FURKAN SURESİ
َ ١ْ ْ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌو ۪ع
ُ َا
َّ ْب
م ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ َْ ِث
ُ١ِ اٌو ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌو ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Furkan 25/1)

وا٠
ً َ۪ٓ َٔن١ّ۪ ٌََْ ٌِ ٍْؼَبَٛ ُى١ٌِ ۪ٖ َػ ْج ِلٍَٰٝ  ٔ ََّي َي ْاٌفُ ْولَبَْ َػٞ ۪به َن اٌَّن
َ َرَج
Kuluna bu Furkan’ı, bütün bir alemin uyarıcısı olsun diye indiren Allah, bereketin ve iyiliğin
kaynağıdır.
(Al-i İmran 3/3 )

ًَ ١اْل ْٔ ۪غ
ِ ْ َٚ َخ٠ َٰهْٛ َّ ا َ ْٔيَ َي اٌزَٚ ِٗ ٠ْ ََل٠ َْٓ١َص ِلّلًب ٌِ َّب ث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍَٔ ََّي َي َػ
َ ُِ ك
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َؾ
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitab‟ı sana, O indirmiştir. Tevrat‟ı ve İncil‟i de O
indirmiştir.

(Al-i İmran 3/4 )

َ اة
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪ا َ ْٔيَ َي ْاٌفُ ْولَبَْ ا َِّْ اٌَّنَٚ ًب
ٌ َ ػن
َُّللا
 هَٚ ٌ ل٠ ّ۪ل
د ه
ِ ٌٍَِّٕ ًِِٜ ْٓ لَ ْج ًُ ُ٘ل
َ ُْ ُٙ ٌَ َِّللا
ٌ َػ ۪ي
َ ا ْٔ ِزمَ ٍبُٚي م٠
Önceki insanların rehberi onlardı. Bütün Furkanları, doğruyu yanlıştan ayıran kitapları O indirmiştir. Allah'ın
âyetlerini görmezlikte direnen kâfirlerin cezası suçları ile doğru orantılı olur. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza
veren Allah‟tır.

(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ  ْغ ِف ْو ٌَ ُى٠َ َٚ ُْ ّـَٔب ِر ُى١ِ ٍ
ا هُٛا ا ِْْ رَزَّمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّنَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ُْ ُ َى ِفّ ْو َػ ْٕ ُى٠َٚ  ْغ َؼ ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْولَبًٔب٠َ ََّللا
ُ١ِ ع ًِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ْ َ ْاٌفُٚم
Müminler! Allah‟tan çekinerek kendinizi korursanız, O, sizde bir furkân, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kabahatlerinizi örter ve durumunuzu düzeltir. İkramı büyük olan Allah‟tır.
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(Furkan 25/2)

ٌ َ ُى ْٓ ٌَُٗ ّ َ۪و٠ ُْ ٌََٚ ٌَلًاَٚ َز َّ ِق ْن٠ ُْ ٌََٚ ض
َ َفٍَكَٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠
ِ اَٛ ٌَََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٞ ۪اٌََّن
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
وا٠
َ ًَّ ُو
ً ۪ءٍ فَمَل ََّهُٖ ر َ ْملْٟ ّ
Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hâkimiyette ortağı
vardır. O, her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur.
(İsra 17/111)

ٌ َ ُى ْٓ ٌَُٗ ّ َ۪و٠ ُْ ٌََٚ ٌَلًاَٚ َز َّ ِق ْن٠ ُْ ٌَ ٞ ۪لُ ًِ ْاٌ َؾ ّْلُ ِ هّٰللِ اٌَّنَٚ
َِِٓ ٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠
وا١
ً  َو ِجّ ْوُٖ ر َ ْى ۪جَٚ اٌنُّ ِّي
De ki: “Her şeyi mükemmel yapmak Allah‟ın özelliğidir. O, çocuk edinmemiştir. Hakimiyette ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. Tekbir getirerek O‟nu yücelt!”

(İhlas 112/1)

ٌ َّللاُ ا َ َؽل
 هَٛ ُ٘ ًْ ُل
De ki: “İlâhımız Allah‟tır! O, bir tektir

(İhlas 112/2)

َه
ُ ص َّل
َّ ٌَّللاُ ا
Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir.

(İhlas 112/3)

ٌَ ْلُٛ٠ ُْ ٌََٚ  ٍِ ْل٠َ ُْ ٌَ
Baba olmamıştır oğlu da yoktur.

(İhlas 112/4)

ٌ ا ا َ َؽلًٛ َُ ُى ْٓ ٌَُٗ ُوف٠ ُْ ٌََٚ
O‟na denk hiçbir şey yoktur.”

(Meryem 19/92)

ٌَلًاَٚ َز َّ ِقن٠َ ْْ َ ٍو ْؽَّٰ ِٓ ا
َّ ٌِ ٟ ْٕ َج ۪غ٠َ  َِبَٚ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.
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(Meryem 19/93)

اٌو ْؽَّٰ ِٓ َػ ْجلًا
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اٟا ِْْ ُو ًُّ َِ ْٓ ِف
َّ ٟض ا ََِّْٓل َٰا ِر
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman‟nın huzuruna gelirler.

(Enam 6/101)

ُ َ ُى٠ ٝض أَه
َٛ ُ٘ َٚ ٍءْٟ ّ
َ ًَّ  َفٍَكَ ُوَٚ ٌبؽجَخ
ِ اَٛ ٌَََّّٰ ُغ ا٠ ۪ثَل
ِ ص
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
َ ٌَُٗ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ُىَٚ ٌ ٌَلَٚ ٌَُٗ ْٛ
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
ْ ّ ًِّ ثِ ُى
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan odur. Karısı olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir! Her şeyi o yaratmıştır
ve her şeyi bilen odur.

(Furkan 25/3)

 َْلَٚ ظ ًّوا
َ ََُْٛ ْقٍُم٠ خً َْلَٙ ٌِ ِ۪ٔٗ َٓ َٰاُٚا ِِ ْٓ كُٚار َّ َقنَٚ
َ ُْ ِٙ َِ َُْ ِْلَ ْٔفَٛ ّْ ٍِ ُى٠  َْلَٚ َُُْٛ ْقٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ّ
ُ ُٔ  َْلَٚ ً حٛ١َٰ  َْل َؽَٚ رًبْٛ َِ َْٛ ّْ ٍِ ُى٠َ  َْلَٚ َٔ ْفؼًب
هاٛ
ً ْ
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey
yaratamazlar, çünkü kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya
bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi
değillerdir.
(Yunus 10/18)

ُ َْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِءٌُُٛٛم٠َ َٚ ُْ ُٙ ُ ْٕفَؼ٠َ  َْلَٚ ُْ ُ٘ع ُّو
ًْ َُّللاِ ل
ُ ٠َ َّللاِ َِب َْل
ّفَ ََٓؼب ُ۬ ُؤَٔب ِػ ْٕلَ ه
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ كُٚ ْؼجُل٠َ َٚ
َُْٛ ْْ ِو ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ ٍَُٗٔ ْج َؾب
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠ َّللاَ ِث َّب َْل
ُ ض
اَرَُٕ ِجّ ُ۫ ُإَْ ه
ِ  ْاْلَ ْهِٟ َْل فَٚ د
Kendilerine zararı olmayacak ve bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyarak onlara
kulluk eder ve şöyle derler: “Onlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” De ki: “Göklerde ve yerde bilmediği
bir şey var da Allah‟a onu mu haber veriyorsunuz!” Allah, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

(Hud 11/101)

َ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ُ٘ ظٍَ َّْٕب
َ  َِبَٚ
ْ ٕ ُْ فَ ََّٓب ا َ ْغُٙ َ
ْ هُٚ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٔفَُّٛٓ ٍَظ
ِ َْ ِِ ْٓ كَُٛ ْلػ٠ ٟ ۪ ُُ اٌَّزُٙ ُ زَٙ ٌِ  ُْ َٰاُٙ ْٕ َذ َػ
ت
ٍ ١ َْو رَزْ ۪ج١ ُ٘ ُْ َغُٚ َِب ىَ اكَٚ ءٍ ٌَ َّّب ََٓعب َء ا َ ِْ ُو َه ِثّ َهَٟ
ْ ّ ْٓ ِِ
Onlara biz yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile kendi
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiçbir işe yaramadı. Onların katkıları, sadece çaresizliklerini
artırmak oldu.
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(Nahl 16/20)

َ َُْٛ ْقٍُم٠َ َّللاِ َْل
َُُْٛ ْقٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ّ
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ كُٛ ْلػ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri yaratılmış
durumdadırlar.

(Nahl 16/21)

ٌ َٛ ِْ َ ا
َُُْٛ ْج َؼض٠ ََّْب٠ََْ اٚ ْْؼُ ُو٠َ  َِبَٚ ٍبء١ََٓ  ُْو ا َ ْؽ١اد َغ
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.

(Furkan 25/4)

ُ َْ فَمَ ْل ََٓعب ُ۫ ُؤٚ ٌَ َٰاف َُوْٛ َ ِٗ ل١ْ ٍَػبَُٔٗ َػ
ظ ٍْ ًّب
َ َ اَٚ ُٗ٠ا ا ِْْ َٰ٘ َٓنَا ا ََِّْٓل اِ ْف ٌۨ ٌه ا ْفز َ َٰوَٚٓ َوفَ َُٓو٠ ۪لَب َي اٌَّنَٚ
هاٚ
ً  ُىَٚ
Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu sadece, Muhammed’in uydurup Allah’a mal ettiği
şeydir. Başka bir ekip de ona yardım ediyor” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.
(Yunus 10/38)

َ َ ا َِ ِٓ ا ٍْزٛػ
ُْ ُ َّللاِ ا ِْْ ُو ْٕز
ُ ا ْكَٚ ٍِ۪ٗ ْهحٍ ِِضٛ
ُ ِا ثُُٛٗ لُ ًْ فَأْر٠َْ ا ْفز َ َٰوٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
ْ هُٚ
َ َ
ِ ط ْؼز ُ ُْ ِِ ْٓ ك
َٓ١ ۪صبكِل
َ
Yoksa onu O uydurdu mu diyorlar? De ki “Allah ile aranıza koyduklarınızdan çağırabileceğiniz herkesi çağırın
da onun dengi bir sure getirin. Samimiyseniz yaparsınız”

(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َهةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ي
َ ٠ة َْل َه
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Secde 32/3)

ُْ ُٙ ٍَّو ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ٌَ َؼ٠
ٍ ۪ ُْ ِِ ْٓ َٔنُٙ ١ ًِب ََِٓب ا َ َٰرْٛ َ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َه ِثّ َه ٌِز ُ ْٕن َِه لَٛ ُ٘ ًْ َُٗ ث٠َْ ا ْفز َ َٰوٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
َُْٚزَلْٙ َ٠
"Onu o uydurdu" diyorlar, öyle mi? Hayır; onun, Rabbin tarafından indirildiği bir gerçektir. Senden önce uyarıcı
gelmemiş olan bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. Belki yola gelirler.
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(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُْٛع١ ۪ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب رُفَٛ ُ٘ ْـًٔب١ّ
 َِِٓ هٟ ٌ۪ َْٛزُُٗ َف ََل ر َ ّْ ٍِ ُى٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َو٠َْ ا ْفز َ َٰوٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
ُُ ١اٌو ۪ؽ
َّ هٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ  َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١لًا َث١َ۪ٙ ّ ۪ٗ ِثٝ ِٗ َو َٰف١ ۪ف
Yoksa “Onu kendisi uydurup Allah‟a mal etti” mi diyorlar? De ki “Uydurup Allah‟a mal ettiysem beni hiç bir
şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığınız dedikoduları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda Allah‟ın
şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”

(Furkan 25/5)

ً ا َ ۪صَٚ ً  ِٗ ثُ ْى َوح١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ّْ ُ  رٟ
َل١
۪ ٍ
ُ بغ
َ َ ا اٌَُٛٓ لَبَٚ
َ ِٙ َب فَٙ َٓ ا ْوزَز َ َج١ ٌَّ۪ٚ َو ْاْل١
Bir de şunu dediler: “Bunlar eskilerin masallarıdır; yazdırtmış ve sabah akşam ona
okutturuluyor. Ezberletiliyor.”
(Nahl 16/24)

۪ ٍ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َو ْاْل١
ُ بغ
َ َ ا اٌَُٛٓ  ُْ َِب َٓمَا ا َ ْٔيَ َي َهثُّ ُى ُْ لَبُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِمَا لَٚ
Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.

(Nahl 16/25)

ٍَٓب َء َِب
ِ اه ُ٘ ُْ َو
ِ ُ٠ َٓ٠ ۪ىَ ِاه اٌَّنْٚ َ  ِِ ْٓ اَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ًبٍَِخ
َ  ِْو ِػ ٍْ ٍُ ا َ َْل١َ ُْ ثِغُٙ ٍَُّٔٛع
َ َىْٚ َ ا اٍَُٛٓ ِّ َ ْؾ١ٌِ
ََْٚ ِي ُه٠
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin
günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!

(Nahl 16/102)

َٓ١ّ۪ ٍِ َْ ُّ ٍْ ٌِ ٜثُ ْْ َٰوَٚ ًٜ ُ٘لَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ذ اٌَّن
َ ُّض َ ِج١ٌِ ك
ِ ّ  ُػ ْاٌمُل ًُِ ِِ ْٓ َه ِثّ َه ِث ْبٌ َؾٚلُ ًْ ٔ ََّيٌَُٗ ُه
De ki “Onu, Ruh‟ül-kudüs Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu
göstersin ve tam teslim olanlara bir müjde olsun.

(Nahl 16/103)

ٌ َ
ُ َ
ْب
َ ٌِ  َٰ٘نَاَٚ ٟ
َ ٌِ ُ َؼ ٍِّ ُُّٗ َثْ ٌَو٠ َْ أَِّ َّبٌُُٛٛم٠َ ُْ ُٙ ٌَََّٔمَ ْل َٔ ْؼٍَ ُُ اَٚ
ٌّ ِّ  ِٗ ا َ ْػ َغ١ْ ٌََِْ اُُٚ ٍْ ِؾل٠ ٞ ۪بْ اٌَّن
ٌ  ُِ ۪جٟ
ٓ١
ٌّ َػ َو ِث
“Bunu ona bir kişi öğretiyor” dediklerini elbette biliyoruz. Doğrudan saparak kendisine yöneldikleri kişinin dili
açık ve düzgün değildir. Hâlbuki bu apaçık Arap dili iledir.
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(Furkan 25/6)

 ًّب١ها َه ۪ؽٛ
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اَِٟ َِّو ف
ّ ٌَ ْؼٍَ ُُ ا٠ ٞ ۪لُ ًْ ا َ ْٔيَ ٌَُٗ اٌَّن
ً ُض أَُِّٗ َوبَْ َغف
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
De ki: “Onu; göklerde ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. O, çok bağışlar, ikramı
da boldur.”
(Ta Ha 20/6)

ٜذ اٌض َّ َٰو
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اٌَُِٟٗ َِب ف
َ  َِب ر َ ْؾَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْهِٟ َِب فَٚ د
Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O‟nundur.

(Ta Ha 20/7)

ٝا َ ْف َٰفَٚ َ َِّو
ّ ٌَ ْؼٍَ ُُ ا٠ َُّٗٔ ِي فَ ِبْٛ َ ْو ِث ْبٌمَٙ ا ِْْ ر َ ْغَٚ
İster söyle ister söyleme; O gizli saklı ne varsa bilir.

(Furkan 25/7)

َّ ًُ أ ْ ُو٠َ  ِيٍٛ
َْٛ ُى١َ َ ِٗ ٍََِ ٌه ف١ْ ٌَِ ََْٓل ا ُ ْٔ ِي َي اْٛ ٌَ ق
ُ اٌو
َّ ا َِب ِي َٰ٘نَاٌُٛلَبَٚ
ِ اَٛ ٍْ َ ْاْلِٟ فْٟ۪ ّْ ٠َ َٚ َب
َ اٌط َؼ
وا٠
ً َِ۪ َؼُٗ َٔن
Şunu da dediler: “ Bu nasıl elçi? Yiyor, içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Ona bir melek
indirilseydi de uyarıcılık işinde ona eşlik etseydi olmaz mıydı?
(Enam 6/8)

َ ْٕ ُ٠  ْاْلَ ِْ ُو ص ُ َُّ َْلٟ
َْٚظ ُو
ِ ُ ا َ ْٔيَ ٌَْٕب ٍََِ ًىب ٌَمْٛ ٌََٚ  ِٗ ٍََِ ٌه١ْ ٍَ ََْٓل ا ُ ْٔ ِي َي َػْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
َ ع
Şunu da derler: “Ona bir melek indirilseydi ya!”. Eğer melek indirseydik işleri bitirilir, onlara göz bile
açtırılmazdı.

(Enam 6/9)

ََْٛ
ُ  ٍْ ِج٠َ  ُْ َِبِٙ ١ْ ٌٍٍَََ َج ََْٕب َػَٚ  َع َؼ ٍَْٕبُٖ ٍََِ ًىب ٌَ َغ َؼ ٍَْٕبُٖ َه ُع ًَلْٛ ٌََٚ
Bu elçiyi melek yapsaydık, onu erkek yapar, onları içine düştükleri karmaşaya yine düşürürdük.
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(Furkan 25/20)

َّ ٍَُْٛأ ْ ُو١َ ٌَ ُْ ُٙ ََِّٔٓ ا ََِّْٓل ا١ ٍٍ۪
ُ ّْ ٠َ َٚ َب
 َع َؼ ٍَْٕبَٚ ق
َ ٍ ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه َِِٓ ْاٌ ُّ ْو
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
ِ اَٛ ٍْ َ ْاْلَْٟ ِفْٛ
َ اٌط َؼ
وا١
ْ َ ط ِفزَْٕخً اَر
ٍ ع ُى ُْ ٌِ َج ْؼ
ً  َوبَْ َهث َُّه ثَ ۪صَٚ َْٚص ِج ُو
َ َ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.

(Furkan 25/21)

ٟا ۪ َٓفٚ َهثََّٕب ٌَمَ ِل ا ٍْز َ ْىجَ ُوٜ ٔ ََٰوْٚ َ َٕب ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ا١ْ ٍَ ََْٓل ا ُ ْٔ ِي َي َػْٛ ٌَ َْ ٌِ َٓمَب َءَٔبَٛ ْو ُع٠ َٓ َْل٠ ۪لَب َي اٌَّنَٚ
وا١
ُ ْٛ َ ػز
ً ا َو ۪جًّٛ ُ ػز
َ َٚ ُْ ِٙ َِ ُا َ ْٔف
Bizimle karşılaşmayı temenni etmeyenler; “Bize melekler indirilse veya bizzat Rabbimizi görsek ya?” derler.
Kendi kendilerini pek büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler.

(Furkan 25/22)

َٓ
هاٛ
ً َْ ِؽ ْغ ًوا َِ ْؾ ُغٌَُُٛٛم٠َٚ َٓ١ِ۪  َِئِ ٍن ٌِ ٍْ ُّ ْغ ِوْٛ َ٠ َْٜ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَ َْل ثُ ْْ َٰوْٚ َ َو٠ ََ ْٛ َ٠
Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler onlara: Her şey
size yasaklanmıştır! ” derler.

(Enbiya 21/7)

َُّْٛ ٍَا ا َ ْ٘ ًَ اٌ ِنّ ْو ِو ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َْل ر َ ْؼٍَُٛٓ َٔ ُْ فَ َْـِٙ ١ْ ٌَِ اٟؽٛ
َٓ ۪ ُٔ ٍ ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه ا َِّْل ِه َع ًبْل
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.

(Enbiya 21/8)

َّ ٍََُْٛأ ْ ُو٠ َلًا َْل
َٓ٠ ۪ا فَب ٌِلُٛٔ َِب َوبَٚ َب
َ  َِب َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ َعَٚ
َ اٌط َؼ
Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

(İsra 17/94)

ً ٍ
َ ا ا َ َث َؼٌَُٛٓ  ا ََِّْٓل ا َ ْْ لَبَٜٓ َٰلُٙ ٌا اِ ْم ََٓعب َء ُ٘ ُُ ْإَُٛٓ ِِ ُْإ٠ ْْ َ بً ا
ْلٛ
ُ َّللاُ ثَْ ًَوا َه
ش ه
َ ٌَّٕ َِب ََِٕ َغ اَٚ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak
bir beşer mi gönderdi?”

(İsra 17/95)

ْ ُِ َْْٛ
ً ٍ
ُ ّْ َ٠ ٌض َِ َٰ ٍَٓئِ َىخ
ْلٛ
َّ ٌ ُْ َِِٓ اِٙ ١ْ ٍََٓ ٌَٕ ََّي ٌَْٕب َػ١ّٕ۪ ِط َّئ
ِ ََّٓ َ
ُ بء ٍََِ ًىب َه
ِ  ْاْلَ ْهِٟ َوبَْ فْٛ ٌَ ًْ ُل
De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”
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(Furkan 25/8)

َّ لَب َيَٚ بَٙ ْٕ ِِ ًُ َأ ْ ُو٠ ٌْ ٌَُٗ َعَّٕخٛ
ُ  ر َ ُىْٚ َ  ِٗ َو ْٕ ٌي ا١ْ ٌَِ اُٝ ٍْ َٰ َٓم٠ ْٚ َ ا
َْ ا َِّْل َه ُع ًَلَُْٛ ا ِْْ رَزَّجِؼُّٛ ٌِ اٌظب
هاٛ
ً َِ َْ ُؾ
Ya da ona bir hazine indirilseydi yahut yiyeceğini sağlayacağı bir bahçesi olsaydı ya?” O
zalimler şunu da dediler: “Sizin yaptığınız sadece, büyüye kapılmış bir kişinin peşinden
gitmektir.”
(İsra 17/90)

ػب
ً َُٛ ْٕج٠ ض
ِ  ر َ ْف ُغ َو ٌََٕب َِِٓ ْاْلَ ْهٝا ٌَ ْٓ ُٔإْ َِِٓ ٌَ َه َؽزهٌُٛلَبَٚ
Dediler ki; “Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz.

