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Allah CC'HUN Sıfatları ve İsimleriyle İlgili Bazı Ayetler 
 
Asrımızla İlgili Bazı Ayetler 
 
İnsanın Yaradılışıyla İlgili Bazı Ayetler 

Kainatın Yaradılışıyla İlgili Bazı Ayetler  
 
Kavimlerin Ömürleri İle İlgili  Bazı Ayetler 

Kıyametin Kopuşuyla İlgili Bazı Ayetler 
 
Seçtiğim Tüm Ayetler (Orijinal) 

2. Kuran Suresi/ 

213-BÜTÜN İNSANLIK bir zamanlar bir tek topluluktu; [sonra ihtilafa düşmeye başladılar], bunun 
üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya 
seren vahiy(ler) bahşetti ki bununla insanların farklı görüşler edinmeye başladıkları her konuda karar 
verilebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki 
kıskançlıktan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu [vahy]in tevdi edildiği aynı 
insanlardı. Ancak Allah, inananları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; 
çünkü Allah, [ulaşmak] isteyeni doğru yola ulaştırır.  
 
213-İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve 
beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere 
kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, 
aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi 
izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir. 
 
222-SANA [kadınların] ay halleri hakkında soruyorlar. De ki: “O bir zayıflık halidir. Bu yüzden, ay hali 
sırasında kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın; 
temizlendiklerinde ise Allah'ın emrettiği şekilde onlara yaklaşın.” 209 Doğrusu, Allah pişmanlıkla 
kendisine yönelenleri 210 ve özlerini temiz tutanları sever. 
 
222-Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak 
durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden 
onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. 
 
 
223-Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz şekilde girin, ama önce kendi ruhlarınız için bir 
hazırlık yapın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki O'na mutlaka kavuşacaksınız. 
Ve sen de (ey peygamber,) imana erişenleri müjdele. 
 
223-Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (geleceğe 
hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. Allah’a karşı gelmekten sakının ve her hâlde onun 
huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele. 
 
258- Sırf Allah kendisine hükümdarlık bağışladığı için İbrahim ile Rabbi hakkında münakaşa eden o 
(hükümdar)dan haberin yok mu? Hani İbrahim: "Rabbim hayat veren ve ölüm dağıtandır!" demişti. 
Hükümdar cevap vermişti: "Ben (de) hayat verir ve ölüm dağıtırım!" İbrahim: "Allah güneşi doğudan 
doğdurur; öyleyse sen de batıdan doğdur!" demişti. Bunun üzerine, hakikati inkara şartlanmış olan o 
kişi hayretler içinde kaldı: Allah (bile bile) zulüm işleyen toplumu hidayete erdirmez. 
 
258- Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile 
tartışmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim: Rabbim hayat veren ve öldürendir, 
demişti. O da: Hayat veren ve öldüren benim, demişti. İbrahim: Allah güneşi doğudan getirmektedir; 
haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete 
erdirmez. 

http://www.dinbilim.net/ayet/AllahCC.pdf
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259- Yoksa (ey insanoğlu, sen,) halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap olmuş (virane) bir kasabadan 
geçen (ve): "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltebilirmiş?" diyen o kişi (ile aynı fikirde) misin? 
Bunun üzerine Allah, onu yüzyıl süre ile ölü bırakmış ve sonra tekrar hayata döndürerek sormuştu: "Bu 
halde ne kadar kaldın?" O da: "Bu halde bir gün veya bir günden biraz daha az bir süre kaldım" diye 
cevap vermişti. (Allah): "Hayır" dedi, "bu halde bir yüzyıl kaldın! Yiyeceğine ve içeceğine bak -geçen 
yıllar onları bozmamış- ve eşeğine bak! (Biz bütün bunları) insanlara bir ibret olman için (yaptık). Birde 
şu (insanların ve hayvanların) kemiklerine bak -onları nasıl birleştirip et ile örttüğümüzü düşün!" (Bütün 
bunlar) ona açıklanınca, "(Şimdi) öğrendim ki" dedi, "Allah her şeye kadirdir!" 
 
259- Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir 
kasabaya uğradı; «Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!» dedi. Bunun üzerine Allah onu 
öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. «Bir gün yahut daha az» dedi. 
Allah ona: Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. 
Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, 
onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice 
biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. 
260- Hani İbrahim, "Ey Rabbim! Ölüye nasıl hayat verdiğini bana göster!" demişti. O da, "Yoksa 
inancın yok mu?" diye sormuştu. (İbrahim) cevap vermişti: "Hayır, ama (görmeme izin ver) ki kalbim 
tamamen mutmain olsun." "Öyleyse" demişti Allah, "Dört kuş al ve onlara sana itaat etmeyi öğret; 
sonra onları (etrafındaki) her tepeye ayrı ayrı sal; sonra da çağır: uçarak sana gelecekler. Bil ki Allah 
her şeye kadirdir, hikmet sahibidir." 
 
260- İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa 
inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), 
dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her 
dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah 
azîzdir, hakîmdir, buyurdu. 
 
 
268-Şeytan sizi fakirlik ihtimali ile korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah, size bağışlamasını ve 
lütfünü vaat eder: Allah kudret ve egemenlikte sınırsızdır, her şeyi bilendir. 
 
268-Şeytan sizi fakirlikle korkutur[76] ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi 
katından mağfiret ve bol nimet vadediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 
 
269-Dilediğine hikmet bağışlar ve her kime hikmet bağışlanmışsa doğrusu ona en büyük servet 
verilmiş demektir. Ama derin kavrayış sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz. 
 
269-Allah, hikmeti[77] dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş 
demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar 
 
3. Kuran Suresi/ 
59- Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu 
topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi. 
 
4. Kuran Suresi/ 
1-EY İNSANLAR! Sizi bir tek can(lı)dan yaratan, ondan eşini var eden 1 ve her ikisinden pek çok kadın 
ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına 
birbirinizden [haklarınızı] talep ettiğiniz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve bu akrabalık bağlarını 
gözetin. Şüphesiz Allah, üzerinizde daimî bir gözetleyicidir. 
 
1-Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da[104] eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve 
kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, 
üzerinizde bir gözetleyicidir. 
 
dedi; işte (insanoğlu böylece) oluverir. 



Sayfa 3 / 8 

5. Kuran Suresi/ 
27-VE ONLARA gerçeği göstermek için Âdem'in iki oğlunun kıssasını 35 anlat; nasıl ikisinin birer 
kurban sunduklarını ve birinden kabul edildiği halde diğerinden kabul edilmediğini. [Onlardan biri, 
Kâbil,] “Seni mutlaka öldüreceğim!” demişti. [Kardeşi Hâbil] cevap vermişti: “Unutma ki Allah, yalnız 
O'na karşı sorumluluk bilinci duyanların [kurbanı]nı kabul eder. 
 
27-Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de 
birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık 
yüzünden), "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. Diğeri de "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder" 
dedi (ve ekledi:) 
 
 
28-Beni öldürmek için el uzatsan bile, ben öldürmek için sana el uzatmayacağım: Ben bütün âlemlerin 
Rabbi Allah'tan korkarım. 
 
28-"Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan (bile) ben sana, öldürmek için el uzatacak 
değilim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." 
 
29-(Beni öldürürsen,) dilerim, hem kendi günah(lar)ını, hem de benim günahlarımı(n yükünü) yüklenir 
ve böylece cehennemin yolunu tutarsın! Çünkü zalimlerin cezası budur. 
 
29-«Ben istiyorum ki, sen, hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan 
olasın; zalimlerin cezası işte budur.» 
 
30-Fakat diğerinin ihtirası onu kardeşini öldürmeye sürükledi ve onu öldürdü: Böylece hüsrana 
uğrayanlardan oldu. 
 
31-Bunun üzerine Allah, kardeşinin cesedinin çıplaklığını nasıl gizleyebileceğini ona göstersin diye 
toprağı eşeleyen bir karga gönderdi. (Bunu gören Kabil,) "Eyvah" diye haykırdı, "Yazıklar olsun bana! 
Ben, bu karganın yaptığını yapmayacak kadar ve kardeşimin cesedinin çıplaklığını gizleyemeyecek 
kadar aciz miyim?" Ve bunun üzerine vicdan azabı ile çarpıldı. 
 
