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

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

(Neml 27/1)

ٖ٤
ٍ  ًِزَبَٝ ِٕ َبدُ ْاُوُ ْش َٰا٣َٰه ۠ٓظ رِ ِْ َي َٰا
ٍ ة ُٓ ۪ج
TA! SİN! Bunlar Kur’ân’ın, bu açık Kitab’ın ayetleri;

(Neml 27/2)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟثُ ْؾ َٰشَٝ ًٟذُٛ
Doğruyu gösterir ve o inanıp güvenen müminler için müjdeler içerir.
(Bakara 2/2 )

َٖ٤ ۪ ُِ ِْ ُٔزَّوًٟذُٛ ِٚ َۚ ٤ ْ۪ت ك
ُ َ َٰر ُِ َي ْاُ ٌِز
َ َۚ ٣بة ََل َس
İşte o Kitap budur. Bu konuda şüphe yoktur. Müttakîler, yanlışlardan sakınanlar için rehberdir.

(Neml 27/77)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخ ُِ ِْ ُٔإَٝ ًٟذُٜ َُ َُِّٚٗاَٝ
Kur‟an, mutlak doğruyu gösterir, müminler için de bir ikramdır.
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(Neml 27/3)

َٰ ْ ُِ ْْ ثَٛٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ق
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ْْ ُٛ ِبَل ِخ َشح
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪اََُّز
Namazı tam kılan ve zekâtı veren müminler için müjdeler içerir. Onlar Ahirete de içten
inanırlar.
(Enfal 8/2)

ْ َ٤ِِ ُ اِرَا رَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َِ ِعَٝ َُّللا
 َٔبًٗب٣ ْْ ۪اُٜ ُْ صَ ادَرَُٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
َۚ ًَُِّ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ
َٕٞ
Müminler, Allah anılınca yürekleri titreyen, onun ayetleri bağlantılarıyla birlikte okununca güvenleri artan ve
yalnızca Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Enfal 8/3)

َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ َ حَِٰٞ ق
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, namazlarını düzgün ve sürekli kılar, kendilerine verdiğimiz rızıkları yerli yerinde harcarlar.

(Enfal 8/4)

ْ٣َۚ  ِس ْصم ًَ ۪شَٝ  َٓ ْـ ِل َشحَٝ ْْ ِٜ ِّ ْْ دَ َس َعبد ِػ ْ٘ذَ َسثُٜ َُ َٕ َؽوًّبُِٞ٘ٓ ُْ ُْ ْاُ ُٔإٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır.

(Lokman 31/2)

ْ٤ِ ٌ۪ ة ْاُ َؾ
ِ بدُ ْاُ ٌِزَب٣َ رِ ِْ َي َٰا
Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.

(Lokman 31/3)

َٖ٤ ِ۪٘ َس ْؽ َٔخً ُِ ِْ ُٔ ْؾغَٝ ًٟذُٛ
İyiler için bir rehber ve bir ikramdır.

(Lokman 31/4)

َٰ ْ ُ ْْ ِثَٛٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ق
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ْْ ُٛ ِبَل ِخ َشح
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪اََُّز
İyiler namazı kılan, zekatı veren ve Ahirete kesin olarak inanan kimselerdir.
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(Lokman 31/5)

َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ِٜ ّ ِٓ ْٖ َس ِثًٟذُٛ ٠َِٰ  َُٰ ِئ َي َػٝ۬ ُ ا
Onlar Rablerinin gösterdiği yol üzerinde olanlardır. Umduklarını bulacak olanlar onlardır.

(Neml 27/4)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َُ ََّّ٘ب٣ َبَل ِخ َش ِح ص
Ahirete inanmayanlara, işlerini güzel gösteririz; onlar bocalarlar.
(Bakara 2/212 )

َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ َهْٞ َا كْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ َِٖٓ اَُّزٝ ْغخ َُش٣َ َٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َؾَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪ٖ َُِِّز٣ِ ُص
ة
َ ٣َ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ٍ غب
 هَٝ  َٔ ِخ٤َٰ ْاُ ِو
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları hor görürler. Ama kendini yanlışlardan koruyanlar
Kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كٚ ِث٢ ۪ ْٔؾ٣َ ساٞ
ً ُٗ َُُٚ  َع َؼ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ ٤َ زًب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣ِ ب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ٤َُ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Neml 27/5)

َٰ ْ ٢ُِ ْْ كَٛٝ ة
َٕٝغ ُش
ُ ْْ ُٜ َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ِ  ُء ْاُ َؼزَاٞع
َ  ُْ ْاَلَ ْخُٛ اَل ِخ َش ِح
Onlar, o kötü azabı hak etmiş kimselerdir; ahirette çok zararlı çıkacaklardır.
(Fussilet 41/25)

 ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ٢ ۪ ٍُ كْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َِ َؽ َّن َػَٝ ْْ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْْ َٓب ثُٜ َُ اَُّٞ٘٣ َ ْْ هُ َشَٗب َء كَضُٜ َُ نَ٘ب
ْ َّ٤َهَٝ
ْ ََِخ
َۚ ِ ْٗ اَل
َٖ٣ا خَب ِع ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِغِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
Başlarına bir takım dostlar sardık; yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını onlara süslü gösterdiler. Daha önce gelmiş
insan ve cin toplumlarından olanlar da başlarına gelince o sözün gerçek olduğunu anladılar ve elbette
kaybedenlere dönüştüler.
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(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠َُِٰ ع َِْ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ ٤َ ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ْ٤ ََُ۪ػزَاة ا
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Fatır 35/8)

ؾب ُۘ ُء كَ ََل
َ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ن
ُ َُُٚ َّٖ٣ِ اَكَ َٔ ْٖ ُص
غً٘ب كَب َِّٕ ه
ِ ُ٣ ََّللا
َ ُ َؽ۪ٙ كَ َش َٰاِِٚ َٔ  ُء َػٞع
ٍ غ َشا
َُٕٞقَ٘ؼ
ْ َ٣ ْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ُ َتْ َٗ ْلٛر َ ْز
د ا َِّٕ ه
َ  ْْ َؽِٜ ٤ْ َِغ َي َػ
O ödülü, kendine süslü gösterildiği için kötü davranışlarını güzel gören kimse mi alacak? Allah, gereğini yapanı
sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Onlar yüzünden içini parçalayarak kendini harap etme; onların
ne yaptığını Allah bilir.

(Neml 27/6)

ْ٤ٍ ِْ۪ َػ٤ٍ ٌ۪  ْاُوُ ْش َٰإَ ِٓ ْٖ َُذ ُْٕ َؽ٠َّاَِّٗ َي َُزَُِوَٝ
Bu Kur’ân sana, doğru karar veren ve her şeyi bilen Allah tarafından verilmektedir.
(Yunus 10/37)

ََ ٤ر َ ْل ۪قَٝ ِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤َ ث١ ۪نَ اَُّز٣ ۪قذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ دُٟ ْلز َ َٰش٣ ْٕ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ اَٰٛ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٓ۠ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبِٚ ٤ ْ۪ت ك
َٖ٤
ِ ْاُ ٌِزَب
َ ٣ة ََل َس
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla
doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan
kitaptır.

(İnsan 76/23)

َۚ ً  َي ْاُوُ ْش َٰإَ ر َ ْ٘ ۪ض٤ْ َِاَِّٗب ٗ َْؾ ُٖ ٗ ََّض َُْ٘ب َػ
َل٣
Bu Kur‟an‟ı sana parça parça Biz indirdik Biz!
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(Neml 27/7)

ْْ ٌُ ََِّة هَجَ ٍظ َُؼ
ٍ بَٜ  ٌُ ْْ ثِ ِؾ٤ ۪ َٰارْٝ َ ب ثِ َخجَ ٍش اَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ ۪ع َٰبر
ً ٗ ُ َٰاَٗ ْغذ٢ّ۪ٗ ِ ا۪ٚ ِِ ْٛ َ َِل٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَب
َ َبسا
َ ق
َُِٕٞط
ْ َر
Bir gün Musa ailesine şöyle demişti: “Bir ateş gördüğüme eminim. Oradan size bir haber
getiririm veya size ateşin korundan getiririm de ısınırsınız.”

(Neml 27/8)

َٖ٤۪ٔ ََُّللاِ َسةّ ِ ْاُ َؼب
ُ َٝ بَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ بس
ع ْج َؾبَٕ ه
ِ َُّ٘ ا٢ِس َى َٓ ْٖ كٞ
ِ ُ ا َ ْٕ ث١ِ
َ دُٞٗ َبٛكََِ َّٔب َعب َء
Oraya vardığında şöyle bir ses duyuldu: “Bu ateşte ve çevresinde olanlar bereketli
kılınmışlardır. Sen, varlıkların Rabbi olan Allah’a kulluk et.

(Neml 27/9)

ُ َّللاُ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ُ اَٗ َ۬ب هَِّٚٗ ا٠ َٰعُٞٓ ب٣َ
Bak Musa! O Allah benim; güçlü olan ve doğru karar veren Allah.
(Ta Ha 20/12)

ُ ا ِد ْاُ ُٔوَذ َِّطَٞ ُ َۚ َْي اَِّٗ َي ِث ْب٤َِبخَِ ْغ َٗ ْؼ
ْ َ اَٗ َ۬ب َسث َُّي ك٢ّ۪ٗ ِا
ًٟٞ ه
“Ben, evet ben! Senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen, kutsal Tuva vadisindesin.

(Ta Ha 20/13)

ْ اََٗبَٝ
٠ َٰؽُٞ٣ اخز َ ْشر ُ َي كَب ْعز َ ِٔ ْغ ُِ َٔب
Ben seni seçtim. Şimdi sana bildirilecek şeyleri dinle.

(Ta Ha 20/14)

١ح َ ُِ ِز ًْ ۪شَِٰٞ ق
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ٢ َ۪ٗ ا ََِّل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُ ْذَُِٰٚ َّللاُ ََل ا
 اََٗب ه٢ َِّ۪٘ٗا
Ben! Evet, ben Allah‟ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim için namazı düzgün ve
sürekli kıl.
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(Şura 42/51)

ً ع
٢
ِ ُ٤ََل كٞ
ُ ُ ْش ِع ََ َس٣ ْٝ َ ة ا
ٍ ائ ِؽ َغب
ُ هَٚٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِ َجؾ ٍَش اَٝ
ِ ۬  َسَٝ ْٖ ِٓ ْٝ َ ًب ا٤ ْؽَٝ َّللاُ ا ََِّل
َ ؽٞ
ْ٤ٌ۪  َؽ٢
َ َ٣ ۪ َٓبِٚٗ ِث ِب ْر
ٌّ ِِ ُ َػَِّٚٗؾب ُء ا
Allah bir insanla, vahiy veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip gerekli gördüklerini izniyle ona
vahyetmesi dışında bir yolla konuşmaz. O, yücedir, doğru karar verir.

(Neml 27/10)

ٌّ ب َعَٜ ََّٗز َ ُّض ًَبْٜ َ َب رٛبى كََِ َّٔب َس َٰا
٢ّ۪ٗ َِق ا
َ ق
ْ  ََل رَخ٠ َٰعُٞٓ َب٣ ُْؼَ ِوّت٣ ْْ ََُٝ  ُٓ ْذثِ ًشا٠ُهَٝ ٕب
َ ن َػ
ِ ُْ َ اَٝ
َُِٕٞع
ُ َخ٣ ََل
َ  ْاُ ُٔ ْش١
َّ ََبف َُذ
Değneğini at. ” Musa değneğin hızla hareket eden küçük yılan gibi salındığını görünce ne
olacağını beklemeden dönüp kaçtı. “Korkma Musa! Elçiler benim yanımda korkuya
kapılmazlar.

(Neml 27/11)

َ ْٖ َٓ ا ََِّل
ْ٤س َس ۪ؽُٞ َؿل٢ّ۪ٗ ءٍ كَ ِبٞع
ُ َظَِ َْ ص ُ َّْ ثَذَّ ٍَ ُؽ ْغً٘ب ثَ ْؼذ
Sadece yanlış yapanlar korkarlar. Onlar da daha sonra kötülüğün yerine iyilik yaparlarsa ben
de bağışlar, ikram ederim.

(Neml 27/12)

ٍ ب٣َ  رِ ْغغِ َٰا٢ ۪ءٍ كٞع
َ ْٖ ِٓ نب َء
ِ۪ٚٓ ْٞ َهَٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ د ا
ُ  ِْش٤ؿ
َ ٤ْ  ِج َي ر َ ْخ ُشطْ َث٤ْ  َع٢ ۪ذَ َى ك٣َ َْ ا َ ْد ِخَٝ
َٖ٤ ۪ ًٓب كَب ِعوْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗا
Elini koynuna sok; lekesiz bembeyaz olarak çıkıversin. Bu, Firavun’a ve halkına karşı dokuz
belgenin içindedir. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir halktır.”
(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب كَ َٔب ٗ َْؾ ُٖ َُ َي ِث ُٔإَٜ  ٍخ ُِز َ ْغ َؾ َشَٗب ِث٣َ ۪ ِٓ ْٖ َٰاٚ َٔب رَأ ْ ِرَ٘ب ِثْٜ َٓ اُُٞهَبَٝ
Dediler ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”
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(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ٍ ق ََل
ٍ ب٣َ اُذ ََّّ َٰاَٝ ع
اٝد كَب ْعز َ ٌْ َج ُش
َّ ُاَٝ ََ َّٔ ُ ْاُوَٝ َ ْاُ َغ َشادَٝ َٕكَبٞاُط
َّ َد ُٓل
َ نلَب ِد
َ كَب َ ْس
َٖ٤۪ٓ  ًٓب ُٓ ْغ ِشْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ
Bunun üzerine onlara su baskınını, çekirge, kımıl zararlısı, kurbağa ve kan afetini, ayrı ayrı mucizeler olarak
gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Bakara 2/60)

ْ بى ْاُ َؾ َغ َش كَب ْٗلَ َغ َش
َ ػ ْؾ َشح
َ ق
َ ُ اصَْ٘زَبْٚ٘ ِٓ د
َ َ۪ كَوُ َِْ٘ب ام ِْشةْ ِثؼِٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٠اِ ِر ا ْعز َ ْغ َٰوَٝ
ك
ٍ ًُٗ٘ب هَ ْذ َػ ِِ َْ ًُ َُّ ا٤ْ َػ
م ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كْٞ َ  ََل ر َ ْؼضَٝ َِّللا
ِ ا ِٓ ْٖ ِس ْصُٞا ْؽ َشثَٝ اًُُِٞ ْْ ُٜ ََبط َٓ ْؾ َشث
َٖ٣ ُ۪ٓ ْل ِغذ
Bir gün Musa, halkı için su istedi. ”Değneğini şu taşa vur!” dedik, oradan on iki pınar kaynadı. Her bölük, su
içeceği yeri öğrendi. “Allah‟ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı birbirine katıp tabii düzeni bozmayın.”

