YASİN SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Yasin 36/1)

ظ٠َٰ
YA! SİN!

(Yasin 36/2)

ُ١ِ  ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ْاٌ َؾ ۪ىَٚ
Hikmetli Kur‟an hakkı için,
(Hud 11/1)

ْ ٍَص
ْ َّ بة ا ُ ْؽ ِى
ش١
ٌ َ اٌ َٰٰ۠ش ِوز
ّ ِ ُبرُُٗ ص ُ َُّ ف٠َ ذ َٰا
ٍ ُ خ َ۪ج١ٍ ۪ذ ِِ ْٓ ٌَذ ُْْ َؽى
ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri hem muhkem kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin
iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.

(Hud 11/2)

ش١
ٌ ۪ثَؾَٚ ش٠
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ َٔزٟ ََِّّ۪ٕٔللاَ ا
ا ا ََِّّل هُٚا َ ََّّل ر َ ْؼجُذ
Böyle olması, Allah‟tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.
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(Yasin 36/3)

َٓ١ ٍ۪ع
َ أَِّ َه ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْش
Sen Allah‟ın elçilerindensin,
(Bakara 2/252 )

َٓ١ ٍ۪ع
َبدُ ه٠رِ ٍْ َه َٰا
َ أَِّ َه ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْشَٚ ك
ِ ّ  َْه ثِ ْبٌ َؾ١ٍََ٘ب َػٍَُّْٛللاِ َٔز
Bunlar Allah‟ın âyetleridir. O, bunları sana doğru bir biçimde aktarıyor. Sen de O‟nun elçilerindensin.

(Enam 6/48)

ّ ََٓ ا ََِّّل ُِج١ ٍ۪ع
 ََّلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػ
ْ َ اَٚ ََِٓ َٓ فَ َّ ْٓ َٰا٠ ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ؾ ِ۪ش
ٌ َْٛ صٍَ َؼ فَ ََل خ
َ  َِب ُٔ ْش ِع ًُ ْاٌ ُّ ْشَٚ
َُْٛٔ ََ ْؾض٠ ُْ ُ٘
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlar inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Kehf 18/56)

ّ ََٓ ا ََِّّل ُِج١ ٍ۪ع
اٛع
ُ ُ ْذ ِؽ١ٌِ ًِ بغ
ِ َا ثِ ْبٌجَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪ َغب ِد ُي اٌَّز٠َٚ َٓ٠ ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ؾ ِ۪ش
َ  َِب ُٔ ْش ِع ًُ ْاٌ ُّ ْشَٚ
اًٚ ا ُ٘ ُضٚ َِب ا ُ ْٔز ُِسَٚ ٟ َ۪بر٠ا َٰاُٚار َّ َخزَٚ ثِ ِٗ ْاٌ َؾ َّك
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kâfirler, ayetlerimi ve
yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o hakkı ortadan kaldırmaya çalışırlar.

(Enbiya 21/107)

َٓ١ّ۪ ٌََبن ا ََِّّل َس ْؽ َّخً ٌِ ٍْ َؼب
َ ٍْٕ ع
َ  َِب ا َ ْسَٚ
Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır.

(Yasin 36/4)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٍَٰٝ َػ
Doğru yoldasın.
(Al-i İmran 3/51)

ٌ ص َشا
ٌُ ١ ۪غ ُِ ْغزَم
ا َِّْ ه
ِ ُٖ َٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْػجُذَٚ َّّٟللاَ َس ۪ث
“Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.”
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(Enam 6/153)

ُْ  ٍِ۪ٗ َٰر ٌِ ُى١ع ۪ج
۪ ص َش
ُّ ٌا اُٛ ََّل رَز َّ ِجؼَٚ ُُٖٛ ًّب فَبر َّ ِجؼ١ ۪ ُِ ْغزَمٟاغ
ِ ا َ َّْ َٰ٘زَاَٚ
َ ْٓ غجُ ًَ فَزَفَ َّشقَ ِث ُى ُْ َػ
َُْٛ ُى ُْ ِث۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَّم١ص
 هَٚ
İşte bu benim dosdoğru yolumdur; onu takip edin, başka yolları takip etmeyin, yoksa o takip sizi benim
yolumdan ayırır. Bunlar da Allah'ın sizden istekleridir, belki ondan çekinerek kendinizi korursunuz.

(Şura 42/52)

ُ َّ ٠اَّل
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ْب
۪ ْ  ََّلَٚ بة
َ ْٕ  ًؽب ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشَٔب َِب ُوٚ َْه ُس١ٌََِٕب ا١ْ  َؽْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ُ َ  َِب ْاٌ ِىزٞذ ر َ ْذ ۪س
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
َ َٔ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ َٔ ساٛ
ً ُٔ َُٖع َؼ ٍَْٕب
ِ ٌَِٰٝ  اٞ ۪ذْٙ َ أَِّ َه ٌَزَٚ ؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِدَٔب
İşte sana da, 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.

(Zuhruf 43/43)

ْ فَب ْعز َ ّْغ
ُ١ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٍَٰٝ  َْه أَِّ َه َػ١ٌَِ اٟ
َ  ِؽٚ۫ ُ  اٞ ِ۪ه ثِبٌَّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

(Yasin 36/5)

ُ١ِ اٌش ۪ؽ
َّ ض٠
ِ  ًَ ْاٌ َؼ ۪ض٠ر َ ْٕ ۪ض
Bu daima üstün ve ikramı bol olan Allah‟ın indirdiği kitaptır.
(Zümer 39/1)

ُ١ِ ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ة َِِٓ ه
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
ِ َّللاِ ْاٌ َؼ ۪ض
Bu Kitab‟ı indiren, daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah‟tır.

(Zümer 39/2)

َٓ٠ّصب ٌَُٗ اٌ ۪ذ
ك فَب ْػجُ ِذ ه
ً ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِأَِّب ا َ ْٔضَ ٌَْٕب ا
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َؾ
Gerçekleri içeren bu Kitab‟ı sana Allah indirmiştir. Öyleyse dinine bir şey katmadan kulluğu Allah‟a yap.

(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
َ ٠ة ََّل َس
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Secde 32/3)

ُْ ُٙ ٍَّش ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ٌَ َؼ٠
ٍ ۪ ُْ ِِ ْٓ َٔزُٙ ١ ًِب َِب ا َ َٰرْٛ َ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه ٌِز ُ ْٕز َِس لَٛ ُ٘ ًْ َُٗ ث٠َْ ا ْفز َ َٰشٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
َُْٚزَذْٙ ٠َ
"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)

ٍَُِْٛ ُْ غَبفُٙ َ ًِب َِب ا ُ ْٔز َِس َٰاثَب ُ۬ ُؤ ُ٘ ُْ فْٛ ٌَِز ُ ْٕز َِس ل
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.
(İbrahim 14/1)

ُّ َِِٓ بط
اغ
ِ اٌظٍُ َّب
ٌ َ اٌ َٰٰ۠ش ِوز
ِ ص َش
ِ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ّس ثِ ِب ْر ِْ َس ِثٛ
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َ ٌَّٕ َْه ٌِز ُ ْخ ِش َط ا١ٌَِبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ا
 ِذ١ّ۪ ض ْاٌ َؾ٠
ِ ْاٌؼَ ۪ض
ELİF! LAM! RA! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır.
Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna.

(Enam 6/155)

َُّْٛ ا ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َؽُٛارَّمَٚ ُُٖٛبس ٌن فَبر َّ ِجؼ
ٌ َ  َٰ٘زَا ِوزَٚ
َ بة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ُِ َج
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Enam 6/156)

َ ٍَٰٝ بة َػ
َٓ١ ٍِ۪ ُْ ٌَغَبفِٙ ِعز
ُ َ ا أَِّ َّب ا ُ ْٔ ِض َي ْاٌ ِىزٌُُٛٛا َ ْْ رَم
َ ا ِْْ ُوَّٕبَٚ  ِْٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍَِٕب١َغبئِفَز
َ ػ ْٓ د َِسا
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."
diyebilirdiniz.

(Enam 6/157)

ًُٜ٘ذَٚ ُْ َّٕخٌ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى١ِ َ ُْ فَمَ ْذ َعب َء ُو ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ٜبة ٌَ ُىَّٕب ا َ ْ٘ َٰذ
ُ َ َٕب ْاٌ ِىز١ْ ٍَ أََّب ا ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ اٌُُٛٛ رَمْٚ َ ا
ْ َ  َس ْؽ َّخٌ فَ َّ ْٓ اَٚ
ْٓ َْ َػُٛص ِذف
ِ ب٠َ ة ِث َٰب
ْ ٠َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٞعٕ َْغ ِض
د ه
َ َّظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ َوز
َ بَٙ ْٕ ف َػ
َ َٚ َِّللا
َ َصذ
َُْٛص ِذف
ْ ٠َ اُٛٔة ِث َّب َوب
ُ ب ِرَٕب٠َ َٰا
ِ  َء ْاٌ َؼزَاٛع
Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size
Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana
sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz
çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.
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(Cuma 62/2)

ً ع
َ  َث َؼٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ة
ُ َّٓ َس١۪ ِّ ِ ُ ْاَّلٟش ِف
َ  ُُ ْاٌ ِىزَبُٙ ُّ ٍِّ ُ َؼ٠َٚ ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ ۪ٗب ِر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّلٛ
َۗ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِؾ ْ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 ۪ضَٛ َُ٘ٚ ُْ ِٙ ا ِثَُٛ ٍْ َؾم٠  ُْ ٌَ َّّبُٙ ْٕ ِِ َٓ٠ َٰاخ َ۪شَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Yasin 36/7)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ََّلُٙ َ ا َ ْوض َ ِش ِ٘ ُْ فٍَٰٝ  ُي َػْٛ ٌََمَ ْذ َؽ َّك ْاٌم
Onların çoğu, bunun gerçekten Allah‟ın sözü olduğunu anladı ama inanıp güvenemiyorlar.
(Enam 6/55)

َٰ ْ ًُ ص
َٓ١ِ۪  ًُ ْاٌ ُّ ْغ ِش١ع ۪ج
ِ َب٠اَّل
ّ ِ َ َو َٰز ٌِ َه ُٔفَٚ
َ َٓ١ ٌِز َ ْغز َ ۪جَٚ د
İşte ayetlerimizi böyle açık seçik anlatırız ki suçluların yolu iyice belli olsun.

(Şuara 26/200)

َٓ١ِ۪ ة ْاٌ ُّ ْغ ِش
ِ ٍُُٛ لٟ ۪عٍَ ْىَٕبُٖ ف
َ َو َٰز ٌِ َه
Biz Kur‟ân‟ı suçluların kalplerine kadar işlettik.

(Şuara 26/201)

ُ١
َ َا ْاٌ َؼزُٚ  َش٠َ َْٝ ِث۪ٗ َؽزهُِِٕٛ ُْإ٠ ََّل
َ ٌَ۪اة ْاَّل
Bunlar ona inanmıyorlar, sonunda acıklı bir azabı göreceklerdir.

(Neml 27/14)

ُ ُْ ُٙ غ
ُ ْٔ ا فَبًّٛ ٍُػ
َٓ٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
ُ َٚ ظ ٍْ ًّب
ُ ُب ا َ ْٔفَٙ ْمََٕز١ْ َ ا ْعزَٚ بَٙ ِا ثُٚ َع َؾذَٚ
َ ١ظ ْش َو
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.
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(Yasin 36/8)

َْٛ ُْ ُِ ْم َّ ُؾُٙ َبْ ف
ِ َ ْاَّلَ ْرلٌَِٝ اٟ
َ ِٙ َ ُْ ا َ ْغ ََل ًَّل فِٙ ِ ا َ ْػَٕبلٟ ۪أَِّب َعؼَ ٍَْٕب ف
Sanki boyunlarına, çenelerine kadar dayanan demir halkalar takmışız da baş eğemiyorlar.

(Yasin 36/9)

َ عذًّا فَب َ ْغ
َْْٚص ُش
ِ ُج٠  ُْ ََّلُٙ ََٕبُ٘ ُْ ف١ْ ؾ
َ ُْ ِٙ  ِِ ْٓ خ ٍَْ ِفَٚ عذًّا
َ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  ِْٓ ا١َ َع َؼ ٍَْٕب ِِ ْٓ ثَٚ
Sanki hem önlerine bir engel hem de arkalarına bir engel koyup kuşatmışız da göremiyorlar.

(Yasin 36/10)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ا َ َْ ٌَ ُْ ر ُ ْٕز ِْس ُ٘ ُْ ََّلُٙ َ  ُْ َءا َ ْٔزَ ْسرِٙ ١ْ ٍَا ٌء َػَٛ ع
َ َٚ
Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, güvenmiyorlar!
(Bakara 2/6 )

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ا َ َْ ٌَ ُْ ر ُ ْٕز ِْس ُ٘ ُْ ََّلُٙ َ  ُْ َءا َ ْٔزَ ْسرِٙ ١ْ ٍَا ٌء َػَٛ ع
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Kâfirleri, ayetleri görmezlikte direnenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/7 )

ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ ٌ  ٌۘحَٚب
َخز َ َُ ه
َ ٍَٰٝ  َػَٚ ُْ ِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْثٍَٰٝ  َػَٚ ُْ ِٙ ع ّْ ِؼ
ِ ص
َ بس ِ٘ ُْ ِغؾ
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözlerinde de perde vardır. Onların hak ettiği büyük bir
azaptır.

(Yasin 36/11)

ّ َت فَج
ُ٠ٍ ا َ ْع ٍش َو ۪شَٚ ٍؾ ِْشُٖ ِث َّ ْغ ِف َشح
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ َٓ ِث ْبٌغ
َ  َخؾَٚ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس َِ ِٓ ارَّجَ َغ اٌ ِزّ ْو َش
Sen ancak, içten içe Rahman‟dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara,
durumlarının düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.
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(Fatır 35/18)

َ ُْٕٗ ِِ ًْ َّ ُ ْؾ٠ ب ََّلَٙ ٍِ ّْ  ِؽٌَِٰٝ ع ُِضْمٍََخٌ ا
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ ٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ  ََّل ر َ ِض ُسَٚ
َْ َوبْٛ ٌََٚ  ٌءْٟ ؽ
 فَ ِبَّٔ َّبٝ َِ ْٓ ر َضَ هوَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ  ْخؾ٠َ َٓ٠ ۪ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس اٌَّزٝرَا لُ ْش َٰث
ش١
 هٌَِٝاَٚ ِ۪ٗ ٌَِٕ ْفغٝز َضَ هو٠َ
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Yasin 36/12)

ٓ١
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾ
َ ءٍ ا َ ْؽَٟ
َ َ  َٰاصَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ٍ  اِ َِ ٍبَ ُِ ۪جٟ َ۪ٕبُٖ ف١ْ ص
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ ُْ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin
kaydını, bir ana kitapta tek tek tutuyoruz.
(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌ َج ْؾ ِشَٚ  ْاٌ َج ِ ّشٟ ْؼٍَ ُُ َِب ِف٠َ َٚ َٛ ُ٘ ب ا ََِّّلَٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ت ََّل
 َس َل ٍخَٚ ْٓ ِِ ػ
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَب ِر ُؼ ْاٌغَٚ
ْ  ََّل َسَٚ ض
ُ ٟ ۪ ََّل َؽجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ا ََِّّل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ ۪ب ِث ٍظ ا ََِّّل ف٠َ  ََّلَٚ ت
ٍ غ
ِ د ْاَّلَ ْس
ٍ ة ُِ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah‟ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.