(İsra 17/91)

وا١
ٍ َٕ ِػَٚ ًٍ ١َْ ٌَ َه َعَّٕخٌ ِِ ْٓ ٔ َ۪قٛ ر َ ُىْٚ َ ا
ً ب ر َ ْف ۪غَٙ ٌَبه ِف ََل
َ َٙ ْٔ َت فَزُفَ ِ ّغ َو ْاْل
Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

(İsra 17/92)

ْ
ً  ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َى ِخ لَ ۪جَٚ ِبّٰلل
َ  ر ُ َْ ِمْٚ َ ا
َل١
َ ّْ َ ََّٓب َء َو َّب ىَ َػ
َّ ٌػ ا
 ثِ هٟ
َ َٕب ِو١ْ ٍَذ َػ
َ ِ رَأرْٚ َ َفًب ا
Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah‟ı ve melekleri karşımıza getirsen de
olur.

(İsra 17/93)

ٌ ١ََْ ٌَ َه ثٛ ُى٠َ ْٚ َ ا
َٕب١ْ ٍَ رُٕ ِ َّي َي َػِّٝ َه َؽزه١ٌَ ْٓ ُٔإْ َِِٓ ٌِ ُو ِلَٚ بء
َّ ٌ اٟ ِفٝ ر َ ْو َٰلْٚ َ ْذ ِِ ْٓ ُى ْف ُوفٍ ا
ِ ََّٓ َ
ً ٍ
ْلٛ
ُ  ٘ ًَْ ُو ْٕذُ ا َِّْل َثْ ًَوا َهٍّٟ ْج َؾبَْ َه ۪ث
ُ ًْ ُِوزَبثًب َٔ ْم َو ُ۬ ُؤُٖ ل
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da
inanacak değiliz ya.” De ki “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?

(Enam 6/7)

َ  لِ ْوٟ ۪ َْه ِوزَبثًب ف١ٍَ ٔ ََّي ٌَْٕب َػْٛ ٌََٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل ٍِ ْؾ ٌوَٚٓ َوفَ َُٓو٠ ۪ ُْ ٌَمَب َي اٌَّنِٙ ٠ ۪ل٠ْ َ ُٖ ثِبَٛ
ُ َّ ٍََبً ف
ٍ غ
ٌ ُِ ۪ج
ٓ١
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.
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(Sebe 34/43)

ُ  ْؼجُل٠َ َْصلَّ ُو ُْ َػ َّّب َوب
ٍ َّٕب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِمَا رُزَٚ
ُ ٠َ ْْ َ لُ ا٠ُ ۪و٠ ًٌ ا َِب َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل َه ُعٌُٛد لَب
ُ۬
ك ٌَ َّّب ََٓعب َء ُ٘ ُْ ا ِْْ َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل
ِ ّ ا ٌِ ٍْ َؾَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪لَب َي اٌَّنَٚ ٜا َِب َٰ٘ َٓنَا ا ََِّْٓل اِ ْف ٌه ُِ ْفز َ ًوٌُٛلَبَٚ ُْ َٰا َثَٓب ُؤ ُو
ٌ ٍِ ْؾ ٌو ُِ ۪ج
ٓ١
Onlara açık ayetlerimiz okunduğunda "Bu adam sizi, babalarınızın kulluk ettiği şeyden uzaklaştırmak istiyor"
derler ve şunu eklerlerdi: "Bu Kitap, uydurulmuş bir saçmalıktan başkası değildir.” Onlara gelen gerçeklere
kendini kapatanlar da şöyle derlerdi: “Bu, açık bir sihirden başka bir şey değil.”

(Furkan 25/9)

ُ ْٔ ُ ا
ً ٍ ۪ج
َل١
َ َا ٌَ َه ْاْلَ ِْضَب َي فُٛظ َوث
َ ْف
َ َُْٛؼ١َ َْز َ ۪ط٠ ا فَ ََلٍُّٛع
َ ١ظ ْو َو
Baksana senin için ne kurgular kuruyorlar da sapıtıyorlar. Bir çıkış yolu da bulamıyorlar.
(İsra 17/47)

َّ  ُيُٛم٠َ  اِ ْمَٜٛٓ َٰ اِ ْم ُ٘ ُْ ٔ َْغَٚ  َْه١ٌََِْ اَُٛ َْز َ ِّؼ٠ َْ ِث۪ٗ َٓ اِ ْمُٛ َْز َ ِّؼ٠َ ٔ َْؾ ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب
ِْْ َْ اُّٛ ٌِ اٌظب
هاٛ
ً َْ ا َِّْل َه ُع ًَل َِ َْ ُؾُٛرَز َّ ِ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
ً ٍ ۪ج
َل١
َ َا ٌَ َه ْاْلَ ِْضَب َي فُٛظ َوث
َ ْف
َ َُْٛؼ١َ َْز َ ۪ط٠ ا فَ ََلٍُّٛع
َ ١ظ ْو َو
Baksana seni nelere benzettiler de sapıttılar. Artık bir çıkış yolu bulamazlar.

(Furkan 25/10)

ٍ  ًْوا ِِ ْٓ َٰم ٌِ َه َعَّٕب١ّب َء َعؼَ ًَ ٌَ َه َف
ًْ ََ ْغؼ٠َٚ به
ََٓ ِْْ  اَٞٓ ۪به َن اٌَّن
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪و
َ َرَج
هاٛ
ُ ٌَُ َه ل
ً ص
Bereketin ve iyiliğin kaynağı olan Allah, gerekli görürse sana daha iyisini, içinden ırmaklar
akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar.
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(Mülk 67/1)

و٠
ٌ ۪ءٍ لَلَٟ
َ ر َ َج
ْ ّ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ َُ ِل ِٖ ْاٌ ُّ ٍْه١ ِثٞ ۪به َن اٌَّن
Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O‟dur.

(Mülk 67/2)

ُ  ْاٌ َؼ ۪يَٛ ُ٘ َٚ َ ُٓ َػ َّ ًَل
هٛ
َ ْٛ َّ ٌ َفٍَكَ ْاٞ ۪اٌََّن
ُ ُي ْاٌغَف٠
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْؽ٠َ ُو ُْ اَٛ ٍَُ ْج١ٌِ َ حٛ١َٰ  ْاٌ َؾَٚ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

(Furkan 25/11)

وا١
َّ ٌة ثِب
َّ ٌا ثِبُٛثَ ًْ َونَّث
ً ٍ ۪ؼ
َ َّا َ ْػز َ ْلَٔب ٌِ َّ ْٓ َونَٚ َب َػ ِخ
َ َب َػ ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, kıyamet saati karşısında yalana
sarılanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
(Zuhruf 43/85)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ َب َػ ِخ
ِ اَٛ ٌَََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٞ ۪به َن اٌَّن
َّ ٌ ِػ ْٕلَُٖ ِػ ٍْ ُُ اَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
َ َرَجَٚ
َُْٛر ُ ْو َعؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi
O‟nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Saffat 37/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ اؽلَح ٌ فَ ِبمَا
َْٚظ ُو
ِ َٚ ٌ  ىَ ْع َوحٟ
َ ِ٘ فَ ِبَّٔ َّب
Tekrar kalkma işi bir komuta bakar; o zaman anlarlar.

(Saffat 37/20)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪لْٛ َ٠ ٍََٕب َٰ٘نَا٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَبَٚ
“Vay başımıza gelenler; bu, hesap günü yahu!” derler.

(Saffat 37/21)

َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِنّثٞ ۪ص ًِ اٌَّن
ْ َ َُ ْاٌفْٛ َ٠ َٰ٘نَا
“İşte bu, sizin yalan saydığınız yargı günüdür” denir.
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(Saffat 37/22)

َ َٓ٠ ۪ا اٌَّنْٚ ُو
ُ ا ُ ْؽ
ََُْٚ ْؼجُل٠ اُٛٔ َِب َوبَٚ ُْ ُٙ ا َعَٚ ا َ ْىَٚ اُّٛ ٍَظ
“O zalimleri, kendilerine eşlik edenlerle ve kulluk ettikleri kimselerle bir araya getirin.

(Saffat 37/23)

ُ١ِ اغ ْاٌ َغ ۪ؾ
ِ ص َو
ْ هُٚ
ِ ٌَِٰٝ  ُ٘ ُْ اُٚ َّللاِ فَب ْ٘ل
ِ ِِ ْٓ ك
Allah ile aralarına koyduklarıyla beraber onları, Cehennem ‟in yoluna çevirin.

(Furkan 25/12)

ً ُّ١َب رَغَٙ ٌَ اٍُٛ ِّؼ
وا١
ً ۪ىَ فَٚ ظب
َ  ٍل١بْ ثَ ۪ؼ
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ َىُٙ ْاِمَا َهاَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu
duyacaklardır.
(Mülk 67/6)

و١
ُ َ ػن
ُ ٌ ْاٌ َّ ۪ص
َ ُْ ِٙ ّا ِث َو ِثَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪ ٌٍَِّنَٚ
َ ْ ِثئَٚ َُ ََّٕٙ اة َع
Rablerini görmezlikten gelenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü hale gelmektir o!

(Mülk 67/7)

هٛ
ُ ُ رَفٟ
َ بَٙ ١ ۪ا فُٛاِ َٓمَا ا ُ ٌْم
َ ِ٘ َٚ مًب١َ۪ٙ ّ بَٙ ٌَ اٍُٛ ِّؼ
Oraya atıldıklarında, alevler saçarken çektiği havanın uğultusunu işitirler.

(Mülk 67/8)

و٠
ٌ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔن٠ ُْ ٌََب اََٙٓ ُ  ُْ فَيَ َٔزُٙ ٌٍََب
َ  ٌطْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ ََّٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّي َِِٓ ْاٌغ١َّ َ ر َ َىبكُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.

(Mülk 67/9)

و١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّي َي هَٚ و فَ َىنَّ ْثَٕب٠
ٌ ۪ لَ ْل ََٓعب َءَٔب َٔنٍَٰٝ ا َثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا َِّْل فَٟ
ٍ ظ ََل ٍي َو ۪ج
ْ ّ ْٓ ِِ َُّللا
“Evet” derler; “bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık
içindesiniz” dedik.
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(Furkan 25/13)

هاٛ
ً ُا َُٕ٘ب ٌِ َه صُجْٛ َٓ كَ َػ١ ِّ۪ٔمًب ُِمَ َّو١ظ
َ ب َِ َىبًٔبَٙ ْٕ ِِ اُٛاِ َٓمَا ا ُ ٌْمَٚ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.
(Mülk 67/10)

و١
َّ ٌة ا
ْ َ  آَٟ ۪ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب فْٚ َ  ُوَّٕب َٔ َْ َّ ُغ اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َؾب
ِ َ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.

(Mülk 67/11)

و١
َّ ٌة ا
ْ ََ ْؾمًب ِْل
ُ َ ُْ فِٙ ا ِثنَ ْٔ ِجُٛفَب ْػز َ َوف
ِ ص َؾب
ِ َ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Furkan 25/14)

وا١
ُ ا ْكَٚ اؽلًا
ُ َْل ر َ ْل
ِ َٚ هاٛ
ً ۪ها َوضٛ
ً ُا صُجٛػ
ً ُ ََ صُجْٛ َ١ٌا ْاٛػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin!”
(Ta Ha 20/74)

ٝ١َٰ َ ْؾ٠  َْلَٚ بَٙ ١ ۪دُ فُّٛ َ٠ َّٕ َُ َْلَٙ د َهثَُّٗ ُِ ْغ ِو ًِب فَب َِّْ ٌَُٗ َع
ِ ْ َأ٠ ْٓ َِ َُِّٗٔا
Rabbine günahkâr olarak gelenin yeri cehennemdir. Orada ne ölür, ne de hayat sürer.

(İbrahim 14/17)

ٍ ّ١ِ َّ  ِثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ ََٓها ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ ز َ َغ َّو٠َ
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ ۪أْر٠َ َٚ ُُٗغ١َ۪ ُ٠ ُ َىبك٠َ  َْلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػن
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Nebe 78/40)

ُ ْٕ َ٠ ََ ْٛ َ٠ جًب٠اِ ََّٓٔب ا َ ْٔنَ ْهَٔب ُو ُْ َػنَاثًب لَ ۪و
ْ َِ َّظ ُو ْاٌ َّ ْو ُء َِب لَل
ُ ُو ْٕذٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُي ْاٌ َىبفِ ُوَُٛم٠َٚ َُٖلَا٠ ذ
ر ُ َواثًب
Biz sizi, yakın bir azapla uyarmış olduk. O gün kişi, yaptığı her şeyi görecek, kâfir olan da “Keşke toprak
olsaydım!” diyecektir.
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(İnşikak 84/10)

َ  ََٓها َءَٚ ُٗ ِوزَب َثٟ
ٖ۪  ِوْٙ ظ
َ  ِرُٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Kimin defteri de arka tarafından verilirse,

(İnşikak 84/11)

هاٛ
ُ َ ْل٠ ف
ً ُ صُجٛػ
َ َف
َ ْٛ َ
o da yok olmak için yalvarır.

(İnşikak 84/12)

وا١
ْ ٠َ َٚ
ً ٍ ۪ؼ
َ ٍَٰٝ ص
Bunu alevli bir ateşten ayrılamayınca yapacaktır.

(İnşikak 84/13)

هاٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ َْ ُوَٟٓ ۪أَُِّٗ َوبَْ ف
Dünyada iken eşi dostu arasında keyif sürerdi,

(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
هٛ
َ َ ُؾ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

وا١
ً  ا َِّْ َهثَُّٗ َوبَْ ِث۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.

(Furkan 25/15)

ْ َْٔ َوبُٛ ِػلَ ْاٌ ُّزَّمُٚ ٟ ۪ ٌْو ا َ َْ َعَّٕخُ ْاٌ ُق ٍْ ِل اٌَّز١لُ ًْ ا َ َٰم ٌِ َه َف
وا١
ً  َِ ۪صَٚ  ُْ َع ََٓيا ًءُٙ ٌَ َذ
De ki: “Bu mu iyi, yoksa takva sahiplerine söz verilen kalıcı cennet mi? O onlar için hem bir
karşılık, hem varılacak yerdir.”
(Al-i İmran 3/162)

و١
َ َقػٍ َِِٓ ه
اَْ هَْٛ اَفَ َّ ِٓ ارَّجَ َغ ِهظ
ُ ٌ ْاٌ َّ ۪ص
َ َِّللاِ َو َّ ْٓ ثََٓب َء ث
َ ْثِئَٚ ُُ ََّٕٙ ُٗ َع٠َٰٚ ْ  َِأَٚ َِّللا
Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, hiç Allah‟ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Gazaba uğrayanın
varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!
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(Al-i İmran 3/163)

ٌ ُ٘ ُْ كَ َه َع
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ و ِث َّب١
ٌ َّللاُ َث ۪ص
 هَٚ َِّللا
بد ِػ ْٕلَ ه
Allah katında her birinin yeri farklıdır. Yaptıkları her şeyi gören Allah‟tır.

(Kasas 28/61)

 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ َٛ ُ٘ َُّ ُ َب ص١ْٔ ُّحِ اٌلٛ١َٰ ع ْاٌ َؾ
َ  ِٗ َو َّ ْٓ َِز َّ ْؼَٕبُٖ َِزَب١ ۪ َْللَٛ ُٙ ًََٕب ف
َ  ْػلًا َؽَٚ ُٖ َػ ْلَٔبَٚ ْٓ َّ َاَف
َٓ٠ع ۪و
َ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؾ
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edileni hak eden kimse, dünya hayatının varlığı ile zengin
kıldığımız ama kıyamet günü yaka paça getirilecek olan kimse gibi olur mu?

(Kalem 68/35)

َٓ١ِ۪ َٓ َو ْبٌ ُّ ْغ ِو١ّ۪ ٍِ َْ ُّ ٌاَفَٕ َْغ َؼ ًُ ْا
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

(Secde 32/18)

َُْٛ ُ۫ َ َ َْز٠ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ ُِإْ ًِِٕب َو َّ ْٓ َوبَْ فَب ٍِمًب َْل
İnanan bir kişi, yoldan çıkan gibi olur mu? Bunlar birbirlerine denk değillerdir.

(Secde 32/19)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔ ُٔ ُي ًْل ِث َّب َوبَٰٜٚ ْ  ُْ َعَّٕبدُ ْاٌ َّأُٙ ٍََد ف
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َِّب اٌَّن
İnanan ve iyi iş yapanların alacakları karşılık, konuk olarak yerleşecekleri cennetlerdir.

(Furkan 25/16)

 ْػلًا َِ َْ ُ۫ ُإ ًْلَٚ  َه ِثّ َهٍَٰٝ َٓ َوبَْ َػ٠ ْ۪ب ُ۫ ُؤَْ فَب ٌِل
ََٓ َ٠ ب َِبَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
Ölümsüz olarak kalacakları o yerde beğendikleri her şey onların olacaktır. Bu, Rabbinin
sorumluluğunu üstlendiği vaadidir.
(Fussilet 41/30)

اُٛٔ َ َْل ر َ ْؾيَٚ اُٛ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ا َ َّْل رَقَبفِٙ ١ْ ٍَا رَزَٕ ََّي ُي َػُِٛ َّللاُ ص ُ َُّ ا ٍْزَمَب
ا َهثَُّٕب هٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َِّْ اٌَّن
َُْٚػل
َ ُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٟ ۪ا ِث ْبٌ َغَّٕ ِخ اٌَّزٚا َ ْثْ ُِوَٚ
“Rabbimiz Allah‟tır.” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın, kaygılanmayın; size
söz verilen Cennet‟le sevinin”.

14

(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ٟ ِفَٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌلٛ١َٰ  ْاٌ َؾَٟٓب ُ۬ ُؤ ُو ُْ ِف١َ ٌِ ْٚ َ ٔ َْؾ ُٓ ا
ب َِبَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ ُْ َ ُى
ُ ُ ا َ ْٔفَٟٙٓ ۪ َ ب َِب ر َ ْْزَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ اْل ِف َو ِح
َُْٛرَلَّػ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey
sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.

(Zuhruf 43/70)

َْٚا ُع ُى ُْ ر ُ ْؾجَ ُوَٚ ا َ ْىَٚ ُْ ُ ا ْاٌ َغَّٕخَ ا َ ْٔزٍُٛا ُ ْك ُف
"Size eşlik edenlerle birlikte Cennet‟e girin; oradaki ikramlardan etkileneceksiniz.”

(Zuhruf 43/71)

َ ُ٠
ُْ ُ ا َ ْٔزَٚ ُٓ ُ١رٍََنُّ ْاْلَ ْػَٚ ٌ
ٍ اَٛ ا َ ْوَٚ ت
ٍ َ٘ َص َؾبفٍ ِِ ْٓ م
ُ ُ ِٗ ْاْلَ ْٔف١۪ٙ َ ب َِب ر َ ْْزَٙ ١ ۪فَٚ ة
ُ ط
ِ  ُْ ِثِٙ ١ْ ٍَبف َػ
َُْٚب فَب ٌِلَٙ ١ ۪ف
Çevrenizde altın tepsiler ve testiler dolaştırılacak, canınızın çektiği, gözlerinizin görmek istediği ne varsa hepsi
oradadır. Siz orada ölümsüz olacaksınız.

(Furkan 25/17)

ُ  ْؾ٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ُْ ُ٘ َْ َ  َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء اٞ ۪ظٍَ ٍْز ُ ُْ ِػ َجبك
ْ َ  ُي َءا َ ْٔز ُ ُْ اُٛم١َ ََّللاِ ف
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ كُٚ ْؼجُل٠َ  َِبَٚ ُْ ُ٘ ْ ُو
ًَ ١َ ۪ج
َّ ٌا اٍُّٛظ
َ
Hem onları, hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün, araya
koyduklarına; “Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi saptılar?” diyecektir.
(Al-i İmran 3/79)

ْٓ ِِ ٟ ٌ۪ ا ِػ َجبكًاُٛٔٛبً ُو
ُٗ ه١َ ُِإْ ر٠ ْْ َ َِب َوبَْ ٌِ َجْ ٍَو ا
ِ ٌٍَِّٕ  َيُٛم٠َ َُّ ُ ح َ صَّٛ ُإٌُّجَٚ َُ  ْاٌ ُؾ ْىَٚ بة
َ َ َّللاُ ْاٌ ِىز
ٍَْٛ
ُ  ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْل ُهَٚ بة
ْ هُٚ
َ َ َْ ْاٌ ِىزُّٛ ٍِّ َّٓ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر ُ َؼ١۪ ِٔ ا َهثَّبُٛٔٛ ٌَٰ ِى ْٓ ُوَٚ َِّللا
ِ ك
Allah bir adama Kitap, hikmet ve nebîlik versin; o da tutup insanlara “Allah‟tan önce bana kul olun!” desin.
Kimsenin buna hakkı yoktur. Onun diyeceği şudur: “Kitabı öğrenmeniz ve özümsemenize karşılık Rabbinizden
yana tavır koyan kimseler olun.”
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(Al-i İmran 3/80)

َُّْٛ ٍِ َْ ُِ ُْ ُ أ ْ ُِ ُو ُو ُْ ِث ْبٌ ُى ْف ِو َث ْؼلَ اِ ْم ا َ ْٔز٠َ َ َّٓ ا َ ْه َثبثًب ا١۪ إٌَّ ِجَٚ َا ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخُٚأ ْ ُِ َو ُو ُْ ا َ ْْ رَز َّ ِقن٠َ  َْلَٚ
O kişi, melekleri ve nebîleri rabler edinmenizi de isteyemez. Siz Allah‟a teslim olduktan sonra o, âyetleri
görmemenizi mi isteyecek?

