SEBE SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُو ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
م ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Sebe 34/1)

َٰ ْ ٢ُِ ْاُ َؾ ْٔلُ كََُٚٝ ع
َٞ ُٛ َٝ ِاْل ِف َو ِۜح
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُِ َٓب كَُٚ ١ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔلُ ِ هّٰللِ اَُّن
ِ  ْاْلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
و٤
ُ  ُْ ْاُق َ۪ج٤ٌ۪ ْاُ َؾ
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.
(Tegabun 64/1)

ُۘ
ِۚ ِ  ْاْلَ ْه٢ َٓب ِكَٝ د
ٍء٢َ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َ ِجّ ُؼ ِ هّٰللِ َٓب ِك
َ ُ٣
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُ ْاُ َؾ ْٔلََُٚٝ ُُ ْاُ ُٔ ِْيَُٚ ع
و٣ ۪هَل
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a boyun eğer. Bütün yetki O’ndadır. Yaptığı her şeyi güzel yapmak O’na
hastır. Her şeye bir ölçü koyan da O’dur.

(Tegabun 64/2)

و٤َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ِٖۜ ِٓ ْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓإَٝ  َفَِوَ ٌُ ْْ كَ ِٔ ْ٘ ٌُ ْْ ًَبكِو١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
Sizi yaratan O’dur. Sonra kiminiz ayetleri görmezlikten gelir, kâfir olur. Kiminiz de Allah’a güvenir, mümin
olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah’tır.

(Tegabun 64/3)

و٤
ِ اَٞ ََََُّٰٔفَِنَ ا
ُ ََٖ
ُ  ْاُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِاَٝ ْْ ِۚ ًُ  َهَٞ ط
َ  َه ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ط
َ  ْاْلَ ْهَٝ د
َ َٝ ن
ِ ّ ع ثِ ْبُ َؾ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi ve
yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O’nadır.
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(Tegabun 64/4)

ِۜ ُِِ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ َٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رَُ ُِّو٣َ َٝ ع
د
ِ ْ ِثنَا٤ ِ۪ػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ
 هَٝ َٕٞ
ِ  ْاْلَ ْهَٝ د
َ َُّللا
هُٝ
ُّ ُا
ِ ظل
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah’tır.

(Sebe 34/2)

َٞ ُٛ َٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ ْؼ ُو ُط ك٣  َٓبَٝ بء
َّ َُ ْ٘ ِي ٍُ َِٖٓ ا٣  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َ ْق ُو ُط٣  َٓبَٝ ع
ِ ََٔٓ َ
ِ  ْاْلَ ْه٢َِ ِِ ُظ ك٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣
هٞ
َّ
ُ ُ ُْ ْاُـَل٤اُو ۪ؽ
Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Onun ikramı boldur,
kusurları örter.
(Hadid 57/4)

ِۜ ِ  ْاُؼَ ْو٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ٍْز٣َ ٍِز َّ ِخ ا٢ ۪ع ك
َ ِِ ُظ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ُ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
َ  ْاْلَ ْهَٝ د
َْٖ َٓب٣َ َٓ َؼ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ ْؼ ُو ُط ك٣  َٓبَٝ بء
َّ َُ ْ٘ ِي ٍُ َِٖٓ ا٣  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َ ْق ُو ُط٣  َٓبَٝ ع
ِ ََٔٓ َ
ِ  ْاْلَ ْه٢ِك
و٤َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ِۜ ُ ًُ ْ٘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.

(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٞ ٍَٰٔ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِ َّٖ ُِز َ ْؼُٜ َ٘٤ْ ََزَ٘ ََّي ٍُ ْاْلَ ْٓ ُو ث٣ َّٖ ِۜ ُٜ َِْع ِٓض
ِ  َِٖٓ ْاْلَ ْهَٝ د
ََّللا
َ ٍ ْج َغ
َ َ َفَِن١ َّ۪للاُ اَُّن
َ َّللاَ هَ ْل ا َ َؽب
ءٍ ِػ ِْ ًٔب٢َ
ا َ َّٕ هَٝ و٣ ۪ءٍ هَل٢َ
ْ ؽ ِث ٌُ َِّ ش
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
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 32/5)

ٍَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
َّ ُُلَ ِثّ ُو ْاْلَ ْٓ َو َِٖٓ ا٣
ِ ََٔٓ َ
ُ َ ٍّ ًَبَٕ ِٓ ْولْٞ َ٣ ٢ ۪ كِٚ ٤ْ َُِ ْؼ ُو ُط ا٣َ َّْ ُ ع ص
ِ  ْاْلَ ْه٠َُِبء ا
َ ق
َ ُْ َ ُ اَٙٓ اه
َُّٕٝرَؼُل
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.
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(Secde 32/6)

َّ ُاَٝ ت
ُ بكَ ِح ْاُ َؼ ۪يَٜ ش
ُْ ٤اُو ۪ؽ
َّ ي٣
ِ ٤ْ ََٰم ُِ َي َػب ُِ ُْ ْاُـ
İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah’tır.

(Sebe 34/3)

ِۜ
ُْٚ٘ ة َػ
َّ َُ٘ب ا٤ ۪ا َْل رَأْرَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
ُ َ ْؼ ُي٣ ت َْل
ِ ِۚ ٤ْ َََّ٘ ٌُ ْْ َػب ُِ ِْ ْاُـ٤ِ َُزَأْر٢ّ َه ۪ثَٝ ٠َِٰ ََب َػخُ هُ َْ ث
ة
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِِٓضْوَب ٍُ مَ َّهحٍ ك
ْ َ  ََْٓل اَٝ ع
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََْٓل ا َ ًْجَ ُو ا َِّْل كَٝ طـ َُو ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي
ِ  ْاْلَ ْه٢ِ َْل كَٝ د
ٖ٤
ٍ ُٓ ۪ج
Görmezlikten gelenler şöyle derler: "Kıyamet saati bize dokunmaz". De ki: "Hayır,
görülmeyeni bilen Rabbim'e yemin olsun ki, o, size de dokunacaktır. Göklerde ve yerde zerre
kadar bir şey bile ondan kaçmaz. Onun daha küçüğü ve daha büyüğü de, her şeyi beyan eden
bir Kitap’tadır."
(Kehf 18/36)

ُ َ  ََٓٓب اَٝ
ب ُٓ ْ٘وََِجًبَٜ ْ٘ ِٓ  ًْوا٤ َْلَ ِعلَ َّٕ َف٢ّ َه ۪ث٠َُِٰ َُئِ ْٖ ُه ِككْدُ اَٝ ًَب َػخَ َٓهَبئِ َٔخ
َّ ُظ ُّٖ ا
Kıyamet saati diye bir şeyin olacağını da hiç sanmam ama şurası bir gerçek ki eğer Rabbimin huzuruna
çıkarılsam kesinlikle bundan daha iyisini bulurum."

(Fussilet 41/50)

ًَب َػخَ َٓهَبئِ َٔخ
ُ َ  ََٓٓب اَٝ ٢ ُ۪ نَاَٰٛ َّٖ ََُُٞو٤َُ َُْٚز
َّ ُظ ُّٖ ا
َّ َٓ ػ ََّٓوا َء
َ ُ َه ْؽ َٔخً َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِلَُٙئِ ْٖ اَمَ ْهَ٘بَٝ
ُۘ ُِِٔ ا ثِ َٔب َػَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ كَََُِ٘٘ ِجّئ َ َّٖ اَُّن٠ِۚ َٰ٘ َْ ُ َُ ِْ ُؾَٙ ِػ ْ٘ل٢ ُ۪ َِّٕ  ا٢ّ َه ۪ َٓث٠َُِٰ َُئِ ْٖ ُه ِع ْؼذُ اَٝ
ْْ ُٜ ََّ٘و٣ َُُ۪٘نَٝ اٞ
ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ِٓ ْٖ َػنَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.
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(Cuma 62/8)

َّ ُاَٝ ت
بكَ ِحَٜ ش
َ ْٞ َٔ ُهُ َْ ا َِّٕ ْا
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ِْ ْاُـ٠َُِٰ َٕ اُّٝ ٌُ ْْ ص ُ َّْ ر ُ َوك٤ ُ۪ ُٓ ََلهَُّٚٗ كَ ِبْٚ٘ ِٓ َٕٝ ر َ ِل ُّو١ ۪د اَُّن
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َك
De ki “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen Allah’ın huzuruna
çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir”.

(Yunus 10/61)

ُ ٌُ َ  َٓب رَٝ
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ ِٓ ْٖ َػ َٔ ٍَ ا َِّْل ًَُّ٘ب َػَُِٞٔ  َْل ر َ ْؼَٝ ٍٕ ُ ِٓ ْٖ هُ ْو َٰاْٚ٘ ِٓ اُِْٞ َٓب رَزَٝ ٍٕ ْ  شَأ٢ ۪ٕ كٞ
ُ
٢ِ َْل كَٝ ع
ُ َ ْؼ ُي٣  َٓبَٝ ِٚ ِۜ ٤ َ۪ٕ كُٞؼ٤ ۪كًا اِ ْم رُلُٜٞ ش
ِ  ْاْلَ ْه٢ِة َػ ْٖ َه ِثّ َي ِٓ ْٖ ِٓضْوَب ٍِ مَ َّهحٍ ك
ٖ٤
َّ ُا
ِ ََٔٓ َ
ْ َ  ََْٓل اَٝ بء
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََْٓل ا َ ًْجَ َو ا َِّْل كَٝ طـ ََو ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي
ٍ ة ُٓ ۪ج
Siz herhangi bir durumdayken, Kur’ân’dan bir şey okuyorken ya da bir iş yapıyorken, ona dalıp gittiğinizde
mutlaka size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçüğü
de büyüğü de mutlaka açık bir kitaptadır.

(Sebe 34/4)

ْ٣ ِه ْىم ًَ ۪وَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوحُٜ َُ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ د ا
ِ ِۜ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ ػ
َ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن١
َ َ ْغ ِي٤ُِ
Bunlar, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirmek içindir. Suçların örtülmesi ve değerli rızık onlar
içindir.
(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن١
 ْػلَ هَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ  َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ َ ْغ ِي٤ُِ ُُٙل٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ ِۜب ا
اُْٞٗ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪ َػنَاة اَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ  ْْ ش ََواة ِٓ ْٖ َؽُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ د ِث ْبُ ِو َْ ِۜ ِؾ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُو٣
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O’dur. Bu, Allah’ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kafirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.

(Sebe 34/5)

َٓ
ْ٤ َُ۪ػنَاة ِٓ ْٖ ِه ْع ٍي ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ َٖ ا٣بع ۪ي
َ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ِ برَِ٘ب ُٓ َؼ٣َ  َٰا٢َٓ ۪ كْٞ ٍ َؼ
Ayetlerimizi etkisizleştirmek için çaba harcayanlara da iğrenç ve can yakıcı bir azap vardır.
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(Sebe 34/6)

اؽ
ِ ط َو
ِ ٠َُِٰ  ا١َٓ ۪لْٜ َ٣َٝ  ْاُ َؾ َّنَٞ ُٛ  َْي ِٓ ْٖ َه ِثّ َي٤َُِ ا ُ ْٗ ِي ٍَ ا١َٓ ۪ا ْاُ ِؼ ِْ َْ اَُّنُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّنَٟ َو٣َٝ
 ِل٤۪ٔ ي ْاُ َؾ٣
ِ ْاُؼَ ۪ي
Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğu, güçlü ve yaptığını güzel
yapanın yolunu gösterdiği kanaatine varacaklardır.
(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاْلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَنَ ًَّ ُو ا٣  اَِّٗ َٔب٠ِۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َه ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ا٣ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin tümüyle gerçek olduğunu bilen biri, ona karşı körlük eden kişi gibi olur mu? Sadece
sağlam duruşlu olanlar doğru bilgiden yararlanırlar.

(Ankebut 29/49)

َّ َبرِ ََٓ٘ب ا َِّْل٣َ ْغ َؾلُ ثِ َٰب٣  َٓبَٝ َْ ِۜ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ه اَُّنُٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َِّ۪٘بد ك٤ََبد ث٣ َٰاَٞ ُٛ َْ َث
ِ طل
Kur’an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmez.

(Sebe 34/7)

ن
ٍ َِْ  ف٢ ۪م اَِّٗ ٌُ ْْ َُل
ٍ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ اِمَا ُٓ ِ ّي ْهز ُ ْْ ًُ ََّ ُٓ َٔ َّي٣ ٍَ  َه ُع٠َِٰ  ََْ َٗلُُُّ ٌُ ْْ َػٛ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
 ٍِۚل٣ َ۪عل
Görmezlikten gelenler de şöyle diyeceklerdir: "Vücudunuz iyice dağılıp parça parça olmuşken
yeniden dirileceğinizi haber veren adamı size gösterelim mi?”
(Müminun 23/32)

ً ٍ
َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َُُٕٞ اَكَ ََل رَزَّوِٙۜ  ُْو٤ؿ
ُ  ْْ َهِٜ ٤ ٍ۪ َِْ٘ب ك
ا هُٝ  ْْ ا َ ِٕ ا ْػجُلُٜ ْ٘ ِٓ ْلٞ
َ كَب َ ْه
İçlerinden kendilerine bir elçi de gönderdik. “Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur; kendinizi
yanlışlardan korumayacak mısınız?”

5

(Müminun 23/33)

َٰ ْ بء
ب َٓب٤َ ْٗ ُّ ِح اُلٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ْْ ِكُٛ اَرْ َو ْكَ٘بَٝ اْل ِف َو ِح
ِ َا ِث ِِ َٓوُٞ ًَنَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ اَُّنِٚ ِٓ ْٞ َهَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ هَٝ
َُٕٞة ِٓ َّٔب ر َ ْش َوث
ُ  ْش َو٣َ َٝ ُْٚ٘ ِٓ ًَُُِٕٞ ْ أ ْ ًُ َُ ِٓ َّٔب رَأ٣َ ْْ ٌُ ُِْ َٓنَا ا َِّْل َثشَو ِٓضَٰٛ
Halkının içinden, kendilerine dünyalık olarak geniş imkânlar verdiğimiz halde görmezlikte direnen ve
Ahiret’teki yüzleşmeyi yalan sayan ileri gelenler şöyle dediler: “Bu adam sizin gibi bir insandan başka ne ki? O
da sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.

(Müminun 23/34)

َ َ َُ ِئ ْٖ اَٝ
َٕٝؽ ْؼز ُ ْْ ثَش ًَوا ِٓضَِْ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِمًا َُقَب ٍِ ُو
Eğer sizin gibi bir insana boyun eğecek olursanız kesinlikle kaybedersiniz.

(Müminun 23/35)

َ  ِػَٝ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ َواثًبَٝ ْْ ُّ َ ِؼلُ ًُ ْْ اََّٗ ٌُ ْْ اِمَا ِٓز٣َا
َٕٞظب ًٓب اََّٗ ٌُ ْْ ُٓ ْق َو ُع
Ölüp de toprak ve kemik parçaları haline geldikten sonra topraktan yeniden çıkarılacağınızı vaat ediyor, öyle mi?