(Yunus 10/61)

ُ  َِب ر َ ُىَٚ
ُْ  ُى١ْ ٍََْ ِِ ْٓ َػ َّ ًٍ ا ََِّّل ُوَّٕب َػٍَُّٛ  ََّل ر َ ْؼَٚ ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِِ ْٓ لُ ْش َٰاٍُْٛ َِب رَزَٚ ٍْ ْ  ؽَأٟ ْ۪ فٛ
ُ
ِٟ ََّل فَٚ ض
ُ  ْؼ ُض٠َ  َِبَٚ ِٗ ١ َْ۪ فُٛع١ ۪دًا اِ ْر رُفُٛٙ ؽ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟة َػ ْٓ َس ِثّ َه ِِ ْٓ ِِضْمَب ِي رَ َّسحٍ ف
ٓ١
َّ ٌا
ِ َّ غ
ْ َ  ََّل اَٚ بء
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ََّل ا َ ْو َج َش ا ََِّّل فَٚ صغ ََش ِِ ْٓ َٰر ٌِ َه
ٍ ة ُِ ۪ج
Herhangi bir durumdayken, Kur‟ân‟dan bir şey okuyorken ya da sizler bir iş yapıyorken, ona dalıp gittiğinizde
mutlaka size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bunların küçüğü
de büyüğü de mutlaka açık bir defterdedir.
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(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ ب٠َ ٌَُُْٛٛم٠َ َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْؾ ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜبة َفز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ ٠َ  ََّلَٚ بظ ًشا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َؽٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َعذَٚ َٚ بَٙ ١ َٰشح ً ا ََِّّل ا َ ْؽص١
َ ُغَبد ُِس٠ ََّل
َ  ََّل َو ۪جَٚ ً شح١
َ ۪صغ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Neml 27/75)

ٓ١
َّ ٌ اٟ َِب ِِ ْٓ َغب ِئ َج ٍخ ِفَٚ
ِ َّ غ
ٍ  ِوزَبٟ ۪ض ا ََِّّل ف
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ بء
ٍ ة ُِ ۪ج
Göklerin ve yerin her gaybı mutlaka, açık bir Kitap‟ta kayıtlıdır.

(Hadid 57/22)

َِّْ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔج َْشاََ٘ب ا
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا ََِّّل فٟ ۪ ََّل فَٚ ض
ِ  ْاَّلَ ْسِٟجَ ٍخ ف١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ص
َ ص
َ َ َِب ا
ش١
ٌ َ۪غ٠ َِّللا
 هٍََٰٝر ٌِ َه َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah‟a göre kolaydır.

(Hadid 57/23)

سٛ
 هَٚ ُْ  ُى١ا ِث َّب َٰا َٰرٛ ََّل ر َ ْف َش ُؽَٚ ُْ  َِب فَبر َ ُىٍَٰٝ ا َػْٛ ع
َ ْ  ََْل رَأ١ٌِ َى
ٍ ُ ِؾتُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي فَ ُخ٠ َّللاُ ََّل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah‟ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

(Yasin 36/13)

ٍَُْٛع
ْ َ  ُْ َِض َ ًَل اُٙ ٌَ ْاظ ِْشةَٚ
َ ص َؾ
َ  ِۢ ِخ اِ ْر َعب َءَ٘ب ْاٌ ُّ ْش٠َ بة ْاٌمَ ْش
Şu şehir ahalisini, bir örnek olarak onlara anlat. Birgün oraya elçilerimiz gelmişti.

(Yasin 36/14)

ٍ ٌِ  ُ٘ َّب فَ َؼ َّض ْصَٔب ثِضَبُٛ ِْٓ فَ َىزَّث١َْٕ ُُ اصِٙ ١ْ ٌَِع ٍَْٕب ا
ٍَُْٛع
َ  ُى ُْ ُِ ْش١ْ ٌَِا أَِّب اٌُٛش فَمَب
َ اِ ْر ا َ ْس
İki elçi göndermiştik, ikisini de yalancı saydılar. O elçilere, üçüncüsü ile destek verdik. “Biz, size
gönderilen elçileriz.” dediler.
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(Yasin 36/15)

َُْٛءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّّل ر َ ْى ِزثَٟ
َّ  َِب ا َ ْٔضَ َيَٚ ا َِب ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّّل ثَؾ ٌَش ِِضٍَُْٕبٌُٛلَب
ْ اٌش ْؽَّٰ ُٓ ِِ ْٓ ؽ
Onların söyledikleri şu oldu: “Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz ki! Rahman,
bir şey indirmez; siz sadece yalan söylüyorsunuz!”
(İbrahim 14/10)

ْ ٌَ َلب
ُْ  ِث ُىُُٛٔ ْغ ِف َش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر١َ ٌِ ُْ  ُوٛػ
ِ اَٛ ََّّٰبغ ِش اٌغ
ُ  ْذ٠َ ض
ِ َّللاِ ؽ ٌَّه َف
ُ ذ ُس
 هٟ ُْ ا َ ِفُٙ ٍُع
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ََْٔب َػ َّّب َوبُّٚصذ
ُ َ َْ ا َ ْْ رُٚذ٠ا ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّّل ثَؾ ٌَش ِِضٍَُْٕب ر ُ ۪شٌُٛ لَبًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ َش ُو ُْ ا٠َٚ
َ ٍْ غ
ٓ١
ُ َٔب ِثُٛ ْؼجُذ ُ َٰا َثب ُ۬ ُؤَٔب فَأْر٠َ
ٍ بْ ُِ ۪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 mucize getirin!”
demişlerdi.

(Müddesir 74/52)

َّ َُِٕ ص ُؾفًب
ً ؾ َشح
ُ ُٝإْ َٰر٠ ْْ َ  ُْ اُٙ ْٕ ِِ ئ
ٍ ذُ ُو ًُّ ْاِ ِش٠ُ ۪ش٠ ًْ َث
Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

(Yasin 36/16)

ٍَُْٛع
َ  ُى ُْ ٌَ ُّ ْش١ْ ٌَِ ْؼٍَ ُُ أَِّب ا٠َ ا َسثَُّٕبٌُٛلَب
“Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.” dediler.

(Yasin 36/17)

ُ َٕب ا ََِّّل ْاٌ َج ََلؽُ ْاٌ ُّ ۪ج١ْ ٍَ َِب َػَٚ
ٓ١
“Görevimiz açık bir tebliğden ibarettir.”
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(Yasin 36/18)

َ َ ا أَِّب رٌُٛلَب
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َّ َّ َ١ٌََٚ ُْ ا ٌَٕ َْش ُع ََّّٕ ُىُٛٙ َ  َّْشَٔب ثِ ُى ُْ ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ْٕز١ط
َ غَّٕ ُى ُْ َِِّٕب
Halk dedi ki; “Sizin yüzünüzden iyice savrulduk. Bu işi bırakmazsanız sizi taşa tutarız, fena
halde canınız yanar.”

(Yasin 36/19)

َ اٌُٛلَب
َُْٛ ٌَ ُِ ْغ ِشفْٛ َغبئِ ُش ُو ُْ َِؼَ ُى ُْ اَئِ ْٓ رُ ِ ّو ْشر ُ ُْ ثَ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ل
Elçiler dediler ki, “Sizi savuran sizin tavrınızdır. Size doğrular hatırlatıldı diye mi böyle
oldunuz? Hayır, siz aşırı giden bir halksınız.”

(Yasin 36/20)

َٓ١ ٍ۪ع
َ ا ْاٌ ُّ ْشُٛ َِ ارَّجِؼْٛ ََب ل٠  لَب َيٝ ََٰغْؼ٠ ًٌ َٕ ِخ َس ُع٠ ۪صب ْاٌ َّذ
َ  َعب َء ِِ ْٓ ا َ ْلَٚ
Bir adam, şehrin en uzak yerinden koşa koşa geldi. “Ey halkım, uyun şu elçilere!” dedi.

(Yasin 36/21)

َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُ٘ َٚ َ ْغـٍَُٔ ُى ُْ ا َ ْع ًشا٠ ا َِ ْٓ ََّلُٛاِر َّ ِجؼ
“Sizden bir karşılık istemeyen şu kişilere uyun! Onlar doğru yoldalar!

(Yasin 36/22)

َ َ فٞ ۪ ََّل ا َ ْػجُذ ُ اٌَّزٟ
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ ٟ ۪ٔط َش
َ ٌِ  َِبَٚ
Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.
(Maide 5/84)

ْ َٔٚ ك
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌ َِ اْٛ َُ ْذ ِخٍََٕب َسثَُّٕب َِ َغ ْاٌم٠ ْْ َ َط َّ ُغ ا
 َِب ٌََٕب ََّل ُٔإْ ِِ ُٓ ِث هَٚ
ِ ّ  َِب َعب َءَٔب َِِٓ ْاٌ َؾَٚ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."
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(İbrahim 14/12)

ْ ٌَََٕٚ عجٍََُٕب
ُ َٕب٠لَ ْذ َ٘ َٰذَٚ َِّللا
 هٍَٝ َػَٚ َٔبُّٛ ُ ز٠ْ َ َِب َٰارٍَٰٝ ص ِج َش َّْ َػ
 هٍَٝ َّو ًَ َػَٛ َ  َِب ٌََٕب ا َ ََّّل َٔزَٚ
َِّللا
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًِ ْاٌ ُّزَٛ َ ز١َ ٍْ َف
Bize yollarımızı o gösterdiği halde ne diye Allah‟a güvenip dayanmayalım. Çektirdiğiniz eziyete de katlanırız.
Dayanak arayanlar yalnız Allah‟a güvenip dayansınlar.”

(Yasin 36/23)

ِْ ُُٚ ْٕ ِمز٠  ََّلَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ُْ ُٙ ُ ؽفَب َػز
َ ّٟٕ۪ ػ
ُ ِاٌش ْؽَّٰ ُٓ ث
َّ ِْ ُ ِش ْد٠ ِْْ خً اَٙ ٌِ ِٔ ۪ٗ َٰاَُٚءاَر َّ ِخزُ ِِ ْٓ د
َ ِٓ ع ٍ ّش ََّل ر ُ ْغ
Allah ile arama başka ilahlar koyup onlara tutunur muyum hiç? Rahman bir zarar vermek
istese onların şefaati benim bir işime yaramaz. Onlar beni kurtaramazlar.
(Rum 30/12)

َُِْٛ ظ ْاٌ ُّ ْغ ِش
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ
ُ ٍِ ُ ْج٠ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir.

(Rum 30/13)

ُ ا ِثُٛٔ َوبَٚ ؽفَؼَٰ ُ۬ ُإا
ُ ُْ ِٙ ِؽ َش َوبئ
ُ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ
َٓ٠ ُْ َوبفِ ۪شِٙ ِؾ َش َوبئ
Allah‟a ortak saydıkları arasından bir şefaatçileri de olmayacaktır. Zaten ortak saydıklarını tanımazlıktan
geleceklerdir.

(Sebe 34/22)

ِٟ ََّل فَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِْٟ ِِضْمَب َي رَ َّسحٍ فٛ ّْ ٍِ ُى٠َ َّللاِ ََّل
ُ لُ ًِ ا ْد
ْ هُٚ
ِ َٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ د٠ ۪ا اٌَّزٛػ
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌَُٗ  َِبَٚ ٍ َّب ِِ ْٓ ِؽ ْشنِٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ  َِبَٚ ض
ش١
ِ ْاَّلَ ْس
ٍ ۪ٙ ظ
De ki, Allah‟a yakın sandıklarınıza; göklerde ve yerde zerre kadar hakimiyeti olmayanlara yalvaracaksanız
yalvarın. Onların bu iki yerde ne bir ortaklıkları ne de Allah‟ın onlardan bir destekçisi vardır.

(Zuhruf 43/86)

َّ ٌِٔ ِٗ اُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ َٓ٠ َ۪ ّْ ٍِهُ اٌَّز٠  ََّلَٚ
َ ْٓ َِ ؾفَب َػخَ ا ََِّّل
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ُْ ُ٘ َٚ ك
ِ ّ ذَ ثِ ْبٌ َؾِٙ ؽ
Allah ile aralarına koyduklarını yardıma çağıranlar şefaat hakkına sahip olamazlar. Bu hakka sahip olanlar
sadece bilerek doğruya şahitlik edenlerdir.
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(Yasin 36/24)

ٓ١
َ ٟ ۪ اِرًا ٌَفّٟ۪ٔ ِا
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Öyle yaparsam, açık bir sapıklık içinde olurum.

(Yasin 36/25)

ْٛ
ِ ُ َٰا َِ ْٕذُ ِث َش ِثّ ُى ُْ فَب ْع َّؼّٟ۪ٔ ِا
Ben sizin Rabbinize inandım, beni dinleyin!” dedi.
(Fussilet 41/33)

َٓ١ّ۪ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْغٟ َِّ۪ٕٔلَب َي اَٚ صب ٌِ ًؾب
 هٌَِٝ ًَّل ِِ َّّ ْٓ دَ َػب اْٛ َغ ُٓ ل
َ  َِ ْٓ ا َ ْؽَٚ
َ ًَ ِّ  َػَٚ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Yasin 36/26)

َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ِٟ۪ ْٛ َْذ ل
َ ١ٌَ ب٠َ  ًَ ا ْد ُخ ًِ ْاٌ َغَّٕخَ لَب َي١ ۪ل
Ona: “Cennet‟e gir.” dendi. “Ah, keşke halkım bilseydi!” dedi.
(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّئَِّٕ َۗخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠َب ا٠َ
Ey içi rahat olan kişi!

(Fecr 89/28)

ًَّخ١ظ
ِ َخً َِ ْش١اظ
ِ  َس ِثّ ِه َسٌَِٰٝ  اٟا ِْس ِع ۪ؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!

(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِػجَبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,
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(Fecr 89/30)

ٟ ۪ َعَّٕزٟ ٍ۪ا ْد ُخَٚ
ve Cennet‟ime gir!

(Yasin 36/27)

َٓ١ِ۪  َِِٓ ْاٌ ُّ ْى َشٟ ٍَ۪ٕ َع َؼَٚ ّٟ َس ۪ثٟ ٌ۪ ِث َّب َغفَ َش
“Rabbimin ne sebeple durumumu düzelttiğini ve beni ikram görenlere kattığını..”
(Fussilet 41/30)

اُٛٔ َ ََّل ر َ ْؾضَٚ اُٛ ُُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخُ ا َ ََّّل رَخَبفِٙ ١ْ ٍَا رَزَٕ ََّض ُي َػُِٛ َّللاُ ص ُ َُّ ا ْعزَمَب
ا َسثَُّٕب هٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚػذ
َ ُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٟ ۪ا ِث ْبٌ َغَّٕ ِخ اٌَّزٚا َ ْثؾ ُِشَٚ
“Rabbimiz Allah‟tır.” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın, kaygılanmayın; size
söz verilen Cennet‟le sevinin.”.

(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ِٟفَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾَِٟب ُ۬ ُؤ ُو ُْ ف١ٌِ ْٚ َ ٔ َْؾ ُٓ ا
ب َِبَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ ُْ غ ُى
ُ ُ ا َ ْٔفٟ۪ٙ َ ب َِب ر َ ْؾزَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ ِاَّل ِخ َشح
َُْٛرَذَّػ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey
sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.”

(Fussilet 41/32)

ُ١ٍ س َس ۪ؽٛ
ٍ ُُٔ ُض ًَّل ِِ ْٓ َغف
Bunlar, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah‟ın yaptığı ağırlamadır.

(Yasin 36/28)

َٓ١ ٌ۪ َِب ُوَّٕب ُِ ْٕ ِضَٚ بء
َّ ٌ ِِ۪ٗ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذٖ۪ ِِ ْٓ ُع ْٕ ٍذ َِِٓ اْٛ َ لٍَٰٝ  َِب ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػَٚ
ِ َّ غ
Onun arkasından halkına gökten ordu indirmedik, indirmeyiz de.
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(Yasin 36/29)

ْ ٔا ِْْ َوب
ََُْٚبِذ
ِ اؽذَح ً فَ ِبرَا ُ٘ ُْ خ
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ص
َ َذ ا ََِّّل
Yaptığımız tek bir seslenme oldu, hepsi birden alevi sönmüş ateşe döndüler.
(Enbiya 21/11)

َ َذ
ْ َٔ ٍخ َوب٠ص َّْٕب ِِ ْٓ لَ ْش
َٓ٠ ًِب َٰاخ َ۪شْٛ َا َ ْٔؾَأَْٔب ثَ ْؼذََ٘ب لَٚ ًظب ٌِ َّخ
َ َ َو ُْ لَٚ
Yanlışlar içinde olan nice kentleri kırıp geçirdik de yerlerine başka topluluklar oluşturduk.

(Enbiya 21/12)

َُْٛ ْش ُوع٠َ بَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘ عَٕب اِرَا
ُّ فٍََ َّّب ا َ َؽ
َ ْ ا َثأٛغ
Baskınımızı anlayınca hemen oradan kaçarlardı.

