
EL ĞAFÛR 
 
Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! 
 
 

Bakara 
 
173-) Size yalnızca ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır. Ama 
zor durumda kalanın, kendine zulmetmeden, (haram kılınanı) helal kabul etmeyerek ve haddi aşmadan (ihtiyaç 
fazlasına kaçmadan) yemesinde üzerine bir suç yoktur. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Bakara 182-) Kim vasiyet edenin hata yapmasından ya da bilerek yanlış yapmasından korkup, (vârisler arasında) 
arabuluculuk yaparsa, onun üzerine bir suç yoktur. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Bakara 
 
192-) Eğer vazgeçerlerse (yaptıklarından) Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Bakara 
 
199-) Sonra herkesin topluca döndüğü yerden siz de dönün ve (yetersizliklerinizden dolayı) istiğfar edin. Şüphesiz ki 
Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Bakara 
 
218-) Şüphesiz ki iman edenler ve Allah yolunda hicret ve mücahede edenler var ya, işte onlar, Allah rahmetini 
umarlar. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Bakara 225-) Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin (bilincinizin, haddi aşan) 
getirisinden muaheze eder. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Bakara 
 
226-) Karılarına yaklaşmama yemini edenlere dört ay bekleme vardır. Şayet bu süre içinde yeminlerinden 
dönerlerse, muhakkak Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



Bakara 
235-) (Bekleme sürecindeki) kadınlara evlenme isteğinizi hissettirmenizde veya içinizde saklamanızda bir suç yoktur. 
Allah bilir ki sizin onlara meyliniz olacaktır. Fakat örf dışında, gizlice beraberliğe yeltenmeyin. Bekleme süresi 
doluncaya kadar nikâh bağını kurmayın. Bilin ki Allah bilinçlerinizdekini bilir; bundan dolayı O'ndan sakının. Bilin 
ki Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Âl-i İmran 
 
31-) De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olun; ki Allah sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir." 
 

Âl-i İmran 
 
89-) Ancak, bu hâllerinden sonra (yanlışlarını idrak edip) tövbe ederlerse ve ıslah olurlarsa (yanlışlarını düzeltirlerse), 
muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Âl-i İmran 129-) Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allah'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). Dilediğine mağfiret 
eder, dilediğine (yaptıklarının karşılığı olarak) azap verir. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Âl-i İmran 155-) İki ordu karşı karşıya geldiğinde sizden kaçanlar, bunu, şeytanın (vehmin) kendilerinde oluşmuş yanlış 
fikirleri tahrik etmesi sonucu ortaya koymuşlardır. Allah onları affetti. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Nisa 

23-) Size (şunlarla evlenmek) haram edildi: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek 
kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin 
anneleri ve kendileri ile gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan (doğmuş) evlerinizde bulunan üvey kızlarınız... Eğer üvey 
kızlarınızın anneleri ile birleşmemişseniz (onlarla evlenmenizde) sizin üzerinize bir sakınca yoktur... Ayrıca sizin 
sûlbünüzden gelen oğullarınızın karıları ile iki kız kardeşi birlikte almanız (da size haram edilmiştir)... Ancak 
geçmişte kalan müstesna... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



Nisa 

25-) Sizden, iman eden hür kadınlarla evlenme imkânına sahip olmayanlar, mâlik olduğunuz iman eden genç 
kızlarınızdan (nikâhlasın)... Allah sizin imanınızı (hakikatinizde olarak) bilir... Birbirinizdensiniz... Onları, sahiplerinin 
izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak durarak, iffetli kadınlar olmaları hâlinde, örf üzere 
(mehrlerini) verin... Evliliğe geçtikten sonra eğer bir fuhuş yaparlarsa, (o takdirde) hür kadınlara tatbik edilen azabın 
yarısı onlara verilir... Bu (cariyeler ile evlenme yolu), sizden suç işlemekten korkan kimse içindir... Şartlara 
dayanmanız, sizin için daha hayırlıdır... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nisa 

