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İnsanlar, fıtratları ve kâinatı tefekkürlerinin gereği olarak Rubûbiyet tevhîdini kabul
etmeleri ve yalnızca bu tevhîdi kabul etmenin Allah Teâlâ'ya îmân için yeterli olmayınca ve
bu tevhîd, sahibini cehennem azabından kurtaramayacak olunca, elçilerin dâvetleri,
özellikle de elçilerin sonuncusu Peygamberimiz Muhammed'in dâveti, Ulûhiyet tevhîdi
üzerinde yoğunlaşmıştır. -Allah'ın en fazîletli salât ve selâmı, O'nun ve diğer elçilerin
üzerine olsun-. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- insanlardan, Allah Teâlâ’ya
ibâdet etmeyi ve O’ndan başkasına ibâdet etmemeyi içeren "Lâ ilâhe illallah sözünü"
demelerini istiyordu. Müşrik araplar ise ondan kaçıyorlar ve şöyle diyorlardı:

[٥:  ]ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔZ N M L K

J IH G F E [

َ

"O (Muhammed), (o kadar çok) ilâhları nasıl oldu da tek bir ilâh yaptı? Doğrusu,
(haber verdiği ve insanları ona dâvet ettiği) bu, ne tuhaf bir şeydir." 1
Müşrik araplar,bu dâveti bırakması ve putlarına ibâdet etmekte kendilerini başbaşa
bırakması için Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile çok uğraştılar.Müşrikler, kimi
zaman Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e taltifte bulunarak,kimi zaman da onu
tehdit ederek bu konuda onunla her türlü yolu denediler. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve
sellem- ise onlara şöyle cevap veriyordu:
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"Bu işi (dâvâyı) bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, Allah bu

dâvâyı zafere ulaştırıncaya ya da bu uğurda ölünceye kadar, ben bu dâvâyı bırakmam."
Bu tevhîde dâvet etmesi, müşriklerin şüphelerine cevap vermesi ve onların üzerinde
bulundukları dînin bâtıl olduğunu gösteren huccetleri ikâme etmesi için Allah’ın âyetleri,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e peyderpey iniyordu.
Nitekim Kur’an-ı Kerîm’in Ulûhiyet tevhîdine dâvette etmedeki metodları çok çeşitli
olmuştur. İşte biz, bu metodlardan bazılarını kısaca sunmak istiyoruz.

1

Sâd Sûresi: 5

٣

Allah Teâlâ, yalnızca kendisine ibâdet etmeyi ve kendisinden başkasına
ibâdet etmeyi bırakmayı emretmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

[٣٦:  ]ﺳﻮرة اﻟ ﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔZ... ml k j i h g f [
"(Ey insan!) Rabbin sadece kendisine ibâdet etmenizi ve ana-babanıza iyi
davranmanızı kesin bir şekilde emretti." 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

wvut s r q p o n m l[
§¦ ¥ ¤£¢¡ ~}|{ z yx
[٢٢-٢١: ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة اﻵﻳﺘﺎنZ ² ± ° ¯® ¬« ª© ¨
"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan, Rabbinize ibâdet edin.Umulur ki
muttakîlerden olursunuz.Yeryüzünü (kolay hayat sürmeniz için) döşek, gökyüzünü de
sağlam bir bina şeklinde yaratan, bulutlardan yağmur yağdırıp (yerden renk renk) meyve
ve (çeşit çeşit) bitkileri size rızık olarak veren O’dur. O halde, (Allah’ın yaratan, rızık veren
ve yegâne ibâdet edilmeye lâyık olduğunu) bildiğiniz halde O’na hiç kimseyi denk
tutmayın." 2
Allah Teâlâ, cinleri ve insanları kendisine ibâdet etmeleri için yarattığını haber
vermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ّ
[ ٥٦:  ] ﺳﻮرة ا ار ﺎت اﻵﻳـﺔZ I H G F E D C [
"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım." 3

1

İsrâ Sûresi: 23

2

Bakara Sûresi: 21-22

3

Zâriyât Sûresi: 56

٤

Allah Teâlâ, bütün elçileri insanları kendisine ibâdet etmeye ve kendisinden
başkasına ibâdet etmekten yasaklamaya dâvet etmek için gönderdiğini haber vermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

