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ÖLÇMEKLE İLGİLİ KELİMELERDEN 
BİR BİRLERİNE 19'UN KATSAYISI 
KADAR UZAKLIKTA OLANLAR 

 
GA GRUPLARINA GÖRE 

 
GA1 GRUBU 
 
SN983#14;  7:29:4;   (GN19685;  7GA1;)   bil'qisTi  
Elmalılı 7:29 - De ki: "Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde 
yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O'na 
yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz." 
 
SN1656#3;   12:60:6;  (GN31142; 12GA1;) kayla     
Elmalılı 12:60 - "Siz eğer onu bana getirmezseniz, bir daha size hiç 
kile yok, (bir ölçek bile zahire alamazsınız) yanıma da yaklaşmayın" 
 
SN1659#6;  12:63:14;  (GN31180; 12GA1;) naktal       
Elmalılı 12:63 - Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki: 
"Ey babamız! Bizden ölçek menedildi (bize zahire verilmeyecek). Bu 
kere kardeşimizi de bizimle gönder ki, ölçek alabilelim. Biz onu 
kesinlikle koruyacağız." 
 
SN3113#16;  26:181:2; (GN48413; 26GA1;) l'kayla   
Elmalılı 26:181 - "Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın." 
 
========================================= 
GA3 GRUBU 
 
SN6165#9;  101:8:4j;  (GN77504; 101GA3;)   mawaaziynuhu    



Elmalılı-orijinal 101:8 Fakat miyzanları hafif gelen kimse. 
 
SN962#12;  7:8:1;   (GN19383;  7GA3;)   wal'waznu  
Elmalılı 7:8 - O gün (amelleri tartacak) terazi haktır. Kimin (sevap) 
tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. 
 
SN711#8;  5:42:26j;  (GN14519; 5GA3;)   l'muqsiTiyna   
Elmalılı 5:42 - Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. 
Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz 
çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. 
Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, 
adaletli davrananları sever. 
 
SN5462#9;  72:15:2;  (GN74293; 72GA3;)   l'qaasiTuuna   
Elmalılı 72:15 - Ama yoldan çıkanlar, işte onlar cehenneme odun 
olmuşlardır. 
 
========================================= 
GA4 GRUBU 
 
SN4909#7;  55:8:4j;  (GN68879;  55GA4;)   l'miyzaani     
Elmalılı 55:8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. 
 
SN2775#1;  23:102:3;  (GN44996;  23GA4;)   mawaaziynuhuu 
Elmalılı 23:102 - Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl 
bunlar kurtuluşa erenlerdir. 
 
SN5851#18; 83:3:2;   (GN76156; 83GA4;)   kaaluuhum       
Elmalılı 83:3 - Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları 
zaman eksik ölçer ve tartarlar. 
========================================= 
GA5 GRUBU 
 
SN289#4;  2:282:89;   (GN5990; 2GA5;)  aqsaTu   
Elmalılı 2:282 - Ey iman edenler! Belli bir vade ile karşılıklı borç alış 
verişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranızda doğruluğuyla 
tanınmış yazı bilen biri yazsın. Yazı bilen biri, Allah'ın, kendisine 
öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak kendi 
üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın ve herbiri yazarken Rabbi olan 



Allah'dan korksun da haktan birşey eksiltmesin. Şayet borçlu bir 
bunak veya küçük bir çocuk veya söyleyip yazdıramıyacak durumda 
biri ise velisi doğrusunu söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden hazırda 
olan iki kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda yoksa, o 
zaman doğruluğuna güvendiğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın ki, 
birisi unutunca, öbürü hatırlatsın, şahitler de çağırıldıklarında 
kaçınmasınlar; siz yazanlar da az olmuş, çok olmuş, onu vadesine 
kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun 
olduğu gibi; hem şahitlik için daha sağlam, hem şüpheye 
düşmemeniz için daha elverişlidir. Meğer ki, aranızda hemen 
devredeceğiniz bir ticaret olsun, o zaman bunu yazmamanızda sizin 
için bir sakınca yoktur. Alım satım yaptığınız vakit de yine şahit 
tutun. Ayrıca ne yazan, ne de şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer 
onlara zarar verirseniz, o işte mutlaka size dokunacak bir günah olur. 
Üstelik Allah'dan korkun. Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah 
her şeyi bilir.  
 
SN311#7;  3:18:12;   (GN6446; 3GA5;)   bil'qisTi    
Elmalılı 3:18 - Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, 
ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak 
buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. 
 