43-) Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir hâldeyken (sarhoşken), ne dediğinizin bilincinde olacağınız zamana kadar 
ve bir de yolculukta olmanız hariç cünüp iken, boy abdesti alıncaya kadar, salâta (namaza) yaklaşmayın. Eğer 
hasta olmuşsanız veya bir yolculuktaysanız veya sizden biri def'i hâcetten gelirse yahut cinsel ilişkide 
bulunmuşsanız, (boy abdesti alacak) su da bulamamışsanız, (o vakit) temiz toprağa teyemmüm edin... (Şöyle ki) 
yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin... Muhakkak ki Allah Afuvv'dur, Gafûr'dur. 

Nisa 
 
96-) Tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet (bağışlamıştır). Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Nisa 
 
99-) İşte Allah'ın onların suçlarını affetmesi beklenir. Allah Afuvv'dur, Gafûr'dur. 
 

Nisa 
100-) Kim Allah yolunda (zulüm gördüğü yerden, ya da {'Allah'a firar edin', âyetince} özüne doğru) hicret ederse, arzda 
pek çok gidilecek genişlik bulur... Kim Allah'a ve O'nun Rasûlüne (irsâl olanın açıkladığı hakikate) muhacir olarak 
evinden çıkar, sonra da ona ölüm yetişirse, artık onun mükâfatı Allah üzerinedir... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
(Burada zâhir yanı sıra bir iç anlama da dikkat çekmeye çalıştık. A.H.) 

Nisa 
 
106-) Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Nisa 
110-) Kim bir suç işler ya da nefsine zulmederse (benliği yüzünden-benliğini Allah'a şirk koşarsa); sonra (suçunu idrak 
edip) Allah'a istiğfar ederse, Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir (bağışlayıcıdır ve rahmetinden kaynaklanan güzellikleri 
yaşatandır)...  



Nisa 
129-) Ne kadar isterseniz isteyin eşleriniz arasında adaletli davranamazsınız! (Hiç olmazsa) birine aşırı ilgi 
gösterirken diğerlerini boşlukta bırakmayın! Eğer aralarında adaletle davranır ve de korunursanız, muhakkak ki 
Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nisa 
 
152-) Bütün yaratılmışların hakikatının Allah Esmâ'sı olduğuna ve (irsâl ettiği) Rasûllerine iman edip, (irsâl olmaları 
yönünden) hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, Allah onların mükâfatını verecektir. Zaten Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 

Maide 

3-) Size ölmüş hayvan eti, kan, domuz eti, Allah'tan gayrı adına boğazlananlar haram kılınmıştır. Ayrıca boğularak, 
dövülerek öldürülen veya bir yerden düşerek ölen veya derisi yüzülerek öldürülen veya vahşi hayvan tarafından 
parçalanmış olan veya tapınaklardaki dikili taşlarda kesilmiş olan hayvanların etleri de haramdır. Fal oklarıyla (veya 
bu amaçlı araçlarla geleceğe dönük) kısmet aramanız da! Bütün bunlar fısktır (yoldan çıkmaktır)... Bu gün hakikati 
inkâr edenler, sizin Dininizi geçersiz kılma konusunda umutsuzluğa düşmüşlerdir... Artık onlardan korkmayın, 
benden haşyet edin... Bu gün sizin için Dininizi ikmal ettim (Din konusundaki bilgilenmenizi), üzerinizdeki nimetimi 
tamamladım ve sizin için Din (anlayışı) olarak İslâm'a (Allah'a tam teslimiyete) razı oldum... Her kim açlık dolayısıyla 
çok zor durumda kalırsa, haramı helal saymaksızın bunlardan yiyebilir. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Maide 34-) Ancak, elinize geçmeden önce tövbe edenler müstesna... İyi bilin ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Maide 
 
39-) Fakat kim zulmünden sonra tövbe eder ve (hâlini) ıslah ederse, muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder... 
Kesinlikle Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Maide 74-) Hâlâ Allah'a tövbe edip, bağışlanmaları için yalvarmayacaklar mı? Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Maide 
 
