
  NASIL BİR ALLAH’A İNANIYORUZ? 
Allah’ın   kudret ve azametini ifade eden ayetlerden bir kısmını, 
dikkatlerinize arzediyorum  ki, böylece, bir yandan, O’nun 
yüceliğini dile getirirken; diğer yandan, işte bu ve benzeri 
ayetlerden meydana gelen KUR’AN- İ KERİM’in, Allah’tan 
başkasının eseri olamıyacağı, hiçbir aklın inkar edemeyeceği 
şekilde ortaya çıksın. Çünki, aşağıdaki sıfatlar, hiçbir 
yaratılmışta bulunmaz.Hiç bir yazar,  böyle bir iddiada 
bulunamaz….Ancak, Kur’an’ı gönderen, kendini böyle tanıtıyor. 
İşte bu, Rabbimiz olan Allah’tır ve Kur’an, O’nun sözleridir.  
Sözleri elimizde olanın ,varlığından şüphe edilemez.   Bu 
sebeple,     Allah’ın varlığının en büyük delili, yine Kur’andır. 

  İşte, bizim inandığımız Allah:  
 1- O,Yerleri -gökleri boşlukta tutan,koruyup-gözeten  ve 

 kendisini hiç uyku ve uyuklama tutmayandır!  

ُ َٰل اِٰلهٰ اَِلا ُهٰو اْٰلٰحیُّ  اْلقٰيُّوُم َٰل تٰاُْخذُهُ ِسنٰةٌ ٰوَٰل نْٰوٌم لٰهُ ٰما فِى الساٰمٰواِت ٰوٰما فِى اَْلْٰرِض ّللَٰاه

ٍء ِمْن ٰمْن ذٰا الاٖذى يْٰشفُٰع ِعْندٰهُ اَِلا بِِاْذنِٖه يْٰعلُٰم ٰما بْٰيٰن اْٰيٖديِهْم ٰوٰما ٰخْلفُٰهْم ٰوَٰل يُٖحيُطوٰن بِٰشیْ 

 ِعْلِمٖه اَِلا بِٰما ٰشاءٰ 

ِسٰع ُكْرِسيُّهُ الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرٰض ٰوَٰل يُٰؤدُهُ ِحْفُظُهٰما ٰوُهٰو اْلعِٰلىُّ اْلعٰٖظيمُ وٰ     
Allâh, ki O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. 

Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi 

O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefâat edebilir? Onların önlerinde 

ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir 

şey kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır (O, göklere, yere, bütün 

kâinâta hükmetmektedir). Onları koruyup gözetmek, kendisine ağır gelmez. O 

yücedir, büyüktür.(BAKARA suresi 255. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)    

İşte, ‘’Kur’an benimdir…’’(Bak.Hicr,15/9) diyen, bu özelliklere sahip 

olandır… 

 2- O,Her zaman ve her yerde var olandır 

ِخُر ٰوالظااِهُر ٰواْلبٰاِطُن ٰوُهٰو بُِكل ِ ٰشْیٍء ٰعٖليمٌ  ُل ٰواَْلٰ   ُهٰو اَْلٰوا
O, Evvel'dir (O'ndan önce hiçbir şey yoktur ve O'nun öncesi de yoktur). Âhir'dir (her şey 

O'nda son bulur, O'nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir'dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve 

kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın'dır (zâtı ve 

mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıllığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.  

(HADÎD suresi 3. ayet) (Resmi: 57/İniş:112/Alfabetik:33)   



 3- Her şey, o’na muhtaçtır; o, hiçbir şeye ihtiyacı  olmayandır 

ٰمدُ  ُ الصا  sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir  , her şey O'na ,(O)  ّللَٰاه

muhtaçtır, O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). (İHLÂS suresi 2. ayet) (Resmi: 112/İniş:22)    

 4- O,Doğmayan- doğurmayandır 

  Doğurmadı ve doğurulmadı .  (İHLÂS suresi 3. ayet)     لْٰم يِٰلْد ٰولْٰم يُولٰدْ 

  5- O,Hiçbir şeye benzemeyendir 

  Hiçbir şey Onun dengi (ve benzeri) değildir.(İHLÂS suresi 4. ayet) ٰولْٰم يُٰكْن لٰهُ ُكفًُوا اٰٰحدٌ 

اِخْذ ٰولٰدًا ٰولْٰم يُٰكْن لٰهُ ٰشٖريٌك فِى اْلُمْلِك ٰولْٰم يُٰكْن لٰهُ ٰوِلىٌّ مِ  ِ الاٖذى لْٰم يٰت ٰن الذُّل ِ ٰوقُِل اْلٰحْمدُ ّلِِله

ْكٖبيًراٰوٰكب ِْرهُ تٰ    
Şöyle de : “- Evlâd edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmıyan ve zelil kimselerden 

yardımcısı olmayan Allah’a hamd olsun...” O’nu noksanlıklardan yücelt de yücelt...  

