
Ali İmran 

140. Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız şüphesiz, 

o topluluk da (Müşrikler de Bedir’de), benzeri bir yara almıştı. 

İşte (iyi veya kötü) günler, insanlar arasında (böyle) döner durur. 

Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, 

sizden şahitler edinmek için böyle olmasına izin verir. 

Allah zalimleri sevmez. 

141. Bir de Allah; iman edenleri arındırmak 

ve 

küfre sapanları mahvetmek için izin/onay verir. 

142. Yoksa siz; 

Allah içinizden cihat edenleri (açığa çıkararak) ayırt etmeden 

ve 

yine sabredenleri (açığa çıkararak) ayırt etmeden, 

cennete gireceğinizi mi sandınız? 

 

Tevbe 

16. Yoksa Allah içinizden; 

Allah’tan, Rasûlünden 

ve 

müminlerden başkasını can yoldaşı edinmeden, 

çalışanları seçip ortaya çıkarmadan, 

karışık bir halde bırakılacağınızı mı sandınız? 

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

Bakara 

255.ALLAH kendisinden başka hiçbir İlah olmayandır. 

Diridir, kayyumdur. 

O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. 

Göklerdeki herşey, yerdeki herşey O’nundur. 

İzni olmaksızın, O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? 

O, kulların önlerindekileri (gözlerinin önünde olanı) 

ve 

arkalarındakileri (arkalarında olanı da) bilir. 

Onlar O’nun ilminden, 

kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. 

O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. 

(O; göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) 

Gökleri 

ve 

yeri koruyup gözetmek O’na zor gelmez. 

O yücedir, büyüktür. 

 

Enam 

59. Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. 



Onları, O’ndan başkası bilmez. 

Karada ve denizde olanı bilir. 

Düşen hiçbir yaprak yoktur ki, onu bilmesin. 

Yerin karanlıkları içine gömülen hiçbir tohum, 

hiçbir yaş ve hiçbir kuru yoktur ki, 

apaçık bir kitaba yazılıyor olmasın. 

 

Bakara 

30. İŞTE O ZAMAN Rabbin meleklere demişti: 

“Şüphesiz Ben yeryüzünde halifelik[*] oluşturacağım. 

(Meleklerin içinden Allah’a muhalefet ederek öne çıkan İblis),[*] 

dedi ki: “Orada bozgunculuk yapacak, 

kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? 

Oysa biz Seni, 

hamd ile (yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan olarak), 

tesbih edip yüceltiyoruz 

ve Seni gereği gibi övüyoruz/seviyoruz.” 

(Allah da): “Şüphesiz Ben, sizin bilmediğinizi bilirim” dedi. 

 

Bu ayetin Sadık Türkmen’in açıklamaları 

[*] Halife: Önceki nesillerin yerine geçen ve yeryüzünü kullanan ölümlü 

bir insan demektir. Bilindiği üzere birinin kullandığı toprakları, o ölünce 

başka birisi kullanır. Nitekim her yüzyılda bir nesil mezarlığa taşınır. 

Ve şehri, yeni gelen insanlar (halifeler) kullanır. Halife; Allah’ın 

yeryüzündeki temsilcisi değil, sadece bir kuludur. 

Melekler: Allah’a itaatkâr varlıklardır. Hiçbir şekilde karşı gelmezler. 

İblis: “İblis hariç/bundan kaçındı!” şeklinde 87/34’te ortaya çıkar. 

Şeytan: 87/36’da: “Şeytan (İblis) ikisini(n de ayağını) oradan kaydırdı” 

ifadesiyle karşımıza çıkar. Adı ‘İblis’ iken birden ‘Şeytan’ olur. 

 

31. Ve Adem’e, bütün varlıklara isim verme kabiliyeti lütfettik. 

Sonra onları meleklere arzederek: “Eğer biliyorsanız, 

haydi Bana bunların isimlerini bildirin” dedik. 

32. (İblis’in bu itirazına karşılık Meleklerin hepsi): 

“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. 

Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 

Şüphesiz Sen, herşeyin hikmetini (gerçeğini) bilensin” dediler. 

33. (Allah şöyle) dedi: 

“Ey Adem! Onlara, bunların isimlerini haber ver/bildir.” 

(Adem de) meleklere, 

onlara (varlıklara) isim vererek (meleklere) bildirdi. 

(Allah) buyurdu; “Size göklerin 

ve 

yerin gaybını (gizliliklerini) şüphesiz ki Ben bilirim; 

açığa vurduklarınızı da gizlediğiniz şeyleri de Ben bilirim, 



dememiş miydim?” 

 

Enam 

50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum 

ve 

ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. 

Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” 

De ki: 

“Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?” 

59. Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. 

Onları, O’ndan başkası bilmez. 

Karada ve denizde olanı bilir. 

Düşen hiçbir yaprak yoktur ki, onu bilmesin. 

Yerin karanlıkları içine gömülen hiçbir tohum, 

hiçbir yaş ve hiçbir kuru yoktur ki, 

apaçık bir kitaba yazılıyor olmasın. 

 

Araf 

188.De ki: “Ben kendime ne bir yarar 

ve 

ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. 

Allah’ın dilemesi hariç! 

Eğer gaybı bilseydim hayrı/iyiliği daha çok yapardım. 

Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. 

Ben sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim; 

iman eden/inanmak isteyen bir toplum için!” 

 

Nisa 

27. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. 

Şehvetlerine uyanlar ise, 

sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. 

 

Tekvir 

19. şüphesiz o, ikram gören şerefli bir elçinin getirdiği sözdür; 

20. o pek güçlüdür, Arş’ın sahibinin katında itibarlıdır. 

21. Orada kendisine itaat edilir, güvenilir. 

22. ARKADAŞINIZ mecnun değildir; 

23. apaçık ufukta onu/Cebrail’i gördü. 

24. O/Cebrail, gayb konusunda zan/töhmet altında tutulamaz. 

25. Bu, kovulmuş şeytanın sözü değildir. 

26. PEKİ ÖYLEYSE, siz şimdi nereye gidiyorsunuz? 

27. O, âlemler için bir öğüttür; 

28. sizden, dosdoğru yola gitmeyi dileyene... 

29. Evrenin sahibi Allah sizlere dileme (isteme) özgürlüğü verdi. 

Bu özgürlüğü vermeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz. 



Hadid 

22. YERYÜZÜNDE 

ve 

kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, 

Biz izin verdiğimiz takdirde, 

bir Kitaba (Levh-i Mahfuz’a) yazılıyor olmasın. 

Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. 

 

Nisa 

26. ALLAH size (hükümlerini) açıklamak, 

size sizden öncekilerin yollarını göstermek 

ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. 

Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 

 

Enam 

148.ORTAK KOŞAN KİMSELER diyecekler ki: 

“Allah (bizi mümin) yapsaydı; 

ne biz, ne de babalarımız ortak koşmazdık! 

Hiçbir şeyi de haram yapmazdık!” 

Onlardan önce yalanlayan kimseler de böyle demişlerdi, 

sonunda da azabımızı tatmışlardı. 

De ki: “Yanınızda bize çıkarıp (göstereceğiniz) bir bilgi var mı? 

Siz sadece zanna uyuyorsunuz 

ve sadece tahmin yürüterek saçmalıyorsunuz.” 

149.De ki: “Üstün ve kesin kanıt Allah’ındır. 

O dileseydi (size özgür irade vermeseydi), 

hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.” 


