YUNUS SURESİ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ثِ ْغ
ْ٤ِ اُش ِؽ
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Yunus 10/1)

ْ٤ِ ٌ۪ ة ْاُ َؾ
ِ بدُ ْاُ ٌِزَب٣َ ا ُٓ َٰٰ۠ش ِر ِْ َي َٰا
ELİF! LÂM! RÂ! Bunlar, doğru hükümler içeren Kitab’ın ayetleridir.
(Lokman 31/2)

ْ٤ِ ٌ۪ ة ْاُ َؾ
ِ َبدُ ْاُ ٌِزَب٣رِ ِْ َي َٰا
Bunlar, hikmetler /doğru hükümler içeren Kitab‟ın ayetleridir;

(Lokman 31/3)

َٖ٤ ِ۪٘ َس ْؽ َٔخً ُِ ِْ ُٔ ْؾغَٝ ًٟذُٛ
Güzel davrananlar için bir rehber ve bir ikramdır.

(Hud 11/1)

ْ َِق
ْ َٔ ٌِ بة ا ُ ْؽ
ش٤
ٌ َ ا ُٓ َٰٰ۠ش ًِز
ّ ِ ُُ ص ُ َّْ كُٚبر٣َ ذ َٰا
ٍ ْ خ َ۪ج٤ٍ ٌ۪ذ ِٓ ْٖ َُذ ُْٕ َؽ
ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri hem muhkem kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin
iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.

(Hud 11/2)

ا ا ََِّّل ه هُٝٓا َ ََّّل ر َ ْؼجُذ
ش٤
ٌ ۪ثَؾَٝ ش٣
ٌ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ ََِّّ۪٘ٗللاَ ا
Böyle olması, Allah‟tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.
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(Bakara 2/129)

ً ع
ْ ا ْث َؼَٝ َسثََّ٘ب
ْْ  هِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
ُ  ْْ َسِٜ ٤ ۪ش ك
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ب ِر َي٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّلٞ
ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ اَِّٗ َي ا
“Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini bağlamlarında okusun! Kitabı ve hikmeti
öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”

(Bakara 2/151)

ً ع
َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
ُ  ٌُ ْْ َس٤ ۪ع َِْ٘ب ك
َ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َبرَِ٘ب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َّلٞ
َ ًَ َٓٔب ا َ ْس
ا ر َ ْؼَِ ُٔ هٌُُٞٗٞ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓب َُ ْْ ر٣َٝ
َٕٞ
Nitekim içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab‟ı ve hikmeti öğretir,
size bilmediğinizi öğretir.

(Yunus 10/2)

ّ َثَٝ بط
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ا اُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ؾ ِِش اَُّز
ِ َُِِّ٘ َٕا َ ًَب
َ َُّ٘ ْْ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ِِس اُٜ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُع٠َُِٰ  َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ بط َػ َغجًب ا َ ْٕ ا
ٌ بؽ ٌش ُٓ ۪ج
ٖ٤
ِ غ
ِ َّ َهَذ
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ َٕ اٝ ه ْْ هَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشِٜ ّم ِػ ْ٘ذَ َس ِث
ٍ ف ْذ
İçlerinden bir kişiye: “İnsanları uyar! İnananlara da Rableri katında özü sözü doğru kişiler
mertebesine çıkacakları müjdesini ver!” diye vahyetmemiz onlara çok mu tuhaf geldi ki ayetleri
görmezlikte direnen kâfirler: “Bu, tam bir büyücüdür!” dediler?
(Ahzab 33/7)

َْ َۖ ٣َ  اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ ْ٤
َ ۪ٛاِث َْٰشَٝ ٍػُٞٗ ْٖ ِٓ َٝ  ِٓ ْ٘ َيَٝ ْْ ُٜ َضَبه٤۪ٓ َّٖ٤۪ ِاِ ْر ا َ َخ ْزَٗب َِٖٓ اَُّ٘جَٝ
ً ٤ َِ۪ضَبهًب ؿ٤۪ٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا َ َخ ْزَٗبَٝ
ظب
Unutma ki, bütün nebilerden söz aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan... Her bir
nebiden sağlam söz aldık.

(Ahzab 33/8)

 ًٔب٤ ََُ۪ٖ َػزَاثًب ا٣ػذَّ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
َّ ُ ْغـَٔ ََ ا٤َ ُِ
َ َ اَٝ ْْ ْۚ ِٜ ِف ْذه
ِ ْٖ َٖ َػ٤ ۪قبدِه
Bunu, sözlerini tutanların doğruluklarını sorgulamak için yaptık. Kâfirlere de acıklı bir azap hazırladık.

(Kamer 54/54)

ٍ  َعَّ٘ب٢ َ۪ٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ ُٔزَّو
 ٍشَٜ ََٗٝ د
Kendilerini koruyanlar bahçelerde, ırmak kıyılarında dolaşacak,
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(Kamer 54/55)

يٍ ُٓ ْوزَذ ٍِس٤ َِ۪ٓ َم ِػ ْ٘ذ
ِ  َٓ ْو َؼ ِذ٢ ۪ك
ٍ ف ْذ
Doğruluk meclisinde, ölçüleri koyan hükümdarın katında olacaklardır.

(Kaf 50/2)

ت٤
َ زَاَٰٛ َٕٝ ْْ كَوَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٓ ْ٘ز ٌِسُٛ ا ا َ ْٕ َٓعب َءُٞثَ َْ َػ ِغ ٓج
ٌ  ٌء َػ ۪غ٢ْ ؽ
Bunları asıl şaşırtan içlerinden bir uyarıcının gelmesidir. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler: "Bu şaşılacak bir
şey” dediler.

(Araf 7/63)

َُٕٞٔ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽَٝ اُٞ ُِزَزَّوَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُع٠َِٰ  َػ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ َٓعب َء ًُ ْْ ِر ًْ ٌش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ا
İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece kendinizi
koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.”

(Araf 7/69)

ا اِ ْر َع َؼَِ ٌُ ْْ ُخَِ ٓلَب َءٝا ْر ًُ ُٓشَٝ ْْ ُ ْ٘ز َِس ًُ ه٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُع٠َِٰ  َػ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ َٓعب َء ًُ ْْ ِر ًْ ٌش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ا
ْۚ َ  ْاُخ َِْن ثق٢صَ اد ًُْ كٝ ػُٞٗ َّٞٓ ْٖ ثؼ ِذ ه
ََّٕٞللاِ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
ْ ْۣ َ ِ
ِ ْ َ َ ٍ
ا َٰا ََّٓل َء هٝطخً كَب ْر ًُ ُٓش
ِ ْ َْ ِ
Sizi uyarması için içinizden bir kişiye Rabbinizin hatırlatıcı sözlerinin gelmesine şaşırdınız mı? Hatırlasanıza,
Nuh kavminden sonra sizi onların yerine yerleştirdi. Sizi daha iri yapılı hale getirdi. Allah‟ın nimetlerini
hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız."

(Sad 38/4)

اة
ٌ ْۚ َّبؽ ٌش ًَز
ِ ع
َ زَاَٰٛ َٕٝهَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٓ ْ٘ز ٌِسُٛ ا ا َ ْٕ َٓعب َءُٞ َػ ِغ ٓجَٝ
O kâfirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da şöyle dediler: “Bu adam, insanı büyüleyen bir
yalancıdır”.

(Sad 38/5)

َٰ ْ ََ ا َ َع َؼ
بة
ٌ ػ َغ
ُ  ٌء٢َ
ِ َٝ بًٜ َُِٰ خَ اَٜ ُِ اَّل
ْ زَا َُؾَٰٛ َِّٕ اؽذ ًْۚا ا
İlahları tek bir ilah yaptı; öyle mi? Bu gerçekten çok tuhaf bir şey!”
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(Yunus 10/3)

ُذَ ِثّ ُش٣  ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ك ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َُٕٝ اَكَ ََل رَزَ ًَّ ُشٙ هَُّٝللاُ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذ
 َٰر ُِ ٌُ ُْ هٚغٍ ا ََِّّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اِ ْرِٗ ۪ ه٤ ْ۪اَّلَ ْٓ ه َش َٓب ِٓ ْٖ ؽَل
Sizin Rabbiniz Allah’tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış sonra yönetime geçmiştir. İşleri
çekip çeviren O’dur. Şefaat edecek olan, ancak O’nun izninden sonra edebilir. İşte Allah budur,
sizin Rabbinizdir. Siz O’na kul olun. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?
(Hud 11/7)

ُ  ًَبَٕ َػ ْشَٝ ّ ٍَّب٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ك ك
ْْ ًُ َٞ َُِ ْج٤ُِ بء
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ َٔٓ ُ ْا٠َُِ َػٚؽ
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ َُ۪ َّٖ اَُّزُٞو٤َ َُ د
ِ ْٞ َٔ َُٕ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ْاُٞصُٞذ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓ ْجؼ
َ ِْ َُُ ِئ ْٖ هَٝ غ ُٖ َػ َٔ ً هَل
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْؽ٣َا
ٌ  ٓزَا ا ََِّّل ِع ْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ
ٖ٤
Gökleri ve yeri altı günde yaratan da odur. O sırada, yönetim merkezi suyun üstündeydi. Onları yaratması,
hanginiz daha iyi davranacak diye sizi zorlu bir imtihandan geçirmesi içindir. Onlara “Öldükten sonra tekrar
diriltileceksiniz.” desen, ayetleri görmezlikte direnenler kesinlikle şöyle derler: “Bu açık bir sihirden başka bir
şey değil!”

(Secde 32/4)

َه
 ْاُؼَ ْش ِ ه٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ َٔب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
ػ َٓب
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َٕٝغٍ اَكَ ََل رَزَزَ ًَّ ُش٤ ََّل ؽَل۪ هَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُِ۪ٚٗٝ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ د
Allah; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış, sonra Arş‟a, yönetimin başına geçmiş
olandır. Onunla aranıza girecek bir veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

(Araf 7/53)

ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
ْ ُ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ هَ ْذ َٓعب َءٙٞغ
َُ ع
ُ د ُس
ُ َٗ َٖ٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ ُُِٚ٣۪ٝ ْ  رَأ٢ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ ُٚ َِ ه٣۪ٝ ْ َٕ ا ََِّّل رَأٝظ ُش
ُ ْٖ ِٓ  َْ ََُ٘بَٜ َن ك
 ًَُّ٘ب َٗ ْؼ َٔ ه َُ هَ ْذ١ ۪ َْش اَُّز٤ ُٗ َشدُّ كََ٘ ْؼ َٔ ََ َؿْٝ َ ا َُ َٓ٘ب اُٞ ْؾلَؼ٤َ َؽلَ َٓؼب َء ك
ِ ّ ْۚ َس ِثَّ٘ب ِث ْبُ َؾ
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ م ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٝخغ ُِٓش
Onlar, onun uyarılarının gerçekleşmesinden başkasını mı bekliyorlar? Uyarılarının gerçekleştiği gün, evvelce
onu unutmuş olanlar şöyle diyeceklerdir: “Rabbimizin elçileri gerçeğin kendisini getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat
edecek kimseler var mı ki şefaat etsinler? Ya da geri gönderilsek de yapıp ettiğimiz işlerden başkasını yapsak
olmaz mı?” Onlar kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolmuş olacaktır.
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(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ك ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخ َِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ِا َّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ْ ٣َ بس
َّ ُاَٝ ضًب٤ ُ۪ َؽضُٚطُِج
َُُٚ  ا َ ََّلٙد ثِب َ ْٓ ِش ۪ ه
ٍ غ َّخ َشا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـؾ٣
َ ْٔ ؾ
َ اُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُ َؼب
بس َى ه
َ  ْاَّلَ ْٓ ه ُش ر َ َجَٝ ْاُخ َِْ ُن
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. O, gündüzü kendini
sürekli kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki
yaratmak da emretmek de O‟nun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah, pek yücedir.

(Ta Ha 20/109)

َّ ُ َٓ ِئ ٍز ََّل ر َ ْ٘لَ ُغ اْٞ ٣َ
 ًَّلْٞ َُ هَُٚ ٢
َّ َُُٚ َِٕؾلَب َػخُ ا ََِّّل َٓ ْٖ اَر
ِ  َسَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َ م
O gün şefaat, Rahman‟ın onay verdiği ve lehine söz söylenmesine razı olduğu kişilerden başkasına fayda
sağlamaz.

(Sebe 34/23)

َّ ُ ََّل ر َ ْ٘لَ ُغ اَٝ
ْْ ا َٓبرَا هَب ٍَ َسثُّ ٌُ هُُٞ ْْ هَبِٜ  ِثُُِٞع َػ ْٖ ه
َ  اِرَا كُ ِ ّض٠ُ َؽزٓهُٚٓ ا ََِّّل ُِ َٔ ْٖ اَرَِٕ َُ هَٙؾلَب َػخُ ِػ ْ٘ذ
ْۚ
ش٤
ُ  ْاُ ٌَ ۪ج٢
ُّ ِِ  ْاُ َؼَٞ ُٛ َٝ ا ْاُ َؾ َّنُُٞهَب
Onun katında şefaatin, onun izin verdiği kimseden başkasına yararı olmaz. İçten yakarışları sona erdiğinde
onlara; "Rabbiniz ne demişti?" diye sorulur: "Tamamıyla gerçeği söylemiş” derler. O, yücedir, büyüktür.

(Rad 13/2)

َّ ُع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٞ ََّٰٔ َسكَ َغ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ َٝ  ْاُؼَ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ ب ص ُ َّْ ا ْعزَٜ َْٗٝ  ِْش َػ َٔ ٍذ ر َ َش٤َد ثِـ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ق
َُِٕٞ٘هُٞبء َس ِثّ ٌُ ْْ ر
ِ َب٣اَّل
ِ َد َُؼََِّ ٌُ ْْ ثِ ِِ ٓو
ّ ِ َُل٣ ُذَ ِثّ ُش ْاَّلَ ْٓ َش٣ ٠غ ًّٔ ه
َ ُٓ ٍَ  َِّلَ َع١َ ْغ ۪ش٣ ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ ه َشَٝ
Allah gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olandır. Sonra arşa, yönetimin başına geçmiş,
Güneş‟i ve Ay‟ı hizmete koymuştur. Her biri, belli bir süre için akar gider. O, bütün işleri çekip çevirir.
Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar.
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(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼً هب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ  ْغ ِض٤َ ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ هب ا
اُٞٗ ٌْ ثِ َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ِ قب ُِ َؾب
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ثِ ْبُ ِو ْغ ه ِو
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O’dur. Bu, Allah’ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O,
ilk önce yaratır, sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara
çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenlere
de bu kâfirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.
(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ َُّللا
ُ هُ َِ هٙذُ ه٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَٓبئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olan biri var mı?” De
ki: “Başlangıçta yaratmayı yapan ve sonra onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Öyleyse nasıl yalana
sürükleniyorsunuz?”

(Rum 30/11)

َه
َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُُِ ص ُ َّْ اُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ َُّللا
Allah başlangıçta yaratmayı yapar. Sonra onu tekrarlar. Sonra onun huzuruna çıkarılırsınız.

(Rum 30/12)

َُٕٞٓ ظ ْاُ ُٔ ْغ ِش
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ َ٣َٝ
ُ ِِ ُ ْج٣ ُغب َػخ
O saatin geldiği gün, suçlular umutlarını tamamen kaybederler.

(Rum 30/13)

ُ ا ِثُٞٗ ًَبَٝ ؽلَؼَٰ ٓ ُ۬ ُإا
ُ ْْ ِٜ ؽ َش ًَٓب ِئ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ
َٖ٣ ْْ ًَب ِك ۪شِٜ ؾ َش ًَٓب ِئ
Allah‟a ortak saydıklarından hiçbiri onlara şefaatçi olmayacaktır. Hâlbuki onlar, bu ortakları yüzünden kâfir
olmuşlardı.
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(Yunus 10/5)

َّ ُ َع َؼ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘غ
ّ ُا َػذَدَ اُٞٔ ََِبص ٍَ ُِز َ ْؼ
ً ُٗ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ٓب ًء٤َ م
ِ ظ
ِ َ٘ٓ ُٙهَذ ََّسَٝ ساٞ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ق
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اَّل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َخَِنَ ه
َغ ه
َ  ْاُ ِؾَٝ
ِ ّ َّللاُ َٰر ُِ َي ا ََِّّل ثِ ْبُ َؾ ه
Güneşi bir ışık kaynağı, Ay’ı da o ışığı yansıtan bir nur yapan O’dur. Yılların sayısını ve hesabı
bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir. Allah bütün bunları, gerçek varlıklar olarak
yaratmıştır. Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.
(Enam 6/96)

َّ ُاَٝ ع ًٌَ٘ب
ْۚ َفج
ْ٤ِ َِ۪ض ْاُؼ٣
ْ اَّل
ِ ْ كَب ُِ ُن
ُ ۪ ْاُوَ َٔ َش ُؽ ْغجَبًٗ هب َٰر ُِ َي ر َ ْوذَٝ ظ
َ ََ ٤ْ َُّ َعؼَ ََ اَٝ ِبػ
ِ ش ْاُؼَ ۪ض٣
َ ْٔ ؾ
Sabahın alaca karanlığını yaran, geceyi dinlenme zamanı yapan, güneş ile ayı hesaba göre hareket ettiren odur.
Bunlar daima üstün ve bütün kararları doğru olanın koyduğu ölçüdür.

(İsra 17/12)

ا كَن ًَْلُْٞق َشح ً ُِز َ ْجزَـ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ َع َؼ َِْ٘ب اَٝ
ِ َٜ َُّ٘خَ ا٣َ  َع َؼ ِْ َٓ٘ب َٰاَٝ َِ ٤ْ َُّخَ ا٣َ  َٓٗب َٰاْٞ  ِْٖ كَ َٔ َؾ٤ََز٣بس َٰا
ً ُ ر َ ْل ۪قٙق َِْ٘ب
َل٤
ّ ُػذَدَ ا
َّ َءٍ ك٢َ
َغ ه
َ اُٞٔ َِ ُِز َ ْؼَٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
َ  ْاُ ِؾَٝ َٖ٤ ِ۪٘غ
ْ  ًُ ََّ ؽَٝ بة
Geceyi ve gündüzü iki işaret yaptık, sonra gecenin işaretini kaldırdık. Aydınlatıcı olmayı da gündüzün işareti
yaptık. Bunlar, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Biz her
şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Furkan 25/61)

شا٤
َّ ُ ا٢ِ َع َؼ ََ ك١ ۪بس َى اَُّز
ِ َٔٓ غ
ً ُ۪٘ٓ هَ َٔ ًشاَٝ ب ِع َشا ًعبَٜ ٤ ۪ َع َؼ ََ كَٝ  ًعبٝبء ثُ ُش
َ ر َ َج
Gökte burçlar oluşturan, içlerine bir ışık kaynağını ve ışığı yansıtan Ay‟ı koyan zat; ne yüce bir bereket
kaynağıdır!

(Furkan 25/62)

ُ َ ا َ َسادْٝ َ َزَّ ًَّ َش ا٣ ْٕ َ بس ِخ ِْلَخً ُِ َٔ ْٖ ا َ َسادَ ا
ساٞ
ً ٌُ ؽ
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ َع َؼ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
Doğru bilgi edinmek isteyenler veya görevlerini yerine getirmek isteyenler için geceyi ve gündüzü art arda
oluşturan odur.
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(Yunus 10/6)

ْ ٢ا َِّٕ ِك
ٍ ب٣َ ك َ ََّٰل
ََُٕٞزَّو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َّللاُ ِك
ِ اخ ِز ََل
 َٓب َخَِنَ هَٝ بس
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
Şüphesiz gece ile gündüzün farklılaşmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde
kendini koruyan bir topluluk için ayetler vardır.
(Bakara 2/164)

ْ َٝ ك
 ْاُ َج ْؾ ِش٢ ِك١ ر َ ْغ ۪ش٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ ب ِسَٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخ ِز ََل
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ  َثَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َك َث ْؼذ
ش
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
 َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بط
َ  ْاَّلَ ْسِٚ ب ِث٤َ بء ِٓ ْٖ َٓٓبءٍ كَب َ ْؽ
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ِث َٔب
ٍ ب٣َ ك َ ََّٰل
د
َّ َُْٖ ا٤غ َّخ ِش َث
َّ ُاَٝ ِبػ٣َ اُش
ِ َٔٓ غ
ِ ق ۪ش
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ٓدَاثَّ َۖ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ بء
ِ غ َؾب
َ ُٔ ُة ْا
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda yer değiştirmesinde, insanlara yararlı şeyleri denizde
taşıyıp götüren gemilerde, Allah‟ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandırdığı ve her
canlıyı onunla yaratıp yeryüzüne yaydığı suda, rüzgârların farklı biçimlerde esmesinde, gök ile yer arasında
görevli yağmur bulutlarında, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
َك ثَ ْؼذ
ِ اخزِ ََل
 َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بس
َ  ْاَّلَ ْسِٚ َِب ث٤م كَب َ ْؽ
ٍ بء ِٓ ْٖ ِس ْص
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ٌ ٣َ بػِ َٰا٣َ اُش
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ِ ق ۪ش
ْ َ رَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Nur 24/44)

بس
ُ ِِّ َُو٣
ت ه
َ  ْاَّلَ ْث٢ُِ ُٝ۬ ُ َٰر ُِ َي َُ ِؼج َْشح ً َِّل٢ ۪بس ا َِّٕ ك
َ  هَٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ََُّّللاُ ا
ِ ق
Allah gece ile gündüzden birini sürekli diğerinin yerine koyar. Gözleri olanlar için bunda tam bir ibret vardır.

(Lokman 31/29)

َّ ُع َّخ َش ا
ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُظ اُٞ٣َٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُظ اُٞ٣ ََّللا
َ ْٔ ؾ
ٓ
ش٤
ٌ َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ِث َٔب ر َ ْؼ
ا َ َّٕ هَٝ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ا١ ْغ ۪ ٓش٣َ
Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı hizmete
sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
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(Zümer 39/5)

َِ ٤ْ َُّ ا٠َِبس َػ
ِ اَٞ َََّٰٔخَِنَ اُغ
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َ َٜ َُّ٘ ُس اِٞ ّ ٌَ ُ٣َٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٠َِ ََ َػ٤ْ َُّ ُس اِٞ ّ ٌَ ُ٣ ن
ِ ّ ْۚ ك ِث ْبُ َؾ
َّ ُع َّخ َش ا
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ  ا َ ََّل٠غ ًّٔ ه
بس
ُ َّض ْاُـَل٣
َ ُٓ ٍَ  َِّلَ َع١ ْغ ۪ش٣َ ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ ه َشَٝ ظ
َ َٝ
َ ْٔ ؾ
Gökleri ve yeri, gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne sarar.
Güneşi ve ayı hizmete sokmuştur. Her biri, belli bir süre içinde akıp gider. Bilesin ki O üstündür, çok
bağışlayıcıdır.

(Yunus 10/7)

ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ا ِث ْبُ َؾٞم
برَِ٘ب٣َ ُ ْْ َػ ْٖ َٰاٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ بَٜ ا ِثَُّٞٗاه َٔب
ُ  َسَٝ َٕ ُِ ٓوَب َءَٗبٞ ْش ُع٣َ َٖ ََّل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُِٕٞؿَب ِك
Bize döneceğini beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de
ayetlerimize aldırmayanlar var ya...
(Secde 32/10)

َٕٝ ْْ ًَب ِك ُشِٜ ّبء َس ِث
ِ َ ْْ ِث ِِ ٓوُٛ َْ  ه ٍذ َث٣ ۪ن َعذ
ِ  ْاَّلَ ْس٢مَِ َِْ٘ب ِك
َ ا َءاِرَاُُٞٓ هَبَٝ
ٍ َِْ  خ٢ ۪ك َءاَِّٗب َُل
Dediler ki: “Toprakta kaybolup gitmişken mi, biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız?" Aslında onlar Rablerinin
huzuruna varmayı göz ardı edenlerdir.

(Secde 32/11)

َُٕٞ َس ِثّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َعؼ٠َُِٰ  ِ ًّ ََ ِث ٌُ ْْ ص ُ َّْ اُٝ ١ ۪د اَُّز
ِ ْٞ َٔ ُ ٌُ ْْ ََِٓيُ ْا٤كهَٞ َ َز٣ َْ ُه
De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi vefat ettirecek ve daha sonra Rabbinizin huzuruna
çıkarılacaksınız.”

(Ankebut 29/23)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ اَٝ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔزٞغ
ُ َِئ٣  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ ۪ ٓ اِٚ ُِ ٓوَبئَٝ َِّللا
د ه
Allah‟ın ayetlerini ve onun huzuruna varmayı göz ardı etmekte direnenler var ya... İşte onlar benim rahmetimden
ümitlerini kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır.

(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٖ ُ ْْ َػَٛٝ  ْۚب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ًشا َِٖٓ ْاُ َؾِٛ ظب
َ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
َُِٕٞ ْْ ؿَب ِكُٛ اَّل ِخ َش ِح
Onlar dünya hayatını görünen yüzünü bilirler. Onlar ahireti ise hiç umursamazlar.
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(Rum 30/8)

ٍَ ا َ َعَٝ ن
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
 ٰ۠ ْْ َٓب َخَِنَ هِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ٓ ۪ا كَٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّّل ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ك
َٕٝ ْْ َُ ٌَب ِك ُشِٜ ّبئ َس ِث
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ٠غ ًّٔ ه
َ ُٓ
ِ ُ۬ َبط ِث ِِ ٓو
Kendileri üzerine hiç düşünmediler mi? Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları, sadece gerçek ve belli bir
eceli olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rablerinin huzuruna varmayı kesinlikle göz ardı ederler.

(Furkan 25/21)

٢ا ۪ ٓكٝ َسثَّ٘ هَب َُوَ ِذ ا ْعز َ ٌْجَ ُشٟ ٗ ََٰشْٝ َ َ٘ب ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخُ ا٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ َٕ ُِ ٓوَب َءَٗبَٞ ْش ُع٣ َٖ ََّل٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
شا٤
ُ ْٞ َ ػز
ً ا ًَ ۪جًّٞ ُ ػز
َ َٝ ْْ ِٜ ا َ ْٗلُ ِغ
Bize döneceğini beklemeyenler: “Melekler bize de indirilse olmaz mı ya da Rabbimizi görsek!” derler. Onlar
kendilerini büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler.

(Furkan 25/22)

ٓ
ساٞ
ً َٕ ِؽ ْغ ًشا َٓ ْؾ ُغَُُُٞٞو٣َٝ َٖ٤۪ٓ  َٓئِ ٍز ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشْٞ َ٣ َٟٕ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ََّل ثُ ْؾ َٰشْٝ َ َش٣ َّ ْٞ َ٣
Melekleri görecekleri gün bu suçluları sevindirecek hiçbir şey olmayacaktır. Melekler onlara daima: “Yasak!
Yasak!” diyeceklerdir.

(Yunus 10/45)

ُ  ْؾ٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َٖ٣ ۪ ه ْْ هَ ْذ َخغ َِش اَُّزُٜ َ٘٤ْ َٕ َثُٞبسك
َ ا ا ََِّّلُٞٓ ِْ َجض٣َ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ؾ ُش
َ ز َ َؼ٣َ بس
ِ َٜ َُّ٘عب َػخً َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ِث ِِ ٓوًَُٞزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki dünyada sadece, gündüz vakti tanışmayla geçen kısa bir süre kadar kalmış
gibi olurlar. Allah‟ın huzuruna varmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Yunus 10/8)

ٓ
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗبس ِث َٔب ًَب
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َُٰئِ َي َٓأُٝ۬ ُ ا
İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.
(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ اَّل ِخ َشحِ َؽ ِج
ْ ط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ إَُٞٗ ا ََِّّل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ  هُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ ٓوَٝ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların amelleri boşa gider. Onlar karşılık olarak yaptıklarından
başkasını mı bulacaklar?
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(Zümer 39/70)

ْ َِِٔ ػ
ْ ٤َ ّ ِكُٝ َٝ
ََُِٕٞ ْلؼ٣َ  ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔبَٞ ُٛ َٝ ذ
َ ذ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب
Herkese kazancı tam olarak verilecektir. Allah, onların neler yaptıklarını çok iyi bilir.

(Zümer 39/71)

ْ َب كُزِ َؾٛ اِرَا َٓعب ُ۫ ُؤ٠َّ٘ َْ ُص َٓ ًش ها َؽزٓهَٜ  َع٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪نَ اَُّز٤ ۪عَٝ
بَٜٓ ُ  ْْ خَضَ َٗزُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
٠َِٰ َا ثُُٞزَ ها هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ْْ ٌُ ّد َس ِث
ِ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ َأْرِ ٌُ ْْ ُس٣ ْْ ََُا
ْ َّ َُٰ ٌِ ْٖ َؽوَٝ
َٖ٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠َِة َػ
ِ ذ ًَ ِِ َٔخُ ْاُؼَزَا
Ayetleri görmezlikten gelenler kâfirler, bölükler halinde Cehennem‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Zümer 39/72)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓض
َ َْٞ ا اَثُِٞٓ  ََ ا ْد ُخ٤ ۪ه
َ ْ ْۚب كَ ِجئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َع
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem ‟in kapılarından girin. Büyüklük
taslayanların yeri ne kötüymüş!”

(Yunus 10/9)

بس
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ َٜ ْٗ َ ُْ ْاَّلِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ ْۚ ْْ ر َ ْغ ۪شِٜ ِٗ َٔب٣ ْْ ِث ۪بُٜ ُّ ْْ َسثِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣ د
ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ  َعَّ٘ب٢ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, imanlarından ötürü, Rableri doğruya yöneltecektir. Nimet
dolu cennetler içinde etraflarından ırmaklar akacaktır.
(Nisa 4/122)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُِعُ٘ ْذ ِخ
َٖ٣ ۪بس خَب ُِذ
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ه
َل٤
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ َّللاِ َؽوًّ هب
فذَ ُم َِٖٓ ه
 ْػذَ هَٝ ب ا َ َثذ هًآَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları da ölümsüz olarak sonsuza dek kalmak üzere içinden ırmaklar akan
cennetlere sokacağız. Bu, Allah‟ın verdiği gerçek sözdür. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
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(Ankebut 29/58)

ُ  ْْ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخُٜ ََّ٘ئِٞ ّ د َُُ٘ َج
بس
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١ؿ َشكًب ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ  هب ِٗ ْؼ َْ ا َ ْع ُش ْاُ َؼَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları içlerinden ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Orada ölümsüz
olarak kalacaklar. O işleri yapanların ödülü ne güzeldir!

(Yunus 10/10)

ُ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ٣َْٰٞ دَػ
ِ ّ ْْ ا َ ِٕ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةُٜ ٣َْٰٞ  َٰا ِخ ُش دَػَٝ ٌّ ْۚ ع ََل
َ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ُ َّز٤ر َ ِؾَٝ َّْ ُٜ ع ْج َؾبٗ ََي اُِه
َٖ٤۪ٔ َُْاُ َؼب
Bunların oradaki duaları : “Biz sana içten boyun eğeriz Allah’ım”; sağlık dilekleri de “Esenlik
ve güvenlikle selam” sözleridir. Dualarının sonu da şöyle olur: “Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah’tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.”
(Ahzab 33/44)

 ًٔب٣ ْْ ا َ ْع ًشا ًَ ۪شُٜ َُ َّا َ َػذَٝ ٌّ ْۚ ع ََل
َ َُْٚٗٞ ََ ِْو٣ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ ُ َّز٤ر َ ِؾ
Ona kavuştukları gün inanıp güvenenlerin iyilik dilekleri, "Selam!" sözü olur. Allah onlar için pek değerli bir
ödül hazırlamıştır.

(Fatır 35/34)

سٞ
َ سٞ
ٌ ٌُ ؽ
ٌ ُػَّ٘ب ْاُ َؾضَ هَٕ ا َِّٕ َسثََّ٘ب َُـَل
َ َت
َ ٛ ا َ ْر١ٓ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur. Rabbimiz gerçekten
çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."

(Fatır 35/35)

ةٞ
ْ َاس ْاُ ُٔوَب َٓ ِخ ِٓ ْٖ ك
ٌ ُب ُُـَٜ ٤ ۪غَ٘ب ك
ٌ ق
ُّ َٔ ٣َ  ََّلَٝ ت
ُّ َٔ ٣َ  ََّلْٚۚ ۪ ِِ ن
َ َٗ بَٜ ٤ ۪غَ٘ب ك
َ َ ا َ َؽََِّ٘ب د١ٓ ۪اََُّز
"İkramıyla bizi, kalınacak yere yerleştiren odur. Orada bize bir yorgunluk değmeyecek. Bir bıkkınlıkla da
karşılaşmayacağız."

12

(Zümer 39/73)

ْ كُ ِز َؾَٝ َبٛ اِرَا َٓعب ُ۫ ُؤ٠ ْاُ َغَّ٘ ِخ ُص َٓ ًش ها َؽز ٓه٠َُِ ْْ اُٜ َّا َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪نَ اَُّز٤ ۪عَٝ
ْْ ُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
َٖ٣ َ۪ب خَب ُِذُِٛٞ ٌُ ْْ ِه ْجز ُ ْْ كَب ْد ُخ٤ْ َِع ََل ٌّ َػ
َ بَٜ ُ خَضَ َٗز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size, Selâmün aleykum! Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Zümer 39/74)

ُ ٤ا ُ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخ َؽَّٞ ك َٗز َ َج
َْ ؾب ْۚ ُء كَ ِ٘ ْؼ
َٓ َٗ ْش
َ  َسصََ٘ب ْاَّلَ ْسْٝ َ اَٝ َُٙ ْػذَٝ فذَهََ٘ب
َ ١ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ا َ ْع ُش ْاُ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Zümer 39/75)

ٓ
ن
ِ ُهَٝ ْْ ْۚ ِٜ َّٕ ِث َؾ ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُؾ
َ ُ٣  ٍِ ْاُ َؼ ْش ِػْٞ َٖ ِٓ ْٖ َؽ٤ّ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ َٓؽب ۪كٟر َ َشَٝ
ِ ّ  ْْ ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
َ ن
َٖ٤۪ٔ َُ ََ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼب٤ ۪هَٝ
Göreceksin ki melekler arşın çevresini kuşatmışlar, Rablerinin her şeyi güzel yapmasına karşılık O‟na boyun
eğmişlerdir. Onların arasında da doğru bir yargılama yapılmıştır. Şöyle denir: ”Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.”

(Yunus 10/11)

َّ ُبط ا
َٖ ََّل٣ ۪ ه ْْ كََ٘زَ ُس اَُّزُٜ ُِ ْْ ا َ َعِٜ ٤ْ َُِ ا٢
ُ َؼ ِ ّغ َُ ه٣ ْٞ ََُٝ
ِ َُِِّ٘ َُّللا
ِ ُ ِْش َُو٤ ْْ ِث ْبُ َخُٜ َُؾ َّش ا ْعزِ ْؼ َغب
َ ن
ُ ٢ َ۪ٕ ُِ ٓوَب َءَٗب كَٞ ْش ُع٣
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤ه ْـ
Eğer Allah, insanlara hayrı verdiği çabuklukta şerri de verseydi onların sonları gelirdi. Bize
kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bırakırız, bocalar dururlar.
(Kehf 18/58)

ْٖ َُ ٌ ِػذْٞ َٓ ْْ ُٜ َُ َْ َاة ث
ِ ُ َإ٣ ْٞ َُ اُش ْؽ َٔ ه ِخ
َّ ُٝس رٞ
ُ ُ َسث َُّي ْاُـَلَٝ
َ  ُْ ْاُ َؼزَ هُٜ َُ ََ ا َُ َؼ َّغُٞغج
َ ًَ  ْْ ِث َٔبُٛ ُ اخز
ئِ ًَلْٞ َٓ ُِ۪ٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٝ ِغذ٣
Senin Rabbin çokça bağışlayan ve ikramı bol olandır. Yaptıklarından dolayı onları hemen hesaba çekseydi,
azaplarını anında verirdi. Ama onların cezalandırılacakları ve hiçbir kaçış yolu bulamayacakları bir gün vardır.
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(Neml 27/4)

 هُٜ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َُ ََّّ٘ب٣ َبَّل ِخ َش ِح ص
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٕٞ
Ahirete inanmayanlara ise işlerini güzel gösteririz. Onlar da bocalar dururlar.

(Nahl 16/61)

ٓ
ُ ِبط ث
٠ْۚ ًّٔ غ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َش َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ َ ْغز َ ْو ِذ٣  ََّلَٝ ًعب َػخ
َ ََٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣  ْْ ََّلُٜ ُِكَ ِبرَا َٓعب َء ا َ َع
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde kimseyi canlı bırakmazdı. Ama
Allah, onlara belirlenmiş ecellerine kadar süre tanır. Ecelleri gelince bir an bile erteleyemezler. Onu, öne de
alamazlar.

(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َش َى َػُٞغج
٠ُِٓ َٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخٛ ِشْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ًَ بط ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
شا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبرَا َٓعب َء ا َ َع٠ْۚ ًّٔ غ
ً ۪ ثَ ۪قَّٙللاَ ًَبَٕ ثِ ِؼجَب ِد
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.