31-Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga 
gönderdi. (Katil kardeş) «Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini 
gömeyim» dedi ve ettiğine yananlardan oldu. 
 
32-Bu yüzden Biz İsrailoğullarına bildirdik ki, -cinayetin ve yeryüzünde fesadı yayma(nın cezası) olarak 
işlenmesi dışında- eğer bir kimse bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir; ve bir kimse bir 
hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Gerçekten elçilerimiz, onlara hakikatin bütün 
delilleri ile geldiler: ama, buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde her çeşitli aşırılığa meyletmeye 
devam etti. 
 
32-İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her 
kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller 
getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. 
30-Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü: bu yüzden de kaybedenlerden oldu. 
 
 

 

7. Kuran Suresi/ 
11. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin! diye 
emrettik. İblis'in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.   

12. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan 
daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.  
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13. Allah: Öyle ise, "İn oradan!" Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen 
aşağılıklardansın! buyurdu.  

14. İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.  

15. Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.  

16. İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin 
doğru yolunun üstüne oturacağım.  

17. "Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, 
onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!" dedi.  

18. Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki, onlardan kim sana 
uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!   

19. (Allah buyurdu ki) : Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu 
ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz.  

20. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: 
Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. 
21. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti.  

22. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve 
cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım 
mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nida etti.  

23. (Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize 
acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.  

24. Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve 
faydalanma vardır, buyurdu.  

25. "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada (diriltilip) çıkarılacaksınız" dedi.  

26. Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... 
İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).  

27. Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini 
soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları 
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.  

11. Kuran Suresi/ 

118-119-Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Fakat, Rabbinin merhamet ettikleri bir 
yana, hala ayrılıktadırlar, esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin "And olsun ki cehennemi hep 
insan ve cin ile dolduracağım" sözü yerine gelmiştir. 

118-119-Hem, Rabbin dileseydi, bütün insanlığı bir tek ümmet yapardı; fakat [O, yollarını seçmekte 
kendilerini özgür bıraktı diye] hâlâ farklı görüşler benimsemekteler; 150 

 
15. Kuran Suresi/ 
26. Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık 

28.Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan 
yaratacağım."    
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29."Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!"  

30.Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler.   

31.Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.  

32.(Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. 

33.(İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek 
değilim, dedi.  

34.Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!    

35.Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır!   

36.(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.    

37.Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin"   

38."Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."   

39.(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim 
ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!   

40.Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna.    

41.(Allah) şöyle buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."     

42."Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar 
müstesna."  

43.Muhakkak cehennem, onların hepsine vaat olunan yerdir. 
 

17. Kuran Suresi/ 
61. HANİ, meleklere, “Âdem'in önünde yere kapanın” demiştik ve bunun üzerine İblis'in dışında onların 
hepsi yere kapanmışlardı. [İblis]: “Balçıktan yarattığın (bu) yaratığın mı önünde eğileceğim?” demiş,  

62. ve “Benden üstün tuttuğun [şu aptal] şeye bak! Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar zaman verirsen, 
çok azı dışında, onun soyundan gelenleri mutlaka peşime takacağım” diye ekledi.  

63. [Allah] “Haydi, [seçtiğin yolda elinden geleni ardına koymamak üzere] git! Ancak, haberin olsun ki, 
onlardan sana uyanlar(la beraber) hepinizi bekleyen ceza, yaptıklarınızın tam karşılığı olmak üzere, 
cehennem olacaktır!  

64. Haydi, şimdi onlardan gücünün yettiğini sesinle ayart; atlarınla ve adamlarınla  onların üzerine 
yüklen ve (böylece) onların, mallarıyla çocuklarıyla  [ilgili olarak işleyecekleri günahlara] ortak ol; 
onlara vaatlerde bulun; çünkü [onlar bilmezler ki] Şeytan'ın vaat ettiği her şey sadece akıl çelmek 
içindir. 7  

65. [Bununla birlikte yine de] bil ki, [Bana güven bağlayan] kullarım üzerinde senin bir etkin 
olmayacaktır; 80 çünkü kimse Rabbin kadar güvene layık değildir.”  
 