(Maide 5/116)

َ ٍْ ُذ ل
َ ْٔ َ  َُ َءا٠َ  اثَْٓ َِ ْوَٝ
ْ هُٚ
اِ ْم لَب َي هَٚ
ِ ٌٍَِّٕ ذ
َِّللا
َ ١ب ۪ػ٠َ َُّللا
ِ  ِْٓ ِِ ْٓ ك١َٙ ٌَِٰ  اٟ
َ ِّ ِ ُ اَٚ ٟ ُ۪ٔٚبً ار َّ ِقن
ُ َ ُى٠ ٍ ْج َؾبٔ ََه َِب
ك ا ِْْ ُو ْٕذُ لُ ٍْز ُُٗ فَمَ ْل َػ ٍِ ّْزَُٗ ر َ ْؼٍَ ُُ َِب
ُ لَب َي
ٍ ّ  ِث َؾٟ ٌ۪ ٌْ
َ ١ٌَ  َي َِبُٛ ا َ ْْ اَلَٟٓ ٌ۪ ْٛ
ة
َ ْٔ َ ِه أَِّ َه ا
َ َ َٔ ْفٟ ۪ ََْٓل ا َ ْػٍَ ُُ َِب فَٚ َٟ۪  َٔ ْفٟ ۪ف
ِ ُٛ١ُػ ََّل َُ ْاٌغ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak
koyun!' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem
olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini
bilmem. Bütün gaybı bilen sadece sensin.

(Maide 5/117)

ُلًا َِب ك ُِْذ١َ۪ٙ ّ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ُو ْٕذُ َػَٚ ُْ  َهثَّ ُىَٚ َّّٟللاَ َه ۪ث
ا هُٚ ِث۪ٗ َٓ ا َ ِْ ا ْػجُلٟ َ۪ٕ ُْ ا َِّْل ََِٓب ا َ َِ ْورُٙ ٌَ َُِب لُ ٍْذ
ٌ ل١َ۪ٙ ّ ٍءْٟ ّ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ ذ َػ
َ ْٔ َ اَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَت َػ١
َ ْٔ َ ذ ا
َ ْٕ  ُوٟ َ۪ٕز١ْ َّفَٛ َ  ُْ فٍََ َّّب رِٙ ١ ۪ف
َّ ذ
َ ۪اٌول
Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kul olun" dedim.
Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin
altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin.

(Furkan 25/18)

ُْ ُ٘  َٰاثََٓب َءَٚ ُْ ُٙ َ  ٌَٰ ِى ْٓ َِز َّ ْؼزَٚ ََٓب َء١ٌِ ْٚ َ ِٔ َه ِِ ْٓ اُٚ  ٌَ ََٕٓب ا َ ْْ َٔز َّ ِقنَ ِِ ْٓ كَٟ ْٕجَ ۪غ٠ ٍَْ ْج َؾبَٔ َه َِب َوب
ُ اٌُٛلَب
هاٛ
ُ َٔ َٝؽزه
ً ُ ًِب ثْٛ َا لُٛٔ َوبَٚ ا اٌ ِنّ ْو َوَٛ
Onlar da, “Sana içten boyun eğeriz; seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Ama
sen, onlara ve babalarına nimetler verdin, o zikri unuttular ve bereketsiz bir topluma
dönüştüler.”
(Sebe 34/40)

ُ َ ْؾ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ََُْٚ ْؼجُل٠ اَُّٛٔب ُو ُْ َوب٠ِ ُي ٌِ ٍْ َّ ٍََٰٓئِ َى ِخ ا َ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء اَُٛم٠ َُّ ُ ؼًب ص١ّ۪ ْ ُو ُ٘ ُْ َع
Onların hepsini bir araya getirdiği gün, Allah meleklere diyecek ki: "Bunlar size mi kulluk ediyorlardı?"
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(Sebe 34/41)

َُِِْٕٛ ْ ُْ ُِإِٙ َِْ ْاٌ ِغ َّٓ ا َ ْوض َ ُو ُ٘ ُْ ثَُٚ ْؼجُل٠ اُٛٔ ُْ َث ًْ َوبِٙ ِٔ َُُّٕٚب ِِ ْٓ ك١ٌِ َٚ ذ
َ ْٔ َ ٍ ْج َؾبٔ ََه ا
ُ اٌُٛلَب
Melekler: "Biz sana içten boyun eğeriz, en yakınımız onlar değil, sensin. Aslında onlar, görmedikleri varlıklara
kulluk ediyor, çoğu onlara inanıyordu" diyeceklerdir.

(Enbiya 21/26)

َُِْٛ ٍ ْج َؾبَُٔٗ َث ًْ ِػ َجبكٌ ُِ ْى َو
ُ ٌَلًاَٚ ُٓ َّٰاٌو ْؽ
َّ َا ار َّ َقنٌُٛلَبَٚ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah‟ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Enbiya 21/27)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ ُ۪ٖ٘ ُْ ثِب َ ِْ ِوَٚ  ِيْٛ ََُٔٗ ثِ ْبٌمَُٛ َْجِم٠ َْل
İlk sözü onlar söyleyemezler. Onlar, Allah‟ın emriyle iş yaparlar.

(Enbiya 21/28)

َٰ َ اهر
ََُْٛزِ۪ٗ ُِ ْْ ِفم١ْْ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َفَٚ ٝع
ْ ِٓ َّ ٌِ َْ ا َِّْلَُٛ ْْفَؼ٠  َْلَٚ ُْ ُٙ َ َِب ف ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ل٠ْ َ َْٓ ا١ََ ْؼٍَ ُُ َِب ث٠
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. O‟nun razı olduğu kişiden başkası lehine destek veremezler.
Onlar Allah korkusundan titrerler.

(Enbiya 21/29)

َّ َّٕٞ َُ َو َٰن ٌِ َه ٔ َْغ ِيَٙ  ِٗ َع٠ِ۪ٔٗ فَ َٰن ٌِ َه ٔ َْغ ۪يُٚ ا ٌٌَِٰٗ ِِ ْٓ كَّٟ۪ٓٔ ِ ُْ اُٙ ْٕ ِِ ًْ َُم٠ ْٓ َِ َٚ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Onlardan kim: “Allah ile sizin aranızda ilah benim” derse onu Cehennem‟le cezalandırırız. Yanlış yapanları işte
böyle cezalandırırız.

(Furkan 25/19)

ْ ٠َ ْٓ َِ َٚ ص ًوا
ظ ٍِ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔ ِن ْلُٗ َػنَاثًب
ْ َٔ  َْلَٚ ص ْوفًب
َ َُْٛؼ١َْ فَ َّب ر َ َْز َ ۪طٌُُٛٛ ُو ُْ ِث َّب رَمُٛفَمَ ْل َونَّث
وا١
ً َو ۪ج
Bunlar, anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de
yardım edebilirsiniz. Sizin içinizden kim yanlış yapmış ise ona büyük bir azap tattıracağız.
(Araf 7/191)

َ  ْقٍُ ُك٠َ َْ َِب َْلُٛ ْْ ِو ُو٠َا
َُُْٛ ْقٍَم٠ ُْ َُ٘ٚ ْـًٔب١ّ
Hiçbir şeyi yaratamayan ama kendileri yaratılmış olanları mı ortak sayıyorlar?
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(Araf 7/192)

َْٚص ُو
ْ َٔ ُْ ُٙ ٌَ َُْٛؼ١َ َْز َ ۪ط٠  َْلَٚ
ُ ْٕ ٠َ ُْ ُٙ َ
َ ُ ََْٓل ا َ ْٔفَٚ ص ًوا
Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.

(Furkan 25/20)

َّ ٍََُْٛأ ْ ُو١ٌَ ُْ ُٙ ََِّٔٓ ا ََِّْٓل ا١ ٍٍ۪
ُ ّْ َ٠َٚ َب
 َع َؼ ٍَْٕبَٚ ق
َ ٍ ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه َِِٓ ْاٌ ُّ ْو
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
ِ اَٛ ٍْ َ ْاْلَِْٟ فْٛ
َ اٌط َؼ
وا١
ْ َ ط فِزَْٕخً اَر
ٍ ع ُى ُْ ٌِ َج ْؼ
ً  َوبَْ َهث َُّه ثَ ۪صَٚ َْٚص ِج ُو
َ َ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.
(Enbiya 21/7)

َُّْٛ ٍَا ا َ ْ٘ ًَ اٌ ِنّ ْو ِو ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َْل ر َ ْؼٍَُٛٓ َٔ ُْ فَ َْـِٙ ١ْ ٌَِ اٟؽٛ
َٓ ۪ ُٔ ٍ ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه ا َِّْل ِه َع ًبْل
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.

(Enbiya 21/8)

َّ ٍَُْٛأ ْ ُو٠َ َلًا َْل
َٓ٠ ۪ا فَب ٌِلُٛٔ َِب َوبَٚ َب
َ  َِب َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ َعَٚ
َ اٌط َؼ
Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

(Enam 6/53)

َُ ٍََّللاُ ِثب َ ْػ
ٍ  ُْ ِثجَ ْؼُٙ ع
ٌْ ه
ا ا َ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء َِ َّٓ هٌَُٛٓ َُٛم١ٌِ ط
َ  َو َٰن ٌِ َه فَزََّٕب ثَ ْؼَٚ
َ ١ٌَََِٕٕب ا١ْ َ ُْ ِِ ْٓ ثِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
َّ ٌِثب
َٓ٠ْب ِو ۪و
“Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?” desinler diye onlardan kimilerini kimileriyle deneriz.
Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?

(Nahl 16/2)

ا أََُّٗ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّْٓل أَ َُ۬بْٚب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِكٖ۪ َٓ ا َ ْْ ا َ ْٔن َُِٓه
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ ػِ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِوٖ۪ َػٚبٌو
ُّ ُِٕ ِ َّي ُي ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخَ ث٠
ْٛ
ِ ُفَبرَّم
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki “İnsanları
uyarın; Ben‟den başka ilah yoktur, hepiniz Ben‟den çekinerek kendinizi koruyun.”
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(Mümin 40/15)

ََ ْٛ ٠َ ُ ْٕن َِه١ٌِ ْ۪ٖب ُء ِِ ْٓ ِػ َجب ِك
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٍَٰٝ  َػ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِوٖ۪ َػٚاٌو
ِ  ُغ اٌل ََّه َعب١ َ۪هف
ُّ ُٟ ٍْ ِم٠ ُِ  ْاٌؼَ ْوُٚد م
ق
ِ اٌز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş‟ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, kullarından seçtiği kişiye verir ki
Allah‟ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Furkan 25/21)

ٟا ۪ َٓفٚ َهثََّٕب ٌَمَ ِل ا ٍْز َ ْى َج ُوٜ ٔ ََٰوْٚ َ َٕب ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ا١ْ ٍَ ََْٓل ا ُ ْٔ ِي َي َػْٛ ٌَ َْ ٌِ َٓمَب َءَٔبٛ ْو ُع٠َ َٓ َْل٠ ۪لَب َي اٌَّنَٚ
وا١
ُ ْٛ َ ػز
ً ا َو ۪جًّٛ ُ ػز
َ َٚ ُْ ِٙ َِ ُا َ ْٔف
Bizimle karşılaşmayı temenni etmeyenler; “Bize melekler indirilse veya bizzat Rabbimizi görsek
ya?” derler. Kendi kendilerini pek büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler.
(Enam 6/7)

َ  ِل ْوٟ ۪ َْه ِوزَبثًب ف١ٍَ ٔ ََّي ٌَْٕب َػْٛ ٌََٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل ٍِ ْؾ ٌوَٚٓ َوفَ َُٓو٠ ۪ ُْ ٌَمَب َي اٌَّنِٙ ٠ ۪ل٠ْ َ ُٖ ِثبَٛ
ُ َّ ٍََبً ف
ٍ غ
ٌ ُِ ۪ج
ٓ١
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

(Enam 6/8)

َ ْٕ ُ٠  ْاْلَ ِْ ُو ص ُ َُّ َْلٟ
َْٚظ ُو
ِ ُ ا َ ْٔيَ ٌَْٕب ٍََِ ًىب ٌَمْٛ ٌََٚ  ِٗ ٍََِ ٌه١ْ ٍَ ََْٓل ا ُ ْٔ ِي َي َػْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
َ ع
"Allah, ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.

(Enam 6/9)

ََْٛ
ُ  ٍْ ِج٠َ  ُْ َِبِٙ ١ْ ٌٍٍَََ َج ََْٕب َػَٚ  َع َؼ ٍَْٕبُٖ ٍََِ ًىب ٌَ َغ َؼ ٍَْٕبُٖ َه ُع ًَلْٛ ٌََٚ
Eğer bir meleği elçi olarak gönderecek olsak onu erkek kılığına sokar da yine onları şüpheleriyle baş başa
bırakırız.
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(Enam 6/109)

َٰ ْ ب لُ ًْ أَِّ َّبَٙ ُإْ ُِِٕ َّٓ ِث١ٌَ ٌخ٠َ  ُْ َٰاُٙ ْ ُْ ٌَئِ ْٓ ََٓعب َءرِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ لَ اْٙ بّٰللِ َع
 َِبَٚ َِّللا
بدُ ِػ ْٕلَ ه٠َ اْل
ا ِث هُّٛ َ
َ ا َ ْلَٚ
ْ ب اِمَا ََٓعب َءََٙٓ ََُّٔ ْْ ِؼ ُو ُو ُْ ا٠
َُِِْٕٛ ُْإ٠ د َْل
Hele kendilerine bir mucize gelsin ona mutlaka inanacaklar diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki
"Mucizeler Allah katındadır." Farkında mısınız? İstedikleri mucize gelse yine de inanıp güvenmeyeceklerdir.

(Enam 6/110)

ُ ٟ َ۪ٔنَ ُهُ٘ ُْ فَٚ ٍ َي َِ َّوحَّٚ َ ا ِث۪ٗ َٓ إُِِٛ ُْإ٠ ُْ ٌَ به ُ٘ ُْ َو َّب
َُْٛٙ َّ َ ْؼ٠ ُْ ِٙ َِٔب١غ ْغ
ُ ٍِّ َُٔمَٚ
َ ا َ ْثَٚ ُْ ُٙ َ ت ا َ ْفـِلَر
َ ص
Sanki gönüllerini ve gözlerini çeviriyormuşuz gibi tıpkı ilk başta inanmadıkları gibi olurlar. Biz de onları,
taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

(Enam 6/111)

اُٛٔءٍ لُجُ ًَل َِب َوبْٟ ّ
َ ًَّ  ُْ ُوِٙ ١ْ ٍَ َؽْ َْؤَب َػَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ُُ ْاُٙ َّ ٍَّ َوَٚ َ ُُ ْاٌ َّ ٍََٰٓئِ َىخِٙ ١ْ ٌَِ إَََّٔب ٔ ََّي ٌْ ََٕٓب اْٛ ٌََٚ
ََٓ َ٠ ْْ َ ا ا ََِّْٓل إَُٛٓ ِِ ُْإ١ٌِ
ٍََُْٛٙ َ ْغ٠ ُْ ُ٘  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َوَٚ َُّللا
ْب َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
gerekeni Allah yaparsa başka. Fakat çoğu kendine hakim olmaz.

(Furkan 25/22)

َٓ
هاٛ
ً َْ ِؽ ْغ ًوا َِ ْؾ ُغٌَُُٛٛم٠َٚ َٓ١ِ۪  َِئِ ٍن ٌِ ٍْ ُّ ْغ ِوْٛ َ٠ َْٜ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَ َْل ثُ ْْ َٰوْٚ َ َو٠ ََ ْٛ َ٠
Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler
onlara: “Her şey size yasaklanmıştır!” derler.
(Enfal 8/50)

َٓ
اة
َ َ ػن
َ اُٛلُٚمَٚ ُْ ُ٘به
َ َا َ ْكثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ ََُْٛع ِْوث٠ ُا ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪ اٌَّنَّٝفَٛ َ َز٠  اِ ْمٜ ر َ َٰ َٓوْٛ ٌََٚ
ك
ِ ٠ْاٌ َؾ ۪و
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

(Araf 7/50)

ُ ١ ۪بة ْاٌ َغَّٕ ِخ ا َ ْْ اَف
ِ ََّٓ ٌَٕب َِِٓ ْا١ْ ٍَا َػٛع
ُ ص َؾ
ْ َ به ا
ْ َ  آََٜٔب َٰكَٚ
َُّللا
 ِِ َّّب َهىَ لَ ُى ُُ هْٚ َ بء ا
َ ص َؾ
ِ ٌَّٕبة ا
َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪وٍَٝ َّب َػُٙ َِ َّللاَ َؽ َّو
ا ا َِّْ هٌَُٛٓ لَب
Cehennem ahalisi, Cennet ahalisine şöyle seslenir: “Üzerimize biraz su ya da Allah‟ın size verdiği nimetlerden
atsanıza.” Onlar derler ki “Allah, o ikisini de ayetleri görmemekte direnen kâfirlere yasaklamıştır.”
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(Furkan 25/23)

هاٛ
ً ُ ا ِِ ْٓ َػ َّ ًٍ فَ َغؼَ ٍَْٕبُٖ َ٘جََٓب ًء َِ ْٕضٍُِّٛ  َِب َػٌَِٰٝ لَل ِِْ ََٕٓب اَٚ
Onların bütün yaptıklarını ele almış, kül gibi savurmuş olacağız.
(İbrahim 14/18)

ْ  ُْ َو َو َِب ٌۨ ٍك ا ّْزَلُٙ ٌُ ُْ ا َ ْػ َّبِٙ ّا ثِ َو ِثَٚٓ َوفَ ُو٠ َِ۪ض َ ًُ اٌَّن
ََْٚ ْمل ُِه٠ بصفٍ َْل
ّ ۪ ِٗ َِّد ث
ِ ػ
َ ٍَ ْٛ َ٠ ٟ ۪ ُؼ ف٠اٌو
ُ ل١ ۪ اٌع َََّل ُي ْاٌجَؼَٛ ُ٘ ءٍ َٰم ٌِ َهَٟ
َ ِِ َّّب َو
ْ ّ ٍَٰٝ ا َػَُٛج
Rablerini görmezlikten gelenlerin işleri, fırtınalı bir günde sert rüzgârların savurduğu küle benzer.
Kazandıklarından hiçbir şey ellerinde kalmaz. Telafisi mümkün olmayan kayıp işte budur.

(Furkan 25/24)

ً َ۪ ُٓ َِم
َل١
ُ ص َؾ
ْ َا
َ ا َ ْؽَٚ  ٌْو ُِ َْزَمَ ًّوا١ َِئِ ٍن َفْٛ ٠َ بة ْاٌ َغَّٕ ِخ
O gün cennet halkının yerleştiği yer pek iyi, dinlenme yerleri pek güzeldir.
(Nahl 16/30)

اه
ُ ٌََلَٚ ٌََٕخ
َ ب َؽ١َ ْٔ ُّ َٰ٘ ِن ِٖ اٌلٟ ۪ا فَُٕٛ
َ َٓ ا َ ْؽ٠ ۪ ًْوا ٌٍَِّن١ا َفٌُٛا َِب َٓمَا ا َ ْٔيَ َي َهثُّ ُى ُْ لَبْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪ ًَ ٌٍَِّن١ ۪لَٚ
َٰ ْ
َٓ١ ۪اه ْاٌ ُّزَّم
ُ ٌََِٕ ْؼ َُ كَٚ  ٌْو١اْل ِف َوحِ َف
Kendilerini koruyanlara: “Rabbiniz neyi indirdi?” diye sorulunca, “İyiyi!” diyeceklerdir. Bu dünyada iyilik eden
iyilik bulur. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendilerini korumuş olanların son yurdu ne güzeldir!

(Nahl 16/31)

ََٓ َ٠ ب َِبَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ به
َُّللا
 هَٞ ْغ ِي٠ ْب ُ۫ ُؤَْ َو َٰن ٌِ َه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞب ر َ ْغ ۪وَٙ ٍََُٔٛ ْل ُف٠ ٍْ َعَّٕبدُ َػ ْل
َٓ١ ْ۪اٌ ُّزَّم
Onlar, içinden ırmaklar akan bozulmayacak bahçelere gireceklerdir. Orada istedikleri her şey vardır. Allah,
kendini koruyanların ödülünü işte böyle verir.

(Kehf 18/107)

ْ ٔد َوب
 ًِ ُٔ ُي ًْلْٚ َ ُْ َعَّٕبدُ ْاٌ ِف ْوكُٙ ٌَ َذ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّن
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara gelince, Firdevs cennetleri onların konaklayacakları yer olacaktır.
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(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ َؽَّٛ ض َٔز َ َج
َُ ْب ُء فَ ِٕ ْؼ
ََٓ َٔ ْش
َ  َهصََٕب ْاْلَ ْهْٚ َ اَٚ َُٖ ْػلَٚ صلَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َؾ ّْلُ ِ هّٰللِ اٌَّنٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ ا َ ْع ُو ْاٌ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Furkan 25/75)

َٓ
ٍ ََل ًِب
َ َٚ ًَّخ١ب ر َ ِؾَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍََُّم٠َٚ اٚصجَ ُو
َ َْ ْاٌغُ ْوفَخَ ِث َّبْٚ َُ ْغي٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
Gösterdikleri sabra karşılık onlar yüksek sarayla ödüllendirilecek, orada selamet dilekleriyle karşılanırlar.

