime
aittir?»[146]

«Allah'a aittir» diyecekler. «Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?» de.”[147]

“De ki: «Yedi semanın Rabbi ve Azîm arşın Rabbi kimdir?»[148]

“Hemen diyeceklerdir ki: «Allah» De ki: «O halde korkmaz mısınız?»[149]

“De ki: «Her şeyin melekûtu elinde (yed-i kudretinde) olan kimdir ki, o himaye eder ve kendisine
karşı kimse himaye edilemez. Eğer siz bilir kimseler oldunuz iseniz (söyleyin bakalım).»[150]
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“Hemen diyeceklerdir ki: «Allah içindir.» De ki: «Artık siz nereden büyüleniyorsunuz?»[151]

“ (Resulüm!) De ki: Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevî sıkıntıyı ve uhrevî azabı)
mutlaka göstereceksen,”[152]

“ (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle.
Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta
olduklarından haberdardır.”[153]

“Ötekiler (münafıklar), sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka (savaşa)
çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri ile Allah'a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz
malumdur! Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”[154]

“De ki: Allah'a itaat edin; Peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki,
Peygamberin sorumluluğu kendine yüklenen, sizin sorumluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona
itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen, sadece açık açık
duyurmaktır.”[155]

“Ey Muhammed! De ki: «Onu, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O,
bağışlayandır, merhamet edendir.»[156]

“De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaad olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası,
onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir.”[157]

“De ki: «Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen
kimseler (olmanızı) istiyorum.»[158]

“ (Resulüm!) De ki: «Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? (Ey inkârcılar! Size
bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; o halde azab yakanızı bırakmayacaktır!”[159]

“ (Onlar mı hayırlı) yoksa, önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten, hem
yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı var? De ki: Eğer doğru
söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin haydi!”[160]

“De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de
bilmezler.”[161]

“De ki: «Hele bir yeryüzünde gezin de, günahkarların sonu nice oldu, bir bakın!»[162]

“De ki: «Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında ensenize
binecektir.»[163]

“ (Resulüm!) De ki: «Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya
inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!»[164]

“ (Resulüm!) De ki: «Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar
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aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hâlâ işitmeyecek
misiniz?»[165]

“De ki: «Haber verin bakayım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız
devam ettirse, Allah'tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâlâ
görmeyecek misiniz?»[166]

“ (Resulüm!) Kur'ân'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni
(yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: «Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık
bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.»[167]

“De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan
sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır.» Gerçekten Allah her şeye kadirdir.”[168]

«Ona Rabbinden (başkaca) mucize indirilmeli değil miydi?» derler. Cevaben de ki: «Mucizeler
ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.»[169]

“De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir.
Batıla inanıp inkâr edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır.”[170]

“De ki, yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin sonu nasıl olmuş! Onların pek çoğu
müşrik idiler.”[171]

“De ki: «Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize
götürüleceksiniz.»[172]

“De ki: «Kâfir olmuş olanlara o fetih günü imânları bir fâide vermez ve onlara mühlet de
verilmez»[173]

“De ki: «Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez.
Vereceğini var saydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız.»[174]

“De ki: «Eğer Allah size bir felâket diler veya bir rahmet murad ederse, sizi Allah'tan saklamak
kimin haddine?» Hem onlar kendilerine Allah'tan başka bir veli de bulamazlar, bir yardımcı
da.”[175]

“Ey peygamber! Hanımlarına şöyle söyle: «Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi
gelin, sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.”[176]

“Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından
(dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet
edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet
edicidir.”[177]

“İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: «Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne
bilirsin belki kıyamet yakında olur.»[178]
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“İnkâr edenler: «Bize o kıyamet saati gelmez.» dediler. De ki: «Hayır, öyle değil, gaybı bilen
Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre
kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir
kitaptadır.»[179]

“De ki: «Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir?» Yine de ki: «Allah'tır, herhalde ya biz, ya
da siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir sapıklık içindeyiz.»[180]

“De ki: «Siz bizim yaptığımız günahlardan sorumlu tutulmazsınız. Biz de sizin yaptıklarınızdan
sorumlu olmayız.»[181]

“De ki: «Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracaktır.
Asıl hüküm veren ve her şeyi bilen O'dur.»[182]

