SECDE SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌط ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ش ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Secde 32/1)

ُٓ ٌٓ ا
ELİF! LAM! MİM!

(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َضةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ع
َ ٠ة ََل َض
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
(Yunus 10/37)

ًَ ١ر َ ْف ۪صَٚ ِٗ ٠ْ َس٠َ َْٓ١َ ثٞ ۪كَ اٌَّص٠ ۪صس
ْ َ  ٌَٰ ِى ْٓ رَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ  ِِ ْٓ زُٜ ْفز َ َٰط٠ ْْ َ  َِب َوبَْ َٰ٘صَا ْاٌمُ ْط َٰا ُْ اَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َضةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ ْاٌ ِىزَب
َ ٠ة ََل َض
Bu Kur’an, başkası tarafından uydurulup Allah’a mal edilmiş değildir. Aksine kendinden öncekileri tasdik eden,
o Kitapları ayrıntılı olarak açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve bütün varlıkların Rabbi tarafından
indirilmiş olan kitaptır.

1

(Secde 32/3)

ُْ ُٙ ٍََّط ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ٌَؼ٠
ٍ ۪ ُْ ِِ ْٓ َٔصُٙ ١ ًِب َِٓب ا َ َٰرْٛ َ ْاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َض ِثّ َه ٌِز ُ ْٕص َِض لَٛ ُ٘ ًْ َ ُُۚٗ ث٠َْ ا ْفز َ َٰطٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
َُْٚزَسْٙ َ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.
(Yasin 36/5)

ُ١ِ اٌط ۪ح
َّ ع٠
ِ  ًَ ْاٌؼَ ۪ع٠ر َ ْٕ ۪ع
Bu daima üstün ve ikramı bol olan Allah’ın indirdiği kitaptır.

(Yasin 36/6)

ٍَُِْٛ ُْ غَبفُٙ َ ًِب َِٓب ا ُ ْٔص َِض َٰا َثٓب ُ۬ ُؤ ُ٘ ُْ فْٛ ٌَِز ُ ْٕص َِض ل
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Hud 11/35)

َُِْٛ  ٌء ِِ َّّب ر ُ ْد ِطٞأَ َُ۬ب ثَ ۪ ٓطَٚ ِٟ ا ِْخ َط ۪اٟ
َّ ٍََزُُٗ فَؼ٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َط٠َْ ا ْفز َ َٰطٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
Yoksa “Bu hikâyeyi Muhammed uydurdu” mu diyorlar? De ki “Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin
işlediklerinizin cezalarından uzağım.”

(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُْٛع١ ۪ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب رُفَٛ ُ٘ ْـًٔب١ش
 َِِٓ هٟ ٌ۪ َْٛزُُٗ َف ََل ر َ ّْ ٍِ ُى٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َط٠َْ ا ْفز َ َٰطٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
ُُ ١اٌط ۪ح
َّ ضٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ  َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١سًا َث١َ۪ٙ  ِث۪ٗ شٝ ِٗ َ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.”

(Ahkaf 46/9)

ٓ َٰ ُ٠  ََل ِث ُى ُْ ا ِْْ اَر َّ ِج ُغ ا ََِّل َِبَٚ ُٟ ْف َؼ ًُ ۪ث٠  َِبٞ َِٓب ا َ ْز ۪ضَٚ ًِ ؼ
ٟ
ً لُ ًْ َِب ُو ْٕذُ ثِ ْس
ُ اٌط
ُّ َِِٓ ػب
َّ ٌَ ِ اٝحٛ
ٌ ط ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ َِٓب أَ َُ۬ب ا ََِّل َٔصَٚ
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. . Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.
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(Ahkaf 46/10)

ٍِ۪ٗ ْ ِِثٍَٰٝ  ًَ َػ٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٕٓ ۪ سَ شَب ِ٘سٌ ِِ ْٓ َثِٙ ش
َ َٚ ۪ٗ َوفَ ْطر ُ ُْ ِثَٚ َِّللا
ز ُ ُْ ا ِْْ َوبَْ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِس ه٠ْ َ لُ ًْ ا َ َضا
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞسْٙ ٠َ َّللاَ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ا ْؼز َ ْى َج ْطر ُ ُْ ا َِّْ هَٚ ََِٓ فَ َٰ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.”

(Cuma 62/2)

ً ؼ
َ  َث َؼٞ ۪ اٌَّصَٛ ُ٘
بة
ُ َّٓ َض١۪ ِّ ِ ُ ْاَلٟث ِف
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َؼ٠َٚ ُْ ِٙ ١ُعَ ۪ ّو٠َٚ ۪ٗب ِر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َلٛ
َۗ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah’tır. Onlara, O’nun ayetlerini okur, Kitab’ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ  ْاٌ َؼ ۪عَٛ َُ٘ٚ ُْ ِٙ ا ِثَُٛ ٍْ َحم٠  ُْ ٌَ َّّبُٙ ْٕ ِِ َٓ٠ َٰاذ َ۪طَٚ
ُُ ١ع ْاٌ َح ۪ى٠
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur.

(Secde 32/4)

َه
 ْاٌ َؼ ْط ِؾ َِبٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْؼز٠َ ِؼز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ َذٍَكَ اٌؽٞ َّ۪للاُ اٌَّص
َ  ْاَلَ ْضَٚ د
َْٚغٍ اَفَ ََل رَزَصَ َّو ُط١ ۪ ََل شَفَٚ ٍ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ ِ۪ٗٔ ٌَُٚ ُى ُْ ِِ ْٓ ز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan sonra da Arşa geçen Allah’tır.
O'ndan başka bir dostunuz ve destekçiniz yoktur. Bilginizi kullanmaz mısınız?
(Araf 7/54)

 ْاٌ َؼ ْط ِؾٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْؼز٠َ ِؼز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َذ ٍَكَ اٌؽٞ َّ۪للاُ اٌَّص
ا َِّْ َضثَّ ُى ُُ ه
َ  ْاَلَ ْضَٚ د
ْ ٠َ بض
َّ ٌاَٚ ثًب١ ۪طٍُجُُٗ َحث
ٌَُٗ د ثِب َ ِْ ِطٖ۪ ا َ ََل
ٍ ؽ َّر َطا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغش٠
َ ّْ ش
َ إٌُّ ُدَٚ  ْاٌمَ َّ َطَٚ ػ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َضةُّ ْاٌ َؼب
بض َن ه
َ  ْاَلَ ِْ ُط ر َ َجَٚ ْاٌر ٍَْ ُ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.
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(Hud 11/7)

ُ  َوبَْ َػ ْطَٚ َ ٍَّب٠َ ِؼز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ُْ  ُوَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ بء
ِ اَٛ ََّّٰ َذٍَكَ اٌؽٞ ۪ اٌَّصَٛ ُ٘ َٚ
ِ َّٓ ٌ ْاٍَٝشُٗ َػ
َ  ْاَلَ ْضَٚ د
ِْْ ا اَٚٓ َوفَ ُٓط٠ ٌَ۪ َّٓ اٌَّصُٛم١َ ٌَ د
ِ ْٛ َّ ٌَْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِس ْاُٛثُٛذ أَِّ ُى ُْ َِ ْجؼ
َ ٍْ ٌَُ ِئ ْٓ لَٚ ؽ ُٓ َػ َّ ًَل
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْح٠َا
ٌ َٰ٘ ٓصَا ا ََِّل ِؼ ْح ٌط ُِ ۪ج
ٓ١
Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan Allah’tır. Bunu, sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve hanginizin daha
iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. O sırada yönetim merkezi suyun üstündeydi. Onlara: “Öldükten
sonra tekrar dirileceksiniz.” desen ayetleri görmezlikten gelenler, hemen cevabı yapıştırır ve “Bu açıkça bizi
büyüleme çabasından başka bir şey değil.” derler.

(Fussilet 41/9)

َُّْ ٌَُٗٓ ا َ ْٔسَازًا َٰش ٌِ َه َضةٍَُٛر َ ْدؼَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ َ٠ ٟ ۪ض ف
َ  َذٍَكَ ْاَلَ ْضٞ َْ۪ ثِبٌَّصٚلُ ًْ اَئَِّٕ ُى ُْ ٌَز َ ْىفُ ُط
ُۚ ّ۪ ٌَْاٌؼَب
َٓ١
De ki “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen siz misiniz? O,
tüm varlıkların Rabbidir.”

(Fussilet 41/10)

ا ًءَٛٓ ؼ
َ َ ٍَّب٠َ ا َ ْض َث َؼ ِخ آٟ ۪ب فَٙ َ ارَٛ ب ا َ ْلَٙٓ ١ ۪لَس ََّض فَٚ بَٙ ١ ۪بض َن ف
َ  َثَٚ بَٙ  ِلْٛ َ ِِ ْٓ فٟ
َ ا ِؼَٚ ب َضَٙ ١ ۪ َخ َؼ ًَ فَٚ
َٓ١ ٍ۪ؽب ِئ
َّٓ ٌٍِ
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin gıdanın ölçüsünü
dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O’dur.