98-) Bilin ki Muhakkak ki Allah, Şedîd ül İkab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır); ve dahi Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 

Maide 
 
101-) Ey iman edenler... Size açıklandığında hoşlanmayacağınız şeylerden, soru sormayın! Eğer Kur'ân inzâl 
edilmekteyken cevabından hoşlanmayacağınız şeyleri sorarsanız, cevabı size açıklanır! Allah onları affetmiştir... 
Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 



En'am 
54-) (Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki: "Selâmun aleyküm... Rabbiniz 
rahmeti nefsine yazmıştır! Sizden her kim bilgisizlikten bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder ve (hâlini) 
düzeltirse, muhakkak ki O, Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

En'am 
145-) De ki: "Bana vahyolunanlar içinde yemek yiyen birine haram edilmiş (bir şey) bulamıyorum... Ancak ölü eti, 
akıtılmış kan, domuz eti -ki o gerçekten pistir- ve Allah'tan gayrı adına boğazlanan bozuk inançlı eliyle olursa 
müstesna... Ama kim zorda kalırsa, helal saymayarak ve haddi aşmaksızın (bunlardan yiyebilir)"... Muhakkak ki senin 
Rabbin Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

En'am 
165-) "HÛ" ki; sizi Arz'ın halifeleri kıldı ve size verdiklerinde sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile çıkarmak) 
için, kiminizi kiminizin üstünde mertebelere yüceltendir... Muhakkak ki Rabbin Serî-ül İkab'dır (yapılan suçun 
sonucunu anında yaşatan)! O, elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

A'raf 153-) Ancak öyleleri (de var) ki, kötülükler yaptıktan sonra, ardından pişman olup tövbe ederek, iman ettiler... 
Muhakkak ki Rabbin ondan sonra elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

A'raf 

155-) Musa, tövbe etmeleri için kararlaştırılan yere gelmek üzere, halkından yetmiş adam seçti... Ne zaman ki orada 
onları şiddetli sarsıntı yakaladı, (Musa şöyle) dedi: "Rabbim... Eğer dileseydin (hakikati örtme suçundan dolayı) onları 
da beni de daha önce helâk ederdin! Aramızdaki anlayışı kıtların yaptığı yüzünden bizi helâk mi edeceksin? O 
ancak, senin bir fitnendir; kimi dilersen onunla saptırır ve kimi dilersen hidâyet edersin... Sen Velî'mizsin; bizi 
mağfiret et ve bize rahmet kıl... Sen Gâfir'lerin (bağışlayanların) en hayırlısısın." 

A'raf 
167-) Rabbin ilan edip bildirmiştir ki: "Kıyamet sürecine kadar, kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseleri 
mutlaka bâ'sedecektir"... Muhakkak ki Rabbin, elbette Serî ül İkab'dır (işlenen suçun karşılığını anında oluşturan)... 
Muhakkak ki O elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Enfal 
 
69-) Elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin... Allah'tan korunun. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 



Enfal 70-) Ey Nebi! Esirlerden elinizde bulunanlara de ki: "Eğer Allah kalplerinizde bir hayır (iman) bilirse, size, sizden 
alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar! Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Tevbe 
5-) Haram aylar bitince, (anlaşmayı bozup size saldıran) müşrikleri nerede bulursanız öldürün; onları yakalayıp esir 
alın; onların yollarını gözetleyip, geçitleri kontrol altına alın! Eğer tövbe eder, salâtı ikame eder ve zekâtı verirlerse 
o takdirde yollarını açın... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Tevbe 27-) Sonra Allah, bunun ardından, dilediğinin tövbesini kabul eder... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Tevbe 
91-) Allah ve Rasûlüne içtenlikle durumlarını açan malî yetersizlik içinde olanlara, hastalara ve bu yolda 
bağışlayacak bir şeyi bulamayanlara (sefere çıkmadıkları için), bir vebal yoktur... İyilik yapmak için yaşayanların 
kınanması söz konusu değildir. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Tevbe 
99-) Bedevîlerden kimi de vardır ki, Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allah'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman eder 
ve infak ettiğini Allah indînde yakınlığa vesile olacak şeyler olarak düşünür; Rasûlullah'ın dualarında yer almak için 
vesile edinir... Dikkat edin, muhakkak ki o (infak ettikleri), kendileri için bir yakınlık vesilesidir... Allah onları 
rahmetine dâhil edecektir... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Tevbe 102-) (Sefere çıkmayanların) diğer bir kısmı ise suçlarını itiraf ettiler... Onlar doğru iş ile diğer kötü bir işi 
karıştırdılar... Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Yunus 
 