(İSRÂ suresi 111. ayet) (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46 

6-O, Her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir 

 بٰٖديُع الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرِض اٰنهى يُٰكوُن لٰهُ ٰولٰدٌ ٰولْٰم تُٰكْن لٰهُ ٰصاِحبٰةٌ 

  ٰوٰخلٰٰق ُكلا ٰشْیٍء وُهٰو بُِكل ِ ٰشْیٍء ٰعٖليمٌ 
Göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısı O'dur. Eşi olması mümkün değilken, O'nun çocuğu 

nasıl düşünülebilir. O, herşeyi yaratmıştır ve herşeyi bilendir. (EN'ÂM suresi 101. Ayet)  

7-O, asla yanılmaz  ve asla unutmaz 

ى ٰوَٰل يْٰنٰسى  ".benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz ;" (:Musa)  َٰل يِٰضلُّ ٰرب ٖ

(TÂHÂ suresi 52. ayet)  

8- O,Yer yüzünü bir döşek, gökyüzünü bir tavan yapan ve gökten yağmurlar 

indirendir 

اِت اٰلاٖذى ٰجعٰٰل لُٰكمُ اَْلْٰرٰض فِٰراًشا ٰوالساٰماءٰ بِنٰاءً ٰواْٰنٰزٰل ِمٰن الساٰماِء ٰماءً فٰاْٰخٰرٰج بِٖه ِمٰن الثاٰمرٰ 

 O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten  ِرْزقًا لُٰكْم 

yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. (BAKARA suresi 22. 

ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)    

9- O,Bütün varlıkları, çift yaratan  ve  kendi benzeri olmayandır… 

ِمٰن اَْلْٰنعٰاِم اْٰزٰواًجا يْٰذٰرُؤُكْم ٖفيِه ٰجعٰٰل لُٰكْم ِمْن اْٰنفُِسُكْم اْٰزٰواًجا وٰ   

  لْٰيٰس ٰكِمثِْلٖه ٰشْیٌء ٰوُهٰو الساٖميُع اْلبٰٖصيرُ 
O,Size sizden eşler meydana getirdi; davarları çift çift (erkekli dişili) yarattı.   Sizi bu 

tarzda üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. (ŞÛRÂ 

suresi 11. ayet) (Resmi: 42/İniş:62).   Her şeyin çift yaratıldığı, ancak, yakın geçmişte 

ortaya çıkmış bir gerçektir.. 

 10- O,Yedi kat gökleri yaratan ve  her şeyi bilendir, 

يُهنا ٰسْبٰع ٰسٰمٰواٍت ُهٰو الاٖذى ٰخلٰٰق لُٰكْم ٰما فِى اَْلْٰرِض ٰجٖميعً  ا ثُما اْستٰٰوى اِلٰى الساٰماِء فٰٰسوه  

 O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has ٰوُهٰو بُِكل ِ ٰشْیٍء ٰعٖليمٌ 

bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, 

her şeyi hakkıyla bilendir. (BAKARA suresi 29. ayet)  



11- O, Yerde – gökte hiçbir şey, kendisine gizli kalmayandır 

ٰ َٰل يْٰخٰفى ٰعلْٰيِه ٰشْیٌء فِى اَْلْٰرِض ٰوَٰل فِى الساٰماءِ    اِنا ّللَاه
Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'ya ne yerde ve ne de gökte hiç bir şey gizli kalmaz.ÂLİ IMRÂN 

suresi 5. ayet  

ُ ٰويْٰعلُٰم ٰما فِى الساٰمٰواِت ٰوٰما فِى اَْلْٰرِض  قُْل اِْن تُْخفُوا ٰما ٖفى ُصدُوِرُكْم اْٰو تُْبدُوهُ يْٰعلْٰمهُ ّللَاه

ُ ٰعٰلى ُكل ِ ٰشْیءٍ   De ki: Göğüslerinizin içinde olanı gizleseniz de, onu  قٰٖديرٌ ٰوّللَاه

açıklasanız da Allah bilir onu. Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) O bilir. Allah 

herşey'e hakkıyle gücü yetendir. (ÂLİ IMRÂN suresi 29. ayet) .  

