HİCR SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌثّٰللِ َِِٓ ت
ُ١تٌش ۪ؼ
ُ َت
َّ ْث
ر ِخ هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ خِ ْغ
ُ١ِ تٌش ِـ
َّ ِٓ َّ َٰ تٌش ْـ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Hicr 15/1)

ٓ١
ِ َثزُ ْتٌ ِىصَث٠ت ٌٓ َٰٰ۠ش شِ ٍْ َه َٰت
ٍ لُ ْش َٰت ٍْ ُِ ۪دَٚ ج
ELİF! LAM! RA! Bunlar, o Kitap’ın; açıklayan Kur’ân’ın ayetleridir.
(Neml 27/1)

ٓ١
ٍ  ِوصَثَٚ ِْ َثزُ ْتٌمُ ْش َٰت٠ظ شِ ٍْ َه َٰت
ٍ ج ُِ ۪د
ٓ ٰ۠ َٰغ
Tâ-Sîn! Bunlar Kur’ân’ın, apaçık Kitab’ın ayetleridir.

(Neml 27/2)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإٜخُ ْؾ َٰشَٚ ًُٜ٘ذ
İnanıp güvenenler için bir rehber ve bir müjdedir.

(Neml 27/3)

َٰ ْ ُِ٘ ُْ خَٚ َ ذٛتٌض َٰو
َّ َُُْٛإْ ش٠َٚ َ ذٍَٰٛ ص
َُِْٕٛلُٛ٠ ُْ ُ٘ ِثْل ِخ َشذ
َّ ٌَْ تُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪تٌََّز
Onlar, namazı düzgün ve sürekli kılan, zekâtı da veren kimselerdir. Ahirete inancı tam olanlar onlardır.

(Neml 27/4)

َٰ ْ َْ ِخُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ت َِّْ تٌَّز
َُْٛٙ َّ  ْؼ٠َ ُْ ُٙ َ ُْ فُٙ ٌَ ُْ ت َ ْػ َّثُٙ ٌَ ََّّٕث٠ َثْل ِخ َشذِ ص
Ahirete inanmayanlara ise işlerini güzel gösteririz. Onlar bocalar dururlar.
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(Hicr 15/2)

َٓ١ّ۪ ٍِ ت ُِ ْغُٛٔ َوثْٛ ٌَ تَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ تٌَّزَٛ َ٠ ُسخَ َّث
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, zaman zaman “Keşke biz de tam teslim olan
Müslümanlardan olsak” diye çok arzu ederler.
(Neml 27/14)

ُ ْٔ ت فَثٍُٛػ
ُ ُْ ُٙ غ
َٓ٠ ْ۪ف َوثَْ َػثلِدَرُ ْتٌ ُّ ْف ِغذ
ُ َٚ ظ ٍْ ًّث
ُ ُث ت َ ْٔفَٙٓ ْمََٕص١ْ َ ت ْعصَٚ ثَٙ ِت خُٚ َؼ َفذَٚ
َ ١ظ ْش َو
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.

(Yasin 36/7)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ َْلُٙ َ ت َ ْوع َ ِش ِ٘ ُْ فٍٝٓ َٰ  ُي َػْٛ ٌََمَ ْذ َـ َّك ْتٌم
Onların çoğu, bunun gerçekten Allah’ın sözü olduğunu anladı ama inanıp güvenemiyorlar.

(Hicr 15/3)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
َ َ ُُ ْتْلَ َِ ًُ فِٙ ِٙ ٍْ ُ٠َٚ تَُٛص َ َّصَّؼ٠َٚ تٍُٛأ ْ ُو٠َ ُْ ُ٘ رَ ْس
َ ْٛ غ
Bırak onları yesin içsin hayatın tadını çıkarsınlar, beklentileri kendilerini oyalasın; nasıl olsa
yakında öğrenecekler.
(Müminun 23/54)

ٓ١
ٍ  ۪ـٝ ُْ َـصهِٙ ِ غ َّْ َششٟ ۪فَزَ ْس ُ٘ ُْ ف
Onları, bir süreye kadar daldıkları şey içinde bırak!

(Müminun 23/55)

َٓ١ َ۪ٕخَٚ َْ تََّٔ َّث ُٔ ِّذُّ ُ٘ ُْ خِ۪ٗ ِِ ْٓ َِث ٍيُٛغد
َ َ ْف٠َت
Onlar ne sanıyorlar: Kendilerine mal ve evlat vermekle,

(Müminun 23/56)

ُ ثس
ََْٚ ْؾؼُ ُش٠ ز خَ ًْ َْل
ِ  َْشت١ ْتٌ َخِٟ ُْ فُٙ ٌَ ع
َ ُٔ
ِ غ
Onların iyilikleri için mi koşturuyoruz! Hayır, aslında kavramıyorlar.
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(Ahkaf 46/20)

َ ُْ ُ ثس ت َ ْر َ٘ ْدص
 ۚثَٙ ت ْعص َ ّْص َ ْؼص ُ ُْ ِخَٚ ث١َ ْٔ ُّث ِش ُى ُُ تٌذ١َ  َـٟ ّ۪ َدث ِش ُى ُْ ف١ِ غ
ُ ُ ْؼ َش٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ِ ٌَّٕ تٍَٝت َػَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض تٌَّز
ُْ ُ  ِخ َّث ُو ْٕصَٚ ك
ِ  ْتْلَ ْسَْٟ ِفْٚ ِخ َّث ُو ْٕص ُ ُْ ش َ ْغص َ ْى ِد ُشٛ
َ َ ػز
َ َْْٚ َ ََ ش ُ ْؽضْٛ ١َ ٌفَ ْث
ِ ّ  ِْش ْتٌ َف١َض ِخغ
ِ ُٙ ٌتج ْت
َُْٛغم
ُ ش َ ْف
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.”

(Kalem 68/44)

ُ ١ ُْ ِِ ْٓ َـُٙ عَٕ ْغص َ ْذ ِس ُؼ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ْط َْل
ِ ٠ َٰ۪ زَت ْتٌ َفذِٙج ِخ
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َِ َٚ ٟ ۪ٔفَزَ ْس
َ ط
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Kalem 68/45)

ٓ١ ۪ َِصٞ ۪ذ١ْ  ُْ ت َِّْ َوُٙ ٌَ ٟ ٍِْ۪ ُ تَٚ
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(Mearic 70/41)

َٓ١ ۪لُٛ َِث ٔ َْف ُٓ ِخ َّ ْغدَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ًْشت١ ت َ ْْ ُٔ َد ِذّ َي َخٍٝٓ َٰ َػ
O kâfirlerin yerine daha iyisini getirmenin ölçüsünü! Biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

(Mearic 70/42)

َُْٚ َػذُٛ٠ ٞ ۪ ُُ تٌَّزُٙ َِ ْٛ َ٠ تُُٛ ََلل٠ ٝت َـصهَُٛ ٍْؼَد٠َٚ تٛظ
ُ َٛ ُخ٠ ُْ ُ٘ فَزَ ْس
Bırak da tehdit edildikleri gün ile yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar.

(Mearic 70/43)

َُْٛفِعُٛ٠ ح
ِ َْ َِِٓ ْتْلَ ْؼذَتَٛ ْخ ُش ُؼ٠ ََ ْٛ َ٠
ً ض ِع َشت
ٍ ص
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ تُٙ ََّٔػث َوث
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

َُْٚ َػذُٛ٠ تُٛٔ َوثٞ ۪ َُ تٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّر َٰر ٌِ َه ْتُٙ ُثس ُ٘ ُْ ش َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَث ِؽ َؼرً ت َ ْخ
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.
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(Hicr 15/4)

ٍَُٛث ِوصَثج َِ ْؼَٙ ٌََٚ َ ٍر ت َِّْل٠ َِٓث ت َ ٍَْ٘ ْىَٕث ِِ ْٓ لَ ْشَٚ
Biz hiç bir kenti bilinen bir kitabı olmadan etkisizleştirmedik.
(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ ٓمَث َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ َ۪ثش٠ ُى ُْ َٰت١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ َأْشِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََتْل ْٔ ِظ ت
ِ ْ َٚ ِّٓ َث َِ ْؼؾ ََش ْتٌ ِؽ٠
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ تِٙ  ت َ ْٔفُ ِغٍٝٓ َٰ ػ
َ َٚ َث١ْٔ ُّذ ُ تٌذٛ١َٰ  ُُ ْتٌ َفُٙ ْغ ََّششَٚ  ت َ ْٔفُ ِغَٕثٍٝٓ َٰ  ْذَٔث َػِٙ ؽ
َ تٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَت لَثْٛ َ٠
َ تُٚذِٙ ؽ
َٓ٠ت َوثفِ ۪شَُٛٔوث
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Enam 6/131)

ُ ِ خٜ ٍِ َه ْتٌمُ َٰشْٙ ُِ َ ُى ْٓ َسخ َُّه٠ ُْ ٌَ ْْ َ َٰر ٌِ َه ت
ٍَُِْٛث غَثفَٙ ٍُْ٘ َ تَٚ ٍُ ٍْ ظ
Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz hale getirmez.

(En'am 6/156)

َٓ ٍَٰٝ ثج َػ
َٓ١ ٍِ۪ ُْ ٌَغَثفِٙ ِعص
ُ َ ت تَِّٔ َّٓث ت ُ ْٔ ِض َي ْتٌ ِىصٌُٛٓ ُٛت َ ْْ شَم
َ ت ِْْ ُوَّٕثَٚ  ِْٓ ِِ ْٓ لَ ْد ٍِٕ َۖث١َغثبِفَص
َ ػ ْٓ د َِست
Yoksa şöyle derdiniz: "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."

(En'am 6/157)

ًُٜ٘ذَٚ ُْ َّٕر ِِ ْٓ َس ِخّ ُى١ِ َ ۚ ُْ فَمَ ْذ َٓؼث َء ُو ُْ خُٙ ْٕ ِِ ٜثج ٌَ ُى َّٕٓث ت َ ْ٘ َٰذ
ُ َ َٕث ْتٌ ِىص١ْ ٍَ ت َ َّٓٔث ت ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ تٌُُٛٛ شَمْٚ َ ت
ْ َ  َس ْـ َّ ۚر فَ َّ ْٓ تَٚ
ْٓ َْ َػُٛص ِذف
ِ ث٠َ ج ِخ َٰث
ْ ٠َ َٓ٠ ۪ تٌَّزٞعٕ َْؽ ِض
ز ه
َ َّظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ َوز
َ ثَٙ ْٕ ف َػ
َ َٚ َِّللا
َ َصذ
َُْٛص ِذف
ْ ٠َ تُٛٔج ِخ َّث َوث
ُٓ ث ِشَٕث٠َ َٰت
ِ  َء ْتٌ َؼزَتٛع
Ya da şöyle derdiniz: “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 sarılan ve onlardan uzak
duranlardan daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ayetlerimizden uzak duranları, uzaklaşmalarına karşılık, kötü
bir azap ile cezalandıracağız.

(Ta Ha 20/134)

ً ع
ْٓ ِِ َثشِ َه٠ْل فََٕصَّدِ َغ َٰتٛ
َ ٍْ ع
ُ َٕث َس١ْ ٌَِس ت
ٍ  ت َ َّٓٔث ت َ ٍَْ٘ ْىَٕث ُ٘ ُْ خِؼَزَتْٛ ٌََٚ
َ  َْٓل ت َ ْسْٛ ٌَ ت َسخََّٕثٌُٛج ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ۪ٗ ٌَمَث
ٜٔ َْخ َٰضَٚ لَ ْد ًِ ت َ ْْ َٔ ِز َّي
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.
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(Şuara 26/208)

َْٚث ُِ ْٕز ُِسَٙ ٌَ  ٍر ت َِّْل٠َ  َِٓث ت َ ٍَْ٘ ْىَٕث ِِ ْٓ لَ ْشَٚ
Onları uyarmadan hiçbir kenti helak etmedik.

(Şuara 26/209)

َ  َِث ُوَّٕثَٚ ٰٜ۠ ِر ْو َٰش
َٓ١ّ۪ ٌِ ظث
Ve hatırlatmadan. Biz haksızlık yapmayız.

(Kasas 28/59)

ً ع
َ  ْد َؼ٠َ ٝ َـصهٜ ٍِ َه ْتٌمُ َٰشْٙ ُِ  َِث َوثَْ َسخ َُّهَٚ
 َِث ُوَّٕثَٚ ثشِٕ َۚث٠َ  ُْ َٰتِٙ ١ْ ٍَت َػٍَُْٛص٠ ْلٛ
ُ ث َسَٙ ِّ ِ ُ  تٟط ۪ ٓف
َ ثَٙ ٍُْ٘ َ تَٚ  ت َِّْلٜ ْتٌمُ َٰ ٓشٟ ٍِ ِىْٙ ُِ
َُّْٛ ٌِ ظث
Senin Rabbin, kendilerine âyetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez.
Etkisizleştirdiği kentler, sadece halkı zalim olanlardır.

(Hicr 15/5)

َْٚ ْغصَأ ْ ِخ ُش٠َ  َِثَٚ ثَٙ ٍََِث ش َ ْغ ِد ُك ِِ ْٓ ت ُ َِّ ٍر ت َ َؼ
Bir toplum kendine biçilen süreyi ne kısaltabilir ne de uzatabilir.
(Nahl 16/61)

ٓ
ُ ِثط خ
ٝۚ ّغ
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌََٚ
تخز ُ ه
َ ُِ ًٍ  ت َ َؼٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ ُش ُ٘ ُْ ت٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ث ِِ ْٓ ٓدَتخَّ ٍرَٙ ١ْ ٍَ ُْ َِث ش َ َش َن َػِٙ ِّ ٍْ ظ
َ ٌََّّٕللاُ ت
َُِْٛ  ْغص َ ْم ِذ٠َ  َْلَٚ ًعث َػر
َ ََْٚ ْغصَأ ْ ِخ ُش٠  ُْ َْلُٙ ٍُفَ ِثرَت َٓؼث َء ت َ َؼ
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.

(Ta Ha 20/129)

ْ َع َدم
ّٝغ
َ ُِ ًت َ َؼَٚ س ِِ ْٓ َس ِخ َّه ٌَ َىثَْ ٌِضَ ت ًِث
َ  َْل َو ٍِ َّرْٛ ٌََٚ
Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

(Müminun 23/43)

ََْٚ ْغصَأ ْ ِخ ُش٠  َِثَٚ ثَٙ ٍََِث ش َ ْغدِ ُك ِِ ْٓ ت ُ َِّ ٍر ت َ َؼ
Bir toplum kendine biçilen süreyi ne öne alabilir ne de erteleyebilir.
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(Müminun 23/44)

ُْ ُ٘  َؼ َؼ ٍَْٕثَٚ عث
ً  ُْ َخ ْؼُٙ ع
ُ عٍََٕث شَصْ َشت ُوٍَّ َّث َٓؼث َء ت ُ َِّرً َس
ُ ع ٍَْٕث ُس
َ ُٖ فَثَشْ َد ْؼَٕث َخ ْؼُٛث َوزَّخَٙ ٌُٛع
َ ظ ُ َُّ ت َ ْس
َ ۚ ۪ت َ َـثد
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ٍَ َْلْٛ َط فَدُ ْؼذًت ٌِم٠
Sonrasında da elçilerimizi ardı ardına 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!

(Hicr 15/6)

ُْٕٛ ِٗ تٌ ِزّ ْو ُش تَِّٔ َه ٌَ َّ ْؽ١ْ ٍَ ُٔ ِ ّض َي َػٞ ۪ث تٌَّزَٙ ُّ٠ََٓث ت٠ تٌُٛلَثَٚ
Dediler ki “Ey kendisine Zikir indirilen kişi! Sen tamamen cinlerin etkisindesin.
(Müminun 23/70)

َُْٛ٘ ثس
ِ ك َو
ِ ّ ت َ ْوع َ ُش ُ٘ ُْ ٌِ ٍْ َفَٚ ك
ِ ّ َْ خِ۪ٗ ِؼَّٕر خَ ًْ َٓؼث َء ُ٘ ُْ خِ ْثٌ َفٌَُُٛٛم٠ َْ َ ت
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.

(Müminun 23/71)

ُْ ِ٘ َٕث ُ٘ ُْ خِ ِز ْو ِش١ْ َ  َّٓ َخ ًْ تَشِٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ِ َ غذ
ُ  ْتْلَ ْسَٚ ُتزَٛ ََّّٰز تٌغ
َ َت َءُ٘ ُْ ٌَفَٛٓ ْ٘ َ  تشَّدَ َغ ْتٌ َف ُّك تِٛ ٌََٚ
َُْٛ ُْ َػ ْٓ ِر ْو ِش ِ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظُٙ َف
Eğer doğru, bunların arzularına göre şekillense göklerin, yerin ve oralardaki her şeyin düzeni bozulur. Aslında
bunlara, zikirlerini getirdik ama bunlar zikirlerinden yüz çeviriyorlar.

(Saffat 37/35)

ََْٚ ْغص َ ْى ِد ُش٠ َُّللا
 ُْ َْٓل ت ٌََِٰٗ ت َِّْل هُٙ ٌَ ًَ ١ ۪ت تِرَت لُٛٔٓ  ُْ َوثُٙ َِّٔت
Onlara: “Allah’tan başka ilah yoktur” denilince büyüklenirlerdi;

(Saffat 37/36)

ْٛ
ٍ ُٕ ِصَٕث ٌِؾَث ِػ ٍش َِ ْؽَٙ ٌِ ت َٰتٛثس ُٓو
ِ َ َْ تَبَِّٕث ٌَصٌُُٛٛم٠َ َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْتٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ خَ ًْ َٓؼث َء خِ ْثٌ َف
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.
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(Tekvir 81/19)

ُ٠ٍ  ٍي َو ۪شٛع
ُ  ُي َسْٛ َتَُِّٔٗ ٌَم
Kur’ân değerli bir elçinin ilettiği sözdür,

(Tekvir 81/20)

ٓ١
ٍ  ْتٌ َؼ ْش ِػ َِ ۪ىِٞذٍ ِػ ْٕذَ رَّٛ ُ لٞ ۪ر
Arşın, yönetimin sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

َ ُِ
ٓ١
ٍ ِ۪ َ طثعٍ ظ َ َُّ ت
orada saygı gören, güvenilir elçinin, Cebrail’in ilettiği sözdür.