107-) Allah sende bir sıkıntı açığa çıkarırsa, onu O'ndan başka kaldıracak yoktur! Eğer sende bir hayır irade ederse, 
O'nun lütfunu geri çevirecek de yoktur! O, lütfunu kullarından dilediğine nasip eder... O Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Hud 
 
41-) Dedi ki: "Binin onun içine! Onun akıp gitmesi de durması da ismi Allah olan olaraktır! Muhakkak ki benim 
Rabbim, elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Yusuf 53-) "Ben nefsimi temize çıkarmıyorum... Muhakkak ki nefs, var gücüyle kötülüğü emreder... Rabbimin rahmet ettiği 
müstesna... Muhakkak ki Rabbim Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Yusuf 98-) (Yakup) dedi ki: "Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim... Muhakkak ki O, Gafûr'dur, Rahîm'dir." 



İbrahim 36-) "Rabbim... Muhakkak ki onlar (tanrı edinilenler) insanlardan pek çoğunu saptırdılar... (Artık) kim bana tâbi olur 
ise, muhakkak ki o bendendir... Kim de bana isyan eder ise, muhakkak ki sen Gafûr'sun, Rahîm'sin." 

Hicr  
49-) Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Gafûr'um, Rahîm'im. 

Nahl 
 
18-) Eğer Allah nimetlerini saymaya kalksanız, onların ne olduğunu bilerek saymayı başaramazsınız! Muhakkak ki 
Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nahl 110-) Sonra, muhakkak ki Rabbin, belâya maruz bırakıldıktan sonra hicret edenlerin; sonra mücahede edenlerin ve 
sabredenlerin (yanındadır)... Daha sonra (da) Rabbin muhakkak ki Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nahl 
115-) (Allah) size yalnızca ölmüş hayvan etini (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan gayrı adına boğazlananı haram 
etmiştir... Ama kim zorda kalırsa helal saymayarak ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın (bunlardan yiyebilir)... Muhakkak 
ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nahl 119-) Sonra, muhakkak ki Rabbin, bilgisizlikten ötürü kötülük yapıp, bunun arkasından tövbe ederek düzelenlerin 
tövbelerini gerçekleştirir... Rabbin, bunun sonrasında Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

İsra 
25-) Rabbiniz (hakikatiniz olarak şuurunuzu {insan} ve bilincinizi {nefsinizi} meydana getiren El Esmâ bileşiminiz) 
nefslerinizdekini (bilincinizdekini) daha iyi bilir! Eğer siz sâlihler (hakikate imanın gereğini yaşayanlar) olursanız; 
muhakkak ki O, yetersizliklerinden dolayı tövbe edenlere Gafûr'dur. 

İsra 
44-) Yedi semâ, arz ve onların içindekiler O'nu tespih eder (Esmâ'sının özelliklerini açığa çıkaran işlevleriyle her an 
dönüp dururlar)! Hiçbir şey yok ki, O'nun Hamdı olarak, tespih etmesin! Fakat siz onların işlevini anlamıyorsunuz! 
Muhakkak ki O, Halîm'dir, Gafûr'dur. 