(Yunus 10/12)

ْٕ َ ُ َٓ َّش ًَبٙم َّش
َ ًَ  ٓهَب ِئ ًٔ ْۚب كََِ َّٔبْٝ َ  هَب ِػذًا اْٝ َ ۪ ٓ اٚغبَٕ اُن ُُّّش دَ َػبَٗب ُِ َغ ْ٘ ِج
ُ ُْٚ٘ ػ
ِْ ظ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ ؾ ْلَ٘ب
َ ْٗ اَّل
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٤ َّ۪ٖ ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشك٣ِ ُ ًَ َٰز ُِ َي ُصٚغ ه
َّ َٓ م ٍ ّش
ُ ٠َُِٰ ػ َٓ٘ب ا
ُ َ ْذ٣ ْْ َُ
İnsanın başı sıkıştı mı, yanları üzerine basarken, otururken veya ayaktayken bize yalvarır
durur. Ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, sanki başı sıkışıp da bize hiç yalvarmamış gibi
davranır. Dengesizlerin yaptıkları şey işte böyle kendilerine güzel görünür.
(Enam 6/63)

ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤َُ٘ ۪ ّغ٣ ْٖ َٓ َْ ُه
۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ََٰ ْۚخً َُئِ ْٖ ا َ ْٗغ٤ ُخ ْلَٝ ػب
ِ ظُِ َٔب
ً ن ُّش
ُ  ْاُجَ ْؾ ِش ر َ ْذَٝ د ْاُجَ ِ ّش
َ َ ُ رَٚٗٞػ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
De ki: “Bizi buradan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine getirenlerden oluruz' diye yalvara yalvara
içten içe onu yardıma çağırdığınızda, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?”
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(Enam 6/64)

ًَُٕٞ ة ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر ُ ْؾ ِش
ٍ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ ًَ ْشَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ُ٘ ۪ َّغ٣ َُّللا
هُ َِ ه
De ki: “Sizi hem oradan hem de her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra siz yine de ona ortaklar uydurursunuz.”

(İsra 17/67)

ْْ مز ُ ه
ْ  ْاُجَ ِ ّش اَػ َْش٠َُِ ٌُ ْْ ا٤ُ كََِ َّٔب َٗ هغْٙۚ َّب٣َِٕ ا ََِّّٓل اُٞم ََّ َٓ ْٖ ر َ ْذػ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ  ْاُجَ ْؾ ِش٢ِغ ٌُ ُْ اُن ُُّّش ك
ُ غ
ساٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ
ً ُبٕ ًَل
َ ْٗ اَّل
Denizde başınıza bir sıkıntı gelince, yardıma çağırdıklarınızın hepsi kaybolup gider, sadece Allah kalır. Allah
sizi kurtarıp karaya çıkarınca da ondan yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür.

(Ankebut 29/65)

ْۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ق
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ُٛ  ْاُجَ ِ ّش اِرَا٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣
ا هُٞ  ْاُلُ ِْ ِي دَ َػ٢ا ِكُٞكَ ِبرَا َس ًِج
Gemiye bindiklerinde Allah‟ın dinine bir şey katmadan sadece ona yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya
çıkarınca bir de bakarsınız ki yine ortak koşuyorlar.

(Rum 30/33)

ٌ ُ َس ْؽ َٔخً اِرَا كَ ۪شْٚ٘ ِٓ ْْ ُٜ َ ص ُ َّْ اِ ٓرَا اَرَاهِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ ْْ ُٜ َّا َسثْٞ م ٌّش دَ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
ُ بط
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ َُّ٘ظ ا
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ِٜ ِّث َش ِث
İnsanlara bir zarar dokunduğunda Rablerine yönelerek yalvarıp yakarırlar. Sonra Rableri onlara kendinden bir
ikram tattırsa bakarsın ki bir kısmı Rablerine ortak koşuyorlar.

(Rum 30/34)

ٰ۠ ُ ه ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٓٔب َٰارَٝ ٌْلُ ُش٤ُِ
َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كٞ
َ ْٞ غ
Bunu, onlara verdiklerimizi görmezden gelerek nankörlük etmek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında
öğrenirsiniz.

(Zümer 39/8)

اٞػ
ُ َٕغب
ُٓ َ ْذ٣ َٕ َٓب ًَب٢ِ
ِْ ظ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ ْٗ اَّل
َ ُ َٗغْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔخَََُّٚٞ  ص ُ َّْ اِرَا خِٚ ٤ْ َُِجًب ا٤ ُ۪٘ٓ َُّٚم ٌّش دَ َػب َسث
ً َِ۪ هُ َْ ر َ َٔز َّ ْغ ثِ ٌُ ْل ِش َى هٚ ِِ ۪ ه٤ع ۪ج
ة
ْ َ َل اَِّٗ َي ِٓ ْٖ ا٤
ِ ف َؾب
ِ ُ٤ُِ  َعؼَ ََ ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادًاَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْجِٚ ٤ْ َُِا
َ ْٖ ن ََّ َػ
بس
ِ َُّ٘ا
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da Allah‟a benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah‟ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kâfirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.”
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(Zümer 39/49)

َٰ
٢
ُ َٕغب
ِْ ظ
َّ َٓ كَ ِبرَا
َ ْٗ اَّل
َ ِٛ َْ  ِػ ِْ ه ٍْ َث٠ُِ َػُٚز٤ ۪رُٝ۫ ُ ُ ِٗ ْؼ َٔخً َِّٓ٘ب هَب ٍَ اَِّٗ َٓٔب اٙ َُْ٘بََّٞ م ٌّش دَ َػبَٗب ص ُ َّْ اِرَا خ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََّلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ٌِكزَْ٘خ
İnsanın başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek “Bu, bana bendeki bir ilme karşılık
verildi” der. Oysa fırsat verilmesi bir fitnedir, imtihandır ama çoğu bunu bilmez.

(Yunus 10/13)

ُإْ ُِٓ٘ ه٤ُِ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ د
َ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ َُ َّٔبَِٝ ٌَْ٘ب ْاُوُ ُشْٛ َ َُوَ ْذ اَٝ
اٞ
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َٓعب َءرَٝ اُٞٔ َِظ
َٖ٤۪ٓ  َّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َ ْاُو١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِض
Sizden önce nice kuşakları yanlış yola girdiklerinde etkisiz hale getirdik. Onlara gelen elçiler,
apaçık belgelerle gelmişlerdi ama inanmamaya kararlıydılar. Biz suçlular topluluğunu böyle
cezalandırırız.
(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  ََّل ر َ ِض ُسَٝ  هبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِْٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ ٣َ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼزّ ِ۪ثَٝ ٟا ُ ْخ َٰش ه
َّلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendisi için gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Hiçbir günahkâr başkasının
günahını yüklenmez. Biz bir elçi göndermeden azap edecek değiliz.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َؾ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ َ۪خً ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣ ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِ ٓرَا ا َ َس ْد َٓٗب اَٝ
شا٤
ً ۪ٓ ر َ ْذ
Bir yeri helak etmek istediğimizde oranın şımarıklarına emirlerimizi ulaştırırız. Onlar tamamen yoldan çıkarlar.
Artık helakin şartları oluşur, sonra orayı yerle bir ederiz.

(İbrahim 14/9)

 ْْ ا ََِّّلُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ه ْْ ََّلِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َ هدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَ ُ۬ ُإا اَُّز٣ ْْ ََُا
هه
۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثُُٞٓ هَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢ٓ ۪ ْْ كُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ ا اُّٝٓد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ َّْللاُ َٓعب َءر
ت
ُ  ؽ ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ ۪اَِّٗب َُلَٝ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ ََُِٗ َٓ٘ب اٞػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin haberlerini ise
Allah‟tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle gelmişlerdi ama onlar, lafı ağızlarına tıkayarak şöyle
demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden dolayı da kuşku
veren bir şüphe içindeyiz.”
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(Fussilet 41/14)

ا ا ََِّّل ه هُٝٓ ْْ ا َ ََّّل ر َ ْؼجُذِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َع َُ ِٓ ْٖ ث
ؽب َء َسثَُّ٘ب
َٓ ْٞ َُ اَُُّٞللاَ هَب
ُ اُش
ُّ ُْ ُٜ ْاِ ْر َٓعب َءر
َٕ۪ٝ ًَب ِك ُشََّٚلَ ْٗضَ ٍَ َٓ َٰ ِٓ ِئ ٌَخً كَ ِبَّٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِث
Kendilerinden önce ve onlardan sonra gelen elçiler “Allah‟tan başkasına kul olmayın.” dediklerinde şu karşılığı
almışlardı: “Rabbimiz gerek görseydi melekleri indirirdi. Biz, sizin elçiliğinizi tanımayız.

(Fussilet 41/15)

َ َ ا َٓ ْٖ اُُٞهَبَٝ ن
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ  هح ً اَّٞ ُؽذُّ َِّٓ٘ب ه
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كٝكَب َ َّٓب َػبدٌ كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َك ِثـ
َ َ  اَٞ ُٛ ْْ ُٜ َ َخَِو١ ۪اَُّز
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ ً  هحَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ ُّؽذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah‟ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
ِحٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ِ ك١اة ْاُ ِخ ْض
َ َ ْْ َػزُٜ َو٣ ۪د ُُِ٘ز
َ  ٍَّبّ ٗ َِؾ٣َ ا٢ٓ ۪ف ًشا ك
َ كَب َ ْس
َ ف ْش
َ  ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َٰ ْ اة
َٕٝق ُش
ُ ََُؼَزَٝ َ هب٤ْٗ ُّاُذ
َ ْ٘ ُ٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ٟاَّل ِخ َشحِ ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgar gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.

(Fussilet 41/17)

ٕ ِث َٔبٞ
ِ فب ِػوَخُ ْاُ َؼزَا
َ ْْ ُٜ ْ كَب َ َخزَرٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ َػ٠ َٰٔا ْاُ َؼُُّٞ ْْ كَب ْعز َ َؾجَٛ٘ب٣ْ َذَٜ َدُ كُٞٔ َ ا َ َّٓب صَٝ
ِ ُٜ ُة ْا
ْۚ ُ ٌْ ِغج٣َ اًَُٞٗب
َٕٞ
Semud halkına da doğru yolu gösterdik ama onlar doğruyu değil, körlüğü tercih edince yaptıklarına karşılık
gökten gelen alçaltıcı bir azaba çarpıldılar.

(Sebe 34/34)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشٚب اَِّٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثَٛٓ ُٞش ا ََِّّل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ك
Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen şeyleri görmek
istemiyoruz".

(Tegabun 64/5)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ِٛ ثَب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ اُٞا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ كَزَاهَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَإُا اَُّز٣ ْْ ََُا
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.
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(Tegabun 64/6)

ْ ُٗ ًَبَََّٰٚٗر ُِ َي ِثب
٠َ٘ا ْعز َ ْـَٝ اْٞ ََُّٞ َ رَٝ اََٝٗ٘ب كَ ٌَلَ ُشُٝذْٜ ٣َ ا ا َ َثؾ ٌَشُُٞٓ د كَوَب
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
هه
ٌ ذ٤۪ٔ  َؽ٢
َ َُّللا
 هَٝ َُّللا
ٌّ ِ٘ ؿ
Bunun sebebi şudur: Elçileri açık belgelerle gelmişti. Onlar ise “Bu adamlar mı bizi yola getirecek?” deyip
ayetleri görmezlikten gelmiş, yüz çevirmişlerdi. Allah‟ın kimseye ihtiyacı olmaz. Varlıklı olan, her yaptığını
güzel yapan O‟dur.

(Yunus 10/14)

ُ ْ٘ َُِ٘ ْْ ِٛ ك ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ََُِٕٞٔ ْق ر َ ْؼ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِق ك
َ ٤ًَ ظ َش
َ ِص ُ َّْ َعؼَ َِْ٘ب ًُ ْْ خ َََٓلئ
Sonra bu topraklarda sizi onların yerine geçirdik ki sizin nasıl davranacağınıza bakalım.
(Araf 7/128)

ْۚ فجِ ُش
ٰ۠ ك ِ ه
ِٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَبد ۪ ه
َٓ َ٣ ْٖ َٓ بَٜ ُ سصٞ
ْ اَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هُٞ٘٤ ا ْعز َ ۪ؼِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَب
َ ا ا َِّٕ ْاَّلَ ْسٝ
ِ ُ٣ ِّٰلل
َٖ٤ ۪ ْاُؼَبهِجَخُ ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ
Musa halkına şöyle dedi: “Yardımı doğrudan Allah‟tan isteyin ve sabredin. Yeryüzü Allah‟ındır. Kulları içinden
uygun gördüğünü oraya mirasçı kılar. Mutlu son, Allah‟tan çekinerek kendini koruyanların olacaktır.

(Araf 7/129)

ْْ ًُ َُّٝ  ِِ َي َػذْٜ ُ٣ ْٕ َ  َسثُّ ٌُ ْْ ا٠ َٰ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب ِعئْزَ٘ هَب هَب ٍَ َػغَٝ ََ٘ب٤َ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ رَأ ْ ِر٣ ۪رُٝ۫ ُ ا اُُٞٓ هَب
ُ ْ٘ ٤َ َك ك
ََُِٕٞٔ ْق ر َ ْؼ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ ْغز َ ْخ ِِلَ ٌُ ْْ ِك٣َ َٝ
َ ٤ًَ ظ َش
Dediler ki “Sen aramıza katılmadan da gelişinden sonra da ezilen hep biz olduk.” Musa şöyle dedi: “Belki de
Rabbiniz, düşmanınızı etkisiz hale getirecek ve sizi onların yerine yerleştirecektir. Sonra da sizin ne
yapacağınıza bakacaktır.”

(Enam 6/165)

ٍ ل دَ َس َعب
 َٓٓب٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ ُِ ْج٤َ ُِ د
ٍ مَ َث ْؼْٞ َن ٌُ ْْ ك
ِ ق ْاَّلَ ْس
َ  َسكَ َغ َث ْؼَٝ ك
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ َََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗاَٝ ة
ِ  ُغ ْاُ ِؼوَب٣ع ۪ش
َ  ٌُ ه ْْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َٰا َٰر
Bu topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren odur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltir ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama o, çok bağışlayan
ve ikramı bol olandır.
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(Fatır 35/39)

 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ق ِك
ْْ ُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  ََّلَٝ ُٙ ًُ ْل ُش هِٚ ٤ْ َِك كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش كَ َؼ
َ ِ َع َؼَِ ٌُ ْْ خ َََٓلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بسا
ً غ
َ  ْْ ا ََِّّل َخُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  ََّلَٝ  ْْ ا ََِّّل َٓ ْوز ً ْۚبِٜ ِّػ ْ٘ذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(Yunus 10/15)

ُٚ ثَذّ ُِْ هْٝ َ  ٓزَا اَٰٛ  ِْش٤ذ ثِوُ ْش َٰا ٍٕ َؿ
ٍ َّ٘ب٤ِ ََبرَُ٘ب ث٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
ِ َْٕ ُِ ٓوَب َءَٗب ائَٞ ْش ُع٣ َٖ ََّل٣ ۪د هَب ٍَ اَُّز
ٓ َٰ ُ٣  ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّّل َٓب٢ْۚ بئ َٗ ْل ۪غ
ُ ٌُ َ٣ هُ َْ َٓب
ْٕ َِبف ا
ُ  اَخ٢ّ۪ٓٗ ِ ا٢
ِ ُ۬ َُ ِٓ ْٖ رِ ِْ ٓوَُّٚ ا َ ْٕ اُثَ ِذ٢ٓ ُ۪ ٕٞ
َّ ْۚ َُِ ا٠ؽٞ
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ق
َ َػ
Âyetlerimiz, biri diğerini açıklayacak şekilde yan yana getirilip okununca, bize döneceğini
beklemeyenler derler ki “Bize başka bir kur’ân getir ya da bunun içeriğini değiştir.” De ki “Onu
kendiliğimden değiştirmeye yetkim yoktur. Ben sadece bana bildirilen vahye uyarım. Eğer
Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.”
(Araf 7/203)

قٓبئِ ُش
َ َزَا ثَٰٛ ٢ْۚ ّ ِٓ ْٖ َس ۪ث٢
َّ َُِ ا٠ ٓ َٰؽُٞ٣  هب هُ َْ اَِّٗ َٓٔب اَر َّ ِج ُغ َٓبَٜ َ ز٤ْ َ ََّل ا ْعزَجْٞ َُ اَُُٞ ٍخ هَب٣ ْْ ِث َٰبِٜ ِاِرَا َُ ْْ رَأْرَٝ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخٌ ُِوَٝ ًٟذُٛ َٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
Onlara bir ayet getirmediğin zaman “kendin oluştursaydın ya!” derler. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana
vahyedilene uyarım. Bunlar, Rabbinizden gelen göstergelerdir. İnanıp güvenen bir topluluk için bir rehber ve
ikramdır.”

(Rad 13/36)

َْ ُُ هٚن ه
ِ  َِٖٓ ْاَّلَ ْؽضَ اَٝ  َْي٤ََُِٕ ِث َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٞ ْل َش ُؽ٣ بة
َ ُ ْ٘ ٌِ ُش ثَ ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ
ة
ُ  ا َ ْدِٚ ٤ْ َُِ اٚ ََّٓل ا ُ ْؽ ِش َى ِث ۪ هَٝ ََّللا
اَِّٗ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه
ِ  َٓ َٰبِٚ ٤ْ َُِاَٝ اٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. İçlerinde o Kitabın bir kısmından hoşlanmayan
topluluklar vardır. De ki “Bana emredilen, yalnız Allah‟a kul olmam ve O‟na ortak oluşturmamamdır. Ben
insanları Allah‟a çağırırım; varıp gideceğim yer O‟nun huzurudur.”
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(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ َث ْؼذَ َٓب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب َُ َيُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ ذ ا
َ َُ ِئ ِٖ ار َّ َج ْؼَٝ  هًّب٤ُ ُؽ ٌْ ًٔب َػ َش ِثٙ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ
م
ه
ٍ اَٝ  ََّلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Kural böyledir; Kur‟ân‟ı Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına
uyarsan, Allah‟a karşı senin ne bir dostun ne de koruyucun olur.

(Rad 13/38)

ه
ْ
 ٍخ٣َ  ِث َٰب٢
ُ  َٓب ًَبَٕ ُِ َشَٝ ًَّخ٣رُ ِ ّسَٝ ا ًعبَٝ  ْْ ا َ ْصُٜ َُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ع ًَل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ َِأر٣ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
ا ََِّّل ِث ِب ْر ِٕ ه ه
بة
ٌ َ َّللاِ ُِ ٌُ َِّ ا َ َع ٍَ ًِز
Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler, evlatlar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah‟ın izni olmadan bir ayet
getiremez. Her çağın, her dönemin bir Kitap‟ı vardır.

(Rad 13/39)

ة
َٓ َ٣ َّللاُ َٓب
ا هَٞ ْٔ ُؾ٣
ِ ُٓ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبَٙ ِػ ْ٘ذَٝ ُُضْجِ ْۚذ٣َٝ ؾب ُء
Allah, düzenine göre süreyi kısaltır veya sabitler. Ana Kitap O‟nun yanındadır.

(Ahkaf 46/9)

ٓ َٰ ُ٣  ََّل ِث ٌُ ه ْْ ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّّل َٓبَٝ ٢ُ ْل َؼ َُ ۪ث٣  َٓب١ َٓٓب ا َ ْد ۪سَٝ َِ ع
٢
ً هُ َْ َٓب ًُ ْ٘ذُ ثِ ْذ
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ػب
َّ َُ ِ ا٠ؽٞ
ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َٓٓب اَٗ َُ۬ب ا ََِّّل َٗزَٝ
De ki “Söz türeten elçilerden değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene
uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

(Yunus 10/16)

 ا َكَ ََلٚػ ُٔ ًشا ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ۪ ه
َٓ ْٞ َُ َْ ُه
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪۪ كَوَ ْذ َُ ِجضْذُ كِٚ ٌُ ْْ ث٣ ََّٓل ا َ ْد َٰسَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػُٚرْٞ َََِّللاُ َٓب ر
ؽب َء ه
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
De ki “Eğer Allah dilemeseydi onu size okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Bundan önce
aranızda bir ömür geçirdim. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?”
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(Yunus 10/17)

ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
َُٕٞٓ ُ ْل ِِ ُؼ ْاُ ُٔ ْغ ِش٣ ُ ََّلَِّٚٗ اٚب ِر ۪ ه٣َ ة ِث َٰب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah’a atfeden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış kim
olabilir? Şurası bir gerçek ki bu suçu işleyenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.
(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب هُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪قُٜ َُُ٘ب٣َ  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ  اٚب ِر ۪ ه٣َ ة ِث َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
ٓ
ٕ ه هُٝ
اُِّٞم
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا َٓعب َءر٠َؽزٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ ز٣َ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاَّلَ ْؽَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشم٣  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثً هب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ْۚ ْْ ا َ ََّل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَزَث٣ ۪ ُ۬ ُإ ََّٓل ِء اَُّزٛٓ َٰ
Bir yalanı Allah‟a mâl edenden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Onlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler
şöyle diyeceklerdir: “Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” Bilin ki Allah‟ın laneti bu yanlışı
yapanlaradır.

(Yunus 10/18)

ُ  ُ۬ ُإ ََّٓل ِءٛٓ َٰ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣  ََّلَٝ ْْ ُٛن ُّش
ؽلَ َٓؼب ُ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘ذَ ه ه
َْ َُّللاِ ه
ُ َ٣ َّللاِ َٓب ََّل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣َٝ
 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ِ ََّل كَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ ك٣ َّللاَ ِث َٔب ََّل
ُ ك
اَرَُ٘ ِجّ ُ۫ ُإَٕ ه
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına
koyup kul olurlar. Bir de derler ki “Bunlar Allah’ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.” De
ki “Siz Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak
saydıklarından uzak ve yücedir.”
(Furkan 25/55)

َ ّ۪ٚ َس ِث٠َِٰ  ًَبَٕ ْاُ ٌَبكِ ُش َػَٝ ْْ  هُٛ ن ُّش
شا٤
ُ َ٣  ََّلَٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َّللاِ َٓب ََّل
ٕ هُٝ
ً ٜ۪ ظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣َٝ
Kendilerine bir faydası olmayan, zarar da vermeyen birini Allah ile aralarına koyup kulluk ediyorlar. Kâfir,
Rabbine karşı başkasına destek olur.
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(Rum 30/13)

ُ ا ِثُٞٗ ًَبَٝ ؽلَؼَٰ ٓ ُ۬ ُإا
ُ ْْ ِٜ ؽ َش ًَٓب ِئ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ
َٖ٣ ْْ ًَب ِك ۪شِٜ ؾ َش ًَٓب ِئ
Allah‟a ortak saydıklarından hiçbiri onlara şefaatçi olmayacaktır. Hâlbuki onlar, bu ortakları yüzünden kâfir
olmuşlardı.

(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ  ٌُ ه٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َخَِوَ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َسصَ هَ ٌُ ْْ ص١ َّ۪للاُ اَُّز
َه
ْْ ٌُ ُِ  ْل َؼ َُ ِٓ ْٖ َٰر٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَٓبئ
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ  ه ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Allah; sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra size yeniden hayat verecek
olandır. Peki, Allah‟a ortak koştuklarınız içinden, bu şeylerin herhangi birini yapabilecek olan var mıdır? O,
onların şirk koştuklarından uzak ve yücedir.

(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََّل ِ هّٰللِ اُ ۪ذ
ُ ٖ ْاُخَب ُِ ه٣
 ه٠َُِ َٓٗب اُُٞوَ ِ ّشث٤ُِ  ْْ ا ََِّّلُٛ ُٓب َۢ َء َٓب َٗ ْؼجُذ٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ ـ
َِّللا
َ ْخز َ ِِلُ ه٣ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓب٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ََّللا
بس
ٌ  ًَبرَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ َّللاَ ََّل
ٌ َِّة ًَل
َٕ ا َِّٕ هٞ
 ا َِّٕ ه٠ُص ُْ َٰل ه
Bil ki Allah‟ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah‟a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri yoluna kabul etmez.

(Zümer 39/43)

ُ َِّللا
َ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ ا ََّلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ َ ؽلَ َٓؼب ه َء هُ َْ ا
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ََّلَٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki “Ya onların bir yetkileri yoksa akıllarını
da kullanamıyorlarsa?”

(Zümer 39/44)

َّ ُهُ َْ ِ هّٰللِ ا
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِك ص ُ َّْ ا
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ؼً هب٤۪ٔ ؾلَب َػخُ َع
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah‟ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”
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(Yunus 10/19)

بخزََِلُ ه
ْ َاؽذَح ً ك
ْ َع َجو
 َٔب٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  َث٢
ِ َٝ ًبط ا ََِّّٓل ا ُ َّٓخ
ُ َُّ٘ َٓب ًَبَٕ اَٝ
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ اٞ
َ ن
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar
olmasaydı, onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.
(Bakara 2/213)

َۖ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ ََّٖ ُٓج٤۪ َِّللاُ اَُّ٘ج
َ َاؽذَح ً كَجَؼ
ن
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ش ه
ُ ًََُّ٘بَٕ ا
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗضَ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣
ِ ّ بة ثِب ُْ َؾ
ْ  َٓبَٝ ِٚ  ه٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ  َٔب٤ ۪بط ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءرُٙٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ا ََِّّل اَُّزِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ
َ ََِاخز
ْ ا ُِ َٔبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ ٚن ثِ ِب ْرِٗ ۪ ه
 هَٟذَٜ َ ْۚ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤َّ٘بدُ ثَ ْـ٤ِ َْاُج
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
İnsanlar hep bir toplum oluşturmuştur. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebîler görevlendirmiş; onlarla
birlikte, gerçekleri içeren kitap da indirmiştir ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap
hükmetsin. Kitap hakkında ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmaz. Bu da açık ayetler
geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklanır. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri
gerçekler konusunda, ayetlerine inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı
doğru bir yola yöneltir.

(Şura 42/14)

ْ َع َجو
٠ُِٓ َٰ ذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ْْ  هُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ َث ْـُٛ ا ا ََِّّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞ َٓب رَلَ َّش ٓهَٝ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ َُلِٛ بة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞ ِسصُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ ْْ  هُٜ َ٘٤ْ  َث٢
ِ ُ َُو٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
َ ن
Ayrılığa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra, birbirlerini kıskanmalarından dolayı oldu. Rabbinin, o
belirlenmiş ecellerine kadar özgür bırakma sözü olmasaydı hemen yargılanırlardı. Onlardan sonra Kitaba mirasçı
olanlar ise kuşku içinde bocalayıp dururlar.

(Ta Ha 20/129)

ْ َع َجو
٠غ ًّٔ ه
َ ُٓ ٌَ ا َ َعَٝ ذ ِٓ ْٖ َس ِث َّي َُ ٌَبَٕ ُِضَ ا ًٓب
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ
Rabbin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı gereken mutlaka yapılırdı.
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(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َش َى َػُٞغج
٠ُِٓ َٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخٛ ِشْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ًَ بط ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
شا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبرَا َٓعب َء ا َ َع٠ْۚ ًّٔ غ
ً ۪ َث ۪قَّٙللاَ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِد
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.

(Yunus 10/20)

ْۚ ْت ِ هّٰللِ كَب ْٗز َ ِظ ُش
َِٖٓ ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ
ُ ٤َ كَوُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُـّْٚۚ ۪ خٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Diyorlar ki “Ona Rabbinden bir mucize ayet indirilse olmaz mı?” De ki “Bütün gizli bilgiler
Allah’a aittir. Öyleyse bekleyin; sizinle birlikte ben de bekliyorum.”
(Enam 6/37)

 ْْ ََّلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ًخ٣َ ُ٘ ِ َّض ٍَ َٰا٣ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ َّللاَ هَبد ٌِس َػ
 هُ َْ ا َِّٕ هٚخٌ ِٓ ْٖ َس ِثّ ۪ ه٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّل ُٗ ِ ّض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
“Rabbinden ona bir mucize indirilseydi olmaz mıydı?” dediler. De ki “Allah‟ın mucize indirmeye gücü yeter.”
Ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Rad 13/7)

َب ٍدٛ ٍّ ْٞ َ ُِ ٌُ َِّ هَٝ ذ ُٓ ْ٘ز ٌِس
َ ْٗ َ  اَِّٗ َٓٔب اٚخٌ ِٓ ْٖ َس ِثّ ۪ ه٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler derler ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece uyarıcısın.
Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.

(Rad 13/27)

١ٓ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ن
 هُ َْ ا َِّٕ هَٚخٌ ِٓ ْٖ َس ِثّ ۪ ه٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
ِ ُ٣ ََّللا
َبة
َ ْۚ َٗ َٓ ْٖ اِٚ ٤ْ َُِا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” derler. De ki “Allah, gereğini
yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder.”
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(İsra 17/59)

ُُ هَّٝ َب ْاَّلَٜ ة ِث
َٰ ْ  َٓب ََٓ٘ َؼ َٓ٘ب ا َ ْٕ ُٗ ْش ِع ََ ِثَٝ
ً ْق َشح
ِ ب٣َ بَّل
ِ دَ اَُّ٘بهَخَ ُٓجُٞٔ َ َ٘ب ص٤ْ َ  َٰارَٝ َٕٞ
َ َّد ا ََِّّٓل ا َ ْٕ ًَز
َٰ ْ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ِثَٝ  هبَٜ ا ِثُٞٔ َِظ
َ َك
لًب٣۪ٞ د ا ََِّّل ر َ ْخ
ِ ب٣َ بَّل
Mucizeler göndermekten bizi alıkoyan tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semûd‟a, ayet
olarak gerçeği gösterecek şekilde bir dişi deve vermiştik ama ona karşı yanlış yapmışlardı. Biz mucizeleri sadece
korkutmak için göndeririz.

(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبٚبد ِٓ ْٖ َس ِثّ ۪ ه
بدُ ِػ ْ٘ذَ ه ه٣َ اَّل
ٌ ٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ َٓٔب اَٗ َُ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخ٢ ۪ ه ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ  ٌْ ِل٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir
ikram ve doğru bilgidir.

(Yunus 10/21)

َُّللاُ ا َ ْع َشع
َّ َٓ م َّٓشا َء
َبرِ٘ هَب هُ َِ ه٣ َٰا٢ ْْ َٓ ٌْ ٌش ۪ ٓكُٜ َُ  ْْ اِرَاُٜ ْغز
َ بط َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ َُّ٘اِ ٓرَا اَرَ ْهَ٘ب اَٝ
ََٕٕٝ َٓب ر َ ْٔ ٌُ ُشَُٞ ٌْزُج٣ عََِ٘ب
ُ َٓ ٌْ ًش ها ا َِّٕ ُس
İnsanlara, uğradıkları sıkıntıdan sonra ikramda bulunsak hemen ayetlerimiz konusunda
kendilerine özel bir oyun kurarlar. De ki “Allah oyunu daha çabuk kurar. Çünkü elçilerimiz
onların oyunlarını yazmaktadır.”
(Yunus 10/12)

ْٕ َ ُ َٓ َّش ًَبٙم َّش
َ ًَ  ٓهَبئِ ًٔ ْۚب كََِ َّٔبْٝ َ  هَب ِػذًا اْٝ َ ۪ ٓ اٚغبَٕ اُن ُُّّش دَ َػبَٗب ُِ َغ ْ٘ ِج
ُ ُْٚ٘ ػ
ِْ ظ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ ؾ ْلَ٘ب
َ ْٗ اَّل
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٤ َّ۪ٖ ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشك٣ِ ُ ًَ َٰز ُِ َي ُصٚغ ه
َّ َٓ م ٍ ّش
ُ ٠َُِٰ ػ َٓ٘ب ا
ُ َ ْذ٣ ْْ َُ
İnsana bir zarar dokunduğunda yanı üstündeyken, otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Ne zaman ki
sıkıntısını gideririz, sanki kendisine dokunan sıkıntıdan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. Aşırı
gidenlerin yaptıkları kendilerine bu şekilde hoş gösterilir.

25

(Araf 7/94)

َُٕٞن ََّّشػ٣َ ْْ ُٜ َِّاء َُ َؼ
ِ اُن ََّّٓشَٝ ٓبء
ِ ع
َ ْ ب ِث ْبُ َجأَٜ َِْٛ َ  ٍ ا ََِّّٓل ا َ َخ ْز َٓٗب ا٢
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ّ  ٍخ ِٓ ْٖ َٗ ِج٣َ  هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ك
Hangi kente bir nebiyi elçi olarak göndersek, oranın halkını mutlaka maddi sıkıntılara ve bedensel sıkıntılara
sokmuşuzdur ki bize yalvarıp yakarsınlar.

(Araf 7/95)

غ َّٓشا ُء
َّ ُاَٝ ظ َٰا َثٓب َءَٗب اُن ََّّٓشا ُء
َّ ُص ُ َّْ َثذ ََُّْ٘ب َٓ ٌَبَٕ ا
َّ َٓ ا هَ ْذُُٞهَبَٝ اْٞ َ َػل٠غَ٘خَ َؽزه
َ ّئ َ ِخ ْاُ َؾ٤ِ غ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ ثَ ْـزَخُٛ كَب َ َخ ْزَٗب
Daha sonra sıkıntıların yerine güzellikler verdik. Nihayet geliştiler ve şöyle dediler: “Böyle darlıkları ve refahı
atalarımız da gördü.” Sonunda farkında değillerken onları ansızın yakaladık.

(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغجَبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُضُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُشَٝ ْْ  هُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُش
 ِػ ْ٘ذَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َشٝهَ ْذ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar, kurdukları oyunlarını oynadılar. Oyunları, Allah‟ın denetimindedir; isterse oyunları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(Hud 11/9)

سٞ
ِ ْ َُ ِئ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ٌ ُط ًَل
ٌ َ ُ۫ ُإ٤َُ َُُِّٚٗ اْٚۚ ْ٘ ِٓ َبٛغبَٕ َِّٓ٘ب َس ْؽ َٔخً ص ُ َّْ َٗضَ ْػَ٘ب
َ ْٗ اَّل
İnsanı, tarafımızdan bir ikramın tadına vardırsak, sonra onu ondan çekip alsak tam bir ümitsizliğe kapılır,
nankörlük eder durur.

(Hud 11/10)

سٞ
َّ َُت ا
َّ َٓ م َّٓشا َء
ٌ ُ َُلَ ِش ٌػ كَ ُخَِّٚٗ ا٢ّـَٔبدُ َػ ّ۪٘ ه٤ِ غ
َ َُ َٗ ْؼ َٓٔب َء َث ْؼذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
َ ََُٛ َّٖ رُٞو٤َ َُ ُْٚغز
Çektiği darlıktan sonra bir bolluğun tadına vardırsak bu defa da “Bütün sıkıntılarım bitti.” der. Artık o tam bir
şımarıktır, böbürlenir durur.

(Rum 30/33)

ٌ ُ َس ْؽ َٔخً اِرَا كَ ۪شْٚ٘ ِٓ ْْ ُٜ َ ص ُ َّْ اِ ٓرَا اَرَاهِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ ْْ ُٜ َّا َسثْٞ م ٌّش دَ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
ُ بط
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ َُّ٘ظ ا
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ِٜ ِّث َش ِث
İnsanlara bir zarar dokunduğunda Rablerine yönelerek yalvarıp yakarırlar. Sonra onlara kendinden bir ikram
tattırsa bakarsın ki bir kısmı Rablerine ortak koşuyorlar.

(Rum 30/34)

ٰ۠ ُ ه ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ثِ َٓٔب َٰارَٝ ٌْلُ ُش٤ُِ
َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كٞ
َ ْٞ غ
Bunu, onlara verdiklerimizi görmezden gelmek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.
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(Fussilet 41/49)

ٌ َُ٘ط ه
َّ ُُ اٚغ
ُ غ
هٞ
َّ َٓ ِْٕ اَٝ  ِْش٤ٓبء ْاُ َخ
ِ بٕ ِٓ ْٖ د ُ َػ
ِ ْ ُْ ََٔ ْغـ٣ ََّل
ٌ  ُ۫ ُإ٤َ َؾ ُّش ك
َ ْٗ اَّل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.

(Fussilet 41/50)

ًغب َػخَ ٓهَبئِ َٔخ
ُ َ  َٓٓب اَٝ ٢ ُ۪ زَاَٰٛ َّٖ ََُُٞو٤َُ ُْٚغز
َّ ُظ ُّٖ ا
َّ َٓ م َّٓشا َء
َ ُ َس ْؽ َٔخً َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ْْ ُٜ َّ٘ َو٣ َُُ۪٘زَٝ اُِِٞٔ ا ثِ َٔب َػَٖٝ ًَ َل ُش٣ ۪ كَََُِ٘٘ ِجّئ َ َّٖ اَُّز٠ْۚ َٰ٘ ُ َُ ِْ ُؾ ْغَٙ ِػ ْ٘ذ٢ ُ۪ َِّٕ  ا٢ّ َس ۪ ٓث٠َُِٰ َُئِ ْٖ ُس ِع ْؼذُ اَٝ
ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ِٓ ْٖ َػزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ِث ۪شِٜ َْٖ ِث٣ َع َشَٝ  ْاُلُ ِْ ْۚ ِي٢ اِرَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِك٠ ْاُ َج ْؾ ه ِش َؽزٓهَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ّ ُش ًُ ْْ ِك٤ِ غ
ّ َج ٍخ٤ِ ه
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
و
ٌ بف
ِ  ٌؼ َػ٣ب ۪سَٜ ْب َٓعب َءرَٜ ِا ثٞكَ ِش ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  َٓعب َءَٝ ق
ْۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ق
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُئِ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ا هُٞ  ْْ دَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O’dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları
rahatça götürse, hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa,
iyice kuşatıldıkları kanaatine vardıkları anda Allah’a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi
bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine getirenlerden oluruz.”
(Enam 6/63)

ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤َُ٘ ۪ ّغ٣ ْٖ َٓ َْ ُه
۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ََٰ ْۚخً َُئِ ْٖ ا َ ْٗغ٤ ُخ ْلَٝ ػب
ِ ظُِ َٔب
ً ن ُّش
ُ  ْاُجَ ْؾ ِش ر َ ْذَٝ د ْاُجَ ِ ّش
َ َ ُ رَٚٗٞػ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
De ki “Gizlice yalvarıp: 'Bizi bundan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine getirenlerden oluruz' diye
yakardığınız bir sırada, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir?”
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(Enam 6/64)

ًَُٕٞ ة ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر ُ ْؾ ِش
ٍ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ ًَ ْشَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ُ٘ ۪ َّغ٣ َُّللا
هُ َِ ه
De ki “Allah‟tır. Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan O kurtarır. Sonra yine de O'na ortaklar uydurursunuz.”

