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

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

(Kehf 18/1)

 ًعبَٞ ُ ِػَُٚ َْ َ ْغ َؼ٣ ْْ ََُٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزِٙ  َػ ْج ِذ٠َِٰ ػ
َ ٍَ َ ا َ ْٗض١۪ٓ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّز
Her şeyi mükemmel yapmak, kuluna bu kitabı indiren ve bu kitapta bir eğrilik oluşturmayan
Allah’a özgüdür.
(Hud 11/1)

ْ َِص
ْ َٔ ٌِ بة ا ُ ْؽ
ش٤
ٌ َ ا ُ۪ٓ َٰٰ۠ش ًِز
ّ ِ ُُ ص ُ َّْ كَُٚبر٣ذ َٰا
ٍ ْ خ َ۪ج٤ٍ ٌ۪ذ ِٓ ْٖ َُذ ُْٕ َؽ
ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri hem muhkem kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin
iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.

(Hud 11/2)

ش٤
ٌ ۪ َثؾَٝ ش٣
ٌ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ ََِّّ۪٘ٗللاَ ا
ا ا ََِّّل هُ۪ٝٓا َ ََّّل ر َ ْؼجُذ
Böyle olması, Allah‟tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.

(Zümer 39/27)

ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ٍَ َُؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ظ َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur‟an‟da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.

(Zümer 39/28)

ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ َِّطٍ َُ َؼَٞ  ِػ١ ۪ َْش ر٤ًّب َؿ٤هُ ْش َٰاًٗب َػ َش ِث
Örneği, çarpıklığı olmayan Arapça âyetler kümesi halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.
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(Kehf 18/2)

ّ َُج٣َٝ ُْٚٗ ُذًا ِٓ ْٖ َُذ٣ ۪ؽذ
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ د ا
َ عب
ِ صب ُِ َؾب
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َ۪ٖ اَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْؾ َِش ْاُ ُٔإ
ً ْ ُ ْ٘ز َِس ثَأ٤ُِ ّ ًٔب٤ِ َه
غً٘ب
َ ا َ ْع ًشا َؽ
Kuluna bunu dosdoğru bir kitap olarak indirmiştir ki kendi katından gelecek çetin bir baskıya
karşı uyarıda bulunsun ve iyi işler yapan müminler için de güzel bir ödülü müjdelesin.
(İsra 17/9)

ّ َُج٣َٝ ُّ َٞ  ا َ ْه٢
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ د ا
ِ صب ُِ َؾب
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َ۪ٖ اَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ُِش ْاُ ُٔإ
َ ِٛ ٢ ۪ َُِِّز١ ۪ذْٜ َ٣ َٕ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.

(Fatır 35/24)

ش٣
َ ِْ٘ ع
ٌ ۪ب َٗزَٜ ٤ ۪ا ِْٕ ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ٍخ ا ََِّّل خ َََل كَٝ شا٣
ً َ۪ٗزَٝ شا٤
ً ن َث ۪ؾ
َ 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.

(Mümin 40/15)

َّ ْٞ ٣َ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙ َػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝاُش
ِ  ُغ اُذ ََّس َعب٤ َ۪سك
ُّ ٢ُ ِْ ِو٣  ْاُؼَ ْش ِػُٝد ر
م
ِ اُز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş‟ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah‟ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ صذ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٤ُِ ًّب٤ِغبًٗب َػ َشث
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ ً َس ْؽ َٔخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠۪ٓ َٰعُٞٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ بة
ۗ ُٔ َِظ
َ
َٖ٤ ِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْؾغٟثُ ْؾ َٰ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.

(Kehf 18/3)

 اَثَذًاِٚ ٤ َ۪ٖ ك٤ َ۪ٓب ًِض
Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır.
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(Nisa 4/167)

ذًا٤ظ ََل ًَّل َث ۪ؼ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ اُِّٞظ
َ َّللاِ هَ ْذ
َ ْٖ ا َػُّٝصذ
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnen ve Allah‟ın yolundan çıkanlar, yanlış yola girmiş, kaybolup gitmiş
olurlar.

(Nisa 4/168)

َ ْْ ُٜ ٣َ  ِذْٜ ٤َ ُِ  ََّلَٝ ْْ ُٜ َُ  ْـ ِل َش٤َ ُِ َُّللا
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
وًب٣غ ۪ش
 ٌُ ِٖ ه٣َ ْْ َُ اُٞٔ َِظ
Kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnen ve yanlış yapanları ise Allah bağışlamayacak, doğru bir yola da
yöneltmeyecektir.

(Nisa 4/169)

َ ا ََِّّل
شا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰر ُِ َي َػَٝ ب اَثَذًآَٜ۪ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ نَ َع٣غ ۪ش
ً َ ۪غ٣ َِّللا
Onları yalnızca cehennem yoluna yöneltecektir. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklardır. Bu, Allah için
kolaydır.

(Nisa 4/122)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُِعُ٘ ْذ ِخ
َٖ٣ ۪بس خَب ُِذ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ه
َل٤
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ َّللاِ َؽوًّب
صذَ ُم َِٖٓ ه
 ْػذَ هَٝ ب ا َ َثذًآَٜ۪ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları da ölümsüz olarak sonsuza dek kalmak üzere içinden ırmaklar akan
cennetlere sokacağız. Bu, Allah‟ın gerçek olan vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

(Ahzab 33/64)

شا٤
ا َِّٕ ه
ً ع ۪ؼ
َ ْْ ُٜ َُ َّا َ َػذَٝ َٖ٣َّللاَ َُ َؼَٖ ْاُ ٌَبكِ ۪ش
Şüphesiz ki Allah, ayetleri görmezlikte direnen kâfirleri dışlamış ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.

(Ahzab 33/65)

شا٤
ً  ََّل ٗ َ۪صَٝ ًّب٤ُِ َٝ ََُٕٝ ِغذ٣ ب اَثَذًا ََّلَٜ۪ٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklar, kendilerine bir veli /yakın ve yardım edecek birini de
bulamayacaklardır.
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(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّ٘ب٤ِ ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ صب ُِ َؾب
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػُِْٞز٣َ َّلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْخ ِش َط اَُّز٤ُِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ صب ُِ ًؾب
بَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ سٞ
َ َْ َٔ  ْؼ٣َ َٝ ِبّٰلل
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ُ ِس ْصهًبَُٚ َُّللا
غَٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاَّل
َ ب اَثَذًا هَ ْذ ا َ ْؽَٜ۪ٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Size, Allah‟ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanları
karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah‟a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz olarak
sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

(Cin 72/23)

ً ا ََِّّل َث ََل
بَٜ۪ٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ َبس َع
ُ  َسَٝ ََّللا
ص ه
ؿب َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ ۪ٚع َبَّل ِر
َ  ِسَٝ َِّللا
َ ٗ َُُٚ َِّٕ ُ كَبَُٚٞع
ا َ َثذًا
Benim görevim, Allah'tan geleni, O‟nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah‟a ve elçisine karşı gelirse
yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.

(Kehf 18/4)

َُذ ًۗاَٝ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هَُُٖٞ هَب٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٣َٝ
Bir de Kitabın, “Allah çocuk edindi” diyenleri uyaracak olmasıdır.
(Bakara 2/116)

َُُٕٞ هَبِٗزَُٚ ٌَّ ًُ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ َْ َُ ثَٚٗع ْج َؾب
ُ َُذًاَٝ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هُُٞهَبَٝ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
“Allah çocuk edindi!” dediler. O‟nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ve yerde olan her şey O‟nundur, hepsi
O‟na boyun eğer.

(Tevbe 9/30)

ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ْْ ثِب َ ْكُٜ ُُْٞ ََّللاِ َٰر ُِ َي ه
ِ َُهَبَٝ َِّللا
ِ َُهَبَٝ
ُ ُدُٜٞ َ٤ُذ ْا
 ُؼ اث ُْٖ ه٤ ْاُ َٔ ۪غٟبس
 ٌۨ ٌْش اث ُْٖ ه٣ َػض
َ َُّ٘ذ ا
َ ص
ُۘ  ُْ هُٜ ََِا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ هَبرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍَ اَُّزْٞ َ ُ۫ ُإَٕ هِٛ عب
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ اَٗه
َ ُ٣
Yahudiler; “Üzeyir Allah‟ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah‟ın oğludur” dediler. Bunlar, onların
dillerine doladıkları sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl
sürükleniyorlar?

(Meryem 19/88)

َُذًاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman çocuk edindi” dediler.
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(Meryem 19/89)

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

(Meryem 19/90)

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

(Meryem 19/91)

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

(Meryem 19/92)

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

(Meryem 19/93)

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

(Meryem 19/94)

ػذًّا
َ ْْ ُٛ َّػذ
َ َٝ ْْ ُٜ ٤ ََُٰوَ ْذ ا َ ْؽص
Allah, onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkarmıştır.

(Kehf 18/5)

ْ  ْْ ًَجُ َشِٜ ِ ََّل ِ ََّٰلثَ۪ٓبئَٝ ٍْ ِْ ۪ ِٓ ْٖ ِػٚ ْْ ِثُٜ َُ َٓب
َٕ ا ََِّّل ًَ ِزثًبَُُُٞٞو٣ ِْٕ  ْْ اِٜ ِٛ اَٞ د ًَ ِِ َٔخً ر َ ْخ ُش ُط ِٓ ْٖ ا َ ْك
Allah’ın çocuğu olduğuna dair onların elinde bir bilgi olmadığı gibi atalarının elinde de yoktur.
Ağızlarından ne ağır sözler çıkıyor! Onlar sadece yalan söylüyorlar.
(Enbiya 21/25)

ُٕٝ
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
۪ٓ ۪ ُٗ  ٍٍ ا ََِّّلٞع
َ  َ۪ٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ َ ا ََِّّ۪ٓل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُذَُِٰٚ ُ ََّ۪ٓل اََّٚٗ اِٚ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”
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(Enbiya 21/26)

َُٕٞٓ ُ َث َْ ِػ َجبدٌ ُٓ ٌْ َشَٚٗع ْج َؾب
ُ َُذًاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah‟ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Enbiya 21/27)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ُ۪ٙ ْْ ِثب َ ْٓ ِشَٛٝ ٍِ ْٞ َُ ِث ْبُوََُٚٗٞ ْغ ِجو٣ ََّل
İlk sözü onlar söyleyemezler. Onlar, Allah‟ın emriyle iş yaparlar.

(Zuhruf 43/81)

َٖ٣ ۪ ٍُ ْاُ َؼبثِذَّٝ َ َُ ۗذٌ كَبَٗ َ۬ب اَٝ ِٖ َِٰٔش ْؽ
َّ ُِ َٕهُ َْ ا ِْٕ ًَب
De ki “Rahman‟ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.

(Kehf 18/6)

۪ٓ
علًب
ِ ٣ َٰ۪ زَا ْاُ َؾذِٜا ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ ِْٕ  ْْ اِٛ بس
ِ َكََِؼََِّ َي ث
َ َش ا
َ بخ ٌغ َٗ ْل
ِ َ  َٰاص٠َِٰ غ َي َػ
Bu söze inanmazlarsa üzülüyor, arkalarından kendini tüketecek gibi oluyorsun.
(Ta Ha 20/2)

٠ َْي ْاُوُ ْش َٰإَ ُِز َ ْؾ َٰو٤ََِ۪ٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
Sana bu Kur‟an‟ı, mutsuz olasın diye indirmedik.

(Ta Ha 20/3)

٠ ْخ َٰؾ٣َ ْٖ َٔ ُِ ً ا ََِّّل ر َ ْز ًِ َشح
Allah‟tan korkanlar için akıllarından çıkarmayacakları bir bilgi olsun diye indirdik.

(Şuara 26/3)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ٣ غ َي ا َ ََّّل
ِ ََُؼََِّ َي ث
َ بخ ٌغ َٗ ْل
İnanmayacaklar diye kendini tüketecek gibisin.

(Şuara 26/4)

َ َخً ك٣َ بء َٰا
ْ َِّظ
َٖ٤َبظ ۪ؼ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ َِا ِْٕ َٗؾَأ ْ ُٗ٘ ِ َّض ٍْ َػ
ِ َ۪ٔٓ غ
ِ ب خَٜ َُ ْْ ُٜ ُذ ا َ ْػَ٘به
Gerek görseydik gökten üzerlerine öyle bir ayet indirirdik ki karşısında başları öne eğilirdi.
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(Kasas 28/56)

َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ ََّللا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ؾب ُء
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽجَج١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي ََّل ر
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْذ
Sen istediğini doğru yola getiremezsin ama Allah, yapması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğruya
yöneldiğini en iyi o bilir.

(Secde 32/13)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخَٜ  ََّلَ َِْٓـَٔ َّٖ َع٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َؽ َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰذُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ٤ْ َ  ِؽئَْ٘ب َ ََّٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْع َٔ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Kehf 18/7)

غ ُٖ َػ َٔ ًَل
ِ  ْاَّلَ ْس٠َِاَِّٗب َعؼَ َِْ٘ب َٓب َػ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ ُّ٣َ ْْ اُٛ َٞ ُِب َُِ٘ ْجَٜ َُ ًَ٘خ٣ض ۪ص
Biz, yeryüzündeki her şeye bir çekicilik verdik ki kimin işi daha güzel olacak diye onları
yıpratıcı bir imtihandan geçirelim.
(Bakara 2/155)

ّ َثَٝ د
ؾ ِِش
َ َِّٗ ٌُ ْْ ثَٞ ََُُِ٘ ْجَٝ
ِ اُض َّ َٔ َشاَٝ  ْاَّلَ ْٗلُ ِظَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َص َِٖٓ ْاَّل
ِ َْٞ ءٍ َِٖٓ ْاُخ٢ْ ؾ
ٍ َٗ ْوَٝ ِعٞ ْاُ ُغَٝ ف
َٖ٣صب ِث ۪ش
َّ ُا
Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek, sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir
imtihandan geçireceğiz, bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver.

(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ َش ْاُ ُٔو٤
َّ ُبط ُؽتُّ ا
ت
۪ َ٘ ْاُوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ۪ٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َِّٖ٣ُص
ِ َٛ َّط َشحِ َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبغ
ُٖ ُ ُؽ ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاَّلَ ْٗؼَ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ع ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve ürünler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Kehf 18/46)

 ٌْش٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ِػ ْ٘ذَ َسثِّ َي ص٤صب ُِ َؾبدُ َخ
َّ ُبدُ ا٤َ ِ ْاُ َجبهَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ َ٘خُ ْاُ َؾ٣َٕ ۪صُٞ٘ ْاُ َجَٝ ٍُ ا َ ُْ َٔب
ا َ َٓ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap olarak da umut
olarak da daha hayırlıdır.
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(Mülk 67/2)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ غ ُٖ َػ َٔ ًَل
سٞ
َ ْٞ َٔ ُ َخَِنَ ْا١ ۪اََُّز
ُ ُض ْاُـَل٣
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْؽ٣َ ًُ ْْ اَٞ ُِ ْج٤َ ُِ َ 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.

(Kehf 18/8)

ذًا ُع ُش ًصا٤ص ۪ؼ
َ بَٜ ٤ْ ََِٕ َٓب َػُِٞاَِّٗب َُ َغب ِػَٝ
Hâlbuki orada olan her şeyi yok edip kuru bir yüzeye çevireceğiz.
(İbrahim 14/48)

بس
ِ َٞ ُا ِ هّٰللِ ْاٝ َث َش ُصَٝ ُادَٞ ََّٰٔاُغَٝ ض
ُ  َّ ر ُ َجذَّ ٍُ ْاَّلَ ْسْٞ ٣َ
ِ  َْش ْاَّلَ ْس٤ض َؿ
ِ َّٜ َاؽ ِذ ْاُو
O gün Yerin farklı bir yere, göklerin de farklı göklere dönüştürüleceği, herkesin, tek ve her şeyi emri altına almış
olan Allah‟ın huzuruna çıkacağı gündür.

(Kehf 18/47)

 ْْ ا َ َؽذًاُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ كََِ ْْ ُٗـَبد ِْسُٛ  َؽؾ َْشَٗبَٝ ً بسصَ ح
َ ُٗ َّ ْٞ َ٣َٝ
َ  ْاَّلَ ْسٟر َ َشَٝ ٍَ ّ ُش ْاُ ِغجَب٤ِ غ
ِ َض ث
Bir gün dağları yürüteceğiz, yeri çıplak ve dümdüz bir halde göreceksin. Onları bir araya toplayacağız. Birini
bile bırakmayacağız.

(Kehf 18/48)

ََ َ ٍَ َٓ َّش ُۘحٍ ثَ َْ صَ َػ ْٔز ُ ْْ اََُّ ْٖ ٗ َْغؼَّٝ َ َٗب ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اُٞٔ ُ صلًّب َُوَ ْذ ِعئْز
ُ ػ ِش
ُ َٝ
َ  َس ِثّ َي٠َِٰ ا َػٞظ
 ِػذًاْٞ َٓ ْْ ٌُ َُ
Sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar: "Karşımıza, ilk yarattığımız gibi geldiniz. Oysa sizin için buluşma
yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız."

(Ta Ha 20/105)

 َٗ ْغلًب٢ّب َس ۪ثَٜ ُ ْ٘ ِغل٣َ َْ ُٗ ََي َػ ِٖ ْاُ ِغ َجب ٍِ كَوَُِٞٔ ْغـ٣َ َٝ
Sana dağları soruyorlar. De ki “Rabbim onları kül gibi savuracaktır,

(Ta Ha 20/106)

صلًب
ً َب هَبَٛزَ ُس٤َك
َ ص ْل
َ ػب
Yerlerini de aynı seviyede dümdüz bırakacaktır.
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(Ta Ha 20/107)

 ََّ۪ٓل ا َ ْٓزًبَٝ  ًعبَٞ ب ِػَٜ ٤ ۪ كََّٟل ر َ َٰش
Orada bir eğiklik de bir yükseklik de göremeyeceksin!