(Müminun 23/36)

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

(Müminun 23/37)

َٖ٤ ۪صُٞ َٓب ٗ َْؾ ُٖ ثِ َٔ ْجؼَٝ َب٤ٗ َْؾَٝ ُدُٞٔ َٗ َب٤ْٗ َُّبرَُ٘ب اُل٤ ا َِّْل َؽ٢
َ ِٛ ِْٕ ا
Dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz, yeniden hayat buluruz. Ama topraktan kalkacak değiliz.

(Müminun 23/38)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْ ِث ُٔإَُٚ ُٖ  َٓب ٗ َْؾَٝ َّللاِ ًَ ِنثًب
 ه٠َِ َػٟ ا َِّْل َه ُع ٌَۨ ا ْكز َ َٰوَٞ ُٛ ِْٕ ا
Bu var ya, uydurduğu yalanı Allah’a mal eden adamın tekidir. Biz ona inanacak değiliz.”
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(Sebe 34/8)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪۪ ِعَّ٘ ِۜخ ثَ َِ اَُّنَِّٚللاِ ًَ ِنثًب ا َ ّْ ث
ٍِ اُؼ َََّلَٝ ة
 ه٠َِ َػٟا َ ْكز َ َٰو
ِ  ْاُؼَنَا٢ِبْل ِف َوحِ ك
 ِل٤ْاُجَ ۪ؼ
“Bu adam Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa cinlerin etkisine mi girmiş?" Aslında
Ahirete inanmayanlar tam bir ızdırap ve derin bir sapkınlık içindedirler.
(Hud 11/35)

ِۜ
َُٕٞٓ ء ِٓ َّٔب ر ُ ْغ ِو١اَٗ َ۬ب ثَ ۪ َٓوَٝ ٢ٓ ا ِْع َو ۪ا٢
َّ َُِ كَ َؼُٚز٣ْ ُ هُ َْ ا ِِٕ ا ْكز َ َوٚ٣َٕ ا ْكز َ َٰوَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
Yoksa “Bu hikâyeyi Muhammed uydurdu.” mu diyorlar? De ki “Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin
işlediklerinizin cezalarından uzağım.”.

(Müminun 23/70)

ِۜ
َُٕٞٛ به
ِ ًَ ن
ِ ّ  ْْ ُِ ِْ َؾُٛ ا َ ًْض َ ُوَٝ ن
ِ ّ  ْْ ِث ْبُ َؾُٛ ۪ ِعَّ٘خ َث َْ ََٓعب َءَٕٚ ِثُُُٞٞو٣َ ّْ َ ا
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.

(Sebe 34/9)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ بء
ُْ ِٜ ِِق ث
َّ ُ ْْ َِٖٓ اُٜ َ َٓب ف َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ َْٖ ا٤َ َٓب ث٠َُِٰ ا اْٝ َ َو٣ ْْ ََِاَك
ِ ََٔٓ َ
ْ َع ا ِْٕ َٗشَأ ْ ٗ َْق
ْ  ُٗ َْ ِوْٝ َ ع ا
ت
َّ َُلًب َِٖٓ ا
ِ ِۜ ََٔٓ َ
ٍ ٤ ُ۪٘ٓ ػ ْج ٍل
َ َِّ ٌُ ُِ ًَخ٣ َٰم ُِ َي َ َْٰل٢ ۪بء ا َِّٕ ك
َ ًِ ْْ ِٜ ٤ْ َِؾ َػ
َ ْاْلَ ْه
Bunlar, önlerindeki ve arkalarındaki göğe ve yere bakmadılar mı? Gerek görürsek bu insanları
yere batırır veya gökten başlarına parçalar düşürürüz. Bunda, Allah'a yönelen her kul için
deliller vardır.
(Mülk 67/16)

هٞ
َّ ُ ا٢َِءا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ ََٔٓ َ
ُ ُٔ َ  ر٢
َ ِق ِث ٌُ ُْ ْاْلَ ْه
َ ََ ْق٣ ْٕ َ بء ا
َ ِٛ ع كَ ِبمَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

و٣
َّ ُ ا٢ِا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ ََٔٓ َ
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َُِ ْو ٍِ ََ َػ٣ ْٕ َ بء ا
َ َبطجً ِۜب ك
ِ ْ۪ق َٗن
َ ٤ًَ َُٕٞٔ ََِز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.
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(Yunus 10/107)

ت٤
ْ َ ٍْو كَ ََل ََٓهاكَّ ُِل٤ُ ِو ْك َى ِث َق٣ ِْٕ اَٝ َٞ ِۚ ُٛ ُ ا َِّْلَٚٓ َُ ق
ُ َّللاُ ِث
ُ ُ ۪ظ٣ ِٚۜ ۪ ِِ ؼ
َ َْ َي ه
َ ْٔ ٣َ ِْٕ اَٝ
َ ؼ ٍ ّو كَ ََل ًَب ِش
ُْ ٤اُو ۪ؽ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚث
َّ هٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َٝ ِِٙۜ ۪ شب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجبك
Allah, sana bir zarar verecek olsa onu ondan başka giderebilecek yoktur. Sana iyilik etmek isterse onun ikramına
engel olabilecek de yoktur. Allah ikramını, gerekeni yapan kullarına verir. O, çok bağışlar ve ikramı boldur.

(Hac 22/65)

ُُ ْٔ َِي٣َٝ ِٙۜ ۪  ْاُجَ ْؾ ِو ِثب َ ْٓ ِو٢ِ ك١ ْاُلُ ِْ َي ر َ ْغ ۪وَٝ ع
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْه٢ٍِ َّق َو َُ ٌُ ْْ َٓب ك
َ ََّللا
ْ٤بً َُ َو ۫ ُؤف َه ۪ؽ
َّ ُا
 ا َِّٕ هِٚۜ ۪ ِٗع ا َِّْل ِث ِب ْم
ِ ََُّّ٘للاَ ثِب
ِ  ْاْلَ ْه٠ََِ ََٓٔب َء ا َ ْٕ رَوَ َغ َػ
Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile sizin hizmetinize
vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O’dur; O’nun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı
pek şefkatlidir, ikramı boldur.

(Sebe 34/10)

ِۜ ً كَ َِّٓ٘ب كَؼَٝ٘ب كَ ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْل َٰارَٝ
َّ َٝ ُٚ َٓ َؼ٢ ۪ثِٝ ّ َ ب ِع َجب ٍُ ا٣َ َْل
َل٣ ُ۪ ْاُ َؾلَُٚ اَََُّ٘بَٝ  ِۚ َْو٤اُط
Davut’a katımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar onunla birlikte Allah’a yönelin. Ey kuşlar,
siz de yönelin.” dedik. Demiri Davut için yumuşattık.
(Sad 38/18)

م
ِ ْ َٝ ِ ٢
َ ُ٣ ٍُٚ َّق ْوَٗب ْاُ ِغجَب ٍَ َٓ َؼ
َ اَِّٗب
ِ اْل ْش َوا
ّ َ ِجّ ْؾَٖ ِث ْبُ َؼ ِش
Akşamleyin ve kuşluk vaktinde onunla birlikte ibadet eden dağları, hizmetine vermiştik.

(Sad 38/19)

َّ َٝ
ُ  َْو َٓ ْؾ٤اُط
اةَّٝ َ ُ اَٚٓ َُ ٌَّ ًُ ً ه ِۜحٞ
َ ش
Kuşlar da hizmetindeydi, onunla toplu halde ibadet ederlerdi. Hepsi ona pek saygılıydı.

(Sad 38/20)

َ ظ ََ ْاُ ِق
ة
َ َٝ
ْ َكَٝ َُ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ ٌَُٚ ِْ ُٓ شلَ ْكَٗب
ِ طب
İktidarını güçlendirdik. Ona hikmet ve etkili konuşma yeteneği vermiştik.

8

(Enbiya 21/80)

َٕٝ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ شَب ًِ ُوَٜ َظَ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َثأ ْ ٍِ ٌُ ِۚ ْْ ك
ٍ ُط ْ٘ َؼخَ َُج
ِ ً َُ ٌُ ْْ ُِز ُ ْؾٞ
َ ُٙ َػَِّ َْٔ٘بَٝ
Sizi darbelere karşı korusun diye zırhlı elbise yapma sanatını da Davud’a öğretmiştik. Artık görevlerinizi yerine
getirirsiniz, değil mi?

(Sebe 34/11)

ٍ ٍبثِـَب
و٤َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ  ثِ َٔب ر َ ْؼ٢ّ۪ٗ ِطب ُِ ًؾ ِۜب ا
َّ ُ ا٢ِهَلّ ِْه كَٝ د
َ َْ َٔ ا َ ِٕ ا ْػ
َ اَُِٞٔ ا ْػَٝ َ ْو ِك
"Vücudu tümüyle örten zırhlar yap, dokumasını sağlam tut." dedik. Ey insanlar! Siz de iyi işler
yapın. Ben ne yaptığınızı görürüm.
(Neml 27/15)

ِٙ و ِٓ ْٖ ِػجَب ِك٤
َّ َ ك١ ۪هَ َبْل ْاُ َؾ ْٔلُ ِ هّٰللِ اَُّنَٝ َْٰٔ َٖ ِػ ِْ ًٔ ِۚب٤ٍَِ
ُ َٝ َكَٝ٘ب كَ ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْل َٰارَٝ
ٍ ۪ ًَض٠َِٰ ؼََِ٘ب َ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.

(Neml 27/16)

َّ َػ ِِّ َْٔ٘ب َٓ ْ٘ ِطن
َ  ِهَٝ َٝ
َِّٕ  ِۜ ٍء ا٢ْ ش
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ۪رٝ۫ ُ اَٝ  ِْو٤اُط
ُ ًب
ُ س
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ ٍَ هَبَٝ َكَْٰٝٔ ُٖ كَ ۫ ُا٤ٍَِ
ُ ؼ َُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٜ َُ نَاَٰٛ
Süleyman Davud’un yerine geçti. Dedi ki; “Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden verildi. İşte bu,
apaçık üstünlüktür.”.

(Sebe 34/12)

ْ َْٖ ْاُ ِو٤ػ
ُ  َؼ٣اُو
ْٖ َٓ ِّٖ  َِٖٓ ْاُ ِغَٝ ط ِۜ ِو
َ بَٜ ا ُؽَٝ  َهَٝ وْٜ ش
َ َبُُّٛٝ ؿل
ُ ُِ َٝ
ّ ۪ َٖ َْٰٔ٤ََِ
َ َُُٚ ٍ َِْ٘ب
َ َ اَٝ  ِۚوْٜ ش
و٤
َّ ُة ا
ِ ُ ِٓ ْٖ َػنَاٚ ْْ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِوَٗب ُٗ ِن ْهُٜ ْ٘ ِٓ َ ِي ْؽ٣ ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ ّ ثِ ِب ْم ِٕ َه ِثِٚ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤ََ ْؼ َٔ َُ ث٣
ِ َ ۪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.
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(Sebe 34/13)

ٍ ِۜ َب٤ٍِ ه َهاُٝ
اَُِٞٓ َٔ د اِ ْػ
ََٓ َ٣ ُ َٓبَُٚ ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
ِ اَٞ بٕ ًَ ْبُ َغ
َ شب ُء ِٓ ْٖ َٓ َؾ ۪به
ٍ هُلَٝ ة
ٍ َ ِعلَٝ ََ ٤ ۪ر َ َٔبصَٝ ت٣
َّ ُ ا١ِ
ُ َكَٰٝا ٍَ كَ ۫ ُا
هٞ
ُ ٌُ ش
َ َ ِٓ ْٖ ِػجَبك٤ َِ۪هَٝ ش ٌْ ًو ِۜا
Süleyman ne isterse onu yapıyorlardı; değerli meskenler, heykeller, büyük havuzlara benzer
çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek
azdır.
(Sad 38/37)

َّ ُاَٝ
اص
۪ َ٤ش
ٍ ََّٞ ؿَٝ ٍَٖ ًُ ََّ ثَ ََّٓ٘بء٤بؽ
Bina yapabilen ve denize dalabilen bütün şeytanları.

(Sad 38/38)

طلَب ِك
ْ َ ْاْل٢َِٖ ك٤ َ۪ٖٗ ُٓوَ َّو٣ َٰاف َ۪وَٝ
Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik.

(Sad 38/39)

ََٓ نَا َػَٰٛ
ْ َْٓ َ  اْٝ َ بُٓ٘ ْٖ ا
ة
ٍ َب
ْ َطب ۬ ُؤَٗب ك
َ  ِْو ِؽ٤َِي ثِـ
Bu, bizim sana ikramımızdır; başkasına ister ver, ister verme, hesabı sorulmayacaktır.

(Enbiya 21/82)

َّ ُ َِٖٓ اَٝ
۪ َ٤ش
َٖ٤ ْْ َؽبكِ ۪ظُٜ َُ  ًَُّ٘بَٝ َٕ َٰم ُِ ِۚ َيُٝػ َٔ ًَل ك
ُ َُٞـ٣ ْٖ َٓ ٖ٤
َ ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣َٝ َُُٚ َٕٞط
ِ بؽ
Dalgıçlık yapan ve daha başka işler gören şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetim altında tutuyorduk.

(Sebe 34/14)

ُ كََِ َّٔب ف ََّوِٚۚ َ َبَر
َ ْٞ َٔ ُ ْاِٚ ٤ْ ََِ٘ب َػ٤ْ ؼ
ِ ۪ َٓ ا َِّْل َٓكَاثَّخُ ْاْلَ ْهِٚرْٞ َٓ ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ََُّد َٓب ك
َ َكََِ َّٔب ه
َ ْ٘ ِٓ َُ ًُ ْ ع رَأ
ٖ٤
ِ ََّ٘٤ر َ َج
ِ  ْاُ َؼنَا٢ِا كُْٞت َٓب َُجِض
َ ٤ََٕ ْاُـُٞٔ َِ ْؼ٣َ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ْٕ َ ذ ْاُ ِغ ُّٖ ا
ِ ٜ۪ ُٔ ُة ْا
Süleyman’ın ölümünü gerçekleştirdiğimizde, düşmesini engelleyen şeyi, kemiren bir kara
hayvanı, onun öldüğünü ortaya çıkardı. Süleyman düşünce anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı
bileselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmayı sürdürmezlerdi.
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(Cin 72/8)

ُ َٝ لًا٣ ۪شل
ْ َ َب ُٓ ِِئٛ َع ْلَٗبَٞ ََ ََٓٔب َء ك
جًبُٜ ش
َ ٍب
َّ ُاََّٗب َُ َٔ ََْ٘ب اَٝ
ً ذ َؽ َو
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

(Cin 72/9)

َٰ ْ َ َْز َ ِٔغ٣ ْٖ َٔ ََ ْٔ ِۜغ ك
طلًا
َ بثًب َهَٜ ُ ِشَُٚ َ ِغ ْل٣ َٕاْل
ِ
ِ َّ ُِِ َب َٓوَب ِػلَٜ ْ٘ ِٓ ُ اََّٗب ًَُّ٘ب َٗ ْوؼُلَٝ
Halbuki biz orada bazı yerlere oturur, dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş parçasıyla
karşılaşıyor.

(Cin 72/10)

شلًا
َ  ْْ َهُٜ ُّ ْْ َهثِٜ ِع ا َ ّْ ا َ َهاكَ ث
ِ  ْاْلَ ْه٢ِلَ ثِ َٔ ْٖ ك٣ اَش ٌَّو ا ُ ۪ه١اََّٗب َْل َٗ ْل ۪ َٓهَٝ
Yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor, yoksa Rableri onları olgunlaştırmak mı istiyor; bir türlü
anlayamıyorduk.