(Fussilet 41/11)

َ َب١ِض ائْز
ٌ  زُذٟ
َٕب١ْ َ  َو ْط ً٘ب لَبٌَزَٓب اَرْٚ َ ػب ا
َّ ٌ اٌَِٝ اٜٛٓ َٰ َ ث ُ َُّ ا ْؼز
ً ْٛ غ
ِ َّٓ ؽ
ِ  ٌِ َْلَ ْضَٚ بَٙ ٌَ َبْ فَمَب َي
َ ِ٘ َٚ بء
َٓ
َٓ١غبئِ ۪ؼ
Aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere: “Gönüllü veya zorunlu olarak emrime girin!”
demişti; ikisi de “Gönüllü olarak emrine girdik.” diye cevap vermişlerdi.

(Fussilet 41/12)

َٰ َفَم
ٍ اَٛ َّٰؼ
ب١َ ْٔ ُّؽ َّٓب َء اٌس
َّ ٌََّّٕب ا٠ َظَٚ ؼ َّٓبءٍ ا َ ِْ َطَ٘ب
َ ًِّ  ُوٟ ۪ فٝ َٰحْٚ َ اَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ َ٠ ٟ ۪د ف
َ ؼ ْج َغ
َ َّٓ ُٙ ١ع
ً  ِح ْفَٚ  َۗ َح١ص ۪بث
ُ١ِ ٍَ۪ع ْاٌؼ٠
ُ ۪ظب َٰش ٌِ َه ر َ ْمس
َ َّ ِث
ِ ط ْاٌؼَ ۪ع٠
İki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de kandillerle
süslemiş ve korumuştur. İşte bu, üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.
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(Secde 32/5)

ؼَٕ ٍخ ِِ َّّب
َّ ٌُسَ ِثّ ُط ْاَلَ ِْ َط َِِٓ ا٠
ِ َّٓ ؽ
ُ َ ٍَ َوبَْ ِِ ْمسْٛ َ٠ ٟ ۪ ِٗ ف١ْ ٌََِ ْؼ ُط ُج ا٠ َُّ ُ ض ث
ِ  ْاَلَ ْضٌَِٝبء ا
َ ف
َ ٌْ َ اضُٖٓ ا
َُّْٚرَؼُس
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı
bulan bir gün içinde ona yükselir.
(Hac 22/47)

ؼَٕ ٍخ ِِ َّّب
ِ ٌْ َ  ًِب ِػ ْٕسَ َض ِثّ َه َوبْٛ َ٠ َِّْ اَٚ َُٖ ْػسَٚ َُّللا
ف ه
ِ ٔ ََه ِث ْبٌ َؼصَاٍَُٛ ْؽز َ ْؼ ِد٠َٚ
َ ف
َ ٍِ ُ ْر٠ ْٓ ٌََٚ ة
َُّْٚرَؼُس
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Sebe 34/1)

َٰ ْ ٌَُِٟٗ ْاٌ َح ّْسُ فَٚ ض
َٛ ُ٘ َٚ ِاَل ِذ َطح
ِ اَٛ ََّّٰ اٌؽِٟ ٌَُٗ َِب فٞ ۪ا َ ٌْ َح ّْسُ ِ هّٰللِ اٌَّص
ِ  ْاَلَ ْضِٟ َِب فَٚ د
ط١
ُ  ُُ ْاٌر َ۪ج١ْاٌ َح ۪ى
Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Her şeyi güzel yapmak,
Ahirette de ona mahsustur. O, doğru karar verir, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Sebe 34/2)

َٛ ُ٘ َٚ بَٙ ١ ۪ ْؼ ُط ُج ف٠َ  َِبَٚ بء
َّ ٌ ْٕ ِع ُي َِِٓ ا٠َ  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ْر ُط ُج٠َ  َِبَٚ ض
ِ َّٓ ؽ
ِ  ْاَلَ ْضِٟ ٍِ ُح ف٠َ  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ
ضٛ
َّ
ُ ُ ُُ ْاٌغَف١اٌط ۪ح
Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Onun ikramı boldur, kusurları örter.

(Hadid 57/4)

َ ٍِ ُح٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠  ْاٌؼَ ْط ِؾٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْؼز٠َ ِؼز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َذٍَكَ اٌؽٞ ۪ اٌَّصَٛ ُ٘
َ  ْاَلَ ْضَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِ َؼ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ بَٙ ١ ۪ ْؼ ُط ُج ف٠َ  َِبَٚ بء
َّ ٌ ْٕ ِع ُي َِِٓ ا٠َ  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ْر ُط ُج٠َ  َِبَٚ ض
ِ َّٓ ؽ
ِ  ْاَلَ ْضِٟف
ط١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime, arşa 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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(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٛ َّٰؼ
ا ا َ َّْ هُّٛٓ ٍَ َّٓ ٌِز َ ْؼُٙ َٕ١ْ زَٕ ََّع ُي ْاَلَ ِْ ُط َث٠َ َّٓ ُٙ ٍَْض ِِث
ِ  َِِٓ ْاَلَ ْضَٚ د
ََّللا
َ ؼ ْج َغ
َ َ َذٍَكٞ َّ۪للاُ اٌَّص
َ َّللاَ لَ ْس ا َ َحب
ءٍ ِػ ٍْ ًّبَٟ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ا َ َّْ هَٚ ط٠
ٌ ۪ءٍ لَسْٟ ش
ْ غ ِث ُى ًِّ ش
Yedi kat göğü ve yerden de onlar gibisini yaratan Allah’tır. İşler, bunlar arasında yürür. Bilesiniz ki her şeye bir
ölçü koyan Allah’tır. Bilgisi her şeyi kapsayan da Allah’tır.

(Secde 32/6)

َّ ٌاَٚ ت
ُ بزَ ِح ْاٌ َؼ ۪عَٙ ش
ُُ ١اٌط ۪ح
َّ ع٠
ِ ١ْ ََٰش ٌِ َه َػب ٌِ ُُ ْاٌغ
İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah’tır.
(Enam 6/73)

ُ  ُى١َ َ ُي ُو ْٓ فُٛم٠َ ََ ْٛ َ٠َٚ ك
ٌََُٗٚ ٌُُٗ ْاٌ َح ُّكْٛ َْ لٛ
ِ اَٛ ََّّٰ َذٍَكَ اٌؽٞ ۪ اٌَّصَٛ ُ٘ َٚ
َ  ْاَلَ ْضَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َح
َّ ٌاَٚ ت
ط١
ُّ ٌ اُٟ ْٕفَ ُد ِف٠ ََ ْٛ ٠َ ُْاٌ ُّ ٍْه
ُ  ُُ ْاٌر َ۪ج١ ْاٌ َح ۪ىَٛ ُ٘ َٚ بزَ ِحَٙ ش
ِ ١ْ َض َػب ٌِ ُُ ْاٌغٛ
ِ ص
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O’dur. “Oluş” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç
yüzünü bilen O'dur.

(Tevbe 9/105)

ت
ُ  َضَٚ ُْ َّللاُ َػ ٍََّ ُى
 هٜ َط١َ ؽ
ِ ١ْ َ َػب ٌِ ُِ ْاٌغٌَِٰٝ َْ اُّٚؼز ُ َطز
َ َٚ َُِِْٕٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ ٌُُٗٛؼ
َ َا فٍَُّٛ لُ ًِ ا ْػَٚ
ُۚ ٍَُّ َُٕجِّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َبزَ ِح فَٙ ش
َّ ٌاَٚ
َْٛ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir.”

(Secde 32/7)

ٓ١
ِ ْ َثَسَا َ ذ ٍَْكَٚ َُٗءٍ َذٍَمَٟ
َ ْٔ اَل
َ  ا َ ْحٞٓ ۪اٌََّص
ٍ ُۚ بْ ِِ ْٓ ۪غ
ِ ؽ
ْ ؽَٓ ُو ًَّ ش
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.
(Hicr 15/26)

ْٛ
ِ ْ ٌَمَ ْس َذٍَ ْمَٕبَٚ
َ ْٔ اَل
َ ٍْ ص
َ ْٓ ِِ َْؽب
ٍ ُۚ ُٕصب ٍي ِِ ْٓ َح َّإ ٍ َِ ْؽ
Biz insanı kurumuş bir çamurdan, şekillendirilmiş kokulu kara balçıktan yarattık.
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(Müminun 23/12)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ َْؽب
ِ ْ ٌَمَ ْس َذٍَ ْمَٕبَٚ
َ ْٔ اَل
ٍ ُۚ ؼ ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ ۪غ
İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Secde 32/8)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ ٍَُٗث ُ َُّ َخؼَ ًَ َٔ ْؽ
ٍ ُۚ ۪ٙ َِ ٍؼ ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ َِٓبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.
(Tarık 86/5)

ُ ْٕ َ١ٍْ َف
ُ ؽ
َبْ ِِ َُّ ُذ ٍِك
ِ ْ ظ ِط
َ ْٔ اَل
İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

(Tarık 86/6)

ك
ٍ ُذ ٍِكَ ِِ ْٓ َِٓبءٍ زَا ِف
İleri giden bir sudan yaratılmıştır.

(Tarık 86/7)

ت
ُّ ٌ ِْٓ ا١ََ ْر ُط ُج ِِ ْٓ ث٠
ِ ِاٌز َّ َٓطائَٚ ت
ِ ٍْ ص
O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar.

(Tarık 86/8)

 َض ْخ ِؼ۪ٗ ٌَمَبز ٌِضٍَٰٝ أَُِّٗ َػ
Allah ona, geri dönme gücü verir.

