HUD SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُ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,

(Hud 11/1)

ْ َِظ
ْ َٔ ٌِ 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 hüküm bildiren hale getirilmiş hem de
doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.
(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًٟذُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙظ َِْ٘ب
َّ َة ك
ٍ  ْْ ِث ٌِزَبُٛ َُوَ ْذ ِعئَْ٘بَٝ
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْۚ ْْ صُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخش٣ َٖ٣ ۪دُ اَُّزُُِٞ ُعْٚ٘ ِٓ ش ِؼ ُّش
َ  ر َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْاُ َؾذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ا َ ْؽ
َ َۗ ِٗ ب َٓضَبًٜ ش ًِزَبثًب ُٓزَشَب ِث
ِۜ  ِر ًْ ِش ه٠َُِٰ  ْْ اُٜ ُثُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُع٤
ُ َِ۪ر
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚ ث١ ۪ذْٜ َ٣ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ شب ِۜ ُء
َُّللا
ؼ ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔب
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli sistem içeren bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın
yoludur. O, gereğini yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.
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(Al-i İmran 3/7)

ٌ ِۜ َٜ اُخ َُش ُٓزَشَب ِثَٝ ة
ٌ َٔ ٌَ بد ُٓ ْؾ
ٌ َ٣ُ َٰاْٚ٘ ِٓ بة
بد كَب َ َّٓب
ِ  َّٖ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبُٛ بد
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِ ا َ ْٗضَ ٍَ َػ١ٓ اَُّ ۪زَٞ ُٛ
ُْ ََِ ْؼ٣  َٓبَٝ ْٚۚ ۪ ِِ ٣۪ٝ ْ ا ْثزِ ٓـَب َء رَأَٝ ُ ا ْثزِ ٓـَب َء ْاُ ِلزَْ٘ ِخْٚ٘ ِٓ َََٕٚ َٓب رَشَبثَُٞز َّ ِجؼ٤َ ٌؾ ك٣ْ َ ْْ صِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّز
ُۢ ُٓ ا ََِّّل هَِٚ٣۪ٝ ْ رَأ
َزَّ ًَّ ُش ا ََِّّٓل٣  َٓبَٝ ۪ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َسثِّ٘ َْۚبَٕٚ َٰا ََّٓ٘ب ِثَُُُٞٞو٣ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َِٕ كٞاُشا ِع ُخ
َّ َٝ َُّللا
ة
ِ ا ْاَّلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ ا
Bu kitabı sana indiren odur. Ayetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar kitabın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşâbihtir. Kalplerinde kayma olanlar, fitne çıkarma amacıyla istedikleri tevili kurup kitaptan, benzeşen şeye
uyarlar. Oysa kitabın tevilini sadece Allah bilir. Bu ilmi kavramış olanlar şöyle derler: “Biz bu ilme inandık,
onun tamamı Rabbimiz katındandır.” Bu zikre sağlam duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz.

(Fussilet 41/3)

ْ َِظ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ ًَّب ُِو٤ُ هُ ْش َٰاًٗب َػ َش ِثُٚ َبر٣ذ َٰا
ٌ َ ًِز
ّ ِ ُبة ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça anlam kümeleri halinde açıklanmıştır.

(Bakara 2/99)

ٍ ْۚ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ ب٣َ  َْي َٰا٤ََُُِوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
َُٕٞب ا ََِّّل ْاُلَب ِعوَٜٓ  ٌْلُ ُش ِث٣َ  َٓبَٝ د
Sana, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlik edemez.

(Nur 24/46)

ٍ ِۜ َّ٘ب٤ِ َد ُٓج
ٍ َب٣َُوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب َٰا
ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ د
ِ ٠َُِٰ شب ُء ا
Biz, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Allah, yapması gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.

(Hud 11/2)

ِۜ ا ا ََِّّل هُٝٓا َ ََّّل ر َ ْؼجُذ
ش٤
ٌ  َث ۪شَٝ ش٣
ٌ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ ََِّّ۪٘ٗللاَ ا
Bu, Allah‟tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de O‟nun tarafından sizi uyaran ve
müjdeleyen kişiyim.
(Nahl 16/89)

ُ  َّ َٗ ْج َؼْٞ ٣َ َٝ
ٗ ََّض َُْ٘بَٝ  ۬ ُإ ََّٓل ِۜ ِءٛٓ َٰ ٠َِٰ ذًا َػ٤َٜ۪  ِعئَْ٘ب ِث َي شَٝ ْْ ِٜ  ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغِٜ ٤ْ َِذًا َػ٤َٜ۪  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ش٢ ۪ش ك
َ َِّ ٌُ ُِ بًٗب٤َ بة رِ ْج
َٖ٤۪ٔ ِِ  ُِ ِْ ُٔ ْغٟثُ ْش َٰشَٝ ً َس ْؽ َٔخَٝ ًٟذُٛ َٝ ٍء٢ْ ش
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِػ
Her toplumdan kendilerine bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara şahit getiririz. Bu kitabı sana, her şeyi
açıklasın; bir rehber, bir ikram ve tam teslim olanlara bir müjde olsun diye indirdik.
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(İsra 17/9)

ّ ُ َج٣َٝ ُّ َٞ  ا َ ْه٢
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ د ا
ِ ظب ُِ َؾب
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َ۪ٖ اَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْش ُِش ْاُ ُٔإ
َ ِٛ ٢ ۪ َُِِّز١ ۪ذْٜ ٣َ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ َِّٕ ا
شا٤
ً ا َ ْع ًشا ًَ ۪ج
Bu Kur‟ân, en doğru olanı gösterir. İyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ödül olduğunu müjdeler.

(İsra 17/10)

 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ َٕ ثِب ْ ََّٰل ِخ َشحِ ا َ ْػز َ ْذَٗبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ا َ َّٕ اَُّزَٝ
Ve ahirete inancı olmayanlar için de acıklı bir azap hazırladığımızı.

(Meryem 19/97)

ّ غبِٗ َي ُِز ُ َج
 ًٓب ُُذًّاْٞ َ۪ هٚر ُ ْ٘ز َِس ِثَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔزَّوِٚ ش َِش ِث
َّ ٣َ كَ ِبَّٗ َٔب
َ ِِ ُ ِثٙغ ْشَٗب
Onu senin dilinde kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, inatçı bir topluluğu da onunla
uyarasın.

(Ahkaf 46/12)

ٓ َٰ ُٓ بة
ٌ ّ ظذ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٤ُِ ًّب٤ِغبًٗب َػ َشث
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ ً َس ْؽ َٔ ِۜخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠عٞ
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ بة
َۗ ُٔ َِظ
َ
َٖ٤ ِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْؾغٟثُ ْش َٰشَٝ اٞ
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 yapanları uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde olsun.

(Maide 5/44)

اُٝ َبدٛ َٖ٣ ۪ا َُِِّزُٞٔ ََِٖ ا َ ْع٣ َ۪ٕ اَُّزُّٞ٤ِب اَُّ٘جَٜ َِ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ سٞ
ٌ ْۚ َُٗٝ ًٟذُٛ بَٜ ٤ ۪خَ ك٣ َٰسْٞ َّ اِ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب اُز
ُ بس ثِ َٔب ا ْعز ُ ْؾ ِل
ُ ِٚ ٤ْ َِا َػُٞٗ ًَبَٝ َِّللا
اَُٞ  ٓذَا ْۚ َء كَ ََل ر َ ْخشَٜ ش
َّ َٝ
ة ه
ُ  ْاَّلَ ْؽ َجَٝ َُّٕٞ٤ِٗ اُشثَّب
ِ ا ِٓ ْٖ ًِزَبٞظ
ِۜ ً َِ۪ ص َ ًَٔ٘ب ه٢ ۪بر٣َ ا ِث َٰبٝ ََّل ر َ ْشز َ ُشَٝ ِٕ َْٞ اخش
ْ َٝ بط
ُْ ُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
 ْؾ ٌُ ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َل٤
َ َُّ٘ا
َْٕٝاُ ٌَب ِك ُش
İçinde bir rehber ve nur olan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş Nebiler, Yahudiler arasında onunla
hükmederlerdi. Hocalar ve âlimler ise kendilerinden Allah‟ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla
hükmederler ve ona şahit olurlardı. Siz, insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetlerimi geçici bir bedelle
değişmeyin. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kâfir olanlardır.
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(Tevbe 9/31)

ا ا ََِّّلٝ َٓٓب ا ُ ِٓ ُٓشَٝ َْ ْۚ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ا ا َ ْؽ َجُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْس َثبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗ َجبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْش ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ َُِٰ ا اُٝٓ ْؼجُذ٤َ ُِ
ُ َٞ ِۜ ُٛ َ ا ََِّّلَُِٰٚ اؽذ ًْۚا ََّٓل ا
Âlimlerini ve kendilerini dine adayanları Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih‟i de öyle.
Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak
koştuklarından uzaktır.

(Tevbe 9/34)

َِ بؽ
ِ بط ِث ْبُ َج
ُّ َٝ بس
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ أ٤َ َُ ٕب
ً ۪ا ا َِّٕ ًَضُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ِ شا َِٖٓ ْاَّلَ ْؽ َج٤
ِ  َجْٛ اُش
ِۜ  َِ ه٤ع ۪ج
َّ  ْاُ ِلَٝ َت
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ ٣َ َٝ
َِّللا
َ ََّٕٛ اُزٝ ٌْ ِ٘ ُض٣َ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ب كَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٣  ََّلَٝ َؼخ
َ ْٖ َٕ َػُّٝظذ
ّ كَ َج
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ  ْْ ِث َؼزَاُٛ ش ِْش
Ey inanıp güvenenler! Âlimlerin ve kendilerini dine adayanların birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve
onları Allah‟ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları
acıklı bir azap ile müjdele.

(Hud 11/3)

ٓ
١ ۪د ًُ ََّ ر
ِ ُْإ٣َٝ ٠ًّٔ غ
ً ُ َٔ ِز ّ ْؼ ٌُ ْْ َٓزَب٣ ِٚ ٤ْ َُِا اُٞ ٓثُٞا َسثَّ ٌُ ْْ ص ُ َّْ رٝا َ ِٕ ا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ غً٘ب ا
َ ػب َؽ
ش٤
ْ َؼ ٍَ ك
ْ َك
ُ  اَخ٢ّ۪ٓٗ ا كَ ِبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ ُِٚۜ َِؼ
َ َ ٌُ ْْ َػز٤ْ ََِبف َػ
ٍ  ٍّ ًَ ۪جْٞ َ٣ اة
Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O‟na yönelerek tevbe edin ki belirlenmiş eceliniz
gelinceye kadar sizi güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz
çevirecek olursanız, o büyük günün azabına uğramanızdan korkarım.
(Nisa 4/17)

ةٞ
ُّٓ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّز
ُ ُ ز٣َ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ِث َغٞغ
 ه٠َِ َثخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Enam 6/2)

ٓ َٰ َٖ ص ُ َّْ ه٤
َُٕٝ ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْٔز َ ُشَٙ ِػ ْ٘ذ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ ا َ َعَٝ  ا َ َع ً َِۜل٠ؼ
ٍ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ۪ؽ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
O, sizi balçıktan yaratan, sonra bir ecel belirlemiş olandır. Onun katında süresi belirlenmiş bir ecel daha vardır.
Ama siz, ileri geri konuşuyorsunuz.
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(İbrahim 14/9)

 ْْ ا ََِّّلُٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ  ِۜ ْْ ََّلِٛ َٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َ ِۜدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ ۪أ ْ ِر ٌُ ْْ َٗجَ ۬ ُإا اَُّز٣َ ْْ ََُا
ِۜ ه
۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثُُٞٓ هَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢ ْْ ۪ ٓكُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ ا اُّٝٓد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ َّْللاُ َٓعب َءر
ت
ُ  ش ٍَّ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, ayetlerle 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.”

(İbrahim 14/10)

ْ َُهَب
ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ْْ ٌُ ِثَُُٞٗ ْـ ِل َش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٤ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ ََّٰٔبؽ ِش اُغ
ُ َ ْذ٣ ع
ِ ََّللاِ ش ٌَّي ك
ُ ذ ُس
 ه٢ِ ْْ اَكُٜ ُِع
ٓ
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبُّٝظذ
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝذ٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّّل ثَش ٌَش ِٓضُِْ٘ َِۜب ر ُ ۪شُُٞٓ  هَب٠ِۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ َش ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َِٗب ثَُٞ ْؼجُذ ُ َٰاثَٓب ۬ ُؤَٗب كَأْر٣
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçiler de şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah hakkında şüphe olabilir mi? O, sizi kötü
alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda bulunuyor.” Onlar ise “Siz
de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o
halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!” demişlerdi.

(Nuh 71/1)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ َ٤َِأْر٣ ْٕ َ  َٓ َي ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اْٞ َ۪ ٓ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ِْس هِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًؽب اُٞٗ ع َِْ٘ب
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
Biz Nuh‟u kendi halkına elçi gönderdik; “Acıklı bir azap gelmeden halkını uyar!” dedik.

(Nuh 71/2)

ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َُ ٌُ ْْ َٗز٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ َب ه٣َ ٍَ هَب
Onlara şöyle dedi: “Ey halkım! Ben size doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.

(Nuh 71/3)

ٕٞ
ا هُٝ ا َ ِٕ ا ْػجُذ
ِ ُؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ََّللا
Allah‟a kulluk edin, O‟ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Nuh 71/4)

ٓ
ْْ ُ  ًُ ْ٘زْٞ َُ ُ َإ َّخ ُۢ ُش٣ َّللاِ اِرَا َٓعب َء ََّل
 ا َِّٕ ا َ َع ََ ه٠ِۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ ْش ًُ ْْ ا٣َٝ ْْ ٌُ  ِثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah‟ın verdiği ömür
bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz!”
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(Hud 11/4)

ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
 ه٠َُِا
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ْْ ْۚ ٌُ َُّللاِ َٓ ْش ِعؼ
Dönüşünüz Allah‟a olacaktır. O, her şeye bir ölçü koyar.
(Enam 6/60)

ٓ َٰ ُ ْو٤ُِ ِٚ ٤ َ۪ ْج َؼض ُ ٌُ ْْ ك٣ َّْ ُ بس ص
٠ْۚ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ  ا َ َع٠ؼ
ِ َٜ َُّ٘ ْؼَِ ُْ َٓب َع َش ْؽز ُ ْْ ِثب٣َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ٌُ ْْ ِثب٤كهَٞ َ ز٣َ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٣ َّْ ُ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ صِٚ ٤ْ َُِص ُ َّْ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüzün nelerle uğraştığınızı bilen odur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş
eceliniz tamamlansın. Sonra dönüşünüz ona olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size o bildirecektir.

(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ  ْغ ِض٤َ ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ ِۜب ا
اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ِ ظب ُِ َؾب
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ش ََشُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ِث ْبُ ِو ْغ ِۜ ِؾ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣
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.

(Hud 11/5)

ُ َ ْغز َ ْـ٣ َٖ٤ُ ا َ ََّل ۪ؽِٚۜ ْ٘ ِٓ اَُٞ ْغز َ ْخل٤ُِ ْْ ُٛ سُٝ
 َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ْْ ُٜ ََبث٤َِٕ صٞش
ُ ََُْٕٞ٘ض٣ ْْ ُٜ َِّٗا َ ََّٓل ا
َ طذ
ْۚ ُِِ٘ ُ ْؼ٣
سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
ُّ ُد ا
ِ ظذ
Bilin ki onlar, O‟ndan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine
büründükleri zaman neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı
da O bilir.
(Nahl 16/22)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪اؽ ْۚذٌ كَبَُّز
َٕٝ ْْ ُٓ ْغز َ ٌْجِ ُشُٛ َٝ ٌ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ َشحُٜ ُثُُِٞبَّل ِخ َشحِ ه
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kibirli kimselerdir.
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(Nahl 16/23)

ِۜ ُِِ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ََّللا
َٖ٣ُ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْغز َ ٌْ ِج ۪ش٣ ُ ََّلََِّٕٚٗ اٞ
ََّل َع َش َّ ا َ َّٕ ه
Şüphesiz Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir. O, kibirli kimseleri sevmez.

(Nuh 71/5)

بسا
ً َٜ ََٗٝ  ًَْل٤َُ ٢۪ٓ ْٞ َدُ هْٞ  دَ َػ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ َسةّ ِ ا
Nuh şöyle dedi: “Rabbim! Halkımı gece gündüz davet ettim.

(Nuh 71/6)

اسا
ً  ا ََِّّل كِ َش١ٓبء
ٓ ۪  ْْ دُ َػُٛ  ِض ْد٣َ ْْ ََِك
Ama davetim onları daha fazla kaçırmaktan başka bir işe yaramadı.

(Nuh 71/7)

اٝط ُّش
َ َ اَٝ ْْ ُٜ ََبث٤ِا صَْٞ ا ْعز َ ْـشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ٓ ۪ ْْ كُٜ َطبثِؼ
َ َ ا اُِٞٓ َ ْْ َعؼُٜ َُ  ْْ ُِز َ ْـ ِل َشُٜ ُ رْٞ  ًَُِّ َٔب دَ َػ٢ّ۪ٗ ِاَٝ
بس ْۚا
ً َا ا ْعزِ ٌْجٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ
Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üstlerine
çektiler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

(Nuh 71/8)

بسا
ً َٜ  ْْ ِعُٜ ُ رْٞ  دَ َػ٢ّ۪ٗ ِص ُ َّْ ا
Sonra onlara açıkça davette bulundum.

(Nuh 71/9)

اسا
ً  ْْ اِ ْع َشُٜ َُ ُا َ ْع َش ْسدَٝ ْْ ُٜ َُ ُ ا َ ْػَِ ْ٘ذ٢ّ۪ٓٗ ِص ُ َّْ ا
Daha sonra haykırdım, gizli gizli söylediğim de oldu.

(Nuh 71/10)

بسا
ً َُّ ًَبَٕ َؿلَِّٚٗا َسثَّ ٌُ ْْ اٝكَوُ ِْذُ ا ْعز َ ْـ ِل ُش
“Rabbinizden bağışlanma dileyin; o çok bağışlayıcıdır.” dedim.

(Nuh 71/11)

اسا
َّ ُُ ْش ِع َِ ا٣
ً  ٌُ ْْ ِٓ ْذ َس٤ْ َِغ َٓٔب َء َػ
“Öyle yapın ki size gökten bereketli yağmurlar göndersin.
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(Nuh 71/12)

ٍ  ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َ َٝ َٖ٤ ۪٘ َثَٝ ٍٍ اَٞ ْٓ َ ُ ْٔ ِذ ْد ًُ ْْ ِثب٣َٝ
بس ِۜا
ً َٜ ْٗ َ َ ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ ا٣َٝ د
Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun; ırmaklar akıtsın.

(Nuh 71/13)

بس ْۚا
ً َهَٝ َِٕ ِ هّٰللَٞٓب َُ ٌُ ْْ ََّل ر َ ْش ُع
Size ne oluyor da Allah‟a saygı gösterme isteği duymuyorsunuz?

(Nuh 71/14)

ْ َ هَ ْذ َخَِوَ ٌُ ْْ اَٝ
اسا
ً َٞ ؽ
Hâlbuki o sizi evrelerden geçirerek yarattı.

(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ طذ
Senin Rabbin, sinelerinin neyi gizlediğini ve onların neyi açığa vurduklarını bilir.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓؿبئِ َج ٍخ كَٝ
ِ َٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ع ا ََِّّل ك
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerde ve yerde, gizli saklı hiçbir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Hud 11/6)

٢ ۪ ِۜب ًُ ٌَّ كَٜ دَ َػْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ َبٛ ْؼَِ ُْ ُٓ ْغزَوَ َّش٣َ َٝ بَٜ َُّللاِ ِس ْصه
 ه٠َِع ا ََِّّل َػ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ كَٝ
ٖ٤
ٍ ًِزَب
ٍ ة ُٓ ۪ج
Yerde hareketli tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah‟a ait olmasın. Allah, onun yerleştiği yeri de
geçici olarak bulunduğu yeri de bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta kayıtlı olur.
(En'am 6/38)

ْ  ا ََِّّٓل ا ُ َٓ ٌْ ا َ ْٓضَبُُ ٌُ ِۜ ْْ َٓب كَ َّشِٚ ٤ْ ش ثِ َغَ٘ب َؽ٤
َٓ  ََّلَٝ ع
٢ؽَ٘ب ِك
ُ  ۪ط٣َ ؽب ِئ ٍش
ِ  ْاَّلَ ْس٢ َٓب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ ِكَٝ
َُٕٝ ْؾش َُش٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ءٍ ص ُ َّْ ا٢َ
ِ ْاُ ٌِزَب
ْ ة ِٓ ْٖ ش
Yerde hareket eden tüm canlılar ve iki kanadıyla uçanların tamamı, tıpkı sizin gibi birer topluluktur. Bu kitapta
hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar da Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.
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(En'am 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُ َج ْؾ ِۜ ِشَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ َٝ َٞ ِۜ ُٛ ب ا ََِّّلَٜٓ ُٔ َِ ْؼ٣َ ت ََّل
 َس َه ٍخَٝ ْٖ ِٓ ؾ
ِ ٤ْ َُ َٓلَب ِر ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  ََّل َسَٝ ع
ُ ٢ ۪ ََّل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ ا ََِّّل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ ۪ب ِث ٍظ ا ََِّّل ك٣َ  ََّلَٝ ت
ٍ ؽ
ِ د ْاَّلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları Allah katındadır; onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir.
Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde bir dane, yaş veya kuru herhangi bir
şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Hud 11/56)

٠َِٰ  َػ٢ّ ِۜب ا َِّٕ َس ۪ثَٜ  ِز٤َ َبط
 ه٠َِ ًَّ ِْذُ َػَٞ َ  ر٢ّ۪ٗ ِا
ِ ٘ َٰا ِخزٌ ِثَٞ ُٛ  َس ِثّ ٌُ ِۜ ْْ َٓب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ ا ََِّّلَٝ ٢َّّللاِ َس ۪ث
ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
ِ
“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a güvenip dayandım. O‟nun eli altında olmayan hareketli
tek canlı yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir.”

(Ankebut 29/60)

 َۗب َ هَٜ َّ ْٖ ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ ََّل ر َ ْؾ ِٔ َُ ِس ْصه٣ِ َ  ًَبَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ْْ ًُ َّب٣ِاَٝ بَٜ َُ ْش ُصه٣ َُّللا
Nice hareketli canlılar vardır ki rızıklarını taşıyamazlar. Onlara da, size de rızık veren Allah‟tır; o işitir ve bilir.

(Ankebut 29/62)

ُ غ
َه
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َّللاَ ِث
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ  ْج٣َ َُّللا
ِّ ؾ
ُ ا َِّٕ هِٚۜ َُ  ْوذ ُِس٣َ َٝ ۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
Allah, kullarından gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verir. Şüphesiz Allah
her şeyi bilir.

(Şura 42/29)

َّ  َٓب َثَٝ ع
 ْْ اِرَاِٜ  َع ْٔ ِؼ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ  َٔب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ِۜ ٍخِٜ ٤ ۪ش ك
ِ اَٞ ََّٰ۪ٔ خ َِْ ُن اُغِٚبر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ش٣
َٓ ٣َ
ٌ ۪شب ُء هَذ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah‟ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.
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(Hud 11/7)

ُ  ًَبَٕ َػ ْشَٝ ّ ٍَّب٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ع ك
ْْ ًُ َٞ َُِ ْج٤ُِ بء
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ َٔٓ ُ ْا٠َُِ َػٚش
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ َُ۪ َّٖ اَُّزَُٞو٤َُ د
ِ ْٞ َٔ َُٕ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ْاُٞصُٞذ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓ ْجؼ
َ ِْ َُُئِ ْٖ هَٝ غ ُٖ َػ َٔ ً َِۜل
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْؽ٣َا
ٌ  ٓزَا ا ََِّّل ِع ْؾ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ
ٖ٤
Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan Allah‟tır. Bunu, sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve
hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. O sırada yönetim merkezi suyun
üstündeydi. Onlara: “Öldükten sonra tekrar dirileceksiniz” desen ayetleri görmezlikten
gelenler, hemen cevabı yapıştırır ve “Bu açıkça bizi büyüleme çabasından başka bir şey değil”
derler.
(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ع ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ْ َ٣ بس
َّ ُاَٝ ضًب٤ ُ۪ َؽضُٚطُِج
َُُٚ  ا َ ََّلِٙۜ ۪ د ثِب َ ْٓ ِش
ٍ غ َّخ َشا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـش٣
َ ْٔ ش
َ اُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُؼَب
بس َى ه
َ َ ْاَّلَ ْٓ ِۜ ُش رَجَٝ ْ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.

(Saffat 37/16)

َ  ِػَٝ  ًَُّ٘ب ر ُ َشاثًبَٝ َءاِرَا ِٓزَْ٘ب
َُٕٞصُٞظب ًٓب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼ
Ölüp de toprak ve kemikler haline geldikten sonra, gerçekten tekrar diriltilecek miyiz?

(Saffat 37/17)

ِۜ َُُّٝ َ َٰا َثٓب ۬ ُؤَٗب ْاَّلَٝ َ ا
َٕٞ
Geçmiş atalarımız da mı?”

(Saffat 37/18)

ْۚ اخ ُش
َٕٝ
ِ َا َ ْٗز ُ ْْ دَٝ ْْ َهُ َْ َٗؼ
De ki: “Evet! Hem de boyun bükmüş olarak”

(Saffat 37/19)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ اؽذَح ٌ كَ ِبرَا
َٕٝظ ُش
ِ َٝ ٌ  صَ ْع َشح٢
َ ِٛ كَ ِبَّٗ َٔب
Diriltme işi tek bir komuta bakar. Onlar hemen etraflarına bakınırlar.
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(Saffat 37/20)

ٖ٣
ِ ّ ُّ اُ ۪ذْٞ ٣َ زَاَٰٛ ََِ٘ب٣ْ َٝ ب٣َ اُُٞهَبَٝ
“Vay halimize! Bu, yapılan her şeyin karşılığını bulacağı gündür.” derler.

(Saffat 37/21)

َُٕ۪ٞ ر ُ ٌَ ِزّثٚ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث١ ۪ظ َِ اَُّز
ْ َ ُّ ْاُلْٞ َ٣ زَاَٰٛ
İşte bu, hakkında yalan söylediğiniz, iyiyi kötüden ayırma günüdür.

(Necm 53/31)

ُ۫ َ َ َٖ ا٣ ۪ اَُّز١ ْغ ِض٤َ ُِ ع
َٖ٣ ۪ اَُّز١
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ  ْغ ِض٣َ َٝ اُِِٞٔ عٓب ُؤا ِث َٔب َػ
َ
٠ْۚ َٰ٘ ا ِث ْبُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ ا َ ْؽ
Göklerde ve yerdeki her şey Allah‟ındır. Düzenini, kötülük edenleri yaptıklarına göre cezalandırmak ve güzel
işler yapanları da daha güzeli ile karşılamak için kurmuştur.

(Hadid 57/4)

ِۜ ِ  ْاُؼَ ْش٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ع ك
َ ِِ ُظ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َْٖ َٓب٣َ َٓ َؼ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ ْؼ ُش ُط ك٣  َٓبَٝ بء
َّ َُ ْ٘ ِض ٍُ َِٖٓ ا٣  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َ ْخ ُش ُط٣  َٓبَٝ ع
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِك
ش٤
ٌ َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ِۜ ُ ًُ ْ٘ز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O‟dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Mülk 67/2)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ غ ُٖ َػ َٔ ً َِۜل
سٞ
َ ْٞ َٔ ُ َخَِنَ ْا١ ۪اََُّز
ُ ُض ْاُـَل٣
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْؽ٣َ ًُ ْْ اَٞ َُِ ْج٤ُِ َ حٞ٤َٰ  ْاُ َؾَٝ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

(Hud 11/8)

ْظ
ُ  ْؾ ِج٣َ ُُ َّٖ َٓبُٞو٤َ َُ ٍدَحُٝ ا ُ َّٓ ٍخ َٓ ْؼذ٠ُِٓ َٰ اة ا
َ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ َُئِ ْٖ ا َ َّخ ْشَٗب َػَٝ
َ ٤َُ ْْ ِٜ ٤ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ ُ ا َ ََّلِٚۜ غ
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ ْْ ُٜ ْ٘ كًب َػٝظ ُش
ْ َٓ
Onlara vereceğimiz azabı belli bir süre ertelesek “Onu tutan ne ki?” derler. Şunu bilin ki azap
geldiği gün onlardan savılacak değildir. Hafife aldıkları o şey başlarına gelecektir.
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(Enfal 8/32)

ِٝ َ بء ا
َ  ْاُ َؾ َّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٞ ُٛ زَاَٰٛ َٕ َّْ ا ِْٕ ًَبُٜ ا اُِهُُٞاِ ْر هَبَٝ
َّ ُبسح ً َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
َ َ٘ب ِؽ َغ٤ْ َِِى كَب َ ْٓ ِط ْش َػ
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ائْ ِزَ٘ب ِث َؼزَا
Bir zamanlar da şöyle demişlerdi: “Ey Allah! Eğer bu senin katından bir gerçek ise durma; gökten üstümüze taş
yağdır, ya da bizi acıklı bir azaba çarptır.”

(Enfal 8/33)

ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٜ ََّللاُ ُٓ َؼ ِزّث
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ َؼ ِزّث٤ُِ َُّللا
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ ۪ذ ك
 َٓب ًَبَٕ هَٝ
Sen aralarında iken Allah onlara azap edecek değildir. Bağışlanma isterlerken de azap etmeyecektir.