(Furkan 25/76)

ْ َٕ
 ُِمَب ًِبَٚ َذ ُِ َْزَمَ ًّوا
ُ ب َؽَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪فَب ٌِل
Orada ölümsüz olacaklardır; ne güzel kalma yeri, ne güzel yerleşme yeridir o.

(Furkan 25/25)

ً ُٔ ِ ّي َي ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ر َ ْٕ ۪يَٚ ََ ََّٓب ُء ِث ْبٌغَ َّ ِب
َل٠
َ َ  ََ رْٛ ٠َ َٚ
َّ ٌْمَّ ُك ا
Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün;
(İbrahim 14/48)

به
ِ َٛ ٌا ِ هّٰللِ ْاٚ َث َو ُىَٚ ُادَٛ ٌَََّّٰاَٚ ض
ُ  ََ ر ُ َجلَّ ُي ْاْلَ ْهْٛ ٠َ
ِ  َْو ْاْلَ ْه١ض َغ
ِ َّٙ َاؽ ِل ْاٌم
Yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı göklere dönüştürüldüğü gün olur. O gün herkes tek olan ve
bütün yetkileri elinde bulunduran Allah‟ın huzuruna çıkarılır.

(Nebe 78/18)

ا ًعبَٛ َْ ا َ ْفُٛه فَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُـ ف٠ ََ ْٛ َ٠
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Nebe 78/19)

ْ َٔ ََّٓب ُء فَ َىب
اثًبَْٛ َذ اَث
ِ فُزِ َؾَٚ
َّ ٌذ ا
Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.
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(İnfitar 82/1)

َ ََ ََّٓب ُء ا ْٔف
ْ ط َو
د
َّ ٌاِمَا ا
Gök yarılmış,

(İnfitar 82/2)

ْ ت ا ْٔزَض َ َو
د
ُ ا ِوَٛ اِمَا ْاٌ َىَٚ
Yıldızlar dağılmış,

(İnfitar 82/3)

ْ به فُ ِ ّغ َو
د
ُ اِمَا ْاٌ ِج َؾَٚ
Denizler taşırılmış

(İnfitar 82/4)

ْ ه ثُ ْؼضِ َوٛ
د
ُ ُاِمَا ْاٌمُجَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّف َوَٚ ذ
ْ َِ ٌَّ َِب لَل
ْ َّ ٍِ َػ
د
ٌ ذ َٔ ْف
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Rahman 55/37)

ْ َٔ ََّٓب ُء فَ َىب
َْب
َ ْٔ فَ ِبمَا ا
ِ َّْم
َّ ٌذ ا
ِ ّ٘ ْهكَح ً َوبٌ ِلَٚ َذ
Gök parçalandığında yağ tortusu gibi kırmızı bir güle dönüşür.

(Mearic 70/8)

ُ  ََ ر َ ُىْٛ َ٠
ًِ ْٙ ُّ ٌَ ََّٓب ُء َو ْب
َّ ٌْ اٛ
Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün ise,

(Mearic 70/9)

ُ ر َ ُىَٚ
ِٓ ْٙ ْ ْاٌ ِغ َجب ُي َو ْبٌ ِؼٛ
dağlar, yere atılmış boyalı yüne dönüşmüş olur.
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(Furkan 25/26)

وا١
َّ ٌِ  َِئِ ٌۨ ٍن ْاٌ َؾ ُّكْٛ َ٠ ُا َ ٌْ ُّ ٍْه
ً َ۪ َٓ َػ٠ ْاٌ َىبفِ ۪وٍَٝ ًِب َػْٛ َ٠ َْ َوبَٚ ِٓ ٍَّٰو ْؽ
İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kapatanlara pek çetin bir
gün olacaktır.
(Mümin 40/16)

به
ِ َٛ ٌ ََ ِ هّٰللِ ْاْٛ َ١ٌ ٌء ٌِ َّ ِٓ ْاٌ ُّ ٍْهُ ْاَٟ
 هٍَٝ َػَٝ ْق َٰف٠ َْ َْلٚبه ُى
ِ َّٙ َاؽ ِل ْاٌم
ِ َ ََ ُ٘ ُْ ثْٛ َ٠
ْ ّ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َِّللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye sorulur. "Bir ve
karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.

(Müddesir 74/8)

هٛ
ِ ُ إٌَّبلٟفَ ِبمَا ُٔ ِم َو ِف
Sura üfürüldüğü gün...

(Müddesir 74/9)

و١
ٌ َ۪  ٌَ َػْٛ َ٠  َِئِ ٍنْٛ َ٠ فَ َٰن ٌِ َه
İşte o gün zor gündür.

(Müddesir 74/10)

و١
ٍ َ۪ َ٠  ُْو١َٓ َغ٠ ْاٌ َىبفِ ۪وٍََٝػ
Hele kâfirler için; hiç de kolay olmayacak!

(Furkan 25/27)

َّ ط
ً ٍ ۪ج
َل١
ُّ َ َؼ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ُ اٌو
َّ  ار َّ َق ْندُ َِ َغٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم٠ ِٗ ٠ْ ََل٠ ٍَٰٝ اٌظب ٌِ ُُ َػ
َ  ِيٍٛ
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.
(Ahzab 33/66)

َ َ اَٚ ََّللا
َ َ ز َ ََٕٓب ا١ْ ٌَ ب٠َ ٌَُُْٛٛم٠َ به
َ ٍ
ْلٛ
ُ ٍََّ ََ رُمْٛ ٠َ
ُ اٌو
َّ غ ْؼَٕب
غ ْؼَٕب ه
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"
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(Ahzab 33/67)

َ َ ا َهثَّ ََٕٓب اِ ََّٓٔب اٌُٛلَبَٚ
َ َ ۪ج
َل١
َّ ٌَٔب اٍُّٛظ
َ َ  ُو َج ََٓوا َءَٔب فَبَٚ ٍبكَرََٕب
َ غ ْؼَٕب
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Furkan 25/28)

ً ٍَ۪ ٌَ ُْ اَر َّ ِق ْن فُ ََلًٔب فٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ٍَٝ َٰز٠ْ َٚ ب٠َ
َل١
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.

(Furkan 25/29)

ً ُ بْ َفن
َ ١ْ ْ
َّ ٌ َوبَْ اَٚ ٟ ۪ٔ َػ ِٓ اٌ ِنّ ْو ِو ثَ ْؼلَ اِ ْم ََٓعب َءٟ ٍَّ۪ٕظ
ُ ط
ْلٚ
ِ ْ ٌِ ْب
َ َ ٌَمَ ْل ا
َ ْٔ َل
ِ َ
O, beni bu doğru bilgiyi hatırlamaktan uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan
insanı böyle yüzüstü bırakır.”
(İbrahim 14/22)

َ ١ْ ْ
َّ ٌلَب َي اَٚ
ُ ط
َْ َِب َوبَٚ ُْ  َػ ْلر ُ ُى ُْ فَب َ ْفٍَ ْفز ُ ُىَٚ َٚ ك
 ْاْلَ ِْ ُو ا َِّْ هٟ
ِ ُبْ ٌَ َّّب ل
ِ ّ  ْػلَ ْاٌ َؾَٚ ُْ  َػلَ ُوَٚ ََّللا
َ ع
َ ٍْ ٍ
َ ُى ُْ ََِٓب أَ َُ۬ب
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٟ
َ ُا ا َ ْٔفَُِٛٓ ٌَُٛٚ ٟ ُِ۪ٔٛ ٍَُٛ فَ ََل رٟ ٌ۪ ُْ ُ ر ُ ُى ُْ فَب ٍْز َ َغ ْجزْٛ بْ ا ََِّْٓل ا َ ْْ كَ َػ
ٍ ط
َ ٌِ
َّ َِّْ ْ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ اٛ
ُْ ُٙ ٌَ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ ُّ  ََِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ِثَٚ ُْ ص ِو ِف ُى
ْ ُّ ِث
ِ ُّ ُ  َوفَ ْودُ ِث ََّٓب ا َ ّْ َو ْوزّٟ۪ٔ ِ اٟ
َّ ص ِو ِف
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََػن
İş bitince Şeytan der ki “Allah‟ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse beni kınamayın,
kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni Allah‟a ortak
saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”

(Haşr 59/16)

َ ١ْ ْ
َّ ٌَو َّض َ ًِ ا
ََّّللاَ َهة
ِ ْ ٌِ بْ اِ ْم لَب َي
َبف ه
ُ  اَفَّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ َه اٞ ثَ ۪ َٓؤّٟ۪ ِبْ ا ْوفُ ْو فٍََ َّّب َوفَ َو لَب َي ا
َ ْٔ َل
ِ َ
ِ ط
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌؼَب
Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gel de kafir ol” der, o da görmezlikten gelirse, bu kez
şöyle demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım."
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(Furkan 25/30)

هاٛ
ُ اٌو
َّ لَب َيَٚ
ً  ُغْٙ َِ َْا َٰ٘نَا ْاٌمُ ْو َٰاُٚ ار َّ َقنِِٟ ْٛ ََب َهةّ ِ ا َِّْ ل٠  ُيٍٛ
O gün Elçimiz diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur’ân’ı kendilerinden uzak
tuttular.”
(Meryem 19/58)

َّ ِخ٠ ِِ ْٓ مُ ِ ّهَٚ ٍػُٛٔ  ِِ َّّ ْٓ َؽ َّ ٍَْٕب َِ َغَٚ ََ ََّ ِخ َٰاك٠َّٓ ِِ ْٓ مُ ِ ّه١۪ ِ ُْ َِِٓ إٌَّجِٙ ١ْ ٍَػ
َٓ ا َ ْٔؼَ َُ ه٠ ۪ َٰ ٌَٓئِ َه اٌَّنُٚ۬ ُ ا
َ َُّللا
ٍ َّغلًا
ْ َٚ َٕب٠ْ َ ِِ َّّ ْٓ َ٘لَٚ ًَ ٠اِ ٍْ ََٓو ۪اءَٚ ُ١
ُ اٚاٌو ْؽَّٰ ِٓ ف َُّو
َّ َُبد٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ َْٕب اِمَا رُز١ْ َاعزَج
َ ۪٘اِث َْٰو
ًّب١ثُ ِىَٚ
İşte bunlar Allah‟ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem‟in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye
bindirdiklerimizden, İbrahim‟in ve İsrail‟in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz
kimselerdir. Onlara Rahman‟ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.

(Meryem 19/59)

َّ ٌا اُٛارَّجَؼَٚ َ حٍَٰٛ ص
ًّب١َْ َغْٛ ََ ٍْم٠ ف
ِ اَٛ َٙ ْ
ُ ظب
َّ ٌا اٛػ
ٌ ٍَْ ف ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِل ِ٘ ُْ ف
َ َف ا
َ َد ف
َ ْٛ َ
َ ٍَفَ َق
Onların arkasından gelenler, arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar, yakında yanlış kurgularıyla
yüzleşeceklerdir.

(Furkan 25/31)

وا١
ً ٔ َ۪صَٚ ًب٠ ِث َو ِثّ َه َ٘ب ِكٝ َو َٰفَٚ َٓ١ِ۪ ا َِِٓ ْاٌ ُّ ْغ ِوًُّٚ  ٍ َػلٟ
ّ  َو َٰن ٌِ َه َع َؼ ٍَْٕب ٌِ ُى ًِّ َٔ ِجَٚ
Tıpkı bunun gibi her nebiye suçlulardan düşmanlar oluşmasını engellemedik. Yol gösterici ve
yardımcı olarak Rabbin yeter.
(Enam 6/112)

ط
۪ ُ٠ ِّٓ  ْاٌ ِغَٚ ٌِ ْٔ اْل
۪ ١َ ّ
َ اًُّٚ  ٍ َػلٟ
ُ  َث ْؼٟؽٛ
ٍ  َث ْؼٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ع
ِ ْ َٓ١بغ
ّ  َو َٰن ٌِ َه َع َؼ ٍَْٕب ٌِ ُى ًِّ َٔ ِجَٚ
ُ  ِيْٛ َف ْاٌم
ََٓ ْٛ ٌََٚ هاٚ
َْٚ ْفز َ ُو٠َ  َِبَٚ ُْ ُ٘ ُٖ فَنَ ْهٍُّٛب َء َهث َُّه َِب فَ َؼ
ً غ ُو
َ ُى ْف ُو
İşte böyle. Her nebiye, insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler
fısıldarlar. Gerekeni Rabbin yapsa bunu yapamazlar. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.
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(Enam 6/113)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ ِٗ ا َ ْفـِلَح ُ اٌَّن١ْ ٌَِ اٝص َٰ َٓغ
َُْٛا َِب ُ٘ ُْ ُِ ْمز َ ِوفُٛ ْمز َ ِوف١َ ٌِ َٚ ُْٖٛ ظ
ْ َ  ٌِزَٚ
َ  ْو١َ ٌِ َٚ بْل ِف َو ِح
Bunun bir sebebi de Ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını
işlemeye devam etsinler diyedir.

(Hac 22/52)

َ ١ْ ْ
َّ ٌ اَٝ ا َ ٌْمٝ ٍ ا ََِّْٓل اِمَا ر َ َّ َٕٓهٟ
ُ ط
َ ُـ
ُ ٍ ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ِِ ْٓ َه
َ ْٕ ١َ ََّزِ۪ٗ ف١ِِْٕ ُ  آَٟ ۪بْ ف
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
ّ  َْل َٔ ِجَٚ  ٍيٍٛ
َ ١ْ ْ
َّ ٌ اُٟ ٍْ ِم٠ َّللاُ َِب
ُ ط
ٌُ ١ ٌُ َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ َِ۪ٗبر٠َّللاُ َٰا
ُ ْؾ ِى ُُ ه٠ َُّ ُ بْ ص
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Hac 22/53)

َّ َِّْ اَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛ ِخ ل١َ ٍِ  ْاٌمَبَٚ ض
َ ١ْ ْ
َّ ٌ اُٟ ٍْ ِم٠  ْغ َؼ ًَ َِب١َ ٌِ
ُ ط
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ٌ  ُْ َِ َوِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪بْ فِزَْٕخً ٌٍَِّن
 ٍل١ق ثَ ۪ؼ
ٍ  ِّمَبٟ ٌَ۪ف
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

(Furkan 25/32)

َ ّاؽلَح ً َو َٰن ٌِ َه ٌُِٕض َ ِج
ِ َٚ ً ِٗ ْاٌمُ ْو َٰا ُْ ُع ٍَّْخ١ْ ٍَ َْل ُٔ ِ ّي َي َػْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪لَب َي اٌَّنَٚ
ُٖ َهر َّ ٍَْٕبَٚ ذ ثِ۪ٗ فُ َٰإاكَ َن
ً ۪ر َ ْور
َل١
Görmezlikten gelenler; “Kur’an ona toptan indirilseydi ya?” dediler. Böyle olması, senin kalbini
sabitleyelim ve sana ağır ağır okuyalım diyedir.
(Nahl 16/89)

ُ َ ََ َٔ ْجؼْٛ َ٠َٚ
ٔ ََّي ٌَْٕبَٚ  َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِءٍَٰٝ لًا َػ١َ۪ٙ ّ  ِعئَْٕب ثِ َهَٚ ُْ ِٙ َِ ُ ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفِٙ ١ْ ٍَلًا َػ١َ۪ٙ ّ  ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخٟ ۪ش ف
َٓ١ّ۪ ٍِ َْ ُّ ٍْ ٌِ ٜثُ ْْ َٰوَٚ ً َه ْؽ َّخَٚ ًٜ ُ٘لَٚ ٍءَٟ
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍََػ
ْ ّ ًِّ َبًٔب ٌِ ُى١بة رِ ْج
Her toplumun içinden kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu Kitabı,
her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin, bir ikram ve İslam‟a girenlere müjdeci olsun diye sana parça parça
indirdik.
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(İsra 17/106)

ً ٔ ََّي ٌَْٕبُٖ ر َ ْٕ ۪يَٚ ش
ٍ  ُِ ْىٍَٰٝ بً َػ
َل٠
ِ ٌَّٕ اٍَٝلُ ْو َٰأًب فَ َو ْلَٕبُٖ ٌِز َ ْم َوا َ ُُٖ۫ َػَٚ
Biz onu Kur'ânlar halinde ayırdık ki insanlar beklenti halinde iken onu onlara öğretesin. Onu parça parça
indirdik.

(Müzzemmil 73/2)

ً ٍَ۪ ًَ ا َِّْل ل١ْ ٌَّلُ ُِ ا
َل١
Az bir kısmı dışında gece kalk!

(Müzzemmil 73/3)

ً ٍَ۪ص ِِ ُْٕٗ ل
َل١
ْ ُ ا ْٔمِٚ َ صفَ َُٓٗ ا
ْ ِٔ
Ya gecenin yarısı kadar ya yarısından biraz az,

(Müzzemmil 73/4)

ً ۪ َه ِر ّ ًِ ْاٌمُ ْو َٰاَْ ر َ ْورَٚ ِٗ ١ْ ٍَ ِى ْك َػْٚ َ ا
َل١
Ya da yarısından fazla bir süre kalk da Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku!

(Müzzemmil 73/5)

ً ۪ ًْل صَمْٛ َ َْه ل١ٍَ َػٟ ٍُ۪ٕ ٍْم
َل١
َ أَِّب
Çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz.

(Furkan 25/33)

وا١
َ ْٕٔ ََه ِث َّض َ ًٍ ا َِّْل ِعئَُٛأْر٠  َْلَٚ
ً َ۪ ََٓ ر َ ْف
َ ا َ ْؽَٚ ك
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َؾ
Sana hangi örnekle gelseler, biz sana onun gerçeğini ve konuyu daha iyi açıklayanını getiririz.
(Nahl 16/60)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ٌٍَِّ۪ن
ُ  ْاٌ َؼ ۪يَٛ ُ٘ َٚ ٍَْٰٝ  ِ هّٰللِ ْاٌ َّض َ ًُ ْاْلَػَٚ  ِءْٛ َ
ُُ ١ي ْاٌ َؾ ۪ى٠
َّ ٌبْل ِف َوحِ َِض َ ًُ ا
Ahirete inanmayanlar kötü örnek verirler. En iyi örnek, Allah‟ın verdiği örnektir. Üstün olan ve doğru kararlar
veren O‟dur.
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(İsra 17/89)

هاٛ
ً ُبً ا َِّْل ُوف
ِ ٌَّٕ ا َ ْوض َ ُو اٝ َٰ٘نَا ْاٌمُ ْو َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض َ ًٍ فَب َ َٰ َٓثٟ ۪بً ف
ِ ٌٍَِّٕ ص َّو ْفَٕب
َ ٌَمَ ْلَٚ
Bu Kur‟ân‟da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her
şeye direnir.

(Furkan 25/34)

َٓ
ً ٍ ۪ج
َل١
َ َ اَٚ  ٌَٰئِ َه ّ ٌَّو َِ َىبًٔبُٚ۬ ُ َّٕ َُ اَٙ  َعٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ِ٘ ٛ ُعُٚ ٍَٰٝ َْ َػُٚ ْؾْ َُو٠ َٓ٠ ۪اٌََّن
َ ًُّ ظ
Başlarını öne eğmiş olarak cehennemde toplanmaya aday olan bu kimselerin konumu ne kötü,
yolları ne sapıktır!
(Secde 32/12)

به ِع ْؼَٕب
ْ ٍَ ِّ ْؼَٕب ف
ُ َْ َٔب ِوُِٛ  اِ ِم ْاٌ ُّ ْغ ِوٜ ر َ َٰ َٓوْٛ ٌََٚ
َ َٚ ص ْؤَب
َ  ُْ َهثَّ ََٕٓب ا َ ْثِٙ ّ ُْ ِػ ْٕلَ َه ِثِٙ ٍِ ا ُه ُ۫ ُؤَٛ
َُِْٕٛلُِٛ صب ٌِ ًؾب أَِّب
َ ًْ َّ َٔ ْؼ
Rablerinin huzurunda başlarını öne eğdikleri sırada bu günahkârları 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)

ًب
ِ ٌَّٕاَٚ َّٕ َُ َِِٓ ْاٌ ِغَّٕ ِخَٙ  َْلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َعّٟٕ۪ ِِ  ُيْٛ َ ٌَٰ ِى ْٓ َؽ َّك ْاٌمَٚ بَٙ ٠َٕب ُو ًَّ َٔ ْف ٌٍ ُ٘ َٰل١ْ َ  ِّئَْٕب َ َْٰلرْٛ ٌََٚ
َٓ١ا َ ْع َّ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Furkan 25/35)

وا٠
ً  ۪ىَٚ َْٚ َعؼَ ٍَْٕب َِؼََُٗٓ اَفَبُٖ َٰ٘ ُوَٚ بة
َ َ  ْاٌ ِىزٍٝ
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْل َٰارَٚ
Musa’ya Kitabı verdik. Kardeşi Harun’u da ona yardımcı yaptık.
(Müminun 23/45)

َ ٍْ ٍ
ٓ١
ُ َٚ َبرَِٕب٠َْ ثِ َٰبٚاَفَبُٖ َٰ٘ ُوَٚ ٝ ٍَُِٰٛ ٍ ٍَْٕب
َ ص ُ َُّ ا َ ْه
ٍ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Sonra Musa‟yı ve kardeşi Harun‟u âyetlerimizle ve açık bir yetki ile elçi yaptık.
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(Kasas 28/43)

ًٜ ُ٘لَٚ ًب
ِ ٌٍَِّٕ صَٓبئِ َو
َ َ  ْاٌ ِىزٍٝ
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْل َٰارَٚ
َ  َثٌَٰٝ ُٚ۫ َُْ ْاْلٚبة ِِ ْٓ َث ْؼ ِل ََِٓب ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ْاٌمُ ُو
َْٚزَنَ َّو ُو٠َ ُْ ُٙ ٍَّ َه ْؽ َّخً ٌَ َؼَٚ
Önceki nesilleri yok etmemizden sonra bu insanlar doğru bilgilerini kullansınlar diye Musa‟ya Kitap verdik,
insanlara gerçekleri gösteren, kılavuzluk eden ve ikram olan o Kitabı.