(Enbiya 21/13)

ٍََُْٛٔغب ِو ِٕ ُى ُْ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْغـ
ُ ََّل ر َ ْش ُو
ْ َٚ اٛع
َ َِ َٚ ِٗ ١ ۪ َِب اُرْ ِش ْفز ُ ُْ فٌَِٰٝ ا اُٛاس ِعؼ
“Kaçmayın! Şımartıldığınız şeylere ve evlerinize dönün; belki size bir şey sorulur.”

(Enbiya 21/14)

َ ٍََٕب أَِّب ُوَّٕب٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَب
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
“Eyvah, çekeceğimiz var. Çünkü yanlış yaptık” dediler.

(Enbiya 21/15)

ْ ٌَفَ َّب صَ ا
َٓ٠ َ۪بِذ
ِ ذًا خ١ َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ َؽ ۪صٝ ُْ َؽزهُٙ ٠َْٰٛ ذ ِر ٍْ َه دَػ
Onları biçilmiş ot gibi, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar yakınmaları kesilmedi.

(Saffat 37/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ اؽذَح ٌ فَ ِبرَا
َْٚظ ُش
ِ َٚ ٌ  صَ ْع َشحٟ
َ ِ٘ فَ ِبَّٔ َّب
Tekrar kalkma işi bir komuta bakar; o zaman anlarlar

(Yasin 36/30)

َْ ِض ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ٍي ا ََِّّل َوبٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ ۪أْر٠َ  ْاٌ ِؼ َجب ِد َِبٍَٝب َؽ ْغ َشح ً َػ٠َ
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.
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(Hicr 15/10)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َغِ ْاَّل١َ  ِؽٟ ۪ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ف
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Senden önceki insan topluluklarına da elçiler gönderdik.

(Hicr 15/11)

َْ ِض ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ٍي ا ََِّّل َوبٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ َ۪أْر٠  َِبَٚ
Onlara ne zaman bir elçi gelse mutlaka hafife almışlardır.

(Hicr 15/12)

َٓ١ِ۪ ة ْاٌ ُّ ْغ ِش
ِ ٍُُٛ لٟ َ۪و َٰز ٌِ َه َٔ ْغٍُ ُىُٗ ف
Hep böyle olur. O hafife almayı suçluların kalplerine sokarız.

(Hicr 15/13)

ْ ٍَلَ ْذ َخَٚ َِْ۪ٗ ثُِِٕٛ ُْإ٠ ََّل
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َعَّٕخُ ْاَّل
ُ ذ
Bunlar elçiye güvenmezler; oysa öncekilere uygulanan kanun size açıkça anlatıldı.

(Yasin 36/31)

ََُْٛ ْش ِعؼ٠  ُْ ََّلِٙ ١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّْٔ اٚ
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌمُ ُشُٙ ٍَا َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجْٚ َ َش٠ ُْ ٌََا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.
(Enbiya 21/95)

ََُْٛ ْش ِعؼ٠  ُْ ََّلُٙ َََّٔ ٍخ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب َ٘ب ا٠ لَ ْشٍَٰٝ  َؽ َشا ٌَ َػَٚ
Etkisizleştirdiğimiz bir kentin halkı mahrum kalır, eski hallerine dönemezler.

(Yasin 36/32)

َْٚع ُش
َ َٕب ُِ ْؾ٠ْ َ ٌغ ٌَذ١ّ۪ ا ِْْ ُو ًٌّ ٌَ َّّب َعَٚ
Nasıl olsa hepiniz huzurumuza çıkarılacaksınız!
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(Yasin 36/53)

ْ ٔا ِْْ َوب
َْٚع ُش
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ص
َ َٕب ُِ ْؾ٠ْ َ ٌغ ٌَذ١ّ۪ اؽذَح ً فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َع
َ َذ ا ََِّّل
O, tek bir seslenme olur, derhal hepsi huzurumuza çıkarılır.

(Yasin 36/54)

ْ ُ  ََ ََّل رْٛ َ١ٌفَ ْب
َ ظ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََّل ر ُ ْغضَٚ ْـًٔب١ؽ
ٌ ظٍَ ُُ َٔ ْف
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Vakıa 56/47)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌُُٛٛم٠َ اُٛٔ َوبَٚ
َُْٛصُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,

(Vakıa 56/48)

ٌََُّْٛٚ َ َٰاثَب ُ۬ ُؤَٔب ْاَّلَٚ َ ا
“Eski atalarımız da mı kalkacak!” derlerdi.

(Vakıa 56/49)

َٰ ْ َٚ َٓ١ ٌَّ۪ٚ َلُ ًْ ا َِّْ ْاَّل
َٓ٠اَّل ِخ ۪ش
Onlara şimdiden de ki “Evet, eskiler de sonrakiler de,

(Vakıa 56/50)

َٛ
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛػُّٛ ٌَ َّ ْغ
ٍ ٍُ ٍَ َِ ْؼْٛ ٠َ د
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”

(Yasin 36/33)

ٍَُْٛأ ْ ُو٠َ ُْٕٗ ِّ َب َؽجًّب فَٙ ْٕ ِِ ا َ ْخ َش ْعَٕبَٚ َٕبَ٘ب١ْ ١َ زَخُ ا َ ْؽ١ْ َّ ٌض ْا
ُ  ُُ ْاَّلَ ْسُٙ ٌَ ٌخ٠َ  َٰاَٚ
Ölü toprak onlar için bir göstergedir. Ona can verir ve daneli bitkiler çıkarırız. Onlar da ondan
yerler.
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(Ankebut 29/63)

ًِ َُّللاُ ل
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ٔ ََّض َي َِِٓ اُٙ َ عب َ ٌْز
ِ َّ غ
ٌُ َّٓ هُٛم١َ ٌَ بَٙ ِرْٛ َِ ض ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ
َ ْٓ ٌَ ِئَٚ
َ ب ثِ ِٗ ْاَّلَ ْس١َ بء َِب ًء فَب َ ْؽ
ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ َث ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ََّل
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah‟tır” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah‟a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

(Fussilet 41/39)

ْ َ َسثَٚ د
ْ ب ْاٌ َّب َء ا ْ٘ز َ َّضَٙ ١ْ ٍَض خَب ِؽ َؼخً فَ ِبرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ٞ ۪ذ ا َِّْ اٌَّز
َ  ْاَّلَ ْسَٜبرِ ۪ٗ أََّ َه ر َ َش٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  أَُِّٗ َػٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاَٟبَ٘ب ٌَ ُّ ْؾ١ا َ ْؽ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
Allah‟ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  ثٍََ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕبُٖ ا
َض ثَ ْؼذ
ُ َع َؾبثًب ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ َ۪ب َػ فَزُض٠اٌش
َ ش١
َ  ا َ ْسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٕب ثِ ِٗ ْاَّلَ ْس١ْ َ١ذ فَب َ ْؽ
ُ ٌُّٕب َو َٰز ٌِ َه اَٙ ِرْٛ َِ
سٛ
ُ ؾ
Bulutları kaldıran rüzgarları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

(Rum 30/50)

ُ ْٔ فَب
َٛ ُ٘ َٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟب ا َِّْ َٰر ٌِ َه ٌَ ُّ ْؾَٙ  ِرْٛ َِ َض َث ْؼذ
ِ َّ بس َس ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاَّلَ ْسُٟ ْؾ٠ ْف
ِ َ  َٰاصٌَِٰٝ ظ ْش ا
َ ١َّللاِ َو
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
Allah‟ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Yasin 36/34)

ٍ ب َعَّٕبَٙ ١ ۪ َعؼَ ٍَْٕب فَٚ
ْٛ
ٍ ا َ ْػَٕبَٚ ًٍ ١د ِِ ْٓ ٔ َ۪خ
ِ ُ١ُب َِِٓ ْاٌؼَٙ ١ ۪فَ َّغ ْشَٔب فَٚ ة
O toprakta hurma ve üzüm bağları oluştururuz. Kaynaklarından sular fışkırtırız.
(Müminun 23/18)

َۗ ِ  ْاَّلَ ْسِٟبء َِب ًء ثِمَذَ ٍس فَب َ ْع َىَّٕبُٖ ف
َْٚة ثِ۪ٗ ٌَمَبد ُِس
َّ ٌا َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ َّ غ
ٍ  رََ٘بٍَٰٝ أَِّب َػَٚ ض
Gökten belli ölçüde su indirip yerin içine yerleştiririz. Biz onu hareket ettirmenin ölçüsünü de koymuşuzdur.
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(Müminun 23/19)

ُ۬
ٍ فَب َ ْٔؾَأَْٔب ٌَ ُى ُْ ِث۪ٗ َعَّٕب
ٍَُْٛب رَأ ْ ُوَٙ ْٕ ِِ َٚ ٌ شح١
ٍ ِۢ ا َ ْػَٕبَٚ ًٍ ١د ِِ ْٓ ٔ َ۪خ
َ ۪ا ِوُٗ َوضَٛ َب فَٙ ١ ۪ة ٌَ ُى ُْ ف
Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları oluştururuz. Sizin için orada çok miktarda meyveler de
oluşur. Onlardan yersiniz.

(Yasin 36/35)

َْٚ ْؾ ُى ُش٠َ  ُْ اَفَ ََلِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  َِب َػ ٍَِّزُْٗ اَٚ ٖ۪ ا ِِ ْٓ ص َ َّ ِشٍُٛأ ْ ُو١َ ٌِ
Bunu yaparız ki, hem bitkinin ürününden hem de elleriyle yaptıklarından yesinler. Bunlar
kendilerine düşen görevi yerine getirmeyecekler mi?
(Araf 7/10)

ً ٍَ۪ؼ ل
ََْٚل َِب ر َ ْؾ ُى ُش١
ِ  ْاَّلَ ْسٌَِٟمَ ْذ َِ َّىَّٕب ُو ُْ فَٚ
َ ٠ِ ب َِ َؼبَٙ ١ ۪ َع َؼ ٍَْٕب ٌَ ُى ُْ فَٚ ض
Geçinebileceğiniz imkanlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkanlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!

(Abese 80/24)

ُ ْٕ َ١ٍْ َف
َ ٌَِٰٝ بْ ا
ُ غ
ِ۪ٗب
ِ غ َؼ
ِ ْ ظ ِش
َ ْٔ اَّل
O insan, yiyeceğine baksın!

(Abese 80/25)

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

(Abese 80/26)

ؽمًّب
َ ض
َ َُّ ُ ص
َ ؽمَ ْمَٕب ْاَّلَ ْس
Sonra toprağı tam tavına getirdik.

(Abese 80/27)

ب َؽجًّبَٙ ١ ۪فَب َ ْٔجَزَْٕب ف
Arkasından orada daneler bitirdik.

(Abese 80/28)

عجًب
ْ َلَٚ  ِػَٕجًبَٚ
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Üzümü, yoncayı,

(Abese 80/29)

ٔ َْخ ًَلَٚ ًٔبُٛز٠ْ َصَٚ
zeytini, hurmayı,

(Abese 80/30)

ُ َ َؽذَائِكَٚ
غ ٍْجًب
gür bitkili bahçeleri,

(Abese 80/31)

اَثًّبَٚ ًخَٙ فَب ِوَٚ
meyveleri ve otları biz yetiştirdik.

(Abese 80/32)

ُْ بِ ُى
ً َِزَب
ِ  َِّلَ ْٔ َؼَٚ ُْ ػب ٌَ ُى
Bu, hem sizin hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınızın yararlanması içindir.

(Yasin 36/36)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ِِ َّّب ََّلَٚ ُْ ِٙ  ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ض
ُ
ُ ب ِِ َّّب ر ُ ْٕ ِجذُ ْاَّلَ ْسَٙ ٍَّا َط ُوَٚ  َخٍَكَ ْاَّلَ ْصٞ ۪ع ْج َؾبَْ اٌَّز
Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten
uzaktır.
(Zuhruf 43/12)

َُْٛ ْاَّلَ ْٔ َؼ ِبَ َِب ر َ ْش َوجَٚ  َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاٌفُ ٍْ ِهَٚ بَٙ ٍَّا َط ُوَٚ  َخٍَكَ ْاَّلَ ْصٞ ۪اٌَّزَٚ
O, bütün çiftleri yaratan Allah‟tır. Size hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.

(Zariyat 51/49)

َْٚ ِْٓ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَ َّو ُش١ َعْٚ َءٍ َخٍَ ْمَٕب صَٟ
ْ  ِِ ْٓ ُو ًِّ ؽَٚ
Yarattığımız her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız.
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(Yasin 36/37)

ْ ُِ ُْ ُ٘ بس فَ ِبرَا
َُّْٛ ٍِ ظ
َ َٙ ٌَّٕ ًُ َٔ ْغٍَ ُخ ِِ ُْٕٗ ا١ْ ٌَّ ُُ اُٙ ٌَ ٌَخ٠ َٰاَٚ
Gece de onlar için ayettir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler.
(İsra 17/12)

ا فَع ًَْلُْٛص َشح ً ٌِز َ ْجزَغ
ِ بس ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َعؼَ ٍَْٕب اَٚ
ِ َٙ ٌََّٕخَ ا٠ َعؼَ ٍَْٕب َٰاَٚ ًِ ١ْ ٌََّخَ ا٠َٔب َٰاْٛ  ِْٓ فَ َّ َؾ١ََز٠بس َٰا
ً ص ٍَْٕبُٖ ر َ ْف ۪ص
َل١
ّ ٌػذَدَ ا
َّ َءٍ فَٟ
َ غ
َ اُّٛ ٍَ ٌِز َ ْؼَٚ ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
َ  ْاٌ ِؾَٚ َٓ١ ِ۪ٕغ
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ بة
Geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık, sonra gecenin göstergesini, karanlık olma şartını kaldırdık ve gündüzün
göstergesini de aydınlatıcı olma kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı
bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Kasas 28/71)

ُْ  ُى١ َ۪أْر٠ َِّللا
 ُْش ه١ َّ ِخ َِ ْٓ ا ٌٌَِٰٗ َغ١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ ع ْش َِذًا ا
ز ُ ُْ ا ِْْ َعؼَ ًَ ه٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َ ًَ ١ْ ٌَّ ُى ُُ ا١ْ ٍََّللاُ َػ
ََُْٛبءٍ اَفَ ََل ر َ ْغ َّؼ١ع
ِ ِث
De ki, hiç düşündünüz mü; Allah geceyi kıyamete kadar sürdürse, Allah„ın dışında size ışık getirecek ilah
kimdir? Dinlemiyor musunuz?

(Kasas 28/72)

َ ٌٌَِٰٗ  َّ ِخ َِ ْٓ ا١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ٌَِٰٝ ع ْش َِذًا ا
ُْ  ُى١ ۪أْر٠َ َِّللا
 ُْش ه١غ
ز ُ ُْ ا ِْْ َع َؼ ًَ ه٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َ بس
َ َٙ ٌَّٕ ُى ُُ ا١ْ ٍََّللاُ َػ
َْْٚص ُش
ِ  ِٗ اَفَ ََل رُج١ َْ۪ فُٕٛ ًٍ ر َ ْغ ُى١ْ ٍَِث
De ki, hiç düşündünüz mü; Allah gündüzü kıyamete kadar sürdürse, Allah„ın dışında size rahatlayacağınız
geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz? ”

(Kasas 28/73)

ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪ا فُٕٛبس ٌِز َ ْغ ُى
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْؾ ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ ِِ ْٓ َس ْؽ َّزِ۪ٗ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ
Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki
teşekkür edersiniz.

(Yasin 36/38)

َّ ٌاَٚ
ُ١ِ ٍَ۪ض ْاٌؼ٠
ُ ۪ب َٰر ٌِ َه ر َ ْمذَٙ ٌَ  ٌِ ُّ ْغزَمَ ٍ ّشٞظ ر َ ْغ ۪ش
ُ ّْ ؾ
ِ ش ْاٌؼَ ۪ض٠
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah‟ın
koyduğu ölçüdür.
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(Rad 13/2)

َّ ٌع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٛ ََّّٰ َسفَ َغ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ص ُ َُّ ا ْعزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّ ٍذ ر َ َش١َد ِثغ
َ ّْ ؾ
َٰ ْ ًُ ص
َُِْٕٛلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ ب٠َ اَّل
ِ َد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ِث ٍِم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاَّلَ ِْ َش٠ ًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  َِّلَ َعٞ ْغ ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َش ُوَٚ
Allah gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olandır. Sonra yönetimin başına geçmiş, Güneş‟i ve
Ay‟ı hizmete koymuştur. Her biri, belli bir süre için akar gider. O, bütün işleri çekip çevirir. Rabbinizle
yüzleşeceğinizi kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar.