لُٰمٰها اَِلا ُهٰو ٰويْٰعلُٰم ٰما فِى اْلبٰر ِ ٰواْلبْٰحرِ ٰوِعْندٰهُ ٰمفٰاتُِح اْلغْٰيِب َٰل يٰعْ   

ٰوٰما تْٰسقُُط ِمْن ٰوٰرقٍٰة اَِلا يْٰعلُٰمٰها ٰوَٰل ٰحباٍة ٖفى ُظلُٰماِت اَْلْٰرِض ٰوَٰل ٰرْطٍب ٰوَٰل يٰابٍِس اَِلا  

 ,Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O ٖفى ِكتٰاٍب ُمٖبينٍ 

karada ve denizde ne varsa bilir;  

O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. 

O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru, ne varsa hepsi apaçık 

bir kitaptadır.(En’amk,59).   

12-O,insana şah damarından daha yakındır 
ْنٰساٰن ٰونْٰعلُٰم ٰما تُٰوْسِوُس بِٖه نْٰفُسهُ ٰونْٰحُن اْٰقٰرُب اِلْٰيِه ِمْن ٰحْبِل اْلٰوٖريدِ    ٰولٰقْٰد ٰخلْٰقنٰا اَْلِ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. 

Biz ona şahdamarından daha yakınız. KAF suresi 16. ayet)  

ُهٰو الاٖذى ٰخلٰٰق الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرٰض ٖفى ِستاِة اٰيااٍم ثُما اْستٰٰوى ٰعلٰى اْلعْٰرِش يْٰعلُٰم ٰما يِٰلُج فِى 

يْٰخُرُج ِمْنٰها ٰوٰما يْٰنِزُل ِمٰن الساٰماِء ٰوٰما يْٰعُرُج ٖفيٰها ٰوُهٰو ٰمعُٰكْم اْٰيٰن ٰما ُكْنتُْم اَْلْٰرِض ٰوٰما 

ُ بِٰما تْٰعٰملُوٰن بٰٖصيرٌ    ٰوّللَاه
Göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan O’dur. Sonra arş’ı (kudret ve 

saltanatı ile) istilâ etti. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hep 

bilir. Her nerede olsanız (ilim ve kudreti) sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı 

görendir. (HADÎD suresi 4. ayet)           

      

ى ٰولْٰو ِجئْنٰا بِِمثِْلٖه قُْل لْٰو ٰكاٰن اْلبْٰحُر ِمدٰادًا  ى لٰنِٰفدٰ اْلبْٰحُر قْٰبٰل اْٰن تْٰنفٰدٰ ٰكِلٰماُت ٰرب ٖ ِلٰكِلٰماِت ٰرب ٖ

 De ki; «Rabb'imin sözlerini yazmak için, denizler mürekkep olsa da, onlara bir o  ٰمدٰدًا

kadarını daha katsak, Rabb'imin sözleri bitmeden önce, denizler biterdi.» .(KEHF 

suresi 109. ayet)  

13- 0,Gökleri direksiz yükseltendir… 

ٰر الشاْمٰس ٰواْلقٰٰمرٰ اٰ   ُ الاٖذى ٰرفٰٰع الساٰمٰواِت بِغْٰيِر ٰعٰمٍد تٰٰرْونٰٰها ثُما اْستٰٰوى ٰعلٰى اْلعْٰرِش ٰوٰسخا  ّلِله

ى يُدٰب ُِر  يٰاِت لٰعٰلاُكْم بِِلقٰاِء ٰرب ُِكْم تُوقِنُونٰ ُكلٌّ يْٰجٖرى َِلٰٰجٍل ُمٰسمًّ ُل اَْلٰ اَْلْٰمٰر يُفٰص ِ   
Allah O'dur ki, görüyorsunuz, gökleri direksiz yükseltti, sonra Arş üzerine 

hükümranlığını kurdu, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi; herbiri belirli bir vakte 

kadar akıp gidiyor; herşeyi yönetiyor ve ayetleri açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna 

çıkacağınıza kesin olarak inanasınız. (RA'D suresi 2. ayet)  



14--O, Dünyayı  hareket  ettirendir. 