(Tekvir 81/22)

ْٛ
ِ ص
َ  َِثَٚ
ٍ ۚ ُٕثـدُ ُى ُْ خِ َّ ْؽ
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.

(Hicr 15/7)

َٓ١ ۪صثدِل
َ ْٕ َٕث خِ ْثٌ َّ َٰ ٍٓةِ َى ِر ت ِْْ ُو١ ۪ َِث شَأْشْٛ ٌَ
َّ ٌس َِِٓ ت
Söylediğin doğruysa bize melekleri getirsene?”
(Enam 6/111)

تُٛٔءٍ لُدُ ًَل َِث َوثْٟ ؽ
َ ًَّ  ُْ ُوِٙ ١ْ ٍَ َـؾ َْشَٔث َػَٚ ٝ َٰشْٛ َّ ٌ ُُ ْتُٙ َّ ٍَّ َوَٚ َ ُُ ْتٌ َّ ٍَٰٓةِ َىرِٙ ١ْ ٌَِ تَََّٕٔث ٔ ََّض ٌْ َٕٓث تْٛ ٌََٚ
َٓ َ٠ ْْ َ ت ت َِّْٓل تُٕٛٓ ِِ ُْإ١ٌِ
ٍََُْٛٙ َ ْؽ٠ ُْ ُ٘  ٌَٰ ِى َّٓ ت َ ْوع َ َشَٚ َُّللا
ؾث َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
gerekeni Allah yaparsa başka. Fakat çoğu kendine hâkim olmaz.

(Fussilet 41/14)

ؽث َء َسخَُّٕث
َٓ ْٛ ٌَ تٌَُّٛللاَ لَث
ُ تٌش
ُّ ُُ ُٙ ْتِ ْر َٓؼث َءش
ت ت َِّْل هُٚٓ ُْ ت َ َّْل ش َ ْؼدُذِٙ  ِِ ْٓ خ ٍَْ ِفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  ِْٓ ت١َع ًُ ِِ ْٓ خ
ََْْٚلَ ْٔضَ َي َِ َٰ ٍٓةِ َىرً فَ ِثَّٔث ِخ َّٓث ت ُ ْس ِع ٍْص ُ ُْ ِخ۪ٗ َوثفِ ُش
Kendilerinden önce ve onlardan sonra gelen elçiler “Allah’tan başkasına kul olmayın.” dediklerinde şu karşılığı
almışlardı: “Rabbimiz gerek görseydi melekleri indirirdi. Biz, sizin elçiliğinizi tanımayız.”
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(İsra 17/94)

ً ع
َ ت ت َ َخ َؼٌُٛٓ  ت َِّْٓل ت َ ْْ لَثٜٓ َٰذُٙ ٌت تِ ْر َٓؼث َء ُ٘ ُُ ْتُٕٛٓ ِِ ُْإ٠ ْْ َ ثط ت
ْلٛ
ُ َّللاُ خَؾ ًَشت َس
ط ه
َ ٌَّٕ َِث ََِٕ َغ تَٚ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak
bir insanı mı gönderdi?”

(İsra 17/95)

ْ ُِ َْٛؾ
ً ع
ُ ّْ ٠َ ض َِ َٰ ٍٓةِ َىر
ْلٛ
َّ ٌ ُْ َِِٓ تِٙ ١ْ ٍََٓ ٌَٕ ََّض ٌَْٕث َػ١ّٕ۪ ِط َّة
ِ َّٓ غ
ُ ثء ٍََِ ًىث َس
ِ  ْتْلَ ْسِٟ َوثَْ فْٛ ٌَ ًْ ُل
De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”

(Hicr 15/8)

ٓ
َ ْٕ ُِ ت تِرًتُٛٔٓ  َِث َوثَٚ ك
َٓ٠ظ ۪ش
ِ ّ َِث ُٕٔ ِ َّض ُي ْتٌ َّ ٍَٰةِ َىرَ ت َِّْل خِ ْثٌ َف
Biz melekleri sadece gerçek bir iş sebebiyle göndeririz. Gönderdikten sonra da onlara artık süre
tanınmaz.
(Furkan 25/21)

ٟت ۪ ٓفٚ َسخََّٕث ٌَمَ ِذ ت ْعص َ ْىدَ ُشٜ ٔ ََٰشْٚ َ َٕث ْتٌ َّ َٰ ٍٓةِ َىرُ ت١ْ ٍَ َْٓل ت ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ َْ ٌِ ٓمَث َءَٔثَٛ ْش ُؼ٠ َٓ َْل٠ ۪لَث َي تٌَّزَٚ
شت١
ُ ْٛ َ ػص
ً ت َو ۪دُٛػص
َ َٚ ُْ ِٙ ت َ ْٔفُ ِغ
Bizimle karşılaşmayı temenni etmeyenler; “Bize melekler indirilse veya bizzat Rabbimizi görsek ya?” derler.
Kendi kendilerini pek büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler.

(Furkan 25/22)

ٓ
ستٛ
ً َْ ِـ ْؽ ًشت َِ ْف ُؽٌُُٛٛم٠َ َٚ َٓ١ِ۪  َِةِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ ْؽ ِشْٛ ٠َ َْٜ ْتٌ َّ ٍَٰةِ َىرَ َْل خُ ْؾ َٰشْٚ  َش٠َ ََ ْٛ ٠َ
Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler onlara: “Yasak!
Size sevinmek yasaklanmıştır! ” derler.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ ۚ َُ َْلَٙ َثس َؼ
ثَٙ ػزَت ِخ
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ تَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪تٌَّزَٚ
ُ َُّ َخف٠  َْلَٚ تُٛشُّٛ َ١َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝع
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
سٛ
ٍ ۚ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْؽ ۪ض
Ayetleri görmezlikte direnerek kâfirlik edenler için cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler;
kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Kâfirlik edip duran herkesi işte böyle cezalandırırız.
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(Fatır 35/37)

َ ص
ُْ ٌَ ُْ ُٔ َؼ ِ ّّ ْش ُوَٚ َ  ُوَّٕث َٔ ْؼ َّ ًُ تٞ ۪ َْش تٌَّز١صث ٌِ ًفث َغ
ْ ٠َ ُْ ُ٘ َٚ
َ ًْ َّ  ۚث َسخَّ َٕٓث ت َ ْخ ِش ْؼَٕث َٔ ْؼَٙ ١ َْ۪ فٛط ِش ُخ
َّ ٌِ ت فَ َّثُٛلُٚش فَز٠
ش١
ُ ۪ َٓؼث َء ُو ُُ تٌَّٕزَٚ  ِٗ َِ ْٓ شَزَ َّو َش١ ۪صَزَ َّو ُش ف٠َ َِث
ٍ َٓ ِِ ْٓ ٔ َ۪ص١ّ۪ ٌِ ٍظث
Orada şöyle feryat ederler: "Rabbimiz! Bizi çıkar da iyi işler yapalım; daha önce yaptıklarımızdan başka işler!"
“Size, doğru bilgisini kullanacak birinin onu kullanabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da geldi,
değil mi? Öyleyse tadın! Zalimlerin bir yardımcısı olmaz!"

(Hicr 15/9)

ُ ِتَِّٔث ٌَُٗ ٌَ َفثفَٚ تَِّٔث ٔ َْف ُٓ ٔ ََّض ٌَْٕث تٌ ِزّ ْو َش
َْٛظ
Bütün Zikirleri Biz indirdik Biz! Onları özenle koruyacak olan da elbette Biziz!
(Enam 6/115)

ْ َّّ َ شَٚ
ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْتٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ تَٛ ُ٘ َٚ ٗۚ ۪ ِ َػ ْذ ًْل َْل ُِدَ ِذّ َي ٌِ َى ٍِ َّثشَٚ ص ْذلًث
ِ س َو ٍِ َّسُ َس ِخّ َه
Rabbinin sözü, doğru ve dengeli olma bakımından tamdır. O'nun sözlerini değiştirme yetkisine sahip biri yoktur.
O dinler ve bilir.

(Şuara 26/210)

َّ ٌس ِخ ِٗ ت
ْ ٌَ َِث شَٕ ََّضَٚ
ُ ثغ
ٓ١
۪ ١َ ؾ
Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.

(Şuara 26/211)

َُْٛؼ١َ ْغص َ ۪ط٠  َِثَٚ ُْ ُٙ ٌَ َٟ ْٕدَ ۪غ٠  َِثَٚ
Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.

(Şuara 26/212)

ٌَُْٛٚغ ّْغِ ٌَ َّ ْؼ ُض
َّ ٌ ُْ َػ ِٓ تُٙ َِّٔت
Onlar, âyetler ininceye kadar onları dinlemekten engellenmişlerdir.

(Vakıa 56/75)

َٛ
ِ ت ِلغِ تٌُّٕ ُؽَٛ َّ فَ ََٓل ت ُ ْل ِغ ُُ ِخ
Yok yok! Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim,
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(Vakıa 56/76)

ُ١َْ َػ ۪ظُّٛ ٍَ ش َ ْؼْٛ ٌَ ُغ
َ َتَُِّٔٗ ٌَمَٚ
Bilseniz bu büyük bir yemindir.

(Vakıa 56/77)

ُ٠تَُِّٔٗ ٌَمُ ْش َٰتْ َو ۪ش
O değerli bir Kur’an’dır,

(Vakıa 56/78)

ْٛ
ٍ  ِوصَثٟ ۪ف
ٍ ُٕج َِ ْى
Kınında saklı bir kitaptadır.

(Vakıa 56/79)

َ ُّ ٌغُٗٓ ت َِّْل ْت
َْٚ ُشَّٙ ط
ُّ َّ َ٠ َْل
Ona tertemiz sayılanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa 56/80)

َٓ١ّ۪ ًٌَ ِِ ْٓ َسجّ ِ ْتٌ َؼث٠ش َ ْٕ ۪ض
O, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Hicr 15/10)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ ََغِ ْتْل١ ِؽٟ ۪ع ٍَْٕث ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ َه ف
َ ٌَمَ ْذ ت َ ْسَٚ
Senden önceki topluluklara da elçiler gönderdik.
(Nahl 16/36)

َّ تُٛتؼصَِٕد
ً ع
ُ تٌطث
َۚ غ
ْ َٚ ََّللا
َُّللا
ُ  ُو ًِّ ت ُ َِّ ٍر َسٟ ٌَ۪مَ ْذ خَ َؼعَْٕث فَٚ
 هَٜ ُْ َِ ْٓ َ٘ذُٙ ْٕ ِّ َز فٛ
ت هُْٚل ت َ ِْ ت ْػدُذٛ
ُْف َوثَْ َػثلِدَر
ُ ْٔ ض فَث
ْ َّ ُْ َِ ْٓ َـمُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ  ْتْلَ ْسِٟت فٚش١
ُ  ِٗ تٌع َََّلٌَرُ فَ ۪غ١ْ ٍَس َػ
َ ١ت َوٚظ ُش
َٓ١ْتٌ ُّ َىزّ ِ۪خ
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah’a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah’ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.
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(Mümin 40/78)

 َِثَٚ  َْه١ٍَص َػ
ْ ص
ْ ص
ُ ع ٍَْٕث ُس
ُ  ُْ َِ ْٓ ٌَ ُْ َٔ ْمُٙ ْٕ ِِ َٚ  َْه١ٍَصَٕث َػ
َ ٌَمَ ْذ ت َ ْسَٚ
َ َ ُْ َِ ْٓ لُٙ ْٕ ِِ ع ًَل ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ َه
ْ
ۚ  ٍر ت َِّْل ِخ ِث ْر ِْ ه٠َ  خِ َٰثٟ
 َخغ َِش َُٕ٘ث ٌِ َهَٚ ك
ُ َوثَْ ٌِ َش
َّللاِ فَ ِثرَت َٓؼث َء ت َ ِْ ُش ه
ِ َُّللاِ ل
ِ ّ  ِخ ْثٌ َفٟ
َ ع
َ أ ِش٠َ ْْ َ  ٍي تٛع
ٍَُْْٛتٌ ُّد ِْط
Şurası kesin ki senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kiminin kıssasını sana anlattık, kiminin kıssasını da
anlatmadık. Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan bir ayet getiremez. Allah'ın emri gelince hak edilen şekilde iş
bitirilir. Batıla dalanlar o son noktada hüsrana uğrarlar.

(Hicr 15/11)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ۪ٗت ِخُٛٔ ٍي ت َِّْل َوثٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ َ۪أْش٠  َِثَٚ
Onlara ne zaman bir elçi gelse mutlaka hafife almışlardır.
(Yasin 36/30)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ۪ٗت ِخُٛٔ ٍي ت َِّْل َوثٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ َ۪أْش٠  ْتٌ ِؼدَث ِۚد َِثٍََٝث َـ ْغ َشذ ً َػ٠
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.

(Yasin 36/31)

َُْٛ ْش ِؼؼ٠َ  ُْ َْلِٙ ١ْ ٌَِ ُْ تُٙ ََّْٔ تٚ
ِ  ُْ َِِٓ ْتٌمُ ُشُٙ ٍَت َو ُْ ت َ ٍَْ٘ ْىَٕث لَ ْدْٚ  َش٠َ ُْ ٌََت
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.

(Yasin 36/32)

َْٚع ُش
َ َٕث ُِ ْف٠ْ َغ ٌَذ١ّ۪ ت ِْْ ُو ًٌّ ٌَ َّّث َؼَٚ
Onların hepsi, kesinlikle toplanacak, huzurumuza çıkarılacaktır!

(Zuhruf 43/6)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ ْتْلِٟ ٍ فٟ
َ  َو ُْ ت َ ْسَٚ
ّ ع ٍَْٕث ِِ ْٓ َٔ ِد
Sizden öncekilere de nice nebiyi elçi olarak göndermiştik.

(Zuhruf 43/7)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ِ۪ٗت خُٛٔ ٍ ت َِّْل َوثٟ
ّ ِ ُْ ِِ ْٓ َٔدِٙ ١ َ۪أْش٠  َِثَٚ
Onlara hangi nebi gelse mutlaka hafife alırlardı.
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(Zuhruf 43/8)

ْ  ُْ َخُٙ ْٕ ِِ َّؽذ
ً ط
َٰ َِ َٚ ؾث
َ َ فَث َ ٍَْ٘ ْى َٕٓث ت
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َِع َ ًُ ْتْلٝع
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.

(Hicr 15/12)

َٓ١ِ۪ ج ْتٌ ُّ ْؽ ِش
ِ ٍُُٛ لٟ َ۪و َٰز ٌِ َه َٔ ْغٍُ ُىُٗ ف
Hep böyle olur. Onu hafife almayı suçluların kalplerine sokarız.
(Enam 6/10)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ  ْغص٠َ ۪ٗت ِخُٛٔ ُْ َِث َوثُٙ ْٕ ِِ تٚع ِخ ُش
َ  ِضْٙ ُ ٌَمَ ِذ ت ْعصَٚ
ُ ئ ِخ ُش
َ َٓ٠ ۪ع ًٍ ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ َه فَ َفثقَ ِخثٌَّز
Senden önce de elçiler hafife alındı. Hafife aldıkları şeyler, onları küçümseyenleri çepeçevre kuşattı.

(Hud 11/8)

ْظ
ُ َِ ْفد٠ ٌُ َّٓ َِثَُٛم١ٌَ ٍدَذُٚ ت ُ َِّ ٍر َِ ْؼذٌِٝٓ َٰ تج ت
َ َ ُُ ْتٌؼَزُٙ ْٕ ٌَةِ ْٓ ت َ َّخ ْشَٔث َػَٚ
َ ١ٌَ ُْ ِٙ ١ َ۪أْش٠ ََ ْٛ َ٠ غُٗ ت َ َْل
َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ِ۪ٗت خُٛٔ ُْ َِث َوثِٙ ِ َـثقَ خَٚ ُْ ُٙ ْٕ فًث َػٚص ُ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.

(Mümin 40/82)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ت ت َ ْوع َ َشُٛٔٓ  ُْ َوثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْد٠ ْ۪ف َوثَْ َػث ِل َدرُ تٌَّز
ِ  ْتْلَ ْسٟت ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََتَف
َ ١ت َوٚظ ُش
َ َ تَٚ
َُْٛ ْى ِغد٠َ تُٛٔ ُْ َِث َوثُٙ ْٕ ػ
ِ  ْتْلَ ْسٟثست ِف
ً َ  َٰتظَٚ ً ذَّٛ ُؽذَّ ل
َ َٰٕٝ ض فَ َّٓث ت َ ْغ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Mümin 40/83)

۪ٗت ِخُٛٔ ُْ َِث َوثِٙ  َـثقَ ِخَٚ ُِ ٍْ ت ِخ َّث ِػ ْٕذَُ٘ ُْ َِِٓ ْتٌ ِؼٛز فَ ِش ُـ
ِ َّٕث١ِ َ ُْ ِخ ْثٌدُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْفٍََ َّّث َٓؼث َءش
َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.
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(Şuara 26/200)

َٓ١ِ۪ ج ْتٌ ُّ ْؽ ِش
ِ ٍُُٛ لٟ ۪عٍَ ْىَٕثُٖ ف
َ َو َٰز ٌِ َه
Biz suçluların kalplerine onu işte böyle sokarız.

(Şuara 26/201)

ُ١
َ َت ْتٌ َؼزُٚ َ َش٠ َْٝ ِخ۪ٗ َـصهُِِٕٛ ُْإ٠ َْل
َ ٌَ۪تج ْتْل
Buna rağmen onlar, acıklı azabı görünceye kadar ona inanıp güvenmezler.

(Hicr 15/13)

ْ ٍَلَ ْذ َخَٚ َِْ۪ٗ خُِِٕٛ ُْإ٠ َْل
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َعَّٕرُ ْتْل
ُ س
Bunlar ona inanıp güvenmezler; oysa öncekilere uygulanan kanun size açıkça anlatıldı.
(Yusuf 12/110)

َ َٚ ًُ ع
ُُّ َشد٠  َْلَٚ ؾث ُء
َٓ َٔ ْٓ َِ ٟ
ْ َٔ ُْ ُ٘ ت َٓؼث َءُٛ ُْ لَ ْذ ُو ِزخُٙ ََّٔت تُّٕٛٓ ظ
ُ تٌش
ُّ ظ
َ َْٔـ١َ تِرَت ت ْعصَٝـصٓه
َ ص ُشَٔث فَُٕ ِ ّؽ
َٓ١ِ۪  َِ ْتٌ ُّ ْؽ ِشْٛ َعَٕث َػ ِٓ ْتٌم
ُ ْ خَأ
Ne zaman ki elçilerimiz umutlarını keser, anlarlar ki yalancı sayılmışlar, o zaman onlara yardımımız gelir, tercih
ettiğimiz kurtarılır. Baskınımız suçlular topluluğundan geri çevrilmez.