(Yasin 36/39)

ُ٠ِ ْ۪ ْاٌمَذٛ
ِ َِٕ ُٖ ْاٌمَ َّ َش لَذ َّْسَٔبَٚ
ِ  َػبدَ َو ْبٌؼُ ْش ُعَٝبص َي َؽزه
Ay‟ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.
(Yunus 10/5)

َّ ٌ َع َؼ ًَ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٓ١ ِ۪ٕغ
ّ ٌا َػذَدَ اُّٛ ٍََبص َي ٌِز َ ْؼ
ً ُٔ  ْاٌمَ َّ َشَٚ َب ًء١ظ
ِ ظ
ِ َِٕ ُٖلَذ ََّسَٚ ساٛ
َ ّْ ؾ
َٰ ْ ًُ ص
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ َب٠اَّل
ّ ِ َُف٠ ك
بة َِب َخٍَكَ ه
َ غ
َ  ْاٌ ِؾَٚ
ِ ّ َّللاُ َٰر ٌِ َه ا ََِّّل ثِ ْبٌ َؾ
Güneşi ziyâ, Ay‟ı nûr yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil menzil ölçülendirmiştir.
Allah bütün bunları, gerçeği gösterir şekilde yaratmıştır. Ayetlerini, bilen bir topluluk için ayrıntılı olarak
açıklamaktadır.

(Yasin 36/40)

َّ ٌََّل ا
ََْٛ ْغجَ ُؾ٠ ٍ فٍََهٟ ۪ ُو ًٌّ فَٚ بس
ُ ّْ ؾ
َ ًُ ١ْ ٌَّ ََّل اَٚ ب ا َ ْْ ر ُ ْذ ِس َن ْاٌمَ َّ َشَٙ ٌَ َٟ ْٕجَ ۪غ٠ ظ
ِ َٙ ٌَّٕعب ِث ُك ا
Güneş Ay‟ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.
(Enbiya 21/33)

َّ ٌاَٚ بس
ََْٛ ْغجَ ُؾ٠ ٍ فٍََهٟ ۪ ْاٌمَ َّ َش ُو ًٌّ فَٚ ظ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َخٍَكَ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ّْ ؾ
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O‟dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

(İbrahim 14/33)

َّ ٌع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
بس
َ َٚ ِْٓ ١ ْاٌمَ َّ َش دَائِ َجَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ؾ
Yörüngelerinde hiç durmadan yürüyen güneşi ve ayı hizmetinize vermiştir. Geceyle gündüzü de hizmetinize
vermiştir.
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(Yasin 36/41)

ْٛ
ِ  ْاٌفُ ٍْ ِه ْاٌ َّ ْؾ ُؾِٟ ُْ فُٙ َ َّز٠ ُْ أََّب َؽ َّ ٍَْٕب رُ ِ ّسُٙ ٌَ ٌَخ٠ َٰاَٚ
İnsan neslini tam donanımlı gemilere bindirmemiz de onlar için bir âyettir.
(Lokman 31/31)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪ب ِر۪ٗ ا َِّْ ف٠َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َٰا٠َ ُ ِش١ٌِ َِّللا
ًِّ د ٌِ ُى
ِ َّ  ْاٌ َج ْؾ ِش ِث ِٕ ْؼٟ ِفٞاٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْغ ۪ش
ذ ه
سٛ
َ َّبس
ٍ ؽ ُى
ٍ صج
َ
Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini size sergilemek için
yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.

(Lokman 31/32)

ُّ  ٌط َوْٛ َِ ُْ ُٙ ١َ اِرَا َغ ِؾَٚ
ُْ ُٙ ْٕ ِّ َ ْاٌ َج ِ ّش فٌَِٝ ُْ اُٙ ١َٓ فٍََ َّّب َٔ هغ٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ا هُٛ بٌظٍَ ًِ دَ َػ
سٛ
ِ َ ُِ ْمز
ٍ ُبس َوف
ٍ َّ برَِٕب ا ََِّّل ُو ًُّ َخز٠َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٠َ  َِبَٚ ٌصذ
Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya
çıkardı mı içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Sözünde durmayan nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi
bile bile inkâr etmez.

(Şura 42/32)

َِ  ْاٌ َج ْؾ ِش َو ْبَّلَػ ََْلِٟ ِاس فَٛ برِ ِٗ ْاٌ َغ٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
Denizde, akıp giden ve dağlar gibi gemiler, O‟nun âyetlerindendir.

(Şura 42/33)

ْ َ١َ َؼ ف٠اٌش
َ ٍَٰٝ ا ِوذَ َػَٚ ظٍَ ٍَْٓ َس
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪ ِشٖ۪ ا َِّْ فْٙ ظ
سٛ
َ َّبس
ّ ۪ ِٓ ُ ْغ ِى٠ ْ َؾَأ٠ ِْْ ا
ٍ ؽ ُى
ٍ صج
َ ًِّ د ٌِ ُى
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir. Tercihi farklı olsaydı tahrik güçlerini durdurur, gemileri
denizin üstünde hareketsiz bırakırdı. Bunda, sabreden ve görevlerini yerine getiren herkes için âyetler vardır.

(Şura 42/34)

ش١
ُ  ْؼ٠َ َٚ اُٛغج
َ  َّٓ ِث َّب َوُٙ  ِث ْمُٛ٠ ْٚ َ ا
ٍ ٌۘ ۪ف َػ ْٓ َوض
Ya da yaptıklarına karşılık yönlerini kaybettirirdi. Ama birçoğunu da bağışlar.
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(Casiye 45/12)

َه
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ٍِ۪ٗ ع
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ۪ٖ ِٗ ثِب َ ِْ ِش١ ۪ ْاٌفُ ٍْهُ فٞ
َ ٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاٌجَ ْؾ َش ٌِز َ ْغ ِش
َْٚر َ ْؾ ُى ُش
Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize veren Allah‟tır. Belki
görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Yasin 36/42)

َُْٛ ْش َوج٠َ  ُْ ِِ ْٓ ِِضْ ٍِ۪ٗ َِبُٙ ٌَ  َخٍَ ْمَٕبَٚ
Onlara bunun gibi başka binekler de yarattık.
(Nahl 16/5)

ٍَُْٛب رَأ ْ ُوَٙ ْٕ ِِ َٚ  ََِٕب ِف ُغَٚ ِف ٌء
ْ ب دَٙ ١ ۪ب ٌَ ُى ُْ فَٙ َبَ َخٍَم
َ  ْاَّلَ ْٔ َؼَٚ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan
yiyecek de edinirsiniz.

(Nahl 16/6)

ََْٛٓ ر َ ْغ َش ُؽ١ ۪ؽَٚ َْٛ ُؾ٠َٓ ر ُ ۪ش١ب َع َّب ٌي ۪ؽَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ
Ağıla alırken ve otlağa salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır.

(Nahl 16/7)

ٌُ ١ف َس ۪ؽ
ٌ ك ْاَّلَ ْٔفُ ِظ ا َِّْ َسثَّ ُى ُْ ٌَ َش ۫ ُؤ
ِ ّ  ِٗ ا ََِّّل ِث ِؾ١ا َثب ٌِ ۪غُٛٔٛ َثٍَ ٍذ ٌَ ُْ ر َ ُىٌَِٰٝ ر َ ْؾ ِّ ًُ اَصْمَبٌَ ُى ُْ اَٚ
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok şefkatlidir ve
ikramı boldur.

(Nahl 16/8)

َُّْٛ ٍََ ْخٍُ ُك َِب ََّل ر َ ْؼ٠َٚ ًَٕخ٠ ۪صَٚ َ٘بُٛش ٌِز َ ْش َوج١
َ ّ۪  ْاٌ َؾَٚ  ْاٌ ِجغَب َيَٚ ًَ ١ْ  ْاٌ َخَٚ
Atları, katırları ve eşekleri sizin için hem binek, hem de süs olsun diye yarattı. Bilmediğiniz daha neler yaratır.

(Zuhruf 43/12)

َُْٛ ْاَّلَ ْٔؼَ ِبَ َِب ر َ ْش َوجَٚ  َعؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاٌفُ ٍْ ِهَٚ بَٙ ٍَّا َط ُوَٚ  َخٍَكَ ْاَّلَ ْصٞ ۪اٌَّزَٚ
O, bütün çiftleri yaratan Allah‟tır. Size hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.
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(Zuhruf 43/13)

ُ ٍَٰٝ ا َػُٛ ۫ َ ٌِز َ ْغز
ٞ ۪ع ْج َؾبَْ اٌَّز
ُ اٌُُٛٛرَمَٚ ِٗ ١ْ ٍَز ُ ُْ َػ٠ْ َٛ َ ا ِٔ ْؼ َّخَ َس ِثّ ُى ُْ اِرَا ا ْعزٚسٖ۪ ص ُ َُّ ر َ ْز ُو ُشٛ
ِ ُٙ ظ
َٓ١ ۪ٔ َِب ُوَّٕب ٌَُٗ ُِ ْم ِشَٚ ع َّخ َش ٌََٕب َٰ٘زَا
َ
Bunlar üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini hatırlamalı ve şöyle
demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah‟a boyun eğeriz; yoksa bunu kendiliğimizden başaramazdık.."

(Yasin 36/43)

َُُْٚ ْٕمَز٠ ُْ ُ٘  ََّلَٚ ُْ ُٙ ٌَ  َخ٠ص ۪ش
َ  ُْ فَ ََلُٙ ا ِْْ َٔؾَأ ْ ُٔ ْغ ِش ْلَٚ
Gerek görürsek onları batırırız. Ne çığlık atabilecek halleri olur, ne de kurtarılabilirler.

(Yasin 36/44)

ٓ١
ً  َِزَبَٚ ا ََِّّل َس ْؽ َّخً َِِّٕب
ٍ  ۪ؽٌَِٰٝ ػب ا
Bizden bir ikram olsun ve bir süreye kadar geçinip gitsinler diye kurtarırsak başka.

(Yasin 36/45)

َُّْٛ  َِب خ ٍَْفَ ُى ُْ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َؽَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١َا َِب ثُٛ ُُ ارَّمُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
Bunlara: “Önünüzde bulunanlar ile geriye bıraktıklarınız konusunda kendinizi yanlışlardan
koruyun; belki iyilik görürsünüz” dense,
(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّظ َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َػ
د
ٌ ذ َٔ ْف
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Fecr 89/24)

ٟ ۪بر١َ  لَذ َِّْذُ ٌِ َؾٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم٠َ
Der ki “Ah! Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!”
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(Kıyame 75/13)

ُ غ
ا َ َّخ َشَٚ َََّ  َِ ِئ ٍز ِث َّب لَذْٛ َ٠ ْب
ِ ْ َُٕجَّإُا٠
َ ْٔ اَّل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.

(Kıyame 75/14)

ٌ شح١
ُ غ
ِ ْ ًِ َث
َ ْٔ اَّل
َ  َٔ ْفغِ۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ بْ َػ
Aslında insanın kendisi, kendine karşı görgü şahididir.

(Yasin 36/46)

َٓ١ب ُِ ْؼ ِش ۪ظَٙ ْٕ ػ
ِ ب٠َ  ٍخ ِِ ْٓ َٰا٠َ  ُْ ِِ ْٓ َٰاِٙ ١ ۪ َِب رَأْرَٚ
َ اُٛٔ ُْ ا ََِّّل َوبِٙ ّد َس ِث
Rablerinin âyetlerinden hangisiyle karşılaşsalar sadece sırtlarını çevirirler.
(İsra 17/45)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََّل٠ َْ۪ٓ اٌَّز١َثَٚ ٕ ََه١ْ د ْاٌمُ ْش َٰاَْ َع َؼ ٍَْٕب َث
ساٛ
َ ْاِرَا لَ َشأَٚ
ً ُ بَّل ِخ َش ِح ِؽ َغبثًب َِ ْغز
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِْ  ْاٌمُ ْش َٰاِٟد َسث ََّه ف
َ اِرَا رَ َو ْشَٚ  ْل ًشاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪فَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخً اِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َعؼَ ٍَْٕب َػَٚ
ساٛ
ً ُبس ِ٘ ُْ ُٔف
ِ َ ا َ ْدثٍَٰٝ ا َػْٛ ٌََّٚ َُٖ ْؽذَٚ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Neml 27/80)

َٓ٠ا ُِ ْذ ِث ۪شْٛ ٌََّٚ ص َُّ اٌذُّ َػب َء اِرَا
ُّ ٌ ََّل ر ُ ْغ ِّ ُغ اَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌأَِّ َه ََّل ر ُ ْغ ِّ ُغ ْا
Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman , sağırlara da dinletemezsin.

(Muhammed 47/25)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ اَٜذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١َبس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب رَج
ُ ط
ٍَٰٝ ِْ َ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ  َيَّٛ ع
ْ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْب
ِ َ ا َ ْدثٍَٰٝ ا َػُّٚاسرَذ
ُْ ُٙ ٌَ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.
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(Muhammed 47/26)

ُُ ٍَ  ْؼ٠َ َُّللا
 هَٚ ط ْاَّلَ ِْ ِش
ا َِب ٔ ََّض َي هُٛ٘ َٓ َو ِش٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُٛ ُْ لَبُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ِ  َث ْؼٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١عُٕ ۪ط
َ َُّللا
ُْ ُ٘ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Yasin 36/47)

ْ َُٔا إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ لَب َي اٌَّز
ؾب ُء
َ َ٠ ْٛ ٌَ ْٓ َِ ُُ ط ِؼ
ا ِِ َّّب َسصَ لَ ُى ُُ هُٛ ُْ ا َ ْٔ ِفمُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
ْ َ َّللاُ ا
ٓ١
ه
َ ٟ ۪غ َؼ َّ َُۗٗ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّّل ف
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Onlara: “Allah‟ın verdiği rızıktan hayra harcayın.” dense, ayetleri görmezlikte direnenler,
inanıp güvenenlere şöyle derler: “Onları biz mi doyuracağız? Gerek görseydi Allah doyururdu.
Sizin hepiniz açık bir sapıklık içindesiniz!”.
(Al-i İmran 3/180)

ُْ ُٙ ٌَ  ؽ ٌَّشَٛ ُ٘ ًْ َ ُْ ثُٙ ٌَ  ًْشا١ َخَٛ ُ٘ ٍِ۪ٗ ع
ْ َّللاُ ِِ ْٓ َف
 ُُ هُٙ ١َْ ِث َّب َٰا َٰرٍَُٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْؾ٠  ََّلَٚ
َ ُ ١ع
ُ ش١
ٍََُّْٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 هَٚ ض
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ۪ٗا ِثٍَُْٛ َِب ثَ ِخُٛلَّٛ ط
ش١
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٔبَٚ ۪ٗ ٍِ ع
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ َِب َٰا َٰرُّٛ ُ َ ْىز٠َٚ ًِ بط ِث ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ ٍََُْٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ًٕب١۪ٙ ُِ َٓ َػزَاثًب٠ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Onlar; cimrilik eden, insanlara cimrilik etmelerini söyleyen, Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da gizleyenlerdir.
Ayetleri görmezlikte direnenlere aşağılayıcı bir azap hazırladık.

