MÜMİNUN SURESİ
َ ٤ْ ل
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُغ ۪ج
ُ َا
َّ ٕب
ط ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْـ
ْ٤ِ اُغ ِد
َّ ِٖ َٔ َٰ اُغ ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Müminun 23/1)

َُِٕٞ٘ٓ ْهَ ْض ا َ ْكَِ َخ ْاُ ُٔإ
Müminler kesinlikle umduklarına kavuşacaklardır.

(Müminun 23/2)

َُٕٞ ْْ سَب ِكؼِٜ ص ََل ِر
َ ٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪اََُّظ
Onlar namazda derin bir saygı içinde olurlar.
(Mearic 70/23)

َُٕٞٔ  ْْ َٓصَا ِئِٜ ص ََل ِر
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٖ٣ ۪اََُّظ
Onlar, namazını sürekli kılarlar.

(Müminun 23/3)

َُٕٞ ُٓ ْؼ ِغظِٞ  ْْ َػ ِٖ اَُِّ ْـُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Boş şeylerden kaçınırlar.
(Furkan 25/72)

ُّ َُٕٝ ضَٜ  ْل٣َ َٖ ََل٣ ۪اَُّظَٝ
ا ًِ َغا ًٓبٝ َٓ ُّغِٞ ا ِثبَُِّ ْـٝاِطَا َٓ ُّغَٝ عٝ
َ اُؼ
Rahmanın kulları, yalana şahitlik etmezler, boş sözlerin olduğu yerlerden hiç oralı olamadan geçerler.
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(Kasas 28/55)

 ٌُ ْۘ ْْ ََل٤ْ َِؿ ََل ٌّ َػ
ُ  اَػ َْغَٞ ا اَُِّ ْـُٞؿ ِٔؼ
َ ْْ ْۘ ٌُ َُُُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبَٝ ا َُ ََٓ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بُُٞهَبَٝ ُْٚ٘ ا َػٞظ
َ اِطَاَٝ
َٖ٤ ِِ۪ٛ  ْاُ َجب٢َٗ ْجز َ ِـ
Bunlar, gerçek dışı sözler işitince de yüz çevirip şöyle derler: “Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam
olsun! Biz cahillere takılmayız.

(Müminun 23/4)

َّ ُِ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
َُِٕٞحِ كَب ِػًَٰٞ ِؼ
Zekât için çalışırlar.
(Mearic 70/24)

ٌّ ُِٞ ْْ َد ٌّن َٓ ْؼِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ  ا٢َٓ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّظَٝ
Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.

(Mearic 70/25)

ّٝ
ََّٓ ُِِ
ِ  ْاُ َٔ ْذ ُغَٝ َِ ِـبئ
Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

(Müminun 23/5)

ُ ِ ْْ َدبكِٜ جٝ
َٕٞظ
ِ  ْْ ُِلُ ُغُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Edep yerlerini ve çevresini özenle korurlar.
(Şura 42/37)

ََٕٝ ْـ ِل ُغ٣ ْْ ُٛ اَُٞعج
ِ َٞ َ ْاُلَٝ ِْ ْاَلص
ِ ْ َٕ ًَجََٓبئِ َغَُٞ ْجزَِ٘ج٣ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
ِ اِطَا َٓب ؿَٝ ق
َ اد
Onlar, büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duran kimselerdir. Öfkelendikleri zaman da affederler.
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(Şura 42/38)

ُ ْْ ُٛ ا َ ْٓ ُغَٝ َ حَِٰٞ ص
َٰ ك
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َعػَ ْهَ٘بَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َثٟعٞ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َغ ِثَُٖٞ ا ْؿز َ َجبث٣ ۪اَُّظَٝ
Onlar, Rablerinin çağrısına olumlu karşılık veren ve namazı tam kılan kimselerdir. İşlerini birbirlerine danışarak
yapar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.

(Müminun 23/6)

َٓ
ْ ٌَ ََِٓ  َٓبْٝ َ  ْْ اِٜ اج
۪ َُِٓ  ُْغ٤ ْْ َؿُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
َٖ٤ٓٞ
ِ َٝ  ا َ ْػ٠َِٰ ا ََِّل َػ
Sadece hür eşlerine veya hâkimiyetleri altında olan esir eşlerine karşı ayıplanmazlar.
(Nisa 4/25)

َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َ ْـز َ ِط ْغ٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ
ْ ٌَ ََِٓ د كَ ِٔ ْٖ َٓب
ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
ِ د ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
ِ صَ٘ب
َ َ ْ٘ ٌِ َخ ْاُ ُٔ ْذ٣ ْٕ َ  ًَل اْٞ غ
َّٖ ِٜ ِِ ْٛ َ  َّٖ ثِ ِب ْط ِٕ اُٛ ٞط كَب ْٗ ٌِ ُذ
ِ ِۜ َبرِ ٌُ ُْ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب٤َكَز
ُ  َٔبِٗ ٌُ ِۜ ْْ ثَ ْؼ٣َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ۪ب
ٍ ع ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ
 هَٝ د
ٍ ـبكِ َذب
ٍ صَ٘ب
إ كَ ِب َٓطَا
ِ  ََل ُٓز َّ ِشظَاَٝ د
ِ  َّٖ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُغُٛ عٞ
َ ُٓ  َْغ٤د َؿ
َ ف ُٓ ْذٝ
َ  َّٖ ا ُ ُجُٛ ُٞ َٰارَٝ
ٍ َد ا َ ْسض
ْٖ َٔ ُِ ة َٰط ُِ َي
َ بد
ِ صَ٘ب
ْ ِٗ َّٖ ِٜ ٤ْ ََِل ٍخ كَؼ
ِ ََْٖ ثِل٤َص َّٖ كَب ِْٕ اَر
ِ ِۜ د َِٖٓ ْاُؼَظَا
ُ ص
ِ ا ُ ْد
َ  ْاُ ُٔ ْذ٠َِق َٓب َػ
ٌْ ٤ع َع ۪دٞ
َ َ٘ ْاُؼ٢ِ
ْ َ ا َ ْٕ رَٝ ْْ ِۜ ٌُ ْ٘ ِٓ َذ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ِۜ ٌُ َُ  ٌْغ٤ا َسٝصجِ ُغ
َ َسل
Mümin, iffetli ve hür kadınları nikâhlayacak kadar varlıklı olmayanlar, hakimiyetiniz altında olan mümin esir
kızlarınızı nikahlayabilirler. İmanınızı en iyi bilen Allah‟tır. Hepiniz birbirinizdensiniz. O esir kadınları, iffetli
olmaları, zinadan uzak durmuş ve gizli dostlar edinmemiş olmaları şartıyla onları, ailelerinin izni ile nikahlayın
ve mehirlerini kendilerine, vahye uygun olarak verin. Evlendikten sonra da zina etmiş olarak karşınıza çıkarlarsa
onlara verilecek ceza, hür kadınlara verilen o cezanın yarısı kadardır. Bu ruhsat, içinizden zor duruma düşmekten
korkanlar içindir. Ama sabretmeniz daha iyi olur. Allah bağışlar ve merhamet eder.

(Nur 24/32)

َُّللا
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٠ ََٰٓب٣َا ْاَلٞا َ ْٗ ٌِ ُذَٝ
 ُْ هِٜ ُِ٘ ْـ٣ ا كُوَ ََٓغا َءٌُُٞٗٞ َ٣ ِْٕ اِ ََٓٓبئِ ٌُ ِۜ ْْ اَٝ ْْ ًُ َٖ ِٓ ْٖ ِػجَب ِص٤صب ُِ ۪ذ
ٌْ ٤ ِ۪ا ِؿ ٌغ َػَٝ َُّللا
ْ َِٓ ْٖ ك
 هَٝ ِٚۜ ۪ ِِ ع
İçinizden evli olmayanları, erkek ve kadın esirlerinizden de uygun durumda olanları evlendirin. Yoksul iseler
Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.
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(Nur 24/33)

بة
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ َك
ِ  ْـز َ ْؼ ِل٤َ ُْ َٝ
 ُْ هُٜ ٤َ ِ٘ ُ ْـ٣ ٠َٕ ِٗ ٌَب ًدب َدزهُٝ ِجض٣َ َٖ ََل٣ ۪ق اَُّظ
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُٞ ْجزَـ٣َ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ ِٚۜ ۪ ِِ ع
ْ ٌَ ََِٓ ِٓ َّٔب
 ََلَٝ ْْ ِۜ ٌُ ٤ َٰا َٰر١َٓ َّ۪للاِ اَُّظ
 ْْ ِٓ ْٖ َٓب ٍِ هُٛ ُٞ َٰارَٝ  ًْغ ۗا٤ ْْ َسِٜ ٤ ۪ ْْ ا ِْٕ َػ ِِ ْٔز ُ ْْ كُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ ٌَبرِج٣ْ َ ذ ا
ْٖ َٓ َٝ  ِۜب٤َ ْٗ ُّ ِح اُضٞ٤َٰ ض ْاُ َذ
ِ َ ْاُ ِج َٓـ٠َِب ِر ٌُ ْْ َػ٤َ َ ا كَزُٞٛ ر ُ ٌْ ِغ
ُّ بء ا ِْٕ ا َ َع ْصَٕ ر َ َذ
َ ا َػ َغُٞصً٘ب ُِز َ ْجزَـ
ٌْ ٤ع َع ۪دٞ
ٌ ُ َّٖ َؿلِٜ ِٛ َّللاَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِض اِ ًْ َغا
 َّٖ كَب َِّٕ هُٜ ْٛ ُ ٌْ ِغ٣
Evlenecek birini bulamayanlar, Allah aradıklarını bulduruncaya kadar namuslarını korusunlar. Hâkimiyetiniz
altındaki esirlerden biri evlenmek için onayınızı ister de onun hayrına olacağını bilirseniz kendilerine onay verin
ve Allah‟ın size verdiği malla onlara yardımcı olun. Evlenmek isteyen genç kızlarınıza baskı yapıp onları isyana
zorlamayın. Bunu, dünya hayatının menfaatini elde etmek için yapmayın. Kim onları baskı altına alır da bu
baskıdan sonra Allah onları bağışlar, ikram eder.

(Müminun 23/7)

َُٕٝ ُْ ْاُ َؼبصُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ََٓعا َء َٰط ُِ َي كَبَٝ ٠كَ َٔ ِٖ ا ْثز َ َٰـ
Bunun ötesine geçenler sınırları aşmış olurlar.
(İsra 17/32)

ِۜ َ ُ ًَبَٕ كَبدَِّٚٗ ا٠َٗٓ َٰ اُؼ
ً ؿ ۪ج
ّ ِ اُٞ ََل ر َ ْو َغثَٝ
َل٤
ِ
َ ؿَٓب َء
َ َٝ ًلخ
Evlilik dışı ilişkiye yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.

(Müminun 23/8)

َُٕٞ ْْ َعاػِٛ  ِضْٜ  َػَٝ ْْ ِٜ ِ ْْ َِلَ َٓبَٗبرُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Onlar, emanetleri gözetir, sorumluluklarını da yerine getirirler.
(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَظَ ًَّ ُغ ا٣  اَِّٗ َٔب٠ِۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َع ِثّ َي ْاُ َذ ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِؼ ٍَ ا٣ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Rad 13/20)

َضَبم٤۪ٔ َُٕ ْاَُٞ ْ٘وُع٣  ََلَٝ َِّللا
 ِض هْٜ َٕ ِث َؼُٞكُٞ٣ َٖ٣ ۪اََُّظ
Bunlar, Allah‟a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.
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(Rad 13/21)

ة
َُٓ َُٕٞشَبك٣َ َٝ ْْ ُٜ ََّٕ َعثَْٞ  ْشل٣َ َٝ ََ ص
َٕ ََٓٓب ا َ َٓ َغ هُِٞص
ِ ِۜ ـب
ِ ٣َ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
َ  َء ْاُ ِذٞؿ
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ َٓ اَّٚللاُ ِث
Bunlar, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın kötü olmasından
endişe edenlerdir.

(Rad 13/22)

ًخ٤َ ِٗ َػ ََلَٝ  ْْ ِؿ ًّغاُٛ ا ِٓ َّٔب َعػَ ْهَ٘بُٞا َ ْٗلَوَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ْْ ِٜ ّ َع ِثِٚ  ْجَٝ ا ا ْثزِ َٓـَب َءٝص َج ُغ
َ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
 اُض َِّاع٠َػ ْوج
َّ ُـَ٘ ِخ ا
ُ ْْ ُٜ َُ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ِّئَخَ ا٤ـ
َ َ ْض َع ُ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َذ٣َٝ
Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık
harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.

(Furkan 25/73)

َبًٗب٤ْٔ ػ
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ اِطَا طُ ِ ًّ ُغ٣ ۪اَُّظَٝ
ُ َٝ ص ًّٔب
ُ بَٜ ٤ْ َِا َػَٝ ِش ُّغ٣ ْْ َُ ْْ ِٜ ِّد َعث
Onlara Rablerinin âyetleri hatırlatılınca görmezlikten ve duymazlıktan gelerek üstüne yatmazlar.

(Mearic 70/26)

ٖ٣
َ ُ٣ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
ِ ّ ِّ اُ ۪ضْٞ ٤َ َِٕ ثُٞص ِضّه
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.

(Mearic 70/27)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْل ِلوِٜ ّة َع ِث
ِ ػظَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Mearic 70/28)

َ ْْ ِٜ ّاة َع ِث
ٕٞ
َ َا َِّٕ َػظ
ٍ ُٓ ْ  ُْغ َٓأ٤ؿ
Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz.

(Mearic 70/32)

َُٕٞ ْْ َعاػِٛ  ِضْٜ  َػَٝ ْْ ِٜ  ْْ َِلَ َٓبَٗب ِرُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Onlar, aldıkları emanetler ve üstlendikleri sorumluluklar konusunda titiz davrananlardır.
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(Müminun 23/9)

ُ ُِ َذبك٣ ْْ ِٜ ِارَٞ َِص
َٕٞظ
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Onlar, namazlarını özenle ve sürekli kılarlar.
(Nur 24/37)

َّ بء
ََُٕٞشَبك٣ ِحًَٰٞ اُؼ
ِ ََٓز٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ص
َّ ُاِهَ ِبّ اَٝ َِّللا
ػ ْٖ ِط ًْ ِغ ه
َ  ٌغ٤ْ َ ََل ثَٝ ٌ بعح
َ  ْْ رِ َجِٜ ٤ٜ۪ ِْ ُ ِع َجب ٌٍ ََل ر
بع
ُ ُُِ ْاُوِٚ ٤ ۪ت ك
ُ ََِّ ًٓب رَزَوْٞ َ٣
ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٝ ةٞ
Öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekatı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(Nur 24/38)

ة
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ  ْغ ُػ ُم٣َ َُّللا
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ َض٣ ۪ؼ٣َ َٝ اُِِٞٔ ـَٖ َٓب َػ
ٍ ـب
 هَٝ ِٚۜ ۪ ِِ ع
 ُْ هُٜ ٣َ  ْج ِؼ٤َ ُِ
َ  ِْغ ِد٤َلب ُء ِثـ
َ َّللاُ ا َ ْد
Allah‟ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle yaparlar. Allah,
gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.

(Müminun 23/10)

َُٕٞ ِاعصَٞ ُُ ُْ ْاٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ا
İşte onlar şuna erişeceklerdir.

(Müminun 23/11)

َُٕٝب سَب ُِضَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ؽ
َ ِۜ ْٝ ََٕ ْاُ ِل ْغصَُٞ ِغص٣ َٖ٣ ۪اََُّظ
Firdevs‟e erişecek ve orada ölümsüzleşecek olanlardır.
(Kehf 18/107)

ْ ٗد ًَب
 ِؽ ُٗ ُؼ ًَلْٝ َ ْْ َجَّ٘بدُ ْاُ ِل ْغصُٜ َُ َذ
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara gelince, Firdevs cennetleri onların konaklayacakları yer olacaktır.

(Kehf 18/108)

 ًَلَٞ ب ِدَٜ ْ٘ َٕ َػُٞ ْجـ٣َ ب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪سَب ُِض
Onlar orada ölümsüz olacaklar, oradan ayrılmayı istemeyeceklerdir.
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(Müminun 23/12)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َٕـب
ِ ْ َُوَ ْض َسَِ ْوَ٘بَٝ
َ ْٗ اَل
ٍ ؿ ََلَُ ٍخ ِٓ ْٖ ۪غ
İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.
(Rum 30/20)

َٕٝة ص ُ َّْ اِ َٓطَا ا َ ْٗز ُ ْْ َثل ٌَغ ر َ ْ٘زَل ُِغ
ٍ ۪ َٓ ا َ ْٕ َسَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َغاٚب ِر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
Sizi topraktan yaratmış olması Allah‟ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz bir insansınız,
dolaşıyorsunuz.

(Müminun 23/13)

ْ ُٗ ُٙص ُ َّْ َج َؼ َِْ٘ب
ٖ٤
ٍ ٌ۪ َٓ  هَ َغ ٍاع٢ ۪طلَخً ك
Sonra onu, karar-ı mekînde nutfe haline getirdik.
(Mürselat 77/20)

ٖ٤
ٍ ٜ۪ َٓ ٍاََُ ْْ ٗ َْشُِ ْو ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ََٓٓبء
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?

(Mürselat 77/21)

ٖ٤
ٍ ٌ۪ َٓ  هَ َغ ٍاع٢ ُ۪ كٙكَ َجؼَ َِْ٘ب
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.

(Mürselat 77/22)

ّٞ
ٍ ُِ هَضَ ٍع َٓ ْؼ٠َُِٰ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.

(Mürselat 77/23)

َٕٝكَوَضَ ْعٗ َۗب كَ ِ٘ ْؼ َْ ْاُوَبص ُِع
Ölçülerinizi orada belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!
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(Müminun 23/14)

ْ ُُّ٘ص ُ َّْ َسَِ ْوَ٘ب ا
َ َٗب ْاُ ِؼْٞ ـ
َ عـَخَ ِػ
ّب
ْ ُٔ ُعـَخً كَ َشَِ ْوَ٘ب ْا
ْ ُٓ َطلَخَ َػَِوَخً كَ َشَِ ْوَ٘ب ْاُؼََِوَخ
َ ٌَ َظب ًٓب ك
َ ظ
ِۜ ۪ـ ُٖ ْاُشَب ُِو
َٖ٤
بع َى ه
َ َّللاُ ا َ ْد
َ َُ س َِْوًب َٰاس ِۜ ََغ كَزَجَُٙ ْذ ًٔ ۗب ص ُ َّْ ا َ ْٗلَأَْٗب
Sonra nutfeyi, alaka haline getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere
dönüştürdük ve kemikleri etle donattık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik.
Yaratanların en güzeli olan Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.”
(Secde 32/7)

ٖ٤
َ ََّ ًُ َٖـ
ِ ْ َثَضَا َ س َِْنَٝ َُٚءٍ َسَِو٢ْ ك
َ ْٗ اَل
َ  ا َ ْد١َٓ ۪اََُّظ
ٍ بٕ ِٓ ْٖ ۪غ
ِ ـ
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O‟dur.

(Secde 32/8)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َُِٚص ُ َّْ َج َؼ ََ َٗ ْـ
ٍ ٜ۪ َٓ ٍؿ ََلَُ ٍخ ِٓ ْٖ ََٓٓبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.

(Secde 32/9)

ً َِ۪ ْاَلَ ْكـِضَ ِۜح َ هَٝ بع
ََٕٝل َٓب ر َ ْل ٌُ ُغ٤
َّ ُ َجؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ۪ٚدٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُعِٚ ٤ َ۪ٗلَ َز كَٝ ُٚ٣ٞؿ ه
َ َّْ ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٝ ـ ْٔ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş, size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َٕـب
ۗ طلَ ٍخ ا َ ْٓل
غا٤
ِ ْ اَِّٗب َسَِ ْوَ٘ب
ً ؼًب َث ۪ص٤۪ٔ ؿ
َ ُٙ كَ َج َؼ َِْ٘بِٚ ٤ ََِ۪بطٍ َٗ ْجز
َ ْٗ اَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Müminun 23/15)

ِۜ ُ ِّز٤َٔ َُ ص ُ َّْ اَِّٗ ٌُ ْْ ثَ ْؼضَ َٰط ُِ َي
َٕٞ
Siz daha sonra öleceksiniz.
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(Yunus 10/56)

َُٕٞ ر ُ ْغ َجؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْذ٣ َٞ ُٛ
Hayat veren de O‟dur; alan da O. Hepiniz O‟na döndürüleceksiniz.

(Mümin 40/67)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
اُُٞ ْش ِغ ُج ٌُ ْْ ِغ ْل ًَل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ َٓـ٣ َّْ ُ طلَ ٍخ ص ُ َّْ ِٓ ْٖ َػَِوَ ٍخ ص
ٍ  َسَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َغا١ ۪ اَُّظَٞ ُٛ
ُ اٌُُٞٗٞ َ كضَّ ًُ ْْ ص ُ َّْ ُِز
ُ َا
ْْ ٌُ َََُِّؼَٝ ٠ًّٔ ـ
َ ُٓ ا ا َ َج ًَلُٞ ُِز َ ْجُِ َٓـَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْج٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ًسبُٞ٤ك
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
Sizi yaratan O‟dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Enbiya 21/35)

َّ ُ ًُ ْْ ثِبَُِٞٗ ْجَٝ د
ََُٕٞ٘ب ر ُ ْغ َجؼ٤ْ َُِاَٝ ً ِْغ كِزَْ٘ ِۜخ٤ ْاُ َشَٝ ل ِ ّغ
ِ ِۜ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍؾ َٓطَائِوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. Huzurumuza
çıkarılacaksınız.

(Ankebut 29/57)

ََُٕٞ٘ب ر ُ ْغ َجؼ٤ْ َُِد ص ُ َّْ ا
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍؾ َٓطَا ِئوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacak sonra huzurumuza çıkarılacaksınız.

(Müminun 23/16)

َُٕٞ َٔ ِخ ر ُ ْجؼَض٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َِّٗص ُ َّْ ا
Sonra kıyamet günü kaldırılacaksınız.
(Hac 22/7)

ُ ََ ْجؼ٣ ََّللا
عٞ
َّ ُا َ َّٕ اَٝ
ا َ َّٕ هَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣َخٌ ََل َع٤ِـب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاُوُج٢ِش َٓ ْٖ ك
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır.

(Yasin 36/51)

ََُِٕٞ ْ٘ ِـ٣ ْْ ِٜ ّ َع ِث٠َُِٰ س ا
ِ  ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْجضَاُٛ ع كَ ِبطَاٞ
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َز كَٝ
ِ ص
Sura üflenince; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.
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(Müminun 23/17)

َ ؿ ْج َغ
َٖ٤ ِِ۪ن ؿَبك
َ ْْ ٌُ َهْٞ ََُوَ ْض َسَِ ْوَ٘ب كَٝ
ِ َِْ  َٓب ًَُّ٘ب َػ ِٖ ْاُشَٝ َغ ََٓغا ِئ ۗن
Sizin üstünüzde yedi yol yaratmışızdır. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.
(Bakara 2/29 )

ٍ ِۜ اَٞ َٰٔؿ
د
َّ ُ ا٠َُِ اَٟٞٓ َٰ َ ؼًب ص ُ َّْ ا ْؿز٤۪ٔ ض َج
ِ ََٔٓ ـ
ِ  ْاَلَ ْع٢ِ َسَِنَ َُ ٌُ ْْ َٓب ك١ ۪ اَُّظَٞ ُٛ
َ ؿ ْج َغ
َ َّٖ ُٜ ٣ٞـ ه
َ َبء ك
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ  ثِ ٌُ َِّ كَٞ ُٛ َٝ
Yerin içinde olan her şeyi sizin için yaratan O‟dur. Sonra göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir.
Her şeyi bilen O‟dur.