(Müminun 23/38)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِث ٔ َْف ُٓ ٌَُٗ ِخ ُّإَٚ َّللاِ َو ِزخًث
 هٍَٝ َػٜ ت َِّْل َس ُؼ ًٌۨ ت ْفص َ َٰشَٛ ُ٘ ِْْ ت
Bu var ya, uydurduğu yalanı Allah’a mal eden adamın tekidir. Biz ona inanacak değiliz.”

(Müminun 23/39)

ْٛ
ُ ْٔ لَث َي َسجّ ِ ت
ِ ُ ِخ َّث َوزَّخٟ ۪ٔص ْش
Elçi dedi ki “Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşı bana yardım et.”

(Müminun 23/40)

ۚ ِِ۪ ص ِد ُف َّٓ َٔثد
َٓ١
ْ ُ١ٌَ ًٍ ١ ٍَ۪لَث َي َػ َّّث ل
Allah dedi ki: “Çok geçmeden pişman olacaklardır.”
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(Hicr 15/14)

َ َثء ف
ََْٛ ْؼ ُش ُؼ٠ ِٗ ١ ۪ت فٍُّٛظ
َّ ٌ ُْ خَثخًث َِِٓ تِٙ ١ْ ٍَ فَص َ ْفَٕث َػْٛ ٌََٚ
ِ َّٓ غ
Üzerlerine gökten bir kapı açsak, onlar da oradan yukarı çıksalar,

(Hicr 15/15)

ْ ع ِ ّى َش
ْٚسٛ
ُ ت تَِّٔ َّثٌُٛٓ ٌَمَث
ُ َ َِ ْغ ُفْٛ َثسَٔث خَ ًْ ٔ َْف ُٓ ل
ُ ص
َ ز ت َ ْخ
Yine de Şöyle derler: “Kesin gözlerimiz döndürülmüş; biz büyülenmiş bir topluluğuz.”
(Enam 6/7)

َ  لِ ْشٟ ۪ َْه ِوصَثخًث ف١ٍَ ٔ ََّض ٌَْٕث َػْٛ ٌََٚ
ت ت ِْْ َٰ٘ ٓزَت ت َِّْل ِع ْفشَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪ ُْ ٌَمَث َي تٌَّزِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ُٖ ِخثٛغ
ُ َّ ٍََثط ف
ٍ غ
ٓ١ُِ ۪د
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

(İsra 17/47)

َّ  ُيَُٛم٠  تِ ْرٜٛٓ َٰ تِ ْر ُ٘ ُْ ٔ َْؽَٚ  َْه١ٌََِْ تَُٛ ْغص َ ِّؼ٠ َْ خِ۪ٗ ٓ تِ ْرَُٛ ْغص َ ِّؼ٠ ٔ َْف ُٓ ت َ ْػٍَ ُُ خِ َّث
ِْْ َْ تُّٛ ٌِ تٌظث
ستٛ
ً َْ ت َِّْل َس ُؼ ًَل َِ ْغ ُفُٛشَص َّ ِدؼ
Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu
kimselerin: “Peşinden gittiğiniz büyülenmiş bir adamdan başkası değildir” dediklerini de iyi biliriz.

(Hicr 15/16)

َٓ٠ثظ ۪ش
َّ ٌ تٌَِٟمَ ْذ َؼؼَ ٍَْٕث فَٚ
ِ َّٓ غ
ِ ٌٍَِّٕ ََّّٕثَ٘ث٠ َصَٚ  ًؼثٚثء خُ ُش
Gökte yıldızlar, burçlar oluşturduk. Seyredenler için onları süsledik.

(Hicr 15/17)

ْ  َـ ِفَٚ
َ ١ْ ؽ
ُ١ٍ ثْ َس ۪ؼ
َ ًِّ ظَٕثَ٘ث ِِ ْٓ ُو
ٍ ط
Onu, taşlanmış şeytanların hepsinden koruduk.
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(Saffat 37/6)

ح
َّ ٌََّّٕث ت٠ َتَِّٔث ص
ِ ت ِوَٛ َٕ ٌۨ ٍر ْتٌ َى٠ث خِ ۪ض١َ ْٔ ُّغ َّٓث َء تٌذ
Biz, en yakınınızda olan göğü bir süsle; yıldızlarla süsledik.

(Saffat 37/7)

ً  ِـ ْفَٚ
َ ١ْ ؽ
ثس ٍۚد
َ ًِّ ظث ِِ ْٓ ُو
ِ َِ ْث
ٍ ط
Onu, her hayırsız şeytana karşı da koruduk.

(Saffat 37/8)

ح
َّ َ٠ َْل
ِ َ َّ ٌ ْتٌََِْٝ تُٛغ َّّؼ
ٍ َِْٔ ِِ ْٓ ُو ًِّ َؼثُُٛ ْمزَف٠َٚ ٍَْٰٝ َل ْتْلَػ
Onlar Mele-i A’lâ’yı dinleyemez; her taraftan taşlanırlar.

(Saffat 37/9)

تصح
ً دُ ُـ
ِ َٚ ػزَتج
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ستٛ
Hep kovulurlar. Azap yakalarını bırakmaz.

(Hicr 15/18)

ٓ١ثج ُِ ۪دَٙ غ ّْ َغ فَثَشْدَؼَُٗ ِؽ
َّ ٌت َِّْل َِ ِٓ ت ْعص َ َشقَ ت
Ancak kulak hırsızlığı, dinleme yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder.
(Mülk 67/5)

َّ ٌٍِ  ًِثٛ َؼؼَ ٍَْٕثَ٘ث ُس ُؼَٚ  َؿ١ص ۪ثخ
تج
۪ َ١ؾ
َّ ٌََّّٕث ت٠ ٌََمَ ْذ صَٚ
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌَ ت َ ْػص َ ْذَٔثَٚ ٓ١
َ َّ َِث خ١ْٔ ُّغ َّٓث َء تٌذ
ِ ثغ
ش١
َّ ٌت
ِ غ ۪ؼ
En yakın göğü kandillerle süsledik. Orayı şeytanlar için taşlama yeri yaptık ve onlara alevli bir ateş hazırladık.

(Cin 72/8)

ُ َٚ ذًت٠ ۪ؽذ
ْ َ  َؼ ْذَٔثَ٘ث ُِ ٍِةَٛ َغ َّٓث َء ف
دًثُٙ ؽ
َ عث
َّ ٌتََّٔث ٌَ َّ ْغَٕث تَٚ
ً س َـ َش
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.
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(Cin 72/9)

َٰ ْ  ْغص َ ِّغ٠َ ْٓ َّ َغ ّْغ ف
صذًت
َ ثخًث َسَٙ  ِؽ ْذ ٌَُٗ ِؽ٠َ َْتْل
ِ
ِ َّ ٌٍِ َث َِمَث ِػذَٙ ْٕ ِِ ُ تََّٔث ُوَّٕث َٔ ْمؼُذَٚ
Halbuki biz orada bazı yerlere oturur, dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş parçasıyla
karşılaşıyor.

(Cin 72/10)

ؽذًت
َ  ُْ َسُٙ ُّ ُْ َسخِٙ ض ت َ َْ ت َ َستدَ ِخ
ِ  ْتْلَ ْسِٟذَ ِخ َّ ْٓ ف٠ تَؽ ٌَّش ت ُ ۪سٞتََّٔث َْل َٔ ْذ ۪ ٓسَٚ
Yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor, yoksa Rableri onları olgunlaştırmak mı istiyor; bir türlü
anlayamıyorduk.

(Cin 72/11)

َ َْ َٰر ٌِ َه ُوَّٕثُٚ َِِّٕث دَٚ َْٛصث ٌِ ُف
غ َٓشتبِكَ لِذَدًت
َّ ٌتََّٔث َِِّٕث تَٚ
Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.

(Cin 72/12)

َ تََّٔثَٚ
ٌَ ْٓ ُٔ ْؼ ِؽضَ ُٖ ٘ ََشخًثَٚ ض
ظَٕ َّٕٓث ت َ ْْ ٌَ ْٓ ُٔ ْؼ ِؽضَ ه
ِ  ْتْلَ ْسَِّٟللاَ ف
Yeryüzünde Allah’tan gizli bir şey yapamayacağımızı anladık. Başka yere de kaçsak yapamayız.

(Cin 72/13)

 َْل َس َ٘مًثَٚ غث
ً َثف خَ ْخ
ُ َخ٠ ُإْ ِِ ْٓ خِ َشخِّ۪ٗ فَ ََل٠ ْٓ َّ َ َٰت ََِّٕث خِ۪ٗ فٜٓ َٰذُٙ ٌع ِّ ْؼَٕث ْت
َ تََّٔث ٌَ َّّثَٚ
O Rehberi, Kur’an’ı dinleyince biz ona inandık. Artık iyice anladık ki kim Rabbine inanıp güvenirse ne zarar
etme ne de haksızlığa uğrama korkusu içine girer.

(Cin 72/14)

ُ  َِِّٕث ْتٌمَث ِعَٚ َُّْٛ ٍِ تََّٔث َِِّٕث ْتٌ ُّ ْغَٚ
ؽذًت
َ ت َسْٚ  َٰ ٌٓ ِة َه ش َ َف َّشٚ۬ ُ َْ فَ َّ ْٓ ت َ ْعٍَ َُ فَثٛط
İçimizden Allah’a teslim olanlar da var, yoldan çıkanlar da. Allah’a teslim olanlar olgunluk peşindedirler.

(Hicr 15/19)

ْٚ
َ ًِّ ث ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ت َ ْٔدَصَْٕث فَٚ ٟ
َ  ْتْلَ ْسَٚ
ٍ  ُصْٛ َِ ٍءْٟ ؽ
َ ت ِعَٚ ث َسَٙ ١ َ۪ٕث ف١ْ َت َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔثَ٘ث
Yeri uzattık, içine oturaklı dağları yerleştirdik. Orada her bitkiyi dengeli olarak bitirdik.
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(Rad 13/3)

ثَٙ ١ ۪ز َؼ َؼ ًَ ف
ِ  ِِ ْٓ ُو ًِّ تٌع َّ َّ َشتَٚ ثست
ً َٙ ْٔ َ تَٚ ٟ
َ  َِذَّ ْتْلَ ْسٞ ۪ تٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ت ِعَٚ ث َسَٙ ١ ۪ َؼ َؼ ًَ فَٚ ض
ٍ ث٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ثس ت َِّْ ف
َْٚصَفَ َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ َز ٌِم
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ت١ْ ٌَّ تُِٟ ْغؾ٠ ِْٓ ١َْٕ ِْٓ تظ١ َؼْٚ َص
Yeryüzünü uzatan, içindeki oturaklı dağları, ırmakları, her üründen iki eşi oluşturan O’dur. Gündüzü de gece ile
örter. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

(Lokman 31/10)

َّ َخَٚ ُْ ذَ ِخ ُى١ّ۪ َ  ت َ ْْ شٟ
ثَٙ ١ ۪ط ف
ِ تَٛ َََّّٰخٍَكَ تٌغ
ِ  ْتْلَ ْسِٟ فٝت َ ٌْ َٰمَٚ ثَٙ َْٔٚ ػ َّ ٍذ ش َ َش
َ  ِْش١َز ِخغ
َ ت ِعَٚ ض َس
ُ٠ٍ غٍ َو ۪شْٚ َث ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪ثء َِٓث ًء فَث َ ْٔدَصَْٕث ف
َّ ٌت َ ْٔضَ ٌَْٕث َِِٓ تَٚ ِِ ْٓ ُو ًِّ ٓدَتخَّ ٍر
ِ َّٓ غ
Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen
dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip bereketli çiftlerin hepsinden bitirmiştir.

(Kaf 50/7)

َ  ْتْلَ ْسَٚ
ٍػ١۪ٙ َغٍ خْٚ َث ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪ت َ ْٔدَصَْٕث فَٚ ٟ
َ ت ِعَٚ ث َسَٙ ١ َ۪ٕث ف١ْ َت َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔثَ٘ث
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine kazık gibi çaktık. Orayı güzelleştiren her bitkinin erkeğini de
dişisini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ح
ٍ ١ ُِ۪ٕ ػ ْد ٍذ
َ ًِّ  ٌِ ُىٜ ِر ْو َٰشَٚ ً ْص َشذ
ِ شَد
Gerçeği göstersin, O’na yönelen her kul için doğru bilgi kaynağı olsun diye.

(Hicr 15/20)

َٓ١ ۪ َِ ْٓ ٌَ ْغص ُ ُْ ٌَُٗ ِخ َش ِتصلَٚ ؼ
َ ِ٠ث َِ َؼثَٙ ١ ۪ َؼ َؼ ٍَْٕث ٌَ ُى ُْ فَٚ
Yeryüzünde sizin için de rızkı size ait olmayan akıllı varlıklar için de yaşam alanları oluşturduk.
(En'am 6/14)

ْ ُ٠  َْلَٚ ُُ ط ِؼ
ْ ُ٠ َٛ َُ٘ٚ ض
ُ ت ُ ِِ ْشزّٟ۪ٓٔ ِط َؼ ُُ لُ ًْ ت
ِ تَٛ ََّّٰثغ ِش تٌغ
ِ َث ف١ٌِ َٚ َُّللاِ تَش َّ ِخز
 َْش ه١لُ ًْ ت َ َغ
ِ  ْتْلَ ْسَٚ ز
َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْتٌ ُّ ْؾ ِش ۪وٛ َْل ش َ ُىَٚ َُ ٍَ َي َِ ْٓ ت َ ْعَّٚ َ َْ تٛت َ ْْ ت َ ُو
De ki: “Gökleri ve yeri bölünme kanunu ile yaratan, besleyen ama kendisi beslenmeyen Allah’tan başkasını mı
velimi edineceğim!” Bir de “ Herkesten önce benim teslim olmam emredildi.” de ve sakın müşriklerden olma!
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(Araf 7/10)

ً ٍَ۪ؼ ل
ََْٚل َِث ش َ ْؾ ُى ُش١
ِ  ْتْلَ ْسٌَٟمَ ْذ َِ َّىَّٕث ُو ُْ ِفَٚ
َ ٠ِ ث َِ َؼثَٙ ١ ۪ َؼ َؼ ٍَْٕث ٌَ ُى ُْ فَٚ ض
Geçinebileceğiniz imkânlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkânlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!

(Hud 11/6)

ٟ ۪ث ُو ًٌّ فَٙ دَ َػْٛ َ  ُِ ْغصَٚ  ْؼٍَ ُُ ُِ ْغصَمَ َّشَ٘ث٠َ َٚ ثَٙ َُّللاِ ِس ْصل
 هٍَٝض ت َِّْل َػ
ِ  ْتْلَ ْسِٟ َِث ِِ ْٓ ٓدَتخَّ ٍر فَٚ
ٓ١
ٍ ِوصَث
ٍ ج ُِ ۪د
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.

(Ankebut 29/60)

ث َ هَٙ َّ ْٓ ِِ ْٓ ٓدَتخَّ ٍر َْل ش َ ْف ِّ ًُ ِس ْصل٠ِ َ  َوثَٚ
ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْتٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ تَٛ ُ٘ َٚ ُْ ْۘ َّث ُو٠ِتَٚ ثَٙ َُ ْش ُصل٠ َُّللا
Nice hareketli canlılar vardır ki rızıklarını biriktirmezler. Onlara da, size de rızık veren Allah’tır; o işitir ve bilir.

(Hicr 15/21)

َٛ
َ ْٓ ِِ ِْْ تَٚ
ٍ ٍُ َِث ُٕٔ ِ َّضٌُ ُٓٗ ت َِّْل ِخمَذَ ٍس َِ ْؼَٚ ُْٗۘ ُٕءٍ ت َِّْل ِػ ْٕذََٔث خ ََٓضت ِبْٟ ؽ
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre
göndeririz.
(Müminun 23/18)

ۚ ج خِ۪ٗ ٌَمَثد ُِس
َْٚ
َّ ٌت َ ْٔضَ ٌَْٕث َِِٓ تَٚ
ِ َّٓ غ
ٍ  رََ٘ثٍَٰٝ تَِّٔث َػَٚ ض
ِ  ْتْلَ ْسِٟثء َِٓث ًء ِخمَذَ ٍس فَث َ ْع َىَّٕثُٖ ف
Gökten belli ölçüde su indirip yerin içine yerleştiririz. Biz onu hareket ettirmenin ölçüsünü de koymuşuzdur.

(Fussilet 41/9)

َُّْ ٌَُٗٓ ت َ ْٔذَتدًت َٰر ٌِ َه َسجٍَُٛش َ ْؽؼَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ َ٠ ٟ ۪ض ف
َ  َخٍَكَ ْتْلَ ْسٞ َْ۪ خِثٌَّزٚلُ ًْ تَبَِّٕ ُى ُْ ٌَص َ ْىفُ ُش
ۚ ّ۪ ٌَْتٌؼَث
َٓ١
De ki “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen siz misiniz? O,
tüm varlıkların Rabbidir.”
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(Fussilet 41/10)

ت ًءَٛٓ ع
َ َ ٍَّث٠َ ت َ ْس َخ َؼ ِر تٟث ۪ ٓفَٙ َ تشَٛ ث ت َ ْلَٙٓ ١ ۪لَذ ََّس فَٚ ثَٙ ١ ۪ثس َن ف
َ  َخَٚ ثَٙ  ِلْٛ َ ِِ ْٓ فٟ
َ ت ِعَٚ ث َسَٙ ١ ۪ َؼ َؼ ًَ فَٚ
َٓ١ ٍ۪غث ِب
َّٓ ٌٍِ
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin gıdanın ölçüsünü
dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O’dur.

(Kamer 54/49)

ءٍ َخٍَ ْمَٕثُٖ ِخمَذَ ٍسَٟ
ْ تَِّٔث ُو ًَّ ؽ
Biz, yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız.