(Nisa 4/38)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ََّل ثِ ْبَٚ ِبّٰلل
ِٓ َ ُى٠ ْٓ َِ َٚ اَّل ِخ ِش
َْ ثِ هُِِٕٛ ُْإ٠  ََّلَٚ بط
ِ ٌَّٕ ُْ ِسئ َب َء اُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ًٕب٠غب َء لَ ۪ش
َ ًَٕب ف٠بْ ٌَُٗ لَ ۪ش
Mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a da ahiret gününe de inanmayanlar vardır. Şeytan kimin yakını
olursa o ne kötü yakındır!
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(Nisa 4/39)

َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
 ًّب١ ٍ۪ ُْ َػِٙ َّللاُ ِث
 َوبَْ هَٚ َُّللا
 ُُ هُٙ َا ِِ َّّب َسصَ لُٛا َ ْٔفَمَٚ اَّل ِخ ِش
ا ثِ هَُِٕٛ  َٰاْٛ ٌَ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َِبرَا َػَٚ
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı ne kaybederlerdi! Allah,
onların durumunu bilir.

(İsra 17/100)

ُ غ
ْب
ِ ْ َْ َوبَٚ ق
ِ ْ َخ١َ غ ْىز ُ ُْ َخ ْؾ
َ ْٔ اَّل
َ ِْ َ اِرًا ََّلَّْٟ خَضَ ائَِٓ َس ْؽ َّ ِخ َس ۪ثٛ ا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ّْ ٍِ ُىْٛ ٌَ ًْ ُل
ِ اَّل ْٔفَب
ساٛ
ً ُ لَز
De ki “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz.” Bu insanlar
çok cimridir.

(Hadid 57/24)

ُذ١ّ۪  ْاٌ َؾٟ
 َّي فَب َِّْ هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ ًِ بط ثِ ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ ٍََُْٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ ََّللا
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz çeviren çevirsin;
Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.

(Yasin 36/48)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ
Bir de şöyle derler: “Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, bu vaad ne zaman gerçekleşecek!”
(Zariyat 51/5)

ٌ صبد
ِق
َ ٌَ َُْٚ  َػذُٛأَِّ َّب ر
Size vadedilen doğrudur.

(Zariyat 51/6)

الِ ٌغَٛ ٌَ َٓ٠ّا َِّْ اٌ ۪ذَٚ
Hesap günü gerçekleşecektir.

(Zariyat 51/12)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ََّْب٠ََْ اٍََُٛٔ ْغـ٠
Hesap verme günü ne zaman diye sorarlar.

27

(Zariyat 51/13)

ََُُْٕٛ ْفز٠ بس
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ََ ُ٘ ُْ َػْٛ ٠َ
Sordukları, kendilerinin ateşte yanacakları gündür!

(Zariyat 51/14)

ٍَُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر َ ْغز َ ْؼ ِغٞ ۪ا فِزَْٕز َ ُى ُْ َٰ٘زَا اٌَّزُٛلُٚر
O gün onlara; “Yaktığınız ateşin tadına varın; bir an önce gelmesini istediğiniz işte bu!” denecek.

(Yasin 36/49)

ُ ْٕ ٠َ َِب
َُّْٛ ص
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ص
ّ ِ َ ِخ٠ ُْ َُ٘ٚ ُْ ُ٘ ُاؽذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َْ ا ََِّّلٚظ ُش
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.
(Saffat 37/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ اؽذَح ٌ فَ ِبرَا
َْٚظ ُش
ِ َٚ ٌ  صَ ْع َشحٟ
َ ِ٘ فَ ِبَّٔ َّب
Tekrar kalkma işi bir komuta bakar; o zaman anlarlar.

(Saffat 37/20)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ٍََٕب َٰ٘زَا٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَبَٚ
“Vay başımıza gelenler; bu, hesap günü yahu!” derler.

(Saffat 37/21)

َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪ص ًِ اٌَّز
ْ َ َُ ْاٌفْٛ ٠َ َٰ٘زَا
“İşte bu, sizin yalan saydığınız yargı günüdür” denir.

(Yasin 36/50)

ََُْٛ ْش ِعؼ٠ ُْ ِٙ ٍِ ْ٘ َ  اٌَِٰٝ  ََّل اَٚ ًَخ١ص
ِ ْٛ َ َْ رُٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ فَ ََل
Artık bir kimseye ne bir tenbihte bulunma imkanları olur ne de ailelerine dönebilirler.
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(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَّلَ ْعذَاٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.
(Kamer 54/7)

َّ ُخ
 ُْ َع َشادٌ ُِ ْٕزَؾ ٌِشُٙ ََّٔس َوب
ِ َْ َِِٓ ْاَّلَ ْعذَاَٛ ْخ ُش ُع٠ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ ؾؼًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Mearic 70/42)

َُْٚ َػذُٛ٠ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ ٠َ اُُٛ ََلل٠ ٝا َؽزهُٛ ٍْ َؼج٠َ َٚ اٛظ
ُ ٛ ُخ٠َ ُْ ُ٘ فَزَ ْس
Bırak da tehdit edildikleri gün ile yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar.

(Mearic 70/43)

َُْٛ ِفعُٛ٠ ت
ِ َْ َِِٓ ْاَّلَ ْعذَاٛ ْخ ُش ُع٠َ ََ ْٛ ٠َ
ً س ِع َشا
ٍ ص
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔػب َوب
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

َُْٚ َػذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ َ١ٌ ُْ رٌَِّخٌ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِؽ َؼخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.

(Yasin 36/52)

ٍَُْٛع
َّ َػذ
َ َٚ ٍََٕب َِ ْٓ ثَؼَضََٕب ِِ ْٓ َِ ْشلَ ِذٔ َِۢب َٰ٘زَا َِب٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَب
َ صذَقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın
tehdit ettiği şeydir. Demek ki elçiler doğru söylemişler.”
(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ ثَ ًْ َعب َء ِث ْبٌ َؾ
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.
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(Hac 22/7)

ُ َ ْج َؼ٠ ََّللا
سٛ
َّ ٌا َ َّْ اَٚ
ا َ َّْ هَٚ بَٙ ١ ْ۪ت ف
َ ٠خٌ ََّل َس١َ ِغب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاٌمُجٟش َِ ْٓ ِف
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır.

(Yasin 36/53)

ْ ٔا ِْْ َوب
َْٚع ُش
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ص
َ َٕب ُِ ْؾ٠ْ َ ٌغ ٌَذ١ّ۪ اؽذَح ً فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َع
َ َذ ا ََِّّل
O, tek bir seslenme olur, derhal hepsi huzurumuza çıkarılır.
(Sad 38/14)

ة
ُ اٌش
ُّ ة
ِ ع ًَ فَ َؾ َّك ِػمَب
َ َّا ِْْ ُو ًٌّ ا ََِّّل َوز
Bunlar elçilerimi yalanladı ve azabımı hak ettiler.

(Sad 38/15)

ُ ْٕ ٠َ  َِبَٚ
ق
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ص
َ ظ ُش َٰ٘ ُ۬ ُإ ََّل ِء ا ََِّّل
ٍ اَٛ َب ِِ ْٓ فَٙ ٌَ اؽذَح ً َِب
Bunların beklediği de ertelenmeyecek olan bir sesli buyruktan başkası değildir.

(Sad 38/16)

َّ ِا َسثََّٕب َػ ِ ّغ ًْ ٌََٕب لٌُٛلَبَٚ
ة
ِ غب
َ  َِ ْاٌ ِؾْٛ َ٠ ًَ طَٕب لَ ْج
Bunlar şöyle derler: “Rabbimiz! Hesap gününü beklemeden payımıza düşeni hemen ver!”

(Müminun 23/115)

ََُْٕٛب ََّل ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِأََّ ُى ُْ اَٚ اَفَ َؾ ِغ ْجز ُ ُْ أََّ َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ َػجَضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Neml 27/83)

ُ  ََ ٔ َْؾْٛ ٠َ َٚ
َُْٛصَ ػُٛ٠ ُْ ُٙ َب ِرَٕب ف٠َ ِة ِث َٰب
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َّّ ِِ  ًعبْٛ َؾ ُش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ف
Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları bölük bölük toplayacağımız mahşer gününde bir yere
gitmelerine imkan verilmez.
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(Neml 27/84)

ُ ١ٌَ ُْ ر ُ ۪ؾَٚ ٟ ۪بر٠َ  اِرَا َعب ۫ ُؤ لَب َي ا َ َوزَّ ْثز ُ ُْ ِث َٰبَٝؽز ه
ٍََُّْٛ ب ِػ ٍْ ًّب ا َ َِّبرَا ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼَٙ ِا ثٛط
Huzurumuza geldiklerinde de onlara şöyle denir: “Anlayıp dinlemeden ayetlerimiz karşısında yalan mı
söylediniz? Ya da neydi o yapıp ettikleriniz?”

(Yasin 36/54)

ْ ُ  ََ ََّل رْٛ ١َ ٌفَ ْب
َ ظ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََّل ر ُ ْغضَٚ ْـًٔب١ؽ
ٌ ظٍَ ُُ َٔ ْف
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz
(Al-i İmran 3/25)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََّلَٚ ذ
ْ غ َج
ْ ١َ ّ ِفُٚ َٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
َُّْٛ ٍَظ
َ ٠ ٍَ ََّل َسْٛ ١َ ٌِ ُْ ُ٘ ْف اِرَا َع َّ ْؼَٕب
َ ذ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َو
َ ١فَ َى
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün onları topladığımızda ne hale düşerler! O gün herkese, yaptığının karşılığı
tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Enbiya 21/47)

ْ ُ  َّ ِخ فَ ََل ر١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ١ٌِ ػ
َ َٓ ْاٌ ِم ْغ٠ ۪اصَٛ َّ ٌع ُغ ْا
ْٓ ِِ ا ِْْ َوبَْ ِِضْمَب َي َؽجَّ ٍخَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ظ
ٌ ظٍَ ُُ َٔ ْف
َ ََٔٚ
َٓ١ ثَِٕب َؽب ِع ۪جٝ َو َٰفَٚ بَٙ َٕب ِث١ْ َ خ َْشدَ ٍي اَر
Kıyamet günü tam doğru teraziler kurarız; kimse bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal danesi ağırlığında bile olsa
terazilere koyarız. Biz hesap görmeye yeteriz.

(Neml 27/89)

َُِِْٕٛ  َِئِ ٍز َٰاْٛ َ٠ ٍ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ فَضَ عَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ٌْش١غَٕ ِخ فٍََُٗ َخ
َ َِ ْٓ َعب َء ثِ ْبٌ َؾ
Kim güzel iş yapmış olarak gelirse, daha güzelini bulur. Onlar, o günün korku ve dehşetinde güvende olurlar.

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ فَ ُىج١ِ غ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َبس ٘ ًَْ ر ُ ْغض
َّ ٌ َِ ْٓ َعب َء ثِبَٚ
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını
mı bulacaktınız?”

(Casiye 45/28)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ ر ُ ْغضْٛ ١َ ٌْ َ ب اَٙ  ِوزَب ِثٌَِٰٝ  اٝ ٰ۠خً ُو ًُّ ا ُ َِّ ٍخ ر ُ ْذ َٰػ١َ  ُو ًَّ ا ُ َِّ ٍخ َعب ِصٜر َ َٰشَٚ
Toplumların her birini diz çökmüş olarak göreceksin. Her toplum kendi kitabına çağrılacak; o gün
hepiniz yaptığınızın karşılığını bulacaksınız.
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(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ أَِّ َّب ر ُ ْغضْٛ ١َ ٌا ْاٚا ََّل ر َ ْؼزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َب ا٠َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kafirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Yasin 36/55)

ُ ٟ ۪ ََ فْٛ ١َ ٌبة ْاٌ َغَّٕ ِخ ْا
َُْٛٙ ؽغُ ًٍ فَب ِو
ْ َ ا َِّْ ا
َ ص َؾ
Cennet ahalisi, o gün tat alacakları işlerle uğraşırlar.
(Hicr 15/48)

َٓ١ب ثِ ُّ ْخ َش ۪عَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘  َِبَٚ ت
ٌ ص
ُّ َّ َ٠ ََّل
َ َٔ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ غ
Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.

(Yasin 36/56)

َْ ْاَّلَ َسائِ ِه ُِز َّ ِى ۫ ُإٍَٝ ِظ ََل ٍي َػٟ ۪ ُْ فُٙ ا ُعَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ُ٘
Kendileri ve eşleri, gölgeliklerdeki tahtlara kurulurlar.
(Vakıa 56/15)

َٔ ٍخٛظ
ُ ْٛ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍِ۪ب ُِزَمَبثَٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ُِز َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Yasin 36/57)

ََُْٛذَّػ٠  ُْ َِبُٙ ٌََٚ ٌخَٙ ب فَب ِوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
Orada onları neşelendirecek işler ve istedikleri her şey vardır.
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(Yasin 36/58)

ُ١ٍ  ًَّل ِِ ْٓ َسةّ ٍ َس ۪ؽْٛ َع ََل ٌَ ل
َ
Bir de ikramı bol Rabbinin “Selam!” sözü ile karşılanırlar.
(Rad 13/23)

ٍََُْٛ ْذ ُخ٠ ُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚ ُْ ِٙ َِّبر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اع
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ ِصٍَ َؼ ِِ ْٓ َٰاثَبئ
َ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َعَّٕبدُ َػ ْذ
ة
ٍ  ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ثَبِٙ ١ْ ٍََػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber
olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.

(Rad 13/24)

 اٌذ َِّاسٝػ ْم َج
ُ َُ ص َج ْشر ُ ُْ فَ ِٕ ْؼ
َ
َ  ُى ُْ ِث َّب١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
“Esenlik ve güvenlik sizedir, Selamun aleykum! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!”
derler.

(Furkan 25/75)

ع ََل ًِب
َ َٚ ًَّخ١ب ر َ ِؾَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍََُّم٠َٚ اٚصجَ ُش
َ َْ ْاٌغُ ْشفَخَ ِث َّبْٚ َُ ْغض٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
Gösterdikleri sabra karşılık onlar yüksek sarayla ödüllendirilecek, orada selamet dilekleriyle karşılanırlar.

(Zümer 39/73)

ْ فُ ِز َؾَٚ  اِرَا َعب ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َغَّٕ ِخ ُص َِ ًشا َؽز هٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size, Selâmun aleykum! Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Yasin 36/59)

ُ َ  ْاِزَٚ
َُِْٛ ب ْاٌ ُّ ْغ ِشَٙ ُّ٠َ ََ اْٛ ١َ ٌا ْاٚبص
“Ey suçlular! Bugün siz ayrılın!”
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(Hadid 57/13)

ُ ْٔ ا إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ْاٌ َُّٕب ِف َمبدُ ٌٍَِّزَٚ َُْٛ ُي ْاٌ َُّٕب ِفمُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ
اُٛاس ِعؼ
ْ ًَ ١ ۪س ُو ُْ لٛ
ْ َٔب َٔ ْمز َ ِجٚظ ُش
ِ ُٔ ْٓ ِِ ظ
َ َٚ ُاٌش ْؽ َّخ
ْٓ ِِ ُٖظب ِ٘ ُش
ٌ س ٌَُٗ َثٛ
ُ َسا فٛ
ِ بة َث
ُ  ُْ ِثُٙ َٕ١ْ ة َث
ُ ِّ َ  َسا َء ُو ُْ فَ ْبٌزَٚ
َّ ِٗ ١ ۪بغُُٕٗ ف
ً ُٔ اٛغ
َ ع ِش
ٍ غ
اة
ُ َِل َج ٍِ ِٗ ْاٌ َؼز
O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, müminlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan yararlanalım.”
Onlara: “Arkanıza dönüp kendinize ışık arayın.” denir. Sonra aralarına giriş kapısı olan bir duvar çekilir. İç
tarafında her türlü ikram, dış tarafında da azap olur.

(Hadid 57/14)

ُُ غ ََّشرْ ُىَٚ ُْ ُ اسر َ ْجز
ْ َّر َ َشثَٚ ُْ غ ُى
ْ َٚ ُْ ُ صز
َ ُ ٌَٰ ِىَّٕ ُى ُْ فَز َ ْٕز ُ ُْ ا َ ْٔفَٚ ٍَٰٝ ا َثٌُٛ ُْ اٌََ ُْ َٔ ُى ْٓ َِ َؼ ُى ُْ لَبُٙ ََُُٕٔٚبد٠
سٚ
غ ََّش ُو ُْ ِث هَٚ َِّللا
 َعب َء ا َ ِْ ُش هٝ َؽزهٟ
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُّ ِٔ ْاَّلَ َِب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi yaktınız. Bizi
gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah‟ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan
da sizi Allah ile aldattı.”