(Enam 6/5)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ ا َ ْٗ َٰ ٓج ۬ ُإا َٓب ًَبِٜ ٤ ۪أْر٣َ ف
َ َ ِۜ ْْ كُٛ ن َُ َّٔب َٓعب َء
َ ْٞ غ
ِ ّ ا ِث ْبُ َؾُٞكَوَ ْذ ًَزَّث
Kendilerine gelen o gerçek karşısında yalan yanlış şeylere sarıldılar. Hafife alıp durdukları şeyin haberleri
yakında onlara ulaşacaktır.

(Enam 6/57)

ِۜ  ا ِِٕ ْاُ ُؾ ٌْ ُْ ا ََِّّل ِ هِٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ َٓب ِػ ْ٘ذِٚۜ ۪  ًَزَّ ْثز ُ ْْ ِثَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ  َث٠َِٰ  َػ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
ِّٰلل
َٖ٤ ِ۪بط
ُّ ُو٣َ
ِ َ ُْش ْاُل٤ َخَٞ ُٛ َٝ ض ْاُ َؾ َّن
De ki “Ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum ama siz yalan yanlış şeylere sarılıyorsunuz. Sizin
hemen istediğiniz şeyi yapmak benim elimde değildir. Kararı verecek olan sadece Allah'tır. Doğruyu O anlatır,
en iyi ayıklamayı da O yapar.

(Enam 6/58)

َّ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ ِۜ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤ ْاَّلَ ْٓ ُش َث٢
ِ ُ۪ َُوَٕٚ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ ا َ َّٕ ِػ ْ٘ذْٞ َُ َْ ُه
َ ؼ
De ki “Bir an önce olmasını istediğiniz şey benim elimde olsaydı aramızdaki bu iş bitmiş olurdu. Kimin yanlış
yaptığını en iyi bilen Allah‟tır.”

(Zümer 39/56)

ْ  َٓب كَ َّش٠َِٰ  َػ٠َب َؽ ْغ َش َٰر٣ ظ
َٖ٣بخ ۪ش
َّ ُا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ َُ َِٖٔ اَٝ َِّللا
ِ غ
ت ه
ٌ  ٍَ َٗ ْلُٞا َ ْٕ رَو
ِ ْ٘  َع٢ ۪ؽذُ ك
Sonra kalkıp şöyle der: “Allah‟a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife
alanlardandım.”
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(Hud 11/9)

سٞ
ِ ْ َُئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ٌ ُط ًَل
ٌ َ ُ۫ ُإ٤َُ َُُِّٚٗ اْٚۚ ْ٘ ِٓ َبٛغبَٕ َِّٓ٘ب َس ْؽ َٔخً ص ُ َّْ َٗضَ ْػَ٘ب
َ ْٗ اَّل
İnsana katımızdan bir ikramda bulunsak, sonra onu geri alsak umutsuzluğa kapılır ve tam bir
nankör olur.
(İsra 17/83)

َّ ُُ اٚغ
عب
َّ َٓ اِرَاَٝ ْٚۚ ۪ ِٗ ََٰب ثِ َغبِٗجَٝ ع
ً َ ُ۫ ُإ٣ َٕش ُّش ًَب
ِ ْ ٠َِاِ ٓرَا ا َ ْٗؼَ َْٔ٘ب َػَٝ
َ ْٗ اَّل
َ بٕ اَػ َْش
ِ غ
İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de umutsuzluğa kapılır.

(İsra 17/84)

ً ع ۪ج
َل٤
َ ٟ َٰذْٛ َ  اَٞ ُٛ ْٖ َٔ  كَ َشثُّ ٌُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِثِٚۜ ۪ ِ شَب ًَِِز٠َِٰ َ ْؼ َٔ َُ َػ٣ ٌَّ ًُ َْ ُه
De ki: “Herkes kendi karakterine uygun işler yapar. Kimin yolunun doğru olduğunu ise en iyi Rabbiniz bilir.”

(Hac 22/11)

ْ  ٌۨ ٌْش٤ُ َخٚطب َث
ٌُ كِزْ٘ ٌَۨخْٚطب َثز
 ْؼجُذ ُ ه٣َ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْٚۚ ۪ اؽ َٔب َ َّٕ ِث
َ َ  َؽ ْش ْۚفٍ كَب ِْٕ ا٠َِٰ َّللاَ َػ
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ َخغ َِش اُذٰٚ۠ ۪ ِٜ  ْعَٝ ٠َِٰ ت َػ
ُ إ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  ْاُ ُخ ْغ َشَٞ ُٛ اَّل ِخ َش ِۜح َ َٰر ُِ َي
ٖ٤
َ ََِا ْٗو
İnsanlardan kimi de Allah‟a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçse rahatlar; başına bir sıkıntı gelse yüz
çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık hüsran işte budur.

(Fecr 89/15)

ُ غ
ِٖ ِۜ َٓ  ا َ ًْ َش٢ّ ٍُ َس ۪ ٓثُٞو٤َ َُ كَٚٔ ََّٗؼَٝ َُٚٓ ُ كَب َ ًْ َشُُّٚ َسثٚ٤َِٰ َ بٕ اِرَا َٓب ا ْثز
ِ ْ كَب َ َّٓب
َ ْٗ اَّل
İnsan bu! Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse "Rabbim bunları bana verdi, bana!"
der.

(Fecr 89/16)

َِٖ ْۚ َٗبَٛ ا٢ّ ٍُ َس ۪ ٓثَُٞو٤َُ كَٚ ِس ْصهِٚ ٤ْ َُِ كَوَذَ َس َػٚ٤َِٰ َ ا َ َّٓٓب اِرَا َٓب ا ْثزَٝ
Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar, bu defa da rızkını daraltırsa “Rabbim beni rezil etti!” der.

(Adiyat 100/6)

ٌ  ْۚدٌَُٞ٘ َُ ّ۪ٚغبَٕ ُِ َش ِث
ِ ْ َِّٕ ا
َ ْٗ اَّل
İnsan, Rabbine karşı çok nankördür.
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(Adiyat 100/7)

ٌ  ْۚذ٤َٜ۪  َٰر ُِ َي َُش٠َِٰ ُ َػَِّٚٗاَٝ
Buna kendi de şahittir.

(Fussilet 41/49)

ٌ َُ٘ط ه
َّ ُُ اٚغ
ُ غ
ؽٞ
َّ َٓ ِْٕ اَٝ  ِْش٤ٓبء ْاُ َخ
ِ بٕ ِٓ ْٖ د ُ َػ
ِ ْ ُْ ََٔ ْغـ٣ ََّل
ٌ َ ُ۫ ُإ٤َش ُّ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 َّٖ َُُٞو٤َ َُ ُْٚغز
َّ ُظ ُّٖ ا
َّ َٓ ػ َّٓشا َء
َ ُ َس ْؽ َٔخً َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ْْ ُٜ َّ٘ َو٣ َُُ۪٘زَٝ اُِِٞٔ ا ِث َٔب َػَٖٝ ًَ َل ُش٣ ۪ كَ ََُِ٘٘ ِ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.

(Hud 11/10)

سٞ
َّ َُت ا
َّ َٓ ػ َّٓشا َء
ٌ ُ َُلَ ِش ٌػ كَ ُخَِّٚٗ ا٢ِۜ ّ۪٘ ّـَٔبدُ َػ٤ِ غ
َ َُ َٗ ْؼ َٓٔب َء ثَ ْؼذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
َ ََُٛ َّٖ رَُٞو٤َُ ُْٚغز
Çektiği darlıktan sonra ona bir mutluluk tattırsak bu defa da “Sıkıntılar geride kaldı.” der.
Artık o, şımarığın ve kendini beğenmişin tekidir.
(Yunus 10/12)

ْٕ َ ُ َٓ َّش ًَبٙػ َّش
َ ًَ  ٓهَبئِ ًٔ ْۚب كََِ َّٔبْٝ َ  هَب ِػذًا اْٝ َ ۪ ٓ اٚغبَٕ اُؼ ُُّّش دَ َػبَٗب ُِ َغ ْ٘ ِج
ُ ُْٚ٘ ػ
ِْ ظ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ ش ْلَ٘ب
َ ْٗ اَّل
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٤ َّ۪ٖ ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشك٣ِ ُ ًَ َٰز ُِ َي ُصِٚۜ غ
َّ َٓ ػ ٍ ّ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.

(Yunus 10/21)

َُّللاُ ا َ ْع َشع
َّ َٓ ػ َّٓشا َء
َبرِ٘ َِۜب هُ َِ ه٣ َٰا٢ٓ ۪ ْْ َٓ ٌْ ٌش كُٜ َُ  ْْ اِرَاُٜ ْغز
َ بط َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ َُّ٘اِ ٓرَا اَرَ ْهَ٘ب اَٝ
ََٕٕٝ َٓب ر َ ْٔ ٌُ ُشَُٞ ٌْزُج٣ عََِ٘ب
ُ َٓ ٌْ ًش ِۜا ا َِّٕ ُس
İnsanlara, uğradıkları sıkıntıdan sonra ikramda bulunsak ayetlerimiz hakkında hemen plan kurarlar. De ki:
“Allah, daha hızlı plan kurar. Elçilerimiz de onların kurdukları planı yazarlar.”
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(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ِث ۪شِٜ َْٖ ِث٣ َع َشَٝ  ْاُلُ ِْ ْۚ ِي٢ ِارَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِك٠ ْاُ َج ْؾ ِۜ ِش َؽزٓهَٝ  ْاُ َج ِ ّش٢ّ ُش ًُ ْْ ِك٤ِ غ
ّ َج ٍخ٤ِ ؽ
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
ؾ
ٌ بط
ِ  ٌؼ َػ٣ب ۪سَٜ ْب َٓعب َءرَٜ ا ِثٞكَ ِش ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  َٓعب َءَٝ ق
ْۚ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ظ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُ ِئ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣
َٖ٣شب ًِ ۪ش
ا هُٞ  ْْ دَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde gezdirip dolaştıran odur. Gemilerde olsanız, gemiler, güzel bir rüzgârla yolcularıyla
birlikte akıp gitseler, yolcular bunun zevkine vardıkları bir anda birden bir kasırga çıksa, dalgalar her taraftan
üzerlerine gelse, iyice kuşatıldıklarını anladıkları anda Allah‟ın dinine bir şey katmadan hemen ona şöyle
yalvarıp yakarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan kesinlikle görevini yerine getirenlerden olacağız.”

(Yunus 10/23)

٠ِٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بط اَِّٗ َٔب ثَ ْـ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ كَُٞ ْجـ٣ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاُٜ ٤ َٰكََِ َّٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣ ن
ِ ّ ِۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َع ثِـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ ََُِب ص ُ َّْ ا٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlığa yönelirler. Ey insanlar! Dünya hayatının menfaati
için yaptığınız taşkınlık sadece kendi aleyhinizedir. Sonunda dönüp geleceğiniz yer bizim huzurumuzdur.
Yapmış olduğunuz şeyleri, size bir bir haber vereceğiz.

(Rum 30/33)

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

(Zümer 39/8)

اٞػ
ُ َٕغب
ُٓ  ْذ٣َ َٕ َٓب ًَب٢ِ
ِْ ظ
َّ َٓ  ِارَاَٝ
َ ْٗ اَّل
َ ُ َٗغْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔخَََُّٚٞ  ص ُ َّْ اِرَا خِٚ ٤ْ َُِجًب ا٤ ُ۪٘ٓ َُّٚػ ٌّش دَ َػب َسث
َۗ ً َِ۪ هُ َْ ر َ َٔز َّ ْغ ِث ٌُ ْل ِش َى هِٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
ة
ْ َ َل اَِّٗ َي ِٓ ْٖ ا٤
ِ ط َؾب
ِ ُ٤ُِ  َع َؼ ََ ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادًاَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْجِٚ ٤ْ َُِا
َ ْٖ ؼ ََّ َػ
بس
ِ َُّ٘ا
İnsana bir zarar dokunduğunda Rabbine yönelerek yalvarıp yakarır. Sonra Rabbi ona kendinden bir nimet
bahşettiğinde daha önce yalvarıp yakardığı Rabbini unutur, insanları Allah‟ın yolundan saptırmak için ona
benzer nitelikte varlıklar uydurur. De ki: “Kâfirliğinden az bir süre yararlan! Sen, kesinlikle ateşin
ahalisindensin!”
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(Hud 11/11)

ش٤
ِ ِۜ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اٝطجَ ُش
ٌ ا َ ْع ٌش ًَ ۪جَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ د ا
َ َٖ٣ ۪ا ََِّّل اَُّز
Ama sabırlı olanlar ve iyi işler yapanlar böyle değillerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir
ödül vardır.
(Fatır 35/7)

ش٤
َ اة
ِ ظب ُِ َؾب
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اََُّز
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٌ  ِۜذ٣ ۪شذ
ٌ ا َ ْع ٌش ًَ ۪جَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ د
Kâfirlik ederek ayetleri görmezden gelenlere çetin bir azap vardır. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara ise
bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

(Mülk 67/12)

ش٤
ٌ ا َ ْع ٌش ًَ ۪جَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ  ْخش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
İçten içe Rabbinden korkanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

(Hud 11/12)

 ًَ ْ٘ ٌضِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ط ْذ ُس َى ا
َ َٝ  َْي٤َُِ ا٠ ٓ َٰؽُٞ٣ غ َٓب
َ بس ٌى ثَ ْؼ
َ ۪ٚػٓبئِ ٌن ِث
ِ َ كََِ َؼَِّ َي ر
ٌَ ِۜ ٤ ًَ۪ٝ ٍء٢َ
َ ْٗ َ ُ ََِٓ ِۜ ٌي اَِّٗ َٓٔب اٚ َٓعب َء َٓ َؼْٝ َ ا
 هَٝ ش٣
ٌ ِۜ ۪ذ َٗز
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
“Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demeleri yüzünden sana
gelen vahiy göğsünü daraltıyor ve onun bir kısmını bildirmeyecek gibi oluyorsun. Hâlbuki sen
yalnızca bir uyarıcısın. Her şeye vekil olan Allah‟tır.
(Enam 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاَّلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ ََّل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ ًٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ ِۜ ٌيِٚ ٤ْ َِ ََّٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ؼ
"Allah, ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.

(Enam 6/9)

َٕٞغ
ُ  ِْ ِج٣َ  ْْ َٓبِٜ ٤ْ َََُِِ َج ْغَ٘ب َػَٝ ُ َس ُع ًَلُٙ ََِٓ ًٌب َُ َغ َؼ َِْ٘بٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
Eğer bir meleği elçi olarak gönderecek olsak onu erkek kılığına sokar da yine onları şüpheleriyle baş başa
bırakırız.
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(En'am 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.

(En'am 6/34)

ْ ََُوَ ْذ ًُ ِزّثَٝ
 ََّلَٝ ظ ُشٗ َْۚب
ْ َٗ ْْ ُٜ ٤ ا َ َٰر٠ا َؽزٓهُٝرُٝ۫ ُ اَٝ اُٞ َٓب ًُ ِزّث٠َِٰ ا َػٝظجَ ُش
ُ ذ ُس
َ َع ٌَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
ْۚ د ه
َٖ٤ ِ۪ع
ِ ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب
َ ئ ْاُ ُٔ ْش
ِ َُوَ ْذ َٓعب َء َى ِٓ ْٖ َٗجَ ۬بَٝ َِّللا
Senden önceki elçiler de yalanlandı; ama yalanlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen yardımımız gelene
kadar sabrettiler. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. Zaten o elçilerin haberlerinden bir kısmı sana
geldi!

(Enam 6/35)

َ َ  ْْ كَب ِِٕ ا ْعزُٜ ػ
٢ِعَِّ ًٔب ك
َ ط ْؼ
ُ  َْي اِػ َْشا٤َِا ِْٕ ًَبَٕ ًَجُ َش َػَٝ
ُ ْٝ َ ع ا
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٗلَوًب ك٢
َ ذ ا َ ْٕ ر َ ْجز َ ِـ
َٓ ْٞ ََُٝ َ ِۜ ٍخ٣ ْْ ِث َٰبُٜ َ٤ِبء كَزَأْر
َٖ٤ ِِ۪ٛ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ َغبٌُٞ َ  كَ ََل رٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ ْْ َػُٜ َّللاُ َُ َغ َٔ َؼ
َّ ُا
ِ َٔٓ غ
شب َء ه
Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, gücün yetiyorsa yerin içinde bir tünel veya göğe doğru bir merdiven
bulur, bir mucize getirirsin. Gerekeni Allah yapsaydı elbette herkesi doğru yolda toplardı. Sakın kendini
bilmeyen cahillerden olma.

(En'am 6/50)

 ََِٓ ْۚ ٌي ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّّل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ اُٞ ََّٓل اَهَٝ ْت
 خ ََٓضائِ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ ََّٓل اَه
َ ٤َ ََّٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
ٓ َٰ ُ٣ َٓب
َٕٝش اَكَ ََل رَزَلَ ٌَّ ُش٤
ُ ِۜ  ْاُجَ ۪ظَٝ ٠ َْٰٔ ْاَّلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ ِۜ َُِ ا٠ؽٞ
De ki: “Size „Allah'ın hazineleri yanımdadır‟ demiyorum. Gizli şeyleri de bilmem. Size, „Ben bir meleğim‟ de
demiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyarım.” De ki: “Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez
misiniz?”

(Araf 7/2)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ُ۪ٚ ُِز ُ ْ٘ز َِس ِثْٚ٘ ِٓ ط ْذ ِس َى َؽ َش ٌط
ٌ َ ًِز
َ ٢ َ۪ ٌُ ْٖ ك٣  َْي كَ ََل٤َُِبة ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا
Bu, sana indirilen kitaptır. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Bununla uyarıda bulunasın ve inanıp
güvenenlerin akıllarında tutmaları gereken bir bilgi olsun diye indirilmiştir.

(Hicr 15/97)

ُ َ ۪ؼ٣ َُوَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ اََّٗ َيَٝ
ََُُُٕٞٞو٣ ط ْذ ُس َى ثِ َٔب
َ ن٤
Onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını elbette biliyoruz.
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(Ta Ha 20/2)

٠ َْي ْاُوُ ْش َٰإَ ُِز َ ْش َٰو٤ََِٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
Bu Kur‟an‟ı sana, sıkıntıya girmen için indirmedik.

(Ta Ha 20/3)

٠َ ْخ َٰش٣ ْٖ َٔ ُِ ً ا ََِّّل ر َ ْز ًِ َشح
Sadece, bizden çekinene doğru bilgi veresin diye indirdik.

(İsra 17/73)

ً َِ۪ى خٝ
َل٤
َ ُاِرًا ََّلر َّ َخزَٝ َُٙۗ  َْش٤َ٘ب َؿ٤ْ َِ َػ١
َ ٗ ََيُِٞ٘ ْلز٤َ َُ اُٝا ِْٕ ًَبدَٝ
َ  َْي ُِز َ ْلز َ ِش٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ٓ ۪ػ ِٖ اَُّز
Az kalsın, sana vahyettiğimizden başkasını bize mal etmen için, seni ondan uzaklaştırıp başını yakacaklardı. O
zaman seni kesinlikle dost edinirlerdi.

(İsra 17/74)

َۗ ً َِْ۪ـب ه٤ش
َل٤
َ َبى َُوَ ْذ ًِ ْذ
َ ْ٘ ََّٓل ا َ ْٕ صَجَّزْٞ ََُٝ
ًٔ َ ْْ ِٜ ٤ْ َُِد ر َ ْش ًَ ُٖ ا
Eğer duruşunu sağlamlaştırmasaydık, neredeyse onlara azıcık meyledecektin.

(İsra 17/75)

شا٤
ِ ق ْاُ َٔ َٔب
َ ٘اِرًا ََّلَرَ ْه
ً َ٘ب ٗ َ۪ظ٤ْ َِد ص ُ َّْ ََّل ر َ ِغذُ َُ َي َػ
ِ َٝ  ِحٞ٤َٰ ق ْاُ َؾ
ِ َبى
َ ػ ْؼ
َ ػ ْؼ
O zaman sana, hayatında azabı iki kat, ölümünde de azabı iki kat tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardım edecek
birini de bulamazdın.

(İsra 17/90)

ػب
ً َُٞ ْ٘ج٣ ع
ِ  ر َ ْل ُغ َش ََُ٘ب َِٖٓ ْاَّلَ ْس٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki: “Bize yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana asla inanmayacağız!

(İsra 17/91)

شا٤
ٍ َ٘ ِػَٝ ٍَ ٤َٕ َُ َي َعَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪خٌُٞ َ  رْٝ َ ا
ً ب ر َ ْل ۪غَٜ َُبس ِخ ََل
َ َٜ ْٗ َت كَزُلَ ِ ّغ َش ْاَّل
Yahut hurması ve üzümü olan bir bahçen olmalı, onların arasından da nehirler fışkırtıp akıtmalısın!

(İsra 17/92)

ْ
ً  ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَ ِخ هَ ۪جَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ ْغ ِوْٝ َ ا
َل٤
َ ْٔ غ َٓٔب َء ًَ َٔب صَ َػ
َّ ُؾ ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ غلًب ا
Ya da iddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmelisin veya Allah‟ı ve melekleri karşımıza
getirmelisin!
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(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ ٣َ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ٠ِّ َي َؽزه٤َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُش ِهَٝ بء
َّ ُ ا٢ ِك٠ ر َ ْش َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُص ْخ ُشفٍ ا
ِ ِۜ َٔٓ غ
ً ع
َّلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا ََِّّل َثش ًَشا َسٛ ٢ّع ْج َؾبَٕ َس ۪ث
ُ َْ ُُ هِٙۜ ًِزَبثًب َٗ ْو َش ۬ ُؤ
Yahut altından yapılmış bir evin olmalı veyahut gökyüzüne çıkmalısın. Oradan bize okuyacağımız bir kitap
indirmedikçe çıktığına da asla inanmayacağız!” De ki: “Subhanallah! Ben elçi olarak görevlendirilmiş bir
beşerden başka neyim ki!”

(İsra 17/94)

ً ع
َ ا ا َ َث َؼُُٞٓ  ا ََِّّٓل ا َ ْٕ هَبٟٓ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َٓعب َءُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
َّلٞ
ُ َّللاُ ثَش ًَشا َس
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren rehber gelince insanları ona inanmaktan alıkoyan sadece şu sözleridir: “Allah,
elçi olarak bir beşeri mi görevlendirir!”

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞش
ً ع
ُ ْٔ ٣َ ٌع َٓ َٰ ِٓئِ ٌَخ
َّلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّض َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ َٔٓ غ
ُ بء ََِٓ ًٌب َس
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, o zaman onlara gökten elçi olarak elbette bir melek
indirirdik.”

(İsra 17/96)

شا٤
 ثِ ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ً شا ثَ ۪ظ٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ثِ ِؼجَب ِدََِّٚٗ٘ ٌُ ِۜ ْْ ا٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ش
De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz o, kullarının durumundan haberdar olan ve her
şeyi görendir.”

(Hud 11/13)

َ َ ا َٓ ِٖ ا ْعزٞػ
ٍ َب٣۪ ُٓ ْلز َ َشِِٚ ْ ٍس ِٓضَٞ ع
ٕٝ
ُ ا ْدَٝ د
ُ ا ثِؼَ ْش ِشُُٞ هُ َْ كَأْرِٚۜ ٣َٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
ِ ُط ْؼز ُ ْْ ِٓ ْٖ د
َٖ٤ ۪طبدِه
ه
َ ْْ ُ َّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
Yoksa onu, O uydurdu mu diyorlar? Onlara de ki “İddianızda samimi iseniz, Allah ile aranıza
koyduklarınızdan çağırabileceğiniz herkesi çağırın da bunun dengi on sure uydurup getirin
bakalım.”

19

(Enfal 8/31)

ش٤
۪ ع
َٓ َٗ ْٞ َُ ع ِٔ ْؼَ٘ب
ُ بؽ
َ َ  ٓزَا ا ََِّّٓل اَٰٛ ِْٕ  ٓزَا اَٰٛ ََ ْشب ُء َُوُ َِْ٘ب ِٓض
َ ا هَ ْذُُٞبرَُ٘ب هَب٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َْاَّل
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, gerekeni yapsak bunun benzerini biz de söyleriz. “Bu,
öncekilerin yalan yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.

(Yunus 10/37)

ََ ٤ر َ ْل ۪ظَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َ ث١ ۪نَ اَُّز٣ ۪ظذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ دُٟ ْلز َ َٰش٣ ْٕ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ اَٰٛ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٰ۠ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبِٚ 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.

(Yunus 10/38)

َ َ ا َٓ ِٖ ا ْعزٞػ
ْْ ُ َّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
ُ ا ْدَٝ ِِ۪ٚ ْسحٍ ِٓضٞ
ُ ِا ثُُٞ هُ َْ كَأْرِٚۜ ٣َٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
ٕ هُٝ
َ غ
ِ ط ْؼز ُ ْْ ِٓ ْٖ د
َٖ٤ ۪طبدِه
َ
Yoksa onu “O uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “İddianızda haklıysanız Allah‟ın dışında çağırabileceğiniz herkesi
çağırın da onun dengi bir sure getirin.”

(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, onun uydurup Allah‟a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip de ona
yardım ediyor” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.

(Furkan 25/5)

ً ا َ ۪طَٝ ً  ثُ ٌْ َشحِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْٔ ُ  ر٢
َل٤
۪ ع
ُ بؽ
َ َ ا اُُٞٓ هَبَٝ
َ ِٜ َب كَٜ َٖ ا ًْزَز َ َج٤ َُّ۪ٝ َش ْاَّل٤
Bir de şunu dediler: “Bunlar eskilerin masallarıdır; ona yazdırılmış sabah akşam ona okutturuluyor ve
ezberletiliyor.”

(Furkan 25/6)

ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِغ َِّش ك
ّ َُ ْؼَِ ُْ ا٣ ١ ُ۪ اَُّزَُٚ َهُ َْ ا َ ْٗض
ً ُُ ًَبَٕ َؿلَِّٚٗع ا
De ki: “Onu; göklerde ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. O, çok bağışlar, ikramı da boldur.”
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(Secde 32/2)

ِۜ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبِٚ 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 َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
َُٕٝزَذْٜ َ٣
"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.

(Tur 52/33)

ْۚ ُِ٘ٓ ُْإ٣ ُ َث َْ ََّلْٚۚ ََُّٞ ََٕ رَوُُُٞٞو٣َ ّْ َ ا
َٕٞ
Ya da “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? Aslında onlar sana güvenmiyorlar.

(Tur 52/34)

ِۜ ۪طبدِه
ٍ ٣ ۪ا ِث َؾذَُٞأْر٤ِْ َك
َٖ٤
َ اُ۪ٞٗ ٓ ا ِْٕ ًَبِِٚ ْش ِٓض
Sözlerinin arkasındaysalar onun gibi bir söz getirsinler.

(Bakara 2/23)

ُ اٞػ
ْٖ ِٓ ْْ ًُ  ٓذَا َءَٜ ش
ُ ا ْدَٝ ِِ۪ٚ ْسحٍ ِٓ ْٖ ِٓضٞ
ُ ا ِثُٞػ ْج ِذَٗب كَأْر
ٍ ٣ْ  َس٢ ۪ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كَٝ
َ ٠َِٰ ت ِٓ َّٔب ٗ ََّض َُْ٘ب َػ
َ غ
َٖ٤ ۪طبدِه
ٕ 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 ُِ ِْ ٌَبكِ ۪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.
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(Hud 11/14)

َُٕٞٔ ِِ  َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٜ َ كَٞ ْۚ ُٛ َ ا ََِّّلَُِٰٚ ا َ ْٕ ََّٓل اَٝ َِّللا
ا اََّٗ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ثِ ِؼ ِْ ِْ هُٞٔٓ َِا َُ ٌُ ْْ كَب ْػُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ َُِّكَب
Çağırdığınız kimseler size cevap vermezlerse bilin ki o Allah‟ın ilmiyle indirilmiştir. O‟ndan
başka ilah yoktur. Artık O‟na teslim olursunuz değil mi?
(İsra 17/88)

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

(Kasas 28/48)

ا ِث َٓٔبٝ ٌْلُ ُش٣َ ْْ ََُٝ َ  ا٠ِۜ َٰعُٞٓ ٢
َ  ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ َٓٓب ا٢
َ  ِرُٝ۫ ُ  ََّٓل اْٞ َُ اُُٞ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب هَبُٛ كََِ َّٔب َٓعب َء
ْۚ
َ َ إ ر
َٕٝا اَِّٗب ِث ٌُ ٍَّ ًَبكِ ُشُُٞٓ هَبَٝ  ََش ٰ۠اٛظب
ِ ا ِع ْؾ َشُُٞ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ هَب٠ َٰعُٞٓ ٢
َ ِرُٝ۫ ُ ا
Fakat onlara katımızdan, bütünüyle gerçek olan gelince şöyle dediler: “Musa‟ya verilenin bir benzeri ona da
verilseydi, olmaz mıydı!”. Bu anlayışta olanlar daha önce Musa‟ya verileni görmezlikten gelip de “Bunlar
birbirinin destekçisi iki büyücü; biz onların getirdiği hiçbir şeyi tanımıyoruz” dememişler miydi?