(Kehf 18/9)

ب ِرَ٘ب َػ َغجًب٣َ ا ِٓ ْٖ َٰاُْٞٗ ًَب٤ِ ۪اُشه
َ ا َ ّْ َؽ ِغج
ِ ْٜ ٌَ ُبة ْا
ْ َ ْذ ا َ َّٕ ا
َّ َٝ ق
َ ص َؾ
Yoksa sen mağara arkadaşları ve sayıları hakkındaki ayetlerimizi şaşırtıcı mı buldun?
(Kehf 18/21)

ََُٕٞزََ٘بصَ ػ٣ ب اِ ْرَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُا َ َّٕ اَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
 ْػذَ هَٝ َّٕ َ ا اُ۪ٞٔٓ ََِ ْؼ٤ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْػض َ ْشَٗب َػَٝ
َ ٣غب َػخَ ََّل َس
ْْ ِٛ  ا َ ْٓ ِش٠ِ۪ٓ َٰ ا َػَُٖٞ َؿَِج٣ ۪ ْْ هَب ٍَ اَُّزِٜ  ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِثُٜ َُّبًٗب َسث٤ْ٘ ُ ْْ ثِٜ ٤ْ َِا َػُٞ٘ا ا ْثُُٞ ْْ كَوَبُٛ  ْْ ا َ ْٓ َشُٜ َ٘٤ْ َث
 ْْ َٓ ْغ ِغذًاِٜ ٤ْ َََُِ٘ز َّ ِخزَ َّٕ َػ
İnsanlar bunların durumunu aralarında tartıştıkları bir sırada, bunları birden bire karşılarına çıkardık ki böylece
Allah'ın sözünün doğru olduğunu, kıyamet saatinde şüphe edilemeyeceğini bilsinler. Sonra dediler ki "Onların
üzerine bir anıt yapın. Rableri onları çok iyi bilir.” Sözü dinlenenler dediler ki "Onların üzerine bir mescit
yapacağız."

(Kehf 18/22)

َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ت
ُ عب ِد
ِ ٤ْ َ ْْ َس ْع ًٔب ِث ْبُـُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ ع
َ ٌغخ
َ َْٔ َٕ خُُُٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ َُٕ ص َ َِٰضَخٌ َسا ِثؼُُُٞٞو٤َ ع
َ
ٰ۠
 ْْ ا ََِّّل ِٓ َ۪ٓشا ًءِٜ ٤ ۪بس ك
ِ َ صَٝ ٌع ْج َؼخ
َ
ِ َٔ ُ  ٌَ كَ ََل ر٤ َِ۪ ْْ ا ََِّّل هُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َٓبِٜ ِ ا َ ْػَِ ُْ ِث ِؼذَّر٢ّ ْْ هُ َْ َس ۪ ۪ٓثُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ ُ٘ٓب
َ
 ْْ ا َ َؽذًاُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ِٜ ٤ ۪ذ ك
ِ  ََّل ر َ ْغز َ ْلَٝ  ًۖ ًشاِٛ ظب
Karanlığa taş atarak "Onlar üç kişiydiler, dördüncüsü köpekleriydi” diyeceklerdir. Bir kısım da “Onlar beş
kişiydi, altıncısı köpekleriydi." derler. "Yediydiler, köpekleriyle sekiz" diyenler de vardır. De ki “Onların
sayısını Rabbim bilir; başka bilen de pek azdır." Onun için bu konuda, açıkça belli olan şey dışında onlarla
tartışma ve onların hiçbirinden bir görüş isteme.

(Kehf 18/10)

ؽذًا
َ ّ ْئ ََُ٘ب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗب َس٤ِ َٛ َٝ ًا َسثَّ َ۪ٓ٘ب َٰارَِ٘ب ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي َس ْؽ َٔخُُٞق كَوَب
ِ ْٜ ٌَ ُ ْا٠ََُِخُ ا٤ْ ْاُ ِلزَٟٝ َ اِ ْر ا
Bir gün birkaç genç, mağaraya sığınarak şöyle demişlerdi: "Rabbimiz! Bize kendi katından
ikramda bulun ki bu işin içinden olgunlukla çıkalım.”
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(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 َٝ
َُٕٝؽذ
Kullarım beni sana sorarlarsa, ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Onlar da benim
çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

(Bakara 2/256)

َّ َ ٌْلُ ْش ِث٣ ْٖ َٔ َ ِ ك٢
ُ بُطب
بّٰللِ كَوَ ِذ
ِ ٞؿ
ُّ ََّٖ٤َٖ هَ ْذ رَج٣
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣َٝ د
ِ ّ اُ ۪ذ٢َِ كََّ۪ٙٓل اِ ًْ َشا
ّ َاُش ْؽذُ َِٖٓ ْاُـ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
 هَٝ بَٜ َُ ّب
َ َُّللا
َ ْٔ َ ا ْعز
َ  ََّل ا ْٗ ِل٠ۗ صْ َٰوُٞ ُحِ ْاَٝ غ َي ِثب ُْؼُ ْش
َ ص
Dinde hiçbir zorlama olamaz; olgunluk sapkınlıktan iyice ayrılmıştır. Kim azgınları tanımaz da Allah'a inanıp
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Kehf 18/11)

َٖ َػذَدًا٤ ۪٘ق ِع
ِ ْٜ ٌَ ُ ْا٢ِ ْْ كِٜ ِٗ  َٰارَا٠ِ۪ٓ َٰ ع َش ْثَ٘ب َػ
َ َك
Sonra o mağarada, kulakları üstünde yıllar yılı kalacak bir kalkan oluşturduk.

(Kehf 18/12)

ا ا َ َٓذًاُ۪ٞٓ  ُِ َٔب َُ ِجض٠ َٰ ِْٖ ا َ ْؽص٤َ ْاُ ِؾ ْضث١
ُّ َ ُ ْْ َُِ٘ ْؼَِ َْ اٛص ُ َّْ ثَ َؼضَْ٘ب
Sonra onları uyandırdık ki kaldıkları süreyi, iki taraftan hangisinin daha iyi saydığını bilelim.

(Kehf 18/13)

ًٟۗ ذُٛ ْْ ُٛ ِص ْدَٗبَٝ ْْ ِٜ ّا ثِ َش ِثَُٞ٘ٓ َخٌ َٰا٤ْ ْْ كِزُٜ َِّٗن ا
ُّ ُٗ َْؾ ُٖ َٗو
ِ ّ  ْْ ثِ ْبُ َؾُٛ َ  َْي َٗجَب٤َِص َػ
Sana onların haberini tüm ayrıntısıyla doğru bir şekilde anlatıyoruz. Onlar, Rablerine inanıp
güvenmiş birkaç gençti. Biz de onların hidayetini artırmıştık.
(Meryem 19/76)

 ٌْش َٓ َشدًّا٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ص٤صب ُِ َؾبدُ َخ
َّ َُبدُ ا٤ِ ْاُجَبهَٝ ًٟذُٛ اْٝ َزَذْٛ َٖ ا٣ َّ۪للاُ اَُّز
ذُ ه٣َ ۪ض٣َٝ
Allah doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık
bakımından hem de sonuç bakımından daha iyidir.
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(Ankebut 29/69)

َٖ٤ َِّ۪٘للاَ َُ َٔ َغ ْاُ ُٔ ْؾغ
ُ ْْ ُٜ َّ٘٣َ  ِذْٜ ََُ٘ َ٘ب٤ ۪ا كُٝ ذَٛ َٖ َعب٣ ۪اَُّزَٝ
ا َِّٕ هَٝ عجََُِ٘ب
Biz uğrumuzda elinden geleni yapanları elbette yollarımıza yönlendiririz. Allah elbette güzel davrananlarla
beraberdir.

(Kehf 18/14)

ْ َ َسثَٝ
ِ اَٞ ََّٰٔا َسثَُّ٘ب َسةُّ اُغُُٞا كَوَبُٞٓ  ْْ اِ ْر هَبِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ طَ٘ب َػ
۪ٓ ُِ۪ٚٗٝا ِٓ ْٖ دَٞ ۬ ػ
ُ ض َُ ْٖ َٗ ْذ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ً ط
َ ؽ
طب
َ ب َُوَ ْذ هُ ِْ َ۪ٓ٘ب اِرًاًٜ َُِٰ ا
Kalplerini de sağlamlaştırmıştık. Kalkıp demişlerdi ki "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin
Rabbidir. Biz onunla aramıza bir ilah koyup yalvarmayız. Öyle olsa saçmalamış oluruz.
(Al-i İmran 3/200)

ُ  َسا ِثَٝ اٝصب ِث ُش
ََّٕٞللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
ْ ا اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣
ا هُٞارَّوَٝ اٞط
َ َٝ اٝص ِج ُش
Ey inanıp güvenenler! Sabredin, sabırda yarışın, sağlam durun ve Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki
umduğunuza kavuşabilesiniz.

(Yunus 10/104)

ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣ َْ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٝ ر َ ْؼجُذ٣ ۪ كَ ََ۪ٓل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢ ۪٘٣ ۪ ؽ ٍَّي ِٓ ْٖ د٢ ۪بط ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإًُٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ ْْ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا َ ْػجُذُ ه
De ki: “Ey insanlar! Benim dinim hakkında ikilem içindeyseniz bilin ki ben sizin Allah ile aranıza koyup kulluk
ettiklerinize kulluk etmem ama sizi vefat ettirecek olan Allah‟a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam
emredildi.”

(Yunus 10/105)

َٖ٤ً۪ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُٞ َ  ََّل رَٝ لًب٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ِا َ ْٕ اَهَٝ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.

(Yunus 10/106)

َّ َِٖٓ ذ كَ ِبَّٗ َي اِرًا
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ِْ ع ُّش َى كَب ِْٕ كَ َؼ
ُ ٣َ  ََّلَٝ َ ْ٘لَؼُ َي٣ َّللاِ َٓب ََّل
ٕ هُٝ
ِ  ََّل ر َ ْذعُ ِٓ ْٖ دَٝ
Sana yarar sağlamayacak ve zarar da veremeyecek şeyleri Allah ile arana koyup da onlara yalvarma. Eğer öyle
yaparsan kesinlikle yanlış yapanlardan olursun.
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(Kehf 18/15)

ْ َ ّ ٍٖ كَ َٔ ْٖ ا٤ِ َبٕ ث
َ ِْ غ
ِٖ َّٔ ِٓ ُْ َِظ
ُ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ ََِٕ َػَُٞأْر٣  ََّلْٞ َُ ًخَٜ ُِ ۪ ۪ٓ َٰاُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دُٝ َُٓ٘ب ار َّ َخزْٞ َ ۬ ُإ ََّ۪ٓل ِء ه۪ٛٓ َٰ
ٍ ط
َّللاِ ًَ ِزثًب
 ه٠َِ َػٟا ْكز َ َٰش
Şunlar bizim halkımız; tutup Allah ile aralarına ilahlar koymuşlar. Onların varlıklarını
ispatlayan bir belge getirmeleri gerekmez mi? Bir yalanı Allah’a mâl edenden daha yanlışını
yapan kim olabilir?"
(Yunus 10/69)

َُٕٞ ْل ِِ ُؾ٣ ِة ََّل
 ه٠َِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ََٕٝ ْلز َ ُش٣ َٖ٣ ۪هُ َْ ا َِّٕ اَُّز
De ki: “Kendi yalanlarını Allah‟a mâl edenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.”

(Hac 22/71)

َّ ُِ  َٓبَٝ ٌْ ِْ ۪ ِػٚ ْْ ِثُٜ َُ ْظ
َ ِْ ع
ْٖ ِٓ َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ِث٣ ْْ َُ َّللاِ َٓب
ٕ هُٝ
َ ٤َُ  َٓبَٝ طبًٗب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ْؼجُذ٣َ َٝ
ش٤
ٍ ٗ َ۪ص
Allah‟ın, hakkında hiçbir belge indirmediği veya hakkında bir bilgilerinin olmadığı şeyi Allah ile aralarına
koyup kulluk ederler. Bu yanlışı yapanların, hiçbir yardımcısı olmaz.

(Kehf 18/16)

ُ ْ٘ َ٣ ق
۪ٚؾ ْش َُ ٌُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ِز
ِ ْٜ ٌَ ُ ْا٠َُِا اُ۪ٝٓ ُ۫ ْ َّللاَ كَأ
َٕ ا ََِّّل هَُٝ ْؼجُذ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ اِ ِر ا ْػز َضَ ُْزَٝ
ّ ْئ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش ًُ ْْ ِٓ ْشكَوًب٤ِ َٜ ُ٣َٝ
“Onlardan ve Allah'ın dışında taptıkları adamdan kurtulduğunuzda hemen mağaraya girin ki
Rabbiniz size ikramını genişletsin ve işinizi kolaylaştırsın.”

(Kehf 18/17)

َ ظ اِرَا
َّ ُ اٟر َ َشَٝ
ْ اِرَا ؿ ََش َثَٝ ٖ٤
ْ َغَِؼ
اد
َ َ ْْ رُٜ ظ
َ َ ْْ رِٜ  ِلْٜ ًَ ْٖ  ُس َػٝذ ر َضَ َا
ُ ذ ر َ ْو ِش
َ ْٔ ؾ
ِ ۪ٔ ٤َ ُاد ْا
ّ ِ ُا
ْٖ ََِع ِِ َْ ك
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ز َ ِذْٜ ُٔ ُ ْاَٞ ُٜ ََّللاُ ك
ِ ب٣َ ُ َٰر ُِ َي ِٓ ْٖ َٰاْٚ٘ ِٓ ٍحَٞ  كَ ْغ٢ ۪ ْْ كُٛ َٝ ٍِ ؾ َٔب
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َِّللا
د ه
ًّب ُٓ ْش ِؽذًا٤ُِ َٝ َُُٚ َر َ ِغذ
Orada olsaydın güneş doğunca mağaralarının sağ tarafından kayıp gittiğini, battığı sırada da
onları soldan yalayıp geçtiğini görürdün. Onlar ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu,
Allah'ın ayetlerindendir. Allah’ın, doğru yolda olduğunu onayladığı kişi hidayete ermiş olur.
Yoldan saptığını onayladığı kişiler için de yol gösterecek bir dost bulamazsın.
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(Kehf 18/18)

ٌ  ْْ ثَب ِعُٜ ُ ًَ ِْجَٝ ٍِ ۗ ؾ َٔب
ً وَب٣ْ َ  ْْ اُٜ ُغج
ّ ِ ُاد ا
ِٚ ٤ْ ػ ر َِسا َػ
َ َرَٝ ٖ٤
َ َ ْْ رُٜ ُُٗوَ ِِّجَٝ ٌ ۗدُٞ ْْ ُسهُٛ َٝ ظب
َ ر َ ْؾَٝ
ِ ۪ٔ َ٤ُاد ْا
َّ ِٞ َُ  ِذ٤ ۪صَٞ ُثِ ْب
 ْْ ُس ْػجًبُٜ ْ٘ ِٓ ذ
َ َُْ ُٔ ِِئَٝ اسا
َ ٤ََُّٞ َُ ْْ ِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ اغَِ ْؼ
ً  ْْ كِ َشُٜ ْ٘ ِٓ ْذ
Onları sağa sola döndürdüğümüzde uyanık olduklarını sanırdın; hâlbuki uzun bir uykuya
dalmışlardı. Köpekleri de önayaklarını dışarıya doğru uzatmıştı. Onlara göz atsaydın için korku
ile dolar, arkanı dönüp kaçardın.
(Kehf 18/19)

ٍّ ْٞ َ٣ ط
َ َ َز٤ُِ ْْ ُٛ  ًَ َٰز ُِ َي ثَ َؼضَْ٘بَٝ
َ  ثَ ْؼْٝ َ  ًٓب اْٞ َ٣ ا َُجِضَْ٘بُُٞ ْْ ًَ ْْ َُ ِجضْز ُ ْْ هَبُٜ ْ٘ ِٓ ٌَ ِ ْْ هَب ٍَ ۪ٓهَبئُٜ َ٘٤ْ َا ثُُٞغ۪ٓب َء
ُ ْ٘ َ٤ِْ ََ٘ ِخ ك٣ ۪ ْاُ َٔذ٠َُِ۪ ۪ٓ اٙ ِزَٰٛ ْْ ٌُ ِ ِسهَٞ ا ا َ َؽذَ ًُ ْْ ِثُ۪ٞٓا َسثُّ ٌُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب َُجِضْز ُ ْْ كَب ْث َؼضُُٞهَب
٠ًَٰ ب ا َ ْصَٜ۪ٓ ُّ٣َظ ْش ا
َّ َََِز٤ُْ َٝ ُْٚ٘ ِٓ م
َ
ُ ْؾ ِؼ َش َّٕ ِث ٌُ ْْ ا َ َؽذًا٣  ََّلَٝ ق
ْ ط
ٍ َأْرِ ٌُ ْْ ِث ِش ْص٤ِْ َغ َؼب ًٓب ك
İşte böyle… Onları kaldırdık ki birbirlerinin tahminlerini öğrensinler. İçlerinden biri: "Ne
kadar kaldınız?" diye sordu. "Bir gün, belki de bir günden az" dediler. Hepsi birden: "Ne
kadar kaldığımızı Rabbimiz bilir. Birimizi şu gümüş para ile kente gönderelim de hangi yiyecek
daha iyi ise bize ondan karnımızı doyuracak şeyler getirsin. Çok dikkatli davransın; bizi
kimseye sezdirmesin” diye ilave ettiler.

(Kehf 18/20)

ْ ٣َ ِْٕ  ْْ اُٜ َِّٗا
ا اِرًا ا َ َثذًاَُٞ ْٖ ر ُ ْل ِِ ُ۪ٓؾَٝ ْْ ِٜ ِ َِِّٓز٢ ۪ ًُ ْْ كُٝ ذ٤ُ ۪ؼ٣ ْٝ َ  ًُ ْْ اُٞٔ  ْش ُع٣َ ْْ ٌُ ٤ْ َِا َػٝ ُشَٜ ظ
“Çünkü ellerine geçirseler taşlayarak bizi öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler de
sonsuza kadar umduğumuza kavuşamayız."