(Yasin 36/60)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌا اُٚ َٰادَ ََ ا َ ْْ ََّل ر َ ْؼجُذٟ َ۪ٕب ث٠َ ُْ  ُى١ْ ٌَِ ْذ اَٙ اٌََ ُْ ا َ ْػ
ٌٓ ١ ُِ ۪جٌُّٚ طبَْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َػذ
Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? “Şeytan‟a kul olmayın, o açık
düşmanınızdır,

(Yasin 36/61)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْغزَم
ِ  َٰ٘زَاٟ ُ۪ٔٚا َ ِْ ا ْػجُذَٚ
Bana kul olun, doğru yol budur.” demedim mi?
(Bakara 2/21)

ََُْٛٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَّم٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ  َخٍَمَ ُىٞ ۪ا َسثَّ ُى ُُ اٌَّزُٚبط ا ْػجُذ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َب ا٠َ
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun ki kendinizi koruyasınız.
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(Bakara 2/168 )

ُ ا ُخُٛ ََّل رَز َّ ِجؼَٚ ِّجً ٌۘب١غ
َ ١ْ ؾ
َ ض َؽ ََل ًَّل
َّ ٌد ا
ُْ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى
ِ اَٛ ط
ِ  ْاَّلَ ْسٟا ِِ َّّب ِفٍُٛبط ُو
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َب ا٠َ
ِ ط
ٌ  ُِ ۪جٌُّٚ َػذ
ٓ١
Ey insanlar! Yeryüzündekilerden helal ve temiz olanları yiyin! Şeytanın izinden gitmeyin! Çünkü o sizin için
açık bir düşmandır.

(Bakara 2/169 )

َ  ْاٌفَ ْؾَٚ ءٛ
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََّل ر َ ْؼ
ُّ ٌَأ ْ ُِ ُش ُو ُْ ِثب٠ أَِّ َّب
ِ ؾ
ِ غ
 هٍَٝا َػٌُُٛٛا َ ْْ رَمَٚ بء
Şeytan sizden kötülükler ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister.

(Bakara 2/208 )

ُ ا ُخُٛ ََّل رَز َّ ِجؼَٚ ًغ ٍِْ ُِ َوبفَّخ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌد ا
ٌُّٚ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َػذ
ِ اَٛ ط
ّ ٌ اٟا ِفٍُٛا ا ْد ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َب ا٠َ
ِ ط
ٌ ُِ ۪ج
ٓ١
Ey iman edenler, tam bir teslimiyet içine girin! Şeytanın izinden gitmeyin! O sizin için açık düşmandır.

(Fatır 35/5)

سٚ
َغُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠  ََّلَٚ َ ٰ۠ب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َؽ ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َؾ
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََب ا٠
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠ ا أَِّ َّبًُّٚ ُٖ َػذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َػذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ َُٗا ِؽ ْضثٛػ
ِ ص َؾب
ِ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Zuhruf 43/62)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌصذََّّٔ ُى ُُ ا
ٌ  ُِ ۪جٌُّٚ ػذ
ُ ط
ٓ١
ُ َ٠  ََّلَٚ
َ ُْ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى
Sakın şeytan sizi engellemesin çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.

(Yasin 36/62)

ٍَُْٛا ر َ ْؼ ِمُٛٔٛشا اَفٍََ ُْ ر َ ُى١
ً ۪ظ ًَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ِع ِج ًَّل َوض
َ َ ٌَمَ ْذ اَٚ
Şeytan, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı, aklınızı kullanmıyordunuz değil mi?
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(Araf 7/27)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ ْف ِزََّٕٕ ُى ُُ ا٠َ  َٰادَ ََ ََّلٟ ۪ٕب َث٠َ
ُ ط
 َّبُٙ ع
َ  َّب ٌِ َجبُٙ ْٕ  ْٕ ِضعُ َػ٠َ  ُى ُْ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ٠ْ َٛ بْ َو َّب ا َ ْخ َش َط ا َ َث
ُ ١ٍُُٗ ِِ ْٓ َؽ١لَ ۪جَٚ َٛ ُ٘ ُْ  ُى٠َ َٰش٠ َُِّٗٔ َّب اِٙ  َٰا ِرْٛ ع
َّ ٌ ُْ أَِّب َع َؼ ٍَْٕب اُٙ َْٔٚ ْش ََّل ر َ َش
ب َء١َ ٌِ ْٚ َ َٓ ا١بغ
۪ ١َ ؾ
َ  َّبُٙ ٠َ ُ ِش١ٌِ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ ََّل٠ ٌٍَِّ۪ز
Ey Âdem'in evlatları! Sakın Şeytan ana-babanızı yaktığı gibi sizi de yakmasın. Açılması hoş olmayacak yerlerini
kendilerine göstermek için onların elbiselerini sıyırmış ve o bahçeden çıkarmıştı. O ve onun gibiler, sizin onları
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz Şeytanları inanmayanların dostları yaptık.”

(Furkan 25/27)

َّ ط
ً ع ۪ج
َل١
ُّ  َؼ٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ُ اٌش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َِ َغٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم٠َ ِٗ ٠ْ َذ٠َ ٍَٰٝ اٌظب ٌِ ُُ َػ
َ  ِيٛع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً ٍَ۪ ٌَ ُْ اَر َّ ِخ ْز فُ ََلًٔب خٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ٍَٝ َٰز٠ْ َٚ َب٠
َل١
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.

(Furkan 25/29)

ً ُ بْ َخز
َ ١ْ ؾ
َّ ٌ َوبَْ اَٚ ٟ ۪ٔ َػ ِٓ اٌ ِزّ ْو ِش َث ْؼذَ اِ ْر َعب َءٟ ٍَّ۪ٕظ
ُ ط
َّلٚ
ِ ْ ٌِ ْب
َ َ ٌَمَ ْذ ا
َ ْٔ َل
ِ غ
O, beni bu zikirden uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır.”

(Yasin 36/63)

َُْٚ َػذُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٟ َّ۪ٕ ُُ اٌَّزَٙ َٰ٘ ِزٖ۪ َع
İşte tehdit edildiğiniz Cehennem!
(Tur 52/13)

َّٕ َُ دَػًّبَٙ َبس َع
ِ ٔ ٌَِٰٝ َْ اُُّٛذَػ٠ ََ ْٛ ٠َ
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ ِ ُو ْٕز ُ ُْ ثٟ ۪بس اٌَّز
ُ ٌََّٰٕ٘ ِز ِٖ ا
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!"
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(Yasin 36/64)

َْٚ ََ ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُشْٛ َ١ٌَ٘ب ْاْٛ ٍَص
ْ ِا
Gerçekleri örtmenizin cezası olarak bugün girin oraya!
(Enam 6/30)

اُٛلُٚ َس ِثَّٕب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ َا ثٌُٛك لَب
َ ١ٌََ ُْ لَب َي اِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ثِ ْبٌ َؾ
َْٚاة ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌؼَز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek gerçek değil
miymiş?” diyecek, onlar da “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş” diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine
Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın” diyecektir.

(Ahkaf 46/34)

اُٛلُٚ َس ِثَّٕب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ َا ثٌُٛك لَب
ُ ُ ْؼ َش٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض اٌَّز
َ ١ٌََبس ا
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ثِ ْبٌ َؾ
َْٚاة ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌؼَز
Ateşle yüzleştirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denecek: “Cehennem gerçekmiş değil mi?”
“Evet, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş” diye cevap verecekler. Allah da “Ayetleri görmezlikten gelmenize
karşılık tadın şu azabı” diye karşılık verecek.

(Yasin 36/65)

ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔ ُْ ثِ َّب َوبُٙ ٍُذُ ا َ ْس ُعَٙ ر َ ْؾَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ر ُ َى ٍِّ َُّٕب اَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفٍَٰٝ  ََ ٔ َْخزِ ُُ َػْٛ َ١ٌْ َ ا
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.
(Nur 24/24)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ ُْ ثِ َّب َوبُٙ ٍُا َ ْس ُعَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ اَٚ ُْ ُٙ ُ  ُْ ا َ ٌْ ِغَٕزِٙ ١ْ ٍَذ ُ َػَٙ  ََ ر َ ْؾْٛ َ٠
Onların yapmakta olduklarına, kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları şahitlik ettiği günde;

(Nur 24/25)

ُ  ْاٌ َؾ ُّك ْاٌ ُّ ۪جَٛ ُ٘ ََّللا
ٓ١
َْ ا َ َّْ هُّٛ ٍَ ْؼ٠َ َٚ  ُُ ْاٌ َؾ َّكُٙ َٕ٠ َّ۪للاُ د
 ُُ هِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ٠  َِئِ ٍزْٛ ٠َ
İşte o gün Allah onlara, hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar, o açık gerçeği ortaya çıkaranının Allah
olduğunu öğreneceklerdir.
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(Fussilet 41/20)

َ  اِرَا َِب َعب ۫ ُؤَ٘بَٝؽز ه
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔد ُ ُ٘ ُْ ِث َّب َوبٍُٛ ُعَٚ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَذَ َػِٙ ؽ
َ ا َ ْثَٚ ُْ ُٙ ُع ّْؼ
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.

(Fussilet 41/21)

َ ْٔ َ  اٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ْٔ َ ا إٌَُٛب لَب١ْ ٍَ ْذر ُ ُْ َػِٙ ؽ
 َيَّٚ َ  َخٍَمَ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ ٍءَٟ
َ َُ ٌِ ُْ ِ٘  ِدٍُٛا ٌِ ُغٌُٛلَبَٚ
طمََٕب ه
ْ طكَ ُو ًَّ ؽ
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ ٍَِ َّشح
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O‟dur; O‟nun huzuruna çıkarılıyorsunuz.” diye cevap verecekler.

(Fussilet 41/22)

َ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ د ُ ُوٍُٛ ََّل ُعَٚ ُْ بس ُو
َّْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
ُ ص
َ ُْ  ُى١ْ ٍَذَ َػَٙ  ْؾ٠َ ْْ َ َْ اٚ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْغز َ ِز ُشَٚ
َ  ََّل ا َ ْثَٚ ُْ ع ّْؼُ ُى
ٍََُّْٛ شا ِِ َّّب ر َ ْؼ١
ه
ً ۪ ْؼٍَ ُُ َوض٠َ َّللاَ ََّل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem almıyordunuz.
Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın bir çoğunu bilmez.

(Yasin 36/66)

َ ص َشا
َ ٌَ ؾب ُء
َ َٔ ْٛ ٌََٚ
َْْٚص ُش
ّ ِ ٌا اُٛ ُْ فَب ْعز َ َجمِٙ ُِٕ١ ا َ ْػٍَٰٝ ط َّ ْغَٕب َػ
ِ ُج٠ ٝغ فَبَٔه
Hak ettikleri cezayı verseydik gözlerini tamamen kör ederdik. Yola gelmeye çalışırlardı ama
nereyi göreceklerdi ki?
(Bakara 2/16 )

ْ  فَ َّب َسثِ َؾٜ َٰذُٙ ٌا اٌع َََّلٌَخَ ِث ْبُٚ َٓ ا ْؽز َ َش٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزُٚ۬ ُ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُِ اُٛٔ َِب َوبَٚ ُْ ُٙ ُ بسر
َ ذ رِ َغ
Onlar, hidayeti verip sapıklığı alanlardır. Doğru yolda olmadan yaptıkları ticaret kazanç getirmez.

(Bakara 2/17 )

ْ ظب َء
ٟ ۪ ُْ فُٙ ر َ َش َوَٚ ُْ ِ٘ سٛ
َت ه
ً ٔ َلَذْٛ َ  ا ْعزِٞ ُْ َو َّض َ ًِ اٌَّزُٙ ٍََُِض
َ َ َبسا فٍََ َّّب ا
َ ٌََُ٘ٗ رْٛ د َِب َؽ
ِ َُِّٕللاُ ث
ُ
ٍ ظٍُ َّب
َْْٚص ُش
ِ ُج٠ د ََّل
Tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah, gözlerini kör etmiş
ve onları karanlıklar içinde bırakmış da bir şey göremez hale gelmişlerdir.
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(Bakara 2/18 )

ََُْٛ ْش ِعؼ٠  ُْ ََّلُٙ َ فٟ
ُ ٌُ ص ٌُّ ثُ ْى
ُ
ٌ ّْ ػ
Sağır, dilsiz ve kör kesilirler; artık geri dönmezler.

(Bakara 2/19)

ُ ِٗ ١ ۪بء ف
ٌ َّ ٍُظ
َِِٓ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪ ُْ فُٙ صب ِث َؼ
َّ ٌت َِِٓ ا
ِ َّ غ
ٍ ّ١ِ ص
َ َ َْ اٍَُٛ ْغ َؼ٠ ثَ ْش ٌقَٚ ٌ َس ْػذَٚ بد
َ  َوْٚ َ ا
ٌ َّللاُ ُِ ۪ؾ
َٓ٠ػ ثِ ْبٌ َىبفِ ۪ش١
ِ ْٛ َّ ٌك َؽزَ َس ْا
َّ ٌا
 هَٚ د
ِ ا ِػَٛ ص
Karanlıkların her yanı kapladığı, göğün gürlediği ve şimşeklerin çaktığı bir yerde, bardaktan boşanırcasına
yağmura tutulmuş bir kimseye de benzerler; şiddetli gürültüden ölecekleri korkusuyla parmaklarını kulaklarına
tıkarlar. O kâfirleri çevreleyen her şeyi bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/20)

ْ َ اِرَا اَٚ ِٗ ١ ۪ا فَْٛ  ُْ َِؾُٙ ٌَ ظب َء
َ َ ْخ٠ َ َىبدُ ْاٌجَ ْش ُق٠
ْٛ ٌََٚ اُِٛ  ُْ لَبِٙ ١ْ ٍَظٍَ َُ َػ
َ َ بس ُ٘ ُْ ُوٍَّ َّب ا
ُ ط
َ ف ا َ ْث
َ ص
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َػ
َ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
بس ِ٘ ُْ ا َِّْ ه
ؽب َء ه
َ ََّ٘للاُ ٌَز
َ َِت ث
َ ا َ ْثَٚ ُْ ِٙ غ ّْ ِؼ
ِ ص
O şimşek, gözlerini söküp çıkaracak gibi olur. Ne zaman işlerine yarayan bir parıltı görseler orada yürür, gözleri
kamaşınca da kalakalırlar. Allah gerekeni yapsaydı görme ve dinleme özelliklerini yok ederdi. Allah, her şeye
bir ölçü koymuştur.

(Nur 24/40)

ُ بة
ُ  َوْٚ َ ا
ٌ َّ ٍُظ
ٍ ظٍُ َّب
بد
ٌ ع َؾ
َ ِ۪ٗلْٛ َ ٌط ِِ ْٓ فْٛ َِ ِ۪ٗلْٛ َ ٌط ِِ ْٓ فْٛ َِ ُٗ١َ ْغ َٰؾ٠ ٍ ٟ
ّ  ثَ ْؾ ٍش ٌُ ِ ّغٟ ۪د ف
ْٓ ِِ ٌَُٗ سا فَ َّبٛ
ُ ثَ ْؼ
ٍ قَ ثَ ْؼْٛ َب فَٙ ع
َ ْغؼَ ًِ ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٠َ َٰش٠ َ َى ْذ٠ ُْ ٌَ ََُٖذ٠ ط اِرَا ا َ ْخ َش َط
ً ُٔ ٌَُٗ َُّللا
سٛ
ٍ ُٔ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üzerini 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.