 

18. Kuran Suresi/ 
37. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: "Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden (spermadan) 
yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ettin?" * 
50. Ve [Hatırla Ki] Biz meleklere “Âdem'in önünde yere kapanın!” dediğimiz zaman, İblis dışında, 
onların hepsi yere kapanmıştı. [İblis] görünmeyen varlıklardan  biriydi (cinlerdendi) ; ve böylece 
Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Peki, yine de onu ve avenesini kendinize dostlar. Kuran Suresi/sırdaşlar 
edinecek misiniz, hem de onlar sizin düşmanlarınız olduğu halde? Zalimler adına  bu ne kötü bir 
mübadeledir! 
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20. Kuran Suresi/ 
115. Ve gerçek şu ki, biz Âdem'e önceden buyruğumuzu ulaştırmıştık; ne var ki o bunu unuttu; o'nu, 
yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli bulmadık.  

116. [Şöyle ki:] Biz meleklere, “Âdem'in önünde yere kapanın!” dediğimiz zaman, İblis'in dışında, 
onların hepsi yere kapandı; (İblis bunu yapmaya) yanaşmadı;  

117. ve bunun üzerine Âdem'e: “Ey Âdem!” dedik, “Gerçek şu ki, bu senin ve eşinin düşmanıdır; 
öyleyse, dikkat edin, sizi (bu) has bahçeden çıkarıp da seni bedbaht kılmasın.  

118. (O has bahçe ki,) orada acıkmaman ve kendini çıplak hissetmemen sağlanmıştır; keza, orada 
susamaman ve güneşin sıcaklığından etkilenmemen de sağlanmıştır”.  

120. Ne var ki, Şeytan o'na sinsice fısıldayarak: “Ey Âdem!” dedi, “Sana sonsuzluk ağacını ve 
(dolayısıyla) hiç çökmeyecek bir hükümranlığı(n yolunu) göstereyim mi?”  
 
121. Ve böylece her ikisi de o ağac[ın meyvesin]den yediler; bunun üzerine çıplaklıklarının farkına 
vardılar ve bahçeden topladıkları yapraklarla üzerlerini örtmeye çalıştılar. Ve [böylece] Âdem Rabbine 
karşı geldi ve dolayısıyla ciddî bir hataya düşmüş oldu.  

122. Ama sonra Rabbi [yine de] o'nu [Rahmetiyle] seçip ayırdı; o'nun tövbesini kabul etti ve o'na doğru 
yolu gösterdi;  

123. [yani onlara şöyle] dedi: “Birbirinize düşman olarak hepiniz topluca inin bu [safiyet. Kuran 
Suresi/arınmışlık] makamından! Bununla birlikte, muhakkak ki, size Benden doğru-yol bilgisi 
gelecektir: kim ki Benim doğru-yol öğretimi izlerse yoldan sapmayacak ve bedbaht olmayacaktır. 
 

23. Kuran Suresi/ 
 
12.İmdi, gerçek şu ki, Biz insanı balçığın özünden yaratıyoruz,  

13.ve sonra onu döl suyu damlası halinde [rahimde] özel bir koruma altında tutuyoruz;  

14.sonra bu döl suyu damlasından döllenmiş hücreyi yaratıyoruz; sonra bu döllenmiş hücreden de 
cenini ve ceninden kemikleri yaratıyoruz; ve sonra da kemiklere et giydirip onu yepyeni bir yaratık 
halinde  var edip ortaya çıkarıyoruz: öyleyse, yaratanların en iyisi, en ustası olarak Allah ne yücedir!  

15.Ve bütün bunlardan sonra, kaçınılmaz olarak (hepiniz) ölümü tadıyorsunuz;  

16.ve en sonunda da, Kıyamet Günü, şüphesiz, diriltileceksiniz. 
 

30. Kuran Suresi/ 
 
7- Onlar bu dünya hayatının yalnız görünen yüzünü tanırlar, ebedi ve nihai olandan ise tamamen 
habersizdirler. 
7- Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler. 
 