(Kasas 28/49)

َٖ٤ ۪طبدِه
ٍ ا ِث ٌِزَبُٞهُ َْ كَأْر
ة ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
َ ْْ ُ ُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٚ َٓٔب اَر َّ ِج ْؼُٜ ْ٘ ِٓ ٟ َٰذْٛ َ  اَٞ ُٛ َِّللا
De ki, eğer samimiyseniz doğru yolu, bu ikisinden daha iyi gösteren bir kitabı Allah katından getirin de ona
uyayım.

(Kasas 28/50)

 ِْش٤َُ ِثـٚ٣ََٰٞ ٛ ػ َُّ ِٓ َّٔ ِٖ ارَّجَ َغ
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ ْْ ِۜ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ َٕ اَُٞز َّ ِجؼ٣ ا َُ َي كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ َُ ِْٕ كَب
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ ََّل
ِۜ  َِٖٓ هًٟذُٛ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َّللاِ ا َِّٕ ه
Sana cevap vermezlerse bil ki, sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah‟ın yolundan çıkıp kendi arzusunun
peşine düşmüş olandan daha sapık kim olabilir. Allah, yanlışlar içinde olan bir toplumu yola getirmez.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَّلَٝ بة
َ كَب ِْٕ َٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ ِۜ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى كَوُ َْ ا َ ْعَِ ْٔذٞ
ِۜ
ش ثِ ْبُ ِؼجَب ِد٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ظ
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ْۚاْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ِۜ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.
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(Zümer 39/54)

َٕٝظ ُش
ُ ََ ٌُ ُْ ْاُ َؼز٤أ ْ ِر٣َ ْٕ َ ُ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اَُٚ اُٞٔ ِِ ا َ ْعَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٞ ٓج٤ َ۪ٗاَٝ
َ ْ٘ ُ اة ص ُ َّْ ََّل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O‟na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.

(Hud 11/15)

َٕٞغ
ِ ّ َٞ ُٗ بَٜ َ َ٘ز٣ ۪صَٝ َب٤ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ذ ُ ْاُ َؾ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ُ ُ ْج َخ٣ ب ََّلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبِٜ ٤ْ َُِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz.
Burada onlardan bir kesinti yapılmaz.
(Bakara 2/200)

ٍُ َُٞو٣ ْٖ َٓ بط
َ َ  اْٝ َ َّللاَ ًَ ِز ًْ ِش ًُ ْْ َٰاثَٓب َء ًُ ْْ ا
ا هٝز ُ ْْ ََٓ٘ب ِع ٌَ ٌُ ْْ كَب ْر ًُ ُش٤ْ ؼ
ِ َُّ٘شذَّ ِر ًْ ًش ِۜا كَ َِٖٔ ا
َ َكَ ِبرَا ه
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓبَٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢َِسثَّ َٓ٘ب َٰارَِ٘ب ك
م
ٍ اَّل ِخ َشحِ ِٓ ْٖ خ َََل
Hacda yapmanız gereken ibadetleri yerine getirirken Allah‟ı, babalarınızdan öğrendiğiniz gibi, hatta daha güçlü
dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir
kazanımı olmaz.

(Bakara 2/201)

َٰ ْ ٢ِكَٝ ًغَ٘خ
بس
َ َهَِ٘ب َػزَٝ ًغَ٘خ
َ اَّل ِخ َشحِ َؽ
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ٍُ َسثَّ َٓ٘ب َٰارَِ٘ب كَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َُّ٘اة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Bakara 2/202)

ِۜ ُغج
ة
ٌ  ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ا
 هَٝ اٞ
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ًَ ت ِٓ َّٔب٤
Her iki tarafın alacağı pay, gösterdikleri çabaya bağlıdır. Allah hesabı çabuk görür.

(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ ذُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ ْٚۚ ۪ ِ َؽ ْشص٢ ُ۪ كَُٚ اَّل ِخ َشحِ ٗ َِض ْد
َ ذ ُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
بَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚب ُٗإْ ر٤ْٗ ُّس اُذ
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓبَٝ
ت
ٍ ٤اَّل ِخ َشحِ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ظ
Kim ahiret için yatırım yapmak isterse onun yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de dünya için yatırım yapmak
isterse, ona da onun gelirinden veririz ama onun ahirette alacağı bir şey kalmaz.
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(Hud 11/16)

ٓ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ ِ َؽجَٝ بس
اُٞٗبؽ ٌَ َٓب ًَب
ِ َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞطَ٘ؼ
ُ َُّ٘اَّل ِخ َشحِ ا ََِّّل ا
َ ؾ َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve
bütün çalışmaları boşa çıkmış olur.
(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ اَّل ِخ َشحِ َؽ ِج
ْ ط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ إَُٞٗ ا ََِّّل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ِۜ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ ٓوَٝ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında ve ahirete varma hakkında yalana sarılanların amelleri boşa gider. Onlar karşılık olarak
yaptıklarından başkasını mı bulacaklar?”

(Tevbe 9/69)

ْْ ِٜ ِا ثِخ َََلهُٞ ََّلد ًِۜا كَب ْعز َ ْٔزَؼْٝ َ اَٝ  ًاَّلَٞ ْٓ َ ا َ ًْض َ َش اَٝ ً حَّٞ ُشذَّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ه
َ َ ا اُٞٗٓ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ًَب٣ ًَ۪بَُّز
ِۜ ػ
اٞ
ْ  ُخَٝ ْْ ِٜ َِٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ثِخ َََله٣ ۪كَب ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثِخ َََلهِ ٌُ ْْ ًَ َٔب ا ْعز َ ْٔز َ َغ اَُّز
ُ  خَب١ ۪ؼز ُ ْْ ًَبَُّز
َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ْْ كُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ ِ َٰ ُٓئِ َي َؽجٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ِاَّل ِخ َش ْۚح
Siz de öncekiler gibisiniz! Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. İmkânlarını
kullandılar. Öncekiler imkânlarını nasıl kullandılarsa siz de imkânlarınızı öyle kullandınız. Onların dünyalıklara
dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Onlar, dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gitmiş kimselerdir.
Kaybedenler işte onlardır.

(Kehf 18/103)

ِۜ ً َٔ َٖ ا َ ْػ٣غ ۪ش
بَّل
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ ْبَّلَ ْخٛ َْ ُه
De ki: İşleri bakımından en çok zarara uğrayacak olanları size haber verelim mi?

(Kehf 18/104)

ط ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْؾ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ  ْؾ٣َ ْْ ُٛ َٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ ػ
Onlar, dünya hayatındaki çalışmaları yok olup gidenlerdir. Hâlbuki güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.

(Kehf 18/105)

َ ِ۪ كَ َؾجِٚ ُِ ٓوَبئَٝ ْْ ِٜ ِّد َسث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna varmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gitmiştir. Kıyamet gününde onlar için tartı da kurmayız.
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(Kehf 18/106)

اًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُٝٓار َّ َخزَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُشَٜ  ْْ َعُٛ َٰر ُِ َي َع َٓضا ۬ ُؤ
İşte böyle! Kâfirlik etmelerinin, ayetlerimi ve elçilerimi hafife almalarının karşılığı cehennemdir.

(Ahkaf 46/19)

ْۚ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ْ ُ٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ْْ ُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َ٤ِّكَٞ ُ٤ُِ َٝ اٞ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını vermek içindir. Kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

(Ahkaf 46/20)

َ ْْ ُ  ْجزَٛ بس ا َ ْر
 ْۚبَٜ ِا ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثَٝ َب٤ْٗ َُّبرِ ٌُ ُْ اُذ٤ َؽ٢ ّ۪جَبرِ ٌُ ْْ ك٤ِ ؽ
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ ِۜ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ع اَُّز
ْْ ُ  ِث َٔب ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ  ْاَّلَ ْس٢َٕ ِكٕٝ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغز َ ٌْ ِج ُشٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْغضْٞ ٤َ ُكَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َع ِثـ
ِ ُٜ ُاة ْا
َُٕٞغو
ُ ر َ ْل
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.

(Muhammed 47/8)

ْْ ُٜ َُػ ََّ ا َ ْػ َٔب
ً ا كَز َ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
َ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ ََّللاُ كَب َ ْؽج
ْْ ُٜ َُؾ ا َ ْػ َٔب
ا َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٛ  ْْ ًَ ِشُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Hud 11/17)

ً َس ْؽ َٔ ِۜخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠عٞ
ٓ َٰ ُٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ ُْٚ٘ ِٓ ٌذِٛ ُ شَبَُِْٙٞز٣َٝ َِّّ۪ٚ٘ ٍ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 ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ 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. Ona işte bunlar inanırlar.
Hangi kesim onu görmezlikten gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O,
senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama insanların çoğu ona inanmazlar.
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(Nisa 4/170)

ُ اُش
َّ ُْ ًُ بط هَ ْذ َٓعب َء
ِا كَب َِّٕ ِ هّٰللٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُشَٝ ْْ ِۜ ٌُ َُ  ًْشا٤ا َخُِٞ٘ٓ ن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ِ ّ  ٍُ ِث ْبُ َؾٞع
ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َٓب ِك
 ًَبَٕ هَٝ ع
Ey insanlar! Bu Elçi, Rabbinizden size gerçek olanı getirdi; ona inanın ki sizin için iyi olsun. Eğer ayetleri
görmezlikte direnirseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Allah her şeyi bilir, doğru kararlar
verir.

(En'am 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْش ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ ظ ً َِۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّض ٌٍ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ِث ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ َِ ْؼ٣َ
“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.

(Enam 6/154)

ً َس ْؽ َٔخَٝ ًٟذُٛ َٝ ٍء٢َ
ً ر َ ْل ۪ظَٝ َٖغ
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ  ا َ ْؽ١ٓ ۪ اَُّز٠َِبة ر َ َٔب ًٓب َػ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ ص ُ َّْ َٰار
ْ َل ُِ ٌُ َِّ ش٤
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّبء َس ِث
ِ َ ْْ ِث ِِ ٓوُٜ ََُِّ َؼ
Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun
diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

(Enam 6/155)

َُٕٞٔ ا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽُٞارَّوَٝ ُُٙٞبس ٌى كَبر َّ ِجؼ
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ
َ َُ ُٓجٙبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Enam 6/156)

َٓ ٠َِٰ بة َػ
َٖ٤ ِ۪ ْْ َُـَب ِكِٜ ع ِز
ُ َ ا اَِّٗ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ْاُ ٌِزُُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَو
َ ا ِْٕ ًَُّ٘بَٝ  ِْٖ ِٓ ْٖ هَ ْج َِِ٘ب٤َؽب ِئلَز
َ ػ ْٖ د َِسا
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."
diyebilirdiniz.
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(Enam 6/157)

ًُٟذَٛٝ ْْ ٌُ َّّ٘خٌ ِٓ ْٖ َس ِث٤ِ َ ْۚ ْْ كَوَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ ٟ َٰذْٛ َ بة َُ ٌُ َّٓ٘ب ا
ُ َ َ٘ب ْاُ ٌِز٤ْ َِ ا َ َّٓٗب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُُٞٞ رَوْٝ َ ا
ْ َ  َس ْؽ َٔ ْۚخٌ كَ َٔ ْٖ اَٝ
ْٖ َٕ َػُٞظ ِذك
ِ ب٣َ ة ِث َٰب
ْ ٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز١ع٘ َْغ ِض
د ه
َ َّظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
َ  ِۜبَٜ ْ٘ ف َػ
َ َٝ َِّللا
َ َطذ
َُٕٞظ ِذك
ْ ٣َ اُٞٗة ِث َٔب ًَب
ُٓ ب ِرَ٘ب٣َ َٰا
ِ  َء ْاُ َؼزَاٞع
Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size
Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana
sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz
çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.

(Rad 13/1)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََّل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤َُِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا١ٓ ۪اَُّزَٝ ة
ِ ِۜ َبدُ ْاُ ٌِزَب٣ا ُٓ ٓٔ َٰٰ۠ش رِ ِْ َي َٰا
Elif-Lâm-Mîm-Râ! Bunlar, bu kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen kitap gerçeğin ta kendisidir. Ama
insanların çoğu inanmazlar.

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاَّلَ ُْ َجبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠ِۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤َُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣َ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin tümüyle gerçek olduğunu bilen biri, ona karşı körlük eden kişi gibi olur mu? Sadece
aklıselim sahibi olanlar doğru bilgiden yararlanırlar.

(Ahkaf 46/11)

۪ٚا ِثُٝزَذْٜ َ٣ ْْ َُ اِ ْرَٝ ِٚ ِۜ ٤ْ َُِ َٓٗب اُٞعجَو
َ  ًْشا َٓب٤ ًَبَٕ َخْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ٌْ ٣ ۪ ٓزَا اِ ْك ٌي هَذَٰٛ ََُُُٕٞٞو٤غ
َ َك
Ayetleri görmezlikten gelenler, Kur‟an‟a inananlar için şöyle derler: “İyi bir şey olsaydı onlardan önce biz
inanırdık!” Onunla doğru yola girmek istemedikleri için de “Bu eski bir yalan!” diyeceklerdir.

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ ظذ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٤ُِ ًّب٤ِغبًٗب َػ َشث
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ ً َس ْؽ َٔ ِۜخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠ٓ َٰعُٞٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ بة
َۗ ُٔ َِظ
َ
َٖ٤ ِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْؾغٟثُ ْش َٰشَٝ اٞ
Ondan önce hem bir rehber hem de Allah‟ın ikramı olarak Musa‟nın kitabı var. Bu kitap, onu tasdik eden Arapça
bir kitaptır. Yanlış yapanları uyarması ve güzel davrananlar için bir müjde olması için.

(Fetih 48/8)

ّ َ ُٓجَٝ ذًاِٛ َبى شَب
شا٣
َ ِْ٘ ع
ً َ۪ٗزَٝ ش ًِشا
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdik.
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(Fetih 48/9)

ً ا َ ۪طَٝ ً ُ ثُ ٌْ َشحٙٞغ ِجّ ُؾ
َل٤
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُِْزُإ
َ ُ رَٝ ُِٙۜ ٝ ِهّ ُشَٞ ُ رَٝ ُٙٝر ُ َؼ ِ ّض ُسَٝ ُِ۪ٚ ٞع
Bunu, Allah‟a ve elçisinin getirdiğine inanasınız, onu içten destekleyesiniz, ona saygı duyasınız, sabah akşam
ona ibadet edesiniz diye yaptık.

(Müzzemmil 73/15)

ِۜ ً ع
ً ع
َّلٞ
ُ َٕ َسْٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ ع ِْ َٓ٘ب ا
ُ  ٌُ ْْ َس٤ْ َُِع ِْ َٓ٘ب ا
َ  ٌُ ْْ ًَ َٓٔب ا َ ْس٤ْ َِذًا َػِٛ َّل شَبٞ
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
Size şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun‟a da bir elçi göndermiştik.

(Müzzemmil 73/16)

ً  ۪ثَٝ ُ ا َ ْخزًاٙ ٍَ كَب َ َخ ْزَٗبٞع
َل٤
ُ اُش
َّ ُٕ ْٞ  كِ ْش َػ٠ َٰكَؼَظ
Firavun o elçiye karşı koymuştu. Biz onu çok kötü yakalamıştık.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاَّلَ ْشَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشػ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثً ِۜب 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‟ın laneti zalimlerin üzerinedir.
(En'am 6/21)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ ََّلَِّٚٗ اِٚۜ ۪ ِبر٣َ ة ِث َٰب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah‟a mâl edenden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan kişi
kimdir? Şu bir gerçek ki yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar.
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(En'am 6/93)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ٍَ  َٓ ْٖ هَبَٝ  ٌء٢ْ ش
َ ِٚ ٤ْ َُِ َػ اُٞ٣ ْْ ََُٝ ٢
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ  هَب ٍَ اْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
ِۜ عب ُ ْٗ ِض ٍُ ِٓضْ ََ َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه
َّ  اِ ِرٟ ر َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ َُّللا
ُٓ  ْاُ َٔ َٰ ِٓ ِئ ٌَخُ َثب ِعَٝ د
اٞط
ِ ْٞ َٔ ُد ْا
ِ  َؿ َٔ َشا٢ َ۪ٕ كُٞٔ ُِ اُظب
َ
 َْش٤َّللاِ َؿ
 ه٠ََِٕ َػُُُٕٞٞ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَوٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْغضْٞ ٤َ ُْ َ غ ٌُ ِۜ ْْ ا
َ ُا ا َ ْٗلٞ ْۚ ْْ ا َ ْخ ِش ُٓعِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ا
ِ ُٜ ُاة ْا
َٕ۪ٝ ر َ ْغز َ ٌْ ِج ُشٚب ِر٣َ ػ ْٖ َٰا
َ ْْ ُ  ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ ّ ْاُ َؾ
Bir yalanı Allah‟a mâl edenden veya kendisine bir şey vahiy edilmediği halde “Bana vahyedildi” diyenden ya da
“Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" diyen kişiden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ölümün
bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki kimseleri bir görsen! Melekler ellerini uzatıp şöyle derler:
“Çıkarın ruhlarınızı!” Bugün, Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemiş olmanız ve büyüklük taslayarak
ayetlerinden uzaklaşmanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile karşılanacaksınız.

(Ankebut 29/68)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ًٟٞ َّْ٘ َْ َٓضَٜ  َع٢ ْ۪ظ ك
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َ ٤ََُُ اِٙۜ ن َُ َّٔب َٓعب َء
ِ ّ ة ِث ْبُ َؾ
َٖ٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Bir yalanı Allah‟a mâl eden veya kendine gelen gerçekler karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan
kişi kimdir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?

(Saf 61/7)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََّل
ِ ْ ٠َُِ ا٠ُ ْذ َٰ ٓػ٣ َٞ ُٛ َٝ ِة
 هَٝ ِّ ِۜ اَّل ْع ََل
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
َّ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
İslam‟a çağrıldığı halde Allah‟a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Yanlışlar içindeki bir
topluluğu Allah yola getirmez.

(Hud 11/19)

َٰ ْ ِ ْْ ثُٛ َٝ  ًع ِۜبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ ِبَّل ِخ َشح
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
َ ْٖ َٕ َػُّٝظذ
Onlar ki Allah‟ın yolundan engeller ve o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluşturmaya
çalışırlar. Onlar Ahireti görmezlikte direnenlerdir.
(Al-i İmran 3/99)

ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ  ًعبَٞ ب ِػَٜ ََُّٗٞللاِ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ر َ ْجـ
 َٓبَٝ  ٓذَا ِۜ ُءَٜ ش
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ ة ُِ َْ ر
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣ َْ ُه
َ ْٖ َٕ َػُّٝظذ
ََُِٕٞٔ َّللاُ ثِـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
ه
De ki "Ey Kitaplarında uzman olanlar ! İnanmış kimseleri neden Allah‟ın yolundan uzaklaştırmaya
çalışıyorsunuz? Neden orada bir çarpıtma arayışındasınız? Üstelik bunu bile bile yapıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir
şey, Allah‟a gizli kalmaz.”
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(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠َِب َػ٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾُّٞ ْغز َ ِؾج٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
 ًع ِۜبَٞ ب ِػَٜ َُٗٞ ْجـ٣َ َٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣َٝ اَّل ِخ َش ِح
َ ْٖ َٕ َػُّٝظذ
ٓ
 ٍذ٤ػ ََل ٍٍ َث ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰ ِئ َي كٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaştırma peşinde olan
kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Hud 11/20)

ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٖ ك٣ا ُٓ ْؼ ِغ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
ُ ؼب َػ
َ ُ٣ ٓب ُۢ َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ع
َْٕٝظ ُش
َّ َُٕ اُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ اُٞٗاة َٓب ًَب
ُ ِۜ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ
ِ ُج٣ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir
dostları da olmaz. O azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül
edemezler; görebilecek durumda da değillerdir.
(Nahl 16/87)

َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ ََّ َػ
َّ ُ َٓ ِئ ٌۨ ٍز اْٞ ٣َ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
Uydurdukları şeylerin işlerine yaramadığı gün Allah‟a teslim olduklarını dile getirirler.

(Nahl 16/88)

َُُٕٝ ْل ِغذ٣ اُٞٗة ثِ َٔب ًَب
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ مَ ْاُؼَزَاْٞ َُ ْْ َػزَاثًب كَّٛللاِ ِص ْدَٗب
َ ْٖ ا َػُّٝطذ
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اََُّز
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler ve O‟nun yolundan çevirenlerin azaplarının üstüne, bozgunculuklarına
karşılık bir azap daha koyarız.

(Zümer 39/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ة اَُّزٞ
ْ ُ ا ْش َٔب َ َّصَٙ ْؽذَٝ َُّللا
ْٖ ِٓ َٖ٣ ۪اِرَا ر ُ ًِ َش اَُّزَٝ بَّل ِخ َش ْۚ ِح
ُ ُُِد ه
اِرَا رُ ًِ َش هَٝ
َٕٝ ْغز َ ْجش ُِش٣َ ْْ ُٛ ۪ ٓ اِرَاِٚٗ ُٝد
Allah tek başına anılınca Ahirete inanmayanların içleri daralır. O‟nunla aralarına koyduklarından söz edilince de
yüzleri güler.

(Şura 42/31)

ْۚ ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٖ ك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ش٤
ٕ هُٝ
ٍ  ََّل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ع
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde O‟nu çaresiz bırakamazsınız. Allah ile aranıza koyabileceğiniz, size yön verecek ve yardım edecek
biri de yoktur.
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(Ankebut 29/22)

 ََّلَٝ ٍ ٢
َّ ُ ا٢ ََّل ِكَٝ ع
ِ َٔٓ غ
ٕ هُٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َٖ ِك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بء
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
ش٤
ٍ ٗ َ۪ظ
Siz, ne yerde ne de göklerde onu çaresiz bırakabilirsiniz; çünkü Allah ile aranıza girecek dostunuz da yoktur
yardımcınız da.

(Ankebut 29/23)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ِ َب٣ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔزٞغ
ُ َِئ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ ٓ اِٚ ُِ ٓوَبئَٝ َِّللا
د ه
Allah‟ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun rahmetinden umut kesenlerdir. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Hud 11/21)

ٓ
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِٓش٣ ۪ َُٰ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.
(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْش ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّّٓل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ِكزَْ٘ز
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
َ ََّ ػ
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ ِۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُُ٘ب٣َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ِبر٣َ ة ِث َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
ٓ
ِۜ ٕ هُٝ
اُِّٞػ
ُ  ْْ ُ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 ش
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.

31

(Yunus 10/30)

ْ َا ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓٓب ا َ ْعَِلَُِٞ٘ب ُِ َي ر َ ْجُٛ
اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ ََّ َ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.

(Hud 11/22)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّّٗل َع َش َّ ا
َٕٝغ ُش
َ  ُْ ْاَّلَ ْخُٛ ِاَّل ِخ َشح
Hiç şüphesiz ahirette değerini büsbütün yitirecek olanlar onlardır.
(Neml 27/4)

ِۜ ُٜ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َُ ََّّ٘ب٣ َبَّل ِخ َشحِ ص
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٕٞ
Ahirete inanmayanlara, işlerini güzel gösteririz; onlar bocalarlar.

(Neml 27/5)

َٰ ْ ٢ُِ ْْ كَٛٝ ة
َٕٝغ ُش
ُٓ ْْ ُٜ َُ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ِ  ُء ْاُؼَزَاٞع
َ  ُْ ْاَّلَ ْخُٛ اَّل ِخ َش ِح
Onlar, o kötü azabı hak etmiş kimselerdir; ahirette çok zararlı çıkacaklardır.

(Hud 11/23)

بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بة ْاُ َغَّ٘ ْۚ ِخ
ِ ظب ُِ َؾب
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اٝ۬ ُ  ْْ اِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٞٓا َ ْخ َجزَٝ د
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝخَب ُِذ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten boyun eğenler var ya; işte onlar cennet
ahalisidir; orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Bakara 2/25)

ّ  َثَٝ
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ َُ َّٕ َ د ا
بس ًَُِّ َٔب
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ش ِِش اَُّز
ُ ِۜ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
بَٜٓ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ  ِۜبًٜ ۪ ُٓزَشَب ِثٚا ِثُٞاُرَٝ َُ  ُس ِص ْهَ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج١ ۪زَا اَُّزَٰٛ اُُٞب ِٓ ْٖ ص َ َٔ َش ٍح ِس ْصهًب هَبَٜ ْ٘ ِٓ اُُٞس ِصه
َ ُٓ ا ٌطَٝ ا َ ْص
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ٌ  َشحَّٜ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçlerinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Ne zaman
onlara o bahçelerin bir ürünü, rızık olarak sunulsa “Bundan bize daha önce de sunulmuştu.” diyeceklerdir.
Aslında onlara öncekinin benzeri verilmiştir. Orada tertemiz eşleri de olur. Onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Nisa 4/57)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُِعُ٘ ْذ ِخ
َٖ٣ ۪بس خَب ُِذ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً ِ۪ظ
َ  ْْ ِظ ًَّلُٜ ُُِٗ ْذ ِخَٝ ٌ  َشحَّٜ ط
َ ُٓ ا ٌطَٝ ب ا َ ْصَٜٓ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ب ا َ َثذ ًِۜآَٜ ٤ ۪ك
َل٤
İnanıp güvenmiş ve iyi işler yapmış olanları ise içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız; orada ölümsüz
olarak sonsuza dek kalacaklardır. Orada onların tertemiz eşleri olacak ve onları uzayıp giden gölgelikler içine
sokacağız.

(Kehf 18/30)

غَٖ َػ َٔ ً َْۚل
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ  ُغ ا َ ْع َش َٓ ْٖ ا َ ْؽ٤د اَِّٗب ََّل ُٗ ۪ؼ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince, biz güzel işler yapanların ödülünü zayi etmeyiz.

(Kehf 18/31)

ٓ
ت
ٍ َٛ َ َس ِٓ ْٖ رِٝ عب
ُ َٜ ْٗ َ ُْ ْاَّلِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ػ ْذ ٍٕ ر َ ْغ ۪ش
َ ُ ْْ َعَّ٘بدُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
َ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٤ َ۪ٕ كْٞ َُِّ َؾ٣ بس
اة
ُ ِۜ َٞ َّ  ْاَّلَ َٓسائِ ِۜ ِي ِٗ ْؼ َْ اُض٠َِب َػَٜ ٤ َ۪ٖ ك٤م ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
ُ ْٖ ِٓ َبثًب ُخؼ ًْشا٤َِٕ صٞغ
ُ ََ ِْج٣َٝ
ٍ اِ ْعزَج َْشَٝ ع ْ٘ذ ٍُط
ْ ٘غ
َذ ُٓ ْشرَلَوًب
ُ  َؽَٝ
İşte Adn cennetleri onlar içindir. Alt taraflarından ırmaklar akacak, onlara altın bileklikler takılacak, ince ve
kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler ve koltuklara kurulacaklardır. Ne güzel ödüldür o, ne güzel dinlenme
yeridir orası!

(Kehf 18/107)

ْ ٗد ًَب
 ِط ُٗ ُض ًَّلْٝ َ ْْ َعَّ٘بدُ ْاُ ِل ْشدُٜ َُ َذ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince, onların ağırlanmaları için Firdevs cennetleri vardır.

(Kehf 18/108)

 ًَّلَٞ ب ِؽَٜ ْ٘ َٕ َػَُٞ ْجـ٣ ب ََّلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Orada ölümsüz olacaklardır. Oradan ayrılmayı da istemeyeceklerdir.
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(Hud 11/24)

َٕٝبٕ َٓض َ ً َِۜل اَكَ ََل رَزَ ًَّ ُش
َّ ُاَٝ ش٤
َ َ ْاَّلَٝ ٠ َْٰٔ ِْٖ ًَ ْبَّلَػ٤َو٣َٓض َ َُ ْاُلَ ۪ش
ِ  ْاُجَ ۪ظَٝ ّْ ِ ط
ِ َ٣ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ ِغ٤ِۜ ۪ٔ غ
Bu iki kesimin örneği, kör ve sağır olan ile gören ve işitenin örneği gibidir. Bunlar eşit olabilirler
mi? Artık bilginizi kullanacak mısınız?
(Rad 13/16)

ِۜ ع هُ َِ ه
ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ َٓب َء ََّل٤ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ  ْاُجَ ۪ظَٝ ٠ َْٰٔ ْاَّلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُػ ًّش ِۜا ه
َ  ََّلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًبِٜ َِّلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللَُِٞس ا َ ّْ َعؼٞ
ٍء٢َ
 ِۜ ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَزَشَبثٚا ًَخ َِْ ِوُٞش َش ًَٓب َء َخَِو
ُ ْۚ ُُّ٘اَٝ
ْ َّللاُ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ش
بس
ِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َاؽذ ُ ْاُو
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah‟tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine bile faydası
veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa
Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen Allah‟ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı
bulmuşlar?” De ki “Her varlığın yaratıcısı Allah‟tır. O, bir tektir ve her şey O‟nun hâkimiyetindedir.”

(Fatır 35/19)

ش٤
ُ  ْاُجَ ۪ظَٝ ٠ َْٰٔ ْاَّلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣  َٓبَٝ
Kör ile gören bir olmaz.

(Fatır 35/20)

ُّ  ََّلَٝ
سٞ
ُ ُُّ٘ ََّل اَٝ ُاُظُِ َٔبد
Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz.

(Fatır 35/21)

ّ ِ  ََّلَٝ
سٝ
ُ ْۚ  ََّل ْاُ َؾ ُشَٝ َُّ اُظ
Gölge ile güneşin sıcağı da aynı değildir.