(Hicr 15/22)

َٓ١ َ۪ٔثص
َّ ٌتلِ َؿ فَث َ ْٔضَ ٌَْٕث َِِٓ تَٛ ٌَ َث َؾ٠تٌش
ِ َّٓ غ
ّ ِ ع ٍَْٕث
َ ت َ ْسَٚ
ِ  َِٓث ت َ ْٔص ُ ُْ ٌَُٗ ِخخَٚ ُٖۚ ُّٛ َٕث ُو١ْ َثء َِٓث ًء فَث َ ْعم
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız.
Onun kaynağı sizin elinizde değildir.
Furkan 25/48)

َ ثء َِٓث ًء
ستٛ
َّ ٌت َ ْٔضَ ٌَْٕث َِِٓ تَٚ ٗۚ ۪ ِ َس ْـ َّصٞ
ِ َّٓ غ
ّ ِ ًَ ع
ً ُٙ غ
َ  ت َ ْسٞٓ ۪ تٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ ََذ٠ َْٓ١ََث َؾ خُ ْؾ ًشت خ٠تٌش
Rahmetinden önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen ve gökten temiz bir su indiren de odur.

(Rum 30/48)

ُ غ
َه
غفًث
َٓ َ٠ ْف
َّ ٌ تٟطُٗ ِف
ِ َّٓ غ
ُ  ْد١َ َع َفثخًث ف
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ٞ َّ۪للاُ تٌَّز
ُ ۪ث َؾ فَصُع٠َ تٌش
َ  ْؽ َؼٍُُٗ ِو٠َ َٚ ؾث ُء
َ ش١
َ ١ثء َو
َٓ ٠َ ْٓ َِ ِ۪ٗثج خ
ََْٚ ْغص َ ْدؾ ُِش٠ ُْ ُ٘ ؾث ُء ِِ ْٓ ِػ َدث ِدٖ۪ ٓ تِرَت
َ ص
َ َ  ْخ ُش ُغ ِِ ْٓ ِخ ََل ٌِ ۪ ۚٗ فَ ِث ٓرَت ت٠َ َ ْدقَٛ ٌ ْتٜفَص َ َش
Rüzgârları gönderen Allah’tır. Bulutu kaldırıp Allah’ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme
yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü kullarına ulaştırdığında hemen
sevinirler.

(Rum 30/49)

َٓ١ ُْ ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ۪ٗ ٌَ ُّ ْد ٍِ ۪غِٙ ١ْ ٍَُٕ ََّض َي َػ٠ ْْ َ ت ِِ ْٓ لَ ْد ًِ تُٛٔت ِْْ َوثَٚ
Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi.
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(Rum 30/50)

ٓ ُ ْٔ فَث
َٛ ُ٘ َٚ ٝۚ  َٰشْٛ َّ ٌ ِ ْتٟث ت َِّْ َٰر ٌِ َه ٌَ ُّ ْفَٙ  ِشْٛ َِ َض َخ ْؼذ
ِ َّ ثس َس ْـ
س ه
َ  ِ ْتْلَ ْسُٟ ْف٠ ْف
ِ َ  َٰتظٌَِٰٝ ظ ْش ت
َ ١َّللاِ َو
ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
Allah’ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  خٍََ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕثُٖ ت
َض خَ ْؼذ
ُ َع َفثخًث ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ َ۪ث َؾ فَصُع٠تٌش
َ ش١
َ  ت َ ْسٞٓ َّ۪للاُ تٌَّز
َ َٕث ِخ ِٗ ْتْلَ ْس١ْ َ١س فَث َ ْـ
ُ ٌُّٕث َو َٰز ٌِ َه تَٙ ِشْٛ َِ
سٛ
ُ ؾ
Bulutları kaldıran rüzgârları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

(Mülk 67/30)

ٓ١
ْ َ ص ُ ُْ ت ِْْ ت٠ْ َ لُ ًْ ت َ َست
ٍ  ُى ُْ خِ َّٓثءٍ َِ ۪ؼ١ َ۪أْش٠ ْٓ َّ َ ًست فَْٛ صدَ َؿ َِٓث ۬ ُؤ ُو ُْ غ
De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”

(Hicr 15/23)

َُْٛ ِتسظَٛ ٌٔ َْف ُٓ ْتَٚ ُس١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ تَِّٔث ٌَٕ َْف ُٓ ُٔ ْفَٚ
Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.
(Meryem 19/40)

ُ تَِّٔث ٔ َْف ُٓ ٔ َِش
َُُْٛ ْش َؼؼ٠ َٕث١ْ ٌَِتَٚ ثَٙ ١ْ ٍَ َِ ْٓ َػَٚ ض
َ ض ْتْلَ ْس
Yeryüzüne ve üzerindeki herkese mirasçı olacak olan biziz. Dönüş bizedir.

(Al-i İmran 3/180)

ُْ ُٙ ٌَ  ؽ ٌَّشَٛ ُ٘ ًْ  ُْ َخُٙ ٌَ  ًْشت١ َخَٛ ُ٘ ٍِ۪ٗ ع
ْ َّللاُ ِِ ْٓ َف
 ُُ هُٙ ١َْ ِخ َّٓث َٰت َٰشٍُٛ ْد َخ٠َ َٓ٠ ۪غ َد َّٓ تٌَّز
َ  ْف٠َ  َْلَٚ
َ ُ ١ع
ُ ش١
ٍََُّْٛ َّللاُ ِخ َّث ش َ ْؼ
ِ تَٛ ََّّٰتض تٌغ
 هَٚ ض
ِ  ْتْلَ ْسَٚ ز
َ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ  َّ ِر١َٰ  ََ ْتٌ ِمْٛ ٠َ ۪ٗت ِخٍَُْٛ َِث َخ ِخُٛلَّٛ ط
ش١خ َ۪د
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
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(Hicr 15/24)

َٓ٠ٌَمَ ْذ َػ ٍِ َّْٕث ْتٌ ُّ ْغصَأ ْ ِخ ۪شَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى١ِِ۪ ٌَمَ ْذ َػ ٍِ َّْٕث ْتٌ ُّ ْغص َ ْمذَٚ
Muhakkak ki biz, sizden yapması gerekenleri yapmış olanları da yapması gerekenleri yapmayıp
erteleyenleri de biliyoruz.
(Kıyame 75/12)

 َِةِ ٌۨ ٍز ْتٌ ُّ ْغصَمَ ُّشْٛ َ٠  َس ِخّ َهٌَِٰٝ ت
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.

(Kıyame 75/13)

ُ غ
ت َ َّخ َشَٚ َََّ  َِةِ ٍز ِخ َّث لَذْٛ َ٠ ْث
ِ ْ َُٕدَّإُت٠
َ ْٔ تْل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.

(Kıyame 75/14)

ُ غ
شذ١
ِ ْ ًِ َخ
َ ْٔ تْل
َ  َٔ ْفغِ۪ٗ َخ ۪صٍَٰٝ ثْ َػ
Aslında insanın kendisi, kendi aleyhine şahididir.

(Kıyame 75/15)

ُٖش٠
َ ۪ َِ َؼثرٝ ت َ ٌْ َٰمْٛ ٌََٚ
Özürlerini sayıp dökse de bir şey değişmez.

(İnfitar 82/4)

ْ س خُ ْؼعِ َشٛ
ز
ُ ُتِرَت ْتٌمُدَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ت َ َّخ َشَٚ س
ْ َِ َّس َٔ ْفظ َِث لَذ
ْ َّ ٍِ َػ
ز
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Fecr 89/23)

ٜ ٌَُٗ تٌ ِزّ ْو َٰشٝتَٔهَٚ ُْ غث
ِ ْ َصَزَ َّو ُش٠  َِةِ ٍزْٛ َ٠ َُ ََّٕٙ  َِةِ ٍز ِخ َؽْٛ َ٠  َءٟ ۪ ٓؼَٚ
َ ْٔ تْل
O gün Cehennem de getirilmiş olur. O gün insan doğru bilgileri hatırlar ama o doğru bilgilerin ona ne faydası
olur ki!
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(Fecr 89/24)

ٟۚ ۪ثش١َ  لَذ َِّْسُ ٌِ َفٟ َ۪ٕص١ْ ٌَ ث٠َ  ُيُٛم٠َ
Der ki “Ah! Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!”

(Hicr 15/25)

ُ َ ْف٠ َٛ ُ٘ ت َِّْ َسخ ََّهَٚ
ُ١ ٍُ۪ َػ١ؾ ُش ُ٘ ُْ تَُِّٔٗ َـ ۪ى
Senin Rabbin onların hepsini kıyamet günü bir araya getirecektir. O bilir, doğru kararlar verir.
(En'am 6/128)

ُ َ ْف٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ۚ ِ ْٔ تْل
َِِٓ ُْ ُ٘ َٓث ۬ ُؤ١ٌِ ْٚ َ لَث َي تَٚ ظ
ِ ْ َِِٓ ُْ ُ َث َِ ْؼؾ ََش ْتٌ ِؽ ِّٓ لَ ِذ ت ْعص َ ْىع َ ْشش٠ ؼً ۚث١ّ۪ ؾ ُش ُ٘ ُْ َؼ
ُْ  ُى٠َٰٛ ْثس َِع
َ ٍْ  ت َ َّؼٞٓ ۪خٍََ ْغ َٕٓث ت َ َؼٍََٕث تٌَّزَٚ ط
ُ تْل ْٔ ِظ َسخََّٕث ت ْعص َ ّْص َ َغ خَ ْؼ
ٍ عَٕث ِخدَ ْؼ
ِْ
ُ ٌَّٕس ٌََٕث لَث َي ت
ُ١ ٍُ۪ َػ١َّللاُ ت َِّْ َسخ ََّه َـ ۪ى
َٓ ث ت َِّْل َِثَٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَث ٌِذ
ؽث َء ه
Herkesi bir araya toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! Birçok insanı etkilediniz!” Onların
insan dostları da şöyle diyeceklerdir: "Evet, Rabbimiz! Birbirimizden faydalandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin
sonuna ulaştık." Allah diyecek ki: “Belirlediklerim hariç kalacağınız yer, içinde ölmeyeceğiniz ateştir.” Senin
Rabbin daima doğru karar verir, her şeyi bilir.

(Yunus 10/45)

ُ  ْف٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
َٓ٠ ۪ ُْ لَ ْذ َخغ َِش تٌَّزُٙ َٕ١ْ َْ َخُٛثسف
َ ت ت َِّْلُٛٓ ٍْ َدع٠َ ُْ ٌَ ْْ َ ؾ ُش ُ٘ ُْ َوث
َ ص َ َؼ٠َ ثس
ِ َٙ ٌَّٕعث َػرً َِِٓ ت
َٓ٠ ۪ص َذْٙ ُِ تُٛٔ َِث َوثَٚ َِّللا
ِ َت ِخ ٍِ ٓمَُٛوزَّخ
ثء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki dünyada sadece, gündüz vakti tanışmayla geçen kısa bir süre kadar kalmış
gibi olurlar. Allah’ın huzuruna varma konusunda yalana sarılanlar kaybetmişlerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Hicr 15/26)

ْٛ
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕثَٚ
َ ْٔ تْل
َ ٍْ ص
َ ْٓ ِِ َْغث
ٍ ۚ ُٕصث ٍي ِِ ْٓ َـ َّإ ٍ َِ ْغ
Biz o insanı kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.
(Rum 30/20)

َْٚج ظ ُ َُّ تِ ٓرَت ت َ ْٔص ُ ُْ َخؾَش ش َ ْٕصَؾ ُِش
ٍ ث ِش۪ٗ ٓ ت َ ْْ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ش ُ َشت٠َ  ِِ ْٓ َٰتَٚ
Sizi topraktan yaratmış olması Allah’ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz bir insansınız,
dolaşıyorsunuz.
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(Kaf 50/16)

 ِذ٠ ۪سَٛ ٌ ِٗ ِِ ْٓ َـ ْد ًِ ْت١ْ ٌَِج ت
ُ ٔ َْف ُٓ ت َ ْل َشَٚ ُٗۚ غ
ُ ط ِخ۪ٗ َٔ ْف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕثَٚ
ُ ِٛ  ْعَٛ ُ َٔ ْؼٍَ ُُ َِث شَٚ َْغث
َ ْٔ تْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Rahman 55/14)

ثس
ِ ْ ََخٍَك
َ ْٔ تْل
َ ٍْ ص
َ ْٓ ِِ َْغث
ِ صث ٍي َو ْثٌفَ َّخ
O insanı çanak çömlek gibi kurumuş balçıktan yarattı.

(Rahman 55/15)

َّ  َخٍَكَ ْتٌ َٓؽَٚ
َثس
ٍ ۚ ٔ ْٓ ِِ غ
ِ َِ ْٓ ِِ ْث
ٍ ثس
Cinleri da ateşli bir karışımdan yaratmıştı.

(Hicr 15/27)

َّ  ْتٌ َٓؽَٚ
َٛ
َّ ٌَثس ت
ِ ُّ غ
ِ ٔ ْٓ ِِ ًُ ثْ َخٍَ ْمَٕثُٖ ِِ ْٓ لَ ْد
Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

(Hicr 15/28)

ٓ
ْٛ
َ ٍْ ص
َ ْٓ ِِ  خَث ٌِك َخؾ ًَشتّٟ۪ٔ ِتِ ْر لَث َي َسخ َُّه ٌِ ٍْ َّ ٍَٰ ِة َى ِر تَٚ
ٍ ُٕصث ٍي ِِ ْٓ َـ َّإ ٍ َِ ْغ
Bir gün Rabbin meleklere demişti ki “Ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan bir beşer,
deri yapısı farklı bir canlı yaratacağım.
(İnsan 76/1)

ستٛ
َ ْٓ  ُى٠َ ُْ ٌَ ٓ َِِٓ تٌذَّ ْ٘ ِش١ثْ ۪ـ
ِ ْ ٍَٝ َػٝ٘ ًَْ ت َ َٰش
ً ْـًٔث َِ ْز ُو١ؽ
َ ْٔ تْل
ِ غ
“İnsanın üzerinden uzun bir zaman geçti değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi.

(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغث
شت١
ِ ْ تَِّٔث َخٍَ ْمَٕث
ً ؼًث خَ ۪ص١ّ۪ ع
َ ُٖ ِٗ فَ َؽؼَ ٍَْٕث١ ٍَ۪طفَ ٍر ت َ ِْؾَثغٍ َٔ ْدص
َ ْٔ تْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.
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(Hicr 15/29)

۪  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ ْخسُ فَٚ ُُٗص٠ْ َّٛ ع
َٓ٠ ۪ثؼذ
َ ٌَُٗ تُٛ فَمَؼٟـٚ
َ فَ ِثرَت
ِ ع
Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın.”

(Hicr 15/30)

َُْٛ ُْ ت َ ْؼ َّؼُٙ ٍُّغ َؽذَ ْتٌ َّ َٰ ٍٓةِ َىرُ ُو
َ َف
Sonra bütün melekler birlikte secde ettiler.

(Hicr 15/31)

َٓ٠ ۪ثؼذ
َّ ٌَْ َِ َغ تٛ ُى٠َ ْْ َ  تٝظ ت َ َٰ ٓخ١
ِ غ
َ ٍْ۪ت َِّْٓل تِخ
Onlardan bir tek İblis ayrıldı; secde edenlere katılmamakta direndi.

(Hicr 15/32)

َٓ٠ ۪ثؼذ
َّ ٌَْ َِ َغ تٛظ َِث ٌَ َه ت َ َّْل ش َ ُى١
ُ ٍْ۪ٓث تِخ٠َ لَث َي
ِ غ
Allah dedi ki “Bak İblis! Sana ne oldu da secde edenlere katılmadın?”

(Hicr 15/33)

ْٛ
َ ٍْ ص
َ ْٓ ِِ َُٗلَث َي ٌَ ُْ ت َ ُو ْٓ ِْلَ ْع ُؽذَ ٌِ َدؾ ٍَش َخٍَ ْمص
ٍ ُٕصث ٍي ِِ ْٓ َـ َّإ ٍ َِ ْغ
”Kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattığın beşere secde edemem” dedi.
(İsra 17/61)

ٓ
ًٕ ۚث١س ۪غ
َ ظ لَث َي َءت َ ْع ُؽذُ ٌِ َّ ْٓ َخٍَ ْم١
َ َت ِ َْٰلدَ ََ فُٚتِ ْر لُ ٍَْٕث ٌِ ٍْ َّ ٍَٰةِ َى ِر ت ْع ُؽذَٚ
َ ٍْ۪ت ت َِّْٓل تِخُٚٓغ َؽذ
Bir gün meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. “Çamur
olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.
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(İsra 17/62)

ً ٍََّ۪صَُٗٓ ت َِّْل ل٠ َّ ِر َْلَ ْـص َ ِٕ َى َّٓ رُ ِ ّس١َٰ  َِ ْتٌ ِمْٛ ٠َ ٌَِٰٝ  ٌَ ِة ْٓ ت َ َّخ ْشش َ ِٓ تٟ
َل١
َ ِْ  َو َّشٞ ۪ص َ َه َٰ٘زَت تٌَّز٠ْ َ لَث َي ت َ َست
َّ ْۘ ٍَس َػ
Sonra ekledi: “Kendine baktın mı? Bana tercih ettiğin bu mu? Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan birazı
dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım” dedi.

(Hicr 15/34)

ْ َلَث َي ف
ُ١ث فَ ِثَّٔ َه َس ۪ؼَٙ ْٕ ِِ ْثخ ُشغ
Allah dedi ki “Çık oradan! Sen taşlanacaksın.

(Hicr 15/35)

ٓ٠
ِ ّ َِ تٌ ۪ذْٛ َ٠ ٌَِٰٝ  َْه تٌٍَّ ْؼَٕرَ ت١ٍَت َِّْ َػَٚ
Hesap verme gününe kadar lanetlisin, hep dışlanacaksın.”

(Hicr 15/36)

َُُْٛ ْدؼَع٠ َِ ْٛ َ٠ ٌَِٰٝ  تٟٓ ۪ٔلَث َي َسجّ ِ فَث َ ْٔ ِظ ْش
İblis Dedi ki “Rabbim! Bunların tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre ver.”

