
Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve 
sizin hakikaten huzurumuza geri 

getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Kendisinden 
başka ilâh olmayan gerçek hükümdar, şerefi 
büyük Arşın Rabbi olan Allah çok yücedir.

Courtesy of  Artist Farid Al Ali
Artwork  for the word Allah in Arabic
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Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba 
üstüne çaba göstermektesin; sonunda 

O’na varacaksın.

Ey insan!
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İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 
Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni 

istediği bir şekilde birleştiren,

Ey insan!
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Andolsun, insanı biz 
yarattık ve nefsinin 

kendisine fısıldadıklarını 
biliriz ve biz ona şah damarından 

daha yakınız.
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İnsan, kendisinin kemiklerini 
biraraya toplayamayacağımızı 

mı sanır? Evet, bizim, onun parmak 
uçlarını bile aynen eski haline 

getirmeye gücümüz yeter.

İnsan, kendisinin 
başıboş bırakılacağını 

mı sanır!

www.guidetoislam.com

05
Q



İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını 
mı sanır! O, (döl yatağına) akıtılan meninin 

içinden bir nutte (sperm) değil miydi? 
Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, 
derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp 
şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek 

ve dişiyi var etmişti. Peki (bunları yapan) 
Allah’ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü 

yetmez mi?
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Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi 
kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak 

ki Allah yanında en değerli olanınız, 
O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz 

Allah herşeyi hakkıyla bilendir, her şeyden 
haberdardır.

Ey insanlar!
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Bilsin ki insan için kendi çalışmasından 
başka bir şey yoktur. Ve çalışması da 

ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı 
tastamam verilecektir ve şüphesiz en son 

varış Rabbinedir.

insanın yapıp ettiklerini 
hatırlayacağı gün
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işleriniz
başka başkadır. 

Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik 
ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda 

başarılı kılarız). Kim cimrilik eder, kendini 
müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de 
onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı 

kendisine hiç fayda vermez.
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Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi 
müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli 

kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın 
çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde 

görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah’ın 
azabı çok dehşetlidir! 

Ey insanlar!
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Hâla Kur’an üzerinde gereği gibi 
düşünmeyecekler mi? Eğer o, 

Allah’tan başkası tarafından gelmiş 
olsaydı onun içinde pek çok çelişki 

bulurlardı.

Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından 
uydurulmuş bir şey değildir. Ancak 

kendinden öncekini doğrulayan ve 
o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe 
yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.
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Ey insanlar! 
 Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi 

ve size apaçık bir nur indirdik.   Allah’a iman 
edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah 

onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) 
içine daldıracak ve onları kendisine varan 

dosdoğru yola iletecektir.

www.guidetoislam.com

13
Q