(Fatır 35/22)

ِۜ ْٞٓ َ ََّل ْاَّلٝ َٓب ُء٤ ْاَّلَ ْؽ١ََٞ ْغز٣ ٓبٝ
٢ِذ ثِ ُٔ ْغ ِٔغٍ َٓ ْٖ ك
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ُ ْغ ِٔ ُغ٣ ََّللا
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ شب ْۚ ُء
ادُ ا َِّٕ ه
َ َ
ِ
َ
َ
سٞ
ِ ُْاُوُج
Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin.
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(Fatır 35/23)

ش٣
َ ْٗ َ ا ِْٕ ا
ٌ ۪ذ ا ََِّّل َٗز
Sen sadece bir uyarıcısın.

(Fatır 35/24)

ش٣
َ ِْ٘ ع
ٌ ۪ب َٗزَٜ ٤ ۪ا ِْٕ ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ٍخ ا ََِّّل خ َََل كَٝ ش ِۜا٣
ً َ۪ٗزَٝ شا٤
ً ن ثَ ۪ش
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
ِ ّ َبى ِث ْبُ َؾ
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.

(Fatır 35/25)

ُّ ِثَٝ د
ة
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
َ ُُ ٌَ ِزّث٣ ِْٕ اَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ ْۚ ْْ َٓعب َءرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
ِ ثِ ْبُ ٌِزَبَٝ بُضثُ ِش
َ َّى كَوَ ْذ ًَزٞ
ش٤
ِ ُ۪٘ٔ ُْا
Eğer seni yalanlıyorlarsa bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hâlbuki onların elçileri belgelerle, zebûrlarla
ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.

(Hud 11/25)

ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َُ ٌُ ْْ َٗز٢ّ۪ٗ ِ۪ اِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًؽب اُٞٗ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Biz Nuh‟u, kendi halkına elçi gönderdik; “Ben sizin için doğruları açıklayan bir uyarıcıyım”
dedi.
(En'am 6/48)

ْۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ش ِ۪ش
ّ ََٖ ا ََِّّل ُٓج٤ ِ۪ع
 ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ اَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰا٣
ٌ َْٞ طَِ َؼ كَ ََل خ
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ
Elçileri, sadece birer müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Kim inanıp güvenir ve kendini düzeltirse
onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(En'am 6/49)

َُٕٞغو
ُّ َٔ ٣َ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ غ
ُ  ْل٣َ اُٞٗاة ِث َٔب ًَب
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, yoldan çıkmalarına karşılık azaba uğrayacaklardır.
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(Kehf 18/56)

ْۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ش ِ۪ش
ّ ََٖ ا ََِّّل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞؼ
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بؽ
ِ ا ِث ْبُ َجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َغب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ َٓٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُٝٓار َّ َخزَٝ  ْاُ َؾ َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kâfirlik edenler, uydurma şeylerle gerçekleri ortadan
kaldırmaya çalışıyorlar. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları hafife aldılar.

(Nuh 71/1)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ َ٤َِأْر٣ ْٕ َ  َٓ َي ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اْٞ َ۪ ٓ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ِْس هِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًؽب اُٞٗ ع َِْ٘ب
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
Biz Nuh‟u kendi halkına gönderdik; “Acıklı bir azap gelmeden halkını uyar!” dedik.

(Nuh 71/2)

ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َُ ٌُ ْْ َٗز٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ َب ه٣َ ٍَ هَب
Onlara şöyle dedi: “Ey halkım! Ben size doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.

(Nuh 71/3)

ٕٞ
ا هُٝ ا َ ِٕ ا ْػجُذ
ِ ُؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ََّللا
Allah‟a kulluk edin, O‟ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Hud 11/26)

ِۜ ا ا ََِّّل هُٝٓا َ ْٕ ََّل ر َ ْؼجُذ
ْ٤ٍ َُ۪ ٍّ اْٞ َ٣ اة
ُ  اَخ٢ّ۪ٓٗ َِّللاَ ا
َ َ ٌُ ْْ َػز٤ْ ََِبف َػ
“Allah‟tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye uyarıyorum. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı
bir günün azabından korkuyorum.”

(Hud 11/27)

َٖ٣ ۪ي ارَّجَ َؼ َي ا ََِّّل اَُّز٣
َ  َٓب ٗ ََٰشَٝ ي ا ََِّّل ثَش ًَشا ِٓضََِْ٘ب٣
َ ۪ َٓب ٗ ََٰشِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪كَوَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ اَُّز
ُ َٗ َْ َؼ ٍَ ث
ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ َُ ٌُ ْْ َػٟ َٓب ٗ ََٰشَٝ ِ ١ْۚ ْاُشأ
َٖ٤ظُّ٘ ٌُ ْْ ًَبر ِ۪ث
َّ ١ِ
َ  ْْ ا َ َسا ِرَُُ٘ب ثَبدُٛ
Halkının ileri gelenlerinden ayetleri görmezlikten gelen kâfirler dediler ki “Görüşümüze göre
sen, tıpkı bizim gibi bir insansın. Sana uyanların da görüş belirtmede en aşağılarımız olduğunu
görüyoruz. Sizin bizden üstün bir yanınızı da görmüyoruz. Aslında sizin yalancı olduğunuz
kanaatindeyiz.”
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(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
ْْ ِۜ ٌُ ٤ْ َِذ َػ
َُٕٞٛ بس
ِ ًَ بَٜ َُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َبُٛٞٔ ٌُ ُٓ اَُٗ ِْ ِض
Nuh dedi ki “Ey halkım! Ben Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, bana O‟nun
katından bir ikram gelmiş de siz görememişseniz bu konuda görüşünüz ne olur? Siz
hoşlanmadığınız halde ben sizi O‟na bağlayabilir miyim?”
(Yunus 10/71)

ُۢ ُٗ َ  ْْ َٗجَبِٜ ٤ْ َِارْ َُ َػَٝ
د
ِ َب٣ ِث َٰب١ش٤۪ ً۪ ر َ ْزَٝ ٢ٓ ٌُ ْْ َٓوَ ۪ب٤ْ َِ ِّ ا ِْٕ ًَبَٕ ًَجُ َش َػْٞ ََب ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ ػٍ اِ ْر هَب ٍَ ُِ َوٞ
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
ُ َٝ ْْ ًُ ا ا َ ْٓ َشُٞ ًَّ ِْذُ كَب َ ْع ِٔ ٓؼَٞ َ َّللاِ ر
َّْ ُ ؿ َّٔخً ص
 ه٠ََِّللاِ كَ َؼ
ه
َ ْْ ًُ َ ٌُ ْٖ ا َ ْٓ ُش٣ ش َش ًَٓب َء ًُ ْْ ص ُ َّْ ََّل
ٕٝ
ُٓ ا ْه
ِ  ََّل ر ُ ْ٘ ِظ ُشَٝ ٢
َّ َُِا اٞؼ
Onlara Nuh‟un haberini oku. Bir gün halkına şöyle demişti: “Ey Halkım! Benim duruşum ve Allah‟ın ayetleriyle
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 ِۜ ٍش ا ِْٕ ا َ ْع ِش
Eğer sırt çevirirseniz ben zaten sizden bir karşılık istemedim! Yaptığımın karşılığını verecek olan sadece
Allah‟tır. Bana, tam teslim olanlardan olmam emredildi.”

(Hud 11/29)

ِۜ ً َٓ ِٚ ٤ْ َِ ِّ ََّٓل ا َ ْعـُِ ٌُ ْْ َػْٞ ََب ه٣َٝ
ِۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪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 ücret istemiyorum. Benim ücretimi sadece Allah verir. Ben
inanıp güvenenleri kovacak da değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ben sizi, kendini
bilmez bir toplum olarak görüyorum.
(Şuara 26/112)

ْۚ َُِٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ِث َٔب ًَب٢۪ٔ ِْ  َٓب ِػَٝ ٍَ هَب
َٕٞ
Nuh: “Onların ne yaptıkları hakkında bir bilgiye sahip değilim.
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(Şuara 26/113)

ْۚ  ر َ ْشؼُ ُشْٞ َُ ٢ّ َس ۪ث٠َِٰ  ْْ ا ََِّّل َػُٜ ُغبث
َٕٝ
َ ا ِْٕ ِؽ
Keşke anlasanız! Onlara hesap soracak olan sadece Rabbimdir.

(Şuara 26/114)

ْۚ ِ۪٘ٓ ْبس ِد ْاُ ُٔإ
َ  َٓٓب اَٗ َ۬ب ِثَٝ
َٖ٤
ِ ط
Ben, müminleri kovamam.

(Şuara 26/115)

ٌ ِۜ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ا ِْٕ اَٗ َ۬ب ا ََِّّل َٗز
Ben sadece, doğruları ortaya koyan bir uyarıcıyım!” dedi.

(Hud 11/30)

َ ِْٕ َّللاِ ا
َٕٝ ِۜ ْْ اَكَ ََل رَزَ ًَّ ُشُٜ ُ ؽ َش ْدر
 َِٖٓ ه٢ ۪ٗظ ُش
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ِّ ْٞ ََب ه٣َٝ
“Ey halkım! Onları kovarsam, Allah‟tan beni kim kurtarabilir? Bilgilerinizi kullanmaz
mısınız?”
(Enam 6/52)

ْ َ  ََّل رَٝ
ْْ ِٜ ِغبث
َ ُ َٓبِٚۜ َٜ  ْعَٝ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ ِ ٢
َ  َْي ِٓ ْٖ ِؽ٤َِػ
ّ  ْاُؼَ ِشَٝ ِحٝ ْْ ثِ ْبُـَ َٰذُٜ ََّٕ َسثَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ط ُش ِد اَُّز
ْ َ ءٍ كَز٢َ
َّ َِٖٓ ٌَُٕٞ َ  ْْ كَزُٛ َط ُشد
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ  َٓب ِٓ ْٖ ِؽَٝ ٍء٢َ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شِٜ ٤ْ َِغبثِ َي َػ
ْ ِٓ ْٖ ش
Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz göstermesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların hesabı senden sorulmaz.
Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları uzaklaştırırsan yanlış yapanlardan olursun.

(Enam 6/53)

َْ َِ َّللاُ ِثب َ ْػ
ٍ  ْْ ِث َج ْؼُٜ ؼ
ْظ ه
 ۬ ُإ ََّٓل ِء َٓ َّٖ هٛٓ َٰ َ ا اُُٞٓ ُٞو٤َ ُِ غ
َ  ًَ َٰز ُِ َي كَزََّ٘ب َث ْؼَٝ
َ ٤ََُ ِ٘٘ َِۜب ا٤ْ  ْْ ِٓ ْٖ َثِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِثب
َٖ٣شب ًِ ۪ش
“Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?” desinler diye onlardan kimilerini kimileriyle deneriz.
Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?
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(Hud 11/31)

َٖ٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞ ََّٓل اَهَٝ  ََِٓ ٌي٢ّ۪ٗ ِ ٍُ اُٞ ََّٓل اَهَٝ ْت
 خ ََٓضائِ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞ ََّٓل اَهَٝ
َ ٤َ ََّٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
َّ َِٖٔ َُ  اِرًا٢ّ۪ٓٗ ِ ْۚ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ۪ ٓك
 ًْش ِۜا َ ه٤َّللاُ َخ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ُْ هُٜ َ٤ُِإْ ر٣ ْٖ َُ ْْ ٌُ ُُ٘٤ ا َ ْػ١ر َ ْضدَ ۪ ٓس
“Size: „Allah‟ın hazineleri yanımdadır‟ demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Ben melek
olduğumu da söylemiyorum. Hor gördüğünüz kimseler için „Allah bunlara iyilik etmez‟ de
demiyorum. Onların içlerinde olanı en iyi bilen Allah‟tır. Bunları desem yanlış yapmış olurum.”
(En'am 6/50)

 ََِٓ ْۚ ٌي ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّّل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ اُٞ ََّٓل اَهَٝ ْت
 خ ََٓضائِ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ ََّٓل اَه
َ ٤َ ََّٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
ٓ َٰ ُ٣ َٓب
َٕٝش اَكَ ََل رَزَلَ ٌَّ ُش٤
ُ ِۜ  ْاُجَ ۪ظَٝ ٠ َْٰٔ ْاَّلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ ِۜ َُِ ا٠ؽٞ
De ki: “Size „Allah'ın hazineleri yanımdadır‟ demiyorum. Gizli şeyleri de bilmem. Size, „Ben bir meleğim‟ de
demiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyarım.” De ki: “Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez
misiniz?”

(Araf 7/188)

ِۜ شب َء ه
َٓ ػ ًّ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 ۪شَٝ 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.”

(Hud 11/32)

َٖ٤ ۪ظبدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ د ِعذَاََُ٘ب كَأْرَِ٘ب ثِ َٔب ر َ ِؼذُ َٓٗب ا
َ  ُػ هَ ْذ َعبدَ ُْزََ٘ب كَب َ ًْض َ ْشُٞٗ َب٣ اُُٞهَب
َّ ُذ َِٖٓ ا
Dediler ki “Bak Nuh! Bizimle tartışmaya girdin, tartışmayı da çok uzattın! Söylediğine
gerçekten inanıyorsan bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir.”
(Neml 27/71)

َٖ٤ ۪طبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.
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(Neml 27/72)

َُِٕٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪غ اَُّز
ُ ِف َُ ٌُ ْْ َث ْؼ
َ َٕ َسدٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ ٓ َٰهُ َْ َػغ
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de yanı başınızdadır.

(Cin 72/24)

اَهَ َُّ َػذَدًاَٝ َبط ًشا
ْ َ َٕ َٓ ْٖ اُٞٔ ََِ ْؼ٤غ
ُ ػ َؼ
ِ ٗق
َ ََٕ كُٝ  َػذُٞ٣ ا َٓبْٝ َ  اِرَا َسا٠َؽزٓه
Bu gibiler tehdit edildikleri azabı görünce, kimin yardımcısının daha zayıf ve daha az sayıda olduğunu
öğreneceklerdir.”

(Cin 72/25)

 ا َ َٓذًا٢ُّ َس ۪ ٓثَُٚ َُ ََ ْغؼ٣ ّْ َ َٕ اُٝػذ
ٌ  اَهَ ۪ش١هُ َْ ا ِْٕ ا َ ْد ۪ ٓس
َ ُٞت َٓب ر٣
De ki “Tehdit edildiğiniz şey yakında mı olacak yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirlemiş; ben onu
bilemem.”

(Hud 11/33)

َٓ ِْٕ َّللاُ ا
َٖ٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ثِ ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ شب َء
 هِٚ ِ ٌُ ْْ ث٤ َ۪أْر٣ هَب ٍَ اَِّٗ َٔب
Nuh dedi ki “Gerekeni yapmaya karar verdiğinde o azabı başınıza getirecek olan sadece
Allah‟tır. Siz O‟nu aciz bırakamazsınız.”
(En'am 6/134)

ٍ َٕ َ ََّٰلُٝػذ
َٖ٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ثِ ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ د
َ ُٞا َِّٕ َٓب ر
Başınıza geleceği söylenenler, mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.

(Yunus 10/53)

َٖ٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ ُ َُ َؾ ٌّنَِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ ٓثَٝ ١ هُ َْ ۪اَٞ ِۜ ُٛ  ْغز َ ْ٘ ِج ُ۫ ُإٗ ََي ا َ َؽ ٌّن٣َ َٝ
Senden “O azap gerçek mi?” diye bilgi almak istiyorlar. De ki: “Evet! Rabbime yemin ederim ki o gerçektir. Siz
bunun önüne geçemezsiniz.”

(Ankebut 29/21)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َ ْش َؽ٣َٝ شب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َُٕٞ ر ُ ْوَِجِٚ ٤ْ َُِاَٝ شب ْۚ ُء
ُ ُّ َؼز٣
Yanlış yapana azap eder, doğru yapana da ikramda bulunur. Siz O‟na yönlendirileceksiniz.
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(Ankebut 29/22)

 ََّلَٝ ٍ ٢
َّ ُ ا٢ ََّل ِكَٝ ع
ِ َٔٓ غ
ٕ هُٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َٖ ِك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بء
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
ش٤
ٍ ٗ َ۪ظ
Siz, ne yerde ne de göklerde onu çaresiz bırakabilirsiniz; çünkü Allah ile aranıza girecek dostunuz da yoktur
yardımcınız da.

(Şura 42/30)

ْ َغج
ش٤
َ ًَ جَ ٍخ كَ ِج َٔب٤طبثَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ظ
ٍ ِۜ ۪ا َػ ْٖ ًَضَُٞ ْؼل٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ َ  َٓٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah bir çoğunu da bağışlar.

(Şura 42/31)

ْۚ ِ  ْاَّلَ ْس٢َٖ ِك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ش٤
ٕ هُٝ
ٍ  ََّل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ع
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde O‟nu çaresiz bırakamazsınız. Allah ile aranıza koyabileceğiniz, size yön verecek ve yardım edecek
biri de yoktur.

(Hud 11/34)

ْْ ٌُ ُّ َسثَٞ ُٛ ْْ ِۜ ٌُ ٣َ ِٞ ُ ْـ٣ ْٕ َ ذ ُ ا٣ُ ۪ش٣ َُّللا
ْ ُٗ ْْ ٌُ َُ ْ٘لَؼ٣  ََّلَٝ
ظ َؼ َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ه
َ ْٗ َ  ا ِْٕ ا َ َسدْدُ ا َ ْٕ ا٢ظ ۪ ٓؾ
ِۜ ُ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ
َٕٞ
“Sizin iyiliğiniz için ne kadar gayret edersem edeyim, Allah yoldan çıkışınızı onaylamışsa bu
gayretlerimin size bir faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”
(Yunus 10/55)

ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََّلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا َ ََّٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓب ِك
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ع ا َ ََّٓل ا
İyi bilin ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah‟ındır. Şunu da bilin ki Allah‟ın vaadi gerçektir. Ne var ki
insanların çoğu bunu bilmiyor.

(Yunus 10/56)

َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْؾ٣ َٞ ُٛ
Hayat veren de öldüren de odur. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.
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(Nahl 16/93)

َُز ُ ْغـَُِٔ َّٖ َػ َّٔبَٝ شب ِۜ ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ شب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّ ؼ
َٓ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
شب َء ه
ِ ُ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ََُِٕٞٔ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
Yapılması gerekeni Allah yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah sapıklığın gereğini yapanı
sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu
tutulacaksınız.

(Nuh 71/5)

بسا
ً َٜ ََٗٝ  ًَْل٤َُ ٢۪ٓ ْٞ َدُ هْٞ  دَ َػ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ َسةّ ِ ا
Sonunda Nuh şöyle dedi: “Rabbim! Halkımı gece gündüz davet ettim.

(Nuh 71/6)

اسا
ً  ا ََِّّل كِ َش١ٓبء
ٓ ۪  ْْ دُ َػُٛ َ ِض ْد٣ ْْ ََِك
Ama davetim onları daha fazla kaçırmaktan başka bir işe yaramadı.

(Nuh 71/7)

اٝط ُّش
َ َ اَٝ ْْ ُٜ ب َث٤َ ِا صَْٞ ا ْعز َ ْـشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ٓ ۪ ْْ كُٜ طب ِث َؼ
َ َ ا اُِٞٓ  ْْ َع َؼُٜ َُ  ْْ ُِز َ ْـ ِل َشُٜ ُ رْٞ  ًَُِّ َٔب دَ َػ٢ّ۪ٗ ِاَٝ
بس ْۚا
ً ا ا ْعزِ ٌْ َجٝا ْعز َ ٌْ َج ُشَٝ
Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üstlerine
çektiler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

(Hud 11/35)

ِۜ
َُٕٞٓ  ٌء ِٓ َّٔب ر ُ ْغ ِش١اَٗ َ۬ب ثَ ۪ ٓشَٝ ٢ٓ ا ِْع َش ۪ا٢
َّ َُِ كَ َؼُٚز٣ْ ُ هُ َْ ا ِِٕ ا ْكز َ َشٚ٣َٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
Yoksa “Bunu O uydurdu” mu diyorlar? De ki “Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin
işlediklerinizin cezalarından uzağım.”
(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُٕٞؼ٤ ۪ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب رُلَٞ ُٛ ْـًٔ ِۜب٤ش
 َِٖٓ ه٢ ُ۪ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ ُ كَ ََل رُٚز٣ْ ُ هُ َْ ا ِِٕ ا ْكز َ َشِٚۜ ٣َٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َٝ ْْ ِۜ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ ۪ شِٚ ث٠ ًَ َٰلِٚ ِۜ ٤ ۪ك
Yoksa “Onu kendisi uydurup Allah‟a mal etti” mi diyorlar? De ki “Uydurup Allah‟a mal ettiysem beni hiç bir
şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığınız dedikoduları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda Allah‟ın
şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”
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(Hakka 69/44)

َِ ٣ٝغ ْاَّلَهَ ۪ب
َ َ٘ب َث ْؼ٤ْ َِ ٍَ َػَّٞ َ رَوْٞ ََُٝ
Elçi, Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٖ٤
ِ ۪ٔ َ٤ُُ ِث ْبْٚ٘ ِٓ ََّلَ َخ ْزَٗب
Onu kıskıvrak yakalar,

(Hakka 69/46)

َ َص ُ َّْ َُو
َٖ٤ ۪رَٞ ُُ ْاْٚ٘ ِٓ ط ْؼَ٘ب
Şah damarını koparırdık.

(Hakka 69/47)

َٖ٣بع ۪ض
ِ ُ َؽْٚ٘ كَ َٔب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ٍذ َػ
İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.

(Hud 11/36)

ْۚ ُِ ْل َؼ٣َ اُٞٗظ ثِ َٔب ًَب
َٕٞ
ْ ِ ِٓ َي ا ََِّّل َٓ ْٖ هَ ْذ َٰا ََٖٓ كَ ََل ر َ ْجزَئْٞ َُإْ َِٖٓ ِٓ ْٖ ه٣ ْٖ َُ ََُّٚٗػٍ اُٞٗ ٠َُِٰ  ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اَٝ
Nuh‟a şu vahyedildi: “Şimdiye kadar inanmış olanlar bir yana, artık halkından kimse
inanmayacaktır. Onların yaptıkları yüzünden sakın kendini harap etme.”

(Hud 11/37)

ْۚ ُٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪ اَُّز٢ِ ك٢ َْ۪٘بؽج
َُٕٞ ْْ ُٓ ْـ َشهُٜ َِّٗا اٞ
ِ  ََّل رُخَٝ َ٘ب٤ِ  ْؽَٝ َٝ ُ َِ٘٘ب٤طَ٘غِ ْاُلُ ِْ َي ِثب َ ْػ
ْ اَٝ
“Gözetimimizde ve vahyimize göre gemiyi yap. Yanlışlar içindeki o kimseler için de artık bana
başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır.”
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(Hud 11/38)

ا َِّٓ٘ب كَ ِبَّٗبُٝ هَب ٍَ ا ِْٕ ر َ ْغخ َُشِٚۜ ْ٘ ِٓ اٝع ِخ ُش
ْ َ٣َٝ
َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ َٓ ََلٌ ِٓ ْٖ هِٚ ٤ْ َِ ًَُِّ َٔب َٓ َّش َػَٝ ظَ٘ ُغ ْاُلُ ِْ َي
ِۜ َٗ ْغخ َُش ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ًَ َٔب ر َ ْغخ َُش
َٕٝ
Nuh gemiyi yapıyordu. Halkının ileri gelenleri oradan her geçtiklerinde Nuh ile eğleniyorlardı.
O da şöyle diyordu: “Siz bizimle eğleniyorsanız, biz de sizinle eğleneceğiz. Tıpkı sizin
eğlendiğiniz gibi.
(Mutaffifın 83/29)

ْ َ٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِٖٓ اَُّزُٞٗا ًَبُٞٓ َٖ ا َ ْع َش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌَُٕٞ ؼ َؾ
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.

(Mutaffifın 83/34)

ْ ٣َ بس
ٌَُٕٞ ؼ َؾ
ِ َّا َِٖٓ ْاُ ٌُلَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َّ اَُّزْٞ ٤َ ُكَ ْب
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.

(Hud 11/39)

ٌْ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ ػز
ٌ َ َػزِٚ ٤ ۪أْر٣َ ْٖ َٓ َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ ِٚ ٤ْ َِ ِؾ َُّ َػ٣َ َٝ ِٚ ٣ُ ْخ ۪ض٣ اة
َ َك
َ ْٞ غ
Alçaltıcı azap kime gelecekmiş ve kalıcı azap kime inecekmiş; nasıl olsa yakında öğreneceksiniz”

(Hud 11/40)

ْٖ َٓ َِ َي ا ََِّّلْٛ َ اَٝ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َعْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ ٍَّ صَٜ ٤ ۪اؽ ِٔ َْ ك
ْ س هُ َِْ٘بٞ
ُ َُّّ٘بس اُز
َ َكَٝ  اِرَا َٓعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب٠َؽزٓه
ٌَ ٤ َُِ۪ٓ ا ََِّّل هَٚ َٓٓب َٰا ََٖٓ َٓؼَٝ َِٖۜ َٓ  َٓ ْٖ َٰاَٝ ٍُ ْٞ َ ْاُوِٚ ٤ْ َِعجَنَ َػ
َ
Sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı kaynadı. Nuh‟a dedik ki “Erkekli dişili her türden
birer çifti ve hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni, bir de inanıp güvenenleri gemiye
bindir.” Pek azı dışında Nuh ile birlikte inanıp güvenen olmamıştı.
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(Hud 11/41)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ ٍَ هَبَٝ
ٌ ُ َُـَل٢ّ ِۜب ا َِّٕ َس ۪ثَٜ ٤ َٰ ُٓ ْشعَٝ بَٜ ٣َّللاِ َٓ ْغ َٰش
ب ثِ ْغ ِْ هَٜ ٤ ۪ا كُٞاس ًَج
Nuh dedi ki “Haydi binin. Bunun akıp gitmesi de durması da Allah‟ın adıyladır. Benim Rabbim
çok bağışlar, ikramı da boldur.”

(Hud 11/42)

ْاس ًَ َۗت
ْ ٢
َّ ََُ٘ب ث٣ ٍٍ  َٓ ْؼ ِض٢ ۪ ًَبَٕ كَٝ َُٚ٘ ٌۨ ٌػ ا ْثُٞٗ َٟٗب َٰدَٝ ٍِ طٍ ًَ ْبُ ِغجَبْٞ َٓ ٢ ۪ ْْ كِٜ  ِث١ ر َ ْغ ۪ش٢
َ ِٛ َٝ
َٖ٣ ََّل ر َ ٌُ ْٖ َٓ َغ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ َٓ َؼَ٘ب
Gemi, dağlar gibi bir dalganın içinde, onları sürüklüyordu. Nuh, kenarda duran oğluna
seslendi: “Yavrucuğum, bizimle birlikte bin de ayetleri görmezlikten gelenlerle beraber olma.”

(Hud 11/43)

َْ ْۚ َّللاِ ا ََِّّل َٓ ْٖ َس ِؽ
ِ ِۜ َٔٓ ُ َِٖٓ ْا٢ ُ۪٘ٔ ظ
 َّ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هْٞ ٤َ ُبط َْ ْا
ِ بء هَب ٍَ ََّل َػ
ِ  ْؼ٣َ ٍَ  َع َج٠َُِٰ  ا١۪ٝٓ ع َٰب
َ ٍَ هَب
َٖ٤ ۪ ُط كَ ٌَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْـ َشهْٞ َٔ ُ َٔب ْاُٜ َ٘٤ْ  َؽب ٍَ َثَٝ
Dedi ki “Bir dağa sığınacağım, beni sudan kurtarır.” Nuh dedi ki “Bugün Allah‟ın emrinden
koruyacak hiçbir şey yoktur, O‟nun ikram ettikleri başka.” Aralarına bir dalga girdi ve o da
boğulanlara karışıp gitti.

(Hud 11/44)

ْ َٞ َ ا ْعزَٝ  ْاَّلَ ْٓ ُش٢
د
ُ ٓب ا َ ْس٣َ ََ ٤ ۪هَٝ
ِ ُهَٝ غ ْاُ َٓٔب ُء٤
َ ب٣َ َٝ  َٓٓب َء ِى٢ع ا ْثَِ ۪ؼ
َ  ۪ؿَٝ ٢ع َٓٔب ُء ا َ ْه ِِ ۪ؼ
َ ؼ
َّ ِّ ْٞ َ ََ ثُ ْؼذًا ُِ ِْو٤ ۪هَٝ ِ ١
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ّ  ِدٞ ْاُ ُغ٠ََِػ
“Ey yer! Suyunu yut! Ey gök sen de açıl!” dendi. Sular çekildi, iş tamamlandı, gemi Cudi‟nin
üstüne oturdu ve şöyle dendi: “Yanlışlar içindeki o topluluk olmaz olsun.”

45

(Enbiya 21/77)

َٖ٤ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٛ ءٍ كَب َ ْؿ َش ْهَ٘بْٞ ع
َ َّ ْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗب ِر٘ َِۜب ا٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ ِّ اَُّزْٞ َُ َِٖٓ ْاُوٙظ ْشَٗب
َ ََٗٝ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan o topluluktan dolayı Nuh‟a yardım etmiştik. Onlar kötü bir
topluluğa dönüşmüşlerdi. Biz de hepsini boğduk.

(Nuh 71/25)

ٓ ۪ ِٓ َّٔب خ
بسا
ٕ هُٝ
ً ظ
ً ٗ اُِٞا كَب ُ ْد ِخُٞ ْْ ا ُ ْؿ ِشهِٜ ِـَٔبر٤َط
َ ْٗ َ َّللاِ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ اُٝ ِغذ٣َ ْْ َََِبسا ك
Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek
yardımcılar da bulamayacaklar.