(Kıyame 75/37)

ْ ُٔ ُه٠َ ُْ ٌََا
َٰٕٝ ّْ ُ٠ ٍ ٟ
ّ ِٕ َِ ْٓ ِِ ًطفَخ
Ölçülendirilen bir meniden oluşan döllenmiş yumurta değil miydi?

(Kıyame 75/38)

ٜٛؽ ه
َ َث ُ َُّ َوبَْ َػٍَمَخً فَ َرٍَكَ ف
Sonra kan pıhtısı görüntüsünde rahme asılı hale geldi, arkasından Allah şeklini belirleyip organlarını tamamladı.
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(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِسَح َ لَٚ بض
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُط١
َّ ٌ َخؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗحٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُض١ َ۪ٔفَ َد فَٚ ُٗ٠ٛؼ ه
َ َُّ ُ ث
َ  ْاَلَ ْثَٚ ؽ ّْ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve
gönüller vermiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
(Enam 6/46)

ِٗ  ُى ُْ ِث١ ۪أْر٠َ َِّللا
 ُْط ه١ ِث ُى ُْ َِ ْٓ ا ٌٌَِٰٗ َغٍُُٛ لٍَٰٝ  َذز َ َُ َػَٚ ُْ بض ُو
ز ُ ُْ ا ِْْ ا َ َذصَ ه٠ْ َ لُ ًْ ا َ َضا
َ َُّللا
َ ا َ ْثَٚ ُْ ؼ ّْ َؼ ُى
َ ص
َٰ ْ ف
ُ ْٔ ُ ا
َُْٛص ِسف
ِ ب٠َ اَل
ْ ٠َ ُْ ُ٘ َُّ ُ د ث
ُ ص ِ ّط
َ ُٔ ْف
َ ١ظ ْط َو
De ki “Düşünsenize, Allah dinleme ve görme özelliğinizi alsa, kalplerinizi çalışmaz hale getirirse Allah'tan
başka onları size geri verecek hangi ilah vardır?” Baksana, bu ayetleri evire çevire biz nasıl açıklıyoruz sonra
onlar nasıl yüz çeviriyorlar?

(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْذ َط َخ ُى ُْ ِِ ْٓ ث
بض
َ َُّْٛ ٍَب ِر ُى ُْ ََل ر َ ْؼَٙ َِّ ُ ْ اٛ
َّ ٌ َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ْـًٔب١ش
 هَٚ
َ  ْاَلَ ْثَٚ ؽ ّْ َغ
َ ص
ِ ط
َْٚ ْاَلَ ْفـِسَح َ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُطَٚ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Müminun 23/78)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِسَح َ لَٚ بض
َ ْٔ َ  اٞٓ ۪ اٌَّصَٛ ُ٘ َٚ
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُط١
َّ ٌشب َ ٌَ ُى ُُ ا
َ  ْاَلَ ْثَٚ ؽ ّْ َغ
َ ص
Sizi dinleme, ileri görüşlü olma ve gönül yetenekleri ile donatan O’dur. Görevlerinizi ne kadar az yapıyorsunuz!

(İnsan 76/1)

ٌ بْ ۪ح
ضاٛ
َ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌَ ٓ َِِٓ اٌسَّ ْ٘ ِط١
ِ ْ ٍَٝ َػٝ٘ ًَْ ا َ َٰر
ً ْـًٔب َِ ْص ُو١ش
َ ْٔ اَل
ِ ؽ
“İnsan üzerinden uzun bir zaman geçti değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi.

(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْؽب
َۗ طفَ ٍخ ا َ ِْش
طا١
ِ ْ أَِّب َذٍَ ْمَٕب
ً ؼًب َث ۪ص١ّ۪ ؼ
َ ُٖ ِٗ فَ َد َؼ ٍَْٕب١ ٍََ۪بجٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.
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(İnsan 76/3)

ضاٛ
َّ ٌَٕبُٖ ا٠ْ َأَِّب َ٘س
ً ُاِ َِّب َوفَٚ  ًَ اِ َِّب شَب ِو ًطا١ؽ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar şükreder, isterse o yolu görmezlikten gelir, kâfir olur.

(Secde 32/10)

َْٚ ُْ َوبفِ ُطِٙ ّبء َض ِث
ِ َ ٍس ثَ ًْ ُ٘ ُْ ِث ٍِ ٓم٠ ۪ك َخس
ِ  ْاَلَ ْضِٟظٍَ ٍَْٕب ف
َ ا َءاِشَاٌُٛٓ لَبَٚ
ٍ ٍَْ  ذٟ ۪ض َءأَِّب ٌَف
Kimileri şöyle der: “Yani toprağın içinde kaybolduğumuzda yeniden yaratılacağız öyle mi?"
Aslında göze alamadıkları Rableriyle yüzleşmektir.
(İsra 17/49)

َ ا َءاِشَا ُوَّٕب ِػٌُٛٓ لَبَٚ
سًا٠ َْ۪ ذ ٍَْمًب َخسُٛثُٛ ُضفَبرًب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼَٚ ظب ًِب
Şunu da dediler: “Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni
bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız?”

(İsra 17/50)

سًا٠ ۪ َحسْٚ َ بضح ً ا
َ ا ِح َدُٛٔٛلُ ًْ ُو
De ki “İster taşa, ister demire dönüşün.

(İsra 17/51)

َ َ فٞ ۪سَُٔب لُ ًِ اٌَّص١ُ ۪ؼ٠ ْٓ َِ ٌََُُْٛٛم١ؽ
 َي َِ َّط ُۚ ٍحَّٚ َ ط َط ُو ُْ ا
ُ ٟ َ۪ ْىجُ ُط ف٠  ذ ٍَْمًب ِِ َّّبْٚ َ ا
َ َض ُو ُۚ ُْ فُٚ
ِ صس
جًب٠َْ لَ ۪طَٛ ُى٠ ْْ َ  اٝ لُ ًْ َػ َٰ ٓؽَٛ ُ٘ َْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ ُْ ُٙ ؼ
َ  َْه ُض ُ۫ ُؤ١ٌََِْ اُُٛ ْٕ ِغع١ؽ
َ َف
İsterse içinizde büyüttüğünüz bir yaratık haline gelin .” Diyecekler ki “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki
“Baştan yaratılışınızın kuralını koyan.” Şaşkın bir biçimde baş sallayarak diyecekler ki “Peki ne zaman?” De ki
“Belki pek yakında.”

(İsra 17/52)

ُ َ رَٚ َْ۪ٖ ِث َح ّْ ِسُٛج١ ُو ُْ فَز َ ْؽز َ ۪دٛػ
ً ٍََْ۪ ا ِْْ ٌَ ِجثْز ُ ُْ ا ََِّل لُّٕٛظ
َل١
ُ َ ْس٠ ََ ْٛ َ٠
Sizi çağıracağı günde; “Allah’ım ne iyi yaptın!” diyerek karşılık verecek, dünyada pek az kaldığınızı
zannedeceksiniz.

(Kıyame 75/3)

َ بْ اٌََّ ْٓ ٔ َْد َّ َغ ِػ
ُ ؽ
َُِٗ ظب
ُ ؽ
ِْ ت
َ ْٔ اَل
َ َ ْح٠َا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
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(Kıyame 75/4)

ٓ
َُٗٔ ثََٕبٞ
َ ُٔ ْْ َ  اٍَٰٝ َٓ َػ٠ لَبز ِ۪ضٍَٰٝ َث
َ ِٛ ّ ؽ
Evet, onların parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

(Secde 32/11)

َُْٛ َض ِثّ ُى ُْ ر ُ ْط َخؼٌَِٰٝ  ِ ّو ًَ ِث ُى ُْ ث ُ َُّ اُٚ ٞ ۪د اٌَّص
ِ ْٛ َّ ٌ ُى ُْ ٍََِهُ ْا١فهَٛ َ ز٠َ ًْ ُل
De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu alacak ve daha sonra Rabbinizin
huzuruna çıkarılacaksınız.
(Nahl 16/32)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍٓئِ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّص
ٍََُّْٛ ا ْاٌ َدَّٕخَ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٍُٛ ُى ُُ ا ْز ُذ١ْ ٍَػ
َ ٌَ ؼ ََل
َ ٌَُُْٛٛم٠َ َٓ١ّ ۪ج١ِ غ
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir, Selamun aleykum!” derler,
“Yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”

(Enfal 8/50)

ٓ
اة
َ َ ػص
َ اُٛلُٚشَٚ ُْ ُۚ ُ٘بض
َ َا َ ْزثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُخُٚ ََُْٛع ِْطث٠ ُا ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚٓ َوفَ ُط٠ ۪ اٌَّصَّٝفَٛ َ َز٠  اِ ْشٜ ر َ َٰ ٓطْٛ ٌََٚ
ك
ِ ٠ْاٌ َح ۪ط
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi.” derler.