(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٞ َٰٔؿ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِ َّٖ ُِز َ ْؼُٜ َ٘٤ْ ز َ٘ ََّؼ ٍُ ْاَلَ ْٓ ُغ َث٣َ َّٖ ِۜ ُٜ َِْض ِٓض
ِ  َِٖٓ ْاَلَ ْعَٝ د
ََّللا
َ ؿ ْج َغ
َ َ َسَِن١ َّ۪للاُ اَُّظ
َ َّللاَ هَ ْض ا َ َدب
ءٍ ِػ ِْ ًٔب٢َ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ا َ َّٕ هَٝ غ٣
ٌ ۪ءٍ هَض٢ْ ك
ْ غ ِث ٌُ َِّ ك
Yedi kat göğü ve yerden de onlar gibisini yaratan Allah‟tır. İşler, bunlar arasında yürür. Bilesiniz ki her şeye bir
ölçü koyan Allah‟tır. Bilgisi her şeyi kapsayan da Allah‟tır.

(Müminun 23/18)

ۗ ِ  ْاَلَ ْع٢ُِ كٙبء ََٓٓب ًء ِثوَضَ ٍع كَب َ ْؿ ٌََّ٘ب
َٕ۪ٝ َُوَبص ُِعِٚة ث
َّ ُا َ ْٗؼَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ
ِ ََٔٓ ـ
ٍ َبَٛ ط٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ض
Gökten belli ölçüde su indirip yerin içine yerleştiririz. Biz onu hareket ettirmenin ölçüsünü de
koymuşuzdur.
(Hicr 15/21)

ّٞ
َ ْٖ ِٓ ِْٕ اَٝ
ٍ َُُِٓ ا ََِّل ِثوَضَ ٍع َٓ ْؼُُٚ َٓب ُٗ٘ ِ َّؼَٝ ُْٚۘ ُِ٘ءٍ ا ََِّل ِػ ْ٘ضََٗب س َََٓؼائ٢ْ ك
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.

(Hicr 15/22)

َٖ٤ َ۪ٗبػ
َّ ُا ِه َخ كَب َ ْٗؼَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٞ َُ ب َح٣َ اُغ
ِ ََٔٓ ـ
ّ ِ ؿ َِْ٘ب
َ ا َ ْعَٝ
ِ ُ ِثشَُٚ ْْ ُ  ََٓٓب ا َ ْٗزَٝ ُُٙٞٔ ًُ َ٘ب٤ْ َبء ََٓٓب ًء كَب َ ْؿو
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.
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(Furkan 25/48)

َ بء ََٓٓب ًء
عاٞ
َّ ُا َ ْٗؼَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ ۪ٚ َع ْد َٔ ِز١
ِ ََٔٓ ـ
ّ ِ ََ ؿ
ً ُٜ غ
َ  ا َ ْع١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
ْ َض٣َ َْٖ٤َب َح ثُ ْل ًغا ث٣َ اُغ
Gökten temiz bir su indirerek yapacağı ikramdan önce bir müjdeci olarak rüzgarları gönderen odur.

(Furkan 25/49)

غا٤
ً ۪ ًَض٢
َّ اََٗب ِؿَٝ ُ ِٓ َّٔب َسَِ ْو ََٓ٘ب ا َ ْٗ َؼب ًٓبَٚ٤ُٗ ْـ ِوَٝ زًب٤ْ َٓ ً ۪ ثَ ِْضَحٚ ِث٢
َ ٤ِ ُُِ٘ ْذ
Bunu, ölü bir bölgeyi canlandıralım, yarattığımız hayvanların ve birçok insanın su ihtiyacını karşılayalım diye
yaparız.

(Hac 22/63)

غ٤
َّ َُّللاَ ا َ ْٗؼَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ ـ
ْ ُ بء ََٓٓب ْۘ ًء كَز
ُ صجِ ُخ ْاَلَ ْع
ٌ ق س َ۪ج٤
ع َّغ ِۜح ً ا َِّٕ ه
اََُ ْْ ر َ َغ ا َ َّٕ ه
ٌ َّللاَ َُ ۪ط
َ ض ُٓ ْش
Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar
yapar, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Müminun 23/19)

۬
ٍ ۪ َجَّ٘بٚكَب َ ْٗلَأَْٗب َُ ٌُ ْْ ِث
ًَُُِٕٞ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ غح٤
ٍ ا َ ْػَ٘بَٝ ٍَ ٤د ِٓ ْٖ ٗ َ۪ش
َ ُ۪ ًَضًِٚ اَٞ َب كَٜ ٤ ۪ة َُ ٌُ ْْ ك
Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları oluştururuz. Sizin için orada çok miktarda
meyveler de oluşur. Onlardan yersiniz.
(Enam 6/99)

َع ًغا
َ ۪ َٗ َجٚبء ََٓٓب ًء َكب َ ْس َغ ْجَ٘ب ِث
َّ ُ ا َ ْٗؼَ ٍَ َِٖٓ ا١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
ِ ََٔٓ ـ
ِ ُ سْٚ٘ ِٓ ءٍ كَب َ ْس َغ ْجَ٘ب٢َ
ْ بد ًُ َِّ ك
َ ْٖ ِٓ َِ  َِٖٓ اَُّ٘ ْشَٝ ُ َدجًّب ُٓز َ َغا ًِجًبْٚ٘ ِٓ ُٗ ْش ِغ ُط
ٌ َٞ ْ٘ ب ِهَٜ غ ِْ ِؼ
ٍ  َجَّ٘بَٝ ٌخ٤َ ِٗإ صَا
ة
ٍ د ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ُ ْٗ ُ  اٍٚ ِۜ  َْغ ُٓزَلَب ِث٤ َؿَٝ بًٜ اُغ َّٓبَٕ ُٓ ْلز َ ِج
َّ َٝ
٢ ۪ ا َِّٕ كِٚۜ ۪  ْ٘ ِؼ٣َ َٝ ۪ َٓ اِ َٓطَا اَصْ َٔ َغٙ ص َ َٔ ِغ٠َُِٰ ا اٝظ َُٓغ
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُؼ
ٍ ب٣َ َٰط ُِ ٌُ ْْ َ ََٰل
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
Gökten su indiren Allah'tır. O, her türlü bitkiyi onunla çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan da üst üste binmiş
taneleri, hurmanın tomurcuğundan aşağı sarkmış salkımları, üzüm bağlarını, zeytini ve narı birbirine benzeyen
ve benzemeyen halde çıkarır. Meyve verince meyvesine ve meyvenin olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp
güvenen bir topluluk için kesin belgeler vardır.
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(Enam 6/141)

َّ َٝ ََ اَُّ٘ ْشَٝ د
ًُُُِٚ ُ ع ُٓ ْشز َ ِِلًب ا
ٍ كَبٝ َْغ َٓ ْؼ ُغ٤ َؿَٝ د
ٍ كَبٝد َٓ ْؼ ُغ
ٍ لب َ َجَّ٘ب
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
َ اُؼ ْع
َّ َٝ
َّ ْٞ ٣َ َُّٚا َدوُٞ َٰارَٝ ۪ َٓ اِ َٓطَا اَصْ َٔ َغٙا ِٓ ْٖ ص َ َٔ ِغًُُِٞ ٍٚ ِۜ  َْغ ُٓزَلَب ِث٤ َؿَٝ بًٜ اُغ َّٓبَٕ ُٓزَلَب ِث
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُؼ
ِۜ ُ ََل ر ُ ْـ ِغكَٝ ِْٙۘ ۪ صبص
َٖ٤ ُ۪ ِذتُّ ْاُ ُٔ ْـ ِغك٣ ُ ََلَِّٚٗا اٞ
َ َد
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri
ve narları var eden O‟dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O‟nun hakkını verin. Sakın
saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.

(Rad 13/4)

َ ض ِه
ٌ َٞ ْ٘ ص
ٌ َّ٘ َجَٝ اد
ٌ  َعِٝ ط ٌغ ُٓز َ َجب
َ َٝ ٕا
 ُْغ٤ؿ
ٌ ػَ ْعَٝ ة
ٍ بد ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ِ  ْاَلَ ْع٢ ِكَٝ
ِ ٌَ ٤ٗ َ۪شَٝ ع
ٍ ب٣َ  َٰط ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ْاَلُ ًُ ِۜ َِ ا َِّٕ ك٢ط ِك
د
ّ ِ َُٗلَٝ اد ٍ۠ ٍض
ِ َٝ ٍ ِث ََٓٔبء٠ُ ْـ َٰو٣ ٕا
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ ب َػَٜ ع
َ ع َُ َث ْؼ
ِ
ٍ َٞ ْ٘ ص
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır. Hepsi de bir su ile
sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler
vardır.

(Nahl 16/10)

َ ُْٚ٘ ِٓ َٝ اة
َُٕٞٔ ٤ ۪ رُـِٚ ٤ ۪ك َج ٌغ ك
ٌ ُ ك ََغْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ بء ََٓٓب ًء
َّ ُ ا َ ْٗؼَ ٍَ َِٖٓ ا١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ
ِ ََٔٓ ـ
Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecekler ve içinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o sudan olur.

(Nahl 16/11)

ًَخ٣ َٰط ُِ َي َ ََٰل٢ ۪د ا َِّٕ ك
َّ َٝ ع
َّ ِٚ ُِ ْ٘جِذُ َُ ٌُ ْْ ث٣
ِ ِۜ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َغاَٝ َبة
َ اُؼ ْع
َ ٘ا َْلَ ْػَٝ ََ ٤اَُّ٘ ۪شَٝ َُٕٞز٣ْ اُؼ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُغ٣ ٍّ ْٞ َُِو
O su ile sizin için ekini, zeytini, hurmaları, üzümleri ve meyvenin her türlüsünü bitirir. Düşünen bir topluluk için
bunda kesin belge vardır.

(Müminun 23/20)

َٰ ْ ُِ صجْؾ
ُ ْٖ ِٓ ك َج َغح ً ر َ ْش ُغ ُط
َ َٝ
َٖ٤ ًِِ۪ َل
َ عٞ
ِ غ
ٍ ِ َٝ ِٖ ْٛ ُّ ََٓ٘ب َء ر َ ْ٘جُذُ ثِبُض٤ْ ؿ
Sina Dağı‟ndan çıkan bir ağaç da yetiştirdik; yağlı meyve bitirir, yiyenler için katıktır.
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(Tin 95/1)

َّ َٝ ٖ٤
ٕٞ
ِ ُ ز٣ْ اُؼ
ِ ّ اُ ۪زَٝ
Andolsun incire ve zeytine,

(Tin 95/2)

ُ َٝ
َٖ٤ ۪٘٤ع ۪ؿٞ
ِ غ
Ve Sina dağına…

(Abese 80/25)

صجًّب
َ ص َج ْجَ٘ب ْاُ ََٓٔب َء
َ اََّٗب
Suyu bolca biz yağdırdık.

(Abese 80/26)

كوًّب
َ ض
َ َّْ ُ ص
َ كوَ ْوَ٘ب ْاَلَ ْع
Sonra toprağı tam tavına getirdik.

(Abese 80/27)

ب َدجًّبَٜ ٤ ۪كَب َ ْٗجَزَْ٘ب ك
Arkasından orada daneler bitirdik.

(Abese 80/28)

عجًب
ْ َهَٝ  ِػَ٘جًبَٝ
Üzümü, yoncayı,

(Abese 80/29)

ٗ َْش ًَلَٝ ًٗبُٞز٣ْ َػَٝ
Zeytini, hurmayı,

(Abese 80/30)

ُ َ َد َٓضَائِنَٝ
ؿ ِْجًب
Gür bitkili bahçeleri,
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(Abese 80/31)

اَثًّبَٝ ًخَٜ ًِ كَبَٝ
Meyveleri ve otları biz yetiştirdik.

(Abese 80/32)

ْْ ِۜ ٌُ ٓب
ً َٓزَب
ِ  َِلَ ْٗ َؼَٝ ْْ ٌُ َُ ػب
Bu, hem sizin hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınızın yararlanması içindir.

(Müminun 23/21)

ُ ُ ث٢ ۪ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب ك٤ ۪ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َُ ِؼج َْغ ِۜح ً ُٗـْو٢ا َِّٕ َُ ٌُ ْْ ِكَٝ
بَٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ غح٤
َ ۪ب ََٓ٘ب ِك ُغ ًَضَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ بَٜ ِٗ ٞط
ًَُُِٕٞ ْ رَأ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da sizin için dersler vardır. İçlerinde olan sütlerinden size
içiririz. Size birçok yararları vardır. Onlardan yersiniz de.
(Nahl 16/5)

ًَُُِٕٞ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ِف ٌء
ْ ب صَٜ ٤ ۪ب َُ ٌُ ْْ كَٜ َبّ َسَِو
َ َ ْاَلَ ْٗؼَٝ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan
yiyecek de edinirsiniz.

(Nahl 16/6)

ََٕٖٞ ر َ ْـ َغ ُد٤ ۪دَٝ َٕٞ ُذ٣َٖ ر ُ ۪غ٤ب َج َٔب ٌٍ ۪دَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
Ağıla alırken ve otlağa salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır.

(Nahl 16/7)

ِۜ ِ ُن ْاَلَ ْٗل
ٌْ ٤ف َع ۪د
ٌ ؾ ا َِّٕ َعثَّ ٌُ ْْ َُ َغ ُ۫ ُؤ
ِ ّ  ا ََِّل ثِ ِلِٚ ٤ا ثَب ُِ ۪ـٌُُٞٗٞ َ  ثََِ ٍض َُ ْْ ر٠َُِٰ ر َ ْذ ِٔ َُ اَصْوَبَُ ٌُ ْْ اَٝ
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok şefkatlidir ve
ikramı boldur.

(Nahl 16/8)

َُٕٞٔ ََِ ْشُِ ُن َٓب ََل ر َ ْؼ٣َٝ ًَ٘ ِۜخ٣ ۪ػَٝ َبُٛٞغ ُِز َ ْغ ًَج٤
َ ۪ٔ  ْاُ َذَٝ ٍَ  ْاُجِـَبَٝ ََ ٤ْ  ْاُ َشَٝ
Atları, katırları ve eşekleri sizin için hem binek, hem de süs olsun diye yarattı. Bilmediğiniz daha neler yaratır.

14

(Nahl 16/66)

ُ ُ ث٢ ۪ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب ك٤ ۪ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َُ ِؼج َْغ ِۜح ً ُٗـْو٢ا َِّٕ َُ ٌُ ْْ ِكَٝ
ٍ  ِْٖ كَ ْغ٤۪ ِٓ ْٖ َثِٚٗ ٞط
ؿَٓب ِئـًب
ً ُِ صَ ٍّ َُ َجً٘ب سَبَٝ س
َ صب
َّ ُِِ
َٖ٤بع ۪ث
ِ ل
Sizin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alacağınız ders vardır. İçlerindeki dışkı ile kanın ayrışmasından
oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz.

(Nahl 16/80)

َّ ْٞ َ٣ بَٜ َُّٗٞرًب ر َ ْـز َ ِشلُٞ٤ُ ِص ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ثُِٞ َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُجَٝ ؿ ًٌَ٘ب
 هَٝ
َ ْْ ٌُ ِرُٞ٤َُّللاُ َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
َ
ٖ٤
ً  َٓزَبَٝ ب اَصَبصًبََٛٓ بع
ْ َ  ِٓ ْٖ اَٝ ْْ ٌُ ِ َّ اِهَب َٓزْٞ َ٣َٝ ْْ ٌُ ِ٘ظ ْؼ
ٍ  ۪د٠َُِٰ ػب ا
ِ ا َ ْك َؼَٝ َبٛبع
ِ َثْٝ َ اَٝ بَٜ ِاكَٞ ص
Allah evlerinizi size dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden göç gününde ve konaklama gününde yükte
hafif evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer malları
yaptı.

(Mümin 40/79)

ْۘ ًُُِ ْ ب ر َأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ اُٞبّ ُِز َ ْغ ًَج
َه
َٕٞ
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْٗ َؼ١ َّ۪للاُ اَُّظ
Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye, koyun, keçi, sığır ve deveyi sizin için yaratan Allah'tır.

(Mümin 40/80)

ِۜ َُِٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْذ٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ًُ عُٝ
َٕٞ
ُ ٢ ۪ب َدب َجخً كَٜ ٤ْ َِا َػُٞ ُِز َ ْجُِـَٝ ب ََٓ٘بكِ ُغَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
ِ صض
Onlarda, yararlanabileceğiniz çok şey vardır. İçinizdeki bir ihtiyacı onların üstlerinde karşılamanız için de Allah
onları emrinize vermiştir. Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Müminun 23/22)

ََُِٕٞٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْذ٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ
Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Müminun 23/23)

َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َُُٕٞ اَكَ ََل رَز َّوِٙۜ  ُْغ٤ؿ
ا هُٝ  ِّ ا ْػجُضْٞ ََب ه٣ ٍَ ۪ كَوَبِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًدب اُٞٗ ؿ َِْ٘ب
َ َُوَ ْض ا َ ْعَٝ
Nuh‟u halkına elçi gönderdik. Onlara dedi ki “Ey halkım! Kulluğu Allah‟a yapın; başka ilahınız
yoktur. Kendinizi yanlışlardan korumayacak mısınız?”
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(Hud 11/25)

ٌ غ ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َُ ٌُ ْْ َٗظ٢ّ۪ٗ ِ اْٚۘ ۪ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًدب اُٞٗ ؿ َِْ٘ب
َ َُوَ ْض ا َ ْعَٝ
Biz Nuh‟u, kendi halkına elçi gönderdik; “Ben sizin için doğruları açıklayan bir uyarıcıyım” dedi.

(Hud 11/26)

ِۜ ا ا ََِّل هَُٝٓا َ ْٕ ََل ر َ ْؼجُض
ْ٤ٍ َُ۪ ٍّ اْٞ َ٣ اة
ُ  اَس٢َّ۪ٓٗ َِّللاَ ا
َ َ ٌُ ْْ َػظ٤ْ ََِبف َػ
“Allah‟tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye uyarıyorum. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı bir günün
azabından korkuyorum.”

(Müminun 23/24)

ْٞ َُ َٝ ْْ ِۜ ٌُ ٤ْ َِع ََ َػ
َّ َزَل٣َ ْٕ َ ض ُ ا٣ُ ۪غ٣ ْْ ٌُ ُِْ َٓظَا ا ََِّل ثَل ٌَغ ِٓضَٰٛ ۪ َٓبِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪كَوَب ٍَ ْاُ ََِٔ ۬ ُإا اَُّظ
َٓ
ََٓ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َٰاثََٓبئَِ٘ب ْاَل٢َٰ ظَا ۪ َٓكِٜؿ ِٔ ْؼَ٘ب ث
كب َء ه
َ َّللاُ ََلَ ْٗؼَ ٍَ َٓ َِٰئِ ٌَخً َٓب
Halkından uyarılara kulak tıkayan ileri gelenler dediler ki “Bu sizin gibi bir insandan başka
nedir ki? Size üstünlük kurmak istiyor. Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz
en eski atalarımızdan bile böyle bir şey duymadık.
(Hud 11/27)

َٖ٣ ۪ي ار َّ َج َؼ َي ا ََِّل اَُّظ٣
َ  َٓب ٗ ََٰغَٝ ي ا ََِّل َثل ًَغا ِٓضََِْ٘ب٣
َ ۪ َٓب ٗ ََٰغِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪كَوَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ اَُّظ
ُ َٗ َْ ع ٍَ َث
ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ َُ ٌُ ْْ َػٟ َٓب ٗ ََٰغَٝ ِ ١ْاُغأ
َٖ٤ظُّ٘ ٌُ ْْ ًَبط ِ۪ث
َّ ١ِ
َ  ْْ ا َ َعا ِطَُُ٘ب َثبصُٛ
Halkının ileri gelenlerinden ayetleri görmezlikten gelen kafirler dediler ki “Görüşümüze göre sen, tıpkı bizim
gibi bir insansın. Sana uyanların da görüş belirtmede en aşağılarımız olduğunu görüyoruz. Sizin bizden üstün bir
yanınızı da görmüyoruz. Aslında sizin yalancı olduğunuz kanaatindeyiz.”

(İsra 17/94)

ً ؿ
َ ا ا َ َث َؼَُُٞٓ  ا َََِّٓل ا َ ْٕ هَبَٟٓ َٰضُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْط ََٓجب َءَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بؽ ا
َلٞ
ُ َّللاُ ثَل ًَغا َع
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak
bir adamı mı gönderdi?”

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞل
ً ؿ
ُ ْٔ ٣َ ٌض َٓ َٰ َِٓئِ ٌَخ
َلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّؼ َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ ََٔٓ ـ
ُ بء ََِٓ ًٌب َع
ِ  ْاَلَ ْع٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”
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(Müminun 23/25)

ٖ٤
ُ َّ۪ ِجَّ٘خٌ كَز َ َغثِٚ ا ََِّل َع ُج ٌَ ثَٞ ُٛ ِْٕ ا
ٍ  ۪د٠۪ َدزهِٚا ثٞص
Bu olsa olsa cinlerin etkisine girmiş bir adam olur. Bir süre onu gözetleyin.”
(Saffat 37/35)

ََٕٝ ْـز َ ٌْجِ ُغ٣ َُّللا
َ ا ََِّل هَُِٰٚ  ْْ َََٓل اُٜ َُ ََ ٤ ۪ا اِطَا هَُٞٗٓ  ْْ ًَبُٜ َِّٗا
Onlara: “Allah‟tan başka ilah yoktur” denilince büyüklenirlerdi;

(Saffat 37/36)

ٕٞ
ٍ ِۜ ُ٘زَِ٘ب ُِلَب ِػ ٍغ َٓ ْجَٜ ُِ ا َٰاًَُٞٓ بع
ِ َ َٕ اَئَِّ٘ب َُزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Müminun 23/26)

ٕٞ
ُ ْٗ ة ا
ِ ّ هَب ٍَ َع
ِ ُ ِث َٔب ًَظَّث٢ ۪ٗص ْغ
Nuh dedi ki “Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşı bana yardım et.”
(Kamer 54/9)

ْ َٝ ٕٞ
ٌ ُ٘ا َٓ ْجُُٞهَبَٝ ػ ْجضََٗب
ْ ًَظَّ َث
اػص ُِج َغ
َ اُٞحٍ كَ ٌَظَّثُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
Bunlardan önce Nuh‟un topluluğu da yalana sarılmış, kulumuzu yalancı yerine koymuşlardı. “Bu, cinlerin
etkisinde“ dediler. Böylece görevi engellendi.