(Ta Ha 20/77)

َ ْْ ُٜ َُ ْ كَبم ِْشة١ ۪ ا َ ْٕ ا َ ْع ِش ثِ ِؼجَبد٠ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ َ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ َُوَ ْذ اَٝ
َبف
ً ََج٣  ْاُجَ ْؾ ِش٢ِوًب ك٣ه ۪ش
ُ غ َۚب ََل رَخ
٠ ََل ر َ ْخ َٰؾَٝ دَ َس ًًب
Musa‟ya şunu bildirmiştik: “Kullarımızla birlikte geceleyin yola çık. Onlara denizde kuru bir yol aç. Sana
yetişmelerinden de korkma; endişeye kapılma.”

(İsra 17/101)

ٍ َِّ٘ب٤د َث
ٍ ب٣َ  ِر ْغ َغ َٰا٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
٢ّ۪ٗ ِ ُٕ اْٞ ُ ِك ْش َػَُٚ ٍَ  ْْ كَوَبُٛ  ََ اِ ْر َعب َء٣ اِ ْع َش ۪اء٢ ۪٘د كَ ْغـَٔ َْ َث
ُ َََل
ساٞ
ً  َٓ ْغ ُؾ٠ َٰعُٞٓ ب٣َ ظُّ٘ َي
Musa‟ya elçiliğini ispatlayan dokuz belge verdik. Sor İsrailoğullarına; o belgeler geldiğinde Firavun ona demişti
ki “Ben senin büyülenmiş biri olduğuna kanaat getirdim.”

(Neml 27/13)

َۚ زَا ِع ْؾش ُٓ ۪جَٰٛ اُُْٞق َشح ً هَب
ٖ٤
ِ َبرَُ٘ب ُٓج٣ ْْ َٰاُٜ ْكََِ َّٔب َعب َءر
Her şeyi açıkça gösteren belgelerimiz onlara gelince: “Bunlar açık büyüdür” dediler.
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(Kasas 28/36)

ٍ َّ٘ب٤ِ َب ِرَ٘ب ث٣َ  ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ْْ ُٛ كََِ َّٔب َعب َء
٢ َٰ۪ زَا كٜع ِٔ ْؼَ٘ب ِث
َ  َٓبَٝ ٟزَا ا ََِّل ِع ْؾش ُٓ ْلز َ ًشَٰٛ ا َٓبُُٞد هَب
َٖ٤ َُّ۪ٝ ََٰا َثب ِئَ٘ب ْاَل
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince “Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski
atalarımızdan da duymadık.”

(Kamer 54/2)

ا ِع ْؾش ُٓ ْغز َ ِٔ ٌّشَُُُٞٞو٣َٝ اٞم
ُ ُ ْؼ ِش٣ ًَخ٣ا َٰاْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ
Ne zaman bir ayet görseler yüz çevirir ve “İşte ardı arkası kesilmeyen büyülü bir söz daha” derler.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ ا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلَٜ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ا ِثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile
bile inanmadılar. Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.
(Şuara 26/200)

َٖ٤۪ٓ ة ْاُ ُٔ ْغ ِش
ِ ُُِٞ ه٢ ُ۪ كٙعَِ ٌَْ٘ب
َ ًَ َٰز ُِ َي
Biz Kur‟ân‟ı suçluların kalplerine kadar işlettik.

(Enam 6/55)

َٰ ْ َُ ق
َٖ٤۪ٓ  َُ ْاُ ُٔ ْغ ِش٤ع ۪ج
ِ ب٣َ اَل
ّ ِ َ ًَ َٰز ُِ َي ُٗلَٝ
َ َٖ٤ ُِز َ ْغز َ ۪جَٝ د
İşte ayetlerimizi böyle açık seçik anlatırız ki suçluların yolu iyice belli olsun.

(Ankebut 29/49)

َّ َبرَِ٘ب ا ََِّل٣َ ْغ َؾذُ ثِ َٰب٣  َٓبَٝ َْ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪س اَُّزُٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َِّ۪٘بد ك٤ََبد ث٣ َٰاَٞ ُٛ َْ َث
ِ فذ
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Mümin 40/63)

َُٕٝ ْغ َؾذ٣َ َِّللا
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞٗ ًَب٣ ُ۪إْ كَيُ اَُّز٣ ًَ َٰز ُِ َي
د ه
Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalana sarılanlar, işte böyle savrulurlar.
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(Neml 27/15)

ِٙ ش ِٓ ْٖ ِػجَب ِد٤
َّ َ ك١ ۪هَ َبَل ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزَٝ َْٰٔ َٖ ِػ ِْ ًٔ َۚب٤َِع
ُ َٝ َدَٝ٘ب دَ ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
ٍ ۪ ًَض٠َِٰ نََِ٘ب َػ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Davud’a ve Süleyman’a gerçekten bir ilim vermiştik. Onlar da “Bizi mümin kullarının
birçoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun” dediler.
(Sebe 34/10)

َّ َٝ ُٚ َٓ َؼ٢ ۪ثِٝ ّ َ َب ِعجَب ٍُ ا٣ دَ َِّٓ٘ب كَن ًَْلَٝ٘ب دَ ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َذ٣ ُ۪ ْاُ َؾذَُٚ اَََُّ٘بَٝ  َۚ َْش٤اُط
Davut‟a katımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar onunla birlikte Allah‟a yönelin. Ey kuşlar, siz de yönelin.”
dedik. Demiri Davut için yumuşattık.

(Sebe 34/11)

ٍ عبثِـَب
ش٤َٕ ثَ ۪قَُِٞٔ  ثِ َٔب ر َ ْؼ٢ّ۪ٗ ِفب ُِ ًؾب ا
َّ ُ ا٢ِهَذّ ِْس كَٝ د
َ َْ َٔ ا َ ِٕ ا ْػ
َ اَُِٞٔ ا ْػَٝ غ ْش ِد
"Vücudu tümüyle örten zırhlar yap, dokumasını sağlam tut" dedik. İşinizi iyi yapın. Ben ne yaptığınızı görürüm.

(Sebe 34/12)

ْ َْٖ ْاُ ِو٤ػ
ُ  َؼ٣اُش
ْٖ َٓ ِّٖ  َِٖٓ ْاُ ِغَٝ ط ِش
َ بَٜ ا ُؽَٝ  َسَٝ شْٜ ؽ
َ َبُُّٛٝ ؿذ
ُ ُِ َٝ
ّ ۪ َٖ َْٰٔ٤َِغ
َ َُُٚ ع َِْ٘ب
َ َ اَٝ  َۚشْٜ ؽ
ش٤
َّ ُة ا
ِ ُ ِٓ ْٖ َػزَاٚ ْْ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗب ُٗ ِز ْهُٜ ْ٘ ِٓ َ ِض ْؽ٣ ْٖ َٓ َٝ ۪ٚ ّ ِث ِب ْر ِٕ َس ِثِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ََ ْؼ َٔ َُ ث٣
ِ غ ۪ؼ
Sabahleyin bir aylık, öğleden sonra da bir aylık mesafe katettiren rüzgârı Süleyman'ın emrine verdik; bakır
madeni kaynağını da onun için su gibi akıttık. Rabbinin izniyle, yanında iş gören cinleri de emrine verdik.
Onlardan hangisi emrimizden çıksa ona alevli ateş azabını tattırırdık.

(Sebe 34/13)

ٍ َب٤س َسا ِعُٝ
اَُِٞٔ د اِ ْػ
َ َ٣ ُ َٓبَُٚ ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
ِ اَٞ بٕ ًَ ْبُ َغ
َ ؾب ُء ِٓ ْٖ َٓ َؾ ۪بس
ٍ هُذَٝ ة
ٍ َ ِعلَٝ ََ ٤ ۪ر َ َٔبصَٝ ت٣
َّ ُ ا١ِ
ُ َدَٰٝا ٍَ دَ ۫ ُا
سٞ
ُ ٌُ ؾ
َ َ ِٓ ْٖ ِػجَبد٤ َِ۪هَٝ ؽ ٌْ ًشا
Süleyman ne isterse onu yapıyorlardı; değerli meskenler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve sabit
kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.
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(Neml 27/16)

َّ َػ ِِّ َْٔ٘ب َٓ ْ٘ ِطن
َ  ِسَٝ َٝ
َِّٕ ءٍ ا٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ۪رٝ۫ ُ اَٝ  ِْش٤اُط
ُ بط
ُ س
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََب ا٣ ٍَ هَبَٝ َدَْٰٝٔ ُٖ دَ ۫ ُا٤َِع
ُ ن َُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٜ َُ زَاَٰٛ
Süleyman Davud’un yerine geçti. Dedi ki; “Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her
şeyden verildi. İşte bu, apaçık üstünlüktür.
(Sad 38/30)

اةَّٝ َ ُ اََِّْٰٚٗٔ َٖ ِٗ ْؼ َْ ْاُ َؼ ْجذ ُ ا٤َِع
ُ َدٝ ْجَ٘ب ُِذَ ۫ ُاَٛ َٝ َٝ
Davut‟a Süleyman‟ı bağışladık; o ne güzel kuldu! Çok saygılıydı.

(Sad 38/31)

ُبد٤َ قب ِكَ٘بدُ ْاُ ِغ
ُ اِ ْر
َّ ُ ِ ا٢
َ ػ ِش
ّ  ِث ْبُ َؼ ِؾِٚ ٤ْ َِك َػ
Bir akşamüzeri ona çalımlı cins atlar gösterilmişti.

(Sad 38/32)

ْ اس
ة
ِ ٓ۠ د ثِ ْبُ ِؾ َغب
َ َٞ َ  ر٠ َؽزه٢َۚ ّ ِْش َػ ْٖ ِر ًْ ِش َس ۪ث٤ ا َ ْؽجَ ْجذُ ُؽتَّ ْاُ َخ٢ّ۪ٗ ِكَوَب ٍَ ا
Dedi ki “Ben malı, Rabbimi düşündürdüğü için severim.” Sonra atlar yerlerine çekildi.

(Sad 38/33)

َ َ ك٢
م
ُّ ُط ِلنَ َٓ ْغ ًؾب ِثب
ِ  ْاَلَ ْػَ٘بَٝ م
ِ ٞغ
َّ ََِب َػُُّٛٝسد
“Onları bana tekrar getirin” dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

(Sad 38/34)

َبة
ُ َُوَ ْذ كَزََّ٘بَٝ
َ َٗغذًا ص ُ َّْ ا
َ ۪ َعّٚ٤ِ  ًُ ْش ِع٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َا َ ُْوَٝ َٖ َْٰٔ٤َِع
Tahtının üzerine bir ceset bırakarak Süleyman‟ı zor bir imtihandan geçirdik, sonra gerçeği gördü.

(Sad 38/35)

بة
َ ْٗ َ  اَِّٗ َي ا١َۚ ۪ َِلَ َؽ ٍذ ِٓ ْٖ ثَ ْؼذ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣  ُٓ ِْ ًٌب ََل٢ ُ۪ َْتَٛٝ ٢ ُ۪ هَب ٍَ َسةّ ِ ا ْؿ ِل ْش
ُ َّٛ َٞ ُذ ْا
“Rabbim, suçumu affet ve bana öyle bir hâkimiyet ver ki benden sonra kimse ona ulaşamasın. Çünkü çokça
bağışta bulunan Sensin” dedi.
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(Sad 38/36)

ُ ٤۪ ُس َخب ًء َؽٙ ِثب َ ْٓ ِش١ َؼ ر َ ْغ ۪ش٣اُش
بة
ّ ۪ َُُٚ غ َّخ ْشَٗب
َ ف
َ َك
َ َ ْش ا
Bunun üzerine rüzgârı emrine verdik; onun belirlediği tarafa tatlı tatlı eserdi.

(Sad 38/37)

َّ ُاَٝ
اؿ
۪ َ٤ؾ
ٍ ََّٞ ؿَٝ ٍَٖ ًُ ََّ ثََّ٘بء٤به
Bina yapabilen ve denize dalabilen bütün şeytanları.

(Sad 38/38)

فلَب ِد
ْ َ ْاَل٢َِٖ ك٤ َ۪ٖٗ ُٓوَ َّش٣ َٰاخ َ۪شَٝ
Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik.

(Sad 38/39)

َ زَا َػَٰٛ
ْ  ا َ ْٓغْٝ َ بُٓ٘ ْٖ ا
ة
ٍ غب
ْ َطب ۬ ُؤَٗب ك
َ  ِْش ِؽ٤َِي ثِـ
Bu, bizim sana ikramımızdır; başkasına ister ver, ister verme, hesabı sorulmayacaktır.

(Sad 38/40)

ة
ٍ  ُؽغَْٖ َٓ َٰبَٝ ٠ُ ِػ ْ٘ذََٗب َُ ُض ُْ َٰلَُٚ َِّٕ اَٝ
Katımızda bize daha yakın olma ve mutlu son, onun hakkıdır.

(Neml 27/17)

َّ َٝ اَل ْٗ ِظ
َُٕٞصَ ػُٞ٣ ْْ ُٜ َ ِْش ك٤اُط
ِ ْ َٝ ِّٖ ُ َِٖٓ ْاُ ِغُٙدَُْٰٞ٘ٔ َٖ ُع٤َِغ
ُ ُِ  ُؽؾ َِشَٝ
Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan olan ordusu, bölük bölük toplanmıştı.
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(Neml 27/18)

ْ َُا ِد اَُّ٘ ْٔ َِ هَبَٝ ٠َِٰ ا َػْٞ َ  اِرَا اَر٠َؽز ه
ْْ ٌُ ََّ٘ٔ َ ْؾ ِط٣ غب ًَِ٘ ٌُ َۚ ْْ ََل
َ َٓ اُِٞب اَُّ٘ ْٔ َُ ا ْد ُخَٜ ُّ٣ََب ا٣ ذ ٗ ََِْٔخ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ ََلُٛ َٝ ُُٙدُٞ٘ ُعَٝ ُٖ َْٰٔ٤َِع
ُ
Karınca vadisine vardılar. Bir dişi karınca dedi ki; “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki
Süleyman ve orduları bilmeden sizi ezmesinler.”