 ِ الاٖذى اٰتْقٰٰن ُكلا ٰشْیٍء اِناهُ ٰوتٰٰرى اْلِجبٰاٰل تْٰحٰسبُٰها ٰجاِمدٰةً ٰوِهٰى تُٰمرُّ ٰمرا الساٰحاِب ُصْنٰع ّللَاه

  ٰخٖبيٌر بِٰما تْٰفعٰلُونٰ 
Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçer 

gider. (Bu), her şey'i sapasağlam yapan Allahın san'atıdır. Şübhesiz ki O, ne yaparsanız 

hakkıyle haberdardır.(NEML suresi 88. ayet)  

Kur’an’ın geldiği dönemde, bu bilgilerin tam aksi söyleniyordu…Kaç yüz sene sonra  

GALİLEO,  Dünyanın döndüğünü söylediği için  giyodin cezasına çarptırılmıştı..  

15--O, Mahşer günü,Gökleri elinde dürüp, dünyayı avucunda 

tutacak olandır.. 

ٰ ٰحقا قْٰدِرٖه ٰواَْلْٰرُض ٰجٖميعًا قْٰبٰضتُهُ يْٰوٰم اْلِقٰيٰمِة ٰوالساٰمٰواُت ٰمْطِويااٌت بِيٰٖمينِ  ٖه ٰوٰما قٰدُٰروا ّللَاه

ا يُْشِرُكونٰ   Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer  ُسْبٰحانٰهُ ٰوتٰعٰاٰلى ٰعما

kıyamet günü O'nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak 

koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. (ZÜMER suresi 67. ayet)  

ِ ُمْلُك الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرِض ٰوٰما ٖفيِهنا ٰوُهٰو ٰعٰلى ُكل ِ ٰشْیٍء قٰٖديرٌ    ّلِِله
Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların mülkü (tasarruf ve hükümranlığı) Allah'ındır. O 

her şeye kadirdir (gücü her şeye yeter). (MÂİDE suresi 120. ayet)  

  تٰبٰاٰرٰك الاٖذى ٰجعٰٰل فِى الساٰماِء بُُروًجا ٰوٰجعٰٰل ٖفيٰها ِسٰراًجا ٰوقٰٰمًرا ُمٖنيًرا
Ne yücedir O Allah ki, gökte burçlar (gezegenler) yaratmış ve içerisine 

bir kandil (Güneş), bir de nurlu Ay koymuştur. (FURKÂN suresi 61. ayet)  

16-O, kendisine zorluk olmayan ve yorgunluk dokunmayandır 

ٍم ٰوٰما ٰمسانٰا ِمْن لُغُوبٍ ٰولٰقْٰد ٰخلْٰقنٰا الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرٰض ٰوٰما بْٰينُٰهٰما ٖفى ِستاِة اٰياا     

And olsun ki gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri altı gün (devir)de yarattık. Bize hiçbir 

yorgunluk da dokunmadı. (KAF suresi 38. ayet))    

  اِناٰما اْٰمُرهُ اِذٰا اٰٰرادٰ ٰشْيپًا اْٰن يٰقُوٰل لٰهُ ُكْن فٰيُٰكونُ 
O'nun emri, bir şeyi murad ettiği zaman ancak ona «Ol!» demesidir ki, o da hemen oluverir. 

(YÂSÎN suresi 82. ayet)  

17- O,Dilediğini yaratan…İnsanları var eden ve cinsiyetlerini 

belirleyendir… 

ِ ُمْلُك الساٰمٰواِت ٰواَْلْٰرِض يْٰخلُُق ٰما يٰٰشاُء  يٰٰهُب ِلٰمْن يٰٰشاُء اِنٰاثًا ٰويٰٰهُب ِلٰمْن يٰٰشاُء الذُُّكورٰ ّلِِله   
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine 

de erkek çocukları bahşeder. (ŞÛRÂ suresi 49. ayet)  

18-O, bütün insanları yaratan ve yaşatandır 
ُشداُكْم ثُما ُهٰو الاٖذى ٰخلٰقُٰكْم ِمْن تُٰراٍب ثُما ِمْن نُْطفٍٰة ثُما ِمْن ٰعلٰقٍٰة ثُما يُْخِرُجُكْم ِطْفًًل ثُما ِلتْٰبلُغُوا اٰ 