(Hicr 15/37)

َ ْٕ ُّ ٌلَث َي فَ ِثَّٔ َه َِِٓ ْت
َٓ٠ظ ۪ش
Allah Dedi ki “Sen kendisine süre verilenlerdensin.

(Hicr 15/38)

َٛ
ِ  ْلَٛ ٌ َِ ْتْٛ َ٠ ٌَِٰٝ ت
ِ ٍُس ْتٌ َّ ْؼ
Belli günün vakti gelinceye kadar.”
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(Hicr 15/39)

َٓ١ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼُٙ ََّٕ٠ِٛ  َْلُ ْغَٚ ض
ِ  ْتْلَ ْسِٟ ُْ فُٙ ٌَ ََّٓ ّٕ٠ِ َ َْلُصٟ َ۪ٕص٠ْ َٛ لَث َي َسجّ ِ خِ َّٓث ت َ ْغ
İblis dedi ki “Rabbim! Madem sen beni azdırdın, ben de yeryüzündeki her şeyi onlara cazip
gösterecek ve mutlaka hepsini azdıracağım.
(Nisa 4/118)

ُۢ ٌَؼََُٕٗ ه
ظث
َ لَث َي َْلَش َّ ِخزَ َّْ ِِ ْٓ ِػدَثدَٚ َُّللا
ً ٚدًث َِ ْف ُش١ِن ٔ َ۪ص
Allah, şeytanı dışlamıştır. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

(Nisa 4/119)

ِّ ُش َّْ خ ٍَْكَ ه١َُغ١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ َْٰل ُِ َشَٚ َُدَ ِص ّ ُى َّٓ َٰترَتَْ ْتْلَ ْٔ َؼ ِث١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ َْٰل ُِ َشَٚ ُْ ُٙ ََّٕ١َِِّٕ ُ َْلَٚ ُْ ُٙ ٍََّّٕظ
َِّللا
ِ ُ َْلَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌَص َّ ِخ ِز ت٠ ْٓ َِ َٚ
ًٕث١َّللاِ فَمَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشتًٔث ُِ ۪د
ْ هُٚ
ِ ث ِِ ْٓ د١ٌِ َٚ َْطث
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en’âm’ın kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.” Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.

(Hicr 15/40)

َٓ١ ُُ ْتٌ ُّ ْخٍَ ۪صُٙ ْٕ ِِ ت َِّْل ِػدَثدَ َن
Sana yürekten bağlı olanları değil.”

(Hicr 15/41)

ُ١ ۪ ُِ ْغصَمٟ
ِ لَث َي َٰ٘زَت
َّ ٍَص َشتغ َػ
Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.

(Hicr 15/42)

َ ٍْ ع
َٓ٠ٚطثْ ت َِّْل َِ ِٓ تشَّدَؼَ َه َِِٓ ْتٌغ َ۪ث
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَْظ ٌَ َه َػ
َ ١ٌَ ٞ ۪ت َِّْ ِػدَثد
Kullarımın üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün ve yetkin yoktur. Yanlışa saplanıp sana
uyanlar başka.”
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(Nahl 16/99)

َ ٍْ ع
ٍَُْٛ َّوَٛ َ َص٠ ُْ ِٙ ّ َس ِخٍَٰٝ  َػَٚ تَُِٕٛ َٓ َٰت٠ ۪ تٌَّزٍَٝطثْ َػ
ُ ٌَُٗ ْظ
َ ١ٌَ َُِّٗٔت
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü, gücü, yetkisi olmaz.

(Nahl 16/100)

َ ٍْ ع
ََْٛٓ ُ٘ ُْ خِ۪ٗ ُِ ْؾ ِش ُو٠ ۪تٌَّزَٚ َُْٗٔٛ ٌََّٛ َ َص٠ َٓ٠ ۪ تٌَّزٍَٝطثُُٔٗ َػ
ُ تَِّٔ َّث
Onun üstünlüğü gücü, yetkisi, sadece onu veli edinenler ile Allah’a ortak koşanlar üzerinde olur.

(Sad 38/82)

َٓ١ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼُٙ َّٕ٠َ ِٛ لَث َي فَ ِد ِؼ َّضشِ َه َْلُ ْغ
“Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.

(Sad 38/83)

َٓ١ ُُ ْتٌ ُّ ْخٍَ ۪صُٙ ْٕ ِِ ت َِّْل ِػدَثدَ َن
Sana kul olanlara, onlardan samimi olanlara bir şey yapamam” dedi.

(Sad 38/84)

 ۚ ُيُٛ ْتٌ َف َّك تَلَٚ لَث َي فَ ْثٌ َف ْۘ ُّك
Allah dedi ki “İşte bu gerçekleşir! Ama şu sözüm de gerçekleşecektir;

(Sad 38/85)

َٓ١ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼُٙ ْٕ ِِ  ِِ َّّ ْٓ ش َ ِد َؼ َهَٚ َّٕ َُ ِِ ْٕ َهَٙ َْلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َؼ
Cehennem’i senden yana olanla ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım.”

(Hicr 15/43)

َٓ١ ِػذُُ٘ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼْٛ َّ ٌَ َُ ََّٕٙ ت َِّْ َؼَٚ
Cehennem bunların hepsinin buluşacağı yerdir.
(Nisa 4/120)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌَ ِؼذُ ُ٘ ُُ ت٠  َِثَٚ ُْ ِٙ ١ّ َّ۪ٕ ُ٠َٚ ُْ ُ٘ َُ ِؼذ٠
ُ ثْ ت َِّْل
ُ ط
ستٚ
ً غ ُش
O, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.
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(Nisa 4/121)

صث
ً ١ث َِ ۪فَٙ ْٕ َْ َػُٚ ِؽذ٠َ  َْلَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َؼُٙ ٠َٰٚ ْ  َٰ ٌٓ ِة َه َِأٚ۬ ُ ت
Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakları bir yer de bulamayacaklardır.

(İbrahim 14/22)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌلَث َي تَٚ
ُ ط
َْ َِث َوثَٚ ُْ  َػ ْذش ُ ُى ُْ فَث َ ْخٍَ ْفص ُ ُىَٚ َٚ ك
 ْتْلَ ِْ ُش ت َِّْ هٟ
ِ ُثْ ٌَ َّّث ل
ِ ّ  ْػذَ ْتٌ َفَٚ ُْ  َػذَ ُوَٚ ََّللا
َ ع
َ ٍْ ع
غ ُى ُْ َِٓث تَٔ َ۬ث
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٟ
َ ُت ت َ ْٔفُِٛٓ ٌَُٛٚ ٟ ُِ۪ٔٛ ٍَُٛ فَ ََل شٟۚ ٌ۪ ُْ ُ ش ُ ُى ُْ فَث ْعص َ َؽ ْدصْٛ ثْ ت َِّْٓل ت َ ْْ دَ َػ
ٍ ط
َ ٌِ
َّ َِّْ ْ ِِ ْٓ لَ ْد ًُ تٛ
ُْ ُٙ ٌَ َٓ١ّ۪ ٌِ تٌظث
ْ ُّ ِ َِٓث ت َ ْٔص ُ ُْ خَٚ ُْ ص ِش ِخ ُى
ْ ُّ ِخ
ِ ُّ ُ  َوفَ ْشزُ خِ َّٓث ت َ ْؽ َش ْوصّٟ۪ٔ ِ تٟ
َّ ص ِش ِخ
ُ١ ٌََ۪ػزَتج ت
İş bitince Şeytan der ki “Allah’ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm, gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse
beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni
Allah’a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”

(Meryem 19/68)

َّ ٌتَٚ ُْ ُٙ َّٔؾ َش
ُ  َس ِخّ َه ٌَٕ َْفَٛ َف
 ۚث١َِّٕ َُ ِؼعَٙ  َي َؼْٛ  ُْ َـُٙ َّٔع َش
۪ َ١ؾ
ِ َٓ ظ ُ َُّ ٌَُٕ ْف١ثغ
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz
çöktüreceğiz.

(Hicr 15/44)

َٛغ
ُ  ُْ ُؼ ْضء َِ ْمُٙ ْٕ ِِ ج
ٍ ج ٌِ ُى ًِّ َخث
ٍ تَْٛ ع ْد َؼرُ تَخ
َ ثَٙ ٌَ
Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların bir bölüğü girer.
(Zümer 39/71)

ْ  تِرَت َٓؼث ُ۫ ُؤَ٘ث فُ ِص َفَّٕٝ َُ ُص َِ ًشت َـصٓهَٙ  َؼٌَِٰٝ ت تَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪كَ تٌَّز١ ۪عَٚ
ثَٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔصُٙ ٌَ لَث َيَٚ ثَٙ ُتخَْٛ س تَخ
ٍَٰٝ ت َخٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَت لَثْٛ َ٠ َٔ ُى ُْ ٌِ ٓمَث َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ُْ ز َس ِخّ ُى
ِ ث٠َ  ُى ُْ َٰت١ْ ٍََْ َػٍُْٛص٠َ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ أْشِ ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌََت
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َـمَٚ
َٓ٠ ْتٌ َىثفِ ۪شٍَٝج َػ
ِ س َو ٍِ َّرُ ْتٌ َؼزَت
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bölükler halinde Cehennem’e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.
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(Zümer 39/72)

َٓ٠ ْتٌ ُّص َ َى ِدّ ۪شَٜٛ ْظ َِع
َ َْٛ ت تَخٍُٛٓ  ًَ ت ْد ُخ١ ۪ل
َ ْ ۚث فَ ِدةَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَث ٌِذَٙ تج َؼ
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem ’in kapılarından girin. Büyüklük
taslayanların yeri ne kötüymüş!”

(Hicr 15/45)

ٍ  َؼَّٕثٟ َ۪ٓ ف١ ۪ت َِّْ ْتٌ ُّصَّم
ْٛ
ُ َٚ ز
ٍ ُ ١ػ
Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.
(Rad 13/35)

ٝػ ْم َد
ُ ث شِ ٍْ َهَٙ ٍُّ ِظَٚ ُِث ٓدَتبَٙ ٍُثس ت ُ ُو
ُ َٙ ْٔ َث ْتْلَٙ ِ ِِ ْٓ ش َ ْفصَْٞ ش َ ْؽ ۪شُٛ ِػذَ ْتٌ ُّصَّمُٚ ٟ َِ۪ع َ ًُ ْتٌ َؽَّٕ ِر تٌَّص
ثس
ُ َٚ تْٛ ََٓ تشَّم٠ ۪تٌَّز
ُ ٌََّٕٓ ت٠ ْتٌ َىثفِ ۪شٝػ ْم َد
Yanlışlardan sakınanlara söz verilen cennet; içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir
bahçe gibidir. Bu, Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınanların sonudur. Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin
sonu da ateştir.

(Muhammed 47/15)

 َّْش١َصَغ٠َ ُْ ٌَ ٍٓ ثس ِِ ْٓ ٌَ َدَٙ ْٔ َ تَٚ ٍٓ ۚ  ِْش َٰت ِع١ثس ِِ ْٓ َِٓثءٍ َغَٙ ْٔ َ ث تَٙٓ ١ َْ۪ فُٛ ِػذَ ْتٌ ُّصَّمُٚ ٟ َِ۪ع َ ًُ ْتٌ َؽَّٕ ِر تٌَّص
ۚ ثس ۪خ
َ
َّ ٌٍِ ٍثس ِِ ْٓ خ َّْ ٍش ٌَزَّذَٙ ْٔ َ تَٚ ُٗۚ ُّ غ ْؼ
ًِّ ث ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََٚ ٝصف
َ ثس ِِ ْٓ َػَٙ ْٔ َ تَٚ َٓ١
َ ُِ ًٍ غ
ِ ؾ
َّ َ ًّث فَم١ّ۪ ت َِٓث ًء َـُٛعم
ُْ ُ٘ ط َغ ت َ ِْ َٓؼث َء
ِ تٌع َّ َّ َشت
ُ َٚ ثس
ِ ٌَّٕ تِٟ خَث ٌِذ فَٛ ُ٘ ْٓ َّ  ُْ َوِٙ ّ َِ ْغ ِف َشذ ِِ ْٓ َس ِخَٚ ز
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Hicr 15/46)

َٓ١ ِِ۪ٕ غ ََل ٍَ َٰت
َ َ٘ث ِخٍُٛت ُ ْد ُخ
“Oralara esenlik ve güvenle girin” denmiştir.
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(Zümer 39/73)

ْ فُ ِص َفَٚ  تِرَت َٓؼث ُ۫ ُؤَ٘ثٝ ْتٌ َؽَّٕ ِر ُص َِ ًشت َـص ٓهٌَِٝ ُْ تُٙ َّت َسخْٛ ََٓ تشَّم٠ ۪كَ تٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَث َيَٚ ثَٙ ُتخَْٛ س تَخ
َٓ٠ َ۪٘ث خَث ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْدص ُ ُْ فَث ْد ُخ١ْ ٍَع ََلَ َػ
َ ثَٙ ُ خَضَ َٔص
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size Selâmün Aleyküm! Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Zümer 39/74)

ُ ١ت ُ َِِٓ ْتٌ َؽَّٕ ِر َـَّٛ ض َٔص َ َد
َُ ؾث ۚ ُء فَ ِٕ ْؼ
َٓ َٔ ْط
َ  َسظََٕث ْتْلَ ْسْٚ َ تَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕث
َ ٞ ۪ت ْتٌ َف ّْذُ ِ هّٰللِ تٌَّزٌُٛلَثَٚ
َٓ١ ٍِ۪ث
ِ ت َ ْؼ ُش ْتٌ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Hicr 15/47)

َٓ١ ٍ۪ع ُش ٍس ُِصَمَث ِخ
ُ ٍَٰٝ تًٔث َػَٛ س ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّ ت ِْخُٚ
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕث َِث فَٚ
ِ صذ
Biz göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmış oluruz. Kardeşler halinde karşılıklı sedirler
üzerindedirler.
(Araf 7/43)

ٞ ۪ت ْتٌ َف ّْذُ ِ هّٰللِ تٌَّزٌُٛلَثَٚ ثس
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕث َِث فَٚ
ُ ۚ َٙ ْٔ َ ُُ ْتْلِٙ ِ ِِ ْٓ ش َ ْفصٞس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّ ش َ ْؽ ۪شُٚ
ِ صذ
ۚ َٕث ه٠ َْٓل ت َ ْْ َ٘ َٰذْٛ ٌَ ِٞ
ْ َّللاُ ٌَمَ ْذ َٓؼث َء
ْْ َ ت تُٚٓدَُٛٔٚ ك
ُ ز ُس
ِ ّ ع ًُ َس ِخَّٕث ِخ ْثٌ َف
َ صَذْٙ ٌَِٕ  َِث ُوَّٕثَٚ َٰ زَتٌِٙ َٕث٠َ٘ َٰذ
ٍََُّْٛ َ٘ث ِخ َّث ُو ْٕص ُ ُْ ش َ ْؼُّٛ ُ  ِسظْصُٚ۫ ُ شِ ٍْ ُى ُُ ْتٌ َؽَّٕرُ ت
Göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki “Bizi bu
nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden
bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet!
Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Saffat 37/43)

ُ١ِ ز تٌَّٕ ۪ؼ
ِ  َؼَّٕثٟ ۪ف
Nimetlerle dolu cennetlerde,

(Saffat 37/44)

َٓ١ ٍِ۪ع ُش ٍس ُِصَمَثخ
ُ ٍَٰٝ َػ
Sedirler üzerinde karşılıklı otururlar.
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(Tur 52/17)

ٍ  َؼَّٕثٟ َ۪ٓ ف١ ۪ت َِّْ ْتٌ ُّصَّم
ُ١ٍ ٔ َ۪ؼَٚ ز
Kendini korumuş olanlar bahçelerde ve nimetler içinde...

(Tur 52/18)

ُ١ِ تج ْتٌ َؽ ۪ف
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسخُٙ ١ َٰلَٚ َٚ ُْ ۚ ُٙ ُّ ُْ َسخُٙ ١َٓ ِخ َّٓث َٰت َٰش١۪ٙ فَث ِو
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem’in azabından da korumuştur.

(Tur 52/19)

ٍََُّْٛ ـًٔث ِخ َّث ُو ْٕص ُ ُْ ش َ ْؼ١ٓ َ۪ٕ٘ تُٛت ْؽ َشخَٚ تٍُُٛو
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”

(Vakıa 56/15)

َٔ ٍرٛظ
ُ ْٛ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍ۪ث ُِصَمَث ِخَٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ُِص َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Hicr 15/48)

َٓ١ث ِخ ُّ ْخ َش ۪ؼَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘  َِثَٚ صح
ُّ َّ َ٠ َْل
َ َٔ ثَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ غ
Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.
(Fatır 35/35)

جُٛث ٌُغَٙ ١ ۪غَٕث ف
ْ َتس ْتٌ ُّمَث َِ ِر ِِ ْٓ ف
ُّ َّ َ٠  َْلَٚ صح
ُّ َّ َ٠ ع ٍِ ۪ ۚٗ َْل
َ َٔ ثَٙ ١ ۪غَٕث ف
َ َ ت َ َـٍََّٕث دٞٓ ۪تٌََّز
"İkramıyla bizi, kalınacak yere yerleştiren odur. Orada bize bir yorgunluk değmeyecek. Bir bıkkınlıkla da
karşılaşmayacağız."

(Yasin 36/55)

ۚ ُٙ ؽغُ ًٍ فَث ِو
ُ ٟ ۪ ََ فْٛ َ١ٌثج ْتٌ َؽَّٕ ِر ْت
َْٛ
ْ َ ت َِّْ ت
َ ص َف
Cennet ahalisi, o gün tat alacakları işlerle uğraşırlar.
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(Hicr 15/49)

ُُ ١تٌش ۪ـ
َّ سٛ
ُ ُ تَٔ َ۬ث ْتٌغَفّٟ۪ٓٔ َ  تٞٓ َ۪ٔ ِدّاْ ِػدَثد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.
(Zümer 39/10)

ُ ت َ ْسَٚ غَٕر
ض ه
َِّللا
َ َث َـ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ تٌذٟ ۪ت فُٕٛغ
َ َٓ ت َ ْـ٠ ۪ت َسخَّ ُى ُْ ٌٍَِّزُٛت تشَّمَُِٕٛ َٓ َٰت٠ َ۪ث ِػدَث ِد تٌَّز٠ ًْ ُل
ج
َّ ٌ تَّٝفَٛ ُ٠ ت ِعؼَر تَِّٔ َّثَٚ
ٍ غث
َ  ِْش ِـ١ََْ ت َ ْؼ َش ُ٘ ُْ خِغٚصثخِ ُش
Onlara şöyle dediğimi bildir “Ey inanıp güvenen kullarım, sizi yaratan Rabbinizden çekinerek kendinizi
koruyun. Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah’ın toprakları geniştir. Hesapsız ödül, sadece sabredenlere
verilecektir.”