(Neml 27/19)

٠َِٰ  َػَٝ ٢
َ ْٔ  ا َ ْٗ َؼ٢ ۪ ا َ ْٕ ا َ ْؽ ٌُ َش ِٗ ْؼ َٔز َ َي اَُّز٢ ْ۪٘ ِصػْٝ َ هَب ٍَ َسةّ ِ اَٝ بَٜ ُِ ْٞ َبؽ ًٌب ِٓ ْٖ ه
َّ كَز َ َج
ِ م
َ َْ غ
َّ َِذ َػ
َٰ فب ُِ ًؾب ر َ ْش
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َ  ِػ َجبد٢ ۪ ثِ َش ْؽ َٔ ِز َي ك٢ ِْ۪٘ ا َ ْد ِخَٝ ُٚ٤م
َّ ُِى ا
َ ََ َٔ ا َ ْٕ ا َ ْػَٝ ١
َّ َا ُِذَٝ
Karıncanın sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti. “Rabbim, bana ve ana babama ettiğin
iyilikten ötürü şükretme fırsatı ver. Senin razı olacağın iyi işler yapayım. İkramınla beni iyiler
arasına kat.”

(Neml 27/20)

َّ َرَلَوَّذَٝ
َٖ٤ُ ُۘذَ ا َ ّْ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُـَب ِئ ۪جٛ ْذُٜ ُ ْاٟ ََل ا َ َس٢
َ ُِ  َْش كَوَب ٍَ َٓب٤اُط
Süleyman kuşları teftiş etti. “Neden Hüdhüd’ü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?”
dedi.

(Neml 27/21)

َ ِْ غ
ٖ٤
َ ُ َػزَاثًبََََّٚ٘لُ َػ ِزّث
ُ ِ ث٢ّ۪٘ َ٤َِأْر٤َُ ْٝ َ ُ اَّٚ٘ َ َ۬لا َ ْرثَ َؾْٝ َ ذًا ا٣ ۪ؽذ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
“Ona ağır bir ceza vereceğim veya keseceğim. Ya da bana, haklılığını gösteren açık bir kanıt
getirir!”
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(Neml 27/22)

ْ طذُ ثِ َٔب َُ ْْ ر ُ ِؾ
ْ  ٍذ كَوَب ٍَ ا َ َؽ٤ َْش ثَ ۪ؼ٤ش َؿ
َ ٌَ َٔ َك
ٖ٤
َ ْٖ ِٓ  ِعئْز ُ َيَٝ ِ۪ٚو ث
ٍ َ۪و٣ عجَ ٍب ثَِ٘جَ ٍب
Çok geçmeden Hüdhüd çıkageldi ve dedi ki; “Senin yeterince bilmediğin bir şeyi tam olarak
öğrendim. Sana Sebe’den dosdoğru bir haber getirdim.

(Neml 27/23)

ْ َ٤ِرٝ۫ ُ اَٝ ْْ ُٜ ٌُ ِِ ْٔ َ  َعذْدُ ْآ َشاَح ً رَٝ ٢ّ۪ٗ ِا
ْ٤ب َػ ْشػ َػ ۪ظَٜ ََُٝ ٍء٢َ
ْ ذ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ؽ
Orada bir kadına rastladım; onları egemenliği altına almış ve ona her şeyden verilmiş; büyük
bir tahtı da var.

(Neml 27/24)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ َِّللا
َّ ُِِ َُٕٝ َ ْغ ُغذ٣ بَٜ َٓ ْٞ َهَٝ بَٜ ُ  َع ْذرَٝ
ُ ط
ْْ َُّٛقذ
ٕ هُٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
ِ ؾ ْٔ ِظ ِٓ ْٖ د
َُٕٝ زَذْٜ ٣َ  ْْ ََلُٜ َ َِ ك٤غ ۪ج
َّ َُػ ِٖ ا
Baktım ki, hem o kadın, hem de halkı Allah ile aralarına Güneşi koymuş, ona secde ediyorlar.
Şeytan yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Doğru şeyler yapmıyorlar.

(Neml 27/25)

 َٓبَٝ َُٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر ُ ْخل٣َ َٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُ ْخ ِش ُط ْاُخَتْ َء ِك٣ ١ ۪ا ِ هّٰللِ اَُّزَُٝ ْغ ُغذ٣ ا َ ََّل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُِِٕٞ٘ ر ُ ْؼ
Göklerde ve yerdeki bütün gizlileri ortaya çıkaran Allah’a secde etmeleri gerekmez mi? O,
gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da.

(Neml 27/26)

َه
ْ٤ِ  َسةُّ ْاُؼَ ْش ِػ ْاُؼَ ۪ظَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََل ا
Allah… Ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbidir.”
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(Müminun 23/116)

ْ٣ِ  َسةُّ ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُ ٌَ ۪شَٞ َۚ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ْاُ َٔ ِِيُ ْاُ َؾ َۚ ُّن ََل ا
 ه٠َُكَز َ َؼب
Hâkimiyet, gerçek anlamda elinde olan Allah pek yücedir. O‟ndan başka ilah yoktur. O, değerli yönetim
merkezinin Rabbidir.

(Neml 27/27)

ُ ْ٘ َ٘ع
َٖ٤ذ َِٖٓ ْاُ ٌَبر ِ۪ث
َ ْ٘ ًُ ّْ َ ذ ا
َ فذَ ْه
َ ٍَ هَب
َ َ ظ ُش ا
Süleyman dedi ki, bakacağız; doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın?

(Neml 27/28)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘  ٍَّ َػَٞ َ  ْْ ص ُ َّْ رِٜ ٤ْ َُِ اْٚ زَا كَب َ ُْ ِوَٰٛ ٢َتْ ِث ٌِز َ ۪بثٛاِ ْر
َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ظ ْش َٓبرَا
Şu mektubumu götür, onlara bırak; sonra kenara çekil de bekle; bakalım ne cevap verecekler.”

(Neml 27/29)

۬
ْ َُهَب
ْ٣ ًِزَبة ًَ ۪ش٢
َّ َُِ ا٢
َ  ا ُ ُْ ِو٢ّ۪ٗ ِب ْاُ ََِٔ ُإا اَٜ ُّ٣َب ا٣َ ذ
Kraliçe dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana değerli bir mektup bırakıldı.

(Neml 27/30)

ْ٤ِ اُش ۪ؽ
ُ ْٖ ِٓ َُِّٚٗا
َّ ِٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َِّللا
ُ ثِ ْغ ِْ هَِّٚٗاَٝ َٖ َْٰٔ٤َِع
Süleyman’dan geliyor; iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla başlıyor.

(Neml 27/31)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ُٓ ْغ٢ ُ۪ٗٞأْرَٝ ٢
َّ َِا َػُِٞا َ ََّل ر َ ْؼ
“Bana karşı diklenmeyin, teslim olarak bana gelin” diyor.
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(Neml 27/32)

ْ َُهَب
ُٕٝ
ِ َ َٓب ًُ ْ٘ذُ ه١َۚ  ا َ ْٓ ۪ش٢ ۪ ك٢ ُ۪ٗٞب ْاُ ََِٔ ۬ ُإا ا َ ْكزَٜ ُّ٣ََب ا٣ ذ
ِ ذَٜ  ر َ ْؾ٠بهؼَخً ا َ ْٓ ًشا َؽزه
Ey ileri gelenler! Bu işimde bana sağlam bir görüş bildirin. Sizlerle görüşmeden hiçbir işe karar
vermem.

(Neml 27/33)

ُ ْٗ  ِْي كَب٤َُِ ْاَلَ ْٓ ُش اَٝ  ٍذ٣ ۪ؽذ
َ ا ثَأ ْ ٍطُُٞٝ۬ ُ اَٝ ٍحَّٞ ُا هُُٞٝ۬ ُ ا ٗ َْؾ ُٖ اُُٞهَب
َٖ٣ َٓبرَا رَأ ْ ُٓ ۪ش١ظ ۪ش
Dediler ki; “Biz güçlüyüz, vurucu güce sahibiz, karar senin. Düşün; ne emir vereceksen ver.”

(Neml 27/34)

ْ َُهَب
ََُِٕٞ ْل َؼ٣  ًَ َٰز ُِ َيَٝ ًب اَرَُِّ َۚخَٜ ِِ ْٛ َ ا ا َ ِػ َّضح َ اَُِٞ َعؼَٝ َبُٛٝغذ
َ ُُِٔ ُذ ا َِّٕ ْا
َ َخً ا َ ْك٣ا هَ ْشُِٞى اِرَا دَ َخٞ
Kraliçe dedi ki: “Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler, halkın
büyüklerini de süründürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır.

(Neml 27/35)

َُِٕٞع
ِ ََّ٘ ٍخ ك٣ ِذَٜ  ْْ ِثِٜ ٤ْ َُِ ُٓ ْش ِعَِخ ا٢ّ۪ٗ ِاَٝ
َ  ْش ِع ُغ ْاُ ُٔ ْش٣َ َْ َبظ َشح ِث
Ben onlara bir hediye gönderecek ve elçilerin ne getireceklerine bakacağım.”

(Neml 27/36)

ْْ ٌُ َّ ِز٣ ِذَٜ  ٌُ َۚ ْْ َث َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ِث٤ْش ِٓ َّٔب َٰا َٰر٤َّللاُ َخ
ُ كََِ َّٔب َعب َء
 ه١
ِ ٗ َِٖ ِث َٔب ُۘ ٍٍ كَ َٔب َٰا َٰرَُّْٰٝٔ َٖ هَب ٍَ اَر ُ ِٔذ٤َِع
َ ٖ٤
َٕٞر َ ْل َش ُؽ
Elçi gelince Süleyman dedi ki: “Bana maddi destekte mi bulunuyorsunuz? Allah’ın bana
verdikleri, size verdiklerinden değerlidir. Üstelik siz, verdiğiniz hediye ile övünürsünüz.
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(Neml 27/37)

َٕٝفب ِؿ ُش
َ ْْ َُٛٝ ًب اَرَُِّخَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٜ ََُُّ٘٘ ْخ ِش َعَٝ بَٜ ِ ْْ ثُٜ َُ ََ َ ٍد ََل هِجُٞ٘ ْْ ثِ ُغُٜ ََّ٘٤ِ ْْ كَََِ٘أْرِٜ ٤ْ َُِا ِْس ِع ْغ ا
Dön git; onlara öyle bir orduyla geleceğim ki, karşı koyma imkânları olmayacaktır. Onları,
kesinlikle alçalmış olarak oradan çıkaracağım. Onlar küçüleceklerdir.”

(Neml 27/38)

َٖ٤۪ٔ ِِ  ُٓ ْغ٢ َُ۪ٗٞأْر٣ ْٕ َ ب هَ ْج ََ اَٜ  ِث َؼ ْش ِؽ٢ ۪٘٤ َ۪أْر٣ ْْ ٌُ ُّ٣َب ْاُ ََِٔ ۬ ُإا اَٜ ُّ٣ََب ا٣ ٍَ هَب
Süleyman dedi ki: “Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak için bana gelmeden sizden kim o
kadının tahtını bana getirir?”

(Neml 27/39)

ٖ٤۪ٓ َ  ا١
َ ۪ذ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ اَٗ َ۬ب َٰار٣هَب ٍَ ِػ ْل ۪ش
ِ َّ ِٓ ْٖ َٓوٞ
ٌّ ِٞ َ َُوِٚ ٤ْ َِ َػ٢ّ۪ٗ ِاَٝ بٓ َۚ َي
َ ُ۪ هَ ْج ََ ا َ ْٕ رَوٚي ِث٤
Cinlerden bir ifrit dedi ki: “Sen makamından kalkana kadar onu sana getiririm. Bu konuda
güçlü, güvenilir biriyim.”

(Neml 27/40)

َ  َْي٤ََُِ ْشرَذَّ ا٣ ْٕ َ ۪ هَ ْج ََ اٚي ِث٤
ُ ُٓ ْغز َ ِو ًّشاٙه ْشكُ َي كََِ َّٔب َس َٰا
َ ۪ة اَٗ َ۬ب َٰار
ِ ُ ِػ ِْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبَٙ ِػ ْ٘ذ١ ۪هَب ٍَ اَُّز
َِٚۚ ۪  ْؾ ٌُ ُش َُِ٘ ْلغ٣َ ؽ ٌَ َش كَ ِبَّٗ َٔب
َ ْٖ َٓ َٝ  َءا َ ْؽ ٌُ ُش ا َ ّْ ا َ ًْلُ ُش٢ َ۪ٗٞ َُِ ْج٤ُِ ٢ٓ۠ ّن َِ َس ۪ث
ْ َزَا ِٓ ْٖ كَٰٛ ٍَ ُ هَبَِٙػ ْ٘ذ
ْ٣ ًَ ۪ش٢
ٌّ ِ٘ َؿ٢ّ َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب َِّٕ َس ۪ثَٝ
O kitaptan bilgisi olan kişi dedi ki; “Sen gözünü açıp kapamadan onu sana getiririm.” Süleyman
tahtı yanı başında, sapasağlam görünce; "Bu Rabbimin ikramıdır" dedi. Beni denemek içindir;
şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü? Kim şükrederse şükrünün faydasını görür. Kim de
nankörlük ederse bilsin ki, Rabbimin kimseye ihtiyacı yoktur, o, iyilik sahibidir.”
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(Neml 27/41)

ُ ْ٘ َٗ بَٜ ؽ
ُ ٌُ َ  ا َ ّْ ر١ ۪ز َذْٜ َ ظ ْش اَر
َ ب َػ ْشَٜ َُ اٝهَب ٍَ َٗ ِ ٌّ ُش
َُٕٝزَذْٜ َ٣ َٖ ََل٣ ۪ٕ َِٖٓ اَُّزٞ
Dedi ki: “Tahtını onun için farklılaştırın, bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı?”

(Neml 27/42)

ْ َُؽ ِي هَب
ُ  ٌَزَا َػ ْشَٰٛ َ  ََ ا٤ ۪د ه
ْ كََِ َّٔب َعب َء
َٖ٤۪ٔ ِِ  ًَُّ٘ب ُٓ ْغَٝ بَٜ ِِ َ٘ب ْاُ ِؼ ِْ َْ ِٓ ْٖ هَ ْج٤ ۪رٝ۫ ُ اَٝ َٞ َۚ ُٛ ََُّٚٗذ ًَب
Belkıs gelince; “Senin tahtın da böyle mi?” diye soruldu. “Sanki ta kendisi! Sizdeki bu bilgiyi
daha önce duyduk da onun için teslim olarak size geldik." dedi.