(Kehf 18/21)

ََُٕٞزََ٘بصَ ػ٣ ب اِ ْرَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُا َ َّٕ اَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
 ْػذَ هَٝ َّٕ َ ا اُ۪ٞٔٓ ََِ ْؼ٤ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْػض َ ْشَٗب َػَٝ
َ ٣غب َػخَ ََّل َس
ْْ ِٛ  ا َ ْٓ ِش٠ِ۪ٓ َٰ ا َػَُٖٞ َؿَِج٣ ۪ ْْ هَب ٍَ اَُّزِٜ  ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِثُٜ َُّبًٗب َسث٤ْ٘ ُ ْْ ثِٜ ٤ْ َِا َػُٞ٘ا ا ْثُُٞ ْْ كَوَبُٛ  ْْ ا َ ْٓ َشُٜ َ٘٤ْ َث
 ْْ َٓ ْغ ِغذًاِٜ ٤ْ َََُِ٘ز َّ ِخزَ َّٕ َػ
Öteki insanlar bunların durumunu aralarında tartıştıkları bir sırada, bunları birden bire
karşılarına çıkardık ki böylece Allah'ın sözünün doğru olduğunu, kıyamet saatinde şüphe
edilemeyeceğini bilsinler. Sonra dediler ki "Onların üzerine bir anıt yapın. Rableri onları çok iyi
bilir.” Sözü dinlenenler dediler ki "Onların üzerine bir mescit yapacağız."
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(Kehf 18/22)

ََُُُٕٞٞو٣َٝ ت
ُ عب ِد
ِ ٤ْ َ ْْ َس ْع ًٔب ثِ ْبُـُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ ع
َ ٌغخ
َ َْٔ َٕ خَُُُٞٞو٣َٝ ْْ ُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ َُٕ ص َ َِٰضَخٌ َساثِؼَُُُٞٞو٤ع
َ
 ْْ ا ََِّّل ِٓ َ۪ٓشا ًءِٜ ٤ ۪بس ك
ِ َ صَٝ ٌع ْجؼَخ
َ
ِ َٔ ُ  ٰ۠ ٌَ كَ ََل ر٤ َِ۪ ْْ ا ََِّّل هُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َٓبِٜ ِ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ِؼذَّر٢ّ ْْ هُ َْ َس ۪ ۪ٓثُٜ ُ ْْ ًَ ِْجُٜ ُ٘ٓب
َ
 ْْ ا َ َؽذًاُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ِٜ ٤ ۪ذ ك
ِ  ََّل ر َ ْغز َ ْلَٝ  ًۖ ًشاِٛ ظب
Karanlığa taş atarak "Onlar üç kişiydiler, dördüncüsü köpekleriydi” diyeceklerdir. Bir kısım da
“Onlar beş kişiydi, altıncısı köpekleriydi." derler. "Yediydiler, köpekleriyle sekiz" diyenler de
vardır. De ki “Onların sayısını Rabbim bilir; başka bilen de pek azdır." Onun için bu konuda,
açıkça belli olan şey dışında onlarla tartışma ve onların hiçbirinden bir görüş isteme.

(Kehf 18/23)

 كَب ِػ ٌَ َٰر ُِ َي َؿذًا٢ّ۪ٗ ِءٍ ا١
ْ َُ َّٖ ُِؾ َ۬بُٞ ََّل رَوَٝ
“Hiçbir iş için: "Ben bunu yarın yapacağım" deme,

(Kehf 18/24)

ُۘ ؾب َء ه
زَاَٰٛ ْٖ ِٓ ة
َ۪ٓ َ٣ ْٕ َ ا ََِّّ۪ٓل ا
َ ا ْر ًُ ْش َسث ََّي اِرَا ٗ َ۪غَٝ َُّللا
َ  َِّلَ ْه َش٢َّ ِٖ َس ۪ث٣ ِذْٜ َ٣ ْٕ َ  ا٠ ۪ٓ َٰػغ
َ َْ ُهَٝ ذ٤
ؽذًا
َ َس
"Allah tercihimi onaylarsa" dersen o başka. Unutursan Rabbini hatırla ve de ki "Belki Rabbim
beni bundan daha iyi bir işe yöneltir."

(Kehf 18/25)

ْ َٝ َٖ٤ ۪٘ش ِٓبئ َ ٍخ ِع
َ َِٰ َ  ْْ صِٜ  ِلْٜ ًَ ٢ ۪ا كَُُٞ ِجضَٝ
ا رِ ْغؼًبُٝ اصدَاد
Onlar mağaralarında üç yüz sene kaldılar. Buna dokuz sene daha eklediler.

(Kehf 18/26)

ِ۪ٚٗ ُٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ا َ ْع ِٔ ْغ َٓبَٝ ْ۪ٚص ْش ِث
ِ اَٞ ََّْٰٔت اُغ
ُ ٤ُ َؿَُٚ اَُّٞللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب َُجِض
هُ َِ ه
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ ض اَث
۪ ۪ٓ ا َ َؽذًاِٚٔ ٌْ  ُؽ٢ ُ۪ ْؾ ِشىُ ك٣  ََّلَٝ ٍ ٢
ّ ُۘ ُِ َٝ ْٖ ِٓ
De ki "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerde ve yerde bütün gizli bilgiler ondadır.
O, görür ve dinler. Onlar için Allah ile aralarına koyabilecekleri bir veli yoktur. Allah,
hâkimiyetine kimseyi ortak etmez.
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(Kehf 18/27)

۪ ُٓ ِْز َ َؾذًاُِٚٗٝ َُ ْٖ ر َ ِغذَ ِٓ ْٖ دَٝ ِ۪ٚة َس ِثّ َي ََّل ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبر
ِ  َْي ِٓ ْٖ ًِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ ارْ َُ َ۪ٓٓب اَٝ
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirebilen yoktur. O’ndan
başka sığınacak bir yer de bulamazsın.
(Enam 6/34)

ْ َُوَ ْذ ًُ ِزّ َثَٝ
 ََّلَٝ ص ُشَٗب
ْ َٗ ْْ ُٜ ٤ ا َ َٰر٠ا َؽز۪ٓهُٝرُٝ۫ ُ اَٝ اُٞ َٓب ًُ ِزّث٠َِٰ ا َػٝص َج ُش
ُ ذ ُس
َ َع ٌَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َٖ٤ ِ۪ع
ِ ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب
د ه
َ ئ ْاُ ُٔ ْش
ِ َُوَ ْذ َ۪ٓعب َء َى ِٓ ْٖ َٗجَ ۬بَٝ َِّللا
Senden önce nice elçiler yalancı yerine kondu. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler.
Nihayet yardımımız ulaştı. Allah'ın kelimelerini değiştirebilen yoktur. İşte o elçilerin haberinden bir kısmı sana
da gelmiş oldu.

(Enam 6/115)

ْ َّٔ َ رَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ِ۪ٚ َػ ْذ ًَّل ََّل ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبرَٝ ص ْذهًب
ِ ذ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي
Rabbinin kararı, doğru ve dengeli olma bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirebilen yoktur. O
daima dinleyen ve bilendir.

(Kehf 18/28)

َبى
َ ٘٤ْ ػ
ْ اَٝ
َ ُ ََّل ر َ ْؼذَٝ َُٜٚ  ْعَٝ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ ِ ٢
َ صجِ ْش َٗ ْل
ّ  ْاُؼَ ِؾَٝ ِحٝ ْْ ثِ ْبُ َـ َٰذُٜ ََّٕ َسثَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪غ َي َٓ َغ اَُّز
َٕ ًَبَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ ارَّجَ َغَٝ ُ َػ ْٖ ِر ًْ ِشَٗبَٚ ََّل ر ُ ِط ْغ َٓ ْٖ ا َ ْؿلَ َِْ٘ب هَ ِْجَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ َ٘خَ ْاُ َؾ٣ذ ُ ۪ص٣ ْْ ر ُ ۪شُٜ ْ٘ َػ
ً ُ كُ ُشٙا َ ْٓ ُش
غب
Rablerinin yüzlerine bakmasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranlarla birlikte sen de sabret.
Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp gözlerini onlardan ayırma. Gönlünü zikrimize karşı ilgisiz
bulduğumuz, arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kişiye uyma.
(Bakara 2/45)

َٖ٤ ْاُخَب ِؽ ۪ؼ٠َِشح ٌ ا ََِّّل َػ٤
َّ ُاَٝ صج ِْش
َّ ُا ِثبُٞ٘٤ا ْعز َ ۪ؼَٝ
َ ب َُ ٌَ ۪جَٜ َِّٗاَٝ ِحَِٰٞ ص
Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin. Bu, Allah‟a saygısı olanlardan
başkasına ağır gelir.
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(Hicr 15/88)

ْ َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ََّل ر َ ْؾضَ ْٕ َػَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ًعبَٝ ۪ ۪ٓ ا َ ْصٚ َٓب َٓز َّ ْؼَ٘ب ِث٠َُِٰ  َْي ا٤َ٘٤ْ ػ
ط َعَ٘ب َؽ َي
ْ اخ ِل
َ ََّّٕ ََّل ر َ ُٔذ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
Onlardan kimine verdiğimiz kat kat nimetlere gözlerini dikme ve onlara karşı üzülme. Sen inanıp güvenenlere
kol kanat ol.

(Nahl 16/127)

ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣ ن ِٓ َّٔب
ْ اَٝ
صج ُْش َى ا ََِّّل ِث ه
َ ٢ ۪ ََّل ر َيُ كَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ََّل ر َ ْؾضَ ْٕ َػَٝ ِبّٰلل
َ  َٓبَٝ ص ِج ْش
ٍ ٤ْ ظ
Sen sabret; senin sabrın sadece Allah‟ın yardımı ile olur. Onlar için üzülme. Kurdukları tuzaktan dolayı sıkıntıya
girme.

(Nahl 16/128)

َُٕٞ٘ ْْ ُٓ ْؾ ِغُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ َّ۪للاَ َٓ َغ اَُّز
ا َِّٕ ه
Allah, çekinerek kendini koruyanlar ve iyi davranış gösterenlerle beraberdir.

(Ta Ha 20/130)

ُ ََ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ْٔ ِذ َس ِثّ َي هَ ْج
َّ ُعِ اُِٞغ
ُ ََ هَ ْجَٝ ؾ ْٔ ِظ
ْٖ ِٓ َٝ بَٜ  ِثٝؿ ُش
ْ كَب
َ َٝ َُُُٕٞٞو٣َ  َٓب٠َِٰ ص ِج ْش َػ
ْ َ اَٝ غ ِجّ ْؼ
َٰ بس َُ َؼَِّ َي ر َ ْش
٠ظ
َ َ َِ ك٤ْ َُّبئ ا
ِ َ۪ٗٓ َٰا
ِ َٜ َُّ٘اف ا
َ غ َ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.

(Ta Ha 20/131)

 ِس ْص ُمَٝ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََِ٘ب َُِ٘ ْلز٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  َشح َ ْاُ َؾْٛ َ ْْ صُٜ ْ٘ ِٓ ا ًعبَٝ  ا َ ْص۪ٚٓ ۪  َٓب َٓز َّ ْؼَ٘ب ِث٠َُِٰ  َْي ا٤َ٘٤ْ ػ
َ ََّّٕ  ََّل ر َ ُٔذَٝ
٠ا َث َْٰ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.
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(Kehf 18/29)

َّ ُِ َ ٌْلُ ْش اِ َّ۪ٓٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب٤ِْ َؽب َء ك
َبسا
َ۪ٓ ْٖ َٓ َٝ ْٖ ِٓ ُْإ٤ِْ َؽب َء ك
َ۪ٓ ْٖ َٔ َهُ َِ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَٝ
ً ٗ َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ا َ َؽب
َّ ُظ ا
اة
ُ ؾ َش
ُ ْْ ِٜ ِغ ث
َ َْ ثِئٙٞ ُعُٞ ُ ْا١ِٞ َ ْؾ٣ َِ ْٜ ُٔ ُا ثِ َ۪ٓٔبءٍ ًَ ْبُُٞـَبص٣ اُٞض٤َ ْغز َ ۪ـ٣ ِْٕ اَٝ بَٜ ُع َشا ِده
ْ ع۪ٓب َء
د ُٓ ْشرَلَوًب
َ َٝ
De ki: Gerçekler Rabbinizdendir. İmanı tercih eden inansın, görmezden gelmeyi tercih eden de
kâfir olsun. Yanlış yapanlar için kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Yardım
isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. Ne kötü içecektir o; ne kötü yerdir
orası!
(Enam 6/149)

ِ هُ َْ َ ِ ه
َ۪ٓ ْٞ َِلِلَف ْاُ ُؾ َّغخُ ْاُجَب ُِـَخُ َك
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰذَٜ َُ ؽب َء
De ki “Herkesi susturan Allah‟ın delilidir. Yapılması gerekeni Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi.

(Secde 32/13)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِغَّ٘ ِخَٜ  ََّلَ َِْٓـَٔ َّٖ َع٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َؽ َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰذُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ٤ْ َ  ِؽئَْ٘ب َ ََّٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْع َٔ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Kehf 18/30)

غَٖ َػ َٔ ًَل
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ  ُغ ا َ ْع َش َٓ ْٖ ا َ ْؽ٤د اَِّٗب ََّل ُٗ ۪ع
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar bilsinler ki biz, güzel işler yapanların ödülünü zayi etmeyiz.
(Araf 7/170)

َٖ٤ص ِِ ۪ؾ
ّ ِ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ُٔ ُ ُغ ا َ ْع َش ْا٤ح َ اَِّٗب ََّل ُٗ ۪عَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ة
ِ َٕ ِث ْبُ ٌِزَبٌُٞ غ
Kitaba sıkı sarılıp namazı tam kılanlara gelince; biz iyiliğe çalışanların ödülünü zayi etmeyiz.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِضَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ ْْ ُٜ ْ٘ د َُُ٘ ٌَ ِلّ َش َّٕ َػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapmış olanların kötü işlerini örtecek ve onları, yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

17

(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 ُخع ًْشا٤َِٕ صٞغ
ُ ََ ِْج٣َٝ
ٍ اِ ْعزَج َْشَٝ ع ْ٘ذ ٍُط
ْ ٘غ
َذ ُٓ ْشرَلَوًب
ُ  َؽَٝ
Kalıcı cennetler işte onlar içindir. Önlerinden ırmaklar akacak, altın bilekliklerle süslenecekler,
ince ipekten ve atlastan yeşil elbiseler giyecekler ve koltuklara kurulacaklardır. Ne güzel
karşılıktır o, ne güzel çevredir orası!
(Hac 22/23)

ٍ د َعَّ٘ب
َْٕٞ َُِّ َؾ٣ بس
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْذ ِخ َُ اَُّز٣ ََّللا
ا َِّٕ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
ش٣
ُ  ُِجَبَٝ ُُإْ ُُ ۬إً اَٝ ت
ٍ َٛ َ َس ِٓ ْٖ رِٝ عب
ٌ ب َؽ ۪شَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ع
َ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapan tarafı ise Allah, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlara altın
bileklikler ve inciler takılacak, oradaki elbiseleri ipekten olacaktır.

(Hac 22/24)

َّ ٠َُِا اُ۪ٝٓذُٛ َٝ
 ِذ٤۪ٔ اغ ْاُ َؾ
ِ ص َش
ِ ّ٤ِ اُط
ِ ٠َُِٰ ا اُ۪ٝٓذُٛ َٝ ٍِ ۗ ْٞ َت َِٖٓ ْاُو
Onlar sözün güzeline yöneltilmiş, her şeyi mükemmel yapanın yoluna kabul edilmiş kimselerdir.

(Fatır 35/31)

ش٤
ٌ ۪ َُخ َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼجَب ِد
 ا َِّٕ هِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١۪ٓ ۪اَُّزَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
ش٤
ٌ ثَ ۪ص
Sana vahyettiğimiz bu kitap bir gerçektir, kendinden öncekileri tasdik edendir. Şüphesiz Allah, kullarının
durumundan haberdar olan ve onları görendir.

(Fatır 35/32)

َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ ََ٘ب ِٓ ْٖ ِػجَب ِدَٗب ك٤ْ َطل
َ ص
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ صذ
ْ َٖ ا٣ ۪بة اَُّز
ِ َ  ْْ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ِ۪ٚ ظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْلغ
َ َ  َسصَْ٘ب ْاُ ٌِزْٝ َ ص ُ َّْ ا
ش٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  َْشا٤عبثِ ٌن ثِ ْبُ َخ
د ثِ ِب ْر ِٕ ه
ُ ع َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ
Sonra, kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri, Kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine karşı yanlış yapar, kimi
orta halli davranır. Kimi de Allah‟ın onayıyla hayırlı işlerde en önde olur ki bu, büyük bir lütuftur.

(Fatır 35/33)

ش٣
ُ  ُِ َجبَٝ ُُإْ ُُ ۬ ًإاَٝ ت
ٍ َٛ َ َس ِٓ ْٖ رِٝ عب
ٌ ب َؽ ۪شَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ع
َ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٤ َ۪ٕ كْٞ َُِّ َؾ٣ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َعَّ٘بدُ َػ ْذ
Onlar Adn cennetlerine gireceklerdir. Onlara altın bileklikler ve inciler takılacak, oradaki elbiseleri ipekten
olacaktır.
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(Fatır 35/34)

سٞ
َ سٞ
ٌ ٌُ ؽ
ٌ ُػَّ٘ب ْاُ َؾضَ َٕ ا َِّٕ َسثََّ٘ب َُـَل
َ َت
َ ٛ ا َ ْر١۪ٓ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Her şeyi mükemmel yapmak, bizden her türlü üzüntüyü gideren Allah‟a özgüdür.
Rabbimiz gerçekten çokça bağışlayan, üzerine düşeni eksiksiz yapandır."

(İnsan 76/21)

۪ٓ
 ْْ ؽ ََشاثًبُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤ع َٰو
َّ ِ َس ِٓ ْٖ كِٝ عب
ُ ٤َ ِ ْْ صُٜ ٤َ ُِ َػب
ُ بة
َ َٝ ع ٍخ
َ َ ا اُِّٞ ُؽَٝ اِ ْعزَج َْش ُۘ ٌمَٝ ع ْ٘ذ ٍُط ُخع ٌْش
َ
ساٞ
ً ُٜ غ
Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olur; gümüş bilekliklerle bezendirilirler. Rableri
onlara tertemiz içecekler içirir.