(Cin 72/11)

َ َٕ َٰم ُِ ِۜ َي ًَُّ٘بُٝ َِّٓ٘ب كَٝ َٕٞظب ُِ ُؾ
ؽ ََٓوائِنَ هِلَكًا
َّ ُاََّٗب َِّٓ٘ب اَٝ
Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.

(Cin 72/12)

َ اََّٗبَٝ
 ََوثًبٛ ُٙ ََُ ْٖ ُٗ ْؼ ِغيَٝ ع
ظَ٘ ََّٓ٘ب ا َ ْٕ َُ ْٖ ُٗ ْؼ ِغيَ ه
ِ  ْاْلَ ْه٢َِّللاَ ك
Yeryüzünde Allah’tan gizli bir şey yapamayacağımızı anladık. Başka yere de kaçsak yapamayız.

(Sebe 34/15)

ِۚ
اٝا ْش ٌُ ُوَٝ ْْ ٌُ ّم َه ِث
َ ُِ ََُٕوَ ْل ًَب
ٍ ۪ٔ ٣َ ْٖ بٕ َػ
ِ ا ِٓ ْٖ ِه ْىًُُِٞ ٍٍ ِۜ  ِش َٔبَٝ ٖ٤
ِ َ خ َعَّ٘ز٣َ  ْْ َٰاِٜ ٌَِ٘ َْ َٓ ٢ َ۪ َج ٍب ك
َ ُ َث ِْلَحِٚۜ َُ
هُٞ َهةٌّ َؿلَٝ ِّ َجخ٤ؽ
Sebe'lilerin oturdukları yerde bir gösterge vardı; sağlı sollu iki bahçe. Onlara: “Rabbinizin
verdiği rızıktan yiyin ve ona şükredin" denmişti. “Hoş bir şehriniz ve kusurları örten bir
Rabbiniz var.”
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(Sebe 34/16)

ٍَ ْاَصَٝ ٍ ا ُ ًُ ٍَ ف َْٔؾ٢ْ َ ارَٝ َ ِْٖ م٤َ ْْ َعَّ٘زِٜ ٤ْ َ ُ ْْ ثِ َغَّ٘زٛثَل ََُّْ٘بَٝ ِّ  ََ ْاُؼَ ِو٤ْ ٍ
ُ كَبَػ َْو
َ ْْ ِٜ ٤ْ ٍَِ َِْ٘ب َػ
َ ا كَب َ ْهٞػ
ٍَ ٤ َِ۪ءٍ ِٓ ْٖ ٍِ ْل ٍه ه٢ْ ش
َ َٝ
Ama onlar uyarılara kulak asmadılar; biz de üzerlerine Arim selini göndererek onların iki
bahçesini yok edip yerinde buruk yemişli ağaçlar, ılgınlık ve biraz da sedir ağacı oluşturduk.

(Sebe 34/17)

ِۜ  ْْ ِث َٔب ًَلَ ُوُٛ َ٘ب٣ْ ََٰم ُِ َي َعي
َٓ ۪  ََْ ُٗ َغَٛٝ اٝ
هٞ
َ ُ ا َِّْل ْاُ ٌَل١بى
Böylece onları, nankörlüklerinden ötürü cezalandırmış olduk. Biz nankörlerden başkasına ceza
mı veririz?

(Sebe 34/18)

َ ٟب هُ ًوَٜ ٤ ۪به ًَْ٘ب ك
اٝو٤
َّ ُب اَٜ ٤ ۪هَل َّْهَٗب كَٝ ً  َوحِٛ ظب
ُ ٍ۪  ِۜ َْو٤َ
َ  َث٢ ۪ اَُّزَْٟٖ ْاُوُ َو٤َثَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َع َؼ َِْ٘ب َثَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّب ًٓب َٰا٣َاَٝ ٢
َ ُِ ب٤َ َُ بَٜ ٤ ۪ك
Hâlbuki onlarla, bereketli kıldığımız şehirler arasında, biri diğerinin arkasından gelen kentler
var etmiş, yolculuk yapmaya uygun ölçüler koymuş ve "Oralarda gece - gündüz güven içinde
yolculuk edin." demiştik.

(Sebe 34/19)

َ َٝ بهَٗب
َ ۪ ْْ ا َ َؽبكُٛ  ْْ كَ َغ َؼ َِْ٘بُٜ َ
م
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٔٓ َِظ
ٍ ِۜ  ْْ ًُ ََّ ُٓ َٔ َّيُٛ  َٓ َّي ْهَ٘بَٝ ش٣
ِ ََْٖ ا َ ٍْل٤َا َهثََّ٘ب َثب ِػ ْل ثُُٞكَوَب
ٍ َب٣ َٰم ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
هٞ
َ َّبه
ٍ ٌُ ش
ٍ طج
َ َِّ ٌُ ُِ د
Ama onlar, kendilerini yanlış işlere soktukları halde “ Rabbimiz, yolculuklarımızın arasını daha
da uzat.” diye dua ediyorlardı. Biz de onları darmadağın ederek sırf hikâyeleri anlatılan kişiler
haline getirdik. Bunda, çok sabreden ve çok şükreden kimseler için dersler vardır.
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(Sebe 34/20)

َ ٌ٤
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْوًب َِٖٓ ْاُ ُٔإ٣ُ ا َِّْل كَ ۪وُُٙٞ كَبرَّجَؼَّٚ٘ظ
ُ ِْ۪ ْْ اِثِٜ ٤ْ َِطلَّمَ َػ
َ َُوَ ْلَٝ
İblis, onların aleyhine yaptığı tahminlerini gerçeğe dönüştürdü; inanıp güvenen bir topluluk
dışında hepsi ona uydu.
(Araf 7/16)

َ ط َوا
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ َْلَ ْهؼُل٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ كَجِ ََٓٔب ا َ ْؿ
َ ۪ؽ َي ْاُ ُٔ َْزَو
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 َ ِغل ُ ا َ ًْض َ َوَٝ ْْ ِۜ ِٜ ِِ ش ََٓٔب ِئ
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ػ ْٖ ا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ف َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثُٜ ََّ٘٤ص ُ َّْ َ َْٰل ِر
َٖ٣شَب ًِ ۪و
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların çoğu sana karşı
görevlerini yerine getirmeyecektir.”.

(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَب
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼَٜ  ْْ َْلَ َِْٓـَٔ َّٖ َعُٜ ْ٘ ِٓ ه ِۜا َُ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٞ
ً ب َٓ ْن ۫ ُؤ ًٓب َٓ ْل ُؽَٜ ْ٘ ِٓ ْاف ُوط
Allah dedi ki “Değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle
cehennemi sizlerle dolduracağım.”.

(İsra 17/63)

هاٞ
ً ُكْٞ َٓ َّ٘ َْ َع ََٓيا ۬ ُؤ ًُ ْْ َع ََٓيا ًءَٜ  ْْ كَب َِّٕ َعُٜ ْ٘ ِٓ َتْ كَ َٔ ْٖ رَجِؼَ َيٛهَب ٍَ ا ْم
Allah dedi ki “Çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur; tam suça göre ceza...”

(İsra 17/64)

َ َ ا ٍْز َ ْل ِي ْى َٓ ِٖ ا ٍْزَٝ
٢ِ ْْ كُٜ ًْ َبه
َ ط ْؼ
َ  ْْ ِثُٜ ْ٘ ِٓ ذ
ِ شَٝ  َه ِع ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ ِث َقِٜ ٤ْ َِا َ ْع ِِتْ َػَٝ رِ َيْٞ ظ
َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ اُٛ ُ َ ِؼل٣  َٓبَٝ ْْ ِۜ ُٛ  ِػ ْلَٝ  َْل ِكْٝ َ ْاْلَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َْاْل
ُ بٕ ا َِّْل
ُ ط
هاٝ
ً ؿ ُو
“Onların içinden gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; atlılarınla ve yayalarınla yönlendir. Mallarına ve
çocuklarına ortak ol. Bir de onlara söz ver.” Şeytan sadece aldatmak için söz verir.
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(İsra 17/65)

ِۜ ط
ً ً۪ َٝ  ِث َو ِثّ َي٠ ًَ َٰلَٝ ٕب
َ ِْ ٍ
َل٤
ُ ْْ ِٜ ٤ْ ٌَِْ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ا َِّٕ ِػ َجبك
“Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Rabbinin onlara vekil olması yeter.”

(Sebe 34/21)

َٰ ْ ُإْ ِٓ ُٖ ِث٣ ْٖ َٓ َْ َِبٕ ا َِّْل َُِ٘ ْؼ
َ ِْ ٍ
 ش ِۜ ٍَّي٢ ۪ب كَٜ ْ٘ ِٓ َٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ ِبْل ِف َوح
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َُِ َػَُٚ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٍ ط
ع٤ ۪ءٍ َؽل٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َهث َُّي َػَٝ
Oysa İblis onlar üzerinde bir üstünlüğe sahip değildi. Bunun böyle olması, sadece ahirete inanıp
güvenenler ile ondan şüphesi olanları bilmemiz içindi. Rabbin her şeyi korur.
(İbrahim 14/22)

َ ٤ْ ش
َّ ُهَب ٍَ اَٝ
ُ ط
َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِۜ ٌُ ُ  َػ ْلر ُ ٌُ ْْ كَب َ ْفَِ ْلزَٝ َٝ ن
 ْاْلَ ْٓ ُو ا َِّٕ ه٢
ِ ُبٕ َُ َّٔب ه
ِ ّ  ْػلَ ْاُ َؾَٝ ْْ ًُ َ َػلَٝ ََّللا
َ ؼ
َ ِْ ٍ
َ ٌُ ِۜ ْْ ََٓٓب اَٗ َ۬ب
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٓٓ َُُٞٝ ٢ ُ۪ٗٞٓ َُِٞ كَ ََل ر٢ِۚ ُ۪ ْْ ُ ر ُ ٌُ ْْ كَب ٍْز َ َغ ْجزْٞ بٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ كَ َػ
ٍ ط
َ ُِ
َّ َِّٕ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ِۜ َُ اٞ
ْْ ُٜ َُ َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ ُٔ  ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِثَٝ ْْ ٌُ ظ ِو ِف
ْ ُٔ ِث
ِ ُٔ ُ  ًَلَ ْودُ ِث ََٓٔب ا َ ْش َو ًْز٢ّ۪ٗ ِ ا٢
َّ ِۜ ظ ِو ِف
ْ٤ ََُ۪ػنَاة ا
İş bitince Şeytan der ki “Allah’ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm, gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse
beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni
Allah’a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”.

(Hac 22/52)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ا٠َ ا َ ُْو٠ ٍ ا ََِّْٓل اِمَا ر َ َٔ َٓ٘ه٢
ُ ط
َ ُـ
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َه
َ ْ٘ ٤َ َ كِٚۚ ۪ َّ ِز٤ِ٘ ْٓ ُ  ا٢َٓ ۪بٕ ك
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
ّ  َْل َٗ ِجَٝ ٍٍ ٍٞ
َ ٤ْ ش
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣ َّللاُ َٓب
ُ ط
ْ٤ٌ۪ ْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ِٚۜ ۪ ِبر٣َ َّللاُ َٰا
ُ ْؾ ٌِ ُْ ه٣ َّْ ُ بٕ ص
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Hac 22/53)

َّ َِّٕ اَٝ ْْ ِۜ ُٜ ُثُُِٞ ِخ ه٤َ ٍِ  ْاُوَبَٝ  ْْ َٓ َوعِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪بٕ ِكزَْ٘خً َُِِّن
َ ٤ْ ش
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣  ْغ َؼ ََ َٓب٤َ ُِ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ٍل٤م َث ۪ؼ
ٍ  ِشوَب٢ َُ۪ل
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.
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(Hac 22/54)

ب ِكَٜ َُ ََّللا
َ ۪ كَز ُ ْق ِجٚا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٤َُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َه ِثّ َي كََّٚٗا ْاُ ِؼ ِْ َْ اُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ْؼَِ َْ اَُّن٤َ ُِ َٝ
ا َِّٕ هَٝ ْْ ِۜ ُٜ ُثُُُِٞ هَُٚ ذ
ْ٤ٍ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ِ ٠َُِٰ ا اََُٞٓ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّن
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, onun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu
bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru
bir yola yönlendirir.

(Hac 22/55)

ٍّ ْٞ ٣َ اة
َّ ُ ُْ اُٜ َ٤ِ رَأْر٠ُ َؽزهْٚ٘ ِٓ  ٍخ٣َ  ِٓ ْو٢ ۪ا كَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪يَ ا ٍُ اَُّن٣َ  َْلَٝ
ُ َ ْْ َػنُٜ َ٤أ ْ ِر٣َ ْٝ َ َب َ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.

(Sebe 34/22)

ِۚ ٕ هُٝ
٢ِ َْل كَٝ د
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِٕ ِٓضْوَب ٍَ مَ َّهحٍ كٌُٞ ِِ ْٔ َ٣ َّللاِ َْل
ُ هُ َِ ا ْك
ِ َٖ ىَ َػ ْٔز ُ ْْ ِٓ ْٖ ك٣ ۪ا اَُّنٞػ
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َُُٚ  َٓبَٝ ٍ َٔب ِٓ ْٖ ِش ْوىِٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ  َٓبَٝ ع
و٤
ِ ْاْلَ ْه
ٍ ٜ۪ ظ
De ki, Allah’a yakın sandıklarınıza; göklerde ve yerde zerre kadar hâkimiyeti olmayanlara
yalvaracaksanız yalvarın. Onların bu iki yerde ne bir ortaklıkları ne de Allah’ın onlardan bir
destekçisi vardır.
(Fatır 35/40)

ُ ْْ ُ ز٣ْ َ هُ َْ ا َ َها
ِۜ ٕ هُٝ
ْْ ُٜ َُ ّْ َ ع ا
ِ ا َِٖٓ ْاْلَ ْهُٞ َٓبمَا َفَِو٢ َّ۪ٗٝللاِ ا َ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٖٞ ر َ ْلػ٣ ۪ش َو ًََٓب َء ًُ ُْ اَُّن
َّ ُ َ ِؼل٣ ِْٕ ُ ثَ َْ اِٚۚ ْ٘ ِٓ ذ
ٍ َّ٘٤ِ َ ث٠َِٰ  ْْ َػُٜ َ ْْ ًِزَبثًب كُٛ َ٘ب٤ْ َ د ا َ ّْ َٰار
ْْ ُٜ ؼ
ِ ِۚ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِِش ْوى ك
ُ َٕ ثَ ْؼُٞٔ ُِ اُظب
ُ ؼب ا َِّْل
هاٝ
ً ثَ ْؼ
ً ؿ ُو
De ki: "Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana; onlar yerin hangi
parçasını yaratmışlar. Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı
kullanıyorlar? Hayır; o zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaadde bulunur.
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(Ahkaf 46/4)

٢ ْْ ِش ْوى ِكُٜ َُ ّْ َ ع ا
ٕ هُٝ
ِ ا َِٖٓ ْاْلَ ْهُٞ َٓبمَا َف َِو٢ َّ۪ٗٝللاِ ا َ ُه
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْلػ٣ْ َ هُ َْ ا َ َها
َٖ٤ ۪طبكِه
ِ ِۜ اَٞ َََُّٰٔا
ٍ  ِث ٌِزَب٢ ُ۪ٗٞز٣د ۪ا
َ ْْ ُ به ٍح ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
َ َ  اَصْٝ َ  َٓنَا اَٰٛ َِ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
De ki “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne olduklarına baksanıza! Gösterin bana, yeryüzünde
neyi yaratmışlar? Yoksa göklerde bir payları mı var? Söyledikleriniz içinize yatıyorsa bu konuda bana, daha
önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin.”.