(Neml 27/43)

ْ ٗب ًَبَٜ ََِّّٗللاِ ا
ْ َٗب َٓب ًَبَّٛفذ
َٖ٣ ٍّ ًَبكِ ۪شْٞ ََذ ِٓ ْٖ ه
ٕ هُٝ
َ َٝ
ِ َذ ر َ ْؼجُذ ُ ِٓ ْٖ د
Onu Süleyman'a katılmaktan engelleyen, Allah ile kendi arasına koyarak taptığı şeylerdi.
Çünkü o, kendini gerçeklere kapatan bir toplumdandı.
(Rum 30/44)

َُٕٝذَٜ ْٔ َ٣ ْْ ِٜ فب ُِ ًؾب كَ َِلَ ْٗلُ ِغ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ َُٙۚ  ًُ ْل ُشِٚ ٤ْ ََِٓ ْٖ ًَلَ َش كَ َؼ
Kim kendini gerçeklere kapatırsa kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa onlar da kendi yerlerini hazırlarlar.

(Neml 27/44)

ْ َؾل
ف ْشػ
َ ًَ َٝ ًُ ُُ َّغخُْٚ َؽ ِغجَزْٚق ْش َۚ َػ كََِ َّٔب َساَر
َّ ُ ا٢ِِ ب ا ْد ُخَٜ َُ ََ ٤ ۪ه
َ ْٖ ذ َػ
َ َُِّٚٗب هَب ٍَ اَٜ ٤ْ َعبه
َ ٢ّ۪ٗ ِذ َسةّ ِ ا
ْ َُش هَب٣
َٖ٤۪ٔ ََُْٰٔ َٖ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼب٤َِع
ُ ا َ ْعَِ ْٔذُ َٓ َغَٝ ٢ظَِ ْٔذُ َٗ ْل ۪غ
َ  ۪اسَٞ َُٓ َٔ َّشد ِٓ ْٖ ه
Ona, “Avluya girer misin” denildi. Avluya girince derince bir su sandı. Eteklerini topladı.
Süleyman; “Burası billur döşeli bir avludur” dedi. Kadın; “Ya Rab, ben kendime kötülük
etmişim. Süleyman ile birlikte varlıkların Rabbine teslim oldum.” dedi.
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(Neml 27/45)

َُٕٞٔ ق
ا هُٝفب ُِ ًؾب ا َ ِٕ ا ْػجُذ
ِ َ َ ْخز٣ ٕب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ ْْ ُٛ دَ اَخَبُٞٔ َ  ص٠َُِٰ ع َِْ٘ب ا
ِ َو٣ ْْ كَ ۪شُٛ َّللاَ كَ ِبرَا
Semud'a, elçi olarak soydaşları Salih’i gönderdik. Allah’a kulluk edin, dedik. Onlar kısa sürede
birbirlerine düşman iki taraf oldular.
(Araf 7/75)

َّٕ َ َٕ اُٞٔ َِ ْْ اَر َ ْؼُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ ا ُِ َٔ ْٖ َٰاُٞن ِؼل
ْ ُ َٖ ا ْعز٣ ۪۪ َُِِّزِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُش٣ ۪هَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ اَُّز
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإِٚا اَِّٗب ثِ َٔب ا ُ ْس ِع ََ ثُُ۪ٞ هَبّٚعَ ِٓ ْٖ َس ِث
َ فب ُِ ًؾب ُٓ ْش
َ
Halkının büyüklük taslayan önde gelenleri, ezilenlere, onlardan inanmış olanlara şöyle dediler: “Siz Salih‟in,
gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini mi sanıyorsunuz!” Dediler ki: “Biz onunla gönderilene inanıp
güveniyoruz.”

(Araf 7/76)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشِٚ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ث١ ۪ا اَِّٗب ثِبَُّزَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
Kendilerini büyük görenler: “Biz de sizin inandıklarınızı yok sayıyoruz” dediler.

(Neml 27/46)

َُٕٞٔ َّللاَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽ
َّ َُٕ ثِبُِٞ ِّ ُِ َْ ر َ ْغز َ ْؼ ِغْٞ ََب ه٣ ٍَ هَب
َٕ هٝ ََل ر َ ْغز َ ْـ ِل ُشْٞ َُ غَ٘ َۚ ِخ
َ ِّئ َ ِخ هَ ْج ََ ْاُ َؾ٤غ
Salih dedi ki; “Ey halkım! Niçin güzel şeyleri bırakıp kötülüğü öne alıyorsunuz? Allah'tan
bağışlanma dileseniz olmaz mı; belki ikram görürsünüz.”
(Rad 13/6)

ْ َِهَ ْذ َخَٝ غَ٘ ِخ
ٍ َٓ ْـ ِل َشحُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ ُ ُْ ْاُ َٔض ُ ََلدِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َّ ُٗ ََي ثِبَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َٝ
َ ِّئ َ ِخ هَ ْج ََ ْاُ َؾ٤غ
ُ ٠َِٰ بط َػ
ة
َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ ْْ َۚ ِٜ ِٔ ِْ ظ
ِ َُِِّ٘
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؾذ
Onlar iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa bunun örnekleri daha önce geçmiştir. Senin Rabbin
insanları, yanlışlarına rağmen bağışlar ama Rabbin suçla ceza arasında doğru orantı kurar. .

(İsra 17/11)

ً بٕ َػ ُغ
َّ ُبٕ ِثب
ُ غ
ُ غ
َلٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ  ِْش٤ُ ِث ْبُ َخٙؾ ِ ّش د ُ َػب َء
ِ ْ ُ ْذع٣َ َٝ
َ ْٗ اَل
َ ْٗ اَل
İnsan, iyiliği ister gibi kötülüğü ister. İnsan pek acelecidir.
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(Neml 27/47)

َّ اُُٞهَب
َ ٍَ ثِ َٔ ْٖ َٓؼَ َي هَبَٝ  َّْشَٗب ثِ َي٤اه
ََُّٕٞ٘ ر ُ ْلزْٞ ََّللاِ ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
هبئِ ُش ًُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ه
“Sen ve taraftarların yüzünden huzurumuz kaçtı” dediler. Salih dedi ki; “Huzurunuzu kaçıran
şey, Allah katındandır. Aslında siz, imtihandan geçirilen bir toplumsunuz.”
(Yasin 36/18)

َ َ ا اَِّٗب رُُٞهَب
ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َّ َٔ َ٤ََُٝ ْْ ٌُ ََّ٘ٔ ا َُ٘ َْش ُعُٜٞ َ  َّْشَٗب ثِ ٌُ َۚ ْْ َُئِ ْٖ َُ ْْ ر َ ْ٘ز٤ط
َ غَّ٘ ٌُ ْْ َِّٓ٘ب
Halk dedi ki; “Sizin yüzünüzden iyice savrulduk. Bu işi bırakmazsanız sizi taşa tutarız, fena halde canınız
yanar.”

(Yasin 36/19)

َ اُُٞهَب
َُّٕٞ ُٓ ْغ ِشكْٞ َهب ِئ ُش ًُ ْْ َٓ َؼ ٌُ ْْ اَئِ ْٖ رُ ِ ًّ ْشر ُ ْْ َث َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
Elçiler dediler ki, “sizi savuran sizin tavrınızdır. Size doğrular hatırlatıldı diye mi böyle oldunuz? Hayır, siz aşırı
giden bir halksınız.”

(Neml 27/48)

َٕٞق ِِ ُؾ
ْ ُ٣  ََلَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كُُٝ ْل ِغذ٣ ٍوْٛ َ٘ ِخ رِ ْغ َؼخُ َس٣ ۪ ْاُ َٔذ٢ِ ًَبَٕ كَٝ
O şehirde dokuz kişi vardı, bozgunculuk eder, huzurlu bir ortam istemezlerdi.

(Neml 27/49)

َ ۪ َٓبّٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ َّٖ َُُُٞ ص ُ َّْ ََُ٘وَِْٚٛ َ اَٝ ََُّّٚ٘ز٤ِ َبّٰللِ َُُ٘ج
َُٕٞقب ِده
ا ِث هُٞٔ ع
َ ا رَوَبُُٞهَب
َ َُ اَِّٗبَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ِِ َي اْٜ َٓ  ْذَٗبِٜ ؽ
Karşılıklı olarak Allah'a ant içip dediler ki; “Kesinlikle ona ve ailesine gece baskını yapacağız,
sonra da velisine; "Ailesinin yok oluşunu görmedik. Biz elbette gerçeği söylüyoruz.” diyeceğiz.

(Neml 27/50)

َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  ْْ ََلُٛ َٝ  َٓ ٌَ ْشَٗب َٓ ٌْ ًشاَٝ ا َٓ ٌْ ًشاٝ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar bir oyun kurmuşlardı. Biz de bir oyun kurmuştuk ama onlar bunu fark edemiyorlardı.
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(Neml 27/51)

ُ ْٗ كَب
َٖ٤ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٜ َٓ ْٞ َهَٝ ْْ ُٛ  ْْ اََّٗب دَ َّٓ ْشَٗبِٛ ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ َٓ ٌْ ِش
َ ٤ًَ ظ ْش
Bak bakalım oyunları nasıl sonuçlandı. Biz, onları ve toplumlarını tümüyle yok ettik.
(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغجَبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُضُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُشَٝ ْْ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُش
 ِػ ْ٘ذَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َشٝهَ ْذ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar, kurdukları oyunlarını oynadılar. Oyunları, Allah‟ın denetimindedir; isterse oyunları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(Nahl 16/26)

ْْ ِٜ  ِهْٞ َق ِٓ ْٖ ك
َّ ُ ُْ اِٜ ٤ْ َِا ِػ ِذ كَخ ََّش َػَٞ َ ْْ َِٖٓ ْاُوُٜ َٗب٤َ ْ٘ َُّللاُ ث
 ه٠َ ْْ كَبَرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْذ َٓ ٌَ َش اَُّز
ُ غ ْو
ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ ْش ََل
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ٤ا َ َٰرَٝ
Onlardan öncekiler de planlar kurmuşlardı. Allah da yapılarını temelden sarsmış, tavanları tepelerine çökmüştü.
Azap onlara hiç beklemedikleri yerden gelmişti.

(Neml 27/52)

َ َخً ثِ َٔب٣ِٝ  ْْ خَبُٜ ُ رُٞ٤ُكَزِ ِْ َي ث
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ ََخً ُِو٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا ا َِّٕ كُٞٔ َِظ
Çökmüş evleri oradadır; her şey yaptıkları yanlışlar yüzünden olmuştu. Bunda bilenler
topluluğu için bir ibret vardır.
(Hac 22/45)

َّ َثِئْ ٍش ُٓؼَٝ بَٜ  ِؽٝػ ُش
َ ٢
ق ٍش
ُ ٠َِٰ َخ َػ٣ِٝ  خَب٢
ْ َهَٝ طَِ ٍخ
َ ِٜ َظب ُِ َٔخ ك
َ ِٛ َٝ َبَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ َ ٍخ ا٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْش٣ِ َ كَ ٌَب
 ٍذ٤َٓ ۪ؾ
Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirmişizdir. Onlara, devrilmiş direkleri üzerine çökmüş, bir kör
kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır.

(Hac 22/46)

ب ََلَٜ َّٗ َۚب كَ ِبَٜ َٕ ِثَُٞ ْغ َٔؼ٣ ٕ َٰارَاْٝ َ ب اَٜ َٕ ِثَُِٞ ْؼ ِو٣ ةُُِٞ ْْ هُٜ َُ ٌَُٕٞ َ ك كَز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
سُٝ
ُ ُُِ ْاُو٠َٔ  َُٰ ٌِ ْٖ ر َ ْؼَٝ بس
ُّ ُ ا٢ِ ك٢ ۪ة اَُّزٞ
ُ ق
َ  ْاَلَ ْث٠َٔ ر َ ْؼ
ِ قذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.
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(Neml 27/53)

ََُٕٞزَّو٣ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ا َ ْٗ َغَٝ
İnanmış ve kendini korumuş olanları ise kurtarmıştık.
(Yunus 10/102)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ ِا اٝ ْْ هُ َْ كَب ْٗز َ ِظ ُشِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َِّبّ اَُّز٣ََٕ ا ََِّل ِٓضْ ََ اَٝ ْ٘ز َ ِظ ُش٣ َْ َٜ َك
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki “Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”

(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ب ُٗ ْ٘ظِ ْاُ ُٔإ٤ْ َِا ًَ َٰز ُِ َۚ َي َؽوًّب َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ  ُس٢ص ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّغ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.

(Yusuf 12/110)

َ َٝ َُ ع
ُُّ َشد٣  ََلَٝ ؾب ُء
َ َٗ ْٖ َٓ ٢
ْ َٗ ْْ ُٛ ا َعب َءُٞ ْْ هَ ْذ ًُ ِزثُٜ ََّٗا اُّٞ٘ظ
ُ اُش
ُّ ظ
َ َْٔـ٤َ اِرَا ا ْعز٠َؽز ه
َ ق ُشَٗب كَُ٘ ِ ّغ
َٖ٤۪ٓ  ِّ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٞ َعَ٘ب َػ ِٖ ْاُو
ُ ْ ثَأ
O elçiler umutlarını kesmiş ve yalancı yerine konuldukları kanaatine varmışlarsa yardımımız gelir, sonra tercih
ettiğimizi kurtarırız. Azabımız, suçlular topluluğundan engellenemez.

(Yusuf 12/111)

١ ۪نَ اَُّز٣ ۪قذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ ُٟ ْلز َ َٰش٣ ضًب٣ ۪ة َٓب ًَبَٕ َؽذ
ِ  ا َْلَ ُْجَب٢ُِ ٝ۬ ُ ْْ ِػج َْشح َِلِٜ ق
ِ ق
َ َ ه٢ َُ۪وَ ْذ ًَبَٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًُٟذَٛٝ ٍء٢َ
ْ  ََ ًُ َِّ ؽ٤ر َ ْل ۪قَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َث
Onların hikâyelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. Bu uydurulabilecek bir söz değildir. Aksine
önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, her şeyi açıklayan, inanıp güvenen bir topluluğa yol gösteren ve
ikram olan bir kitaptır.