Z ...ON M L K J I H G F E D [
[ ٣٦: ] ﺳﻮرة ا ﺤﻞ اﻵﻳﺔ
"Andolsun ki biz, (geçmişte) her ümmete (topluluğa) bir elçi gönderdik (ve ona
şöyle söylemesini emrettik): ‘Yalnızca Allah’a ibâdet edin ve Tâğûta ibâdet etmekten
sakının." 1
Rubûbiyet, yaratma ve kâinatı tek başına idâre etme gibi işleri Ulûhiyet
tevhîdine delil olarak göstermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

Z w v u t s r q p o n m l[
[٢١: ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة اﻵﻳﺔ
"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan, Rabbinize ibâdet edin.Umulur ki
muttakîlerden olursunuz." 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

º ¹¸¶µ ´ ³² ±°¯...[
[٣٧:  ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻵﻳﺔZ ½ ¼ »
"Eğer (yalnızca) Allah’a ibâdet ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin, onları
yaratan Allah’a secde edin." 3

1

Nahl Sûresi:36

2

Bakara Sûresi: 21

3

Fussilet Sûresi: 37

٥

Yine, şöyle buyurmuştur:

[١٧:  ]ﺳﻮرة ا ﺤﻞ اﻵﻳﺔZ ; : 9 87 6

5 4 3[

"O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hâlâ (Allah’ın
azametini ve yalnızca O’na ibâdet etmeniz gerektiğini) düşünmüyor musunuz?" 1
Allah Teâlâ, yalnızca kendisinin kemâl sıfatlara sahip olmasını ve müşriklerde
bu sıfatların bulunmayışından dolayı yalnızca kendisine ibâdet edilmesinin farz olduğuna
delil göstermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

Z .- , +* )( '&%$#"![
[٦٥: ]ﺳﻮرة ﺮ ﻢ اﻵﻳﺔ
"(Allah) göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde (ey elçi!
Yalnızca) O’na ibâdet et ve O’na ibâdette sabırlı ol. O’nun bir adaşı (benzeri) olduğunu
biliyor musun?" 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

O NM L K J I HG F E D C [
[١٨٠:  ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔZ S R Q P
"En güzel isimler, (Esmâul-Hüsnâ) Allah’ındır. Öyleyse O’na bu güzel isimleriyle
yalvarın (duâ edin). O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın (O’nun isimlerini
ziyâdeleştirmek, noksanlaştırmak ya da tahrif etmek sûretiyle değiştirenleri terk edin).
Onlar, (dünyada) yapmakta olduklarının cezalarını göreceklerdir." 3
Allah Teâlâ, yakın dostu İbrahim -aleyhisselâm-’ın babasına şöyle dediğini haber
vermiştir:

1

Nahl Sûresi: 17

2

Meryem Sûresi: 65

3

A’raf Sûresi: 180

٦

Z P O N M L KJ IH G FE DC BA[
[٤٢: ]ﺳﻮرة ﺮ ﻢ اﻵﻳﺔ
"(Bir zaman İbrahim) babasına (Âzer’e) şöyle dedi: Babacığım! İşitmeyen, görmeyen
ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye (puta) niçin taparsın?" 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

lkj ihgf e dc ba` _[
[١٤:  ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ اﻵﻳﺔZ s r

q p o nm

"(Ey insanlar!) Şayet onlara (putlara) yalvarırsanız, onlar sizin yalvarmanızı
işitmezler.İşittiklerini farz etsek bile size cevap veremezler. Kıyâmet günü de ortak
koşmanızı inkâr ederler (sizi tanımazlar). Bunu sana her şeyden haberdâr olan (Allah) gibi
hiç kimse haber veremez." 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { [
Z µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª
[١٤٨: ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ
"(Rabbine münâcât için Tûr dağına giden) Musa’nın arkasından kavmi, altınlarından
(cansız) böğüren bir buzağı heykelini ilah edindiler. Onlar,o buzağının ne onlarla
konuştuğunu, ne de onlara yol gösterdiğini görmediler mi? Onu ilah edindiler ve
(nefislerine) zulmedenler oldular." 3