(Sebe 34/23)

َّ ُ َْل ر َ ْ٘لَ ُغ اَٝ
ْْ ِۜ ٌُ ُّا َٓبمَا هَب ٍَ َهثُُٞ ْْ هَبِٜ  ِثُُِٞع َػ ْٖ ه
َ  اِمَا كُ ِ ّي٠ُ َؽزَٓهِٚۜ َُ ََُِٕٓ ا َِّْل ُِ َٔ ْٖ اَمَٙشلَب َػخُ ِػ ْ٘ل
ِۚ
و٤
ُ  ْاُ ٌَ ۪ج٢
ُّ ِِ َ ْاُؼَٞ ُٛ َٝ ا ْاُ َؾ َّنُُٞهَب
Onun katında şefaatin, onun izin verdiği kimseden başkasına yararı olmaz. İçten yakarışları
sona erdiğinde onlara; "Rabbiniz ne demişti?" diye sorulur: "Tamamıyla gerçeği söylemiş.”
derler. O, yücedir, büyüktür.
(Yunus 10/18)

ُ  ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ َٰ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣  َْلَٝ ْْ ُٛؼ ُّو
ِۜ شلَ َٓؼَب ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘لَ ه
َْ َُّللاِ ه
ُ َ٣ َّللاِ َٓب َْل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٝ ْؼجُل٣َٝ
ِۜ ِ  ْاْلَ ْه٢ِ َْل كَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْش ِو٣  َػ َّٔب٠ُرَؼَ َٰبَٝ ٍَُٚٗ ْج َؾب
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِ ْؼَِ ُْ ك٣ َّللاَ ثِ َٔب َْل
ُ ع
اَرَُ٘ ِجّ ۫ ُإَٕ ه
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki “Bunlar Allah’ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.” De ki “Siz Allah’a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

(Zümer 39/44)

َّ ُهُ َْ ِ هّٰللِ ا
ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ د
َُٕٞ ر ُ ْو َعؼِٚ ٤ْ َُِع ص ُ َّْ ا
ِ اَٞ َََُُّٰٔ ُٓ ِْيُ اَُٚ ؼً ِۜب٤۪ٔ شلَب َػخُ َع
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah’ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”.

(Necm 53/26)

شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َُّللا
َ ْْ ُٜ ُ شلَب َػز
َ ٢ ۪٘د َْل ر ُ ْـ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ًَ ْْ ِٓ ْٖ ََِٓيٍ كَٝ
َأْمََٕ ه٣ ْٕ َ ْـًٔب ا َِّْل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ا٤ش
َٰ َ ْو٣َٝ
٠ػ
Göklerde çok melek var ama onların şefaati işe yaramaz. İşe yaraması için Allah’ın tercih ettiği kişiye, O’nun
izni ve rızası ile olması gerekir.
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(Zuhruf 43/86)

َّ ُ اِٚ ِٗ ُٝ َٕ ِٓ ْٖ كَُٞ ْلػ٣ َٖ٣ ۪ ْٔ ِِيُ اَُّن٣َ  َْلَٝ
َ ْٖ َٓ شلَب َػخَ ا َِّْل
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ ن
ِ ّ لَ ِث ْبُ َؾِٜ ش
Allah ile aralarına koyduklarını yardıma çağıranlar şefaat hakkına sahip olamazlar. Bu hakka sahip olanlar
sadece bilerek doğruya şahitlik edenlerdir.

(Sebe 34/24)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ د
ٍٍ ػ ََل
ِ اَٞ َََُّٰٔ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َْ ُه
ع هُ َِ ه
َ ٢ ۪ كْٝ َ  اًٟلُٛ ٠َِٰ َّب ًُ ْْ َُ َؼ٣ِ اْٝ َ اِ ََّٓٗب اَٝ َُّللا
ٖ٤
ٍ ُٓ ۪ج
"Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" diye sor ve cevabını "Allah'tır.” diyerek sen
ver. De ki, "Ya biz doğru yoldayız, ya da siz. Birimiz açıkça sapıklıktadır.”
(Yunus 10/31)

٢
َّ ُ ْٔ ِِيُ ا٣َ ْٖ َّٓ َ ع ا
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ ََٔٓ َ
ِ  ْاْلَ ْهَٝ بء
َ  ْاْلَ ْثَٝ َ ْٔ َغ
َ ظ
َّ ُ ْق ِو ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ به
ِۚ َٕ هُُُٞٞو٤َ َ
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ََل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْق ِو ُط ْا٣َٝ ذ
َ َُلَثِّ ُو ْاْلَ ْٓ ِۜ َو ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Yunus 10/32)

ِۚ
َُٕٞظ َوك
ْ ُ  ر٠ن ا َِّْل اُؼ َََّل ِۚ ٍُ كَبَٗه
كَ َٰن ُِ ٌُ ُْ ه
ِ ّ َّللاُ َهثُّ ٌُ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَ َٔبمَا َث ْؼلَ ْاُ َؾ
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden
hale sokuluyorsunuz?

(Neml 27/64)

ِۜ  َٓ َغ هَُِٰٚ ع َءا
ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙل٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ ََٔٓ َ
َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْو
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.”
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(Fatır 35/3)

بء
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝبً ا ْم ًُ ُو
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ َِّللا
ِ ََٔٓ َ
 ُْو ه٤ن َؿ
ذ ه
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ٍ ُِ  ََْ ِٓ ْٖ فَبٛ ْْ ِۜ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ُۘ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ ع ََْٓل ا
Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini düşünün; Allah’ın dışında size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı
var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

(Mülk 67/21)

هٞ
ُ ٢ ۪ا كُٞ َث َْ َُ ُّغِٚۚ ََ َي ِه ْىه
َ ْٓ َ  ْو ُىهُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ا٣َ ١ ۪نَا اَُّنَٰٛ ْٖ َّٓ َ ا
ٍ ُُٗلَٝ ٍٞ ّ ُ ػز
Allah rızkı kesse size kim rızık verebilir? Hayır, onlar inadına bir azgınlık ve nefret içindedirler.

(Mülk 67/22)

ْ٤ٍ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ِ ٠َِٰ ًّب َػ٣ِٞ ٍ
َ ٢ ۪ ْٔش٣َ ْٖ َّٓ َ  آَٟ َٰلْٛ َ ۪ َٓ اِٜٚ  ْعَٝ ٠َِٰ  ُٓ ٌِجًّب َػ٢ ْٔ ۪ش٣َ ْٖ َٔ َاَك
Kafasını iyice önüne eğip yürüyen mi yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi hedefi daha iyi bulur?

(Sebe 34/25)

ََُِٕٞٔ  َْل ُٗ َْـَٔ َُ َػ َّٔب ر َ ْؼَٝ َٕ َػ ََّٓٔب ا َ ْع َو َْٓ٘بَُِٞٔهُ َْ َْل ر ُ َْـ
De ki: "Ne bizim işlediklerimiz size sorulacak, ne de sizin işleriniz bize sorulacaktır.".
(Yunus 10/41)

ََُِٕٞٔ ء ِٓ َّٔب ر َ ْؼ١اَٗ َ۬ب ثَ ۪ َٓوَٝ َُ َٔ  ۫ ُإَٕ ِٓ ََّٓٔب ا َ ْػ٣َُ ٌُ ْْ َػ َُِٔ ٌُ ِۚ ْْ ا َ ْٗز ُ ْْ ثَ ۪ َٓوَٝ ٢ َِ۪ٔ ػ
َ ُا ِْٕ ًَنَّثَٝ
َ ٢ ُ۪ َْ ُى كَوٞ
Seni yalancı sayarlarsa de ki “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Benim yaptığımla sizin bir ilginiz
yok, sizin yaptığınızla da benim bir ilgim yoktur.”.

(Kafirun 109/6)

ٖ٣
ِ ۪ ك٢
َ ُِ َٝ ْْ ٌُ ُ٘٣ َُ۪ ٌُ ْْ ك
“Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim de bana!”
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(Sebe 34/26)

ُْ ٤ َِ۪ ْاُلَزَّب ُػ ْاُؼَٞ ُٛ َٝ ن
ِ ّ ِۜ ََ٘٘ب ثِ ْبُ َؾ٤ْ ََ ْلز َ ُؼ ث٣ َّْ ُ ََ٘٘ب َهثَُّ٘ب ص٤ْ ََ ْغ َٔ ُغ ث٣ َْ ُه
De ki: "Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra doğru kararlarıyla her şeyi açığa
çıkaracaktır. Açıklamayı yapacak olan ve her şeyi bilen odur."
(Al-i İmran 3/9)

َؼَبك٤۪ٔ ُق ْا
ِ َهثَّ ََٓ٘ب اَِّٗ َي َع
 ا َِّٕ هِٚ ِۜ ٤ ْ۪ت ك
ِ َُّ٘بٓ ُغ ا
ُ ِِ ُ ْق٣ َّللاَ َْل
َ ٣ ٍّ َْل َهْٞ َ٤ُِ ًب
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları bir araya getirecek olan da Sen'sin. Sen sözünden
dönmezsin.

(Secde 32/28)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ نَا ْاُلَزْ ُؼ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, herşey ne zaman açığa çıkacak?" derler.

(Secde 32/29)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ُٜ ُٗ َٔب٣ا ۪اَٖٝ ًَلَ َُٓو٣ َ۪ ْ٘لَ ُغ اَُّن٣  َّ ْاُلَزْؼِ َْلْٞ َ٣ َْ ُه
َٕٝظ ُو
De ki: "Her şey açığa çıktığı gün kafirlerin imana gelmesinin faydası olmayacak ve onlara göz
açtırılmayacaktır."

(Zümer 39/46)

َّ ُاَٝ ت
 َٔب٤ ِ۪ى ك
ِ اَٞ َََُّٰٔبؽ َو ا
َ َْٖ ِػ َجبك٤ذ ر َ ْؾ ٌُ ُْ َث
َ ْٗ َ بكَ ِح اَٜ ش
ِ َ َّْ كُٜ هُ َِ اُِه
ِ  ْاْلَ ْهَٝ د
ِ ٤ْ َع َػب ُِ َْ ْاُـ
َُٕٞ ْقز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كًَُٞٗب
De ki “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah’ım! Kullarının tartıştığı her konuda,
aralarında hüküm verecek olan sensin.”

(Sebe 34/27)

ُ َّللاُ ْاُ َؼ ۪ي
ُ َ۪ٖٚ ا َ ُْ َؾ ْوز ُ ْْ ِث٣ ۪ اَُّن٢
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
 هَٞ ُٛ َْ ش َو ًََٓب َء ًَ َّ َِۜل َث
َ ِٗٝهُ َْ ا َ ُه
De ki: "Onun seviyesine çıkardığınız ortakları gösterin bana.” Asla gösteremezler. Hayır sizi
toplayacak olan Allah’tır. O güçlüdür, doğru karar verir.
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(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰو
ِ ِۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُُ٘ب٣َ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ب ِر٣َ ة ِث َٰب
َ َّ ًَنْٝ َ َّللاِ ًَ ِنثًب ا
َٓ
ِۜ ٕ هُٝ
اُِّٞػ
ُ  ْْ ُهُٜ ْ اِمَا ََٓعب َءر٠َؽزَٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْلػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ ز٣َ ٍَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَب ِك ۪وُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٠َِٓ َٰ ا َػُٝ لِٜ ش
Bir yalanı Allah’a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah’tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kafir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Kasas 28/74)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اَُٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بك٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْي٣ ۪ اَُّن١
ِ ًََٓ ش َو
َ بء
O gün Allah onlara seslenecek: “Hani, nerede o sizin varsaydığınız ortaklarım?”

(Kasas 28/75)

 ْْ َٓبُٜ ْ٘ ػ ََّ َػ
َ َٝ ِا ا َ َّٕ ْاُ َؾ َّن ِ هّٰللَُٞٔٓ ِِ َبَٗ ٌُ ْْ كَ َؼٛا ثُ ْوَُٞبرٛ لًا كَوُ َِْ٘ب٤َٜ۪ َٗيَ ْػَ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ شَٝ
ََٕٝ ْلز َ ُو٣ اًَُٞٗب
Her toplumun içinden bir şahit çıkardığımız ve onlara; “Haydi, delilinizi getirin.” dediğimiz sırada söyleriz. O
sırada bunlar, Allah’ın haklı olduğunu öğrenmiş olurlar. Zaten uydurup durdukları şey de kaybolup gitmiştir.

(Fussilet 41/47)

ٍ  َٓب ر َ ْق ُو ُط ِٓ ْٖ ص َ َٔ َواَٝ َب َػ ِۜ ِخ
 َْلَٝ ٠ َٓب ر َ ْؾ ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰضَٝ بَٜ ٓب
َّ ُُ َوكُّ ِػ ِْ ُْ ا٣ ِٚ ٤ْ َُِا
ِ َٔ ًْ َ د ِٓ ْٖ ا
ُ َْٖ٣َ ْْ اِٜ ٣ َُ۪٘بك٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ِٚۜ ۪ ِٔ ِْ ؼ ُغ ا َِّْل ثِ ِؼ
 ٍِۚل٤َٜ۪ بى َٓب َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ش
َ ََّٗا َٰامَُُٞٓ  هَب١ش َو ًََٓ ۪بء
َ َر
Kıyamet saatinin bilgisi O’nun iradesindedir. O’nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar; ne de bir
dişi doğum yapar. Onlara: “Ortaklarım nerede?” diye seslenildiği gün şöyle diyeceklerdir: “Sana açıkça
söylüyoruz; içimizden böyle birini gören olmadı.”

(Fussilet 41/48)

َ َٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ ْلػ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ ََّ َػ
ض٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ ا َٓبُّٞ٘ظ
َ َٝ
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını anlarlar.
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(Sebe 34/28)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ بً َْل
َ ِْ٘ ٍ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َو اَٝ وا٣
ً َ۪ٗنَٝ وا٤
ً بً ثَ ۪ش
ِ َُِِّ٘ ًَبى ا َِّْل ًََٓبكَّخ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
Biz seni bütün insanlara, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ama çoğu insan bunu böyle
bilmez.
(İsra 17/105)

ّ ََبى ا َِّْل ُٓج
وا٣
َ ِْ٘ ٍ
ً َ۪ٗنَٝ ش ًِوا
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ ٍَ ِۜ َن َٗي
ِ ّ ثِ ْبُ َؾَٝ ُٙن ا َ ْٗيَ َُْ٘ب
ِ ّ ثِ ْبُ َؾَٝ
Biz onu tümüyle gerçek olarak indirdik ve tümüyle gerçek olarak indi. Seni de sadece müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderdik.

(Fatır 35/24)

و٣ ۪ب َٗنَٜ ٤ ۪ا ِْٕ ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ٍخ ا َِّْل ف َََل كَٝ و ِۜا٣
َ ِْ٘ ٍ
ً َ۪ٗنَٝ وا٤
ً ن ثَ ۪ش
َ اِ ََّٓٗب ا َ ْه
ِ ّ َبى ِث ْبُ َؾ
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.