(Neml 27/54)

ً َُُٞٝ
َ بؽ
َْٕٝق ُش
ِ ََٕ ْاُلُٞ اَرَأْر۪ٚ ِٓ ْٞ َهب اِ ْر هَب ٍَ ُِو
ِ ا َ ْٗز ُ ْْ رُجَٝ َؾخ
Bir gün Lut, halkına şöyle demişti: “Her şeyi görüp dururken o çirkin işe mi yanaşıyorsunuz?
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(Neml 27/55)

َ ٍَ اُش َعب
ََُِٕٜٞ ّ ر َ ْغْٞ َبء ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
ِ غ
ّ ِ َُٕٞاَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُزَأْر
َ ُِّٕ٘ اُٝ
ِ ح ً ِٓ ْٖ دَٞ ْٜ ؽ
Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşmakta kararlı mısınız? Hayır, siz kendini
tutamayan bir halksınız.”
(Araf 7/80)

ً َُُٞٝ
َ بؽ
َٖ٤۪ٔ َُب ِٓ ْٖ ا َ َؽ ٍذ َِٖٓ ْاُؼَبَٜ ِعجَوَ ٌُ ْْ ث
ِ ََٕ ْاُلُ۪ٞ اَرَأْرِٚٓ ْٞ َهب اِ ْر هَب ٍَ ُِو
َ ؾخَ َٓب
Lut‟u da elçi gönderdik, halkına şöyle demişti: “Sizden önce kimsenin yapmadığı o çirkin işi mi yapıyorsunuz?

(Ankebut 29/29)

َ ر َ ْوَٝ ٍَ اُش َعب
اة
َّ َُٕ اُٞطؼ
ّ ِ َُٕٞاَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُزَأْر
َ َٞ  ٌُ ُْ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ َش كَ َٔب ًَبَٕ َع٣ ۪ َٗبد٢ َ۪ٕ كُٞرَأْرَٝ ََ ٤غ ۪ج
َٖ٤ ۪قبدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ َّللاِ ا
َّ ُذ َِٖٓ ا
ة ه
ِ ا ائْزَِ٘ب ِث َؼزَاُُ۪ٞ ا ََِّل ا َ ْٕ هَبِٚٓ ْٞ َه
Siz doğru ilişkiyi keserek erkeklere yanaşıyor; bir de o çirkinliği toplu olarak yapıyorsunuz ha!? ” Halkının
verdiği tek cevap şu oldu: “Eğer haklıysan uğraş da Allah bizi çarpsın.”

(Neml 27/56)

َ َ ز٣َ  ْْ اَُٗبطُٜ ََِّٗ ِز ٌُ َۚ ْْ ا٣هٍ ِٓ ْٖ هَ ْشُُٞ ٍَ ا َٰاٞا ا َ ْخ ِش ُعُُٞ ا ََِّل ا َ ْٕ هَب۪ٚ ِٓ ْٞ َاة ه
َٕٝ ُشَّٜ ط
َ َٞ كَ َٔب ًَبَٕ َع
Halkının ona cevabı sadece şu olmuştu: “Lut’un ailesini kentinizden çıkarın; onlar temiz
insanlarmış!”

(Neml 27/57)

َٖ٣َب َِٖٓ ْاُـَبثِ ۪شُٛ هَذ َّْسَٗبُٚۘ َ ُ ا ََِّل ْآ َشاَرَِْٚٛ َ اَٝ َُٙ٘ب٤ْ كَب َ ْٗ َغ
Biz de eşi hariç onu ve bütün ailesini kurtardık. Onun küller altında kalanlardan olmasını
kararlaştırmıştık.
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(Tahrim 66/10)

 ِْٖ ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب٣َذ َػ ْجذ
َ هٍ ًَبَٗزَب ر َ ْؾُُٞ د
َ َ  ْآ َشاَٝ ٍػُٞٗ د
َ َ ا ْآ َشاَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ َٓض َ ًَل َُِِّز
ة ه
َ
َ م َش
َ َِّللا
َٖ٤ َِّ۪اخ
ِ بس َٓ َغ اُذ
 َٔب َِٖٓ هُٜ ْ٘ ب َػ٤َ ُِ٘ ْـ٣ ْْ ََِ َٔب كُٛ  ِْٖ كَخَبَٗزَب٤فب ُِ َؾ
َ
َ َُّ٘ ََ ا ْد ُخ ََل ا٤ ۪هَٝ ْـًٔب٤ؽ
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikâhı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin.” denecektir.

(Neml 27/58)

َ َٓ غب َء
َ َٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
َ ْٓ َ اَٝ
َٖ٣ط ُش ْاُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ َط ًش َۚا ك
Üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılmış kimselerin yağmuru ne kötüydü!
(Araf 7/84)

ُ ْٗ ط ًشا كَب
َ َٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
َ ْٓ َ اَٝ
َٖ٤۪ٓ ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ْغ ِش
َ ٤ًَ ظ ْش
Üzerlerine bir yağmur yağdırmıştık. Şimdi sen o suçluların sonunun nasıl olduğunu bir düşün!

(Hicr 15/74)

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

(Neml 27/59)

َ ف
 َٰ ه٠ط َٰل
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْش ا َ َّٓب٤َّللاُ َخ
ْ َٖ ا٣ ۪ اَُّزِٙ  ِػجَب ِد٠َِٰ ع ََلّ َػ
َ َٝ ِهُ َِ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰلل
De ki : “Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Allah’ın seçtiği kullara da selam olsun. Allah
mı iyidir, yoksa eş koştukları mı?”
(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ ٌُ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َخَِوَ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َسصَ هَ ٌُ ْْ ص١ َّ۪للاُ اَُّز
َه
ْْ ٌُ ُِ َ ْلؼَ َُ ِٓ ْٖ َٰر٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَبئ
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُرَؼَ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Sizi yaratan ve rızık veren Allah‟tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah‟ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.
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(Neml 27/60)

 َغ َۚ ٍخْٜ َاد ث
ِ اَٞ ََّٰٔا َ َّٓ ْٖ َخَِنَ اُغ
َ َ۪ َؽذَائِنَ رِٚبء َٓب َۚ ًء كَب َ ْٗجَزَْ٘ب ث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اَٝ ك
ِ َٔ غ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ اَُٞٓب ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر ُ ْ٘جِز
ََُُٕٞ ْؼ ِذ٣ ّْٞ َ ْْ هُٛ َْ ََّللاِ ث
 َٓ َغ هَُِٰٚ َب َءاٛؽ َغ َش
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren
hiç iyi olmaz mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir
ilah mı var? Hayır, onlar yoldan ayrılmış bir halktır.

(Neml 27/61)

َْٖ٤َ َع َؼ ََ ثَٝ ٢
ً َٜ ْٗ َ ب اَٜ َُ َع َؼ ََ ِخ ََلَٝ اسا
ً ك هَ َش
َ ا َ َّٓ ْٖ َع َؼ ََ ْاَلَ ْس
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ َُ ََ  َع َؼَٝ بسا
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلُٛ َّللاِ َث َْ ا َ ًْض َ ُش
 َٓ َغ هَُِٰٚ بع ًضا َءا
ِ  ِْٖ َؽ٣ْاُ َج ْؾ َش
Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralara ırmaklar koyan, orada dağları var eden, iki deniz
arasına engel koyan hiç iyi olmaz mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların
çoğu bilgisizdir.
(Fatır 35/12)

ًَُُِٕٞ ْ  ِٓ ْٖ ًُ ٍَّ رَأَٝ زَا ِٓ ِْؼ ا ُ َعبطَٰٛ َٝ ُُٚعبئِؾ ؽ ََشاث
َ زَا َػ ْزة كُ َشادَٰٛ ٕا
ِ  ْاُ َج ْؾ َش١ِٞ َ  ْغز٣َ  َٓبَٝ
َ َُ ْؾ ًٔب
ِِ۪ٚ ن
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞاخ َش ُِز َ ْجزَـ
ِ َٞ َٓ ِٚ ٤ ۪ ْاُلُ ِْ َي كٟر َ َشَٝ  َۚبَٜ َٗٞغ
ُ خً ر َ ِْ َج٤َ ِْ َٕ ِؽٞر َ ْغز َ ْخ ِش ُعَٝ ًّب٣ه ِش
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ
İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze balık eti yer,
takındığınız süsler çıkarırsınız. O‟nun ikramını aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki
teşekkür edersiniz.

(Neml 27/62)

َ ن
ْ ُٔ ُت ْا٤
ُّ ُِق ا
ُ ُ ۪غ٣ ْٖ َّٓ َ ا
 َٓ َغ هَُِٰٚ ك َءا
ِ  ْغ َؼُِ ٌُ ْْ ُخَِلَب َء ْاَلَ ْس٣َ َٝ  َءٞغ
َِّللا
ُ  ٌْؾ٣َ َٝ ُٙط َّش اِرَا دَ َػب
ً َِ۪ه
ََٕٝل َٓب رَزَ ًَّ ُش٤
Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün
hâkimleri yapan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz!
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(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َّٓ َ ا
َُِٰٚ ۪ َءاٚ َس ْؽ َٔ ِز١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُ َج ْؾ ِشَٝ د ْاُ َج ِ ّش
ْ ََذ٣ َْٖ٤ب َػ ثُ ْؾ ًشا َث٣َ اُش
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ َّللاُ َػ َّٔب
 ه٠ََُّللاِ رَؼَب
َٓ َغ ه
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce
rüzgârları müjdeci olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş
koştuklarından uzaktır.

(Neml 27/64)

اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ َُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٔ غ
 َٓ َغ هَُِٰٚ ك َءا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren
kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi
getirin.”
(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ َُّللا
ُ هُ َِ هُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِؽ َش ًَبئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında bir şeyi baştan yaratacak sonra onu tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Baştan yaratan ve onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?”

(Neml 27/65)

َُُٕٞ ْجؼَض٣ ََّٕب٣ََٕ اَٝ ْؾؼُ ُش٣  َٓبَٝ َُّللا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ ِك٣َ هُ َْ ََل
ْت ا ََِّل ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ٤َك ْاُـ
De ki; “göklerde ve yerde olan gaybı Allah’tan başka kimse bilemez. Onlar ne zaman yeniden
diriltileceklerini fark edemezler.”
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(Nahl 16/20)

َ َُٕٞ ْخُِو٣َ َّللاِ ََل
َُُٕٞ ْخَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞ ْذػ٣َ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri yaratılmış
durumdadırlar.

(Nahl 16/21)

َُُٕٞ ْج َؼض٣ ََّٕب٣ََٕ اٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ بء
ٍ َۚ ٤َ  ُْش ا َ ْؽ٤اد َؿَٞ ْٓ َ ا
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.

(Neml 27/66)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ُٔ ِْ َّاس َى ِػ
َُٕٞٔ ب َػَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ َْ َ ۠ٓب ثَٜ ْ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َاَل ِخ َش ۠ٓحِ ث
َ ثَ َِ اد
Aslında onların ahireti idrak edecek ilimleri vardır. Aslında onların esas sorunu duydukları
şüphedir. Aslında onlar sanki kördürler.
(İbrahim 14/9)

 ْْ ا ََِّلُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَ ۬ ُإا اَُّز٣ ْْ ََُا
ِ۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ثِ َٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثُُٞهَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢ ۪ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا اُّٝد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ َّْللاُ َعب َءر
ه
ت
ُ  ؽ ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ ۪اَِّٗب َُلَٝ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ َََُِٗ٘ب اٞػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin haberlerini ise
Allah‟tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle gelmişlerdi ama onlar, lafı ağızlarına tıkayarak şöyle
demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden dolayı da kuşku
veren bir şüphe içindeyiz.”

(İbrahim 14/10)

ْ َُهَب
ْْ ٌُ ِثَُُٞٗ ْـ ِل َش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٤ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ ََّٰٔبه ِش اُغ
ُ َ ْذ٣ ك
ِ ََّللاِ ؽ ٌَّي ك
ُ ذ ُس
 ه٢ِ ْْ اَكُٜ ُِع
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبُّٝقذ
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝذ٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ثَؾَش ِٓضَُِْ٘ب ر ُ ۪شُُٞ هَب٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ َش ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َِٗب ثَُٞ ْؼجُذ ُ َٰاثَب ۬ ُؤَٗب كَأْر٣
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçiler de şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah‟ın hakkında şüphe olabilir mi? O, sizi kötü
alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda bulunuyor.” Onlar ise “Siz
de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o
halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!” demişlerdi.
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(İbrahim 14/11)

ْ َُهَب
 َٓبَٝ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ ٣َ ْٖ َٓ ٠َِٰ  ُٔ ُّٖ َػ٣َ ََّللا
ُ  ْْ ُسُٜ َُ ذ
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ٌُ ُِْ ْْ ا ِْٕ ٗ َْؾ ُٖ ا ََِّل َثؾَش ِٓضُٜ ُِع
َ ِْ غ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ ز٤َ ِْ ََّللاِ ك
ُ  ٌُ ْْ ِث٤َ ًَِبَٕ ََُ٘ب ا َ ْٕ َٗأْر
 ه٠َِ َػَٝ َِّللا
بٕ ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه
ٍ ط
Elçileri onlara dedi ki “Doğru, biz de tıpkı sizin gibi bir insanız. Ama Allah, gerek gördüğü kullarına iyilikte
bulunur. Allah‟ın izni olmadan size boyun eğdirecek bir delil getirmek bizim elimizde değildir. Müminler, yalnız
Allah‟a güvenip dayansınlar.

(Hac 22/55)

ٍّ ْٞ ٣َ اة
َّ ُ ُْ اُٜ َ٤ِ رَأْر٠ُ َؽزهْٚ٘ ِٓ  ٍخ٣َ  ِٓ ْش٢ ۪ا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ضَ ا ٍُ اَُّز٣َ  ََلَٝ
ُ َ ْْ َػزُٜ َ٤ِأْر٣َ ْٝ َ غب َػخُ َث ْـزَخً ا
ْ٤ٍ َ۪ػو
Ama O‟nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da
kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.

(Neml 27/67)

َٕٞ َٰا َثب ۬ ُؤَٗب اَئَِّ٘ب َُ ُٔ ْخ َش ُعَٝ ا َءاِرَا ًَُّ٘ب ر ُ َشاثًبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Ayetleri görmezlikte direnenler şöyle derler: “Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra
gerçekten tekrar çıkarılacak mıyız?