ى ٰولٰعٰلاُكْم تْٰعِقلُ  ونٰ ِلتُٰكونُوا ُشيُوًخا ٰوِمْنُكْم ٰمْن يُتٰٰوفهى ِمْن قْٰبُل ٰوِلتْٰبلُغُوا اٰٰجًًل ُمٰسمًّ   

Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan) yaratan sonra bebek 

olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki 

içinizden daha önce vefat edenler de vardır- ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan 

O'dur. Umulur ki düşünürsünüz.(MÜ'MİN suresi 67. ayet)  



19-O, her şeyi insanın hizmetine verendir 

ٰر لُٰكُم اْلبْٰحٰر ِلتْٰجِرٰى اْلفُْلُك ٖفيِه بِاْٰمِرٖه ٰوِلتْٰبتٰغُوا ِمْن فْٰضِلٖه ٰولٰعٰلاُكْم  ُ الاٖذى ٰسخا تْٰشُكُرونٰ ّللَٰاه   

Allah O’dur ki, denizi sizin hizmetinize bağladı; Allah’ın emri ile hem denizde gemiler 

hareket etsin, hem de fazlından (rızık) arayasınız diye... Gerek ki şükredersiniz. (CÂSİYE 

suresi 12. ayet) 

  Suya ‘’kaldırma’’ kanununu koyan ile, Kur’an’ı gönderen, aynıdır..  Arshimet, kaç 

milyon sene sonra, bu kanunu bulduğu için , adeta, bayram etmişti..! 

يٰاٍت ِلقْٰوٍم يٰتٰفٰكاُرونٰ  ٰر لُٰكْم ٰما فِى الساٰمٰواِت ٰوٰما فِى اَْلْٰرِض ٰجٖميعًا ِمْنهُ اِنا ٖفى ٰذِلٰك َٰلٰ   ٰوٰسخا
O, göklerde ve yerde bulunan herşeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize 

vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır. (CÂSİYE suresi 

13. ayet)  
ٰر لُٰكُم الاْيٰل ٰوالناٰهاٰر ٰوالشاْمٰس ٰواْلقٰٰمٰر ٰوالنُّجُ  يٰاٍت ِلقْٰوٍم يْٰعِقلُونٰ ٰوٰسخا ٰراٌت بِاْٰمِرٖه اِنا ٖفى ٰذِلٰك َٰلٰ وُم ُمٰسخا   

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı, sizin hizmetinize O bağladı. Bütün yıldızlar da O’nun 

emrine bağlıdırlar. Elbette bunların her birinde aklını başına alıp düşünen bir topluluk için, 

bir çok alâmetler var (ki, Allah’ın azamet ve birliğine delâlet ederler). (NAHL suresi 12. ayet  

ٰرُكْم فٰاْٰحٰسٰن ُصٰوٰرُكْم ٰوٰرٰزقُٰكْم ِمٰن  ُ الاٖذى ٰجعٰٰل لُٰكُم اَْلْٰرٰض قٰٰراًرا ٰوالساٰماٰء بِنٰاًء ٰوٰصوا ّللَٰاه

 ُ ُ ٰربُّ اْلعٰالٰٖمينٰ الطاي ِبٰاِت ٰذِلُكُم ّللَاه    ٰربُُّكْم فٰتٰبٰاٰرٰك ّللَاه
Allah O’dur ki, sizin için yer yüzünü bir oturma yeri, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size 

şekil verdi; sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Pâk ve hoş şeylerden size rızık verdi. İşte 

(kudret sahibi olan) bu Allah’dır Rabbiniz.  

Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!... (MÜ'MİN suresi 64. ayet)    

      Gökte ve yerde her şey, insana hizmet ediyor. 

Güneş, insan için… AY,insan için  .. Yağmurlar, insan için yağıyor.. Ağaçlar, 

insan için meyve veriyor.. Toprak, insan için  ürün veriyor… 

20--O, yağmurları yağdırandır 

ٰ يُْزٖجى ٰسٰحابًا ثُما يُٰؤل ُِف بْٰينٰهُ ثُما يْٰجعٰلُهُ ُرٰكاًما فٰتٰٰرى اْلٰوْدٰق يْٰخُرُج ِمنْ   ِخًٰلِلهٖ  اٰلْٰم تٰٰر اٰنا ّللَاه