(Zümer 39/53)

ُ َٕ ُْ َْل ش َ ْمِٙ  ت َ ْٔفُ ِغٍٝٓ َٰ ت َػَُٛٓ ت َ ْع َشف٠ ۪ تٌَّزِٞ
جٛ
َّللاِ ت َِّْ ه
ت ِِ ْٓ َس ْـ َّ ِر هٛط
َ َُُّٔ ْغ ِف ُش تٌز٠ ََّللا
َ َث ِػدَثد٠ ًْ ُل
ُُ ١تٌش ۪ـ
َّ سٛ
ُ ُ ْتٌغَفَٛ ُ٘ َُِّٗٔؼًث ت١ّ۪ َؼ
Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah’ın merhametinden umut
kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur .

(Hicr 15/50)

ُُ ١ ٌَ۪تج ْتْل
ُ َ ْتٌ َؼزَٛ ُ٘ ٟت َ َّْ َػزَ ۪تخَٚ
Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.
(İbrahim 14/7)

ذ٠ ۪ؾذ
َ ٌَ ٌَٟةِ ْٓ َوفَ ْشش ُ ُْ ت َِّْ َػزَ ۪تخَٚ ُْ ذََّٔ ُى٠ؽ َى ْشش ُ ُْ َْلَ ۪ص
َ ْٓ ِتِ ْر شَثَرََّْ َسخُّ ُى ُْ ٌَةَٚ
Bir gün de Rabbiniz şunu bildirmişti: “Görevlerinizi yerine getirirseniz size olan ikramımı kesinlikle artırırım.
Ama eğer kâfirlik ederseniz azabım elbette çetin olur.”

(Zümer 39/54)

َْٚص ُش
ُ ََ ُى ُُ ْتٌؼَز١َِأْش٠ ْْ َ ت ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْد ًِ تُّٛ ٍِ ت َ ْعَٚ ُْ  َس ِخّ ُىٌَِٰٝ ت تُٛ ٓد١ َ۪ٔتَٚ
َ ْٕ ُ تج ظ ُ َُّ َْل ش
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.
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(Hicr 15/51)

ُ١
ِ ١ظ
َ ْٓ  ُْ َػُٙ َْٔ ِدّةَٚ
َ ُۢ ْ۪٘ف تِخ َْٰش
Onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver.

(Hicr 15/52)

ٍَُْٛ ِؼَٚ ُْ ع ََل ًِث لَث َي تَِّٔث ِِ ْٕ ُى
َ تٌُٛ ِٗ فَمَث١ْ ٍَت َػٍُٛتِ ْر دَ َخ
Bir gün İbrahim’in yanına girmişler ve “Selâm! Esenlik ve güvenlik dileriz” demişlerdi.
İbrahim: “Biz sizden kuşku duyuyoruz” dedi.

(Hicr 15/53)

ّ َ َؼ ًْ تَِّٔث ُٔدْٛ َ ت َْل شٌُٛلَث
ُ١ٍ ٍ۪ؾ ُِش َن ِخغُ ََل ٍَ َػ
“Kuşkulanma” dediler. “Sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.”

(Hicr 15/54)

ّ  ْتٌ ِى َد ُش فَ ِد َُ ش ُ َدٟ
َّ لَث َي ت َ َخ
َْٚؾ ُِش
َّ َِ ْْ َ  تٍٝٓ َٰ  َػٟ ُّ۪ٔٛ ُ ؾ ْشش
َ ِٕغ
“Yaşlılık üzerime iyice çökmüşken mi müjde getiriyorsunuz? Neyin müjdesini veriyorsunuz?”

(Hicr 15/55)

َّ ت َخٌُٛلَث
َٓ١ك فَ ََل ش َ ُى ْٓ َِِٓ ْتٌمَث ِٔ ۪ط
َ ٔؾ ْش
ِ ّ َثن ِخ ْثٌ َف
Dediler ki “Sana bir gerçeği müjdeliyoruz. Sakın umudunu kesenlerden olma.”

(Hicr 15/56)

ُ ََٕ ْم٠ ْٓ َِ َٚ لَث َي
ٌَُّْٛعث
َّٓ ٌػ ِِ ْٓ َس ْـ َّ ِر َس ِخّ۪ٗ ٓ ت َِّْل ت
Dedi ki “Sapkınlar dışında kim Rabbinin ikramından umudunu keser?”
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(Hicr 15/57)

ْ لَث َي فَ َّث خ
ٍَُْٛع
َ ث ْتٌ ُّ ْشَٙ ُّ٠ََطدُ ُى ُْ ت
İbrahim dedi ki “Ey elçiler! Asıl işiniz nedir?

(Hicr 15/58)

َٓ١ِ۪  ٍَ ُِ ْؽ ِشْٛ َ لٌَِٰٝ ت تِ َّٓٔث ت ُ ْس ِع ٍْ َٕٓث تٌُٛٓ لَث
Dediler ki “Aslında biz, günaha batmış bir topluluğa gönderildik.

(Hicr 15/59)

َٓ١ُ٘ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼٛغٍ تَِّٔث ٌَ َُّٕ ُّؽٌُٛ ت َِّْٓل َٰت َي
Ama Lut’un ailesi onlardan değildir; ailesinin bütün fertlerini kurtaracağız.

(Hicr 15/60)

َٓ٠ث ٌَ َِّٓ ْتٌغَث ِخ ۪شَٙ َِّٔت َِّْل ْتِ َشتَشَُٗ لَذ َّْس َٓٔث ت
Eşi hariç. Onun davranışlarını ölçtük, küller altında kalacaklardan olduğu ortaya çıktı.”
(Tahrim 66/10)

 ِْٓ ِِ ْٓ ِػ َدث ِدَٔث٠َس َػ ْدذ
َ غٍ َوثَٔصَث ش َ ْفٌُٛ ز
َ َ  ْتِ َشتَٚ ٍؾُٛٔ ز
َ َ ت ْتِ َشتَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ َِع َ ًَل ٌٍَِّز
ج ه
َ
َ ظ َش
َ َِّللا
َٓ١ ٍَّ۪تخ
ِ ثس َِ َغ تٌذ
 َّث َِِٓ هُٙ ْٕ ث َػ١َ ُِٕ ْغ٠ ُْ ٍََ ِْٓ فَخَثَٔصَث ُ٘ َّث ف١صث ٌِ َف
َ
َ ٌَّٕ ًَ ت ْد ُخ ََل ت١ ۪لَٚ ْـًٔث١ؽ
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.

(Hicr 15/61)

ٌۨ ٌُ فٍََ َّّث َٓؼث َء َٰت َي
ٍَُْٛع
َ غٍ ْتٌ ُّ ْشٛ
Elçiler Lut ailesine vardılar,
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(Hicr 15/62)

ََْٚ ُِ ْٕ َى ُشْٛ َلَث َي تَِّٔ ُى ُْ ل
Lut dedi ki “Sizler tanınmamış bir topluluksunuz.”

(Hicr 15/63)

ََْٚ ّْص َ ُش٠ ِٗ ١ ۪ت فَُٛٔثن ِخ َّث َوث
َ ْٕت خَ ًْ ِؼةٌُٛلَث
Dediler ki “Hayır, sana bunların inanmak istemedikleri şeyi getirdik.

(Hicr 15/64)

َُْٛصث ِدل
َ ٕ١ْ َ تَشَٚ
َ ٌَ تَِّٔثَٚ ك
ِ ّ َثن ِخ ْثٌ َف
Sana bunların hak ettiği şeyi getirdik. Bizler dosdoğru kimseleriz.
(Hud 11/77)

ً ٌُٛ عٍَُٕث
ْ ٌَ َّّث َٓؼث َءَٚ
ح١ػ ۪ص
ً  ُْ رَ ْسِٙ ظثقَ ِخ
ُ ز ُس
َ َٚ ُْ ِٙ  َء ِخٟغث ۪ ٓع
َ َْٛ ٠َ لَث َي َٰ٘زَتَٚ ػث
Elçilerimiz Lut’un yanına varınca Lut’un canı sıkıldı ve iyice bunaldı. “Ne sıkıcı bir gün!” dedi.

(Ankebut 29/33)

ً ٌُٛ عٍَُٕث
ْ ٌَ َّّٓث ت َ ْْ َٓؼث َءَٚ
ْْ ٰ۠ َ َْل ش َ ْفضَٚ َف
ً  ُْ رَ ْسِٙ ظثقَ ِخ
ُ ز ُس
ْ ت َْل شَخٌُٛلَثَٚ ػث
َ َٚ ُْ ِٙ  َء ِخٟغث ۪ ٓع
ْ ٔت َ ٍَْ٘ َه ت َِّْل ْتِ َشتَش َ َه َوثَٚ نٛ
َٓ٠َس َِِٓ ْتٌغَثخِ ۪ش
َ تَِّٔث َُِٕ ُّؽ
Elçilerimiz, Lut’a geldiği zaman Lut onlar için kaygılandı, içi daraldı. Dediler ki: “Korkma, üzülme, seni ve
karın hariç aileni kurtaracağız. Karın ise kalıntısı kalacaklardandır.
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(Hicr 15/65)

ْ فَث َ ْع ِش خِث َ ْ٘ ٍِ َه خِ ِم
ُ ١ت َـٛع
ْ َ ٍْص َ ِف٠  َْلَٚ ُْ ُ٘ ثس
ْط
ُ ِ ْتَٚ س ِِ ْٕ ُى ُْ ت َ َـذ
َ َتشَّدِ ْغ ت َ ْدخَٚ ًِ ١ْ ٌَّطغٍ َِِٓ ت
َْٚشُإْ َِ ُش
Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar; sen de arkalarından git. İçinizden kimse geriye dönüp
bakmasın. Sizden istenen yere kadar geçip gidin.”

(Hicr 15/66)

ُ  ِٗ َٰر ٌِ َه ْتْلَ ِْ َش ت َ َّْ دَت ِخ َش َٰ ٓ٘ ۬ ُإ َْٓل ِء َِ ْم١ْ ٌَِ َٕٓث ت١ْ ع
َٓ١ص ِد ۪ف
ْ ُِ عٛط
َ َلَٚ
Şu kesin kararı ona bildirdik: “Sabaha girdiklerinde bunların kökü kesilmiş olacaktır.”

(Hicr 15/67)

ََْٚ ْغص َ ْدؾ ُِش٠ َٕ ِر٠ ۪ َٓؼث َء ت َ ْ٘ ًُ ْتٌ َّذَٚ
Bundan önce şehir halkı, bir birbirlerine müjdeler vererek gelmişlerdi.

(Hicr 15/68)

ْٛ
َ  فَ ََل ش َ ْفٟ ْ۪ف١ظ
َ لَث َي ت َِّْ َٰ ٓ٘ ۬ ُإ َْٓل ِء
ِ ع ُف
Lut şöyle demişti: “Bunlar benim konuklarım; onların yanında beni utandırmayın.

(Hicr 15/69)

ْٚ
ت هُٛتشَّمَٚ
ِ  َْل ش ُ ْخ ُضَٚ ََّللا
Allah’tan çekinin de beni rezil etmeyin.
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(Hicr 15/70)

َٓ١ّ۪ ٌَ َه َػ ِٓ ْتٌؼَثَٙ ْٕ َٔ ُْ ٌََٚ َ ت تٌُٛٓ لَث
Onlar şu karşılığı vermişlerdi: “Sana kimsenin işine karışma dememiş miydik?”

(Hicr 15/71)

َٓ١ ٍ۪ ت ِْْ ُو ْٕص ُ ُْ فَث ِػٟٓ ۪لَث َي َٰ ٓ٘ ۬ ُإ َْٓل ِء خََٕثش
Lut da şöyle demişti: “Eğer yaklaşmak istiyorsanız, işte kızlarım...
(Hud 11/79)

ُ ذ٠تَِّٔ َه ٌَص َ ْؼٍَ ُُ َِث ُٔ ۪شَٚ ك
َ ّْ ٍِ ت ٌَمَ ْذ َػٌُٛلَث
ٍ ّ ۚ  خََٕثشِ َه ِِ ْٓ َـٟ ۪س َِث ٌََٕث ف
“Kızlarınla ilgilenmediğimizi iyi bilirsin. Bizim ne istediğimizi de iyi bilirsin” dediler.

(Hud 11/80)

 ٍذ٠ ۪ؽذ
َ ٍٓ  ُس ْوٌَِٰٝ  ت۪ٞٚٓ  َٰتْٚ َ ذ ً تَّٛ ُ ِخ ُى ُْ لٟ ٌ۪ َّْ َ  تْٛ ٌَ لَث َي
“Keşke size karşı gücüm olsaydı, ya da sağlam bir sığınağa girebilseydim” dedi.

(Hicr 15/72)

َُْٛٙ َّ َ ْؼ٠ ُْ ِٙ ِع ْى َشش
َ ٟ ۪ ُْ ٌَفُٙ ٌََِّٔؼَ ّْ ُش َن ت
Senin hayatına yemin ederim ki onlar sarhoşlukları içinde bocalar halde duruyorlardı.

(Hicr 15/73)

َٓ١ ۪ َفرُ ُِ ْؾ ِشل١ْ ص
َّ ٌ ُُ تُٙ ْفَث َ َخزَش
Gün doğarken dehşet bir sesle sarsıldılar.
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(Hud 11/81)

ْ  َْه َفث َ ْع ِش ِخث َ ْ٘ ٍِ َه ِخ ِم١ٌَ ِت تٍُٛٓ ص
ُ ٌُٛ ث٠َ تٌُٛلَث
ْ  ٍْص َ ِف٠َ  َْلَٚ ًِ ١ْ ٌَّطغٍ َِِٓ ت
س
ُ غ تَِّٔث ُس
ِ ٠َ ْٓ ٌَ ع ًُ َس ِخّ َه
ص ْد ُؿ
ُّ ٌْظ ت
ُّ ٌ ِػذَ ُ٘ ُُ تْٛ َِ َِّْ  ُْ تُٙ صث َخ
َ َ ث َِٓث تَٙ ُد١ِِ ْٕ ُى ُْ ت َ َـذ ت َِّْل ْتِ َشتَش َ َه تَُِّٔٗ ُِ ۪ص
َ ١ٌََص ْد ُؿ ت
ح
ٍ ٠ِخمَ ۪ش
Misafirler dedi ki “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz; bunlar sana asla ilişemezler. Ailenle birlikte gecenin bir
bölümünde ailenle yola çık; karın dışında hiç biriniz arkasına bakmasın. Bunların başına gelecek olan ona da
gelecektir. Azapla buluşma zamanları sabahtır. Sabah da yakın değil mi?”

(Saffat 37/177)

َٓ٠ص َدث ُؾ ْتٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ َ ُْ فِٙ غث َـ ِص
َ ِفَ ِثرَت َٔضَ َي خ
َ غٓث َء
Azabımız kapılarına dayanınca, uyarılanların sabahı ne kötü olur!

(Hicr 15/74)

َ ِْ َ تَٚ ثَٙ ٍَعث ِف
ًٍ ١ثسذ ً ِِ ْٓ ِع ۪ ّؽ
َ ثَٙ ١َ ٌِ فَ َؽ َؼ ٍَْٕث َػث
َ  ُْ ِـ َؽِٙ ١ْ ٍَط ْشَٔث َػ
Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/75)

ٍ َث٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ت َِّْ ف
َٓ١ّ۪ ع
ّ ِ َٛ َ ز ٌِ ٍْ ُّص
İnceleme yapmak isteyenler için bunda kesin belgeler, ayetler vardır.

(Hicr 15/76)

ُ١ٍ ۪ ًٍ ُِم١غ ۪د
َ ِث ٌَدَٙ َِّٔتَٚ
Orası bugün bir yol üzerinde durmaktadır.
(Hud 11/83)

َّ َِِٓ ٟ
 ٍذ١َٓ خِدَ ۪ؼ١ّ۪ ٌِ تٌظث
َ ُِ
َ ِ٘  َِثَٚ  َِرً ِػ ْٕذَ َس ِخّ َهَّٛ غ
Rabbinin katında belirlenmiş taşları yığdık. Onlar, yanlış yapan bu kimselerden uzak değildir.
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(Hicr 15/77)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْرً ٌِ ٍْ ُّإ٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ت َِّْ ف
Bunda inananlar için kesin bir ayet vardır.

(Hicr 15/78)

َ ٌَ  َى ِر٠ْ َثج ْتْل
َٓ١ّ۪ ٌِ ظث
ُ ص َف
ْ َ ت ِْْ َوثَْ تَٚ
Bir başka gerçek de Eyke ahalisinin zalimlikleridir.
(Şuara 26/176)

ۚ ٍ۪ع
َٓ١
ُ ص َف
ْ َج ت
َ ََّوز
َ  َى ِر ْتٌ ُّ ْش١ْ َٔثج ٌْـ
Eykeliler elçilerini yalancı yerine koydular.

(Şuara 26/189)

ُّ َِ ْٛ ٠َ تج
ُ١ٍ  ٍَ َػ ۪ظْٛ ٠َ تج
ُ َُٖ فَث َ َخزَ ُ٘ ُْ َػزُٛفَ َىزَّخ
َ َتٌظٍَّ ِر تَُِّٔٗ َوثَْ َػز
Onu yalancı yerine koydukları için o gölgeli günün azabı onları çarptı. O, korkunç bir günün azabıydı.

(Hicr 15/79)

ٓ١
ٍ  َّث ٌَ ِد ِث َِ ٍثَ ُِ ۪دُٙ َِّٔتَٚ ُْ ُۢ ُٙ ْٕ ِِ فَث ْٔصَمَ َّْٕث
Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu ikisi aynı ana yol üzerinde açıkça görülmektedir.