Kehf 
58-) Rabbin Gafûr ve zür Rahmettir (Rahmet sahibi)! Eğer kazandıklarının sonuçlarını hemen yaşatmayı dilemiş 
olsaydı, elbette azabı (vefat ettirmeyi) çabuklaştırırdı! Ancak onlar için vadedilen bir zaman vardır ki, ona 
ulaşmamaları mümkün değildir. 

Hac 60-) İşte böyle... Kim kendisine yapılan eziyete benzeriyle cevap verdikten sonra yeniden aynı eziyete uğrarsa, 
Allah ona mutlaka yardım eder... Muhakkak ki Allah Afuvv'dur, Gafûr'dur. 



Nur 5-) Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hâllerini düzeltenler hariç... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nur 
22-) Sizden faziletli ve varlıklı olanlar; yakınlık sahiplerine, miskinlere ve Allah yolunda göç edenlere vermemeye 
yemin etmesinler... Affetsinler ve hoşgörülü olsunlar... Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 

Nur 

33-) Nikâh (eş-imkânı) bulamayanlar da, Allah kendi fazlından onları zengin edinceye kadar iffetli olsunlar... Sahip 
olduğunuz kölelerden azâtlık belgesi talep edenlerle -eğer onlarda bir hayır bilmiş iseniz- yazılı anlaşma yapınız ve 
onlara Allah'ın size verdiği maldan veriniz... Cariyeleriniz iffetli-namuslu kalmayı dilerler ise, dünya hayatının geçici 
menfaatini isteyerek fuhşa zorlamayın... Kim onları zorlar ise, muhakkak ki Allah onların bu yaptıklarından sonra 
(onlara) Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Nur 

62-) İman edenler ancak şu kimselerdir ki, Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allah'a ve O'nun Rasûlüne iman ederler... 
O'nunla beraber bir iş üzere olduklarında, O'ndan izin istemedikçe çekip gitmezler... Muhakkak ki senden izin 
isteyenler var ya, işte onlar Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allah'a ve O'nun Rasûlü'ne iman edenlerdir... Bazı işleri 
dolayısıyla senden izin istediklerinde, onlardan dilediğin kimseye izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile... 
Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Furkan 6-) De ki: "O'nu semâlardaki ve arzdaki sırrı bilen inzâl etti! Muhakkak ki O Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Furkan 
 
70-) Ancak tövbe eden, iman eden ve imanın gereğini uygulayan müstesna! Allah, onların kötülüklerini iyi 
niteliklere dönüştürür... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Neml 
 
11-) "Ancak (nefsine) zulmeden müstesna! (Zulümden) sonra yaptığı kötü davranışı düzelten kişi için ise ben 
Gafûr'um, Rahîm'im." 

Kasas 16-) "Rabbim! Doğrusu ben nefsime (hakikatime) zulmettim (kendimi beden dünyasına ait kabullenmekle), beni 
mağfiret et!" dedi (Musa)... (Rabbi de) Onu mağfiret etti. Kesinlikle "HÛ" Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Ahzab 
5-) Onlara (evlatlık aldıklarınıza), babalarına nispetle hitap edin... Bu, Allah indînde daha adaletlidir. Eğer onların 
babalarını bilmiyorsanız, bu durumda onlar, sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır... Hata yaptığınız şeyde 
üzerinize bir suç yoktur... Fakat kasıtlı düşünerek yaptıklarınız hariç... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



Ahzab 
 
24-) Böylece Allah, sadıkları (doğrucuları-hakikati tasdik edenleri) sıdkların sonuçlarıyla cezalandıracak; münafıkları 
ise, dilerse azabı yaşatacak yahut onların tövbelerini gerçekleştirecek... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Ahzab 