ُل ِمٰن الساٰماِء ِمْن ِجبٰاٍل ٖفيٰها ِمْن بٰٰرٍد فٰيُٖصيُب بِٖه ٰمْن يٰٰشاُء ٰويْٰصِرفُهُ ٰعْن ٰمْن يٰٰشاُء  ٰويُنٰز ِ

 Görmez misin ki Allah bir takım bulutları (çıkarıp)  يٰٰكادُ ٰسنٰا بْٰرقِٖه يْٰذٰهُب بِاَْلْٰبٰصارِ 

sürüyor; sonra onları bir araya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından 

yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir. Artık onu 

dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; (bu) şimşeğinin parıltısı , neredeyse 

gözleri alır.(NÛR suresi 43. ayet)  

Bu ayet, yağmurun nasıl yağdığını, bu günkü bilime göre 

açıklıyor.Kur’an’ın geldiği çağda insanlar, gökte bir deniz olduğunu ve yağmurun 

oradan geldiğini sanıyorlardı.(Bak. K. Mukaddes, Tekvin) 

21--O, bütün tohumları çimlendirip- bitkileri bitirendir 

ِ ٰوالناٰوى يُْخِرُج اْلٰحیا ِمٰن اْلٰمي ِِت ٰومُ  ٰ فٰاِلُق اْلٰحب  ُ فٰاٰنهى اِنا ّللَاه ْخِرُج اْلٰمي ِِت ِمٰن اْلٰحی ِ ٰذِلُكمُ ّللَاه

 Allah, taneleri ve çekirdekleri çimlendirip çatlatandır. Ölüden diri çıkarır; diriden تُْؤفُٰكونٰ 

ölü çıkaran da O’dur. (Ölü yumurtadan canlı tavuk ve canlı tavuktan ölü yumurta gibi). İşte 

Allah! O halde siz O’ndan (ona iman etmekten) nasıl çevriliyorsunuz? (EN'ÂM suresi 95. ayet)  



22-- O, aynı topraktan binbir çeşit meyve ve sebze var edendir 
ٰخِضًرا نُْخِرُج ِمْنهُ ٰحبًّا ُمتٰٰراِكًبا ٰوُهٰو الاٖذى اْٰنٰزٰل ِمٰن الساٰماِء ٰماًء فٰاْٰخٰرْجنٰا بِٖه نٰبٰاٰت ُكل ِ ٰشْیٍء فٰاْٰخٰرْجنٰا ِمْنهُ 

اٰن ُمْشتِٰبًها ٰوٰغيْ  ما ْيتُوٰن ٰوالرُّ ٰر ُمتٰٰشابٍِه اُْنُظُروا ٰوِمٰن الناْخِل ِمْن ٰطْلِعٰها قِْنٰواٌن دٰانِيٰةٌ ٰوٰجنااٍت ِمْن اْٰعنٰاٍب ٰوالزا

يٰاٍت ِلٰقْوٍم يُْؤِمنُونٰ اِٰلى ثٰٰمِرٖه اِذٰا اٰثْٰمٰر ٰويْٰنِعٖه اِنا ٖفى ٰذِلُكْم َٰلٰ    

Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, 

ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm 

bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi 

benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! Bunlarda 

inanan bir toplum için ibretler vardır. EN'ÂM suresi 99. ayet)  

23--O, duaları kabul edendir; her şey, O’nun elindedir 

ِ قٰٖلي ْن يُٖجيُب اْلُمْضٰطرا اِذٰا دٰٰعاهُ ٰويْٰكِشُف السُّوٰء ٰويْٰجعٰلُُكْم ُخلٰفٰاٰء اَْلْٰرِض ٰءاِٰلهٌ ٰمٰع ّللَاه ًًل اٰما

 yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren (Onlar mı hayırlı)    ٰما تٰذٰكاُرونٰ 

ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir 

tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (NEML suresi 62. ayet)  

  قُْل ٰمْن بِيِٰدٖه ٰملُٰكوُت ُكل ِ ٰشْیٍء ٰوُهٰو يُٖجيُر ٰوَٰل يُٰجاُر ٰعلْٰيِه اِْن ُكْنتُْم تْٰعلُٰمونٰ 
Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde 

olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) 

kimdir? diye sor.(MÜ'MİNÛN suresi 88. ayet) 