 
32. Kuran Suresi/ 
7. O, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. 6 Nitekim Allah, insanın yaratılışını balçıktan 
başlatır; 7  

7. O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. 
 
8. sonra basit bir sıvı özünden soyunu sürdürür; 8  

 

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=32&ayet=8
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=32&ayet=8
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8. Sonra onun zürryetini, dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir.  

 

9. sonra ona [yaratılış] amacına uygun bir şekil verip Kendi ruhundan üfler; 9 ve [böylece, ey 
insanoğlu,] sizi hem işitme ve görme [melekeleri] hem de düşünce ve duygularla 10 donatır: [Buna 
rağmen] ne kadar da az şükrediyorsunuz!  

 

9. Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, 
kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!  

 

10. Nitekim [çoğu] insanlar, “Ne! Biz [ölüp] toprağın altında kaybolduktan sonra yeni bir yaratılış eylemi 
sonucunda [hayata yeniden döndürülmüş] mü olacağız?” derler. Hayır, ama [böyle söyleyerek] 
Rablerine kavuşacakları gerçeğini inkar ederler! 11  

 

10. "Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız?" derler. 
Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.  

 

11. De ki: “Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği [bir gün] sizi toplayacak ve sonra (hep birlikte) 
Rabbinize döndürüleceksiniz”.  
 

11. De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize 
döndürüleceksiniz.  

.  

37. Kuran Suresi/ 

 
11-Ve şimdi, o (hakikati inkar ede)nlerden sana cevap vermelerini iste: Onları yaratmak, Bizim 
yarattığımız bu (sayısız mucizelerden) daha mı zordur? Nitekim Biz onları (basit) bir balçıktan yarattık! 

11-Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? 
Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. 

 

38. Kuran Suresi/ 

70. O, [Allah] tarafından bana vahiy edilmemiş olsaydı ben de [size] apaçık bir uyarıda 
bulunamazdım!”  

71. [Nitekim] o zaman, Rabbin meleklere demişti: “Ben balçıktan bir insan yaratacağım;  

72. ona en uygun biçimi verip Kendi ruhumdan kattığım zaman onun önünde yere kapanın!”  

73. Bunun üzerine bütün melekler yere kapandılar,  

74. yalnız İblis kapanmadı: O küstahça böbürlendi ve [böylece] hakikati inkar edenlerden oldu.  

75. [Allah]: “Ey İblis!” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım  şu [varlığın önünde] yere kapanmaktan seni 
alıkoyan nedir? [Başka bir yaratık önünde boyun eğmeyecek kadar] kibirli misin, yoksa [yalnız] 
kendisini üstün görenlerden misin?”  

76. [İblis]: “Ben ondan daha üstünüm!” diye cevap verdi, “Beni ateşten, onu ise balçıktan yarattın”.  

77. [Allah] “Öyleyse” dedi, “bu [meleklik konumu]ndan çık git; çünkü sen artık gözden düşmüş. Kuran 
Suresi/kovulmuş birisin.  
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78. Ve benim lânetim Hesap Günü'ne kadar senin üzerinde olacaktır!”  

79. [İblis] “Ey Rabbim!” dedi, “O halde herkesin dirileceği Güne kadar bana mühlet ver!”  

80. [Allah] “Peki, [öyle olsun]!” dedi, “Sen mühlet verilenlerden oldun,  

81. zamanı [yalnız Benim tarafımdan] bilinen Güne kadar”.  

82. [Bunun üzerine İblis]: “Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü şiddetli bir sapıklığa 
sürükleyeceğim!” dedi,  

83. “Senin ihlaslı kulların dışında [tümünü]!”  

84. [Allah,] “O zaman, gerçek şudur!” buyurdu, “ve Ben bu gerçeği söylüyorum:  

85. Cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım!” 
 

 
 
49. Kuran Suresi/ 

13-Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve sizi kavimler ve kabileler haline 
getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir 
sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. 

 

76. Kuran Suresi/ 

İnsan Suresi 

(Medenî - 31 Ayet - Nüzul: 98 Mushaf:76) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? 

1.İNSAN[ın tarih sahnesinde görünmesin]den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret 
[değil] midir; 1 insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı 2 [bir zaman kesiti]? Muhammed Esed 
Meali 

2. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan 
edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. 

3. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. 

 