(Yunus 10/23)

٠ِٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بط اَِّٗ َٔب َث ْـ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ كُٞ ْجـ٣َ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاُٜ ٤ َٰكََِ َّٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ ن
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ ه٤َك ِثـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ َُِب ص ُ َّْ ا٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi
davranışlarınızın zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda
dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz şeyleri, size bir bir haber veririz.
(Nahl 16/53)

ْۚ  ر َ ْغـ ُشِٚ ٤ْ َُغ ٌُ ُْ اُن ُُّّش كَ ِب
َٕٝ
َّ َٓ َّللاِ ص ُ َّْ اِرَا
 َٓب ِث ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِٗ ْؼ َٔ ٍخ كَ َِٖٔ هَٝ
َٔ
Sahip olduğunuz bütün nimetler Allah‟tandır. Size bir zorluk dokununca da yalnız O‟na yalvarıp yakarırsınız.

(Nahl 16/54)

ٌ َق اُن َُّّش َػ ْ٘ ٌُ ْْ اِرَا كَ ۪ش
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ِٜ ّن ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ثِ َش ِث٣
َ ص ُ َّْ اِرَا ًَؾ
Sonra o zorluğu üzerinizden kaldırdı mı içinizden bir takımı hemen Rablerine bir ortak oluştururlar.

(Nahl 16/55)

ٰ۠ ُ ه ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٓٔب َٰارَٝ ٌْلُ ُش٤ُِ
َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كٞ
َ ْٞ غ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Nahl 16/56)

َٕٝبّٰللِ َُز ُ ْغـَُِٔ َّٖ َػ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْلز َ ُش
 ه ْْ ر َ هُٛ جًب ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘ب٤َٕ ٗ َ۪قُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٕ ُِ َٔب ََّلُِٞ ْغ َؼ٣َ َٝ
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi bu
iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.
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(Yunus 10/24)

َ ََِبخز
ْ َبء ك
َُ ًُ ْ أ٣َ ك ِٓ َّٔب
َّ ُُ َِٖٓ اٙب ًَ َٓٔبءٍ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ اَِّٗ َٔب َٓض َ َُ ْاُ َؾ
ِ َٔٓ غ
ِ ۪ َٗ َجبدُ ْاَّلَ ْسٚو ِث
َ َٝ َذ
َّ َٝ بَٜ َك ُص ْخ ُشك
ْ َّ٘٣اص
َٕٝ ْْ هَبد ُِسُٜ ََّٗب آَٜ ُِْٛ َ ظ َّٖ ا
ِ َ اِرَٓا ا َ َخز٠ ْاَّلَ ْٗؼَب ه ُّ َؽزٓهَٝ بط
ُ د ْاَّلَ ْس
ُ َُّ٘ا
ذًا ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ْـَٖ ِث ْبَّلَ ْٓ ِ ه٤َب َؽ ۪قٛبسا كَ َغ َؼ َِْ٘ب
َُ ق
ّ ِ َظ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل
ً َٜ َٗ ْٝ َ  ًَْل ا٤َُ ب ا َ ْٓ ُشَٗبَٜٓ ٤ب ا َ َٰرَٜٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
َٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَّل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve
hayvanların beslendiği bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini
takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o
yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş hale getiririz; sanki bir gün önce orada
herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa, âyetlerimizi böyle ayrıntılı
olarak anlatırız.
(Kehf 18/32)

 َع َؼ َِْ٘بَٝ ٍَ  َٔب ِث٘ َْخُٛ  َؽلَ ْلَ٘بَٝ ة
ٍ  ِْٖ ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب٤َ َٔب َعَّ٘زِٛ  ِْٖ َع َؼ َِْ٘ب َِّلَ َؽ ِذ٤َِ ْْ َٓض َ ًَل َس ُعُٜ َُ ْام ِْشةَٝ
ػ هب
ً  َٔب صَ ْسُٜ َ٘٤ْ َث
Onlara şu iki adamı örnek ver: Birine iki üzüm bağı verdik; etrafını hurma ağaçlarıyla çevirdik; bahçelerin
ortasında da bir ekinlik oluşturduk.

(Kehf 18/33)

ْ َ َُ ْْ رَٝ بَٜ ًَُِ ُ ذ ا
ْ َ  ِْٖ َٰار٤ًَِ ِْزَب ْاُ َغَّ٘ز
 ًشاَٜ َٗ  َٔبُٜ َُكَ َّغ ْشَٗب ِخ ََلَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ُْٚ٘ ِٓ ْْ ِِ ظ
Bağların ikisi de ürününü vermiş, hiçbir kusuru da yok. İkisinin arasından akıttığımız bir de ırmak var.

(Kehf 18/34)

ا َ َػ ُّض َٗلَ ًشاَٝ ُ اَٗ َُ۬ب ا َ ًْض َ ُش ِٓ ْ٘ َي َٓ ًبَّلٙٓ  ُسِٝ ُ َؾب٣ َٞ ُٛ َٝ ۪ٚبؽ ِج
ِ ق
َ ُِ ٍَ ُ ص َ َٔ ْۚ ٌش كَوَبَُٚ َٕ ًَبَٝ
Adam güzel bir gelir sağlamış; arkadaşıyla konuşurken şöyle diyor: "Benim malım seninkinden çok, adamlarım
da daha güçlü."

(Kehf 18/35)

ُ َ  هَب ٍَ َٓٓب اِْٚۚ ۪ ظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْلغ
َ َٞ ُٛ َٝ َُٚدَ َخ ََ َعَّ٘زَٝ
۪ ٓ اَثَذًاٙ ِزَٰٛ َذ٤ظ ُّٖ ا َ ْٕ ر َ ۪ج
Adam, bahçesine girip kendine kötülük ederek diyor ki "Buranın harap olacağını hiç sanmam.
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(Kehf 18/36)

ُ َ  َٓٓب اَٝ
ب ُٓ ْ٘وََِجًبَٜ ْ٘ ِٓ  ًْشا٤ ََّلَ ِعذَ َّٕ َخ٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ َُ ِئ ْٖ ُس ِددْدُ اَٝ ًغب َػخَ ٓهَب ِئ َٔخ
َّ ُظ ُّٖ ا
Kıyamet saati diye bir şeyin olacağını da hiç sanmam ama şurası bir gerçek ki eğer Rabbimin huzuruna
çıkarılsam kesinlikle bundan daha iyisini bulurum."

(Kehf 18/37)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
ي٣
َ ٞع ه
َ ُ ا َ ًَ َل ْشٙٓ  ُسِٝ ُ َؾب٣ َٞ ُٛ َٝ ُُٚبؽج
ِ ف
ٍ  َخَِوَ َي ِٓ ْٖ ر ُ َشا١ ۪د ِثبَُّز
َ َّْ ُ طلَ ٍخ ص
َ َُُٚ ٍَ هَب
َس ُع ً هَل
Konuşurken arkadaşı ona diyor ki "Seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratanı, sonra bir erkek olarak
düzenleyeni görmezlikten mi geliyorsun?

(Kehf 18/38)

 ا َ َؽذًا٢ّ ََّٓل ا ُ ْؽ ِشىُ ثِ َش ۪ ٓثَٝ ٢َّّللاُ َس ۪ث
 هَٞ ُٛ َُٰ ٌَِّ٘ ُ۬ب
Bana göre o Allah‟tır; Benim Rabbimdir. Ben hiç kimseyi Rabbime ortak saymam.

(Kehf 18/39)

ْۚ ح َ ا ََِّّل ِث هَّٞ َُّللاُ ََّل ه
َُذ ًْۚاَٝ َٝ بّٰللِ ا ِْٕ ر َ َش ِٕ اَٗ َُ۬ب اَهَ ََّ ِٓ ْ٘ َي َٓ ًبَّل
َٓ ذ َٓب
َ ِْ ُذ َعَّ٘ز َ َي ه
َ َِْ  ََّٓل اِ ْر دَخْٞ ََُٝ
ؽب َء ه
Bahçene girdiğinde keşke şöyle deseydin: Allah gerekeni yapmış! Buna Allah‟tan başka kimsenin gücü yetmez.
Beni mal ve evlat yönünden aşağı görüyorsan yine gör.

(Kehf 18/40)

ق ِج َؼ
َّ ُب ُؽ ْغجَبًٗب َِٖٓ اَٜ ٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٣َٝ  ًْشا ِٓ ْٖ َعَّ٘زِ َي٤َ ِٖ َخ٤ُِإْ ر٣ ْٕ َ  ا٢ّ َس ۪ ٓث٠ َٰكَ َؼغ
ِ َٔٓ غ
ْ ُ بء كَز
ذًا صَ َُوًب٤ف ۪ؼ
َ
Bakarsın Rabbim bana senin bahçenden iyisini verir; seninkine de gökten hesabını görecek bir şey gönderir de
çıplak ve kaygan bir yüzeye çevirir.

(Kehf 18/41)

َ َُُٚ  َغ٤ ًسا كََِ ْٖ ر َ ْغز َ ۪طَْٞ َب ؿٛقجِ َؼ َٓٓب ُ۬ ُؤ
هَِجًب
ْ ُ٣ ْٝ َ ا
Ya da suyu çekilir de bir daha arasan da bulamazsın onu.

(Kehf 18/42)

َٰ
َ ٤ا ُ ۪ؽَٝ
ٍُ َُٞو٣َٝ بَٜ  ِؽٝػ ُش
ُ ٠َِٰ َخٌ َػ٣ِٝ  خَب٢
ُ ِِّ َُو٣ فجَ َؼ
ْ َ ۪ كَبٙو ِثض َ َٔ ِش
َ ِٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ َٓٓب ا َ ْٗلَنَ ك٠ِ َػِٚ ٤ْ َّت ًَل
 ا َ َؽذًا٢ّ َُ ْْ ا ُ ْؽ ِش ْى ِث َش ۪ ٓث٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣
Ve ürünü kuşatıldı. Bahçe, çardakları üzerinde boş bir yığın halini aldı. Yaptığı harcamaya karşılık ellerini
ovuşturup şöyle demeye başladı: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak saymasaydım.”
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(Kehf 18/43)

ق ًش ها
ٕ هُٝ
ُ ْ٘ ٣َ ٌُ ِكئَخَُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ
ِ َ  َٓب ًَبَٕ ُٓ ْ٘زَٝ َِّللا
ِ ُ ِٓ ْٖ دَٚٗٝق ُش
Zaten Allah'tan başka ona yardım edecek kimse olmadı ve bir yardım da görmedi.

(Kehf 18/44)

ػ ْوجًب
ُ  ٌْش٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ص٤ َخَٞ ُٛ ن
ِ ّ َخُ ِ هّٰللِ ْاُ َؾ ه٣ ََّلَٞ َُ٘ب ُِ َي ْاُٛ
Böyle kara bir günün dostu, gerçeğin kendisi olan Allah'tır. En hayırlı karşılığı verecek olan da işlerin sonunu
hayırlı kılacak olan da odur.

(Kehf 18/45)

َ ََِبخز
ْ َبء ك
ك
َّ ُُ َِٖٓ اَٙب ًَ َٓٔبءٍ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْْ َٓض َ ََ ْاُ َؾُٜ َُ ْام ِْشةَٝ
ِ َٔٓ غ
ِ ۪ َٗ َجبدُ ْاَّلَ ْسِٚو ث
ءٍ ُٓ ْوز َ ِذ ًسا٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
ْ َ كَب
ّ ِ ُٙٝ ًٔب ر َ ْز ُس٤ َ۪ؾٛ ف َج َؼ
 ًَبَٕ هَٝ ب ه ُػ٣َ اُش
Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş
dolaş olur, sonra kurur da rüzgâr onu kapıp götürür. Allah, her şeyi bir ölçüye göre yapar.

(Kehf 18/46)

 ٌْش٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ِػ ْ٘ذَ َسثِّ َي ص٤قب ُِ َؾبدُ َخ
َّ ُبدُ ا٤َ ِ ْاُ َجبهَٝ  ْۚب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ َ٘خُ ْاُ َؾ٣َٕ ۪صُٞ٘ ْاُ َجَٝ ٍُ ا َ ُْ َٔب
ا َ َٓ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap olarak da umut
olarak da daha hayırlıdır.

(Yunus 10/25)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ِّ غ ََل ه
َّ ُ دَ ِاس ا٠َُِٰ ا اٞػ
ُٓ  ْذ٣َ َُّللا
 هَٝ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola
getirir.
(Enfal 8/24)

ٍُ ٞ ُؾ٣َ ََّللا
ُ ِش
َّ ُِ َٝ ِا ِ هّٰللُٞج٤ا ا ْعز َ ۪غَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ا ا َ َّٕ هُٞٔٓ َِا ْػَٝ ْْ ْۚ ٌُ ٤٤۪ ُ ْؾ٣  ٍِ اِرَا دَ َػب ًُ ْْ ُِ َٔبٞع
َٕٝ ر ُ ْؾؾ َُشِٚ ٤ْ َُُِ اٚٓ ََّٗاَٝ ۪ٚهَ ِْ ِجَٝ َْٖ ْاُ َٔ ْش ِء٤َث
Ey inanıp güvenenler! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah‟ın ve Elçisi‟nin çağrısına uyun. Bilin ki
Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Bir de hepiniz O‟nun huzurunda toplanacaksınız.
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(Nur 24/46)

ٍ َّ٘ب ه٤ِ َد ُٓج
ٍ ب٣َ َُوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب َٰا
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َُّللا
 هَٝ د
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
Biz, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Allah, yapması gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir

(Yunus 10/26)

ه
بة ْاُ َغَّ٘ ْۚ ِخ
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اُٝ۬ ُ  ََّل رَُِّخٌ اَٝ  ْْ هَز َ ٌشُٜ َٛ ٞ ُعُٝ  َُنَٛ ْش٣  ََّلَٝ ٌ َبدَ هح٣ ِصَٝ ٠َٰ٘ ا ْاُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır.
İşte bunlar cennet ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.
(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٞ َٖ ا ْع٣ ٌ۪ كَب َ َّٓب اَُّزْٙۚ ٞ ُعُٝ ُّدَٞ ر َ ْغَٝ ٌٙٞ ُعُٝ ل
ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ ٰ۠ ْْ ا َ ًَلَ ْشر ُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ َ٣
َٕٝاة ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َا ْاُؼَزُٞهُٝكَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Al-i İmran 3/107)

ْ ن٤َ َٖ ا ْث٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
 َس ْؽ َٔ ِخ ه ه٢ ۪ ْْ كَلُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ َِّللا
Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın ikramını görecek, onlar o ikram içinde ölümsüzleşeceklerdir.

(Nisa 4/40)

ْ َ٣ َّللاَ ََّل
 ًٔب٤ُ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظْٚٗ ُد ِٓ ْٖ َُذ
ِ ُْإ٣َٝ بَٜ نب ِػ ْل
ا َِّٕ ه
َ ُ٣ ًغَ٘خ
َ ا ِْٕ ر َيُ َؽَٝ ٍظ ِِ ُْ ِٓضْوَب ٍَ رَ َّس ْۚح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan şey bir iyilik ise onu kat kat artırır ve kendi katından büyük bir ödül
de verir.

(Enam 6/160)

ُ ْْ ََّلَٛٝ بَٜ َِْ ا ََِّّل ِٓضُٟ ْغ َٰ ٓض٣ ِّئ َ ِخ كَ ََل٤غ
َّ ُ َٓ ْٖ َٓعب َء ثِبَٝ  ْۚبَٜ ُِ ُ َػ ْؾ ُش ا َ ْٓضَبََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َٓعب َء ثِ ْبُ َؾ
ْ ُ٣
َُٕٞٔ َِظ
Kim bir iyilikle gelirse ona onun on katı verilir. Bir kötülükle gelen ise sadece dengi ile cezalandırılır. Onlar
haksızlığa uğratılmazlar.
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(Kıyame 75/22)

ٌ َبم َشح
ِ ٗ  َٓ ِئ ٍزْٞ ٣َ ٌٙٞ ُعُٝ
O gün birtakım yüzler parlayacak,

(Kıyame 75/23)

ٌ َبظ َش ْۚح
ِ ٗ بَٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
Rablerini görmeye çalışırlar.

(Kıyame 75/24)

ٌ  َٓئِ ٍز َثب ِع َشحْٞ ٣َ ٌٙٞ ُعُٝ َٝ
O gün bazı yüzler de asıktır.

(Kıyame 75/25)

ُ َر
ٌ ب كَبهِ َش هحَٜ ُِ ْلؼَ ََ ث٣ ْٕ َ ظ ُّٖ ا
Onlar da bel kemiklerinin kırılacağını sanacaktır.

(Yunus 10/27)

ه
ٍْْۚ بف
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُٞغج
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  ْْ رَُِّخٌ َٓبُٜ ُوَٛ ر َ ْشَٝ بَٜ ِِ ّْئ َ ٍخ ِث ِٔض٤ِ ع
ِ َّللاِ ِٓ ْٖ َػ
َ د َع َٓضا ُء
َ ًَ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ُٓ َِ ٤ْ َُّطؼًب َِٖٓ ا
َ ِ ْْ هُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ذ
ْ ٤َ ًَبََّٗ َٓٔب ا ُ ْؿ ِؾ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اُٝ۬ ُ ظ ِِ ًٔ هب ا
ِ ْۚ َُّ٘بة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları
Allah’tan koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş
gibidir. İşte bunlar cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.
(Neml 27/89)

َُِٕٞ٘ٓ  َٓئِ ٍز َٰاْٞ َ٣ ٍ ْْ ِٓ ْٖ كَضَ عُٛ َٝ  ْۚبَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َٓعب َء ِث ْبُ َؾ
Kim bir iyilikle gelirse ona daha iyisi vardır. Onlar, o günkü korku ve dehşetten güvende olurlar.

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ كَ ٌُج٤ِ غ
ََُِٕٞٔ َٕ ا ََِّّل َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ََْ ر ُ ْغضٛ بس
َّ ُ َٓ ْٖ َٓعب َء ِثبَٝ
ِ  اَُّ٘ ه٢ ْْ ِكُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
Kim de bir kötülükle gelirse yüzüstü ateşe sokulur. “Yapıp ettiğinizin karşılığından başkasını mı bulacaksınız?”
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(Kasas 28/84)

د ا ََِّّل
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ اَُّزٟ َُ ْغض٣ ّئ َ ِخ كَ ََل٤ِ غ
َّ ُ َٓ ْٖ َٓعب َء ِثبَٝ  ْۚبَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َٓعب َء ِث ْبُ َؾ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٞٗٓب ًَب
Kim bir iyilikle gelirse ona daha iyisi vardır. Kim de bir kötülükle gelirse kötü işler yapanlara sadece
yaptıklarının karşılığı verilir.

(Mümin 40/40)

ٌٖ ِٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ فب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ  ْۚبَٜ َِْ ا ََِّّل ِٓضُٟ ْغ َٰ ٓض٣ ّئَخً كَ ََل٤ِ ع
ٓ
ة
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْشصَ ه٣ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek olsun; inanıp güvenen
ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.

(Abese 80/37)

ِٚ  ه٤ ُ۪٘ ْـ٣ ٌٕ ْ  َٓئِ ٍز ؽَأْٞ َ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ئ
ٍ ُِ ٌُ َِّ ْآ ِش
O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.

(Abese 80/38)

ٌ  َٓئِ ٍز ُٓ ْغ ِل َشحْٞ ٣َ ٌٙٞ ُعُٝ
Kimi yüzler de ışık saçacak.

(Abese 80/39)

ٌ بؽ ٌَخٌ ُٓ ْغز َ ْجؾ َِش ْۚح
ِ م
َ
Neşe içinde, sevincini paylaşmak isteyecektir.

(Abese 80/40)

ٌ ؿجَ َشح
َ بَٜ ٤ْ َِ َٓئِ ٍز َػْٞ َ٣ ٌٙٞ ُعُٝ َٝ
Kimi yüzler ise toz toprak içinde kalacak.

(Abese 80/41)

ٌ ب هَز َ َش هحَٜ ُوَٛ ر َ ْش
Üzerlerine perişanlık çökecektir.
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(Abese 80/42)

ُ ُ ُْ ْاُ ٌَلَ َشح ُ ْاُلَ َغ َشحٛ  َٰ ُٓ ِئ َيُٝ۬ ُ ا
İşte onlar ayetleri görmezlikte direnip, günaha batmış kimselerdir.

(Yunus 10/28)

ُ َٝ ْْ ُ ا َٓ ٌَبَٗ ٌُ ْْ ا َ ْٗزًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ََِّْ٘ب ث٣ َؽ َش ًَٓب ُ۬ ُؤ ًُ ْۚ ْْ كَض
ُ ٍَ هَبَٝ
ََُّٕٝبَٗب ر َ ْؼجُذ٣ِ ْْ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ اُٛ ؽ َش ًَٓب ُ۬ ُؤ
Onların hepsini topladığımız gün Allah’a ortak uyduranlara “Sizler ve ortak saydıklarınız!
Olduğunuz yerde kalın!” diyeceğiz, sonra da aralarını ayıracağız. Ortak saydıkları diyecekler ki
“Siz sadece bize kul olmuyordunuz ki!”
(Enam 6/94)

ُ  َٓسا َءَٝ ْْ ًُ  َُْ٘بََّٞ ر َ َش ًْز ُ ْْ َٓب خَٝ ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ  ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اَٟٗب كُ َشا َٰدُٞٔ ُ َُوَ ْذ ِعئْزَٝ
 َٓبَٝ ْْ ْۚ ًُ سٞ
ِ ُٜ ظ
َّ َؽ َش َٰ ًٓ ُ۬ ُإ ها َُوَ ْذ رَو
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪ ْْ كُٜ َََّٖٗ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ا٣ ۪ؽلَ ٓؼَب َء ًُ ُْ اَُّز
ُ ْْ ٌُ َ َٓؼٟٗ ََٰش
ػ ْ٘ ٌُ ْْ َٓب
َ َٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َط َغ ث
َ ََّ م
َُٕٞٔ ػ
ُ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض
İlk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. Size eşlik
edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranızdaki bağlar kopmuş. Şefaatçileriniz
olduğunu iddia ettikleriniz, sizi bırakıp kayıplara karışmışlar.”

(Nahl 16/86)

ُ  ُ۬ ُإ ََّٓل ِءٛٓ َٰ ا َسثََّ٘بُُٞ ْْ هَبُٛ ؽ َش ًَٓب َء
ُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
ْٖ ِٓ اٞػ
ُ َٖ ًَُّ٘ب َٗ ْذ٣ ۪ؽ َش ًَٓب ُ۬ ُؤَٗب اَُّز
ْۚ  ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ٌَب ِرثْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َُِا اْٞ َِٗ ْۚ َي كَب َ ُْوُٝد
َُٕٞ
Şirke düşmüş olanlar, Allah‟a ortak saydıklarını gördüklerinde derler ki: “Rabbimiz! Ortak sayıp senden önce
yardıma çağırdıklarımız işte bunlardır.” Onlar hemen söze karışır ve “Sizler kesinlikle yalancısınız.” derler.

(Nahl 16/87)

َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ م ََّ َػ
َّ ُ َٓ ِئ ٍۨ ٍز اْٞ ٣َ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
O gün hepsi Allah‟a teslimiyet gösterir; uydurdukları ortaklar da kendilerinden uzaklaşmış olur.
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(Kehf 18/52)

ُ اُٝ ٍُ َٗبدُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َع َؼ َِْ٘ب َثَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ػ
ِ ًَٓ ؽ َش
َ ََٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ كَذ٣ ۪ اَُّز١
َ بء
 ِثوًبْٞ َٓ
"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap vermeyeceklerdir. Aralarında
bir uçurum oluşturmuşuzdur.

(Kasas 28/63)

 َْي٤َُِ٘ َْۚب رَجَ َّشأْ َٓٗب ا٣ْ ََٞ  ْْ ًَ َٔب ؿُٛ َ٘ب٣ْ َٞ ٘ َْۚب ا َ ْؿ٣ْ َٞ َٖ ا َ ْؿ٣ ۪ ُ۬ ُإ ََّٓل ِء اَُّزٛٓ َٰ  ٍُ َسثََّ٘بْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َؽ َّن َػ٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
ََُٕٝ ْؼجُذ٣ َّبَٗب٣ِا اُٞٗٓ َٓب ًَب
Cezayı hak edenler diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar, hayallere daldırdığımız kimselerdir; tıpkı bizim daldığımız
gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik.”

(Ahkaf 46/5)

ْٖ  ْْ َػُٛ َٝ  َٔ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ُٓ اَُٚ ت٤
ُ َ ْغز َ ۪غ٣ َّللاِ َٓ ْٖ ََّل
ُ َ ْذ٣ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ م
ٕ هُٝ
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
َُِِٕٞ ْْ ؿَبكِٜ ِدُ َػٓبئ
Allah ile arasına koyarak, (mezardan) kalkış gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda bulunandan
daha sapık kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.

(Ahkaf 46/6)

َٖ٣ ْْ ًَب ِك ۪شِٜ ا ِث ِؼ َجبدَ ِرُٞٗ ًَبَٝ  ْْ ا َ ْػ ٓذَا ًءُٜ َُ اُٞٗبط ًَب
ُ َُّ٘اِرَا ُؽؾ َِش اَٝ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul
etmeyeceklerdir.

(Yunus 10/29)

َٖ٤ َِ۪٘ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَُّ٘ب َػ ْٖ ِػ َجبدَ ِر ٌُ ْْ َُـَب ِك٤ْ  َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ذًا َث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ِث ه٠كَ ٌَ َٰل
“Aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize kulluk ettiğinizi, gerçekten fark edememiştik.”
(Ahkaf 46/5)

ْٖ  ْْ َػُٛ َٝ  َٔ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ُ اٚٓ َُ ت٤
ُ َ ْغز َ ۪غ٣ َّللاِ َٓ ْٖ ََّل
ُ  ْذ٣َ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ م
ٕ هُٝ
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
َُِٕٞ ْْ ؿَب ِكِٜ دُ َػٓب ِئ
Allah ile arasına koyarak, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda bulunandan daha sapık
kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.
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(Ahkaf 46/6)

َٖ٣ ْْ ًَب ِك ۪شِٜ ا ِث ِؼ َجبدَ ِرُٞٗ ًَبَٝ  ْْ ا َ ْػ ٓذَا ًءُٜ َُ اُٞٗبط ًَب
ُ َُّ٘اِرَا ُؽؾ َِش اَٝ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul
etmeyeceklerdir.

(Yunus 10/30)

ْ َا ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓٓب ا َ ْعَِلَُِٞ٘ب ُِ َي ر َ ْجُٛ
اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ م ََّ َػ
 ه٠َُِا اُّٝٓ ُسدَٝ ذ
َ َٝ ن
ِ ّ  ُْ ْاُ َؾُٜ ٤َُٰ ْٞ َٓ َِّللا
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ
Kim ne yapmışsa orada ortaya çıkacaktır. Hepsi de kendilerine gerçek anlamda yakın olan
Allah’ın huzuruna getirilmiş olur ve uydurdukları bütün ortaklar onlardan uzaklaşır.
(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْؾ ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّّٓل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘ز
Onları fitneye düşüren şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah‟a yemin ederiz ki bizler müşrik değiliz.”

(Enam 6/24)

ٓ
ُ ْٗ ُ ا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ َٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٰ ا َػُْٞق ًَزَث
َ ََّ م
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Nahl 16/86)

ُ  ُ۬ ُإ ََّٓل ِءٛٓ َٰ ا َسثََّ٘بُُٞ ْْ هَبُٛ ؽ َش ًَٓب َء
ُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
ْٖ ِٓ اٞػ
ُ َٖ ًَُّ٘ب َٗ ْذ٣ ۪ؽ َش ًَٓب ُ۬ ُؤَٗب اَُّز
ْۚ  ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ٌَب ِرثْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َُِا اْٞ َِٗ ْۚ َي كَب َ ُْوُٝد
َُٕٞ
Ortak koşanlar, Allah‟a ortak saydıkları kişileri gördüklerinde derler ki “Rabbimiz! Ortak sayıp senden önce
yardıma çağırdıklarımız işte bunlardır.” Onlar hemen şu karşılığı verirler: “Sizler kesinlikle yalancı
kimselersiniz.”

(Nahl 16/87)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ م ََّ َػ
َّ ُ َٓئِ ٍۨ ٍز اْٞ َ٣ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
Uydurdukları şeylerin işlerine yaramadığı gün Allah‟a teslim olduklarını dile getirirler.
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(Yunus 10/31)

٢
َّ ُ ْٔ ِِيُ ا٣َ ْٖ َّٓ َ ك ا
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ بء
َ  ْاَّلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ق
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ بس
ْۚ َٕ هَُُُٞٞو٤غ
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ََل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاَّلَ ْٓ ه َش ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize
hakim olan kim?Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri
çekip çeviren?” “Allah’tır” diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”
(Bakara 2/28)

َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ ص ُ َّْ ا٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ َب ًُ ْۚ ْْ ص٤ارًب كَب َ ْؽَٞ ْٓ َ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ اَٝ ِبّٰلل
َٕ ثِ هْٝق ر َ ٌْلُ ُش
َ ٤ًَ
Allah‟a karşı nasıl iyilikbilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek
ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Ankebut 29/61)

ْۚ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َّ ُع َّخ َش ا
٠َّللاُ كَبَٗه
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ َٝ ك
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َ ْٔ ؾ
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣
Bunlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş‟i ve Ay‟ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah‟tır”
derler. Öyleyse yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Ankebut 29/63)

ُُ َّٖ ه هَُٞو٤َُ بَٜ ِرْٞ َٓ ك ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َِ َُّللاُ ه
َّ ُ ْْ َٓ ْٖ ٗ ََّض ٍَ َِٖٓ اُٜ َ عب َ ُْز
ِ َٔٓ غ
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَّلَ ْسِٚ َِب ث٤بء َٓٓب ًء كَب َ ْؽ
ْاُ َؾ ْٔذُ ِ ه
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ْْ ََّلُٛ ّٰللِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُش
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah‟tır” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah‟a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ  ٌُ ه٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َخَِوَ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َسصَ هَ ٌُ ْْ ص١ َّ۪للاُ اَُّز
َه
ْْ ٌُ ُِ َ ْلؼَ َُ ِٓ ْٖ َٰر٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَٓبئ
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُرَؼَ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ  ه ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Sizi yaratan ve rızık veren Allah‟tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah‟ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.
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(Yunus 10/32)

ْۚ
َُٕٞق َشك
ْ ُ  ر٠ن ا ََِّّل اُن َََّل ْۚ ٍُ كَبَٗه
كَ َٰز ُِ ٌُ ُْ ه
ِ ّ َّللاُ َسثُّ ٌُ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَ َٔبرَا َث ْؼذَ ْاُ َؾ
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl
oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz?
(Müminun 23/84)

َُٕٞٔ َِب ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼَٜٓ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ك
ُ هُ َْ ُِ َٔ ِٖ ْاَّلَ ْس
Onlara şöyle de: “Biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?”

(Müminun 23/85)

َٕ ِ هَُُُٞٞو٤ع
َّٰٕٝللِ هُ َْ اَكَ ََل رَزَ ًَّ ُش
َ
“Allah‟ındır!” diyeceklerdir. De ki: “O halde aklınızı başınıza almayacak mısınız?”

(Müminun 23/86)

ْ٤ِ  َسةُّ ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُؼَ ۪ظَٝ ِغجْغ
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
َّ ُد ا
Onlara bir de “Yedi kat göğün ve Yüce Arş‟ın sahibi kimdir?” diye sor.

(Müminun 23/87)

َٕ ِ هَُُُٞٞو٤ع
َُّٰٕٞللِ هُ َْ اَكَ ََل رَزَّو
َ
“Onlar da Allah‟ındır!” diyeceklerdir. De ki: “Öyleyse yanlışlardan sakınmayacak mısınız?”

(Müminun 23/88)

َُٕٞٔ َِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼِٚ ٤ْ َِبس َػ
ُ ُ َغ٣  ََّلَٝ ش٤
ُ ُ ۪غ٣ َٞ ُٛ َٝ ٍء٢َ
ْ دُ ًُ َِّ ؽٌُٞ ََِٓ َ۪ٙ ِذ٤ِهُ َْ َٓ ْٖ ث
De ki: “Her şeyin yönetimi elinde olan, koruyan ama ona karşı kimsenin korunamayacağı zat kimdir?
Biliyorsanız söyleyin!”

(Müminun 23/89)

َٕ ِ هَُُُٞٞو٤ع
َٕٝ ر ُ ْغ َؾ ُش٠ّٰللِ هُ َْ كَبَٗه
َ
“Allah‟tır!” diyeceklerdir. De ki: “O halde nasıl aldanıyorsunuz?”
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(Yunus 10/33)

ْ ًََّ َٰز ُِ َي َؽو
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٜ ََّٗا اُٞغ ٓو
َ ََٖ ك٣ ۪ اَُّز٠َِذ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي َػ
Yoldan çıkanlarla ilgili olarak Rabbinin söylediği şu söz böylece gerçekleşmiş oldu: “Onlar
inanıp güvenmezler.”
(Bakara 2/6)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٛ  ْْ ا َ ّْ َُ ْْ ر ُ ْ٘ز ِْسُٜ َ  ْْ َءا َ ْٗزَ ْسرِٜ ٤ْ َِا ٌء َػَٞٓ ع
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Kâfirlikte direnenleri ister uyar ister uyarma, onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/7)

ٓ
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ٌ حَٝب
َخز َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْث٠َِٰ  َػَٝ ْْ  هِٜ ع ْٔ ِؼ
ِ ق
َ  ْْ ِؿؾِٛ بس
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَب َٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ َُّللا
ُ هُ َِ هٙذُ ه٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَٓبئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında bir şeyi baştan yaratacak sonra onu tekrarlayacak olan
biri var mı?” De ki: “Baştan yaratan ve onu tekrarlayacak olan Allah’tır. Yanlışa nasıl
sürükleniyorsunuz?”
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٣ ْق
ش٤
ٌ ۪غ٣َ َِّللا
 ه٠َُِ ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػٙذُ ه٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َّللاُ ْاُخ َِْنَ ص
ئ ه
َ ٤ًَ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ اَُّ٘ ْؾبَح
ُ ْٗ ك كَب
ُ ُ ْ٘ ِؾ٣ َُّللا
اَّل ِخ َش هح َ ا َِّٕ ه
ْق ثَذَا َ ْاُخ َِْنَ ص ُ َّْ ه
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
ََّللا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ْۚ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah‟ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.
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(Yunus 10/35)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
ن
ن هُ َِ ه
ِ ّ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١ٓ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َن اَك
ِ ّ  ُِ ِْ َؾ ه١ ۪ذْٜ ٣َ َُّللا
ِ ّ  ْاُ َؾ ه٠َُِ ا١ٓ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًَٓب ِئ
َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ٰ۠ ٌُ َُ  كَ َٔبْٟۚ  َٰذْٜ ُ٣ ْٕ َ  ا ََِّّٓل ا١ّ ۪ ٓذِٜ َ٣ ُزَّجَ َغ ا َ َّٓ ْٖ ََّل٣ ْٕ َ ا َ َؽ ُّن ا
De ki “Ortak saydıklarınız arasında doğruyu gösterecek biri var mı? De ki “Doğruyu gösteren
Allah’tır. Öyleyse, doğruyu gösterene uymak mı, yoksa kendine gösterilmedikçe doğruyu
gösteremeyecek olana uymak mı daha doğrudur? Size ne oluyor? Ne biçim karar
veriyorsunuz?”
(Neml 27/61)

َْٖ٤ َع َؼ ََ َثَٝ ٢
ً َٜ ْٗ َ ب آَٜ َُ َع َؼ ََ ِخ ََلَٝ اسا
ً ك هَ َش
َ ا َ َّٓ ْٖ َع َؼ ََ ْاَّلَ ْس
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ َُ ََ  َع َؼَٝ بسا
 ْؼَِ ُٔ ه٣َ  ْْ ََّلُٛ َّللاِ َث َْ ا َ ًْض َ ُش
ٌ َٓ َغ ه هَُِٰٚ بع ًض ها َءا
َٕٞ
ِ  ِْٖ َؽ٣ْاُ َج ْؾ َش
Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralara ırmaklar koyan, orada dağları var eden, iki deniz arasına engel
koyan hiç iyi olmaz mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilgisizdir.

(Neml 27/62)

َ ن
ٌ َٓ َغ ه هَُِٰٚ ك َءا
 ْغ َؼُِ ٌُ ْْ ُخَِ ٓلَب َء ْاَّلَ ْس ِ ه٣َ َٝ  َءٞغ
ْ ُٔ ُت ْا٤
ُّٓ ُِق ا
ُ ُ ۪غ٣ ْٖ َّٓ َ ا
َِّللا
ُ  ٌْؾ٣َ َٝ ُٙط َّش اِرَا دَ َػب
َل َٓب رَزَ ًَّ ُش ه٤
ً َِ۪ه
َٕٝ
Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َّٓ َ ا
ٌَُِٰٚ  َءاٚ َس ْؽ َٔزِ ۪ ه١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ د ْاُجَ ِ ّش
ْ ََذ٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْؾ ًشا ث٣اُش
ُ ْؾ ِش ًُ ه٣ َّللاُ َػ َّٔب
َٓ َغ ه ه
َٕٞ
 ه٠ََُّللاِ رَؼَب
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgarları müjdeci
olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.

(Neml 27/64)

ٌ َٓ َغ ه هَُِٰٚ ك َءا
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٔٓ غ
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”
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(Yunus 10/36)

َّ َِّٕ ظًّ٘ هب ا
َ  ْْ ا ََِّّلُٛ زَّجِ ُغ ا َ ًْض َ ُش٣َ  َٓبَٝ
َ ن
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ  ٌْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ْـًٔ هب ا َِّٕ ه٤ؽ
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ ََّل
Onların çoğu, sadece kendi zanlarının peşine takılırlar. Zan, hiçbir şekilde gerçeğin yerini
tutmaz. Allah, onların ne yaptıklarını bilir.
(Enam 6/116)

َّ َٕ ا ََِّّلَُٞز َّ ِجؼ٣ ِْٕ َّللاِ ا
 َِ ه ه٤ع ۪ج
ْْ ُٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
َ ُِّن
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِْٕ ر ُ ِط ْغ ا َ ًْض َ َش َٓ ْٖ ِكَٝ
ِ ُ٣ ك
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٞف
ُ  ْخ ُش٣َ ا ََِّّل
Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zanna uyarlar. Onlar sadece
atarlar.