(Enfal 8/51)

َ ِْػ ث
ْ َِ ََّٰش ٌِ َه ثِ َّب لَس
 ِس١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪س٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Secde 32/12)

بض ِخ ْؼَٕب
ْ َؼ ِّ ْؼَٕب ف
ُ َْ َٔب ِوُِٛ  اِ ِش ْاٌ ُّ ْد ِطٜ ر َ َٰ ٓطْٛ ٌََٚ
َ َٚ ص ْطَٔب
َ  ُْ َضثَّ َٕٓب ا َ ْثِٙ ّ ُْ ِػ ْٕسَ َض ِثِٙ ا ُض ُ۫ ُؤ ِؼٛؽ
َُْٕٛ ِلُِٛ صب ٌِ ًحب 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."
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(Müminun 23/99)

ْٛ
ْ ِ ّدُ لَب َي َضةْٛ َّ ٌ اِشَا َٓخب َء ا َ َحسَ ُ٘ ُُ ْاَٝحزٓه
ِ ُاض ِخؼ
Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

َِ ْٛ َ٠ ٌَِٰٝ  ُْ ثَ ْطظَ ٌخ اِٙ ِ َٓضائَٚ ْٓ ِِ َٚ بَٙ ٍُِ ٓلَبئَٛ ُ٘ ٌب َو ٍِ َّخَٙ َِّٔ َّب ر َ َط ْوذُ َو ََّل ا١ ۪صب ٌِ ًحب ف
َ ًُ َّ  ا َ ْػٍّٟٓ ۪ ٌَ َؼ
َُُْٛ ْجؼَث٠
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla! O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden dirilecekleri güne
kadar bir engel vardır.

(Enam 6/27)

َِِٓ ََْٛٔ ُىَٚ د َض ِثَّٕب
ِ ب٠َ ِة ِث َٰب
َ ّ ََل ُٔ َىصَٚ ُّزََٕب ُٔ َطز١ْ ٌَ ب٠َ اٌُٛبض فَمَب
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػُٛ ِلفُٚ  اِ ْشٜ ر َ َٰ ٓطْٛ ٌََٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْاٌ ُّإ
Ateşin önünde durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri
karşısında bir daha yalana sarılmasak, biz de müminlerden olsak!

(İbrahim 14/44)

َ َٓ٠ ۪ ُي اٌَّصُٛم١َ َاة ف
ْت ُٔ ِدت
ُ َ ُُ ْاٌ َؼصِٙ ١ ۪أْر٠َ ََ ْٛ ٠َ بغ
ٍ ٠ ا َ َخ ًٍ لَ ۪طٌِٝٓ َٰ ا َضثَّ َٕٓب ا َ ِ ّذ ْط َٓٔب اُّٛ ٍَظ
َ ٌَّٕا َ ْٔص ِِض اَٚ
ا ٍيَٚ َؽ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ظ
ُ اٌط
ُّ َِٔز َّ ِجغَٚ ر َ َهَْٛ زَػ
َ ا ا َ ْلُٛٔٓ ٌَٛ ُْ ر َ ُىَٚ َ ؼ ًَ ا
Sen insanları, o azabın geleceği günle ilgili olarak uyar. Yanlışlar içinde olan o kimseler, şöyle diyeceklerdir:
“Rabbimiz! Kısa bir süreliğine bizi geri gönder de çağrına olumlu karşılık verelim ve elçilere uyalım.” Onlara
denir ki “Bizim düzenimiz bozulmaz diye daha önce yemin edenler siz değil miydiniz?”

(Araf 7/53)

ُ ْٕ َ٠ ًَْ ٘
ْ ُٖ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ لَ ْس َٓخب َءٛؽ
ًُ ؼ
ُ د ُض
ُ َٔ َٓ٠ ۪ ُي اٌَّصُٛم٠َ ٍُُٗ٠۪ٚ ْ  رَأٟ ۪أْر٠َ ََ ْٛ ٠َ ٍَُٗ ٠۪ٚ ْ َْ ا ََِّل رَأٚظ ُط
ُ ْٓ ِِ  ًْ ٌََٕبَٙ َك ف
 ُوَّٕب َٔ ْؼ َّ ًُ لَ ْسٞ ۪ َْط اٌَّص١ ُٔ َطزُّ فََٕ ْؼ َّ ًَ َغْٚ َ ا ٌَ َٕٓب اَُٛ ْشفَؼ١َشفَ َٓؼب َء ف
ِ ّ ُۚ َض ِثَّٕب ِث ْبٌ َح
ََْٚ ْفز َ ُط٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ظ ًَّ َػ
َ َٚ ُْ ُٙ ؽ
َ ُا ا َ ْٔفَٚذؽ ُِٓط
Onlar, onun uyarılarının gerçekleşmesinden başkasını mı bekliyorlar? Uyarılarının gerçekleştiği gün, evvelce
onu unutmuş olanlar şöyle diyeceklerdir: “Rabbimizin elçileri gerçeğin kendisini getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat
edecek kimseler var mı ki şefaat etsinler? Ya da geri gönderilsek de yapıp ettiğimiz işlerden başkasını yapsak
olmaz mı?” Onlar kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolmuş olacaktır.
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(Secde 32/13)

بغ
ِ ٌَّٕاَٚ َّٕ َُ َِِٓ ْاٌ ِدَّٕ ِخَٙ  ََلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َخّٟٕ۪ ِِ  ُيْٛ َ ٌَٰ ِى ْٓ َح َّك ْاٌمَٚ بَٙ ٠َٕب ُو ًَّ َٔ ْف ٍػ ُ٘ َٰس١ْ َ  ِشئَْٕب َ ََٰلرْٛ ٌََٚ
َٓ١ا َ ْخ َّ ۪ؼ
“Yola gel!” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur:
“Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım.”
(Şuara 26/4)

َ ََخً ف٠بء َٰا
ْ ٍَّظ
َٓ١َبظ ۪ؼ
َّ ٌ ُْ َِِٓ اِٙ ١ْ ٍَا ِْْ َٔشَأ ْ ُٕٔ ِ َّع ْي َػ
ِ َّٓ ؽ
ِ ب ذَٙ ٌَ ُْ ُٙ ُذ ا َ ْػَٕبل
Gerek görseydik gökten üzerlerine öyle bir ayet indirirdik ki karşısında başları öne eğilirdi.

(Nahl 16/9)

َٓ ْٛ ٌََٚ ب َٓخب ِئ ٌطَٙ ْٕ ِِ َٚ ًِ ١ؽ ۪ج
َٓ١ ُى ُْ ا َ ْخ َّ ۪ؼ٠ َٰسَٙ ٌَ شب َء
َّ ٌصس ُ ا
ْ ََّللاِ ل
 هٍَٝ َػَٚ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.

(Araf 7/16)

َ ص َطا
ُ١
ِ ُْ ُٙ ٌَ َّْ َ ََلَ ْلؼُسٟ َ۪ٕز٠ْ َٛ لَب َي فَجِ َّٓب ا َ ْغ
َ ۪غ َه ْاٌ ُّ ْؽزَم
Şeytan dedi ki “Madem beni aşırılığa sen sevk ettin, ben de senin doğru yolunun üstüne onlar için oturacağıma
yemin ederim.

(Araf 7/17)

ُْ ُ٘  ََل ر َ ِدس ُ ا َ ْوث َ َطَٚ ُْ ِٙ ٍِ ش َّٓب ِئ
َ ْٓ  َػَٚ ُْ ِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ ػ ْٓ ا
َ َٚ ُْ ِٙ  ِِ ْٓ ذ ٍَْ ِفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪س٠ْ َ  ِْٓ ا١َ ُْ ِِ ْٓ ثُٙ ََّٕ١ث ُ َُّ َ ََٰل ِر
َٓ٠شَب ِو ۪ط
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların çoğu sana karşı
görevlerini yerine getirmeyecektir.”

(Araf 7/18)

ْ لَب َي
َٓ١َّٕ َُ ِِ ْٕ ُى ُْ ا َ ْخ َّ ۪ؼَٙ  ُْ ََلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َخُٙ ْٕ ِِ ضا ٌَ َّ ْٓ ر َ ِج َؼ َهٛ
ً ب َِ ْص ُ۫ ُؤ ًِب َِ ْس ُحَٙ ْٕ ِِ ْاذ ُطج
Allah dedi ki “Değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle
cehennemi sizlerle dolduracağım.”
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(Hud 11/118)

َٓ ْٛ ٌََٚ
َٓ١ َْ۪ ُِ ْرز َ ٍِفٌُٛعَ ا٠َ  ََلَٚ ً احسَح
ِ َٚ ًبغ ا ُ َِّخ
َ ٌَّٕشب َء َضث َُّه ٌَ َد َؼ ًَ ا
Gerekeni Rabbin yapsaydı elbette insanları bir tek ümmet yapardı. Tercihi insanlara bıraktığı için muhalif olmayı
sürdüreceklerdir.

(Hud 11/119)

ْ َّّ َ رَٚ ُْ ُٙ َ ٌِ َٰص ٌِ َه َذٍَمَٚ ا ََِّل َِ ْٓ َض ِح َُ َضث َُّه
بغ
ِ ٌَّٕاَٚ َّٕ َُ َِِٓ ْاٌ ِدَّٕ ِخَٙ ذ َو ٍِ َّخُ َض ِثّ َه ََلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َخ
َٓ١ا َ ْخ َّ ۪ؼ
Sadece Rabbinin ikramda bulundukları muhalif olmazlar. O, insanları birbirlerine muhalif olmaları için
yaratmıştır. Rabbinin şu sözü kesinleşti: “Cehennemi emrime muhalefet eden cinlerle ve insanlarla
dolduracağım.”