(Hicr 15/80)

َٓ١ ٍ۪ع
ُ ص َف
ْ َج ت
َ ٌََّمَ ْذ َوزَٚ
َ ثج ْتٌ ِف ْؽ ِش ْتٌ ُّ ْش
Hicr ahalisi de gelen elçileri yalancı saymışlardı.
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(Hicr 15/81)

َٓ١ث ُِ ْؼ ِش ۪ظَٙ ْٕ ت َػَُٛٔثشَِٕث فَ َىث٠َٕثُ٘ ُْ َٰت١ْ َ  َٰتشَٚ
Hâlbuki onlara belgeler vermiştik ama yüz çevirmişlerdi.

(Hicr 15/82)

َٓ١ ِِ۪ٕ شًث َٰتُٛ١َُْ َِِٓ ْتٌ ِؽدَث ِي خَُٛ ْٕ ِفص٠ تُٛٔ َوثَٚ
Dağları yontar, güven duydukları evler haline getirirlerdi.
(Şuara 26/146)

َٓ١ ِِ۪ٕ  َٕٓث َٰتُٙ َٰ٘  َِثٟ َْ۪ فٛتَشُصْ َش ُو
Burada güven içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz?

(Şuara 26/147)

ٍ  َؼَّٕثٟ ۪ف
ْٛ
ُ َٚ ز
ٍ ُ ١ػ
Bahçeler içinde, pınarların başında,

(Şuara 26/148)

َ ًٍ ٔ َْخَٚ ٍعٚ ُص ُسَٚ
ُ١ۚ ث ٘ َ۪عَٙ ُغ ٍْؼ
Ekinler ve sık tomurcuklu hurmalar arasında yaşamaya,

(Şuara 26/149)

ۚ ۪٘ثس
َٓ١
ِ َشًث فُٛ١َُْ َِِٓ ْتٌ ِؽ َدث ِي خُٛش َ ْٕ ِفصَٚ
Dağları ustalıkla yontup evler yapmaya devam edeceğinizi mi sanıyorsunuz?

(Şuara 26/150)

ْٛ
ت هُٛفَثشَّم
ِ ۚ ُؼ١ت َ ۪غَٚ ََّللا
Artık Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin.

(Şuara 26/151)

َٓ١ ۪ت ت َ ِْ َش ْتٌ ُّ ْغ ِشفُٛ ٓؼ١ َْل ش ُ ۪طَٚ
Aşırılık edenlerin isteklerine boyun eğmeyin.
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(Şuara 26/152)

َْٛص ٍِ ُف
ْ ُ٠  َْلَٚ ض
ِ  ْتْلَ ْسَْٟ ِفُُٚ ْف ِغذ٠ َٓ٠ ۪تٌََّز
Onlar bu topraklarda bozgunculuk yaparlar, hiçbir şeyi düzeltmezler.”

(Şuara 26/153)

ۚ غ َّف ۪ش
َٓ٠
َ ْٔ َ ت تَِّٔ َّٓث تٌُٛٓ لَث
َ ُّ ٌس َِِٓ ْت
“Sen iyice büyülenmiş kişilerden olmuşsun,

(Şuara 26/154)

َٓ١ ۪صثدِل
ِ ْ س ت َِّْل َخؾَش ِِعٍُْٕ َۚث فَأ
َ ْٕ  ٍر ت ِْْ ُو٠َ ز ِخ َٰث
َ ْٔ َ َِٓث ت
َّ ٌس َِِٓ ت
Oysa bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Haklıysan bize bir belge getir,” dediler.

(Şuara 26/155)

َٛ
ُ ٌَ ُى ُْ ِؽ ْشَٚ ث ِؽ ْشجَٙ ٌَ لَث َي َٰ٘ ِزٖ۪ َٔثلَر
ٍۚ ٍُ ٍَ َِ ْؼْٛ َ٠ ج
“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

(Şuara 26/156)

ُ١ٍ  ٍَ َػ ۪ظْٛ َ٠ تج
ُّ َّ َ  َْل شَٚ
ُ ََأ ْ ُخزَ ُو ُْ َػز١َءٍ فٛغ
ُٓ َ٘ث ِخٛغ
Ona bir kötülük yapmayın, yoksa çok zor bir günün azabına çarpılırsınız.”

(Şuara 26/157)

َٓ١ِِ۪ ت َٔثدٛص َد ُف
ْ َ َ٘ث فَثٚفَ َؼمَ ُش
Sonra o deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular.

(Şuara 26/158)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِث َوثَْ ت َ ْوع َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَر٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪تج ت َِّْ ف
ُ َفَث َ َخزَ ُ٘ ُُ ْتٌ َؼز
O azap onları hemen yakaladı. Bu olayda kesin bir belge vardır ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Hicr 15/83)

َٓ١صدِ ۪ف
ْ ُِ ُ َفر١ْ ص
َّ ٌ ُُ تُٙ ْفَث َ َخزَش
Onlar da sabaha girerken dehşet bir sesle sarsılmışlardı.
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(Hicr 15/84)

ََُْٛ ْى ِغد٠ تُٛٔ ُْ َِث َوثُٙ ْٕ  َػَٰٕٝ فَ َّٓث ت َ ْغ
Kazandıkları şeyler hiçbir işlerine yaramamıştı.
(İbrahim 14/18)

ْ  ُْ َو َش َِث ٌۨ ٍد ت ْؽصَذُٙ ٌُ ُْ ت َ ْػ َّثِٙ ّت خِ َش ِخَٚٓ َوفَ ُش٠ َِ۪ع َ ًُ تٌَّز
ََْٚ ْمذ ُِس٠ ثصفٍ َْل
ّ ۪ ِٗ َِّز خ
ِ ػ
َ ٍَ ْٛ َ٠ ٟ ۪ ُؿ ف٠تٌش
ُ ذ١ ۪ تٌع َََّل ُي ت ٌْدَؼَٛ ُ٘ ءٍ َٰر ٌِ َهَٟ
َ ِِ َّّث َو
ْ  ؽٍَٰٝ ت َػُٛغد
Rablerini görmezlikte direnenlerin yaptıkları işlerin örneği, fırtınalı bir günde sert rüzgârların savurduğu kül
gibidir. Kazandıklarından hiçbir şey ellerinde kalmaz. Derin sapıklık işte budur.

(Mümin 40/82)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ت ت َ ْوع َ َشُٛٔٓ  ُْ َوثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْد٠ ْ۪ف َوثَْ َػث ِل َدرُ تٌَّز
ِ  ْتْلَ ْسٟت ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََتَف
َ ١ت َوٚظ ُش
َ َ تَٚ
َُْٛ ْى ِغد٠َ تُٛٔ ُْ َِث َوثُٙ ْٕ ػ
ِ  ْتْلَ ْسٟثست ِف
ً َ  َٰتظَٚ ً ذَّٛ ُؽذَّ ل
َ َٰٕٝ ض فَ َّٓث ت َ ْغ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Kazandıkları, onların bir işine yaramadı.

(Hicr 15/85)

ص ْف َؿ
ِ تَٛ ََّّٰ َِث َخٍَ ْمَٕث تٌغَٚ
َّ ٌت َِّْ تَٚ ك
ْ َر فَث١ِغث َػرَ َ َْٰلش
َّ ٌصفَؿِ ت
َ  ْتْلَ ْسَٚ ز
ِ ّ  َّٓث ت َِّْل ِخ ْثٌ َفُٙ َٕ١ْ َ َِث خَٚ ض
ًَ ١ّ۪ ْتٌ َؽ
Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil, gerçek varlıklar olarak yarattık.
Kıyamet saati nasıl olsa gelecektir. Öyleyse sen de bunlara yeni bir sayfa aç, hiç bir şey olmamış
gibi güzel davran.
(Rum 30/8)

ًٍ ت َ َؼَٚ ك
ِ تَٛ َََّّّٰللاُ تٌغ
 ٰ۠ ُْ َِث َخٍَكَ هِٙ  ت َ ْٔفُ ِغٟٓ ۪ت فَٚصَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ت
َ  ْتْلَ ْسَٚ ز
ِ ّ  َّٓث ت َِّْل ِخ ْثٌ َفُٙ َٕ١ْ  َِث َخَٚ ض
َْٚ ُْ ٌَ َىثفِ ُشِٙ ّثئ َس ِخ
ِ ٌَّٕشت َِِٓ ت١
ً ۪ت َِّْ َوعَٚ ّٝغ
َ ُِ
ِ ۬ َثط ِخ ٍِ ٓم
Kendileri üzerine hiç düşünmediler mi? Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları, sadece gerçek ve belli bir
eceli olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rablerinin huzuruna varmayı kesinlikle göz ardı ederler.
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(Ahkaf 46/3)

ت َػ َّّٓثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪تٌَّزَٚ ّٝغ
ِ تَٛ َََِّّٰث َخٍَ ْمَٕث تٌغ
َ ُِ ًٍ ت َ َؼَٚ ك
َ  ْتْلَ ْسَٚ ز
ِ ّ  َّٓث ت َِّْل ِخ ْثٌ َفُٙ َٕ١ْ  َِث َخَٚ ض
َُْٛت ُِ ْؼ ِشظٚت ُ ْٔز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.

(Mümin 40/58)

ً ٍَ۪ ُء لٟ َْل ْتٌ ُّ ۪ ٓغَٚ ز
َل َِث١
ِ صث ٌِ َفث
َّ ٌت تٍُِّٛ  َػَٚ تَُِٕٛ َٓ َٰت٠ ۪تٌَّزَٚ ش١
ُ  ْتٌدَ ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْتْلَػِٞٛ َ َ ْغص٠  َِثَٚ
َْٚشَصَزَ َّو ُش
Kör ile gören, inanıp güvenen ve iyi işler yapanlarla da kötülük yapan bir olmaz. Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz?

(Mümin 40/59)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ثط َْل
َّ ٌت َِّْ ت
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ت َ ْوع َ َش تَٚ ثَٙ ١ ْ۪ح ف
َ ٠َر َْل َس١ِغث َػرَ َ َْٰلش
O saat elbette gelecektir, onda şüphe yoktur; ama insanların çoğu inanmaz.

(Zuhruf 43/88)

ُۢ ُِِٕ ُْإ٠ َ َْلْٛ َث َسجّ ِ ت َِّْ َٰ ٓ٘ ۬ ُإ َْٓل ِء ل٠َ ٍِ۪ٗ ١ ۪لَٚ
َْٛ
Niye şunu söyletiyorlar: “Rabbim! Bunlar inanmayan bir topluluktur.”

(Zuhruf 43/89)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
ْ فَث
َ َع ََلَ ف
َ ًْ ُلَٚ ُْ ُٙ ْٕ صفَ ْؿ َػ
َ ْٛ غ
Onlara göz yum da “selam” deyip geçiver; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

(Hicr 15/86)

ُُ ١ ٍ۪ ْتٌخ َََّل ُق ْتٌ َؼَٛ ُ٘ ت َِّْ َسخ ََّه
Yaratan ve her şeyi bilen Rabbindir.
(Yasin 36/81)

 ْتٌخ َََّل ُقَٛ ُ٘ َٚ ٍَٰٝ َ ُْ خُٙ ٍََْ ْخٍُكَ ِِع٠ ْْ َ  تٍٝٓ َٰ ض خِمَثد ٍِس َػ
ِ تَٛ ََّّٰ َخٍَكَ تٌغٞ ْ۪ظ تٌَّز
َ  ْتْلَ ْسَٚ ز
َ ١ٌََٚ َ ت
ُُ ١ ٍْ۪تٌ َؼ
Gökleri ve yeri yaratanın, o insanların dengini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter! O, mükemmel yaratan
ve her şeyi bilendir.
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(Mülk 67/14)

ش١
ُ ف ْتٌخ َ۪د١
ُ  تٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ َ ْؼٍَ ُُ َِ ْٓ َخٍَك٠َ ت َ َْل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.

(Hicr 15/87)

ُ١
َ ٕ١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰتشَٚ
َ َثن
َ  ْتٌمُ ْش َٰتَْ ْتٌ َؼ ۪ظَٚ ٟ ۪ٔع ْدؼًث َِِٓ ْتٌ َّعَث
Sana o mesânîden, birbirini açıklayan ikişerli âyetlerden seçtiğimiz yedi âyeti ve bu yüce
Kur’ân’ı verdik.
(Zümer 39/23)

َه
َُّ ُ  ۚ ُْ ظُٙ ََّْ َسخَْٛ َ ْخؾ٠ َٓ٠ ۪دُ تٌَّزٍُٛؾ ِؼ ُّش ِِ ُْٕٗ ُؼ
َ  ش َ ْمٟ
ِ ٠ ۪غَٓ ْتٌ َفذ
َ َّللاُ ٔ ََّض َي ت َ ْـ
َ ِٔث َِعَثًٙ ط ِوصَثخًث ُِصَؾَث ِخ
ُ ٍَ۪ش
َٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٗ ِخٞ ۪ذْٙ َ٠ َِّللا
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ؾث ُء
َُّللا
ع ٍِ ًِ ه
 هََّٜللاِ َٰر ٌِ َه ُ٘ذ
 ِر ْو ِش هٌَِٰٝ  ُْ تُٙ ُخٍُُٛلَٚ ُْ ُ٘ ُ دٍُٛٓ ُؼ١
فَ َّث ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ث ٍد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların
tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O,
görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.

(Al-i İmran 3/7)

ثز فَث َ َِّثَٙ ِتُخ َُش ُِصَؾَثخَٚ ج
ِ َثز ُِ ْف َى َّثز ُ٘ َّٓ ت ُ َُّ ْتٌ ِىصَث٠ثج ِِ ُْٕٗ َٰت
َ َ  َْه ْتٌ ِىص١ٍَ ت َ ْٔضَ َي َػٞٓ تٌَّ ۪زَٛ ُ٘
ُُ ٍََ ْؼ٠  َِثَٚ ٗۚ ۪ ٍِ ٠۪ٚ ْ ت ْخصِ ٓغَث َء شَأَٚ َْ َِث شَؾَثخََٗ ِِ ُْٕٗ ت ْخصِ ٓغَث َء ْتٌ ِفصَْٕ ِرَُٛصَّدِؼ١َْغ ف٠ َ ُْ صِٙ ِخٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪تٌَّز
ُۢ ٍَُٗٓ ت َِّْل ه٠۪ٚ ْ شَأ
َزَّ َّو ُش ت َِّْٓل٠  َِثَٚ َْ َٰت ََِّٕث خِ۪ٗ ُو ًٌّ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ َسخِّٕ َۚثٌَُُٛٛم٠ ُِ ٍْ  ْتٌ ِؼَِْٟ فٛتٌشت ِع ُخ
َّ َٚ َُّللا
ج
ِ ت ْتْلَ ٌْدَثٌُٛٚ۬ ُ ت
Bu kitabı sana indiren odur. Ayetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar kitabın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşâbihtir, muhkemlerle benzeşirler. 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 akıl sahibi olanlardan
başkası ulaşamaz.

(Araf 7/52)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َ َس ْـ َّرً ٌِمَٚ ًٜ ِػ ٍْ ٍُ ُ٘ذٍَٰٝ ص ٍَْٕثُٖ َػ
َّ َج ف
ٍ ٌَمَ ْذ ِؼةَْٕث ُ٘ ُْ ِخ ِىصَثَٚ
Şurası bir gerçek ki, biz onlara, inanan ve güvenen topluluğa rehber ve ikram olması için bir ilme göre, ayrıntılı
olarak açıkladığımız bir Kitap getirdik.
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(Sad 38/29)

ج
ِ ت ْتْلَ ٌْدَثٌُٛٚ۬ ُ َصَزَ َّو َش ت١ٌِ َٚ َِ۪ٗثش٠ت َٰتَٚذَّخ َُّٓش١ٌِ ثسن
َ َ َْه ُِد١ٌَِِوصَثج ت َ ْٔضَ ٌَْٕثُٖ ت
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam akıl sahibi
olanlar ondan bilgi edinsinler.

(Hicr 15/88)

ْ َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َْل ش َ ْفضَ ْْ َػَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ت ًؼثَٚ  َِث َِص َّ ْؼَٕث ِخ۪ٗ ٓ ت َ ْصٌَِٰٝ  َْه ت١َٕ١ْ ػ
ط َؼَٕث َـ َه
ْ تخ ِف
َ ََّّْ َْل ش َ ُّذ
َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Onlardan kimine verdiğimiz kat kat nimetlere gözlerini dikme ve onlara üzülme. Sen inanıp
güvenenlere kol kanat ol.
(Ta Ha 20/131)

 ِس ْص ُقَٚ ِٗ ١ ۪ ُْ فُٙ َِٕث ٌَِٕ ْفص١َ ْٔ ُّذِ تٌذٛ١َٰ  ُْ صَ ْ٘ َشذ َ ْتٌ َفُٙ ْٕ ِِ ت ًؼثَٚ  َِث َِص َّ ْؼَٕث ِخ ۪ ٓٗ ت َ ْصٌَِٰٝ  َْه ت١َٕ١ْ ػ
َ ََّّْ  َْل ش َ ُّذَٚ
ٝتَخ َْٰمَٚ ْش١َس ِخّ َه َخ
Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin
vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Tevbe 9/55)

َش َ ْضَ٘كَٚ َث١ْٔ ُّذِ تٌذٛ١َٰ  ْتٌ َفِٟث فَٙ ِ ُْ خُٙ َُؼَ ِزّخ١ٌِ َُّللا
ذُ ه٠ُ ۪ش٠  َْلد ُ ُ٘ ُْ تَِّٔ َّثْٚ َ  َْٓل تَٚ ُْ ُٙ ٌُتَٛ ِْ َ فَ ََل ش ُ ْؼ ِؽد َْه ت
َْٚ ُ٘ ُْ َوثفِ ُشَٚ ُْ ُٙ غ
ُ ُت َ ْٔف
Onların malları da evlatları da seni fazla etkilemesin. Allah ister ki dünyadaki hayatlarında bunlarla onlara azap
etsin ve canları, onlar kâfirken çıksın.