(Yunus 10/66)

 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َ ََّٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓ ْٖ ك
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ َ۪ز َّ ِج ُغ اَُّز٣  َٓبَٝ ك
َّ َٕ ا ََِّّلَُٞز َّ ِجؼ٣ ِْٕ ؽ َش ًَٓب ه َء ا
ُ
َٕٞف
ُ َ ْخ ُش٣ ُ ْْ ا ََِّّلٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah‟ındır. Allah ile aralarına koydukları şeye yalvaranlar
ortaklara uymuş olmaz, sadece zanlarına uymuş olurlar. Onlar sadece atarlar.

(Yunus 10/37)

ََ ٤ر َ ْل ۪قَٝ ِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤َ ث١ ۪نَ اَُّز٣ ۪قذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ دُٟ ْلز َ َٰش٣ ْٕ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ اَٰٛ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٰ۠ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُؼَبِٚ ٤ ْ۪ت ك
َٖ٤
ِ ْاُ ٌِزَب
َ ٣ة ََّل َس
Bu Kur’an, başkası tarafından uydurulup Allah’a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları
kendinde olanla doğrulayan, o kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların
Rabbi tarafından indirilmiş olan kitaptır.
(Yusuf 12/111)

١ ۪نَ اَُّز٣ ۪قذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ ُٟ ْلز َ َٰش٣ ضًب٣ ۪ة َٓب ًَبَٕ َؽذ
ِ  ْاَّلَ ُْ َجب ه٢ُِ ُٝ۬ ُ ْْ ِػج َْشح ٌ َِّلِٜ ق
ِ ق
َ َ ه٢ َُ۪وَ ْذ ًَبَٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًُٟذَٛٝ ٍء٢َ
ْ  ََ ًُ َِّ ؽ٤ر َ ْل ۪قَٝ ِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤َث
Onların hikâyelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. Bu uydurulabilecek bir söz değildir. Aksine
önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, her şeyi açıklayan, inanıp güvenen bir topluluğa yol gösteren ve
ikram olan bir kitaptır.

42

(Secde 32/1)

ْٓ ٰ۠ ُٓ ا
ELİF! LÂM! MÎM!

(Secde 32/2)

 ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبَُ ۪ٔ هِٚ ٤ ْ۪ت ك
َٖ٤
ِ  َُ ْاُ ٌِزَب٣ر َ ْ٘ ۪ض
َ ٣ة ََّل َس
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Secde 32/3)

ْْ ُٜ َِّش ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َُ َؼ٣
ٍ ۪ ْْ ِٓ ْٖ َٗزُٜ ٤ ًٓب َٓٓب ا َ َٰرْٞ َ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ُِز ُ ْ٘ز َِس هَٞ ُٛ َْ َُ ثْٚۚ ٣َٕ ا ْكز َ َٰشُُُٞٞو٣َ ّْ َ ا
َُٕٝزَذْٜ ٣َ
"Onu o uydurdu" diyorlar, öyle mi? Hayır; onun, Rabbin tarafından indirildiği bir gerçektir. Senden önce uyarıcı
gelmemiş olan bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. Belki yola gelirler.

(Hakka 69/40)

ْ٣ٍْۚ  ٍٍ ًَ ۪شٞع
ُ  ٍُ َسْٞ َُ َُوَِّٚٗا
Asıl önemlisi, Kur‟an‟ın değerli bir elçinin sözü olmasıdır.

(Hakka 69/41)

ً َِ۪ ٍِ ؽَب ِػ ه ٍش هْٞ َ ِثوَٞ ُٛ  َٓبَٝ
َُِٕٞ٘ٓ َْل َٓب رُإ٤
O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!

(Hakka 69/42)

َل َٓب رَزَ ًَّ ُش ه٤
ً َِ۪ ه ٍٖ هِٛ  ٍِ ًَبْٞ َ ََّل ثِوَٝ
َٕٝ
Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Hakka 69/43)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌَ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼب٣ر َ ْ٘ ۪ض
Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Yunus 10/38)

َ َ ا َٓ ِٖ ا ْعزٞػ
ْْ ُ َّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
ُ ا ْدَٝ ِِ۪ٚ ْس ٍح ِٓضٞ
ُ ِا ثُُٞ هُ َْ كَأْرٚ ه٣َٕ ا ْكز َ َٰشُُُٞٞو٣َ ّْ َ ا
ٕ هُٝ
َ غ
ِ ط ْؼز ُ ْْ ِٓ ْٖ د
َٖ٤ ۪فبدِه
َ
Yoksa onu O uydurdu mu diyorlar? De ki “Allah ile aranıza koyduklarınızdan çağırabileceğiniz
herkesi çağırın da onun dengi bir sure getirin. Samimiyseniz yaparsınız.
(Bakara 2/23)

ُ اٞػ
ْٖ ِٓ ْْ ًُ  ٓذَا َءَٜ ؽ
ُ ا ْدَٝ َٚۖ ۪ ِِ ْسحٍ ِٓ ْٖ ِٓضٞ
ُ ِا ثُٞػ ْج ِذَٗب كَأْر
ٍ ٣ْ  َس٢ ۪ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كَٝ
َ ٠َِٰ ت ِٓ َّٔب ٗ ََّض َُْ٘ب َػ
َ غ
َٖ٤ ۪فبدِه
ٕ هُٝ
َ ْْ ُ َّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
ِ د
Kulumuza indirdiğimizden şüpheniz varsa ondaki surelerden birine denk bir sure getirin. Allah ile aranıza
koyduğunuz uzman kişilerinizi de çağırın. Şüphelenmekte haklıysanız yaparsınız!

(Bakara 2/24 )

ْ بس ْۚح ُ ا ُ ِػذ
َٖ٣َّد ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
ُ ََُّ٘ب اُٛدُٞهَٝ ٢ ۪بس اَُّز
َ  ْاُ ِؾ َغَٝ بط
َ َُّ٘ا اُٞا كَبرَّوَُُِٞ ْٖ ر َ ْل َؼَٝ اُِٞكَب ِْٕ َُ ْْ ر َ ْل َؼ
Bunu yapmazsanız ki asla yapamazsınız; o zaman tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi
koruyun! Orası kâfirler için hazırlanmıştır.

(İsra 17/88)

ْٞ ََُٝ ِِ۪ٚ َْٕ ِث ِٔضَُٞأْر٣ زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ََّلَٰٛ َِ ْا ثِ ِٔضَُٞأْر٣ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ  ْاُ ِغ ُّٖ َػَٝ ظ
ِ اعز َ َٔ َؼ
ْ ِٖ ِهُ َْ َُئ
ِْ ذ
ُ ْٗ اَّل
َ ل
شا٤
ُ ًَبَٕ ثَ ْؼ
ٍ  ْْ ُِجَ ْؼُٜ ن
ً ٜ۪ ظ
De ki “Bu Kur‟ân‟ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar benzerini getiremezler. Bütün
güçlerini birleştirseler bile yapamazlar.”

(Furkan 25/4)

ْۚ  ٌّ َٰاخ َُشْٞ َ هِٚ ٤ْ َُِ َػَٚٗػب
ُ َٕ كَوَ ْذ َٓعب ُ۫ ُؤٝ
ظ ِْ ًٔب
َ َ اَٝ ُٚ٣ ٓزَا ا ََِّّٓل اِ ْك ٍۨ ٌي ا ْكز َ َٰشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
س ْۚاٝ
ً  ُصَٝ
Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu sadece, Muhammed‟in uydurup Allah‟a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip
de ona yardım ediyor” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.

(Furkan 25/5)

ً ا َ ۪فَٝ ً  ثُ ٌْ َشحِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْٔ ُ  ر٢
َل٤
۪ ع
ُ به
َ َ ا اُُٞٓ هَبَٝ
َ ِٜ َب كَٜ َٖ ا ًْزَز َ َج٤ َُّ۪ٝ َش ْاَّل٤
Bir de şunu dediler: “Bunlar eskilerin masallarıdır; yazdırtmış ve sabah akşam ona okutturuluyor, ezberletiliyor.”
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(Furkan 25/6)

 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢غ َِّش ِك
ّ ُ ْؼَِ ُْ ا٣َ ١ ُ۪ اَُّزَُٚ َهُ َْ ا َ ْٗض
ً ُُ ًَبَٕ َؿلَِّٚٗك ا
De ki: “Onu; göklerde ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. O, çok bağışlar, ikramı da boldur.”

(Tur 52/29)

ٕٞ
ِ َٔ ذ ثِِ٘ ْؼ
َ ْٗ َ كَزَ ِ ًّ ْش كَ َٓٔب ا
ٍ  ََّل َٓ ْغُ٘ هَٝ ٍٖ ِٛ ذ َس ِثّ َي ِث ٌَب
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan birisin ne de
cinlerin etkisindesin.

(Tur 52/30)

ٕٞ
ُ َٕ ؽَب ِػ ٌش َٗز َ َشثَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
َ ٣۪ َسَِّٚـ ث
ِ َُ٘ٔ ُْت ْا
Yoksa şöyle mi diyorlar: “Şairin teki; başına gelecekleri bekliyoruz”

(Tur 52/31)

 َٓ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔز َ َش ِثّ ۪ق ه٢ّ۪ٗ ا كَ ِبٞق
َٖ٤
ُ َّهُ َْ ر َ َشث
De ki “Bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum.”

(Tur 52/32)

ْۚ ؿ
َ ٌّ ْٞ َ ْْ هُٛ ّْ َ َٰ ٓزَا اٜ ْْ ِثُٜ ُٓ  ْْ ا َ ْؽ ََلُٛ ا َ ّْ رَأ ْ ُٓ ُش
ُ هب
َٕٞ
Bu duygusallıktan uzak bir karar gereği midir? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur?

(Tur 52/33)

ْۚ ُِ٘ٓ ُْإ٣ ُ ثَ َْ ََّلْٚۚ ََُّٞ ََٕ رَوَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
َٕٞ
Ya da “Kur‟an‟ı kendi uydurdu” mu diyorlar? Aslında onlar sana güvenmiyorlar.

(Tur 52/34)

فبدِه۪ ه
ٍ ٣ ۪ا ِث َؾذُٞأْر٤َ ِْ َك
َٖ٤
َ اُ۪ٞٗ ٓ ا ِْٕ ًَبِِٚ ْش ِٓض
Sözlerinin arkasındaysalar Kur‟an gibi bir söz getirsinler.
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(Yunus 10/39)

ُ ْٗ  ْْ كَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
ُ ٤ُ ۪ؾ٣ ْْ َُ ا ِث َٔبَُٞث َْ ًَزَّث
ظ ْش
َ َُّ ًَ َٰز ُِ َي ًَزُِٚ ه٣۪ٝ ْ  ْْ رَأِٜ أ ْ ِر٣َ َُ َّٔبَٝ ِ۪ٚٔ ِْ ا ِث ِؼٞط
َّ ُْق ًَبَٕ َػبهِجَخ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ٤ًَ
Aslında onlar, Kur’ân’daki bilgiyi anlamadan, onun iç bağlamı henüz ortaya çıkmadan yalana
sarıldılar. Onlardan öncekiler de böyle yalana sarılmışlardı. Yanlışlar içindekilerin sonunun
nasıl olduğunu bir düşün.
(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًٟذُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙق َِْ٘ب
َّ َة ك
ٍ  ْْ ثِ ٌِزَبُٛ َُوَ ْذ ِعئَْ٘بَٝ
Şurası bir gerçek ki, biz onlara, inanan ve güvenen bir topluluğa rehber ve ikram olması için bir ilme göre
ayrıntılı olarak açıkladığımız bir Kitap getirdik.

(Al-i İmran 3/7)

ٌ  هَٜ اُخ َُش ُٓزَؾَب ِثَٝ ة
ٌ َٔ ٌَ بد ُٓ ْؾ
ٌ ٣َ ُ َٰاْٚ٘ ِٓ بة
بد كَب َ َّٓب
ِ  َّٖ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبُٛ بد
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِ ا َ ْٗضَ ٍَ َػ١ٓ اَُّ ۪زَٞ ُٛ
ُْ َِ ْؼ٣َ  َٓبَٝ ْٚۚ ۪ ِِ ٣۪ٝ ْ ا ْثزِ ٓـَب َء رَأَٝ ُ ا ْثزِ ٓـَب َء ْاُ ِلزَْ٘ ِخْٚ٘ ِٓ ََٕٚ َٓب رَؾَب َثُٞز َّ ِجؼ٤َ َ ٌؾ ك٣ْ َ ْْ صِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّز
َۢ ُٓ ا ََِّّل هَِٚ٣۪ٝ ْ رَأ
زَّ ًَّ ُش ا ََِّّٓل٣َ  َٓبَٝ ۪ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َسثِّ٘ َْۚبَٕٚ َٰا ََّٓ٘ب ِثُُُٞٞو٣َ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َِٕ كٞاُشا ِع ُخ
َّ َٝ َُّللا
ة
ِ ا ْاَّلَ ُْ َجبُُُٞٝ۬ ُ ا
Bu Kitab‟ı sana indiren O‟dur. Ayetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar Kitab‟ın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşâbih olanlardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, istedikleri bağlantıyı kurup istedikleri fitneyi çıkarmak için
Kitap‟tan, benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun bağlantılarını sadece Allah öğretir. Bu ilimde sağlam duruş
gösterenler de şöyle derler: “Biz, bu ilme inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” Bu zikre sadece sağlam duruşlu
olanlar ulaşabilirler.

(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْۚ ْْ صُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪دُ اَُّزُُِٞ ُعْٚ٘ ِٓ ؾ ِؼ ُّش
َ  ر َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْاُ َؾذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ا َ ْؽ
َ ِٗب َٓضَبًٜ ِش ًِزَبثًب ُٓزَؾَبث
 ِر ًْ ِش ه ه٠َُِٰ  ْْ اُٜ ُثُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُع٤
ُ َِ۪ر
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚ ث١ ۪ذْٜ َ٣ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ه ُء
َُّللا
ن ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔب
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli sisteme sahip bir kitap olarak indirmiştir. Bu Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın
yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.
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(Enam 6/21)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ ََّلَِّٚٗ اٚب ِر ۪ ه٣َ ة ِث َٰب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah‟a atfedenden veya O‟nun âyetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılandan daha yanlışı kim
olabilir? Allah, yanlışlar içindeki o kimseleri umduklarına kavuşturmayacaktır.

(Yunus 10/40)

َٖ٣ ۪ َسث َُّي ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبُ ُٔ ْل ِغذَٝ ُٚإْ ِٓ ُٖ ِث ۪ ه٣  ْْ َٓ ْٖ ََّلُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ۪ٚإْ ِٓ ُٖ ِث٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
Onlardan kimi Kur’an’a güvenir, kimi de güvenmez. Bozguncuları Rabbin iyi bilir.
(Hud 11/17)

ً َس ْؽ َٔ هخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠عٞ
ٓ َٰ ُٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ ُْٚ٘ ِٓ ٌذِٛ ُ ؽَبَُِْٙٞز٣َٝ َِّّ۪ٚ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٤ َث٠َِٰ اَكَ َٔ ْٖ ًَبَٕ َػ
ٓ
َُُّٚٗ ِاْٚ٘ ِٓ  ٍخ٣َ  ِٓ ْش٢ ُ۪ َك ََل ر َيُ كْٙۚ ُ ِػذْٞ َٓ بس
ُ َُّ٘ة كَب
ِ ۪ َِٖٓ ْاَّلَ ْؽضَ اٚ ٌْلُ ْش ِث٣َ ْٖ َٓ َٝ َٕٚ ِث ۪ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََّل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa‟nın kitabı vardır. Kur‟ân‟a işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten
gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O Kur‟ân, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama
insanların çoğu ona inanmazlar.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاَّلَ ْؽَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشم٣  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثً هب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ْۚ ْْ ا َ ََّل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَزَث٣ ۪ ُ۬ ُإ ََّٓل ِء اَُّزٛٓ َٰ
Bir yalanı Allah‟a atfedenden daha yanlış kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah, bu yanlışı yapanları dışlar.

(Kehf 18/29)

َّ ُِ  ٌْلُ ْش اِ َّٓٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب٤َ ِْ َؽب َء ك
َبسا
َٓ ْٖ َٓ َٝ ْٖ ِٓ ُْإ٤ِْ َؽب َء ك
َٓ ْٖ َٔ َهُ َِ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَٝ
ً ٗ َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ا َ َؽب
َّ ُظ ا
اة
ُ ؾ َش ه
ُ ْْ ِٜ ه ِث
َ َْ ِثئٙ هٞ ُعُٞ ُ ْا١ِٞ  ْؾ٣َ َِ ْٜ ُٔ ُا ِث َٓٔبءٍ ًَ ْبُُٞـَبص٣ اُٞض٤ ْغز َ ۪ـ٣َ ِْٕ اَٝ  هبَٜ ُع َشا ِده
ْ عٓب َء
د ُٓ ْشرَلَوًب
َ َٝ
De ki: Bu gerçek Rabbinizdendir. Artık tercih eden inansın, tercih eden kâfirlik etsin. Kâfir olma yanlışını
yapanlar için alevleri kendilerini kuşatacak bir ateş hazırladık. Feryat ederlerse erimiş madene benzeyen ve
yüzleri kavuran bir su ile imdatlarına yetişilir. Ne kötü içecektir o su; ne kötü bir dinlenme yeridir orası!
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(Tegabun 64/2)

ش٤
ٌ َٕ َث ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ٌٖ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓإْ ِٓ هَٝ  َخَِوَ ٌُ ْْ كَ ِٔ ْ٘ ٌُ ْْ ًَب ِك ٌش١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Sizi yaratan O‟dur. Sonra kiminiz ayetleri görmezlikten gelir, kâfir olur. Kiminiz de Allah‟a güvenir, mümin
olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.

(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َٕغب
شا٤
ِ ْ اَِّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ً ؼًب َث ۪ق٤۪ٔ ع
َ ُٙ كَ َغ َؼ َِْ٘بِٚ ٤ َِ۪طلَ ٍخ ا َ ْٓؾَبطٍ َٗ ْجز
َ ْٗ اَّل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(İnsan 76/3)

ساٞ
َّ ُُ اَٙ٘ب٣ْ َذَٛ اَِّٗب
ً ُاِ َّٓب ًَلَٝ  ََ اِ َّٓب ؽَب ًِ ًشا٤غ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelerek kâfir olur.

(Yunus 10/41)

ََُِٕٞٔ  ٌء ِٓ َّٔب ر َ ْؼ١اَٗ َُ۬ب ثَ ۪ ٓشَٝ َُ َٔ  ُ۫ ُإَٕ ِٓ َّٓٔب ا َ ْػ٣َُ ٌُ ْْ َػ َُِٔ ٌُ ْۚ ْْ ا َ ْٗز ُ ْْ ثَ ۪ ٓشَٝ ٢ َِ۪ٔ ػ
َ ُا ِْٕ ًَزَّثَٝ
َ ٢ ُ۪ َْ ُى كَوٞ
Seni yalancı sayarlarsa de ki “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Benim yaptığımla
sizin bir ilginiz yok, sizin yaptığınızla da benim bir ilgim yoktur.”
(Enam 6/33)

َّ َّٖ ٌِ َُٰ َٝ ٗ ََيُُٞ ٌَ ِزّث٣  ْْ ََّلُٜ ََّٕٗ كَ ِبَُُُٞٞو٣ ١ َ۪ ْؾ ُضُٗ َي اَُّز٤َُ َُِّٚٗهَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ ا
ِ َب٣َٖ ثِ َٰب٤۪ٔ ُِ اُظب
د ه
َِّللا
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣
Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, yanlışlar
içindeki o kişiler, Allah‟ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

(Şuara 26/214)

َٖ٤شر َ َي ْاَّلَ ْه َش ۪ث٤
َ ا َ ْٗز ِْسَٝ
َ ػ ۪ؾ
En yakın çevreni uyar.

(Şuara 26/215)

ْۚ ِ۪٘ٓ ْل َعَ٘ب َؽ َي ُِ َٔ ِٖ ارَّجَ َؼ َي َِٖٓ ْاُ ُٔإ
ْ َٝ
َٖ٤
ْ اخ ِل
Sana uyan müminlere kol kanat ger.
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(Şuara 26/216)

ْۚ َُِٔ  ٌء ِٓ َّٔب ر َ ْؼ١ ثَ ۪ ٓش٢ّ۪ٗ ِ َى كَوُ َْ اْٞ ق
َٕٞ
َ كَب ِْٕ َػ
Sana başkaldırırlarsa de ki: “Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım.”

(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
Bu Kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanıp güvenirler.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ۪ ُٓ ْغِِٚ ُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َسثِّ َٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ ٓ اٚا َٰا ََّٓ٘ب ِثُُٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِرَاَٝ
Onlara bağlantılarıyla okununca şöyle derler: “Biz ona inandık. O, Rabbimizden gelen gerçektir. Biz daha önce
de ona teslim olan kimselerdik.”

(Kasas 28/54)

ٓ
ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ َّئَخ٤ِ غ
َّ ُغَ٘ ِخ ا
َ َ ْذ َس ُ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َؾ٣َٝ اٝفجَ ُش
َ  ِْٖ ِث َٔب٤َ ْْ َٓ َّشرُٛ َٕ ا َ ْع َشْٞ َ ُإْ ر٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ ا
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣
Onlar, sabırlı olmaları sebebiyle kendilerine ödülleri iki kez verilecek olanlardır. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar
ve verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.

(Kasas 28/55)

 ٌُ ْْ ََّل٤ْ َِع ََل ٌّ َػ
ُ  اَػ َْشَٞ ا اَُِّ ْـُٞع ِٔؼ
َ ْْ ٌُ َُُُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبَٝ ا َُ َٓ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بُُٞهَبَٝ ُْٚ٘ ا َػٞم
َ اِرَاَٝ
َٖ٤ ِِ۪ٛ  ْاُ َغب٢َٗ ْجز َ ِـ
Boş sözler işitince onlara aldırmaz, şöyle derler: “Bizim yaptıklarımız bizim, sizin yaptıklarınız da sizindir! Size
esenlik ve güvenlik dileriz. Kendini bilmezlerle işimiz olmaz.”

(Kafirun 109/1)

َٕٝب ْاُ ٌَبكِ ُشَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ َْ ُه
De ki: “Ey ayetleri görmezlikte direnen kâfirler!

(Kafirun 109/2)

َََُّٕٝٓل ا َ ْػجُذُ َٓب ر َ ْؼجُذ
Ben kulluk etmem, sizin kul olduğunuza!
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(Kafirun 109/3)

ُ َٕ َٓٓب ا َ ْػجُ ْۚذُٝ ََّٓل ا َ ْٗز ُ ْْ َػب ِثذَٝ
Siz de benim kul olduğuma kulluk etmezsiniz!

(Kafirun 109/4)

ْْ ُ ػجَ ْذر
َ  ََّٓل اَٗ َُ۬ب َػب ِثذٌ َٓبَٝ
Ben kulluk edecek değilim sizin kulluk ettiğinize!

(Kafirun 109/5)

ُ َٕ َٓٓب ا َ ْػجُ هذُٝ ََّٓل ا َ ْٗز ُ ْْ َػب ِثذَٝ
Zaten siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz!

(Kafirun 109/6)

ٖ٣
ِ ۪ د٢
َ ُِ َٝ ْْ ٌُ ُ٘٣ َُ۪ ٌُ ْْ د
Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim de bana!”

(Sebe 34/25)

ََُِٕٞٔ  ََّل ُٗ ْغـَٔ َُ َػ َّٔب ر َ ْؼَٝ َٕ َػ َّٓٔب ا َ ْع َش َْٓ٘بَُِٞٔهُ َْ ََّل ر ُ ْغـ
De ki: "Ne bizim yaptıklarımız size sorulacak, ne de sizin yaptıklarınız bize sorulacaktır."

(Yunus 10/42)

َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ا ََّلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ َّْ ق
َ ْٗ َ  ه َْي اَكَب٤ََُِٕ اُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ُّ ُذ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا
İçlerinden seni dinleyenler vardır. Ama duymak istemeyenlere söz işittirebilir misin? Hele bir de
akıllarını kullanmazlarsa?
(Enam 6/25)

ِْٕ اَٝ  ْه ًش هاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ  ْۚ َْي٤َُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
 ٓزَا ا ََِّّٓلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا َٓعب ُ۫ ُؤ َى٠ هب َؽزٓهَٜ ا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍخ ََّل٣َ ا ًُ ََّ َٰاْٝ  َش٣َ
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَّل٤
ُ به
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur‟ân‟a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün delilleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”
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(İsra 17/47)

َّ ٍُ ُٞو٣َ  اِ ْرٟٞٓ َٰ  ْْ ٗ َْغُٛ اِ ْرَٝ  َْي٤ََُِٕ اَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ ۪ ٓ اِ ْرَٕٚ ِثُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
ِْٕ َٕ اُٞٔ ُِ اُظب
ساٞ
ً َٕ ا ََِّّل َس ُع ًَل َٓ ْغ ُؾُٞرَز َّ ِجؼ
Onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve o zalimlerin, aralarındaki gizli konuşmalarında şöyle
dediklerini biliyoruz: “Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!”

(İsra 17/48)

ُ ْٗ ُ ا
ً ع ۪ج
َل٤
َ َا َُ َي ْاَّلَ ْٓضَب ٍَ كُٞم َشث
َ ْق
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا كَ ََلُِّٞن
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana, seninle ilgili nasıl benzetmeler yapıyorlar! Onlar bu şekilde sapıttılar, artık doğru yola gelemezler.

(Muhammed 47/16)

ٍَ ا ْاُ ِؼ ِْ َْ َٓبرَا هَبُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َُِِّزُُِٞى َهب
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذٞ اِرَا خ ََش ُع٠ ْۚ َْي َؽزٓه٤َُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي اَُّزُٝ۬ ُ َٰا ِٗلً ٰ۠ب ا
ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ ا اُٞار َّ َج ٓؼَٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
هجَ َغ ه
İçlerinde seni dinleyenler var. Onlar senin yanından çıkınca, bilgili olanlarına: "Az önce ne dedi?" diye sorarlar.
Sanki Allah onların kalplerini mühürlemiş de duygularına esir olmuşlardır.

(Yunus 10/43)

ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َْٕٝق ُش
َ ْٗ َ  ه َْي اَكَب٤َُِظ ُش ا
ِ ُج٣ ا ََّلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ ٢
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ ذ ر
Onlardan kimi de sana sadece bakar. Sen görmek istemeyelere yol gösterebilir misin? Hele bir
de basiretlerini kullanmıyorlarsa?
(Araf 7/179)

ُ ٌٖ ََّل٤ ْْ ا َ ْػُٜ ََُٝ بَٜ َٕ ِثُٜٞ ََ ْلو٣ ة ََّلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ اَّل ْٗ ِظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شا َِٖٓ ْاُ ِغ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَضَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗب ُِ َغَٝ
ٓ
ٌ َ ْْ َٰارُٜ ََُٝ بَٜ َٕ ِثْٝق ُش
ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ م ه َُّ ا
َ َ ُ ْْ اٛ َْ َ َُٰئِ َي ًَ ْبَّلَ ْٗ َؼ ِبّ ثُٝ۬ ُ  هب اَٜ َٕ ِثَُٞ ْغ َٔؼ٣ إ ََّل
ِ ُج٣
َُِِْٕٞاُـَبك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Araf 7/198)

َ ْغ َٔؼُ ه٣  ََّلٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َُُِ ْْ اٛٞػ
ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ ٣ر َ َٰشَٝ اٞ
َْٕٝق ُش
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ
ِ ُج٣  ْْ ََّلُٛ َٝ  َْي٤ََُِٕ اٝظ ُش
Onları doğru yola çağırsan seni dinlemezler. Sana baktıklarını görürsün, oysa onlar göremezler.
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(Neml 27/80)

َٖ٣ا ُٓ ْذ ِث ۪شْٞ ََُّٝ ق َّْ اُذُّ َػٓب َء اِرَا
ُّ ُ ََّل ر ُ ْغ ِٔ ُغ اَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُاَِّٗ َي ََّل ر ُ ْغ ِٔ ُغ ْا
Sen ölülere bir şey işittiremezsin. Sırtlarını döndükleri zaman sağırlara da çağrını işittiremezsin.

(Neml 27/81)

َُٕٞٔ ِِ  ْْ ُٓ ْغُٜ ََبرَِ٘ب ك٣ُإْ ِٓ ُٖ ِث َٰب٣ ْٖ َٓ  ه ْْ ا ِْٕ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا ََِّّلِٜ ِم ََلَُز
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ
َ ْٖ  ِ َػ٢ْٔ ُ ْاُؼ١ِبدَٜ ذ ِث
Sen, körleri girdikleri yanlış yoldan çevirip onlara doğru yolu gösteremezsin. Sen ancak, ayetlerimize inanıp
teslim olanlara işittirebilirsin.

(Yunus 10/44)

ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
ْ ٣َ َّللاَ ََّل
َ بط
َُٕٞٔ ِِ ظ
ا َِّٕ ه
َ ُبط ا َ ْٗل
َ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ َُّ٘ظ ِِ ُْ ا
Allah insanlara haksızlık etmez. Ama insanlar kendilerine haksızlık ederler.
(Araf 7/177)

ْ ٣َ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ غ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُا َ ْٗلَٝ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ ُّ اَُّزْٞ َعٓب َء َٓض َ ً ٍَۨل ْاُو
َ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve kendilerine zulmeden toplulukların hali ne kötüdür!

(Enfal 8/51)

َ ِْظ ث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ثِ َٔب هَذ
 ِذ٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Şuara 26/208)

َٕٝب ُٓ ْ٘ز ُِسَٜ َُ  ٍخ ا ََِّّل٣َ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْشْٛ َ  َٓٓب اَٝ
Uyarıcıları olmayan hiçbir yeri yok etmedik.

(Şuara 26/209)

َ  َٓب ًَُّ٘بَٝ ٰٟ۠ ِر ًْ َٰش
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Bu bilgileri olsun diyedir; yoksa biz yanlış yapmayız.
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(Yunus 10/45)

ُ  ْؾ٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َٖ٣ ۪ ه ْْ هَ ْذ َخغ َِش اَُّزُٜ َ٘٤ْ َٕ َثُٞبسك
َ ا ا ََِّّلُٞٓ ِْ َجض٣َ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ؾ ُش
َ ز َ َؼ٣َ بس
ِ َٜ َُّ٘عب َػخً َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ثِ ِِ ٓوًَُٞزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada
bulunmamış gibi olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola
gelmiş değillerdir.
(Ahkaf 46/35)

َٕ َٓبْٝ َ َش٣ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ ََّٗ ه ْْ ًَبُٜ َُ َْ  ََّل ر َ ْغز َ ْؼ ِغَٝ َِ ع
ْ كَب
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ِّ ا ْاُؼَ ْضُُُٞٝ۬ ُ فجَ َش ا
َ فجِ ْش ًَ َٔب
ٌ ْۚ بس َث ََل
َُٕٞ ُّ ْاُلَب ِعوْٞ ََِيُ ا ََِّّل ْاُوْٜ ُ٣ َْ َٜ َؽ ك
َ ا ا ََِّّلُٞٓ ِْجَض٣َ ْْ َُ َُٕٝ َػذُٞ٣
ٍ  هَٜ َٗ ْٖ ِٓ ًعب َػخ
Kararlı davranan elçiler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit edildikleri azabı
görecekleri gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan
topluluktan başka kim, bütün beklentilerinden yoksun bırakılır?

(Ta Ha 20/102)

ُ ٗ َْؾَٝ سٞ
 َٓئِ ٍز ُص ْسهً ْۚبْٞ ٣َ َٖ٤۪ٓ ؾ ُش ْاُ ُٔ ْغ ِش
ُّ ُ ا٢ُ ْ٘لَ ُخ ِك٣ َّ ْٞ ٣َ
ِ ق
Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkârları gözleri görmez bir halde toplayacağız.

(Ta Ha 20/103)

 ْْ ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّّل َػ ْؾ ًشاُٜ َ٘٤ْ ََٕ ثَُٞزَخَبكَز٣
Aralarında fısıldaşacaklar ve “Dünyada topu topuna on gün kaldınız.” diyeceklerdir.

(Ta Ha 20/104)

َ ْْ ُٜ َُِ ٍُ ا َ ْٓضُٞو٣َ َٕ اِ ْرُُُٞٞو٣َ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
 ًٓبْٞ ٣َ وَخً ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّّل٣ه ۪ش
Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de “Bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.

(Müminun 23/112)

َٖ٤ ۪٘ك َػذَدَ ِع
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِهَب ٍَ ًَ ْْ َُ ِجضْز ُ ْْ ك
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.
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(Müminun 23/113)

َٖ٣ّ ٍّ كَ ْغـَٔ َِ ْاُ َٓؼب ۪دْٞ ٣َ ل
َ  َث ْؼْٝ َ  ًٓب اْٞ ٣َ ا َُ ِجضَْ٘بُُٞهَب
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin” diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

ً َِ۪هَب ٍَ ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّّل ه
َُٕٞٔ َِ اََّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٞ َُ َل٤
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!

(Rum 30/55)

ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ اُٞٗعب َػ ه ٍخ ًَ َٰز ُِ َي ًَب
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ ٣َ َٝ
َ  َْش٤ا َؿَُٕٞ َٓب َُ ِجضُٞٓ ُ ْو ِغ ُْ ْاُ ُٔ ْغ ِش٣ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiği gün suçlular, “ sadece kısa bir süre kaldık” diye yemin ederler. Onlar bu şekilde yalana
sürüklenirlerdi.

(Rum 30/56)

ُّ ْٞ َ٣ َٰ زَاَٜش ك
۪ ْ َٝ َْ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ِ  ِّ ْاُجَ ْؼْٞ َ٣ ٠َُِٰ َّللاِ ا
ة ه
ِ  ًِزَب٢ ۪ َٔبَٕ َُوَ ْذ َُجِضْز ُ ْْ ك٣اَّل
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌَِّ٘ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ََّل ر َ ْؼَٝ ش
ِ ْاُجَ ْؼ
Kendilerine ilim ve iman verilenler derler ki: “Allah‟ın Kitabına göre siz, diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu,
dirilme günüdür ama siz olup biteni bilmez bir haldeydiniz.”

(Naziat 79/42)

 هبَٜ ٤ ََّٰبَٕ ُٓ ْشع٣َغب َػ ِخ ا
َّ ُٗ ََي َػ ِٖ اََُِٞٔ ْغـ٣
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

 هبَٜ ٣ذ ِٓ ْٖ ِر ًْ َٰش
َ ْٗ َ ْ ا٤
َ ۪ك
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

 هبَٜ ٤ ََٰٜ َس ِثّ َي ُٓ ْ٘ز٠َُِٰ ا
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.

(Naziat 79/45)

 هبَٜ ٤َ ْخ َٰؾ٣ ْٖ َٓ ذ ُٓ ْ٘ز ُِس
َ ْٗ َ اَِّٗ َٓٔب ا
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.
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(Naziat 79/46)

بَٜ ٤ َٰمؾ
ُ ْٝ َ َّخً ا٤ػ ِؾ
َ ا ا ََِّّلُٞٓ ِْ َجض٣َ ْْ َُ بَٜ َْٗٝ  َش٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ًَََّٗب
İnsanlar onu gördükleri gün, bu dünyada bir akşam ya da bir gündüz vakti kadar kalmış gibi olurlar.

(Enam 6/31)

بء ه ه
 َٓب٠َِٰ َب َؽ ْغ َشرََ٘ب َػ٣ اُُٞغب َػخُ ثَ ْـزَخً هَب
َّ ُ ُْ اُٜ ْ اِرَا َٓعب َءر٠َّللاِ َؽزٓه
ِ َا ِث ِِ ٓوَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪هَ ْذ َخغ َِش اَُّز
ْ كَ َّش
ُ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ اس
ََٕٝ ِض ُس٣ عٓب َء َٓب
َ  ه ْْ ا َ ََّلِٛ سٞ
َ َصْٝ َ َٕ اُِِٞٔ َ ْؾ٣ ْْ ُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪هَ٘ب ك
ِ ُٜ ظ
Allah‟ın huzuruna varma hakkında yalana sarılanlar, kesinlikle kaybederler. Beklenmedik bir anda son saat
gelince günah yüklerini sırtlarında taşırken: “Bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize!” diyeceklerdir.
Dikkat edin, yüklenecekleri şey ne kötüdür!

(Yunus 10/46)

 َٓب٠َِٰ ذٌ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
 ْْ ص ُ َّْ هُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ  ْْ اُٛ ُ  َٗ ِؼذ١ ۪ل اَُّز
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ اِ َّٓب ُٗ ِشَٝ
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bize
olacaktır. Üstelik yaptıkları her şeyin şahidi Allah’tır.
(Rad 13/40)

بة
ُ غ
َ َ٘ب ْاُ ِؾ٤ْ َِ َػَٝ ُ َْي ْاُ َج ََلؽ٤ََِّ٘ َي كَ ِبَّٗ َٔب َػ٤َ َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ل اَُّز
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ ا ِْٕ َٓب ُٗ ِشَٝ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sana düşen yalnızca tebliğdir.
Hesabını sormak bizim işimizdir.

(Mümin 40/77)

ْۚ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣ َ٘ب٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ل اَُّز
ْ كَب
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ف ِج ْش ا
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣َّللاِ َؽ ٌّن كَ ِب َّٓب ُٗ ِش
Sabret; Allah'ın sözü yerine gelecektir. Ya onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana gösteririz veya seni vefat
ettiririz. Dönüş Bizedir.
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(Yunus 10/47)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََّلَٛٝ  ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِوُٜ َ٘٤ْ  َث٢
َُٕٞٔ َِظ
ُ  ْۚ ٌٍ كَ ِبرَا َٓعب َء َسٞع
ُ  ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َسَٝ
ِ ُ ْْ هُٜ ُُٞع
َ ن
Her toplumun bir elçisi vardır. Elçileri yanlarına geldiği zaman, aralarında hakka uygun şekilde
hükmedilir. Onlara haksızlık yapılmaz.
(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َس
ن َُّ ه
ِ ُ٤َ ه ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤ُ َج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ بٕ َه
َ ِِ  ٍٍ ا ََِّّل ِثٞع
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾب ه ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َٓ ٣َ
Biz, her elçiyi ancak kendi halkının dili ile gönderdik ki ayetleri açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah, tercih
edeni sapık sayar, tercih edeni de yoluna kabul eder. O, daima üstün ve bütün kararları doğru olandır.