(Neml 27/68)

۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ به
َ َ زَا ا ََِّل اَٰٛ ِْٕ  َٰاثَب ۬ ُؤَٗب ِٓ ْٖ هَ ْج َُ اَٝ ُٖ زَا ٗ َْؾَٰٛ  ِػ ْذَٗبُٝ َُوَ ْذ
Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir
şey değildir.”
(Nahl 16/24)

۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ به
َ َ ا اُُٞ ْْ َٓبرَا ا َ ْٗضَ ٍَ َسثُّ ٌُ ْْ هَبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.

(Nahl 16/25)

عب َء َٓب
ِ ًَ ْْ ُٛ اس
ِ ُ٣ َٖ٣ ۪صَ ِاس اَُّزْٝ َ  ِٓ ْٖ اَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ًبَِٓخ
َ  ِْش ِػ ِْ ٍْ ا َ ََل٤َ ْْ ِثـُٜ َُِّٗٞن
َ َصْٝ َ ا اُِِٞٔ  ْؾ٤َ ُِ
َٕٝ ِض ُس٣َ
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin
günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!
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(Enam 6/25)

ْٕ  ِاَٝ  ْه ًشاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َعؼَ َِْ٘ب َػَٝ  َۚ َْي٤ََُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
زَا ا ََِّلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا َعب ۫ ُؤ َى٠ب َؽز هَٜ ِا ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍخ ََل٣ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َش٣
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ به
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur‟ân‟a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün âyetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”

(Mutaffifın 83/13)

۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ به
َ َ َبرَُ٘ب هَب ٍَ ا٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُز
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Mutaffifın 83/14)

َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ ًَ ََّل َث َْ۔ َسإَ َػ
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.

(Neml 27/69)

ُ ْٗ ك كَب
َٖ٤۪ٓ ْق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ ْاُ ُٔ ْغ ِش
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
َ ٤ًَ اٝظ ُش
De ki: “Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın.”
(Rum 30/9)

ُ ْ٘ ٤َ ك َك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٕد كَ َٔب ًَب
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َعب َءرَٝ َبٛٝب ا َ ًْض َ َش ِٓ َّٔب َػ َٔ ُشَٛ ٝ َػ َٔ ُشَٝ ك
ُ َ اَصَٝ ً حَّٞ ُه
َ ا ْاَلَ ْسٝبس
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
ْ ٤َ ُِ َُّللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ه
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler. Öncekiler
bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların şenlendirmelerinden daha çok
şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar
kendilerine yaptılar.
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(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ ٤َ ك َك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َشُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاَلَ ْس٢بسا ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ك كَ َٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ِث َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُؽ
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َعب َءر
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.

(Muhammed 47/10)

ُ ْ٘ َ٤َك ك
ْْ ُۘ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ْْ دَ َّٓ َش هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
بَٜ َُُٖ ا َ ْٓضَب٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Neml 27/70)

ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣ ن ِٓ َّٔب
َ ٢ ۪ ََل ر َ ٌُ ْٖ كَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ََل ر َ ْؾضَ ْٕ َػَٝ
ٍ ٤ْ م
Sen onlara üzülme; kurdukları oyundan dolayı için daralmasın.
(Nahl 16/127)

ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣ ن ِٓ َّٔب
ْ اَٝ
فج ُْش َى ا ََِّل ِث ه
َ ٢ ۪ ََل ر َيُ كَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ََل ر َ ْؾضَ ْٕ َػَٝ ِبّٰلل
َ  َٓبَٝ ف ِج ْش
ٍ ٤ْ م
Sen sabret /duruşunu bozma. Senin sabırlı davranman ancak Allah‟ın yardımı ile olur. Onlar için üzülme.
Kurdukları tuzaktan dolayı da için daralmasın.

(Neml 27/71)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.
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(Zariyat 51/13)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣ بس
ِ َُّ٘ ا٠َِ ْْ َػُٛ َّ ْٞ ٣َ
Sordukları, kendilerinin ateşte yanacakları gündür!

(Zariyat 51/14)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغٚ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث١ ۪زَا اَُّزَٰٛ ْْ ٌُ َ ا كِزَْ٘زُٞهُٝر
O gün onlara; “Yaktığınız ateşin tadına varın; bir an önce gelmesini istediğiniz işte bu” denecek.

(Mülk 67/25)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Dediğiniz doğruysa onun ne zaman olacağını da söyleyin.” derler.

(Mülk 67/26)

هُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُ ِؼ ِْ ُْ ِػ ْ٘ذَ ه ه
ٖ٤ش ُٓ ۪ج٣ ۪اَِّٗ َٔب اَٗ َ۬ب َٗزَٝ َِّللا
De ki “O bilgi, Allah katındadır. Ben, sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”

(Mülk 67/27)

ْ َٔـ٤ُ ُص ُْلَخً ۪عْٙٝ َ كََِ َّٔب َسا
َُٕ۪ٞ رَذَّػٚ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث١ ۪زَا اَُّزَٰٛ ََ ٤ ۪هَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ اَُّزٙٞ ُعُٝ ذ
O tehdidi yakından görünce ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin yüzleri fenalaşır ve onlara “Öğrenmek
istediğiniz şey budur” denir.

(Enbiya 21/38)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
“Şu sözü verilen gün ne zamanmış?” derler. Doğruysanız, söyleyin.

(Enbiya 21/39)

ُ ْٖ  ََل َػَٝ بس
ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٛ سٞ
َ َُّ٘ ُْ اِٜ ِٛ ٞ ُعُٝ ْٖ َٕ َػُّٞ ٌُل٣َ َٖ ََل٤ا ۪ؽَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ْؼَِ ُْ اَُّز٣َ ْٞ َُ
ِ ُٜ ظ
َٕٝق ُش
َ ْ٘ ُ٣
Ayeti görmezlikten gelen kâfirler, ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.
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(Enbiya 21/40)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ َبََّٕٛ َسدُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣  ْْ كَ ََلُٜ ُ زَٜ  ْْ َث ْـزَخً كَز َ ْجِٜ ٤ َ۪ث َْ رَأْر
َٕٝظ ُش
Aslında o gün onlara ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine
göz açtırılacaktır.

(Neml 27/72)

َُِٕٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ل اَُّز
ُ ِف َُ ٌُ ْْ َث ْؼ
َ َٕ َسدٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ َٰهُ َْ َػغ
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı belki de yanı başınızdadır.
(İsra 17/11)

ً بٕ َػ ُغ
َّ ُبٕ ِثب
ُ غ
ُ غ
َلٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ  ِْش٤ُ ِث ْبُ َخٙؾ ِ ّش د ُ َػب َء
ِ ْ ُ ْذع٣َ َٝ
َ ْٗ اَل
َ ْٗ اَل
İnsan kötülüğü, iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir.

(Enbiya 21/37)

ُ غ
ٕٞ
ِ ْ َُخ ِِن
َ ٍَ بٕ ِٓ ْٖ َػ َغ
َ ْٗ اَل
ِ ُِ كَ ََل ر َ ْغز َ ْؼ ِغ٢ َ۪بر٣ ٌُ ْْ َٰا٣عب ُ ۪س
İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Siz acele etmeyin; size âyetlerimi göstereceğim.

(Neml 27/73)

ْ َ كُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣ ُ ْْ ََلٛ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ بط
ِ َُّ٘ ا٠َِػ
َ ٍَ ن
Senin Rabbin insanlara karşı iyilik ve ikram sahibidir. Ancak onların çoğu teşekkür etmez.
(Yunus 10/60)

َ  َٓبَٝ
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
 َٔ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ِة
 ه٠ََِٕ َػَٝ ْلز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ظ ُّٖ اَُّز
ِ َُّ٘ ا٠َِن ٍَ َػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣  ْْ ََلُٛ ا َ ًْض َ َش
Bir yalanı Allah‟a atfedenler, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Şurası bir gerçek ki Allah‟ın insanlara ikramı
çoktur ama onların çoğu görevlerini yerine getirmezler.
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(Mümin 40/61)

َه
بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
ْق ًشا ا َِّٕ ه
ِ َُّ٘ ا٠َِن ٍَ َػ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ َّ۪للاُ اَُّز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için oluşturan Allah‟tır. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Şurası bir gerçek ki
Allah‟ın insanlara ikramı çoktur ama insanların çoğu teşekkür etmezler.

(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ  ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ فذ
Senin Rabbin içlerinde taşıdıklarını da açığa vurduklarını da çok iyi bilir.
(Mülk 67/13)

سُٝ
ِ ْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّ۪ٚٗ اٚا ِثٝ ُشَٜ اع
ْ ِٝ َ َُ ٌُ ْْ اْٞ َا هٝا َ ِع ُّشَٝ
ُّ ُد ا
ِ قذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Mülk 67/14)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ ََ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َخَِن٣ ا َ ََل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O‟dur.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ َٔ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ك ا ََِّل ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerin ve yerin her gaybı mutlaka, açık bir Kitap’ta kayıtlıdır.
(Enam 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ َٞ ُٛ ب ا ََِّلَٜ ُٔ ََِ ْؼ٣ ت ََل
 َس َه ٍخَٝ ْٖ ِٓ و
ِ ٤ْ َُ َٓلَبرِ ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  ََل َسَٝ ك
ُ ٢ ۪ ََل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ ََِ ْؼ٣ ا ََِّل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ َ۪ب ِث ٍظ ا ََِّل ك٣  ََلَٝ ت
ٍ ه
ِ د ْاَلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah‟ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.
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(Fatır 35/38)

سُٝ
ِ ْ ثِزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗك ا
ِ اَٞ ََّٰٔت اُغ
ُّ ُد ا
ا َِّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ٤ْ َّللاَ َػب ُِ ُْ َؿ
ِ قذ
Allah, göklerin ve yerin gizli bilgilerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.

(Neml 27/76)

ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ ١ ۪ ََ ا َ ًْض َ َش اَُّز٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ ث٠َِٰ ػ
ُّ َُو٣ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ َِّٕ ا
َ ـ
Bu Kur’an, İsrailoğulları’nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.
(Yunus 10/37)

ََ ٤ر َ ْل ۪قَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َ ث١ ۪نَ اَُّز٣ ۪قذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ دُٟ ْلز َ َٰش٣ ْٕ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ اَٰٛ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٓ۠ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُؼَبِٚ ٤ ْ۪ت ك
َٖ٤
ِ ْاُ ٌِزَب
َ ٣ة ََل َس
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla
doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan
kitaptır.

(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓض٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ذ ِٓ ْٖ ثِٛ ذَ ؽَبِٜ ؽ
َ َٝ ِ۪ٚ ًَلَ ْشر ُ ْْ ثَٝ َِّللا
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ا ْعز َ ٌْجَ ْشر ُ ْْ ا َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰب
De ki “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları‟ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin dengi olduğuna
şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir
gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.”

(Neml 27/77)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخ ُِ ِْ ُٔإَٝ ًٟذُٜ َُ َُِّٚٗاَٝ
Kur’an, mutlak doğruyu gösterir, müminler için de bir ikramdır.
(Yunus 10/57)

َ  ِػْٞ َٓ ْْ ٌُ ْبط هَ ْذ َعب َءر
 َس ْؽ َٔخَٝ ًٟذُٛ َٝ سُٝ
ُّ ُ ا٢ِ ِؽلَبء ُِ َٔب كَٝ ْْ ٌُ ّظخ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََب ا٣
ِ قذ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram
gelmiştir.
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(İsra 17/82)

َّ ُذ٣َ ۪ض٣  ََلَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخ ُِ ِْ ُٔإَٝ  ِؽلَبءَٞ ُٛ ُٗ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ْاُوُ ْش َٰا ِٕ َٓبَٝ
بسا
ً غ
َ َٖ ا ََِّل َخ٤۪ٔ ُِ اُظب
Kur‟ân‟dan indirdiğimiz şeyler, inanıp güvenenler için bir şifa ve bir ikramdır. Bunlar yanlış yapanların sadece
yıkımını artırır.

(Neml 27/78)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ َٚۚ ۪ ِٔ ٌْ  ْْ ثِ ُؾُٜ َ٘٤ْ  َث٢ ْو ۪ن٣َ ا َِّٕ َسث ََّي
ُْ َۚ ٤ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
Senin Rabbin, aralarında hükmünü vermek için onları yargılayacaktır. O güçlüdür, her şeyi
bilir.
(Bakara 2/113)

َ ٠َِٰ دُ َػُٜٞ ٤َ ُذ ْا
ٍء٢ْ ؽ
ِ غ
ِ َُهَبَٝ  ه ٍء٢َ
ِ غ
ِ َُهَبَٝ
َ ٤ْ َُ ٟق َٰبس
َ ٤ْ َُ ُدُٜٞ ٤َ ُذ ْا
َ َُّ٘ذ ا
َ َُّ٘ذ ا
ْ  ؽ٠َِٰ  َػٟق َٰبس
 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ْؾ ٌُ ُْ ث٣َ ُبّٰلل
 َۚ ْْ كَ هِٜ ُِ ْٞ ََٕ ِٓضْ ََ هُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٖ ََل٣ ۪بة ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ اَُّز
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُِْٞز٣َ ْْ ُٛ َٝ
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ك
Kitab‟ı okudukları halde, Yahudiler, “Hristiyanların bir temeli yoktur”; Hristiyanlar da “Yahudilerin bir temeli
yoktur” derler. Bilmeyenler de böyle söylerler. Allah, anlaşamadıkları konuda Kıyamet günü aralarında kararını
verecektir.

(Yunus 10/93)

َّ َِٖٓ ْْ ُٛ  َسصَ ْهَ٘بَٝ م
ْ د كَ َٔب
ُْ ُٛ  َعب َء٠ا َؽزهُٞاخزََِل
ِ َۚ ّجَب٤ِ اُط
ِ َ اَّٞ َ ََ ُٓج٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘أَْٗب ثَّٞ ََُوَ ْذ ثَٝ
ٍ ف ْذ
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢َ ْو ۪ن٣ ْاُ ِؼ ِْ ُْ ا َِّٕ َسث ََّي
İsrailoğullarını doğru bir yurda yerleştirmiş, kendilerine temiz rızıklar vermiştik. Onlara bu bilgi gelinceye
kadar ayrılığa düşmemişlerdi. Senin Rabbin, anlaşamadıkları konularda kıyamet günü aralarında hüküm
verecektir.