(İnsan 76/22)

ساٞ
ً ٌُ ُ ٌُ ْْ َٓ ْؾ٤ع ْؼ
َ َٕ ًَبَٝ زَا ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َع َ۪ٓضا ًءَٰٛ َِّٕ ا
Bütün bunlar, emeğinize karşılıktır. Çalışmalarınız teşekkürle karşılanmış olur.

(Kehf 18/32)

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

(Kehf 18/33)

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

(Kehf 18/34)

ا َ َػ ُّض َٗلَ ًشاَٝ ُ اَٗ َ۬ب ا َ ًْض َ ُش ِٓ ْ٘ َي َٓ ًبَّل۪ٙٓ  ُسِٝ ُ َؾب٣ َٞ ُٛ َٝ ۪ٚبؽ ِج
ِ ص
َ ُِ ٍَ ُ ص َ َٔ ٌش كَوَبَُٚ َٕ ًَبَٝ
Adam güzel bir gelir sağlamış; arkadaşıyla konuşurken şöyle diyor: "Benim malım seninkinden
çok, adamlarım da daha güçlü."
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(Kehf 18/35)

ُ َ ۪ هَب ٍَ َ۪ٓٓب اِٚظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْلغ
َ َٞ ُٛ َٝ َُٚدَ َخ ََ َعَّ٘زَٝ
۪ ۪ٓ اَثَذًاٙ ِزَٰٛ َذ٤ظ ُّٖ ا َ ْٕ ر َ ۪ج
Adam, bahçesine girip kendine kötülük ederek diyor ki "Buranın harap olacağını hiç sanmam.

(Kehf 18/36)

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

(Kehf 18/37)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
ي٣
َ ٞع ه
َ ُ ا َ ًَ َل ْش۪ٙٓ  ُسِٝ ُ َؾب٣ َٞ ُٛ َٝ ُُٚبؽج
ِ ص
ٍ  َخَِوَ َي ِٓ ْٖ ر ُ َشا١ ۪د ِثبَُّز
َ َّْ ُ طلَ ٍخ ص
َ َُُٚ ٍَ هَب
َس ُع ًَل
Konuşurken arkadaşı ona diyor ki "Seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratanı,
sonra da adam edeni görmezlikten mi geliyorsun?

(Kehf 18/38)

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

(Kehf 18/39)

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

(Kehf 18/40)

ص ِج َؼ
َّ ُب ُؽ ْغجَبًٗب َِٖٓ اَٜ ٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٣َٝ  ًْشا ِٓ ْٖ َعَّ٘زِ َي٤َ ِٖ َخ٤ُِإْ ر٣ ْٕ َ  ا٢ّ َس ۪ ۪ٓث٠ َٰكَ َؼغ
ِ َ۪ٔٓ غ
ْ ُ بء كَز
ذًا صَ َُوًب٤ص ۪ؼ
َ
Bakarsın Rabbim bana senin bahçenden iyisini verir; seninkine de gökten hesabını görecek bir
şey gönderir de çıplak ve kaygan bir yüzeye çevirir.
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(Kehf 18/41)

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

(Kehf 18/42)

َٰ
َ ٤ا ُ ۪ؽَٝ
ٍُ ُٞو٣َ َٝ بَٜ  ِؽٝػ ُش
ُ ٠َِٰ خٌ َػ٣َ ِٝ  خَب٢
ُ ِِّ َُو٣ ص َج َؼ
ْ َ ۪ كَبٙػ ِثض َ َٔ ِش
َ ِٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ َ۪ٓٓب ا َ ْٗلَنَ ك٠ِ َػِٚ ٤ْ َّت ًَل
 ا َ َؽذًا٢ّ َُ ْْ ا ُ ْؽ ِش ْى ِث َش ۪ ۪ٓث٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ
Ve ürünü kuşatıldı. Bahçe, çardakları üzerinde boş bir yığın halini aldı. Yaptığı harcamaya
karşılık ellerini ovuşturup şöyle demeye başladı: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak
saymasaydım.”

(Kehf 18/43)

ص ًشا
ٕ هُٝ
ُ ْ٘ َ٣ ٌُ كِئَخَُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ
ِ َ  َٓب ًَبَٕ ُٓ ْ٘زَٝ َِّللا
ِ ُ ِٓ ْٖ دَٚٗٝص ُش
Zaten Allah'tan başka ona yardım edecek kimse olmadı ve bir yardım da görmedi.
(Kalem 68/26)

َُُّٕٞع۪ٓب
َ َُ ا اَِّٗبُُ۪ٞٓ َب هَبْٛٝ َ كََِ َّٔب َسا
Bahçeyi görünce: “Biz, kesinlikle başka bir yere geldik!” dediler.

(Kalem 68/27)

َُٕٞٓ ٝثَ َْ ٗ َْؾ ُٖ َٓ ْؾ ُش
“Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık!”

(Kalem 68/28)

ُ ع
َٕٞغ ِجّ ُؾ
َ ُ  ََّل رْٞ َُ ْْ ٌُ َُ َْ ُ ْْ اََُ ْْ اَهُٜ ط
َ ْٝ َ هَب ٍَ ا
Dengeli olanları söze karıştı: “Size, „Allah‟ın emrine uysanıza!‟ dememiş miydim?”

(Kalem 68/29)

َ ع ْج َؾبَٕ َس ِثّ َ۪ٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
ُ اُُٞهَب
Hep bir ağızdan, “Rabbimiz! Sana boyun eğeriz. Biz yanlışlar içindeyiz!” dediler.
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(Kalem 68/30)

َُٕٞٓ َٝ َز َ ََل٣ ط
ُ كَب َ ْه َج ََ َث ْؼ
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar:

(Kalem 68/31)

َ َِ َ۪ٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب٣ْ َٝ َب٣ اُُٞهَب
۪ غ
َٖ٤بؿ
“Yazık bize! Biz azgınlardan olduk.

(Kalem 68/32)

َُٕٞ َسثَِّ٘ب َسا ِؿج٠َُِٰ ب اِ َّ۪ٓٗب آَٜ۪ ْ٘ ِٓ  ًْشا٤ُ ْج ِذََُ٘ب َخ٣ ْٕ َ  َسثُّ َ۪ٓ٘ب ا٠ ََٰػغ
Rabbimizin, bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız.” dediler.

(Kalem 68/33)

َٰ ْ اة
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ اَّل ِخ َشحِ ا َ ًْجَ ُش
ُ ََُؼَزَٝ اة
ُ ًََ َٰز ُِ َي ْاُؼَز
İşte azap böyle olur! Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

(Kehf 18/44)

ػ ْوجًب
ُ  ٌْش٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ص٤ َخَٞ ُٛ ن
ِ ّ خُ ِ هّٰللِ ْاُ َؾ٣َ  ََّلَٞ َُ٘ب ُِ َي ْاُٛ
Böyle kara bir günün dostu, gerçeğin kendisi olan Allah'tır. En hayırlı karşılığı verecek olan da
işlerin sonunu hayırlı kılacak olan da odur.

(Kehf 18/45)

َ ََِبخز
ْ َبء ك
ض
َّ ُُ َِٖٓ اَٙب ًَ َ۪ٓٔبءٍ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْْ َٓض َ ََ ْاُ َؾُٜ َُ ْاظ ِْشةَٝ
ِ َ۪ٔٓ غ
ِ ۪ َٗ َجبدُ ْاَّلَ ْسِٚػ ث
ءٍ ُٓ ْوزَذ ًِسا٢َ
ْ َ كَب
ّ ِ ُٙٝ ًٔب ر َ ْز ُس٤ َ۪ؾٛ صجَ َؼ
 ًَبَٕ هَٝ َب ُػ٣اُش
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle
yerin bitkisi sarmaş dolaş olur, sonra kurur da rüzgâr onu kapıp götürür. Allah, her şeyi bir
ölçüye göre yapar.
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(Yunus 10/24)

َ َِ َ بخز
ْ بء َك
َُ ًُ ْ أ٣َ ض ِٓ َّٔب
َّ ُُ َِٖٓ اٙب ًَ َ۪ٓٔبءٍ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ اَِّٗ َٔب َٓض َ َُ ْاُ َؾ
ِ َ۪ٔٓ غ
ِ ۪ َٗ َجبدُ ْاَّلَ ْسٚػ ِث
َ َٝ َذ
َّ َٝ بَٜ َض ُص ْخ ُشك
ْ َّ٘٣اص
َٕٝ ْْ هَبد ُِسُٜ ََّٗب آَٜ۪ ُِْٛ َ ظ َّٖ ا
ِ َ اِرَ۪ٓا ا َ َخز٠ ْاَّلَ ْٗ َؼب ُّ َؽز۪ٓهَٝ بط
ُ د ْاَّلَ ْس
ُ َُّ٘ا
َُ ص
ّ ِ َذًا ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ْـَٖ ِث ْبَّلَ ْٓ ِظ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َب َؽ ۪صٛبسا كَ َغ َؼ َِْ٘ب
ً َٜ َٗ ْٝ َ  ًَْل ا٤َُ ب ا َ ْٓ ُشَٗبَٜ۪ٓ ٤ب ا َ َٰرَٜ۪ٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
َٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَّل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve havanların beslendiği
bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاَّل٢ِر َ ٌَبص ُ ٌش كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َرَلَب ُخ ٌش ثَٝ ٌَ٘خ٣ ۪صَٝ ٌٞ ْٜ ََُٝ ت
ٌ َب َُ ِؼ٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾُ۪ٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ صلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  ََّل ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاَّلَٝ
٢ِكَٝ طب ًٓب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗجَبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َٰ ْ
ٌ َْٞ  ِسظَٝ َِّللا
سٝ
َ اة
ُ َ۪ٓب ا ََِّّل َٓزَب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕا
ٌ َاَّل ِخ َشحِ َػز
 َٓ ْـ ِل َشح ٌ َِٖٓ هَٝ ٌ ذ٣ ۪ؽذ
ِ ع ْاُـُ ُش
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah‟ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Kehf 18/46)

 ٌْش٤ َخَٝ اثًبَٞ َ  ٌْش ِػ ْ٘ذَ َسثِّ َي ص٤صب ُِ َؾبدُ َخ
َّ ُبدُ ا٤َ  ْاُ َجب ِهَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ َ٘خُ ْاُ َؾ٣َٕ ۪صُٞ٘ ْاُ َجَٝ ٍُ ا َ ُْ َٔب
ا َ َٓ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap
olarak da umut olarak da daha hayırlıdır.
(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ َش ْاُ ُٔو٤
َّ ُبط ُؽتُّ ا
ت
۪ َ٘ ْاُوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ۪ٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َِّٖ٣ُص
ِ َٛ َّط َشحِ َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبغ
ُٖ ُ ُؽ ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاَّلَ ْٗؼَ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ع ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, ürünler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.
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(Al-i İmran 3/15)

ٌ َّ٘ ْْ َعِٜ ِّا ِػ ْ٘ذَ َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٍْش ِٓ ْٖ َٰر ُِ ٌُ ْْ َُِِّز٤هُ َْ ا َ ۬ ُؤَٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َخ
بس
ُ َٜ ْٗ َب ْاَّلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١بد ر َ ْغ ۪ش
َ ُٓ ا ٌطَٝ ا َ ْصَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ٌ َْٞ  ِسظَٝ ٌ  َشحَّٜ ط
ش ِث ْبُ ِؼ َجب ِد٤
ٌ َّللاُ َث ۪ص
 هَٝ َِّللا
إ َِٖٓ ه
De ki "Size onlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Kendini koruyanlar için Rableri katında, ölümsüz olarak
kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, kusursuz hale getirilmiş eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah
kullarını görmektedir.”

(Kehf 18/47)

 ْْ ا َ َؽذًاُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ كََِ ْْ ُٗـَبد ِْسُٛ  َؽؾ َْشَٗبَٝ ً بسصَ ح
َ ُٗ َّ ْٞ َ٣َٝ
َ  ْاَّلَ ْسٟر َ َشَٝ ٍَ ّ ُش ْاُ ِغجَب٤ِ غ
ِ َض ث
Dağları yürüteceğimiz gün yeri çıplak bir halde göreceksin. Bir tek eksik bırakmadan onları bir
araya toplamış olacağız.
(İbrahim 14/42)

َّ َُ َٔ  ْؼ٣َ َّللاَ ؿَب ِك ًَل َػ َّٔب
بس
ُ  ٍّ ر َ ْؾخْٞ ٤َ ُِ ْْ ُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ َٕ اَِّٗ َٔبُٞٔ ُِ اُظب
غ َج َّٖ ه
ُ ص
َ  ََّل ر َ ْؾَٝ
َ  ْاَّلَ ْثِٚ ٤ َ۪ص ك
Sakın Allah‟ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onlara gözlerin yuvalarından
fırlayacağı bir güne kadar süre vermektedir.

(İbrahim 14/43)

َ ْْ ِٜ ٤ْ ََُِ ْشرَذُّ ا٣  ْْ ََّلِٜ  ُس ُ۫ ُؤ ِع٢َٖ ُٓ ْوِ٘ ۪ؼ٤ ِط ۪ؼْٜ ُٓ
ا ٌءََ۪ٞٓ ٛ ْْ ُٜ ُ ا َ ْكـِذَرَٝ ْْ ُٜ ُغ ْشك
O gün, başlarını dikmiş, tek bir yöne odaklanmış halde koşarlar. Gözleri fal taşı gibi, içleri bomboştur.

(İbrahim 14/44)

َ َٖ٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٤َ َاة ك
ْت ُٗ ِغت
ُ َ ُْ ْاُ َؼزِٜ ٤ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ بط
ٍ ٣ ا َ َع ٍَ هَ ۪ش٠ُِ۪ٓ َٰ ا َسثَّ َ۪ٓ٘ب ا َ ِ ّخ ْش َ۪ٓٗب اُٞٔ َِظ
َ َُّ٘ا َ ْٗز ِِس اَٝ
ٍٍ اَٝ َغ ْٔز ُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ص
ُ اُش
ُّ َِٗز َّ ِجغَٝ ر َ َيَْٞ دَػ
َ ا ا َ ْهُ۪ٞٗٓ ٌُٞ َ َُ ْْ رَٝ َ ع ََ ا
İnsanları, başlarına azabın geleceği günle ilgili olarak uyar. Yanlış yapmış kimseler şöyle derler: “Rabbimiz!
Bize kısa bir süre ver de çağrına olumlu karşılık verelim ve elçilerine uyalım” . “Daha önceden yemin etmemiş
miydiniz, hani sizin sonunuz gelmeyecekti!

(İbrahim 14/45)

َ َٖ٣ ۪غب ًِ ِٖ اَُّز
ُْ ٌُ َُ ظ َش ْثَ٘ب
َ َٝ ْْ ِٜ ْق كَ َؼ َِْ٘ب ِث
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٔٓ َِظ
َ َٓ ٢ ۪ع ٌَ ْ٘ز ُ ْْ ك
َ َٝ
َ ٤ًَ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤ر َ َجَٝ ْْ ُٜ غ
ٍَ ْاَّلَ ْٓضَب
Kendilerini yanlışlar içine sokanların yerlerine yerleşmiştiniz. Onlara nasıl davrandığımız da sizin için ayan
beyan ortaya çıkmıştı. Size nice örnekler de vermiştik.”
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(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغ َجبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُضُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُشَٝ ْْ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُش
 ِػ ْ٘ذَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َشٝهَ ْذ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar planlarını kurdular ama planları Allah‟ın gözlemi altındadır. Kurdukları planlar isterse dağların yerinden
oynaması için olsun.

(İbrahim 14/47)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ّ ا ْٗزِ َو ٍبُٝض ر٣
ُ ۪ ُسٙ ْػ ِذَٝ ق
ُ ا َِّٕ هَِٚع
غ َج َّٖ ه
َ كَ ََل ر َ ْؾ
َ ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
Sakın Allah‟ın, elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma! Allah daima üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.

(İbrahim 14/48)

بس
ِ َٞ ُا ِ هّٰللِ ْاٝثَ َش ُصَٝ ُادَٞ ََّٰٔاُغَٝ ض
ُ  َّ رُجَذَّ ٍُ ْاَّلَ ْسْٞ َ٣
ِ  َْش ْاَّلَ ْس٤ض َؿ
ِ َّٜ َاؽ ِذ ْاُو
Yerin farklı bir yere, göklerin de farklı göklere dönüştürüleceği gün, herkesin, tek ve her şeyi emri altına almış
olan Allah‟ın huzuruna çıkacağı gündür.

(İbrahim 14/49)

صلَب ِد
ْ َ ْاَّل٢َِٖ ك٤ ۪ٗ َٓئِ ٍز ُٓوَ َّشْٞ ٣َ َٖ٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟر َ َشَٝ
O gün, suçluları, zincirlere vurulmuş olarak göreceksin.

(İbrahim 14/50)

بس
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َٛ ٞ ُعُٝ ٠ر َ ْـ َٰؾَٝ ٕا
َ
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ِط َشُٜ ُِ٤ع َش ۪اث
Elbiseleri katrandan olacak, yüzlerini de ateş bürüyecektir.

(İbrahim 14/51)

ْ َغج
ة
ذ ا َِّٕ ه
 ه١
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
َ ًَ َّللاُ ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ َٓب
َ َ ْغ ِض٤ُِ
Bu, Allah‟ın, herkese kazancının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çabuk görür.