(Araf 7/35)

ف
ْ َ اَٝ ٠ كَ َٔ ِٖ ار َّ َٰو٢ َ۪بر٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞق
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ ََّ٘ ٌُ ْْ ُس٤َِأْر٣  َٰادَ َّ اِ َّٓب٢ٓ ََ۪٘ب ث٣
ٌ َْٞ فَِ َؼ كَ ََل خ
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Ey Âdemoğulları! İçinizden, ayetlerimi size tam olarak anlatan elçiler geldiğinde kim yanlışlardan sakınır ve
kendini düzeltirse onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Araf 7/36)

َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اُٝ۬ ُ ب آَٜ ْ٘ ػ
َ اٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ْۚ َُّ٘بة ا
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve büyüklük taslayanlar ise o ateşin ahalisidir. Onlar sürekli orada ölümsüz
olacaklardır.

(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب هُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪قُٜ َُُ٘ب٣َ  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ  اٚب ِر ۪ ه٣َ ة ِث َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
ٕ ه هُٝ
اُِّٞم
ُ َْٖ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذ٣َا اُُٞٓ  ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ ز٣َ عَُِ٘ب
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا َٓعب َءر٠َؽزٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دٞػ
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَب ِك ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a mâl eden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan kişi
kimdir? Kitapta[*] olanlardan hak ettikleri başlarına gelecektir. Elçilerimiz /ölüm melekleri, canlarını almaya
gelince: “Allah‟tan önce yalvardıklarınız nerede?” diye sorarlar. Onlar “Kaybolup gittiler!” diye cevap verirler
ve kâfir olduklarına bizzat kendileri şahitlik ederler.
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(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞق
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ أ ْ ِر ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ َُ َ اَّل ْٗ ِظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼؾ ََش ْاُ ِغ٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ػ
َ َٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ  ا َ ْٗلُ ِغَ٘ب٠ِٓ َٰ  ْذَٗب َػِٜ ؽ
َ اُُٞزَ ها هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ٣َ
َ اُٝذِٜ ؽ
َٖ٣ا ًَب ِك ۪شًَُٞٗب
Ey cin ve insan toplulukları! İçinizden ayetlerimi tam olarak anlatıp bugüne varacağınız hakkında sizi uyaran
elçiler gelmedi mi?" Onlar, “Kendi aleyhimize şahitlik ederiz." diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Orada
kendi kâfirliklerine kendileri şahitlik edecektir.

(Enam 6/131)

ُ  ِثٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ  ٌُ ْٖ َسث َُّي٣َ ْْ َُ ْٕ َ َٰر ُِ َي ا
َُِٕٞب ؿَب ِكَٜ ُِْٛ َ اَٝ ٍْ ِْ ظ
Çünkü senin Rabbin, ahalisi ayetlerimizden habersizken, haksız yere kentleri helak etmez.

(Nisa 4/41)

ذ هًا٤َٜ۪  ُ۬ ُإ ََّٓل ِء ؽٛٓ َٰ ٠َِٰ ػ
َ  ِعئَْ٘ب ثِ َيَٝ  ٍذ٤َٜ۪ ْق اِرَا ِعئَْ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ثِؾ
َ ٤ٌَ َك
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır!? Seni de bunlara şahit getireceğiz.

(Nisa 4/42)

ُ اُش
ُ  ُْ ْاَّلَ ْس هِٜ  ِثٟٞغ ه
َّ اُٞ ق
َٕ هُٞٔ ُ  ٌْز٣َ  ََّلَٝ ك
ََّللا
َ ُ  رْٞ َُ ٍَ ٞع
َ  َػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪دُّ اَُّزَٞ ٣َ  َٓئِ ٍزْٞ ٣َ
ضًب٣ َ۪ؽذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye baş kaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı
ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Casiye 45/27)

 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َُِٕٞغ ُش ْاُ ُٔج ِْط
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ َ٣َٝ ك
َ َ ْخ٣  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ ُغب َػخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah‟ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(Casiye 45/28)

ََُِٕٞٔ َٕ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ َّ ر ُ ْغضْٞ َ٤ُْ َ  هب اَٜ ِ ًِزَبث٠َُِٰ  ا٠َ ٰ۠خً ًُ َُّ ا ُ َّٓ ٍخ ر ُ ْذ َٰ ٓػ٤ِ ًُ ََّ ا ُ َّٓ ٍخ َعبصٟر َ َٰشَٝ
Dini toplumların her birini diz çökmüş olarak göreceksin. Her toplum kendi kitabına çağrılacak; o gün hepiniz
yaptığınızın karşılığını bulacaksınız.
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(Yunus 10/48)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
Derler ki “Eğer söylediğiniz doğruysa, o tehdit ne zaman gerçekleşecek?”
(Yasin 36/48)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
Bir de şöyle derler: “Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, bu vaad ne zaman gerçekleşecek!”

(Yasin 36/49)

ُ ْ٘ َ٣ َٓب
َُٕٞٔ ق
ِ َٝ ً َؾخ٤ْ ف
ّ ِ َ ِخ٣ ْْ َُٛٝ ْْ ُٛ ُاؽذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َٕ ا ََِّّلٝظ ُش
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.

(Yasin 36/50)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ْْ ِٜ ِِ ْٛ َ  ا٠ُِٓ َٰ  ََّٓل اَٝ ًخ٤َ ف
ِ ْٞ َ َٕ رُٞؼ٤ ْغز َ ۪ط٣َ كَ ََل
Artık bir kimseye ne bir tembihte bulunma imkanları olur ne de ailelerine dönebilirler.

(Yasin 36/51)

ََُِٕٞ ْ٘ ِغ٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ س ا
ِ  ْْ َِٖٓ ْاَّلَ ْعذَاُٛ س كَ ِبرَاٞ
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ ق
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

َُِٕٞع
َّ َػذ
َ َٝ زَا َٓبَٰٛ ََِ٘ب َٓ ْٖ ثَؼَضََ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ْشهَ ِذٗ ََۢب٣ْ َٝ َب٣ اُُٞهَب
َ فذَمَ ْاُ ُٔ ْش
َ َٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Yunus 10/49)

ؽب َء ه ه
 ْْ كَ ََلُٜ َُِّللاُ ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َع ه ٌَ اِرَا َٓعب َء ا َ َع
َٓ  ََّل َٗ ْلؼًب ا ََِّّل َٓبَٝ م ًّشا
َ ٢هُ َْ ََّٓل ا َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َُٕٞٓ  ْغز َ ْو ِذ٣َ  ََّلَٝ ًعب َػخ
َ َٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣َ
De ki “Allah, gerekeni yapmazsa kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm
yetmez. Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelmişse bir süreliğine de olsa erteleyemezler.
Eğer gelmemişse öne de alamazlar.”
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(Araf 7/188)

ؽب َء ه ه
َٓ م ًّشا ا ََِّّل َٓب
َِٖٓ ُْت ََّل ْعز َ ٌْض َ ْشد
َ  ََّلَٝ  َٗ ْلؼًب٢هُ َْ ََّٓل ا َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َ ٤َ ًُ ْ٘ذُ ا َ ْػَِ ُْ ْاُـْٞ ََُٝ َُّللا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َش ُِو٤
ُّٓ ُ ا٢
َّ َٓ  َٓبَٝ  ْۚ ِْش٤ْاُ َخ
ٌ ثَ ۪ؾَٝ ش٣
ٌ ۪ ُء ا ِْٕ اَٗ َُ۬ب ا ََِّّل َٗزٞغ
َ ِ٘ غ
De ki “Allah, gerekeni yapmadıkça kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Eğer
gizli şeyleri bilsem, daha çok malım olurdu, bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, inanıp güvenen bir topluluğu
sadece uyarmak ve müjdelemekle görevliyim.”

(Nahl 16/61)

ٓ
ُ ِبط ث
٠ْۚ ًّٔ غ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َش َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ  ْغز َ ْو ِذ٣َ  ََّلَٝ ًعب َػخ
َ ََٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣  ْْ ََّلُٜ ُِكَ ِبرَا َٓعب َء ا َ َع
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.

(Yunus 10/50)

َُٕٞٓ ُ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٚ٘ ِٓ َُ َ ْغز َ ْؼ ِغ٣ بسا َٓبرَا
ً َٜ َٗ ْٝ َ برًب ا٤َ ُ َثُٚ ٌُ ْْ َػزَاث٤ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
De ki “Düşünsenize, Allah’ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini
çarçabuk isterler?”
(Ankebut 29/53)

 ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ ثَ ْـزَخُٜ ََّ٘٤َِأْر٤ََُٝ اة
ُ  ُْ ْاُؼَزَ هُٛ  َُ َٓغب َء٠ًّٔ غ
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَا هَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َٝ
َ ُٓ ٌَ  ََّٓل ا َ َعْٞ ََُٝ ة
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap onlara, beklenmedik
bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.

(Ankebut 29/54)

َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ ة
َٖ٣طخٌ ثِ ْبُ ٌَبكِ ۪ش
ِ ٗ ََي ثِ ْبُؼَزَا هَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kafirleri saracak.
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(Hac 22/47)

عَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
ِ ُْ َ  ًٓب ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ًَبْٞ ٣َ َِّٕ اَٝ ُٙ ْػذَ هَٝ َُّللا
ق ه
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ َٝ
َ ق
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََُٝ ة
َُّٕٝرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Hac 22/48)

َ ٢
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ق٢
َّ َُِاَٝ  ْۚبَٜ ُ ظب ُِ َٔخٌ ص ُ َّْ ا َ َخ ْزر
َ ِٛ َٝ بَٜ َُ ُذ٤ْ َِْٓ َ َ ٍخ ا٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْش٣ِ َ  ًَبَٝ
Yanlışlar içinde oldukları halde nice kentlere, önce süre tanıdım sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş
banadır.

(Yunus 10/51)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغِٚهَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ثَٝ َٖ َٰآ ُْ َٰـٚهَ َغ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ثِ ۪ هَٝ اَص ُ َّْ اِرَا َٓب
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz? O zaman size şöyle denecektir: “Şimdi
mi? Cezanın çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”
(Yunus 10/90)

ًَُٚ  اِ ٓرَا ا َ ْد َس٠ ها َؽزٓهًٝ ػ ْذ
َ َٝ ًب٤ُ ثَ ْـُٙدُٞ٘ ُعَٝ ُٕ ْٞ  ْْ كِ ْش َػُٜ َ ََ ْاُجَ ْؾ َش كَبَرْجَؼ٣ ِٕا ْع َٓش ۪اء٢ٓ َ۪٘ ْصَٗب ثِجٝ َع َبَٝ
ْ َ٘ٓ  َٰا١ٓ َ۪ ا ََِّّل اَُّزَُِٰٚ ُ ََّٓل اََّْٚٗاُـ ََش ُم هَب ٍَ َٰا َٓ ْ٘ذُ ا
َٖ٤۪ٔ ِِ اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغَٝ ََ ٣ا اِ ْع َٓش ۪اءُٞ٘ٓ َ۪ ثَِٚذ ث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olan Müslümanlardanım”

(Yunus 10/91)

َٖ٣ ۪ذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
َ ْ٘ ًُ َٝ َُ ْذ هَ ْج
َ ٤ق
َ هَ ْذَٝ ََٰٖآ ُْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

(Yunus 10/92)

ه
ََُِِٕٞبرَِ٘ب َُـَبك٣بط َػ ْٖ َٰا
َ  َّ َُٗ٘ ۪ ّغْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ًَخ٣َٕ ُِ َٔ ْٖ خ َِْلَ َي َٰاٌُٞ َ ي ِثجَذَِٗ َي ُِز٤
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Çünkü insanların çoğu âyetlerimizi
umursamıyorlar.”
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(Mümin 40/46)

ٰ۠
ُ بَٜ ٤ْ ََِٕ َػُُٞ ْؼ َشم٣ بس
ة
َ َ َٕ اْٞ ا َٰا ٍَ ِك ْش َػُِٞٓ غب َػخُ ا َ ْد ِخ
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ ٣َ َٝ  ًّْۚب٤ػ ِؾ
ُ ََُّ٘ا
ِ ؽذَّ ْاُ َؼزَا
َ َٝ اًُّٝ ؿذ
Sabah akşam sürekli ateş azabıyla yüz yüze geliyorlardı. Kıyamet saati geldiğinde de "Firavun hanedanını,
suçları ile en orantılı olan azaba sokun!" denecektir.

(Yunus 10/52)

َ َٖ٣ ۪ ََ َُِِّز٤ ۪ص ُ َّْ ه
ََُٕٕٞ ا ََِّّل ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِغجْٝ َ ََْ ر ُ ْغضٛ اة ْاُ ُخ ِْ ِْۚذ
َ َا َػزُٞهُٝا رُٞٔ َِظ
İlerisinde yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: “Kalıcı azabı tadın bakalım.
Kazandığınızın karşılığından başka ne görecektiniz!”
(Enfal 8/50)

ٓ
اة
َ َ ػز
َ اُٞهُٝرَٝ ْْ ْۚ ُٛبس
َ َا َ ْدثَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُعُٝ ََُٕٞن ِْشث٣ ُا ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ اَُّز٠َّكَٞ َ َز٣  اِ ْرٟ ر َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
ن
ِ ٣ْاُ َؾ ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

(Enfal 8/51)

َ ِْظ ث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ثِ َٔب هَذ
 ِذ٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Secde 32/14)

ََُِٕٞٔ اة ْاُ ُخ ِْ ِذ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
َ َ ػز
َ اُٞهُٝرَٝ ْْ ًُ َ٘ب٤ ۪زَ ْۚا اَِّٗب َٗغَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ ز ُ ْْ ُِ ٓوَب َء٤ا ِث َٔب ٗ َ۪غُٞهُٝكَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın" deriz.

(Müddesir 74/38)

ٌَ٘خ٤ ۪ٛذ َس
ْ َغج
َ ًَ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔب
Herkes kendi yaptığına karşılık rehindir.
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(Yunus 10/53)

َٖ٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ ُ َُ َؾ ٌّنَِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ ٓثَٝ ١ هُ َْ ۪اَٞ  هُٛ  ْغز َ ْ٘ ِج ُ۫ ُإٗ ََي ا َ َؽ ٌّن٣َ َٝ
Senden haber almaya çalışıyorlar, “O gerçek mi?” diye. De ki “Evet! Rabbime yemin ederim ki
gerçektir. Ondan yakanızı kurtaramayacaksınız.”
(Enam 6/134)

ٍ َٕ َ ََّٰلُٝػذ
َٖ٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ د
َ ُٞا َِّٕ َٓب ر
Tehdit edildiğiniz şey mutlaka olacaktır. Siz önüne geçemeyeceksiniz.

(Şura 42/18)

ب ْاُ َؾ ه ُّن ا َ ََّٓلَٜ َََّٕٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞا ُٓ ْؾ ِلوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ  ْۚبَٜ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ب اَُّزَٜ َِ ْغز َ ْؼ ِغ َُ ث٣
 ٍذ٤م ََل ٍٍ ثَ ۪ؼ
َّ ُ ا٢َِٕ كٝبس
ُ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ٢ ۪غب َػ ِخ َُل
Ona inanmayanlar, hemen gelmesini isterler ama inananların içleri ürperir. Çünkü onun, kaçınılmaz gerçek
olduğunu bilirler. Bilin ki kıyamet saati konusunda tartışanlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Zümer 39/68)

ْۚ ؽب َء ه
َّللاُ ص ُ َّْ ُٗ ِل َخ
َٓ ْٖ َٓ ك ا ََِّّل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ق ِؼنَ َٓ ْٖ ِك
ُّ ُ ا٢ُٗ ِل َخ ِكَٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ َٓ ْٖ ِكَٝ د
َ َس كٞ
ِ ق
ُ ْ٘ ٣َ ٌّ ب٤َ  ْْ ِهُٛ  كَ ِبرَاٟ ا ُ ْخ َٰشِٚ ٤ ۪ك
َٕٝظ ُش
Sura üfürülünce Allah‟ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecektir. Sonra ona bir
daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

(Araf 7/44)

 َع ْذر ُ ْْ َٓبَٝ َْ َٜ َ َػذََٗب َسثَُّ٘ب َؽوًّب كَٝ  َع ْذَٗب َٓبَٝ بس ا َ ْٕ هَ ْذ
ُ ف َؾ
ْ َ بة ْاُ َغَّ٘ ِخ ا
ْ َ  آَٟٗب َٰدَٝ
َ ف َؾ
ِ َُّ٘بة ا
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ْْ ا َ ْٕ َُ ْؼَ٘خُ هُٜ َ٘٤ْ َا َٗ َؼ ْۚ ْْ كَبَرََّٕ ُٓ َإرّ ٌِٕ ثُُٞ َػذَ َسثُّ ٌُ ْْ َؽوًّ هب هَبَٝ
Cennet ahalisi, cehennem ahalisine şöyle seslenir: “Rabbimizin bize verdiği sözün gerçek olduğunu gördük.
Rabbinizin size verdiği sözün gerçek olduğunu siz de gördünüz değil mi?” “Evet!” derler. Aralarında bir tellâl
şöyle haykırır: “Allah yanlış yapan o kimseleri lanetlesin!
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(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َك ََّل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاَّلَ ْس٢ذ َٓب ِك
َ ْۚ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ٚد ِث ۪ ه
ْ ُ٣  ْْ ََّلُٛ َٝ  ْْ ثِ ْبُ ِو ْغ ِوُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ن
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden
fidye olarak verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama
hakka uygun şekilde yapılmış ve haksızlığa uğratılmamışlardır.
(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰذِٞ ََُٝ جًبَٛ َك ر
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاَّلَ ْسِٛ ُ ْوجَ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِبس ك
ٓ
َٖ٣َبف ۪ش
ٌ َ ػز
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ٌْ ٤ َُ۪اة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ  اِٚث ۪ ه
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثُٝ ْلزَذ٤َ ُِ ُُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ْْ ْۚ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Ayetleri görmezden gelen kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha ellerinde olsa ve
kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Rad 13/18)

ك
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ َُُٚ اُٞج٤ ْغز َ ۪غ٣َ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ٠ ُْ ْاُ ُؾ ْغ َٰ٘ هِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ َُِِّ۪ز
ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
ُٓ ْْ ُٜ َُ  َُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ  اٚا ِث ۪ هْٝ َُ ََّل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ َع
ِ غب
َ  ُء ْاُ ِؾٞع
َ ْ ِثئَٝ ُْ َّ٘ هَٜ  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ة
Rabbinin çağrısına uyanlar için en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlar ise yeryüzündeki her şey ve
bir o kadarı onların olsa, kesinlikle onu fidye olarak verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler.
Varıp kalacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir!

(Zümer 39/47)

َ َٖ٣ ۪ ا َ َّٕ َُِِّزْٞ ََُٝ
ة
ِ ع
ُٓ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثْٝ َُ ََّل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا َٓب كُٞٔ َِظ
ِ ء ْاُ َؼزَاٞ
ََُٕٞ ْؾز َ ِغج٣ اٌُُٞٗٞ َ٣ ْْ َُ َّللاِ َٓب
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ ثَذَاَٝ  َٔ ه ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣
Kıyamet günü, yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha yanlışlar içindeki o kimselerin elinde olsa, o azabın
sıkıntısından kurtulmak için hepsini verirlerdi. Allah, hiç hesap etmedikleri şeyleri karşılarına çıkaracaktır.
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(Mearic 70/11)

ِٚ ٤ َ۪٘ ِٓ ِئ ٍز ِثجْٞ ٣َ ة
َّ ُ َج٣
ِ  ِٓ ْٖ َػزَا١ ۪ ْلز َذ٣َ ْٞ َُ ُّ دُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٞ ٣َ ْْ  هُٜ َٗٝق ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ِ۪ٚبؽ َجز
ِ ف
َ َٝ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٚ ٣۪ٞ ْٔ رُـ٢ ۪ اَُّزِٚ َِِز٤كَ ۪قَٝ
Kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٚ ٤ُ ْ٘ ۪غ٣ َّْ ُ ؼًب ص٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ
yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

٠ب َُ َٰظَٜ ًََِّٗ َّ هَل ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar,

(Mearic 70/16)

َّ ُِِ ًٗ ََّضا َػخ
ْٟۚ َٰٞ ؾ
kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

٠ُهَٞ َ رَٝ ا َٓ ْٖ ا َ ْد َث َشٞػ
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.

(Mearic 70/18)

٠ َٰػْٝ َ  َع َٔ َغ كَبَٝ
Mal biriktirip saklayanı da!

64

(Yunus 10/55)

 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََّلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا َ ََّٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓب ِك
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ك ا َ ََّٓل ا
Bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Yine bilin ki Allah’ın tehdidi
gerçekleşecektir ama onların çoğu bunu bilmezler.
(Lokman 31/33)

ْ َٝ ْْ ٌُ َّا َسثُٞبط ارَّو
بص
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ٍ  َعَٞ ُٛ ٌدُُْٞٞ َٓ  ََّلَٝ ۪ٙ َُ ِذَٝ ْٖ ا ُِذ ٌ َػَٝ ١ ْغ ۪ض٣َ  ًٓب ََّلْٞ ٣َ اَْٞ اخؾ
سٝ
َ ۪ٙا ُِ ِذَٝ ْٖ َػ
ـُ َّشَّٗ ٌُ ْْ ِث ه٣َ  ََّلَٝ  ٰ۠ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ َّللاِ َؽ ٌّن كَ ََل رَـُ َّشَّٗ ٌُ ُْ ْاُ َؾ
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ْـًٔ هب ا٤ؽ
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
Ey insanlar! Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının. Ana babanın, evladının başına gelen hiçbir şeyi; evladın
da anası ve babasının başına gelen hiçbir şeyi savamayacağı günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Öyleyse
dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı da sakın sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/5)

سٝ
ـُ َّشَّٗ ٌُ ْْ ثِ ه٣َ  ََّلَٝ  ٰ۠ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ َّللاِ َؽ ٌّن كَ ََل رَـُ َّشَّٗ ٌُ ُْ ْاُ َؾ
 ْػذَ هَٝ َِّٕ بط ا
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir; dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı, sakın sizi Allah ile
aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُا َِّٕ ا
ش٤
َّ ُة ا
ُ َ ْذ٣  ها اَِّٗ َٔبًُّٝ ُ َػذُٙٝ كَبر َّ ِخزٌُّٝ طبَٕ َُ ٌُ ْْ َػذ
ْ َ ا ِٓ ْٖ اٌُُٞٗٞ َ٤ُِ َُٚا ِؽ ْضثٞػ
ِ ف َؾب
ِ غ ۪ؼ ه
Şüphesiz ki şeytan size düşmandır; siz de onu düşman sayın. O sadece, taraftarlarını alevli bir ateşin ahalisi
olmaya çağırır.

(Fatır 35/7)

ش٤
َ اة
ِ قب ُِ َؾب
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اََُّز
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٌ  هذ٣ ۪ؽذ
ٌ ا َ ْع ٌش ًَ ۪جَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ د
Kâfirlik edenlere çetin bir azap vardır. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir ödül
vardır.

(Yunus 10/56)

َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْؾ٣ َٞ ُٛ
Hayat veren de O’dur; alan da O. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.
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(Duhan 44/8)

ُ ۪ٔ ه٣ٝ ٢
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َسةُّ َٰا َثٓب ِئ ٌُ ُْ ْاَّلَٝ ْْ ٌُ ُّذُ َسث٤
َ ۪ ُ ْؾ٣ َٞ ُٛ َ ا ََِّّلَُِٰٚ ََّٓل ا
Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O‟dur. O sizin Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

(Tevbe 9/116)

ه
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
 ََّلَٝ ٍ ٢
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ٕ هُٝ
ا َِّٕ ه
۪ ُ ْؾ٣ ك
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
ش٤
ٍ ٗ َ۪ق
Göklerde ve yerde tüm yetkiler şüphesiz Allah‟ındır. Hayat veren de öldüren de odur. Allah ile aranıza girecek
ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır.

(Yunus 10/57)

ٌ َس ْؽ َٔخَٝ ًٟذُٛ َٝ سُٝ
َ  ِػْٞ َٓ ْْ ٌُ ْبط هَ ْذ َٓعب َءر
ُّ ُ ا٢ِ ِؽ ٓلَب ٌء ُِ َٔب كَٝ ْْ ٌُ ّظخٌ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
ِ قذ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber
ve ikram gelmiştir.
(İsra 17/82)

َّ ُذ٣َ ۪ض٣  ََّلَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخٌ ُِ ِْ ُٔإَٝ  ِؽ ٓلَب ٌءَٞ ُٛ ُٗ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ْاُوُ ْش َٰا ِٕ َٓبَٝ
بسا
ً غ
َ َٖ ا ََِّّل َخ٤۪ٔ ُِ اُظب
Kur‟ân‟dan indirdiğimiz şeyler, inanıp güvenenler için bir şifa ve bir ikramdır. Bunlar zalimlerin sadece yıkımını
artırır.

(Fussilet 41/44)

ه
ْ َِق
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ ََّل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاًٗب ا َ ْػ َغٙ َعؼَ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ  َػ َشثِ هَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َءا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ  ا٠ػ ًٔ ه
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ٓ َ۪ٕ كُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽ ٓلَب ه ٌءَٝ ًُٟذٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍذ٤بٕ ثَ ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur‟an‟ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap‟a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan bir kitaptır. İnanmayanların sanki
kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden seslenilen kişiler gibidirler.
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(Hac 22/46)

ٌ َ َٰارْٝ َ ب آَٜ َٕ ِثَُِٞ ْؼ ِو٣ ةٞ
ب ََّلَٜ َّٗ ْۚب كَ ِبَٜ َٕ ِثَُٞ ْغ َٔؼ٣ ٕا
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ٌَُٕٞ َ ك كَز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
سُٝ
ُ ُُِ ْاُو٠َٔ  َُٰ ٌِ ْٖ ر َ ْؼَٝ بس
ُّ ُ ا٢ ِك٢ ۪ة اَُّزٞ
ُ ق
َ  ْاَّلَ ْث٠َٔ ر َ ْؼ
ِ قذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.

(Lokman 31/2)

ْ٤ِ ٌ۪ ة ْاُ َؾ
ِ َبدُ ْاُ ٌِزَب٣رِ ِْ َي َٰا
Bunlar, doğru hükümler içeren Kitab‟ın ayetleridir;

(Lokman 31/3)

َٖ٤ ِ۪٘ َس ْؽ َٔخً ُِ ِْ ُٔ ْؾغَٝ ًٟذُٛ
Güzel davrananlar için bir rehber ve bir ikramdır.

(Casiye 45/20)

َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخٌ ُِوَٝ ًٟذُٛ َٝ بط
ِ َُِِّ٘ قٓبئِ ُش
َ َزَا ثَٰٛ
Bu, bütün insanlara gerçekleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.

(Yunus 10/58)

َ ْل َش ُؽ ه٤ِْ َ۪ كَ ِج َٰز ُِ َي كِٚ ِث َش ْؽ َٔزَٝ َِّللا
ْ َهُ َْ ِثل
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ٌْش ِٓ َّٔب٤ َخَٞ ُٛ اٞ
ن َِ ه
“Onlara, Allah’ın lütfunu ve ikramını anlat; içleri onunla rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her
şeyden değerlidir.”
(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ر
ْ َ رَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
 ْْ ِث ِز ًْ ِش ه هُٜ ُثُُِٞط َٔئِ ُّٖ ه
ةٞ
ُ ط َٔئِ ُّٖ ْاُوُُِ ه
َّللاِ ا َ ََّل ِث ِز ًْ ِش ه
O‟na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ın zikri ile kalpleri yatışanlardır. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile
yatışır.
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(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْۚ ْْ صُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪دُ اَُّزُُِٞ ُعْٚ٘ ِٓ ؾ ِؼ ُّش
َ  ر َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْاُ َؾذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ا َ ْؽ
َ ِٗ ب َٓضَبًٜ ش ًِزَبثًب ُٓزَؾَب ِث
 ِر ًْ ِش ه ه٠َُِٰ  ْْ اُٜ ُثُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُع٤
ُ َِ۪ر
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ه ُء
َُّللا
ن ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔب
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli düzenlenmiş bir kitap olarak indirmiştir. Bu Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın
yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.

(Yunus 10/59)

 َؽ ََل ً هَّل هُ َْ َٰ ٓ هَٝ ُ َؽ َشا ًٓبْٚ٘ ِٓ ْْ ُ م كَ َغ َؼ ِْز
ّْ َ َّللاُ اَرَِٕ َُ ٌُ ْْ ا
ز ُ ْْ َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ٍ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِس ْص
ََّٕٝللاِ ر َ ْلز َ ُش
 ه٠ََِػ
De ki “Allah’ın size indirdiği her bir rızkı düşündünüz mü? Siz onu helal, haram diye
sınıflandırıyorsunuz.” De ki “Bunu size Allah mı bildirdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?”
(Maide 5/103)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ اَُّزَٝ ّ ََّل َؽ ٍبَٝ َِ ٍخ٤ ۪فَٝ  ََّلَٝ عٓبئِجَ ٍخ
َٓب َع َؼ ََ ه
َ  ََّلَٝ ٍشح٤
َ َّللاُ ِٓ ْٖ ثَ ۪ؾ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ْْ ََّلُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز ه
Allah ne Bahîre‟yi ne Sâibe‟yi ne Vasîle‟yi ve ne de Hâmî‟yi helal kılmıştır. Fakat kâfirlik edenler kendi
yalanlarını Allah‟a mâl ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz.

(Enam 6/138)

ْ َ٣ س ِؽ ْغ ٌش ََّل
ٌ  َؽ ْشَٝ ٌّ ۪ ٓ ا َ ْٗؼَبٙ ِزَٰٛ اُُٞهَبَٝ
ْ َٓ ا َ ْٗؼَب ٌّ ُؽ ِ ّشَٝ ْْ ِٜ ِْٔ ؾب ُء ثِضَ ػ
ذ
َٓ َٗ ْٖ َٓ ب ا ََِّّلَٜٓ ُٔ َطؼ
ُ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َٕ ا ْع َْ هَٝ ْز ًُ ُش٣ ا َ ْٗؼَب ٌّ ََّلَٝ َبٛسٞ
ُ ُٜ ظ
َ ِٚ  ه٤ْ َِب ا ْكزِ َٓشا ًء َػَٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
Kendilerince: “Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır, bizim belirlediklerimiz dışında kimse onlardan yiyemez; şu
hayvanlara da yük yüklemek ve binmek haram kılınmıştır.” derler. Bir kısım hayvanlar da var ki onları Allah‟ın
adını anmadan keserler. Bunları, Allah‟a mâl ederek yaparlar. Allah onlara, bu iftiralarının cezasını verecektir.

(Enam 6/139)

ٓ
ُ ُ ث٢ ۪ا َٓب كُُٞهَبَٝ
ْٖ ٌُ َ٣ ِْٕ اَٝ اع٘ َْۚب
ِ َٝ  ا َ ْص٠َِٰ  ُٓ َؾ َّش ٌّ َػَٝ سَٗبٞ
َ ُِ  ْاَّلَ ْٗؼَ ِبّ خَبِٙ  ِزَٰٛ ٕٞ
ِ ًُ ُقخٌ ُِز
ِ ط
ُ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ َزَخً ك٤ْ َٓ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ ُ َؽَِّٚٗ ه ْْ اُٜ َفل
ْ َٝ ْْ ِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َ ؽ َش ًَٓب ه ُء
“Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimiz içindir; eşlerimize haram kılınmıştır.” derler. Ama
karnındaki ölmüşse onların hepsi ortak olur. Allah, onların bu nitelemelerinin cezasını verecektir. O, doğru
kararlar verir ve her şeyi bilir.
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(Araf 7/32)

َّ َٝ ۪ٙ ا َ ْخ َش َط ُِ ِؼ َجب ِد٢ٓ َّ۪للاِ اَُّز
٢ا ِكَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٢
ِ ّ َجب٤ِ اُط
ّ ِ َِٖٓ د
َ٘خَ ه٣هُ َْ َٓ ْٖ َؽ َّش َّ ۪ص
ِ اُش ْص ه
َ ِٛ َْ ُم ه
َٰ ْ َُ ق
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَّل
ّ ِ َ َٔ ه ِخ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ًقخ
َ ُِ ب خَب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ْاُ َؾ
De ki: “Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram edebilir!” De ki: “Bunlar dünyada
müminler içindir. Kıyamet gününden itibaren sadece müminler için olacaktır.” Bilen bir topluluk için
ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklarız.

(Araf 7/33)

َ  َٓب َثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓب
ْٕ َ اَٝ ن
ِ َٞ َ ْاُل٢
ِ ْ َٝ َٖط
َ اؽ
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َ ثِـ٢
َ  ْاُ َج ْـَٝ َْ ْاَّلص
َ ّهُ َْ اَِّٗ َٔب َؽ َّش َّ َس ِث
َ ِْ ع
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََّل ر َ ْؼ
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ِث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
 ه٠َِا َػُُُٞٞا َ ْٕ رَوَٝ طبًٗب
ا ِث هًُٞ ر ُ ْؾ ِش
De ki: “Rabbim sadece şunları haram kılmıştır: Açık olsun, gizli olsun fuhuş çeşitleri, günahlar, haksız saldırı,
Allah‟ın hakkında kesin delil indirmediği bir şeyi ona ortak saymanız ve bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mâl
etmeniz.”

(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشا ٌّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٌٍ زَا َؽ ََلَٰٛ ِة
ُ ق
َ َّللاِ ْاُ ٌَز ه
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ ََّل رَوَٝ
ُ ْل ِِ ُؾ ه٣ ِة ََّل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Bu yalanı
Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına kavuşamazlar.

(Yunus 10/60)

َ  َٓبَٝ
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
 َٔ ه ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ِة
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ظ ُّٖ اَُّز
ِ َُّ٘ ا٠َِن ٍَ َػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣  ْْ ََّلُٛ ا َ ًْض َ َش
Bir yalanı Allah’a atfedenler, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Şurası bir gerçek ki Allah’ın
insanlara ikramı çoktur ama onların çoğu görevlerini yerine getirmezler.
(Yunus 10/69)

ُ ْل ِِ ُؾ ه٣ ِة ََّل
َٕٞ
 ه٠َِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ َٕٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪هُ َْ ا َِّٕ اَُّز
De ki: “Kendi yalanlarını Allah‟a mâl edenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.”
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(Yunus 10/70)

َّ ُاة ا
ٌ َٓزَب
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ اُٞٗذَ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؾذ
َ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ُو٣ ۪ ْْ ص ُ َّْ ُٗزُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َُِب ص ُ َّْ ا٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ع ِك
Bu sayede dünyevi bir kazançları olur. Sonunda dönüp gelecekleri yer huzurumuzdur. Kâfirlik etmelerine
karşılık, çetin azabı onlara o zaman tattıracağız.

(Neml 27/72)

َُِٕٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ل اَُّز
ُ ِف َُ ٌُ ْْ َث ْؼ
َ َٕ َسدٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠هُ َْ َػ َٰ ٓغ
De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de ensenizdedir.”

(Neml 27/73)

ْ َ كُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣ ُ ْْ ََّلٛ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ بط
ِ َُّ٘ ا٠َِػ
َ ٍَ ن
Senin Rabbin insanlara karşı iyilik ve ikram sahibidir. Ancak onların çoğu teşekkür etmez.

(Yunus 10/61)

ُ ٌُ َ  َٓب رَٝ
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ ِٓ ْٖ َػ َٔ ٍَ ا ََِّّل ًَُّ٘ب َػَُِٞٔ  ََّل ر َ ْؼَٝ ٍٕ ُ ِٓ ْٖ هُ ْش َٰاْٚ٘ ِٓ اُِْٞ َٓب رَزَٝ ٍٕ ْ  ؽَأ٢ ۪ٕ كٞ
ُ
٢ِ ََّل كَٝ ك
ُ َ ْؼ ُض٣  َٓبَٝ ِٚ  ه٤ َ۪ٕ كُٞن٤ ۪دًا اِ ْر رُلُٜٞ ؽ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِة َػ ْٖ َس ِثّ َي ِٓ ْٖ ِٓضْوَب ٍِ رَ َّسحٍ ك
ٖ٤
َّ ُا
ِ َٔٓ غ
ْ َ  ََّٓل اَٝ بء
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََّٓل ا َ ًْ َج َش ا ََِّّل كَٝ فـ ََش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
ٍ ة ُٓ ۪ج
Herhangi bir durumdayken, Kur’ân’dan bir şey okuyorken ya da sizler bir iş yapıyorken, ona
dalıp gittiğinizde mutlaka size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile
Rabbinden gizli kalmaz. Bunların küçüğü de büyüğü de mutlaka açık bir defterdedir.
(Enam 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُ َج ْؾ ه ِشَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ َٝ َٞ ُ هٛ ب ا ََِّّلَٜٓ ُٔ َِ ْؼ٣َ ت ََّل
 َس َه ٍخَٝ ْٖ ِٓ و
ِ ٤ْ َُ َٓلَبرِ ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  ََّل َسَٝ ك
ُ ٢ ۪ ََّل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ ا ََِّّل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ ۪ب ِث ٍظ ا ََِّّل ك٣َ  ََّلَٝ ت
ٍ ه
ِ د ْاَّلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah‟ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir defterde yer alır.
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(Kehf 18/49)

ة
ُ َ م َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة َكز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  ََّلَٝ بم ًش ها
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ  ْۚبَٜ ٤ َٰشح ً ا ََِّّٓل ا َ ْؽق٤
َ ُـَبد ُِس٣ ََّل
َ  ََّل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ۪فـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Lokman 31/16)

٢ ِكْٝ َ د ا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ِكْٝ َ ف ْخ َش ٍح ا
َ ٢ ۪ب ا ِْٕ ر َيُ ِٓضْوَب ٍَ َؽجَّ ٍخ ِٓ ْٖ خ َْشدَ ٍٍ كَز َ ٌُ ْٖ كَٜٓ َِّٗ ا٢
َّ َُ٘ب ث٣َ
ب ه هَٜ د ِث
ش٤
ِ ْ أ٣َ ك
ٌ ق خ َ۪ج٤
َّللاُ ا َِّٕ ه
ٌ َّللاَ َُ ۪ط
ِ ْاَّلَ ْس
"Yavrucuğum! Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın içinde, göklerde veya yerde olsa bile
Allah onu senin karşına getirir. Allah en ince ayrıntıyı bilir, her şeyin içyüzünden haberdardır.