(Enbiya 21/107)

َٖ٤۪ٔ ََُبى ا َِّْل َه ْؽ َٔخً ُِ ِْؼَب
َ ِْ٘ ٍ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır.

(Ahzab 33/45)

ّ َ ُٓجَٝ لًاِٛ َبى شَب
وا٣
َ ِْ٘ ٍ
ً َ۪ٗنَٝ ش ًِوا
َ  اِ ََّٓٗب ا َ ْه٢
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey Nebî, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı elçi olarak gönderdik.

(Ahzab 33/46)

وا٤
 ه٠ًَُِب ا٤كَا ِػَٝ
ً ُ۪٘ٓ  ٍِ َوا ًعبَٝ ِ۪ٚٗ َّللاِ ِث ِب ْم
Allah'ın izniyle Allah’a çağıran bir kişi ve ışık saçan bir fener gibisin.

(Ahzab 33/47)

ّ َثَٝ
وا٤
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َّٕ َ َٖ ثِب٤ ِ۪٘ٓ ْش ِِو ْاُ ُٔإ
ً َّللاِ كَؼ ًَْل ًَ ۪ج
Müminlere müjde ver; Allah tarafından onlar için büyük bir ikramiye hazırlanmıştır.
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(Sebe 34/29)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
"İddianız doğruysa bu vaad ne zaman gerçekleşecek?" derler.
(Neml 27/71)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.

(Neml 27/72)

َُِٕٞ ر َ َْز َ ْؼ ِغ١ ۪غ اَُّن
ُ ِف َُ ٌُ ْْ َث ْؼ
َ َٕ َهكٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ َٓ ََٰهُ َْ َػ
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de yanı başınızdadır.

(Yasin 36/48)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
Bir de şöyle derler: “Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, bu vaad ne zaman gerçekleşecek!”

(Yasin 36/49)

ُ ْ٘ َ٣ َٓب
َُٕٞٔ ظ
ِ َٝ ً َؾخ٤ْ ط
ّ ِ َ ِق٣ ْْ َُٛٝ ْْ ُٛ ُاؽلَح ً رَأ ْ ُفن
َ َٕ ا َِّْلٝظ ُو
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.

(Mülk 67/25)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Dediğiniz doğruysa onun ne zaman olacağını da söyleyin.” derler.

(Mülk 67/26)

ٖ٤و ُٓ ۪ج٣ ۪اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َ۬ب َٗنَٝ َِّللا
هُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُ ِؼ ِْ ُْ ِػ ْ٘لَ ه
De ki “O bilgi, Allah katındadır. Ben, sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”
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(Sebe 34/30)

َُٕٞٓ  َْل ر َ َْز َ ْو ِلَٝ ًٍب َػخ
َ ُْٚ٘ َٕ َػٝ ٍّ َْل ر َ َْزَأ ْ ِف ُوْٞ َ٣ ُ ؼَبك٤۪ٓ ْْ ٌُ َُ َْ ُه
De ki: "Size söz verilen bir gün var. Onun ne bir saat ertelenmesini ne de öne alınmasını
isteyebilirsiniz."
(Yunus 10/48)

َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
Derler ki: “Eğer söylediğiniz doğruysa, o tehdit ne zaman?”

(Yunus 10/49)

ِۜ شب َء ه
 ْْ كَ ََلُٜ َُِّللاُ ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َع َِۜ اِمَا ََٓعب َء ا َ َع
ََٓ  َْل َٗ ْلؼًب ا َِّْل َٓبَٝ ػ ًّوا
َ ٢َ۪ هُ َْ ََْٓل ا َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل
َُٕٞٓ َ َْز َ ْو ِل٣  َْلَٝ ًٍب َػخ
َ ََٕٝ َْزَأ ْ ِف ُو٣
De ki: “Allah’ın onayladıkları dışında kendime herhangi bir fayda sağlamaya da kendime gelecek bir zararı
gidermeye de gücüm yetmez. Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelmişse ne bir an erteleyebilirler ne de öne
alabilirler.”

(Sebe 34/31)

َّ  اِ ِمٟ ر َ َٰ َٓوْٞ ََُٝ ِٚ ِۜ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤َ ث١ ۪ َْل ثِبَُّنَٝ ِٕ َٰ نَا ْاُوُ ْو َٰاِٜا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ثَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ٌۨ ٍ  ثَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ اُٜ ؼ
ْ ُ َٖ ا ٍْز٣ ۪ ٍُ اَُّنَُٞو٣ ٍَ ِۚ ْٞ َغ ْاُو
َٖ٣ ۪ا َُِِّنُٞؼ ِؼل
ُ َ ْو ِع ُغ ثَ ْؼ٣ ْْ ِۚ ِٜ َّٕ ِػ ْ٘لَ َه ِثُٞكُٞهْٞ َٓ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ََْٓل ا َ ْٗز ُ ْْ َُ ٌَُّ٘ب ُٓإْٞ َُ اٝا ٍْز َ ٌْ َج ُو
Ayetleri görmezlikte direnenler şöyle derler: "Bu Kuran'a da bundan önceki kitaplara da
güvenecek değiliz.". Yanlışlar içindeki bu kişileri, Rablerinin huzurunda durduruldukları
zaman bir görsen! Birbirlerine laf dokundururlar. Güçsüzleştirilmişler, büyüklük taslayanlara
şöyle derler: "Siz olmasaydınız biz kesinkes mümin olurduk.”
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(İbrahim 14/21)

َٕ َػَّ٘بُٞ٘ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْـَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ ر َ َجؼًب كَٖٝ ا ٍْز َ ٌْجَ َُٓو٣ ۪ؼ َؼ َٰ َٓل ۬ ُإا َُِِّن
ُّ ُؼًب كَوَب ٍَ ا٤۪ٔ ا ِ هّٰللِ َعٝ َث َو ُىَٝ
ط َج ْوَٗب َٓب
َ ْٖ ِٓ َِّللا
َ٘ب ه٣ َٰلَٛ ْٞ َُ اُُٞ ِۜ ٍء هَب٢ْ ش
ة ه
ِ ِٓ ْٖ َػنَا
َ ْْ ِۜ ًُ َ٘ب٣ْ َلَٜ َُ َُّللا
َ ّْ َ  ََٓ٘ب ا َ َع ِي ْػ ََٓ٘ب ا٤ْ َِاء َػََٞٓ ٍ
ض٤
ٍ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾ
Ahirette hepsi Allah’ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar, kendini büyük görenlere derler ki “Biz sizin arkanızdaydık.
Allah’ın azabından bizi bir şekilde kurtarabilirsiniz, değil mi?” Onlar şöyle derler: “Allah bizi yola getirseydi biz
de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir, katlansak da... Bizim için bir kurtuluş yoktur.”

(Mümin 40/47)

ْْ ُ  َْ ا َ ْٗزَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ رَجَؼًب كَٖٝ ا ٍْز َ ٌْ َج َُٓو٣ ۪ؼ َؼ َٰ َٓل ۬ ُإا َُِِّن
ُّ ُ ٍُ اُٞو٤َ َبه ك
ِ َُّ٘ ا٢َٕ ِكَُّٞز َ ََٓؾبع٣ اِ ْمَٝ
به
ِ َُّ٘جًب َِٖٓ ا٤َٕ َػَّ٘ب ٗ َ۪ظُُٞ٘ٓ ْـ
Ateşin içinde birbirlerine baskın gelmeye çalışırlarken, güçsüzler, büyük saydıkları kişilere şöyle derler: "Biz
size uyan kimselerdik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savarsınız değil mi?"

(Mümin 40/48)

َْٖ ْاُ ِؼجَب ِك٤ََّللاَ هَ ْل َؽ ٌَ َْ ث
ب ا َِّٕ هََٜٓ ٤ ۪ا اَِّٗب ًُ ٌَّ كَٖٝ ا ٍْز َ ٌْجَ َُٓو٣ ۪هَب ٍَ اَُّن
Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü verdi."

(Sebe 34/32)

َْ  ثَ ْؼلَ اِ ْم ََٓعب َء ًُ ْْ َثٟ َٰلُٜ ُطلَ ْكَٗب ًُ ْْ َػ ِٖ ْا
ْ ُ َٖ ا ٍْز٣ ۪ا َُِِّنَٖٝ ا ٍْز َ ٌْ َج ُو٣ ۪هَب ٍَ اَُّن
َ ُٖ ا اَٗ َْؾُٞؼ ِؼ َٓل
َٖ٤۪ٓ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓ ْغ ِو
Büyüklük taslayanlar da güçsüzleştirilmişlere şu cevabı verirler: "O rehber geldikten sonra sizi
ondan biz mi engelledik? Aslında siz, suça dalıp giden kimselerdiniz.”
(Saffat 37/28)

َٓ
ٖ٤
ِ ۪ٔ ٤َ ََُٗ٘ب َػ ِٖ ْاُٞا اَِّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَأْرُُٞهَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz.” derler.

(Saffat 37/29)

ِۚ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ ا َث َْ َُ ْْ رُُٞهَب
َٖ٤
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.
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(Saffat 37/30)

َ  ًٓبْٞ َبٕ ثَ َْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ه
َ ِْ ٍ
۪ ؽ
َٖ٤بؿ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب َػَٝ
ٍ ِۚ ط
Bizim sizin üzerinizde bir üstünlüğümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.”.

(Sebe 34/33)

َٗ ََٓ٘ب ا َ ْٕ َٗ ٌْلُ َوٝبه اِ ْم رَأ ْ ُٓ ُو
ْ ُ َٖ ا ٍْز٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّا ثَ َْ َٓ ٌْ ُو اَٖٝ ا ٍْز َ ٌْجَ ُو٣ ۪ا َُِِّنُٞؼ ِؼل
م
ِث ه
َ ِۜ َا ْاُ َؼنُٝ َ ا اَُّ٘لَا َٓخَ َُ َّٔب َهاٍٝ ُّو
َ َ اَٝ َُٓ ا َ ْٗلَاك ًِۜاَُٚ ََ ٗ َْغ َؼَٝ ِبّٰلل
ِ  ا َ ْػَ٘ب٢ َع َؼ َِْ٘ب ْاْلَ ْؿ ََل ٍَ ۪ َٓكَٝ اة
ِۜ َٖ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّن
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ إَُٞٗ ا َِّْل َٓب ًَبْٝ َُ ْغي٣ ََْ ٛ اٝ
Güçsüzleştirilmişler büyüklük taslayanlara: "Hayır! Sizler, gece gündüz ustaca hedef saptırma
ile Allah'ı görmezlikten gelmemizi ve O’na benzer nitelikte varlıklar oluşturmamızı
emrediyordunuz." derler. Boyunlarına taktığımız demir halkalar içinde o azabı görünce de
pişmanlıklarını gizlerler. Başlarına gelen, yaptıklarının karşılığından başka nedir ki?
(Bakara 2/167)

ْْ ُٜ ََُّللاُ ا َ ْػ َٔب
 ُْ هِٜ ٣ُ ۪و٣  ْْ ًَ َٔب رَجَ َّو ۫ ُؤا َِّٓ٘ ِۜب ًَ َٰن ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ َ  ا َ َّٕ ََُ٘ب ًَ َّوح ً كََ٘زَجَ َّواْٞ َُ اَُٖٞ ارَّجَؼ٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
ٍ َ َوا
به
َ َؽ
ِ ََُّٖ٘ َِٖٓ ا٤َبه ۪ع
ِ  ْْ ِثقُٛ  َٓبَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ْ َِد َػ
Onları takip edenler şöyle derler: “Keşke elimizde bir fırsat olsa da hep birlikte dünyaya dönsek burada bunların
bizden uzak durdukları gibi biz de dünyada onlardan uzak dursak!” Allah yaptıklarını onlara, içlerini yakacak
şekilde gösterecektir. Artık o ateşten çıkacak değillerdir.

(Furkan 25/27)

َّ غ
ً ٍ ۪ج
َل٤
ُّ َ َؼ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ُ اُو
َّ  ار َّ َق ْندُ َٓ َغ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣ ٍُ َُٞو٣ ِٚ ٣ْ ََل٣ ٠َِٰ اُظب ُِ ُْ َػ
َ ٍِ ٍٞ
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً َِ۪ َُ ْْ ا َر َّ ِق ْن كُ ََلًٗب ف٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ٠َِ َٰز٣ْ َٝ ب٣َ
َل٤
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.”
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(Sebe 34/34)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُوٚب اَِّٗب ثِ ََٓٔب ا ُ ْه ٍِ ِْز ُ ْْ ِثََٛٓ ُٞو ا َِّْل هَب ٍَ ُٓزْ َوك٣
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗن٣ هَ ْو٢ ٍ۪ َِْ٘ب ك
Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen
şeyleri görmek istemiyoruz".
(Araf 7/76)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُوِٚ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ث١َٓ ۪ا اَِّٗب ثِبَُّنَٖٝ ا ٍْز َ ٌْجَ َُٓو٣ ۪هَب ٍَ اَُّن
Kendilerini büyük görenler: “Biz de sizin inandıklarınızı yok sayıyoruz” dediler.

(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُوِٚا اَِّٗب ِث ََٓٔب ا ُ ْه ٍِ ِْز ُ ْْ ثَُُٞٓ  َٰاثََٓب َء ًُ ِۜ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َع ْلر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰلْٛ َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِثبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara: “Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?”
deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kâfirleriyiz”.

(Sebe 34/35)

َٖ٤ َٓب ٗ َْؾ ُٖ ثِ ُٔ َؼنَّ ۪ثَٝ  َْلكًاْٝ َ اَٝ  ًاْلَٞ ْٓ َ ا ٗ َْؾ ُٖ ا َ ًْض َ ُو اُُٞهَبَٝ
Bir de şunu derler: "Malları çok olanlar biziz, evladı çok olan da. Biz azap görecek de değiliz".
(Kehf 18/36)

ُ َ  ََٓٓب اَٝ
ب ُٓ ْ٘وََِجًبَٜ ْ٘ ِٓ  ًْوا٤ َْلَ ِعلَ َّٕ َف٢ّ َه ۪ث٠َُِٰ َُئِ ْٖ ُه ِككْدُ اَٝ ًَب َػخَ َٓهَبئِ َٔخ
َّ ُظ ُّٖ ا
“Tekrar dirilip kalkış saati diye bir şeyin olacağını da düşünmüyorum! Ama olur da Rabbimin huzuruna
çıkarılırsam orada kesinlikle bundan daha iyisini bulurum.".

(Zümer 39/50)

ََُٕٞ ٌْ َِج٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ ٠َٰ٘  ْْ كَ ََٓٔب ا َ ْؿِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ب اَُّنَٜ َُهَ ْل هَب
Bu sözü öncekiler de söylemişlerdi ama kazandıkları şeyler işlerine yaramadı.

(Meryem 19/77)

َُل ًِۜاَٝ َٝ َ َّٖ َٓ ًبْل٤َرُٝهَب ٍَ َْلَٝ َبرَِ٘ب٣ ًَلَ َو ِث َٰب١ ْ۪ذ اَُّن
َ ٣َاَكَ َوا
Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”
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(Meryem 19/78)

َّ َ ا
لًاْٜ اُو ْؽَٰٔ ِٖ َػ
َّ َْت ا َ ِّ ار َّ َقنَ ِػ ْ٘ل
َ ٤َؽَِ َغ ْاُـ
Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman’ın katından söz mü aldı?