(Kamer 54/10)

ص ْغ
ٌ ُِ َٓ ْـ٢ّ۪ٗ َ َُٓ اَّٚكَضَ َػب َعث
ِ َ ة كَب ْٗزٞ
O da Rabbine yalvardı: “ Yenik düştüm, bana yardım et.” dedi.
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(Müminun 23/27)

بَٜ ٤ ۪ع كَب ْؿُِ ْي كٞ
ْ  ا َ ِٕ اِٚ ٤ْ َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َدْٝ َ كَب
ُ َُّّ٘بع اُز
َ َكَٝ َِ٘ب كَ ِبطَا ََٓجب َء ا َ ْٓ ُغَٗب٤ ْدَٝ َٝ َُِ٘٘ب٤صَ٘غِ ْاُلُ ِْ َي ثِب َ ْػ
َٖ٣ ۪ اَُّظ٢ِ ك٢ َْ۪٘بغج
ِ  ََل رُشَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ ْاُوِٚ ٤ْ َِؿجَنَ َػ
َ ْٖ َٓ َِ َي ا ََِّلْٛ َ اَٝ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َجْٝ َِٓ ْٖ ًُ ٍَّ ػ
َ
َُٕٞ ْْ ُٓ ْـ َغهُٜ َِّٗا اُٞٔ َِظ
Biz de ona şöyle vahyettik: “Gemiyi gözetimimizde, vahyimize göre inşa et. Emrimiz gelip
geminin kazanı kaynadığında her türden iki eşi ve aleyhine emir çıkmış olan kişi dışında bütün
aileni gemiye al. Yanlış yapanlarla ilgili olarak benden bir istekte bulunma; onlar
boğulacaklardır.
(Hud 11/36)

ََُِٕٞ ْل َؼ٣ اُٞٗؾ ثِ َٔب ًَب
ْ ِ ِٓ َي ا ََِّل َٓ ْٖ هَ ْض َٰا ََٖٓ كَ ََل ر َ ْجزَئْٞ َُإْ َِٖٓ ِٓ ْٖ ه٣ ْٖ َُ ََُّٚٗحٍ اُٞٗ ٠َُِٰ  ا٢
َ  ِدُٝ۫ ُ اَٝ
Nuh‟a şu vahyedildi: “Şimdiye kadar inanmış olanlar bir yana, artık halkından kimse inanmayacaktır. Onların
yaptıkları yüzünden sakın kendini harap etme.”

(Hud 11/37)

َ َٖ٣ ۪ اَُّظ٢ِ ك٢ َْ۪٘بغج
َُٕٞ ْْ ُٓ ْـ َغهُٜ َِّٗا اُٞٔ َِظ
ِ  ََل رُشَٝ َِ٘ب٤ ْدَٝ َٝ َُِ٘٘ب٤صَ٘غِ ْاُلُ ِْ َي ثِب َ ْػ
ْ اَٝ
“Gözetimimizde ve vahyimize göre gemiyi yap. Yanlışlar içindeki o kimseler için de artık bana başvurma.
Çünkü onlar boğulacaklardır.”

(Hud 11/38)

ا َِّٓ٘ب كَ ِبَّٗبُٝ هَب ٍَ ا ِْٕ ر َ ْـش َُغِٚۜ ْ٘ ِٓ اٝؿ ِش ُغ
ْ ٣َ َٝ
َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ َٓ ََلٌ ِٓ ْٖ هِٚ ٤ْ َِ ًَُِّ َٔب َٓ َّغ َػَٝ صَ٘ ُغ ْاُلُ ِْ َي
ِۜ َٗ ْـش َُغ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ًَ َٔب ر َ ْـش َُغ
َٕٝ
Nuh gemiyi yapıyordu. Halkının ileri gelenleri oradan her geçtiklerinde Nuh ile eğleniyorlardı. O da şöyle
diyordu: “Siz bizimle eğleniyorsanız, biz de sizinle eğleneceğiz. Tıpkı sizin eğlendiğiniz gibi.

(Hud 11/39)

ٌْ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ ػظ
ٌ َ َػظِٚ ٤ ۪أْر٣َ ْٖ َٓ َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ ِٚ ٤ْ َِ ِذ َُّ َػ٣َ َٝ ِٚ ٣ُ ْش ۪ؼ٣ اة
َ َك
َ ْٞ ـ
Alçaltıcı azap kime gelecekmiş ve kalıcı azap kime inecekmiş; nasıl olsa yakında öğreneceksiniz”
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(Hud 11/40)

ْٖ َٓ َِ َي ا ََِّلْٛ َ اَٝ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َجْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ ٍَّ ػَٜ ٤ ۪اد ِٔ َْ ك
ْ ع هُ َِْ٘بٞ
ُ َُّّ٘بع اُز
َ َكَٝ  اِطَا ََٓجب َء ا َ ْٓ ُغَٗب٠َدزَٓه
ٌَ ٤ َُِ۪ ا ََِّل هَٚٓ  ََٓٓب َٰا ََٖٓ َٓ َؼَٝ َِٖۜ َٓ  َٓ ْٖ َٰاَٝ ٍُ ْٞ َ ْاُوِٚ ٤ْ َِؿ َجنَ َػ
َ
Sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı kaynadı. Nuh‟a dedik ki “Erkekli dişili her türden birer çifti ve
hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni, bir de inanıp güvenenleri gemiye bindir.” Pek azı dışında Nuh ile
birlikte inanıp güvenen olmamıştı.

(Müminun 23/28)

َّ ِّ ْٞ ََ٘ب َِٖٓ ْاُو٤ َٗ هج١ ۪ ْاُلُ ِْ ِي كَوُ َِ ْاُ َذ ْٔضُ ِ هّٰللِ اَُّظ٠َِ َٓ ْٖ َٓ َؼ َي َػَٝ ذ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ْٗ َ ْذ ا
َ ٣َٞ َ كَ ِبطَا ا ْؿز
Yanındakilerle beraber sen de gemiye yerleştiğinde de ki “Her şeyi mükemmel yapmak Allah‟ın
özelliğidir; yanlışlar içindeki o topluluktan bizi kurtaran O‟dur.”
(Hud 11/41)

ٌْ ٤ع َع ۪دٞ
ْ ٍَ هَبَٝ
ٌ ُ َُـَل٢ّ ِۜب ا َِّٕ َع ۪ثَٜ ٤ َٰ ُٓ ْغؿَٝ بَٜ ٣َّللاِ َٓ ْج َٰغ
ب ثِ ْـ ِْ هَٜ ٤ ۪ا كُٞاع ًَج
Nuh dedi ki “Haydi binin. Bunun akıp gitmesi de durması da Allah‟ın adıyladır. Benim Rabbim çok bağışlar,
ikramı da boldur.”

(Hud 11/44)

ْ َٞ َ ا ْؿزَٝ  ْاَلَ ْٓ ُغ٢
د
ُ َٓب ا َ ْع٣َ ََ ٤ ۪هَٝ
ِ ُهَٝ ط ْاُ ََٓٔب ُء٤
َ ب٣َ َٝ  ََٓٓب َء ِى٢ض ا ْثَِ ۪ؼ
َ  ۪ؿَٝ ٢ؿ ََٓٔب ُء ا َ ْه ِِ ۪ؼ
َ ع
َّ ِّ ْٞ َ ََ ثُ ْؼضًا ُِ ِْو٤ ۪هَٝ ِ ١
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ّ  ِصٞ ْاُ ُج٠ََِػ
“Ey yer! Suyunu yut! Ey gök sen de açıl!” dendi. Sular çekildi, iş tamamlandı, gemi Cudi‟nin üstüne oturdu ve
şöyle dendi: “Yanlışlar içindeki o topluluk olmaz olsun.”

(Müminun 23/29)

َٖ٤ ُ۪ ُْغ ْاُ ُٔ ْ٘ ِؼ٤ذ َس
َ ْٗ َ اَٝ بع ًًب
َ َ ُٓ ْ٘ؼَ ًَل ُٓج٢ ُْ۪٘ هُ َْ َعةّ ِ ا َ ْٗ ِؼَٝ
De ki “Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en iyi ağırlayan sensin.”
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(Müminun 23/30)

ٍ َب٣ َٰط ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٤ َِ۪ا ِْٕ ًَُّ٘ب َُ ُٔ ْجزَٝ د
Bu olayda alınacak dersler vardır. Yaptığımız sadece ağır bir imtihandan geçirmektir.
(Kamer 54/15)

 َْ ِٓ ْٖ ُٓضَّ ًِ ٍغَٜ ََخً ك٣ب َٰاََٛٓ َُوَ ْض ر َ َغ ًَْ٘بَٝ
Gemiyi, bir belge olarak bıraktık. Hiç öğüt alan var mı?

(Kamer 54/16)

ُٗظ ُ ِعَٝ ٢ْق ًَبَٕ َػظَ ۪اث
َ ٤ٌَ َك
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış, bir düşünün!

(Müminun 23/31)

َٖ٣ ْْ هَ ْغًٗب َٰاس َ۪غِٛ ص ُ َّْ ا َ ْٗلَأَْٗب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِض
Sonra onların arkasından başka nesiller oluşturduk.
(Enam 6/6)

ؿ َِْ٘ب
ِ  ْاَلَ ْع٢ ْْ ِكُٛ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْغ ٍٕ َٓ ٌََّّ٘بِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َغ٣َ ْْ ََُا
َ ا َ ْعَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ َُ ض َٓب
ا َ ْٗلَأَْٗبَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ِثظُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْذز١بع ر َ ْج ۪غ
َّ ُا
ً  ْْ ِٓ ْض َعِٜ ٤ْ َِـ ََٓٔب َء َػ
َ َٜ ْٗ َ َج َؼ َِْ٘ب ْاَلَٝ اعا
َٖ٣ ْْ هَ ْغًٗب َٰاس َ۪غِٛ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِض
Kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdığımızı görmeleri gerekmez mi? Bu dünyada size
vermediğimiz imkânları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar göndermiş, topraklarından akıp giden
ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka
nesiller oluşturmuştuk.

(Müminun 23/32)

ً ؿ
َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َُُٕٞ اَكَ ََل رَزَّوِٙۜ  ُْغ٤ؿ
ُ  ْْ َعِٜ ٤ ۪ؿ َِْ٘ب ك
ا هُٝ  ْْ ا َ ِٕ ا ْػجُضُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ كَب َ ْع
İçlerinden kendilerine bir elçi de gönderdik. “Allah‟a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız
yoktur; kendinizi yanlışlardan korumayacak mısınız?”
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(Müminun 23/33)

َٰ ْ بء
َب َٓب٤ْٗ ُّحِ اُضٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ْْ كُٛ اَرْ َغ ْكَ٘بَٝ ِاَل ِس َغح
ِ َا ثِ ِِ َٓوُٞ ًَظَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ اَُّظِٚ ِٓ ْٞ َهَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ هَٝ
َُٕٞة ِٓ َّٔب ر َ ْل َغث
ُ َ ْل َغ٣َٝ ُْٚ٘ ِٓ ًَُُِٕٞ ْ َأ ْ ًُ َُ ِٓ َّٔب رَأ٣ ْْ ٌُ ُِْ َٓظَا ا ََِّل ثَل ٌَغ ِٓضَٰٛ
Halkının içinden, kendilerine dünyalık olarak geniş imkânlar verdiğimiz halde görmezlikte
direnen ve Ahiretteki yüzleşmeyi yalan sayan ileri gelenler şöyle dediler: “Bu adam sizin gibi bir
insandan başka ne ki? O da sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.
(Enbiya 21/7)

َُٕٞٔ َِ ََ اُ ِظّ ًْ ِغ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ََل ر َ ْؼْٛ َ ا اَُِٞٓ َٔ ْْ كَ ْــِٜ ٤ْ َُِ ا٢دٞ
َٓ ۪ ُٗ ؿ َِْ٘ب هَ ْجَِ َي ا ََِّل ِع َج ًبَل
َ  ََٓٓب ا َ ْعَٝ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.

(Enbiya 21/8)

َّ ًَُُِٕٞ ْ أ٣َ ـضًا ََل
َٖ٣ ۪ا سَب ُِضُٞٗ َٓب ًَبَٝ ّب
َ  ْْ َجُٛ  َٓب َج َؼ َِْ٘بَٝ
َ اُط َؼ
Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

(Furkan 25/7)

َّ َُ ًُ ْ َأ٣ ٍِ ٞؿ
ٌَُٕٞ َ٤َ ََِٓ ٌي كِٚ ٤ْ َُِ َََٓل ا ُ ْٗ ِؼ ٍَ اْٞ َُ م
ُ اُغ
َّ ظَاَٰٛ ٍِ ا َٓبُُٞهَبَٝ
ِ ِۜ اَٞ  ْاَلَ ْؿ٢ِ ك٢َ ْٔ ۪ل٣َٝ ّب
َ َاُطؼ
غا٣
ً ُ۪ َٗظََٚٓؼ
Şunu da dediler: “ Bu nasıl elçi? Yiyor, içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi de uyarıcılık
işinde ona eşlik etseydi olmaz mıydı?

(Furkan 25/20)

َّ ًَُُِٕٞ ْ أ٤َ َُ ْْ ُٜ ََّٖٗ ا َََِّٓل ِا٤ ِ۪ؿ
ُ ْٔ ٣َ َٝ ّب
 َج َؼ َِْ٘بَٝ م
َ ؿ َِْ٘ب هَ ْجَِ َي َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ
َ  ََٓٓب ا َ ْعَٝ
ِ ِۜ اَٞ  ْاَلَ ْؿ٢َٕ ِكٞل
َ اُط َؼ
ِۜ
غا٤
ْ َ ط كِزَْ٘خً اَر
ٍ ع ٌُ ْْ ُِ َج ْؼ
ً  ًَبَٕ َعث َُّي ثَ ۪صَٝ َٕٝص ِج ُغ
َ َث ْؼ
Senden önce gönderdiğimiz elçilerin hepsi de yer içer; çarşıda pazarda dolaşırdı. Sabrınızı denemek için birinizi
diğeriniz için sıkıntı kaynağı yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.

(Müminun 23/34)

َ َ َُ ِئ ْٖ اَٝ
َٕٝغ ْؼز ُ ْْ ثَل ًَغا ِٓضَِْ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِطًا َُشَب ِؿ ُغ
Eğer sizin gibi bir insana boyun eğecek olursanız kesinlikle kaybedersiniz.
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(Furkan 25/41)

ً ؿ
َ  َث َؼ١ ۪ظَا اَُّظَٰٛ َ  ِۜا اًٝ  ُؼُٛ ٗ ََي ا ََِّلُٝز َّ ِشظ٣َ ِْٕ  َى اْٝ َ اِطَا َعاَٝ
َلٞ
ُ َّللاُ َع
ش ه
Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.

(Furkan 25/42)

اة
َ ََٕ ْاُ َؼظْٝ َ َغ٣ َٖ٤َٕ ۪دُٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
ِ ُ٤َُ َا ِْٕ ًَبص
َ َٝ  ِۜبَٜ ٤ْ َِصجَ ْغَٗب َػ
َ ْٕ َ  َََٓل اْٞ َُ زَِ٘بَٜ ُِ عَُِّ٘ب َػ ْٖ َٰا
َ ْٞ ؿ
ً ؿ ۪ج
َل٤
َ َ َٓ ْٖ ا
َ َُّ ظ
“Eğer direnmeseydik az kalsın bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı.” diyorlar. Azabı görünce yolu yanlış
olanın kim olduğunu öğrenirler.

(İsra 17/47)

َّ ٍُ ُٞو٣َ  اِ ْطَٟٞٓ َٰ  ْْ ٗ َْجُٛ اِ ْطَٝ  َْي٤ََُِٕ اَُٞ ْـز َ ِٔؼ٣ ۪ َٓ اِ ْطَٕٚ ِثُٞ ْـز َ ِٔؼ٣َ ٗ َْذ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
ِْٕ َٕ اُٞٔ ُِ اُظب
عاٞ
ً َٕ ا ََِّل َع ُج ًَل َٓ ْـ ُذُٞرَز َّ ِجؼ
Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu
kimselerin: “Peşinden gittiğiniz büyülenmiş bir adamdan başkası değildir” dediklerini de iyi biliriz.

(İsra 17/48)

ُ ْٗ ُ ا
ً ؿ ۪ج
َل٤
َ َا َُ َي ْاَلَ ْٓضَب ٍَ كُٞظ َغث
َ ْق
َ َُٕٞؼ٤َ ْـز َ ۪ط٣ ا كَ ََلُِّٞع
َ ٤ًَ ظ ْغ
Baksana seni nelere benzettiler de sapıttılar. Artık bir çıkış yolu bulamazlar.

(Müminun 23/35)

َ  ِػَٝ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ َغاثًبَٝ ْْ ُّ َ ِؼضُ ًُ ْْ اََّٗ ٌُ ْْ اِطَا ِٓز٣َا
َٕٞظب ًٓب اََّٗ ٌُ ْْ ُٓ ْش َغ ُج
Ölüp de toprak ve kemik parçaları haline geldikten sonra topraktan yeniden çıkarılacağınızı
vaat ediyor, öyle mi?
(İsra 17/49)

َ ا َءاِطَا ًَُّ٘ب ِػَُُٞٓ هَبَٝ
ضًا٣ َ۪ٕ س َِْوًب َجضُٞصُٞ ُعكَبرًب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼَٝ ظب ًٓب
Şunu da dediler: “Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni
bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız?”

(İsra 17/50)

ضًا٣ ۪ َدضْٝ َ بعح ً ا
َ ا ِد َجًُُٞٗٞ َْ ُه
De ki “İster taşa, ister demire dönüşün.
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(İsra 17/51)

َ َ ك١ ۪ضُٗ َِۜب هُ َِ اَُّظ٤ُ ۪ؼ٣ ْٖ َٓ َُُُٕٞٞو٤َ ـ
 ٍَ َٓ َّغ ٍحَّٝ َ ط َغ ًُ ْْ ا
ُ ٢ ۪ ٌْجُ ُغ ك٣َ  س َِْوًب ِٓ َّٔبْٝ َ ا
َ َع ًُ ْْ كُٝ
ِ صض
جًب٣َٕ هَ ۪غٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ هُ َْ َػ َٰ َٓـَٞ ِۜ ُٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ؿ
َ  َْي ُع ُ۫ ُؤ٤ََُِٕ اُُٞ ْ٘ ِـع٤ـ
َ َك
İsterse içinizde büyüttüğünüz bir yaratık haline gelin.” Diyecekler ki “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki
“Baştan yaratılışınızın kuralını koyan.” Şaşkın bir biçimde baş sallayarak diyecekler ki “Peki ne zaman?” De ki
“Belki pek yakında.”

(Ta Ha 20/55)

ٟبعح ً ا ُ ْس َٰغ
َ َ ب ُٗ ْش ِغ ُج ٌُ ْْ رَٜ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ًُ ُض٤ب ُٗ ۪ؼَٜ ٤ ۪كَٝ ْْ ًُ ب َسَِ ْوَ٘بَٜ ْ٘ ِٓ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.

(Kıyame 75/3)

َ بٕ اََُّ ْٖ ٗ َْج َٔ َغ ِػ
ُ ـ
ُِٚۜ َٓ ظب
ُ ـ
ِْ ت
َ ْٗ اَل
َ َ ْذ٣َا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?

(Kıyame 75/4)

َٓ
َُٚٗ َثَ٘ب١
َ ُٗ ْٕ َ  ا٠َِٰ َٖ َػ٣ هَبص ِ۪ع٠َِٰ َث
َ ِٞ ّ ـ
Evet, onların parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

(Müminun 23/36)

َُٕٝ َػضُٞبد ُِ َٔب ر
َ َٜ ٤ْ َٛ بد
َ َٜ ٤ْ َٛ
Olmayacak şeyler vaat ediliyor size; hem de hiç olmayacak şeyler!

(Müminun 23/37)

َٖ٤ ۪صُٞ َٓب ٗ َْذ ُٖ ِث َٔ ْجؼَٝ ب٤َ ٗ َْذَٝ ُدُٞٔ َٗ ب٤َ ْٗ ُّبرَُ٘ب اُض٤َ  ا ََِّل َد٢
َ ِٛ ِْٕ ا
Dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz, yeniden hayat buluruz. Ama topraktan
kalkacak değiliz.
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(Casiye 45/24)

ْٖ ِٓ  ْْ ِث َٰظ ُِ َيُٜ َُ  َٓبَٝ  ُغْٛ َّ ِِ ٌُ ََٓ٘ب ا ََِّل اُضْٜ ُ٣  َٓبَٝ ب٤َ ٗ َْذَٝ ُدُٞٔ َٗ ب٤َ ْٗ ُّبرَُ٘ب اُض٤َ  ا ََِّل َد٢
َ ِٛ ا َٓبُُٞهَبَٝ
ُ ٣َ  ْْ ا ََِّلُٛ ِْٕ ِػ ِْ ٍْ ا
َُّٕٞ٘ظ
Şöyle derler: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölür, yeniden hayat buluruz. Bizi bitiren zamandır.” Bu
konuda bildikleri bir şey yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

(Bakara 2/28 )

َُٕٞ ر ُ ْغ َجؼِٚ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ ص ُ َّْ ا٤٤۪ ُ ْذ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ َب ًُ ْْ ص٤ارًب كَب َ ْدَٞ ْٓ َ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ اَٝ ِبّٰلل
َٕ ثِ هْٝق ر َ ٌْلُ ُغ
َ ٤ًَ
Allah‟a karşı nasıl iyilikbilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek
ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Müminun 23/38)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْ ِث ُٔإَُٚ ُٖ  َٓب ٗ َْذَٝ َّللاِ ًَ ِظثًب
 ه٠َِ َػٟ ا ََِّل َع ُج ٌۨ ٌَ ا ْكز َ َٰغَٞ ُٛ ِْٕ ا
Bu var ya, uydurduğu yalanı Allah‟a mal eden adamın tekidir. Biz ona inanacak değiliz.”

(Müminun 23/39)

ٕٞ
ُ ْٗ هَب ٍَ َعةّ ِ ا
ِ ُ ثِ َٔب ًَظَّث٢ ۪ٗص ْغ
Elçi dedi ki “Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşı bana yardım et.”
(Yusuf 12/109)

ض
ِ  ْاَلَ ْع٢ِا كٝغ٤
ُ َ ۪ـ٣ ْْ ََِ اَكِٟۜ  َِ ْاُوُ َٰغْٛ َ  ْْ ِٓ ْٖ اِٜ ٤ْ َُِ ا٢دٞ
َٓ ۪ ُٗ ؿ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ا ََِّل ِع َج ًبَل
َ  ََٓٓب ا َ ْعَٝ
َٰ ْ اع
ُ ْ٘ َ٤َك
َُِٕٞ ِۜا اَكَ ََل ر َ ْؼ ِوْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٌْغ َُِِّظ٤اَل ِس َغحِ َس
ُ ََُضَٝ ْْ ِۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّظ
َ ٤ًَ اٝظ ُغ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler, o kentlerin halkından vahyettiğimiz erkeklerdi. Bunlar yeryüzünde
dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler? Ahiret yurdu Allah‟tan çekinerek
kendini bozmayanlar için elbette daha iyidir. Aklınızı kullanmaz mısınız?

(Yusuf 12/110)

َ َٝ َُ ؿ
ُُّ َغص٣  ََلَٝ لب ِۜ ُء
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ٢
ْ َٗ ْْ ُٛ ا ََٓجب َءُٞ ْْ هَ ْض ًُ ِظثُٜ ََّٗا اَُّٞ٘ٓ ظ
ُ اُغ
ُّ ؾ
َ َْٔـ٤َ اِطَا ا ْؿز٠َدزَٓه
َ ص ُغَٗب كَُ٘ ِ ّج
َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْج ِغْٞ َؿَ٘ب َػ ِٖ ْاُو
ُ ْ ثَأ
O elçiler umutlarını kesmiş ve yalancı yerine konuldukları kanaatine varmışlarsa yardımımız gelir, sonra tercih
ettiğimizi kurtarırız. Azabımız, suçlular topluluğundan engellenemez.
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(Müminun 23/40)

َٖ٤ِ۪ٓ ص ِج ُذ َّٖ َٗبص
ْ ُ٤َُ ٍَ ٤ َِ۪هَب ٍَ َػ َّٔب ه
Allah dedi ki: “Çok geçmeden pişman olacaklardır.”