(Hadid 57/22)

َِّٕ  هَب اَٛ ة ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗج َْشا
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا ََِّّل ك٢ٓ ۪ ََّل كَٝ ك
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِجَ ٍخ ك٤بة ِٓ ْٖ ُٓ ۪ق
َ ف
َ َ َٓٓب ا
ش٤
ٌ ْۚ َ۪غ٣ َِّللا
 ه٠ََِٰر ُِ َي َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah‟a göre kolaydır.

(Hadid 57/23)

سٞ
 هَٝ ْْ  ٌُ ه٤ا ثِ َٓٔب َٰا َٰرٞ ََّل ر َ ْل َش ُؽَٝ ْْ ٌُ َ  َٓب كَبر٠َِٰ ا َػْٞ ع
َ ْ  ََْل رَأ٤ٌَ ُِ
ٍ ُ ِؾتُّ ًُ ََّ ُٓ ْخزَب ٍٍ كَ ُخ٣ َّللاُ ََّل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah‟ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ ٣َ ك َٓب
 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ َٓب ِكَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ََِّّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْغٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ  ََّٓل ا َ ًْض َ َش ا ََِّّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي٠َٰٗ  ََّٓل ا َ ْدَٝ ْْ ُٜ ع
ُ عب ِد
َ َٞ ُٛ غ ٍخ ا ََِّّل
َ َْٔ  ََّل خَٝ ْْ ُٜ َُسا ِثؼ
ْۚ ًَُٗب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ ه ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ اُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ ا صٞ
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ؽ
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.
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(Şuara 26/217)

ْ٤ِ اُش ۪ؽ
َّ ض٣
ِ  ْاُ َؼ ۪ض٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
Sen güçlü ve ikramı bol olan Allah‟a dayan.

(Şuara 26/218)

ُّ َُٖٞ رَو٤ي ۪ؽ٣
َ َ َٰش٣ ١ ۪اََُّز
Ayakta iken seni gören,

(Şuara 26/219)

َٖ٣ ۪بعذ
َّ ُ ا٢ِرَوَُِّ َج َي كَٝ
ِ غ
Secde edenler arasında dolaşırken de görene dayan.

(Şuara 26/220)

ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗا
Çünkü işiten ve bilen odur.

(Yunus 10/62)

ْۚ ُٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٕٞ
َٓب َء ه٤ُِ ْٝ َ ا َ ََّٓل ا َِّٕ ا
ٌ َْٞ َّللاِ ََّل خ
Bilesiniz ki Allah’ın dostlarının üstünde ne bir korku olur ne de üzülürler.
(Ahkaf 46/13)

ْۚ ُٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٕٞ
ا َسثَُّ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌ َْٞ ا كَ ََل خُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
“Rabbimiz Allah‟tır” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/14)

ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ْۚب َع َٓضا ًء ِث َٔب ًَبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بة ْاُ َغَّ٘ ِخ خَب ُِذ
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اُٝ۬ ُ ا
İşte Cennet ahalisi onlardır; yaptıkları işlere karşılık olarak orada ölümsüz olacaklardır.
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(Yunus 10/63)

زَّوُ ه٣َ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َٕٞ
Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir.
(Enam 6/51)

 ٌغ٤ ۪ ََّل ؽَلَٝ ٢
َ ٤َُ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٝ ْؾؾ َُٓش٣ ْٕ َ َٕ اُٞخَبك٣َ َٖ٣ ۪ اَُّزِٚ ا َ ْٗز ِْس ِثَٝ
ٌّ ُِ َٝ ِ۪ٚٗ ُٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ْظ
َُٕٞزَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼ
Araya girecek bir dostları veya şefaatçileri olmadan Rablerinin huzurunda bir araya getirilmekten korkanları,
Kur‟an ile uyar. Belki yanlışlardan sakınırlar.

(Yusuf 12/57)

َٰ ْ  ََّلَ ْع ُشَٝ
ََُٕٞزَّو٣ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٌْش َُِِّز٤اَّل ِخ َشحِ َخ
Allah‟a inanıp güvenen ve yanlış yapmaktan sakınanlar için Ahiretteki ödül elbette daha iyidir.

(Yunus 10/64)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ كٟ ُْ ْاُجُ ْؾ َٰشُٜ َُ
د هه
ُْ  ه٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  ََ ُِ ٌَ ِِ َٔب٣ ۪اَّل ِخ َش هحِ ََّل ر َ ْجذ
Dünya hayatında da Ahirette de müjde onların hakkıdır. Allah’ın sözlerinde değişme olmaz.
Büyük başarı budur işte!
(Tevbe 9/20)

َ  ْْ ا َ ْػِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َّللاِ ثِب
ظ ُْ دَ َس َعخً ِػ ْ٘ذَ ه ه
 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َُٕٝ ُْ ْاُ ٓلَبئِ ُضٛ  َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ اَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başarıya ulaşanlar işte onlardır.

(Tevbe 9/21)

ّ ُ َج٣
ٍ  َعَّ٘بَٝ ٕا
ٌْ ٤ ۪ ٌْ ُٓو٤ب ٗ َ۪ؼَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ د
ٍ َْٞ  ِسمَٝ ُْٚ٘ ِٓ  ْْ ِث َش ْؽ َٔ ٍخُٜ ُُّ ْْ َسثٛؾ ُِش
Rableri onları, kendi ikramı, rızası ve nimetleri sürekli olan cennetlerle müjdeler.
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّ٘ب
ًَِٖ غب
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
 َػذَ هَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ
ٌ َْٞ  ِسمَٝ ٍٕ د َػ ْذ ه
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ ا َ ًْ َج ه ُش َٰر ُِ َي
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪ َجخً ك٤ِ ه
إ َِٖٓ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah‟ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Hadid 57/12)

َّ ْٞ َ٤ُ ٌُ ُْ ْا٣ ْْ ثُ ْؾ َٰشِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ  ِثبَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤ ْْ َثُٛ سٞ
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإٟ َّ ر َ َشْٞ ٣َ
ُ ُٗ ٠ َٰغْؼ٣َ د
ٌ ََّ٘ع
ُْ ْۚ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  هب َٰر ُِ َيَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١بد ر َ ْغ ۪ش
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını
göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” denir.
İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

(Yunus 10/65)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ ؼً هب٤۪ٔ  َۢ ْْ ا َِّٕ ْاُ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللِ َعُٜ ُُْٞ َ ْؾ ُض ْٗ َي ه٣َ  ََّلَٝ
Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.
(Enam 6/33)

َّ َّٖ ٌِ َُٰ َٝ ٗ ََيُُٞ ٌَ ِزّث٣  ْْ ََّلُٜ ََّٕٗ كَ ِبُُُٞٞو٣َ ١ ۪ ْؾ ُضُٗ َي اَُّز٤َ َُ َُِّٚٗهَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ ا
ِ ب٣َ َٖ ثِ َٰب٤۪ٔ ُِ اُظب
د ه
َِّللا
َُٕٝ ْغ َؾذ٣َ
Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, yanlışlar
içindeki o kişiler, Allah‟ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar.

(Yasin 36/74)

ق ُش ه
َٕٝ
ٕ هُٝ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٜ َِّخً َُ َؼَٜ ُِ َّللاِ َٰا
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
Belki yardımlarını görürler diye Allah ile aralarına bir takım ilahlar koydular.

(Yasin 36/75)

َٕٝن ُش
ْ َٗ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ََّل
َ  ْْ ُع ْ٘ذٌ ُٓ ْؾُٜ َُ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٛق َش
Oysa o ilahların onlara yardıma gücü yetmez. Ama onlar, ilahları için hazır askerdirler.
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(Yasin 36/76)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  َۢ ْْ اَِّٗب َٗ ْؼَِ ُْ َٓبُٜ ُُْٞ َ ْؾ ُض ْٗ َي ه٣َ كَ ََل
Onların sözleri seni üzmesin; biz neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını biliyoruz.

(Yunus 10/66)

 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َ ََّٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓ ْٖ ك
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ز َّ ِج ُغ اَُّز٣َ  َٓبَٝ ك
َّ َٕ ا ََِّّلُٞز َّ ِجؼ٣َ ِْٕ ؽ َش ًَٓب ه َء ا
ُ
َٕٞف
ُ  ْخ ُش٣َ ُ ْْ ا ََِّّلٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah’ındır. Allah ile aralarına koydukları şeye
yalvaranlar ortaklara uymuş olmaz, sadece kendi kuruntularına uymuş olurlar. Onlar sadece
atarlar.
(Enam 6/116)

َّ َٕ ا ََِّّلَُٞز َّ ِجؼ٣ ِْٕ َّللاِ ا
 َِ ه ه٤ع ۪ج
ْْ ُٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
َ ُِّن
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا ِْٕ ر ُ ِط ْغ ا َ ًْض َ َش َٓ ْٖ كَٝ
ِ ُ٣ ك
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٞف
ُ  ْخ ُش٣َ ا ََِّّل
Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar kesin olmayan bilgilere
uyarlar. Onlar sadece tahmin yürütürler.

(Enam 6/117)

َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ْٚۚ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
ِ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ا َِّٕ َسث ََّي
َ ْٖ ن َُّ َػ
Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, yola geleni de en iyi bilendir.

(Yunus 10/35)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
ن
ن هُ َِ ه
ِ ّ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١ٓ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َن اَك
ِ ّ  ُِ ِْ َؾ ه١ ۪ذْٜ ٣َ َُّللا
ِ ّ  ْاُ َؾ ه٠َُِ ا١ٓ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًَٓب ِئ
َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ٰ۠ ٌُ َُ  كَ َٔبْٟۚ  َٰذْٜ ُ٣ ْٕ َ  ا ََِّّٓل ا١ّ ۪ ٓذِٜ ٣َ ُزَّجَ َغ ا َ َّٓ ْٖ ََّل٣ ْٕ َ ا َ َؽ ُّن ا
De ki “Ortak saydıklarınız arasında doğruyu gösterecek biri var mı? De ki “Doğruyu gösteren Allah‟tır. Öyleyse,
doğruyu gösterene uymak mı, yoksa kendine gösterilmedikçe doğruyu gösteremeyecek olana uymak mı daha
doğrudur? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz?”

(Yunus 10/36)

َّ َِّٕ ظًّ٘ هب ا
َ  ْْ ا ََِّّلُٛ زَّجِ ُغ ا َ ًْض َ ُش٣َ  َٓبَٝ
َ ن
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ  ٌْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ْـًٔ هب ا َِّٕ ه٤ؽ
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ ََّل
Onların çoğu, sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz.
Allah, onların ne yaptıklarını bilir.
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(Yunus 10/67)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ْ۪ق ًش ها ا َِّٕ ك
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için yaratan O’dur. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Dinleyen
bir topluluk için bunda âyetler vardır.
(Neml 27/86)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ْ۪ق ًش ها ا َِّٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ْغ٤َ ُِ ََ ٤ْ َُّا اََّٗب َع َؼ َِْ٘ب اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
Geceyi dinlenmeleri için, gündüzü de aydınlatıcı özellikte oluşturduğumuzu görmediler mi? İnanan bir topluluk
için bunda belgeler vardır.

(Kasas 28/71)

ْْ ٌُ ٤ َ۪أْر٣ َِّللا
 ُْش ه٤ٌ َؿَُِٰٚ  َٔ ِخ َٓ ْٖ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ع ْش َٓذًا ا
ز ُ ْْ ا ِْٕ َع َؼ ََ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ ََ ٤ْ َُّ ٌُ ُْ ا٤ْ ََِّللاُ َػ
َُٕٞٓبء اَكَ ََل ر َ ْغ َٔؼ
ٍ َ ه٤ن
ِ ِث
De ki: Hiç düşündünüz mü Allah, geceyi kıyamet gününe kadar sürdürse Allah„tan başka size bir ışık getirecek
ilah kimdir? Hâlâ dinlemeyecek misiniz?

(Kasas 28/72)

َ ٌَُِٰٚ  َٔ ِخ َٓ ْٖ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ع ْش َٓذًا ا
ْْ ٌُ ٤ َ۪أ ْر٣ َِّللا
 ُْش ه٤ؿ
ز ُ ْْ ا ِْٕ َعؼَ ََ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ بس
َ َٜ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٤ْ ََِّللاُ َػ
َْٕٝق ُش
ِ  اَكَ ََل رُجِٚ  ه٤ َ۪ٕ كٌُُٞ٘  ٍَ ر َ ْغ٤ْ َِِث
De ki: Hiç düşündünüz mü Allah, gündüzü kıyamet gününe kadar sürdürse dinleneceğiniz geceyi Allah„tan
başka size getirecek ilah kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?

(Kasas 28/73)

ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘ بس ُِز َ ْغ
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ ِِ۪ٚ ن
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ۪ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اٚ ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ِزَٝ
Allah, geceyi dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan arayasınız diye kendinden bir ikram olarak sizin için oluşturdu.
Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Rum 30/23)

ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ ا َِّٕ كٚن ِِ ۪ ه
ٍّ ْٞ َد ُِو
ْ َا ْثزِ ٓـَب ُ۬ ُؤ ًُ ْْ ِٓ ْٖ كَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّ۪ ََٓ٘ب ُٓ ٌُ ْْ ِثبَِٚبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣
Gece ve gündüz uyumanız ve Allah‟ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. Bunda, dinleyen bir topluluk
için ayetler vardır.
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(Mümin 40/61)

َه
بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
ْق ًش ها ا َِّٕ ه
ِ َُّ٘ ا٠َِن ٍَ َػ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ َّ۪للاُ اَُّز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣ بط ََّل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için oluşturan Allah‟tır. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Şurası bir gerçek ki
Allah‟ın insanlara ikramı çoktur ama insanların çoğu teşekkür etmezler.

(Yunus 10/68)

ه
 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ِ َٓب كَٝ د
ْْ ًُ َك ا ِْٕ ِػ ْ٘ذ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ٢
ُ َُذًاَٝ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هُُٞهَب
ُّ  ْاُـَِ٘ هَٞ ُٛ َُٚٗع ْج َؾب
َ ِْ ع
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََّل ر َ ْؼ
ُ ْٖ ِٓ
 ه٠ََِٕ َػَُُُٰٞٞ زَ ها اَرَوٜبٕ ِث
ٍ ط
“Allah çocuk edindi” dediler. O’nun bununla ne ilgisi olur! O’nun kimseye ihtiyacı yoktur.
Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Bu konuda elinizde bir delil de yoktur. Allah
hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
(Bakara 2/116)

 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َُُٕٞ هَبِٗزَُٚ ٌَّ ًُ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ َْ َُ ثٚع ْج َؾبَٗ ه
ُ َُذًاَٝ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هُُٞهَبَٝ
“Allah çocuk edindi!” dediler. Bu ona yakıştırılamaz! Göklerde ve yerde olan her şey zaten onundur, hepsi ona
içtenlikle boyun eğer.

(Bakara 2/117)

ٓ َٰ َاِرَا هَٝ ك
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
ُٕ ٌُٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ن
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ ۪ثَذ
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan odur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey
oluşur.

(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللُِٞ َع َؼَٝ
ٍ ثََ٘بَٝ َٖ٤ ُ۪٘ َثَُٚ اُٞخ ََشهَٝ ْْ ُٜ َ َخَِوَٝ َّٖ ؽ َش ًَٓب َء ْاُ ِغ
٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ ٍْ  ِْش ِػ ِْ ه٤َد ِثـ
َُٕٞقل
ِ ٣َ َػ َّٔب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa onları o yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan, Allah'ın oğulları ve kızları
var diye kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.
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(Enam 6/101)

ُ ف هَُٚ ْٖ ٌُ َ َُْ رٝ ٌ َُذٝ َُُٚ ٕٞ
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َٞ ُٛ َٝ  ْۚ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخ َِنَٝ ٌبؽ َجخ
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ َ۪ثذ
ِ َ
ْ َ َ ُ ٌُ ٣َ ٠ك اَٗه
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan odur. Karısı olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir! Her şeyi o yaratmıştır
ve her şeyi bilen odur.

(Meryem 19/88)

َُذ هًاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman çocuk edindi” dediler.

(Meryem 19/89)

ْـًٔب اِدًّا٤ؽ
َ ْْ ُ َُوَ ْذ ِعئْز
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ ََزَل٣ ُادَٞ ََّٰٔر َ ٌَبدُ اُغ
ذًّاَٛ ٍُ ر َ ِخ ُّش ْاُ ِغجَبَٝ ك
ُ ر َ ْ٘ؾ َُّن ْاَّلَ ْسَٝ ُْٚ٘ ِٓ َٕط ْش
Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti.

(Meryem 19/91)

َُذ ًْۚاَٝ ِٖ َِٰٔش ْؽ
َّ ُِ اْٞ ا َ ْٕ دَ َػ
Bunlar sırf “Rahman‟ın çocuğu var” dedikleri için olacaktı.

(Meryem 19/92)

َُذ هًاَٝ ََز َّ ِخز٣ ْٕ َ ِش ْؽَٰٔ ِٖ ا
َّ ُِ ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣  َٓبَٝ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

(Meryem 19/93)

اُش ْؽَٰٔ ِٖ َػ ْجذ هًا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ك
َّ ٢ِك ا ََِّّٓل َٰار
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman‟nın huzuruna gelirler.

(Meryem 19/94)

ػذ هًّا
َ ْْ ُٛ َّػذ
َ َٝ ْْ ُٜ ٤ ََُٰوَ ْذ ا َ ْؽق
Allah, onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkarmıştır.
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(Meryem 19/95)

 َٔ ِخ كَ ْشدًا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ِٚ ٤ ۪ ْْ َٰارُٜ ًُُِّ َٝ
Hepsi kıyamet günü tek başına O‟na gelecektir.

(Yunus 10/69)

ُ ْل ِِ ُؾ ه٣ ِة ََّل
َٕٞ
 ه٠َِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ََٕٝ ْلز َ ُش٣ َٖ٣ ۪هُ َْ ا َِّٕ اَُّز
De ki “Bu yalanı Allah’a atfedenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.”
(Nisa 4/48)

بّٰللِ كَوَ ِذ
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰر ُِ َيَُٝ ْـ ِل ُش َٓب د٣َٝ ُِ۪ٚ ْؾ َش َى ث٣ ْٕ َ َ ْـ ِل ُش ا٣ َّللاَ ََّل
ُ ْؾ ِش ْى ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ْۚ ُء
ا َِّٕ ه
 ًٔب٤ اِصْ ًٔب َػ ۪ظٟا ْكز َ َٰ ٓش
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahı ona mal etmiş olur.

(Nisa 4/49)

ْ ُ٣  ََّلَٝ ؾب ُء
ً َ۪ٕ كَزُٞٔ َِظ
َل٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ َُض٣ َُّللا
 ه ْْ َث َِ هُٜ غ
َ َُٕ ا َ ْٗلًُّٞ َُض٣ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
Kendilerini temize çıkaranları gözünde canlandırmaz mısın? Hayır! Allah, gerekeni yapanı temize çıkarır.
Onlara kıl kadar bile haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/50)

ُ ْٗ ُ ا
ً٘ب٤۪ ٓ اِصْ ًٔب ُٓ ۪جٚ ِث٠ ًَ َٰلَٝ ِة
 ه٠ََِٕ َػَٝ ْلز َ ُش٣ ْق
َ َّللاِ ْاُ ٌَز ه
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana, o yalanı nasıl da Allah'a mal ediyorlar! Açık bir günah olarak bu onlara yeter.

(Maide 5/103)

َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ اَُّزَٝ ّ ََّل َؽ ٍبَٝ َِ ٍخ٤ ۪فَٝ  ََّلَٝ عٓبئِ َج ٍخ
َٓب َع َؼ ََ ه
َ  ََّلَٝ ش ٍح٤
َ َّللاُ ِٓ ْٖ َث ۪ؾ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ  ْْ ََّلُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز ه
Allah ne Bahîre‟yi ne Sâibe‟yi ne Vasîle‟yi ve ne de Hâmî‟yi helal kılmıştır. Fakat kâfirlik edenler kendi
yalanlarını Allah‟a mâl ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz.

79

(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشا ٌّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٌٍ زَا َؽ ََلَٰٛ ِة
ُ ق
َ َّللاِ ْاُ ٌَز ه
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ ََّل رَوَٝ
ُ ْل ِِ ُؾ ه٣ ِة ََّل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Dillerinizin alıştığı yalana dayanarak “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Yoksa Allah‟a yalan isnat etmiş
olursunuz. Kendi yalanlarını Allah‟a mal edenler, hedeflerine ulaşamazlar.

(Nahl 16/117)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َٓزَب
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ٌَ َۖ ٤ َِ۪ع ه
Az bir menfaat, hak ettikleri ise acıklı bir azaptır.

(Yunus 10/70)

َّ ُاة ا
ٌ َٓزَب
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ اُٞٗذَ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؾذ
َ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ُو٣ ۪ ْْ ص ُ َّْ ُٗزُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َُِب ص ُ َّْ ا٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ِع ك
Dünyada kendilerine yarar sağlarlar. Sonra dönüşleri bize olacaktır. Sonra da ayetleri
görmezlikten gelerek kâfirlik etmelerine karşılık onlara ağır bir azap tattıracağız.
(Enam 6/70)

ظ ِث َٔب
ٌ غ ََ َٗ ْل
َ ۪ ٓ ا َ ْٕ ر ُ ْجٚرَ ِ ًّ ْش ِثَٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ اًٞ ْٜ ََُٝ  ْْ َُ ِؼجًبُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪رَ ِس اَُّزَٝ
ْ غ َج
 َٰ ُٓئِ َيُٝ۬ ُ  هب اَٜ ْ٘ ِٓ ُإْ َخ ْز٣ ػ ْذ ٍٍ ََّل
ٕ هُٝ
َ ََّ ًُ ٍِْ ا ِْٕ ر َ ْؼذَٝ  ْۚ ٌغ٤ ۪ ََّل ؽَلَٝ ٢
َ ًَ
َ ٤َُ ذ
ِ ب ِٓ ْٖ دَٜ َُ ْظ
ٌّ ُِ َٝ َِّللا
ْۚ ُغج
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اٞ
َ ًَ ا ِث َٔبَُِٖٞ ا ُ ْث ِغ٣ ۪اَُّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimse yaptığı şeyden dolayı bir
mahrumiyet yaşamasın diye Kur‟an ile uyar. Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de şefaatçileri olacak,
bedel olarak ne verseler kabul edilmeyecektir. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.

(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼً هب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ  ْغ ِض٤َ ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ هب ا
اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ِ قب ُِ َؾب
ٌ َ َػزَٝ ٍْ ٤۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ِث ْبُ ِو ْغ ه ِو
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ
Hepinizin dönüp geleceğiniz yer onun huzurudur. Bu, Allah‟ın gerçek olan vadidir. O başlangıçta yaratmayı
yapar. Sonra onu tekrarlar ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
versin. Kâfirlik edenlere ise kâfirlik etmelerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.
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(Yunus 10/71)

َۢ ُٗ َ  ْْ َٗ َجبِٜ ٤ْ َِارْ َُ َػَٝ
د
ِ ب٣َ  ِث َٰب١ش٤۪ ً۪ ر َ ْزَٝ ٢ٓ ٌُ ْْ َٓوَ ۪ب٤ْ َِ ِّ ا ِْٕ ًَبَٕ ًَجُ َش َػْٞ َب ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َػٍ اِ ْر هَب ٍَ ُِوٞ
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
ُ َٝ ْْ ًُ ا ا َ ْٓ َشُٞ ًَّ ِْذُ كَب َ ْع ِٔ ٓؼَٞ َ َّللاِ ر
َّْ ُ ؿ َّٔخً ص
 ه٠َََِّللاِ كَؼ
ه
َ ْْ ًُ َ ٌُ ْٖ ا َ ْٓ ُش٣ ؽ َش ًَٓب َء ًُ ْْ ص ُ َّْ ََّل
ٕٝ
ُٓ ا ْه
ِ  ََّل ر ُ ْ٘ ِظ ُشَٝ ٢
َّ َُِا اٞن
Onlara Nuh’un haberini oku. Bir gün halkına şöyle demişti: “Ey Halkım! Benim duruşum ve
Allah’ın âyetleriyle bilgilendirmem size ağır geliyorsa bakın ben Allah’a güvenip dayandım. Siz
ve ortaklarınız bana ne yapacağınıza karar verin ki işiniz üzüntüye dönüşmesin. Bana
yapacağınızı yapın, hiç göz açtırmayın.
(Yunus 10/72)

َٖ٤۪ٔ ِِ َٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ َِّللا
 ه٠َِ ا ََِّّل َػ١
َ ز ُ ْْ كَ َٔب٤ْ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
َ عب َ ُْز ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْع ه ٍش ا ِْٕ ا َ ْع ِش
Yüz çevirdiyseniz zaten sizden bir ücret istemedim ki! Benim ücretimi verecek olan yalnız
Allah’tır. Tam teslim olmam emredildi.”
(Hud 11/28)

ْ َ٤ّٔ ِ ُ۪ كَؼٙ َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ٢ ۪٘٤ َٰا َٰرَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ث٠َِٰ ز ُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ َػ٣ْ َ  ِّ ا َ َساْٞ ََب ه٣ ٍَ هَب
ْْ  ٌُ ه٤ْ َِذ َػ
َُٕٞٛ بس
ِ ًَ بَٜ َُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َبُٛٞٔ ٌُ ُٓ اَُٗ ِْ ِض
Nuh dedi ki: “Ey halkım, hiç düşündünüz mü? Ben Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanmışsam, o bana
katından bir ikram vermiş de o ikram sizden gizlenmişse, istemediğiniz halde size onu kabul ettirebilir miyiz?

(Hud 11/29)

 َٓ ً هِٚ ٤ْ َِ ِّ ََّٓل ا َ ْعـُِ ٌُ ْْ َػْٞ َب ه٣َ َٝ
َٖ َٰا َُٓ٘ ه٣ ۪بس ِد اَُّز
َ  َٓٓب اَٗ َُ۬ب ِثَٝ َِّللا
ْْ ُٜ َِّٗا اٞ
 ه٠َِ ا ََِّّل َػ١
ِ ط
َ بَّل ا ِْٕ ا َ ْع ِش
َٔ
َٰ
ُ
ََِٕٜٞ  ًٓب ر َ ْغْٞ َ ٌُ ْْ ه٣ ا َ َٰس٢ّ۪ٓ٘ ٌِ َُٝ ْْ ِٜ ّا َس ِثُُٞٓ ََله
“Ey halkım! Buna karşılık sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretimi sadece Allah verir. Ben inanıp
güvenenleri kovacak da değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ben sizi, kendini bilmez bir toplum olarak
görüyorum.”
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(Yunus 10/73)

برِ٘ َْۚب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ا َ ْؿ َش ْهَ٘ب اَُّزَٝ ق
َ  ْْ خ َََٓل ِئُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ  ْاُلُ ِْ ِي٢ُ ِكٚ َٓ ْٖ َٓ َؼَٝ َُٙ٘ب٤ْ ُ كََ٘ َّغُٙٞكَ ٌَزَّث
ُ ْٗ كَب
َٖ٣ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ ٤ًَ ظ ْش
Buna rağmen onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık ve
diğerlerinin yerine geçirdik. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda
boğduk. Uyarılan o kimselerin sonunun ne olduğunu bir düşün.
(Araf 7/61)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌٍ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبٞع
ُ  َس٢ّ۪٘ ٌِ َُٰ َٝ ٌم ََلَُخ
َ ٢ْظ ۪ث
َ ٤َُ ِّ ْٞ َب ه٣َ ٍَ هَب
Nuh dedi ki: “Ey halkım! Bende bir sapıklık yok. Ama ben, varlıkların Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

(Araf 7/62)

َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََّل ر َ ْؼ
ِ ع َبَّل
ا َ ْػَِ ُْ َِٖٓ هَٝ ْْ ٌُ َُ ق ُؼ
َ اُثَ ِِّـُ ٌُ ْْ ِس
َ ْٗ َ اَٝ ٢ّد َس ۪ث
Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyor /bildiriyor ve sizin iyiliğinizi istiyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben
Allah‟tan öğreniyorum.

(Araf 7/63)

َُٕٞٔ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽَٝ اُٞ ُِزَزَّوَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُع٠َِٰ  َػ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ َٓعب َء ًُ ْْ ِر ًْ ٌش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ا
İçinizden bir adama, sizi uyarması için, sizin de yanlışlardan sakınmanız ve iyilik bulmanız için Rabbinizden
akılda tutulması gereken bir bilgi gelmesine mi şaşırdınız?”

(Araf 7/64)

 ًٓبْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗبرِ٘ هَب ا٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ا َ ْؿ َش ْهَ٘ب اَُّزَٝ  ْاُلُ ِْ ِي٢ُِ كَٖٚ َٓ َؼ٣ ۪اَُّزَٝ َُٙ٘ب٤ْ ُ كَب َ ْٗ َغُٙٞكَ ٌَزَّث
َٖ٤۪ٔ َػ
Sonra onu yalancı yerine koydular. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiyle kurtardık. Ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük eden bir topluluktu.
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(Yunus 10/74)

۪ٚا ِثُٞا ِث َٔب ًَزَّثُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ اُٞٗد كَ َٔب ًَب
ِ َّ٘ب٤ِ  ْْ ِث ْبُ َجُٛ  ْْ كَ َٓغب ُ۫ ُؤِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ع ًَل ا
ُ ۪ ُسٙص ُ َّْ َث َؼضَْ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
ْ ٗ ِٓ ْٖ هَ ْج ه َُ ًَ َٰز ُِ َي
َٖ٣ ۪ة ْاُ ُٔ ْؼز َذ
ِ ُُِٞ ه٠َِٰ َطجَ ُغ َػ
Sonra Nuh’un ardından birçok elçiyi kendi halkına gönderdik. Bunlar onlara o açık belgeleri
getirdiler. Ama başlangıçta elçiye karşı yalana sarılmaları sebebiyle daha sonra inanmaya
yanaşmamışlardı. Aşırılık yapanların kalpleri üzerinde işte böyle bir yapı oluştururuz.
(Araf 7/101)

ا ثِ َٔبُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ اُٞٗد كَ َٔب ًَب
ِ ْۚ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُّ ُ َٗوٟرِ ِْ َي ْاُوُ َٰش
ُ  ْْ ُسُٜ َُْوَ ْذ َٓعب َءرَٝ  ْۚبَٜ ِ َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗجَٓبئ٤َِـ َػ
ْ َ٣ ا ِٓ ْٖ هَ ْج ه َُ ًَ َٰز ُِ َيًَُٞزَّث
َٖ٣ة ْاُ ٌَب ِك ۪ش
ط َج ُغ ه
ِ ُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
Bunlar, sana bir kısım haberlerini anlattığımız kentlerdir. Elçileri onlara o açık belgelerle gelmişlerdi de önce
yalanladıkları için daha sonra inanmaya yanaşmamışlardı. Allah, kendilerini doğrulara kapatanların kalplerindeki
yeni yapıyı işte böyle oluşturur.

(Hadid 57/26)

ش٤
ٌ ۪ ًَضَٝ ز َ ٍْۚذْٜ ُٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َبة ك
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ َٔب اُُّ٘جِٜ َّ ِز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ْ٤
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ ۪ٛاِث َْٰشَٝ  ًؽبُٞٗ ع َِْ٘ب
َُٕٞ ْْ كَب ِعوُٜ ْ٘ ِٓ
Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderen biziz. İkisinin soyundan gelenlere de nebilik ve kitap verdik. O iki
soydan gelenlerin bir kısmı doğru yoldadır, birçoğu da yoldan çıkmıştır.

(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ نب
ً  ْْ َث ْؼُٜ ن
ُ عََِ٘ب رَزْ َش ها ًَُِّ َٔب َٓعب َء ا ُ َّٓخً َس
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ ُ كَبَرْ َج ْؼَ٘ب َث ْؼُٙٞب ًَزَّثَٜ ُُٞع
َ ص ُ َّْ ا َ ْس
َ ْۚ ۪ا َ َؽبد
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََّلْٞ َش كَجُ ْؼذًا ُِو٣
Sonra elçilerimizi art arda gönderdik. Bir topluma ne zaman bir elçi geldiyse onu yalanladılar. Biz de her birini
diğerinin ardından helak ettik ve birer hikâyeye dönüştürdük. Yok olsun inanmayan topluluklar!

(Müminun 23/45)

َ ِْ ع
ٖ٤
ُ َٝ َبرَِ٘ب٣َٕ ِث َٰبٝ ُشَٰٛ ُٙا َ َخبَٝ ٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
َ ص ُ َّْ ا َ ْس
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Sonra Musa‟yı ve kardeşi Harun‟u ayetlerimizle, apaçık ve güçlü bir delil ile elçi olarak gönderdik.
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(Yunus 10/75)

 ًٓبْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ اٝب ِرَ٘ب كَب ْعز َ ٌْ َج ُش٣َ ۪ ِث َٰبٚ َٓ َ َُ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ َٕ اٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ ْْ ِٛ ص ُ َّْ َث َؼضَْ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َٖ٤۪ٓ ُٓ ْغ ِش
Sonra onların ardından da Musa'yı ve Harun'u, âyetlerimizle birlikte Firavun’a ve ileri gelen
adamlarına gönderdik. Onlar da büyüklenmişlerdi. Zaten bir suçlular topluluğu idiler.
(Kasas 28/4)

َٓ ق
ْْ ُُٛزَ ِثّ ُؼ ا َ ْث َٓ٘ب َء٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ًهبئِلَخ
ْ َ َ ْغز٣ َؼًب٤ب ِؽَٜ َِْٛ َ  َعؼَ ََ اَٝ ك
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ َػ ََل كْٞ ا َِّٕ كِ ْش َػ
ُ ن ِؼ
َٖ٣ ُ۪ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل ِغذَِّٚٗ ه ْْ اُٛ غٓب َء
َ ِٗ ٢
۪ َ ْغز َ ْؾ٣َٝ
Firavun, ülkesinde zorbaca bir yönetim kurmuş ve halkını farklı topluluklara ayırmıştı. Onlardan bir kesimini
zayıf düşürüyor; oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.

(Kasas 28/39)

َ َٝ ن
َُُٕٞ ْش َعؼ٣ َ٘ب ََّل٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ُِ كُٙدُٞ٘ ُعَٝ َٞ ُٛ ا ْعز َ ٌْ َج َشَٝ
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َك ِثـ
Firavun ve emrinde olanlar, o topraklarda haksız yere büyüklendiler; çünkü huzurumuza çıkarılmayacaklarını
sanıyorlardı.

(Yunus 10/76)

ٌ زَا َُغ ِْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ َِّٕ ا اُُٞٓ  ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب هَبُٛ كََِ َّٔب َٓعب َء
ٖ٤
Bizim katımızdan olduğu belli olan o gerçek onlara gelince “Bu apaçık bir sihir!” dediler.
(Araf 7/104)

ْۚ ۪ٔ َُ ٌٍ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبٞع
َٖ٤
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِ ُٕ اْٞ ب كِ ْش َػ٣َ ٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
Musa şöyle dedi: “Ey Firavun! Ben, varlıkların Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

(Araf 7/105)

ه
ٌ َ۪ؽو
٢۪ٓ٘  َث٢
 ه٠َِ ٍَ َػُٞ ا َ ْٕ ََّٓل اَه٠ِٓ َٰ ن َػ٤
َ َّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَب َ ْس ِع َْ َٓ ِؼ٤ِ َّللاِ ا ََِّّل ْاُ َؾ َّن هَ ْذ ِعئْز ُ ٌُ ْْ ثِ َج
ََ  ه٣اِ ْع َٓش ۪اء
Görevim, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Rabbinizden size açık bir belge de getirdim.
İsrailoğullarını benimle beraber gönder.”
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(Araf 7/106)

َٖ٤ ۪قبدِه
ِ ْ  ٍخ كَأ٣َ ذ ِث َٰب
َ ْ٘ ًُ ِْٕ ب آَٜ د ِث
َ ْذ ِعئ
َ ْ٘ ًُ ِْٕ هَب ٍَ ا
َّ ُذ َِٖٓ ا
Firavun dedi ki: “Bir mucize ile geldiysen onu getir bakalım. Tabii doğru söyleyenlerden isen!”

(Araf 7/107)

ٌ ْۚ بٕ ُٓ ۪ج
ٌ َ ص ُ ْؼج٢
ٖ٤
َ  َػ٠كَب َ ُْ َٰو
َ ِٛ ُ كَ ِبرَاٙقب
Musa, değneğini attı. Bir de ne görsünler; o gerçekten koskoca bir yılan!

(Araf 7/108)

َٖ٣بظ ۪ش
ِ َُِِّ٘ نٓب ُء
َ ََٗضَٝ
َ ٤ْ َ ث٢
َ ِٛ ُ كَ ِبرَاَٙذ٣َ ع
Bir de elini çıkardı ki! O da bakanlar için bembeyaz...

(Araf 7/109)

ٌْ ٤ ِ۪بؽ ٌش َػ
ِ غ
َ  ِّ كِ ْشْٞ َهَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ ه
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ َٕ اْٞ ػ
Firavun‟un halkından önde gelenler dediler ki: “Bu gerçekten bilgin bir sihirbaz!