 24--O,  zalimleri cezalandırandır 

ْيٰحةُ ٰوِمْنُهْم ٰمْن فُٰكًلًّ اٰٰخْذنٰ ا بِذْٰنبِٖه فِٰمْنُهْم ٰمْن اْٰرٰسْلنٰا ٰعلْٰيِه ٰحاِصبًا ٰوِمْنُهْم ٰمْن اٰٰخذٰتْهُ الصا

ُ ِليْٰظِلٰمُهْم ٰوٰلـِكْن ٰكانُوا اْٰنفُٰسُهْم يْٰظلِ  ُمونٰ ٰخٰسْفنٰا بِِه اَْلْٰرٰض ٰوِمْنُهْم ٰمْن اْٰغٰرْقنٰا ٰوٰما ٰكاٰن ّللَاه   
Biz de, her birini günahıyla yakaladık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik, 

kimini korkunç gürültü yakalayıverdi, kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. (Lût 

kavmi taş yağmuruna tutuldu, Şuayb ile Salih’in kavmi korkunç gürültü ile helâk edildi. 

Karûn ve beraberindekiler yere geçirildi, Firavun ve kavmi suda boğuldu). Allah onlara 

zulmetmiyordu, fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.  

(ANKEBÛT suresi 40. ayet)  

25--O,Bütün bunları insan için yapan ve insan için Kur’an’ ı gönderendir. 
ٰ بِكُ  لُٰماِت اِلٰى النُّوِر ٰواِنا ّللَاه ُل ٰعٰلى ٰعْبِدٖه ٰايٰاٍت بٰي ِٰناٍت ِليُْخِرٰجُكْم ِمٰن الظُّ ْم لٰٰرُؤٌف ٰرٖحيمٌ ُهٰو الاٖذى يُنٰز ِ   

Sizi karanlıklardan (küfür yollarından) aydınlığa (imana) çıkarmak için, Kuluna (Hz. 

Muhammed Aleyhi’s-Salâtü ve’s-Selâm’a) apaçık ayetler indirmekte olan O’dur. 

Muhakkak ki Allah, size çok şefkatlidir, çok merhametlidir.     (HADÎD suresi 9. ayet)  

26- O, en güzel hükümleri gönderen ve insanlara öğütler verendir 

ٰ يٰاُْمُر  ْحٰساِن ٰوٖايتٰاِٸ ِذى اْلقُْرٰبىاِنا ّللَاه بِاْلعْٰدِل ٰواَْلِ  

ٰويْٰنٰهى ٰعِن اْلفْٰحٰشاِء ٰواْلُمْنٰكِر ٰواْلبْٰغیِ    

يِٰعُظُكْم لٰعٰلاُكْم تٰذٰكاُرونٰ    Muhakkak ki, Allah Teâlâ adâleti, iyiliği ve karabet sahiplerine 

(muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emrediyor ve fuhşiyattan, münkerden, hukuka 

tecavüzden de nehyediyor. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (NAHL suresi 90. ayet)  
27--O,Peygamberler- Kitaplar gönderip, onlara ilim- hikmet 

öğretendir.. 



ُ ٰعلٰى اْلُمْؤِمٖنيٰن اِْذ بٰعٰٰث ٖفيِهْم ٰرُسوًَل ِمْن اْٰنفُِسِهْم يٰتْلُوا ٰعلْٰيِهْم ٰايٰاتِٖه ٰويُزٰ  يِهْم لٰقْٰد ٰمنا ّللَاه ك ٖ

ٖفى ٰضًٰلٍل ُمٖبينٍ ٰويُعٰل ُِمُهُم اْلِكتٰاٰب ٰواْلِحْكٰمةٰ ٰواِْن ٰكانُوا ِمْن قْٰبُل لٰ    

Allah müminler üzerinde bol bol ihsanda bulundu. Çünkü onlara, kendi cinslerinden bir 

peygamber gönderdi ki, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyor, onları fena huy ve 

inançlardan temizliyor, onlara Kur’ân ve sünneti öğretiyor. Halbuki bundan önce açık bir 

sapıklık içinde idiler. (ÂLİ IMRÂN suresi 164. Ayet)  

28--O, KUR’AN-i KERİM’i  indirendir 

ِ الاٖذى اْٰنٰزٰل ٰعٰلى ٰعْبِدِه اْلِكتٰاٰب ٰولْٰم يْٰجعْٰل لٰهُ ِعٰوًجا   اْٰلٰحْمدُ ّلِِله
Hamd o Allah’a mahsustur ki, kulu Muhammed’e Kur’ân’ı indirdi, onun mâna ve lâfzında 

bir çarpıklık yapmadı.( onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı.) 