“De ki: «O'na ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım! Hayır, öyle şey yoktur,
doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır.»[183]

“De ki: «Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri
geçebilirsiniz.»[184]

“De ki: «Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine sıkar. Fakat insanların çoğu
bilmezler.»[185]

“De ki: «Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişletir, hem daraltır. Her
neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir. Hem O, rızık verenlerin en
hayırlısıdır.»[186]

“De ki: «Size sadece bir tek nasihat edeceğim. Şöyle ki: Allah için ikişer, üçer ve teker teker
kalkarsınız, sonra da iyi düşünürsünüz.» Arkadaşınızda (peygamberde) delilikten eser yoktur.
O, yalnız şiddetli bir azabın önünde, sizi sakındıracak bir peygaberdir.”[187]

“De ki: «Ben sizden herhangi bir ücret istemem, O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O, her şeye şahittir.»[188]

“De ki: «Gerçekten Rabbim, hakkı yerli yerine koyar. O, gaybları hakkıyla bilendir.»[189]

“De ki: «Hak geldi, batılın önü de kalmaz, sonu da.»[190]

“De ki: «Eğer ben yanılırsam, yalnız kendi adıma yanılırım. Ve eğer hidayeti bulmuşsam,
bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Çünkü O, yakındır, işitir, işittirir.»[191]

“De ki: «Gördünüz ya, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı! Gösterin bana, yer
yüzünden neyi yaratmışlardır?» Yoksa onların gök yüzünde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz
kendilerine bir kitap vermişiz de ondan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır o zalimler,
birbirlerine aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar.”[192]
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“De ki: «Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.»[193]

“De ki: «Evet, hem de sizler çok aşağılanmış olarak (dirileceksiniz).»[194]

“De ki: Ben, sadece bir uyarıcıyım. Vahid, Kahhar olan Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.”[195]

“De ki: «Bu (Kur'an), büyük bir haberdir.»[196]

“Ey Muhammed! De ki: «Ben o Kur'ân'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben
kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum.»[197]

“İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. Sonra kendisine
tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden O'na dua ettiği hali unutur da, yolundan
sapıtmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki: «Küfrünle biraz zevk et,
çünkü sen, o ateşliklerdensin.»[198]

“Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan,
ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: «Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?» Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar.”[199]

“Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: «Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada
güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları
hesapsız ödenecektir.»[200]

“De ki: «Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi.»[201]

“De ki: «Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.»[202]

«Siz de O'ndan başka dilediğinize kul olun.» De ki: «Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü
kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur.»[203]

“Andolsun ki onlara: «O gökleri ve yeri kim yarattı?» diye soracak olsan: «Elbette Allah!»
diyeceklerdir. O halde gördünüz ya Allah'tan başka çağırdıklarınızı! Eğer Allah bana bir zarar
vermek isterse, onlar O'nun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onlar
O'nun rahmetini tutabilirler mi? De ki: «Allah, bana yeter.» Tevekkül edenler, hep O'na
dayanırlar.”[204]

“De ki: «Ey kavmim! Haliniz üzere çalışın. Ben de kendi halime göre çalışıyorum. Artık ileride
bileceksiniz.»[205]

“Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: «Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve
akıl erdiremezlerse de mi (böyle yapacaksınız)?»[206]

“De ki: «Bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na
götürüleceksiniz.»[207]
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“De ki: «Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid
kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok
merhamet edicidir.»[208]

“De ki: «Ey cahiller! Şimdi bana o Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?»[209]

“De ki: «Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza
ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam
emredildi.»[210]

“Ey Muhammed! De ki: «Ben sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana ilâhınızın bir tek ilâh
olduğu vahyediliyor. Artık hep O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin. Vay O'na ortak
koşanların haline!”[211]

“De ki: «Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler
koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir.»[212]

“Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: «Bu kitabın âyetleri genişçe
açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil, öyle mi?» derlerdi. Sen de ki: «O,
iman edenler için bir hidayet ve şifadır.» İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır.
Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da
duymuyorlar).”[213]

“Ey Muhammed! De ki: «Ne dersiniz? O Kur'ân Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu
inkâr etmişseniz, o takdirde Hak'tan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?»[214]

“İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: «Ben
bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum.» Her kim bir iyilik
yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını
verir.”[215]

“Ey Muhammed! de ki: «Eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibâdet edenlerin
birincisi ben olurdum.»[216]