(Neml 27/13)

ٌ ْۚ زَا ِع ْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ اُُْٞق َشح ً هَب
ٖ٤
ِ َبرَُ٘ب ُٓج٣ ْْ َٰاُٜ ْكََِ َّٔب َٓعب َءر
Ayetlerimiz onlara, gerçeği gösterecek şekilde gelince: “Bunlar apaçık sihirdir.” Dediler.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ  ها كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلَٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ا ِثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde bir şüphe kalmadığı halde yanlış yaparak ve büyüklenerek onları bile bile inkâr ettiler. Bak bakalım, o
bozguncuların sonu ne oldu.

(Yunus 10/77)

َٕٝبؽ ُش
َّ ُُ ْل ِِ ُؼ ا٣  ََّلَٝ زَ هاَٰٛ ن َُ َّٔب َٓعب َء ًُ ه ْْ ا َ ِع ْؾ ٌش
ِ غ
ِ ّ َٕ ُِ ِْ َؾُُُٞٞ اَرَو٠ ٓ َٰعُٞٓ ٍَ هَب
Musa şöyle dedi: “Gerçekle yüzleşince mi bunu söylüyorsunuz? Bu şimdi sihir mi? Eğer öyleyse
sihirbazlar umduklarına kavuşamazlar.”
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(Yunus 10/78)

 ْاَّلَ ْس ِ ه٢ٓب ُء ِك٣َ َٕ َُ ٌُ َٔب ْاُ ٌِج ِْشٌُٞ َ رَٝ  َٰا َثٓب َءَٗبِٚ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ ا ا َ ِعئْزََ٘ب ُِز َ ِْ ِلزََ٘ب َػ َّٔبُُٞٓ هَب
ُٖ  َٓب ٗ َْؾَٝ ك
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َُْ ٌُ َٔب ثِ ُٔإ
Dediler ki “Atalarımızdan görüp bildiğimiz yoldan bizi çevirmek için mi geldin? Bu yerin
büyüğü ikiniz olacaksınız öyle mi? Biz ikinize de inanmıyoruz.”
(Yunus 10/79)

ْ٤ٍ ِ۪بؽ ٍش َػ
ِ ع
َ َِّ ٌُ ِ ث٢ ُ۪ٗٞ ُٕ ائْزْٞ هَب ٍَ ِك ْش َػَٝ
Firavun dedi ki “Ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin.”
(Araf 7/109)

ٌْ ٤ ِ۪بؽ ٌش َػ
ِ غ
َ  ِّ ِك ْشْٞ َهَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ ه
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ َٕ اْٞ ػ
Firavun‟un halkından önde gelenler dediler ki: “Bu gerçekten bilgin bir sihirbaz!

(Araf 7/110)

َٕٝم ٌُ ْۚ ْْ كَ َٔبرَا رَأ ْ ُٓ ُش
ِ ُ ْخ ِش َع ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْس٣ ْٕ َ ذُ ا٣ُ ۪ش٣
Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor.” Peki, ne emredersiniz?”

(Araf 7/111)

َٖ٣ ْاُ َٔ ٓذَائِ ِٖ َؽب ِؽ ۪ش٢ِا َ ْس ِع َْ كَٝ ُٙاَخَبَٝ ْٚ ا ا َ ْس ِعُُٞٓ هَب
Dediler ki: “Onu ve kardeşini oyala, şehirlere adam toplayacak kişiler gönder,

(Araf 7/112)

ْ٤ٍ ِ۪بؽ ٍش َػ
َ ُ َأْر٣
ِ ع
َ َِّ ٌُ ِى ثٞ
Bilgin sihirbazların hepsini alıp sana getirsinler.”

(Araf 7/113)

َٖ٤ا ا َِّٕ ََُ٘ب ََّلَ ْع ًشا ا ِْٕ ًَُّ٘ب ٗ َْؾ ُٖ ْاُـَب ُِ ۪جُُٞٓ َٕ هَبْٞ غ َؾ َشح ُ كِ ْش َػ
َّ ُ َٓعب َء اَٝ
Sihirbazlar Firavun‟a geldiler ve şöyle dediler: “Galip gelen biz olursak elbette bir ödülümüz olur, değil mi?”
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(Araf 7/114)

َٖ٤اَِّٗ ٌُ ْْ َُ َِٖٔ ْاُ ُٔوَ َّش ۪ثَٝ ْْ هَب ٍَ َٗ َؼ
Dedi ki: “Elbette, üstelik bana yakın kimselerden olacaksınız.”

(Yunus 10/80)

َُٕٞا َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ِْوُٞ ا َ ُْو٠ ٓ َٰعُٞٓ ْْ ُٜ َُ ٍَ غ َؾ َشح ُ هَب
َّ ُكََِ َّٔب َٓعب َء ا
Sihirbazlar gelince Musa onlara: “Ne atacaksanız atın!” dedi.
(Ta Ha 20/65)

٠ ٍَ َٓ ْٖ ا َ ُْ َٰوَّٝ َ َٕ اٌُٞ َٗ ْٕ َ اِ َّٓٓب اَٝ ٢
َ  اِ َّٓٓب ا َ ْٕ ر ُ ِْ ِو٠ ٓ َٰعُٞٓ َب٣ اُُٞهَب
Dediler ki “Musa! Sen mi atacaksın, yoksa ilk önce biz mi atalım?”

(Ta Ha 20/66)

ْۚ ُهَب ٍَ َث َْ ا َ ُْو
٠َٰب ر َ ْغؼَٜ ََّٗ ْْ اِٛ  ِٓ ْٖ ِع ْؾ ِشِٚ ٤ْ ََُِّ َُ ا٤ُ َخ٣ ْْ ُٜ ُّ٤ق
ِ  ِػَٝ ْْ ُٜ ُُا كَ ِبرَا ِؽ َجبٞ
Musa dedi ki “Yok! Siz atın.” Bir de ne görsün; büyülerinden dolayı onların ipleri ve değnekleri ona, sanki
koşuyor gibi geldi.

(Ta Ha 20/67)

٠ َٰعُٞٓ ًلَخ٤۪ ۪خِٚ َٗ ْلغ٢ ۪ظ ك
َ  َعْٝ َ كَب
Musa‟nın içine bir korku düştü.

(Ta Ha 20/68)

٠َِْٰ ذ ْاَّلَػ
َ ْٗ َ َق اَِّٗ َي ا
ْ هُ َِْ٘ب ََّل رَخ
“Korkma!” dedik, "Üstün gelecek olan sensin.

(Ta Ha 20/69)

فَ٘ؼُ ه
ُ ٤بؽ ُش َؽ
ْش
َّ ُُ ْل ِِ ُؼ ا٣  ََّلَٝ بؽ ه ٍش
ِ غ
ِ ع
ْ َِ٘ َي ر َ ِْو٤۪ٔ َ٣ ٢ ۪ن َٓب ك
َ ُ ذ٤ْ ًَ اُٞفَ٘ؼ
َ ا اَِّٗ َٔبٞ
َ ق َٓب
ِ ُْ َ اَٝ
٠ا َ َٰر
Sağ elindeki değneği at da onların yaptıkları şeyi yutsun. Onların yaptığı büyücü hilesidir. Büyücü nerede olursa
olsun umduğuna kavuşamaz.”
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(Yunus 10/81)

ََ َٔ ق ِِ ُؼ َػ
ّ ِ ُ اِٚ  َٓب ِعئْز ُ ْْ ِث٠ َٰعُٞٓ ٍَ ا هَبْٞ َكََِ َّٓٔب ا َ ُْو
ْ ُ٣ َّللاَ ََّل
ُ ا َِّٕ هُٚج ِْطُِ ه٤ع
غ ْؾ ه ُش ا َِّٕ ه
َ ََّللا
َٖ٣ ْ۪اُ ُٔ ْل ِغذ
Onlar atınca Musa dedi ki “Bu yaptığınız tümüyle sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah
bozguncuların işini yoluna koymaz.”
(Araf 7/117)

ْۚ ٌُ َِأْك٣ ق َٓب
ٓ َٰ ُٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ
َٕٞ
َ ْۚ ق
ُ َ ر َ ِْو٢
َ ن َػ
ِ ُْ َ  ا َ ْٕ ا٠عٞ
َ ِٛ بى كَ ِبرَا
Musa‟ya: “Değneğini at!” diye vahyettik. Bir de ne görsünler! Değnek, sihirbazların uydurdukları şeyleri yalayıp
yutuyor.

(Araf 7/118)

ْۚ َُِٔ  ْؼ٣َ اُٞٗط ََ َٓب ًَب
َ  َثَٝ هَ َغ ْاُ َؾ ُّنَٞ َك
َٕٞ
Böylece bütün gerçek ortaya çıktı. Sihirbazların yaptıkları da boş çıktı.

(Yunus 10/82)

َُٕٞٓ َ ْاُ ُٔ ْغ ِشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ َِّ۪ٚللاُ ْاُ َؾ َّن ِث ٌَ ِِ َٔبر
ُ ِؾ ُّن ه٣َٝ
Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır; isterse suçlular hoşlanmasın.
(Enfal 8/7)

َّٓ ََّٟللاُ ا ِْؽذ
َّ ُد ا
ُ ٌُ َ  ًَ ِخ رْٞ ؾ
َ َّٕ َ َٕ اُّٝدَٞ َ رَٝ ْْ ٌُ َُ بَٜ ََّٗ ِْٖ ا٤َاُطبئِلَز
ْْ ٌُ َُ ٕٞ
ِ  َْش رَا٤ؿ
َ ِؼذُ ًُ ُْ ه٣ اِ ْرَٝ
َ َ ْو٣َٝ ُِ۪ٚ ِؾ َّن ْاُ َؾ َّن ِث ٌَ ِِ َٔبر٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َٖ٣ط َغ دَا ِث َش ْاُ ٌَبكِ ۪ش
ذُ ه٣ُ ۪ش٣َٝ
Hatırlayın Allah söz vermişti, o iki topluluktan biri kesin olarak sizin olacaktı. Siz silahsız olanı arzuluyordunuz.
Allah ise, sözleriyle yaptığı o gerçek vaadi tahakkuk ettirmek ve o kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.

(Enfal 8/8)

ْۚ ُٓ َ ْاُ ُٔ ْغ ِشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ََ به
َٕٞ
ِ َُج ِْط ََ ْاُج٣َٝ ُ ِؾ َّن ْاُ َؾ َّن٤ُِ
Suçluların hoşuna gitmese de Allah gerçek vaadini tahakkuk ettirmek ve onların batıl eylemlerini boşa çıkarmak
istiyordu.
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(Yunus 10/83)

ٓ َٰ ُٔ ُِ ََٖٓ كَ َٓٔب َٰا
َِّٕ اَٝ ْْ  هُٜ َ٘ ْل ِز٣َ ْٕ َ  ْْ اِٜ  َٓ َ َُ۬ل ِئَٝ َْٕٞ فٍ ِٓ ْٖ ِك ْش َػَْٞ  خ٠َِٰ ۪ َػِٚٓ ْٞ ََّخٌ ِٓ ْٖ ه٣ ا ََِّّل رُ ِ ّس٠عٞ
ْۚ ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ َُؼَب ٍٍ كْٞ كِ ْش َػ
َٖ٤ ُ۪ َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْغ ِشكَِّٚٗاَٝ ك
Firavun’un ve kendi önderlerinin baskısından korkmaları sebebiyle Musa’ya halkının gençleri
dışında kimse inanmadı. Firavun orada tam bir hâkimiyet kurmuştu ve aşırılıklar içindeydi.
(Yunus 10/84)

َٖ٤۪ٔ ِِ ا ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓ ْغُِٞٓ ًَّ َٞ َ  رِٚ ٤ْ ََِبّٰللِ كَؼ
 ِّ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ثِ هْٞ ََب ه٣ ٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
Musa dedi ki “Ey Halkım! Allah’a inanıp güveniyorsanız ve O’na teslim olmuşsanız O’na
dayanın.”
(Yunus 10/85)

َّ ِّ ْٞ َ ًَّ ِْ٘ َْۚب َسثََّ٘ب ََّل ر َ ْغ َؼ َِْ٘ب ِكزَْ٘خً ُِ ِْوَٞ َ َّللاِ ر
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ه٠َِا َػُُٞكَوَب
Bunun üzerine dediler ki “Biz Allah’a güvenip dayandık. Ey Rab! Bizi yanlışlar içindeki o
topluluğa ezdirme.
(Mümtehine 60/5)

ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ ا ْؿ ِل ْش ََُ٘ب َسثَّ٘ َْۚب اَِّٗ َي اَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪سثََّ٘ب ََّل ر َ ْغ َؼ َِْ٘ب ِكزَْ٘خً َُِِّز
Ey Rabbimiz! Kâfirlere bizi ezdirme. Bizi bağışla. Rabbimiz! Üstün olan ve doğru kararlar veren Sensin.”

(Yunus 10/86)

َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَبكِ ۪شْٞ ََٗ ِ ّغَ٘ب ثِ َش ْؽ َٔزِ َي َِٖٓ ْاُوَٝ
Yardım ve desteğinle bizi bu kâfirler topluluğundan kurtar.”
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(Tahrim 66/11)

ْ َُ ََٕۢ اِ ْر هَبْٞ د ِك ْش َػ
٢زًب ِك٤ْ َ ِػ ْ٘ذَ َى ث٢ ُ۪ ِْٖ ذ َسةّ ِ اث
َ َ ا ْآ َشاَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ َٓض َ ًَل َُِِّز
ة ه
َ َٝ
َ م َش
َّ ِّ ْٞ َ َِٖٓ ْاُو٢ َ۪٘ٗ ِ ّغَٝ ِِ۪ٚ َٔ  َػَٝ َْٕٞ ػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ  ِٓ ْٖ ِك ْش٢ َ۪٘ٗ ِ ّغَٝ ْاُ َغَّ٘ ِخ
Allah, inanıp güvenenlere de Firavun‟un eşini örnek verir. O şöyle demişti: “Rabbim! Cennet‟te, senin katında
benim için bir ev yap. Beni Firavun‟dan ve işlerinden kurtar. Beni yanlışlar içinde olan bu toplumdan kurtar.”

(Yunus 10/87)

اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ًر َ ٌُ ْْ هِ ْجَِخُٞ٤ُا ثُِٞاع َؼ
ْ َٝ رًبُٞ٤ُق َش ث
ْ ِٔ ِ ِٓ ٌُ َٔب ثْٞ َ َٰا ُِوَّٞ َ ا َ ْٕ رَجِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ
ّ  َثَٝ َ  هحَِٰٞ ق
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
َّ ُا
Biz de Musa ile kardeşine şunu vahyettik: “Mısır’da halkınız için evler hazırlayın. Evlerinize
birer kıble yapın ve namazı tam kılın. İnanıp güvenenlere de müjde verin.”
(Nur 24/35)

 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َه
 ُص َعب َع ه ٍخ٢ ۪قجَب ُػ ك
ِ اَٞ ََّٰٔس اُغٞ
ْ ِٔ ُْ َ قجَب ه ٌػ ا
ْ ِٓ بَٜ ٤ ۪حٍ كٌَٰٞ ۪ ًَ ِٔ ْؾٙسٞ
ُ ُٗ َُّللا
ِ ُٗ َُ َ ك َٓض
ُّ َ ا
َّ ٍخ٤ ََّل ؿ َْش ِثَٝ َّ ٍخ٤َِٗ ٍخ ََّل ؽ َْشهُٞز٣ْ َبس ًَ ٍخ ص
َ ْٖ ِٓ ُهَذُٞ٣ ١
ٌ ًَ ْٞ ًَ بَٜ ََُّٗض َعب َعخُ ًَب
َ َؽ َغ َشحٍ ُٓج
ٌّ ت د ِ ُّس
ؾب ه ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙسٞ
 ه١ِذْٜ َ٣ سٞ
ٌ ُٗ َبس
ٌ ُ ٗ هٚغ ْغ
ٓ ۪ ُ٣ بَٜ ُ ز٣ْ ََ ٌَبدُ ص٣
َ ْٔ َ  َُ ْْ رْٞ ََُٝ  ُء٢ن
ٍ  ُٗ ه٠َِٰ س َػٞ
ِ ُُِ٘ َُّللا
َّللاُ ْاَّلَ ْٓضَب ٍَ َُِِّ٘ ِ ه
ٌْ ٤ ِ۪ػ
ُ َن ِْش٣َٝ
 هَٝ بط
ة ه
َ ٍء٢َ
ْ َّللاُ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah‟tır. O‟nun nuru, Kitabı, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır.
Lamba, camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan
bereketli zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah,
gerekeni yapanı kendi ışığına, kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.

(Nur 24/36)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ ب ِث ْبُـُذَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ غ ِجّ ُؼ
ٍ ُٞ٤ُ ث٢ ۪ك
ٍِ فب
د اَرَِٕ ه
َ ُ٣ ُُٚٔ ب ا ْعَٜ ٤ ُ۪ ْز ًَ َش ك٣َٝ َّللاُ ا َ ْٕ ر ُ ْشكَ َغ
َ اَّل
O ışık yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasını Allah‟ın izin verdiği evlerde olur. Oralarda sabah akşam
insanlar Allah‟a boyun eğerler.

(Nur 24/37)

َّ بء
ََُٕٞخَبك٣ ِحًَٰٞ اُض
ِ َٓز٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ق
َّ ُاِهَ ِبّ اَٝ َِّللا
ػ ْٖ ِر ًْ ِش ه
َ  ٌغ٤ْ َ ََّل ثَٝ ٌ بسح
َ  ْْ رِ َغِٜ ٤ٜ۪ ِْ ُ ِس َعب ٌٍ ََّل ر
بس
ُ ُُِ ْاُوِٚ ٤ ۪ت ك
ُ ََِّ ًٓب رَزَوْٞ َ٣
ُ ق
َ  ْاَّلَ ْثَٝ ةٞ
Onlar öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekatı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.
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(Nur 24/38)

ة
َٓ َ٣ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ َذ٣ ۪ض٣َ َٝ اُِِٞٔ غَٖ َٓب َػ
ٍ غب
 هَٝ ٚن ِِ ۪ ه
 ُْ هُٜ ٣َ  ْغ ِض٤َ ُِ
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
َ َّللاُ ا َ ْؽ
Allah‟ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle yaparlar. Allah,
gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.

(Yunus 10/88)

َب َسثََّ٘ب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ًاَّل كَٞ ْٓ َ اَٝ ًَ٘خ٣ُ ۪صَٙ َٓ ََلَٝ َْٕٞ ْذ كِ ْش َػ
َ ٤َ َسثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َي َٰار٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
ْ  ِِ ْۚ َي َسثََّ٘ب٤ع ۪ج
٠ا َؽزهُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ ا ْؽذُ ْد َػَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ  ا٠ِٓ َٰ ظ َػ
ْ ِٔ اه
ِ ُ٤ُِ
َ ْٖ ا َػُِّٞن
ْ٤
َ َا ْاُ َؼزُٝ  َش٣َ
َ َُ۪اة ْاَّل
Musa dedi ki “Rabbimiz! Sen Firavun’a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında süs ve
mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Sen onların mallarını
yok et, kalplerini öyle baskı altında tut ki o acıklı azabı görünceye kadar inanamaz olsunlar.”
(Tevbe 9/55)

ََنٛر َ ْضَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ب ِكَٜ  ْْ ِثُٜ ُ َؼ ِزّ َث٤ُِ َُّللا
ذُ ه٣ُ ۪ش٣  ه ْْ اَِّٗ َٔبُٛ ُ  ََّلدْٝ َ  ََّٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ كَ ََل ر ُ ْؼ ِغج َْي ا
َٕٝ ْْ ًَب ِك ُشُٛ َٝ ْْ ُٜ غ
ُ ُا َ ْٗل
Onların ne malları seni imrendirsin ne de evlatları. Allah ister ki yaşadıkları bu hayatta bunlar sebebiyle onlara
azap etsin ve ruhları, üzüntü içinde kâfir olarak çıksın.

(Yunus 10/89)

ِّ  ََّل رَزَّجِ َٓؼَٝ  َٔب٤ ۪ر ُ ٌُ َٔب كَب ْعزَوَْٞ ذ دَػ
ْ َج٤هَب ٍَ هَ ْذ ا ُ ۪ع
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ََّل٣ ۪ ََ اَُّز٤ع ۪ج
َ ٕب
Allah dedi ki “İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam edin ve kendini
bilmezlerin yoluna uymayın.”
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(Yunus 10/90)

ًَُٚ  اِ ٓرَا ا َ ْد َس٠ ها َؽزٓهًٝ ػ ْذ
َ َٝ ًب٤ُ َث ْـُٙدُٞ٘ ُعَٝ ُٕ ْٞ  ْْ ِك ْش َػُٜ  ََ ْاُ َج ْؾ َش كَبَرْ َج َؼ٣ ِٕا ْع َٓش ۪اء٢۪ٓ٘  ْصَٗب ِث َجٝ َع َبَٝ
ْ َ٘ٓ  َٰا١ٓ َ۪ ا ََِّّل اَُّزَُِٰٚ ُ ََّٓل اََّْٚٗاُـ ََش ُم هَب ٍَ َٰا َٓ ْ٘ذُ ا
َٖ٤۪ٔ ِِ اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغَٝ ََ ٣ا اِ ْع َٓش ۪اءُٞ٘ٓ َ۪ ثَِٚذ ث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen
peşlerine düştüler. Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki “İsrailoğullarının inanıp güvendiği
ilahtan başka ilah olmadığına inandım. Ben de tam teslim olan Müslümanlardanım.”
(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ ٤َ َك ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َشُٞٗٓ  ه ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاَّلَ ْس٢بسا ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ك كَ َٓٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ِث َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُؽ
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َٓعب َءر
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْؾ ِشِٚ ًَلَ ْشَٗب ثِ َٔب ًَُّ٘ب ثَٝ َُٙ ْؽذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ثِ هُُٞٓ عَ٘ب هَب
َ ْ ا ثَأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ِْٙۚ ۪  ِػجَبد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ ع٘ هَب
ذ ه
َ ْ ا ثَأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َُي٣ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.
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(Yunus 10/91)

َٖ٣ ۪ذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
َ ْ٘ ًُ َٝ َُ ْذ هَ ْج
َ ٤ق
َ هَ ْذَٝ ََٰٖآ ُْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.
(Yunus 10/51)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغٚهَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِثَٝ َٖ َٰآ ُْ َٰـٚهَ َغ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِث ۪ هَٝ اَص ُ َّْ اِرَا َٓب
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz zaman size şöyle denecektir: “Şimdi mi? Cezanın çabuk
gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َن َش ا َ َؽذ
ِ ْۚ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ ۪ َثخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َؽ٠د َؽزٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٓ ٌ ْ ًُلَّ هُٛ ٝ َُٕٞرٞٔ٣ َٖ٣ ۪ ََّل اَُّزٝ َْٖاُ َٰـ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبُٝ۬ ُ بس ا
َُ
ْ َ
َ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Yunus 10/92)

ه
ََُِِٕٞبرَِ٘ب َُـَبك٣بط َػ ْٖ َٰا
َ  َّ َُٗ٘ ۪ ّغْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ًَخ٣َٕ ُِ َٔ ْٖ خ َِْلَ َي َٰاٌُٞ َ ي ثِجَذَِٗ َي ُِز٤
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Çünkü insanların çoğu
âyetlerimizi umursamıyorlar.”
(Yunus 10/93)

َّ َِٖٓ ْْ ُٛ  َسصَ ْهَ٘بَٝ م
ْ د كَ َٔب
ُْ ُٛ  َٓعب َء٠ا َؽزهُٞاخزََِل
ِ ْۚ ّ َجب٤ِ اُط
ِ َ اَّٞ  ََ ُٓ َج٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ ۪٘أَْٗب َثَّٞ َُوَ ْذ َثَٝ
ٍ ف ْذ
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢َ ْو ۪ن٣ ْاُ ِؼ ِْ ه ُْ ا َِّٕ َسث ََّي
İsrailoğullarını doğru bir yurda yerleştirmiş, kendilerine temiz rızıklar vermiştik. Onlara bu
bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmemişlerdi. Senin Rabbin, anlaşamadıkları konularda
kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
(Neml 27/76)

ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ ١ ۪ ََ ا َ ًْض َ َش اَُّز٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ َ۪٘ ث٠َِٰ ػ
ُّ َُو٣ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ َِّٕ ا
َ ـ
Bu Kur‟an, İsrailoğulları‟nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.
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(Al-i İmran 3/19)

ْ  َٓبَٝ ُّ ٰ۠ اَّل ْع ََل
ُْ ِْ  ُْ ْاُ ِؼُٛ بة ا ََِّّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َء
ِ ْ َِّللا
َٖ ِػ ْ٘ذَ ه٣ّا َِّٕ اُ ۪ذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ق اَُّز
َ ََِاخز
ة
ِ ب٣َ  ٌْلُ ْش ِث َٰب٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ  هُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤َث ْـ
َّللاِ كَب َِّٕ ه
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Allah katında din, İslam‟dır. Kendilerine kitap verilenler, bu ilim geldikten sonra, birbirlerine üstünlük kurma
çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnirse, Allah onun hesabını hızlı
görür.

(Yunus 10/19)

بخزََِلُ ه
ْ َاؽذَح ً ك
ْ َع َجو
 َٔب٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  َث٢
ِ َٝ ًبط ا ََِّّٓل ا ُ َّٓخ
ُ َُّ٘ َٓب ًَبَٕ اَٝ
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ اٞ
َ ن
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar tek bir toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce söylediği söz olmasaydı onların
ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm, hemen verilirdi.

(Casiye 45/17)

ْ د َِٖٓ ْاَّلَ ْٓ ْۚ ِش كَ َٔب
ٍ َّ٘ب٤ِ َُ ْْ ثَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
 ه ْْ ا َِّٕ َسث ََّيُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ ثَ ْـُٛ ا ا ََِّّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞاخزََِ ٓل
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢َ ْو ۪ن٣
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında
çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet günü kararını
verecektir.

(Yunus 10/94)

بة ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ْۚ َي َُوَ ْذ َٓعب َء َى
َ ْ٘ ًُ ِْٕ كَب
َ َ  ْو َش ُ۫ ُؤَٕ ْاُ ٌِز٣َ َٖ٣ ۪ َْي كَ ْغـَٔ َِ اَُّز٤َُِ ؽ ٍَّي ِٓ َّٓٔب ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب ا٢ ۪ذ ك
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ََل ر
Sana indirdiklerimizden dolayı ikilem içerisindeysen, senden önce indirilmiş kitapları okuyup
anlayanlara sor. Rabbinden sana da aynı gerçek gelmiştir. Sakın tereddüt edenlerden olma.
(Bakara 2/146)

َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ َ ٌْز٤َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًب٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ْْ  هُٛ َٕ ا َ ْث َٓ٘ب َءَُٞ ْؼ ِشك٣ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِشك٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği
bile bile gizlerler.
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(Bakara 2/147)

َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ا َ ُْ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ََل ر
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tereddüt edenlerden olma!

(Enam 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْش ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ ق ً هَل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّض ٌٍ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ثِ ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣
“Allah bu kitabı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış olarak indirmişken, ben ondan başka bir hakem arar mıyım?”
Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından
indirilmiştir. Sakın bu konuda tartışmaya girenlerden olma.

(Ahkaf 46/11)

۪ٚا ِثُٝزَذْٜ َ٣ ْْ َُ اِ ْرَٝ ِٚ  ه٤ْ َُِ َٓٗب اُٞعجَو
َ  ًْشا َٓب٤ ًَبَٕ َخْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ٌْ ٣ ۪ ٓزَا اِ ْك ٌي هَذَٰٛ ََُُُٕٞٞو٤غ
َ َك
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bu kitaba inananlarla ilgili olarak şöyle derler: “İyi bir şey olsaydı onlardan
önce ona biz inanırdık!” Onunla yola gelmeyi istemediklerinden “Bu eski bir yalan!” diyeceklerdir.

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ قذ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٤ُِ ًّب٤ِغبًٗب َػ َشث
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ ً َس ْؽ َٔ هخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠ٓ َٰعُٞٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ بة
َ
َٖ٤ ِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْؾغٟثُ ْؾ َٰشَٝ اُٞٔ َِظ
Ondan önce Musa‟nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah‟ın ikramıydı. Onu tasdik eden bu kitap da Arap
diliyle indirilmiştir ki yanlış yapan zalimleri uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde olsun.

(Al-i İmran 3/3 )

ََ ٤اَّل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا َ ْٗضَ ٍَ اُزَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِٗ ََّض ٍَ َػ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
Gerçekleri içeren ve kendinden önce indirilmiş kitapları tasdik eden bu kitabı sana, o indirmiştir. Tevrat‟ı ve
İncil‟i de o indirmiştir.

(Yunus 10/95)

َٖ٣َٕ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪شٌُٞ َ َّللاِ كَز
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ٗ ََّٖ َِٖٓ اَُّزٌُٞ َ  ََّل رَٝ
د ه
Allah’ın ayetleri karşısında yalana sarılanlardan da olma. Yoksa kaybedenlere karışır gidersin.
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(Zümer 39/65)

َ  ْؾ َج٤َ َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ْۚ َي َُ ِئ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve
sen de kaybedenlerden olursun.

(Zümer 39/66)

َّ ُ ًُ ْٖ َِٖٓ اَٝ َّللاَ كَب ْػجُ ْذ
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ثَ َِ ه
Sakın ha! Yalnız Allah‟a kulluk et ve görevlerini yerine getirenlerden ol.”

(Hadid 57/19)

ُّ ُاَٝ َُٕٞو٣ّق ۪ذ
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع ُشُٜ َُ ْْ  هِٜ ّ ٓذَا ُء ِػ ْ٘ذَ َس ِثَٜ ؾ
ّ ِ ُ ُْ اُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيُٝ۬ ُ ۪ ٓ اِِٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ْ٤ِ بة ْاُ َغ ۪ؾ
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓ ِئ َي اُٝ۬ ُ برِ َٓ٘ب ا٣َ ا ِث َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ْْ  هُٛ سٞ
ُ َُٗٝ
Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında özü sözü doğru ve şahit sayılacak kimselerdir. Onların
hem alacakları ödül hem de nurları vardır. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılarak ayetleri
görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir.

(Araf 7/36)

َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓ ِئ َي اُٝ۬ ُ ب آَٜ ْ٘ ػ
َ اٝا ْعز َ ٌْ َج ُشَٝ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ْۚ َُّ٘بة ا
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve büyüklük taslayanlar ise o ateşin ahalisidir. Onlar sürekli orada ölümsüz
olacaklardır.

(Yunus 10/96)

ْ ََّٖ َؽو٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي ََّلِٜ ٤ْ َِذ َػ
Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.
(Bakara 2/6)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٛ  ْْ ا َ ّْ َُ ْْ ر ُ ْ٘ز ِْسُٜ َ  ْْ َءا َ ْٗزَ ْسرِٜ ٤ْ َِا ٌء َػَٞٓ ع
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Kâfirleri ister uyar ister uyarma, onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/7)

ٓ
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ٌ حَٝب
َخز َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْث٠َِٰ  َػَٝ ْْ  هِٜ ع ْٔ ِؼ
ِ ق
َ  ْْ ِؿؾِٛ بس
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.
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(Enam 6/109)

َٰ ْ  هب هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ ُإْ ُِٓ٘ َّٖ ِث٤َُ ٌخ٣َ  ْْ َٰاُٜ ْ ْْ َُئِ ْٖ َٓعب َءرِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
 َٓبَٝ َِّللا
بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اَّل
ا ِث هُٞٔ غ
َ ا َ ْهَٝ
ْ ب اِرَا َٓعب َءَٜٓ ََُّٗ ْؾ ِؼ ُش ًُ ْْ ا٣
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ د ََّل
Hele kendilerine bir mucize gelsin ona mutlaka inanacaklar, diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki
"Mucizeler Allah katındadır." Farkında mısınız? İstedikleri mucize gelse yine de inanıp güvenmeyeceklerdir.

(Enfal 8/55)

ْۚ ُِ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٜ َا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاِ اَُّز
َٕٞ
اةّ ِ ِػ ْ٘ذَ هََّٝٓ ا َِّٕ ؽ ََّش اُذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Yunus 10/97)

ْ٤
َ َا ْاُ َؼزُٝ  َش٣َ ٠ ٍخ َؽزه٣َ  ْْ ًُ َُّ َٰاُٜ ْ َٓعب َءرْٞ ََُٝ
َ َُ۪اة ْاَّل
Bütün mucizeler önlerine gelse bile acıklı azabı görünceye kadar böyle gider.
(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب كَ َٔب ٗ َْؾ ُٖ َُ َي ِث ُٔإَٜ  ٍخ ُِز َ ْغ َؾ َشَٗب ِث٣َ ۪ ِٓ ْٖ َٰاٚ َٔب رَأ ْ ِرَ٘ب ِثْٜ َٓ اُُٞهَبَٝ
Dediler ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”

(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ٍ ق ََل
ٍ َب٣اُذ ََّّ َٰاَٝ ع
اٝد كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
َّ ُاَٝ ََ َّٔ ُ ْاُوَٝ َ ْاُ َغ َشادَٝ َٕكَبٞاُط
َّ َد ُٓل
َ نلَب ِد
َ كَب َ ْس
َٖ٤۪ٓ  ًٓب ُٓ ْغ ِشْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ
Bunun üzerine onlara su baskınını, çekirge, kımıl zararlısı, kurbağa ve kan afetini, ayrı ayrı mucizeler olarak
gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Araf 7/134)

ػَّ٘ب
َ ًَ ْٖ ذَ ِػ ْ٘ذَ ْۚ َى َُ ِئِٜ  ا ْدعُ ََُ٘ب َسث ََّي ِث َٔب َػ٠ع
َ ؾ ْل
ّ ِ ُْ ِٜ ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ َُ َّٔبَٝ
َ ذ
َ ُٞٓ ب٣َ اُُٞاُش ْع ُض هَب
ََ ْۚ ٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢٘ٓ ۪ َُُ٘ ْش ِعَِ َّٖ َٓ َؼ َي َثَٝ اُش ْعضَ َُُ٘إْ ِٓ٘ ََّٖ َُ َي
ِّ
Her bir afet geldiğinde şöyle dediler: “Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle Rabbine bizim için dua et! Eğer bu
afeti üzerimizden kaldırırsan kesinlikle sana inanacak ve kesinlikle İsrailoğullarını seninle birlikte
göndereceğiz.”
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(Araf 7/135)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُض٣ ْْ ُٛ ُ اِرَاُٙٞ ْْ َثب ُِـُٛ ٍَ  ا َ َع٠ُِٓ َٰ اُش ْعضَ ا
ّ ِ ُْ ُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ب َػ
Ne zaman o afeti, sözlerini tutabilecekleri bir süreye kadar kaldırsak derhal sözlerinden dönerlerdi.

(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ د َس ِثَّ٘ب
ِ َب٣ِة ِث َٰب
َ ّ ََّل ُٗ ٌَزَٝ ُّزََ٘ب ُٗ َشد٤ْ َُ َب٣ اُُٞبس كَوَب
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػُٞهِلُٝ  اِ ْرٟ ر َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Ateşin önünde durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri
karşısında bir daha yalana sarılmasak, biz de müminlerden olsak!

(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا ُِ َٔبُٝا َُ َؼبدُّٝ ُسدْٞ ََُٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْج هُُٞ ْخل٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ َُ َث َْ ثَذَا
Aslında daha önce gizledikleri ortaya çıkar. Ama geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

(Yunus 10/98)

ْ َ٘ٓ خٌ َٰا٣َ َذ هَ ْش
ْ ٗ ََّل ًَبْٞ ََِك
اة
َ ًَ اَُٞ٘ٓ ظ َُ َّٓٔب َٰا
َ َ ػز
َ ْْ ُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ب َػ
َ ُٗ هُٞ٣ َّ ْٞ َب ا ََِّّل هَٜٓ ُٗ َٔب٣ب ۪آَٜ َذ كََ٘لَ َؼ
ٖ٤
ٍ  ۪ؽ٠َُِٰ  ْْ اُٛ  َٓز َّ ْؼَ٘بَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ِ ك١ْاُ ِخ ْض
Keşke bir kent çıksaydı da azap gelip çatmadan önce inanıp güvenseydi ve böylece imanları
kendilerine fayda verseydi. Bunun tek istisnası Yunus’un halkıdır. İnanıp güvendikleri zaman
dünya hayatında onlardan rezillik azabını kaldırdık ve belli bir süre refah verdik.
(Saffat 37/139)

عِ۪ ه
َٖ٤
َ ظ َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْش
َ ُُٗٞ٣ َِّٕ اَٝ
Elbette Yunus da elçi olarak gönderilenlerdendi.

(Saffat 37/140)

ٕٞ
ِ  ْاُلُ ِْ ِي ْاُ َٔ ْؾ ُؾ٠َُِاِ ْر اَثَنَ ا
Bir gün o, dopdolu bir gemiye kaçtı.
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(Saffat 37/141)

ْۚ  ََْ كَ ٌَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْذ َؽ ۪نٛغب
َٖ٤
َ َك
Kura çekti ve gemiden atılanlardan oldu.

(Saffat 37/142)

ٌْ ٤ ُِ۪ٓ َٞ ُٛ َٝ ُدُٞ ْاُ ُؾَٚٔ َكَ ْبُزَو
Hemen onu balık yutuverdi, o sırada kendini kınıyordu.

(Saffat 37/143)

َٖ٤غ ِجّ ۪ؾ
َ ُٔ ُُ ًَبَٕ َِٖٓ ْاََّٚٗ ََّٓل اْٞ ََِك
Eğer o, boyun eğenlerden olmasaydı,

(Saffat 37/144)

ْ َ ث٢ ۪ش ك
َ ََُِِج
َُُٕٞ ْجؼَض٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ ۪ ٓ اِٚ٘ط
Diriltilecekleri güne kadar kesinlikle balığın karnında kalırdı.

(Saffat 37/145)

ٌْ ْۚ ٤ ۪عو
ِ ُ ِث ْبُ َؼ َٓشٙكََ٘جَ ْزَٗب
َ َٞ ُٛ َٝ اء
Sonra onu, hasta haldeyken çıplak bir alana attık.