(Secde 32/14)

ٍََُّْٛ اة ْاٌ ُر ٍْ ِس ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
َ َ ػص
َ اُٛلُٚشَٚ ُْ َٕب ُو١ ِِ ُى ُْ َٰ٘صَ ُۚا أَِّب ٔ َ۪ؽْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ ٓمَب َء١ا ِث َّب ٔ َ۪ؽُٛلُٚفَص
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz.
Yaptıklarınıza karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın!" deriz.
(İbrahim 14/16)

 ٍس٠ ۪صس
َ ٍ ِِ ْٓ َِٓبءُٝ ْؽ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  َٓضائِ۪ٗ َخَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.

(İbrahim 14/17)

ٍ ّ١ِ َّ ِ ثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ َٓضا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ َز َ َد َّط٠
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ َ۪أْر٠َٚ ُُٗغ١ُ ۪ؽ٠ َُ َىبز٠  ََلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػص
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Ta Ha 20/125)

طا١
ً لَ ْس ُو ْٕذُ َث ۪صَٚ ٝ َّْٰ اَػٟٓ َ۪ٕلَب َي َضةّ ِ ٌِ َُ َحش َْطر
Der ki “Ey Rabbim! Beni neden kör olarak getirdin, hâlbuki benim gözlerim görüyordu?”
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(Ta Ha 20/126)

ٝ َٰ ََ ر ُ ْٕؽْٛ ١َ ٌ َو َٰص ٌِ َه ْاَٚ  ُۚبَٙ َ ز١برَُٕب فَٕ َ۪ؽ٠َ لَب َي َو َٰص ٌِ َه اَرَزْ َه َٰا
Allah der ki “Doğru ama âyetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun, bu gün de aynı şekilde sen
unutuluyorsun.”

(Ta Ha 20/127)

َٰ ْ اة
ٝاَث َْٰمَٚ ُّشس
َ َ اَل ِذ َطحِ ا
ِ ب٠َ ُإْ ِِ ْٓ ِث َٰب٠ ُْ ٌََٚ ف
ُ ٌََ َؼصَٚ ِّ۪ٗد َضث
َ  َِ ْٓ ا َ ْؼ َطٞ َو َٰص ٌِ َه ٔ َْد ۪عَٚ
Rabbinin âyetlerine inanmayarak aşırı gidenleri işte böyle cezalandırırız. Ahiretteki azap ise daha ağır ve daha
süreklidir.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ ُۚ َُ ََلَٙ َبض َخ
بَٙ ػصَا ِث
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُط٠ ۪اٌَّصَٚ
ُ َُّ َرف٠  ََلَٚ اُٛرُّٛ َ١َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝع
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
ضٛ
ٍ ُۚ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰص ٌِ َه ٔ َْد ۪ع
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Zuhruf 43/74)

ُۚ َّٕ َُ ذَب ٌِسَٙ ة َخ
َُْٚ
ِ  َػصَاٟ َ۪ٓ ف١ِ۪ ا َِّْ ْاٌ ُّ ْد ِط
Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir.

(Zuhruf 43/75)

ُۚ ؽ
َْٛ
ُ ٍِ  ِٗ ُِ ْج١ ُ۪٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ْٕ ُفَز َّ ُط َػ٠ ََل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.

(Zuhruf 43/76)

َّ ُُ ُ٘ اُٛٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُ٘ ظٍَ َّْٕب
َ  َِبَٚ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Biz onlara yanlış yapmış olmayız; yanlışı yapanlar kendileridir.

(Casiye 45/34)

َٓ٠َبص ۪ط
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ  ِِ ُى ُْ َٰ٘صَاْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ ٓمَب َء١ ُى ُْ َو َّب ٔ َ۪ؽ١ َٰ ََ َٔ ْٕؽْٛ َ١ٌ ًَ ْا١ ۪لَٚ
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بض
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.
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(Secde 32/15)

 ُ٘ ُْ ََلَٚ ُْ ِٙ ّا ثِ َح ّْ ِس َض ِثٛؼجَّ ُح
ُ اٚب ذ َُّطَٙ ِا ثَٚٓ اِشَا شُ ِ ّو ُط٠ َ۪برَِٕب اٌَّص٠ُإْ ِِ ُٓ ثِ َٰب٠ أَِّ َّب
َ َٚ ؼ َّدسًا
ََْٚ ْؽز َ ْى ِج ُط٠
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına
karşılık Rablerine kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.
(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ر
ْ َ رَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّص
ةٛ
ُ ٍُُط َّئِ ُّٓ ْاٌم
َّللاِ ا َ ََل ِث ِص ْو ِط ه
 ُْ ِث ِص ْو ِط هُٙ ُثٍُُٛط َّئِ ُّٓ ل
O’na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ın zikri ile kalpleri yatışanlardır. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile
yatışır.

(Nahl 16/49)

ََْٚ ْؽز َ ْىجِ ُط٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍٓئِ َىخَٚ ض ِِ ْٓ ٓزَاثَّ ٍخ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌؽَِٟ ْؽ ُدس ُ َِب ف٠ ِ ِ هّٰللَٚ
ِ  ْاَلَ ْضِٟ َِب فَٚ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah’a boyun eğer ve kendilerini büyük görmezler.

(Secde 32/16)

َ َٚ فًبَْٛ  ُْ ذُٙ ََّْ َضثُٛ ْسػ٠َ ِبخغ
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َضظَ ْلَٕبَٚ غ َّؼً ۘب
َ َّ ٌ ُْ َػ ِٓ ْاُٙ ُثُٕٛ ُخٝرَز َ َد َٰبف
ِ ع
Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz
rızıktan da hayra harcarlar.
(Enfal 8/2)

ْ َ١ٍِ ُ اِشَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِخَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ َْبرُُٗ ظَ ازَر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِشَا شُ ِو َط ه٠ َْ۪ اٌَّصُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ُۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َض ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Enfal 8/3)

َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َضظَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّص
Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.
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(Enfal 8/4)

ٌ  ُْ زَ َض َخُٙ ٌَ َْ َحمًّبُِِٕٛ ْ َٰ ٌٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّإُٚ۬ ُ ا
ٌُ ُۚ ٠ ِض ْظ ٌق َو ۪طَٚ ٌ  َِ ْغ ِف َطحَٚ ُْ ِٙ ِّبد ِػ ْٕسَ َضث
Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır.

(Zariyat 51/17)

ً ٍَ۪ا لَُٛٔوب
َُْٛ َدؼْٙ َ٠  ًِ َِب١ْ ٌََّل َِِٓ ا١
Geceleri az uyurlar.

(Zariyat 51/18)

َْٚ ْؽز َ ْغ ِف ُط٠َ ُْ ُ٘ بض
ِ  ِث ْبَلَ ْؼ َحَٚ
Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.

(Zariyat 51/19)

َٚ
َّٓ ٌٍِ  ُْ َحكِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ  آٟ ۪فَٚ
ِ  ْاٌ َّ ْح ُطَٚ ًِ ِؽبئ
Mallarından, isteyenlere ve yoksullara pay ayırırlar.

(Secde 32/17)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُُٛٔ ُۚ ٍٓ َخ َٓعا ًء ِث َّب َوب١ ُْ ِِ ْٓ لُ َّطحِ ا َ ْػُٙ ٌَ ٟ
ٌ فَ ََل ر َ ْؼٍَ ُُ َٔ ْف
َ ػ َِٓب ا ُ ْذ ِف
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse
bilemez.
(Meryem 19/61)

ًّب١ِ ْػسُُٖ َِأْرَٚ َْت أَُِّٗ َوب
ِ َخَّٕب
َّ َ َػسَٚ ٟ ۪د َػ ْس ٍۨ ٍْ اٌَّز
ِ ١ْ َاٌط ْحَّٰ ُٓ ِػجَبزَُٖ ِث ْبٌغ
Rahman’ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere gireceklerdir. O’nun sözü yerine getirilir.

(Kaf 50/35)

ٌ س٠َٕب َِ ۪ع٠ْ ٌََسَٚ بَٙ ١ ۪شب ُ۫ ُؤَْ ف
َٓ ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌَ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.
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(Secde 32/18)

َُْٛ ُ۫ َ َ ْؽز٠ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ ُِإْ ًِِٕب َو َّ ْٓ َوبَْ فَب ِؼمًب ََل
İnanan bir kişi, yoldan çıkan gibi olur mu? Bunlar birbirlerine denk değillerdir.
(Al-i İmran 3/162)

ط١
ؽ َرػٍ َِِٓ ه
اَْ هَْٛ اَفَ َّ ِٓ ارَّجَ َغ ِضظ
ُ ػ ْاٌ َّ ۪ص
َ َِّللاِ َو َّ ْٓ ثَٓب َء ث
َ ْثِئَٚ ُُ ََّٕٙ ُٗ َخ٠َٰٚ ْ  َِ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!