(Hicr 15/89)

ُ ۚ ش ْتٌ ُّ ۪د٠
ٓ١
ُ ۪ تََٔث تٌَّٕزّٟ۪ٓٔ ِلُ ًْ تَٚ
De ki “Ben her şeyi açıkça ortaya koyan bir uyarıcıyım.”
(Hac 22/49)

ۚ ش ُِ ۪د٠ ۪ثط تَِّٔ ّٓث تَٔ َ۬ث ٌَ ُى ُْ َٔز
ٓ١
َ ُ ٌَّٕث تَٙ ُّ٠ََٓث ت٠ ًْ ُل
De ki “Ey insanlar! Ben sizler için sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”
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(Ahkaf 46/9)

ٓ َٰ ُ٠  َْل خِ ُى ُْ ت ِْْ تَشَّدِ ُغ ت َِّْل َِثَٚ ُٟ ْفؼَ ًُ ۪خ٠  َِثٞ َِٓث ت َ ْد ۪سَٚ ًِ ع
ٟ
ً لُ ًْ َِث ُو ْٕسُ خِ ْذ
ُ تٌش
ُّ َِِٓ ػث
َّ ٌَِ تٝـٛ
ٓ١ش ُِ ۪د٠ ۪ َِٓث تَٔ َ۬ث ت َِّْل َٔزَٚ
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. . Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.

(Hicr 15/90)

َٓ١ِّ۪  ْتٌ ُّ ْمصَغٍََٝو َّٓث ت َ ْٔضَ ٌَْٕث َػ
Nitekim bölüp ayıranlara da uyarımızı indireceğiz.
(Enam 6/159)

ُْ ُٙ ُ َُٕدِّة٠ َُّ ُ َّللاِ ظ
َ َؼًث ٌَ ْغ١ت ِؽُٛٔ َوثَٚ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ت دَُٛٓ فَ َّشل٠ ۪ت َِّْ تٌَّز
 هٌَِٝءٍ تَِّٔ َّٓث ت َ ِْ ُش ُ٘ ُْ تَٟ
ْ  ؽٟ ۪ ُْ فُٙ ْٕ ِِ س
ٍَََُْٛ ْفؼ٠ تُٛٔخِ َّث َوث
Dinlerini parça parça edip belli kişiler etrafında toplananlar var ya! Sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Onların
işleri Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, yaptıklarını kendilerine bildirecektir.

(Rum 30/32)

َْٛ ُْ فَ ِش ُـِٙ ٠ْ َج ِخ َّث ٌَذ
ٍ ؼًث ُو ًُّ ِـ ْض١َ ت ِؽُٛٔ َوثَٚ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ت دَُٛٓ فَ َّشل٠ َِِ۪ٓ تٌَّز
Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her bir hizip kendinde olanla övünüp durur.

(Hicr 15/91)

َٓ١ت ْتٌمُ ْش َٰتَْ ِػ ۪عٍَُٛٓ َؼ َؼ٠ ۪تٌََّز
Bu Kur’ân’ı parça parça edenlere.

(Hicr 15/92)

َٓ١ ُْ ت َ ْؼ َّ ۪ؼُٙ ٍَََّٕٔ َس ِخّ َه ٌََٕ ْغـَٛ َف
Rabbine yemin olsun ki hepsini sorguya çekeceğiz.
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(Araf 7/6)

َٓ١ ٍ۪ع
َ ٌََٕ ْغـٍََٔ َّٓ ْتٌ ُّ ْشَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٌََِٓ ت ُ ْس ِع ًَ ت٠ ۪فٍَََٕ ْغـٍََٔ َّٓ تٌَّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

(Maide 5/109)

ج
َ ْٔ َ ت َْل ِػ ٍْ َُ ٌََٕث تَِّٔ َه تٌُٛ ُي َِث ٓرَت ت ُ ِؼ ْدص ُ ُْ لَثَُٛم١َع ًَ ف
ُ تٌش
ُّ َُّللا
َ ْؽ َّ ُغ ه٠ ََ ْٛ َ٠
ِ ُٛ١ُػ ََّل َُ ْتٌغ
َ س
Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da “Bizde bir bilgi
olmaz; her şeyin içyüzünü sen bilirsin” diyeceklerdir.

(Hicr 15/93)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ تَُٛٔػ َّّث َوث
Yaptıkları bu işlerden dolayı,
(Araf 7/7)

َٓ١ َِث ُوَّٕث َٓغثبِ ۪دَٚ ٍُ ٍْ  ُْ ِخ ِؼِٙ ١ْ ٍَص َّٓ َػ
َّ ُفٍَََٕم
Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.

(Yasin 36/12)

ٓ١
ُ ُ َٔ ْىصَٚ ٝ َٰشْٛ َّ ٌ ِ ْتٟتَِّٔث ٔ َْف ُٓ ُٔ ْف
َ ءٍ ت َ ْـَٟ
َ َ  َٰتظَٚ تُِٛ َّح َِث لَذ
ٍ  تِ َِ ٍثَ ُِ ۪دَٟٕثُٖ ۪ ٓف١ْ ص
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ ُْ ُ٘ ثس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Hicr 15/94)

َٓ١ض َػ ِٓ ْتٌ ُّ ْؾ ِش ۪و
ْ تَػ ِْشَٚ صذَ ْع ِخ َّث شُإْ َِ ُش
ْ فَث
“Sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasına onlara bildir. Müşriklere de aldırma.
(Enam 6/106)

َٓ١ض َػ ِٓ ْتٌ ُّ ْؾ ِش ۪و
ْ تَػ ِْشَٚ َٛ ۚ ُ٘  َْه ِِ ْٓ َس ِخّ ۚ َه َْٓل ت ٌََِٰٗ ت َِّْل١ٌَِ تٟ
َ  ِـُٚ۫ ُ تِش َّ ِد ْغ َِٓث ت
Rabbinden sana vahiy edilen ne ise sen ona uy. O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
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(Enam 6/107)

ً ١ ۪ ُْ َـفِٙ ١ْ ٍََثن َػ
ًٍ ١ ۪وَٛ ِ ُْ خِٙ ١ْ ٍَس َػ
َٓ ْٛ ٌََٚ
َ ْٔ َ  َِٓث تَٚ ظ ۚث
َ ٍْٕ َ َِث َؼؼَٚ تَّٛللاُ َِٓث ت َ ْؽ َش ُو
ؽث َء ه
Tercihi Allah yapsa kimse şirke düşmez. Seni onlara bekçi yapmadık. Sen onların vekili de değilsin.

(Hicr 15/95)

َٓ٠ ِض ۪ءْٙ َ َثن ْتٌ ُّ ْغص
َ ٕ١ْ َتَِّٔث َوف
Seni inceden inceye alaya alanlara karşı bizim desteğimiz yeterli olur.
(Enbiya 21/36)

 ُ٘ ُْ خِ ِز ْو ِشَٚ ُْ ۚ ص َ ُىَٙ ٌِ  ْز ُو ُش َٰت٠َ ٞ ۪ت ت َ َٰ٘زَت تٌَّزًٚ ٔ ََه ت َِّْل ُ٘ ُضُٚص َّ ِخز٠َ ِْْ ت تَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪تِرَت َس َٰت َن تٌَّزَٚ
َْٚتٌش ْـَّٰ ِٓ ُ٘ ُْ َوثفِ ُش
َّ
O kâfirler seni gördüklerinde, “İlâhlarınıza dil uzatan bu mu!” diyerek sadece alaya alırlar. Onlar, Rahman’ın
zikrini görmezlikte direnen kimselerdir.

(Enbiya 21/41)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ۪ٗت ِخُٛٔ ُْ َِث َوثُٙ ْٕ ِِ تٚع ِخ ُش
َ  ِضْٙ ُ ٌَمَ ِذ ت ْعصَٚ
ُ ئ ِخ ُش
َ َٓ٠ ۪ع ًٍ ِِ ْٓ لَ ْد ٍِ َه فَ َفثقَ ِخثٌَّز
Senden önce gelen elçiler de mutlaka alaya alınmışlardı. Sonunda onunla alay edenleri, hafife aldıkları şey
kuşatıverdi.

(Furkan 25/41)

ً ع
َ َ خَؼٞ ۪ت ت َ َٰ٘زَت تٌَّزًٚ ٔ ََه ت َِّْل ُ٘ ُضَُٚص َّ ِخز٠ ِْْ  َن تْٚ َ تِرَت َستَٚ
ْلٛ
ُ َّللاُ َس
ط ه
Seni gördüklerinde sadece alaya alıyor şöyle diyorlar: “Allah’ın elçi olarak görevlendirdiği bu mu?

(Furkan 25/42)

تج
َ ََْ ْتٌ َؼزْٚ َ َش٠ َٓ١َْ ۪ـُّٛ ٍََ ْؼ٠ ف
ِ ُ١ٌَ َت ِْْ َوثد
َ َٚ ثَٙ ١ْ ٍَصدَ ْشَٔث َػ
َ ْْ َ  َْٓل تْٛ ٌَ صَِٕثَٙ ٌِ عٍَُّٕث َػ ْٓ َٰت
َ ْٛ ع
ً ع ۪د
َل١
َ َ َِ ْٓ ت
َ ًُّ ظ
Eğer ilahlarımıza bağlılıkta sebat göstermeseydik az kalsın bizi onların yolundan saptıracaktı. Azabı görünce,
yoldan sapmış olanın kim olduğunu öğreneceklerdir.

(Ahzab 33/2)

ٓ َٰ ُ٠ تشَّدِ ْغ َِثَٚ
شت١
 َْه ِِ ْٓ َس ِخّ َه ت َِّْ ه١ٌَِ تٝـٛ
ً َْ خ َ۪دٍَُّٛ َّللاَ َوثَْ خِ َّث ش َ ْؼ
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Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.

(Ahzab 33/3)

ً  ۪وَٚ ِثّٰلل
َل١
 ِخ هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
 هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ شَٚ
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah’ın desteği sana yeter.

(Yasin 36/30)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغص٠ ِ۪ٗت خُٛٔ ٍي ت َِّْل َوثٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ َ۪أْش٠  ْتٌ ِؼدَث ِۚد َِثٍََٝث َـ ْغ َشذ ً َػ٠
Yazık böyle kullara! Kendilerine ne zaman bir elçi gelse onu mutlaka hafife alırlar.

(Yasin 36/31)

ََُْٛ ْش ِؼؼ٠  ُْ َْلِٙ ١ْ ٌَِ ُْ تُٙ ََّْٔ تٚ
ِ  ُْ َِِٓ ْتٌمُ ُشُٙ ٍَت َو ُْ ت َ ٍَْ٘ ْىَٕث لَ ْدْٚ َ َش٠ ُْ ٌََت
Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, bunlara bir daha geri dönmediklerini görmediler mi?

(Hicr 15/96)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
َْ َِ َغ هٍَُٛ ْؽ َؼ٠ َٓ٠ ۪تٌََّز
َ َث َٰتخ ۚ ََش فًٙ ٌَِٰ َّللاِ ت
َ ْٛ غ
Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilah oluşturmuşlardır; nasıl olsa yakında öğrenecekler.
(Müminun 23/117)

ُ َ ْذ٠ ْٓ َِ َٚ
َُْٚ ْف ٍِ ُؿ ْتٌ َىثفِ ُش٠ غثخُُٗ ِػ ْٕذَ َس ِخّ۪ٗ تَُِّٔٗ َْل
ع َِ َغ ه
َ ث َٰتخ ََش َْل خُ ْشَ٘ثَْ ٌَُٗ ِخ۪ٗ فَ ِثَّٔ َّث ِـًٙ ٌَِٰ َّللاِ ت
Elinde bir belge olmadığı halde Allah ile birlikte başka birini ilah sayıp yardım isteyen herkes, hesabını yalnız
Rabbinin huzurunda verecektir. Kâfirler, umduklarına kavuşamayacaklardır.

(Kaf 50/24)

 ٍذ١ ۪ٕثس َػ
ٍ ََّّٕ َُ ُو ًَّ َوفَٙ  َؼٟ َ۪ث ف١ت َ ٌْ ِم
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.

(Kaf 50/25)

ح
ٍ ٠ ِْش ُِ ْؼص َ ٍذ ُِ ۪ش١ََِّٕثعٍ ٌِ ٍْ َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırganlık ve şüphe içinde olanı.

(Kaf 50/26)

َّ ٌج ت
 ِذ٠ ۪ؾذ
 َؼ َؼ ًَ َِ َغ هٞ ۪تٌََّز
ِ  ْتٌ َؼزَتٟثُٖ ِف١َ ث َٰتخ ََش فَث َ ٌْ ِمًٙ ٌَِٰ َّللاِ ت
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Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı en ağır azaba atın.

(Hicr 15/97)

ُ َ ۪ع٠ ٌَمَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ تََّٔ َهَٚ
ٌََُُْٛٛم٠ ص ْذ ُس َن ِخ َّث
َ ك١
İyi biliyoruz ki onların sözlerinden dolayı için daralıyor.
(Araf 7/2)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإٜ ِر ْو َٰشَٚ ۪ٗص ْذ ِس َن َـ َشغ ِِ ُْٕٗ ٌِص ُ ْٕز َِس ِخ
َ ٟ َ۪ ُى ْٓ ف٠  َْه فَ ََل١ٌَِِوصَثج ت ُ ْٔ ِض َي ت
Bu, sana indirilen Kitap’tır. Bu kitaptan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Bununla uyarıda bulunasın ve inanıp
güvenenler onu, akıllarından çıkarmasınlar diye indirilmiştir.

(Hud 11/12)

 ِٗ َو ْٕض١ْ ٍَ َْٓل ت ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ تٌَُُٛٛم٠ ْْ َ ص ْذ ُس َن ت
َ َٚ  َْه١ٌَِ تٝ ٓ َٰـُٛ٠ ط َِث
َ ثسن خَ ْؼ
َ ِ۪ٗظٓثبِك خ
ِ َ فٍََؼٍََّ َه ش
ً١ ۪وَٚ ٍءَٟ
َ ْٔ َ  َٓؼث َء َِؼَُٗ ٍََِه تَِّٔ َّٓث تْٚ َ ت
 هَٚ ش٠ ۪س َٔز
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ َّ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.

(Hicr 15/98)

َٓ٠ ۪ثؼذ
َّ ٌ ُو ْٓ َِِٓ تَٚ غ ِدّ ْؿ خِ َف ّْ ِذ َس ِخّ َه
َ َف
ِ غ
Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.
(Ta Ha 20/130)

ُ ًَ ع ِدّ ْؿ خِ َف ّْ ِذ َس ِخّ َه لَ ْد
َّ ٌعِ تٍُٛغ
ُ ًَ لَ ْدَٚ ؾ ّْ ِظ
ْٓ ِِ َٚ  ۚثَٙ ِخٚغ ُش
ْ فَث
َ َٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِثٍَٰٝ صدِ ْش َػ
ْ َ تَٚ غ ِدّ ْؿ
َٰ ثس ٌَؼٍََّ َه ش َ ْش
ٝظ
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّثئ ت
ِ َٔٓ َٰت
ِ َٙ ٌَّٕتف ت
َ غ َش
Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de her şeyi güzel yapmasına
karşılık Rabbine ibadet et. Gece saatlerinde ve gündüzün bölümlerinde de ibadet et ki memnun kalasın.

(Tur 52/48)

َُ َُٛٓ شَم١ع ِدّ ْؿ ِخ َف ّْ ِذ َس ِخّ َه ۪ـ
ْ تَٚ
َ َٚ َُِٕٕث١ص ِد ْش ٌِ ُف ْى ُِ َس ِخّ َه فَ ِثَّٔ َه ِخث َ ْػ
Rabbinin kararını sabırla bekle; sen gözümüzün önündesin. Kalktığın vakit, her şeyi güzel yaptığından dolayı
ibadet et.
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(Hicr 15/99)

ُ ۪م١َ ٌ َه ْت١َ ِأْش٠َ ٝت ْػدُ ْذ َسخ ََّه َـصهَٚ
ٓ١
O yakın gerçek gelinceye kadar, Rabbine kul olmaya devam et.
(Hac 22/77)

ۚ  َْش ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ش ُ ْف ٍِ ُف١ت ْتٌ َخٍُٛت ْف َؼَٚ ُْ ت َسخَّ ُىُٚت ْػدُذَٚ تُٚت ْع ُؽذَٚ تُٛتس َوؼ
َْٛ
ْ تَُِٕٛ َٓ َٰت٠ ۪ث تٌَّزَٙ ُّ٠َٓث ت٠َ
Ey inanıp güvenenler! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin! İyi işler yapın ki umduğunuza
kavuşasınız.

(Hac 22/78)

َٓ ِِ ْٓ َـ َشغٍ ٍَِِّر٠
ْ َٛ ُ٘ ِٖ۪ ثدَٙ َّللاِ َـ َّك ِؼ
 هِٟت فُٚ َؼث ِ٘ذَٚ
ِ ّ تٌ ۪ذِٟ ُى ُْ ف١ْ ٍَ َِث َؼ َؼ ًَ َػَٚ ُْ  ُى١تؼص َ َٰد
ُْ  ُى١ْ ٍَذًت َػ١َ۪ٙ  ُي ؽٛع
ُ تٌش
َّ ََْٛ ُى١ٌِ  َٰ٘زَتٟ ۪فَٚ ًُ َٓ ِِ ْٓ لَ ْد١ّ۪ ٍِ  ُى ُُ ْتٌ ُّ ْغ١ّع ه
َ َٛ ُ٘ ُ١
َ ۪٘ ُى ُْ تِخ َْٰش١ت َ ۪خ
َّ تُٛ َٰتشَٚ َ ذٍَٰٛ ص
ُ تُٛٔٛش َ ُىَٚ
ۚ ِ ٌَّٕ تٍَٝ ٓذَت َء َػَٙ ؽ
ُْ ۚ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ ِثّٰلل
َّ ٌت تُّٛ ١ ۪ثط فَثَل
ت ِخ هُّٛ ص
ِ َ ت ْػصَٚ َ ذٛتٌض َٰو
ش١
ُ ِٔ ْؼ َُ تٌَّٕ ۪صَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌفَِٕ ْؼ َُ ْت
Allah uğrunda, hakkıyla cihad edin! O sizi seçti. Bu dinde size bir zorluk oluşturmadı. Atanız İbrahim’in dini
yaşama biçimine uyun! Allah hem daha önce hem de bu kitapta sizleri “Müslimler” diye adlandırdı ki bu resul
size örnek olsun, siz de insanlara örnek olasınız. Öyleyse namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin ve Allah’a
sıkı sarılın! O sizin en yakınınızdır. O ne güzel yakın ve ne güzel yardımcıdır!
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