(Saffat 37/146)

ٖ٤
َ ِٚ ٤ْ َِا َ ْٗ َجزَْ٘ب َػَٝ
ٍ ْۚ  ْو ۪ط٣َ ْٖ ِٓ ً ؽ َغ َشح
Onun üzerine kabakgillerden bir bitki bitirdik.

(Saffat 37/147)

ْۚ ذ٣َ ۪ض٣ ْٝ َ  ِٓبئ َ ِخ ا َ ُْقٍ ا٠َُِٰ ُ اٙع َِْ٘ب
َُٕٝ
َ ا َ ْسَٝ
Onu yüz bin hatta daha fazla kişiye elçi gönderdik.

(Saffat 37/148)

ٖ٤
ٍ  ۪ؽ ه٠َُِٰ  ْْ اُٛ ا كَ َٔز َّ ْؼَ٘بَُٞ٘ٓ كَ َٰب
Sonra ona inandılar. Biz de onları bir süre nimetlerden yararlandırdık.
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(Yunus 10/99)

اٌُُٞٗٞ ٣َ ٠بط َؽزه
َٓ ْٞ ََُٝ
َ ْٗ َ ؼً هب اَكَب٤۪ٔ  ْْ َعُٜ ًُُِّ ك
ِ  ْاَّلَ ْس٢ؽب َء َسث َُّي َ ََّٰل ََٖٓ َٓ ْٖ ِك
َ َُُّ٘ اٙذ ر ُ ٌْ ِش
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Tercihi Rabbin yapsaydı yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. İnanıp güvenenlerden
olsunlar diye insanlara sen mi baskı uygulayacaksın?
(Bakara 2/256 )

َّ َِ ٌْلُ ْش ث٣ ْٖ َٔ َ ِ ك٢
ُ بُطب
بّٰللِ كَوَ ِذ
ِ ٞؿ
ُّ ََّٖ٤َٖ هَ ْذ رَج٣
ُإْ ِٓ ْٖ ثِ ه٣َٝ د
ِ ّ اُ ۪ذ٢َِ كََّٙٓل اِ ًْ َشا
ّ ْۚ َاُش ْؽذُ َِٖٓ ْاُـ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
 هَٝ  هبَٜ َُ ّب
َ َُّللا
َ ْٔ َ ا ْعز
َ  ََّل ا ْٗ ِل٠صْ َٰوُٞ ُحِ ْاَٝ غ َي ثِ ْبُؼُ ْش
َ ق
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah'a
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِؽ ْش َػخ
 ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ُ ْْ َػ َّٔب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾ هٛا َءَٞٓ ْٛ َ  ََّل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
َٓ ْٞ ََُٝ ب ًع هبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  َْشا ه٤ا ْاُ َخُٞ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ِجو٤ َٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ ُِ ْج٤َ ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
ؽب َء ه
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼًب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َع
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Sizden her birine
bir şeriat ve bir yöntem verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah‟ın huzuruna
götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(En'am 6/35)

َ َ  ْْ كَب ِِٕ ا ْعزُٜ م
٢ِعَِّ ًٔب ك
َ ط ْؼ
ُ  َْي اِػ َْشا٤َِا ِْٕ ًَبَٕ ًَجُ َش َػَٝ
ُ ْٝ َ ك ا
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٗلَوًب ك٢
َ ذ ا َ ْٕ ر َ ْجز َ ِـ
َٓ ْٞ ََُٝ َ ه ٍخ٣ ْْ ثِ َٰبُٜ َ٤ِبء كَزَأْر
َٖ٤ ِِ۪ٛ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ َغبٌُٞ َ  كَ ََل رٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ ْْ َػُٜ ََّللاُ َُ َغ َٔؼ
َّ ُا
ِ َٔٓ غ
ؽب َء ه
Onların yüz çevirmeleri sana ağır mı geliyor! Öyleyse hadi bakalım, gücün yetiyorsa yer altına inen bir delik
veya göğe doğru bir merdiven bul da onlara bir mucize getir. Tercihi Allah yapsaydı elbette onları doğru yolda
toplardı. O halde sakın cahillik edenlerden olma!
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(Nahl 16/36)

َّ اُٞاعز َ ِ٘ج
ً ع
ُ اُطب
َ ْۚ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َس٢ َُ۪وَ ْذ َث َؼضَْ٘ب كَٝ
 هَٟذَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هَُّٝل ا َ ِٕ ا ْػجُذٞ
ه
ُْق ًَبَٕ َػب ِه َجخ
ُ ْٗ ك كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َؽوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  اُن َََّلَُخُ كَ ۪غِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
“Kulluğu Allah‟a yapın ve tağutlardan uzak durun!” desinler diye her ümmete bir elçi gönderdik. Onların
içinden, Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü gezip dolaşın
da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

(Nahl 16/37)

َٖ٣َبف ۪ش
ْ ا ِْٕ ر َ ْؾ ِش
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ٣ َٰذُٛ ٠َِٰ ؿ َػ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ َُّ ن
ِ ُ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ ََّل
Yola gelmeleri için ne kadar çırpınırsan çırpın, Allah, sapık saydığı kişiyi yola getirmez. Bu gibilerin
yardımcıları da olmaz.

(Nahl 16/93)

َُز ُ ْغـَُِٔ َّٖ َػ َّٔبَٝ ؾب ه ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ن
َٓ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
ؽب َء ه
ِ ُ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ََُِٕٞٔ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
Tercihi Allah yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah, tercih edeni sapık sayar, tercih edeni
de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorguya çekileceksiniz.

(Yunus 10/100)

 َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٍظ ا َ ْٕ رُإْ َِٖٓ ا ََِّّل ِث ِب ْر ِٕ ه هَٝ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ َٖ ََّل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
ّ ِ َُ  ْغ َؼ٣َ َٝ َِّللا
َ اُش ْع
Allah’ın onayı olmadan kimse inanıp güvenmiş mümin sayılmaz. Allah, aklını kullanmayanların
üstünde inançsızlık pisliği oluşturur.
(Tegabun 64/11)

 َج ٍخ ا ََِّّل ِث ِب ْر ِٕ ه ه٤بة ِٓ ْٖ ُٓ ۪ق
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ َّللاُ ِث
 هَٝ ُٚ ِذ هَ ِْ َج هْٜ ٣َ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
َ ف
َ َ َٓٓب ا
Allah‟ın onayı olmadan hiç bir olay meydana gelmez. Kim Allah‟a inanıp güvenirse O, onun kalbini doğruya
yöneltir. Her şeyi bilen Allah‟tır.

(Enfal 8/22)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ َٖ ََّل٣ ۪ق ُّْ ْاُجُ ٌْ ُْ اَُّز
ُّ َُّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْ٘ذَ هََّٝٓ ا َِّٕ ؽ ََّش اُذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.
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(En'am 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
ع َُ ه ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُس٢
َ  ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ َٓٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽزهُُٞخٌ هَب٣َ  ْْ َٰاُٜ ْاِرَا َٓعب َءرَٝ
اُٞٗذٌ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ػز
ُ ُ ۪ق٤ع
َبس ِػ ْ٘ذَ ه
ٌ فـ
َ َٝ َِّللا
َ ُٚعبَُز َ ه
َ  ْغ َؼ َُ ِس٣َ
َ اُٞٓ َٖ ا َ ْع َش٣ ۪ت اَُّز٤
َٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ
Onlara bir ayet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe inanmayız." Allah
kitabını kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, kurdukları plan yüzünden Allah katında küçük düşme ve
çetin bir azapla yüzleşeceklerdir.

(Enam 6/125)

ّوًب٤ِ م
ِ ْ ُِ ُٙف ْذ َس
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٔ َك
َ ُٙف ْذ َس
ِ ُ٣ ْٕ َ ُ ِش ْد ا٣ ْٖ َٓ َٝ ِّْۚ َل ْع ََل
َ َْ  ْغ َؼ٣َ َُِّٚن
َ ْ ْؾ َشػ٣َ ُٚ٣َ  ِذْٜ ٣َ ْٕ َ َّللاُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
َّ ُ ا٢قؼَّذُ ِك
ِ غ َٓٔ ه
َّ ٣َ َؽ َش ًعب ًَبََّٗ َٔب
ّ ِ َُّللا
 ْغ َؼ َُ ه٣َ بء ًَ َٰز ُِ َي
َ اُش ْع
Allah, yola geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam‟a açar. Yoldan saptığını onaylamak istediği
kişinin ise içinde sanki yükseklere çıkıyormuş gibi bunalma ve sıkıntı oluşturur. Allah, kendisine inanıp
güvenmeyenlerin üstünde pisliği işte böyle oluşturur.

(Yunus 10/101)

َٰ ْ ٢ِ٘ َٓب ر ُ ْـَٝ ك
ُ ْٗ هُ َِ ا
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََّلْٞ َاُُّ٘زُ ُس َػ ْٖ هَٝ َُبد٣اَّل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َٓبرَا كٝظ ُش
Onlara de ki “Göklerde ve yerde neler olduğunu gözlemleyin. Ama oralardaki ayetler ve yapılan
uyarılar, inanıp güvenmeyen bir topluluğun işine yaramaz.”
(Bakara 2/164)

ْ َٝ ك
 ْاُجَ ْؾ ِش٢ِ ك١ ر َ ْغ ۪ش٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ بس
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخزِ ََل
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ  َثَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َك َث ْؼذ
ش
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
 َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بط
َ  ْاَّلَ ْسِٚ ب ِث٤َ بء ِٓ ْٖ َٓٓبءٍ كَب َ ْؽ
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ِث َٔب
ٍ ب٣َ ك َ ََّٰل
د
َّ َُْٖ ا٤غ َّخ ِش َث
َّ ُاَٝ ِبػ٣َ اُش
ِ َٔٓ غ
ِ ق ۪ش
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ٓدَاثَّ َۖ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ بء
ِ غ َؾب
َ ُٔ ُة ْا
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda yer değiştirmesinde, insanlara yararlı şeyleri denizde
taşıyıp götüren gemilerde, Allah‟ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandırdığı ve her
canlıyı onunla yaratıp yeryüzüne yaydığı suda, rüzgârların farklı biçimlerde esmesinde, gök ile yer arasında
görevli yağmur bulutlarında, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Yusuf 12/105)

َُٕٞب ُٓ ْؼ ِشمَٜ ْ٘ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ٍخ ك٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٰا٣ِ َ  ًَبَٝ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َ ْْ ُٛ َٝ بَٜ ٤ْ ََِٕ َػَٝ ُٔ ُّش٣ ك
Göklerde ve yerde nice ayetler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.
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(Casiye 45/3)

ٍ ب٣َ ك َ ََّٰل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْد ُِ ِْ ُٔإ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا َِّٕ ِك
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde ayetler olduğu kesindir.

(Casiye 45/4)

هُِ٘ هُٞ٣ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ُّ َُج٣  َٓبَٝ ْْ ٌُ  خ َِْ ِو٢ ۪كَٝ
ٌ َ٣ش ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ َٰا
َٕٞ
Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için ayetler vardır.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
َك َث ْؼذ
ِ اخزِ ََل
 َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بس
َ  ْاَّلَ ْسِٚ ب ِث٤َ م كَب َ ْؽ
ٍ بء ِٓ ْٖ ِس ْص
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ٌ ٣َ بػِ َٰا٣َ اُش
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ِ ق ۪ش
ْ َ رَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Casiye 45/6)

ٍ ٣ ۪ ِ َؽذ١
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ۪ٚبر٣ َٰاَٝ َِّللا
ش ثَ ْؼذَ ه
َبدُ ه٣رِ ِْ َي َٰا
ّ َ ن كَ ِجب
ِ ّ ْۚ  َْي ِث ْبُ َؾ٤ََِب َػَُِّْٛٞللاِ َٗز
Bunlar Allah‟ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah‟a ve ayetlerine güvenmedikten sonra
artık hangi söze güvenecekler?

(Ahkaf 46/3)

ا َػ َّٓٔبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ٠غ ًّٔ ه
ِ اَٞ َََّٰٔٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغ
َ ُٓ ٍَ ا َ َعَٝ ن
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّّل ثِ ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
َُٕٞا ُٓ ْؼ ِشمٝا ُ ْٗز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelenler kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.

(Yunus 10/102)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ ه ْْ هُ َْ كَب ْٗز َ ِظ ُٓشِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َِّبّ اَُّز٣ََٕ ا ََِّّل ِٓضْ ََ اَٝ ْ٘ز َ ِظ ُش٣ َْ َٜ َك
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar?
De ki “Bekleyin bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”
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(Yunus 10/20)

ْۚ ْت ِ هّٰللِ كَب ْٗز َ ِظ ُش
َِٖٓ ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ
ُ ٤َ كَوُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُـّْٚۚ ۪ خٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Diyorlar ki: “Ona Rabbinden bir ayet indirilseydi ya!” De ki: “Bütün gizli bilgiler sadece Allah‟tadır. Öyleyse
bekleyin; sizinle birlikte ben de bekliyorum.

(En'am 6/158)

ٓ َٰ
ٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ َ۪أْر٣ َّ ْٞ َ٣ د َس ِثّ ه َي
ِ َب٣ل َٰا
ُ  ثَ ْؼ٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  َسث َُّي ا٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  ُْ ْاُ َِٔئِ ٌَخُ اُٜ َ٤َِٕ ا ََِّّل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُش
ْ َغج
ْ َ٘ٓ ب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاَٜ ُٗ َٔب٣غب ۪ا
بَٜ ِٗ َٔب٣ ۪ا٢ٓ ۪ذ ك
ِ َب٣ل َٰا
ً َ ْ٘لَ ُغ َٗ ْل٣ د َس ِثّ َي ََّل
ُ ثَ ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َذ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝ ًْش ها هُ َِ ا ْٗز َ ِظ ُٓش٤َخ
Bunlar kendilerine meleklerin gelmesi veya Rabbinin gelmesi ya da Rabbinin katından bazı göstergelerin
gelmesi dışında bir şey beklemiyorlar. Rabbinin katından bazı göstergeler geldiği gün evvelce inanmamış
kimsenin o andaki imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın o an yapacağı iyilik kendine fayda vermez. De
ki “Siz bekleyin, biz de bekliyoruz.”

(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ب ُٗ ْ٘ظِ ْاُ ُٔإ٤ْ َِا ًَ َٰز ُِ ْۚ َي َؽوًّب َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ  ُس٢ص ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّغ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri
kurtarmak boynumuzun borcudur.
(Yusuf 12/110)

َ َٝ َُ ع
ُُّ َشد٣  ََّلَٝ ؾب ه ُء
َٓ َٗ ْٖ َٓ ٢
ْ َٗ ْْ ُٛ ا َٓعب َءُٞ ْْ هَ ْذ ًُ ِزثُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
ُ اُش
ُّ ظ
َ َْٔـ٤َ اِرَا ا ْعز٠َؽزٓه
َ ق ُشَٗب كَُ٘ ِ ّغ
َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َعَ٘ب َػ ِٖ ْاُو
ُ ْ َثأ
Ne zaman ki elçilerimiz umutlarını keser, anlarlar ki yalancı sayılmışlar, o zaman onlara yardımımız gelir, tercih
ettiğimiz kurtarılır. Baskınımız suçlular topluluğundan geri çevrilmez.

(Mümin 40/51)

ُ بدَٜ  ُّ ْاَّلَ ْؽُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِا كَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ ق ُش ُس
ُ ْ٘ ََُ٘ اَِّٗب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.
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(Fussilet 41/13)

ُ كَب ِْٕ اَػ َْش
َ هدُٞٔ َ صَٝ فب ِػوَ ِخ َػب ٍد
َ ََ ْفب ِػوَخً ِٓض
َ ْْ ٌُ ُ ا كَوُ َْ ا َ ْٗزَ ْسرٞم
Yüz çevirdiklerinde de ki “Sizi uyarıyorum; Ad halkı ve Semud halkına verilen ceza gibi bir cezaya
çarptırılabilirsiniz.”

(Fussilet 41/14)

ا اِ ََّّل ه هُٝٓ ْْ ا َ ََّّل ر َ ْؼجُذِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َع َُ ِٓ ْٖ ث
ؽب َء َسثَُّ٘ب
َٓ ْٞ َُ اَُُّٞللاَ هَب
ُ اُش
ُّ ُْ ُٜ ْاِ ْر َٓعب َءر
َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشََّٚلَ ْٗضَ ٍَ َٓ َٰ ِٓئِ ٌَخً كَ ِبَّٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِث
Kendilerinden önce ve onlardan sonra gelen elçiler “Allah‟tan başkasına kul olmayın.” dediklerinde şu karşılığı
almışlardı: “Rabbimiz gerek görseydi melekleri indirirdi. Biz, sizin elçiliğinizi tanımayız.”

(Fussilet 41/15)

َ َ ا َٓ ْٖ اُُٞهَبَٝ ن
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ  هح ً اَّٞ ُؽذُّ َِّٓ٘ب ه
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كٝكَب َ َّٓب َػبدٌ كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َك ثِـ
َ َ  اَٞ ُٛ ْْ ُٜ َ َخَِو١ ۪اَُّز
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبُٞٗ ًَبَٝ ً  هحَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ ُّؽذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah‟ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
 ِحٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ِ ِك١اة ْاُ ِخ ْض
َ َ ْْ َػزُٜ َو٣ ۪د ُُِ٘ز
َ  ٍَّبّ ٗ َِؾ٣َ ا٢ٓ ۪ف ًشا ك
َ كَب َ ْس
َ ف ْش
َ  ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َٰ ْ اة
َٕٝق ُش
ُ ََُ َؼزَٝ  هب٤َ ْٗ ُّاُذ
َ ْ٘ ُ٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ٟاَّل ِخ َش ِح ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.

(Fussilet 41/17)

ٕ ِث َٔبٞ
ِ فب ِػوَخُ ْاُ َؼزَا
َ ْْ ُٜ ْ كَب َ َخزَرٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ َػ٠ َٰٔا ْاُ َؼُُّٞ ْْ كَب ْعز َ َؾجَٛ٘ب٣ْ َذَٜ َدُ كُٞٔ َ ا َ َّٓب صَٝ
ِ ُٜ ُة ْا
ْۚ َ ٌْ ِغج٣ اًَُٞٗب
َُٕٞ
Semud halkına da doğru yolu gösterdik ama onlar doğruyu değil, körlüğü tercih edince yaptıklarına karşılık
gökten gelen alçaltıcı bir azaba çarpıldılar.

(Fussilet 41/18)

ََُٕٞزَّو٣ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ َٗ َّغَٝ
İnanıp güvenmiş ve kendilerini korumuş olanları daha önce kurtardık.
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(Yunus 10/104)

ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ َْ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٝ ر َ ْؼجُذ٣ ۪ كَ ََٓل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢ ۪٘٣ ۪ ؽ ٍَّي ِٓ ْٖ د٢ ۪بط ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ ْْ ْۚ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا َ ْػجُذُ ه
De ki “Ey insanlar! Benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah ile aranıza koyup
kulluk ettiklerinize ben kulluk etmem ama ruhunuzu alacak olan Allah’a kulluk ederim. Bana,
inanıp güvenen müminlerden olmam emredilmiştir.”
(Kafirun 109/1)

َٕٝب ْاُ ٌَبكِ ُشَٜ ُّ٣ََٓب ا٣ َْ ُه
De ki: “Ey kâfirler!

(Kafirun 109/2)

َََُّٕٝٓل ا َ ْػجُذُ َٓب ر َ ْؼجُذ
Ben kulluk etmem, sizin kul olduğunuza!

(Kafirun 109/3)

ُ َٕ َٓٓب ا َ ْػجُ ْۚذُٝ ََّٓل ا َ ْٗز ُ ْْ َػب ِثذَٝ
Siz de benim kul olduğuma kulluk etmezsiniz!

(Kafirun 109/4)

ْْ ُ ػجَ ْذر
َ  ََّٓل اَٗ َُ۬ب َػبثِذٌ َٓبَٝ
Ben kulluk edecek değilim sizin kulluk ettiğinize!

(Kafirun 109/5)

ُ َٕ َٓٓب ا َ ْػجُ هذُٝ ََّٓل ا َ ْٗز ُ ْْ َػب ِثذَٝ
Zaten siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz!

(Kafirun 109/6)

ٖ٣
ِ ۪ د٢
َ ُِ َٝ ْْ ٌُ ُ٘٣ َُ۪ ٌُ ْْ د
Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim de bana!”
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(Neml 27/91)

َِٖٓ ًَُٕٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ ٍء٢َ
ْ ُ ًُ َُّ ؽََُٚٝ بَٜ َٓ  َؽ َّش١ ۪ ْاُ َج ِْذَ ِح اَُّزِٙ  ِزَٰٛ َّاَِّٗ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ َسة
َٖ٤۪ٔ ِِ ْاُ ُٔ ْغ
“Bana sadece bu şehrin Rabbine kulluk etme emri verildi. Burayı dokunulmaz bölge yapan odur; her şey
onundur. Ben, Allah‟a tam teslim olanlardan olma emri de aldım.

(Zümer 39/11)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ قب
 ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه٢ّ۪ٓٗ ِهُ َْ ا
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
De ki “Bana verilen emir şudur: Bu dine hiçbir şey katmadan kulluğu Allah'a yap!

(Zümer 39/12)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ٍَ ْاُ ُٔ ْغَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ َِّلَ ْٕ اَٝ
“Bir de Müslümanların en önünde olmam için emir aldım.”

(Mümin 40/66)

٢َّّ٘بدُ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ْاُج٢
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ َِّٗللاِ َُ َّٔب َٓعب َء
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا ُ ْع ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُ َؼبَٝ
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim olma emri aldım.”

(Yunus 10/105)

َٖ٤ً۪ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُٞ َ  ََّل رَٝ لً ْۚب٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ا َ ْٕ ا َ ِهَٝ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.
(Rum 30/30)

ْ لً هب ِك٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ اَُّز
ن هه
َّللاِ َٰر ُِ َي
َ ط َش
د ه
َ َُّ٘ط َش ا
ِ َِْ  ََ ُِخ٣ ۪ هب ََّل ر َ ْجذَٜ ٤ْ َِبط َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ كَب َ ِه
ُ ّاُ ۪ذ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط ََّل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ُْ ّ٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah‟ın varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır.
Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.
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(Enam 6/14)

ْ ُ٣  ََّلَٝ ُْ ط ِؼ
ْ ُ٣ َٞ َُٛٝ ك
ُ ا ُ ِٓ ْشد٢ّ۪ٓٗ ِط َؼ ه ُْ هُ َْ ا
ِ اَٞ ََّٰٔبه ِش اُغ
ِ ًَّب ك٤ُِ َٝ َُّللاِ اَر َّ ِخز
 َْش ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َٖ٤ً۪ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُٞ َ  ََّل رَٝ َْ َِ ٍَ َٓ ْٖ ا َ ْعَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا َ ْٕ ا
De ki “Gökleri ve yeri, bölünme kanunu ile yaratan Allah‟tan başkasını mı veli edineceğim? O, her şeye bakan
ama bakıma ihtiyacı olmayandır.” De ki “Bana şu emir verildi: Müslümanların en önde geleni ol; sakın
müşriklerden olma.”

(Yunus 10/106)

َّ َِٖٓ ذ كَ ِبَّٗ َي اِرًا
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ِْ ن ُّش ْۚ َى كَب ِْٕ كَ َؼ
ُ َ٣  ََّلَٝ َ ْ٘لَؼُ َي٣ َّللاِ َٓب ََّل
ٕ هُٝ
ِ  ََّل ر َ ْذعُ ِٓ ْٖ دَٝ
Allah ile arana koyarak, sana yararı da zararı olmayanı yardıma çağırma. Eğer öyle yaparsan
zalimlere karışır gidersin.
(Şuara 26/213)

ْۚ َٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ َؼزَّ ۪ثٌُٞ َ ب َٰاخ ََش كَزًٜ َُِٰ َّللاِ ا
َٖ٤
كَ ََل ر َ ْذعُ َٓ َغ ه
Sakın Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma! Yoksa azaba uğratılacaklardan olursun.

(Kasas 28/88)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُؾَُٚ ُٚ هَٜ  ْعَٝ َب ُِ ٌي ا ََِّّلٛ ٍء٢َ
 ََّل ر َ ْذعُ َٓ َغ هَٝ
ْ  ًُ َُّ ؽَٞ ٰ۠ ُٛ َ ا ََِّّلَُِٰٚ ب َٰاخ َۢ ََش ََّٓل اًٜ َُِٰ َّللاِ ا
َُٕٞر ُ ْش َعؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah‟tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

(Zümer 39/64)

َُِِٕٞٛ ب ْاُ َغبَٜ ُّ٣َ ا َ ْػجُذُ ا٢ّ۪ٓٗ َّٝللاِ رَأ ْ ُٓ ُٓش
 َْش ه٤َهُ َْ اَكَـ
De ki “Ey kendine bile hâkim olamayanlar! Benim Allah‟tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz?”

(Zümer 39/65)

َ  ْؾ َج٤َ َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ْۚ َي َُ ِئ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden öncekilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen de
kaybedenlerden olursun.
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(Yunus 10/107)

ت٤
ْ َ ٍْش كَ ََل َٓسادَّ ُِل٤ُ ِش ْد َى ِث َخ٣ ِْٕ اَٝ َٞ ْۚ ُٛ ُ ا ََِّّلٚٓ َُ ق
ُ َّللاُ ِث
ُ ُ ۪ق٣ ٚن ِِ ۪ ه
غ ْغ َي ه
َ ْٔ ٣َ ِْٕ اَٝ
َ ن ٍ ّش كَ ََل ًَب ِؽ
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚث
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َٝ ِٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَبد ۪ ه
Allah, sana bir zarar verecek olsa onu ondan başka giderebilecek yoktur. Sana iyilik etmek
isterse onun ikramına engel olabilecek de yoktur. Allah ikramını, gerekeni yapan kullarına
verir. O, çok bağışlar ve ikramı boldur.
(Enam 6/17)

َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٞ ُٜ َ ٍْش ك٤غ ْغ َي ثِ َخ
ٍء٢ْ ؽ
ُ َِّللاُ ث
غ ْغ َي ه
َ ْٔ َ٣ ِْٕ اَٝ َٞ  هُٛ ُٓ ا ََِّّلَُٚ ق
َ ْٔ َ٣ ِْٕ اَٝ
َ ن ٍ ّش كَ ََل ًَب ِؽ
ش٣
ٌ ۪هَذ
Allah sana bir sıkıntı verse O'ndan başkası onu gideremez. Ama sana bir iyilik yapacaksa yapar. O, her şeye bir
ölçü koymuştur.

(Ahzab 33/17)

َُٕٝ ِغذ٣َ  ََّلَٝ ً ا َ َسادَ ِث ٌُ ْْ َس ْؽ َٔ هخْٝ َ  ًءا اٞع
ُٓ ْْ ٌُ َّللاِ ا ِْٕ ا َ َسادَ ِث
ق ُٔ ٌُ ْْ َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ١ ۪هُ َْ َٓ ْٖ رَا اَُّز
شا٤
ٕ هُٝ
ً  ََّل ٗ َ۪قَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ
De ki: "Allah sizin başınıza bir kötülük getirmek istese veya size bir ikramda bulunmak istese Allah‟ın size
bunları yapmasını kim engelleyebilir? Onlar, Allah ile aralarına girecek ne bir yakın dost bulabilirler ne de bir
yardımcı."

(Zümer 39/38)

ُُ َّٖ ه هُٞو٤َ َُ ك
ُٕٝ
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْذػ٣ْ َ َّللاُ هُ َْ ا َ َك َشا
ُُ َّٖ ُٓ ْٔ ِغٌَبدٛ ََْ ٛ  ِث َش ْؽ َٔ ٍخ٢ َ۪ٗ ا َ َسادْٝ َ ۪ ٓ اٙم ِ ّش
ُ ُ َّٖ ًَب ِؽلَبدُٛ ََْ ٛ ن ٍ ّش
ُ َّللاُ ِث
 ه٢
ه
َ ََِّٗللاِ ا ِْٕ ا َ َساد
 ه ه٢ هُ َْ َؽ ْغ ِجَٚس ْؽ َٔزِ ۪ ه
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َُ ْاُ ُٔزَٞ َ َز٣ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah” derler. De ki “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”

(Fatır 35/2)

ْ ُ ْٔغ٣  َٓبَٝ  ْۚبَٜ َُ ِي
َٞ ُٛ َٝ ُِٙ ِٓ ْٖ َث ْؼذ ۪ هَُٚ ََ ِي كَ ََل ُٓ ْش ِع
َ بط ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ٍخ كَ ََل ُٓ ْٔغ
 ْلزَؼِ ه٣َ َٓب
ِ َُِِّ٘ َُّللا
ُ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
Allah insanlar için bir rahmet kapısı açarsa onu engelleyebilecek biri yoktur. Allah bir şeyi engellerse artık onu
salıverecek biri de yoktur. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan odur.
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(Yunus 10/108)

ََّ م
َ ْٖ َٓ َٝ ِْٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ بط هَ ْذ َٓعب َء ًُ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْۚ ْْ كَ َٔ ِٖ ا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ َْ ُه
ٍَ  ه٤ً۪ َٞ  ٌُ ْْ ِث٤ْ َِ َٓٓب اَٗ َُ۬ب َػَٝ  ْۚبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
ِ ٣َ كَ ِبَّٗ َٔب
De ki “Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir.
Kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”
(Nisa 4/170)

ُ اُش
َّ ُْ ًُ بط هَ ْذ َٓعب َء
ِا كَب َِّٕ ِ هّٰللٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُشَٝ ْْ  ًْشا َُ ٌُ ه٤ا َخُِٞ٘ٓ ن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ِ ّ  ٍُ ِث ْبُ َؾٞع
 ْاَّلَ ْس ِ هَٝ د
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َٓب ِك
 ًَبَٕ هَٝ ك
Ey insanlar! Bu Elçi, Rabbinizden size gerçek olanı getirdi; ona inanın ki sizin için iyi olsun. Yok eğer ayetleri
görmezlikte direnirseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Allah her şeyi bilir, doğru kararlar
verir.

(Enam 6/66)

ٍَ  ه٤ً۪ َٞ ِ ٌُ ْْ ث٤ْ َِ ْاُ َؾ ه ُّن هُ َْ َُ ْغذُ َػَٞ َُٛٝ  ُٓ َيْٞ َ۪ هٚة ِث
َ َّ ًَزَٝ
Senin halkın, Kur'ân karşısında yalana sarıldı. Oysa o, gerçeğin ta kendisidir. De ki: “Ben sizin vekiliniz
değilim.”

(En'am 6/104)

ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓٓب اَٗ َُ۬ب َػَٝ  هبَٜ ٤ْ َِ كَ َؼ٢
َ قٓبئِ ُش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْۚ ْْ كَ َٔ ْٖ ا َ ْث
َ هَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ َث
َ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ ِْٚۚ ۪ ق َش كَ َِِ٘ ْلغ
ٍع٤ ِ۪ث َؾل
Rabbinizden size, kendisini tanıtan göstergeler gelmiştir. Kim onları görürse kendi lehine olur. Kim de körlük
ederse kendi aleyhine olur. Ben sizin koruyucunuz değilim.

(En'am 6/105)

َٰ ْ ف
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َُ ُِوَِّٚ٘٤َ ُُِ٘جَٝ ذ
ِ َب٣اَّل
َ ا دَ َس ْعَُُُٞٞو٤ُِ َٝ د
ُ ق ِ ّش
َ ُٗ  ًَ َٰز ُِ َيَٝ
İşte ayetlerimizi böyle değişik açılardan anlatırız. Sonuçta "Sen birinden öğrenmişsin!" diyeceklerdir; ama böyle
yapmamızın sebebi, sana öğrettiğimizi, bilen bir topluluk için de ortaya koymaktır.

(Enam 6/106)

َٖ٤ً۪ ك َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
ْ اَػ ِْشَٝ َٞ ْۚ ُٛ َ ا ََِّّلَُِٰٚ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ ْۚ َي ََّٓل ا٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اِر َّ ِج ْغ َٓٓب ا
Rabbinden sana vahyedilen ne ise sen ona uy! Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere aldırma!
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(Enam 6/107)

َّللاُ َٓٓب ا َ ْؽ َش ًُ ه
ً ٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٓ ْٞ ََُٝ
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ ظ ْۚب
َ ِْ٘  َٓب َع َؼَٝ اٞ
ؽب َء ه
Tercihi Allah yapsa onlar şirke düşmezlerdi. Seni onların koruyucusu yapmadık. Sen onların vekili de değilsin.

(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  ََّل ر َ ِض ُسَٝ  هبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِْٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ َ َٗ ْجؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓؼَزّ ِ۪ثَٝ ٟا ُ ْخ َٰش ه
َّلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendisi için gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Hiç kimse bir başkasının yükünü
yüklenmez. Biz bir elçi göndermeden azap edecek değiliz.

(Kehf 18/29)

َّ ُِ  ٌْلُ ْش ِا َّٓٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب٤َ ِْ ؽب َء َك
َبسا
َٓ ْٖ َٓ َٝ ْٖ ِٓ ُْإ٤ِْ َؽب َء ك
َٓ ْٖ َٔ َهُ َِ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَٝ
ً ٗ َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ا َ َؽب
َّ ُظ ا
اة
ُ ؾ َش ه
ُ ْْ ِٜ ه ِث
َ َْ ِثئٙ هٞ ُعُٞ ُ ْا١ِٞ  ْؾ٣َ َِ ْٜ ُٔ ُا ِث َٓٔبءٍ ًَ ْبُُٞـَبص٣ اُٞض٤ ْغز َ ۪ـ٣َ ِْٕ اَٝ  هبَٜ ُع َشا ِده
ْ عٓب َء
د ُٓ ْشرَلَوًب
َ َٝ
De ki: Bu gerçek Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen kâfirlik etsin. Kâfirlik edenler için alevleri
kendilerini kuşatacak bir ateş hazırladık. Susuzluktan feryad ederlerse erimiş madene benzeyen ve yüzleri
kavuran bir su ile imdatlarına yetişilir. Ne kötü içecektir o su; ne kötü bir dinlenme yeridir orası!

(Zümer 39/41)

 ْۚبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
ِ َُِِّ٘ بة
َ ْٖ َٓ َٝ ِْٚۚ ۪  كَ َِِ٘ ْلغٟز َ َٰذْٛ ن كَ َٔ ِٖ ا
ِ ٣َ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِاِ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
ِ ّ ْۚ بط ِث ْبُ َؾ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ
Bu kitabı insanlar için sana, tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan da
kendi zararına çıkar. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

(Yunus 10/109)

ْۚ َ ْؾ ٌُ َْ ه٣ ٠ف ِج ْش َؽزه
ٓ َٰ ُ٣ ار َّ ِج ْغ َٓبَٝ
َٖ٤۪ٔ ًِ  ُْش ْاُ َؾب٤ َخَٞ ُٛ َٝ َُّللا
ْ اَٝ  َْي٤َُِ ا٠ؽٞ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar
verendir. O, kararları en doğru olandır.
(Zuhruf 43/43)

ْ كَب ْعز َ ْٔغ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ  ْۚ َْي اَِّٗ َي َػ٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ  ا١ٓ ِ۪ي ثِبَُّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.
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(Kehf 18/28)

َبى
َ ٘٤ْ ػ
ْ اَٝ
َ ُ ََّل ر َ ْؼذَٝ َُٜٚ  ْعَٝ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ ِ ٢
َ ف ِج ْش َٗ ْل
ّ  ْاُ َؼ ِؾَٝ  ِحٝ ْْ ِث ْبُ َـ َٰذُٜ ََّٕ َسثُٞ ْذػ٣َ َٖ٣ ۪غ َي َٓ َغ اَُّز
َٕ ًَبَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ ار َّ َج َغَٝ ُ َػ ْٖ ِر ًْ ِشَٗبٚ ََّل ر ُ ِط ْغ َٓ ْٖ ا َ ْؿلَ َِْ٘ب هَ ِْ َجَٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ َ٘خَ ْاُ َؾ٣ذ ُ ۪ص٣ ْۚ ْْ ر ُ ۪شُٜ ْ٘ َػ
ً ُ كُ ُشٙا َ ْٓ ُش
هب
Rablerinin rızasını kazanmaya odaklanarak öğlende ve akşamüzeri ona dua edenlerle birlikte olmaya gayret
göster! Dünya hayatının süsüne kapılıp da gözlerin onlardan başka tarafa kaymasın. Kalbini zikrimize karşı
ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kişiye de boyun eğme.

(Ahkaf 46/35)

َٕ َٓبْٝ  َش٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ََّٗ ه ْْ ًَبُٜ َُ َْ  ََّل ر َ ْغز َ ْؼ ِغَٝ َِ ع
ْ كَب
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ِّ ا ْاُ َؼ ْضُُُٞٝ۬ ُ ف َج َش ا
َ ف ِج ْش ًَ َٔب
ٌ ْۚ بس َث ََل
َُٕٞ ُّ ْاُلَب ِعوْٞ ََِيُ ا ََِّّل ْاُوْٜ ُ٣ َْ َٜ َؽ ك
َ ا ا ََِّّلُٞٓ ِْجَض٣َ ْْ َُ َُٕٝ َػذُٞ٣
ٍ  هَٜ َٗ ْٖ ِٓ ًعب َػخ
Kararlı davranan elçiler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit edildikleri azabı
görecekleri gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan
topluluktan başka kim, bütün beklentilerinden yoksun bırakılır?

(Ahzab 33/1)

 ْاُ َُٔ٘ب ِكو۪ هَٝ َٖ٣ ََّل ر ُ ِطغ ْاُ ٌَب ِك ۪شَٝ ََّللا
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاَ ًَبَٕ َػ
َٖ ا َِّٕ ه٤
ن ه
ِ َّ  ار٢
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ِ
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve kararları doğru olan
elbette Allah‟tır.

(Ahzab 33/2)

ٓ َٰ ُ٣ ار َّ ِج ْغ َٓبَٝ
شا٤
 َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ ه َي ا َِّٕ ه٤َُِ ا٠ؽٞ
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.

(Ahzab 33/3)

ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
 ه ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
َل٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah‟ın desteği sana yeter.
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