(Kasas 28/34)

ُ  َٰ٘ ُوٟا َ ۪فَٚ
ْْ َ َبف ا
ُ  اَفَّٟ۪ٓٔ ِ اٟ ُ۪ٕص ِلّل
َ ٌِ ّٟٕ۪ ِِ ص ُؼ
َ ُ٠  ِه ْك ًءاٟ
َ  ا َ ْفَٛ ُ٘ ْٚ
َ َبًٔب فَب َ ْه ٍِ ٍُْٗ َِ ِؼ
ْٛ
ِ ُُ َى ِنّث٠
“Kardeşim Harun... Onun konuşması benden güzeldir. Onu, beni onaylayan bir yardımcı olarak gönder. Beni
yalancı sayarlar diye korkuyorum.”

(Kasas 28/35)

َ ٍْ ٍ
ُ ٍَٕ
ِٓ َِ َٚ َبرَِٕب ا َ ْٔز ُ َّب٠ ُى َّب ثِ َٰب١ْ ٌََِْ اٍُٛص
َ علَ َن ثِب َ ۪ف
ُ ْلُّ َػ
ُ ٔ َْغؼَ ًُ ٌَ ُى َّبَٚ ه١
ِ َ٠ طبًٔب فَ ََل
َ لَب َي
َُْٛارَّجَؼَ ُى َّب ْاٌغَب ٌِج
“Elini kardeşinle daha da güçlendireceğiz. İkinize öyle bir makam vereceğiz ki ayetlerimiz karşısında onlar size
ilişemeyecekler. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.”

(Furkan 25/36)

وا١
ً ِ۪ ب ِرَٕب فَلَ َِّ ْؤَب ُ٘ ُْ ر َ ْل٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َونَّث٠ ۪ َِ اٌَّنْٛ َ ْاٌمٌَِٝفَمُ ٍَْٕب ا ْم َ٘ َجَٓب ا
“Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen şu topluma gidin” dedik. İşin sonunda o toplumu yerle
bir ettik.
(Kasas 28/36)

ٍ َّٕب١ِ َبرَِٕب ث٠َ  ِث َٰبٝ ٍَُِٰٛ ُْ ُ٘ فٍََ َّّب ََٓعب َء
َٰٟ نَا ۪ َٓفٍٙ ِّ ْؼَٕب ِث
َ  َِبَٚ ٜا َِب َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل ٍِ ْؾ ٌو ُِ ْفز َ ًوٌُٛد لَب
َٓ١ ٌَّ۪ٚ ََٰا َثَٓبئَِٕب ْاْل
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince “Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski
atalarımızdan da duymadık.”
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(Kasas 28/37)

 ُْ ٌَُٗ َػب ِل َجخُ اٌل َِّاه أَُِّٗ َْلٛ َِ ْٓ ر َ ُىَٚ ۪ٖ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِلٜ َٰلُٙ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّ ْٓ ََٓعب َء ِث ْبّٟ َه ۪ َٓثٝ ٍَُِٰٛ لَب َيَٚ
َّ ُ ْف ٍِ ُؼ٠
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Musa dedi ki: “Rabbim, kendi katından gerçeği gösterenin kim olduğunu ve bu ülkenin sonunda kime kalacağını
çok iyi bilir. Şurası kesin ki, yanlış yapanlar umduklarını bulamayacaklardır.”

(Müminun 23/47)

َُْٚ َّب ٌََٕب َػبثِلُٙ ُِ ْٛ َلَٚ  ِْٓ ِِضْ ٍَِٕب٠ا أَُإْ ِِ ُٓ ٌِجَْ ََوٌَُٛٓ فَمَب
Şöyle dediler: “Bizden bir farkı olmayan şu iki kişiye mi inanacağız? Üstelik toplumları bize kölelik etmekteler.”

(Müminun 23/48)

َٓ١ٍَ ۪ىْٙ ُّ ٌا َِِٓ ْاُٛٔ ُ٘ َّب فَ َىبُٛفَ َىنَّث
Böylece ikisini de yalancı saydılar da sonunda etkileri kaybolanlara karıştılar.

(Furkan 25/37)

َّ ٌِ ا َ ْػز َ ْلَٔبَٚ ًَخ٠بً َٰا
َٓ َػنَاثًب١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ اٌو
ُّ اُٛػٍ ٌَ َّّب َونَّثُٛٔ ََ ْٛ َلَٚ
ِ ٌٍَِّٕ ُْ ُ٘  َع َؼ ٍَْٕبَٚ ُْ ُ٘ ٍ ًَ ا َ ْغ َو ْلَٕب
 ًّب١ ٌَ۪ا
Elçilerini yalanlayınca Nuh’un toplumunu da yok ettik. İnsanlara ibret olacak şekilde onları
boğduk. Biz, yanlış yapanlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
(Şuara 26/116)

۪ ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ َّ ْو ُعٛ ُػ ٌَز َ ُىُٛٔ ب٠َ ِٗ َ ا ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ْٕزٌُٛلَب
َٓ١ِٛ
“Bak Nuh, dediler; eğer bu işten vazgeçmezsen, taşlanarak öldürülenlerden olursun.

(Şuara 26/117)

ْٛ
ِ ُ َونَّثِٟ۪ ْٛ َلَب َي َهةّ ِ ا َِّْ ل
“Rabbim, benim halkım beni yalancı yerine koyuyor.”

(Şuara 26/118)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِِٓ ْاٌ ُّإٟ
َ  َِ ْٓ َِ ِؼَٚ ٟ َ۪ٕٔ ِ ّغَٚ  ُْ فَزْ ًؾبُٙ َٕ١ْ َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َفَب ْفز َ ْؼ ث
Artık benimle onların arasını iyice aç; beni ve beraberimdeki müminleri bunlardan kurtar” dedi.
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(Şuara 26/119)

ْٛ
ِ  ْاٌفُ ٍْ ِه ْاٌ َّ ْْ ُؾِٟ َِ ْٓ َِ َؼُٗ فَٚ َُٖٕب١ْ فَب َ ْٔ َغ
Bunun üzerine onu ve beraberindekilerini yüklü geminin içinde kurtardık.

(Şuara 26/120)

َٓ١ ۪ص ُ َُّ ا َ ْغ َو ْلَٕب ثَ ْؼلُ ْاٌجَبل
Sonra geri kalan herkesi suda boğduk.

(Şuara 26/121)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُو ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَخ٠ َٰم ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
Bu olayda kesin bir ibret var ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Furkan 25/38)

وا١
ْ َ اَٚ كَ ُ۬اُّٛ َ صَٚ  َػبكًاَٚ
َّ بة
ّ ِ اٌو
ً َْ۪ٓ َٰم ٌِ َه َوض١ًٔب َثٚلُ ُوَٚ ً
َ ص َؾ
Ad’ı, Semud’u, Res’lileri ve bunların arasında yaşayan nice nesilleri de yok ettik.
(Ankebut 29/38)

َ ١ْ ْ
َّ ٌ ُُ اُٙ ٌَ ََّٓ٠ َىَٚ ُْ ْ۠ ِٙ َِٕب ِو
ُ ط
ِٓ صلَّ ُ٘ ُْ َػ
َ َِ ْٓ ِِ ُْ ََّٓ ٌَ ُى١َلَ ْل رَجَٚ كَ ُ۬اُّٛ َ صَٚ  َػبكًاَٚ
َ َ ُْ فُٙ ٌَبْ ا َ ْػ َّب
َٓ٠ْص ۪و
َّ ٌا
ِ ا ُِ َْزَجُٛٔ َوبَٚ ًِ ١َ ۪ج
Ad ile Semud‟un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan, yaptıklarını süslü
göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek kimselerdi.

(Ankebut 29/40)

ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ َؾخ١ْ ص
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ا َ َفنَرُْٗ اُٙ ْٕ ِِ َٚ بصجًب
ِ  ِٗ َؽ١ْ ٍٍَ ٍَْٕب َػ
َ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْهُٙ ْٕ ِّ َفَ ُى ًَّل ا َ َف ْنَٔب ِثنَ ْٔ ِج۪ٗ ف
ْ َ١ٌِ َُّللا
ُْ ُٙ َ
 َِب َوبَْ هَٚ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْغ َو ْلَٕبُٙ ْٕ ِِ َٚ ض
َ ُا ا َ ْٔفَُٛٓٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
َ َف
َ َ ْفَٕب ِث ِٗ ْاْلَ ْه
ْ َ٠
َُّْٛ ٍِ 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.
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(Furkan 25/39)

وا١
ً  ُو ًَّل رَج َّْؤَب رَزْ ۪جَٚ ظ َو ْثَٕب ٌَُٗ ْاْلَ ِْضَب َي
َ  ُو ًَّلَٚ
Hepsine örnek alacakları bu olayları anlatmıştık. Hepsini de kırdık geçirdik.
(Ahkaf 46/27)

َٰ ْ ص َّو ْفَٕب
ََُْٛ ْو ِعؼ٠ ُْ ُٙ ٍََّد ٌَؼ
ِ َب٠اْل
َ َٚ ٌَٜ ُى ُْ َِِٓ ْاٌمُ َٰوْٛ ٌَمَ ْل ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب َِب َؽَٚ
Çevrenizdeki nice kentleri de etkisizleştirmişizdir. Hâlbuki yanlışlarından dönsünler diye onlara ayetlerimizi
değişik biçimlerde anlatmıştık.

(Enam 6/131)

ُ  ِثٜ ٍِ َه ْاٌمُ َٰوْٙ ُِ  ُى ْٓ َهث َُّه٠َ ُْ ٌَ ْْ َ َٰم ٌِ َه ا
ٍَُِْٛب غَبفَٙ ٍُْ٘ َ اَٚ ٍُ ٍْ ظ
Çünkü senin Rabbin, ahalisi ayetlerimizden habersizken, haksız yere kentleri helak etmez.

(Furkan 25/40)

َ َِ د
ْ  ا ُ ِْ ِط َوَٟٓ َ۪ ِخ اٌَّز٠ ْاٌمَ ْوٍَٝا َػْٛ َ ٌَمَ ْل اَرَٚ
ا َْلُٛٔب ثَ ًْ َوبَٙ َْٔٚ َ َو٠ اَُٛٔٛ ُى٠ ُْ ٍََ ِء اَفْٛ َ
َّ ٌط َو ا
ُ ُٔ ََْٛ ْو ُع٠
هاٛ
ً ْ
Felâket yağdırılmış o yerlere elbette uğramışlardır. Şimdiye kadar oraları hiç mi görmediler?
Aslında bunlar, tekrar dirilmeyi beklemiyorlar.
(Hud 11/82)

َ ِْ َ اَٚ بَٙ ٍٍَِبف
 ٍكٛع
ُ ْٕ َِ ًٍ ١بهح ً ِِ ْٓ ٍِ ۪ ّغ
َ بَٙ َ١ٌِ فٍََ َّّب ََٓعب َء ا َ ِْ ُؤَب َع َؼ ٍَْٕب َػب
َ ب ِؽ َغَٙ ١ْ ٍَط ْؤَب َػ
Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste taşlar yağdırdık.

(Hud 11/83)

َّ َِِٓ ٟ
 ٍل١َٓ ِث َج ۪ؼ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ُِ
َ ِ٘  َِبَٚ  َِخً ِػ ْٕلَ َه ِثّ َهَّٛ َ
Rabbinin katında belirlenmiş taşları yığdık. Onlar, yanlış yapan bu kimselerden uzak değildir.

(Hud 11/100)

ٌل١ َؽ ۪صَٚ ٌُ ِب َٓلَبئَٙ ْٕ ِِ  َْه١ٍَصُٗ َػ
ِ ََٰم ٌِ َه ِِ ْٓ ا َ ْٔج
ُّ ُ َٔمَٜٓبء ْاٌمُ َٰو
İşte bunlar, o kentlerin haberlerindendir. Bunları sana olduğu gibi anlatıyoruz. Onlardan hâlâ kalıntıları olanlar
da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olanlar da.
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(Hud 11/101)

َ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ُ٘ ظٍَ َّْٕب
َ  َِبَٚ
ْ ٕ ُْ فَ ََّٓب ا َ ْغُٙ َ
ْ هُٚ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٔفَُّٛٓ ٍَظ
ِ َْ ِِ ْٓ كُٛ ْلػ٠َ ٟ ۪ ُُ اٌَّزُٙ ُ زَٙ ٌِ  ُْ َٰاُٙ ْٕ َذ َػ
ت
ٍ ١ َْو رَزْ ۪ج١ ُ٘ ُْ َغُٚ َِب ىَ اكَٚ ءٍ ٌَ َّّب ََٓعب َء ا َ ِْ ُو َه ِثّ َهَٟ
ْ ّ ْٓ ِِ
Biz onlara haksızlık yapmadık ama haksızlığı onlar kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları işlerine yaramadı. Onlara katkıları, sadece zararlarını artırmak oldu.

(Hud 11/102)

َٰ
َ ٟ
ٌ ل٠ ّ۪ل
َ ٌُ ١ ٌَ۪ظب ٌِ َّخٌ ا َِّْ ا َ ْفنَ َُٖٓ ا
َ ِ٘ َٚ ٜ َون ٌِ َه ا َ ْفنُ َه ِثّ َه اِ َٓمَا ا َ َفنَ ْاٌمُ َٰوَٚ
Senin Rabbin, yanlışlar içine düşmüş kentleri yakaladığı zaman işte böyle yakalar. Onun yakalaması can
yakıcıdır ve çetindir.

(Hud 11/103)

َٰ ْ اة
ٌَ ْٛ ٠َ  َٰم ٌِ َهَٚ ًب
ٌ ُّٛ  ٌَ َِ ْغْٛ ٠َ اْل ِف َوحِ َٰم ٌِ َه
ُ ٌَّٕع ٌَُٗ ا
َ ََبف َػن
َ خً ٌِ َّ ْٓ ف٠َ  َٰم ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
ٌ كُٛٙ ْْ َِ
Ahiretteki azaptan korkanlar için bunda tam bir ibret vardır. O gün bütün insanların toplanacağı gündür. O gün
şahitlerin getirileceği günüdür.

(Furkan 25/41)

ً ٍ
َ  ثَ َؼٞ ۪ا ا َ َٰ٘نَا اٌَّنًٚ ٔ ََه ا َِّْل ُ٘ ُيَُٚز َّ ِقن٠ ِْْ  َن اْٚ َ اِمَا َهاَٚ
ْلٛ
ُ َّللاُ َه
ش ه
Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.
(Sad 38/8)

ة
ِ ا َػنَاُٛلَُٚن٠  ثَ ًْ ٌَ َّّبٞ ّ ٍَّه ِِ ْٓ ِم ْو ۪وٟ َِ۪ٕٕب ثَ ًْ ُ٘ ُْ ف١ْ َ ِٗ اٌ ِنّ ْو ُو ِِ ْٓ ث١ْ ٍََءا ُ ْٔ ِي َي َػ
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim bilgimden şüpheleri var. Yok yok... Henüz
azabımı tatmadılar.

(Kehf 18/56)

ّ ََٓ ا َِّْل ُِج١ ٍٍ۪
اٛع
ُ ُ ْل ِؽ١ٌِ ًِ بغ
ِ ا ِث ْبٌ َجَٚٓ َوفَ ُو٠ ُ۪ َغب ِك ُي اٌَّن٠َٚ َٓ٠ ُِ ْٕن ِ۪هَٚ َٓ٠ْ ِ۪و
َ  َِب ُٔ ْو ٍِ ًُ ْاٌ ُّ ْوَٚ
اًٚ ا ُ٘ ُيٚ ََِٓب ا ُ ْٔن ُِهَٚ ٟ ۪بر٠َ ا َٰاَُٚٓار َّ َقنَٚ ِث ِٗ ْاٌ َؾ َّك
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kafirler, ayetlerimi ve
yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o gerçeği ortadan kaldırmaya çalışırlar.
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(Enbiya 21/36)

 ُ٘ ُْ ثِ ِن ْو ِوَٚ ُْ ز َ ُىَٙ ٌِ  ْن ُو ُو َٰا٠َ ٞ ۪ا ا َ َٰ٘نَا اٌَّنًٚ ٔ ََه ا َِّْل ُ٘ ُيُٚز َّ ِقن٠َ ِْْ ا اَٚٓ َوفَ َُٓو٠ ۪اِمَا َه َٰا َن اٌَّنَٚ
َْٚاٌو ْؽَّٰ ِٓ ُ٘ ُْ َوب ِف ُو
َّ
O kâfirler seni gördüklerinde sadece hafife alır, “ İlahlarınıza dil uzatan bu mu?” derler. Onlar, Rahman‟ın
kitabını görmezlikten gelen kimselerdir.

(Furkan 25/42)

اة
َ ََْ ْاٌؼَنْٚ َ َو٠ َٓ١َْ ۪ؽُّٛ ٍََ ْؼ٠ ف
ِ ُ١ٌَ َا ِْْ َوبك
َ َٚ بَٙ ١ْ ٍَصجَ ْؤَب َػ
َ ْْ َ  ََْٓل اْٛ ٌَ زَِٕبَٙ ٌِ عٍَُّٕب َػ ْٓ َٰا
َ ْٛ ٍ
ً ٍ ۪ج
َل١
َ َ َِ ْٓ ا
َ ًُّ ظ
“Eğer direnmeseydik az kalsın bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı.” diyorlar. Azabı
görünce yolu yanlış olanın kim olduğunu öğrenirler.
(Sad 38/6)

َٓ
َ ْٔ اَٚ
ُ ِ ُْ ا َ ِْ ْاُٙ ْٕ ِِ ُطٍَكَ ْاٌ َّ ََل
ُُ َواك٠  ٌءَٟ
ْ اَٚ اْٛ
ْ ٌَْ زِ ُى ُْ ا َِّْ َٰ٘نَاَٙ ٌِ  َٰاٍَٰٝ ا َػٚصجِ ُو
İleri gelenleri şöyle deyip geçtiler: “Gidin, ilahlarınıza sahip çıkın. Sizden istenen odur.”

(Sad 38/7)

َٰ ْ  ْاٌ ٍَِّّ ِخَِٰٟ نَا فٍٙ ِّ ْؼَٕب ِث
ْ اْل ِف َوحِ ا ِْْ َٰ٘ َٓنَا ا َِّْل
افزِ ََل ٌق
َ َِب
“Son şeriatta bunu duymadık; bu sadece uyduruk bir şey.”

(Mülk 67/29)

ٓ١
َّ َٛ ُ٘ ًْ ُل
َ ٟ ۪ فَٛ ُ٘ ْٓ َِ َُّْٛ ٍََز َ ْؼ
َ َ َّو ٍَْٕب فَٛ َ  ِٗ ر١ْ ٍَ َػَٚ ۪ٗاٌو ْؽَّٰ ُٓ َٰا ََِّٕب ِث
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
De ki “İyiliği sonsuz olan O'dur; biz O'na inanıp güvendik ve O'nu kendimize vekil ettik. Açık bir sapıklık içinde
olanın kim olduğunu yakında öğrenirsiniz.”