SN496#2;  4:3:4;   (GN9714; 4GA5;)   tuqsiTuu  
Elmalılı 4:3 - Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli 
davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan 
iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten 
korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip 
olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha 
elverişlidir. 
 
SN620#12;  4:127:31;   (GN12450; 4GA5;)   bil'qisTi  
Elmalılı 4:127 - Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar 
hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası 
kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar 
ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız 
hakkında Kitap'ta size okunan âyetler vardır. Sizin her yaptığınız 
iyiliği, muhakkak Allah bilir. 
 
SN1039#13; 7:85:21;  (GN20696;  7GA5;) l'kayla    



Elmalılı 7:85 - Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey 
kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız 
yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam 
yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra 
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, 
böylesi sizin için daha iyidir!" 
 
SN1661#8;  12:65:22; (GN31222; 12GA5;) kayla        
Elmalılı 12:65 - Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine 
geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki: "Ey babamız! Daha ne 
isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine 
ailemize zahire alır getiririz, kardeşimizi de koruruz, üstelik bir yük 
daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir." 
 
SN2530#3;  21:47:2; (GN42147;  21GA5;)   l'mawaaziyna  
Elmalılı 21:47 - Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir 
kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler 
olarak da biz kâfiyiz. 
 
========================================= 
GA6 GRUBU 
 
SN533#1;  4:40:5;   (GN10646; 4GA6;)   mithqaala    
Elmalılı 4:40 - Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm 
etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat 
artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir. 
 
SN1039#13;  7:85:22;   (GN20697;  7GA6;)   wal'miyzaana  
Elmalılı 7:85 - Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey 
kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız 
yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam 
yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra 
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, 
böylesi sizin için daha iyidir!" 
 
SN1411#5;  10:47:9;  (GN27290;  10GA6;)   bil'qisTi  
Elmalılı 10:47 - Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri 
gelince aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiç zulüm görmezler. 



 
SN1558#19;  11:85:4;  (GN29646;  11GA6;)   l'mikyaala    
Elmalılı 11:85 - "Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine 
getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık 
yaparak fenalık etmeyin." 
 
SN2530#3;  21:47:3; (GN42148;  21GA6;)   l'qisTa     
Elmalılı 21:47 - Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir 
kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler 
olarak da biz kâfiyiz. 
 
SN3114#17;  26:182:1;  (GN48418;  26GA6;)   wa_zinuu  
Elmalılı 26:182 - "Ve doğru terazi ile tartın." 
 
SN4910#8;  55:9:2;  (GN68881;  55GA6;)   l'wazna 
Elmalılı 55:9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 
 
SN5851#18; 83:3:4;   (GN76158; 83GA6;)   wazanuuhum   
Elmalılı 83:3 - Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları 
zaman eksik ölçer ve tartarlar. 
 
========================================= 
GA7 GRUBU 
 
SN1558#19;  11:85:5;  (GN29647;  11GA7;)   wal'miyzaana  
Elmalılı 11:85 - "Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine 
getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık 
yaparak fenalık etmeyin." 
 
SN3114#17;  26:182:2;  (GN48419;  26GA7;)   bil'qisTaasi    
Elmalılı 26:182 - "Ve doğru terazi ile tartın." 
 
SN4910#8;  55:9:3;  (GN68882;  55GA7;)   bil'qisTi      
Elmalılı 55:9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 
 
SN5158#9;  60:8:16;  (GN71276;  60GA7;)   watuqsiTuu     



Elmalılı 60:8 - Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli 
davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. 
 
========================================= 
GA8 GRUBU 
 
SN962#12;  7:8:6;   (GN19388;  7GA8;)   mawaaziynuhuu    
Elmalılı 7:8 - O gün (amelleri tartacak) terazi haktır. Kimin (sevap) 
tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. 
 
SN1418#12;  10:54:18;  (GN27387;  10GA8;)   bil'qisTi   
Elmalılı 10:54 - Zulüm yapmış olan herkes, azabı görünce 
yeryüzündeki her şeyin sahibi olsa da, (o azaptan kurtulmak için) 
hepsini feda ederdi. Ve içten içe pişmanlık duyardı. Fakat aralarında 
adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulüm yapılmaz. 
 
SN1425#19;  10:61:26;  (GN27501;  10GA8;)   mithqaali   
Elmalılı 10:61 - Hangi işi yaparsan yap, Kur'ân'dan ne okursan oku, 
ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken, biz sizin 
üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte zerre kadar hiç bir şey 
Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük, ne de ondan 
daha büyük! Ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. 
 