(Müminun 23/41)

َّ ِّ ْٞ َؿضََٓب ًء كَجُ ْؼضًا ُِ ِْو
ُ ْْ ُٛ ن كَ َجؼَ َِْ٘ب
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
َّ ُ ُْ اُٜ ْكَب َ َسظَر
ِ ّ  َذخُ ثِ ْبُ َذ٤ْ ص
Bunun üzerine o ses tüm gerçekliğiyle onları yakaladı; hepsini çer çöpe çevirdik. Yanlışlar
içindeki topluluklar def olsunlar!
(Araf 7/96)

ٍ  ْْ ثَ َغ ًَبِٜ ٤ْ َِا َُلَز َ ْذَ٘ب َػْٞ َارَّوَٝ اَُٞ٘ٓ  َٰاٟ ََ ْاُوُ َٰ َٓغْٛ َ  ا َ َّٕ اْٞ ََُٝ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ض
َّ ُد َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ ـ
ِ  ْاَلَ ْعَٝ بء
ََُٕٞ ٌْ ِـج٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٛ ا كَب َ َس ْظَٗبًَُٞظَّث
Eğer o kentlerin ahalisi, inanıp güvenerek Allah‟tan çekinselerdi, onlara, yerin ve göklerin bolluk ve bereketini
açardık. Fakat yalana sarıldılar. Biz de onları yapıp ettiklerine karşılık yakalayıverdik.

(Yunus 10/98)

ْ َ٘ٓ خٌ َٰا٣َ َذ هَ ْغ
ْ ٗ ََل ًَبْٞ ََِك
اة
َ ًَ اَُٞ٘ٓ ؾ َُ ََّٓٔب َٰا
َ َ ػظ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ل ْلَ٘ب َػ
َ ِۜ ُُٗٞ٣ َّ ْٞ َب ا ََِّل هََٜٓ ُٗ َٔب٣ب ۪آََٜ َذ كََ٘لَ َؼ
ٖ٤
ٍ  ۪د٠َُِٰ  ْْ اُٛ  َٓز َّ ْؼَ٘بَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُضٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ِ ك١ْاُ ِش ْؼ
Keşke bir kent çıksaydı da azap gelip çatmadan önce inanıp güvenseydi ve böylece imanları kendilerine fayda
verseydi. Bunun tek istisnası Yunus‟un halkıdır. İnanıp güvendikleri zaman dünya hayatında onlardan rezillik
azabını kaldırdık ve belli bir süre refah verdik.

(Müminun 23/42)

ِۜ ًٗب َٰاس َ۪غٝ ْْ هُ ُغِٛ ص ُ َّْ ا َ ْٗلَأَْٗب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِض
َٖ٣
Sonra onların ardından da başka nesiller ortaya çıkardık.
(Mearic 70/40)

َٕٝة اَِّٗب َُوَبص ُِع
ِ َبع
ِ  ْاُ َٔـَٝ م
ِ كَ َََٓل ا ُ ْه ِـ ُْ ِث َغةّ ِ ْاُ َٔل
ِ َبع
Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.
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(Mearic 70/41)

َٖ٤ ۪هُٞ َٓب ٗ َْذ ُٖ ِث َٔ ْـجَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ًْغا٤ ا َ ْٕ ُٗ َج ِضّ ٍَ َس٠َِٓ َٰ َػ
O kafirlerin yerine daha iyisini getirmenin ölçüsünü! Biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

(Müminun 23/43)

ِۜ َ ْـزَأ ْ ِس ُغ٣  َٓبَٝ بَٜ ََِٓب ر َ ْـ ِج ُن ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َج
َٕٝ
Bir toplum kendine biçilen süreyi ne öne alabilir ne de erteleyebilir.
(Nahl 16/61)

َٓ
ُ ِبؽ ث
٠ًّٔ ـ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اسظ ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َج٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّس ُغ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ َٓصَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َغ َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ  ْـز َ ْو ِض٣َ  ََلَٝ ًؿب َػخ
َ ََٕٝ ْـزَأ ْ ِس ُغ٣  ْْ ََلُٜ ُِكَ ِبطَا ََٓجب َء ا َ َج
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.

(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َغ َى َػُٞـج
٠َُِٓ َٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّس ُغ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ َٓصَاثَّ ٍخٛ ِغْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اسظ ُ ه
َ ًَ بؽ ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
غا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبطَا ََٓجب َء ا َ َج٠ًّٔ ـ
ً ۪ ثَ ۪صَّٙللاَ ًَبَٕ ِث ِؼجَب ِص
َ ُٓ ٍَ ا َ َج
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.

(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َج َؼ َِْ٘بَٝ عب
ً  ْْ َث ْؼُٜ ع
ُ ؿََِ٘ب رَزْ َغ ِۜا ًَُِّ َٔب ََٓجب َء ا ُ َّٓخً َع
ُ ؿ َِْ٘ب ُع
َ ُ كَبَرْ َج ْؼَ٘ب َث ْؼُٙٞب ًَظَّثَٜ ُُٞؿ
َ ص ُ َّْ ا َ ْع
َ ۪ا َ َدبص
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََلْٞ َش كَجُ ْؼضًا ُِو٣
Sonrasında da elçilerimizi ardarda gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz
de o toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük.
İnanmayan topluluklar def olsunlar!
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(Ankebut 29/40)

ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َذخ٤ْ ص
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َسظَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بصجًب
ِ  َدِٚ ٤ْ َِؿ َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْعُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كٚكَ ٌُ ًَّل ا َ َس ْظَٗب ِثظَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ ـ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َغ ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ض
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َس
َ  ْاَلَ ْعِٚ ـ ْلَ٘ب ِث
ْ ٣َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.

(Müminun 23/45)

َ ِْ ؿ
ٖ٤
ُ َٝ برَِ٘ب٣َ َٕ ِث َٰبٝ ُغَٰٛ ُٙاَسَبَٝ ٠ َٰؿُٞٓ ؿ َِْ٘ب
َ ص ُ َّْ ا َ ْع
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Sonra Musa‟yı ve kardeşi Harun‟u âyetlerimizle ve açık bir yetki ile elçi yaptık;
(Ta Ha 20/42)

١ ِط ًْ ۪غ٢ ۪ب ك٤َ َِ٘ ََل رَٝ ٢ ۪بر٣َ ى ِث َٰبٞ
َ ا َ ُسَٝ ذ
َ ْٗ َ َتْ اٛاِ ْط
Kardeşini yanına al ve belgelerimle birlikte git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin.

(Ta Ha 20/43)

َ ََُِّٕٚٗ اْٞ  كِ ْغ َػ٠َُِٰ جََٓب اَٛ اِ ْط
٠غ َٰـ
Firavun‟a gidin; o haddini aştı.

(Ta Ha 20/44)

َ ُكَو
٠َ ْش َٰل٣ ْٝ َ َزَظَ ًَّ ُغ ا٣ ًَُِّّٚ٘ب َُ َؼ٤ِ َُ  ًَلْٞ َُ هَُٚ َلٞ
Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır veya korkar.”

(Ta Ha 20/45)

ْ ٣َ ْٕ َ  اْٝ َ  ََٓ٘ب ا٤ْ َِغ َػ
َ  ْل ُغ٣َ ْٕ َ َبف ا
٠ط َٰـ
ُ هَ َبَل َعثَّ ََٓ٘ب اََِّٗ٘ب َٗش
Dediler ki “Rabbimiz! Bize karşı çok ileri gider veya haddi aşar diye korkuyoruz.”

(Ta Ha 20/46)

ٟا َ َٰعَٝ  َٓؼَ ٌُ ََٓٔب ا َ ْؿ َٔ ُغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ ََل رَشَب َٓكَب ا
“Korkmayın, ben sizinle beraberim; dinlerim ve görürüm” dedi.
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(Ta Ha 20/47)

َ ؿ
ََٓ ُُ كَوٙب٤َ كَأ ْ ِر
ْٖ ِٓ  ٍخ٣َ َبى ِث َٰب
َ ْ٘ ِۜ ْْ هَ ْض ِجئُٜ  ََل رُؼَ ِظّ ْثَٝ ََ ٣ اِ ْؿ ََٓغ ۪اء٢َٓ َ۪٘ل َع ِثّ َي كَب َ ْع ِؿ َْ َٓ َؼَ٘ب َثٞ
ُ َل اَِّٗب َعٞ
ٟ َٰضُٜ ُ َٓ ِٖ ارَّجَ َغ ْا٠َِٰ ـ ََل ُّ َػ
َّ ُاَٝ َع ِثّ ِۜ َي
Hemen gidin de ona deyin ki “Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını serbest bırak da bizimle gelsinler.
Onlara eziyet edip durma. Bak, biz sana Rabbinden bir belge getirdik. O‟nun yoluna giren esenlik ve güvenliğe
erer.

(Mümin 40/53)

بة
َ َ  ََ ْاُ ٌِز٣ اِ ْؿ ََٓغ ۪اء٢َٓ ۪٘ َعصَْ٘ب َثْٝ َ اَٝ ٟ َٰضُٜ ُ ْا٠ؿ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْض َٰارَٝ
Musa'ya o doğruluk rehberini verdik. O Kitab‟a İsrailoğullarını da mirasçı kıldık.

(Mümin 40/54)

ة
ِ  ْاَلَ ُْ َجب٢ُِ ٝ۬ ُ َِلٟ ِط ًْ َٰغَٝ ًٟضُٛ
O, bir rehber ve sağlam duruşlular için doğru bilgi kaynağıdır.

(Müminun 23/46)

َٖ٤ ُ۪ ًٓب َػبْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ ا۪ٝ كَب ْؿز َ ٌْجَ ُغٚ َٓ َ َ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  كِ ْغ َػ٠َُِٰ ا
Firavun‟a ve onun ileri gelenlerine gönderdik ama büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini
üstün gören bir topluluktu.

(Müminun 23/47)

َُٕٝ َٔب ََُ٘ب َػبثِضُٜ ُٓ ْٞ َهَٝ  ِْٖ ِٓضْ َِِ٘ب٣ا اَُٗإْ ِٓ ُٖ ُِجَل ََغَُُٞٓ كَوَب
Şöyle dediler: “Bizden bir farkı olmayan şu iki kişiye mi inanacağız? Üstelik toplumları bize
kölelik etmekteler.”

(Müminun 23/48)

َٖ٤ٌ۪ َِْٜ ُٔ ُا َِٖٓ ْاُٞٗ َٔب كَ ٌَبُٛ ُٞكَ ٌَظَّث
Böylece ikisini de yalancı saydılar da sonunda etkileri kaybolanlara karıştılar.
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(Müminun 23/49)

َُٕٝزَضْٜ َ٣ ْْ ُٜ ََِّبة َُؼ
َ َ  ْاُ ٌِز٠ؿ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْض َٰارَٝ
Halbuki doğru yolu bulsunlar diye Musa‟ya Kitap da vermiştik.
(İsra 17/2)

ِۜ ً ً۪ َٝ ٢ ُ۪ٗٝا ِٓ ْٖ صُٝ ََ ا َ ََّل رَز َّ ِشظ٣ اِ ْؿ ََٓغ ۪اء٢َٓ َ۪٘ ُِجًٟضُٛ ُٙ َجؼَ َِْ٘بَٝ بة
َل٤
َ َ  ْاُ ٌِز٠ؿ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Musa‟ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu, benimle kendi aranıza
bir vekil koymayasınız, diyedir.

(Enam 6/154)

ً َع ْد َٔخَٝ ًٟضُٛ َٝ ٍء٢َ
ً ر َ ْل ۪صَٝ َٖـ
َ َ  ْاُ ٌِز٠ؿ
َ  ا َ ْد١َٓ ۪ اَُّظ٠َِبة ر َ َٔب ًٓب َػ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ ص ُ َّْ َٰار
ْ َل ُِ ٌُ َِّ ك٤
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّبء َع ِث
ِ َ ْْ ِث ِِ َٓوُٜ ََُِّ َؼ
Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun
diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

(Müminun 23/50)

ٖ٤
ِ حٍ طَاَْٞ  َعث٠َُِٰ  ََٓٔب اُٛ َ٘ب٣ْ َٝ  َٰاَٝ ًَخ٣َُٓ َٰاَّٚٓ ُ اَٝ َْ َ٣ َجؼَ َِْ٘ب اثَْٖ َٓ ْغَٝ
ٍ  َٓ ۪ؼَٝ د هَ َغ ٍاع
Meryemoğlu‟nu da annesini de birer belge yaptık. Onları, düzlüğü ve suyu olan bir tepeye
yerleştirdik.
(Enbiya 21/91)

ْ ٘ص
َٖ٤۪ٔ ََُخً ُِ ِْؼَب٣ب َٰآََٜ َ٘ا ْثَٝ َبٛ َجؼَ َِْ٘بَٝ دَ٘بٝ
ِ ب ِٓ ْٖ ُعَٜ ٤ ۪ب كََ٘لَ ْشَ٘ب كَٜ َذ كَ ْغ َج
َ  ا َ ْد٢َٓ ۪اَُّزَٝ
Namusunu korumuş olan kadının; Meryem‟in içine de ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu bütün çağdaşlarına
bir belge yapmıştık.

(Meryem 19/20)

ُ ٢ ُ۪ ٕٞ
ْ َُهَب
ُ ٌُ ٣َ ٠ذ اَٗه
ًّب٤َُ ْْ اَىُ َث ِـَٝ  َثل ٌَغ٢ ْ۪٘ــ
َ ْٔ ٣َ ْْ ََُٝ ٌّ ؿ ََل
Meryem dedi ki “Benim nereden çocuğum olacak; bana erkek eli değmedi. Yoldan çıkmış biri de değilim.”

(Meryem 19/21)

ًّب٤ع
ِ َُِِّ٘ ًَخ٣َُٓ َٰاََِٚ ُِ٘ َْجؼَٝ ٌٖ ّ٤ِ َٛ ٢
ِ  ًَبَٕ ا َ ْٓ ًغا َٓ ْوَٝ  َع ْد َٔخً َِّٓ٘بَٝ بؽ
َّ َِ َػَٞ ُٛ هَب ٍَ ًَ َٰظ ُِ ِي هَب ٍَ َعث ُِّي
"Öyle olacak! dedi. Rabbin buyurdu ki „O, bana kolaydır, onu insanlar için bir belge ve katımızdan bir ikram
kılacağız.' Bu, kararı verilmiş bir iştir."
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(Meryem 19/22)

ْ َُ كَب ْٗز َ َجظْٚكَ َذ ََِٔز
ًّب٤ص
ِ َ۪ َٓ ٌَبًٗب هٚد ِث
Arkasından ona hamile kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi.

(Meryem 19/23)

ْ َُ ِج ْظعِ اَُّ٘ ْشَِ ِخ هَب٠َُِٰ َبض ا
ُّ ِٓ ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣ ذ
ًّب٤ًب َٓ ْ٘ ِـ٤ ًُ ْ٘ذُ َٗ ْـَٝ ظَاَٰٛ ََ ذ هَ ْج
ُ َب ْاُ َٔشٛكَب َ ََٓجب َء
Sonra doğum sancıları onu, hurma ağacına doğru sürükledi. “Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim!”
dedi.

(Meryem 19/24)

ًّب٣ؿ ِغ
َ  هَ ْض َجؼَ ََ َعث ُِّي ر َ ْذز َ ِي٢ ۪ٗ َب ا َ ََّل ر َ ْذؼََٜٓ ِب ِٓ ْٖ ر َ ْذزَٜ ٣كََ٘ب َٰص
Melek aşağıdan şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı.

(Meryem 19/25)

ْ ِـبه
َ  ِْي ُع٤َِػ َػ
 ًّْۘب٤ِ٘غجًب َج
َ ُ  ِْي ِث ِج ْظعِ اَُّ٘ ْشَِ ِخ ر٤َُِ ا١ ۪ َّٓؼُٛ َٝ
Bu hurma ağacını kendine doğru salla da üzerine taze olgun hurma dökülsün.

(Müminun 23/51)

َّ َِٖٓ اًُُِٞ َُ ؿ
ٌْ ِۜ ٤ َِ۪ٕ َػَُِٞٔ  ِث َٔب ر َ ْؼ٢ّ۪ٗ ِصب ُِ ًذ ِۜب ا
ِ ّجَب٤ِ اُط
ُ اُغ
ُّ بَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ اَُِٞٔ ا ْػَٝ د
Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Ben ne yaptığınızı bilirim.

(Müminun 23/52)

ٕٞ
ِ َٝ ً۪ َٓ ا ُ َّٓز ُ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخٙ ِظَٰٛ َِّٕ اَٝ
ِ ُاَٗ َ۬ب َعثُّ ٌُ ْْ كَبرَّوَٝ ً ادضَح
İşte bu sizin toplumunuzdur, tek bir toplum! Ben de Rabbinizim; bana yanlış yapmaktan
sakının.
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(Bakara 2/213 )

ّ َّٖ ُٓ َج٤۪ َّللاُ اَُّ٘ ِج
َ ادضَح ً كَ َج َؼ
ن
ِ َٝ ًبؽ ا ُ َّٓخ
ش ه
ُ ًََُّ٘بَٕ ا
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗؼَ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ظ ِ۪عَٝ َٖ٣ل ِ۪غ
ِ ّ بة ِثب ُْ َذ
ْ  َٓبَٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ا كُٞاسزََِل
ْ  َٔب٤ ۪بؽ ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِض َٓب ََٓجب َءرُٙٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ا ََِّل اَُّظِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ ْذ ٌُ َْ َث٤َ ُِ
َ ََِاسز
ْ ا ُِ َٔبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّظ
١ ۪ضْٜ ٣َ َُّللا
 هَٝ ِٚۜ ۪ ِٗ ن ِث ِب ْط
 هَٟضَٜ َ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤َّ٘بدُ َث ْـ٤ِ ْاُ َج
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َذِٚ ٤ ۪ا كُٞاسزََِل
ْ٤ٍ ۪ص َغاغٍ ُٓ ْـزَو
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ لب ُء ا
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan Nebiler görevlendirmiş; onlarla birlikte,
gerçekleri içeren kitap da indirmiştir ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin. Kitap
hakkında ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmaz. Bu da açık ayetler geldikten sonra
birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklanır. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda,
inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.

(Yunus 10/19)

ِۜ ُبسزََِل
ْ َادضَح ً ك
ْ َؿجَو
 َٔب٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َٝ ًبؽ اِ َََّٓل ا ُ َّٓخ
ُ َُّ٘ َٓب ًَبَٕ اَٝ
ِ ُذ ِٓ ْٖ َع ِثّ َي َُو
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ اٞ
َ ع
ََُٕٞ ْشز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar olmasaydı,
onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

(Müminun 23/53)

َّ َكَزَو
َٕٞ ْْ كَ ِغ ُدِٜ ٣ْ َة ِث َٔب َُض
ٍ  ْْ ُػثُ ًغ ِۜا ًُ َُّ ِد ْؼُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ثُٛ ا ا َ ْٓ َغُٞط َٓؼ
Yazdıkları kitaplarla din işlerini aralarında parçalarlar. Her cemaat kendinde olanla övünür.
(Enam 6/159)

ْْ ُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ ؼًب َُ ْـ٤َ ا ِكُٞٗ ًَبَٝ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا صَُٖٞ كَ َّغه٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
 ه٠َُِ ْْ اُٛ  ِۜ ٍء اَِّٗ ََٓٔب ا َ ْٓ ُغ٢َ
ْ  ك٢ ۪ ْْ كُٜ ْ٘ ِٓ ذ
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ اُِٞٗث َٔب ًَب
Dinlerini bölüp belli kişiler etrafında kümeleşenler var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi
Allah‟a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir.

(Rum 30/32)

َٕٞ ْْ كَ ِغ ُدِٜ ٣ْ َة ِث َٔب َُض
ٍ ؼً ِۜب ًُ َُّ ِد ْؼ٤َ ا ِكُٞٗ ًَبَٝ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا صَُٖٞ كَ َّغه٣ َِ۪ٖٓ اَُّظ
Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her bir hizip kendinde olanla övünüp durur.
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(Müminun 23/54)

ٖ٤
ٍ  ۪د٠ ْْ َدزهِٜ ِ ؿ َْٔ َغر٢ ۪ ْْ كُٛ كَظَ ْع
Onları, bir süreye kadar kendi hayalleri içinde bırak.
(Zuhruf 43/83)

َُٕٝ َػضُٞ٣ ١ ۪ ُْ اَُّظُٜ َٓ ْٞ َ٣ اُُٞ ََله٣ ٠ا َدزهَُٞ ِْؼَج٣َٝ اٞظ
ُ َٞ ُش٣ ْْ ُٛ كَظَ ْع
Onları kendi hallerine bırak, boş işlere dalsınlar da tehdit edildikleri azap günüyle yüzleştirilinceye dek oyalanıp
dursunlar.

(Tur 52/45)

َُٕٞص َؼو
ْ ُ٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ ُْ اَُّظُٜ َٓ ْٞ َ٣ اُُٞ ََله٣ ٠ ْْ َدزهُٛ كَظَ ْع
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(Tur 52/46)

ِۜ ص ُغ
َ ْْ ُٛ ُ ض٤ْ ًَ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َٕٝ
َ ٢ ُ۪٘ ْـ٣  َّ ََلْٞ َ٣
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْـًٔب٤ك
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.

(Tur 52/47)

َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ َُِِّظَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ُ ْْ ََلٛ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َغَٝ َٕ َٰط ُِ َيُٝػظَاثًب ص
َ اُٞٔ َِظ
Yanlış yapanlar için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.

(Müminun 23/55)

َٖ٤ َ۪٘ثَٝ ٍٍ ۪ ِٓ ْٖ َٓبِٚ ْْ ثُٛ َُّٕ اََّٗ َٔب ُٗ ِٔضُٞـج
َ  ْذ٣َ َ ا
Onlara mal ve oğullar vermemizi nasıl değerlendiriyorlar?
(Enfal 8/28)

ٌْ ٤ُ ا َ ْج ٌغ َػ ۪ظَٙٓ ََّللاَ ِػ ْ٘ض
ا َ َّٕ هَٝ ٌ ََلصُ ًُ ْْ كِزَْ٘خْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ ا اََّٗ ََٓٔب اَُٞٔٓ َِا ْػَٝ
Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.
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(Müminun 23/56)

ُ بع
ََٕٝ ْلؼُ ُغ٣ د ثَ َْ ََل
ِ ِۜ  َْغا٤ ْاُ َش٢ِ ْْ كُٜ َُ ع
َ ُٗ
ِ ـ
Onların iyilikleri için mi koşturuyoruz! Hayır! Kavramıyorlar.
(Ta Ha 20/131)

 ِع ْػ ُمَٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََِ٘ب َُِ٘ ْلز٤ْٗ ُّحِ اُضٞ٤َٰ  َغح َ ْاُ َذْٛ َ ْْ ػُٜ ْ٘ ِٓ ا ًجبَٝ  ا َ ْػَٚٓ ۪ ِ َٓب َٓز َّ ْؼَ٘ب ث٠َُِٰ  َْي ا٤َ٘٤ْ ػ
َ ََّّٕ  ََل ر َ ُٔضَٝ
٠اَث َْٰوَٝ  ٌْغ٤َع ِثّ َي َس
Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin
vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Tevbe 9/55)

ََنٛر َ ْؼَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُضٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ب ِكَٜ  ْْ ِثُٜ ُ َؼ ِظّ َث٤ُِ َُّللا
ضُ ه٣ُ ۪غ٣  ِۜ ْْ اَِّٗ َٔبُٛ ُ  ََلصْٝ َ  َََٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ كَ ََل ر ُ ْؼ ِجج َْي ا
َٕٝ ْْ ًَب ِك ُغُٛ َٝ ْْ ُٜ ـ
ُ ُا َ ْٗل
Onların ne malları seni imrendirsin ne de evlatları. Allah ister ki yaşadıkları bu hayatta bunlar sebebiyle onlara
azap etsin ve ruhları, üzüntü içinde kâfir olarak çıksın.