(Kehf 18/48)

ََ  ٍَ َٓ َّش ُۘحٍ ثَ َْ صَ َػ ْٔز ُ ْْ اََُّ ْٖ ٗ َْغ َؼَّٝ َ َٗب ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اُٞٔ ُ صلًّب َُوَ ْذ ِعئْز
ُ ػ ِش
ُ َٝ
َ  َس ِثّ َي٠َِٰ ا َػٞظ
 ِػذًاْٞ َٓ ْْ ٌُ َُ
İnsanlar sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. "Karşımıza, ilk yarattığımız gibi tek
tek geldiniz. Aslında sizin için buluşma yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız."
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(Enam 6/94)

ُ  َ۪ٓسا َءَٝ ْْ ًُ  َُْ٘بََّٞ ر َ َش ًْز ُ ْْ َٓب خَٝ  ٍَ َٓ َّش ٍحَّٝ َ  ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اَٟٗب كُ َشا َٰدُٞٔ ُ َُوَ ْذ ِعئْزَٝ
 َٓبَٝ ْْ ًُ سٞ
ِ ُٜ ظ
َّ َؽ َش َٰ ً۪ٓ ۬ ُإا َُوَ ْذ رَو
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪ ْْ كُٜ َََّٖٗ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ا٣ ۪ؽلَ َ۪ٓؼب َء ًُ ُْ اَُّز
ُ ْْ ٌُ  َٓ َؼٟٗ ََٰش
ػ ْ٘ ٌُ ْْ َٓب
َ َٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ط َغ َث
َ ََّ ظ
َُٕٞٔ ػ
ُ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض
Allah tarafından onlara denecek ki “Size verdiklerimizi arkanızda bırakıp ilk önce yarattığımız gibi karşımıza tek
tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranız
iyice açılmış; kuruntusunu ettikleriniz sizden savuşup kaybolmuşlar.”

(Hud 11/101)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
ْ ٘ ْْ كَ َ۪ٓٔب ا َ ْؿُٜ غ
ٕ هُٝ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٔٓ َِ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
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Biz onlara haksızlık yapmadık ama haksızlığı onlar kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları işlerine yaramadı. Onlara katkıları, sadece zararlarını artırmak oldu.

(Hud 11/102)

َٰ
َ ٢
ٌ ذ٣ ۪ؽذ
َ ٌْ ٤ َُُ۪ ا۪ٙٓ َظب ُِ َٔخٌ ا َِّٕ ا َ ْخز
َ ِٛ َٝ ٟ ًَز ُِ َي ا َ ْخزُ َس ِثّ َي اِ ۪ٓرَا ا َ َخزَ ْاُوُ َٰشَٝ
Senin Rabbin, yanlışlar içine düşmüş kentleri yakaladığı zaman işte böyle yakalar. Onun yakalaması can
yakıcıdır ve çetindir.

(Hud 11/103)

َٰ ْ اة
ٌّ ْٞ َ٣  َٰر ُِ َيَٝ بط
ٌ ُٞٔ  ٌّ َٓ ْغْٞ َ٣ اَّل ِخ َشحِ َٰر ُِ َي
ُ َُُّ٘ اَُٚ ع
َ ََبف َػز
َ َخً ُِ َٔ ْٖ خ٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
ٌ دُٜٞ َٓ ْؾ
Ahiret azabından korkanlar için bunda ibretlik bir belge vardır. O gün bütün insanların toplanacağı gündür. O
gün hazır bulunulacak gündür.

(Hud 11/104)

 ٍدُُٝ ا ََِّّل َِّلَ َع ٍَ َٓ ْؼذ۪ٙٓ  َٓب ُٗ َإ ِ ّخ ُشَٝ
Biz onu, sadece belirlediğimiz süre doluncaya kadar bekletiriz.

(Enbiya 21/104)

ْ ٗ َّ ْٞ َ٣
َ ًَ غ َ۪ٓٔب َء
َ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ُُٙذ٤ن ُٗ ۪ؼ
ّ ُ ِ ا٢
َّ ُ ا١ِٞ َط
ِ ُ غ ِِغ َِّ ُِ ِْ ٌُز
ٍ َِْ  ٍَ خَّٝ َ ت ًَ َٔب ثَذَأْ َ۪ٓٗب ا
ّ ط
َٖ٤ ِ۪كَب ِػ
Bunu, göğü yazı tomarı dürer gibi düreceğimiz gün yapacağız. Yaratılışı da ilk başlattığımız hale çevireceğiz. Bu
bizim sözümüzdür, onu mutlaka yapacağız.
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(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة كَز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ َ٣  ََّلَٝ بظ ًشا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ بَٜ ٤ َٰشح ً ا ََِّّ۪ٓل ا َ ْؽص٤
َ ُـَبد ُِس٣ ََّل
َ  ََّل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ۪صـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konulur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını
görürsün. Derler ki "Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp
dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.
(Araf 7/37)

۪ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ۪ اَِٚبر٣ة ِث َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
۪ٓ
اُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا َ۪ٓعب َءر٠َؽز۪ٓه
ٕ هُٝ
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِ۪ٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(İsra 17/13)

َ۪ٓ ُٙبٕ ا َ ُْضَ َْٓ٘ب
ُ ْ٘ َٓ ُٚ٤ ِْ َٰو٣َ  َٔ ِخ ًِزَبثًب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َُُٚ ُٗ ْخ ِش ُطَٝ ۪ٚػُ٘ ِو
ساٞ
ُ ٢ ُ۪ كٙغبئِ َش
ً ؾ
َ ْٗ ِ ًُ ََّ اَٝ
ٍ غ
Her insanın uçup gider sandıklarını boynuna bağladık. Kıyamet günü ona ait bir defter çıkarırız. Açılmış bir
şekilde onu karşılar.

(İsra 17/14)

جًب٤ َْي َؽ ۪غ٤َِ َّ َػْٞ َ٤ُِي ْا
َ  ِثَ٘ ْلغ٠اِ ْه َشأْ ًِزَبثَ َي ًَ َٰل
Ona şöyle denir: “Defterini oku; bugün kendi hesabını kendine vermen yeterlidir”.

(Mutaffifın 83/7)

ٖ٤
َ َ ًَ ََّ۪ٓل ا َِّٕ ًِز
ٍ  ِع ۪ ّغ٢ ۪بس َُل
ِ بة ْاُلُ َّغ
Sakın ha! Taşkınlık edenlerin kaydı Siccîn‟de tutulur.

(Mutaffifın 83/8)

ٌ ي َٓب ِع ۪ ّغ٣
ٖ٤
َ  َ۪ٓٓب ا َ ْد َٰسَٝ
Siccîn‟in ne olduğunu nereden bileceksin?
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(Mutaffifın 83/9)

ٌّ ُٞبة َٓ ْشه
ٌ َ ًِز
O, yazılı bir defterdir.

(Kehf 18/50)

۪ٓ
ّ۪ٚغنَ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِث
َ ظ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ َك َل٤
َ ا ِ ََّٰلدَ َّ َكُٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخ ا ْع ُغذَٝ
َ ِْ۪ا ا ََِّّ۪ٓل ِاثُ۪ٝٓغ َغذ
َّ ُِ ظ
َٖ َثذَ ًَّل٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ْ ِثئٌُّٝ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػذُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ ۪ٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ ُ ا۪ٚٓ َ َّز٣رُ ِ ّسَٝ َُُٚٗٝاَكَزَز َّ ِخز
Bir gün meleklere: "Âdem’e secde edin!" dedik. İblis’in dışındakiler hemen secde ettiler.
Hâlbuki o da o cinlerden idi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, en yakınlarınız
olarak sizinle benim arama mı koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde
olanların ne kötü tercihidir bu!
(Fatır 35/5)

سٝ
َـُ َّشَّٗ ٌُ ْْ ثِ ه٣  ََّلَٝ َ ٰ۠ب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ َّللاِ َؽ ٌّن كَ ََل رَـُ َّشَّٗ ٌُ ُْ ْاُ َؾ
 ْػذَ هَٝ َِّٕ بط ا
ُ بّٰللِ ْاُـَ ُش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُا َِّٕ ا
ش٤
َّ ُة ا
ُ  ْذ٣َ ا اَِّٗ َٔبًُّٝ ُ َػذُٙٝ كَبر َّ ِخزٌُّٝ طبَٕ َُ ٌُ ْْ َػذ
ْ َ ا ِٓ ْٖ اٌُُٞٗٞ ٤َ ُِ ُٚا ِؽ ْض َثٞػ
ِ ص َؾب
ِ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Yasin 36/60)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُا اُٝ َٰادَ َّ ا َ ْٕ ََّل ر َ ْؼجُذ٢۪۪ٓ٘ ََب ث٣ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ ْذ اَٜ اََُ ْْ ا َ ْػ
ٌٖ ٤ ُٓ ۪جٌُّٝ ُ َُ ٌُ ْْ َػذَِّٚٗطبَٕ ا
Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? Şeytan‟a kul olmayın, o açık düşmanınızdır,

(Yasin 36/61)

ٌ ص َش
ٌْ ٤ ۪اغ ُٓ ْغزَو
ِ زَاَٰٛ ٢ ُ۪ٗٝا َ ِٕ ا ْػجُذَٝ
Bana kul olun, doğru yol budur” demedim mi?

(Yasin 36/62)

َُِٕٞا ر َ ْؼ ِوٌُُٞٗٞ َ شا اَكََِ ْْ ر٤
ً ۪ظ ََّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِعجِ ًَّل ًَض
َ َ َُوَ ْذ اَٝ
O, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı, aklınızı kullanmıyordunuz değil mi?
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(Yasin 36/63)

َُٕٝ َػذُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٢ َّ۪٘ ُْ اَُّزَٜ ۪ َعٙ ِزَٰٛ
İşte tehdit edildiğiniz Cehennem!

(Kehf 18/51)

َٖ٤ِّ۪ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ خ َِْنَ اُغُٜ ُ  ْذرَٜ َ۪ٓٓب ا َ ْؽ
ِ  ْاَّلَ ْسَٝ د
ِ ُٔ ُ َٓب ًُ ْ٘ذُ ُٓز َّ ِخزَ ْاَٝ ْْ ًۖ ِٜ  ََّل خ َِْنَ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ض
عذًا
ُ َػ
Onlara, göklerin ve yerin yaratılışını da kendi yaratılışlarını da göstermedim. Bu saptırıcıları iş
gören olarak da tutmam.

(Kehf 18/52)

ُ اُٝ ٍُ َٗبدُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َع َؼ َِْ٘ب َثَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ػ
ِ ًَ۪ٓ ؽ َش
َ ََٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ كَذ٣ ۪ اَُّز١
َ بء
 ِثوًبْٞ َٓ
"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap
vermeyeceklerdir. Aralarında bir uçurum oluşturmuşuzdur.
(Bakara 2/165)

َ َ ا اُ۪ٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ َِّللا
 ْْ ًَ ُؾتّ ِ هُٜ َُُّٗٞ ِؾج٣ َّللاِ ا َ ْٗذَادًا
ٕ هُٝ
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ِؽذُّ ُؽجًّب ِ هّٰلل
ِ َز َّ ِخزُ ِٓ ْٖ د٣ ْٖ َٓ بط
َ َٖ٣ ۪ اَُّزٟ َش٣َ ْٞ ََُٝ
ة
َ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ ؼًب٤۪ٔ ح َ ِ هّٰللِ َعَّٞ ُاة ا َ َّٕ ْاُو
ِ ذُ ْاُ َؼزَا٣ ۪ؽذ
َ ََٕ ْاُ َؼزْٝ  َش٣َ ا اِ ْرُ۪ٞٔٓ َِظ
Kimi insanlar, Allah‟a benzer nitelikler yükleyerek, O‟nunla aralarına koyduklarını ilah edinir ve onları, Allah‟ı
sever gibi severler. İnanıp güvenenlerin Allah sevgisi çok güçlüdür. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah‟a ait
olduğunu ve Allah‟ın cezasının, işledikleri suçla orantısını, o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke
şimdiden anlasalar!

(Bakara 2/166)

َّ َرَوَٝ اة
ْ ط َؼ
بة
ُ َ ُْ ْاَّلَ ْعجِٜ ِذ ث
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ  َساَٝ اَُٖٞ ارَّجَؼ٣ ۪ا َِٖٓ اَُّزَُٖٞ ارُّجِؼ٣ ۪اِ ْر رَجَ َّشا َ اَُّز
Arkasından gidilen kişiler o gün, kendilerini takip edenleri terk ederler. Artık azabı görmüşler ve aralarındaki
bütün bağlar kopmuştur.

(Kehf 18/53)

َ َبس ك
ص ِشكًب
ْ َٓ بَٜ ْ٘ ا َػَُٝ ِغذ٣ ْْ ََُٝ َبُٛٞاهِؼَٞ ُٓ ْْ ُٜ ََّٗا اُّ۪ٞ٘ٓ ظ
َ ََُّٕ٘ اُٞٓ  َسا َ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٝ
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan dönme imkânı bulamazlar.
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(Bakara 2/167)

ْْ ُٜ ََُّللاُ ا َ ْػ َٔب
 ُْ هِٜ ٣ُ ۪ش٣  ْْ ًَ َٔب ر َ َج َّش ُ۫ ُؤا َِّٓ٘ب ًَ َٰز ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ َ  ا َ َّٕ ََُ٘ب ًَ َّشح ً كََ٘ز َ َج َّشاْٞ َُ اَُٖٞ ار َّ َجؼ٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ٍ غ َشا
بس
َ َؽ
ِ ََُّٖ٘ َِٖٓ ا٤َبس ۪ع
ِ  ْْ ِثخُٛ  َٓبَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِد َػ
Onları takip edenler şöyle derler: “Keşke elimizde bir fırsat olsa da burada bunların bizden uzak durdukları gibi
biz de onlardan uzak dursak!” Allah yaptıklarını onlara, içlerini yakacak şekilde gösterecektir. Artık o ateşten
çıkacak değillerdir.

(Fussilet 41/48)

َ َٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ ْذػ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ ا َٓبُّٞ٘ظ
َ َٝ
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını anlarlar.

(Kehf 18/54)

ُ غ
ءٍ َعذَ ًَّل٢ْ ؽ
َ بٕ ا َ ًْض َ َش
ِ ْ َٕ ًَبَٝ ٍَ َ بط ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ص َّش ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اَّل
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok
tartışan bir varlıktır!
(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَّلَٝ بة
َ َكب ِْٕ َ۪ٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ار َّ َجؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْع َِ ْٔذٞ
ش ِث ْبُ ِؼ َجب ِد٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٝ ُ َْي ْاُ َج ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki “Ben her şeyimle Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendine Kitap
verilenler ile ümmilere de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim olurlarsa, yola gelmiş olurlar. Ama yüz
çevirirlerse, sana düşen yalnızca ayetleri bildirmektir. Allah kullarını görür.

(İsra 17/89)

ساٞ
ً ُبط ا ََِّّل ًُل
ِ َُّ٘ ا َ ًْض َ ُش ا٠زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ُۘ ٍَ كَب َ َٰ ۪ٓثَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ص َّش ْكَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Bu Kur‟ân‟da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her
şeye direnir.

(Hac 22/8)

ش٤
ٍ  ََّل ًِزَبَٝ ًٟذُٛ  ََّلَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤ََّللاِ ِثـ
 ه٢ُِ َغب ِد ٍُ ك٣ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ٍ ُ۪٘ٓ ة
Öyle insanlar vardır ki yol gösterecek kimsesi ve aydınlatacak bir kitabı olmadan Allah hakkında bilgisizce
tartışmaya girer.
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(Hac 22/9)

ْ  ِػ٢
ن
 َِ ه٤ع ۪ج
َ َ َٔ ِخ َػز٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ُُٚو٣ ُ۪ٗزَٝ ١
ِ ُ٤ُِ ۪ٚط ِل
َ ْٖ ع ََّ َػ
ٌ ب ِخ ْض٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ُ ِكَُٚ َِّللا
ِ ٣اة ْاُ َؾ ۪ش
َ ِٗ صَب
Bunu, Allah‟ın yolundan saptırmak için kibirli bir hale bürünerek yaparlar. Böyle birinin hakkı bu dünyada rezil
olmaktır. Kıyamet gününde de ona yangın azabını tattıracağız.

(Kehf 18/55)

ُعَّ٘خ
ُ ْْ ُٜ َ٤ِ ْْ ا ََِّّ۪ٓل ا َ ْٕ رَأْرُٜ َّا َسثَٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ ٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َ۪ٓعب َءُ۪ٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
اة هُجُ ًَل
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ َ٤َِأْر٣ ْٝ َ َٖ ا٤ َُّ۪ٝ َْاَّل
Kendilerine doğru yolu gösteren biri çıktığında insanları inanıp güvenmekten ve Rablerinden
bağışlanma dilemekten alıkoyan nedir? Eskilerin başına gelenlerin gelmesini veya ahiret
azabının karşılarına dikilmesini mi bekliyorlar?
(Enam 6/158)

۪ٓ َٰ
۪ٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ َ۪أْر٣ َّ ْٞ َ٣ د َس ِثّ َي
ِ َب٣ط َٰا
ُ  ثَ ْؼ٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  َسث َُّي ا٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  ُْ ْاُ َِٔئِ ٌَخُ اُٜ َ٤َِٕ ا ََِّّل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُش
ْ َغج
ْ َ٘ٓ ب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاَٜ ُٗ َٔب٣غب ۪ا
بَٜ ِٗ َٔب٣ ۪ا٢۪ٓ ۪ذ ك
ِ َب٣ط َٰا
ً َ ْ٘لَ ُغ َٗ ْل٣ د َس ِثّ َي ََّل
ُ ثَ ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َذ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝ ًشا هُ َِ ا ْٗز َ ِظ ُ۪ٓش٤ْ َخ
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.”

(Nahl 16/33)

۪ٓ َٰ
۪ٓ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 َٓبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َي ًَ َٰز ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّز٢
َ ِأر٣َ ْٝ َ  ُْ ْاُ َِٔئِ ٌَخُ اُٜ ٤َ َِٕ ا ََِّّل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُش
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ َُّللا
Bunlar ne bekliyorlar? Meleklerin gelmesini veya Rablerinin emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de böyle
yaptılar. Allah onlara karşı bir yanlış yapmadı ama onlar yanlışı kendilerine yapıyorlardı.

(Zuhruf 43/64)

ٌ ص َش
ٌْ ٤ ۪اغ ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢ّ َس ۪ثَٞ ُٛ ََّللا
İsa:Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O‟na kul olun; doğru yol budur.”