(Meryem 19/79)

ة َٓلًّا
ُ ُ ٍَ٘ ٌْز
ِ ُ َِٖٓ ْاُ َؼنَاَُٚ َُّٗ ُٔلَٝ ٍُ َُٞو٣ ت َٓب
َ ًَ َّ َِۜل
Böyle şeyler olamaz. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap ekleyeceğiz.

(Meryem 19/80)

َ٘ب كَ ْوكًا٤ ۪أْر٣َ َٝ ٍُ ُٞو٣َ ُ َٓبُٚٗ َِوصَٝ
Onun sözünü ettiği şeyler bize kalacaktır. Kendisi de karşımıza tek başına gelecektir.

(Şuara 26/205)

َٖ٤ ٍِ۪٘ ْْ ُْٛذ ا ِْٕ َٓز َّ ْؼَ٘ب
َ ٣َاَكَ َوا
Hiç düşündün mü, onlara yıllarca nimet versek,

(Şuara 26/206)

َُٕٝ َػلُٞ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٛ ص ُ َّْ ََٓعب َء
Sonra tehdit edildikleri azap gelse,

(Şuara 26/207)

ِۜ ُُ َٔزَّؼ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ََٓٓب ا َ ْؿ
َٕٞ
Kendilerine verilmiş olan nimet onların ne işine yarar?

(Şuara 26/208)

َٕٝب ُٓ ْ٘ن ُِهَٜ َُ َ ٍخ ا َِّْل٣َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْوْٛ َ  ََٓٓب اَٝ
Uyarıcıları olmayan hiçbir yeri yok etmedik.

(Şuara 26/209)

َ  َٓب ًَُّ٘بَٝ ٟ۠ ِم ًْ َٰو
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Bu bilgileri olsun diyedir; yoksa biz yanlış yapmayız.
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(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ َ٤َع ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َوَُٞٗٓ  ِۜ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّن
ِ  ْاْلَ ْه٢ِا كٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُو
َ َ اَٝ
ََُٕٞ ٌْ َِج٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاْلَ ْه٢ِبها ك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُشلَّ ه
َ ٠َٰ٘ ع 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. Kazandıkları, onların bir işine yaramadı.

(Sebe 34/36)

ُ َ
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ بً َْل
ُ َ ْج٣ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َه ۪ث
ِّ ؾ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َو اَٝ َ ْول ُِه٣َٝ شب ُء
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre
verir. Ama çoğu insan bunu böyle bilmez.".
(Rad 13/26)

ُ َ
َه
٢َِب ك٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ َ ِۜب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ا ثِ ْبُ َؾٞكَ ِو ُؽَٝ َ ْول ِۜ ُِه٣َٝ شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
ُ َ ْج٣ َُّللا
ِّ ؾ
َٰ ْ
اْل ِف َوحِ ا َِّْل َٓزَبع
Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Onlar dünya
hayatıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece bir kez yararlanmadır.

(İsra 17/30)

ُ َ
وا٤
ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َهث ََّي
ِّ ؾ
ً وا َث ۪ظ٤
ً ۪ ف َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِكَِّٚٗ ْول ِۜ ُِه ا٣َ َٝ شب ُء
Rabbin, yaptığı tercih[*] ile bir kişi için rızkı yayar da kısar da. Şüphesiz o, kullarının durumunu ayrıntılarıyla
bilen ve her şeyi görendir.

(Rum 30/37)

ُ َ
ٍ َب٣ َٰم ُِ َي َ َْٰل٢ َ۪ ْول ِۜ ُِه ا َِّٕ ك٣َٝ شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ُ َ ْج٣ ََّللا
ِّ ؾ
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. İnanıp
güvenen bir topluluk için bunda âyetler vardır

(Şura 42/27)

َ َ
ُ۪ٙ ِث ِؼ َجب ِكَِّٚٗشب ِۜ ُء ا
ََٓ َ٣ ُ٘ ِ َّي ٍُ ِثوَلَ ٍه َٓب٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ع
ّ ِ َُّللا
ؾ ه
ِ  ْاْلَ ْه٢ا ِكَْٞ ۪ َُ َجـٙاُو ْىمَ ُِ ِؼ َجب ِك
َ َ ثْٞ ََُٝ
و٤و َث ۪ظ٤ف َ۪ج
Allah, rızkı kullarının önüne serseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ancak o, rızkı kullarına belirlediği ölçüde
indirir. O her şeyin içyüzünü bilir ve her şeyi görür.
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(Sebe 34/37)

 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ طب ُِ ًؾ ُۘب كَب
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  ا َِّْل َٓ ْٖ َٰا٠ رُوَ ِ ّوثُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘لََٗب ُى ُْ َٰ َٓل٢ ۪ َْلك ُ ًُ ْْ ثِبَُّزْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ  ََٓٓب اَٝ
َُِٕٞ٘ٓ د َٰا
ِ  ْاُـُ ُوكَب٢ِ ْْ كُٛ َٝ اُِِٞٔ ق ثِ َٔب َػ
ّ ِ ُ ْْ َع ََٓيا ُء اُٜ َُ
ِ ؼ ْؼ
Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp
güvenir ve iyi işler yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven
içinde ve üstün konumlarda olurlar.
(Enfal 8/28)

ْ٤َُٓ ا َ ْعو َػ ۪ظََّٙللاَ ِػ ْ٘ل
ا َ َّٕ هَٝ  َْلكُ ًُ ْْ كِزَْ٘خْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ ا اََّٗ ََٓٔب اَُٞٔٓ َِا ْػَٝ
Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.

(Kehf 18/46)

ْو٤ َفَٝ اثًبَٞ َ ْو ِػ ْ٘لَ َهثِّ َي ص٤ظب ُِ َؾبدُ َف
َّ َُبدُ ا٤ِ ْاُجَبهَٝ َ ِۚب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ َ٘خُ ْاُ َؾ٣َٕ ۪ىَُٞ٘ ْاُجَٝ ٍُ ا َ ُْ َٔب
ا َ َٓ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap olarak da umut
olarak da daha hayırlıdır.

(Sebe 34/38)

َٓ
َٕٝؼ ُو
ِ  ْاُ َؼنَا٢ِ َُٰئِ َي كٝ۬ ُ َٖ ا٣بع ۪ي
َ ة ُٓ ْؾ
ِ برَِ٘ب ُٓ َؼ٣َ  َٰا٢َٓ َ۪ٕ كْٞ  َْ َؼ٣َ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
Âyetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da azap içindeyken yakayı ele vereceklerdir.
(Rum 30/16)

َٓ
َٰ ْ بئ
َٕٝؼ ُو
ِ  ْاُ َؼنَا٢ِ َُٰئِ َي كٝ۬ ُ اْل ِف َو ِح كَب
َ ة ُٓ ْؾ
ِ َ ُِ َٓوَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِث َٰبُٞ ًَنَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َ َّٓب اَُّنَٝ
Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan söyleyenler var ya, onlar
azab içinde tutuklu kalacaklardır.
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(Sebe 34/39)

ُ َ
َٞ ُٜ َءٍ ك٢ْ ش
َ ْٖ ِٓ ْْ ُ  ََٓٓب ا َ ْٗلَ ْوزَٝ ُِٚۜ َُ َ ْول ُِه٣َٝ ۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِك
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
ُ َ ْج٣ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َه ۪ث
ِّ ؾ
َٖ٤ ۪اُو ِاىه
َّ  ُْو٤ َفَٞ ُٛ َٝ ُِٚۚ ُُ ْق ِِل٣
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre
verir. Allah, hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en
hayırlısıdır."
(İsra 17/26)

وا٣
ِ  َٰاَٝ
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ٌ۪ َْ ِٔ ُ ْاَٝ َُّٚ َؽو٠د مَا ْاُوُ ْو َٰث
ً ۪ َْل رُجَنّ ِْه ر َ ْجنَٝ َِ ٤َ ۪ج
Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver ama saçıp savurma.

(İsra 17/27)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ًَبَٕ اَٝ ٖ٤
َّ ُإَ اَٞ ا ا ِْفَُٞٗٓ َٖ ًَب٣ا َِّٕ ْاُ ُٔ َجنّ ِ۪ه
ُ ط
هاٞ
۪ ٤َ ش
ً ُ۪ ًَلّٚبٕ ُِ َو ِث
ِ ِۜ بؽ
Saçıp savuranlar şeytanların yoldaşlarıdır. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.

(İsra 17/28)

هاٞ
ُ ٤ْ َٓ  ًْلْٞ َ ْْ هُٜ َُ َْ َُب كَوٛٞ ُْ ا ْثزِ َٓـَب َء َه ْؽ َٔ ٍخ ِٓ ْٖ َه ِثّ َي ر َ ْو ُعُٜ ْ٘ ػ َّٖ َػ
ً َ
َ اِ َّٓب ر ُ ْؼ ِوَٝ
Rabbinden beklediğin bir ikramın peşinde olduğun için uzak durursan onlara teselli edici sözler söyle.

(İsra 17/29)

ْ َ
هاٞ
ُ ٠َُِٰ َُخً اَُِٞلَ َى َٓ ْـ٣ َْ  َْل ر َ ْغ َؼَٝ
ُ  ًٓب َٓ ْؾَُِٞٓ َب ًُ ََّ ْاُجَ َْ ِؾ كَز َ ْوؼُلَٜ ط
ُ  َْل ر َ ْجَٝ ػُ٘ ِو َي
ً َ
Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın.

(İsra 17/30)

ُ َ
وا٤
ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َهث ََّي
ِّ ؾ
ً وا َث ۪ظ٤
ً ۪ ف َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِكَِّٚٗ ْول ِۜ ُِه ا٣َ َٝ شب ُء
Rabbin, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Şüphesiz O,
kullarının içini bilen ve her şeyi görendir.

(Tegabun 64/15)

ِۜ
ْ٤َُٓ ا َ ْعو َػ ۪ظََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
 هَٝ  َْلكُ ًُ ْْ كِزَْ٘خْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ اَِّٗ ََٓٔب ا
Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.
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(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َٓب ا ٍْز
ُ َمُٞ٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ِۜ ٌُ َِ ُ ًْوا ِْلَ ْٗل٤ا َفُٞا َ ْٗ ِلوَٝ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ اُٞا ٍْ َٔؼَٝ ْْ ُ ط ْؼز
َِ۪ٚش َّؼ َٗ ْل
ا هُٞكَبرَّو
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ كَب
Siz, var gücünüzle Allah’tan çekinerek korunun. O’nu dinleyin ve O’na boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için hayra
harcama yapın. İçlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Tegabun 64/17)

ْ٤ ِ۪ه َؽٌُٞ ش
َ َُّللا
ً َّللاَ هَ ْو
ُ ا ِْٕ ر ُ ْو ِو
 هَٝ ْْ ِۜ ٌُ َُ َ ْـ ِل ْو٣َٝ ْْ ٌُ َُ ُٚؼب ِػ ْل
ا هٞػ
َ ُ٣ ًَ٘ب
َ ػب َؽ
Allah’a güzel bir ödünç verirseniz O size, kat kat fazlasını verir ve durumunuzu düzeltir. Üzerine düşeni eksiksiz
yapan ve yumuşak davranan Allah’tır.

(Sebe 34/40)

ُ َ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ََُٕٝ ْؼجُل٣ اَُّٞٗب ًُ ْْ ًَب٣ِ ۬ ُإ ََْٓل ِء اَٛٓ َٰ َ  ٍُ ُِ ِْ َٔ ََِٰٓئِ ٌَ ِخ اَُٞو٣ َّْ ُ ؼًب ص٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ش ُو
Onların hepsini bir araya getirdiği gün, Allah meleklere diyecek ki: "Bunlar size mi kulluk
ediyorlardı?".

(Sebe 34/41)

َُِٕٞ٘ٓ ْ ْْ ُٓإِٜ ِ ْْ ثُٛ َٕ ْاُ ِغ ِۚ َّٖ ا َ ًْض َ ُوَُٝ ْؼجُل٣ اُٞٗ ِۚ ْْ ثَ َْ ًَبِٜ َُُِّٗٝ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ُِ َٝ ذ
َ ْٗ َ ٍ ْج َؾبٗ ََي ا
ُ اُُٞهَب
Melekler: "Biz sana içten boyun eğeriz, en yakınımız onlar değil, sensin. Aslında onlar, cinlere
kulluk ediyor, çoğu onlara inanıyordu." diyeceklerdir.
(Enam 6/128)

ُ َ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِۚ ِ ْٗ اْل
َِٖٓ ْْ ُٛ ََٓب ۬ ُؤ٤ُِ ْٝ َ هَب ٍَ اَٝ ٌ
ِ ْ َِٖٓ ْْ ُ َب َٓ ْؼش ََو ْاُ ِغ ِّٖ هَ ِل ا ٍْز َ ٌْض َ ْور٣ ؼً ِۚب٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ش ُو
ْْ ٌُ ٣َٰٞ ْبه َٓض
َ ِْ  ا َ َّع١َٓ ۪ثََِ ْـ ََٓ٘ب ا َ َعََِ٘ب اَُّنَٝ غ
ُ اْل ْٗ ٌِ َهثََّ٘ب ا ٍْز َ ْٔز َ َغ ثَ ْؼ
ٍ ؼَ٘ب ِثجَ ْؼ
ِْ
ُ َُّ٘ذ َُ٘ َِۜب هَب ٍَ ا
ِۜ شب َء ه
ْ٤ ِْ۪ َػ٤ٌ۪ َّللاُ ا َِّٕ َهث ََّي َؽ
ََٓ ب ا َِّْل َٓبََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪فَب ُِل
Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Birçok insanı ele geçirdiniz.”. Onların insan dostları
diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle
diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!” Senin Rabbin
doğru karar verir, her şeyi bilir.
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(Enam 6/129)

َّ غ
َُٕٞ ٌْ َِج٣َ اُٞٗؼب ِث َٔب ًَب
ً َٖ َث ْؼ٤۪ٔ ُِ اُظب
َ  َث ْؼ٢ُّ۪ َٞ ُٗ  ًَ َٰن ُِ َيَٝ
Böylece biz, yapıp ettiklerine karşılık zalimlerin kimini kiminin peşine takarız.

(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ َٓوَب َءُٝ ْ٘ن ُِه٣َٝ ٢ َ۪بر٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞظ
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ
ُ َأْرِ ٌُ ْْ ُه٣ ْْ ََُاْل ْٗ ٌِ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ َب َٓ ْؼش ََو ْاُ ِغ٣
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٠َِٓ َٰ ػ
َ َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّورَٝ  ا َ ْٗلُ ََِ٘ب٠َِٓ َٰ  ْلَٗب َػِٜ ش
َ اُُٞنَ ِۜا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ اُٝلِٜ ش
َٖ٣ا ًَبكِ ۪وًَُٞٗب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?". Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz.". Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Cin 72/6)

وًبَٛ  ْْ َهُٛ َُٕٝ ثِ ِو َعب ٍٍ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَيَ اكُٝمَُٞؼ٣ ٌِ ْٗ اْل
ِ ْ َِٖٓ ٍُ ًَبَٕ ِه َعبََّٚٗاَٝ
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor.