SN1558#19;  11:85:6;  (GN29648;  11GA8;)   bil'qisTi     
Elmalılı 11:85 - "Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine 
getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık 
yaparak fenalık etmeyin." 
 
SN1661#8;  12:65:25;  (GN31225;  12GA8;)   kaylun       
Elmalılı 12:65 - Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine 
geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki: "Ey babamız! Daha ne 
isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine 
ailemize zahire alır getiririz, kardeşimizi de koruruz, üstelik bir yük 
daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir." 
 
SN4289#14;  42:17:6;  (GN62765;  42GA8;)   wal'miyzaana 
Elmalılı 42:17 - Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, 
belki de kıyamet saati yakındır! 



 
SN6146#9; 99:8:3;   (GN77433; 99GA8;)   mithqaala    
Elmalılı 99:8 Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. 
 
========================================= 
GA10 GRUBU 
 
SN2776#2;  23:103:3;  (GN45002;  23GA10;)   mawaaziynuhuu 
Elmalılı 23:103 - Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da 
kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler. 
 
SN4910#8;  55:9:6j;  (GN68885;  55GA10;)  l'miyzaana     
Elmalılı 55:9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 
 
========================================= 
GA11 GRUBU 
 
SN677#12;  5:8:9;   (GN13729; 5GA11;)  bil'qisTi    
Elmalılı 5:8 - Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve 
adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi 
adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha 
yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır. 
 
SN1557#18; 11:84:17;  (GN29632; 11GA11;) l'mikyaala  
Elmalılı 11:84 - Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i gönderdik. Dedi ki: 
"Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. 
Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde 
görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün 
azabından korkuyorum." 
 
SN1655#2;  12:59:14;  (GN31133; 12GA11;) l'kayla 
Elmalılı 12:59 - Ne zaman ki onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o 
zaman dedi ki: "Babanızdan olan öbür kardeşinizi de bana getirin. 
Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam ölçüyorum ve ben konukseverlerin 
en hayırlısıyım." 
        
========================================= 
GA12 GRUBU 



 
SN1557#18;  11:84:18;  (GN29633;  11GA12;)  wal'miyzaana   
Elmalılı 11:84 - Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i gönderdik. Dedi ki: 
"Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. 
Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde 
görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün 
azabından korkuyorum." 
 
SN2064#12;  17:35:2; (GN36644;  17GA12;)   l'kayla     * GA12   
Elmalılı 17:35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile 
tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. 
 
SN3485#8;  31:16:6;  (GN53269;  31GA12;)  mithqaala       
Elmalılı 31:16 - "Yavrucuğum! Haberin olsun ki, yaptığın bir hardal 
tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde, yahut yerin 
dibinde gizlense, Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince 
şeyleri bilir, her şeyden haberdardır." 
 
SN5158#9;  60:8:21j;  (GN71281;  60GA12;)  l'muqsiTiyna  
Elmalılı 60:8 - Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli 
davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. 
 
========================================= 
GA13 GRUBU 
 
SN2245#3;  18:105:14j;  (GN39248;  18GA13;)  waznan  
Elmalılı 18:105 - İşte onlar, Rabblerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna 
çıkacaklarını inkâr etmişlerdir de bu yüzden iyilik altında yaptıkları 
bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir 
ölçü tutturmayız. 
 
SN5100#8;  57:25:8;  (GN70047;  57GA13;)   wal'miyzaana  
Elmalılı 57:25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle 
gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde 
kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir 
kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve 
peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. 
Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 



 
========================================= 
GA14 GRUBU 
 
SN941#10;  6:152:13; (GN19052;  6GA14;) l'kayla    
Elmalılı 6:152 - Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına 
erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun 
şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz 
kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz 
zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. 
Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. 
 
SN963#13;  7:9:3;   (GN19394;  7GA14;)   mawaaziynuhuu  
Elmalılı 7:9 - Kimin (sevap) tartıları hafif gelirse, işte onlar da 
âyetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana 
sokanlardır. 
 
SN1684#12; 12:88:16; (GN31630; 12GA14;) l'kayla 
Elmalılı 12:88 - Sonra (Mısır'a gidip) onun huzuruna girince, dediler 
ki: "Ey şanlı vezir! Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir 
sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek (zahire) ver, ayrıca sadaka da 
ihsan eyle. Çünkü Allah sadaka verenleri muhakkak mükafatlandırır." 
 