(Zuhruf 43/65)

َ َٖ٣ ۪ ٌَ َُِِّز٣ْ َٞ َ ْْ كِٜ ِ٘ ٤ْ اة ِٓ ْٖ َث
ْ َك
ْ٤ٍ َُ۪ ٍّ اْٞ ٣َ ة
ُ َق ْاَّلَ ْؽض
ِ ا ِٓ ْٖ َػزَاُٞٔ َِظ
َ ََِبخز
Sonra onlardan farklı kesimler ihtilafa düştüler. Bu yanlışı yapanların, o acıklı günün azabından çekecekleri var.”
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(Zuhruf 43/66)

ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٜ ٤َ ػخَ ا َ ْٕ رَأ ْ ِر
َّ َُٕ ا ََِّّل اٝظ ُش
َ غب
Onlar, kıyamet saatinin ansızın gelip çatmasından başka ne bekliyorlar? Farkına bile varamazlar.

(Zuhruf 43/67)

َٖ٤ ۪ ا ََِّّل ْاُ ُٔزَّوٌُّٝ ط َػذ
ُ  َٓئِ ٍز ثَ ْؼْٞ َ٣ ا َ َّْلَ ِخ ََّ۪ٓل ُء
ٍ  ْْ ُِجَ ْؼُٜ ع
Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanlar dışındaki samimi dostlar, o gün birbirine düşman kesilirler.

(Kehf 18/56)

ّ ََٖ ا ََِّّل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞع
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بغ
ِ َا ِث ْبُجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َغب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ َ۪ٓٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ َ۪بر٣ا َٰاُ۪ٝٓار َّ َخزَٝ  ْاُ َؾ َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kâfirler,
ayetlerimi ve yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o gerçeği ortadan kaldırmaya
çalışırlar.
(Enam 6/48)

ّ ََٖ ا ََِّّل ُٓج٤ ِ۪ع
 ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ اَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰا٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ٌ َْٞ صَِ َؼ كَ ََل خ
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(İsra 17/81)

هًبُٞٛ َبغ ََ ًَبَٕ ص
ِ َبغ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َصَٝ هُ َْ َ۪ٓعب َء ْاُ َؾ ُّنَٝ
De ki “Gerçek geldi, uydurmalar yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”

(Enbiya 21/17)

َٖ٤ ُِ۪ ِٓ ْٖ َُذَُّٗ ۗب ا ِْٕ ًَُّ٘ب كَب ِػٙا ََّلر َّ َخ ْزَٗبًٞ ْٜ َُ َ ا َ َس ْد َ۪ٓٗب ا َ ْٕ َٗز َّ ِخزْٞ َُ
Kendimize eğlence arasaydık onu kendi katımızda oluştururduk. Yapsak böyle yapardık.

(Enbiya 21/18)

َُٕٞصل
ِ َ ْاُج٠َِن َػ
ُ ثَ َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاَُٚ ْذ َٓـ٤َبغ َِ ك
ِ ّ ِف ثِ ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!
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(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َؾ ِجٚ ُِ ۪ٓوَب ِئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُ۪ٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O‟nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız .“

(Kehf 18/106)

اًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُ۪ٝٓار َّ َخزَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُشَٜ  ْْ َعُٛ َٰر ُِ َي َع َ۪ٓضا ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(Kehf 18/57)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ْ َٓ َّ َٓب هَذ٢ِ
٠َِٰ ُ اَِّٗب َع َؼ َِْ٘ب َػَٙذَا٣ ذ
ِ َب٣ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِث َٰب
َ ۪ كَبَػ َْشّٚد َس ِث
َ َٗغَٝ بَٜ ْ٘ ض َػ
ا اِرًا اَثَذًاُ۪ٝٓزَذْٜ َ٣ ْٖ ََِ كٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َُِ ْْ اُٜ ػ
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ  ْه ًشاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢۪ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞه
Rabbinin âyetleri anlatılırken yan çizen ve elleriyle yaptıklarını unutan kişinin yaptığından
daha yanlışını kim yapabilir? Sanki onu anlamasınlar diye kalpleri üzerine örtüler ve
kulaklarının içine de bir ağırlık yerleştirmişizdir. Onları yola çağırırsan bu haldeyken asla yola
gelmezler.
(Bakara 2/6)

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

(Bakara 2/7)

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

(Enfal 8/22)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ َٖ ََّل٣ ۪ص ُّْ ْاُجُ ٌْ ُْ اَُّز
ُّ َُّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْ٘ذَ هََّ۪ٝٓ ا َِّٕ ؽ ََّش اُذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/23)

َُُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشظَٛٝ اْٞ ََُّٞ َ  ْْ َُزُٜ  ا َ ْع َٔ َؼْٞ ََُٝ ْْ ُٜ  ًْشا ََّلَ ْع َٔ َؼ٤ ْْ َخِٜ ٤ َّ۪للاُ ك
 َػ ِِ َْ هْٞ ََُٝ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.
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(İsra 17/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ َْ۪ٖ اَُّز٤َثَٝ ٘ ََي٤ْ د ْاُوُ ْش َٰإَ َع َؼ َِْ٘ب َث
ساٞ
َ ْاِرَا هَ َشأَٝ
ً ُ بَّل ِخ َش ِح ِؽ َغبثًب َٓ ْغز
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْاُوُ ْش َٰا٢ِد َسث ََّي ك
َ اِرَا رَ ًَ ْشَٝ  ْه ًشاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪ ۪ٓكَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ
۪ٓ
ساٞ
ً ُ ْْ ُٗلِٛ بس
ِ َ ا َ ْدث٠َِٰ ا َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْؽذَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Kehf 18/58)

ْٖ َُ ٌ ِػذْٞ َٓ ْْ ُٜ َُ َْ َاة ث
ِ ُ َإ٣ ْٞ َُ اُش ْؽ َٔ ِخ
َّ ُٝس رٞ
ُ ُ َسث َُّي ْاُـَلَٝ
َ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ ََ ا َُ َؼ َّغُٞغج
َ ًَ  ْْ ِث َٔبُٛ ُ اخز
ئِ ًَلْٞ َٓ ُِ۪ٚٗٝا ِٓ ْٖ دُٝ ِغذ٣َ
Senin Rabbinin bağışlaması çok, ikramı boldur. Eğer onları kazandıklarına karşılık yakalasaydı
vereceği azabı öne alırdı. Ama onların tehdit edildikleri bir gün vardır. O gün gelince ondan
başka sığınacak birini bulamayacaklardır.
(Ankebut 29/53)

 ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٜ َّ٘٤َ ِأْر٤َ ََُٝ اة
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٛ  َُ َ۪ٓغب َء٠ًّٔ غ
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ َٝ
َ ُٓ ٌَ  ََّ۪ٓل ا َ َعْٞ ََُٝ ة
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap onlara, beklenmedik
bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.

(Ankebut 29/54)

َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ ة
َٖ٣طخٌ ِث ْبُ ٌَبكِ ۪ش
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kâfirleri saracak.

(Kehf 18/59)

َ ُ ْْ َُ َّٔبَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ  اٟ ِر ِْ َي ْاُوُ َٰ ۪ٓشَٝ
 ِػذًاْٞ َٓ ْْ ِٜ ٌِ ِِ ْٜ َٔ ُِ  َع َؼ َِْ٘بَٝ اُٞٔ َِظ
Yanlış yaptıkları için etkisiz bıraktığımız o kentler... Onlar için etkisiz bırakılma ile tehdit
edildikleri bir gün belirlemiştik.
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(Şuara 26/204)

َُِٕٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ اَكَ ِج َؼزَا ِثَ٘ب
Azabımızın bir an önce gelmesini mi istiyorlar?

(Şuara 26/205)

َٖ٤ ُ۪٘ ْْ ِعْٛذ ا ِْٕ َٓز َّ ْؼَ٘ب
َ ٣َاَكَ َشا
Hiç düşündün mü, onları yıllarca nimetlerden yararlandırsak,

(Şuara 26/206)

َُٕٝ َػذُٞ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٛ ص ُ َّْ َ۪ٓعب َء
Sonra tehdit edildikleri azap onlara gelse,

(Şuara 26/207)

َُُٕٞ َٔزَّؼ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ َ۪ٓٓب ا َ ْؿ
Yararlandırıldıkları nimetlerin onlara bir faydası olmaz!

(Şuara 26/208)

ۗ ب ُٓ ْ٘ز ُِسَٜ َُ َ ٍخ ا ََِّّل٣َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْشْٛ َ  َ۪ٓٓب اَٝ
َٕٝ
Uyarıcıları olmayan hiçbir kenti helak etmedik.

(Ankebut 29/40)

ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ص
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بصجًب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كٚكَ ٌُ ًَّل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ض
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَ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.

(Kehf 18/60)

 ُؽوُجًب٢
ِ ْٓ َ  اْٝ َ  ِْٖ ا٣ ا َ ْثُِ َؾ َٓ ْغ َٔ َغ ْاُجَ ْؾ َش٠ُ ََّ۪ٓل اَث َْش ُػ َؽز۪ٓهٚ٤ ُِلَ َٰز٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
َ ع
Bir gün Musa genç arkadaşına şöyle dedi: "İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durup
dinlenmeden gideceğim; isterse yıllarımı alsın.
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(Kehf 18/61)

ع َشثًب
َ  ْاُجَ ْؾ ِش٢ُِ كَِٚ٤ع ۪ج
َ َ َٔب كَبر َّ َخزُٜ َ رَٞب ُؽ٤ َٔب َٗ ِغِٜ ِ٘٤ْ َكََِ َّٔب ثََِـَب َٓ ْغ َٔ َغ ث
İki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. O da kayarak denize doğru yollandı.

(Kehf 18/62)

صجًب
َ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ُ۪ َٰا ِرَ٘ب َؿ ۪ٓذَا َءٗ َُۘب َُوَ ْذ َُوٚ٤صَ ا هَب ٍَ ُِلَ َٰزٝكََِ َّٔب َع َب
َ َٗ زَاَٰٛ علَ ِشَٗب
Oradan geçtikten sonra Musa genç arkadaşına dedi ki "Getir şu kuşluk yemeğimizi; bu
yolculuk bizi iyice yordu."

(Kehf 18/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُُ ا ََِّّل اٚ٤ ۪ٗغب
ُ ط
ْٕ َ بٕ ا
َ ُۘ ذُ ْاُ ُؾ٤ ٗ َ۪غ٢ّ۪ٗ ص ْخ َشحِ كَ ِب
َ ٣َهَب ٍَ ا َ َسا
َّ ُ ا٠َُِ َ۪ٓ٘ب ا٣ْ َٝ َ ْذ اِ ْر ا
َ ْٗ َ  َ۪ٓٓب اَٝ دٞ
 ْاُجَ ْؾ ۗ ِش َػ َغجًب٢ُِ كَِٚ٤ع ۪ج
َ َار َّ َخزَٝ ُٙا َ ْر ًُ َش
Delikanlı dedi ki "Bakın şu işe; kayada barındığımızda balığı unutmuştum. Onu aklımdan
çıkarmama sebep olan ve bana unutturan Şeytandan başkası değildir. Balık da tuhaf bir şekilde
denize doğru yol alıp gitti."

(Kehf 18/64)

۪ٓ
صب
ْ َهَب ٍَ َٰر ُِ َي َٓب ًَُّ٘ب َٗج ْۗؾِ ك
ً ص
َ َ َٔب هِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ بسرَذَّا َػ
Musa: "İşte bizim aradığımız da bu ya" dedi. Hemen geldikleri yoldan gerisin geriye döndüler.

(Kehf 18/65)

ُ ِٓ ْٖ َُذَُّٗب ِػ ِْ ًٔبٙ َػَِّ َْٔ٘بَٝ ُ َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗبَٙ٘ب٤ْ َ  َعذَا َػ ْجذًا ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد َ۪ٓٗب َٰارَٞ َك
Sonra kullarımızdan bir kulu buldular. Ona katımızdan bir ilim öğreterek ikramda
bulunmuştuk.

(Kehf 18/66)

ذ ُس ْؽذًا
َ ْٔ ِِّ ػ
ُ  ا َ ْٕ ر ُ َؼ ِِّ َٔ ِٖ ِٓ َّٔب٠ِ۪ٓ َٰ  ََْ اَر َّ ِجؼُ َي َػٛ ٠ َٰعُٞٓ َُُٚ ٍَ هَب
Musa dedi ki “Sana öğretilen doğruya ulaştıran bilgiden bana öğretmen için senin yanında
kalsam olmaz mı?"
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(Kehf 18/67)

صج ًْشا
َ ٢
َ  َغ َٓ ِؼ٤هَب ٍَ اَِّٗ َي َُ ْٖ ر َ ْغز َ ۪ط
"Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın” dedi.

(Kehf 18/68)

ْ  َٓب َُ ْْ ر ُ ِؾ٠َِٰ ص ِج ُش َػ
۪ ُخج ًْشاٚػ ِث
ْ َ ْق ر
َ ٤ًَ َٝ
“İç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl dayanacaksın?"

(Kehf 18/69)

 َُ َي ا َ ْٓ ًشا٢ ََّ۪ٓل اَػ ْ۪صَٝ صب ِث ًشا
َ۪ٓ ِْٕ  ا٢ُ۪۪ٓٗ عز َ ِغذ
ؽب َء ه
َ ٍَ هَب
َ َُّللا
Musa dedi ki: "Allah gerekli desteği verirse dayandığımı göreceksin, hiçbir konuda sana karşı
çıkmayacağım.”

(Kehf 18/70)

َ  ا ُ ْؽذ٠ءٍ َؽز۪ٓه٢َ
ُ ِر ًْ ًشاْٚ٘ ِٓ ِس َُ َي
ْ  َػ ْٖ ؽ٢ ِْ۪٘ َٔ كَ ََل ر َ ْغـ٢ َ۪٘هَب ٍَ كَب ِِٕ ارَّجَ ْؼز
O da "Eğer yanımda kalacaksan, ben anlatıncaya kadar sakın bir şey sorma" dedi.

(Kehf 18/71)

َ ْٗ كَب
ْـًٔب٤ؽ
َ ذ
َ ْب َُ َو ْذ ِعئَٜ َِْٛ َ ب ُِز ُ ْـ ِشمَ اَٜ َ ب هَب ٍَ اَخ ََش ْهزَٜ ََ٘ ِخ خ ََشه٤ ۪غل
َّ ُ ا٢ اِرَا َس ًِ َجب ِك٠طَِوَ ٰ۠ب َؽز۪ٓه
ا ِْٓ ًشا
Bunun üzerine ikisi de kalkıp gittiler; derken bir gemiye bindiler. O kişi gemiyi deldi. Musa dedi
ki "Onu, içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu, çok garip bir durum meydana getirdin."

(Kehf 18/72)

صج ًْشا
َ ٢
َ  َغ َٓ ِؼ٤هَب ٍَ اََُ ْْ اَهُ َْ اَِّٗ َي َُ ْٖ ر َ ْغز َ ۪ط
"Sana demedim mi sen, benimle birlikte olmaya dayanamazsın?" dedi.
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(Kehf 18/73)

ػ ْغ ًشا
ُ ١ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ۪ش٢ ۪٘ ْوِٛ  ََّل ر ُ ْشَٝ ُذ٤ ثِ َٔب ٗ َ۪غ٢ ۪ٗاخ ْز
ِ هَب ٍَ ََّل ر ُ َإ
Musa dedi ki "Unuttuğum şeyi yüzüme vurma; işimde beni zora sokma."

(Kehf 18/74)

َ ْٗ كَب
ُ ب٤َ  اِرَا َُ ِو٠طَِوَ ٰ۠ب َؽز۪ٓه
ْـًٔب ُٗ ٌْ ًشا٤ؽ
َ ذ
َ ْ ِْش َٗ ْل ٍظ َُوَ ْذ ِعئ٤ََّخً ِثـ٤ًِ َغب ص
َ ِْ َ ُ هَب ٍَ اَهَزََِٚؿ ََل ًٓب كَوَز
ً ذ َٗ ْل
Sonra yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuyla karşılaştılar; o hemen çocuğu öldürdü.
Musa dedi ki "Sen cana karşılık olmadan suçsuz birinin canına kıydın ha? Doğrusu, anlaşılmaz
bir durum meydana getirdin."

(Kehf 18/75)

صج ًْشا
َ ٢
َ  َغ َٓ ِؼ٤هَب ٍَ اََُ ْْ اَهُ َْ َُ َي اَِّٗ َي َُ ْٖ ر َ ْغز َ ۪ط
"Sana demedim mi benimle birlikte olmaya dayanamazsın?" dedi.

(Kehf 18/76)

ػ ْز ًسا
َ ْٖ عب َ ُْز ُ َي َػ
َ  هَ ْذ ثََِ ْـ٢ ْ۪٘بؽج
ُ ٢ّ۪ٗ ُذ ِٓ ْٖ َُذ
ِ ص
َ ِْٕ هَب ٍَ ا
َ ُ َب كَ ََل رَٛءٍ ثَ ْؼذ٢ْ ؽ
Musa dedi ki "Bir daha sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlığı bitir; artık senden özür
dileme hakkım bitmiş olur."

(Kehf 18/77)

ْ َ  ٌۨ ٍخ ا ْعز٣َ  ََ هَ ْشْٛ َ ۪ٓب ا٤َ َ  اِ ۪ٓرَا اَر٠طَِوَ ٰ۠ب َؽز۪ٓه
َ ْٗ كَب
اسا
ً َب ِعذَٜ ٤ ۪ َعذَا كَٞ َ َٔب كُٛ ُّٞل٤ِ ع
َ ُ٣ ْٕ َ ا اْٞ ب كَب َ َثَٜ َِْٛ َ ط َؼ َ۪ٓٔب ا
 ا َ ْع ًشاِٚ ٤ْ َِػ
َ ذ َُز َّ َخ ْز
َ ْ ِؽئْٞ َُ ٍَ ُ هَبَٚٓ ط كَبَهَب
َّ ََ ْ٘و٣ ْٕ َ ذُ ا٣ُ ۪ش٣
َ د
Sonra tekrar yola koyuldular. Bir kentin halkına varıp yiyecek istediler. Onlar bunları misafir
etmeye yanaşmadı. Sonra orada yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar; hemen
doğrultuverdi. Musa dedi ki "Anlaşsaydın emeğinin karşılığını alırdın."
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(Kehf 18/78)

ُ زَا كِ َشَٰٛ ٍَ هَب
صج ًْشا
َ ِ٘ َي٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َام ث
َ ِٚ ٤ْ َِ َِ َٓب َُ ْْ ر َ ْغز َ ِط ْغ َػ٣۪ٝ ْ عبَُٗجِّئ ُ َي ثِزَأ
Dedi ki "İşte bu, benimle seni ayırır. Ama ben, dayanamadığın şeylerin içyüzünü sana
bildireceğim.

