
Nisa  

25. Sizden kimin; 

hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, 

kendilerine sığınan mümin cariye(esir)lerden (nikâhına) alsın. 

Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. 

Hepiniz birbirinizdensiniz. 

Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri 

ve gizli dost tutmamaları şartıyla, 

himayelerinde olanların izniyle onlarla evlenin, 

evlilik hediyelerini de güzelce verin. 

Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, 

onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. 

Bu içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. 

Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. 

Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

 

Maide 

5. Bugün size temiz 

ve güzel şeyler helâl kılındı. 

Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, 

sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. 

Mümin kadınlardan iffetli olanlarla 

ve 

daha önce kendilerine kitap verilen, 

(Museviyim, İseviyim diyen) iffetli kadınlarla, 

mehirlerini (evlilik hediyelerini) vermeniz kaydıyla evlenmek; 

zina etmemeleri 

ve 

gizli dost tutmamaları şartıyla size helâldir. 

Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse 

bütün işlediği boşa gider. 

Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. 

 

Bakara 

221. İMAN etmedikleri sürece, 

Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. 

Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de; 

mümin bir yabancı kadın, 

Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. 

İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, 

kadınları evlendirmeyin. 

Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; 

iman eden bir köle (savaş esiri olduktan sonra iman etmiş adam), 

Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. 

Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle cennete 



ve 

bağışlanmaya çağırır. 

O, insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. 

 

Enam 

145.DE Kİ: “Bana vahyolunanın içinde, 

yiyen bir kimseye haram edilmiş bir şey bulamıyorum; 

ancak ölü (leş), 

akıtılmış kan, 

domuz eti; 

-ki o, gerçekten (insanlar için sayısız zararları olan) bir pisliktirveya 

Allah’tan başkası adına/şerefine/onuruna, 

günahkârca kesilmiş olan kurban dışında.” 

Ancak kim çaresiz kalıp da aç gözlüce saldırmamak 

ve sınırı aşmamak üzere yemek zorunda kalırsa, 

şüphesiz Rabbin; çok bağışlayandır, esirgeyendir. 

Tahrim 

10. ALLAH, inkâr edenlere, 

Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. 

Bu ikisi, 

kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. 

Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, 

Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. 

Onlara; “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi. 

11. Allah iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. 

Hani o; 

“Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. 

Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru 

ve 

beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti. 

 

Bakara 

148.HERKESİN yöneldiği/hedeflediği bir yön/bir hedef vardır. 

Haydi hep hayırlara koşun, (hayırlarda) yarışın! 

Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. 

Şüphesiz Allah’ın gücü herşeye hakkıyla yeter. 

 