“Ey Muhammed! İman edenlere söyle: Allah'ın cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları
şimdilik bağışlasınlar. Çünkü Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandıracaktır.”[217]

“Ey Muhammed! De ki: «Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne
yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaradılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz
doğru söyleyen kimseler iseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser
getirin.»[218]

“Yoksa, «Onu (Muhammed) uydurdu.» mu diyorlar? Sen de ki: «Eğer onu ben uydurmuşsam
Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları
daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet
edicidir.”[219]
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“Ey Muhammed! De ki: «Ben Peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da
bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”[220]

“De ki: «Ne dersiniz, eğer bu Kur'an Allah tarafından ise ve siz de onu inkâr etmişseniz, bununla
birlikte İsrailoğulları'ndan bir şahit de onun bir benzerini (Tevrat'ta görüp) inanmışken siz hala
büyüklük taslarsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz ki, Allah zalim bir topluluğu
doğru yola iletmez.»[221]

“yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, «Mallarımız ve ailelerimiz bizi
alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile.» Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.
De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin
bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”[222]

“Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: «Bırakın biz de arkanıza düşelim.»
diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz.
Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: «Bizi kıskanıyorsunuz.» diyeceklerdir. Bilakis
onlar, pek az anlayan kimselerdir.”[223]

“A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya
çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size
güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir
azaba uğratır.”[224]

“Bedevîler «inandık» dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama «İslâm olduk.» deyin. Henüz iman
kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi
eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

“De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde
olanları da. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

“Onlar İslâm'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma
kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardan iseniz
(Allah'a minnettar olmanız gerekir.)”[225]

“De ki: Bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”[226]

“De ki: «Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de,»[227]

“De ki: «Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah'ın dostları olduğunuzu
sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?»[228]

“De ki: «Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size (bütün) yaptıklarınızı haber verecektir.”[229]

“Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De
ki: «Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en
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hayırlısıdır.»[230]

“İnkâr edenler, katiyyen diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: «Hayır! Rabbim hakkı için mutlaka
diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre kolaydır»[231]

“De ki: «Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az
şükrediyorsunuz!»[232]

“De ki: «Sizi yerden üreten O'dur ve O'na toplanıp götürüleceksiniz.»[233]

“De ki: «(O'na ait) bilgi, Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.»[234]

“De ki: «Baksanıza, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse, yahut bize merhamet
etse, kâfirleri acı bir azabdan kim kurtarabilir?”[235]

“De ki: «O çok merhametlidir. O'na inanmış, O'na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir
sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.»[236]

De ki: «Baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir?»[237]

“Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur'ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz,
hayret verici bir Kur'ân dinledik.”[238]

“De ki: «Ben ancak Rabbime dua eder ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmam»[239]

“De ki, «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol
gösterebilirim.»[240]

“De ki, «Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben O'ndan başka bir sığınacak bulamam.»[241]

“De ki: «Ben bilmem, o size vaad edilen şey yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi
koyar..»[242]

“De ki: Ey kâfirler…”[243]

“De ki; O Allah bir tektir.”[244]

“De ki: «Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,”[245]

“De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,”[246]

KULİ –deki- ile başlayanlar:
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“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de
insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana
neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size
âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.”[247]

“De ki: «Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker
alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen
her şeye kâdirsin.”[248]

“Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor:
Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar
ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında Kitap'ta size okunan
âyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir.”[249]

“Senden fetva istiyorlar. Deki: «Allah size kelâle (babasız ve çocuksuz kimse) nin mirası
hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan, fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı
malın yarısı o (kız kardeşi)nundur. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona varis
olur. Eğer (ölenin) iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve
kız olurlarsa, erkeğin hissesi, iki kızın hissesi kadardır. Şaşırmamanız için Allah size
(hükümlerini) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”[250]

“De ki: «Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?». De ki: «Allah, benimle sizin aranızda
şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine
ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder
misiniz?» De ki: «Ben buna şahitlik etmem». «O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten
ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım» de.”[251]

“De ki: «Allah, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtarır, sonra da siz yine ortak koşarsınız»[252]

“Onlar: «Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir» demekle, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar.
De ki: Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kâğıtlara
çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, sayesinde
bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab'ı kim gönderdi? (Onlara karşı sen) «Allah» de.
Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar.”[253]