(Hud 11/45)

َٖ٤۪ٔ ًِ ذ ا َ ْؽ ٌَ ُْ ْاُ َؾب
َ ْٗ َ اَٝ  ْػذَ َى ْاُ َؾ ُّنَٝ َِّٕ اَٝ ٢ ِْ۪ٛ َ  ِٓ ْٖ ا٢ ُْ۪٘ كَوَب ٍَ َسةّ ِ ا َِّٕ اثَّٚ ٌػ َسثُٞٗ َٟٗب َٰدَٝ
Nuh, Rabbine seslendi ve dedi ki “Rabbim, oğlum benim ailemdendir; Senin verdiğin emir
mutlaka doğrudur; en iyi kararı sen verirsin.”

(Hud 11/46)

٢ّ۪ٓٗ ِ۪ ِػ ِْ ِۜ ٌْ اْٚظ َُ َي ِث
َ  ُْش٤ُ َػ َٔ ٌَ َؿَِّٚٗ ِِ ْۚ َي اْٛ َ ْظ ِٓ ْٖ ا
َ ٤َُ طب ُِ َۗؼٍ كَ ََل ر َ ْغـَٔ ِْ ِٖ َٓب
َ ٤َُ َُِّٚٗ ُػ اُٞٗ َب٣ ٍَ هَب
ُ ا َ ِػ
َٖ٤ ِِ۪ٛ َٕ َِٖٓ ْاُ َغبٌُٞ َ ظ َي ا َ ْٕ ر
Allah dedi ki “Bak Nuh! O, senin ailenden değildir. O, uygunsuz bir iş ürünüdür. Bilmediğin
şeyi bana sorma. Kendini bilmezlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.”
(İsra 17/36)

ُ َٓ ْغ ُ۫ ُإ ًَّلْٚ٘  َُٰٓئِ َي ًَبَٕ َػٝ۬ ُ  ْاُلُ َٰإادَ ًُ َُّ اَٝ ظ َش
َّ ُ۪ ِػ ِْ ِۜ ٌْ ا َِّٕ اِْٚظ َُ َي ث
ُ  ََّل ر َ ْوَٝ
َ َ ْاُجَٝ غ ْٔ َغ
َ ٤َُ ق َٓب
Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Çünkü sen dinleme, görme ve gönül sahibi olma
özelliklerinden dolayı sorumlu tutulacaksın.
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(Tahrim 66/10)

ِۜ ُُ د
 ِْٖ ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب٣َذ َػ ْجذ
َ ؽٍ ًَبَٗزَب ر َ ْؾٞ
َ َ  ْآ َشاَٝ ٍػُٞٗ د
َ َ ا ْآ َشاَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ َٓض َ ًَل َُِِّز
ة ه
َ
َ ػ َش
َ َِّللا
َٖ٤ َِّ۪اخ
ِ بس َٓ َغ اُذ
 َٔب َِٖٓ هُٜ ْ٘ ب َػ٤َ ُِ٘ ْـ٣ ْْ ََِ َٔب كُٛ  ِْٖ كَخَبَٗزَب٤طب ُِ َؾ
َ
َ َُّ٘ ََ ا ْد ُخ ََل ا٤ ۪هَٝ ْـًٔب٤ش
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikâhı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin” denecektir.

(Hud 11/47)

َِٖٓ ْٖ ًُ َ  ا٢۪ٓ٘ ْٔ ر َ ْش َؽَٝ ٢ ُ۪ ا ََِّّل ر َ ْـ ِل ْشَٝ ٌْ ِۜ ِْ ۪ ِػٚ ِث٢ ُ۪ ْظ
ُ َ  ا٢ّ۪ٓٗ ِهَب ٍَ َسةّ ِ ا
َ ٤َُ ر ُ ِث َي ا َ ْٕ ا َ ْعـََِٔ َي َٓبٞػ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Nuh dedi ki “Rabbim! Bilmediğim şeyi sana sorduğum için sana sığınırım. Eğer beni
bağışlamaz, bana acımazsan kaybedenlerden olurum.”

(Hud 11/48)

ٓ
ْ  ِجْٛ  ُػ اُٞٗ َب٣ ََ ٤ ۪ه
ٍ ثَ َش ًَبَٝ غ ََل ٍّ َِّٓ٘ب
َّْ ُ  ْْ صُٜ ُعُ٘ َٔ ِز ّؼ
َ ٌْ َٓ ُ اَٝ  ا ُ َٓ ٍْ ِٓ َّٔ ْٖ َٓ َؼ ِۜ َي٠َِٰ  َػَٝ  َْي٤َِد َػ
َ ِؾ ث
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َِّٓ٘ب َػزُٜ غ
ُّ َٔ ٣َ
“Ey Nuh! “Sana ve senin beraberindekilerden oluşacak toplumlara katımızdan esenlik, güvenlik
ve bereketlerle in! İçlerinden öyle toplumlar da çıkacak ki onları önce yararlandıracağız, sonra
acıklı azabımız onları çarpacaktır‟ ‟dendi.

(Hud 11/49)

ط ِج ِۜ ْش
۪ ُٗ ت
َ ْٗ َ ب آَٜ ُٔ َِذ ر َ ْؼ
َ ْ٘ ًُ  ْۚ َْي َٓب٤َُِب آَٜ ٤ؽٞ
ِ رِ ِْ َي ِٓ ْٖ ا َ ْٗ َج
ْ زَ ِۜا كَبَٰٛ َِ  ُٓ َي ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ َ ََّل هَٝ ذ
ِ ٤ْ َٓبء ْاُـ
َٖ٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َؼب ِه َجخَ ُِ ِْ ُٔزَّو
İşte bu, gizli kalmış bilgilerdendir; sana vahiy yoluyla bildiriyoruz. Daha önce bunları ne sen
bilirdin, ne de halkın. Öyleyse, sen de sıkıntılara sabret. Mutlu son, Allah‟tan çekinerek kendini
koruyanlar içindir.”
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(Hud 11/120)

 ْاُ َؾ ُّنِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ َٓعب َء َى كَٝ ۪ كُ َٰإادَ ْۚ َىٚع َِ َٓب ُٗض َ ِجّذُ ِث
ِ  َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗ َج٤َِض َػ
ُّ ُ ًُ ًَّل َٗوَٝ
ُ اُش
ُّ ٓبء
َ  ِػْٞ َٓ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ٌظخ
Elçilerin haberlerinden kalbini kararlı kılacak her şeyi sana tam olarak anlatıyoruz. Onlarda konuyla ilgili
hakikatler, öğüt ve müminler için akılda tutulması gereken bilgiler vardır.

(Yusuf 12/111)

١ ۪نَ اَُّز٣ ۪ظذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ ُٟ ْلز َ َٰش٣ ضًب٣ ۪ة َٓب ًَبَٕ َؽذ
ِ ِۜ  ْاَّلَ ُْجَب٢ُِ ٝ۬ ُ ْْ ِػج َْشح ٌ َِّلِٜ ظ
ِ ظ
َ َ ه٢ َُ۪وَ ْذ ًَبَٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًُٟذَٛٝ ٍء٢َ
ْ  ََ ًُ َِّ ش٤ر َ ْل ۪ظَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َث
Onların kıssalarında aklıselim sahibi olanlar için ibret vardır. Kur‟an, uydurulmuş bir söz değildir. Aksine,
kendinden öncekileri tasdik eder, her şeyi detaylı olarak açıklar. İnanıp güvenen bir topluluğa rehber ve tam bir
ikramdır.

(Hud 11/50)

َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َُٕٝ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّّل ُٓ ْلز َ ُشِٙۜ  ُْش٤ؿ
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ َب ه٣َ ٍَ د ًِۜا هَبُٞٛ ْْ ُٛ  َػب ٍد اَخَب٠َُِٰ اَٝ
Ad‟a soydaşları Hud‟u gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin başka ilahınız
yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz.”

(Hud 11/51)

َ َ ك١ ۪ اَُّز٠َِ ا ََِّّل َػ١
َُِٕٞ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو٢ِۜ ۪ٗط َش
َ  ا َ ْع ًش ِۜا ا ِْٕ ا َ ْع ِشِٚ ٤ْ َِ ِّ ََّٓل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػْٞ َب ه٣َ
“Ey halkım! Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi beni yaratan verecektir.
Aklınızı kullanmaz mısınız?”
(Kalem 68/46)

ْۚ َُِ ْْ ِٓ ْٖ َٓ ْـ َش ٍّ ُٓضْوُٜ َ ْْ ا َ ْع ًشا كُٜ ُِا َ ّْ ر َ ْغـ
َٕٞ
َٔ
Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da borç altında mı eziliyorlar?

(Furkan 25/57)

ً ع ۪ج
َل٤
َٓ ْٖ َٓ  ِٓ ْٖ ا َ ْع ٍش ا ََِّّلِٚ ٤ْ َِهُ َْ َٓٓب ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
َ ِّ۪ٚ َسث٠َُِٰ َز َّ ِخزَ ا٣ ْٕ َ شب َء ا
De ki: “Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum, sadece Rabbinin yolunu tercih edenler olmanızı istiyorum”.
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(Hud 11/52)

٠َُِٰ ح ً اَّٞ َُ ِض ْد ًُ ْْ ه٣َٝ اسا
َّ ُُ ْش ِع َِ ا٣ ِٚ ٤ْ َُِا اُٞ ٓثُٞا َسثَّ ٌُ ْْ ص ُ َّْ رٝ ِّ ا ْعز َ ْـ ِل ُشْٞ ََب ه٣َٝ
ً  ٌُ ْْ ِٓ ْذ َس٤ْ َِغ َٓٔب َء َػ
َٖ٤۪ٓ ا ُٓ ْغ ِشْٞ ََُّٞ َ  ََّل رَزَٝ ْْ ٌُ ِرَّٞ ُه
“Ey halkım! Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra O‟na dönün ki size gökten bol yağmur
göndersin ve gücünüze güç katsın. Suçlu halde çekip gitmeyin.”

(Hud 11/53)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َٓب ٗ َْؾ ُٖ َُ َي ِث ُٔإَٝ  ُِ َيْٞ َزَِ٘ب َػ ْٖ هَٜ ُِ  َٰا٢ًٓ ۪ بس
ِ َ  َٓب ٗ َْؾ ُٖ ثِزَٝ َّ٘ ٍخ٤ِ َد ُ َٓب ِعئْزََ٘ب ثِجُٞٛ َب٣ اُُٞهَب
Dediler ki “Bak Hud! Bize bir delil getirmedin. Senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz.
Sana inanacak da değiliz.

(Hud 11/54)

 ٌء ِٓ َّٔب١ َث ۪ ٓش٢ّ۪ٗ َ ا اُٝٓذَٜ ا ْشَٝ ََّللا
ٍ ِۜ غ
َ  ٍُ ا ََِّّل ا ْػز َ َٰشُٞا ِْٕ َٗو
ُٓ زَِ٘ب ِثَٜ ُِ غ َٰا
ُ ي ثَ ْؼ٣
ذ ُ هِٜ  ا ُ ْش٢ّ۪ٓٗ ِء هَب ٍَ اٞ
ًَُٕٞ ر ُ ْش ِش
Sana diyeceğimiz sadece şudur: “İlahlarımızdan biri seni fena çarpmış.” Hud dedi ki “Ben
Allah‟ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun, ben ortak saydıklarınızdan tamamen uzağım.”

(Hud 11/55)

ٕٝ
ِ ؼًب ص ُ َّْ ََّل ر ُ ْ٘ ِظ ُش٤۪ٔ  َع٢ ُ۪ٗٝذ٤ٌ۪ َ۪ كُِِٚٗٝٓ ْٖ د
“Allah ile aranıza koyduklarınızdan uzağım. Haydi, hep birlikte bana tuzak kurun. Hiç göz
açtırmayın.”
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(Hud 11/56)

٠َِٰ  َػ٢ّ ِۜب ا َِّٕ َس ۪ثَٜ َِز٤َبط
 ه٠َِ ًَّ ِْذُ َػَٞ َ  ر٢ّ۪ٗ ِا
ِ ِ٘ َٰا ِخزٌ ثَٞ ُٛ  َس ِثّ ٌُ ِۜ ْْ َٓب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ ا ََِّّلَٝ ٢َّّللاِ َس ۪ث
ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
ِ
“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a güvenip dayandım. O‟nun eli altında
olmayan hareketli tek canlı yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir.”
(Şura 42/9)

ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ش
َٓب ْۚ َء كَ ه٤ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َ َٞ ُٛ َٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ َٞ َُٛٝ ٢
ُّ ُِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ ُبّٰلل
Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah‟tır; ölüleri O diriltir ve her
şeyin ölçüsünü O koyar.

(Şura 42/10)

ْ  َٓبَٝ
ِۜ  ه٠َُُِٓ اُٚٔ ٌْ ءٍ كَ ُؾ٢َ
ت٤
ُ ُ۪ٗ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْ َۗذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػ٢َّّللاُ َس ۪ث
َّللاِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ِٓ ْٖ شِٚ ٤ ۪اخزََِ ْلز ُ ْْ ك
Anlaşamadığınız her şeyin son kararı Allah‟a aittir. “İşte Allah budur. Benim Rabbimdir. O‟na dayanır, O‟na
yönelirim.”

(Hud 11/57)

َُٚٗٝؼ ُّش
ُ َ  ََّل رَٝ ْْ ْۚ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ َ ه٢ّق َس ۪ث
ُ ِِ َ ْغز َ ْخ٣َٝ ْْ ِۜ ٌُ ٤ْ َُِ۪ ٓ اٚا كَوَ ْذ ا َ ْثَِ ْـز ُ ٌُ ْْ َٓٓب ا ُ ْس ِع ِْذُ ِثْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ٌ ۪ءٍ َؽل٢ْ ش
ع٤
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػ٢ّْـًٔ ِۜب ا َِّٕ َس ۪ث٤ش
َ
“Siz yüz çevirecekseniz çevirin. Ben size elçi olarak gönderildiğim konuyu tebliğ ettim. Rabbim
sizin yerinize başka bir topluluk getirir ve siz de onlara hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim
Rabbim her şeyi korur.”

(Hud 11/58)

ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ُ ْْ ِٓ ْٖ َػزَاَٛ٘ب٤ْ َٗ َّغَٝ ُ ثِ َش ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘ ْۚبَٚا َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ دًاُٞٛ َ٘ب٤ْ َُ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َٗ َّغَٝ
Emrimiz gelince Hud‟u ve onunla birlikte olan müminleri, bizden bir ikram olarak kurtardık.
Evet, onları ağır bir azaptan kurtardık.
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(Hud 11/59)

 ٍذ٤ ۪٘ا ا َ ْٓ َش ًُ َِّ َعج ٍَّبس َػُٞارَّجَ ٓؼَٝ َُِٚع
ِ َب٣ا ثِ َٰبُٝرِ ِْ َي َػبدٌ َع َؾذَٝ
ُ ا ُسْٞ ظ
َ  َػَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
İşte Ad kavmi… Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, O‟nun elçilerine karşı çıktılar ve
nerede bir inatçı zorba varsa ona uydular.

(Hud 11/60)

ِّ ْٞ َ ِۜ ْْ ا َ ََّل ثُ ْؼذًا ُِ َؼب ٍد هُٜ َّا َسثٝ َٔ ِۜ ِخ ا َ ََّٓل ا َِّٕ َػبدًا ًَلَ ُش٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ ًَب َُ ْؼَ٘خ٤ْٗ ُّ اُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞاُرْ ِجؼَٝ
 ٍدُٞٛ
Onlar bu dünyada dışlandılar; kıyamet gününde de dışlanacaklardır. Bilin ki Ad halkı Rablerini
görmezlikten geldiler. Bilin ki Ad da, Hud halkı da yıkılıp gitti.
(Fecr 89/6)

ْق كَ َؼ ََ َسث َُّي ِث َؼب ٍد
َ ٤ًَ اََُ ْْ ر َ َش
Rabbinin Ad halkına nasıl davrandığını gözünde canlandırmadın mı?

(Fecr 89/7)

د ْاُ ِؼ َٔب ِد
ِ ا َِس َّ رَا
Hele sütunlu İrem‟e?

(Fecr 89/8)

 ْاُ ِج ََل ِد٢ب ِكَٜ ُُِْ ْخَِ ْن ِٓض٣ ْْ َُ ٢ ۪اََُّز
İrem öyle bir şehirdi ki onun gibisi hiçbir yerde kurulmamıştı.

(Fecr 89/9)

ا ِدَٞ ُظ ْخ َش ِث ْب
َّ ُا اَُٖٞ َعبث٣ ۪دَ اَُّزُٞٔ َ صَٝ
Bir de vadideki kayaları oyan Semûd‟a bak!

(Fecr 89/10)

رَب ِدْٝ َ ْاَّل١َِٕ رْٞ  ِك ْش َػَٝ
Dağ gibi binaları olan Firavun‟un başına gelenler de bir başka!
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(Fecr 89/11)

َ َٖ٣ ۪اََُّز
 ْاُ ِج ََل ِد٢ا ِكَْٞ ؽـ
Bunlar ülkelerinde, hadlerini aşmış kimselerdi.

(Fecr 89/12)

َغبد
َ َب ْاُلَٜ ٤ ۪ا كٝكَب َ ًْض َ ُش
Oralarda, bozgunculuklarını iyice artırmışlardı.

(Fecr 89/13)

َ ْٞ ع
ة
ٍ ؽ َػزَا
َ  ْْ َسث َُّيِٜ ٤ْ َِظتَّ َػ
َ َك
Rabbin de paylarına düşen azabı, tepelerine indirdi.

(Fecr 89/14)

طب ِۜ ِد
َ ا َِّٕ َسث ََّي َُجِ ْبُ ِٔ ْش
Çünkü Rabbin sürekli gözetleme halindedir.

(Hud 11/61)

َ ْٗ َ  اَٞ ُٛ ُِٙۜ  ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َِٖٓ ْْ ًُ َ شب
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ َب ه٣َ ٍَ طب ُِ ًؾ ُۢب هَب
َ ْْ ُٛ دَ اَخَبُٞٔ َ  ص٠َُِٰ اَٝ
ت٤
ٌ ت ُٓ ۪غ٣
ٌ  هَ ۪ش٢ّ ا َِّٕ َس ۪ثِٚ ِۜ ٤ْ َُِا اُٞ ٓثُُٞ ص ُ َّْ رٙٝب كَب ْعز َ ْـ ِل ُشَٜ ٤ ۪ا ْعز َ ْؼ َٔ َش ًُ ْْ كَٝ ع
ِ ْاَّلَ ْس
Semûd‟a da soydaşları Salih‟i elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi; “Allah‟a kul olun; sizin başka
ilahınız yoktur. Sizi yerden yapılandıran ve burayı imar etmenizi isteyen O‟dur. Öyleyse O‟ndan
bağışlanma dileyin sonra da O‟na yönelin. Çünkü benim Rabbim herkese yakındır; isteklere
cevap verir.”
(Bakara 2/186)

٢ ُ۪ اُٞج٤ ْغز َ ۪غ٤َ ِْ َبٕ ك
ٌ ِۜ  هَ ۪ش٢ّ۪ٗ  كَ ِب٢ّ۪٘ ػ
ُ ت ا ُ ۪ع٣
َ ١ ۪عبََُ َي ِػ َجبد
َ اِرَاَٝ
ِ ح َ اُذَّاعِ اِرَا دَ َػَْٞ ت دَػ٤
ُ  ْش٣َ ْْ ُٜ َِّ َُ َؼ٢ا ۪ثُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُْ َٝ
َُٕٝشذ
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da
benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.
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(Araf 7/74)

بَٜ ُِ ُٜٞ ع
ُ ْٖ ِٓ َُٕٝع رَز َّ ِخز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا َ ًُ ْْ ِكَّٞ  َثَٝ ا اِ ْر َع َؼَِ ٌُ ْْ ُخ َِ َٓلب َء ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َػب ٍدٝا ْر ًُ ُٓشَٝ
َٖ٣ ۪ع ُٓ ْل ِغذ
ا َٰا ََّٓل َء هٝر ً ْۚب كَب ْر ًُ ُٓشُٞ٤َُٕ ْاُ ِغ َجب ٍَ ثُٞر َ ْ٘ ِؾزَٝ ساٞ
ُ ُه
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِكْٞ َ  ََّل ر َ ْؼضَٝ َِّللا
ً ظ
Hatırlasanıza; Ad halkının ardından onların yerine sizi getirdi ve o toprağa yerleştirdi. Şimdi O‟nun ovalarında
köşkler kuruyor, dağlarını oyup evler yapıyorsunuz. Allah‟ı hatırlayın da ortalığı birbirine katıp doğal düzeni
bozmayın.”

(Hud 11/62)

٢ ۪اََِّٗ٘ب َُلَٝ َ ْؼجُذ ُ َٰاثَٓب ۬ ُؤَٗب٣  َٓ٘ب ا َ ْٕ َٗ ْؼجُذَ َٓب٤ َْٰٜ٘ َ  ٓزَا اَرَٰٛ ََ ا هَ ْجًّٞ َ٘ب َٓ ْش ُع٤ ۪ذ ك
َ ْ٘ ًُ طب ُِ ُؼ هَ ْذ
َ َب٣ اُُٞهَب
ت
ُ ش ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ َُِ َٓٗب اٞػ
Dediler ki “Bak Salih! Daha önce aramızda, kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi kalkmış,
atalarımızın kulluk ettiğine kul olmamızı yasaklıyorsun? Biz senin bizi çağırdığın şeyden dolayı
şüpheye düşüyor, endişeye kapılıyoruz.”
(İbrahim 14/9)

 ْْ ا ََِّّلُٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ  ِۜ ْْ ََّلِٛ َٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َ ِۜدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَ ۬ ُإا اَُّز٣َ ْْ ََُا
ِۜ ه
۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ِث َٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثُُٞٓ هَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢ٓ ۪ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا اُّٝٓد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ َّْللاُ َٓعب َءر
ت
ُ  ش ٍَّ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.”

(İbrahim 14/10)

ْ َُهَب
ِۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ْْ ٌُ  ِثُُٞٗ ْـ ِل َش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٤َ ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ ََّٰٔبؽ ِش اُغ
ُ  ْذ٣َ ع
ِ ََّللاِ ش ٌَّي ك
ُ ذ ُس
 ه٢ ْْ ا َ ِكُٜ ُِع
ٓ
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبُّٝظذ
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝذ٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّّل ثَش ٌَش ِٓضُِْ٘ َِۜب ر ُ ۪شُُٞٓ  هَب٠ِۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ َش ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َٗب ِثُٞ ْؼجُذ ُ َٰا َثٓب ۬ ُؤَٗب كَأْر٣َ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçiler de şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah hakkında şüphe olabilir mi? O, sizi kötü
alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda bulunuyor.” Onlar ise “Siz
de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o
halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!” demişlerdi.
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(Hud 11/63)

َِٖٓ ٢ ۪ٗظ ُش
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٔ َُ َس ْؽ َٔخً كْٚ٘ ِٓ ٢ ۪٘٤ َٰا َٰرَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ث٠َِٰ ز ُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ َػ٣ْ َ  ِّ ا َ َساْٞ ََب ه٣ ٍَ هَب
ش٤
ه
ٍ  َْش ر َ ْخ ۪غ٤ َؿ٢ َُ۪٘ٗٝذ٣ُ كَ َٔب ر َ ۪ضُٚز٤ْ ظ
َ َّللاِ ا ِْٕ َػ
Dedi ki “Ey halkım! Baksanıza, eğer ben Rabbimin açık bir belgesine dayanıyorsam, bir de
O‟ndan ikram görmüşsem, O‟na karşı çıktığım takdirde hanginiz beni Allah‟ın azabından
kurtarabilir? Sizin katkınız, sırf zararımı artırmak olur.
(İbrahim 14/11)

ْ َُهَب
 َٓبَٝ ِِٙۜ ۪ شب ُء ِٓ ْٖ ِػجَبد
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ َ ُٔ ُّٖ َػ٣ ََّللا
ُ  ْْ ُسُٜ َُ ذ
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ٌُ ُِْ ْْ ا ِْٕ ٗ َْؾ ُٖ ا ََِّّل ثَش ٌَش ِٓضُٜ ُِع
َ ِْ غ
ِۜ بٕ ا ََِّّل ثِ ِب ْر ِٕ ه
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ ََّللاِ ك
ُ َِ ٌُ ْْ ث٤ًَِبَٕ َُ َٓ٘ب ا َ ْٕ َٗأْر
 ه٠َِ َػَٝ َِّللا
ٍ ط
Elçileri onlara dedi ki “Doğru, biz de tıpkı sizin gibi bir insanız. Ama Allah, gerek gördüğü kullarına iyilikte
bulunur. Allah‟ın izni olmadan size boyun eğdirecek bir delil getirmek bizim elimizde değildir. Müminler, yalnız
Allah‟a güvenip dayansınlar.

(İbrahim 14/12)

ْ َََُ٘ٝ عجَُِ٘ َِۜب
ُ َ٘ب٣ َٰذَٛ هَ ْذَٝ َِّللا
 ه٠َِ َػَٝ ٗ َِۜبُٞٔ ُ ز٣ْ َ َٓٓب َٰار٠َِٰ ظجِ َش َّٕ َػ
 ه٠َِ ًَّ ََ َػَٞ َ  َٓب َُ َٓ٘ب ا َ ََّّل َٗزَٝ
َِّللا
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َِ ْاُ ُٔزَٞ َ َز٤ِْ َك
Bize yollarımızı o gösterdiği halde ne diye Allah‟a güvenip dayanmayalım. Çektirdiğiniz eziyete de katlanırız.
Dayanak arayanlar yalnız Allah‟a güvenip dayansınlar.”

(Hud 11/64)

ْْ ًُ َأ ْ ُخز٤َ َءٍ كٞغ
ُّ َٔ َ  ََّل رَٝ َِّللا
ُٓ َب ِثٛٞغ
ع ه
۪ َٗبهَخُ هٙ ِزَٰٛ ِّ ْٞ َب ه٣َ َٝ
ِ  ا َ ْس٢ٓ َ۪ب رَأ ْ ًُ َْ كٛٝخً كَزَ ُس٣َ َّللاِ َُ ٌُ ْْ َٰا
ت٣
ٌ اة هَ ۪ش
ٌ ََػز
Ey halkım! Bu, Allah‟ın dişi devesidir; sizin için bir ayet. Bırakın Allah‟ın toprağında otlasın.
Ona kötü niyetle dokunmayın yoksa fazla sürmez, azaba çarpılırsınız.”
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(Hud 11/65)

ة
ٍ ُٝ ُْش َٓ ٌْز٤ ْػذ ٌ َؿَٝ  ِۜ ٍَّبّ َٰر ُِ َي٣َ دَ ِاس ًُ ْْ ص َ َِٰضَخَ ا٢ ۪ا كَُٞب كَوَب ٍَ ر َ َٔزَّؼٛٝكَؼَوَ ُش
Sonra ayaklarını keserek deveyi öldürdüler. Salih dedi ki “Üç gün daha yurdunuzdan
yararlanın. Bu, yalan çıkmayacak bir tehdittir.”
(Kamer 54/27)

َ ط
ط ِج ْش
ْ اَٝ ْْ ُٜ بسر َ ِو ْج
ْ َ ْْ كُٜ َُ ًا اَُّ٘بهَ ِخ كِزَْ٘خُِٞاَِّٗب ُٓ ْش ِع
Onları imtihan için bir dişi deve gönderiyoruz. Sabırlı ol ve onları izle.

(Kamer 54/28)

ؼ ٌش
ٍ  ْۚ ْْ ًُ َُّ ِش ْشُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ا َ َّٕ ْاُ َٓٔب َء هِ ْغ َٔخٌ ثُٜ َْٗ ِجّئَٝ
َ َ ة ُٓ ْؾز
Suyu içme hakkının deve ile aralarında paylaştırıldığını bildir. Sırası gelen suyun başında bulunsun.

(Kamer 54/29)

َٰ  ْْ كَز َ َؼُٜ بؽ َج
 كَ َؼوَ َش٠بؽ
ِ ط
َ اْٝ َكََ٘بد
Derken arkadaşlarını çağırdılar; o da bıçağı kaptığı gibi deveyi kesti.

(Kamer 54/30)

ُٗز ُ ِسَٝ ٢ْق ًَبَٕ َػزَ ۪اث
َ ٤ٌَ َك
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış; bir düşünün!

(Hud 11/66)

 ِٓئِ ِۜ ٍز ا َِّٕ َسث ََّيْٞ ٣َ ِ ١ ِٓ ْٖ ِخ ْضَٝ ُ ِث َش ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘بٚا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ طب ُِ ًؾب
َ َ٘ب٤ْ كََِ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َٗ َّغ
ُ  ْاُؼَ ۪ض١
ض٣
ُّ ِٞ َ ْاُوَٞ ُٛ
Emrimiz gelince Salih‟i ve onunla birlikte olan inanıp güvenenleri, bizden bir ikram olarak, o
günün rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin üstün güce sahiptir.
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(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ب ُٗ ْ٘ظِ ْاُ ُٔإ٤ْ َِا ًَ َٰز ُِ ْۚ َي َؽوًّب َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ  ُس٢ص ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّغ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri ayırıp kurtarırız. Bu böyledir, boynumuza borçtur, biz müminleri
kurtarırız.