(KEHF suresi 1. ayet)  

ِ ٰوٰكٰذِلٰك اْٰنٰزْلنٰاهُ ُحْكًما ٰعٰربِيًّا ٰولٰئِِن اتابْٰعٰت اْٰهٰواٰءُهْم بْٰعدٰ مٰ  ا ٰجاٰءٰك ِمٰن اْلِعْلِم ٰما لٰٰك ِمٰن ّللَاه

 İşte biz, o Kur’ân’ı böyle Arapça bir hikmet olarak indirdik. Andolsun ِمْن ٰوِلى ٍ ٰوَٰل ٰواقٍ 

ki, eğer sana vahy ile gelen bu ilimden sonra, kâfirlerin arzularına uyacak olursan, senin 

için, Allah’ın azabından kurtaracak ne bir yardımcı, ne de bir koruyucu vardır.  

(RA'D suresi 37. ayet)  

ٰل ِلٰكِلٰماتِٖه ٰولْٰن تِٰجدٰ ِمْن دُونِٖه ُمْلتٰٰحدًا   ٰواتُْل ٰما اُوِحٰى اِلْٰيٰك ِمْن ِكتٰاِب ٰرب ِٰك َٰل ُمبٰد ِ

Artık sen Rabbinin kitabında sana vahyolunanı oku. O'nun sözlerini değiştirecek yoktur ve 

sen O'ndan başka bir dayanak ve sığınak da elbette bulamazsın.(KEHF suresi 27. ayet)  

                                           ONUN   VA’Dİ   HAKTIR 
ناُكُم  ِ ٰحقٌّ فًٰٰل تٰغُرا ِ اْلغُٰرورُ يٰا اٰيُّٰها النااُس اِنا ٰوْعدٰ ّللَاه ناُكْم ِباّلِله اْلٰحٰيوةُ الدُّْنيٰا ٰوَٰل يٰغُرا   

Ey insanlar! Muhakkak Allah’ın vaadi (öldükten sonra dirilmek, hesaba çekilmek) 

vuku bulacaktır. O halde, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; Şeytan da sakın sizi 

Allah’ın  (hilmi ve imhâli) ile   aldatmasın.(FATIR suresi 5. ayet)  

فَبِاَی ِ َحديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ     Artık bu Kur'ân'dan sonra, başka hangi söze 

inanacaklar. (A'RAF suresi 185. ayet) (Resmi: 7/İniş:39/)    
İşte, KUR’AN I İNDİREN , bu güçlere sahip olandır ki, O da ALLAH’tır. Öyleyse, 

اِلٰحاِت ٰسنُدِْخلُُهْم ٰجنااٍت تْٰجٖرى ِمْن تْٰحتِٰها اَْلْٰنٰهاُر ٰخاِلٖديٰن ٖفيٰها اٰ  ِ ٰوالاٖذيٰن ٰاٰمنُوا ٰوٰعِملُوا الصا بٰدًا ٰوْعدٰ ّللَاه

ِ ٖقيًًل    ٰحقًّا ٰوٰمْن اْٰصدُٰق ِمٰن ّللَاه

İman edip salih âmeller işliyenlere gelince, biz onları (ağaçları) altlarından nehirler 

akan cennetlere koyacağız, ebediyyen de o cennetlerde kalacaklardır. Allah bunu 

gerçek olarak vaad etmiştir. Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir? (NİSA suresi 

122. ayet)  ٰواتُْل ٰما اُوِحٰى اِلْٰيٰك ِمْن ِكتٰاِب ٰرب ِٰك  
Artık sen Rabbinin kitabında sana vahyolunanı oku….  (KEHF suresi 27. ayet)  

De ki: “Ben, sadece Rabbimden ne vahyolunursa ona tâbi olurum. (A’raf/203) 

O halde sen sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl, muhakkak ki sen dosdoğru 

yoldasın.(Zuhruf/43) 

Bu Kur’ân, hem sana, hem milletine güzel bir namdır,/(öğüt ve şereftir).İleride ondan 

sorguya çekileceksiniz  .(Zuhruf/44) 

                              Bir sınav ki, önünde, seçenekler sanma çok, 

                             Ya Kur’ân.. Ya da Hüsrân.. Üçüncüsü bil ki yok.                     

                                      (Cengiz Numanoğlu) 



 

 