(Kehf 18/79)

ْ َٗ٘خُ كَ ٌَب٤ ۪غل
 ْْ َٓ ِِ ٌيُٛ  َ۪ٓسا َءَٝ َٕ ًَبَٝ بَٜ  َج٤ ْاُ َج ْؾ ِش كَب َ َسدْدُ ا َ ْٕ ا َ ۪ػ٢َٕ ِكَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٤ًغ ۪ب
َّ ُا َ َّٓب ا
َ َٔ ُِ َذ
صجًب
ْ َ٘ ٍخ َؿ٤ ۪عل
َ ََّ ًُ ُأ ْ ُخز٣َ
O gemi, denizde çalışan miskinlere aitti, yolları üstünde her gemiye zorla el koyan bir kral
vardı; bu sebeple onu hasarlı hale getirmek istedim.

(Kehf 18/80)

ُ  َٔبُٜ َوِٛ ُ ْش٣ ْٕ َ  َ۪ٓ٘ب ا٤ ِْٖ كَخ َ۪ؾ٤َِ٘ٓ ُْ ُٓإٙاَٞ َا َ َّٓب ْاُـُ ََل ُّ كَ ٌَبَٕ اَثَٝ
 ًُ ْل ًشاَٝ َبًٗب٤غ ْـ
Oğlan çocuğuna gelince, anası babası inanıp güvenmiş mümin kimselerdi. Onları azgınlığa ve
nankörlüğe sürüklemesinden korktuk.
(Ahkaf 46/17)

ُ ذ ْاُوُ ُش
 َٔبُٛ َٝ ٢ ِْ۪ٕ ِٓ ْٖ هَجٝ
ِ َِهَ ْذ َخَٝ  ا َ ْٕ ا ُ ْخ َش َط٢۪ٓ ِ۪٘ٗف َُ ٌُ َ۪ٓٔب اَر َ ِؼذَا
ٍ ّ ُ  اِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ ُِ ٍَ  هَب١ ۪اَُّزَٝ
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَّل٤
 ْػذَ هَٝ َِّٕ َِ َي َٰا ِٓ ۗ ْٖ ا٣ْ َٝ ََّللا
بٕ ه
ُ بغ
َ َ  ۪ٓزَا ا ََِّّ۪ٓل اَٰٛ  ٍُ َٓبُٞو٤َ ََّللاِ َؽ ٌّن ك
ِ َ ض٤ ْغز َ ۪ـ٣َ
Anasına, babasına şöyle diyen de vardır: “Yazık size! Tekrar diriltilmekle mi korkutuyorsunuz? Benden önce
nice nesiller öldü de ne oldu?” Onlar ise, yardım ve destek için Allah‟a yalvararak evladına: “Sana yazık oluyor;
artık inan. Allah‟ın verdiği söz doğrudur!” derler. Ama o, şöyle der: “Bu olsa olsa eskilerin masalları olur.”

(Ahkaf 46/18)

ْ َِ ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ َخ٢۪ٓ ۪ ٍُ كْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َؽ َّن َػ٣ ۪ َٰ ُ۪ٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗاَّل ْٗ ِظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِغِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َٖ٣خَب ِع ۪ش
Bu gibiler, daha önce gelip geçmiş insan ve cin toplumları içinden şu sözü hak edenlerdir: “Onlar
kaybetmişlerdir.”
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(Kehf 18/81)

ة ُس ْؽ ًٔب
َ ا َ ْه َشَٝ ً حًَٰٞ َُ صْٚ٘ ِٓ  ًْشا٤ َٔب َخُٜ ُّ َٔب َسثُٜ َُُ ْج ِذ٣ ْٕ َ كَب َ َس ْد َ۪ٓٗب ا
İstedik ki Rableri onu alsın da yerine, gelişmeye daha uygun bir yapıda ve daha merhametli
olabilecek bir çocuk versin.

(Kehf 18/82)

 َٔبُٛ ُٞ ًَبَٕ اَثَٝ  َٔبُٜ َُ ُ ًَ ْ٘ ٌضَٚ ًَبَٕ ر َ ْؾزَٝ َ٘ ِخ٣ ۪ ْاُ َٔذ٢ ِْٖ ِك٤َٔ ٤ َ۪ز٣ ِْٖ ٤َٓ اس َك ٌَبَٕ ُِـُ ََل
ُ َا َ َّٓب ْاُ ِغذَٝ
ُ َ  ْجُِ ۪ٓـَب ا٣َ ْٕ َ صب ُِ ًؾب كَب َ َسادَ َسث َُّي ا
ُُٚ َٓب كَ َؼ ِْزَٝ  َٔ ۗب َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ َس ِثّ َيُٛ ََ ْغز َ ْخ ِش َعب ًَ ْ٘ض٣َٝ  َٔبُٛ َّؽذ
َ
صج ًْشا
َ ِٚ ٤ْ َِ َُ َٓب َُ ْْ ر َ ْغ ِط ْغ َػ٣۪ٝ ْ  َٰر ُِ َي رَأ١َػ ْٖ ا َ ْٓ ۪ش
Duvar ise şehirdeki iki yetim oğlanındı. Altında onlara ait bir gömü vardı. Babaları iyi bir kimse
idi. Rabbin istedi ki erginlik çağına gelsinler de gömülerini çıkarsınlar. Bu, Rabbinin bir
ikramıdır. Ben bunları, kendiliğimden yapmış değilim. İşte katlanmaya güç yetiremediğin
işlerin iç yüzü budur."

(Kehf 18/83)

ُ ِر ًْ ًشاْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِا َػُِْٞعبَر
َ َْ ُ ِْٖ ه٤َٗ ْاُوَ ْش١ِٗ ََي َػ ْٖ رََُِٞٔ ْغـ٣َٝ
Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. De ki “Size ondan bir hatıra okuyacağım.”

(Kehf 18/84)

ع َججًب
ِ  ْاَّلَ ْس٢ُ ِكَُٚ اَِّٗب َٓ ٌََّّ٘ب
َ ٍء٢َ
ْ ُ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ؽَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ ض
Onu ülkesinde iyi bir makama getirmiş, her şeye bir yol bulma imkânı vermiştik.

(Kehf 18/85)

ع َججًب
َ كَبَرْ َج َغ
Derken bir amaçla yola çıktı.
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(Kehf 18/86)

َّ ُة ا
َب٣  ًٓب هُ َِْ٘بْٞ ََب هَٛ َعذَ ِػ ْ٘ذَٝ َٝ  ٍْٖ َؽ ِٔئ َ ٍخ٤ َػ٢ ۪ة ك
ُ َب ر َ ْـ ُشَٛ َعذَٝ ؾ ْٔ ِظ
َ  اِرَا ثََِ َؾ َٓ ْـ ِش٠َؽز۪ٓه
 ْْ ُؽ ْغً٘بِٜ ٤ ۪اِ َّ۪ٓٓب ا َ ْٕ رَز َّ ِخزَ كَٝ ة
َ ّ ِْٖ اِ َّ۪ٓٓب ا َ ْٕ رُؼَ ِز٤َٗرَا ْاُوَ ْش
Güneşin kaybolduğu yere ulaşınca güneşi, balçığa bulanmış bir su kaynağında batarken buldu.
Orada bir toplulukla karşılaştı. “Bak Zülkarneyn!” dedik. “Onları sıkıntıya sokabileceğin gibi
iyi de davranabilirsin."

(Kehf 18/87)

َ ْٖ َٓ هَب ٍَ ا َ َّٓب
ُ َػزَاثًب ُٗ ٌْ ًشاُُٚ َؼ ِزّث٤َ۪ كّٚ َس ِث٠َُِٰ ُ َشدُّ ا٣ َّْ ُ ُ صُٚف ُٗ َؼ ِزّث
َ َظَِ َْ ك
َ ْٞ غ
Dedi ki "Yanlış yapanı azaba uğratacağız. Sonra o, Rabbinin huzuruna çıkarıldığında Rabbi de
ona, beklemediği bir ceza verecektir.

(Kehf 18/88)

ُ ْغ ًشا٣ ُ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗبَُٚ ٍُ ُٞعَ٘و
َ َٝ ٠َٰ٘ ُ َع َ۪ٓضا ٌۨ ًء ْاُ ُؾ ْغََِٚصب ُِ ًؾب ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ ا َ َّٓب َٓ ْٖ َٰاَٝ
Ama kim inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa onun için en güzel karşılık vardır. Bu gibilere kolay
emirler vereceğiz."

(Kehf 18/89)

ع َججًب
َ ص ُ َّْ اَرْ َج َغ
Daha sonra, bir başka amaçla yola çıkmıştı.

(Kehf 18/90)

ْ َ َب رَٛ َعذَٝ ؾ ْٔ ِظ
ْ َٓ  اِرَا َثَِ َؾ٠َؽز۪ٓه
َّ ُط ِِ َغ ا
ب ِعزْ ًشاَٜ ُِٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َْ  ٍّ َُ ْْ ٗ َْغ َؼْٞ َ ه٠َِٰ طُِ ُغ َػ
Güneşin sürekli parlayıp durduğu yere kadar vardı. Baktı ki bir topluluğun üzerinde
gözüküyor; onunla o topluluk arasına örtü koymamışız.

(Kehf 18/91)

ْ هَ ْذ ا َ َؽَٝ ًَ َٰز ُِ َي
 ُخج ًْشاِٚ ٣ْ َطَ٘ب ثِ َٔب َُذ
İşte böyle; Biz o topluğun her şeyini biliyorduk.
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(Kehf 18/92)

عجَجًب
َ ص ُ َّْ اَرْجَ َغ
Sonra yine bir amaçla yola koyuldu.

(Kehf 18/93)

 ًَّلْٞ ََٕ هُٜٞ َ ْلو٣َ َُٕٝ ٌَبد٣َ  ًٓب ََّلْٞ َ َٔب هِٜ ِٗ ُٝ َعذَ ِٓ ْٖ دَٝ ِْٖ ٣َّغذ
َّ َُْٖ ا٤ اِرَا َثَِ َؾ َث٠َؽز۪ٓه
O iki barajın arasına varınca onların aşağısında söylenen sözü neredeyse hiç anlamayan bir
topluluğa rastladı.

(Kehf 18/94)

 َْ ٗ َْغ َؼ َُ َُ َي خ َْش ًعبَٜ َض ك
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٕ كُٝ َط ُٓ ْل ِغذٞ َٓأْ ُعَٝ  َطَٞأ ْ ُع٣ َِّٕ  ِْٖ ا٤ََٗب رَا ْاُوَ ْش٣ اُُٞهَب
۪ٓ
عذًّا
َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َ ا َ ْٕ ر َ ْغ َؼ ََ ث٠َِٰ َػ
Dediler ki "Bak Zülkarneyn! Yecuc ile Mecuç burada doğal düzeni bozuyorlar. Sana vergi
versek de bizimle onlar arasına bir set yapsan, olmaz mı?"

(Kehf 18/95)

 ْْ َس ْد ًٓبُٜ َ٘٤ْ َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َحٍ ا َ ْعؼَ َْ ثَّٞ ُ ثِو٢ ُ۪ٗٞ٘٤ ٌْش كَب َ ۪ػ٤ َخ٢ّ َس ۪ثِٚ ٤ ۪ ك٢ّ ٌَّ۪٘ َٓ هَب ٍَ َٓب
Dedi ki "Rabbimin bana sağladığı imkân iyidir. Siz iş gücünüzle yardımcı olun; sizinle onların
arasına bir set yapayım.

(Kehf 18/96)

ٍَ َبسا هَب
َّ َُْٖ ا٤َ ثٟٝع َٰب
ً ٗ َُِٚ اِرَا َع َؼ٠ا َؽز۪ٓهٞ ِْٖ هَب ٍَ ا ْٗلُ ُخ٤َصذَك
َ  اِرَا٠ ِذ َؽز ۪ٓه٣ ۪ ُص َث َش ْاُ َؾذ٢ َُٰ۪ٗٞار
ْ ِ هِٚ ٤ْ َِ ا ُ ْك ِش ْؽ َػ٢۪ٓ َُٰ۪ٗٞار
ط ًشا
Bana demir parçaları getirin." İki yakası eşitlenince "Ateşi körükleyin" dedi. Demiri ateşe
çevirince "Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim" dedi.

(Kehf 18/97)

ْ َ٣ ْٕ َ ا اٞػ
َ َ  َٓب ا ْعزَٝ ُٙٝ ُشَٜ ظ
َ كَ َٔب ا ْع
ُ َٗ ْوجًبَُٚ اٞػ
ُ طب
ُ۪ٓ طب
“Artık onu aşmaya güçleri yetmeyeceği gibi delmeye de güçleri yetmez.”
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(Kehf 18/98)

 َؽوًّب٢ّ ْػذُ َس ۪ثَٝ َٕ ًَبَٝ ُ دَ ًَّ۪ٓب َءََِٚ َعؼ٢ّ ْػذُ َس ۪ثَٝ  كَ ِبرَا َ۪ٓعب َء٢ّزَا َس ْؽ َٔخٌ ِٓ ْٖ َس ۪ثَٰٛ ٍَ هَب
Zülkarneyn dedi ki "Bu Rabbimin bir ikramıdır. Rabbimin vaat ettiği gün gelince onu yerle bir
eder. Rabbimin vaadi gerçektir.
(Enbiya 21/95)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ  ْْ ََّلُٜ ََّٗب اَ۪ٛٓ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ٍخ ا٣َ  هَ ْش٠َِٰ  َؽ َشا ٌّ َػَٝ
Etkisizleştirdiğimiz bir kentin halkı mahrum kalır, eski hallerine dönemezler.

(Enbiya 21/96)

ْ  اِرَا كُزِ َؾ٠َؽز۪ٓه
ََُِٕٞ ْ٘ ِغ٣ ة
ٍ َ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َؽذُٛ َٝ  ُطٞ َٓأ ْ ُعَٝ  ُطَٞأ ْ ُع٣ ذ
Yecuc ile Mecuc‟un kabirleri açılıncaya kadar sürer. O zaman her bir tümsekten çıkar, hızla giderler.

(Enbiya 21/97)

 َؿ ْلَِ ٍخ٢ ََِ۪٘ب هَ ْذ ًَُّ٘ب ك٣ْ َٝ َب٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪بس اَُّز
ِ ؽ٢
ُ ص
َ ا ْهز َ َشَٝ
َ صخٌ ا َ ْث
َ َبخ
َ ِٛ  ْػذ ُ ْاُ َؾ ُّن كَ ِبرَاَٞ ُة ْا
َ زَا ثَ َْ ًَُّ٘بَٰٛ ْٖ ِٓ
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Artık gerçek tehdidin vakti yaklaşmıştır. Birde bakarsın ki bu kâfirlerin gözleri fal taşı gibi açılmış “Yazık oldu
bize, bunu hesaba katmamıştık, aslında yanlış yapıyorduk” diyorlar.

(Kehf 18/99)

 ْْ َع ْٔؼًبُٛ س كَ َغ َٔ ْؼَ٘بٞ
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ ط
ٍ  ثَ ْؼ٢ ۪ ُط كُٞٔ َ٣  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ ْْ ُٜ ع
َ ر َ َش ًَْ٘ب ثَ ْؼَٝ
ِ ص
O gün onlardan biri diğerinin içinde dalgalanacaktır. Sura üflenince de tamamını bir araya
toplayacağız.
(Yasin 36/48)

َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
Şöyle de derler: "Doğru sözlü kişilerseniz o vaat ne zaman gerçekleşecek?"

(Yasin 36/49)

ُ ْ٘ ٣َ َٓب
َُٕٞٔ ص
ِ َٝ ً َؾخ٤ْ ص
ّ ِ َ ِخ٣ ْْ َُٛٝ ْْ ُٛ ُاؽذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َٕ ا ََِّّلٝظ ُش
Aslında onlar, birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak yüksek bir sesten başka bir şey
beklemiyorlar.
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(Yasin 36/50)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ْْ ِٜ ِِ ْٛ َ  ا٠ُِ۪ٓ َٰ  ََّ۪ٓل اَٝ ًخ٤َ ص
ِ ْٞ َ َٕ رُٞؼ٤ ْغز َ ۪ط٣َ كَ ََل
O zaman kimseye bir tavsiyede bulunma imkânları olmaz, ailelerine de dönüp gidemezler.

(Yasin 36/51)

ََُِٕٞ ْ٘ ِغ٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ س ا
ِ  ْْ َِٖٓ ْاَّلَ ْعذَاُٛ س كَ ِبرَاٞ
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ ص
Sûra üflenir, hemen mezarlarından kalkar ve hızlıca Rablerine doğru giderler.

(Yasin 36/52)

َُِٕٞع
َّ َػذ
َ َٝ زَا َٓبَٰٛ ََِ٘ب َٓ ْٖ َثؼَضََ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ْشهَ ِذَٗب٣ْ َٝ ب٣َ اُُٞهَب
َ صذَمَ ْاُ ُٔ ْش
َ َٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
“Vay halimize! Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Demek ki Rahman‟ın vaadettiği şey buymuş, elçiler
doğru söylemiş!” derler.

(Yasin 36/53)

ْ ٗا ِْٕ ًَب
َٕٝع ُش
ِ َٝ ً َؾخ٤ْ ص
َ َ٘ب ُٓ ْؾ٣ْ َ ٌغ َُذ٤۪ٔ  ْْ َعُٛ اؽذَح ً كَ ِبرَا
َ َذ ا ََِّّل
O tek bir yüksek sestir, onlar derhal toplanacak, huzurumuza çıkarılacaklar.

(Kehf 18/100)

ظب
ْ  َػ َشَٝ
ً َٖ َػ ْش٣ َٓئِ ٍز ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شْٞ َ٣ َْ ََّٜ٘ ظَ٘ب َع
O gün cehennemi de kâfirlerin önüne uzayıp gidecek şekilde çıkaracağız.