(Enbiya 21/9)

َٓ َٗ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ  ْػذَ كَب َ ْٗ َغَٞ ُ ُْ ْاُٛ طذَ ْهَ٘ب
َٖ٤ َِ۪ ٌَْ٘ب ْاُ ُٔ ْغ ِشكْٛ َ اَٝ شب ُء
َ َّْ ُ ص
Sonunda elçilere verdiğimiz sözü tuttuk; onları ve uygun gördüğümüz kişileri kurtardık. Aşırılık edenleri de
etkisizleştirdik.

(Hud 11/67)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخزَ اَُّزَٝ
َٖ٤۪ٔ ِ ْْ َعبصِٛ بس
ْ َ  َؾخُ كَب٤ْ ظ
َّ ُا اُٞٔ َِظ
ِ َ٣ ِد٢ ۪ا كٞطجَ ُؾ
Yanlış yapanları o ses yakaladı da kendi yurtlarında çöküp kalmış olarak sabaha çıktılar.
(Saffat 37/176)

ََُِٕٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣ اَكَجِؼَزَاثَِ٘ب
Azabımızın bir an önce gelmesini mi istiyorlar?

(Saffat 37/177)

َٖ٣طجَب ُػ ْاُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ َ ْْ كِٜ ِغب َؽز
َ ِكَ ِبرَا َٗضَ ٍَ ث
َ غٓب َء
Azabımız onların sahalarına inince, uyarılmış olan bu kişilerin sabahı ne kötü olur!

(Hud 11/68)

َدُٞٔ َ  ِۜ ْْ ا َ ََّل ثُ ْؼذًا ُِضُٜ َّا َسثٝدَ ۬ا ًَلَ ُشُٞٔ َ  ِۜب ا َ ََّٓل ا َِّٕ صَٜ ٤ ۪ا كَْٞ َ٘ ْـ٣ ْْ َُ ْٕ َ ًَب
Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Semûd halkı, Rablerini görmezlikten geldiler. Bilin
ki Semûd, def olup gittiler.
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(Hud 11/101)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
ْ ٘ ْْ كَ َٓٔب ا َ ْؿُٜ غ
ٕ هُٝ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٗلُٞٔٓ َِظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞ ْذػ٣َ ٢ ۪ ُْ اَُّزُٜ ُ زَٜ ُِ  ْْ َٰاُٜ ْ٘ َذ َػ
ت
ٍ ٤ َْش رَزْ ۪ج٤ ْْ َؿُٛ ُٝ َٓب صَ ادَٝ ءٍ َُ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ ِۜ َي٢َ
ْ ِٓ ْٖ ش
Onlara biz yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile kendi
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiçbir işe yaramadı. Onların katkıları, sadece çaresizliklerini
artırmak oldu.

(Hud 11/102)

ِۜ َ ٢ٛٝ ٟ ًَ َٰزُي ا َ ْخزُ سثي اِ ٓرَا ا َ َخزَ ْاُوُ َٰشٝ
ٌ ذ٣ ۪شذ
َ ٌْ ٤ َُُ۪ اٙٓ َظب ُِ َٔخٌ ا َِّٕ ا َ ْخز
َ ِّ َ
َ ِ َ
َ ِ َ
Senin Rabbin, yanlışlar içine düşmüş kentleri yakaladığı zaman işte böyle yakalar. O‟nun yakalaması can yakıcı
ve sert olur.

(Hud 11/69)

َ ع ََل ْۚ ٌّ كَ َٔب َُ ِج
ْ َُوَ ْذ َٓعب َءَٝ
ٍَ ش ا َ ْٕ َٓعب َء ِث ِؼ ْغ
ُ د ُس
َ ٍَ ع ََل ًٓ ِۜب هَب
َ اُُٞ هَبْٟ ِث ْبُجُ ْش َٰش٤
َ ۪ٛعُِ َٓ٘ب اِث َْٰش
 ٍز٤ َ۪٘ؽ
Elçilerimiz İbrahim‟e, müjde vermek için geldiler: “Selâm” dediler. İbrahim de “selâm” dedi.
Vakit geçirmeden fırında pişmiş bir buzağı eti getirdi.

(Hud 11/70)

ِۜ
٠َُِٰ َق اِ َّٓٗب ا ُ ْس ِع ِْ َٓ٘ب ا
ْ ا ََّل رَخُُٞلَخً هَب٤ ْْ ۪خُٜ ْ٘ ِٓ ظ
ِ َ  ْْ ََّل رُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ كََِ َّٔب َس َٰآ ا
َ  َعْٝ َ اَٝ ْْ ُٛ َٗ ٌِ َشِٚ ٤ْ َُِظ َُ ا
ِۜ ُُ ِّ ْٞ َه
ٍؽٞ
Ona el sürmediklerini görünce şaşırdı kaldı; onlardan korktuğunu saklayamadı. “Korkma”
dediler; “Bizler Lut halkına gönderildik.”
(Hicr 15/52)

َُِٕٞ ِعَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ع ََل ًٓ ِۜب هَب ٍَ اَِّٗب
َ اُُٞ كَوَبِٚ ٤ْ َِا َػُِٞاِ ْر دَ َخ
Bir gün İbrahim‟in yanına girmişler ve “Selâm, esenlik ve güvenlik dileriz” demişlerdi. İbrahim: “Biz sizden
kuşku duyuyoruz” dedi.
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(Hicr 15/53)

ّ  َع َْ اَِّٗب ُٗ َجْٞ َ ا ََّل رُُٞهَب
ْ٤ٍ ِ۪ش ُِش َى ِثـُ ََل ٍّ َػ
“Kuşkulanma” dediler. “Sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.”

(Hud 11/71)

َّ َذ كَج
ْ ٌَ ؼ ِؾ
ةٞ
ِ  َٓسَٝ ْٖ ِٓ َٝ ََب ِث ِب ْعؾَٰ نٛش ْشَٗب
َ َُ ٓهَبئِ َٔخٌ كُٚ ْآ َشاَرَٝ
َ َُ ْؼو٣ َاء اِ ْعؾَٰ ن
Eşi ayakta duruyordu; hemen gülüverdi. Biz de ona İshak‟ı, İshak‟ın arkasından da Yakub‟u
müjdeledik.

(Hud 11/72)

ٌ اَٗ َ۬ب َػ ُغَٝ ُ َءا َ ُِذ٠َِٓ َٰز٣ْ َٝ َب٣ ذ
ْ َُهَب
ت٤
َ ٢ ِ۪زَا ثَ ْؼَٰٛ َٝ صٞ
ٌ  ٌء َػ ۪غ٢َ
ْ زَا َُشَٰٛ َِّٕ  ًخ ِۜب ا٤ْ ش
“Vay başıma gelenler!” dedi. “Doğum mu yapacağım?” Ben gücünü kaybetmiş bir kadınım; bu
da kocam, iyice yaşlanmış! Bu gerçekten tuhaf bir şey!”
(Zariyat 51/29)

ٌ ذ َػ ُغ
ْ َُهَبَٝ بَٜ َٜ  ْعَٝ ذ
ْ ٌَّ ظ
ٌْ ٤ ۪ص َػوٞ
ِ ََِكَب َ ْهج
َ َط َّشحٍ ك
َ ٢ ُ۪ كُٚذ ْآ َشاَر
Eşi çığlık atarak döndü ve ellerini yüzüne vurarak: “Kocamış kısır bir kadından mı?” dedi.

(Zariyat 51/30)

ُْ ٤ ِ۪ ُْ ْاُ َؼ٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َُِّٚٗا ًَ َٰز ُِ ِي هَب ٍَ َسث ِۜ ُِّي اُُٞهَب
“Aynen öyle; bunu Rabbin söyledi” dediler. “O, doğru kararlar veren ve her şeyi bilendir”

(Hud 11/73)

ٌ ذ٤ذٌ َٓ ۪غ٤۪ٔ ُ َؽَِّٚٗذ ا
ِ ِۜ ٤ْ َ ََ ْاُجْٛ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِ َػُٚثَ َش ًَبرَٝ َِّللا
َّللاِ َس ْؽ َٔذُ ه
َٖ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش ه٤ا اَر َ ْؼ َغ ۪جُُٞٓ هَب
Dediler ki “Allah‟ın işine mi şaşıyorsun? Ey İbrahim ailesi! Allah‟ın ikramı ve bereketi sizin
üstünüzdedir. O, her şeyi güzel yapar, pek yücedir.”
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(Al-i İmran 3/33)

َٓ ط
َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠َِ َٰا ٍَ ِػ ْٔ َٰشَٕ َػَٝ ْ٤
ْ َّللاَ ا
ا َِّٕ ه
َ ۪ٛ َٰا ٍَ اِث َْٰشَٝ  ًؽبَُٞٗٝ َّ َ َٰاد٠ط َٰل
Allah Âdem‟i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini âlemler üzerinde seçkin konuma getirmiştir.

(Ankebut 29/27)

 ْۚب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كُٙ ا َ ْع َشَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ اُُّ٘جِٚ َِّز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ةٞ
َ َُ ْؼو٣َٝ َُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَّل ِخ َشحِ َُ َِٖٔ ا
İbrahim‟e İshak‟ı ve Yakub‟u bağışladık. Soyundan gelenlere Nebilik ve kitap verdik. Böylece onu Dünya‟da
ödüllendirmiş olduk. O Ahirette de iyilerden olacaktır.

(Hud 11/74)

ِۜ ُُ ِّ ْٞ َ ه٢ ُ۪ َغب ِدَُُ٘ب ك٣ ُٟ ْاُجُ ْش َٰشْٚ َٓعب َءرَٝ ع
ُ ْٝ اُش
ٍؽٞ
َّ ْ٤
َ َٛكََِ َّٔب ر
َ َ۪ٛت َػ ْٖ اِث َْٰش
İbrahim‟in korkusu geçip kendisine o müjde de gelince, Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya
girdi.
(Ankebut 29/31)

ْ َُ َّٔب َٓعب َءَٝ
اُٞٗب ًَبَٜ َِْٛ َ َ ْۚ ِخ ا َِّٕ ا٣ ْاُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ َِ ْٛ َ ا اٌُٞٓ ِِ ْٜ ُٓ ا اَِّٗبُُٞٓ  هَبْٟ ثِ ْبُجُ ْش َٰش٤
ُ د ُس
َ ۪ٛعُِ َٓ٘ب اِث َْٰش
ْۚ ۪ٔ ُِ ظب
َ
َٖ٤
Elçilerimiz İbrahim‟e bir müjde ile geldiklerinde ona şunu da söylediler: “Biz, o şehrin halkını yok edeceğiz;
çünkü oranın halkı yanlışlar içinde!”

(Ankebut 29/32)

ً ُُٞ بَٜ ٤ ۪هَب ٍَ ا َِّٕ ك
ْ ُٗ ًَبَُٚٓ ا ََِّّل ْآ َشاَرَِْٚٛ َ اَٝ َُّٚ٘٤َ ب ََُُ٘٘ ِ ّغَٜ ٤ ۪ا ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔ ْٖ كُُٞؽ ِۜب هَب
َِٖٓ َذ
َٖ٣ْاُـَب ِث ۪ش
İbrahim: “Ama orada Lut var!” dedi. “Biz, orada kimin olduğunu daha iyi biliyoruz. Karısı hariç, onu ve ailesini
kurtaracağız. Karısı ise geride kalacaklardandır.” dediler.

(Hud 11/75)

ت٤
ٌ ُ۪٘ٓ ٌٙاَّٝ َ  ٌْ ا٤ ِْ۪ َُ َؾ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim pek yumuşak, bağrı yanık ve ısrarcıydı.
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(Hud 11/76)

 ٍدُٝ ُْش َٓ ْشد٤اة َؿ
ٌ َ ْْ َػزِٜ ٤ ۪ ْْ َٰارُٜ َِّٗاَٝ ُ هَ ْذ َٓعب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ ْۚ َيَِّٚٗزَ ْۚا اَٰٛ ْٖ ع َػ
ْ  ُْ اَػ ِْش٤ َ۪ٛٓب اِث َْٰش٣
Dediler ki “İbrahim! Vazgeç bu işten. Rabbinin emri çıktı bir kere. Onlara engellenemez bir
azap gelecektir.”
(Rad 13/11)

ُ ََ ْؾل٣ ۪ٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبد ِٓ ْٖ ث
ِۜ ُ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هَٚٗٞظ
ٌ َُ ُٓؼَ ِوّجَُٚ
٠ ٍّ َؽزهْٞ َّ ُش َٓب ثِو٤ِ َُـ٣ َّللاَ ََّل
َّللاِ ا َِّٕ ه
ٍٍ اَٝ ْٖ ِٓ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ  َٓبَٝ ُْٚۚ َُ َّ ًءا كَ ََل َٓ َشدٞع
ُٓ ٍّ ْٞ ََّللاُ ثِو
اِ ٓرَا ا َ َسادَ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ا َٓب ثِب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler vardır, Allah‟ın emriyle onu korurlar. Bir toplum kendinde olanı
değiştirmedikçe Allah da onu değiştirmez. Allah bir toplumun başına bir kötülük getirmek isterse, ona engel
olacak kimse yoktur. Onların Allah ile aralarına girecek bir dostları da yoktur.

(Yusuf 12/110)

َ َٝ َُ ع
ُُّ َشد٣  ََّلَٝ شب ِۜ ُء
َٓ َٗ ْٖ َٓ ٢
ْ َٗ ْْ ُٛ ا َٓعب َءُٞ ْْ هَ ْذ ًُ ِزثُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
ُ اُش
ُّ ظ
َ َْٔـ٤َ اِرَا ا ْعز٠َؽزٓه
َ ظ ُشَٗب كَُ٘ ِ ّغ
َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َعَ٘ب َػ ِٖ ْاُو
ُ ْ ثَأ
O elçiler umutlarını kesmiş ve yalancı yerine konuldukları kanaatine varmışlarsa yardımımız gelir, sonra tercih
ettiğimizi kurtarırız. Azabımız, suçlular topluluğundan engellenemez.

(Hud 11/77)

ً ُُٞ عَُِ٘ب
ْ َُ َّٔب َٓعب َءَٝ
ت٤
ٌ ػ ۪ظ
ً  ْْ رَ ْسِٜ ػبمَ ِث
ُ د ُس
َ َٝ ْْ ِٜ  َء ِث٢ؽب ۪ ٓع
َ ٌّ ْٞ ٣َ زَاَٰٛ ٍَ هَبَٝ ػب
Elçilerimiz Lut‟un yanına varınca Lut‟un canı sıkıldı ve iyice bunaldı. “Ne sıkıcı bir gün!” dedi.

(Hud 11/78)

٢ ۪ ۬ ُإ ََّٓل ِء ثََ٘برٛٓ َٰ ِّ ْٞ ََب ه٣ ٍَ د هَب
ِ ِۜ ّـَٔب٤ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ًَبَٝ ِٚ ٤ْ ََُِٕ اُٞ َشػْٜ ُ٣ ُُٚٓ ْٞ َُ هٙ َٓعب َءَٝ
ْ َ  َّٖ اُٛ
ٌ ذ٤ْظ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َس ُع ٌَ َس ۪ش
ا هُٞ ُش َُ ٌُ ْْ كَبرَّوَٜ ؽ
َ ٢ ۪ٕ كٝ
َ ٤ََُ ا٢ِۜ ْ۪ل٤ػ
ِ  ََّل ر ُ ْخ ُضَٝ ََّللا
Halkı coşkulu bir şekilde ona yöneltildiler; hep o kötü işi yapıyorlardı o güne kadar kötü işler
yaparlardı. Dedi ki “Ey halkım! Bunlar kızlarım… Sizin için temiz olan kızlardır. Allah‟tan
korkun; beni misafirlerim konusunda rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?”
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(Şuara 26/165)

َٖ٤۪ٔ ََُٕ اُزُّ ًْ َشإَ َِٖٓ ْاُؼَبُٞاَرَأْر
Siz bu âlemin erkeklerine mi yaklaşıyorsunuz?

(Şuara 26/166)

َُٕٝ  ٌّ َػبدْٞ َاع ٌُ ِۜ ْْ ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
ِ َٝ َٕ َٓب َخَِنَ َُ ٌُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْصٝرَزَ ُسَٝ
Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerden uzak duruyorsunuz, öyle mi? Hayır, siz azgın bir toplumsunuz.”

(Hud 11/79)

ُ ذ٣اَِّٗ َي َُز َ ْؼَِ ُْ َٓب ُٗ ۪شَٝ ن
َ ْٔ ِِ ا َُوَ ْذ َػُُٞهَب
ٍ ّ ْۚ  َثَ٘ب ِر َي ِٓ ْٖ َؽ٢ ۪ذ َٓب ََُ٘ب ك
“Kızlarınla ilgilenmediğimizi iyi bilirsin. Bizim ne istediğimizi de iyi bilirsin” dediler.

(Hud 11/80)

 ٍذ٣ ۪شذ
َ ٍٖ ًْ  ُس٠َُِٰ  ا١۪ٝٓ  َٰاْٝ َ ح ً اَّٞ ُ ِث ٌُ ْْ ه٢ ُ۪ َّٕ َ  اْٞ َُ ٍَ هَب
“Keşke size karşı gücüm olsaydı, ya da sağlam bir sığınağa girebilseydim” dedi.

(Hud 11/81)

ْ  ِِ َي ثِ ِوْٛ َ  َْي كَب َ ْع ِش ثِب٤َُِا اُِٞٓ ظ
ُ ُُٞ َب٣ اُُٞهَب
ْ َ ِْز َ ِل٣  ََّلَٝ َِ ٤ْ َُّطغٍ َِٖٓ ا
ذ
ُ ؽ اَِّٗب ُس
ِ َ٣ ْٖ َُ ع َُ َس ِثّ َي
ظ ْج ُؼ
ُّ ُْظ ا
ُّ ُ ُْ اُٛ َ ِػذْٞ َٓ َِّٕ  ِۜ ْْ اُٜ َطبث
َ َ ب َٓٓب اَٜ ُج٤ُ ُٓ ۪ظَِِّٚٗٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ َؽذٌ ا ََِّّل ْآ َشاَر َ ِۜ َي ا
َ ٤ََُظ ْج ِۜ ُؼ ا
ت
ٍ ٣ِثوَ ۪ش
Misafirler dedi ki “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz; bunlar sana asla ilişemezler. Ailenle birlikte
gecenin bir bölümünde yola çık; karın dışında hiç biriniz arkasına bakmasın. Bunların başına
gelecek olan ona da gelecektir. Azapla buluşma zamanları sabahtır. Sabah da yakın değil mi?”

61

(Şuara 26/169)

ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ  ِٓ َّٔب٢ ِْ۪ٛ َ اَٝ ٢ َ۪٘سةّ ِ َٗ ِ ّغ
Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar.”

(Şuara 26/170)

َٖ٤ُٓ ا َ ْع َٔ ۪ؼَِْٚٛ َ اَٝ َُٙ٘ب٤ْ كََ٘ َّغ
Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık.

(Şuara 26/171)

ْۚ  ْاُـَب ِث ۪ش٢ِصا كٞ
ً ا ََِّّل َػ ُغ
َٖ٣
Sadece küllere bulanacak bir ihtiyar kadın kaldı.

(Saffat 37/177)

َٖ٣طجَب ُػ ْاُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ َ ْْ كِٜ ِغب َؽز
َ ِكَ ِبرَا َٗضَ ٍَ ث
َ غٓب َء
Azabımız onların sahalarına inince, uyarılmış olan bu kişilerin sabahı ne kötü olur!

(Kamer 54/34)

ِۜ ُُ ٍَ بطجًب ا ََِّّٓل َٰا
غ َؾ ٍش
ِ  ْْ َؽِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ ِثُٛ َ٘ب٤ْ ؽٍ َٗ َّغٞ
َ اِ َّٓٗب ا َ ْس
Lut ailesi dışında kalanlara, taş yağdırdık. Lut‟un ailesini, seher vaktinde oradan uzaklaştırmıştık.

(Kamer 54/35)

ش ٌَ َش
َ ْٖ َٓ ١ِٗ ْؼ َٔخً ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذٗ َِۜب ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ۪ض
Bu, katımızdan yapılan bir iyilikti. İyilik bilenleri böyle ödüllendiririz.

(Kamer 54/36)

ْ َُ ْْ ثَُٛوَ ْذ ا َ ْٗزَ َسَٝ
ا ِثبُُّ٘زُ ِسْٝ بس
َ ط
َ َٔ َ شزََ٘ب كَز
Lut, kıskıvrak yakalayacağımız konusunda onları uyarmıştı ama uyarıları ciddiye almadılar.

(Kamer 54/37)

َ َ۪ كٚ ِل٤ْ ػ
ُٗزُ ِسَٝ ٢ا َػزَ ۪اثُٞهُٝ ْْ كَزُٜ َُ٘٤ط َٔ ْغ َٓ٘ب ا َ ْػ
َ ْٖ ُ َػُٙٝدَُٝوَ ْذ َس َاَٝ
Üstelik Lut‟un konuklarını elde etmeye çalışıyorlardı ki gözlerini kör ediverdik: “Şimdi uyarıların ardından
gelen azabımın tadına varın.”
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(Kamer 54/38)

اة ُٓ ْغز َ ِو ْۚ ٌّش
ٌ َ ْْ ثُ ٌْ َشح ً َػزُٜ طجَّ َؾ
َ َُوَ ْذَٝ
Sabah erkenden onları kalıcı bir azap karşıladı.

(Kamer 54/39)

ُٗزُ ِسَٝ ٢ا َػزَ ۪اثُٞهُٝكَز
“Uyarıların ardından gelen azabımın tadına varın.”

(Hud 11/82)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِعب ِك
 ٍدٞؼ
ُ ْ٘ َٓ ٍَ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّغ
َ بَٜ ٤َ ُِ كََِ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َع َؼ َِْ٘ب َػب
َ ب ِؽ َغَٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste
taşlar yağdırdık.
(Hicr 15/72)

َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِع ٌْ َشر
َ ٢ ۪ ْْ َُلُٜ ََُِّٗ َؼ ْٔ ُش َى ا
Senin hayatına yemin ederim ki onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar.

(Hicr 15/73)

َٖ٤ ۪ َؾخُ ُٓ ْش ِشه٤ْ ظ
َّ ُ ُْ اُٜ ْكَب َ َخزَر
Gün doğarken o yüksek ses onları yakaladı.

(Hicr 15/74)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِِعبك
ٍَ ِۜ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّغ
َ بَٜ َ٤ُِ كَ َغ َؼ َِْ٘ب َػب
َ  ْْ ِؽ َغِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
O şehrin altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/75)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٤۪ٔ ع
ّ ِ َٞ َ د ُِ ِْ ُٔز
Kalıntıları okuyabilenler için bunda kesin ayetler vardır.

(Hicr 15/76)

ْ٤ٍ ۪ ٍَ ُٓو٤غ ۪ج
َ ب َُ ِجَٜ َِّٗاَٝ
O ayetler kullanılmaya devam eden bir yol üzerindedir.
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(Hicr 15/77)

ِۜ ِ۪٘ٓ ْخً ُِ ِْ ُٔإ٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٤
Bunda inananlar için de tam bir ayet vardır.

(Hud 11/83)

ِۜ
َّ َِٖٓ ٢
 ٍذ٤َٖ ِث َج ۪ؼ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ُٓ
َ ِٛ  َٓبَٝ  َٓخً ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َيَّٞ غ
Rabbinin katında belirlenmiş taşları yığdık. Onlar, yanlış yapan bu kimselerden uzakta değiller.
(Saffat 37/133)

ِۜ ِ۪ع
ً ُُٞ َِّٕ اَٝ
َٖ٤
َ ؽب َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْش
Şüphesiz Lut da elçi olarak gönderilenlerdendi.

(Saffat 37/134)

َٖ٤ُٓ ا َ ْع َٔ ۪ؼَِْٚٛ َ اَٝ َُٙ٘ب٤ْ اِ ْر َٗ َّغ
Bir gün onu ve bütün ailesini kurtardık.

(Saffat 37/135)

ً ا ََِّّل َػ ُغ
َٖ٣ ْاُـَب ِث ۪ش٢ِصا كٞ
Geride kalacak olan ihtiyar bir kadın hariç.

(Saffat 37/136)

َٰ ْ ص ُ َّْ دَ َّٓ ْشَٗب
َٖ٣اَّلخ َ۪ش
Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Saffat 37/137)

َٖ٤ظ ِج ۪ؾ
ْ ُٓ ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػٝاَِّٗ ٌُ ْْ َُز َ ُٔ ُّشَٝ
Siz elbette sabahleyin onların üzerlerinden geçiyorsunuz.

(Saffat 37/138)

َُِٕٞ ِۜ َِ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو٤ْ َُّ ِثبَٝ
Geceleyin de. Hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?
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(Hud 11/84)

ُ ْْ ُٛ ََٖ اَخَب٣ َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
اٞظ
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ جً ِۜب هَب٤ْ َشؼ
ُ ُ ََّل ر َ ْ٘وَٝ ُِٙۜ  ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
ٍؾ٤ ٍّ ُٓ ۪ؾْٞ َ٣ اة
ُ  اَخ٢ّ۪ٓٗ ِاَٝ  ٍْش٤ ٌُ ْْ ِث َخ٣ ا َ َٰس٢ّ۪ٓٗ ِضَ إَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ٍَ َب٤ٌْ ِٔ ُْا
َ َ ػز
َ ْْ ٌُ ٤ْ ََِبف َػ
Medyen‟e de soydaşları Şuayb‟ı elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi, “Allah‟a kul olun; sizin
O‟ndan başka ilahınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksik yapmayın. Sizi bolluk içinde görüyorum.
Doğrusu ben sizi kıskıvrak yakalayacak bir günün azabından korkuyorum.”

(Hud 11/85)

٢ِا كْٞ َ  ََّل ر َ ْؼضَٝ ْْ ُٛ َٓب َء٤بط ا َ ْش
ُ  ََّل ر َ ْج َخَٝ ضَ إَ ِث ْبُ ِو ْغ ِؾ٤۪ٔ ُ ْاَٝ ٍَ َب٤ٌْ ِٔ ُا ْاُٞكْٝ َ  ِّ اْٞ ََب ه٣َٝ
َ َُّ٘ا اٞغ
َٖ٣ ۪ع ُٓ ْل ِغذ
ِ ْاَّلَ ْس
“Ey halkım! Ölçeği ve tartıyı hakka uygun yapın. İnsanlara ait olan şeyleri eksik vermeyin.
Ortalığı birbirine katıp doğal düzeni bozmayın.
(Şuara 26/181)

ْۚ ا َِٖٓ ْاُ ُٔ ْخغ ِ۪شٌُُٞٗٞ َ  ََّل رَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ ا
َٖ٣
Ölçüyü tam yapın, eksik ölçenlerden olmayın.

(Şuara 26/182)

َ ا ثِ ْبُ ِو ْغُٞٗ ِصَٝ
ْ٤ِْۚ ۪بط ْاُ ُٔ ْغزَو
ِ ط
Doğru tartı ile tartın.

(Şuara 26/183)

ْۚ ۪ع ُٓ ْل ِغذ
َٖ٣
ُ  ََّل ر َ ْج َخَٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كْٞ َ  ََّل ر َ ْؼضَٝ ْْ ُٛ َٓب َء٤بط ا َ ْش
َ َُّ٘ا اٞغ
İnsanlara ait olan şeyleri eksik vermeyin; bozgunculuk yaparak ortalığı birbirine katmayın.

(Rahman 55/7)

َٕضَ ا٤۪ٔ ُػ َغ ْا
َّ ُاَٝ
َ َٝ َٝ بَٜ غ َٓٔب َء َسكَ َؼ
Rahman göğü yükseltti ve dengeyi kurdu.
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(Rahman 55/8)

ْ َ ا َ ََّّل ر
ٕا
ِ َض٤۪ٔ ُ ْا٢ا ِكَْٞ طـ
Kurulu dengede aşırılık yapmayın.

(Rahman 55/9)

َٕضَ ا٤۪ٔ ُا ْاٝ ََّل ر ُ ْخغ ُِشَٝ  ْصَٕ ِث ْبُ ِو ْغ ِؾَٞ ُا ْاُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
Ölçüyü hakka uygun yapın. Eksiltip de kurulu dengeye yazık etmeyin.

(Hud 11/86)

ْۚ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ٤َّللاِ َخ
ٍع٤ ۪ ٌُ ْْ ِث َؾل٤ْ َِػ
َّذُ ه٤َث ِو
َ  َٓٓب اَٗ َ۬بَٝ َٖ٤
Eğer inanıyorsanız, sizin için hayırlı olan, Allah‟ın size bıraktığı kadarıdır. Ben üzerinizde bir
bekçi değilim.”

(Hud 11/87)

ُ ب٣َ اُُٞهَب
ا َُِ٘ب َٓبَٞ ْٓ َ  ا٢ٓ ۪ ا َ ْٕ َٗ ْل َؼ ََ كْٝ َ  ْؼجُذ ُ َٰا َثٓب ۬ ُؤ َٓٗب ا٣َ ر ُ َي رَأ ْ ُٓ ُش َى ا َ ْٕ َٗزْ ُش َى َٓبَِٰٞ ط
ُ ٤ش َؼ
َ َ ْت ا
ُ ذ٤اُش ۪ش
َ ْٗ َٗ َٰ َٓش ۬ ُإ ِۜا اَِّٗ َي ََّل
َّ ُْ ٤ ِ۪ذ ْاُ َؾ
Dediler ki “Bak Şuayb! Atalarımızın taptıklarını bırakmamızı, mallarımızı gerek gördüğümüz
gibi kullanmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Sen yumuşak huylu ve aklı
başında birisin!”