1

Meryem Sûresi: 42

2

Fâtır Sûresi: 14

3

A’râf Sûresi: 148

٧

Allah Teâlâ, müşriklerin ilâhlarını âciz ve yetersiz kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

| { z y x w v u t s r q p o[
[١٩٢-١٩١:  ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺘﺎنZ ~ }
"Onlar (müşrikler), kendileri yaratıldıkları halde hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları mı
(Allah’a) ortak koşuyorlar? Halbuki onlar (putlar), ne onlara yardım edebilirler, ne de
kendilerine bir yardımları olur." 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

Zµ´³²± °¯®¬«ª©¨§[
[٥٦: ]ﺳﻮرة اﻹ اء اﻵﻳﺔ
"(Ey elçi! Müşriklere) de ki: Allah’ı bırakıp da (ilâh olduğunu) iddiâ ettiklerinize
yalvarın. Ne var ki onlar, sizden ne bir sıkıntıyı gidermeye, ne de değiştirmeye güçleri
yeter." 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

. - , + * ) ( ' & % $ # " ![
[ ٧٣:  ] ﺳﻮرة ا ﺤﻞ اﻵﻳﺔZ 0 /
"Onlar (müşrikler), Allah’ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan
hiçbir şey veremeyen ve buna güçleri de yetmeyen şeylere (ilâhlara) ibâdet
etmektedirler." 3

1

A’râf Sûresi: 191-192

2

İsrâ Sûresi: 56

3

Nahl Sûresi: 73

٨

Yine, şöyle buyurmuştur:

- , + * ) ( '& % $ # " ! [
<; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .
[ ٧٣: ]ﺳﻮرة ا ﺞ اﻵﻳﺔ

Z @?> =

"Ey insanlar! (Size) bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin (ve iyice düşünün). Allah’ı
bırakıp da ibâdet ettikleriniz (putlar), bir araya gelseler bir sineği dahi yaratamazlar.Sinek
onlardan bir şey kapsa, onlar bunu ondan geri alamazlar. (Bundan daha âciz bir durum
olabilir mi?) İsteyen (sineğin kaptığını kurtarmaya çalışan ilâh) da âciz, kendisinden
istenen (sinek) de âcizdir. (O halde bu kadar âciz olan bu putlar, nasıl olur da ilâhlar
edinilir)."1
Allah Teâlâ, kendisinden başkasına ibâdet eden müşrikleri, akılsızlık ve
ahmaklıkla nitelendirmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

srq ponm lkji hg[
[٦٧-٦٦:  ]ﺳﻮرة اﻷﻧ ﻴﺎء اﻵﻳﺘﺎنZ } | { zy xw vut
"(İbrahim, putları küçümseyerek şöyle) dedi: Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve
zarar vermeyen bir şeye nasıl ibâdet edersiniz? Size de, Allah’ı bırakıp ibâdet etmekte
olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz, (yapmakta olduğunuzun ne kadar kötü olduğunu)
akıl etmez misiniz?" 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½[
[٥:  ]ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف اﻵﻳﺔZ Ï Î Í

1

Hac Sûresi: 73

2

Enbiyâ Sûresi: 66-67

٩

"Onlar (putlar, kendisine yalvaranın) yalvarmasından habersiz oldukları halde,
Allah’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar duâsına cevap veremeyecek olan şeylere
(putlara) yalvarandan daha sapık (ve câhil) kim olabilir?" 1
Allah Teâlâ, kendisinden başkasına ibâdet eden müşrikler ile ibâdet ettikleri
ilâhların âkibetini ve bu ilâhların zorda kaldıklarında kendilerine ibâdet edenleri yalnız
bırakacaklarını açıkça beyan etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

[ZYXW VUTSRQPONM[
nmlkjihgfedcba`_^]\
|{zyxwvutsrqpo
® ¬ «ª©¨§ ¦¥¤ £ ¢ ¡ ~}
[١٦٧-١٦٥:  ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة اﻵﻳـﺎتZ ¸ ¶ µ ´³ ² ±° ¯
"İnsanlardan bazıları Allah’ı bırakıp birtakım putları Allah’a denk tutar ve onları,
Allah’ı sevdikleri gibi severler.Ama îmân edenlerin Allah sevgisi, (onlardan) daha
kuvvetlidir.(Allah’a ortak koşarak nefislerine) zulmedenler, şayet (âhirette) azabı
gördükleri zaman, güç ve kuvvetin hepsinin Allah’a âit olduğunu ve Allah’ın azabının çok
çetin olduğunu önceden bilmiş olsalardı, (Allah’ı bırakıp da putlara tapmazlardı.) Hani o
zaman uyulanlar, azabı gördüklerinde (şirkte) kendilerine uyanlardan uzaklaşırlar.
(Dünyada birbirlerine bağlandıkları) aralarındaki bütün bağlar kopmuştur. Uyanlar dediler
ki: Bizim için (dünyaya) dönüş olsaydı da bizden uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan
uzaklaşsaydık. Böylece onların bütün yaptıklarını Allah, pişmanlıklar halinde onlara
gösterecektir ve onlar, ateşten (ebediyen) çıkacakları da yoktur."2
Yine, şöyle buyurmuştur:

