
İnsan 

1. İNSANIN üzerinden, 

daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, 

uzun bir süre (beşyüzbin yıl veya daha fazlası) geçmedi mi? 

2. Gerçek şu ki; Biz insanı bir sıvı karışımından yarattık. 

Özgür iradeleri ile yapacakları şeyler ortaya çıksın diye; 

kendisini işitir ve görür kıldık. 

3. Şüphesiz Biz ona yolu gösterdik. 

İster şükredici olsun, ister nankör. 

 

Meryem 

2. (BU); RABBİNİN, kulu Zekeriya’ya rahmetini anıştır. 

3. Bir zaman gizli bir seslenişle Rabbine yalvardı: 

4. “Rabbim!” dedi; “Gerçekten bende kemik gevşedi 

ve 

ihtiyarlıkla da saçım başım ağardı. 

Oysa ben, sana dua etmekle mahrum olmadım, ey Rabbim! 

5. Doğrusu ben, 

arkamdan gelecek yakınlarım adına endişe ediyorum. 

Eşim de kısırdır. Bana kendi katından bir dost armağan et. 

6. Bana ve Yakub ailesine mirasçı olsun. 

Rabbim, onu razı olduğun birisi kıl.” 

7. “Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz. 

Onun ismi Yahya’dır. 

Biz daha önce ona hiçbir adaş kılmadık.” 

8. “Rabbim!” dedi. “Benim nasıl oğlum olabilir? 

Üstelik, eşim kısır ve ben de yaşlanmış iken”. 

9. “İşte böyledir” dedi. 

Rabbin buyurdu ki: “Bu Bana göre kolaydır. 

Nitekim daha önce sen de hiçbir şey değil iken, 

seni yaratmıştım.” 

 

Ali İmran 

5. Şüphe yok ki; 

ne yerde, 

ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. 

6. Size rahimlerde istediği gibi şekil veren O’dur. 

O’ndan başka İlah yoktur. 

Mutlak galiptir, hikmet sahibidir. 

 

Bakara 

29. O ki, sizin için yarattı, yeryüzünde olanların hepsini! 

Sonra semaya/göğe istiva etti/yöneldi. 

Sonra onları, yedi kat sema/gök halinde tanzim etti/düzenledi. 

O herşeyi hakkıyla bilendir. 



Maide 

97. ALLAH; Kâbe’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını 

ve 

gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için, 

ayakta kalma (ve ekonomik canlanma) sebebi kıldı. 

Bunlar, Allah’ın hem göklerde ve 

yerde ne varsa hepsini bildiğini 

ve 

hem de Allah’ın, (zaten) herşeyi hakkıyla bilmekte olduğunu, 

bilmenizi sağlamak içindir. 

 

Enam 

101.GÖKLERİ ve yeryüzünü, 

bir örnek olmaksızın yoktan var edendir! 

O’nun nasıl çocuğu olabilir ki? O’nun bir eşi de yoktur. 

Herşeyi O yaratmıştır. O, herşeyi bilendir. 

 

Mucadele 

7. GÖKLERDEKİ 

ve 

yerdeki herşeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? 

Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri ‘O’ olmasın. 

Beş kişi gizlice konuşmaz ki, altıncıları ‘O’ olmasın. 

Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, 

nerede olurlarsa olsunlar, 

‘O’mutlaka onlarla beraberdir. 

Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilir. 

 

Nur 

64. Bilmiş olun ki; 

şüphesiz göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. 

Allah’a döndürülecekleri 

ve 

yaptıklarını Allah’ın onlara haber vereceği günü hatırla. 

Allah herşeyi bilir. 

 

Tevbe 

115. Doğru yolu gösterdikten sonra, 

sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe, 

Allah bir toplumu sapıklıkta bırakacak değildir. 

Şüphesiz Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. 

 

 



Nur 

35. ALLAH göklerin ve yerin nurunu var edendir. 

Onun nurunun temsili şudur: 

Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs (lâmba) içinde. 

Fânûs (lâmba) sanki inci gibi parlayan bir yıldız. 

Mübârek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. 

Bu ağacın yağı, 

ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak(kadar berrak)tır. 

Nur üstüne nur. 

Allah isteyeni (gereğini yapanı) nuruna iletir. 

Allah insanlar için misaller verir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilendir/yerli yerince yapandır. 

 

Şura 

12. Göklerin ve yeryüzünün anahtarları/yönetimi O’nundur. 

Rızkı (besinleri yaratmasını) dilediği kimse için genişletip yayar 

ve 

(dilediği kimse için) kısar da!.. 

Şüphesiz O, herşeyi en iyi bilendir. 

 

Hucurat 

16. (Ey Muhammed!) 

De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? 

Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki herşeyi bilir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilendir.” 

 

Tegabün 

11. ALLAH’ın izni/onayı olmaksızın, hiçbir musibet başa gelmez. 

Kim Allah’a inanmak isterse/inanırsa, 

Allah onun kalbini hidayete/doğruya iletir. 

Allah herşeyi bilir. 

 

Ahzap 

54. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, 

biliniz ki Allah herşeyi bilir. 

 

40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. 

Fakat o, Allah’ın Rasûlü 

ve 

Nebilerin sonuncusudur. 

Allah herşeyi bilir. 

 

 



Hadid 

3. O, Evvel’dir; zaman itibariyle eksi sonsuzdur (-∞) 

ve 

Âhir’dir; zaman itibariyle artı sonsuzdur (+∞). 

Zâhir (akıl gereği, alemlerin yaratıcısı olduğu açıktır) 

ve 

Bâtın’dır (akıl gereği, sonsuz kudretin zatı 

şimdilik gözümüzün kapsama alanı dışındadır). 

O, herşeyi hakkıyla bilendir. 

 

Ahkaf 

9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim! 

Bana ve size ne yapılacağını da bilmem! 

Ben ancak bana vahyedilene uyarım. 

Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.” 