50-) Ey Nebi! Muhakkak ki biz sana mehrlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ 
elinin mâlik olduklarını (cariyeleri) ve seninle beraber hicret eden; amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının 
kızlarını ve teyzelerinin kızlarını; bir de eğer kendini O Nebi'ye hibe etmiş, O Nebi de onunla evlenmeyi dilemiş ise, 
iman etmiş bir kadını, diğer iman etmişler dışında sana özel olarak helal kıldık... Onlara eşleri ve cariyeleri 
hakkında neyi farz ettiğimizi mutlaka biliyoruz... Sana, bir vebal düşüncesi olmasın diye (bu hükümleri açıkladık)... 
Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Ahzab 59-) Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve iman etmişlerin hanımlarına de ki: "Cilbap"larını (dış elbise) giysinler... Bu, 
onların tanınmalarına, bu yüzden rahatsız edilmemelerine yarar... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Ahzab 73-) Allah, münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandıracak; iman etmiş 
erkeklerle iman etmiş kadınların tövbelerini de gerçekleştirecektir... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Sebe 
 
2-) Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal 
yükselişi) urûc edeni bilir... "HÛ"; Rahîm'dir, Gafûr'dur. 

Sebe 
 
15-) Andolsun ki Sebe halkına kendi meskenlerinde (bedenlerinde) bir işaret vardır! Sağdan ve soldan iki bahçe ile 
çevrili... (Kendilerine): "Rabbinizin yaşam gıdasından beslenin ve O'na şükredin! Tayyib bir belde ve Gafûr bir Rab!" 
(denildi). 

Fatır 
28-) İnsanlardan, dabbelerden (beden türleri-ırklar) ve en'amdan da (hayvansı özellikler) renkleri muhtelif olanlar var! 
Allah'tan, kullarından ancak âlimler ("Allah" ismiyle işaret olunanı fark edenler, Azametini bilenler) haşyet duyar! 
Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Gafûr'dur. 

Fatır 30-) Onlara hak ettikleri karşılığı tam verir ve fazlından da artırır... Muhakkak ki O, Gafûr'dur, Şekûr'dur. 

Fatır 
 
34-) (Adn cenneti yaşamına girenler) dediler ki: "Hamd, üzülmeyi bizden gideren Allah'a aittir... Muhakkak ki 
Rabbimiz, Gafûr'dur, Şekûr'dur." 



Fatır 41-) Muhakkak ki Allah, semâları ve arzı, işlevlerini yitirmemeleri için ayakta tutuyor! Andolsun ki eğer işlevlerini 
yitirseler O'ndan sonra hiç kimse onları ayakta tutamaz... Muhakkak ki O, Halîm'dir, Gafûr'dur. 

Zümer 
53-) De ki: "Ey nefslerinin hakkını vermede israf etmiş kullarım (nefsinin hakikatini yaşamak yerine ömrünü bedensellik 
yolunda harcamış olan)! Allah Rahmetinden ümit kesmeyin! Muhakkak ki Allah bütün suçları (tövbe edene) mağfiret 
eder... Muhakkak ki O, Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Fussılet 
 
32-) "Rahîm Gafûr'dan (Cemâl vasıflarından) bir nüzûl (açığa çıkış) olarak." 
 

Şura 
 
5-) Neredeyse semâlar üstlerinden yarılacaklar (içinden ne çıkacak? A.H.)! Melekler de Rablerinin hamdi olarak 
tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler... Dikkat edin, Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Şura 
23-) İşte bu, Allah'ın, iman edip imanın gereğini uygulayan kullarına müjdelediğidir... De ki: "Sizden yakınlığın 
sevgisi dışında, bu tebliğim nedeniyle bir karşılık istemiyorum"... Kim bir güzellik kazanırsa, onda, onun için bir 
güzellik de biz arttırırız! Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Şekûr'dur. 