(Yasin 36/67)

َ َ  ُْ فَ َّب ا ْعزِٙ ِ َِ َىبَٔزٍَٰٝ ػ
َ َٔ ْٛ ٌََٚ
ََُْٛ ْش ِعؼ٠  ََّلَٚ ًّب١ع
ُ طب
ِ ُِ اٛػ
َ ُْ ُ٘ غ ْخَٕب
َ َّ ٌَ ؾب ُء
Hak ettikleri cezayı verseydik onları başka kalıba sokardık. Sonra ne yola devam edebilirler ne
de geri dönebilirlerdi.
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(Yasin 36/68)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ك اَفَ ََل
ِ ٍَْ  ْاٌخِٟ َِ ْٓ ُٔؼَ ِ ّّ ْشُٖ َُٕٔ ِ ّى ْغُٗ فَٚ
Kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Bunlar akıllarını kullanmıyorlar mı?
(Nahl 16/70)

َِّْ ْـًٔب ا١ؽ
َ ٍُ ٍْ َ ْؼٍَ َُ ثَ ْؼذَ ِػ٠  ََّلْٟ  ا َ ْسرَ ِي ْاٌؼُ ُّ ِش ٌِ َىٌَِٰٝ ُ َشدُّ ا٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ  ُى١فهَٛ َ َز٠ َُّ ُ َّللاُ َخٍَمَ ُى ُْ ص
 هَٚ
ش٠
ٌ ۪ ٌُ لَذ١ ٍَّ۪للاَ َػ
ه
Sizi yaratan Allah‟tır sonra vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiğini
bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.

(Mümin 40/67)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
اُُٛ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِغ ْف ًَل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُغ٠ َُّ ُ طفَ ٍخ ص ُ َُّ ِِ ْٓ َػٍَمَ ٍخ ص
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ُ اُٛٔٛؽذَّ ُو ُْ ص ُ َُّ ٌِز َ ُى
ُ َا
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ا ا َ َع ًَلُٛ ٌِز َ ْجٍُغَٚ ًُ  ِِ ْٓ لَ ْجٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ  ًخبُٛ١ؽ
ٍَُْٛر َ ْؼ ِم
Sizi yaratan O‟dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Yasin 36/69)

ّ ِ ٌ َِب َػٍَّ َّْٕبُٖ اَٚ
ٌ لُ ْش َٰا ٌْ ُِ ۪جَٚ  ا ََِّّل ِر ْو ٌشَٛ ُ٘ ِْْ  ٌَُٗ اٟ ْٕ َج ۪غ٠َ  َِبَٚ ؾ ْؼ َش
ٓ١
Muhammed‟e şiir öğretmedik; zaten gerekmezdi de. Bu, sadece doğru bilgi ve açık seçik ortaya
koyan Kur‟ân‟dır.
(Saffat 37/35)

َْٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠َ َُّللا
 ُْ ََّل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّل هُٙ ٌَ ًَ ١ ۪ا اِرَا لُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlara: “Allah‟tan başka ilah yoktur.” denilince büyüklenirlerdi;

(Saffat 37/36)

ْٛ
ٍ ُٕزَِٕب ٌِؾَب ِػ ٍش َِ ْغَٙ ٌِ ا َٰاٛبس ُو
ِ َ َْ اَئَِّٕب ٌَزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.
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(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ َث ًْ َعب َء ِث ْبٌ َؾ
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.

(Hakka 69/41)

ً ٍَ۪ ِي ؽَب ِػ ٍش لْٛ َ ِثمَٛ ُ٘  َِبَٚ
َُِِْٕٛ َْل َِب رُإ١
O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!

(Hakka 69/42)

ً ٍَ۪ ِي َوب ِ٘ ٍٓ لْٛ َ ََّل ِثمَٚ
ََْٚل َِب رَزَ َّو ُش١
Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Hakka 69/43)

َٓ١ّ۪ ٌَ ًٌ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌؼَب٠ر َ ْٕ ۪ض
Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Yasin 36/70)

َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝ ُي َػْٛ َ ِؾ َّك ْاٌم٠َ َٚ ًّب١ُ ْٕز َِس َِ ْٓ َوبَْ َؽ١ٌِ
Kur‟ân, diri olanları uyarasın, bir de onun gerçek söz olduğu, ayetleri görmezlikte direnen
kafirler açısından da kesinleşsin diye indirilmiştir.
(Enfal 8/23)

َُُْٛ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظَٚ اْٛ ٌََّٛ َ  ُْ ٌَزُٙ  ا َ ْع َّ َؼْٛ ٌََٚ ُْ ُٙ  ًْشا ََّلَ ْع َّ َؼ١ ُْ َخِٙ ١ َّ۪للاُ ف
 َػ ٍِ َُ هْٛ ٌََٚ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.

(Fatır 35/22)

ٟذ ثِ ُّ ْغ ِّغٍ َِ ْٓ ِف
َ ٠َ ْٓ َِ ُ ْغ ِّ ُغ٠ ََّللا
َ ْٔ َ  َِب اَٚ ؾب ُء
ادُ ا َِّْ هَٛ ِْ َ ََّل ْاَّلَٚ ب ُء١َ  ْاَّلَ ْؽِٞٛ َ  ْغز٠َ  َِبَٚ
سٛ
ِ ُْاٌمُج
Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin.
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(Fatır 35/23)

ش٠
َ ْٔ َ ا ِْْ ا
ٌ ۪ذ ا ََِّّل َٔز
Sen sadece bir uyarıcısın.

(Fatır 35/24)

ش٠
َ ٍْٕ ع
ٌ ۪ب َٔزَٙ ١ ۪ا ِْْ ِِ ْٓ ا ُ َِّ ٍخ ا ََِّّل خ َََل فَٚ شا٠
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً ك ثَ ۪ؾ
َ أَِّب ا َ ْس
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َؾ
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.

(Yasin 36/71)

ْ ٍَِّ  ُْ ِِ َّّب َػُٙ ٌَ ا أََّب َخٍَ ْمَٕبْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َْٛب َِب ٌِ ُىَٙ ٌَ ُْ ُٙ ََٕب ا َ ْٔؼَب ًِب ف٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
Görmediler mi ki kendi el emeğimiz olan büyük ve küçükbaş hayvanları onlar için
yaratmışızdır. Onlar bunlara sahip olurlar.
(Mümin 40/79)

ٌۘ ٍُب رَأ ْ ُوَٙ ْٕ ِِ َٚ بَٙ ْٕ ِِ اُٛبَ ٌِز َ ْش َوج
َه
َْٛ
َ َ َعؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَّلَ ْٔؼٞ َّ۪للاُ اٌَّز
Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.

(Mümin 40/80)

ٍََُّْٛ  ْاٌفُ ٍْ ِه ر ُ ْؾٍَٝ َػَٚ بَٙ ١ْ ٍَ َػَٚ ُْ س ُوُٚ
ُ ٟ ۪ب َؽب َعخً فَٙ ١ْ ٍَا َػُٛ ٌِز َ ْجٍُغَٚ ب ََِٕبفِ ُغَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ
ِ صذ
Onlarda, yararlanabileceğiniz çok şey vardır. İçinizdeki bir ihtiyacı onların üstlerinde karşılamanız için. Hem
onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Yasin 36/72)

ٍََُْٛأ ْ ُو٠ بَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ُٙ ُثٛب َس ُوَٙ ْٕ ِّ َ ُْ فُٙ ٌَ رٌََّ ٍَْٕبَ٘بَٚ
O hayvanları, bunlara boyun eğdirdik, bazısını kendilerine binek yaparlar, bazısından da
yerler.
(Zuhruf 43/12)

َُْٛ ْاَّلَ ْٔؼَ ِبَ َِب ر َ ْش َوجَٚ  َعؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاٌفُ ٍْ ِهَٚ بَٙ ٍَّا َط ُوَٚ  َخٍَكَ ْاَّلَ ْصٞ ۪اٌَّزَٚ
O, bütün çiftleri yaratan Allah‟tır. Size büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.
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(Zuhruf 43/13)

ُ ٍَٰٝ ا َػُٛ ۫ َ ٌِز َ ْغز
ٞ ۪ع ْج َؾبَْ اٌَّز
ُ اٌُُٛٛرَمَٚ ِٗ ١ْ ٍَز ُ ُْ َػ٠ْ َٛ َ ا ِٔ ْؼ َّخَ َس ِثّ ُى ُْ اِرَا ا ْعزٚسٖ۪ ص ُ َُّ ر َ ْز ُو ُشٛ
ِ ُٙ ظ
َٓ١ ۪ٔ َِب ُوَّٕب ٌَُٗ ُِ ْم ِشَٚ ع َّخ َش ٌََٕب َٰ٘زَا
َ
Bu binekler üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini hatırlamalı ve şöyle
demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah‟a boyun eğeriz; yoksa bunu kendiliğimizden başaramazdık.”

(Yasin 36/73)

َْٚ ْؾ ُى ُش٠َ ة اَفَ ََل
ُ َبس
ِ  َِؾَٚ ب ََِٕبفِ ُغَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََٚ
Onlarda kendileri için başka yararlar ve içecekler de vardır. Hala görevlerini yerine
getirmeyecekler mi?
(Nahl 16/5)

ٍَُْٛب رَأ ْ ُوَٙ ْٕ ِِ َٚ  ََِٕبفِ ُغَٚ ِف ٌء
ْ ب دَٙ ١ ۪ب ٌَ ُى ُْ فَٙ َبَ َخٍَم
َ  ْاَّلَ ْٔ َؼَٚ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan
yiyecek de edinirsiniz.

(Nahl 16/7)

ٌُ ١ف َس ۪ؽ
ٌ ك ْاَّلَ ْٔفُ ِظ ا َِّْ َسثَّ ُى ُْ ٌَ َش ۫ ُؤ
ِ ّ  ِٗ ا ََِّّل ِث ِؾ١ا ثَب ٌِ ۪غُٛٔٛ ثٍََ ٍذ ٌَ ُْ ر َ ُىٌَِٰٝ ر َ ْؾ ِّ ًُ اَصْمَبٌَ ُى ُْ اَٚ
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok şefkatlidir ve
ikramı boldur.

(Nahl 16/66)

ُ ُ ثٟ ۪ ُى ُْ ِِ َّّب ف١ ۪ ْاَّلَ ْٔؼَ ِبَ ٌَ ِؼج َْشح ً ُٔغْمِٟا َِّْ ٌَ ُى ُْ فَٚ
ٍ  ِْٓ فَ ْش١َِ۪ٔٗ ِِ ْٓ ثٛط
عبئِغًب
ً ٌِ دَ ٍَ ٌَجًَٕب خَبَٚ س
َ صب
َّ ٌٍِ
َٓ١بس ۪ث
ِ ؾ
Sizin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alacağınız ders vardır. İçlerindeki dışkı ile kanın ayrışmasından
oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz.

(Nahl 16/80)

ََ ْٛ ٠َ بَٙ َُّٔٛرًب ر َ ْغز َ ِخفُٛ١ُ ِد ْاَّلَ ْٔ َؼ ِبَ ثٍُٛ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ُعَٚ ع َىًٕب
 هَٚ
َ ُْ رِ ُىُٛ١َُّللاُ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ث
َ
ٓ١
ً  َِزَبَٚ بس َ٘ب اَصَبصًب
ْ َ  ِِ ْٓ اَٚ ُْ  ََ اِلَب َِزِ ُىْٛ ٠َ َٚ ُْ ظ ْؼِٕ ُى
ٍ  ۪ؽٌَِٰٝ ػب ا
ِ ا َ ْؽ َؼَٚ بسَ٘ب
ِ  َثْٚ َ اَٚ بَٙ ِافَٛ ص
Allah evlerinizi size dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden göç gününde ve konaklama gününde yükte
hafif evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer malları
yaptı.

43

(Yasin 36/74)

َْٚص ُش
ْ هُٚ
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُٙ ٍَّخً ٌَ َؼَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
ِ ا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
Belki yardımları olur diye, Allah ile aralarına koydukları ilahlar edindiler.
(Yunus 10/18)

ُ َْ َٰ٘ ُ۬ ُإ ََّل ِءٌُُٛٛم٠َ َٚ ُْ ُٙ ُ ْٕفَؼ٠َ  ََّلَٚ ُْ ُ٘ع ُّش
ًْ َُّللاِ ل
ُ ٠َ َّللاِ َِب ََّل
ؽفَ َؼب ُ۬ ُؤَٔب ِػ ْٕذَ ه
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ ْؼجُذ٠َ َٚ
َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠ َّللاَ ِث َّب ََّل
ُ ض
اَرَُٕ ِجّ ۫ ُإَْ ه
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ ََّل فَٚ د
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki “Bunlar Allah‟ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.” De ki “Siz Allah‟a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”

(Zümer 39/36)

َّللاُ فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍد
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُِ۪ٗٔٚ َٓ ِِ ْٓ د٠ ۪ٔ ََه ِثبٌَّزُٛفَِٛ ّ ُخ٠َٚ َُٖػ ْجذ
ع ٍِ ًِ ه
ْظ ه
َ ٍَّللاُ ِث َىبف
َ ١ٌََا
Seni, Allah ile aralarına koydukları şeyle korkutuyorlar; Allah kuluna yetmez mi? Allah‟ın sapık dediğine kimse
“Doğru yoldadır.” diyemez.

(Zümer 39/37)

َ ا ْٔزِمَ ٍبِٞض ر٠
ْظ ه
 ِذ هْٙ َ٠ ْٓ َِ َٚ
ِ ُِ ْٓ ِِ ٌَُٗ َّللاُ فَ َّب
ٍ َّللاُ ثِؼَ ۪ض
َ ١ٌََع ًٍّ ا
Allah‟ın “Doğru yoldadır” dediğine de kimse “Sapık” diyemez. Allah güçlü ve hak edilen cezayı veren değil
midir?

(Zümer 39/38)

ُْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخ ٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
ٌُ َّٓ هُٛم١َ ٌَ ض
َ ْٓ  ٌَ ِئَٚ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛز ُ ُْ َِب ر َ ْذػ٠ْ َ َّللاُ لُ ًْ ا َ َف َشا
ُ ِث َش ْؽ َّ ٍخ ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ ُِ ّْ ِغىَبدٟ َ۪ٔ ا َ َسادْٚ َ ظ ِ ّشٖ۪ ا
ُ ُع ٍ ّش ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ َوب ِؽفَبد
ُ َّللاُ ِث
 هٟ
ه
َ ِٔ ََّللاِ ا ِْْ ا َ َساد
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًُ ْاٌ ُّزَٛ َ ز٠َ ِٗ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 هٟ
َ َس ْؽ َّ ِز۪ٗ لُ ًْ َؽ ْغ ِج
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah.” derler. De ki “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”
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(Yasin 36/75)

َْٚع ُش
ْ َٔ َُْٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ ََّل
َ  ُْ ُع ْٕذٌ ُِ ْؾُٙ ٌَ ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ص َش
Oysa onların yardıma güçleri yetmez. Ama bunlar onlar için hazır asker gibidirler.
(Furkan 25/3)

 ََّلَٚ ظ ًّشا
َ ََُْٛ ْخٍُم٠ خً ََّلَٙ ٌِ ِ۪ٔٗ َٰاُٚا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
َ ُْ ِٙ َْ َِّلَ ْٔفُ ِغَٛ ّْ ٍِ ُى٠  ََّلَٚ َُُْٛ ْخٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ؽ
ُ ُٔ  ََّلَٚ ً حٛ١َٰ  ََّل َؽَٚ رًبْٛ َِ ََْٛ ّْ ٍِ ُى٠  ََّلَٚ َٔ ْفؼًب
ساٛ
ً ؾ
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

(Sebe 34/22)

ِٟ ََّل فَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِْٟ ِِضْمَب َي رَ َّسحٍ فَٛ ّْ ٍِ ُى٠ َّللاِ ََّل
ُ لُ ًِ ا ْد
ْ هُٚ
ِ َٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ د٠ ۪ا اٌَّزٛػ
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌَُٗ  َِبَٚ ٍ َّب ِِ ْٓ ِؽ ْشنِٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ  َِبَٚ ض
ش١
ِ ْاَّلَ ْس
ٍ ۪ٙ ظ
De ki, Allah‟a yakın sandıklarınıza; göklerde ve yerde zerre kadar hakimiyeti olmayanlara yalvaracaksanız
yalvarın. Onların bu iki yerde ne bir ortaklıkları ne de Allah‟ın onlardan bir destekçisi vardır.