“(İnanmak için) ille meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin gelmesini, ya da Rabbinin bazı
âyetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin (azab) işaretlerinin geldiği gün, daha önce
iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye, artık inanması bir fayda
sağlamaz. De ki: «Bekleyin; biz de beklemekteyiz.»[254]

“Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki:
«Haydi çağırın o ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz
açtırmayın.»[255]

“Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne
aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'tan korkun da biribirinizle aranızı

 22 / 36



Kur'an-ı Kerim-de -Kul- Deki

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 20:27 - 

düzeltin. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin.”[256]

“Münafıklar, kalblerindekileri bütünüyle haber verecek bir sûrenin tepelerine inmesinden
çekinirler. De ki, alay edip durun bakalım, Allah o sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya
çıkaracaktır.”[257]

“İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman, âyetlerimiz
hakkında derhal bir takım hilekârlıklara girişirler. De ki: «Allah'ın hilesi daha çabuktur. Haberiniz
olsun ki elçilerimiz yaptığınız hileleri yazıp duruyorlar»[258]

“De ki: «Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden
diriltecek var mı?» De ki, «Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'dır. O halde
nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?»[259]

“De ki, «Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?» Deki, «Allah, hak olan
doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır,
yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde ne oluyorsunuz?
Nasıl hükmediyorsunuz?»[260]

“De ki: «Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın!» Fakat o uyarmalar ve o âyetler, iman
etmeyen bir kavme fayda vermez ki!”[261]

“De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?» De ki: «Allah'dır». De ki: «Allah'dan başkalarını, o
kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz?» De ki:
«Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu?» Yoksa Allah'a, O'nun gibi
yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki:
«Allah, her şeyi yaratandır. O, birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir.»[262] ( 2 kere var)

«İsterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (Muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz.)
«Onlar: «Bizi kim tekrar diriltecek?» diyecekler. De ki: «Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret
sahibi.» Sana başlarını sallayarak: «Ne zamandır bu.» diyecekler. De ki: «Yakın olması
gerekir!»[263]

“De ki: «Allah'tan başka, ilâh olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, size yardım etsinler. Onlar, ne
sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de değiştirebilirler.”[264]

“Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: «Ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden
ancak az bir şey verilmiştir.»[265]

“ (Sen onlara) de ki: İster «Allah» deyin, ister «Rahmân» deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En
güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu
seç.”[266]

“De ki: «Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir.» Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O
ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O,
kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”[267]
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“ (Resulüm!) de ki: «Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı hayırlı,
yoksa O'na koştukları ortaklar mı?»[268]

“Andolsun ki onlara, «Gökten su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran
kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah « derler. De ki: (Öyleyse) hamd de Allah'a mahsustur.
Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.”[269]

“Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, elbette «Allah» diyecekler.
«Allah'a hamd olsun.» de. Fakat onların çoğu bilmezler.”[270]

“De ki: «Allah'ı bırakıp da tanrı saydığınız putlarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne
göklerde, ne yerde zerre kadar güçleri yetmez. Onların, bunlarda bir ortaklığı da yok. Allah'ın da
onlardan bir yardımcısı yoktur.»[271]

“De ki: «Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir?» Yine de ki: «Allah'tır, herhalde ya biz, ya
da siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir sapıklık içindeyiz.»[272]

“De ki: «Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim.»[273]

“De ki: «Ey gökleri ve yeri yaratan, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ım! Kulların arasında, o
ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin.»[274]

“ (Ey Muhammed!) De ki: «Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe
olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.”[275]

MEHMET  ÖZÇELİK

25-06-2006
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[97] Yunus.18.

[98] Yunus.31.

[99] Yunus.34.

[100] Yunus.35.

[101] Yunus.38.

[102] Yunus.49.

[103] Yunus.50.

[104] Yunus.53.

[105] Yunus.58.

[106] Yunus.59.

[107] Yunus.69.

[108] Yunus.102.

[109] Yunus.104.

[110] Yunus.108.

[111] Hud.13.

[112] Hud.35.

[113] Yusuf.108.

[114] Ra’d.16.

[115] Ra’d.27.

[116] Ra’d.30.

[117] Ra’d.33.

[118] Ra’d.36.

[119] Ra’d.43.
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[120] İbrahim.30.

[121] İbrahim.31.