(Kehf 18/101)

َ۪ٓ  ِؿ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُ٘٤َذ ا َ ْػ
ْ َٖٗ ًَب٣ ۪اََُّز
ع ْٔؼًب
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا ََّلُٞٗ ًَبَٝ ١طبءٍ َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
Kâfirler, gözleri perdeliymiş gibi zikrimden uzak duran ve onu dinlemeye bile dayanamayan
kimselerdir.
(Hud 11/20)

۪ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْاَّلَ ْس٢َِٖ ك٣ا ُٓ ْؼ ِغ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
ُ عب َػ
َ ُ٣ ۪ٓب َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ض
َْٕٝص ُش
َّ َُٕ اُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ اُٞٗاة َٓب ًَب
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ
ِ ُج٣ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde Allah'ı çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile aralarına girecek bir dostları da yoktur. O azap
onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar söz dinlemeye tahammül edemezler. Gerçekleri görecek halde değillerdir.
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(Hac 22/72)

ُ  ْغ٣َ ََُٕٝ ٌَبد٣ ا ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ َشَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ اَُّزِٙ ٞ ُعُٝ ٢ ۪ف ك
ٍ َّ٘ب٤ِ َبرَُ٘ب ث٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
َٕٞط
ُ د ر َ ْؼ ِش
اَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ اَُّز
َب هَٛ َػذَٝ بس
ُ ََُّ٘ب ِرَ٘ب هُ َْ اَكَبَُٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِثؾ ٍ َّش ِٓ ْٖ َٰر ُِ ٌُ ْْ ا٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ ََِٕ َػُِْٞز٣َ َٖ٣ ِ۪ثبَُّز
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ص
َ ْ ِثئَٝ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kafirlerin yüzündeki nefreti fark edersin.
Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak
şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Zümer 39/45)

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

(Casiye 45/23)

٠َِٰ  َع َؼ ََ َػَٝ ۪ٚ َه ِْ ِجَٝ ۪ٚع ْٔ ِؼ
َ ٣َاَكَ َشا
ُ هَِّٚظ
َ َ اَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ َُٜٚ َُِٰ ْذ َٓ ِٖ ار َّ َخزَ ا
َ ٠َِٰ  َخز َ َْ َػَٝ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ َّللاُ َػ
ََّٕٝللاِ اَكَ ََل رَزَ ًَّ ُش
 ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ هِٚ ٣ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َح ً كَٝب
َ َث
َ ۪ ِؿؾٙص ِش
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Kehf 18/102)

َٖ٣َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٜ َ۪ٓب َء اِ َّ۪ٓٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب َع٤ُِ ْٝ َ  ا٢۪ٓ ُ۪ٗٝ  ِٓ ْٖ د١ ۪ا ِػجَبدَُٝز َّ ِخز٣ ْٕ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُ۪ٓش٣ ِ۪ت اَُّز
َ اَكَ َؾغ
ُٗ ُض ًَّل
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, benimle kendi aralarına veliler olarak kullarımı
koyacaklarını mı sanıyorlar? Biz cehennemi, o kâfirlerin konak yeri yaptık.
(Yasin 36/74)

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

(Yasin 36/75)

َٕٝع ُش
ْ َٗ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ََّل
َ  ْْ ُع ْ٘ذٌ ُٓ ْؾُٜ َُ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٛص َش
Oysa o ilahların onlara yardıma gücü yetmez. Ama onlar, ilahları için hazır askerdirler.
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(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََّل ِ هّٰللِ اُ ۪ذ
ُ ُِ ٖ ْاُخَب٣
 ه٠َُِ َ۪ٓٗب اُُٞوَ ِ ّشث٤ُِ  ْْ ا ََِّّلُٛ ُ۪ٓب َء َٓب َٗ ْؼجُذ٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ۪ٓ اُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ ص
َِّللا
بس
ٌ  ًَبرَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ ََّل
ٌ َِّة ًَل
َٕ ا َِّٕ هُٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓب٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ََّللا
 ا َِّٕ ه٠ُص ُْ َٰل
Bilin ki saf din Allah‟ın dinidir. Allah ile aralarına veliler koyanlar şöyle derler: “Biz bunlara sırf bizi Allah‟a
daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.” Allah, ihtilafa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir.
Allah, yalancı ve nankör birini yola getirmez.

(Şura 42/9)

ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
۪ٓب َء كَ ه٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ۪ٓ اُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َ َٞ ُٛ َٝ ٠ُۘ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ َٞ َُٛٝ ٢
ُّ ُِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ ُبّٰلل
Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl yakın dost Allah‟tır; ölüleri O diriltir ve
her şeyin ölçüsünü O koyar.

(Kehf 18/103)

َٖ ا َ ْػ َٔ ًبَّل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ ْبَّلَ ْخٛ َْ ُه
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?
(Kehf 18/104)

ص ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْؾ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ َ ْؾ٣ ْْ ُٛ َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ ظ
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."
(Araf 7/30)

َّ ُا اُٝ ُْ ار َّ َخزُٜ َِّٗ ُْ اُع َََّلَُخُ اِٜ ٤ْ َِوًب َؽ َّن َػ٣كَ ۪شَٝ ٟ َٰذَٛ وًب٣كَ ۪ش
۪ ٤َ ؾ
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ ۪ٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٤بغ
َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ  ْؾ٣َ َٝ
Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları
Allah‟tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطبًٗب ك
ٖ٣
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َاُش ْؽَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman‟ın Zikri‟nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.
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(Zuhruf 43/37)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َّ ُ ْْ َػ ِٖ اُٜ َُّٗٝصذ
ُ ٤َ َُ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ
َ  ْؾ٣َ َٝ َِ ٤غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Mucadele 58/18)

ْْ ُٜ َِّٗءٍ ا َ ََّ۪ٓل ا٢ْ ؽ
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٜ َََّٕٗ اُٞغج
 ُْ هُٜ ُ َ ْج َؼض٣ َّ ْٞ َ٣
َ َ ْؾ٣َٝ ْْ ٌُ َُ ََُٕٞ ْؾ ِِل٣ ُ ًَ َٔبَُٚ ََُٕٞ ْؾ ِِل٤َؼًب ك٤۪ٔ َّللاُ َع
َُٕٞ ُْ ْاُ ٌَب ِرثُٛ
Allah onları, kabirlerinden kaldırdığı gün, ellerinde bir şey kaldığını sanarak size ettikleri yemin gibi Allah‟a da
yemin edeceklerdir. Dikkatli olun, onlar yalancı kimselerdir.

(Mucadele 58/19)

َ ٤ْ ؾ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُة ا
َّ ُ ُْ اِٜ ٤ْ َِرَ َػَٞ اِ ْعز َ ْؾ
ُ ط
ة
ُ  َُٰ۪ٓ ِئ َي ِؽ ْضٝ۬ ُ َّللاِ ا
 ْْ ِر ًْ َش هُٜ ٤ َٰبٕ كَب َ ْٗغ
َ بٕ ا َ ََّ۪ٓل ا َِّٕ ِؽ ْض
ِ ط
َ ٤ْ ؾ
َّ ُا
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ ٕب
ِ ط
Şeytan, onları etkisi altına almış ve Allah‟ın Zikrini unutturmuştur. Onlar, şeytandan yanadırlar. Dikkatli olun;
umduğunu bulamayacaklar şeytandan yana olanlardır.

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َؾ ِجٚ ُِ ۪ٓوَب ِئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُ۪ٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden
yaptıkları işler boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız. “
(Al-i İmran 3/21)

َٕ ثِ ْبُ ِو ْغ ِػَٝأ ْ ُٓ ُش٣ َٖ٣ َ۪ٕ اَُّزَُُِٞ ْوز٣َٝ ن
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبَٝ ٌْلُ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
د ه
ٍ ّ  ِْش َؽ٤ََّٖ ثِـ٤۪ َِٕ اَُّ٘جَُُِٞ ْوز٣َٝ َِّللا
ّ َبط كَج
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ْْ ثِؼَزَاٛؾ ِْش
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnenlere, haklı bir sebep olmadan nebileri öldürenlere, adaleti emredenleri
öldürenlere acı veren bir azabın müjdesini ver.

(Al-i İmran 3/22)

َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ ْْ ِكُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ َٖ َؽ ِج٣ ۪ َٰ ُ۪ٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٖ٣َبص ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ اَّل ِخ َش ُۘ ِح
Çalışmaları, dünyada da ahirette de boşa çıkacak olanlar onlardır. Onlara yardım edecek hiç kimse de
olmayacaktır.
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(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ اَّل ِخ َش ِح َؽ ِج
ْ ط
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ إَُٞٗ ا ََِّّل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ ۪ٓوَٝ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında ve ahirete varma hakkında yalana sarılanların amelleri boşa gider. Onlar karşılık olarak
yaptıklarından başkasını mı bulacaklar?”

(Muhammed 47/32)

ْٖ َُ ٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤ ٍَ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب ر َ َجٞع
َ۪ٓ َٝ َِّللا
ُ اُش
َّ اُّٞؽبه
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػُّٝصذ
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ُ ْؾ ِج٤ع
ْْ ُٜ َُػ ا َ ْػ َٔب
َ ََّللا
ُ َ٣
ا هٝع ُّش
َ َٝ ْـًٔب٤ؽ
Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah‟ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri halde Elçi‟ye ters
düşenler, Allah‟a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.

(Kehf 18/106)

اًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُ۪ٝٓار َّ َخزَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُشَٜ  ْْ َعُٛ َٰر ُِ َي َع َ۪ٓضا ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi
ve elçilerimi hafife almışlardır.
(Kehf 18/56)

ّ ََٖ ا ََِّّل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞع
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بغ
ِ َا ثِ ْبُجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َغب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ َ۪ٓٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ َ۪بر٣ا َٰاُ۪ٝٓار َّ َخزَٝ  ْاُ َؾ َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kâfirlik ederek ayetleri görmezden gelenler, uydurma
şeylerle gerçekleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları hafife
aldılar.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ َؽبمَ ثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ثِ َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُؽ
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َ۪ٓعب َءر
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣
Onlara gönderilen elçiler apaçık belgelerle gelince, kendilerindeki ilimle şımardılar. Hafife aldıkları şey onları
kuşatıverdi.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْؾ ِشٚ ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْؽذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُ۪ٞٓ عَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Baskınımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın tek olduğuna inandık; ona ortak saydıklarımızı inkâr ettik."
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(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ۪ٙ ِػجَب ِد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ عَ٘ب
ذ ه
َ ْ ا ثَأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َُي٣ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
Ama baskınımızı görünce inanmalarının onlara bir faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden beri
yürürlükte olan sünnetidir. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, işte o son noktada kaybederler.

(Kehf 18/107)

ْ ٗد ًَب
 ِط ُٗ ُض ًَّلْٝ َ ْْ َعَّ٘بدُ ْاُ ِل ْشدُٜ َُ َذ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara gelince, Firdevs cennetleri onların konaklayacakları yer
olacaktır.
(Müminun 23/1)

َُِٕٞ٘ٓ ْهَ ْذ ا َ ْكَِ َؼ ْاُ ُٔإ
Müminler/inanıp güvenenler, kesinlikle umduklarına kavuşacaklardır.

(Müminun 23/2)

َُٕٞ ْْ خَب ِؽؼِٜ ِص ََلر
َ ٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, namazlarında derin bir saygı içinde olanlardır.

(Müminun 23/3)

َُٕٞ ُٓ ْؼ ِشظِٞ  ْْ َػ ِٖ اَُِّ ْـُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, boş şeylerden kaçınanlardır.

(Müminun 23/4)

َّ ُِ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َُِٕٞ ِح كَب ِػًَٰٞ ِض
Onlar, zekât için faaliyette bulunanlardır.

(Müminun 23/5)

ُ ِ ْْ َؽبكِٜ عٝ
َٕٞظ
ِ  ْْ ُِلُ ُشُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, edep yerlerini ve çevresini koruyanlardır.
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(Müminun 23/6)

۪ٓ
ْ ٌَ ََِٓ  َٓبْٝ َ  ْْ اِٜ اع
۪ َُِٓ  ُْش٤ ْْ َؿُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
َٖ٤ٓٞ
ِ َٝ  ا َ ْص٠َِٰ ا ََِّّل َػ
Ancak hür eşlerine veya müminlerin hâkimiyetinde olan esir eşlerine karşı korumaları gerekmez. Çünkü bundan
dolayı ayıplanmazlar.

(Müminun 23/8)

َُٕٞ ْْ َساػِٛ  ِذْٜ  َػَٝ ْْ ِٜ ِ ْْ َِّلَ َٓبَٗبرُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Ayrıca müminler, emanetlerine ve sorumluluklarına riayet edenlerdir.

(Müminun 23/9)

ُ ُِ َؾبك٣ ْْ ِٜ ِارَٞ َِص
َٕٞظ
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, namazlarını sürekli kılarlar.

(Müminun 23/10)

َُٕٞ ِاسصَٞ ُُ ُْ ْاٛ  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ ا
İşte onlar sahip olacak olanlardır.

(Müminun 23/11)

َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ط
َ ْٝ ََٕ ْاُ ِل ْشدُٞ ِشص٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklar, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Kehf 18/108)

 ًَّلَٞ ب ِؽَٜ ْ٘ َٕ َػُٞ ْجـ٣َ ب ََّلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar orada ölümsüz olacaklar, oradan ayrılmayı istemeyeceklerdir.
(Hud 11/105)

ٌ ذ٤ع ۪ؼ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كِٚٗ ظ ا ََِّّل ِث ِب ْر
ِ ْ َأ٣ َّ ْٞ َ٣
ٌ د ََّل ر َ ٌََِّ ُْ َٗ ْل
َ َٝ ٢
ٌّ ؽ ِو
Allah‟ın izni olmadan kimsenin konuşamayacağı gün geldiğinde kimileri mutsuz kimileri de mutlu olacaktır.

(Hud 11/106)

ٌ َٜ۪ ؽَٝ ش٤
ن٤
َ َٖ٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
ٌ ۪ب صَ كَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ بس
ِ َُّ٘ ا٢ا كَ ِلُٞؽو
Mutsuzlar, o ateşte olacaklardır; orada nefesleri hırıltılı ve derindendir.
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(Hud 11/107)

ُ ذ٣ُ ۪ش٣ ؽب َء َسث َُّي ا َِّٕ َسث ََّي كَؼَّب ٌٍ ُِ َٔب
َ۪ٓ ض ا ََِّّل َٓب
ِ َٓ ب َٓب دَاَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ُ  ْاَّلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔذ اُغ
Rabbin farklı tercihte bulunmazsa; onlar, gökler ve yer durdukça, orada ölümsüz olarak kalırlar. Senin Rabbin
irade ettiği her şeyi yapacak güçtedir.

(Hud 11/108)

ؽب َء
َ۪ٓ ض 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 edilenler ise Cennet‟te olacaklardır. Rabbin farklı tercihte bulunmazsa; onlar, gökler ve yer durdukça,
bitip tükenmeyecek bir ödül ile orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Kehf 18/109)

 ِعئَْ٘بْٞ ََُٝ ٢ّ ََُ٘ ِلذَ ْاُجَ ْؾ ُش هَ ْج ََ ا َ ْٕ ر َ ْ٘لَذَ ًَ ِِ َٔبدُ َس ۪ث٢ّد َس ۪ث
ِ  ًَبَٕ ْاُجَ ْؾ ُش ِٓذَادًا ُِ ٌَ ِِ َٔبْٞ َُ َْ ُه
۪ َٓذَدًاِِٚ ْثِ ِٔض
De ki "Rabbimin kelimeleri için denizler mürekkep olsaydı, bir o kadarını daha ona katsaydık,
Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi."
(Lokman 31/27)

ْ َع ْج َؼخُ ا َ ْث ُؾ ٍش َٓب َٗ ِلذ
د
َ ْٖ ِٓ ض
ِ  ْاَّلَ ْس٢ِ ا َ َّٕ َٓب كْٞ ََُٝ
َ ُ۪ٙ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذَُّٙ ُٔذ٣  ْاُجَ ْؾ ُشَٝ ٌّ ؽ َغ َشحٍ ا َ ْه ََل
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َؽ٣
َّللاِ ا َِّٕ ه
ًَ ِِ َٔبدُ ه
Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve arkasından yedi deniz eklense yine de Allah'ın sözleri
bitmez. Allah güçlüdür, doğru karar verir.

(Kehf 18/110)

ّ۪ٚا ُِ ۪ٓوَب َء َس ِثٞ ْش ُع٣َ َٕاؽذٌ كَ َٔ ْٖ ًَب
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َ۪ٓٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ ۪ٓ َٰؽُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َ۪ٓٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
۪ ۪ٓ ا َ َؽذًاُّٚ ْؾ ِش ْى ِث ِؼ َجبدَحِ َس ِث٣  ََّلَٝ صب ُِ ًؾب
َ  ْؼ َٔ َْ َػ َٔ ًَل٤َ ِْ َك
De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır.
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na
ortak saymasın."
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(Enam 6/50)

 ََِٓ ٌي ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّّل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ اُٞ ََّ۪ٓل اَهَٝ ْت
 خ ََ۪ٓضا ِئ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ ََّ۪ٓل اَه
َ ٤َ ََّ۪ٓل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
۪ٓ َٰ ُ٣ َٓب
َٕٝش اَكَ ََل رَزَلَ ٌَّ ُش٤
ُ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَّلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ َُِ ا٠ؽٞ
De ki “Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Size, ben bir meleğim de
demiyorum. Bana ne vahyedilirse ben ona uyarım.” De ki “Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez
misiniz?”

(Fussilet 41/6)

ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َ۪ٓٔب ا٢
ُٙٝا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ ِٚ ٤ْ َُِا اُ۪ٞٔٓ ٤ ۪اؽذٌ كَب ْعزَو
َّ َُِ ا٠ ۪ٓ َٰؽُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َ۪ٓٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
َٖ٤ً۪  ٌَ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِش٣ْ َٝ َٝ
De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona yönelin ve
günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Ortak koşanların vay haline!”
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