1

Ahkâf Sûresi: 5

2

Bakara Sûresi: 165-167

١٠

lkj ihgf e dc ba` _[
[١٤:  ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ اﻵﻳﺔZ s r

q p o nm

"(Ey insanlar!) Şayet onlara (putlara) yalvarırsanız, onlar sizin yalvarmanızı
işitmezler. İşittiklerini farz etsek bile size cevap veremezler. Kıyâmet günü de ortak
koşmanızı inkâr ederler (sizi tanımazlar). Bunu sana her şeyden haberdâr olan (Allah) gibi
hiç kimse haber veremez." 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½[
Z * ) (' & % $ # " ! ÏÎ
[٦-٥: ]ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف اﻵﻳﺘﺎن
"Onlar (putlar, kendisine yalvaranın) yalvarmasından habersiz oldukları halde,
Allah’ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar duâsına cevap veremeyecek olan şeylere
(putlara) yalvarandan daha sapık (ve câhil) kim olabilir? İnsanlar (hesap vermek için
kıyâmet günü) bir araya toplandıkları (haşrolundukları) zaman, bunlar (dünyada ibâdet
ettikleri putlar), onlara (müşriklere) düşman kesilirler ve onların ibâdetlerini inkâr
ederler." 2
Yine, şöyle buyurmuştur:

,+ * ) ( ' & % $ # " ![
Z ; : 9 8 76 5 4 3 21 0 / . [ ٤١-٤٠: ] ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ اﻵﻳﺘﺎن
"O gün (Allah), onların hepsini topladıktan sonra meleklere: Size ibâdet etmekte
olanlar bunlar mıydı? der. Melekler: (İbâdette senin ortağının olmasından) seni tenzih
ederiz. Bizim (kendisine itaat ve ibâdet ettiğimiz) dostumuz yalnızca sensin, onlar değil.
1

Fâtır Sûresi: 14

2

Ahkâf Sûresi: 5-6

١١

Hayır onlar, (bize değil) cinlere ibâdet ediyorlardı ve çoğu da onlara îmân ediyorlardı,
derler." 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

Y X W V U T S R Q P O N M L[
onmlkj ihgfe dcb a ` _^]\[Z
[١١٦:  ]ﺳﻮرة ا ﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔZ | { z y x wv u t s r q p
"(Kıyâmet günü) Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara: 'Beni ve annemi Allah'ın
dışında (ibâdet edilen) iki ilah edinin' diye sen mi söyledin, buyurduğu zaman o: 'Hâşâ!
Seni tenzih ederim. Benim insanlara haktan başka bir şey söylemem bana yakışmaz. Hem
ben bunu söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin (çünkü hiçbir şey, sana gizli-saklı
kalmaz). Sen nefsimde (gizli) olanı bilirsin, halbuki ben, senin nefsinde olanı bilemem.
Şüphesiz ki sen, gizlilikleri hakkıyla bilensin."2
Allah Teâlâ, (şefaat konusunda) kendileri ile Allah arasında aracılar edinen
müşriklere; şefaatin kendisine âit olduğunu, yalnızca kendisinden isteneceğini, izni
olmadan ve şefaat edilecek kimseye râzı olmadan hiç kimsenin kendisinin nezdinde
şefaat edemeyeceğini onlara açıkça beyan etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ba`_^] \[ ZYXWV UT[
Z qpo n ml kji hgfed c
[ ٤٤-٤٣: ] ﺳﻮرة ا ﺰ ﺮ اﻵﻳﺘﺎن
"Yoksa onlar (müşrikler), Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? (Ey elçi! Onlara)
de ki: Onlar,hiçbir şeye güç getiremez ve akıl erdiremez olsalar da mı (onları şefaatçılar
edinirsiniz)? (Ey elçi! Onlara) de ki: Bütün şefaat, Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü,
O’nundur. (Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi, onlarda dilediği gibi tasarrufta
bulunan, yalnızca O’dur.) (Ölümden) sonra O’na döndürüleceksiniz." 3
1