(Hud 11/88)

ْٕ َ ذ ُ ا٣ َٓٓب ا ُ ۪سَٝ غً٘ ِۜب
َ ُ ِس ْصهًب َؽْٚ٘ ِٓ ٢ َ۪٘ َسصَ هَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ث٠َِٰ ز ُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ َػ٣ْ َ  ِّ ا َ َساْٞ ََب ه٣ ٍَ هَب
َ َ ط ََل َػ َٓب ا ْعز
ِۜ  ا ََِّّل ثِ ه٢ٓ ۪و٤ ۪كْٞ َ  َٓب رَٝ ُط ْؼ ِۜذ
ْ اَّل
ِ ْ ذُ ا ََِّّل٣ُ ا ِْٕ ا ُ ۪سِٚۜ ْ٘  ٌُ ْْ َػ٤ َْٰٜٗ َ  َٓٓب ا٠َُِٰ اُخَب ُِ َل ٌُ ْْ ا
ِبّٰلل
ت٤
ُ ُ۪ٗ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ ََِػ
Şuayb dedi ki “Ey halkım! Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, o bana kendi
katından güzel bir imkân vermişse, buna ne diyebilirsiniz? Sizi bir şeylerden men etmekten
maksadım size muhalefet değildir. Ben sadece, gücüm yettiği kadar sizi iyiye ve güzele
yöneltmek isterim. Başarılı olmam Allah‟ın yardımına bağlıdır. Ben O‟na güvenip dayanırım.”
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(Hud 11/89)

َّ ْٞ َ هْٝ َ  ٍد اُٞٛ َّ ْٞ َ هْٝ َ ػٍ اُٞٗ َّ ْٞ َبة ه
َ ط
َ َ  َج ٌُ ْْ ِٓضْ َُ َٓٓب ا٤ُ ۪ظ٣ ْٕ َ  ا٢ٓ ۪ ْغ ِش ََّٓ٘ ٌُ ْْ ِشوَبه٣َ  ِّ ََّلْٞ َب ه٣َ َٝ
 ٍذ٤ ۪ؽٍ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِث َجؼُُٞ ُّ ْٞ َ َٓب هَٝ ٍطب ُِ ِۜؼ
َ
“Ey halkım! Bana karşı olmanız sizi zora sokmasın. Nuh‟un halkına, Hud‟un halkına veya
Salih‟in halkına olanlar sakın size de olmasın. Lut halkı da size uzak değildir.

(Hud 11/90)

ٌ دُٝدَٝ ٌْ ٤ َس ۪ؽ٢ّ ا َِّٕ َس ۪ثِٚ ِۜ ٤ْ َُِا اُٞ ٓثُٞا َسثَّ ٌُ ْْ ص ُ َّْ رٝا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ
Rabbinizden bağışlanma dileyin de artık O‟na yönelin. Çünkü benim Rabbimin ikramı boldur,
sevgi doludur.”

(Hud 11/91)

ُ ْٛ  ََّل َسْٞ ََُٝ لً ْۚب٤ػ ۪ؼ
ُ َب٣ اُُٞهَب
ط َي
َ اَِّٗب َُ٘ ََٰشَٝ ٍُ ُٞشا ِٓ َّٔب رَو٤
ُ ٤َشؼ
ً ُ۪ ًَضٚ۬ َْت َٓب َٗ ْلو
َ َ٘ب٤ ۪ي ك٣
ض٣
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ َبى
َ ْ٘ٔ َُ َش َع
ٍ َ٘ب ِث َؼ ۪ض٤ْ َِذ َػ
Dediler ki “Bak Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Bizim gözümüzde sen gerçekten
çok zayıfsın. Eğer ailen olmasaydı seni taşa tutardık. Bizim yanımızda senin bir gücün yoktur!”

(Hud 11/92)

ٓ ۪ ْٛ  ِّ ا َ َسْٞ ََب ه٣ ٍَ هَب
ِۜ  ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َِػ ُّض َػ
 ِث َٔب٢ّ ًِّۜب ا َِّٕ َس ۪ث٣ ِشْٜ  َٓسا َء ًُ ْْ ِظَٝ ُُٙٞٔ ُ ار َّ َخ ْزرَٝ َِّللا
َ َ  ا٢ط
ٌ َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ ر َ ْؼ
ؾ٤
Şuayb dedi ki “Ey halkım! Size göre ailemin gücü Allah‟ın gücünden daha mı çok ki O‟nu göz
ardı edip sırt çeviriyorsunuz? Benim Rabbim yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatır.”
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(Hud 11/93)

ْٖ َٓ َٝ ِٚ ٣ُ ْخ ۪ض٣ اة
ٌ َ ػز
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ ََب ه٣َٝ
َ ِٚ ٤ َ۪أْر٣ ْٖ َٓ َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ ٌَ ِۜ ٓب
َ ْٞ ع
ت٤
ٌ ۪ َٓ َؼ ٌُ ْْ َسه٢ّ۪ٗ ِا اُٞاسر َ ِو ٓج
ٌ ِۜ  ًَبرَٞ ُٛ
ْ َٝ ِة
“Ey halkım! Kendinize uygun olanı yapın. Ben de yapacağım. Alçaltıcı azap kime gelecekmiş,
yalancı kimmiş, yakında öğrenirsiniz. Gözetleyin; sizinle birlikte ben de gözetlemekteyim.”

(Hud 11/94)

َ َٖ٣ ۪د اَُّز
ُ َ٘ب٤ْ َُ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َٗ َّغَٝ
اُٞٔ َِظ
ِ َا َ َخزَٝ ُ ِث َش ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘بَٚا َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ جًب٤ْ ش َؼ
َٖ٤۪ٔ  ْْ َعب ِصِٛ بس
ْ َ  َؾخُ كَب٤ْ ظ
َّ ُا
ِ ٣َ  ِد٢ ۪ا كٞط َج ُؾ
Emrimiz gelince Şuayb‟ı ve onunla beraber inanmış olanları ikramımızla kurtardık. Yanlış
yapanları ise dehşet bir ses yakaladı da yurtlarında diz çöküp kaldılar.
(Ankebut 29/36)

َٰ ْ َّ ْٞ ٤َ ُا ْاٞاس ُع
ُ ْْ ُٛ َٖ اَخَب٣َ  َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
٢ا ِكْٞ َ  ََّل ر َ ْؼضَٝ اَّل ِخ َش
ْ َٝ ََّللا
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ َب ه٣َ ٍَ جًب كَوَب٤ْ َشؼ
َٖ٣ ۪ع ُٓ ْل ِغذ
ِ ْاَّلَ ْس
Medyenlilere de kardeşleri Şuayb‟ı elçi gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey halkım! Allah‟a kulluk edin, ahiret
gününden beklentiniz olsun. Bozgunculuk yaparak ortalığı birbirine katmayın.”

(Ankebut 29/37)

َٖ٤۪ٔ ِ ْْ َعبصِٛ  دَ ِاس٢ ۪ا كٞطجَ ُؾ
ْ َ اُش ْعلَخُ كَب
َّ ُْ ُٜ ُْ كَب َ َخزَرُٙٞكَ ٌَزَّث
Şuayb‟ı yalancı saydılar. Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki yurtlarında çöküp kaldılar.

(Hud 11/95)

ْ َََٖ ًَ َٔب ثَ ِؼذ٣ ِۜب ا َ ََّل ثُ ْؼذًا ُِ َٔ ْذَٜ ٤ ۪ا كَْٞ َ٘ ْـ٣ ْْ َُ ْٕ َ ًَب
ُدُٞٔ َ د ص
Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Medyen halkı def olup gitmiştir. Tıpkı Semud‟un
def olduğu gibi.
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(Ankebut 29/40)

ْۚ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ظ
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بطجً ْۚب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ كْٚۚ ۪ كَ ٌُ ًَّل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْه٘ َْۚبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ع
َ ُا ا َ ْٗلُٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ ْۚ  ْاَّلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ ٣َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
Onlardan her birini işlediği günah yüzünden yakaladık. Kimine taş-toprak savuran kasırga gönderdik, kimini
yüksek bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara asla yanlış yapmadı;
yanlışı onlar, kendilerine yapıyorlardı.

(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ؼب
ً  ْْ َث ْؼُٜ ؼ
ُ عََِ٘ب رَزْ َش ِۜا ًَُِّ َٔ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
Sonrasında da elçilerimizi ardarda gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz de o
toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük. İnanmayan topluluklar def
olsunlar!

(Hud 11/96)

َ ِْ ع
ٖ٤
ُ َٝ ب ِرَ٘ب٣َ  ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
ٍ طب ٍٕ ُٓ ۪ج
Şurası bir gerçek ki Musa‟yı da ayetlerimizle ve açık bir delille elçi gönderdik.
(Ta Ha 20/43)

َ ََُِّٕٚٗ اْٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ  َجٓب اَٛ اِ ْر
٠ْۚ ؽ َٰـ
Haydi Firavun‟a gidin; taşkınlık etti.

(Ta Ha 20/44)

َ ُكَو
٠َ ْخ َٰش٣ ْٝ َ َزَزَ ًَّ ُش ا٣ ًَُِّّٚ٘ب َُ َؼ٤ِ َُ  ًَّلْٞ َُ هَُٚ َّلٞ
Ona yumuşak bir dille hitap edin. Belki aklını başına alır veya çekinir.”

(Ta Ha 20/45)

ْ ٣َ ْٕ َ  اْٝ َ  َٓ٘ب ا٤ْ َِؽ َػ
َ  ْل ُش٣َ ْٕ َ َبف ا
٠ط َٰـ
ُ هَ َبَّل َسثَّ َٓ٘ب اََِّٗ٘ب َٗخ
Dediler ki: “Rabbimiz! Bize kötü davranmasından veya taşkınlık etmesinden korkuyoruz.”
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(Ta Ha 20/46)

ٟا َ َٰسَٝ  َٓ َؼ ٌُ َٓٔب ا َ ْع َٔ ُغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ ََّل رَخَب ٓكَب ا
“Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; sizi duyarım ve görürüm” dedi.

(Ta Ha 20/47)

َ ع
َٓ ُُ كَوَٙب٤ِكَأْر
ْٖ ِٓ َ ٍخ٣َبى ِث َٰب
َ ْ٘ ِۜ ْْ هَ ْذ ِعئُٜ  ََّل رُؼَ ِزّ ْثَٝ ََ ٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ ََّ۪٘ل َس ِثّ َي كَب َ ْس ِع َْ َٓ َؼَ٘ب ثٞ
ُ َّل اَِّٗب َسٞ
ٟ َٰذُٜ ُ َٓ ِٖ ارَّجَ َغ ْا٠َِٰ غ ََل ُّ َػ
َّ ُاَٝ َس ِثّ ِۜ َي
Haydi ona gidin de şöyle deyin: “Biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara azab etme!
Sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete uyana selam olsun!

(Ta Ha 20/48)

٠ُهَٞ َ رَٝ ة
ِ ُ اَِّٗب هَ ْذ ا
َ َّ َٓ ْٖ ًَز٠َِٰ اة َػ
َ َ َٓ٘ب ا َ َّٕ ْاُ َؼز٤ْ َُِ ا٢
َ ؽٝ
Bize şu vahyedildi: Azap, yalana sarılan ve sırt çevirenleredir.”

(Hud 11/97)

 ٍذ٤َٕ ِث َش ۪شْٞ  َٓٓب ا َ ْٓ ُش ِك ْش َػَٝ َْٕۚ ْٞ ا ا َ ْٓ َش ِك ْش َػُ۪ٞ كَبر َّ َج ٓؼٚ َٓ َ َ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ ا
Onu Firavun‟a ve önde gelen adamlarına gönderdik. Onlar Firavun‟un emrine girmişlerdi.
Oysa Firavun‟un emri doğruya ulaştırmıyordu.
(Ta Ha 20/56)

٠ا َ َٰثَٝ ة
َ َّب كَ ٌَزَٜ ًَُِّ ب ِرَ٘ب٣َ ُ َٰاَٙ٘ب٣ْ َُوَ ْذ ا َ َسَٝ
Mucizelerimizin tümünü Firavun‟a gösterdik ama o yalana sarıldı ve direndi.

(Ta Ha 20/57)

٠ َٰعُٞٓ َب٣ ػَ٘ب ثِغ ِْؾ ِش َى
ِ هَب ٍَ ا َ ِعئْزََ٘ب ُِز ُ ْخ ِش َعَ٘ب ِٓ ْٖ ا َ ْس
Dedi ki: “Musa! Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?

(Ta Ha 20/78)

َ  ِ ّْ َٓب٤َ ُ ْْ َِٖٓ ْاُٜ ٤َ ۪ كَـَ ِشٙ ِدُٞ٘ ُٕ ِث ُغْٞ  ْْ كِ ْش َػُٜ كَبَرْ َج َؼ
ْْ ِۜ ُٜ ٤َ ؿ ِش
Firavun, ordularıyla birlikte peşlerine düştü. Sonra deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.
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(Ta Ha 20/79)

ٟ َٰذَٛ  َٓبَٝ َُٚٓ ْٞ َ ُٕ هْٞ ػ ََّ ِك ْش َػ
َ َ اَٝ
Firavun halkını yoldan çıkarmış, doğru yolu göstermemişti.

(Hud 11/98)

ُ دٝ ُسْٞ َٔ ُ ْسدُ ْاِٞ ُظ ْا
َ ِۜ َُّ٘ ُْ اُٛ َ َسدْٝ َ  َٔ ِخ كَب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َُٚٓ ْٞ َ ْوذُ ُّ ه٣َ
َ ْ ِثئَٝ بس
Kıyamet günü halkının önüne düşecek, suya götürür gibi onları ateşe götürecektir. Başına
varılan su ne kötü sudur! Ne kötü varıştır o varış!
(İsra 17/71)

 ََّلَٝ ْْ ُٜ  ْو َش ُ۫ ُؤَٕ ًِزَب َث٣َ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ۪ كَبِٚ٘ ٤۪ٔ ٤َ ُ ِثٚ ًِزَب َث٢
ُ  َّ َٗ ْذْٞ ٣َ
ِ َٓ َبط ِث ِب
ٍ ُٗا ًُ ََّ اٞػ
َ  ِرُٝ۫ ُ  ْۚ ْْ كَ َٔ ْٖ اِٜ ٓب
ْ ُ٣
ً َ۪ٕ كَزُٞٔ َِظ
َل٤
Her insan topluluğunu önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kime amel defteri sağından verilirse, onlar
defterlerini okurlar, kıl kadar haksızlık görmezler.

(İsra 17/72)

َٰ ْ ٢ِ كَٞ ُٜ َ ك٠ َْٰ۪ٔ ٓ اَػٙ ِزَٰٛ ٢ ۪ َٓ ْٖ ًَبَٕ كَٝ
ً ع ۪ج
َل٤
َ َ اَٝ ٠ َْٰٔاَّل ِخ َشحِ اَػ
َ َُّ ػ
Kim burada körlük ederse ahirette de kör olur. O, yolunu iyice şaşırmıştır.

(Meryem 19/86)

ُ غ
 ْسد ًُۢاِٝ َْ ََّٜ٘  َع٠َُِٰ َٖ ا٤۪ٓ م ْاُ ُٔ ْغ ِشٞ
ُ ََٗٝ
Günahkârları, suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz,

(Kasas 28/41)

َٕٝظ ُش
َ ْ٘ ُ٣  َٔ ِخ ََّل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ بس
ِ ْۚ َُّ٘ ا٠ََُِٕ اَُٞ ْذػ٣ ً ْْ اَئِ َّٔخُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Hud 11/99)

ُدُٞاُش ْكذ ُ ْاُ َٔ ْشك
ِّ ظ
َ ْ َٔ ِۜ ِخ ِثئ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ ً۪ َُ ْؼَ٘خٙ ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞاُرْ ِجؼَٝ
Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de dışlanmışlardır. Ne kötü ikramdır o ikram!
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(Bakara 2/161)

ٓ
َٖ٤بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ ُٓ ِئ َي َػٝ۬ ُ بس ا
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Doğrusu inkâr eden ve inkâr etmiş olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar dışlarlar.

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣  ْۚب ََّلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar sürekli lanet içinde kalırlar. Azapları ne hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

(Al-i İmran 3/86)

ِۜ ّ٘٤ِ َْ ْاُجُٛ  َٓعبءٝ  ٍَ َؽ ٌّنٞع
َُبد
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ا َث ْؼذَ ۪اٝ ًٓب ًَلَ ُشْٞ ََّللاُ ه
ُ اُش
َّ َّٕ َ ا اُٝٓذِٜ ش
 ه١ِذْٜ ٣َ ْق
ُ َ َ
َ ٤ًَ
َّ ُ َّ اْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ ََّل
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
 هَٝ
Resulün hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp
güvenmiş sonra da kâfir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu yanlışın içinde olan
topluluğu yoluna kabul etmez.

(Al-i İmran 3/87)

ٓ
َٖ٤بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َٰ ُٓئِ َي َع َٓضا ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır.

(Al-i İmran 3/88)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣  ْۚب ََّلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Sürekli dışlanmışlık içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.

(Al-i İmran 3/89)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ََِّّل اَُّز
ٌ َُّللاَ َؿل
ا كَب َِّٕ هٞطَِ ُؾ
Olup bitenden sonra tevbe edip kendini düzeltenler başka. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Hud 11/100)

ٌذ٤ َؽ ۪ظَٝ ٌْ ِب ٓهَبئَٜ ْ٘ ِٓ  َْي٤َُِ َػٚظ
ِ ََٰر ُِ َي ِٓ ْٖ ا َ ْٗج
ُّ ُ َٗوٟٓبء ْاُوُ َٰش
Bu anlattıklarımız, o kentlerin haberlerindendir; onlardan hala ayakta duranlar da vardır,
yıkılıp gitmiş olanlar da.
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(Al-i İmran 3/137)

ُ ْٗ ع كَب
ْ َِهَ ْذ َخ
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ُ ْْ ٌُ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ  ْاَّلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ ع٘ ٌَٖ كَ ۪غ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
Sizden önce de doğru yolda olan niceleri yaşadı gitti. Yeryüzünü dolaşın da yalana sarılanların sonu nasıl olmuş
bir görün!

(Rum 30/42)

ُ ْٗ ع كَب
َٖ٤ً۪  ْْ ُٓ ْش ِشُٛ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِۜ َُ ًَبَٕ ا َ ًْض َ ُش٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ اَُّز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
َ ٤ًَ اٝظ ُش
De ki: “Yeryüzünü dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş bir bakın! Onların çoğu Allah‟a şirk koşan
kimselerdi.”

(Hud 11/101)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
ْ ٘ ْْ كَ َٓٔب ا َ ْؿُٜ غ
ٕ هُٝ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٗلُٞٔٓ َِظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞ ْذػ٣َ ٢ ۪ ُْ اَُّزُٜ ُ زَٜ ُِ  ْْ َٰاُٜ ْ٘ َذ َػ
ت
َ ْٖ ِٓ
ٍ ٤ َْش رَزْ ۪ج٤ ْْ َؿُٛ ُٝ َٓب صَ ادَٝ ءٍ َُ َّٔب َٓعب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ ِۜ َي٢ْ ش
Onlara biz yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah
ile kendi aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiçbir işe yaramadı. Onların katkıları,
sadece çaresizliklerini artırmak oldu.
(Tevbe 9/70)

ْ
ََٖ٣ة َٓ ْذ
ْ َ اَٝ ْ٤
ِ ط َؾب
َ ۪ٛ ِّ اِث َْٰشْٞ َهَٝ َدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ َ ْْ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ْْ َٗجَب ُ اَُّزِٜ َِأر٣ ْْ ََُا
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
ْ ٤َ ُِ َُّللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ِ ْۚ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ِ ِۜ  ْاُ ُٔإْ ر َ ِل ٌَبَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْد اَرَز
د كَ َٔب ًَبَٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Öncekilerin haberleri; Nuh‟un, Ad‟ın, Semud‟un halkının, İbrahim halkının, Medyen‟lilerin ve altı üstüne
getirilmiş yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara o açık belgelerle gelmişlerdi. Allah onlara yanlış
yapmış değildir ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardı.

(Ankebut 29/40)

ْۚ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ظ
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بطجً ْۚب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ كْٚۚ ۪ كَ ٌُ ًَّل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْه٘ َْۚبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ع
َ ُا ا َ ْٗلُٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ ْۚ  ْاَّلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ ٣َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.

73

(Hud 11/102)

ِۜ َ ٢ٛٝ ٟ ًَ َٰزُي ا َ ْخزُ سثي اِ ٓرَا ا َ َخزَ ْاُوُ َٰشٝ
ٌ ذ٣ ۪شذ
َ ٌْ ٤ َُُ۪ٓ اَٙظب ُِ َٔخٌ ا َِّٕ ا َ ْخز
َ ِّ َ
َ ِ َ
َ ِ َ
Senin Rabbin, yanlışlar içine düşmüş kentleri yakaladığı zaman işte böyle yakalar. O‟nun
yakalaması can yakıcı ve sert olur.
(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ َ٤َع ك
ْْ ُٛ اُٞٗ ِۜ ْْ ًَبِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجَُٖٞٗ ًَب٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
م
َ َا
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِٜ ِثَُُّٞٗللاُ ثِز
 ُْ هُٛ َع كَب َ َخز
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِبسا ك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّشذ
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Onlar,
kuvvetleri ve yeryüzündeki eserleri bakımından bunlardan daha üstündüler. Allah onları günahları yüzünden
yakaladı. Kendilerini Allah'tan koruyan biri de olmadı.

(Mümin 40/22)

ِۜ  ُْ هُٛ َا كَب َ َخزٝد كَ ٌَلَ ُش
ْ ٗ ْْ ًَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ثِب
ة
َ ١
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ٌّ ِٞ َُ هََِّّٚٗللاُ ا
Bunun sebebi şudur: Onlara gönderilen elçiler açık belgelerle geldi ama onlar kâfirlik ederek görmezlikte
direndiler. Bu yüzden Allah onları yakaladı. Şüphesiz o güçlüdür, cezalandırması çetindir.

(Hud 11/103)

َٰ ْ اة
ٌّ ْٞ َ٣  َٰر ُِ َيَٝ بط
ٌ ُٞٔ  ٌّ َٓ ْغْٞ َ٣ اَّل ِخ َش ِۜحِ َٰر ُِ َي
ُ َُُّ٘ اَُٚ ع
َ ََبف َػز
َ َخً ُِ َٔ ْٖ خ٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
ٌ دُٜٞ َٓ ْش
Ahiretteki azaptan korkanlar için bunda tam bir ibret vardır. O gün bütün insanların
toplanacağı gündür. O gün şahitlerin getirileceği gündür.
(Zümer 39/68)

ْۚ شب َء ه
َّللاُ ص ُ َّْ ُٗ ِل َخ
َٓ ْٖ َٓ ع ا ََِّّل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِظ ِؼنَ َٓ ْٖ ك
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
َ َس كٞ
ِ ظ
ُ ْ٘ َ٣ ٌّ َب٤ِ ْْ هُٛ  كَ ِبرَاٟ ا ُ ْخ َٰشِٚ ٤ ۪ك
َٕٝظ ُش
Sura üflenmiş, Allah‟ın tercih ettikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa ölmüş olur. Sonra ona bir daha üflenir,
hepsi hemen ayağa kalkıp bakınmaya başlarlar.
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(Zümer 39/69)

ُّ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ َء ِثبَُّ٘ج٢ ۪ ٓعَٝ بة
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َا َ ْش َشهَٝ
ِ َ ٓذَٜ ش
ُ َ ػ َغ ْاُ ٌِز
ُ ذ ْاَّلَ ْس
ِ ُهَٝ اء
ِ ُٝ َٝ بَٜ ّس َس ِثٞ
ِ ُ٘ع ِث
َ ؼ
ْ ُ٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ِ ّ ِث ْبُ َؾ
Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur, nebiler ve şahitler getirilir. Aralarında
hakka uygun bir yargılama yapılır. Kimseye haksızlık edilmez.

(Hud 11/104)

 ِۜ ٍدُُٝٓ ا ََِّّل َِّلَ َع ٍَ َٓ ْؼذٙ َٓب ُٗ َإ ِ ّخ ُشَٝ
Biz onu, süresi belirli olduğu için öne almıyoruz.
(Ta Ha 20/128)

ُ ْٔ َ٣ ٕٝ
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ ِۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ًِِ٘ غب
د
َ َٓ ٢ َ۪ٕ كٞش
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ  ْْ ًَ ْْ اُٜ َُ  ِذْٜ َ٣ ْْ ََِاَك
٠ َُُّٰٜ٘ ا٢ُِ ٝ۬ َُِّل
Kendilerinden önceki nice nesilleri etkisizleştirmiş olmamız, yola gelmeleri için yetmedi mi? Şimdi bunlar,
onların yaşadığı yerlerde dolaşmaktadırlar. Bunda aklını çalıştıranlar için belgeler vardır.

(Ta Ha 20/129)

ْ َع َجو
٠ِۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ ا َ َعَٝ ذ ِٓ ْٖ َس ِث َّي َُ ٌَبَٕ ُِضَ ا ًٓب
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ
Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

(Hud 11/105)

ٌ ذ٤ع ۪ؼ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َ كْٚۚ ۪ ِٗظ ا ََِّّل ِث ِب ْر
ِ ْ أ٣َ َّ ْٞ ٣َ
ٌ د ََّل ر َ ٌََِّ ُْ َٗ ْل
َ َٝ ٢
ٌّ ش ِو
O gün gelince Allah‟ın izni olmadan kimse konuşamaz. Onlardan kimi sıkıntılı, kimi de
mutludur.
(Ta Ha 20/108)

غب
َ  َخَٝ ُْٚۚ َُ  َطَٞ  ََّل ِػ٢
ِ ش َؼ
ْ َذ ْاَّل
ً َْٔ ٛ ِش ْؽَٰٔ ِٖ كَ ََل ر َ ْغ َٔ ُغ ا ََِّّل
َّ ُِ ُادَٞ ط
َ َٕ اُذَّا ِػُٞز َّ ِجؼ٣َ  َٓئِ ٍزْٞ ٣َ
O gün sesler Rahman için kısılacak, bir tarafa sapmadan dosdoğru o davetçinin peşinden gideceklerdir. Fısıltıdan
başka bir şey duyamayacaksın.”
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(Nebe 78/38)

ٓ
اثًبَٞ ط
َّ َُُٚ ََِٕٕ ا ََِّّل َٓ ْٖ اَرُٞٔ ٌََِّ َ َز٣ طلًّ ِۜب ََّل
ُّ ُّ ُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ
َ ٍَ هَبَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ  ُػٝاُش
Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı günde Rahman‟ın izin verdikleri dışında hiç kimse
konuşmayacak; konuşan da doğru konuşacaktır.

(Hud 11/106)

ٌ َٜ۪ شَٝ ش٤
ن٤
َ َٖ٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
ٌ ۪ب صَ كَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ بس
ِ َُّ٘ ا٢ا كَ ِلُٞشو
Mutsuzlar, ateş içindedir. Orada nefesleri hırıltılı ve derindendir.
(Gaşiye 88/2)

ٌ َٓئِ ٍز خَب ِشؼَخْٞ َ٣ ٌٙٞ ُعُٝ
O gün kimi yüzler asık.

(Gaşiye 88/3)

ٌَبط َجخ
ِ َػ
ِ ٗ ٌبَِٓخ
Çalışıp yorgun düşmüş gibi olacak!

(Hud 11/107)

ُ ذ٣ُ ۪ش٣ شب َء َسث ِۜ َُّي ا َِّٕ َسث ََّي كَؼَّب ٌٍ ُِ َٔب
َٓ ع ا ََِّّل َٓب
ِ َٓ ب َٓب دَاَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ُ  ْاَّلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔذ اُغ
Gökler ve yer durdukça onlar orada kalacaklardır. Rabbin gerek görürse başka. Senin Rabbin
irade ettiği şeyi yapacak güçtedir.
(Yasin 36/82)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َ ْـًٔب ا٤ش
ٕٞ
َ َُٓ اِ ٓرَا ا َ َسادٙاَِّٗ َٓٔب ا َ ْٓ ُش
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Yasin 36/83)

َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٍء٢َ
ُ َك
ْ دُ ًُ َِّ شٌُٞ ََِٓ َ۪ٙ ِذ٤ ِث١ ۪غ ْج َؾبَٕ اَُّز
Her şeyin yönetimini elinde tutan Allah‟ın bir eksiği yoktur. Hepiniz O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”
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(Hud 11/108)

شب َء
َٓ ع ا ََِّّل َٓب
ِ َٓ ب َٓب دَاَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ ْاُ َغَّ٘ ِخ خَب ُِذ٢ا كَ ِلُٝع ِؼذ
ُ َٖ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
ُ  ْاَّلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔذ اُغ
َٓ َسث ِۜ َُّي َػ
 ٍرُٝ َْش َٓ ْغز٤طب ًء َؿ
Mutlu olanlar da Cennet‟tedirler. Gökler ve yer durdukça onlar da orada kalacaklardır. Rabbin
gerek görürse başka. Bu bitmeyen bir ödüldür.
(Hicr 15/45)

ٍ  َعَّ٘ب٢ َ۪ٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ ُٔزَّو
ٕٞ
ُ َٝ د
ٍ ِۜ ُ٤ػ
Kendilerini koruyanlar ise cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

(Hicr 15/46)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ غ ََل ٍّ َٰا
َ َب ِثُِٛٞا ُ ْد ُخ
“Oraya selametle, güven içinde kalmak üzere girin.”