[122] İbrahim.102.

[123] İsra.42.

[124] İsra.50.

[125] İsra.51.

[126] İsra.84.

[127] İsra.88.

[128] İsra.93.

[129] İsra.95.

[130] İsra.96.

[131] İsra.100.

[132] İsra.107.

[133] Kehf.22.

[134] Kehf.83.

[135] Kehf.103.

[136] Kehf.109.

[137] Kehf.110.

[138] Meryem.75.

[139] Taha.135.

[140] Enbiya.24.

[141] Enbiya.42.

[142] Enbiya.45.
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[143] Enbiya.108.

[144] Hac.49.

[145] Hac.72.

[146] Mü’minun.84.

[147] Mü’minun.85.

[148] Mü’minun.86.

[149] Mü’minun.87.

[150] Mü’minun.88.

[151] Mü’minun.89.

[152] Mü’minun.93.

[153] Nur.30.

[154] Nur.53.

[155] Nur.54.

[156] Furkan.6.

[157] Furkan.15.

[158] Furkan.57.

[159] Furkan.77.

[160] Neml.64.

[161] Neml.65.

[162] Neml.69.

[163] Neml.72.

[164] Kasas.49.

[165] Kasas.71.
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[166] Kasas.72.

[167] Kasas.85.

[168] Ankebut.20.

[169] Ankebut.50.

[170] Ankebut.52.

[171] Rum.42.

[172] Secde.11.

[173] Secde.29.

[174] Ahzab.16.

[175] Ahzab.17.

[176] Ahzab.28.

[177] Ahzab.59.

[178] Ahzab.63.

[179] Sebe.3.

[180] Sebe.24.

[181] Sebe.25.

[182] Sebe.26.

[183] Sebe.27.

[184] Sebe.30.

[185] Sebe.36.

[186] Sebe.39.

[187] Sebe.46.

[188] Sebe.47.
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[189] Sebe.48.

[190] Sebe.49.

[191] Sebe.50.

[192] Fatır.40.

[193] Yasin.79.

[194] Saffat.18.

[195] Sad.65.

[196] Sad.67.

[197] Sad.86.

[198] Zümer.8.

[199] Zümer.9.

[200] Zümer.10.

[201] Zümer.11.

[202] Zümer.13.

[203] Zümer.15.

[204] Zümer.38.

[205] Zümer.39.

[206] Zümer.43.

[207] Zümer.44.

[208] Zümer.53.

[209] Zümer.64.

[210] Mümin.66.

[211] Fussilet.6.
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[212] Fussilet.9.

[213] Fussilet.44.

[214] Fussilet.52.

[215] Şura.23.

[216] Zuhruf.81.

[217] Casiye.14.

[218] Ahkaf.4.

[219] Ahkaf.8.

[220] Ahkaf.9.

[221] Ahkaf.10.

[222] Fetih.11.

[223] Fetih.15.

[224] Fetih.16.

[225] Fetih.17.

[226] Fetih.31.

[227] Vakıa.49.

[228] Cum’a.6.

[229] Cum’a.8.

[230] Cum’a.11.

[231] Cum’a.7.

[232] Mülk.23.

[233] Mülk.24.

[234] Mülk.26.
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[235] Mülk.28.

[236] Mülk.29.

[237] Mülk.30.

[238] Cin.1.

[239] Cin.20.

[240] Cin.21.

[241] Cin.22.

[242] Cin.25.

[243] Kâfirun.1.

[244] İhlas.1.

[245] Felak.1.

[246] Nas.1.

[247] Bakara.219.

[248] Âl-i İmran.26.

[249] Nisa.127.

[250] Nisa.176.

[251] En’am.19.

[252] En’am.64.

[253] En’am.91.

[254] En’am.158.

[255] A’raf.195.

[256] Enfal.1.

[257] Tevbe.64.
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[258] Yunus.21.

[259] Yunus.34.

[260] Yunus.35.

[261] Yunus.101.

[262] Ra’d.16.

[263] İsra.51.

[264] İsra.56.

[265] İsra.85.

[266] İsra.110.

[267] Kehf.26.

[268] Neml.59.

[269] Ankebut.63.

[270] Lokman.25.

[271] Sebe.22.

[272] Sebe.24.

[273] Zümer.14.

[274] Zümer.46.

[275] Casiye.26.
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