(Neml 27/79)

ٖ٤
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ كَز
ِ ن ْاُ ُٔ ۪ج
ِ ّ  ْاُ َؾ٠ََِّللاِ اَِّٗ َي َػ
Sen Allah'a dayan. Çünkü apaçık gerçekler üzerindesin.

34

(Ankebut 29/49)

َّ برَِ٘ب ا ََِّل٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ َْ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪س اَُّزُٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َِّ۪٘بد ك٤بد َث٣َ  َٰاَٞ ُٛ َْ َث
ِ فذ
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmez.

(Zuhruf 43/43)

ْ كَب ْعز َ ْٔغ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ  َۚ َْي اَِّٗ َي َػ٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ  ا١ ِ۪ي ِثبَُّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

(Neml 27/80)

َٖ٣ا ُٓ ْذ ِث ۪شْٞ ََُّٝ ق َّْ اُذُّ َػب َء اِرَا
ُّ ُ ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ اَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُاَِّٗ َي ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ ْا
Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman, sağırlara da dinletemezsin.
(Yunus 10/42)

َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ا ََلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ َّْ ق
َ ْٗ َ  َْي اَكَب٤ََُِٕ اُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ُّ ُذ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا
İçlerinden seni duyanlar da vardır. Ama sen sağırlara dinletebilir misin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa!

(Yunus 10/43)

ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َْٕٝق ُش
َ ْٗ َ  َْي ا َكَب٤َُِظ ُش ا
ِ ُج٣ ا ََلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ ٢
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ ذ ر
İçlerinden sana bakanlar da vardır. Ama sen körlere yol gösterebilir misin? Hele bir de basiretsizlik ediyorlarsa!

(Zuhruf 43/40)

ٖ٤
َ ْٗ َ اَكَب
ُّ ُذ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا
َ ٢ ۪ َٓ ْٖ ًَبَٕ كَٝ ٢
ٍ م ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ  رْٝ َ ق َّْ ا
Sağıra işittirebilir; kör olana yol gösterebilir misin? Açık bir sapıklık içinde olan da bunlar gibidir.

(Enbiya 21/45)

َُٕٝ ْ٘زَ ُس٣ ق ُّْ اُذُّ َػب َء اِرَا َٓب
ُّ َُ ْغ َٔ ُغ ا٣  ََلَٝ ِ ٢ُۘ  ْؽَٞ ُهُ َْ اَِّٗ َٔب ا ُ ْٗز ُِس ًُ ْْ ثِ ْب
De ki “Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları sırada yapılan çağrıyı işitmezler.”
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(Neml 27/81)

َُٕٞٔ ِِ  ْْ ُٓ ْغُٜ ََبرَِ٘ب ك٣ُإْ ِٓ ُٖ ثِ َٰب٣ ْٖ َٓ  ْْ ا ِْٕ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا ََِّلِٜ ِم ََلَُز
َ ْٗ َ  َٓب اَٝ
َ ْٖ  ِ َػ٢ْٔ ُ ْاُؼ١ِبدَٜ ِذ ث
Körlere yol tarif ederek yanlışına engel olamazsın. Sen, sadece ayetlerimize inanarak teslim
olanlara dinletebilirsin.
(Yasin 36/9)

َ عذًّا كَب َ ْؿ
َْٕٝق ُش
ِ ُج٣  ْْ ََلُٜ َُ ْْ كَٛ٘ب٤ْ ؾ
َ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ عذًّا
َ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ َعؼَ َِْ٘ب ِٓ ْٖ ثَٝ
Sanki hem önlerine bir engel hem de arkalarına bir engel koyup kuşatmışız da göremiyorlar.

(Yasin 36/11)

ّ َت كَج
ْ٣ٍ ا َ ْع ٍش ًَ ۪شَٝ ٍُ ِث َٔ ْـ ِل َشحٙؾ ِْش
َّ ٢ِ
ِ َۚ ٤ْ َاُش ْؽَٰٔ َٖ ِث ْبُـ
َ  َخؾَٝ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس َٓ ِٖ ارَّجَ َغ اُ ِزّ ًْ َش
Sen ancak, içten içe Rahman‟dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara, durumlarının
düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.

(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب ََلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ ٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ  ِاص َسحَٝ  ََل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ ء٢ْ ؽ
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ حَِٰٞ ق
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ثِ ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ٠ًَز َضَ ه٣
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ق
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Neml 27/82)

برَِ٘ب ََل٣َ ا ِث َٰبُٞٗبط ًَب
ِ  ْْ دَاثَّخً َِٖٓ ْاَلَ ْسُٜ َُ  ْْ ا َ ْخ َش ْعَ٘بِٜ ٤ْ َِ ٍُ َػْٞ َهَ َغ ْاُوَٝ اِرَاَٝ
َ َُّ٘ ْْ ا َ َّٕ اُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ ك ر
َُٕٞ٘ ِهُٞ٣
Haklarındaki karar kesinleşince onlar için yerden bir canlı çıkarırız; onlara, insanların Allah’ın
âyetlerine kesin bir güvenle güvenmediklerini söyler.
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(Kehf 18/55)

ُعَّ٘خ
ُ ْْ ُٜ ٤َ  ْْ ا ََِّل ا َ ْٕ رَأ ْ ِرُٜ َّا َسثٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َ َٝ ٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َعب َءُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
اة هُجُ ًَل
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ٤َ ِأْر٣َ ْٝ َ َٖ ا٤ َُّ۪ٝ َْاَل
Kendilerine doğru yolu gösteren biri çıktığında insanları inanıp güvenmekten ve Rablerinden bağışlanma
dilemekten alıkoyan nedir? Eskilerin başına gelenlerin gelmesini veya ahiret azabının karşılarına dikilmesini mi
bekliyorlar?

(Hud 11/56)

٠َِٰ  َػ٢ّب ا َِّٕ َس ۪ثَٜ  ِز٤َ َبف
 ه٠َِ ًَّ ِْذُ َػَٞ َ  ر٢ّ۪ٗ ِا
ِ ٘ َٰا ِخز ِثَٞ ُٛ  َس ِثّ ٌُ ْْ َٓب ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخ ا ََِّلَٝ ٢َّّللاِ َس ۪ث
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ
“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a güvenip dayandım. O‟nun eli altında olmayan tek canlı
yoktur. Benim Rabbim hep doğru olanı yapar.”

(Hud 11/57)

َُٚٗٝن ُّش
ُ َ  ََل رَٝ ْْ َۚ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ َ ه٢ّق َس ۪ث
ُ ِِ َ ْغز َ ْخ٣َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ۪ اٚا كَوَ ْذ ا َ ْثَِ ْـز ُ ٌُ ْْ َٓب ا ُ ْس ِع ِْذُ ِثْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ع٤ ۪ءٍ َؽل٢َ
َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ  َػ٢ّْـًٔب ا َِّٕ َس ۪ث٤ؽ
“Siz yüz çevirecekseniz çevirin. Ben size elçi olarak gönderildiğim konuyu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize
başka bir topluluk getirir ve siz de onların kılına dokunamazsınız. Çünkü benim Rabbim her şeyi korur.”

(Hadid 57/8)

َۚ َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ َٓب َُ ٌُ ْْ ََل رُإَٝ
ْْ ُ ضَبهَ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤۪ٓ َهَ ْذ ا َ َخزَٝ ْْ ٌُ ّا ثِ َش ِثُِٞ٘ٓ ْ ًُ ْْ ُِزُإٞػ
ُ َ ْذ٣ ٍُ ٞع
ُ اُش
َّ َٝ ِبّٰلل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Sizin neyiniz var ki Allah‟a ve elçisine güvenmiyorsunuz? Oysa o, sizden kesin söz almış olan Rabbinize
güvenmeye çağırıyor. Söz verirken güvendiyseniz şimdi de güvenin.

(Neml 27/83)

ُ  َّ ٗ َْؾْٞ ٣َ َٝ
َُٕٞصَ ػُٞ٣ ْْ ُٜ َب ِرَ٘ب ك٣َ ِة ِث َٰب
ُ ُّ ٌَز٣ ْٖ َّٔ ِٓ  ًعبْٞ َؾ ُش ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ك
Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları bölük bölük toplayacağımız mahşer
gününde bir yere gitmelerine imkân verilmez.
(Zilzal 99/2)

بَٜ َُك اَصْوَب
ِ ا َ ْخ َش َعَٝ
ُ ذ ْاَلَ ْس
Yer, ağırlıklarını atınca,
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(Zilzal 99/3)

ُ غ
 َۚبَٜ َُ بٕ َٓب
ِ ْ ٍَ هَبَٝ
َ ْٗ اَل
İnsan, “Bu yere ne olmuş!” deyince,

(Zilzal 99/4)

ُ ّ َٓئِ ٍز ر ُ َؾذْٞ َ٣
َبٛبس
َ َِس ا َ ْخج
Yer, bütün haberlerini o gün anlatacaktır.

(Zilzal 99/5)

بَٜ َُ ٠ َٰؽْٝ َ ِثب َ َّٕ َسث ََّي ا
Çünkü senin Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.

(Zilzal 99/6)

ْْ ُٜ َُا ا َ ْػ َٔبْٝ ُ َش٤ُِ بط ا َ ْؽزَبرًب
ْ َ٣  َٓئِ ٍزْٞ َ٣
ُ َُّ٘قذ ُُس ا
O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin.

(Rum 30/43)

ْ
َُٕٞقذَّػ
َّ َ٣  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ َِّللا
ُ َِٖٓ هَُٚ َّّ ََل َٓ َشدْٞ َ٣ ٢
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ِكَبَه
َ َِأر٣ ْٕ َ ّ ِْ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah‟ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap. O gün
insanlar bölük bölük olurlar.

(Neml 27/84)

ُ ٤َُ ْْ ر ُ ۪ؾَٝ ٢ ۪بر٣َ  اِرَا َعب ۫ ُؤ هَب ٍَ ا َ ًَزَّ ْثز ُ ْْ ِث َٰب٠َؽز ه
ََُِٕٞٔ ب ِػ ِْ ًٔب ا َ َّٓبرَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼَٜ ِا ثٞط
Huzurumuza geldiklerinde de onlara şöyle denir: “Anlayıp dinlemeden ayetlerimiz karşısında
yalan mı söylediniz? Ya da neydi o yapıp ettikleriniz?”
(Mülk 67/8)

ش٣ ۪أ ْ ِر ٌُ ْْ َٗز٣َ ْْ ََُب اَٜ ُ  ْْ خَضَ َٗزُٜ ََُعب
َ طْٞ َب كَٜ ٤ ۪ ك٢
َ  ِْع ًَُِّ َٔب ا ُ ُْ ِو٤َ َُّض َِٖٓ ْاُـ٤َٔ َ ر َ ٌَبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.
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(Mülk 67/9)

ش٤
هُ َِْ٘ب َٓب ٗ ََّض ٍَ هَٝ ش كَ ٌَزَّ ْثَ٘ب٣ ۪ هَ ْذ َعب َءَٗب َٗز٠َِٰ ا َثُُٞهَب
َ ٢ ۪ َۚ ٍء ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ك٢َ
ٍ م ََل ٍٍ ًَ ۪ج
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ ؽ
“Evet” derler; “bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık
içindesiniz” dedik.

(Mülk 67/10)

ش٤
َّ ُة ا
ْ َ  ا٢ ۪ َٗ ْؼ ِو َُ َٓب ًَُّ٘ب كْٝ َ  ًَُّ٘ب َٗ ْغ َٔ ُغ اْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ِ ف َؾب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık.” derler.

(Mülk 67/11)

ش٤
َّ ُة ا
ْ َغ ْؾوًب َِل
ُ َ َۚ ْْ كِٜ ِا ثِزَ ْٗجُٞكَب ْػز َ َشك
ِ ف َؾب
ِ غ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Neml 27/85)

َ  ْْ ِث َٔبِٜ ٤ْ َِ ٍُ َػْٞ َهَ َغ ْاُوَٝ َٝ
ََُٕٞ ْ٘ ِطو٣  ْْ ََلُٜ َا كُٞٔ َِظ
Yaptıkları yanlışlara karşılık aleyhlerindeki tehdit gerçekleşecek; onlar ağızlarını bile
açamayacaklar.
(Müminun 23/115)

ََُٕٞ٘ب ََل ر ُ ْش َعؼ٤ْ َُِاََّٗ ٌُ ْْ اَٝ اَكَ َؾ ِغ ْجز ُ ْْ اََّٗ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ َػجَضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Mürselat 77/34)

َٖ٤ َٓ ِئ ٍز ُِ ِْ ُٔ ٌَزّ ِ۪ثْٞ َ٣ َْ٣َٝ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/35)

ََُٕٞ ْ٘ ِطو٣  ُّ ََلْٞ َ٣ زَاَٰٛ
Bu, onların konuşamayacakları gündür.
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(Mürselat 77/36)

َٕٝ ْؼزَز ُِس٤َ َ ْْ كُٜ َُ ُٕ َُإْ ر٣  ََلَٝ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.

(Neml 27/86)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ْ۪ق ًشا ا َِّٕ ك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ْغ٤َ ُِ ََ ٤ْ َُّا اََّٗب َع َؼ َِْ٘ب اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
Görmezler mi ki, dinlensinler diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yarattık. İnanan bir toplum
için bunda belgeler vardır.
(Kasas 28/71)

ْْ ٌُ ٤ ۪أْر٣َ َِّللا
 ُْش ه٤ َؿَُِٰٚ  َٔ ِخ َٓ ْٖ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ ع ْش َٓذًا ا
ز ُ ْْ ا ِْٕ َع َؼ ََ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ ََ ٤ْ َُّ ٌُ ُْ ا٤ْ ََِّللاُ َػ
َُٕٞبءٍ اَكَ ََل ر َ ْغ َٔؼ٤َ ن
ِ ِث
De ki, hiç düşündünüz mü; Allah geceyi kıyamete kadar sürdürse, Allah„ın dışında size ışık getirecek ilah
kimdir? Dinlemiyor musunuz?