(Bakara 2/165)

َ َ ا إَُٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّنَٚ َِّللا
 ُْ َو ُؾتّ ِ هُٙ َُُّٔٛ ِؾج٠ َّللاِ ا َ ْٔلَاكًا
ْ هُٚ
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِّلُّ ُؽجًّب ِ هّٰلل
ِ َز َّ ِقنُ ِِ ْٓ ك٠ ْٓ َِ ًب
َ َٓ٠ ۪ اٌَّنَٜ َو٠ ْٛ ٌََٚ
ة
َ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ؼًب١ّ۪ ح َ ِ هّٰللِ َعَّٛ ُاة ا َ َّْ ْاٌم
ِ لُ ْاٌ َؼنَا٠ ّ۪ل
َ ََْ ْاٌ َؼنْٚ َ َو٠ ا اِ ْمَُّٛٓ ٍَظ
Kimi insanlar, Allah‟a benzer nitelikler yükleyerek, O‟nunla aralarına koyduklarını ilah edinir ve onları, Allah‟ı
sever gibi severler. İnanıp güvenenlerin Allah sevgisi çok güçlüdür. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah‟a ait
olduğunu ve Allah‟ın cezasının şiddetini, o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke şimdiden anlasalar!
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(Furkan 25/43)

ً  ۪وَٚ ِٗ ١ْ ٍَْ َػٛ
ُ ذ ر َ ُى
َل١
َ ْٔ َ ُٗ اَفَب٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َقنَ ا
َ ٠َا َ َها
Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah’a karşı onu sen mi koruyacaksın?
(Casiye 45/23)

ٍَٰٝ  َعؼَ ًَ َػَٚ ِ۪ٗلَ ٍْجَٚ ٍ۪ٗ ّْ ِؼ
َ ٠َاَفَ َوا
ظٍَُّٗ ه
َ َ اَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َقنَ ا
َ ٍَٰٝ  َفز َ َُ َػَٚ ٍُ ٍْ  ِػٍَٰٝ َّللاُ َػ
ََّْٚللاِ اَفَ ََل رَنَ َّو ُو
 ِٗ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِل ه٠ ۪لْٙ َ٠ ْٓ َّ َح ً فَٚب
َ َث
َ ْص ِوٖ۪ ِغ
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Furkan 25/44)

ً ٍ ۪ج
َل١
ُ َ
َ َ َْ ا ِْْ ُ٘ ُْ ا َِّْل َو ْبْلَ ْٔ َؼ ِبَ َث ًْ ُ٘ ُْ اٍُٛ ْؼ ِم٠َ ْٚ َ َْ اَُٛ َْ َّؼ٠ ُْ ُ٘ت ا َ َّْ ا َ ْوض َ َو
َ ًُّ ظ
َ ا َ َْ ر َ ْؾ
Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlar gibidirler. Tuttukları yol aslında daha düşüktür.
(Araf 7/179)

ُ ٌٓ َْل١ ُْ ا َ ْػُٙ ٌََٚ بَٙ َْ ِثُٛٙ َ ْفم٠َ ة َْلٛ
ٌ ٍُُ ُْ لُٙ ٌَ ٌِ ْٔ اْل
ِ ْ َٚ ِّٓ وا َِِٓ ْاٌ ِغ١
ً َّ۪ٕ َُ َوضَٙ ٌَمَ ْل مَ َهأَْٔب ٌِ َغَٚ
َٓ
ٌ َ ُْ َٰامُٙ ٌََٚ بَٙ َْ ِثْٚص ُو
ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ظ ًُّ ا
َ َ  ٌَٰئِ َه َو ْبْلَ ْٔ َؼ ِبَ َث ًْ ُ٘ ُْ اُٚ۬ ُ ب اَٙ َْ ِثُٛ َْ َّؼ٠َ اْ َْل
ِ ُج٠
ٍَُِْْٛاٌغَبف
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Furkan 25/45)

ّ ِ َّْف َِل
ً ٌَ۪ ِٗ ك١ْ ٌٍَ َػ
َّ ٌٍب ِوًٕب ص ُ َُّ َعؼَ ٍَْٕب ا
َل١
ََٓ ْٛ ٌََٚ ًَّ اٌظ
َ ٍََُّٗب َء ٌَ َغؼ
َ ّْ ْ
َ ١ َه ِثّ َه َوٌَِٰٝ اٌََ ُْ ر َ َو ا
Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Gerek görseydi onu hareketsiz kılardı. Güneşi de
ona delil yapmıştır.
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(Rad 13/15)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ  ُْ ِث ْبٌغُلُٙ ٌُ ِظ ََلَٚ  َو ْو ً٘بَٚ ػب
َ ض
صب ِي
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اٟ َْ ُغل ُ َِ ْٓ ِف٠َ ِ ِ هّٰللَٚ
ً ْٛ غ
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
َ اْل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a boyun eğerek secde eder. Gölgeleri de bunu
öğle ve ikindide yapar.

(Nahl 16/48)

ُ۬
َّ ٌاَٚ ٓ١
ُْ ُ٘ َٚ ٍِ َّغلًا ِ هّٰلل
ُ ًِ ِْ ََّٓبئ
 َِب َفٍَكَ هٌَِٰٝ ا اْٚ َ َو٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ِ ّ۪ َ١ٌَّ ُإا ِظ ََلٌُُٗ َػ ِٓ ْا١ََزَف٠ ٍءَٟ
ْ ّ ْٓ ِِ َُّللا
َْٚاف ُو
ِ َك
Allah‟ın yarattığı şeylere bakıp ibret almadılar mı? Gölgeleri, Allah‟a secde ederek sağa ve sollara dönerler.
Onlar Allah‟ın önünde eğilirler.

(Furkan 25/46)

وا١
ْ َص ُ َُّ لَج
ً َٕب لَ ْج١ْ ٌَِعَٕبُٖ ا
ً َ۪ َ٠ عب
Sonra gölgeyi yavaşça kendine çeker.

(Furkan 25/47)

ُ ُٔ به
هاٛ
ُ ََ ْٛ ٌَّٕاَٚ ٍب
ً  ًَ ٌِجَب١ْ ٌَّ َعؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ اٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
ً ْ
َ َٙ ٌَّٕ َعؼَ ًَ اَٚ ٍجَبرًب
Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur.
(Yunus 10/67)

ٍ َب٠ َٰم ٌِ َه َ َْٰلٟ ْ۪ص ًوا ا َِّْ ف
ََُْٛ َْ َّؼ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ به ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ِٗ ١ ۪ا فُٕٛ ًَ ٌِز َ َْ ُى١ْ ٌَّ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için yaratan O‟dur. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Dinleyen bir topluluk için
bunda âyetler vardır.

(Nebe 78/9)

ٍ َجبرًب
ُ ُْ  َِ ُىَْٛ ٔ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ
Uykunuzu hayattan kopuş gibi yaptık.

(Nebe 78/10)

ٍب
ً  ًَ ٌِجَب١ْ ٌَّ َع َؼ ٍَْٕب اَٚ
Geceyi bir örtü haline getirdik.
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(Nebe 78/11)

ً به َِ َؼب
ّب
َ َٙ ٌَّٕ َع َؼ ٍَْٕب اَٚ
Gündüzü, çalışıp kazanma vakti yaptık.

(Furkan 25/48)

َ بء ََِٓب ًء
هاٛ
َّ ٌا َ ْٔيَ ٌَْٕب َِِٓ اَٚ ِ۪ٗ َه ْؽ َّزٞ
ِ ََّٓ َ
ّ ِ ًَ ٍ
ً ُٙ غ
َ  ا َ ْهَٞٓ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
ْ ََل٠ َْٓ١ََب َػ ثُ ْْ ًوا ث٠اٌو
Gökten temiz bir su indirerek yapacağı ikramdan önce bir müjdeci olarak rüzgârları gönderen
odur.
(Araf 7/57)

ْ ٍََّ اِ َٓمَا اَلٝ َه ْؽ َّزِ۪ٗ َؽزَٓهٞ
ٍ ْمَٕبُٖ ٌِجٍََ ٍل
ُ ٍ َؾبثًب صِمَ ًبْل
ّ ِ ًُ ٍِ ُ ْو٠ ٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
َ ذ
ْ ََل٠ َْٓ١ََب َػ ثُ ْْ ًوا ث٠اٌو
ٍ ّ١ِ َِ
ُْ  ٌَ َؼٍَّ ُىٝ َٰرْٛ َّ ٌد َو َٰن ٌِ َه ُٔ ْق ِو ُط ْا
ِ ذ فَب َ ْٔيَ ٌَْٕب ِث ِٗ ْاٌ ََّٓب َء فَب َ ْف َو ْعَٕب ِث۪ٗ ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َوا
َْٚرَنَ َّو ُو
Rüzgârları ikramından önce müjde olarak gönderen odur. Rüzgârlar, yüklü bir bulutu kolayca yükseltince onu
ölü bir toprağa sevk ederiz. O bulutla oraya su indirir, o suyla her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de işte böyle
çıkaracağız. Belki doğru bilgiyi hatırlarsınız.

(Rum 30/48)

ُ َ
َه
َفًب
ََٓ َ٠ ْف
َّ ٌ اٟطُٗ ِف
ِ ََّٓ َ
ُ  ْج١َ ٍَ َؾبثًب ف
ّ ِ ًُ ٍِ ُ ْو٠ ٞ َّ۪للاُ اٌَّن
ُ ۪ب َػ فَزُض٠َ اٌو
َ  ْغ َؼٍُُٗ ِو٠َ َٚ ْب ُء
َ و١
َ ١بء َو
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ِ۪ٗبة ث
ََْٚ َْز َ ْجْ ُِو٠ ُْ ُ٘ ْب ُء ِِ ْٓ ِػ َجب ِكٖ۪ َٓ اِمَا
َ ص
َ َ  ْق ُو ُط ِِ ْٓ ِف ََل ٌِ۪ٗ فَ ِب َٓمَا ا٠َ َ ْكقَٛ ٌ ْاٜفَز َ َو
Rüzgarları gönderen Allah‟tır. Bulutu kaldırıp Allah‟ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme
yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü kullarına ulaştırdığında hemen
sevinirler.

(Rum 30/49)

َٓ١َ۪ ٍِ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ٌَ ُّ ْجِٙ ١ْ ٍَُٕ ََّي َي َػ٠ ْْ َ ا ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛٔا ِْْ َوبَٚ
Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi.

(Rum 30/50)

َٓ ُ ْٔ فَب
َٛ ُ٘ َٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟب ا َِّْ َٰم ٌِ َه ٌَ ُّ ْؾَٙ ِرْٛ َِ َض ثَ ْؼل
ِ َّ به َه ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاْلَ ْهُٟ ْؾ٠ ْف
ِ َ  َٰاصٌَِٰٝ ظ ْو ا
َ ١َّللاِ َو
و٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَلْٟ ّ
Allah‟ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.
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(Furkan 25/49)

وا١
ً ۪ َوضٟ
َّ ٍِ أََبَٚ َُٗ ِِ َّّب َفٍَ ْم ََٕٓب ا َ ْٔؼَب ًِب١ُٔ َْ ِمَٚ زًب١ْ َِ ً  ثِ۪ٗ ثَ ٍْلَحٟ
َ ِ١ٌُِٕ ْؾ
Bunu, ölü bir bölgeyi canlandıralım, yarattığımız hayvanların ve birçok insanın su ihtiyacını
karşılayalım diye yaparız.
(Abese 80/25)

صجًّب
َ ص َج ْجَٕب ْاٌ ََّٓب َء
َ أََّب
Suyu bolca biz yağdırdık.

(Abese 80/26)

ّمًّب
َ ض
َ َُّ ُ ص
َ ّمَ ْمَٕب ْاْلَ ْه
Sonra toprağı tam tavına getirdik.

(Abese 80/27)

ب َؽجًّبَٙ ١ ۪فَب َ ْٔ َجزَْٕب ف
Arkasından orada daneler bitirdik.

(Abese 80/28)

عجًب
ْ َلَٚ  ِػَٕجًبَٚ
Üzümü, yoncayı,

(Abese 80/29)

ٔ َْق ًَلَٚ ًٔبُٛز٠ْ َىَٚ
zeytini, hurmayı,

(Abese 80/30)

ُ َ َؽ َٓلَا ِئكَٚ
غ ٍْجًب
gür bitkili bahçeleri,

(Abese 80/31)

اَثًّبَٚ ًخَٙ فَب ِوَٚ
meyveleri ve otları biz yetiştirdik.
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(Abese 80/32)

ُْ بِ ُى
ً َِزَب
ِ  ِْلَ ْٔ َؼَٚ ُْ ػب ٌَ ُى
Bu, hem sizin hem de hayvanlarınızın yararlanması içindir.

(Furkan 25/50)

هاٛ
ً ُبً ا َِّْل ُوف
ِ ٌَّٕ ا َ ْوض َ ُو اٝا فَب َ َٰ َٓثَٚنَّ َّو ُو١ٌِ ُْ ُٙ َٕ١ْ َص َّو ْفَٕبُٖ ث
َ ٌَمَ ْلَٚ
Biz o suyu, bilgi sahibi olsunlar diye halden hale çevirdik. Ama insanlar nankörlüğü bir türlü
bırakmaz.
(Müminun 23/18)

ِۗ ِ  ْاْلَ ْهِٟبء ََِٓب ًء ِثمَلَ ٍه فَب َ ٍْ َىَّٕبُٖ ف
َْٚة ثِ۪ٗ ٌَمَبك ُِه
َّ ٌا َ ْٔيَ ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ ََّٓ َ
ٍ  مََ٘بٍَٰٝ أَِّب َػَٚ ض
Gökten belli ölçüde su indirip yerin içine yerleştiririz. Biz onu hareket ettirmenin ölçüsünü de koymuşuzdur.

(Neml 27/73)

ْ َ فُٚا َِّْ َهث ََّه ٌَنَٚ
َْٚ ْْ ُى ُو٠َ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َوُ٘ ُْ َْلَٚ ًب
ِ ٌَّٕ اٍَٝػ
َ ًٍ ع
Senin Rabbin insanlara karşı iyilik ve ikram sahibidir. Ancak onların çoğu teşekkür etmez.

(Furkan 25/51)

وا٠
ً َ۪ ٍخ َٔن٠ ُو ًِّ لَ ْوٟ ۪ ِّئَْٕب ٌَجَؼَضَْٕب فْٛ ٌََٚ
Tercihi farklı yapsaydık her beldeden bir uyarıcı çıkarırdık.
(Yunus 10/47)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ َْلَٚ  ُْ ثِ ْبٌ ِم َْ ِػُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
َُّْٛ ٍَظ
ُ  ٌي فَ ِبمَا ََٓعب َء َهٍٛ
ُ  ٌِ ُى ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َهَٚ
ِ ُ ُْ لُٙ ٌٍُٛ
َ ع
Her toplumun bir elçisi vardır. Elçileri yanlarına geldiği zaman, aralarında hakka uygun şekilde hükmedilir.
Onlara haksızlık yapılmaz.
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(Furkan 25/52)

وا١
ً بكًا َو ۪جَٙ  َعب ِ٘ ْلُ٘ ُْ ثِ۪ٗ ِعَٚ َٓ٠فَ ََل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪و
Öyleyse kâfirlere gönüllü olarak boyun eğme; onlara karşı büyük bir cihada giriş!
(Ahzab 33/1)

 ًّب١ ًّب َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َٓ ا َِّْ ه١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ٠ َْل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪وَٚ ََّللا
ك ه
ِ َّ  ارٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve kararları doğru olan
elbette Allah‟tır.

(Maide 5/35)

َْٛ ٍِ۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُؾ١ٍ ۪ج
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّنَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ٟ ۪ا فُٚ َعب ِ٘لَٚ ٍََخ١ٍ۪ َٛ ٌ ِٗ ْا١ْ ٌَِا اُٛا ْثز َ َٓغَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, O‟na vesile arayın ve Allah yolunda cihad
edin ki umduğunuza kavuşasınız.

(Ankebut 29/6)

َٓ١ّ۪ ٌَػ ِٓ ْاٌ َؼب
ُ َغب ِ٘ل ُ ٌَِٕ ْفَ ِ۪ٗ ا َِّْ ه٠  َِ ْٓ َعب َ٘لَ فَ ِبَّٔ َّبَٚ
َ ٟ
ٌّ ََِّٕللاَ ٌَغ
Cihad eden kendi için cihad eder. Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Tahrim 66/9)

ْ ٍُا ْغَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕب ِفمَٚ به
و١
ُ ٌ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّ َعب ِ٘ ِل ْاٌ ُىفٟ
َ ْ ِثئَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع َػ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey Nebi! Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerle ve iki yüzlülerle cihada devam et. Onlara karşı dik dur. Onların
varacağı yer Cehennem‟ dir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Furkan 25/53)

ٌ ة فُ َو
 َّب ثَ ْوىَ ًفبُٙ َٕ١ْ َ َعؼَ ًَ ثَٚ  َٰ٘نَا ِِ ٍْ ٌؼ ا ُ َعب ٌطَٚ اد
ٌ  ِْٓ َٰ٘نَا َػ ْن٠ َِ َو َط ْاٌجَ ْؾ َوٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
هاٛ
ً  ِؽ ْغ ًوا َِ ْؾ ُغَٚ
İki denizi birbirine salan odur. Biri tatlı ve lezzetli, öbürü tuzlu ve acıdır. Aralarına da bir engel,
aşılmaz bir sınır koymuştur.
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(Fatır 35/12)

ٌ ة فُ َو
ٍَُْٛ ِِ ْٓ ُو ًٍّ رَأ ْ ُوَٚ  َٰ٘نَا ِِ ٍْ ٌؼ ا ُ َعب ٌطَٚ ٍَُُٗٓبئِ ٌغ ّ ََواث
ٌ اْ َٰ٘نَا َػ ْن
َ اد
ِ ِۗ  ْاٌ َج ْؾ َوِٞٛ َ  َْز٠َ  َِبَٚ
َ ٌَ ْؾ ًّب
ٍِ۪ٗ ع
ْ َا ِِ ْٓ فُٛاف َو ٌِز َ ْجزَغ
ِ َٛ َِ ِٗ ١ ۪ ْاٌفُ ٍْ َه فٜر َ َوَٚ بَٙ ََٔٛ
ُ خً ر َ ٍْ َج١َ ٍْ َْ ِؽٛر َ َْز َ ْق ِو ُعَٚ ًّب٠غ ِو
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْْ ُى ُوَٚ
İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze balık eti yer,
takındığınız süsler çıkarırsınız. Onun ikramını aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki
teşekkür edersiniz.

(Rahman 55/19)

ْب
ِ ١َ  ٍْز َ ِم٠َ ِْٓ ٠َِ َو َط ْاٌ َج ْؾ َو
Birbirine kavuşan iki denizi salıverir.

(Rahman 55/20)

ْب
ِ ١َ َ ْج ِغ٠  َّب ثَ ْوىَ ٌؿ َْلُٙ َٕ١ْ َث
Aralarında engel vardır, karışmazlar.

(Rahman 55/21)

ْب
ّ َ فَ ِجب
ِ  ِ َٰا ََْٓل ِء َه ِثّ ُى َّب ر ُ َى ِنّ َثٞ
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/22)

ُ  ْاٌ َّ ْو َعَٚ  َّب اٌٍُّإْ ٌُ ُ۬ ُإُٙ ْٕ ِِ َ ْق ُو ُط٠
ْب
O iki denizden inci ile mercan çıkar.

(Rahman 55/23)

ْب
ّ َ فَ ِجب
ِ  ِ َٰا ََْٓل ِء َه ِثّ ُى َّب ر ُ َى ِنّ َثٞ
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Furkan 25/54)

وا٠
ِ ََّٓ ٌ َفٍَكَ َِِٓ ْاٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
ً ۪ َوبَْ َهث َُّه لَلَٚ  ًواْٙ ص
ِ َٚ َجًب
َ َٔ ٍَُٗبء َثْ ًَوا فَ َغ َؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.
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(Nisa 4/1)

َّ  َثَٚ بَٙ  َعْٚ َب ىَٙ ْٕ ِِ َ َف ٍَكَٚ اؽلَ ٍح
 َّبُٙ ْٕ ِِ ش
ِ َٚ ٌٍ  َفٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َٔ ْفٞ ۪ا َهثَّ ُى ُُ اٌَّنُٛبً ارَّم
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
جًب١ ۪ ُى ُْ َهل١ْ ٍََّللاَ َوبَْ َػ
بَ ا َِّْ ه
ا هُٛارَّمَٚ ََٓب ًء
ً ِ۪ه َع ًبْل َوض
َ َ  رٞ َّ۪للاَ اٌَّن
َ ِٔ َٚ وا١
َ  ْاْلَ ْه َؽَٚ َْ۪ٗ ِثٌََُٛٓب َء
Ey İnsanlar! Atanızı bir tek nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını
üreten Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah‟a, bir de
akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.

(Nahl 16/72)

َِِٓ ُْ  َهىَ لَ ُىَٚ ً  َؽفَلَحَٚ َٓ١ ۪ٕاع ُى ُْ َث
 هَٚ
ِ َٚ  َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْىَٚ ا ًعبَٚ َّللاُ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ َِ ُى ُْ ا َ ْى
َّ
ََْٚ ْىفُ ُو٠ ُْ ُ٘ َِّللا
ِ َّ  ِث ِٕ ْؼَٚ َُِِْٕٛ ُْإ٠ ًِ بغ
ِ ّ َجب١ِ اٌط
ِ د اَفَ ِج ْبٌ َج
ذ ه
Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah‟tır.
Allah‟ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?

(Furkan 25/55)

َ ّ۪ٗ َه ِثٍَٰٝ  َوبَْ ْاٌ َىبفِ ُو َػَٚ ُْ ُ٘ ع ُّو
وا١
ُ ٠َ  َْلَٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠ َّللاِ َِب َْل
ْ هُٚ
ً ۪ٙ ظ
ِ َْ ِِ ْٓ كُٚ ْؼجُل٠َ َٚ
Kendilerine ne faydası, ne de zararı olacak şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Zaten
kafir, Rabbine sırtını dönendir.
(Yunus 10/18)

ُ َْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِءٌَُُٛٛم٠َٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠  َْلَٚ ُْ ُ٘ع ُّو
ًْ َُّللاِ ل
ُ َ٠ َّللاِ َِب َْل
ّفَ ََٓؼب ُ۬ ُؤَٔب ِػ ْٕلَ ه
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ كَُٚ ْؼجُل٠َٚ
َُْٛ ْْ ِو ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ ٍَُٗٔ ْج َؾب
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠ َّللاَ ِث َّب َْل
ُ ض
اَرَُٕ ِجّ ُ۫ ُإَْ ه
ِ  ْاْلَ ْهِٟ َْل فَٚ د
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki “Bunlar Allah‟ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.” De ki “Siz Allah‟a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”

(Hac 22/12)

ُ ل١ اٌع َََّل ُي ْاٌجَ ۪ؼَٛ ُ٘ َ ْٕفَؼُُٗ َٰم ٌِ َه٠  َِب َْلَٚ ُٖع ُّو
ُ َ٠ َّللاِ َِب َْل
ُ َ ْل٠
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ كٛػ
Allah ile araya, kendisine zarar vermeyecek ve bir yararı da olmayacak şeyi koyarak yardıma çağırır. İşte bu, pek
derin bir sapıklıktır.
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(Furkan 25/56)

ّ ََبن ا َِّْل ُِج
وا٠
َ ٍْٕ ٍ
ً َ۪ٔنَٚ ْ ًِوا
َ  ََِٓب ا َ ْهَٚ
Seni sadece müjdeci ve uyarıcı gönderdik.
(Ahzab 33/45)

ّ َ ُِجَٚ َبن َّب ِ٘لًا
وا٠
َ ٍْٕ ٍ
ً َ۪ٔنَٚ ْ ًِوا
َ  اِ ََّٓٔب ا َ ْهٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey Nebî, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı elçi olarak gönderdik.