(Enam 6/122)

ُّ ٟبغ َو َّ ْٓ َِثٍَُُٗ ِف
د
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌَّٕ اٟ ِث۪ٗ ِفٟ ۪ ّْش٠َ ضاٛ
ً ُٔ ٌَُٗ  َخ َؼ ٍَْٕبَٚ َُٖٕب١ْ ١َ زًب فَب َ ْح١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ط٠ِ ب َو َٰص ٌِ َه ُظَٙ ْٕ ِِ ٍَبضج
ِ ْػ ِثر
َ ١ٌَ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Kasas 28/61)

 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ َٛ ُ٘ َُّ ُ َب ث١ْٔ ُّحِ اٌسٛ١َٰ ع ْاٌ َح
َ  ِٗ َو َّ ْٓ َِز َّ ْؼَٕبُٖ َِزَب١ ۪ ََللَٛ ُٙ َؽًٕب ف
َ  ْػسًا َحَٚ ُٖ َػ ْسَٔبَٚ ْٓ َّ َاَف
َٓ٠ع ۪ط
َ َِِٓ ْاٌ ُّ ْح
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?

(Muhammed 47/14)

ُْ ُ٘ ا َءَٛٓ ْ٘ َ ا اُٛارَّجَ ٓؼَٚ ٍِ۪ٗ َّ  ُء َػٛؼ
ُٓ ٌَُٗ َّٓ٠ِ َِّٕ ٍخ ِِ ْٓ َض ِثّ۪ٗ َو َّ ْٓ ُظ١َ ثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
Rabbinden gelen açık bir belgeye dayanan kişi, yaptığı kötülükler kendine güzel görünen kişi gibi olur mu?
Onlar kendi keyiflerine göre davranırlar.

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاَلَ ٌْ َجبٌُُٛٚ۬ ُ َزَصَ َّو ُط ا٠  أَِّ َّبٝ َّْٰ اَػَٛ ُ٘ ْٓ َّ  َْه ِِ ْٓ َض ِثّ َه ْاٌ َح ُّك َو١ٌَِ ْؼٍَ ُُ أََّ َّٓب ا ُ ْٔ ِع َي ا٠َ ْٓ َّ َاَف
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.
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(Secde 32/19)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ ُٔ ُع ًَل ثِ َّب َوبٜۘ َٰٚ ْ  ُْ َخَّٕبدُ ْاٌ َّأُٙ ٍََد ف
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َِّب اٌَّص
İnanan ve iyi iş yapanların alacakları karşılık, konuk olarak yerleşecekleri cennetlerdir.

(Secde 32/20)

ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪لَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚ س١ب ا ُ ۪ػَٙٓ ْٕ ِِ اَٛ ْر ُط ُخ٠ ْْ َ ا اُٚٓبض ُوٍَّ َّٓب ا َ َضاز
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ ا فَ َّأُٛؽم
َ ََٓ ف٠ ۪ا َ َِّب اٌَّصَٚ
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِصّثٞ ۪بض اٌَّص
َ َ ػص
َ اُٛلُٚش
ِ ٌَّٕاة ا
Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de cehennemdir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler
"Yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın!" denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.
(Maide 5/36)

َِ ْٛ َ٠ ة
ِ  ْاَلَ ْضِٟ ُْ َِب فُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُط٠ ۪ا َِّْ اٌَّص
ِ ػصَا
َ ْٓ ِِ ۪ٗا ِثُٚ ْفزَس١َ ٌِ ُٗ ِِثٍَُْٗ َِ َؼَٚ ؼًب١ّ۪ ض َخ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػصُٙ ٌََٚ ُْ ُۚ ُٙ ْٕ ِِ ًَ ّ َّ ِخ َِب رُمُ ِج١َٰ ْاٌ ِم
Ayetleri görmezlikte direnenler var ya! Yeryüzündeki her şey, hatta bir o kadarı daha onların olsa, kıyamet
gününün azabından kurtulmak için onların hepsini fidye olarak verseler kabul edilmez. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Maide 5/37)

ٌُ ١ ۪اة ُِم
ٌ َ ػص
َ ُْ ُٙ ٌََٚ  ۘبَٙ ْٕ ِِ َٓ١َبض ۪خ
ِ  َِب ُ٘ ُْ ِثرَٚ بض
ِ ٌَّٕا َِِٓ اَٛ ْر ُط ُخ٠ ْْ َ َْ اُٚس٠ُ ۪ط٠
O ateşten çıkmak isterler ama çıkamazlar. Onların hak ettikleri kalıcı bir azaptır.

(Hud 11/106)

ٌ َ۪ٙ شَٚ ط١
ك١
َ َٓ٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّص
ٌ ۪ب ظَ فَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ بض
ِ ٌَّٕ اٟا فَ ِفُٛشم
Sıkıntılılar, ateş içindedir. Orada nefesleri hırıltılı ve derindendir.

(Hud 11/107)

ُ س٠ُ ۪ط٠ شب َء َضث َُّه ا َِّْ َضث ََّه فَؼَّب ٌي ٌِ َّب
َٓ ض ا ََِّل َِب
ِ َِ ب َِب زَاَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪ذَب ٌِس
ُ  ْاَلَ ْضَٚ ُادَٛ ََّّٰذ اٌؽ
Gökler ve yer durdukça onlar orada kalacaklardır. Rabbin gerek görürse başka. Senin rabbin irade ettiği şeyi
yapacak güçtedir.
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(Hac 22/22)

َ ْٓ ِِ بَٙ ْٕ ِِ اٛ ْر ُط ُخ٠َ ْْ َ ا اُُٚٓوٍَّ َّٓب ا َ َضاز
ك
َ َا َػصُٛلُٚشَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚس١غ ٍ ُّ ا ُ ۪ػ
ِ ٠اة ْاٌ َح ۪ط
İyice bunalıp oradan çıkmak isterlerse her defasında geri getirilecek ve onlara: “Şu yanma azabının zevkine
varın” denecektir.

(Secde 32/21)

َُْٛ ْط ِخؼ٠َ ُْ ُٙ ٍَّة ْاَلَ ْو َج ِط ٌَ َؼ
ِ َْ ْاٌ َؼصَاُٚ زَٰٝٔ ة ْاَلَ ْز
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌؼَصَاُٙ ََّٕم٠ ٌَُ۪ٕصَٚ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.
(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٚ ب١َ ْٔ ُّ اٌسِٟسًا ف٠ ۪شس
َ  ُْ َػصَاثًبُٙ ُا فَب ُ َػ ِصّثَٚٓ َوفَ ُط٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّص
َٓ٠َبص ۪ط
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ  َِبَٚ اَل ِذ َط ۘ ِح
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette suçlarına orantılı bir ceza ile cezalandıracağım.
Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.

(Rad 13/34)

ُۚ
َٰ ْ اة
ق
ٌ َ ُْ َػصُٙ ٌَ
ُ ٌََؼَصَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌسٛ١َٰ  ْاٌ َحِٟاة ف
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  َِبَٚ اَل ِذ َطحِ اَش َُّك
ٍ اَٚ ْٓ ِِ َِّللا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azap ise daha sıkıntılıdır. Onları Allah’a karşı koruyacak
biri de yoktur.

(Zümer 39/26)

َٰ ْ اة
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ اَل ِذ َطحِ ا َ ْوجَ ُۢ ُط
ُ ٌََؼَصَٚ َ ُۚب١ْٔ ُّحِ اٌسٛ١َٰ  ْاٌ َحِٟ فٞ
 ُُ هُٙ َفَبَشَال
َ َّللاُ ْاٌ ِر ْع
Böylece Allah onlara, dünyada itibarsızlığı tattırdı. Ahiretteki azapları elbette daha büyük olacaktır. Keşke bunu
bilselerdi.

(Tur 52/47)

َ َٓ٠ ۪ا َِّْ ٌٍَِّصَٚ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َطُ٘ ُْ ََلَٚ َْ َٰش ٌِ َهُٚػصَاثًب ز
َ اُّٛ ٍَظ
Zalimler için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.
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(Secde 32/22)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َُّْٛ َٓ ُِ ْٕز َ ِم١ِ۪ ب أَِّب َِِٓ ْاٌ ُّ ْد ِطَٙ ْٕ ػ
ِ َب٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ شُ ِ ّو َط ثِ َٰب
َ ض
َ د َض ِثّ۪ٗ ث ُ َُّ اَػ َْط
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan
kimdir? O suçlulara hak ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.
(Hud 11/17)

ً َض ْح َّخَٚ  اِ َِب ًِبٝؼٛ
ٓ َٰ ُِ بة
ُ َ  ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ِوزَٚ ُْٕٗ ِِ ٌُٖ شَب ِ٘سٍَُْٛز٠َٚ َِّّ۪ٕٗ ٍخ ِِ ْٓ َض ِث١َ ثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
ٓ
ََُِّٗٔ ٍخ ِِ ُْٕٗ ا٠ ِِ ْطٟ ۪ ِػسُ ُُٖۚ فَ ََل ر َهُ فْٛ َِ بض
ُ ٌَّٕة فَب
ِ َ ْىفُ ْط ثِ۪ٗ َِِٓ ْاَلَ ْحعَ ا٠ ْٓ َِ َٚ َِْ۪ٗ ثُِِٕٛ ُْإ٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ بغ ََل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َط اَٚ ْاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َض ِثّ َه
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa’nın kitabı vardır. Kur’ân’a işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten
gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O Kur’ân, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama
insanların çoğu ona inanmazlar.