(Hicr 15/47)

َٖ٤ ِِ۪ع ُش ٍس ُٓزَوَبث
ُ ٠َِٰ اًٗب َػَٞ  ْْ ِٓ ْٖ ِؿ ٍَّ ا ِْخِٛ سُٝ
ُ ٢ َ۪ٗضَ ْػَ٘ب َٓب كَٝ
ِ طذ
İçlerindeki kötü duyguları söküp atmış olacağız. Sedirler üzerinde kardeşçe karşılıklı oturacaklar.

(Hicr 15/48)

َٖ٤ب ِث ُٔ ْخ َش ۪عَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  َٓبَٝ ت
ٌ ظ
ُّ َٔ َ٣ ََّل
َ َٗ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ غ
Orada onlara bir yorgunluk dokunmayacak. Oradan çıkarılacak da değiller.

(Hud 11/109)

اَِّٗبَٝ َُ ِۜ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْجُٛ َ ْؼجُذُ َٰاثَٓب ۬ ُؤ٣ َٕ ا ََِّّل ًَ َٔبَُٝ ْؼجُذ٣  ۬ ُإ ََّٓل ِۜ ِء َٓبٛٓ َٰ َُ ْؼجُذ٣ َ ٍخ ِٓ َّٔب٣ ِٓ ْش٢ ۪كَ ََل ر َيُ ك
َ ْْ ُٜ َج٤ ْْ ٗ َ۪ظُٛ ُّٞكَٞ ُٔ َُ
صٞ
ٍ ُ َْش َٓ ْ٘و٤ؿ
Bunların kulluk ettikleri şeylerden dolayı onlarla tartışma. Daha önce ataları nasıl ibadet
etmişse bunlar da tıpkı o ibadeti yapıyorlar. Biz onların paylarını eksiltmeden tam veririz.
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(Bakara 2/170)

ُ ْْ ََّلٛ ًَبَٕ َٰا َثٓب ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ  َٰا َثٓب َءٗ َِۜب اِٚ ٤ْ ََِ٘ب َػ٤ْ َا َث َْ َٗزَّجِ ُغ َٓٓب ا َ ُْلَُُّٞللاُ هَب
ا َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ ار َّ ِجؼُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ
َُٕٝ زَذْٜ ٣َ  ََّلَٝ ْـًٔب٤ش
Onlara “Allah‟ın indirdiğini takip edin!” dense, “Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, o yolu izleriz!”
derler. Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse?

(Lokman 31/21)

َٕ ًَبْٞ ََُٝ َ  َٰاثَٓب َءٗ َِۜب اِٚ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ ا ثَ َْ َٗزَّجِ ُغ َٓبَُُّٞللاُ هَب
ا َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ ار َّ ِجؼُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٤ْ ش
َّ ُا
ُ ط
ش٤
َّ ُة ا
ُ َ ْذ٣ ٕب
ِ  َػزَا٠َُِٰ  ْْ اُٛ ٞػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Zuhruf 43/22)

ٓ
ٓ
َُٕٝ زَذْٜ ُٓ ْْ ِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ  ا ُ َّٓ ٍخ٠َِٰ  َع ْذ َٓٗب َٰاثَٓب َءَٗب َػَٝ ا اَِّٗبُُٞٓ ثَ َْ هَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

٠ِٓ َٰ  َع ْذ َٓٗب َٰا َثٓب َءَٗب َػَٝ ب اَِّٗبَٛٓ ُٞش ا ََِّّل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي َٓٓب ا َ ْسَٝ
ٍ ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣َ  هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
ٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Hud 11/110)

ْ َبة ك
ْ َعجَو
ْْ ُٜ َِّٗاَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ق ك
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َ ِِ ُ بخز
َ ؼ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ش ٍَّي٢ َُ۪ل
Musa‟ya o kitabı verdik; hemen ihtilafa düştüler. Rabbinin daha önceki sözü olmasaydı
aralarında hüküm verilirdi. O kitaptan dolayı onlar, içlerini kemiren bir şüphe içindedirler.
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(Yunus 10/19)

ِۜ ُبخزََِل
ْ َاؽذَح ً ك
ْ َع َجو
 َٔب٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  َث٢
ِ َٝ ًبط ا ََِّّٓل ا ُ َّٓخ
ُ َُّ٘ َٓب ًَبَٕ اَٝ
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ اٞ
َ ؼ
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar olmasaydı,
onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

(Şura 42/14)

ْ َعجَو
٠ُِٓ َٰ ذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ ثَ ْـُٛ ا ا ََِّّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞ َٓب رَلَ َّش ٓهَٝ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ش ٍَّي٢ ۪ ْْ َُلِٛ بة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞ ِسصُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُ َُو٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
َ ؼ
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.

(Hud 11/111)

ش٤
ٌ َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َ ْؼ٣ ُ ثِ َٔبَِّٚٗ ِۜ ْْ اُٜ َُ ْْ َسث َُّي ا َ ْػ َٔبُٜ ََّ٘٤ِّكَٞ ُ٤َُ ا َِّٕ ًُ ًَّل َُ َّٔبَٝ
Rabbin, her birinin yaptığının karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü O, onların yaptıklarının
iç yüzünü bilir.

(Hud 11/112)

ْ َ  ََّل رَٝ بة َٓؼَ َي
ش٤
َ كَب ْعز َ ِو ْْ ًَ َٓٔب ا ُ ِٓ ْش
ٌ َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ ُ ثِ َٔب ر َ ْؼَِّٚٗ ِۜا اَْٞ طـ
َ َ  َٓ ْٖ رَٝ د
Öyleyse sana verilen emre tam olarak uy, seninle birlikte dönüş yapanlar da uysunlar. Sakın
taşkınlık etmeyin. Çünkü o, bütün yaptıklarınızı görür.
(Ta Ha 20/81)

ْ َ  ََّل رَٝ ْْ ًُ د َٓب َسصَ ْهَ٘ب
َ ْٖ ِٓ اًُُِٞ
ِٚ ٤ْ ََِ ْؾ ِِ َْ َػ٣ ْٖ َٓ َٝ ٢ْۚ ؼ ۪ج
ِ ّجَب٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِؾ ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ا كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْذ٢ؼ ۪ج
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Sakın taşkınlık etmeyin! Yoksa öfkem üzerinize çöker.
Öfkem kimin üzerine çökerse o mahvolur gider.
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(Şura 42/15)

ة
ُ ْۚ كَ ِِ َٰز ُِ َي كَب ْد
َ ْۚ ا ْعز َ ِو ْْ ًَ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشَٝ ع
ٍ ْۚ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِزَب
هُ َْ َٰا َٓ ْ٘ذُ ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ْۚ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ  ََّل رَزَّجِ ْغ اَٝ د
َ٘ ٌُ ِۜ ْْ َ ه٤ْ َا ُ ِٓ ْشدُ َِّلَ ْػ ِذ ٍَ ثَٝ
ْْ ِۜ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ََُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبُُ ٌُ ِۜ ْْ ََّل ُؽ َّغخَ ثَٝ  َسثُّ ٌُ ِۜ ْْ َُ َٓ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بَٝ َّللاُ َسثَُّ٘ب
َه
ش٤
ُ ِۜ  ْاُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِاَٝ َ٘٘ َْۚب٤ْ ََ ْغ َٔ ُغ ث٣ َُّللا
Bundan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği gibi doğru ol, onların arzularına da uyma. De ki “Allah‟ın indirdiği
her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma emri aldım. Allah bizim Rabbimizdir; sizin de Rabbinizdir.
Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir. Bizimle sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur. Bizi bir araya
getirecek olan Allah‟tır. Dönüş O‟nadır.”

(Hud 11/113)

َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِا اًَُٞٓ٘  ََّل ر َ ْشَٝ
َٓب َء ص ُ َّْ ََّل٤ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
َّ َٔ َ ا كَزُٞٔ َِظ
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘غ ٌُ ُْ ا
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بس
َٕٝظ ُش
َ ْ٘ ُ ر
Sakın yanlış yolda olanlara bel bağlamayın; yoksa o ateş sizi de yakar. Sizin Allah ile aranıza
girecek bir dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
(Enfal 8/25)

ْۚ ا ٓ ْ٘ ٌُْ َٓخبَِٞٔظ
ة
َ ََّللا
َّ
ا ا َ َّٕ هُٞٔٓ َِا ْػَٝ ًطخ
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ْ ِ ُ َ َٖ٣ ۪ َج َّٖ اَُّز٤ا كِزَْ٘خً ََّل ر ُ ۪ظُٞارَّوَٝ
Öyle bir fitneden çekinin ki sadece içinizdeki yanlış yapanlara dokunmakla kalmaz. Bilin ki Allah'ın cezası, pek
ağırdır.

(Enfal 8/26)

َّ َزَخ٣ ْٕ َ َٕ اُٞع رَخَبك
ْْ ٌُ ٣َٰٝ بط كَ َٰب
ْ َ  ٌَ ُٓ ْغز٤ َِ۪ا اِ ْر ا َ ْٗز ُ ْْ هٝا ْر ًُ ُٓشَٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ كُٞؼ َؼل
ُ ََُّ٘طلَ ٌُ ُْ ا
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ۪ٙظ ِش
َٕٝد َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُش
ِ ِّجَب٤اُط
ْ ََّ٘ذَ ًُ ْْ ِث٣َاَٝ
Hatırlayın bir zamanlar siz, bulunduğunuz yerde ezilen bir azınlıktınız; insanların sizi kapıp kaçırmasından
korkuyordunuz. Allah, size yer yurt verdi, yardımı ile sizi destekledi, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Belki
görevlerinizi yerine getirirsiniz.
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(Hud 11/114)

َ َ حَِٰٞ ظ
ٟد َٰر ُِ َي ِر ًْ َٰش
ِ ِۜ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غَ٘ب
َّ ُجَْٖ اِٛ ُ ْز٣ د
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ
َ  ِۜ َِ ا َِّٕ ْاُ َؾ٤ْ َُّ ُصَُلًب َِٖٓ اَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ِ ا٢َؽ َشك
ْۚ ُِِزَّا ًِ ۪ش
َٖ٣
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyilikler
kötülükleri giderir. Bu, aklını başına alacaklar için bir hatırlatmadır.
(Ankebut 29/45)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِۜ ِشَٝ بء
َٓ  َػ ِٖ ْاُلَ ْؾ٠ َْٰٜ٘ َ ح َ رَِٰٞ ظ
ِ ش
َّ ُ ِۜح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ظ
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ة
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اُرْ َُ َٓٓب ا
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ َُّللا
 هَٝ َّللاِ ا َ ًْجَ ِۜ ُش
َُ ِز ًْ ُش هَٝ
Bu Kitap‟tan sana vahyedileni anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit aşırılığı ve kötülüğü engeller.
Allah‟ın zikri en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

(Ta Ha 20/132)

َ ط
َٰٟٞ  ْاُؼَبهِجَخُ ُِِز َّ ْوَٝ  ِۜب ََّل َٗ ْغـَُِٔ َي ِس ْصهً ِۜب ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصهُ ِۜ َيَٜ ٤ْ َِطجِ ْش َػ
ْ اَٝ ِحَِٰٞ ظ
َّ َُِ َي ثِبْٛ َ أْ ُٓ ْش اَٝ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini koruyanlarındır.

(Hud 11/115)

َٖ٤ ِ۪٘ ُغ ا َ ْع َش ْاُ ُٔ ْؾغ٤ُ ۪ؼ٣ َّللاَ ََّل
ْ اَٝ
ط ِج ْش كَب َِّٕ ه
Sabret. Allah güzel davrananların ödülünü eksiltmez.
(Ta Ha 20/130)

ُ ََ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ْٔ ِذ َس ِثّ َي هَ ْج
َّ ُعِ اُِٞؽ
ُ ََ هَ ْجَٝ ش ْٔ ِظ
ْٖ ِٓ َٝ  ْۚبَٜ  ِثٝؿ ُش
ْ كَب
َ َٝ َُُُٕٞٞو٣َ  َٓب٠َِٰ ط ِج ْش َػ
ْ َ اَٝ غ ِجّ ْؼ
َٰ بس َُ َؼَِّ َي ر َ ْش
٠ػ
َ َ َِ ك٤ْ َُّبئ ا
ِ َٗٓ َٰا
ِ َٜ َُّ٘اف ا
َ ؽ َش
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.
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(Ta Ha 20/131)

 ِس ْص ُمَٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘ب َُِ٘ ْل ِز٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  َشح َ ْاُ َؾْٛ َ ْْ صُٜ ْ٘ ِٓ ا ًعبَٝ  ا َ ْصٚٓ ۪  َٓب َٓز َّ ْؼَ٘ب ِث٠َُِٰ  َْي ا٤َ٘٤ْ ػ
َ ََّّٕ  ََّل ر َ ُٔذَٝ
٠اَث َْٰوَٝ  ٌْش٤َس ِثّ َي َخ
Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin
vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Hud 11/116)

ً َِ۪ع ا ََِّّل ه
َل٤
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِغب ِد ك
َ ََٕ َػ ِٖ ْاُلْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َّ ٍخ٤ا َث ِوُُٞٝ۬ ُ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ اٝ
ِ  ََّل ًَبَٕ َِٖٓ ْاُوُ ُشْٞ ََِك
َ َٖ٣ ۪ار َّ َج َغ اَُّزَٝ ْْ ْۚ ُٜ ْ٘ ِٓ َ٘ب٤ْ ِٓ َّٔ ْٖ ا َ ْٗ َغ
َٖ٤۪ٓ ا ُٓ ْغ ِشُٞٗ ًَبَٝ ِٚ ٤ ۪ا كُٞا َٓٓب اُرْ ِشكُٞٔ َِظ
Sizden önceki dönemlerde birikimi olanlar o yerlerdeki bozulmaya karşı çıksalardı olmaz
mıydı? Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapan olmadı. Yanlış yapanlar,
şımartıldıkları şeyin arkasını bırakmadı ve günahkârlar haline geldiler.
(Maide 5/63)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ِۜ غ ْؾ
ُّ ُ ُْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ َْ ْاَّلص
ِ ْ ُْ ِٜ ُِ ْٞ َبس َػ ْٖ ه
َّ ُْ ُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣  ََّلْٞ َُ
ُ  ْاَّلَ ْؽ َجَٝ َُّٕٞ٤ِٗ اُشثَّب
َ ْذ َُ ِجئ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ ٣َ
Din adamları ve bilginleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı?
Onları ne kötü yetiştiriyorlar!

(Maide 5/79)

ََُِٕٞ ْل َؼ٣ اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ََْٕٞ َٛزََ٘ب٣ ا ََّلًَُٞٗب
َ ُْ َُ ِجئِٙۜ ُِٞػ ْٖ ُٓ ْ٘ ٌَ ٍش كَ َؼ
İşledikleri kötülüklerden dolayı biri diğerine karşı çıkmazdı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌذ ا ُ َّٓخ
ً ا َٓ ْؼز َِسحُُٞذ ًِۜا هَب٣ ۪شذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُ ُٓؼَ ِزّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓ ٌۨب هْٞ ََٕ هٞظ
َُٕٞزَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”
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(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
ُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ِث َؼزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ ٓ ا َ ْٗ َغٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ  ْل٣َ اُٞٗظ ِث َٔب ًَب٤
ٍ َث ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Hud 11/117)

ُ  ِثٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُ٤ُِ  َٓب ًَبَٕ َسث َُّيَٝ
َٕٞظ ِِ ُؾ
ْ ُٓ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ ٍْ ِْ ظ
Yoksa senin Rabbin, doğal düzeni koruyan bir halkı varken, zulmederek, o kentleri işe yaramaz
hale getirecek değildir.
(Nisa 4/147)

 ًٔب٤ َِّ۪للاُ شَب ًِ ًشا َػ
َ ِْٕ َّللاُ ِثؼَزَا ِث ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ُ  َٰا َٓ ْ٘زَٝ ْْ ُ ش ٌَ ْشر
َ ْل َؼ َُ ه٣ َٓب
Eğer inanıp güvenmiş olarak görevlerinizi yerine getirirseniz, Allah size ne diye azap etsin? Allah her iyiliği
bilir, karşılığını verir.

(Rad 13/11)

ُ ََ ْؾل٣ ۪ٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبد ِٓ ْٖ ث
ِۜ ُ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هَٚٗٞظ
ٌ َُ ُٓؼَ ِوّجَُٚ
٠ ٍّ َؽز هْٞ َّ ُش َٓب ثِو٤ِ َُـ٣ َّللاَ ََّل
َّللاِ ا َِّٕ ه
ٍٍ اَٝ ْٖ ِٓ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ  َٓبَٝ ُْٚۚ َُ َّ ًءا كَ ََل َٓ َشدٞع
ُٓ ٍّ ْٞ ََّللاُ ثِو
اِ ٓرَا ا َ َسادَ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ا َٓب ثِب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler vardır; Allah‟ın emriyle onu koruma altına alırlar. Bir toplum
kendinde olanı bozmazsa, onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse, kimse engel olamaz.
Onların Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları yoktur.

(Hud 11/118)

َٓ ْٞ ََُٝ
َٖ٤ َ۪ٕ ُٓ ْخز َ ِِلَُُٞضَ ا٣  ََّلَٝ ً اؽذَح
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
َ َُّ٘شب َء َسث َُّي َُ َغؼَ ََ ا
Gerekeni Rabbin yapsaydı elbette insanları bir tek ümmet yapardı, onlar muhalif olmayı
sürdüreceklerdir.
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(Bakara 2/30)

ٓ
بَٜ ٤ ُ۪ ْل ِغذُ ك٣ ْٖ َٓ بَٜ ٤ ۪ا اَر َ ْغ َؼ َُ كُُٞٓ لَ ِۜخً هَب٤ َِ۪ع خ
ِ  ْاَّلَ ْس٢ َعب ِػ ٌَ ِك٢ّ ِ۪ٗاِ ْر هَب ٍَ َسث َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخ اَٝ
َُٕٞٔ َِ ا َ ْػَِ ُْ َٓب ََّل ر َ ْؼ٢ّ۪ٓٗ ِِط َُ ِۜ َي هَب ٍَ ا
َ غ ِجّ ُؼ ِث َؾ ْٔذ
ُ ُّٗوَذَٝ ِى
َ ُٗ ُٖ ٗ َْؾَٝ  ْغ ِليُ اُ ِذّ َٓٓب ْۚ َء٣َ َٝ
Rabbin bir gün meleklere, “Yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum.” dedi. Melekler, “Orada tabii düzeni
bozacak ve kan dökecek bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın, sana içten boyun
eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız.” dediler. Allah: “Ben sizin bilmediklerinizi
bilirim!” dedi.

(Bakara 2/213)

ّ ََّٖ ُٓج٤۪ َِّللاُ اَُّ٘ج
َ َاؽذَح ً كَجَؼ
ن
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ش ه
ُ ًََُّ٘بَٕ ا
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗضَ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ش ِ۪ش
ِ ّ بة ثِب ُْ َؾ
ْ  َٓبَٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪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 ْر
 هَٟذَٜ َ ْۚ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤َّ٘بدُ ثَ ْـ٤ِ َْاُج
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ شب ُء ا
Başlangıçta insanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan Nebiler 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, inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı doğru bir yola
yöneltir.

(Hud 11/119)

ْ َّٔ َ رَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ ُِ َٰز ُِ َي َخَِوَٝ ا ََِّّل َٓ ْٖ َس ِؽ َْ َسث ِۜ َُّي
بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخَٜ ذ ًَ ِِ َٔخُ َس ِثّ َي ََّلَ َِْٓـَٔ َّٖ َع
َٖ٤ا َ ْع َٔ ۪ؼ
Sadece Rabbinin ikramda bulundukları muhalif olmazlar. O, insanları bunun için yaratmıştır.
Rabbinin şu sözü kesinleşti: “Cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım.”
(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 َِٕ ثْٝظ ُش
ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ػ ِۜ َُّ ا
َ َ ُ ْْ اٛ َْ َ َُٰئِ َي ًَ ْبَّلَ ْٗؼَ ِبّ ثٝ۬ ُ  ِۜب اَٜ َِٕ ثَُٞ ْغ َٔؼ٣ إ ََّل
ِ ُج٣
َُِِْٕٞاُـَبك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
gerçeği 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.
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(Enbiya 21/98)

َُٕٝ ِاسدَٝ بَٜ َُ ْْ ُ َّ٘ ِۜ َْ ا َ ْٗزَٜ ت َع
ُ ظ
ٕ هُٝ
َ َّللاِ َؽ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ َٓب ر َ ْؼجُذَٝ ْْ ٌُ َِّٗا
Hem siz, hem de Allah ile aranıza koyarak kulluk ettikleriniz cehennem odunudur. Siz oraya gireceksiniz.

(Secde 32/12)

بس ِع ْؼَ٘ب
ْ َع ِٔ ْؼَ٘ب ك
ُ ًِ َٕ َٗبُٞٓ  اِ ِر ْاُ ُٔ ْغ ِشٟ ر َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
َ َٝ ظ ْشَٗب
َ  ِۜ ْْ َسثَّ َٓ٘ب ا َ ْثِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثِٜ ا ُس ُ۫ ُؤ ِعٞغ
َُِٕٞ٘هُٞٓ طب ُِ ًؾب اَِّٗب
َ َْ َٔ َٗ ْؼ
Suçluların, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğerek "Rabbimiz, gerçeği gözümüzle gördük ve kulağımızla
duyduk; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bilgi sahibi kimseleriz." dedikleri sıradaki hallerini bir
görsen!

(Secde 32/13)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخَٜ  ََّلَ َِْٓـَٔ َّٖ َع٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َؽ َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰذُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ٤ْ َ  ِشئَْ٘ب َ ََّٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْع َٔ ۪ؼ
Tercihi biz yapsaydık kesinlikle herkesi hidayete erdirirdik. Ama benim şu sözüm gerçekleşecektir: “Cehennemi
cinler ve insanlarla dolduracağım.”

(Hud 11/120)

 ْاُ َؾ ُّنِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ َٓعب َء َى كَٝ ۪ كُ َٰإادَ ْۚ َىِٚع َِ َٓب ُٗضَجِّذُ ث
ِ َ َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗج٤َِض َػ
ُّ ُ ًُ ًَّل َٗوَٝ
ُ اُش
ُّ ٓبء
َ  ِػْٞ َٓ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ٌظخ
Elçilerle ilgili olarak sana anlattığımız her haberle yüreğini pekiştiriyoruz. Bu yolla sana,
bütünüyle gerçek, inanıp güvenenlere öğüt ve ibret olan şeyler anlatılmaktadır.

(Hud 11/121)

َُِٕٞٓب
ِ  َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ِۜ ْْ اَِّٗب َػ٠َِٰ ا َػَُِٞٔ َٕ ا ْػُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ
İnanmayanlara de ki “Kendi konumunuza uygun olanı yapın, biz de yapıyoruz.
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(En'am 6/135)

ُ ٌُ َ َٕ َٓ ْٖ رُٞٔ َِف ر َ ْؼ
ُ َػب ِه َجخُ اُذ ِۜ َِّاسَُٚ ٕٞ
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗ ِز ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ َب ه٣َ َْ ُه
َ َبٓ ْۚ ٌَ ك
َ ْٞ غ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ ََّلَِّٚٗا
َُٕٞٔ ُِ اُظب
De ki: “Ey Halkım! Elinizden ne geliyorsa yapın. Ben de yapacağım. Sonunda bu yurt kimin olacak,
öğreneceksiniz. Şu bir gerçek ki yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar.”

(Hud 11/93)

ْٖ َٓ َٝ ِٚ ٣ُ ْخ ۪ض٣ اة
ٌ َ ػز
ِ  َػ٢ّ۪ٗ ِ َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َػَُِٞٔ  ِّ ا ْػْٞ ََب ه٣َٝ
َ ِٚ ٤ َ۪أْر٣ ْٖ َٓ َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ ٌَ ِۜ ٓب
َ ْٞ ع
ت٤
ٌ ۪ َٓ َؼ ٌُ ْْ َسه٢ّ۪ٗ ِا اُٞاسر َ ِو ٓج
ٌ ِۜ  ًَبرَٞ ُٛ
ْ َٝ ِة
“Ey halkım! Elinizden ne geliyorsa yapın. Ben de yapacağım. Kişiyi rezil edecek olan azap kime gelecekmiş,
yalancı kimmiş yakında öğrenirsiniz! Olacakları bekleyin bakalım, sizinle beraber ben de bekliyorum.”

(Hud 11/122)

ْۚ ا ْٗز َ ِظ ُشَٝ
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝ
Bir de neler olacağını gözleyin, biz de gözlüyoruz.”
(Enam 6/158)

ْ أ٣َ ْٝ َ  َسث َُّي ا٢أ ْ ِر٣َ ْٝ َ  ُْ ْاُ َٔ َٰ ِٓ ِئ ٌَخُ اُٜ ٤َ َِٕ ا ََِّّٓل ا َ ْٕ رَأْرٝظ ُش
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ د َس ِثّ ِۜ َي
ر
ِ ب٣َ غ َٰا
ِ
ُ  َث ْؼ٢
َ
َ
ْ َغج
ْ َ٘ٓ ب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاَٜ ُٗ َٔب٣غب ۪ا
بَٜ ِٗ  َٔب٣ ۪ا٢ٓ ۪ذ ك
ِ ب٣َ غ َٰا
ً  ْ٘لَ ُغ َٗ ْل٣َ د َس ِثّ َي ََّل
ُ َث ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َذ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝ ًْش ِۜا هُ َِ ا ْٗز َ ِظ ُٓش٤َخ
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden
ölüm belirtilerinin gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin
imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir. De ki “Bekleyin, biz de
bekliyoruz.”

(Yunus 10/102)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ ِۜ ْْ 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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(Hud 11/123)

 َٓب َسثُّ َيَٝ ِٚ ِۜ ٤ْ َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ُُٙ كَب ْػجُ ْذًُُِّٚ ُ ْش َع ُغ ْاَّلَ ْٓ ُش٣ ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ع
ِ اَٞ ََّْٰٔت اُغ
ُ ٤ ِ هّٰللِ َؿَٝ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ََُِٕٞٔ ِثـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
Göklerde ve yerdeki bütün bilinmeyenleri bilmek Allah‟a mahsustur. Her iş O‟na varır. Sen
O‟na kul ol ve O‟na güvenip dayan. Senin Rabbin yaptığınız işlerden habersiz değildir.
(Furkan 25/58)

ش ْۚا٤
ً ۪ خ َ۪جٙة ِػجَب ِد
ِ ُُ۪ٞٗ ثِزٚ ِث٠ ًَ َٰلَٝ ِِٙۜ ۪ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ْٔذ
َ َٝ ُدُٞٔ َ٣  ََّل١ ۪ ِ اَُّز٢
ّ  ْاُ َؾ٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
Ölmeyen, hep diri olana dayan! Her şeyi mükemmel yapması sebebiyle ona yönel! Kullarının günahlarından
Allah‟ın haberdar olması yeter!

(Şuara 26/216)

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

(Şuara 26/217)

ْ٤ِ اُش ۪ؽ
َّ ض٣
ِ  ْاُ َؼ ۪ض٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
Sen, daima üstün ve ikramı bol olana güvenip dayan!

(Şuara 26/218)

ُّ َُٖٞ رَو٤ي ۪ؽ٣
َ  َٰش٣َ ١ ۪اََُّز
Kalktığında seni görene,

(Şuara 26/219)

َٖ٣ ۪بعذ
َّ ُ ا٢ِرَوَُِّجَ َي كَٝ
ِ غ
Ve boyun eğenler arasında dönüp dolaşmanı görene!

(Şuara 26/220)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗا
Çünkü daima dinleyen ve bilen odur!
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(Neml 27/65)

ِۜ ْت ا ََِّّل ه
َُُٕٞ ْجؼَض٣ ََّٕب٣ََٕ اَٝ ْشؼُ ُش٣  َٓبَٝ َُّللا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ ِك٣َ هُ َْ ََّل
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
َ ٤َع ْاُـ
De ki: Göklerde ve yerde olan hiç kimse gizli bilgileri bilmez, onu sadece Allah bilir. Onlar ne zaman
diriltileceklerinin farkında bile değillerdir.”

(Neml 27/66)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ُٔ ِْ َّاس َى ِػ
َُٕٞٔ ب َػَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ َْ  ٰ۠ب َثَٜ ْ٘ ِٓ  ش ٍَّي٢ ۪ ْْ كُٛ َْ اَّل ِخ َش ٰ۠حِ َث
َ َث َِ اد
Aslında onların ahiret ile ilgili bilgileri yeterli seviyeye gelmiştir ama yine de o konuda şüphe içindedirler. İşin
doğrusu onlar o konuda körlük ediyorlar.

(Neml 27/78)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ْٚۚ ۪ ِٔ ٌْ  ْْ ثِ ُؾُٜ َ٘٤ْ َ ث٢َ ْو ۪ؼ٣ ا َِّٕ َسث ََّي
ُْ ْۚ ٤ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
Rabbin kendi hükmüyle, taraflar arasında kararını verecektir. O daima üstündür, her şeyi bilir.

(Neml 27/79)

ِۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ كَز
ٖ٤
ِ ن ْاُ ُٔ ۪ج
ِ ّ  ْاُ َؾ٠ََِّللاِ اَِّٗ َي َػ
Sen sadece Allah‟a güvenip dayan, sen açık gerçekler üzerindesin!
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