(Ahzab 33/46)

وا١
 هًٌَِٝب ا١كَا ِػَٚ
ً ُِ۪ٕ  ٍِ َوا ًعبَٚ َِّ۪ٗٔللاِ ِث ِب ْم
Allah'ın izniyle Allah‟a çağıran bir kişi ve ışık saçan bir fener gibisin.

(Fetih 48/8)

ّ َ ُِجَٚ َبن َّب ِ٘لًا
وا٠
َ ٍْٕ ٍ
ً َ۪ٔنَٚ ْ ًِوا
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْه
Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdik.

(Fetih 48/9)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َوحَٛ ِجّ ُؾ
َل١
ُ  َهَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ ٌِْزُإ
َ ُ رَٚ ُٖٚ ِلّ ُوَٛ ُ رَٚ ُٖٚر ُ َؼ ِ ّي ُهَٚ ٌِ۪ٗ ٍٛ
Bunu, Allah‟a ve elçisine güvenesiniz, O‟nu içten destekleyesiniz, O‟na saygı duyasınız, sabah akşam O‟na
ibadet edesiniz diye yaptık.

(Furkan 25/57)

ً ٍ ۪ج
َل١
ََٓ ْٓ َِ  ِٗ ِِ ْٓ ا َ ْع ٍو ا َِّْل١ْ ٍَلُ ًْ ََِٓب ا َ ٍْـٍَُٔ ُى ُْ َػ
َ ّ۪ٗ َه ِثٌَِٰٝ َز َّ ِقنَ ا٠ ْْ َ ّب َء ا
De ki “Kimseden bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim sadece gerekeni yapıp Rabbine
giden yola giren kimseler olmanızdır.”
(Şura 42/23)

ّ َُج٠ ٞ َٰ۪م ٌِ َه اٌَّن
 ِٗ ا َ ْع ًوا ا َِّْل١ْ ٍَد لُ ًْ ََْٓل ا َ ٍْـٍَُٔ ُى ُْ َػ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ ِػجَبكَُٖ اٌَّن
ْ ُِو ه
هٛ
َ هٛ
ٌ ّ ُى
ٌ َُّللاَ َغف
ب ُؽ ًَْٕب ا َِّْ هَٙ ١ ََ۪ٕخً ٔ َِي ْك ٌَُٗ ف
ْ َ ْمز َ ِو٠ ْٓ َِ َٚ ٝ ْاٌمُ ْو َٰثِٟكَّح َ فَٛ َّ ٌْا
َ ف َؽ
Allah‟ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki “Sizden bir karşılık
beklemiyorum. Benim beklediğim sadece, Allah‟a yaklaştıracak şeylere ilgi duymanızdır .” Kim güzel bir iş
yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve üzerine düşeni eksiksiz yapar.
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(Furkan 25/58)

وا١
ً ة ِػجَب ِكٖ۪ ف َ۪ج
ِ ُُٛٔ ثِ۪ٗ ثِنٝ َو َٰفَٚ ٍ۪ٖ ِجّ ْؼ ثِ َؾ ّْ ِل
َ َٚ ُدُّٛ َ٠  َْلٞ ۪ ِ اٌَّنٟ
ّ  ْاٌ َؾٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
Ölmeyen, hep diri olan Rabbine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ.
Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.
(Mümin 40/65)

َٓ١ّ۪ ٌََٓ ا َ ٌْ َؾ ّْل ُ ِ هّٰللِ َهةّ ِ ْاٌ َؼب٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ل١ُٖ ُِ ْق ٍِ ۪صٛػ
ُ  فَب ْكَٛ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلٟ
ُّ  ْاٌ َؾَٛ ُ٘
O diridir. O‟ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O‟na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.

(İsra 17/17)

وا١
ً وا َث ۪ص١
ً ة ِػ َجب ِكٖ۪ ف َ۪ج
ِ ُُٛٔ ِث َو ِثّ َه ِثنٝ َو َٰفَٚ ٍػُٛٔ ْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِلٚ
ِ  َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب َِِٓ ْاٌمُ ُوَٚ
Nuh‟tan sonra da nice nesilleri etkisizleştirdik. Kullarının günahını Rabbinin bilmesi ve görmesi yeter.

(Furkan 25/59)

ُِ  ْاٌ َؼ ْوٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ٍْز٠َ ٍِز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ اَٛ ٌَََّّٰ َفٍَكَ اٞ ۪اٌََّن
َ  ْاْلَ ْهَٚ د
وا١
َّ َ ا
ً ٌو ْؽَّٰ ُٓ فَ َْـَٔ ًْ ثِ۪ٗ ف َ۪ج
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan Rahman odur. Sonra arşa
kurulmuştur. Sen O’ndan, her şeyin iç yüzünü bilenden iste.
(Hadid 57/4)

 ٍِ ُظ٠َ  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ُِ  ْاٌؼَ ْوٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ٍْز٠َ ٍِز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ٌَََّّٰ َف ٍَكَ اٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘
َ  ْاْلَ ْهَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِ َؼ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ بَٙ ١ ۪ ْؼ ُو ُط ف٠َ  َِبَٚ بء
َّ ٌ ْٕ ِي ُي َِِٓ ا٠َ  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ْق ُو ُط٠َ  َِبَٚ ض
ِ ََّٓ َ
ِ  ْاْلَ ْهِٟف
و١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O‟dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.
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(Secde 32/4)

َه
 ْاٌ َؼ ْو ُِ َِبٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ٍْز٠َ ٍِز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
ِ اَٛ ٌَََّّٰ َفٍَكَ اٞ َّ۪للاُ اٌَّن
َ  ْاْلَ ْهَٚ د
َْٚغٍ اَفَ ََل رَزَنَ َّو ُو١ ۪ َْل َّفَٚ ٍ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ ِ۪ٗٔ ٌَُٚ ُى ُْ ِِ ْٓ ك
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan sonra da yönetime geçen Allah‟tır. O'ndan başka
bir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Bilginizi kullanmaz mısınız?

(Furkan 25/60)

هاٛ
َّ  َِبَٚ اٌٍُٛو ْؽَّٰ ِٓ لَب
َّ ٌِ اُٚ ُُ ا ٍْ ُغلُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِمَا لَٚ
ً ُىَ اكَ ُ٘ ُْ ُٔفَٚ اٌو ْؽَّٰ ِۗ ُٓ أََ َْ ُغل ُ ٌِ َّب رَأ ْ ُِ ُؤَب
Onlara: “Rahman’a, iyiliği sonsuz olana secde edin” dense “Rahman da kimmiş? Senin
istediğine mi secde edeceğiz!” derler. Bu söz onların sadece nefretini artırır.
(Hac 22/72)

ُ َْ ٠َ ََُْٚ َىبك٠ ا ْاٌ ُّ ْٕ َى َوَٚٓ َوفَ ُو٠ ۪ ِٖ اٌَّنٛ ُعُٚ ٟ ۪ف ف
ٍ َّٕب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِمَا رُزَٚ
َْٛط
ُ د ر َ ْؼ ِو
اَٚٓ َوفَ ُو٠ َّ۪للاُ اٌَّن
 َػلََ٘ب هَٚ به
ُ ٌَََّٕبرَِٕب لُ ًْ اَفَبَُٔجِّئ ُ ُى ُْ ِثْ ٍ َّو ِِ ْٓ َٰم ٌِ ُى ُْ ا٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ َٓ٠ ِ۪ثبٌَّن
و١
ُ ٌ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kâfirlerin yüzündeki nefreti fark edersin.
Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak
şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Şuara 26/5)

ٍ َاٌو ْؽَّٰ ِٓ ُِ ْؾل
َٓ١ا َػ ُْٕٗ ُِ ْؼ ِو ۪ظُٛٔس ا َِّْل َوب
َّ َِِٓ  ُْ ِِ ْٓ ِم ْو ٍوِٙ ١ َ۪أْر٠  َِبَٚ
Onlara Rahman olan Allah'tan yeni bir bilgi gelmeye görsün hemen yüz çeviriyorlar.

(Rad 13/30)

ْ ٍَ ا ُ َِّ ٍخ لَ ْل َفَٟٓ َ۪بن ف
ُْ ُ٘ َٚ  َْه١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َؽْٚ َ  اَٞٓ ۪ ُُ اٌَّنِٙ ١ْ ٍَا َػَٛ ُ۬ ٍُْب ا ُ َِ ٌُ ٌِزَزََٙٓ ٍِ ذ ِِ ْٓ لَ ْج
َ ٍْٕ ٍ
َ َو َٰن ٌِ َه ا َ ْه
ة
َّ َْ ِثٚ ْىفُ ُو٠َ
ِ  ِٗ َِزَب١ْ ٌَِاَٚ ُ َّو ٍْذَٛ َ  ِٗ ر١ْ ٍَ َػَٛ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلّٟ َه ۪ثَٛ ُ٘ ًْ ُبٌو ْؽَّٰ ِٓ ل
Seni de kendilerinden önce nice toplumlar geçmiş bir topluma elçi gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara
sırasıyla okuyasın. Hâlbuki onlar Rahman‟ı görmezlikte direniyorlar. De ki: “O benim Rabbimdir. Ondan başka
ilah yoktur. Ben yalnızca O‟na güvenip dayandım, dönüşüm de yalnız O‟nadır.”
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(Neml 27/25)

 َِبَٚ َُْٛ ْؼٍَ ُُ َِب ر ُ ْقف٠َ َٚ ض
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اُٟ ْق ِو ُط ْاٌقَتْ َء ِف٠ ٞ ۪ا ِ هّٰللِ اٌَّنَُٚ َْ ُغل٠ ا َ َّْل
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
ٍَُِْٕٛ ر ُ ْؼ
Göklerde ve yerdeki bütün gizlileri ortaya çıkaran Allah‟a secde etmeleri gerekmez mi? O, gizlediklerini de bilir,
açığa vurduklarını da.

(Furkan 25/61)

وا١
َّ ٌ اِٟ َع َؼ ًَ فٞ ۪به َن اٌَّن
ِ ََّٓ َ
ً ُِ۪ٕ لَ َّ ًواَٚ ب ٍِ َوا ًعبَٙ ١ ۪ َع َؼ ًَ فَٚ  ًعبٚبء ثُ ُو
َ ر َ َج
Gökte burçlar oluşturan, içine bir kandili ve ışık yansıtan Ay’ı koyan Allah bereketin ve iyiliğin
kaynağıdır.
(Araf 7/54)

ُِ  ْاٌ َؼ ْوٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ٍْز٠َ ٍِز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ٌَََّّٰ َف ٍَكَ اٞ َّ۪للاُ اٌَّن
ا َِّْ َهثَّ ُى ُُ ه
َ  ْاْلَ ْهَٚ د
ْ َ٠ به
َّ ٌاَٚ ضًب١ ۪طٍُجُُٗ َؽض
ٌَُٗ د ثِب َ ِْ ِوٖ۪ ا َ َْل
ٍ َ َّق َوا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِْٟ ْغ٠
َ ّْ ْ
َ إٌُّ ُغَٚ  ْاٌمَ َّ َوَٚ ٌ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َهةُّ ْاٌ َؼب
به َن ه
َ َ ْاْلَ ِْ ُو رَجَٚ ْاٌق ٍَْ ُك
Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra yönetimin başına geçen Allah‟tır. Gündüzü, sürekli
peşinde olan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da koyduğu kurallara göre hizmetinize verilmiş olarak
yaratmıştır. Bakın, yaratmak da kural koymak da onun işidir! Bütün varlıkların Rabbi olan Allah, her türlü
iyiliğin kaynağıdır.

(Yunus 10/5)

َّ ٌ َع َؼ ًَ اٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘
َٓ١ َِ۪ٕ
ّ ٌا َػلَكَ اُّٛ ٍََبى َي ٌِز َ ْؼ
ً ُٔ  ْاٌمَ َّ َوَٚ َٓب ًء١َ ظ
ِ ٌ
ِ َِٕ ُٖلَل ََّهَٚ هاٛ
َ ّْ ْ
َٰ ْ ًُ ص
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ ب٠َ اْل
ّ ِ َُف٠ ك
بة َِب َفٍَكَ ه
َ َ
َ  ْاٌ ِؾَٚ
ِ ّ َّللاُ َٰم ٌِ َه ا َِّْل ِث ْبٌ َؾ
Güneşi ziyâ, Ay‟ı nûr yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil menzil ölçülendirmiştir.
Allah bütün bunları, gerçeği gösterir şekilde yaratmıştır. Ayetlerini, bilen bir topluluk için ayrıntılı olarak
açıklamaktadır.

(Furkan 25/62)

ُ َ ا َ َهاكْٚ َ َنَّ َّو َو ا٠ ْْ َ به ِف ٍْفَخً ٌِ َّ ْٓ ا َ َهاكَ ا
هاٛ
ً ّ ُى
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َع َؼ ًَ اٞ ۪ اٌَّنَٛ ُ٘ َٚ
İsteyen kullanacağı bilgiler edinsin, isteyen de teşekkür etsin diye gece ile gündüzü arka arkaya
getiren otur.
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(Yunus 10/6)

ْ ٟا َِّْ ِف
ٍ ب٠َ ض َ َْٰل
ََُْٛزَّم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ اَٛ ٌَََّّٰ اَّٟللاُ ِف
ِ اف ِز ََل
 َِب َفٍَكَ هَٚ به
ِ  ْاْلَ ْهَٚ د
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
Gece ile gündüzün art arda yer değiştirmesinde, Allah‟ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde yanlışlardan
sakınan bir topluluk için göstergeler vardır.

(Lokman 31/12)

 َِ ْٓ َوفَ َو فَب َِّْ هَٚ َِ۪ٗ ْْ ُى ُو ٌَِٕ ْف٠َ  ْْ ُى ْو فَ ِبَّٔ َّب٠َ ْٓ َِ َٚ َِٕب ٌُ ْمَّٰ َٓ ْاٌ ِؾ ْى َّخَ ا َ ِْ ا ّْ ُى ْو ِ هّٰلل١ْ َ ٌَمَ ْل َٰارَٚ
ََّللا
ٌ ل١ّ۪  َؽٟ
ٌّ ِٕ َغ
Lokman'a, Allah‟a şükret diyerek hikmeti verdik. Şükreden, sadece kendisi için şükreder. Nankörlük eden de
bilsin ki, Allah‟ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.

(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ ََْب
ِۗ ِْْ َ طفَ ٍخ ا
وا١
ِ ْ أَِّب َفٍَ ْمَٕب
ً ؼًب َث ۪ص١ّ۪ ٍ
َ ُٖ ِٗ فَ َغ َؼ ٍَْٕب١ ٍََ۪بطٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(İnsan 76/3)

هاٛ
َّ ٌَٕبُٖ ا٠ْ َأَِّب َ٘ل
ً ُاِ َِّب َوفَٚ  ًَ اِ َِّب َّب ِو ًوا١َ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir, kâfir olur.

(Furkan 25/63)

َ اِمَا فَبَٚ ًٔبَْٛ ٘ ض
ُ ّْ َ٠ َٓ٠ ۪اٌو ْؽَّٰ ِٓ اٌَّن
ٍ ََل ًِب
َّ ُ ِػجَبكَٚ
ِ  ْاْلَ ْهٍََْٝ َػْٛ
َ اٌَُْٛ لَبٍُِٛ٘  ُُ ْاٌ َغبُٙ َغج
Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen kimselerdir. Kendini bilmezler onlara
sataşınca “size selamet dileriz.” derler.
(Kasas 28/54)

َٓ
ُْ ُ٘  ِِ َّّب َهىَ ْلَٕبَٚ َّئَخ١ِ َ
َّ ٌََٕ ِخ ا
َ  ْل َه ُ۫ ُؤَْ ثِ ْبٌ َؾ٠َ َٚ اٚصجَ ُو
َ  ِْٓ ثِ َّب١ََْ ا َ ْع َو ُ٘ ُْ َِ َّورْٛ َ ُإْ ر٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
َُُْٛ ْٕ ِفم٠
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.
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(Kasas 28/55)

 ُى ُْ َْل١ْ ٍٍَ ََل ٌَ َػ
ُ  اَػ َْوَٛ ا اٌٍَّ ْغٍُٛ ِّؼ
َ ُْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْػ َّبٌُ ُىَٚ ا ٌَ ََٕٓب ا َ ْػ َّبٌَُٕبٌُٛلَبَٚ ُْٕٗ ا َػٛظ
َ اِمَاَٚ
َٓ١ ٍِ۪٘  ْاٌ َغبَٟٔ ْجز َ ِغ
Bunlar, gerçek dışı sözler işitince de yüz çevirip şöyle derler: “Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam
olsun! biz cahillere takılmayız.”

(Furkan 25/64)

ب ًِب١َ ِلَٚ ٍ َّغلًا
ُ ُْ ِٙ َّْ ٌِ َو ِثُٛز١ ۪ج٠َ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
Geceleri Rablerine secde eder ve kıyama dururlar.
(Zariyat 51/17)

ً ٍَ۪ا لَُٛٔوب
َُْٛ َغؼْٙ ٠َ  ًِ َِب١ْ ٌََّل َِِٓ ا١
Geceleri az uyurlar.

(Zariyat 51/18)

ََْٚ َْز َ ْغ ِف ُو٠ ُْ ُ٘ به
ِ ثِ ْبْلَ ٍْ َؾَٚ
Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.

(Secde 32/15)

 ُ٘ ُْ َْلَٚ ُْ ِٙ ّا ِث َؾ ّْ ِل َه ِثٍٛجَّ ُؾ
ُ اٚب ف َُّوَٙ ا ِثَٚٓ اِمَا مُ ِ ّو ُو٠ َ۪برَِٕب اٌَّن٠ُإْ ِِ ُٓ ِث َٰب٠ أَِّ َّب
َ َٚ ٍ َّغلًا
ََْٚ َْز َ ْى ِج ُو٠
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(Secde 32/16)

َ َٚ فًبَْٛ  ُْ فُٙ ََّْ َهثَُٛ ْلػ٠ ِبعغ
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َهىَ ْلَٕبَٚ غ َّؼًب
َ َّ ٌ ُْ َػ ِٓ ْاُٙ ُثُٕٛ ُعٝرَز َ َغ َٰبف
ِ ع
Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıktan da hayra
harcarlar.

(Secde 32/17)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُُٛٔ ٍٓ َع ََٓيا ًء ِث َّب َوب١ ُْ ِِ ْٓ لُ َّو ِح ا َ ْػُٙ ٌَ ٟ
ٌ فَ ََل ر َ ْؼٍَ ُُ َٔ ْف
َ ٌ ََِٓب ا ُ ْف ِف
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse bilemez.
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(Furkan 25/65)

ب َوبَْ غ ََوا ًِ ِۗبَٙ ََّٕ ِۗ َُ ا َِّْ َػنَاثَٙ اة َع
ْ َْ َهثََّٕب اٌَُُٛٛم٠ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
ْ ص ِو
َ َف َػَّٕب َػن
Onlar şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı
çekilmezdir.
(Al-i İmran 3/16)

به
َ َ ِلَٕب َػنَٚ ثََٕبَُُْٛٔ َهثَّ ََٕٓب أَِّ ََٕٓب َٰا ََِّٕب فَب ْغ ِف ْو ٌََٕب مٌُُٛٛم٠َ َٓ٠ ۪اٌََّن
ِ ٌَّٕاة ا
Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz sana inandık ve güvendik. Günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi
koru!"

(Bakara 2/201)

َٰ ْ ِٟفَٚ ًََٕخ
به
َ َلَِٕب َػنَٚ ًََٕخ
َ اْل ِف َوحِ َؽ
َ ب َؽ١َ ْٔ ُّ اٌلِٟ ُي َهثَّ ََٕٓب َٰارَِٕب فُٛم٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ ٌَّٕاة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Furkan 25/66)

ْ ٍَٓب َء
 ُِمَب ًِبَٚ د ُِ َْزَمَ ًّوا
َ بَٙ َِّٔا
Orası ne kötü kalma yeri, ne kötü yerleşme yeridir.
(İbrahim 14/28)

 ِاهَٛ اه ْاٌ َج
َ َّ ا ِٔ ْؼٌََُّٛٓ َثل٠ ۪ اٌَّنٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َو ا
ذ ه
َ َ ُْ كُٙ َِ ْٛ َا لٍُّٛا َ َؽَٚ َّللاِ ُو ْف ًوا
Allah‟ın nimetlerine karşılık nankörlük edenleri hiç görmedin mi? Bunlar, kendi topluluklarını da en kötü yere
sürüklerler;

(İbrahim 14/29)

اه
ْ َ٠ َُ ََّٕٙ َع
ُ ٌ ْاٌمَ َو
َ ْ ِثئَٚ بَٙ َْٔٛ ٍَص
Cehenneme... Bunlar oraya gireceklerdir. Ne kötü konaklama yeridir o!