(Sebe 34/42)

َ َٖ٣ ۪ ٍُ َُِِّنَُٞٗوَٝ ػ ًّو ِۜا
به
ُ  ْٔ ِِيُ َث ْؼ٣َ  َّ َْلْٞ ٤َ ُكَ ْب
ٍ ؼ ٌُ ْْ ُِ َج ْؼ
َ  َْلَٝ غ َٗ ْلؼًب
َ َا َػنُٞهُٝا مُٞٔ َِظ
ِ َُّ٘اة ا
َُٕٞب ر ُ ٌَ ِنّثَٜ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٢ ۪اَُّز
Allah diyecek ki, "Bugün birinizin diğerine ne fayda sağlamaya, ne de zarar vermeye gücü
yeter.” Yanlış yapanlara deriz ki; “Yalan saydığınız bu ateşin azabını tadın, bakalım.”.
(Müminun 23/105)

َُٕٞب ر ُ ٌَ ِنّثَٜ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ ۪بر٣َ اََُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”

(Müminun 23/106)

ْ َا َهثََّ٘ب َؿَِجُُٞهَب
َٖ٤ُّػ َ۪ٓب
َ  ًٓبْٞ َ ًَُّ٘ب هَٝ رَُ٘بَٞ َ٘ب ِش ْو٤ْ َِذ َػ
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.
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(Müminun 23/107)

َ ػ ْلَٗب كَ ِبَّٗب
َُٕٞٔ ُِ ظب
ُ ِْٕ ب كَبَٜ ْ٘ ِٓ َهثَّ ََٓ٘ب ا َ ْف ِو ْعَ٘ب
Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Bir daha yaparsak demek ki gerçekten yanlış yapan kimseleriz.”

(Tur 52/11)

َٖ٤ َٓئِ ٍن ُِ ِْ ُٔ ٌَنّ ِ۪ثْٞ َ٣ َْ٣َٞ َك
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

َُٕٞ ِْ َؼج٣َ ع
ٍ َْٞ  ف٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪اََُّن
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Tur 52/13)

َّ٘ َْ كَػ ًِّۜبَٜ َبه َع
ِ ٗ ٠َُِٰ َٕ اُُّٞلَػ٣ َّ ْٞ َ٣
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُٕٞب ر ُ ٌَ ِنّثَٜ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٢ ۪به اَُّز
ُ َُّ٘ اِٙ  ِنَٰٛ
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Sebe 34/43)

ُ َ ْؼجُل٣ َٕظلَّ ًُ ْْ َػ َّٔب ًَب
ٍ َّ٘ب٤ِ ََبرَُ٘ب ث٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِمَا رُزَٝ
ُ َ٣ ْٕ َ لُ ا٣ُ ۪و٣ َ َٓنَا ا َِّْل َه ُعَٰٛ ا َٓبُُٞد هَب
۬
 َٓنَا ا َِّْلَٰٛ ِْٕ  ْْ اُٛ ن َُ َّٔب ََٓعب َء
ِ ّ ا ُِ ِْ َؾَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ ِٟۜ  َٓنَا ا ََِّْٓل اِ ْكي ُٓ ْلز َ ًوَٰٛ ا َٓبُُٞهَبَٝ ْْ ِۚ ًُ َٰا َثَٓب ُؤ
ٖ٤ٍِ ْؾو ُٓ ۪ج
Onlara açık ayetlerimiz okunduğunda "Bu adam sizi, babalarınızın kulluk ettiği şeyden
uzaklaştırmak istiyor." derler ve şunu eklerlerdi: "Bu Kitap, uydurulmuş bir saçmalıktan
başkası değildir.”. Onlara gelen gerçeklere kendini kapatanlar da şöyle derlerdi: “Bu, açık bir
sihirden başka bir şey değil.”.
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(Müminun 23/34)

َ َ َُ ِئ ْٖ اَٝ
َٕٝؽ ْؼز ُ ْْ ثَش ًَوا ِٓضَِْ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِمًا َُقَب ٍِ ُو
Eğer sizin gibi bir insana boyun eğecek olursanız kesinlikle kaybedersiniz.

(Müminun 23/38)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْ ِث ُٔإَُٚ ُٖ  َٓب ٗ َْؾَٝ َّللاِ ًَ ِنثًب
 ه٠َِ َػٟ ا َِّْل َه ُع ٌَۨ ا ْكز َ َٰوَٞ ُٛ ِْٕ ا
Bu var ya, uydurduğu yalanı Allah’a mal eden adamın tekidir. Biz ona inanacak değiliz.”

(İbrahim 14/10)

ْ َُهَب
ِۜ ِ  ْاْلَ ْهَٝ د
ْْ ٌُ  ِثَُُٞٗ ْـ ِل َو َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ م٤ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ َََُّٰٔبؽ ِو ا
ُ َ ْل٣ ع
ِ ََّللاِ ش ٌَّي ك
ُ ذ ُه
 ه٢ِ ْْ اَكُٜ ٍُِ
َٓ
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبُّٝظل
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝل٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل ثَشَو ِٓضُِْ٘ َِۜب ر ُ ۪وَُُٞٓ  هَب٠ِۜ ًّٔ َ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّف َو ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ َ
ٖ٤
ُ َٗب ِثَُٞ ْؼجُل ُ َٰاثََٓب ۬ ُؤَٗب كَأْر٣
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçileri şöyle dediler: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi olur! Günahlarınızı bağışlamak ve belli
bir süreye kadar yaşatmak için sizi davet ediyor.” Onlar ise “Siz de tıpkı bizim gibi bir beşersiniz. Atalarımızın
kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!”
demişlerdi.

(Zuhruf 43/29)

ٖ٤ٍ ُٓ ۪جٍٞ
ُ  َهَٝ  ُْ ْاُ َؾ ُّنُٛ  ََٓعب َء٠ ْْ َؽزهُٛ  َٰا َثَٓب َءَٝ  ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ َٰ َُث َْ َٓز َّ ْؼذ
Aslında bunlara da atalarına da nimetler verdim, sonunda bu gerçek ve açık bir elçi geldi.

(Zuhruf 43/30)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُوِٚاَِّٗب ثَٝ نَا ٍِ ْؾوَٰٛ اُُٞ ُْ ْاُ َؾ ُّن هَبُٛ َُ َّٔب ََٓعب َءَٝ
Bu gerçek onlara gelince hemen ”Bu bir büyüdür; biz onu tanımayız.” dediler.

(Sebe 34/44)

و٣
ُ َ ْل ُه٣ ت
ٍ ُ ُ ْْ ِٓ ْٖ ًُزَٛ٘ب٤ْ َ  ََٓٓب َٰارَٝ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ بَٜ ٍَٗٞ
ٍ ِۜ ۪ ْْ هَ ْجَِ َي ِٓ ْٖ َٗنِٜ ٤ْ ٍَُِ ِْ ََٓ٘ب ا
Oysa senden önce onlara, ne ders alacakları kitaplar vermiş, ne de uyarıcı bir elçi göndermiştik.
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(Secde 32/3)

ْْ ُٜ َِّو ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َُ َؼ٣
ٍ ۪ ْْ ِٓ ْٖ َٗنُٜ ٤ ًٓب ََٓٓب ا َ َٰرْٞ َ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َه ِثّ َي ُِز ُ ْ٘ن َِه هَٞ ُٛ َْ َُ ثِٚۚ ٣َٕ ا ْكز َ َٰوُُُٞٞو٣َ ّْ َ ا
َُٕٝزَلْٜ ٣َ
"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 36/6)

َُِِٕٞ ْْ ؿَبكُٜ َ ْْ كُٛ  ًٓب ََٓٓب ا ُ ْٗن َِه َٰاثََٓب ۬ ُؤْٞ َُِز ُ ْ٘ن َِه ه
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Sebe 34/45)

و٤
ُ ا ُهُٞ ْْ كَ ٌَنَّثُٛ َ٘ب٤ْ َ َبه ََٓٓب َٰار
َ َّ ًَنَٝ
َ ا ِٓ ْؼشُٞ َٓب َثَِـَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّن
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َ ك٢۠ ٍِ۪
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda
birini bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da
tanınmaz hale getirdim.
(Enam 6/6)

ٍ َِْ٘ب
ِ  ْاْلَ ْه٢ِ ْْ كُٛ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْو ٍٕ َٓ ٌََّّ٘بِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َو٣َ ْْ ََُا
َ ا َ ْهَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ َُ ع َٓب
ا َ ْٗشَأَْٗبَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ِثنُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١به ر َ ْغ ۪و
َّ ُا
ً  ْْ ِٓ ْل َهِٜ ٤ْ ََِ ََٓٔب َء َػ
َ َٜ ْٗ َ َع َؼ َِْ٘ب ْاْلَٝ اها
َٖ٣ ْْ هَ ْوًٗب َٰاف َ۪وِٛ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل
Kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdığımızı görmeleri gerekmez mi? Bu dünyada size
vermediğimiz imkânları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar göndermiş, topraklarından akıp giden
ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka
nesiller oluşturmuştuk.

(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ ٤َ َع ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّشل
َ َ ا اَُٞٗٓ  ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّن
ِ  ْاْلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُو
ِۜ ِ  ْاْلَ ْه٢ َْل ِكَٝ د
وا٣
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ءٍ ِك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ً  ِۜحَّٞ ُه
ً ۪ ًٔب هَل٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗع ا
ْ ُ ِٓ ْٖ شٙ َُ ْؼ ِغي٤ُِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.
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(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َو َى َػَُٞج
٠َُِٓ َٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّف ُو٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ َٓكَاثَّ ٍخٛ ِوْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
افن ُ ه
َ ًَ بً ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
وا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبمَا ََٓعب َء ا َ َع٠ِۚ ًّٔ َ
ً ۪ َث ۪ظَّٙللاَ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِك
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ ٤َ ع َك
ْْ ُٛ اُٞٗ ِۜ ْْ ًَبِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجَُٖٞٗ ًَب٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّن
ِ  ْاْلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُو
م
َ َا
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثن
 ُْ هُٛ َع كَب َ َفن
ِ  ْاْلَ ْه٢بها ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّشل
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler. Onlar çok daha
güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı
onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.

(Zuhruf 43/8)

ْ  ْْ َثُٜ ْ٘ ِٓ َّشل
ً ط
َٰ َٓ َٝ شب
َ َ َِ ٌْ ََٓ٘ب اْٛ َ كَب
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َٓض َ َُ ْاْل٠ؼ
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.

(Kaf 50/36)

ْ َ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ ُّشل
ً ط
ض٤
َ َ  ْْ اُٛ ٍٕ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْوُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ  ًَ ْْ اَٝ
ٍ  ََْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾٛ  ْاُ ِج ََل ِۜ ِك٢ِا كُٞشب كََ٘وَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?

(Sebe 34/46)

۠  ص ُ َّْ رَزَلَ ٌَّ ُوٟكُ َوا َٰكَٝ ٠َٰ٘ ْا ِ هّٰللِ َٓضُٞٓ ُٞاؽلَ ِۚحٍ ا َ ْٕ رَو
ُ هُ َْ اَِّٗ ََٓٔب ا َ ِػ
بؽ ِج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِعَّ٘ ِۜ ٍخ
ِ ظ
ِ َٞ ظ ٌُ ْْ ِث
َ ِا َٓب ثٝ
 ٍل٣ ۪شل
َ ة
ٍ ػنَا
َ ١
ْ ََل٣ َْٖ٤َو َُ ٌُ ْْ ث٣ ۪ ا َِّْل َٗنَٞ ُٛ ِْٕ ا
De ki: "Size bir tek öğüdüm var: Allah için kalkın ve ikişer kişi baş başa vererek ya da teker
teker düşünün; göreceksiniz ki, arkadaşınızda cinlerin bir etkisi yoktur. O yalnız çetin bir
azabın öncesinde sizi uyarmaktadır.".
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(Araf 7/184)

ٖ٤و ُٓ ۪ج٣ ۪ ا َِّْل َٗنَٞ ُٛ ِْٕ  ْْ ِٓ ْٖ ِعَّ٘ ِۜ ٍخ اِٜ بؽ ِج
ِ ظ
َ ا َٓب ِثَٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ْْ ََُٝ َ ا
Hiç düşünmezler mi ki onları doğruya çağıran arkadaşlarında delilik yoktur. O, doğruları açıklayan bir
uyarıcıdır, o kadar.

(Yunus 10/16)

 اَكَ ََلِٚۜ ۪ ِِ ػ ُٔ ًوا ِٓ ْٖ هَ ْج
ََٓ ْٞ َُ َْ ُه
ُ ْْ ٌُ ٤ ۪ كَوَ ْل َُ ِجضْذُ كُٚۘ ۪  ٌُ ْْ ِث٣ ََْٓل ا َ ْك َٰهَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػُٚرْٞ َََِّللاُ َٓب ر
شب َء ه
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
De ki “Allah size gerekeni yapsaydı onu size okuyamaz ve onu size anlatamazdım. Bundan önce aranızda bir
ömür geçirdim. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?”

(Müminun 23/68)

ُۘ َُّ۪ٝ َ ُْ ْاْلُٛ د َٰاثََٓب َء
َٖ٤
ِ ْ َأ٣ ْْ َُ  ْْ َٓبُٛ  ٍَ ا َ ّْ ََٓعب َءْٞ َا ْاُوَٝلَّث َُّو٣ ْْ ََِاَك
Bunlar Allah’ ait o sözleri etraflıca düşünmediler mi? Yoksa bunlara, eski atalarına gelmemiş bir şey mi geldi?

(Müminun 23/69)

ُۘ ُ ُٓ ْ٘ ٌِ ُوَُٚ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ ٍَُٞ
َٕٝ
ُ ا َهُٞ ْؼ ِوك٣َ ْْ َُ ّْ َ ا
Ya da elçilerini tanımıyorlar da onun için mi yabancı biri gibi davranıyorlar?

(Müminun 23/70)

ِۜ
َُٕٞٛ به
ِ ًَ ن
ِ ّ  ْْ ُِ ِْ َؾُٛ ا َ ًْض َ ُوَٝ ن
ِ ّ  ْْ ثِ ْبُ َؾُٛ ۪ ِعَّ٘خ ثَ َْ ََٓعب َءَِٕٚ ثَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.

(Necm 53/2)

ِٟۚ ََٰٞ  َٓب ؿَٝ ْْ ٌُ ُبؽج
ِ ط
َ َٓب
َ ََّ ػ
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

(Necm 53/3)

ِٟۜ َٰٞ َٜ َُ ْ٘ ِط ُن َػ ِٖ ْا٣  َٓبَٝ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.
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(Necm 53/4)

٠ َٰؽُٞ٣ ٢ ْؽَٝ  ا َِّْلَٞ ُٛ ِْٕ ا
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Tekvir 81/22)

ٕٞ
ِ ط
َ  َٓبَٝ
ٍ ِۚ ُ٘بؽجُ ٌُ ْْ ِث َٔ ْغ
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.

(Tekvir 81/23)

ٖ٤
ِ ِۚ ن ْاُ ُٔ ۪ج
ِ ُُ ِث ْبْلُكَُٙوَ ْل َه َٰاَٝ
Cebrail’i, o açık ufukta görmüştür.

(Tekvir 81/24)

ٖ٤
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِ َػَٞ ُٛ  َٓبَٝ
َ ِت ث
ٍ ِۚ ۪٘ؼ
Muhammed, kendisine verilen gaybı kimseden saklamaz.