(Müminun 23/57)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْل ِلوِٜ َّ ِخ َع ِث٤ُ ْْ ِٓ ْٖ َس ْلٛ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
Rablerine saygılarından dolayı hassas davranan,

(Müminun 23/58)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّد َع ِث
ِ َب٣ ْْ ِث َٰبُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Rablerinin ayetlerine inanan,

(Müminun 23/59)

ًَُٕٞ ُ ْل ِغ٣  ْْ ََلِٜ ّ ْْ ِث َغ ِثُٛ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Rablerine ortak koşmayan,
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(Müminun 23/60)

َُٕٞاجؼ
ِ  ْْ َعِٜ ّ َع ِث٠َُِٰ  ْْ اُٜ ََّٗ ِجَِخٌ اَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞهَٝ اْٞ َ َٕ ََٓٓب َٰارُُٞإْ ر٣ َٖ٣ ۪اَُّظَٝ
Rablerinin huzuruna dönecekleri için verdiklerini, içlerinde Allah korkusunu duyarak verenler
var ya;
(İnsan 76/7)

غا٤
ً ُ ُٓ ْـز َ ۪طٙ ًٓب ًَبَٕ ك َُّغْٞ َ٣ ََُٕٞشَبك٣َٝ َٕ ثِبَُّ٘ ْظ ِعُٞكُٞ٣
Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.

(İnsan 76/8)

ْ ُ٣َٝ
َّ َُٕٞٔ ط ِؼ
غا٤
ً ا َ ۪ؿَٝ  ًٔب٤ َ۪ز٣َٝ ً٘ب٤ٌ۪ ۪ ِٓ ْـّٚ ُد ِج٠َِٰ بّ َػ
َ اُط َؼ
Çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyururlar.

(İnsan 76/9)

ْ ُٗ اَِّٗ َٔب
ُ  ََلَٝ ضُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َج ََٓؼا ًء٣َّللاِ ََل ُٗ ۪غ
عاٞ
 هِٚ  ْجَٞ ُِ ْْ ٌُ ُٔ ط ِؼ
ً ٌُ ك
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ْٔ َؿب ه
غا٣
ً ُٞ ًٓب َػجْٞ َ٣ َبف ِٓ ْٖ َع ِثَّ٘ب
ً ط ۪غ
ُ اَِّٗب َٗش
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz”.

(İnsan 76/11)

عاٝ
ُ َٝ ً  ْْ َٗع َْغحُٜ ٤َُوهَٝ ِّ ْٞ َ٤َُّللاُ ك ََّغ َٰط ُِ َي ْا
 ُْ هُٜ ٤ َٰهَٞ َك
ً ؿ ُغ
Allah da onları o günün sıkıntılarından korur; zengin ve mutlu edecek şeylerle karşılar.

(Müminun 23/61)

َٓ
َُٕٞؿب ِثو
ِ  َْغا٤ ْاُ َش٢َِٕ كُٞبعػ
َ بَٜ َُ ْْ ُٛ َٝ د
َ ُ٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
ِ ـ
İşte iyiliklerde yarışanlar onlardır. Onlar bu konuda hep öndedirler.
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(Vakıa 56/10)

َُٕٞـب ِثو
َّ َُٕ اُٞـب ِثو
َّ ُاَٝ
Bir de önde gidenler var; hep önde gidenler!

(Vakıa 56/11)

َُٕٞ َٰ َُٓئِ َي ْاُ ُٔوَ َّغثٝ۬ ُ ا
Onlar, her türlü ikramın yakınına alınırlar.

(Vakıa 56/12)

ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ  َجَّ٘ب٢ ۪ك
Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar.

(Vakıa 56/13)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َصَُِّخٌ َِٖٓ ْاَل
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

ِۜ اَل ِس ۪غ
َٰ ْ َِٖٓ ٌَ ٤ َِ۪هَٝ
َٖ٣
Birazı da sonrakilerdendir.

(Müminun 23/62)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ٌ َ َ٘ب ًِز٣ْ ََُضَٝ بَٜ  ْؿ َؼُٝ ـب ا ََِّل
ً ق َٗ ْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ  ََلَٝ
ِ ّ  ْ٘ ِط ُن ِث ْبُ َذ٣َ بة
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar
yanımızdadır. Kimseye haksızlık yapılmaz.
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(Bakara 2/286)

ْ ِۜ َـج
ْ َـج
ِْٕ اس ْظ ََٓٗب ا
ِ ذ َعثََّ٘ب ََل ر ُ َإ
ً َّللاُ َٗ ْل
ق ه
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ ََل
َ َ ب َٓب ا ًْزَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ذ
َ ًَ ب َٓبَٜ َُ  ِۜبَٜ َ ْؿؼُٝ ـب ا ََِّل
َ  ا َ ْسْٝ َ  ََٓ٘ب ا٤ٗ َ۪ـ
 ََلَٝ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج َِِ٘ب َعثََّ٘ب٣ ۪ اَُّظ٠َُِ َػَٚص ًغا ًَ َٔب َد َٔ ِْز
ْ ِ ََٓ٘ب ا٤ْ َِ ََل ر َ ْذ ِٔ َْ َػَٝ طأَْٗب َعثََّ٘ب
َ ر ُ َذ ِ ّٔ َِْ٘ب َٓب ََل
٠َِص ْغَٗب َػ
َ ْٗ َ اع َد ْٔ٘ ٍَ۠ب ا
ْ َٝ ا ْؿ ِل ْغ َُ٘ ٍَ۠بَٝ ْق َػَّ٘ ٍ۠ب
ُ ْٗ َ٘ب كَب٤َُٰ ْٞ َٓ ذ
ُ اػَٝ ِ۪ٚغبهَخَ ََُ٘ب ث
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَبكِ ۪غْٞ َْاُو
Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Kişinin kimi kazancı lehine, kimi kazancı da
aleyhinedir. “Rabbimiz! Eğer unutur veya hata edersek, bizi sorumlu tutma!Rabbimiz! Bizden öncekilere
yüklediğin ısr yükünü bize de yükleme! Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize taşıtma! Bizi affet! Bizi bağışla!
Bize ikramda bulun! Bizim Mevlâmız Sensin. Kâfirlere karşı bize yardım et!

(Araf 7/42)

ْْ ُٛ بة ْاُ َجَّ٘ ِخ
ِ صب ُِ َذب
ُ ص َذ
ْ َ  ََُٰٓئِ َي اٝ۬ ُ  ْۘب اَٜ  ْؿ َؼُٝ ـب ا ََِّل
ً ق َٗ ْل
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّظَٝ
ُ ِِّ ٌَ ُٗ د ََل
َُٕٝب سَب ُِضَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz; böyleleri
cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ذ
ْ َـج
َُٕٞٔ َِظ
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُـ
 َسَِنَ هَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍؾ ثِ َٔبٟ ُِز ُ ْج َٰؼَٝ ن
َ  ْاَلَ ْعَٝ د
ِ ّ ض ثِ ْبُ َذ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.

(Enam 6/160)

ُ ْْ ََلَٛٝ بَٜ َِْ ا ََِّل ِٓضُٟ ْج َٰ َٓؼ٣ ِّئ َ ِخ كَ ََل٤ـ
َّ ُ َٓ ْٖ ََٓجب َء ِثبَٝ بَٜ ُِ ُ َػ ْل ُغ ا َ ْٓضَبََِٚـَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ ََٓجب َء ِث ْبُ َذ
ْ ُ٣
َُٕٞٔ َِظ
Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile cezalandırılır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Müminun 23/63)

َُِٕٞٓب
ِ ب َػَٜ َُ ْْ ُٛ ٕ َٰط ُِ َيُٝ
ِ  ْْ ا َ ْػ َٔب ٌٍ ِٓ ْٖ صُٜ ََُٝ ظَاَٰٛ ْٖ ِٓ  ؿ َْٔ َغ ٍح٢ ۪ ْْ كُٜ ُثَُُِٞث َْ ه
Aslında kalpleri, bu anlatılanlardan başka şeylere dalmıştır. Çünkü kendilerince öncelikli işleri
vardır; onlar ona çalışırlar.
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(Tekasür 102/1)

 ٌُ ُْ اُز َّ ٌَبص ُ ُغ٤ َُْٰٜ َ ا
Daha çok şeye sahip olma yarışı sizi oyaladı.

(Tekasür 102/2)

 ُػ ْعر ُ ُْ ْاُ َٔوَب ِث ِۜ َغ٠َدزه
Yarış, kabirlerinizi boylayıncaya kadar sürdü.

(Kıyame 75/12)

 َٓئِ ٌۨ ٍظ ْاُ ُٔ ْـز َ َو ِۜ ُّغْٞ ٣َ  َع ِثّ َي٠َُِٰ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.

(Kıyame 75/13)

ُ ـ
ا َ َّس ِۜ َغَٝ ََّّ  َٓئِ ٍظ ثِ َٔب هَضْٞ َ٣ ٕب
ِ ْ َُ٘جَّإُا٣
َ ْٗ اَل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.

(Kıyame 75/14)

ٌ غح٤
ُ ـ
ِ ْ َِ َث
َ ْٗ اَل
َ ۪ ثَ ۪صِٚ َٗ ْلـ٠َِٰ بٕ َػ
Aslında insanın kendisi, kendine karşı görgü şahididir.

(Kıyame 75/15)

ُِٙۜ غ٣
َ ۪ َٓ َؼبط٠ ا َ ُْ َٰوْٞ ََُٝ
Özürlerini sayıp dökse de bir şey değişmez.

(Müminun 23/64)

ِۜ َ ْجـ ُغ٣ ْْ ُٛ ة اِطَا
َٕٝ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَظَاِٜ ٤ ۪ اِ َٓطَا ا َ َس ْظَٗب ُٓزْ َغك٠َدزَٓه
َٔ
Onların şımarık olanlarını cezaya çarptırdığımızda hemen sızlanmaya başlarlar.
(Kalem 68/10)

ٖ٤
ٍ ٜ۪ َٓ ٍ ََل ر ُ ِط ْغ ًُ ََّ َد ََّلفَٝ
Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma!
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(Kalem 68/11)

ََّٓ َٓ بػ
ْ٤ٍ َ۪ٔ ٘لبءٍ ِث
ٍ َّٔ َٛ
Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri,

(Kalem 68/12)

ْ٤ٍ ۪ ِْغ ُٓ ْؼز َ ٍض اَص٤ََّٓ٘بعٍ ُِ ِْ َش
iyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün,

(Kalem 68/13)

ْ٤ٍ ۪ٗ َػز ُ ٍَّ َث ْؼضَ َٰط ُِ َي ػ
ُ
Saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme!

(Kalem 68/14)

ِۜ َ۪٘ثَٝ ٍٍ ا َ ْٕ ًَبَٕ طَا َٓب
َٖ٤
Malı ve oğulları var diye şımarır.

(Kalem 68/15)

۪ ؿ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َغ ْاَل٤
ُ بغ
َ َ َبرَُ٘ب هَب ٍَ ا٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِطَا رُز
Ayetlerimiz okununca, “Bunlar eskilerin masalları!” der.

(Kalem 68/16)

ُ  ْاُ ُش ْغ٠َُِ َػُٚٔ ؿَ٘ ِـ
ّٞ
ِ غ
َ
Böylelerinin burnunu sürteceğiz.

(Nahl 16/84)

ُ  َّ َٗ ْج َؼْٞ َ٣َٝ
َُُٕٞ ْـز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ُ۪إْ طَ ُٕ َُِِّظ٣ ضًا ص ُ َّْ ََل٤َٜ۪ ش ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ك
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, şahitlerden sonra kâfirlere konuşma izni verilmeyecek ve bağışlanma
dileğinde bulunmaları bile istenmeyecektir.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪اِطَا َعا َ اَُّظَٝ
َٕٝظ ُغ
ُ َُّ َشل٣ اة كَ ََل
َ َا ْاُؼَظُٞٔ َِظ
Yanlışlar içinde yaşamış olanlar, azabı görünce o azap artık ne hafifletilecek, ne de onlara göz açtırılacaktır.
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(Şura 42/44)

َّ ٟر َ َغَٝ ِِٙۜ ۪  ٍ ِٓ ْٖ َث ْؼض٢
ََْ ٛ َُُُٕٞٞو٣َ اة
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ع ِِ َِ ه
َ َا ْاُ َؼظُٝ َ َٖ َُ َّٔب َعا٤۪ٔ ُِ اُظب
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍَ ٤ؿ ۪ج
َ ْٖ ِٓ ّ َٓ َغ ٍص٠َُِٰ ا
Allah kimin sapıklığını onaylarsa artık onu Allah‟a karşı kimse koruyamaz. Azabı gördüklerinde yanlışlar
içindeki o kimselerin: “Buradan çıkışın bir yolu var mı?” dediklerini göreceksin.

(Müminun 23/65)

َٕٝص ُغ
َ ْ٘ ُ  َّ اَِّٗ ٌُ ْْ َِّٓ٘ب ََل رْٞ ٤َ ُا ْاََٝل ر َ ْجـَٔ ُغ
Bugün boşuna sızlanmayın; bizden yardım göremeyeceksiniz.
(Enbiya 21/39)

ُ ْٖ  ََل َػَٝ بع
ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٛ عٞ
َ َُّ٘ ُْ اِٜ ِٛ ٞ ُجُٝ ْٖ َٕ َػُّٞ ٌُل٣َ َٖ ََل٤ا ۪دَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ ْؼَِ ُْ اَُّظ٣َ ْٞ َُ
ِ ُٜ ظ
َٕٝص ُغ
َ ْ٘ ُ٣
Ayeti görmezlikten gelen kafirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Şura 42/45)

ُ ْ٘ َ٣ ٍِّ َُّٖ َِٖٓ اُظ٤ب سَب ِك ۪ؼَٜ ٤ْ ََِٕ َػُُٞ ْؼ َغظ٣ ْْ ُٜ ٣ر َ َٰغَٝ
َ ْٖ ِٓ َٕٝظ ُغ
َٖ٣ ۪هَب ٍَ اَُّظَٝ ٍ ٢
ّ ِۜ غ ْغفٍ َس ِل
َّ َِّٕ  َٔ ِۜ ِخ ا َ َََٓل ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ُٜ ـ
٢ َ۪ٖ ك٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َسـ َُِٓغ٣ َ۪ٖ اَُّظ٣ا ا َِّٕ ْاُشَب ِؿ ۪غَُٞ٘ٓ َٓ َٰا
ْ٤ٍ ۪ة ُٓو
ٍ َػظَا
Onların, ateşin karşısına, itibarsızlıktan dolayı boyunlarını bükmüş halde çıkarıldıklarını göreceksin. Göz ucuyla
bakınacaklar, inanıp güvenenler ise şöyle diyeceklerdir: “Demek ki asıl kaybedenler, kıyamet günü kendini ve
ailesini kaybedenlermiş.” Bilin ki yanlışlar içindeki o kimseler, kalıcı bir azap içinde olacaklardır.

(Müminun 23/66)

ْ ٗهَ ْض ًَب
َٕٞص
ُ ٌِ ْ٘ َ  ا َ ْػوَب ِث ٌُ ْْ ر٠َِٓ َٰ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َػ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ َ۪بر٣َذ َٰا
Size âyetlerim derlenip okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.
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(Muhammed 47/25)

َٓ
َ ٤ْ ل
َّ ُ اَٟضُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِض َٓب ر َ َجِٛ بع
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ اَٝ ْْ ِۜ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ؿ
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
َ ٕب
ِ  ا َ ْص َث٠َِٰ ا َػُّٝاعرَض
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Muhammed 47/26)

ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ط ْاَلَ ْٓ ِغ
ا َٓب ٗ ََّؼ ٍَ هُٞٛ َٖ ًَ ِغ٣ ۪ا َُِِّظُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗط ُِ َي ثِب
ِ  ثَ ْؼ٢ ۪ؼُ ٌُ ْْ ك٤ؿُ٘ ۪ط
َ َُّللا
ْْ ُٛ اع
َ اِ ْؿ َغ
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Müminun 23/67)

َٕٝ ُج ُغْٜ َ بٓ ًغا ر
ِ ؿ
َ ٚۗ ۪ َِٖ ث٣ُٓ ْـز َ ٌْجِ ۪غ
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.
(Nisa 4/108)

َٰ َ ْغ٣ َٕ َٓب ََلُّٞز٤ِ َُج٣  ْْ اِ ْطُٜ َ َٓؼَٞ ُٛ َٝ َِّللا
َِٖٓ ٠ظ
َٕ َِٖٓ هَُٞ ْـز َ ْشل٣  ََلَٝ بؽ
ِ ََُّٕ٘ َِٖٓ اَُٞ ْـز َ ْشل٣
ً ٤َٕ ُٓ ۪ذَُِٞٔ َ ْؼ٣ َّللاُ ثِ َٔب
طب
 ًَبَٕ هَٝ ٍِ ِۜ ْٞ َْاُو
Onlar içlerinde olanı insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah‟tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı
olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah‟tır.

(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ ٣َ ض َٓب
ِۜ ِ  ْاَلَ ْع٢ِ َٓب كَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ََِّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْجٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُـ٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َغ ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ  َََٓل ا َ ًْض َ َغ ا ََِّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰط ُِ َي٠َٰٗ  َََٓل ا َ ْصَٝ ْْ ُٜ ؿ
ُ ؿب ِص
َ َٞ ُٛ ـ ٍخ ا ََِّل
َ َْٔ  ََل سَٝ ْْ ُٜ َُعا ِثؼ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ ِۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ اُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ ا صًَُٞٗب
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ك
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

40

(Müminun 23/68)

ْۘ َُّ۪ٝ َ ُْ ْاَلُٛ د َٰاثََٓب َء
َٖ٤
ِ ْ َأ٣ ْْ َُ  ْْ َٓبُٛ  ٍَ ا َ ّْ ََٓجب َءْٞ َا ْاُوَٝضَّث َُّغ٣ ْْ ََِاَك
O sözleri etraflıca düşünmediler mi? Yoksa bunlara, eski atalarına gelmemiş bir şey mi geldi?
(Ahkaf 46/9)

َٓ َٰ ُ٣  ََل ثِ ٌُ ِۜ ْْ ا ِْٕ اَرَّجِ ُغ ا ََِّل َٓبَٝ ٢ُ ْلؼَ َُ ۪ث٣  َٓب١ ََٓٓب ا َ ْص ۪عَٝ َِ ؿ
٢
ً هُ َْ َٓب ًُ ْ٘ذُ ثِ ْض
ُ اُغ
ُّ َِٖٓ ػب
َّ َُِ ا٠دٞ
ٌ غ ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ ََٓٓب اَٗ َ۬ب ا ََِّل َٗظَٝ
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. . Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.

(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓض٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْؿ ََٓغ ۪اء٢َ۪ٓ٘ ضٌ ِٓ ْٖ َثِٛ ضَ كَبِٜ ك
َ َٝ ۪ٚ ًَلَ ْغر ُ ْْ ِثَٝ َِّللا
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِض ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َعا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِضْٜ ٣َ َّللاَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ا ْؿز َ ٌْ َج ْغر ُ ِۜ ْْ ا َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰب
De ki “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları‟ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin dengi olduğuna
şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir
gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.”

(Müminun 23/69)

ْۘ ُ ُٓ ْ٘ ٌِ ُغَُٚ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُٞؿ
َٕٝ
ُ ا َعُٞ ْؼ ِغك٣َ ْْ َُ ّْ َ ا
Ya da elçilerini tanımıyorlar da onun için mi yabancı biri gibi davranıyorlar?
(Bakara 2/146 )

َٕ ْاُ َذ َّنُٞٔ ُ  ٌْز٤َ َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًب٣ا َِّٕ كَ ۪غَٝ ْْ ِۜ ُٛ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءُٞ ْؼ ِغك٣َ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِغك٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّظ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği
bile bile gizlerler.

(Enam 6/20)

 ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٜ ـ
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّظ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َسـ َُِٓغ٣ ۪ ْْ اََُّظُٛ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءَُٞ ْؼ ِغك٣ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِغك٣ بة
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık edenler, ona inanıp
güvenecek değillerdir.
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(Yunus 10/16)

 اَكَ ََلِٚۜ ۪ ِِ ػ ُٔ ًغا ِٓ ْٖ هَ ْج
ََٓ ْٞ َُ َْ ُه
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪ كَوَ ْض َُ ِجضْذُ كْٚۘ ۪  ٌُ ْْ ِث٣ َََٓل ا َ ْص َٰعَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػُٚرْٞ َََِّللاُ َٓب ر
كب َء ه
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
De ki “Allah dilemeseydi onu size okumazdım. O da size onu bildirmezdi. Bundan önce aranızda bir ömür
geçirdim. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?”

(Müminun 23/70)

ِۜ
َُٕٞٛ بع
ِ ًَ ن
ِ ّ  ْْ ُِ ِْ َذُٛ ا َ ًْض َ ُغَٝ ن
ِ ّ  ْْ ثِ ْبُ َذُٛ ۪ ِجَّ٘خٌ ثَ َْ ََٓجب َءَِٕٚ ثَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu
gerçeklerden nefret ediyor.
(Kalem 68/51)

ٌٕ ُُٞ٘ َُ َٔ ْجََِّٕٚٗ اَُُُٞٞو٣َٝ ا اُ ِظّ ًْ َغُٞؿ ِٔؼ
َ  ْْ َُ َّٔبِٛ بع
َ ٗ ََي ثِب َ ْثُُٞ ْؼ ُِو٤َُ اَٖٝ ًَلَ ُغ٣ َ۪ ٌَبصُ اَُّظ٣ ِْٕ اَٝ
ِ ص
Ayetleri görmezlikten gelenler, bu zikri dinleyince seni gözleriyle yiyecekmiş gibi bakar: “tamamen cinlerin
etkisinde” derler.

(Kalem 68/52)

َٖ٤۪ٔ َُ ا ََِّل ِط ًْ ٌغ ُِ ِْ َؼبَٞ ُٛ  َٓبَٝ
Oysaki bu, herkese yarayacak doğru bilgiden başka bir şey değildir.

(Araf 7/184)

ٌ غ ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ِ ص
ٌ ۪ ا ََِّل َٗظَٞ ُٛ ِْٕ  ْْ ِٓ ْٖ ِجَّ٘ ِۜ ٍخ اِٜ ِبدج
َ ِا َٓب ثَٝزَلَ ٌَّ ُغ٣ ْْ ََُٝ َ ا
Hiç düşünmezler mi ki onları doğruya çağıran arkadaşlarında delilik yoktur. O, doğruları açıklayan bir
uyarıcıdır, o kadar.

(Sebe 34/8)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪۪ ِجَّ٘ ِۜخٌ َث َِ اَُّظَّٚللاِ ًَ ِظثًب ا َ ّْ ِث
ٍِ اُع َََّلَٝ ة
 ه٠َِ َػٟا َ ْكز َ َٰغ
ِ  ْاُ َؼظَا٢بَل ِس َغ ِح ِك
 ِض٤ْاُ َج ۪ؼ
Bu adam Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa cinlerin etkisine mi girmiş?" Aslında Ahirete inanmayanlar
tam bir ıstırap ve derin bir sapkınlık içindedirler.
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(Sebe 34/46)

ٍ۠  ص ُ َّْ رَزَلَ ٌَّ ُغٟكُ َغا َٰصَٝ ٠َٰ٘ ْا ِ هّٰللِ َٓضُٞٓ ُٞادضَ ٍح ا َ ْٕ رَو
ُ هُ َْ اَِّٗ ََٓٔب ا َ ِػ
بد ِج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِجَّ٘ ِۜ ٍخ
ِ ص
ِ َٞ ظ ٌُ ْْ ِث
َ ِا َٓب ثٝ
 ٍض٣ ۪كض
َ ة
ٍ ػظَا
ٌ ۪ ا ََِّل َٗظَٞ ُٛ ِْٕ ا
َ ١
ْ َض٣َ َْٖ٤غ َُ ٌُ ْْ َث٣
De ki: "Size bir tek öğüdüm var: Allah için kalkın ve ikişer kişi baş başa vererek ya da teker teker düşünün;
göreceksiniz ki, arkadaşınızda cinlerin bir etkisi yoktur. O yalnız çetin bir azabın öncesinde sizi uyarmaktadır."