Sebe Sûresi: 40-41

2

Mâide Sûresi: 116
3
Zümer Sûresi: 43-44

١٢

Yine, şöyle buyurmuştur:

[ ٢٥٥ :  ] ﺳﻮرة ا ﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔZ ²± ° ¯ ® ¬ « ª [
"O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir?" 1
Yine, şöyle buyurmuştur:

æåäãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×[
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"Göklerde nice melekler vardır ki (yüce konumlarına rağmen), Allah’ın dilediği ve
(söz ve ameline) râzı olduğu kimseye (şefaat) izni vermesi dışında, onların şefaatları
hiçbir fayda vermez." 2
Allah Teâlâ, bu âyet-i kerimelerde, şefaatın sadece kendisinin mülkü olduğunu,
şefaatın, yalnızca kendisinden isteneceğini, şefaat edene izin verdikten ve şefaat edilene
de râzı olduktan sonra şefaatın hâsıl olacağını açıklamıştır.
Allah Teâlâ, kendisinin dışında ibâdet edilen ilahlardan, kendilerine ibâdet
edenlere hiçbir şekilde fayda vermeyeceğini ve böyle bir konuma sahip olanın da ibâdete
lâyık olmadığını açıkça beyan etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
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"(Ey elçi! Müşriklere) de ki: Allah'ı bırakıp da ibâdet ettiğiniz ilâhlarınızı çağırın! Onlar
ne göklerde, ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onlar göklerde ve yerde
bir şeye ortak değillerdir. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah'ın huzurunda,
O'nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.O'nun katında, kendisine
izin verdiğinden başkası şefaat edemez.Nihayet kalplerindeki korku giderilince (melekler
kendilerine geldiklerinde birbirlerine): Rabbiniz ne buyurdu? Diye sorarlar. Onlar: Hak,
derler. O, Aliyy'dir, Kebîr'dir."1
Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, şirkin bâtıl ve geçersiz olduğunu açıklayan
birçok örnek vermiştir:
Bu örneklerden bazıları şunlardır:
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"Allah'a şirk koşmaksızın, hanifler olarak kalın.Zirâ kim, Allah'a şirk koşarsa (onun
hidâyetten uzak ve helak olmasının misali); gökten düşüp de kuşların kaptığı (ve azalarını
parçaladığı) veya (şiddetli bir) rüzgarın uçuruma attığı bir şeye benzer." 2
Allah Teâlâ, yüceliği, yüksekliği, genişliği ve şerefinden dolayı tevhîdi, göğe
benzetmiştir. Tevhîdi terk edeni ise, gökten, aşağıların en aşağısına düşen şeye
benzetmiştir. Çünkü tevhîdi terk eden kimse, îmân doruğundan, küfür derekesine (dibine)
düşmüş demektir.
Allah Teâlâ, tevhîdi terk eden kimseyi saptıran şeytanları; insanın azalarını
parçalayan yırtıcı kuşa, kendisini haktan uzaklaştıran hevâsını da onu uzak bir yere atan
şiddetli bir rüzgâra benzetmiştir.
İşte bu; şirkin bâtıl ve geçersiz olduğunu ve müşrik kimsenin, dünya ve âhirette
hüsranda olduğunu açıklamak için Allah Teâlâ'nın Kur'an'da zikretmiş olduğu birçok
örnekten sadece birisidir.
Kur’an'ın, ulûhiyet tevhîdine dâvet etmek ve şirkin bâtıl olduğunu açıklamak için
kullandığı metotlar hakkında bu derste saydığımız şeyler, pek çok metottan sadece birkaç
tanesidir.
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Müslümanın, Kur'an'daki pek çok hayır ve iyilik ile tevhîdin kalpte yerleşmesine
vesile olan iknâ edici ve kesin delilleri bulması ve bütün şüphelerin kendisinden çıkıp
gitmesi için Kur'an'ı iyice düşünerek ve tefekkür ederek okuması gerekir.
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