SN1821#16;  15:19:11j;  (GN33815;  15GA14;)   mawzuunin 
Elmalılı 15:19 - Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit 
dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler 
bitirdik. 
      
SN2064#12; 17:35:4;  (GN36646; 17GA14;) kiltum 
Elmalılı 17:35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile 
tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. 
 
SN6163#7;  101:6:4j;  (GN77496; 101GA14;)  mawaaziynuhu    
Elmalılı-orijinal 101:6 İşte o vakıt miyzanları ağır basan kimse. 
 
========================================= 
GA15 GRUBU 
 
SN941#10;  6:152:14;   (GN19053; 6GA15;)   wal'miyzaana  



Elmalılı 6:152 - Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına 
erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun 
şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz 
kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz 
zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. 
Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. 
 
SN2064#12;  17:35:5; (GN36647;  17GA15;)   wazinuu      
Elmalılı 17:35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile 
tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. 
 
SN2530#3;  21:47:12;  (GN42157;  21GA15;)   mithqaala   
Elmalılı 21:47 - Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir 
kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler 
olarak da biz kâfiyiz. 
 
SN4621#4;  49:9:26;  (GN66914;  49GA15;)   wa_aqsiTuu  
Elmalılı 49:9 - Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa 
aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna 
dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını 
adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, 
adil davrananları sever. 
 
SN5461#8;  72:14:5;  (GN74286; 72GA15;)  l'qaasiTuuna   
Elmalılı 72:14 - "Ve biz, bizlerden müslümanlar da var, hak yoldan 
sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu 
arayanlardır." 
 
========================================= 
GA16 GRUBU 
 
SN941#10;  6:152:15;   (GN19054; 6GA16;)   bil'qisTi  
Elmalılı 6:152 - Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına 
erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun 
şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz 
kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz 
zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. 
Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. 



 
SN1659#6;  12:63:10;  (GN31176;  12GA16;)   l'kaylu    *  GA16 
Elmalılı 12:63 - Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki: 
"Ey babamız! Bizden ölçek menedildi (bize zahire verilmeyecek). Bu 
kere kardeşimizi de bizimle gönder ki, ölçek alabilelim. Biz onu 
kesinlikle koruyacağız." 
 
SN2064#12;  17:35:6; (GN36648;  17GA16;)   bil'qisTaasi 
Elmalılı 17:35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile 
tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. 
 
SN5100#8;  57:25:11;  (GN70050;  57GA16;)   bil'qisTi     
Elmalılı 57:25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle 
gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde 
kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir 
kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve 
peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. 
Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 
 
========================================= 
GA18 GRUBU 
 
SN628#1;  4:135:7;   (GN12596; 4GA18;)   bil'qisTi  
Elmalılı 4:135 - Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, 
ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için 
şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah 
ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak 
adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, 
bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır. 
 
SN711#8;  5:42:22;   (GN14515; 5GA18;)  bil'qisTi    
Elmalılı 5:42 - Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. 
Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz 
çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. 
Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, 
adaletli davrananları sever. 
 
SN3609#18;  34:3:16;  (GN55346;  34GA18;)  mithqaalu       



Elmalılı 34:3 - İnkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler. 
De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size 
mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir 
şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi 
muhakkak açık bir kitaptadır." 
 
SN5850#17; 83:2:3;   (GN76151; 83GA18;)   iktaaluu       
Elmalılı 83:2 - Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman 
tam ölçerler. 
========================================= 
GA19 GRUBU 

 
SN314#10;  3:21:13;   (GN6517; 3GA19;)   bil'qisTi    
Elmalılı 3:21 - Allah'ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere 
peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına 
kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele! 
 
SN1368#19;  10:4:17;  (GN26486;  10GA19;)   bil'qisTi   
Elmalılı 10:4 - Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi 
ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak 
ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine 
O'dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı 
bir azap vardır. 
 
SN3538#4;  33:5:4; (GN54055;  33GA19;)   aqsaTu  
Elmalılı 33:5 - Onları (evlatlıkları) babaları adına çağırın. Allah 
yanında o daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin 
dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata 
ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalblerinizin 
kasdettiğinde vardır. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 
 
SN4621#4;  49:9:30j;  (GN66918;  49GA19;)   l'muqsiTiyna  
Elmalılı 49:9 - Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa 
aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna 
dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını 
adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, 
adil davrananları sever. 
 
 



SN4908#6;  55:7:4j;  (GN68875;  55GA19;)  l'miyzaana     
Elmalılı 55:7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 
 
========================================= 