50

(Furkan 25/67)

ا ًِبَٛ ََْٓ َٰم ٌِ َه ل١َ َوبَْ ثَٚ اَٚ ْمز ُ ُو٠ ُْ ٌََٚ اُُٛ َْ ِوف٠ ُْ ٌَ اَُٛٓ اِ َٓمَا ا َ ْٔفَم٠ ۪اٌَّنَٚ
Rahmanın kulları, harcadıkları zaman ne savurganlık yapar ne de cimrilik ederler.
Harcamaları ikisinin arasında olur.
(İsra 17/26)

وا٠
ِ  َٰاَٚ
َّ ٌاثَْٓ اَٚ َٓ١ ْاٌ ِّ َْ ۪ىَٚ َُّٗ َؽمٝد مَا ْاٌمُ ْو َٰث
ً ۪ َْل رُجَنّ ِْه ر َ ْجنَٚ ًِ ١َ ۪ج
Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver ama saçıp savurma.

(İsra 17/29)

ْ َ
هاٛ
ُ ٌَِٰٝ ٌَخً اٍَُٛلَ َن َِ ْغ٠ ًْ  َْل ر َ ْغ َؼَٚ
ُ  ًِب َِ ْؾٍَُِٛ َب ُو ًَّ ْاٌجَ َْ ِػ فَز َ ْمؼُلَٙ ط
ُ  َْل ر َ ْجَٚ ػُٕ ِم َه
ً َ
Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın.

(Furkan 25/68)

 َْلَٚ ك
 َؽ َّو ََ هٟ ٌ۪ اٌَّز
َْ َِ َغ هَُٛ ْلػ٠ َٓ َْل٠ ۪اٌَّنَٚ
َ َْ إٌَّ ْفٍَُُٛ ْمز٠  َْلَٚ ب َٰاف ََوًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
ِ ّ َّللاُ ا َِّْل ِث ْبٌ َؾ
 ٍْكَ اَصَب ًِب٠َ  ْف َؼ ًْ َٰم ٌِ َه٠َ ْٓ َِ َٚ َُْٛٔ ْي٠َ
Onlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. Allah’ın haklı bir sebep yoksa
Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal
yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır.
(Necm 53/32)

ُْ  ا َ ْػٍَ ُُ ِث ُىَٛ ُ٘ ِا ٍِ ُغ ْاٌ َّ ْغ ِف َوحَٚ ِ ا َِّْل اٌٍَّ َّ َُ ا َِّْ َهث ََّه
ِ َٛ َ ْاٌفَٚ ُِ ْاْلص
ِ ْ َْ َوجََٓبئِ َوَُٛ ْغزَِٕج٠ َٓ٠ ۪اٌََّن
َ اؽ
ُ ُ ثٟ ۪اِ ْم ا َ ْٔز ُ ُْ ا َ ِعَّٕخٌ فَٚ ض
ُُ ٍَ ا َ ْػَٛ ُ٘ ُْ َ ُى
َ ْٔ َ اِ ْم ا
ِ ْب َ ُو ُْ َِِٓ ْاْلَ ْه
َ ُا ا َ ْٔفٛبرِ ُى ُْ فَ ََل رُيَ َُّٓوَٙ َِّ ُ ْ اٛ
ِ ط
ِٝث َّ ِٓ ار َّ َٰم
Güzel davrananlar, kusurları hariç, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Rabbinin
bağışlaması boldur. Sizi yerden oluştururken de analarınızın karnında birer cenin iken de sizi en iyi bilen O‟dur.
Kendinizi iyi göstermeye kalkmayın. Doğal yapısını kimin koruduğunu en iyi O bilir.
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(Rum 30/30)

ْ فًب ِف١ ۪ٕٓ َؽ٠
َ َ فٟ َّ۪للاِ اٌَّز
َّللاِ َٰم ٌِ َه
َ ط َو
ك ه
د ه
َ ٌَّٕط َو ا
ِ ٍَْ  ًَ ٌِق٠ ۪ب َْل ر َ ْجلَٙ ١ْ ٍَبً َػ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪لَٙ  ْعَٚ ُْ فَب َ ِل
ِۗ ُّ ٍَ ْؼ٠َ بً َْل
ُ ّاٌ ۪ل
َْٛ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َو اَٚ ُُ ِۗ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah‟ın fıtratına, 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.

(Furkan 25/69)

بًٔ ِۗبَٙ ُِ ۪ٗ١ ۪ ْقٍُ ْل ف٠َ َٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ اة
ُ َف ٌَُٗ ْاٌ َؼن
ْ عب َػ
َ ُ٠
Kıyamet günü onun cezası ikiye katlanır. Sürekli itibarsızlık içinde kalır.

(Furkan 25/70)

ٍ ََٕب
َُّللا
 َوبَْ هَٚ د
ُجَ ِلّ ُي ه٠  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ صب ٌِ ًؾب فَب
َ َ ا َِّْل َِ ْٓ ر
َ  ُْ َؽِٙ ِّـَٔبر١ِ ٍ
َ َُّللا
َ  َػ ِّ ًَ َػ َّ ًَلَٚ ََِٓ  َٰاَٚ بة
 ًّب١ها َه ۪ؽٛ
ً َُغف
Ancak dönüş yapan inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe
çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.
(Hud 11/114)

َ َ حٍَٰٛ ص
ٜد َٰم ٌِ َه ِم ْو َٰو
ِ ّـَٔب١ِ َ
ِ ََٕب
َّ ٌُ ْن ِ٘جَْٓ ا٠ د
َّ ٌا َ ِل ُِ اَٚ
َ  ًِ ا َِّْ ْاٌ َؾ١ْ ٌَّ ُىٌَفًب َِِٓ اَٚ به
ِ َٙ ٌَّٕ ِ اَٟغ َوف
َٓ٠ٌٍِنَّا ِو ۪و
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı tam ve düzgün kıl. Çünkü iyilikler
kötülükleri giderir. Bu, bilgisini kullananların akıllarında tutmaları gereken doğru bilgidir.

(Nahl 16/119)

ْٓ ِِ ا ا َِّْ َهث ََّهٛصٍَ َُٓؾ
َُّٓ ٌا اٍُِّٛ َٓ َػ٠ ۪ص ُ َُّ ا َِّْ َهث ََّه ٌٍَِّن
ْ َ اَٚ ا ِِ ْٓ َث ْؼ ِل َٰم ٌِ َهُٛبٌَ ٍخ ص ُ َُّ رَبثَٙ  َء ِث َغَٛ
ٌُ ١ه َه ۪ؽٛ
ٌ ُثَ ْؼ ِلَ٘ب ٌَغَف
Zaten senin Rabbin, bir cahillik ederek kötülük işleyen, ardından da dönüş yaparak tevbe eden ve yaptığı
yanlışları düzelenlerden yanadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından o kişilerin kusurlarını örter ve onlara
ikramda bulunur.
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(Enam 6/54)

ََُّٗٔاٌو ْؽ َّخَ ا
َّ ِٗ َِ  َٔ ْفٍَٰٝ ت َهثُّ ُى ُْ َػ
َ َ  ُى ُْ َوز١ْ ٍَػ
َ ٌَ ٍ ََل
َ ًْ ُب ِرَٕب فَم٠َ َْ ِث َٰبُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اِمَا ََٓعب َء َن اٌَّنَٚ
ٌُ ١ه َه ۪ؽٛ
ْ َ اَٚ ۪ٖبة ِِ ْٓ َث ْؼ ِل
َُٓ ُْ َِ ْٓ َػ ِّ ًَ ِِ ْٕ ُى
ٌ ُصٍَ َؼ فَبََُّٔٗ َغف
َ َ بٌَ ٍخ ص ُ َُّ رَٙ  ًءا ثِ َغٍٛ
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine
görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da dönüş yaparak
tevbe eder ve yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”
(Al-i İmran 3/135)

َ ْٚ َ ْخً ا
َ ْغ ِف ُو٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ِٙ  ِثُُٛٔا ٌِنَّٚللاَ فَب ٍْز َ ْغفَ ُو
َ بؽ
ِ َا فٍَُٛٓ اِمَا فَ َؼ٠ ۪اٌَّنَٚ
ا هٚ ُْ مَ َو ُوُٙ َ
َ ُا ا َ ْٔفَُّٛٓ ٍَظ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ُْ َُ٘ٚ اٍُٛ َِب فَ َؼٍَٰٝ ا َػٚص ُّو
ة ا َِّْل ه
ِ ُ٠ ُْ ٌََٚ َُّللا
َ ُُّٛٔاٌن
Muttakiler eğer bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse hemen Allah'ı hatırlar ve
günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de yaptıkları yanlışta, bile
bile direnmezler.

(Furkan 25/71)

َّللاِ َِزَبثًب
ُ ُ ز٠َ َُّٗٔصب ٌِ ًؾب فَ ِب
 هٌَِٝة اٛ
َ َ  َِ ْٓ رَٚ
َ ًَ ِّ  َػَٚ بة
Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.
(Nisa 4/17)

ةٛ
َُّٓ ٌَْ اٍَُّٛ  ْؼ٠َ َٓ٠ َّ۪للاِ ٌٍَِّن
ُ ُ ز٠َ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ت فَب
ٍ ٠َْ ِِ ْٓ لَ ۪وُٛثَُٛز٠ َُّ ُ بٌَ ٍخ صَٙ  َء ِث َغَٛ
 هٍَٝ َثخُ َػْٛ َّ أَِّ َّب اٌز
 ًّب١ ًّب َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 َوبَْ هَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذّٟ۪ٔ ِدُ لَب َي اْٛ َّ ٌع َو ا َ َؽلَ ُ٘ ُُ ْا
ِ ّـَٔب١ِ َ
ِ َ
َّ ٌَْ اٍَُّٛ َ ْؼ٠ َٓ٠ ۪ثَخُ ٌٍَِّنْٛ َّ ذ اٌز
َ  اِمَا َؽٝد َؽزَٓه
َ ١ْ ٌََٚ
َٓ ٌ َّ ُُ٘ ُوفٚ َُْٛرّٛ٠ َٓ٠ ۪ َْل اٌَّنٚ َْٓاٌ َٰـ
 ًّب١ ٌَ۪ػنَاثًب ا
َ ُْ ُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َه ا َ ْػز َ ْلَٔبُٚ۬ ُ به ا
َُ
ْ َ
َ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
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(Furkan 25/72)

ُّ َُْٚ لَٙ ْْ َ٠ َٓ َْل٠ ۪اٌَّنَٚ
ا ِو َوا ًِبٚ َِ ُّوِٛ ا ثِبٌٍَّ ْغٚاِمَا َِ ُّوَٚ هٚ
َ اٌي
Rahmanın kulları, yalana şahitlik etmezler, boş sözlerin olduğu yerlerden hiç oralı olamadan
geçerler.
(Lokman 31/6)

اًٚ َز َّ ِقنََ٘ب ُ٘ ُي٠َٚ ٍُ ٍْ  ِْو ِػ١ََّللاِ ثِغ
ِ ٠ ۪ ْاٌ َؾلَٛ ْٙ ٌَ َٞ ْْز َ ۪و٠ ْٓ َِ ًب
 ًِ ه١ٍ ۪ج
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِ ُ١ٌِ ش
َ ْٓ ع ًَّ َػ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػنُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ا
Bir bilgiye dayanmadan Allah‟ın yolundan saptırmak için boş söze bedel ödeyen insanlar vardır. Onlar o yolu
alaya da alırlar. Onların payına düşen, alçaltıcı bir azaptır.

(Nisa 4/140)

اُٚب فَ ََل ر َ ْمؼُلَٙ يَ ا ُ ِثْٙ َ ُ َْز٠َٚ بَٙ ُ ْىفَ ُو ِث٠ َِّللا
ِ ب٠َ ٍ ِّ ْؼز ُ ُْ َٰا
د ه
ِ  ْاٌ ِىزَبٟ ُى ُْ ِف١ْ ٍَلَ ْل ٔ ََّي َي َػَٚ
َ ة ا َ ْْ اِمَا
ٍ ٠ ۪ َؽلٟ ۪ا فٛظ
َٓ١ ۪بِ ُغ ْاٌ َُّٕبفِم
ُ ٛ ُق٠َ ٝ ُْ َؽزهُٙ َِ َؼ
ِ َّللاَ َع
 ُْ ا َِّْ هُٙ ٍُْ ِْوٖ۪ أَِّ ُى ُْ اِمًا ِِض١ش َغ
ؼًب١ّ۪ َّٕ َُ َعَٙ  َعٟ َ۪ٓ ف٠ ْاٌ َىبفِ ۪وَٚ
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir: "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini ve hafife alındığını işittiğiniz zaman
onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" Allah, bütün
münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.

(Enam 6/68)

۪ٖ ِْو١ش َغ
ٍ ٠ ۪ َؽلٟ ۪ا فٛظ
َ ٠َاِمَا َهاَٚ
ُ ٛ ُق٠َ ٝ ُْ َؽزهُٙ ْٕ ض َػ
ْ برَِٕب فَبَػ ِْو٠َ  َٰآَٟ َْ۪ فُٛظٛ ُق٠َ َٓ٠ ْ۪ذ اٌَّن
َّ َِ ْٛ َ َِ َغ ْاٌمٜبْ فَ ََل ر َ ْمؼُ ْل َث ْؼلَ اٌ ِنّ ْو َٰو
َ ١ْ ْ
َّ ٌَّٕ َه ا١َ َِ ْٕ ُ٠ اِ َِّبَٚ
ُ ط
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan
sana unutturursa hatırladıktan sonra artık yanlışlar içindeki o toplulukla bir arada olma.

(Enam 6/69)

ََُْٛزَّم٠ ُْ ُٙ ٍَّ ٌَ َؼٜ ٌَٰ ِى ْٓ ِم ْو َٰوَٚ ٍءَٟ
َ َْ ِِ ْٓ ِؽَُٛزَّم٠ َٓ٠ ۪ اٌَّنٍَٝ َِب َػَٚ
ْ ّ ْٓ ِِ ُْ ِٙ َب ِث
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlara onların hesabı sorulmaz ama bu, kendilerini korusunlar diye onlara
yapılan bir hatırlatmadır.
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(Furkan 25/73)

َبًٔب١ّْ ػ
ِ َب٠ا ثِ َٰبَٚٓ اِمَا مُ ِ ّو ُو٠ ۪اٌَّنَٚ
ُ َٚ ص ًّّب
ُ بَٙ ١ْ ٍَا َػَٚ ِق ُّو٠ ُْ ٌَ ُْ ِٙ ِّد َهث
Onlara Rablerinin âyetleri hatırlatılınca görmezlikten ve duymazlıktan gelerek üstüne
yatmazlar.
(Al-i İmran 3/193)

ثََٕبُُٛٔا ثِ َو ِثّ ُى ُْ فَ َٰب ََِّٕ ِۗب َهثََّٕب فَب ْغ ِف ْو ٌََٕب مُِِٕٛ بْ ا َ ْْ َٰا
َ َهثَّ ََٕٓب إََِّٔب
ِ َّ ٠ ٌِ ْ َ۪لٞ َُ۪ٕبك٠ ًب٠ٍ ِّ ْؼَٕب َُِٕب ِك
فََّٕب َِ َغ ْاْلَث َْو ِاهَٛ َ رَٚ ِّـَٔبرَِٕب١ٍ
َ  َو ِفّ ْو َػَّٕبَٚ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.”

(Mearic 70/26)

ٓ٠
َ ُ٠ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
ِ ّ َِ اٌ ۪لْٛ ١َ َِْ ثُٛص ِلّل
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.

(Mearic 70/27)

َُْٛ ُْ ُِ ْْ ِفمِٙ ّة َه ِث
ِ ػنَا
َ ْٓ ِِ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Mearic 70/28)

َ ُْ ِٙ ّاة َه ِث
ْٛ
َ َا َِّْ َػن
ٍ ُِ ْ  ُْو َِأ١غ
Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz.

(Furkan 25/74)

َٓ اِ َِب ًِب١ ۪اع َؼ ٍَْٕب ٌِ ٍْ ُّزَّم
ْ َٚ ٍٓ ُ١َّبرَِٕب لُ َّوح َ ا َ ْػ٠م ُ ِ ّهَٚ اعَٕب
ِ َٚ َْ َهثََّٕب َ٘تْ ٌََٕب ِِ ْٓ ا َ ْىٌُُٛٛم٠َ َٓ٠ ۪اٌَّنَٚ
Onlar şöyle dua ederler: “Rabbimiz! Bize göz bebeği eşler ve göz bebeği evlatlar ver. Bizi
kendini koruyanların başında önder eyle.”
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(Furkan 25/75)

َٓ
ٍ ََل ًِب
َ َٚ ًَّخ١ب ر َ ِؾَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍََُّم٠َٚ اٚصجَ ُو
َ َْ ْاٌغُ ْوفَخَ ثِ َّبْٚ َُ ْغي٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
Gösterdikleri sabra karşılık onlar yüksek sarayla ödüllendirilecek, orada selamet dilekleriyle
karşılanırlar.
(Ankebut 29/58)

ُ  ُْ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخُٙ ََّٕئِٛ ّ َد ٌَُٕج
به
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّنَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞغ َوفًب ر َ ْغ ۪و
ِۗ ٍِ۪ب
َٓ١
ِ َب ِٔ ْؼ َُ ا َ ْع ُو ْاٌؼَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪فَب ٌِل
İnanıp güvenen ve iyi davranış gösterenleri Cennette, altından ırmaklar akan odalara yerleştireceğiz. Oraya bir
daha ölmemek üzere gireceklerdir. Çalışanların ödülü ne de güzeldir!

(Ankebut 29/59)

ٍَُْٛ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َه ِثٍَٰٝ  َػَٚ اٚص َج ُو
َ َٓ٠ ۪اٌََّن
Onlar sabredenler ve her konuda Rablerine güvenenlerdir.

(Nahl 16/32)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّن
ٍََُّْٛ ا ْاٌ َغَّٕخَ ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٍُٛ ُى ُُ ا ْك ُف١ْ ٍَػ
َ ٌَ ٍ ََل
َ ٌََُُْٛٛم٠ َٓ١ّ ۪ج١ِ غ
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir” derler, “Yapmış olduğunuz
şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”

(Zümer 39/73)

ْ فُ ِز َؾَٚ  اِمَا ََٓعب ُ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َغَّٕ ِخ ُى َِ ًوا َؽز َٓهٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َهثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّن١ٍ۪ َٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب فَب ٌِلٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْك ُف١ْ ٍٍَ ََل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ فَيَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size. Ne iyi yaptınız. Ölümsüz olarak
kalmak üzere girin içeriye.”

(Furkan 25/76)

ْ َٕ
 ُِمَب ًِبَٚ َذ ُِ َْزَمَ ًّوا
ُ ب َؽَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪فَب ٌِل
Orada ölümsüz olacaklardır; ne güzel kalma yeri, ne güzel yerleşme yeridir o.
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّٕب
ََٓب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػلَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْؾ ِزٞد ر َ ْغ ۪و
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪به فَب ٌِل
َ
ٌ َْٛ  ِهظَٚ ٍْ د َػ ْل
ُُ ١ ُى ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج ُو َٰم ٌِ َه
ِ  َعَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah‟ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Hadid 57/12)

ََ ْٛ َ١ٌ ُى ُُ ْا٠ ُْ ثُ ْْ َٰوِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ  ِثبَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ل٠ْ َ َْٓ ا١ه ُ٘ ُْ َثٛ
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٜ ََ ر َ َوْٛ ٠َ
ُ ُٔ ٝ ََْٰؼ٠َ د
ٌ ََّٕع
ُُ ١ ُى ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ ب َٰم ٌِ َهَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪به فَب ٌِل
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْؾ ِزٞبد ر َ ْغ ۪و
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını
göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” denir.
İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

(Furkan 25/77)

 ُْ ٌِيَ ا ًِبٛ ُى٠َ ف
َ َ َْل ك ُ َػَٓب ُ۬ ُؤ ُو ُْ فَمَ ْل َونَّ ْثز ُ ُْ فْٛ ٌَ ّٟ ْؼ َج ُ۬ ُإا ِث ُى ُْ َه ۪ث٠َ لُ ًْ َِب
َ ْٛ َ
De ki: “Duanız olmasa Rabbinizin yanında ne değeriniz olur? Siz hep yalan söylediniz. Yarın
yalanınız yakanızı bırakmayacaktır.”
(Bakara 2/186 )

ٟ ٌ۪ اُٛج١َ َْز َ ۪غ١ٍْ َبْ ف
ٌ  لَ ۪ؤّٟ۪  فَ ِبّٟٕ۪ ػ
ُ ت ا ُ ۪ع٠
َ ٞ ٍ۪بٌََ َه ِػجَبك
َ اِمَاَٚ
ِ ح َ اٌلَّاعِ اِمَا كَ َػَْٛ ت كَػ١
ُ َ ْو٠ ُْ ُٙ ٍَّ ٌَ َؼٟا ۪ثُِِٕٛ ُْإ١ٌْ َٚ
َُّْٚل
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da
benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

(Mümin 40/60)

َُ ََّٕٙ َْ َعٍَُٛ ْل ُف١ٍ
۪ ػ
ُ لَب َي َهثُّ ُى ُُ ا ْكَٚ
َ ٟ َْ۪ َػ ْٓ ِػجَبكَرَٚ َْز َ ْىجِ ُو٠ َٓ٠ ۪ ا َ ٍْز َ ِغتْ ٌَ ُى ُْ ا َِّْ اٌَّنَٟٓٔٛ
َٓ٠اف ۪و
ِ َك
Rabbiniz der ki "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler
alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir."
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