Ahkaf 
8-) "Onu (kendi) uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu uydurmuşsam, beni Allah'tan (koruyacak) bir güce sahip 
değilsiniz... 'HÛ', O'nun hakkında ileri gittiğinizi daha iyi bilir... Benimle sizin aranızda şahidim olarak O kâfidir... O, 
Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

Fetih 
 
14-) Semâlar ve arzın mülkü Allah içindir! Dilediğini mağfiret eder (suçlu hâlini örter); dilediğini azaplandırır 
(bedenselliğinin getirisine terk eder)! Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 
 

Hucurat 
 
5-) Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette onlar için daha hayırlı olurdu! Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 
 



Hucurat 
14-) Bedevîler (kabileler-aşiretler hâlinde şartlanmalarla cahilce yaşayanlar): "İman ettik" dediler... De ki: "İman 
etmediniz! Fakat 'müslüman olduk' deyin! İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir! Eğer itaat 
ederseniz Allah'a ve Rasûlüne, (Allah) çalışmalarınızdan hiçbir şey eksiltmez... Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir." 

Hadid 
 
28-) Ey iman edenler! Allah'tan korunun ve Rasûlü olarak Esmâ'sıyla açığa çıkışına iman edin ki rahmetinden size 
iki pay versin ve sizin için kendisiyle yürüdüğünüz bir nûr oluştursun ve sizi mağfiret etsin... Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 

Mücadele 
2-) Sizden, kadınlarından zihar (karısına anam gibisin diyerek ilişkisini kesenler {müşrik âdeti A.H.}) yapanlar; onların 
(kocaların) anaları, onlar (karıları) değildirler! Onların anaları sadece onları doğuranlardır! Muhakkak ki onlar çirkin 
ve aslı olmayan bir laf ediyorlar! Muhakkak ki Allah Afuvv'dur (sonsuz affedici), Gafûr'dur. 

Mücadele 
 
12-) Ey iman edenler! Rasûl ile özel (baş başa) konuştuğunuzda bu özel görüşmenizden önce bir sadaka verin! Bu 
sizin için daha hayırlı ve daha temizdir... Eğer (imkân) bulamazsanız, muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Mümtehine
 
7-) Umulur ki Allah sizinle, düşman olduklarınız arasında bir sevgi oluşturur. Allah Kâdîr'dir... Allah Gafûr'dur, 
Rahîm'dir. 
 

Mümtehine

12-) Ey O Nebi! İman eden kadınlar; Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık 
yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını katletmemeleri, elleri ve ayakları arasında bir (Bi-)buhtan uydurup 
getirmemeleri (yüklendikleri çocuklarının nesebini saptırmamaları) ve onlara emrettiklerinde sana isyan etmemeleri 
üzerine sana sözleşmeye geldiklerinde, onlarla sözleş ve onlar için Allah'tan mağfiret dile... Muhakkak ki Allah 
Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Teğabün 
 
14-) Ey iman edenler! Muhakkak ki eşlerinizden ve evlatlarınızdan (onların içinden) sizin için düşman vardır! Bundan 
ötürü onlardan korunun! Eğer affeder, vazgeçer ve bağışlarsanız, muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Tahrîm 
 
1-) Ey Nebi! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, hanımlarının gönlü olsun diye niçin (kendine) haramlaştırıyorsun? Allah 
Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



Mülk 
 
2-) Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan 
"HÛ"dur! O, Azîz'dir, Gafûr'dur. 
 

Müzemmil 

20-) Muhakkak ki Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında veya üçte birinde kalktığını biliyor... 
Seninle beraber olanlardan bir grubun da! Geceyi ve gündüzü Allah takdir ediyor! (Allah) onu asla 
değerlendiremeyeceğinizi bildi de tövbenizi kabul etti... Kurân'dan kolaylaşanı okuyun (idrak edin)! (Allah) bilir ki, 
sizden hastalar, arzda dolaşıp Allah'ın lütfundan talep eden kimseler ve Allah yolunda savaşan kimseler olacaktır. 
Artık O'ndan kolaylaşan kadarını okuyun; salâtı ikame edin (yönelişi kaîm kılın müşahede ile), zekâtı verin ve Allah'a 
güzel bir ödünç verin... Kendiniz için (önceden) hayırdan ne takdim ederseniz, Allah indînde onun çok daha büyük 
ve hayırlısını bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin! Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Bürûc 
 
14-) O, Gafûr'dur, Vedûd'dur. 
 

 
 