(İsra 17/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ َْ۪ٖ اَُّظ٤َثَٝ ٘ ََي٤ْ َد ْاُوُ ْغ َٰإَ َج َؼ َِْ٘ب ث
عاٞ
َ ْاِطَا هَ َغأَٝ
ً ُ بَل ِس َغحِ ِد َجبثًب َٓ ْـز
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْاُوُ ْغ َٰا٢د َعث ََّي ِك
َ اِطَا طَ ًَ ْغَٝ  ْه ًغ ِۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰاطَا٢ ۪ َٓكَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َج َؼ َِْ٘ب َػَٝ
َٓ
عاٞ
ً ُ ْْ ُٗلِٛ بع
ِ  ا َ ْص َث٠َِٰ ا َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْدضَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Hac 22/72)

ُ  ْـ٣َ ََُٕٝ ٌَبص٣ ا ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِۜ َغَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ اَُّظِٙ ٞ ُجُٝ ٢ ۪ف ك
ٍ َّ٘ب٤ِ َبرَُ٘ب ث٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِطَا رُزَٝ
َٕٞط
ُ د ر َ ْؼ ِغ
ِۜ َٖ ًَلَ ُغ٣ َّ۪للاُ اَُّظ
اٝ
َب هَٛ َػضَٝ بع
ُ ِۜ ََُّ٘برِ٘ َِۜب هُ َْ ا َكَبَُٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِثل ٍ َّغ ِٓ ْٖ َٰط ُِ ٌُ ِۜ ْْ ا٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ ََِٕ َػُِْٞز٣َ َٖ٣ ِ۪ثبَُّظ
غ٤
ُ ؾ ْ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, kafirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Fatır 35/42)

 ْاَلُ َٓ ِْ كََِ َّٔبَٟ ِٓ ْٖ ا ِْدضٟ َٰضْٛ َ ُٗ َّٖ اٌُٞ َ٤َُ غ٣
ٌ ۪ ْْ َٗظُٛ  ْْ َُئِ ْٖ ََٓجب َءِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ضَ اْٜ بّٰللِ َج
ا ِث هُٞٔ ـ
َ ا َ ْهَٝ
عاٞ
ٌ ۪ ْْ َٗظُٛ ََٓجب َء
ً ُُ ْْ ا ََِّل ُٗلَٛغ َٓب ػَ اص٣
Kendilerine uyarıcı gelirse, toplulukların her birinden daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle yemin
ettiler. Kendilerine uyarıcı gelince de sadece nefretleri arttı.
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(Fatır 35/43)

ُ ْ٘ َ٣ َْ َٜ َ كِٚۜ ۪ ِِ ْٛ َ ئ ا ََِّل ِثب
ُ  ۪ذ٣َ  ََلَٝ ّ ِۜ ِئ٤ِ ـ
َٕٝظ ُغ
َّ ُن ْاُ َٔ ٌْ ُغ ا٤
َّ ُ َٓ ٌْ َغ اَٝ ض
ُ ّ٤ِ ـ
ِ  ْاَلَ ْع٢بعا ِك
ً اِ ْؿ ِز ٌْ َج
ً ۪ٞ َّللاِ ر َ ْذ
ً َّ۪للاِ ر َ ْجض
َل٣
ِ َّ٘ـ
ِ َّ٘ـ
َ َّ٘ؿ
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِجضَٝ َل٣
ُ ُِ ََٖ كََِ ْٖ ر َ ِجض٤ َُّ۪ٝ َذ ْاَل
ُ ا ََِّل
ذ ه
ذ ه
Nefretlerinin artması, orada büyüklük taslamalarından ve kötü düzen kurmuş olmalarından dolayıydı. Oysa kötü
düzen, onu kuranların başını yakar. Öncekilere uygulanagelen yasaya bakmazlar mı? Allah'ın yasasının yerine
geçecek bir şey bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir sapma da bulamazsın.

(Müminun 23/71)

ْْ ِٛ  ْْ ثِ ِظ ًْ ِغُٛ َ٘ب٤ْ َ  ِۜ َّٖ َث َْ اَرِٜ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ض
ِ َ ـض
ُ  ْاَلَ ْعَٝ ُادَٞ ََّٰٔد اُـ
َ َُ ْْ َُلٛا َءََٞٓ ْٛ َ  ارَّجَ َغ ْاُ َذ ُّن اِٞ ََُٝ
ِۜ  ْْ ُٓ ْؼ ِغظِٛ  ْْ َػ ْٖ ِط ًْ ِغُٜ َك
َُٕٞ
Eğer doğru, bunların arzularına göre şekillense göklerin, yerin ve oralardaki her şeyin düzeni
bozulur. Aslında bunlara, içlerindeki zikri getirdik ama bunlar, kendilerinde olan doğru
bilgilerden yüz çeviriyorlar.
(Rum 30/30)

ْ ِلً ِۜب ك٤ ۪ٖ٘ َد٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ اَُّز
ِۜ ن ه
َّللاِ َٰط ُِ َي
َ ط َغ
د ه
َ َُّ٘ط َغ ا
ِ َِْ  ََ ُِش٣ ۪ ِۜب ََل ر َ ْجضَٜ ٤ْ َِبؽ َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪ضَٜ  ْجَٝ ْْ ِكَبَه
ۗ ُٔ ََِ ْؼ٣ بؽ ََل
ُ ّاُ ۪ض
َٕٞ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َغ اَٝ ُْ ۗ ّ٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah‟ın varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır.
Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.

(Rum 30/41)

َ
ْ ـ َج
ْْ ُٜ َِّا َُ َؼُِِٞٔ  َػ١ ۪ط اَُّظ
ِ َُّ٘ ا١ِض٣ْ َ ذ ا
َ ًَ  ْاُ َج ْذ ِغ ِث َٔبَٝ  ْاُ َج ِ ّغ٢ِـبصُ ك
َ َ َغ ْاُلَٜ ظ
َ  ْْ َث ْؼُٜ َو٣ ُ۪ظ٤ُِ بؽ
َُٕٞ ْغ ِجؼ٣َ
İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir
kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.

(Fussilet 41/53)

ِۜ
َٰ ْ ٢َِبرَِ٘ب ك٣ ْْ َٰاِٜ ٣ؿُ٘ ۪غ
ََُّٚٗق ِث َغ ِثّ َي ا
ِ ٌْ َ٣ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َذ ُّن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ََزَج٣ ٠ ْْ َدزهِٜ  ا َ ْٗلُ ِـ٢َٓ ۪كَٝ م
َ
ِ اَلكَب
ٌ ض٤َٜ۪ ءٍ ك٢َ
ْ  ًُ َِّ ك٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda o Kur‟ân‟ın tümüyle doğru
olduğu, onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?
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(Fussilet 41/54)

ٌ ءٍ ُٓ ۪ذ٢َ
ػ٤
ِ َ ٍخ ِٓ ْٖ ُِ َٓو٣َ  ِٓ ْغ٢ ۪ ْْ كُٜ َِّٗا َ َََٓل ا
ْ ُ ِث ٌُ َِّ كَِّٚٗ ِۜ ْْ ا َ َََٓل اِٜ ّبء َع ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.

(Müminun 23/72)

َٖ٤ ۪اُغ ِاػه
َّ  ُْغ٤ َسَٞ ُٛ َٝ  ۗ ٌْغ٤ ْْ س َْغ ًجب كَش ََغا ُط َع ِثّ َي َسُٜ َُِٔا َ ّْ ر َ ْــ
Sanki bunlardan bir karşılık istiyorsun! Rabbinin verdiği karşılık en iyisidir. O, rızık verenlerin
en iyisidir.
(Şuara 26/109)

َٖ٤۪ٔ َُ َعةّ ِ ْاُ َؼب٠َِٰ  ا ََِّل َػ١
َ  ِٓ ْٖ ا َ ْج ٍغ ا ِْٕ ا َ ْج ِغِٚ ٤ْ َِ ََٓٓب ا َ ْؿـَُِٔ ٌُ ْْ َػَٝ
Bu iş için sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbidir.

(Şura 42/23)

ّ َُج٣ ١ َٰ۪ط ُِ َي اَُّظ
 ا َ ْج ًغا ا ََِّلِٚ ٤ْ َِد هُ َْ َََٓل ا َ ْؿـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
ِ ِۜ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ اَُّظََّٙللاُ ِػجَبص
ل ُِغ ه
عٞ
َ عٞ
ٌ ٌُ ك
ٌ َُّللاَ َؿل
ب ُد ْـً٘ ِۜب ا َِّٕ هَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ ـَ٘خً ٗ َِؼ ْص
ْ  ْوز َ ِغ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٠ِۜ  ْاُوُ ْغ َٰث٢ِصَّح َ كَٞ َٔ ُْا
َ ف َد
Allah‟ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki “Sizden bir karşılık
beklemiyorum. Benim beklediğim şey, Allah‟a daha çok yaklaştıracak şeylere ilgi duymanızdır.” Kim güzel bir
iş yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve üzerine düşeni eksiksiz yapar.

(Müminun 23/73)

ْ٤ٍ ۪ص َغاغٍ ُٓ ْـزَو
ُ اَِّٗ َي َُز َ ْضَٝ
ِ ٠َُِٰ ُ ْْ اٛٞػ
Sen onları elbette doğru yola çağırıyorsun.

(Müminun 23/74)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّظَٝ
َُٕٞاغ ََُ٘ب ًِج
ِ ص َغ
ّ ِ ُبَل ِس َغحِ َػ ِٖ ا
Ahirete inanmayanlar, o yoldan ayrılırlar.
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(Müminun 23/75)

ُ ٢ ۪ا كٞظ ٍ ّغ ََُِ ُّج
َ ًَ َٝ ْْ ُٛ  َع ِد َْٔ٘بْٞ ََُٝ
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤غ ْـ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِل ْلَ٘ب َٓب ث
Sıkıntılarını gidererek onlara ikramda bulunsak bile inatla azgınlıkları içinde bocalarlar.

(Müminun 23/76)

َُٕٞع َّغػ
ِ  ْْ ِث ْبُ َؼظَاُٛ َُوَ ْض ا َ َس ْظَٗبَٝ
َ َ َز٣  َٓبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َغ ِثُٞٗة كَ َٔب ا ْؿز َ ٌَب
Hepsine hak ettikleri cezayı veririz ama Rablerine karşı ne yumuşarlar ne de yalvarıp
yakarırlar.
(Enam 6/42)

َٓ
َُٕٞع َّغػ
ِ اُع َََّّٓغَٝ َٓبء
ِ ؿ
َ َ َز٣ ْْ ُٜ َِّاء َُ َؼ
َ ْ  ْْ ِث ْبُجَأُٛ  ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب َ َس ْظَٗب٠َُِٰ ؿ ِْ ََٓ٘ب ا
َ َُوَ ْض ا َ ْعَٝ
Senden önceki toplumlara da elçiler göndermiştik. Belki yalvarıp yakarırlar diye onları çeşitli baskılara ve
zorluklara uğratmıştık.

(Enam 6/43)

َ ٤ْ ل
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َػَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ ـ
ُ ط
اُٞٗبٕ َٓب ًَب
ُ ع َّغ
ُ ْ  ْْ ثَأُٛ  َََٓل اِ ْط ََٓجب َءْٞ ََِك
َ َ ؿَ٘ب ر
َ َ َُٰ ٌِ ْٖ هَٝ اٞػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta
olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi.

(Müminun 23/77)

َ ة
َٕٞـ
ُ ِِ  ُٓ ْجِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  ٍض اِطَا٣ ۪كض
ٍ ػظَا
َ  ْْ َثبثًب طَاِٜ ٤ْ َِ اِطَا كَز َ ْذَ٘ب َػ٠َدزَٓه
Nihayet suçlarıyla orantılı bir azabın kapısını açtığımızda hemen büyük bir üzüntüye kapılırlar.
(Enam 6/44)

اَُٞٓ رُٝ۫ ُ ا ِث ََٓٔب اٞ اِطَا كَ ِغ ُد٠ ِۜ ٍء َدزَٓه٢َ
ُ َٗ كََِ َّٔب
َ َْٞ  ْْ اَثِٜ ٤ْ َِ۪ كَز َ ْذَ٘ب َػٚا ِثٝا َٓب طُ ِ ًّ ُغٞـ
ْ اة ًُ َِّ ك
َٕٞـ
ُ ِِ  ْْ ُٓ ْجُٛ  ْْ َث ْـزَخً كَ ِبطَاُٛ ا َ َس ْظَٗب
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle
şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.
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(Zuhruf 43/74)

ََُّٕٝ٘ َْ سَب ُِضَٜ ة َج
ِ  َػظَا٢ َ۪ٖ ك٤۪ٓ ا َِّٕ ْاُ ُٔ ْج ِغ
Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir.

(Zuhruf 43/75)

َٕٞـ
ُ ِِ  ُٓ ْجِٚ ٤ ُ۪ ْْ كَٛٝ ْْ ُٜ ْ٘ ُلَز َّ ُغ َػ٣ ََل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.

(Zuhruf 43/76)

َّ ُْ ُٛ اُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Biz onlara yanlış yapmış olmayız; yanlışı yapanlar kendileridir.

(Zuhruf 43/77)

ََُٕٞ٘ب َعث ِۜ َُّي هَب ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓب ًِض٤ْ َِط َػ
ِ َ ْو٤ُِ َُب َٓب ُِي٣ اْٝ ََٗبصَٝ
Onlar orada, “Ey Yetkili! Rabbin bu işe bir son versin” diye bağırırlar. O da şöyle der: “Siz, burada kalıcısınız.”

(Zuhruf 43/78)

َُٕٞٛ بع
ِ ًَ ن
ِ ّ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َغ ًُ ْْ ُِ ِْ َذَٝ ن
ِ ّ َُوَ ْض ِجئَْ٘ب ًُ ْْ ِث ْبُ َذ
Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

(Müminun 23/78)

ً َِ۪ ْاَلَ ْكـِضَ ِۜح َ هَٝ بع
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
ََٕٝل َٓب ر َ ْل ٌُ ُغ٤
َّ ُلب َ َُ ٌُ ُْ ا
َ  ْاَلَ ْثَٝ ـ ْٔ َغ
َ ص
Sizi dinleme, ileri görüşlü olma ve gönül yetenekleri ile donatan O‟dur. Görevlerinizi ne kadar
az yapıyorsunuz!
(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْس َغ َج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
بع
َ َُٕٞٔ َِ ب ِر ٌُ ْْ ََل ر َ ْؼَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
َّ ُ َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْـًٔب٤ك
 هَٝ
َ  ْاَلَ ْثَٝ ـ ْٔ َغ
َ ص
ِ ط
َٕٝ ْاَلَ ْكـِضَح َ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْل ٌُ ُغَٝ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

47

(Enam 6/46)

ِٚ ِۜ  ٌُ ْْ ِث٤ ۪أْر٣َ َِّللا
 ُْغ ه٤ٌ َؿَُِٰٚ  ِث ٌُ ْْ َٓ ْٖ اُُِٞ ه٠َِٰ  َسز َ َْ َػَٝ ْْ ًُ بع
ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َسظَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َعا
َ َُّللا
َ ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ؿ ْٔ َؼ
َ ص
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ ا
َُٕٞص ِضك
ِ ب٣َ اَل
ْ ٣َ ْْ ُٛ َّْ ُ د ص
ُ ص ِ ّغ
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْغ
De ki “Düşünsenize, Allah dinleme ve görme özelliğinizi alsa, kalplerinizi çalışmaz hale getirirse Allah'tan
başka onları size geri verecek hangi ilah vardır?” Baksana, bu ayetleri evire çevire biz nasıl açıklıyoruz sonra
onlar nasıl yüz çeviriyorlar?

(Müminun 23/79)

َٕٝ ر ُ ْذل َُغِٚ ٤ْ َُِاَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْع٢ طَ َعا َ ًُ ْْ ِك١ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
Toprağa sizi tohum gibi ekecek olan da O'dur. Hepiniz O‟nun huzurunda toplanacaksınız.
(Nuh 71/17)

ض َٗ َجبرًب
 هَٝ
ِ َّللاُ ا َ ْٗجَز َ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْع
Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah‟tır.

(Nuh 71/18)

ُ ْش ِغ ُج ٌُ ْْ ا ِْس َغا ًجب٣َٝ بَٜ ٤ ۪ضُ ًُ ْْ ك٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ ص
Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra topraktan çıkaracaktır.

(Müminun 23/80)

ْ ََُُٚٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
َُِٕٞبع اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو
ُ اس ِز ََل
ِ ِۜ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
۪ ُ ْذ٣ ١ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ
Yaşatan da öldüren de O‟dur. Gece ile gündüzü farklılaştırma O‟nun işidir. Hiç aklınızı
kullanmaz mısınız?
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(Bakara 2/164 )

ْ َٝ ض
 ْاُ َج ْذ ِغ٢ ِك١ ر َ ْج ۪غ٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ بع
ِ اَٞ ََّٰٔن اُـ
ِ اس ِز ََل
ِ  ْاَلَ ْعَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  س٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ  َثَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َض َث ْؼض
ش
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ ـ
 ََٓٓب ا َ ْٗؼَ ٍَ هَٝ بؽ
َ  ْاَلَ ْعِٚ ب ِث٤َ بء ِٓ ْٖ ََٓٓبءٍ كَب َ ْد
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ِث َٔب
ٍ ب٣َ ض َ ََٰل
د
َّ َُْٖ ا٤ـ َّش ِغ َث
َّ ُاَٝ ِبح٣َ اُغ
ِ ََٔٓ ـ
ِ ص ۪غ
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓصَاثَّ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاَلَ ْعَٝ بء
ِ ـ َذب
َ ُٔ ُة ْا
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleri denizde taşıyıp
götüren gemilerde, Allah‟ın gökten indirdiği suda, o su ile ölü toprağı diriltmesinde, kıpırdayan her canlıyı
yeryüzüne yaymasında, rüzgârların farklı yönlere esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını
kullanan bir topluluk için göstergeler vardır.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ ـ
َض ثَ ْؼض
ِ اسزِ ََل
 ََٓٓب ا َ ْٗؼَ ٍَ هَٝ بع
َ  ْاَلَ ْعِٚ َِب ث٤م كَب َ ْد
ٍ بء ِٓ ْٖ ِع ْػ
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ٌ َ٣َبحِ َٰا٣اُغ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ِ ص ۪غ
ْ َ رَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgarların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için göstergeler
vardır.

(Yunus 10/56)

َُٕٞ ر ُ ْغ َجؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْذ٣ َٞ ُٛ
Hayat veren de O‟dur; alan da O. Hepiniz O‟na döndürüleceksiniz.

(Mülk 67/2)

ُ  ْاُ َؼ ۪ؼَٞ ُٛ َٝ ـ ُٖ َػ َٔ ً َِۜل
عٞ
َ ْٞ َٔ ُ َسَِنَ ْا١ ۪اََُّظ
ُ ُؼ ْاُـَل٣
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْد٣َ ًُ ْْ اَٞ َُِ ْج٤ُِ َ حٞ٤َٰ  ْاُ َذَٝ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

(Müminun 23/81)

ََُُّٕٞٝ َا ِٓضْ ََ َٓب هَب ٍَ ْاَلَُُٞث َْ هَب
Aslında bunlar da tıpkı öncekiler gibi konuşuyor,
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(Bakara 2/118)

ََ ْ ْْ ِٓضِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ِۜخٌ ًَ َٰظ ُِ َي هَب ٍَ اَُّظ٣َ  ََٓ٘ب َٰا٤ ۪ رَأْرْٝ َ َّللاُ ا
ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ب ه٣  ََلْٞ َُ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ َٖ ََل٣ ۪هَب ٍَ اَُّظَٝ
َٰ ْ ََّّ٘ب٤ ِۜ ْْ هَ ْض َثُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٜ  ِۜ ْْ رَلَب َثِٜ ُِ ْٞ َه
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَل
Bilmeyenler “Allah bizimle de konuşsa veya bize de bir âyet gelse ya!” derler. Öncekiler de öyle derlerdi,
kalpleri birbirine benzedi. Biz âyetleri, onlara inancı kesin olan bir topluluğa açık açık gösteririz

(Tevbe 9/69)

ْْ ِٜ ِا ِثش َََلهُٞ ََلص ًِۜا كَب ْؿز َ ْٔزَؼْٝ َ اَٝ  ًاَلَٞ ْٓ َ ا َ ًْض َ َغ اَٝ ً حَّٞ ُكضَّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ه
َ َ ا اَُٞٗٓ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ًَب٣ ًَ۪بَُّظ
ِۜ ظ
اٞ
ْ  ُسَٝ ْْ ِٜ َِٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ِثش َََله٣ ۪كَب ْؿز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ِثش َََلهِ ٌُ ْْ ًَ َٔب ا ْؿز َ ْٔز َ َغ اَُّظ
ُ  سَب١ ۪عز ُ ْْ ًَبَُّظ
َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُض٢ِ ْْ كُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ  َٰ َُٓئِ َي َد ِجٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٕٝ ُْ ْاُشَب ِؿ ُغُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ِاَل ِس َغح
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi paylarından
yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa sizde kendi payınızdan o şekilde
yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa
gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar edenler işte onlardır.

(Müminun 23/82)

َ  ِػَٝ  ًَُّ٘ب ر ُ َغاثًبَٝ ا َءاِطَا ِٓزَْ٘بَُُٞٓ هَب
َُٕٞصُٞظب ًٓب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼ
“Ölüp de toprak ve kemikler haline dönüştükten sonra biz gerçekten kalkacağız; öyle mi?”
diyorlar.
(İsra 17/49)

َ ا َءاِطَا ًَُّ٘ب ِػَُُٞٓ هَبَٝ
ضًا٣ َ۪ٕ س َِْوًب َجضُٞصُٞ ُعكَبرًب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼَٝ ظب ًٓب
Şunu da dediler: “Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni
bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız?”

(İsra 17/50)

ضًا٣ ۪ َدضْٝ َ بعح ً ا
َ ا ِد َجًُُٞٗٞ َْ ُه
De ki “İster taşa, ister demire dönüşün.
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(İsra 17/51)

َ َ ك١ ۪ضُٗ َِۜب هُ َِ اَُّظ٤ُ ۪ؼ٣ ْٖ َٓ َُُُٕٞٞو٤َ ـ
 ٍَ َٓ َّغ ٍحَّٝ َ ط َغ ًُ ْْ ا
ُ ٢ ۪ ٌْجُ ُغ ك٣َ  س َِْوًب ِٓ َّٔبْٝ َ ا
َ َع ًُ ْْ كُٝ
ِ صض
جًب٣َٕ هَ ۪غٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ هُ َْ َػ َٰ َٓـَٞ ِۜ ُٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ؿ
َ  َْي ُع ُ۫ ُؤ٤ََُِٕ اُُٞ ْ٘ ِـع٤ـ
َ َك
İsterse içinizde büyüttüğünüz bir yaratık haline gelin.” Diyecekler ki “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki
“Baştan yaratılışınızın kuralını koyan.” Şaşkın bir biçimde baş sallayarak diyecekler ki “Peki ne zaman?” De ki
“Belki pek yakında.”

(Kıyame 75/3)

َ بٕ اََُّ ْٖ ٗ َْج َٔ َغ ِػ
ُ ـ
ُِٚۜ َٓ ظب
ُ ـ
ِْ ت
َ ْٗ اَل
َ  ْذ٣َ َ ا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?