(Kehf 18/57)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ْ َِ َّ َِب لَسِٟ
ٍَٰٝ َسَاُٖ أَِّب َخؼَ ٍَْٕب َػ٠ ذ
ِ َب٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ شُ ِ ّو َط ثِ َٰب
َ د َض ِثّ۪ٗ فَبَػ َْط
َ َٔؽَٚ بَٙ ْٕ ض َػ
ا اِشًا اَثَسًاُٚٓزَسْٙ َ٠ ْٓ ٍََ فٜ َٰسُٙ ٌ ْاٌَِٝ ُْ اُٙ ػ
ُ ا ِْْ ر َ ْسَٚ  ْل ًطاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰاشَآٟ ۪فَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخً اِٙ ِثٍُُٛل
Rabbinin âyetleri hatırlatıldığında onlardan yüz çeviren ve daha önce kendi yaptıklarını unutandan daha büyük
yanlışı kim yapabilir? Kur’an’ı anlamasınlar diye sanki kalplerinin üzerinde katmanlar, kulaklarında da tıkaçlar
oluşturmuşuz. Onları doğru yola çağırsan asla yola gelecek değillerdir.

(Secde 32/23)

ًَ ُۚ ٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٕ۪ٓ َ ٌِجًٜ َخؼَ ٍَْٕبُٖ ُ٘سَٚ َِ۪ٗ ٍخ ِِ ْٓ ٌِ ٓمَبئ٠ ِِ ْطٟ ۪بة فَ ََل ر َ ُى ْٓ ف
َ َ  ْاٌ ِىزٝؼ
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْس َٰارَٚ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu
İsrailoğulları için bir kılavuz yapmıştık.
(Yunus 10/94)

بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُۚ َه ٌَمَ ْس َٓخب َء َن
َ ْٕ فَب ِْْ ُو
َ َ َ ْم َط ُ۫ ُؤَْ ْاٌ ِىز٠ َٓ٠ ۪ َْه فَ ْؽـَٔ ًِ اٌَّص١ٌَِ ش ٍَّه ِِ َّّٓب ا َ ْٔعَ ٌْ َٕٓب اٟ ۪ذ ف
َٓ٠ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ّْز َ ۪طْٛاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َض ِثّ َه فَ ََل ر َ ُى
Sana indirdiklerimizden dolayı ikilem içerisindeysen, senden önce indirilmiş kitapları okuyup anlayanlara sor.
Rabbinden sana da aynı gerçek gelmiştir. Sakın kararsız kalanlardan olma.
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(Kasas 28/86)

ۘ طا ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ط١
َ ََّٓ ٔٛبة ا ََِّل َض ْح َّخً ِِ ْٓ َض ِثّ َه فَ ََل ر َ ُى
َٓ٠
َ ْٕ  َِب ُوَٚ
ُ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِ اُٝٓ ٍْ َٰم٠ ْْ َ ا اٛذ ر َ ْط ُٓخ
ً ۪ٙ ظ
Böyle bir kitabın sana verileceğini hiç beklemiyordun. Bu, sadece Rabbinin bir ikramı olarak sana verildi. Sakın
o nankörlere arka çıkma.

(Kasas 28/87)

ْ ٌََّللاِ َث ْؼسَ اِ ْش ا ُ ْٔ ِع
ُ ا ْزَٚ  َْه١ٌَِذ ا
َِِٓ ََّٓ ٔٛ ََل ر َ ُىَٚ  َض ِثّ َهٌَِٰٝ ع ا
ِ ب٠َ صسَُّّٔ َه َػ ْٓ َٰا
د ه
ُ َ٠  ََلَٚ
ُۚ ْاٌ ُّ ْش ِط ۪و
َٓ١
Sana indirildikten sonra sakın seni Allah’ın ayetlerinden engellemesinler. Sen Rabbine çağır; asla müşriklerden
olma.

(İsra 17/2)

ً  ۪وَٚ ٟ ُ۪ٔٚا ِِ ْٓ زُٚ ًَ ا َ ََّل رَز َّ ِرص٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٓ َ۪ٕ ٌِجًٜ َخ َؼ ٍَْٕبُٖ ُ٘سَٚ بة
َل١
َ َ  ْاٌ ِىزٝؼ
َ ُِٛ َٕب١ْ َ  َٰارَٚ
Musa’ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu, benimle kendi aranıza
bir vekil koymayasınız, diyedir.

(Secde 32/24)

َُِْٕٛلُٛ٠ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛٔ َوبَٚ اٚصجَ ُط
َ َْ ثِب َ ِْ ِطَٔب ٌَ َّّبُٚسْٙ َ٠ ً ُْ اَئِ َّّخُٙ ْٕ ِِ  َخؼَ ٍَْٕبَٚ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren
önderler yapmıştık.
(Enbiya 21/72)

َٓ١صب ٌِ ۪ح
َ َُ ْؼم٠َٚ َ َ٘ ْجَٕب ٌَُٗٓ اِ ْؼحَٰ كَٚ َٚ
َ  ُو ًَّل َخؼَ ٍَْٕبَٚ ًة َٔبفٍَِخٛ
İbrahim’e ayrıca İshak’ı ve Yakup’u da verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

(Enbiya 21/73)

زَٓب َء٠ ۪اَٚ ِحٍَٰٛ ص
ِ  َْطا١ ُْ فِ ْؼ ًَ ْاٌ َرِٙ ١ْ ٌَِ َٕٓب ا١ْ  َحْٚ َ اَٚ َْ ِثب َ ِْ ِطَٔبُٚسْٙ َ٠ ً َخ َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
َّ ٌبَ ا
َ َاِلَٚ د
َّ
َٓ٠ ۪ا ٌََٕب َػب ِثسُٛٔ َوبَٚ ِ ُۚحٛاٌع َٰو
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

21

(Casiye 45/16)

َّ َِِٓ ُْ ُ٘  َضظَ ْلَٕبَٚ َ حَّٛ ُإٌُّجَٚ َُ  ْاٌ ُح ْىَٚ بة
ُْ ُ٘ فَع ٍََّْٕبَٚ د
ِ ِّجَب١اٌط
َ َ  ًَ ْاٌ ِىز٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٓ َ۪ٕٕب َث١ْ َ ٌَمَ ْس َٰارَٚ
ُۚ ّ۪ ٌَ ْاٌ َؼبٍََٝػ
َٓ١
İsrailoğullarına Kitap, hikmet ve nebîlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları çağdaşlarından üstün
kıldık.

(Casiye 45/17)

ْ د َِِٓ ْاَلَ ِْ ُۚ ِط فَ َّب
ٍ َّٕب١ِ ََٕبُ٘ ُْ ث١ْ َ  َٰارَٚ
 ُْ ا َِّْ َضث ََّهُٙ َٕ١ْ ًَب ث١ا ا ََِّل ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِس َِب َٓخب َء ُ٘ ُُ ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ثَ ْغُٛاذزٍََ ٓف
ََُْٛ ْرز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ا فُٛٔ َّب َوب١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثَٟ ْم ۪ع٠
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında
çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet günü kararını
verecektir.

(Secde 32/25)

ََُْٛ ْرز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ا فُٛٔ َّب َوب١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ١ْ َص ًُ ث
ِ َ ْف٠ َٛ ُ٘ ا َِّْ َضث ََّه
Senin Rabbin ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
(Neml 27/76)

ََُْٛ ْرز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ ُ٘ ُْ فٞ ۪ ًَ ا َ ْوث َ َط اٌَّص٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٓ َ۪ٕ ثٍَٰٝ ػ
ُّ َُم٠ َْا َِّْ َٰ٘صَا ْاٌمُ ْط َٰا
َ ص
Bu Kur’an, İsrailoğulları’nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.

(Yunus 10/93)

َّ َِِٓ ُْ ُ٘  َضظَ ْلَٕبَٚ ق
ْ د فَ َّب
ُُ ُ٘  َٓخب َءٝا َحزهُٛاذزٍََف
ِ ُۚ ّ َجب١ِ اٌط
ِ َ اَّٛ  ًَ ُِ َج٠ اِ ْؼ َٓط ۪اءٟٓ ۪ٕأَْٔب َثَّٛ ٌَمَ ْس َثَٚ
ٍ ص ْس
َُْٛ ْرز َ ٍِف٠َ ِٗ ١ ۪ا فُٛٔ َّب َوب١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثٟ ْم ۪ع٠َ ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ا َِّْ َضث ََّه
İsrailoğullarını doğru bir yurda yerleştirmiş, kendilerine temiz rızıklar vermiştik. Onlara bu bilgi gelinceye kadar
ayrılığa düşmemişlerdi. Senin Rabbin, anlaşamadıkları konularda kalkış günü aralarında hüküm verecektir.
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(Secde 32/26)

ُ ّْ َ٠ ْٚ
ٍ َب٠ َٰش ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ ُْ ا َِّْ فِٙ ِٕؽب ِو
د
َ َِ ٟ َْ۪ فٛش
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌمُ ُطِٙ ٍِ  ُْ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ِِ ْٓ لَ ْجُٙ ٌَ  ِسْٙ َ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ََُْٛ ْؽ َّؼ٠ اَفَ ََل
Kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onlara gerçeği göstermiyor mu? Şimdi
onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda kesin göstergeler vardır, anlamayacaklar mı?
(Ta Ha 20/128)

ُ ّْ َ٠ ْٚ
ٍ َب٠ َٰش ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ ُْ ا َِّْ فِٙ ِٕؽب ِو
د
َ َِ ٟ َْ۪ فٛش
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌمُ ُطُٙ ٍَ ُْ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجُٙ ٌَ  ِسْٙ َ٠ ُْ ٍََاَف
ٝ ٌَُّٰٕٙ اٌِٟ ُٚ۬ َُِل
Kendilerinden önceki nice nesilleri etkisizleştirmiş olmamız, yola gelmeleri için yetmedi mi? Şimdi bunlar,
onların yaşadığı yerlerde dolaşmaktadırlar. Bunda aklı aklını çalıştıranlar için belgeler vardır.