(Tekvir 81/25)

َ ٤ْ ش
ْ٤ٍِۚ بٕ َه ۪ع
َ ٍِ ْٞ َ ِثوَٞ ُٛ  َٓبَٝ
ٍ ط
Bu Kur’ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Tekvir 81/26)

ِۜ جَٛ َْٖ ر َ ْن٣َكَب
َُٕٞ
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

َٖ٤۪ٔ َُ ا َِّْل ِم ًْو ُِ ِْ َؼبَٞ ُٛ ِْٕ ا
Kur’ân, herkes için doğru bilginin hatırlatmasıdır.

(Sebe 34/47)

ِۚ  ه٠َِ ا َِّْل َػ١
ل٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٞ َُٛٝ َِّللا
َ هُ َْ َٓب
َ  َُ ٌُ ِۜ ْْ ا ِْٕ ا َ ْع ِوَٞ ُٜ ٍَب َ ُْز ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْع ٍو ك
De ki: "Ben sizden bir ücret istediysem, o sizindir; benim ücretimi Allah üstlenmiştir. O her şeye
şahittir."
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(Yusuf 12/104)

َٖ٤۪ٔ َُ ا َِّْل ِم ًْو ُِ ِْ َؼبَٞ ُٛ ِْٕ  ِٓ ْٖ ا َ ْع ِۜ ٍو اِٚ ٤ْ َِ ْْ َػُٜ َُِٔ َٓب ر َ َْـَٝ
Oysa bunun için onlardan bir karşılık istemiyorsun. O, herkese yararlı doğru bilginin hatırlatılması dışında bir
şey değildir.

(Şura 42/23)

ّ َُج٣ ١ َٰ۪م ُِ َي اَُّن
 ا َ ْع ًوا ا َِّْلِٚ ٤ْ َِد هُ َْ ََْٓل ا َ ٍْـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
ِ ِۜ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ اَُّنََّٙللاُ ِػجَبك
ش ُِو ه
هٌُٞ ش
َ هَُّٞللاَ َؿل
ب ُؽ ًَْ٘ ِۜب ا َِّٕ هَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ ََ٘خً ٗ َِي ْك
ْ َ ْوز َ ِو٣ ْٖ َٓ َٝ ٠ِۜ  ْاُوُ ْو َٰث٢ِكَّح َ كَٞ َٔ ُْا
َ ف َؽ
Allah’ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki “Sizden bir karşılık
beklemiyorum. Benim beklediğim sadece, Allah’a yaklaştıracak şeylere ilgi duymanızdır .” Kim güzel bir iş
yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve üzerine düşeni eksiksiz yapar.

(Sebe 34/48)

ة
ِ ُٞ٤ُن َػ ََّل ُّ ْاُـ
ُ  ْون٣َ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َه ۪ث
ِ ّ ِۚ ِف ِث ْبُ َؾ
De ki: "Rabbim, bütünüyle gerçeği ortaya koyar. O bütün gaybı bilir."
(Maide 5/109)

ة
َ ْٗ َ ا َْل ِػ ِْ َْ َُ٘ َِۜب اَِّٗ َي اُُٞ ٍُ َٓب َٓمَا ا ُ ِع ْجز ُ ِۜ ْْ هَبُٞو٤َ ٍَ ََ ك
ُ اُو
ُّ َُّللا
 ْغ َٔ ُغ ه٣َ َّ ْٞ ٣َ
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da “Bizde bir bilgi
olmaz; her şeyin iç yüzünü sen bilirsin” diyeceklerdir.

(Sebe 34/49)

ُ ل٤ ُ۪ؼ٣  َٓبَٝ َُ بؽ
ُ ُ ْج ِل٣  َٓبَٝ هُ َْ ََٓعب َء ْاُ َؾ ُّن
ِ َئ ْاُج
Deki: "Hak geldi; artık batıl hangi yeniliği getirecek ve neyi yeniden başlatacaktır?"
(İsra 17/81)

هًبُٞٛ َبؽ ََ ًَبَٕ ى
ِ َبؽ ِۜ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َىَٝ هُ َْ ََٓعب َء ْاُ َؾ ُّنَٝ
De ki “Hak geldi, uydurma olan batıl yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”
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(Enbiya 21/18)

َُٕٞظل
ِ  ْاُ َج٠َِن َػ
ُ َث َْ َٗ ْون
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ِۜنِٛ  ىَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبمَاُٚ ْل َٓـ٤َ َبؽ َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Fussilet 41/41)

ي٣ُ َُ ٌِزَبة َػ ۪يَِّٚٗاَٝ ْْ ِۚ ُٛ ا ِثبُ ِنّ ًْ ِو َُ َّٔب ََٓعب َءَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
Bu Zikir kendilerine gelince görmezlikten geldiler. Oysaki o, güçlü bir kitaptır.

(Fussilet 41/42)

 ٍل٤۪ٔ ْ َؽ٤ٍ ٌ۪ َ ِٓ ْٖ َؽ٣ ر َ ْ٘ ۪يِٚۜ ۪  َْل ِٓ ْٖ ف َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََل٣ ِْٖ ٤َبؽ َُ ِٓ ْٖ ث
ِ َ ْاُجِٚ ٤ َ۪أْر٣ َْل
Batıl ona, önünden de arkasından da yanaşamaz. Doğru kararlar veren ve yaptığını güzel yapan Allah tarafından
indirilmiştir.

(Sebe 34/50)

غ٤۪ٔ ٍ
َ ِْٕ هُ َْ ا
ِ َ ػَِ ِْذُ كَ ِبَّٗ ََٓٔب ا
َٓ ۪ ُ٣ ذُ كَ ِج َٔب٣ْ َزَلْٛ ا ِِٕ اَٝ ٢ِۚ َ۪  َٗ ْل٠َِٰ ػ َُّ َػ
َ َُِّٚٗ ا٢ِۜ ّ َه ۪ث٢
َّ َُِ ا٢ؽٞ
ت٣هَ ۪و
De ki:" Ben sapıtmışsam, bu sadece beni etkiler. Doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana
vahyettiği şey sebebiyledir O işitir, pek yakındadır."
(Yasin 36/2)

ْ٤ِ ٌ۪  ْاُوُ ْو َٰا ِٕ ْاُ َؾَٝ
Hikmetler içeren Kur’an hakkı için,

(Yasin 36/3)

َٖ٤ ٍِ۪
َ اَِّٗ َي َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْو
Sen Allah’ın elçilerindensin,

(Yasin 36/4)

ْ٤ٍ ِۜ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ِ ٠َِٰ َػ
Doğru yoldasın.
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(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اْل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  َْلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  ًؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوٗ َِۜب َٓبٝ َْي ُه٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰن ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْل ۪ه
ْ٤ٍ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪لْٜ َٗ هاٞ
ً ُٗ َُٙع َؼ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١َٓ ۪لْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ شب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِكٗ َِۜب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı bilmezdin. Ama
onu bir nur yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola getiririz. Sen elbette doğru
yolu gösterirsin.

(Sebe 34/51)

ت
َ ْٞ َا كَ ََل كٞػ
ُ  اِ ْم كَ ِيٟ ر َ َٰ َٓوْٞ ََُٝ
ٍ ٣بٕ هَ ۪و
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ اُٝا ُ ِفنَٝ د
Kıskıvrak yakalandıkları ve kaçma imkânları da kalmadığı sırada, onlara nasıl titreme geldiğini
bir görsen!
(Şura 42/35)

ض٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ برِ٘ َِۜب َٓب٣َ  َٰا٢َٓ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِك٣ َٖ٣ ۪ ْؼَِ َْ اَُّن٣َ َٝ
Belgelerimiz üzerinde çekişip duranlar bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur.

(Kıyame 75/10)

ُ َ
َْٖ ْاُ َٔلَ ِۚ ُّو٣َ َٓئِ ٍن اْٞ َ٣ ٕب
ِ ْ ٍُ َُٞو٣
َ ْٗ اْل
İnsan o zaman: "Kaçacak yer nerede?" der.

(Kıyame 75/11)

ىَ ِۚ َهَٝ ًَ ََّل َْل
Hayır, artık sığınılacak yer kalmamıştır.

(Kıyame 75/12)

 َٓئِ ٌۨ ٍن ْاُ ُٔ َْز َ َو ِۜ ُّوْٞ ٣َ  َه ِثّ َي٠َُِٰ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.
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(Sebe 34/52)

 ٍِۚل٤بٕ ثَ ۪ؼ
ُ َٝب
ُ َّ٘ ُْ اُزُٜ َُ ٠اَٗهَٝ ِٚۚ ۪ ِا َٰا ََّٓ٘ب ثَُُٞٓ هَبَٝ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ ُ
“Tamam biz ona inandık." derler ama, o kadar uzaklaşmışken ona nereden ulaşacaklar?
(Rad 13/14)

٠َُِ اِٚ ٤ْ َّءٍ ا َِّْل ًَجَب ٍِ ِؾ ًَل٢ْ ش
َ ِ ْْ ثُٜ َُ َُٕٞج٤َ َْز َ ۪غ٣ ۪ َْلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ كَُٞ ْلػ٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ ن
ِ ّ ِۜ ح ُ ْاُ َؾَْٞ ُ كَػَُٚ
ٍٍ ػ ََل
ِ ََٔٓ ُْا
َ ٢ َ۪ٖ ا َِّْل ك٣ َٓب كُ َػَٓب ُء ْاُ ٌَبكِ ۪وَٝ ِٚۜ ۪  ثِجَب ُِ ِـَٞ ُٛ  َٓبَٝ َُٙ ْجُِ َؾ كَب٤ُِ بء
Doğru çağrı, Allah'a yapılan çağrıdır. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları bunlara hiçbir şekilde
karşılık veremezler. Onlar, ağzına su ulaşsın diye iki elini suyun üstüne yayan kimseye benzerler; su, bu şekilde
ağza ulaşmaz. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin çağrısı boş bir çağrıdır.

(Nur 24/39)

َّ َُُٚج
ْـًٔب٤ش
َ َُٙ ِغ ْل٣ ْْ َُ ُٙ اِمَا ََٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ ََٓٓب ِۜ ًء َؽزَٓه
ٍ َ َوا
َ َ ْؾ٣ ؼَ ٍخ٤ ۪ة ثِو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ َُٓو٣ ۪اَُّنَٝ
ة
 هَٝ ُِٚۜ ََبث
 َعلَ هَٝ َٝ
ِ َب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ٍ ۪و
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ل
Allah’ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah’ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.

(Nur 24/40)

ِۜ ٍ َؾ
ُ بة
ُ ًَ ْٝ َ ا
ٍ ظُِ َٔب
ظُِ َٔبد
َ ۪ٚ ِهْٞ ط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ۪ٚ ِهْٞ ط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ُٚ٤ ْـ َٰش٣َ ٍ ٢
ّ  َث ْؾ ٍو ُُ ِ ّغ٢ ۪د ك
ِۜ ٍ مَ َث ْؼْٞ َب كَٜ ؼ
ْٖ ِٓ َُُٚ ها كَ َٔبٞ
ُ َث ْؼ
 ْغ َؼ َِ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ  ِۜبَٜ ٣ َٰو٣َ  ٌَ ْل٣َ ْْ َُ َُٙل٣َ غ اِ َٓمَا ا َ ْف َو َط
ً ُٗ َُُٚ َُّللا
هٞ
ٍ ُٗ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üstünü bir dalga örtmüştür. Üstünde bir dalga daha
onun da üstünde bulut vardır. Üst üste yığılmış karanlıklar! Elini kaldırsa göremeyecek gibidir. Allah’ın ışık
vermediği kimsenin ışığı olmaz.

(Nur 24/47)

َ َ اَٝ ٍِ ٍٞ
 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ََٓٓب اَٝ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٰم ُِ ِۜ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ كَ ۪و٠ُهَٞ َ ز٣َ َّْ ُ ؽ ْؼَ٘ب ص
ُ بُو
َّ  ِثَٝ ِبّٰلل
َٕ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُُٞٞو٣َ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْث ْبُ ُٔإ
Kimileri, “Allah’a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz
çevirir. Onlar mümin değillerdir.
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(Nur 24/48)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِوػُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ ْْ اِمَا كَ ۪وُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ َْ َث٤َ ُِ ُِ۪ٚ ٍٞ
َُٓ ُاِمَا كَٝ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
Aralarında hükmünü versin diye Allah’a ve Elçisine çağrılınca onlardan bir takımı yan çizer.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْش ِوٚ ًَلَ ْوَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْؽلَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هَُُٞٓ ٍَ٘ب هَب
َ ْ ا ثَأْٝ َ كََِ َّٔب َها
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah’ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْل َف٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َفَ َِوَٝ ِِٙۚ ۪  ِػ َجبك٢ ۪ذ ك
َ ٍَّ٘
ُ ٍ٘ َِۜب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َهاُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ ُي٣َ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَب ِك ُو
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.

(Sebe 34/53)

 ٍل٤بٕ َث ۪ؼ
ِ ٤ْ ََٕ ِث ْبُـُٞ ْو ِنك٣َ َٝ َُ ِۚ ۪ ِٓ ْٖ هَ ْجٚا ِثٝهَ ْل ًَلَ ُوَٝ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ ت
Oysa daha önce görmezlikten gelerek uzakça bir yerden karanlığa taş atıyorlardı.
(Fussilet 41/44)

ِۜ
ْ َِظ
َٖ٣ ۪ َُِِّنَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ َْل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْو َٰاًٗب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ ِۜ  َػ َو ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء ۬ ُۘا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بك٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ا٠ِۜ ًٔ ػ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْهوَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰامَا٢َٕ ۪ َٓكُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪اَُّنَٝ  ِش َٓلَ ِۜبءَٝ ًُٟلٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍل٤بٕ َث ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.
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(Sebe 34/54)

ت
ٍ ٣ ش ٍَّي ُٓ ۪و٢ ۪ا كُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِۜ َُ اِٜ َب ِػ٤َٕ ًَ َٔب كُ ِؼ ََ ثِب َ ْشُٜٞ َ َ ْشز٣ َْٖ َٓب٤َثَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ََ ث٤ ۪ؽَٝ
Bunlarla çok istedikleri şey arasına da engel konmuş olacaktır. O engel, daha önce kendi
yandaşlarına da konmuştu. Bunlar şüphe duyup ikileme düşmüşlerdi. Hepsi korkutucu bir
şüphe içindedirler.
(Müminun 23/99)

ٕٞ
ْ ِ ّدُ هَب ٍَ َهةْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َ اِمَا ََٓعب َء ا َ َؽل٠َؽزَٓه
ِ ُاه ِعؼ
O kâfirlerden birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ْْ ثَ ْوىَ ؿ اِٜ ِ ََٓهائَٝ ْٖ ِٓ َٝ  ِۜبَٜ ُِِ َٓهَبئَٞ ُٛ ب ًَ ِِ َٔخَٜ َِّٗ َٔب ر َ َو ًْذُ ًَ َّ َِۜل ا٤ ۪طب ُِ ًؾب ك
َ َُ َٔ  ا َ ْػ٢َِّٓ ۪ َُ َؼ
َُُٕٞ ْج َؼض٣
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla!” O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden dirilecekleri
güne kadar bir engel vardır.
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