(Kıyame 75/4)

َٓ
َُٚٗ ثََ٘ب١
َ ُٗ ْٕ َ  ا٠َِٰ َٖ َػ٣ هَبص ِ۪ع٠َِٰ َث
َ ِٞ ّ ـ
Evet, onların parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

(Neml 27/67)

َٕٞ َٰا َثَٓب ۬ ُؤ ََٓٗب اَئَِّ٘ب َُ ُٔ ْش َغ ُجَٝ ا َءاِطَا ًَُّ٘ب ر ُ َغاثًبَٖٝ ًَلَ َُٓغ٣ ۪هَب ٍَ اَُّظَٝ
Ayetleri görmezlikte direnenler şöyle derler: “Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten tekrar
çıkarılacak mıyız?

(Neml 27/68)

۪ ؿ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َغ ْاَل٤
ُ بغ
َ َ  َٓظَا اِ َََّٓل اَٰٛ ِْٕ  َٰاثََٓب ۬ ُؤَٗب ِٓ ْٖ هَ ْج َُ اَٝ ُٖ ظَا ٗ َْذَٰٛ  ِػ ْضَٗبُٝ َُوَ ْض
Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

(Müminun 23/83)

۪ ؿ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َغ ْاَل٤
ُ بغ
َ َ  َٓظَا ا َََِّٓل اَٰٛ ِْٕ ظَا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ اَٰٛ  َٰا َثَٓب ۬ ُؤَٗبَٝ ُٖ  ِػ ْضَٗب ٗ َْذُٝ َُوَ ْض
“Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu, öncekilerin yalan yanlış
yazılarından başka bir şey değildir.”
(Araf 7/94)

َُٕٞع ََّّغػ٣َ ْْ ُٜ َِّاء َُ َؼ
ِ اُع َََّّٓغَٝ َٓبء
ِ ؿ
َ ْ ب ِث ْبُ َجأَٜ َِْٛ َ  ٍ ا َََِّٓل ا َ َس ْظ ََٓٗب ا٢
َ  ََٓٓب ا َ ْعَٝ
ّ  ٍخ ِٓ ْٖ َٗ ِج٣َ  هَ ْغ٢ ۪ؿ َِْ٘ب ك
Biz hangi kente bir nebi göndersek oranın halkını baskı ve zorluğa sokarız ki yalvarıp yakarsınlar.

51

(Araf 7/95)

ـ ََّٓغا ُء
َّ ُاَٝ ؾ َٰا َثَٓب َءَٗب اُع َََّّٓغا ُء
َّ ُص ُ َّْ َثض ََُّْ٘ب َٓ ٌَبَٕ ا
َّ َٓ ا هَ ْضُُٞهَبَٝ اْٞ َ َػل٠ـَ٘خَ َدزه
َ ّئ َ ِخ ْاُ َذ٤ِ ـ
َٕٝ ْلؼُ ُغ٣َ  ْْ ََلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٛ كَب َ َس ْظَٗب
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki “Atalarımız da darlık ve bolluk
yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile varamazlar.”

(Müminun 23/84)

َُٕٞٔ َِب ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼََٜٓ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ض
ُ هُ َْ ُِ َٔ ِٖ ْاَلَ ْع
Onlara şöyle de: “Biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onda olan her şey kimindir?”

(Müminun 23/85)

ِۜ َٕ ِ هُُُٞٞو٤َ ؿ
َّٰٕٝللِ هُ َْ اَكَ ََل رَظَ ًَّ ُغ
َ
“Allah‟ındır!” diyeceklerdir. De ki “Bu bilgiyi kullanmayacak mısınız?”

(Müminun 23/86)

ْ٤ِ  َعةُّ ْاُ َؼ ْغ ِف ْاُؼَ ۪ظَٝ ِـجْغ
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َعةُّ اُـ
َّ ُد ا
Onlara bir de “Yedi kat göğün ve Yüce Arş‟ın Rabbi kimdir?” diye sor,

(Müminun 23/87)

ِۜ َٕ ِ هَُُُٞٞو٤ؿ
َُّٰٕٞللِ هُ َْ اَكَ ََل رَزَّو
َ
“Onlar da Allah‟ındır!” diyeceklerdir. De ki “O‟na yanlış yapmaktan sakınmaz mısınız?”
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(Müminun 23/88)

َ َِّ ًُ ُدٌُٞ ََِٓ َ۪ٙ ِض٤ِهُ َْ َٓ ْٖ ث
َُٕٞٔ َِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼِٚ ٤ْ َِبع َػ
ُ ُ َج٣  ََلَٝ غ٤
ُ ُ ۪ج٣ َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ك
De ki “Biliyorsanız söyleyin, her şeyin yönetimi elinde olan, koruyan ama O‟na karşı kimsenin
korunamayacağı zat kimdir?”

(Müminun 23/89)

ِۜ َٕ ِ هَُُُٞٞو٤ؿ
َٕٝ ر ُ ْـ َذ ُغ٠ّٰللِ هُ َْ كَبَٗه
َ
Allah!” diyeceklerdir. De ki “Nasıl oyuna getiriliyorsunuz?”

(Müminun 23/90)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِطثُٜ َِّٗاَٝ ن
ِ ّ  ْْ ِث ْبُ َذُٛ َ٘ب٤ْ َ ثَ َْ اَر
Yok; biz onlara gerçeği getirdik ama onlar kesinlikle yalan söyleyen kimselerdir.
(Enam 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْغ ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّظَٝ ص ً َِۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗؼَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّظَٞ ُٛ َٝ  َد ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪غٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّؼ ٌٍ ِٓ ْٖ َع ِثّ َي ِث ْبُ َذَََّٕٚٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣
"Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kitab'ı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış yapıda indiren O'dur."
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir.
Sakın bu konuda tereddüt edenlerden olma.

(Enam 6/115)

ْ َّٔ َ رَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ ـ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ِ۪ٚ َػ ْض ً َِۜل ََل ُٓجَ ِضّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبرَٝ ص ْضهًب
ِ ذ ًَ ِِ َٔذُ َع ِثّ َي
Rabbinin sözü, doğru ve dengeli olma bakımından tamdır. O'nun sözlerini değiştirme yetkisine sahip biri yoktur.
O dinler ve bilir.
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(Müminun 23/91)

ْْ ُٜ ع
ُ َُؼَ ََل ثَ ْؼَٝ َ ثِ َٔب َسَِنٍٚ َُِٰ َت ًُ َُّ ا
َٓب ار َّ َشظَ ه
َ َٛ اِطًا َُظٍٚ َُِٰ ُ ِٓ ْٖ اَٚ َٓب ًَبَٕ َٓؼَٝ َُ ٍضَٝ ْٖ ِٓ َُّللا
ِۜ ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ َػ
َُٕٞصل
ُ ط
ؿ ْج َذبَٕ ه
ِ َ٣ َّللاِ َػ َّٔب
Allah, evlat edinmiş değildir, O‟nun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi
yarattığı ile birlikte hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah, onların yakıştırmalarından
uzaktır.
(Meryem 19/92)

َُض ًِۜاَٝ ََز َّ ِشظ٣ ْٕ َ ِغ ْدَٰٔ ِٖ ا
َّ ُِ ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣  َٓبَٝ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

(Meryem 19/93)

اُغ ْدَٰٔ ِٖ َػ ْجض ًِۜا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُـ٢ِا ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ك
َّ ٢ِض ا َََِّٓل َٰار
ِ  ْاَلَ ْعَٝ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman‟nın huzuruna gelirler.

(Zuhruf 43/81)

َٖ٣ ۪ ٍُ ْاُؼَبثِضَّٝ َ َُ ۗضٌ كَبَٗ َ۬ب اَٝ ِٖ َِٰٔغ ْد
َّ ُِ َٕهُ َْ ا ِْٕ ًَب
De ki “Rahman‟ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.

(Zuhruf 43/82)

َُٕٞصل
ِ اَٞ ََّٰٔؿ ْج َذبَٕ َعةّ ِ اُـ
ُ
ِ  ْاَلَ ْعَٝ د
ِ َ٣ ض َعةّ ِ ْاُ َؼ ْغ ِف َػ َّٔب
Hem göklerin ve yerin Rabbi hem de yönetimin Rabbi olan Allah, onların yaptığı nitelemelerden uzaktır.”

(İsra 17/42)

ً ؿ ۪ج
َل٤
َ  ْاُ َؼ ْغ ِف١ِ ط٠َُِٰ ا اَْٞ َٕ اِطًا ََل ْثزَـُُُٞٞو٣َ خٌ ًَ َٔبَٜ ُِ ُ َٰاَٚٓ  ًَبَٕ َٓ َؼْٞ َُ َْ ُه
De ki “Eğer dedikleri gibi Allah‟ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar, yönetimde olanı alt etmenin bir yolunu
ararlardı.”

(Enbiya 21/22)

َُٕٞصل
ُ َـضَرَب ك
ـ ْج َذبَٕ ه
خٌ ا ََِّل هَٜ ُِ  ََٓٔب َٰاِٜ ٤ ۪ ًَبَٕ كْٞ َُ
ِ ٣َ َّللاِ َعةّ ِ ْاُ َؼ ْغ ِف َػ َّٔب
َ ََّللاُ َُل
Göklerde ve yerde Allah‟tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Bütün yönetimin Rabbi olan Allah, onların
nitelemelerinden uzaktır.
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(Müminun 23/92)

َّ ُاَٝ ت
ًَُٕٞ ُ ْل ِغ٣  َػ َّٔب٠ُبصَحِ كَزَؼَ َٰبَٜ ل
ِ ٤ْ ََػب ُِ ِْ ْاُـ
Görünmeyeni de görüneni de bilir. Onların ortak saydıklarıyla da bir ilgisi yoktur.

(Müminun 23/93)

َُٕٝ َػضُٞ٣  َٓب٢ّ۪٘ َ٣هُ َْ َعةّ ِ اِ َّٓب ر ُ ِغ
De ki “Rabbim! Eğer onların tehdit edildiği şeyi bana gösterecek olursan,

(Müminun 23/94)

َّ ِّ ْٞ َ ْاُو٢ِ ك٢ ِْ۪٘ َعةّ ِ كَ ََل ر َ ْج َؼ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Rabbim o zaman, beni yanlışlar içindeki o topluluğun arasında bulundurma.”
(Yunus 10/46)

 َٓب٠َِٰ ضٌ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ك
 ْْ ص ُ َّْ هُٜ َُ٘ب َٓ ْغ ِجؼ٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ  ْْ اُٛ ُ  َٗ ِؼض١ ۪ط اَُّظ
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ اِ َّٓب ُٗ ِغَٝ
ََُِٕٞ ْل َؼ٣
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bize olacaktır. Üstelik
yaptıkları her şeyin şahidi Allah‟tır.

(Mümin 40/77)

َُُٕٞ ْغ َجؼ٣ َ٘ب٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼض١ ۪ط اَُّظ
ْ كَب
 ْػضَ هَٝ َِّٕ صجِ ْغ ا
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣َّللاِ َد ٌّن كَ ِب َّٓب ُٗ ِغ
Sabret; Allah'ın sözü yerine gelecektir. Ya onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana gösteririz veya seni vefat
ettiririz. Dönüş Bizedir.

(Müminun 23/95)

َٕٝ ْْ َُوَبص ُِعُٛ ُ َي َٓب َٗ ِؼض٣َ  ا َ ْٕ ُٗ ِغ٠َِٓ َٰ اَِّٗب َػَٝ
Biz, onları tehdit ettiğimiz cezayı sana göstermemiz konusunda bir ölçü belirlemişizdir.
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(Enfal 8/32)

ِٝ َ بء ا
َ  ْاُ َذ َّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ضَٞ ُٛ ظَاَٰٛ َٕ َّْ ا ِْٕ ًَبُٜ ا اُِهُُٞاِ ْط هَبَٝ
َّ ُبعح ً َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ ـ
َ َ٘ب ِد َج٤ْ َِِى كَب َ ْٓ ِط ْغ َػ
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ائْ ِزَ٘ب ِث َؼظَا
Bir zamanlar da şöyle demişlerdi: “Ey Allah! Eğer bu senin katından bir gerçek ise durma; gökten üstümüze taş
yağdır, ya da bizi acıklı bir azaba çarptır.”

(Enfal 8/33)

ََٕٝ ْـز َ ْـ ِل ُغ٣ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٜ ََّللاُ ُٓ َؼ ِظّث
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ َؼ ِظّث٤ُِ َُّللا
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ ۪ذ ك
 َٓب ًَبَٕ هَٝ
Sen aralarında iken Allah onlara azap edecek değildir. Bağışlanma isterlerken de azap etmeyecektir.

(Müminun 23/96)

ِۜ َّ ُ ا َ ْدـ ُٖ ا٢ِٛ ٢ ۪اِ ْصكَ ْغ ثبَُّز
َُٕٞصل
ِ َ٣ ّئَخَ ٗ َْذ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب٤ِ ـ
َ
ِ
َ
Kötülüğü en güzel biçimde sav. Onların bize neler yakıştırdıklarını iyi biliriz.
(Fussilet 41/34)

ِۜ
ٌ حُٝ َػضَ َاَٚ٘٤ْ َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪ـ ُٖ كَ ِبطَا اَُّظ
َّ ُ ََل اَٝ ُـَ٘خ
َ  ا َ ْد٢
َ  ْاُ َذ١ِٞ َ  ََل ر َ ْـزَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ئَخُ اِ ْصكَ ْغ ِثبَُّز٤ِ ـ
ٌْ ٤۪ٔ  َد٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Fussilet 41/35)

ّ ٍ  َدُٝب ا ََِّل طََٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝصجَ ُغ
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا ََِّل اَُّظََٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu büyük bir seviye kazanmış olanlardan başkasına verilmez.

(Fussilet 41/36)

ٌ بٕ ٗ َْؼ
َ ٤ْ ل
َّ ُ ْ٘ؼَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣َ اِ َّٓبَٝ
ِۜ ؽ كَب ْؿز َ ِؼ ْظ ِث ه
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ ـ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Eğer şeytandan bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah‟a sığın. Çünkü Allah, dinler ve bilir.

(Müminun 23/97)

َّ ُد ا
ٖ٤
۪ ٤َ ل
ِ  َٔؼَ اَٛ ْٖ ِٓ ط ُ ِث َيٞػ
ُ َ هُ َْ َعةّ ِ اَٝ
ِ بغ
De ki “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.
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(Müminun 23/98)

ٕٝ
ُ َ ْذ٣ ْٕ َ طُ ثِ َي َعةّ ِ اٞػ
ُ َ اَٝ
ِ ع ُغ
Bunların çevremde olmalarından da sana sığınırım.”
(Araf 7/200)

ٌ بٕ ٗ َْؼ
َ ٤ْ ل
َّ ُ ْ٘ؼَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣َ اِ َّٓبَٝ
ِۜ ؽ كَب ْؿز َ ِؼ ْظ ِث ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ؿ
َ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Şeytandan sana ilişkileri bozacak bir fısıltı gelirse hemen Allah‟a sığın. Çünkü O, dinler ve bilir.

(Felak 113/1)

ن
ُ َ هُ َْ ا
ِ ََِط ُ ِث َغةّ ِ ْاُلٞػ
De ki: “Sığınırım, bölerek yaratma işinin Rabbine!

(Felak 113/2)

َِٓ ْٖ ك ِ َّغ َٓب َسَِن
Yarattıklarının şerrinden.

(Felak 113/3)

ت
َ َهَٝ ن اِطَا
ٍ  ِٓ ْٖ ك ِ َّغ ؿَب ِؿَٝ
Bastırdığı zaman gecenin şerrinden.

(Felak 113/4)

 ْاُؼُوَ ِض٢ِد ك
ِ  ِٓ ْٖ ك ِ َّغ اَُّ٘لَّبصَبَٝ
İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden.

(Nas 114/1)

بؽ
ُ َ هُ َْ ا
ِ َُّ٘ط ُ ثِ َغةّ ِ اٞػ
De ki: “Sığınırım insanlığın Rabbine,

(Nas 114/2)

بؽ
ِ ََُّ٘ٓ ِِ ِي ا
İnsanlığın hükümdarına,
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(Nas 114/3)

بؽ
ِ َُّ٘ اِٚ َُِٰ ا
insanlığın İlahına!

(Nas 114/4)

بؽ
ِ َّ٘اؽ ْاُ َش
ِ َٞ  ْؿَٞ ُِٓ ْٖ ك ِ َّغ ْا
Sinsice kötülükler fısıldayanların şerrinden sığınırım.

(Müminun 23/99)

ٕٞ
ْ ِ ّدُ هَب ٍَ َعةْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َ اِطَا ََٓجب َء ا َ َدض٠َدزَٓه
ِ ُاع ِجؼ
Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

ِّ ْٞ ٣َ ٠َُِٰ  ْْ َث ْغػَ ٌر اِٜ ِ ََٓعائَٝ ْٖ ِٓ َٝ  ِۜبَٜ ُِِ َٓهَبئَٞ ُٛ ٌب ًَ ِِ َٔخَٜ َِّٗ َٔب ر َ َغ ًْذُ ًَ َّ َِۜل ا٤ ۪صب ُِ ًذب ك
َ َُ َٔ  ا َ ْػ٢َِّٓ ۪ َُ َؼ
َُُٕٞ ْج َؼض٣
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla!” O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden
dirilecekleri güne kadar bir engel vardır.
(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ د َع ِثَّ٘ب
ِ ب٣َ ِة ِث َٰب
َ ّ ََل ُٗ ٌَظَٝ ُّزََ٘ب ُٗ َغص٤ْ َُ ب٣َ اُُٞبع كَوَب
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػُٞ ِهلُٝ  اِ ْطٟ ر َ َٰ َٓغْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri gönderilsek de Rabbimizin
âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp güvenenlerden olsak.”

(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِطثُٜ َِّٗاَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا ُِ َٔبُٝا َُ َؼبصُّٝ ُعصْٞ ََُٝ َُ ِۜ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجُُٞ ْشل٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ َُ ثَ َْ ثَضَا
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.
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(Secde 32/12)

بع ِج ْؼَ٘ب
ْ َؿ ِٔ ْؼَ٘ب ك
ُ ًِ َٕ َٗبُٞٓ  اِ ِط ْاُ ُٔ ْج ِغٟ ر َ َٰ َٓغْٞ ََُٝ
َ َٝ ص ْغَٗب
َ  ِۜ ْْ َعثَّ ََٓ٘ب ا َ ْثِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ضَ َع ِثِٜ ا ُع ُ۫ ُؤ ِؿٞـ
َُٕٞ٘ ِهُٞٓ صب ُِ ًذب اَِّٗب
َ َْ َٔ َٗ ْؼ
Rablerinin huzurunda başlarını öne eğdikleri sırada bu günahkarları bir görsen! Hepsi şöyle der: "Rabbimiz,
gerçeği gördük ve anladık; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bir kanaatimiz oluştu"

(Secde 32/13)

بؽ
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِجَّ٘ ِخَٜ  ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َج٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َد َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰضُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍؾ٤ْ َ  ِكئَْ٘ب َ ََٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْج َٔ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Müminun 23/101)

َُُٕٞـَٓب َء
ُّ ُ ا٢ِكَ ِبطَا ُٗ ِل َز ك
َ ـ
َ َ َز٣  ََلَٝ  َٓئِ ٍظْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َبة ث
َ ْٗ َ ع كَ َََٓل اٞ
ِ ص
Sura üfürüldüğünde aralarında akrabalık bağı kalmaz. Kimse kimseyi arayıp sormaz.
(Mearic 70/10)

 ًٔب٤۪ٔ  ٌْ َد٤۪ٔ َ ْــَٔ َُ َد٣  ََلَٝ
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.

(Mearic 70/11)

ِٚ ٤ َ۪٘ ِٓئِ ٍظ ِثجْٞ ٣َ ة
َّ ُ َج٣
ِ  ِٓ ْٖ َػظَا١ ۪ ْلز َض٣َ ْٞ َُ ُّ صُّ ْاُ ُٔ ْج ِغَٞ ٣َ ْْ ِۜ ُٜ َٗٝص ُغ
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٚ ٤ا َ ۪سَٝ ِ۪ٚبدجَز
ِ ص
َ َٝ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٚ ٣۪ٞ ْٔ رُـ٢ ۪ اَُّزِٚ َِ ِز٤كَ ۪صَٝ
kendini koruyan aşiretini,
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(Mearic 70/14)

ِٚ ٤ُ ْ٘ ۪ج٣ َّْ ُ ؼًب ص٤۪ٔ ض َج
ِ  ْاَلَ ْع٢ َٓ ْٖ ِكَٝ
yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Abese 80/33)

ُصب َّس ْۘخ
ِ كَ ِبطَا ََٓجب َء
ََّٓ ُد ا
Kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün;

(Abese 80/34)

ِٚ ٤ ِل ُّغ ْاُ َٔ ْغ ُء ِٓ ْٖ ا َ ۪س٣َ َّ ْٞ ٣َ
Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür,

(Abese 80/35)

ِٚ ٤ا َ ۪ثَٝ ِٚ ّٓ ِ ُ اَٝ
Anasından, babasından,

(Abese 80/36)

ِٚ ِۜ ٤ َ۪٘ثَٝ ِ۪ٚبدجَز
ِ ص
َ َٝ
eşinden ve çocuklarından da!

(Abese 80/37)

ِٚ ِۜ ٤ ُ۪٘ ْـ٣ ٌٕ ْ  َٓئِ ٍظ كَأْٞ ٣َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ئ
ٍ ُِ ٌُ َِّ ْآ ِغ
O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.

(Müminun 23/102)

ْ َُِكَ َٔ ْٖ صَو
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُذُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ُ كَبُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
Kimin iyilikleri ağır basarsa işte onlar umduklarına kavuşacaklardır.
(Araf 7/8)

ْ َُِ َٓئِ ٌۨ ٍظ ْاُ َذ ُّن كَ َٔ ْٖ صَوْٞ َ٣ ُٕ  ْػَٞ ُ ْاَٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُذُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ُ كَبُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
O gün tartı kurulacağı gerçektir. İyilikleri ağır basanlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Enbiya 21/47)

ْ ُ  َٔ ِخ كَ ََل ر٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٤َ ُِ ػ
َ َٖ ْاُ ِو ْـ٣ ۪اػَٞ َٔ ُع ُغ ْا
ْٖ ِٓ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓضْوَب ٍَ َدجَّ ٍخَٝ ْـًٔ ِۜب٤ك
َ ؾ
ٌ ظَِ ُْ َٗ ْل
َ ََٗٝ
َٖ٤ ثَِ٘ب َدب ِؿ ۪ج٠ ًَ َٰلَٝ  ِۜبَٜ َ٘ب ِث٤ْ َ س َْغصَ ٍٍ اَر
Kıyamet günü tam doğru teraziler kurarız; kimse bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal danesi ağırlığında bile olsa
terazilere koyarız. Biz hesap görmeye yeteriz.

(Karia 101/6)

ْ َُِكَب َ َّٓب َٓ ْٖ صَو
ُُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
Tartıları ağır gelen

(Karia 101/7)

 ِۜ ٍخ٤َ اظ
َ ٤ ۪ػ٢ ۪ كَٞ ُٜ َك
ِ ل ٍخ َع
Razı olacağı bir yaşayış içine girer.