(Ta Ha 20/129)

ْ َؼجَم
ًّّٝ ؽ
َ ُِ ًٌ ا َ َخَٚ ذ ِِ ْٓ َضثِ َّه ٌَ َىبَْ ٌِعَ ا ًِب
َ ٌ ََل َو ٍِ َّخْٛ ٌََٚ
Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

(Secde 32/27)

ُ ؽ
ُْ ُٙ ُِ ػب رَأ ْ ُو ًُ ِِ ُْٕٗ ا َ ْٔ َؼب
ً ض ْاٌ ُد ُط ِظ فَُٕ ْر ِط ُج ِث۪ٗ ظَ ْض
ُ َٔ ا أََّبْٚ َ َط٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ِ  ْاَلَ ْضٌَِٝق ْاٌ َّٓب َء اٛ
َْْٚص ُط
ُ ُا َ ْٔفَٚ
ِ ُج٠  ُْ اَفَ ََلُٙ ؽ
Görmezler mi ki, kuru toprağa suyu gönderip hayvanlarının ve kendilerinin yediği bitkileri
çıkarmaktayız. Bunu kavrayamıyorlar mı?
(Yasin 36/33)

ُۚ
ٍَُْٛأ ْ ُو٠َ ُْٕٗ ِّ َب َحجًّب فَٙ ْٕ ِِ ا َ ْذ َط ْخَٕبَٚ َٕبَ٘ب١ْ ١َ زَخُ ا َ ْح١ْ َّ ٌض ْا
ُ  ُُ ْاَلَ ْضُٙ ٌَ ٌخ٠َ  َٰاَٚ
Ölü toprak onlar için bir göstergedir. Ona can verir ve daneli bitkiler çıkarırız. Onlar da ondan yerler.

(Kaf 50/9)

ٍ بض ًوب فَب َ ْٔجَزَْٕب ثِ۪ٗ َخَّٕب
 ِس١ َحتَّ ْاٌ َح ۪صَٚ د
َّ ٌٔ ََّع ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ َّٓ ؽ
َ َبء َِٓب ًء ُِج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek daneli bitkiler bitirdik.
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(Kaf 50/10)

َ بَٙ ٌَ د
ٌ س١غ ٍْ ٌغ ٔ َ۪ع
ٍ إٌَّ ْر ًَ َثب ِؼمَبَٚ
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.

(Kaf 50/11)

 ُجٚزًب َو َٰص ٌِ َه ْاٌ ُر ُط١ْ َِ ً َٕب ِث۪ٗ ثَ ٍْسَح١ْ َ١ا َ ْحَٚ ِض ْظلًب ٌِ ٍْ ِؼجَب ِز
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de böyle olacaktır.

(Secde 32/28)

َٓ١ ۪صبزِل
َ ُْ ُ  َٰ٘صَا ْاٌفَزْ ُح ا ِْْ ُو ْٕزَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, her şey ne zaman ortaya çıkacak?" derler.
(Neml 27/71)

َٓ١ ۪صبزِل
َ ُْ ُ  ْػسُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘صَا ْاَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.

(Neml 27/72)

ٍَُْٛ ر َ ْؽز َ ْؼ ِدٞ ۪ط اٌَّص
ُ ِف ٌَ ُى ُْ َث ْؼ
َ َْ َضزٛ ُى٠َ ْْ َ  اٝ ٓ َٰلُ ًْ َػؽ
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de yanı başınızdadır.

(Zariyat 51/12)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪سْٛ َ٠ ََّْب٠ََْ اٍََُٛٔ ْؽـ٠
Hesap verme günü ne zaman diye sorarlar.

(Zariyat 51/13)

ََُُْٕٛ ْفز٠ بض
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ََ ُ٘ ُْ َػْٛ َ٠
Sordukları, kendilerinin ateşte yanacakları gündür!
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(Secde 32/29)

َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ُٙ ُٔ َّب٠ا ۪اَٚٓ َوفَ ُٓط٠ َ۪ ْٕفَ ُغ اٌَّص٠  ََ ْاٌفَزْحِ ََلْٛ َ٠ ًْ ُل
َْٚظ ُط
De ki: "Her şey ortaya çıktığı gün kâfirlerin imana gelmesinin faydası olmayacak ve onlara göz
açtırılmayacaktır."
(Enbiya 21/38)

َٓ١ ۪صبزِل
َ ُْ ُ  ْػسُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘صَا ْاَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Şu sözü verilen gün ne zamanmış?” derler. Doğruysanız, söyleyin.

(Enbiya 21/39)

ُ ْٓ  ََل َػَٚ بض
ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِ٘ ضٛ
َ ٌَّٕ ُُ اِٙ ِ٘ ٛ ُخُٚ ْٓ َْ َػَُّٛ ُىف٠ َٓ ََل١ا ۪حَٚٓ َوفَ ُط٠ َ۪ ْؼٍَ ُُ اٌَّص٠ ْٛ ٌَ
ِ ُٙ ظ
َْٚص ُط
َ ْٕ ُ٠
Ayeti görmezlikten gelen kafirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Enbiya 21/40)

َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ َْ َضزََّ٘بُٛؼ١َ ْؽز َ ۪ط٠  ُْ فَ ََلُٙ ُ زَٙ  ُْ ثَ ْغزَخً فَز َ ْجِٙ ١ ۪ثَ ًْ رَأْر
َْٚظ ُط
Aslında o gün onlara ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine
göz açtırılacaktır.

(Mümin 40/85)

ْ ٍَ لَ ْس َذٟ َّ۪للاِ اٌَّز
 َذؽ َِط َُٕ٘ب ٌِ َهَٚ ُِٖۚ ۪  ِػ َجبزٟ ۪ذ ف
َ َّٕؼ
ُ ؼَٕب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٚ َ  ُْ ٌَ َّّب َضاُٙ ُٔ َّب٠ ُْ ۪اُٙ ُ ْٕفَؼ٠َ ُه٠َ ُْ ٍََف
َْْٚاٌ َىب ِف ُط
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kafirler işte o zaman kaybederler.

(Secde 32/30)

َْٚ ُْ ُِ ْٕز َ ِظ ُطُٙ َِّٔا ْٔز َ ِظ ْط اَٚ ُْ ُٙ ْٕ ض َػ
ْ فَبَػ ِْط
Onları bırak, bekle; onlar da seni beklemektedir.
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(Tevbe 9/52)

ة
ٍ َّللاُ ِثؼَصَا
ُ ٔ َْح ُٓ َٔز َ َطثَٚ ِْٓ ١١َ َٕ ْاٌ ُح ْؽََْٜ ِث َٕٓب ا ََِّٓل ا ِْحسٛص
 َج ُى ُُ ه١ُ ۪ص٠ ْْ َ َّص ِث ُى ُْ ا
ُ َّلُ ًْ ٘ ًَْ ر َ َطث
َْٛص
ُ ِّا أَِّب َِ َؼ ُى ُْ ُِز َ َطثٛص
ُٓ َّٕ َۘب فَز َ َطث٠ ۪س٠ْ َ  ِثبْٚ َ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِسٖ۪ ٓ ا
De ki “Bizim için iki iyilikten biri dışında bir beklentiniz mi var? Bu arada biz de ya kendi katından ya da bizim
elimizle Allah’ın sizi cezalandırmasını bekliyoruz. Haydi, bekleyin; sizinle birlikte biz de bekliyoruz.”

(Yunus 10/102)

َِِٓ ُْ  َِ َؼ ُىّٟ۪ٔ ِا اٚ ُْ لُ ًْ فَب ْٔز َ ِظ ُٓطِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َذ٠ ۪ َِّبَ اٌَّص٠ََْ ا ََِّل ِِثْ ًَ اَٚ ْٕز َ ِظ ُط٠ ًْ َٙ َف
َٓ٠ْاٌ ُّ ْٕز َ ِظ ۪ط
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki “Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”.

(Hud 11/121)

ٍَُِْٛب
ِ  َِ َىبَٔزِ ُى ُْ أَِّب َػٍَٰٝ ا َػٍَُّٛ َْ ا ْػُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّصَٚ
İnanmayanlara de ki “Kendi konumunuza uygun olanı yapın, biz de yapıyoruz.

(Hud 11/122)

ُۚ ا ْٔز َ ِظ ُطَٚ
َْٚا أَِّب ُِ ْٕز َ ِظ ُطٚ
Bir de neler olacağını gözleyin, biz de gözlüyoruz.”.
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