(Kasas 28/72)

َ َُِٰٚ  َٔ ِخ َٓ ْٖ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ع ْش َٓذًا ا
ْْ ٌُ ٤ َ۪أْر٣ َِّللا
 ُْش ه٤ؿ
ز ُ ْْ ا ِْٕ َع َؼ ََ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ بس
َ َٜ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٤ْ ََِّللاُ َػ
َْٕٝق ُش
ِ  اَكَ ََل رُجِٚ ٤ َ۪ٕ كٌُُٞ٘  ٍَ ر َ ْغ٤ْ َِِث
De ki, hiç düşündünüz mü; Allah gündüzü kıyamete kadar sürdürse, Allah„ın dışında size rahatlayacağınız
geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz? ”

(Kasas 28/73)

ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘ بس ُِز َ ْغ
ََُٕٝؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ ِِ۪ٚ ن
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ۪ َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اِٚ ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔزَٝ
Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki
teşekkür edersiniz.

(Mümin 40/61)

َه
بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
ْق ًشا ا َِّٕ ه
ِ َُّ٘ ا٠َِن ٍَ َػ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ َّ۪للاُ اَُّز
ََٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için oluşturan Allah‟tır. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Şurası bir gerçek ki
Allah‟ın insanlara ikramı çoktur ama insanların çoğu teşekkür etmezler.
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(Neml 27/87)

ٌَّ ًُ َٝ َُّللا
َ ْٖ َٓ ك ا ََِّل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِع َٓ ْٖ ك
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُخ ك٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ؽب َء ه
َ س كَلَ ِضٞ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ِ ق
َٖ٣اخ ۪ش
ِ َُ دْٙٞ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah’ın güven verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan
kaskatı kesilecek, hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.
(Ta Ha 20/102)

ُ ٗ َْؾَٝ سٞ
 َٓئِ ٍز ُص ْسهً َۚبْٞ َ٣ َٖ٤۪ٓ ؾ ُش ْاُ ُٔ ْغ ِش
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُخ ك٣ َّ ْٞ َ٣
ِ ق
Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkârları gözleri görmez bir halde toplayacağız.

(Hac 22/1)

ْ٤ء َػ ۪ظ٢ْ ؽ
َ غب َػ ِخ
َّ ُا َسثَّ ٌُ َۚ ْْ ا َِّٕ صَ ُْضَ َُخَ اُٞبط ارَّو
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َب ا٣َ
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.

(Hac 22/2)

ْ َمؼ
ٟر َ َشَٝ بَٜ َِْٔ د َؽ ْٔ ٍَ َؽ
ِ ن ُغ ًُ َُّ رَا
َ َ رَٝ ذ
َ مؼَ ٍخ َػ َّٔب ا َ ْس
ِ  َُ ًُ َُّ ُٓ ْشَٛ ب ر َ ْزَٜ َْٗٝ  َّ ر َ َشْٞ َ٣
ذ٣ ۪ؽذ
َ َِّللا
ُ ِ ْْ ثُٛ  َٓبَٝ ٟع ٌَ َٰبس
ُ بط
اة ه
َ َ َُٰ ٌِ َّٖ َػزَٝ ٟغ ٌَ َٰبس
َ َُّ٘ا
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah‟ın azabı onları iyice sarar.

(Zümer 39/68)

َۚ ؽب َء ه
َّللاُ ص ُ َّْ ُٗ ِل َخ
َ ْٖ َٓ ك ا ََِّل
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِق ِؼنَ َٓ ْٖ ك
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
َ َس كٞ
ِ ق
ُ ْ٘ ٣َ ّب٤َ ِ ْْ هُٛ  كَ ِبرَاٟ ا ُ ْخ َٰشِٚ ٤ ۪ك
َٕٝظ ُش
Sura üfürülünce Allah‟ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecek. Sonra ona bir daha
üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

41

(Neml 27/88)

َ ََّ ًُ ََٖ اَرْو١ َّ۪للاِ اَُّز
ٍء٢ْ ؽ
َّ ُ ر َ ُٔ ُّش َٓ َّش ا٢
ِ ب َعَٜ ُغج
ف ْ٘ َغ ه
ُ ة
ِ غ َؾب
َ  ْاُ ِغجَب ٍَ ر َ ْؾٟر َ َشَٝ
َ ِٛ َٝ ً بٓذَح
َُِٕٞش ِث َٔب ر َ ْل َؼ٤ُ خ َ۪جَِّٚٗا
Dağları görürsün de hareketsiz olduklarını sanırsın. Aslında onlar, bulutlar gibi
yürümektedirler. Bu, her şeyi sağlam yapan Allah’ın işidir. O, yaptığınız her şeyin iç yüzünü
bilir.

(Neml 27/89)

َُِٕٞ٘ٓ  َٓئِ ٍز َٰاْٞ َ٣ ٍ ْْ ِٓ ْٖ كَضَ عُٛ َٝ  َۚبَٜ ْ٘ ِٓ ْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َعب َء ِث ْبُ َؾ
Kim güzel iş yapmış olarak gelirse, daha güzelini bulur. Onlar, o günün korku ve dehşetinde
güvende olurlar.

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ كَ ٌُج٤ِ غ
ََُِٕٞٔ َٕ ا ََِّل َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ََْ ر ُ ْغضٛ بس
َّ ُ َٓ ْٖ َعب َء ِثبَٝ
ِ َُّ٘ ا٢ِ ْْ كُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara;
“Ettiğinizden başkasını mı bulacaktınız?”
(Yunus 10/52)

َ َٖ٣ ۪ ََ َُِِّز٤ ۪ص ُ َّْ ه
ََُٕٕٞ ا ََِّل ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِغجْٝ َ ََْ ر ُ ْغضٛ اة ْاُ ُخ ِْ َِۚذ
َ َا َػزُٞهُٝا رُٞٔ َِظ
İlerisinde yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: “Kalıcı azabı tadın bakalım. Kazandığınızın
karşılığından başka ne görecektiniz!”

(Yunus 10/53)

َٖ٣ َٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ثِ ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ ُ َُ َؾ ٌّنَِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ثَٝ ١ هُ َْ ۪اَٞ ُٛ َ ْغز َ ْ٘جِ ۫ ُإٗ ََي ا َ َؽ ٌّن٣َٝ
Senden haber almaya çalışıyorlar, “O gerçek mi?” diye. De ki “Evet! Rabbime yemin ederim ki gerçektir. Ondan
yakanızı kurtaramayacaksınız.”
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(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َك ََل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاَلَ ْس٢ذ َٓب ِك
َ َۚ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ۪ٚد ِث
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ  ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِوُٜ َ٘٤ْ  َث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ن
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden fidye olarak
verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama hakka uygun şekilde yapılmış
ve haksızlığa uğratılmamışlardır.

(Yasin 36/54)

ْ ُ  َّ ََل رْٞ ٤َ ُكَ ْب
َ ظَِ ُْ َٗ ْلظ
ََُِٕٞٔ َٕ ا ََِّل َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ََل ر ُ ْغضَٝ ْـًٔب٤ؽ
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Neml 27/91)

َِٖٓ ًَُٕٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ  ُۘ ٍء٢َ
ْ ُ ًُ َُّ ؽََُٚٝ بَٜ َٓ  َؽ َّش١ ۪ ْاُ َج ِْذَ ِح اَُّزِٙ  ِزَٰٛ َّاَِّٗ َٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ َسة
َٖ٤۪ٔ ِِ ْاُ ُٔ ْغ
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her
şey onundur. Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”
(Bakara 2/126 )

ِ ُ َِٖٓ اُض َّ َٔ َشاَِْٚٛ َ اس ُص ْم ا
ْ ِ ّ ُْ َسة٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
ْ َٝ زَا ثََِذًا َٰا ًِٓ٘بَٰٛ َْ َاعؼ
 ْْ ثِ هُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ د َٓ ْٖ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ
ً َُِ۪ هُٚ َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب ُ َٓ ِز ّؼَٝ ٍَ اَل ِخ ِش هَب
َ م
ش٤
ْ َ َل ص ُ َّْ ا٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
ِ  َػزَا٠َُِٰ ُ اٙط ُّش
ِ َُّ٘ة ا
َ ْثِئَٝ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından, Allah‟a ve ahiret
gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “Ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik
yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(İbrahim 14/35)

َّب
ْ َٝ زَا ْاُجََِذَ َٰا ًِٓ٘بَٰٛ َْ َاعؼ
ْ ِ ّ ُْ َسة٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
ْ َ ا َ ْٕ َٗ ْؼجُذَ ْاَل٢
َّ َِ٘ثَٝ ٢ ْ۪٘اعُ٘ج
َ ٘ف
Bir gün İbrahim şöyle dua etti: “Rabbim! Bu bölgeyi güvenli bir şehir haline getir. Beni ve çocuklarımı putlara
tapmaktan uzak eyle.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
فذَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰشَُّٞللاُ كَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.”
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(Al-i İmran 3/96)

َۚ ۪ٔ َُ ُِ ِْ َؼبًٟذُٛ َٝ بس ًًب
ٍ ٤ْ  ٍَ َثَّٝ َ ا َِّٕ ا
َٖ٤
ِ َُِِّ٘ م َغ
ِ ُٝ ذ
َ  ِث َج ٌَّخَ ُٓ َج١ ۪بط ََُِّز
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese kıbleyi göstersin diye kurulmuştur.

(Al-i İmran 3/97)

ِٖ َٓ ذ
ِ ٤ْ َبط ِؽ ُّظ ْاُج
ِ َُّ٘ ا٠َِ ِ هّٰللِ َػَٝ ُ ًَبَٕ َٰا ًِٓ٘بَِٚ َٓ ْٖ دَ َخَٝ ْ٤
َ َۚ َّ۪ٛ٘بد َٓوَب ُّ اِث َْٰش٤ِ ََبد ث٣ َٰاِٚ ٤ ۪ك
ً ع ۪ج
َ َ ا ْعز
َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْاُؼَب
 َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب َِّٕ هَٝ َل٤
َ طب
َ ٢
َ ِٚ ٤ْ َُِع ا
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
Orada açık göstergeler, İbrahim'in ibadet için durduğu yerler vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu
bulup gidebilenlerin, o Beyt‟te hac yapması, Allah‟ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten
gelirse bilsin ki Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Ankebut 29/67)

َّ ُزَخ٣َٝ ا اََّٗب َع َؼ َِْ٘ب َؽ َش ًٓب َٰا ًِٓ٘بْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
ثِِ٘ ْؼ َٔ ِخَٝ َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ به
ِ َ ْْ اَكَجِ ْبُجِٜ ُِ ْٞ بط ِٓ ْٖ َؽ
ُ َُّ٘ق ا
ُ َط
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ َِّللا
ه
Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı?
Batıla inanacaklar da Allah‟ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?

(Kureyş 106/1)

َ ِ َ۪ل
 ٍْؼ٣ف هُ َش
ِ َل٣
Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,

(Kureyş 106/2)

َ ۪ا
ّ ِ ُ ْْ ِس ْؽَِخَ اِٜ َِلك٣
ْق
ِ َ ؾز
ِ َۚ ٤ق
َّ ُاَٝ بء
bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında da gördükleri için,

(Kureyş 106/3)

ذ
ِ ٤ْ َزَا ْاُجَٰٛ َّا َسةُٝ ْؼجُذ٤َ ِْ َك
Bu Beyt' in Rabbine kulluk etsinler!

(Kureyş 106/4)

ْ َ  ا١ ۪اََُّز
ٍفَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ خُٜ ََ٘ٓ  َٰاَٝ ٍعٞ ْْ ِٓ ْٖ ُعُٜ َٔ َهؼ
Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Rablerine!..
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(Neml 27/92)

َٖ٣م ََّ كَوُ َْ اَِّٗ َٔب اَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْ٘ز ِ۪س
َ ْٖ َٓ َٝ َِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ ا ْاُوُ ْش َٰا ََٕۚ كَ َٔ ِٖ اَٞ ۬ ُِْا َ ْٕ اَرَٝ
“Bir de Kur’an’a uyma emri aldım.” Yola gelen kendisi için gelir. Yoldan çıkan olursa ona de
ki, “Ben sadece uyarıda bulunan bir kişiyim.”
(Yunus 10/108)

ََّ م
َ ْٖ َٓ َٝ َِٚۚ ۪  َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ بط هَ ْذ َعب َء ًُ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ َۚ ْْ كَ َٔ ِٖ ا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََب ا٣ َْ ُه
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ٌُ ْْ ث٤ْ َِ َٓب اَٗ َ۬ب َػَٝ  َۚبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
ِ َ٣ كَ ِبَّٗ َٔب
De ki “Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir. Kim de yoldan
çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”

(Yunus 10/109)

َۚ  ْؾ ٌُ َْ ه٣َ ٠ف ِج ْش َؽزه
َٖ٤۪ٔ ًِ  ُْش ْاُ َؾب٤ َخَٞ ُٛ َٝ َُّللا
ْ اَٝ  َْي٤َُِ ا٠ َٰؽُٞ٣ ار َّ ِج ْغ َٓبَٝ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Ahzab 33/2)

شا٤
 َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا َِّٕ ه٤َُِ ا٠ َٰؽُٞ٣ ار َّ ِج ْغ َٓبَٝ
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.

(Ahzab 33/3)

ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
َل٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah‟ın desteği sana yeter.

(Neml 27/93)

ََُِٕٞٔ  َٓب َسث َُّي ِثـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼَٝ بَٜ َُ۪ٗٞ كَز َ ْؼ ِشكَِٚبر٣ ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪ش٤ع
َ ِهُ َِ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللَٝ
Bir de şunu söyle; “Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O size belgelerini gösterecek ve
onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
(Zariyat 51/20)

َٖ٤ ِ۪٘هُٞٔ ِْ ُِ َبد٣ك َٰا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِكَٝ
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!
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(Zariyat 51/21)

َْٕٝق ُش
ِ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ اَكَ ََل رُج٢ ۪كَٝ
Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz?

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢َِبرَِ٘ب ك٣ ْْ َٰاِٜ ٣عُ٘ ۪ش
ََُّٚٗق ِث َش ِثّ َي ا
ِ ٌْ َ٣ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َؾ ُّن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ََزَج٣ ٠ ْْ َؽزهِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ ۪كَٝ م
َ
ِ اَلكَب
ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

(Fussilet 41/54)

و٤ءٍ ُٓ ۪ؾ٢َ
ِ َ ٍخ ِٓ ْٖ ُِو٣َ  ِٓ ْش٢ ۪ ْْ كُٜ َِّٗا َ ََل ا
ْ ُ ِث ٌُ َِّ ؽَِّٚٗ ْْ ا َ ََل اِٜ ّبء َس ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.
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