(Müminun 23/103)

َٓ
ْ َّ َٓ ْٖ َسلَٝ
ََُّٕٝ٘ َْ سَب ُِضَٜ  َج٢ ۪ ْْ كُٜ ـ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َسـ َُِٓغ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّظٝ۬ ُ ُ كَبُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
Kimin iyilikleri hafif gelirse onlar da kendilerini harcamış olurlar. Cehennem‟de ölümsüz
olarak kalacaklardır.
(Araf 7/9)

َٓ
ْ َ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٜ ـ
ْ َّ َٓ ْٖ َسلَٝ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َسـ َُِٓغ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّظٝ۬ ُ ُ كَبُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
İyilikleri hafif gelenler ise ayetlerimiz karşısında yanlış davranmaları sebebiyle zararı kendilerine vermiş olurlar.

(Karia 101/8)

ْ َّا َ َّٓب َٓ ْٖ َسلَٝ
ُُٚ٘٣ ۪اػَٞ َٓ ذ
Ama kimin tartıları az olursa

(Karia 101/9)

ٌَ ِۜخ٣ِٝ َبٛ ُُّٚٓ ُ كَب
Onun anası Haviye olur.
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(Karia 101/10)

ْٚ ِۜ ٤َ ِٛ ي َٓب٣
َ  ََٓٓب ا َ ْص َٰعَٝ
Haviye nedir, nereden bileceksin?

(Karia 101/11)

ٌَخ٤ٓب
ِ َبع َد
ٌ ٗ
O, kızgın bir ateştir.

(Müminun 23/104)

َٕٞب ًَب ُِ ُذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بع
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َٛ ٞ ُجُٝ ر َ ِْلَ ُخ
Yüzlerini ateş yalar ve dişleri ortaya çıkmış halde olurlar.
(Nisa 4/56)

ْ َع َج
صًاُِٞ ْْ ُجُٛ  ْْ ثَض ََُّْ٘بُٛ ُصُِٞذ ُج
ْ ُٗ ف
ً ٗ ْْ ِٜ ٤ ِ۪ص
ِ ٗ َبع ِۜا ًَُِّ َٔب
َ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
َ ْٞ ؿ
ً َّللاَ ًَبَٕ َػ ۪ؼ
 ًٔب٤ٌ۪ ؼا َد٣
اة ا َِّٕ ه
َ ِۜ َا ْاُؼَظُٞهَُٝظ٤ُِ َبٛ َْغ٤َؿ
Ayetlerimizi görmezlikte direnen kâfirleri yakın zamanda bir ateşte kızartacağız; derileri yandıkça başka
derilerle değiştireceğiz ki o azabı sürekli tatsınlar. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah‟tır .

(Hac 22/19)

ّ ِ ُا هَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ ْۘ ْْ كَبَُّظِٜ ّ َع ِث٢ ۪ا كُٞٔ ص
ْ ٕب
ْ َطؼ
ْٖ ِٓ ُّصت
ٌ َ٤ِ ْْ صُٜ َُ ذ
ْ إ َس
ٍ ِۜ ٗ ْٖ ِٓ بة
َ ُ٣ َبع
َ َ اسز
ِ َٔ ص
ِ َظَٰٛ
ُْ ٤۪ٔ  ُْ ْاُ َذِٜ م ُع ُ۫ ُؤ ِؿ
ِ ْٞ َك
İşte Rableri konusunda çekişen iki düşman kesim; kâfir kesim için ateşten elbiseler biçilecek ve başlarından
aşağı kaynar sular dökülecektir.

(Hac 22/20)

ُ ُ ث٢ ۪۪ َٓب كٚ ُغ ِثَٜ ص
ُ  ِۜصُِٞ ْاُ ُجَٝ ْْ ِٜ ِٗٞط
ْ ُ٣
Onunla karınlarının içinde olanlar ve derileri eritilecektir.

(Hac 22/21)

 ٍض٣ ۪بٓ ُغ ِٓ ْٖ َدض
ِ َ ْْ َٓوُٜ ََُٝ
Onlar için demirden kamçılar da hazırlanmıştır.
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(Hac 22/22)

َ ْٖ ِٓ بَٜ ْ٘ ِٓ اٞ ْش ُغ ُج٣َ ْٕ َ ا اًََُُِّٝٓ ََٓٔب ا َ َعاص
ن
َ َا َػظُٞهُٝطَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٝض٤ؿ ٍ ّْ ا ُ ۪ػ
ِ ٣اة ْاُ َذ ۪غ
İyice bunalıp oradan çıkmak isterlerse her defasında geri getirilecek ve onlara: “Şu yanma azabının zevkine
varın” denecektir.

(Müminun 23/105)

َُٕٞب ر ُ ٌَ ِظّثَٜ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ َ۪بر٣اََُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”
(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ َٓوَب َءُٝ ْ٘ظ ُِع٣َٝ ٢ َ۪بر٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ؿ
ُ َأْرِ ٌُ ْْ ُع٣ ْْ ََُاَل ْٗ ِؾ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ َب َٓ ْؼل ََغ ْاُ ِج٣
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِـ٠َِٓ َٰ ػ
َ َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُضٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َذُٜ ْؿ ََّغرَٝ  ا َ ْٗلُ ِـَ٘ب٠َِٓ َٰ  ْضَٗب َػِٜ ك
َ اُُٞظَ ِۜا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ اُٝضِٜ ك
َٖ٣ا ًَبكِ ۪غًَُٞٗب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Casiye 45/31)

ٍ۠ َٖ ًَلَ ُغ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّظَٝ
َٖ٤۪ٓ  ًٓب ُٓ ْج ِغْٞ َ ًُ ْ٘ز ُ ْْ هَٝ ْْ ُ  ٌُ ْْ كَب ْؿز َ ٌْجَ ْغر٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ َ۪بر٣ا اَكََِ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlere şöyle denilecektir: “Ayetlerimiz size okunmamış mıydı? Ama kendinizi
büyük görüp suçlu bir topluluğa dönüşmüştünüz.”

(Casiye 45/32)

ُ َٗ ِْٕ ـب َػخُ ا
ظ ُّٖ ا ََِّل
َّ ُ َٓب ا١ب هُ ِْز ُ ْْ َٓب َٗ ْض ۪عَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُاَٝ َّللاِ َد ٌّن
 ْػضَ هَٝ َِّٕ  ََ ا٤ ۪اِطَا هَٝ
َ ٣ـب َػخُ ََل َع
َ
َٖ٤ ۪٘ ِو٤ْ َ  َٓب ٗ َْذ ُٖ ثِ ُٔ ْـزَٝ ظًّ٘ب
“Allah‟ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle demiştiniz: “Kıyamet saati
de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin bir kanaate varmış değiliz.”
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(Müminun 23/106)

ْ َا َعثََّ٘ب َؿَِجُُٞهَب
َٖ٤ُّظ َ۪ٓب
َ  ًٓبْٞ َ ًَُّ٘ب هَٝ رَُ٘بَٞ َ٘ب ِك ْو٤ْ َِذ َػ
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline
gelmiştik.

(Müminun 23/107)

َ ػ ْضَٗب كَ ِبَّٗب
َُٕٞٔ ُِ ظب
ُ ِْٕ ب كَبَٜ ْ٘ ِٓ َعثَّ ََٓ٘ب ا َ ْس ِغ ْجَ٘ب
Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Bir daha yaparsak demek ki gerçekten yanlış yapan kimseleriz.”
(Fatır 35/37)

َ ص
ْْ ًُ َُ ْْ ُٗ َؼ ِ ّٔ ْغَٝ َ  ًَُّ٘ب َٗ ْؼ َٔ ِۜ َُ ا١ ۪ َْغ اَُّظ٤صب ُِ ًذب َؿ
ْ َ٣ ْْ ُٛ َٝ
َ َْ َٔ ب َعثَّ ََٓ٘ب ا َ ْس ِغ ْجَ٘ب َٗ ْؼَٜ ٤ َ۪ٕ كٞط ِغ ُس
َّ ُِ ا كَ َٔبُٞهُٝغ كَظ٣
غ٤
ُ ِۜ ۪ ََٓجب َء ًُ ُْ اَُّ٘ظَٝ  َٓ ْٖ رَظَ ًَّ َغِٚ ٤ َ۪زَظَ ًَّ ُغ ك٣ َٓب
ٍ َٖ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ص٤۪ٔ ُِ ِظب
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim!" derler. O
zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.
Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok!" deriz.

(Müminun 23/108)

ْ ٍَ هَب
ٕٞ
َ اس
ِ ُٔ ِِّ ٌَ ُ  ََل رَٝ بَٜ ٤ ۪ـ ُ۫ ُإا ك
Allah der ki “Yıkılın oraya! Konuşmayın!
(Kaf 50/28)

 ِض٤ ۪ػَٞ ُ ٌُ ْْ ِث ْب٤ْ َُِهَ ْض هَض َّْٓذُ اَٝ ١
ِ َ هَب ٍَ ََل ر َ ْشز
َّ َا َُضُٞٔ ص
Allah der ki "Huzurumda çekişmeyin; size bu tehdidi önceden yapmıştım.

(Kaf 50/29)

َ  ََٓٓب اَٗ َ۬ب ِثَٝ ١
 ِض٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْ َؼ ۪ج
َّ َ ٍُ َُضْٞ َُ َجضَّ ٍُ ْاُو٣ َٓب
Benim katımda, verilmiş bir söz başka bir sözle değiştirilmez; kullarıma asla haksızlık yapmam.”
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(Müminun 23/109)

ٌ ُ ًَبَٕ كَ ۪غَِّٚٗا
َٖ٤۪ٔ اد
َ ْٗ َ اَٝ اع َد َْٔ٘ب
ِ اُغ
ْ َٝ َٕ َعثَّ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ْؿ ِل ْغ ََُ٘بَُُُٞٞو٣ ١ ۪ن ِٓ ْٖ ِػجَبص٣
َّ  ُْغ٤ذ َس
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen
ikram edenlerin en iyisisin.‟

(Müminun 23/110)

ْ َ  ْْ رُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ  ًُ ْ٘زَٝ ١ ًُ ْْ ِط ًْ ۪غْٞ ـ
ٌَُٕٞ ع َذ
َ ْٗ َ  ا٠ًّب َدزَٓه٣ ْْ ِؿ ْش ِغُٛ ُٞٔ ُ كَبر َّ َش ْظر
Siz de onları alaya alıyordunuz. Bu davranışınız size, bana ait bilgileri unutturdu. Onlara gülüp
duruyordunuz.
(Mutaffifın 83/29)

ْۘ ٌُ ع َذ
ْ َ٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِٖٓ اَُّظُٞٗا ًَبُٞٓ َٖ ا َ ْج َغ٣ ۪ا َِّٕ اَُّظ
َٕٞ
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.

(Mutaffifın 83/30)

ْۘ زَـَب َٓ ُؼ٣َ ْْ ِٜ ا ِثٝاِطَا َٓ ُّغَٝ
َٕٝ
Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz ediyorlar.

(Mutaffifın 83/31)

ْۘ ٜ۪ ٌِ َا كُٞ ُْ ا ْٗوََِجِٜ ِِ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ ا اُٞاِطَا ا ْٗوََِ َٓجَٝ
َٖ٤
Eş ve dostlarına dönünce de kahraman edasıyla dönüyorlar.

(Mutaffifın 83/32)

َُُّٕٞعَٓب
َ َُ  ۬ ُإ َََٓل ِءَٛٓ َٰ َِّٕ ا اَُُٞٓ ُ ْْ هَبْٛٝ َ اِطَا َعاَٝ
Müminleri gördükleri zaman: “Bunların hepsi sapık!” diyorlar.

(Mutaffifın 83/33)

ِۜ  ْْ َدب ِك ۪ظِٜ ٤ْ َِا َػُِٞ ََٓٓب ا ُ ْع ِؿَٝ
َٖ٤
Oysa bunları korumakla görevli değillerdir.
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(Mutaffifın 83/34)

ْ ٣َ بع
ٌَُٕٞ ع َذ
ِ َّا َِٖٓ ْاُ ٌُلَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َّ اَُّظْٞ ٤َ ُكَ ْب
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.

(Mutaffifın 83/35)

ِۜ ظ ُغ
ُ ْ٘ َ٣  ْاَلَ ََٓعائِ ِي٠ََِػ
َٕٝ
Koltuklarına kurulup onlara bakacaklardır.

(Müminun 23/111)

َُٕٝ ُْ ْاُ َٓلَبئِ ُؼٛ ْْ ُٜ ََّٗا اٝصجَ َُٓغ
َ  َّ ِث َٔبْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُ ز٣ْ َ َجؼ٢ّ۪ٗ ِا
Sabırlı davranmalarına kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları
ödüllendirdim. Başaranlar onlar oldu.”
(Nur 24/52)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَبئِ ُؼُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  كَبِٚ َز َّ ْو٣َٝ ََّللا
ُ  َعَٝ ََّللا
ق ه
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َ ْش٣َٝ َُُٚٞؿ
Kim Allah‟a ve elçisine boyun eğer, Allah‟tan korkar ve ondan çekinirse işte başaracak olanlar onlardır.

(Haşr 59/20)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَب ِئ ُؼُٛ بة ْاُ َجَّ٘ ِخ
ُ ص َذ
ُ ص َذ
ُ ص َذ
ْ َ بة ْاُ َجَّ٘ ِۜ ِخ ا
ْ َ اَٝ بع
ْ َ  ا١َ۪ٞٓ َ َ ْـز٣ ََل
ِ َُّ٘بة ا
Ateş ahalisi ile cennet ahalisi bir değildir. Cennet ahalisinin tamamı başarılı olmuş kimselerdir.

(Müminun 23/112)

َٖ٤ ۪٘ض َػضَصَ ِؿ
ِ  ْاَلَ ْع٢ِهَب ٍَ ًَ ْْ َُجِضْز ُ ْْ ك
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.
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(Müminun 23/113)

َٖ٣ّ ٍّ كَ ْــَٔ َِ ْاُ َٓؼَب ۪صْٞ َ٣ ط
َ  ثَ ْؼْٝ َ  ًٓب اْٞ َ٣ ا َُجِضَْ٘بُُٞهَب
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin”
diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

ً َِ۪هَب ٍَ ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّل ه
َُٕٞٔ َِ اََّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٞ َُ َل٤
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!
(Yunus 10/45)

ُ َ ْذ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َٖ٣ ۪ ِۜ ْْ هَ ْض َسـ َِغ اَُّظُٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞبعك
َ ا ا ََِّلََُٞٓ ِْجَض٣ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ل ُغ
َ َز َ َؼ٣ بع
ِ َٜ َُّ٘ؿب َػخً َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َضْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ِث ِِ َٓوًَُٞظَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada bulunmamış gibi
olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Ta Ha 20/102)

ُ ٗ َْذَٝ عٞ
 َٓئِ ٍظ ُػ ْعهًبْٞ َ٣ َٖ٤۪ٓ ل ُغ ْاُ ُٔ ْج ِغ
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُز ك٣ َّ ْٞ َ٣
ِ ص
Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkârları gözleri görmez bir halde toplayacağız.

(Ta Ha 20/103)

 ْْ ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّل َػ ْل ًغاُٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞزَشَبكَز٣َ
Aralarında fısıldaşacaklar ve “Dünyada topu topuna on gün kaldınız.” diyeceklerdir.

(Ta Ha 20/104)

َ ْْ ُٜ َُِ ٍُ ا َ ْٓضُٞو٣َ َٕ اِ ْطُُُٞٞو٣َ ٗ َْذ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
 ًٓبْٞ ٣َ وَخً ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا ََِّل٣غ ۪غ
Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de “Bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.
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(Müminun 23/115)

ََُٕٞ٘ب ََل ر ُ ْغ َجؼ٤ْ َُِاََّٗ ٌُ ْْ اَٝ اَكَ َذ ِـ ْجز ُ ْْ اََّٗ َٔب َسَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ َػجَضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”
(Enbiya 21/16)

َٖ٤ َٔب ََل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
َّ ُ َٓب َسَِ ْوَ٘ب اَٝ
َ  ْاَلَ ْعَٝ ـ ََٓٔب َء
Hâlbuki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık.

(Enbiya 21/17)

َٖ٤ ُِ۪ ِٓ ْٖ َُضَُّٗ ۗب ا ِْٕ ًَُّ٘ب كَب ِػٙا ََلر َّ َش ْظَٗبًٞ ْٜ َُ َ ا َ َع ْص ََٓٗب ا َ ْٕ َٗز َّ ِشظْٞ َُ
Kendimize eğlence arasaydık onu kendi katımızda oluştururduk. Yapsak böyle yapardık.

(Duhan 44/38)

َٖ٤ َٔب ََل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َسَِ ْوَ٘ب اُـَٝ
َ  ْاَلَ ْعَٝ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, boşuna yaratmadık.

(Duhan 44/39)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َغَٝ ن
ِ ّ  ََٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َذُٛ َٓب َسَِ ْوَ٘ب
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Sad 38/27)

َ بغ ً َِۜل َٰط ُِ َي
َٖ٣ ۪ ٌَ َُِِّظ٣ْ َٞ َا كَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ظ ُّٖ اَُّظ
َّ ُ َٓب َسَِ ْوَ٘ب اَٝ
ِ  َٔب َثُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َ  ْاَلَ ْعَٝ ـ ََٓٔب َء
بع
ِ ِۜ َُّ٘ا َِٖٓ اًَٝلَ ُغ
Göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, kafirlerin kuruntusudur. O nankörlerin, ateşten
çekecekleri var.

(Al-i İmran 3/191)

د
ِ اَٞ ََّٰٔن اُـ
َٕ هَٝ ْظ ًُ ُغ٣ َٖ٣ ۪اََُّظ
ِ َِْ  س٢ َ۪ٕ كَٝزَلَ ٌَّ ُغ٣َٝ ْْ ِٜ  ِثُٞ٘ ُج٠َِٰ  َػَٝ صًاُٞهُؼَٝ َب ًٓب٤َِّللاَ ه
بع
َ ض َعثََّ٘ب َٓب َسَِ ْو
ِ َظَا ثَٰٛ ذ
ُ بغ ًَل
ِ  ْاَلَ ْعَٝ
َ َؿ ْج َذبٗ ََي كَ ِوَ٘ب َػظ
ِ َُّ٘اة ا
Sağlam duruşlu olanlar; ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah‟ı zikreder, göklerin ve yerin yaratılışını
düşünürler. Derler ki: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o ateşin azabından
koru!
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(Müminun 23/116)

ْ٣ِ  َعةُّ ْاُؼَ ْغ ِف ْاُ ٌَ ۪غَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ْاُ َٔ ِِيُ ْاُ َذ ُّن َََٓل ا
 ه٠َُكَزَؼَب
Hakimiyet, gerçek anlamda elinde olan Allah pek yücedir. O‟ndan başka ilah yoktur. O, değerli
yönetim merkezinin Rabbidir.
(Tevbe 9/129)

ْۘ  ه٢ِا كَوُ َْ َد ْـجْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ْ٤ِ  َعةُّ ْاُؼَ ْغ ِف ْاُؼَ ۪ظَٞ ُٛ َٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػَٞ ِۜ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ َََٓل ا
َ
Yüz çevirecek olurlarsa de ki: “Allah bana yeter; ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük
yönetimin Rabbi O‟dur.”

(Hac 22/62)

غ٤
ِ  ْاُ َجَٞ ُٛ َُِ۪ٕٚٗٝ ِٓ ْٖ صُٞ ْضػ٣َ ا َ َّٕ َٓبَٝ  ْاُ َذ ُّنَٞ ُٛ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ َُ بغ
َٰط ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ُ  ْاُ ٌَ ۪ج٢
ُّ ِِ  ْاُ َؼَٞ ُٛ ََّللا
Bu Allah‟ın gerçeğin kendisi olmasından dolayı böyledir. O‟nunla aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise
gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

(Müminun 23/117)

ُ َ ْض٣ ْٖ َٓ َٝ
َُٕٝ ْل ِِ ُخ ْاُ ٌَبكِ ُغ٣ ُ ََلَِّٚٗ اِٚۜ ۪ ُّ ِػ ْ٘ضَ َع ِثُٚـبث
ع َٓ َغ ه
َ ۪ كَ ِبَّٗ َٔب ِدُِٚ ثَُٚ ََٕبٛب َٰاس ََغ ََل ثُ ْغًٜ َُِٰ َّللاِ ا
Elinde bir belge olmadığı halde Allah ile birlikte başka birini ilah sayıp yardım isteyen herkes,
hesabını yalnız Rabbinin huzurunda verecektir. Kafirler, umduklarına kavuşamayacaklardır.
(Al-i İmran 3/151)

َ ِْ ؿ
طبًٗب
ُ ُِ۪ٚ٘ ِ َّؼ ٍْ ث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
ُّ اَٖٝ ًَلَ ُغ٣ ۪ة اَُّظ
ا ثِ هًُٞ ْت ثِ ََٓٔب ا َ ْك َغ
ِ ُُِٞ ه٢ ۪ ك٢ ۪ؿُ٘ ِْو
َ اُغػ
َ
َّ َٟٞ ْؾ َٓض
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ُ ِۜ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
َ ْثِئَٝ بع
Âyetleri görmezlikten gelenlerin kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah‟ın indirdiği bir delile
dayanmadan O‟na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!

(Kasas 28/88)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُذَُٚ ُِٚۜ َٜ  ْجَٝ َب ُِ ٌي ا ََِّلٛ ٍء٢َ
 ََل ر َ ْضعُ َٓ َغ هَٝ
ْ  ًُ َُّ كَٞ ٍ۠ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ب َٰاس ََغ َََٓل اًٜ َُِٰ َّللاِ ا
َُٕٞر ُ ْغ َجؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah‟tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.
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(Şuara 26/213)

َٖ٤َٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ َؼظَّ ۪ثٌُٞ َ ب َٰاس ََغ كَزًٜ َُِٰ َّللاِ ا
كَ ََل ر َ ْضعُ َٓ َغ ه
Sakın Allah ile birlikte başka birine ilah diye yalvarma. Yoksa azaba çarpılanlardan olursun.

(Furkan 25/68)

 ََلَٝ ن
 َد َّغ َّ ه٢ ۪ؾ اَُّز
َٕ َٓ َغ هَُٞ ْضػ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّظَٝ
َ َٕ اَُّ٘ ْلَُُِٞ ْوز٣  ََلَٝ ب َٰاس ََغًٜ َُِٰ َّللاِ ا
ِ ّ َّللاُ ا ََِّل ِث ْبُ َذ
َ ِْنَ اَصَب ًٓب٣ َ ْلؼَ َْ َٰط ُِ َي٣ ْٖ َٓ َٝ ََُٕٞٗ ْؼ٣
Rahman‟a kul olanlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. O‟nun haklı saydığı bir sebep
yoksa Allah‟ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal yapısından
uzaklaşma cezasına çarptırılır.

(Müminun 23/118)

َٖ٤۪ٔ اد
َ ْٗ َ اَٝ ْْ اع َد
ِ اُغ
ْ َٝ هُ َْ َعةّ ِ ا ْؿ ِل ْغَٝ
َّ  ُْغ٤ذ َس
De ki “Rabbim! Bağışla; ikramda bulun; en iyi ikramı sen yaparsın.”
(Nuh 71/28)

 ََل ر َ ِؼ ِصَٝ د
ِ ِۜ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ  ُٓإْ ًِٓ٘ب٢
َّ َا ُِضَٞ ُِ َٝ ٢ ُ۪ َعةّ ِ ا ْؿ ِل ْغ
َ ِز٤ْ َ ُِ َٔ ْٖ صَ َس ََ ثَٝ ١
َّ
بعا
ً ََٖ ا ََِّل رَج٤۪ٔ ُِ اُظب
Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış yapan bu
kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!”

(İbrahim 14/41)

بة
ُ ـ
َ  ُّ ْاُ ِذَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ ١
َّ َا ُِضَٞ ُِ َٝ ٢ ُ۪ َعثََّ٘ب ا ْؿ ِل ْغ
Rabbimiz! Hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün inanıp güvenenleri bağışla.”
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