(Yasin 36/76)

ٍَُِْٕٛ ُ ْؼ٠  َِبَٚ َُْٚغ ُِّش٠  ِۢ ُْ أَِّب َٔ ْؼٍَ ُُ َِبُٙ ٌُْٛ ََ ْؾ ُض ْٔ َه ل٠ فَ ََل
Onların sözleri seni üzmesin; biz neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını iyi biliriz.
(Enam 6/33)

َّ َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ ٔ ََهُُٛ َى ِزّث٠  ُْ ََّلُٙ ََّْٔ فَ ِبٌَُُٛٛم٠ ٞ َ۪ ْؾ ُضُٔ َه اٌَّز١ٌَ َُِّٗٔلَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ ا
ِ َب٠َٓ ثِ َٰب١ّ۪ ٌِ اٌظب
د ه
َِّللا
ََُْٚ ْغ َؾذ٠
Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, yanlışlar
içindeki o kişiler, Allah‟ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar.

(Yunus 10/65)

ُُ ١ ٍَ۪ ُغ ْاٌؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ؼًب١ّ۪  ِۢ ُْ اِ َّْ ْاٌ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللِ َعُٙ ٌُْٛ ََ ْؾ ُض ْٔ َه ل٠  ََّلَٚ
Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.
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(Hicr 15/97)

ُ  ۪ع٠َ ٌَمَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ أََّ َهَٚ
ٌَُُْٛٛم٠َ ص ْذ ُس َن ِث َّب
َ ك١
İyi biliyoruz ki onların sözlerinden dolayı için daralıyor.

(Nahl 16/23)

َٓ٠ُ ِؾتُّ ْاٌ ُّ ْغز َ ْى ِج ۪ش٠ َْ أَُِّٗ ََّلٍُِٕٛ ُ ْؼ٠  َِبَٚ َُْٚغ ُِّش٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠ ََّللا
ََّل َع َش ََ ا َ َّْ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.

(Yasin 36/77)

ْ ُٔ ْٓ ِِ ُٖبْ أََّب َخٍَ ْمَٕب
ٌ  ٌُ ُِ ۪ج١َص
ُ غ
ٓ١
۪  خَٛ ُ٘ طفَ ٍخ فَ ِبرَا
ِ ْ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ْٔ اَّل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça
boy ölçüşmeye kalkar.
(Nahl 16/3)

َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝك رَؼَ َٰب
ِ اَٛ َََّّٰخٍَكَ اٌغ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ثِ ْبٌ َؾ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. O, onların ortak saydıkları şeyden uzaktır.

(Nahl 16/4)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغب
ٌ  ٌُ ُِ ۪ج١َص
ٓ١
۪  خَٛ ُ٘ طفَ ٍخ فَ ِبرَا
ِ ْ ََخٍَك
َ ْٔ اَّل
O insanı, döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Bir de bakarsın ki Allah‟a açık bir düşman kesilir.

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاٌ ِؼُٟ ْؾ٠ ْٓ َِ  خ ٍَْمَُٗ لَب َيِٟ
ٌُ ١ِ۪  َسٟ
َ َٚ
َ ظ َش
َ ظ
َ ِ٘ َٚ َب
َ َٔغَٚ ة ٌََٕب َِض َ ًَل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri
kim diriltebilir ki?”
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(Rad 13/5)

ُْ ِٙ ّا ِث َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ٌَٰ ِئ َه اٌَّزُٚ۬ ُ  ٍذ ا٠ ۪ك َعذ
ٌ ا ِْْ ر َ ْؼ َغتْ َف َؼ َغَٚ
ٍ ٍَْ  خٟ ۪ ُْ َء ِارَا ُوَّٕب ر ُ َشاثًب َءأَِّب ٌَفُٙ ٌُْٛ ت َل
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  ٌَٰ ِئ َه اُٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِٙ  ا َ ْػَٕب ِلٟ ۪ ٌَٰ ِئ َه ْاَّلَ ْغ ََل ُي فُٚ۬ ُ اَٚ
ِ ٌَّٕبة ا
Hayret ediyorsan asıl hayret onların şu sözlerinedir: “Toprak olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten yeni
yaratılmış bir bedende mi olacağız?”. Rablerini görmezlikten gelenler işte onlardır. Halkalar onların
boyunlarında olacaktır. Onlar o ateşin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Nahl 16/38)

ُ َ ْج َؼ٠  ُْ ََّلِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ ذَ اْٙ بّٰللِ َع
 ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َشَٚ  ِٗ َؽمًّب١ْ ٍَ ْػذًا َػَٚ ٍَٰٝ دُ َثُّٛ ٠َ ْٓ َِ َُّللا
ش ه
ا ِث هُّٛ غ
َ ا َ ْلَٚ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ بط ََّل
ِ ٌَّٕا
“Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez” diye bütün güçleriyle yemin ettiler. Hayır! Bu Allah‟ın verdiği gerçek
sözdür ama bunu insanların çoğu bilmezler.

(Hac 22/5)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
ْٓ ِِ َُّ ُ طفَ ٍخ ص
ِ ت َِِٓ ْاٌجَ ْؼ
ٍ ش فَ ِبَّٔب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
ٍ ٠ْ  َسٟ ۪بط ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ف
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََب ا٠
ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ ؾب ُء ا
َ َٔ  ْاَّلَ ْس َؽ ِبَ َِبُِٟٔ ِم ُّش فَٚ ُْ َّٓ ٌَ ُى١ِ َ ِْش ُِخٍََّمَ ٍخ ٌُِٕج١ َغَٚ عغَ ٍخ ُِخٍََّمَ ٍخ
ْ ُِ ْٓ ِِ َُّ ُ َػٍَمَ ٍخ ص
ُ َ ا اُٛ ص ُ َُّ ُٔ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِغ ْف ًَل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُغًّّٝ غ
 ا َ ْسرَ ِيٌَِٰٝ ُ َشدُّ ا٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ ؽذَّ ُو
َ ُِ
ب ْاٌ َّب َءَٙ ١ْ ٍََبِذَح ً فَ ِبرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
َ ٍُ ٍْ َ ْؼٍَ َُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِػ٠  ََْل١ْاٌؼُ ُّ ِش ٌِ َى
ِ ٘ض
َ  ْاَّلَ ْسٜر َ َشَٚ ْـًٔب١ؽ
ْ َ ا َ ْٔجَزَٚ ذ
ْ َ َسثَٚ د
ْ ا ْ٘ز َ َّض
ٍظ١۪ٙ َطٍ ثْٚ َذ ِِ ْٓ ُو ًِّ ص
Ey insanlar! Kabirlerden kalkma konusunda şüpheniz varsa: Sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan, sonra
alakadan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık. Bu, size olup biteni açıklamamız
içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belirli bir süreye kadar rahimlerde tutar, sonra sizi bir çocuk olarak
çıkarırız. Sonra da güçlü kuvvetli halinize gelesiniz diye. Kiminiz vefat ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün
çağına kadar yaşatılır ki bilirken bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru görürsün ama üzerine suyu indirdik mi
kıpırdar, kabarır ve her türlü güzel bitkiden çiftleri bitirir.

(Hac 22/6)

ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ أََُّٗ َػَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاُٟ ْؾ٠ ََُّٗٔاَٚ  ْاٌ َؾ ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
Bu, Allah‟ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O‟dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Kıyame 75/3)

َ بْ اٌََّ ْٓ ٔ َْغ َّ َغ ِػ
ُ غ
َُِٗ ظب
ُ غ
ِْ ت
َ ْٔ اَّل
َ  ْؾ٠َ َ ا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
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(Kıyame 75/4)

َُٗٔ َثَٕبٞ
َ ُٔ ْْ َ  اٍَٰٝ َٓ َػ٠ لَبد ِ۪سٍَٰٝ َث
َ ِٛ ّ غ
Evet, onların parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

(Yasin 36/79)

ٌُ ١ ٍ۪ك َػ
َ ْٔ َ  اٞ ۪ب اٌَّزَٙ ١١۪ ُ ْؾ٠ ًْ ُل
ٍ ٍَْ  ِث ُى ًِّ خَٛ ُ٘ َٚ  َي َِ َّش ٍحَّٚ َ ؾب َ َ٘ب ا
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.”
(İsra 17/49)

َ ا َءاِرَا ُوَّٕب ِػٌُٛلَبَٚ
ذًا٠ َْ۪ خ ٍَْمًب َعذُٛصُٛ ُسفَبرًب َ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)

ذًا٠ ۪ َؽذْٚ َ بسح ً ا
َ ا ِؽ َغُٛٔٛلُ ًْ ُو
De ki “İster taşa, ister demire dönüşün.

(İsra 17/51)

َ َ فٞ ۪ذَُٔب لُ ًِ اٌَّز١ُ ۪ؼ٠ ْٓ َِ ٌَُُْٛٛم١َ غ
 َي َِ َّش ٍحَّٚ َ ط َش ُو ُْ ا
ُ ٟ ۪ ْىجُ ُش ف٠َ  خ ٍَْمًب ِِ َّّبْٚ َ ا
َ َس ُو ُْ فُٚ
ِ صذ
جًب٠َْ لَ ۪شٛ ُى٠َ ْْ َ  اٝ َٰ لُ ًْ َػغَٛ ُ٘ َْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ ُْ ُٙ ع
َ  َْه ُس ۫ ُؤ١ٌََِْ اُُٛ ْٕ ِغع١غ
َ َ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.”

(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٠ ْف
ش١
ٌ ۪غ٠َ َِّللا
 هٍَٝذُُٖ ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َّللاُ ْاٌخ ٍَْكَ ص
ئ ه
َ ١ا َوْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ إٌَّ ْؾبَح
ُ ْٔ ض فَب
ُ ُ ْٕ ِؾ٠ َُّللا
اَّل ِخ َشح َ ا َِّْ ه
ْف ثَذَا َ ْاٌخ ٍَْكَ ص ُ َُّ ه
ِ  ْاَّلَ ْسِٟا فٚش١
ُ لُ ًْ ۪ع
ََّللا
َ ١ا َوٚظ ُش
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah‟ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.”. İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.
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(Rum 30/11)

َه
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِذُُٖ ص ُ َُّ ا١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠َ َُّللا
İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah‟tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Yasin 36/80)

َّ ٌ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ َِِٓ اٞ ۪اٌََّز
َُْٚلِذَُٛبسا فَ ِبرَا ا َ ْٔز ُ ُْ ِِ ُْٕٗ ر
ً ٔ ع ِش
َ ؾ َغ ِش ْاَّلَ ْخ
O, yeşil ağaçtan, sizin için ateş oluşturandır, siz onu yakarsınız.
(Vakıa 56/71)

َْٚسٛ
ُ ُ  رٟ ۪بس اٌَّز
َ ٌَّٕز ُ ُُ ا٠ْ َ اَفَ َشا
Tutuşturduğunuz ateşi de mi düşünmediniz?

(Vakıa 56/72)

َ ُْ ُ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا َ ْٔؾَأْر
َْب ا َ َْ ٔ َْؾ ُٓ ْاٌ ُّ ْٕ ِؾ ۫ ُإَٙ َ ؽ َغ َشر
Onun ağacını siz mi oluşturuyorsunuz yoksa oluşturan biz miyiz?

(Vakıa 56/73)

َٓ٠۪ٛ ػب ٌِ ٍْ ُّ ْم
ً  َِزَبَٚ ً ٔ َْؾ ُٓ َعؼَ ٍَْٕبَ٘ب ر َ ْز ِو َشح
Biz ateşi, hem bilgi konusu hem ihtiyacı olanlar için yararlı bir şey haline getirdik.

(Vakıa 56/74)

ُ١ِ غ ِجّ ْؼ ِثب ْع ُِ َس ِثّ َه ْاٌ َؼ ۪ظ
َ َف
Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.

(Neml 27/60)

 َغ ٍخْٙ َاد ث
ِ اَٛ ََّّٰا َ َِّ ْٓ َخٍَكَ اٌغ
َ َبء َِب ًء فَب َ ْٔجَزَْٕب ثِ۪ٗ َؽذَا ِئكَ ر
َّ ٌا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ اَٚ ض
ِ َّ غ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ اَُِٛب َوبَْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ ر ُ ْٕجِز
ٌََُْٛ ْؼ ِذ٠ ٌَ ْٛ ََّللاِ ثَ ًْ ُ٘ ُْ ل
ؽ َغ َشَ٘ب َءا ٌٌَِٰٗ َِ َغ ه
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren hiç iyi olmaz
mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar
yoldan ayrılmış bir halktır.
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(Yasin 36/81)

 ْاٌخ َََّل ُقَٛ ُ٘ َٚ ٍَٰٝ َ ُْ ثُٙ ٍََْ ْخٍُكَ ِِض٠ ْْ َ  اٍَٰٝ ض ثِمَبد ٍِس َػ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ْ۪ظ اٌَّز
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ ١ٌََٚ َ ا
ُُ ١ ٍْ۪اٌ َؼ
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O,
her şeyi bilen yaratıcıdır.
(Hicr 15/85)

ص ْف َؼ
ِ اَٛ ََّّٰ َِب َخٍَ ْمَٕب اٌغَٚ
َّ ٌا َِّْ اَٚ ك
ْ َخٌ فَب١ِغب َػخَ َ ََّٰلر
َّ ٌصفَؼِ ا
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ّ  َّب ا ََِّّل ِث ْبٌ َؾُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ًَ ١ّ۪ ْاٌ َغ
Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil, gerçek varlıklar olarak yarattık. Kıyamet saati nasıl
olsa gelecektir. Öyleyse sen de bunlara yeni bir sayfa aç, hiç bir şey olmamış gibi güzel davran.

(Hicr 15/86)

ُُ ١ ٍَ۪ ْاٌخ َََّل ُق ْاٌؼَٛ ُ٘ ا َِّْ َسث ََّه
Yaratan ve her şeyi bilen Rabbindir.

(Mümin 40/57)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََّل
ِ اَٛ ٌَََّّٰخ ٍَْ ُك اٌغ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ بط
ِ ٌَّٕك ا
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ٍَْ ض ا َ ْوجَ ُش ِِ ْٓ خ
Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan elbette daha büyük bir olaydır. Fakat insanların çoğu bunu
bilmez.

(Yasin 36/82)

ُ َ ُى١َ َي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُٛم٠ ْْ َ ْـًٔب ا١ؽ
ْٛ
َ َأَِّ َّب ا َ ِْ ُشُٖ اِرَا ا َ َساد
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.
(Bakara 2/117 )

َٰ َاِرَا لَٚ ض
ُْ َٛ ُى١َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُٛم٠  ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّبٝع
ِ اَٛ ََّّٰ ُغ اٌغ٠ ۪ثَذ
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O‟dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey
oluşur.
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(Enam 6/73)

ُ  ُى١َ َ ُي ُو ْٓ فُٛم٠َ ََ ْٛ َ٠َٚ ك
ٌََُٗٚ ٌُُٗ ْاٌ َؾ ُّكْٛ َْ لٛ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َؾ
َّ ٌاَٚ ت
ش١
ُّ ٌ اُٟ ْٕفَ ُخ ِف٠ ََ ْٛ ٠َ ُْاٌ ُّ ٍْه
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ ْاٌ َؾ ۪ىَٛ ُ٘ َٚ بدَ ِحَٙ ؾ
ِ ١ْ َس َ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.

(Mümin 40/68)

َٰ َذُ فَ ِبرَا ل١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
ُ  ُى١َ َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُٛم٠  ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّبٝع
ْٛ
۪ ُ ْؾ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Canı veren O‟dur; öldüren de O. O, bir işe karar verirse, sadece “Ol” der ve o şey oluşur.

(Yasin 36/83)

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ ٍءَٟ
ُ َف
ْ دُ ُو ًِّ ؽَٛ ِذٖ۪ ٍََِ ُى١ ِثٞ ۪غ ْج َؾبَْ اٌَّز
Her şeyin yönetimini elinde tutan Allah‟ın bir eksiği yoktur. Hepiniz O‟nun huzuruna
çıkarılacaksınız.”
(Al-i İmran 3/26)

ؾب ُء
َ َ ر ُ ِؼ ُّض َِ ْٓ رَٚ ؾب ٌۘ ُء
َ َ ع ْاٌ ُّ ٍْ َه ِِ َّّ ْٓ ر
َ َ  ْاٌ ُّ ٍْ َه َِ ْٓ رِٟ َُّ َِب ٌِ َه ْاٌ ُّ ٍْ ِه رُإْ رُٙ لُ ًِ اٌٍه
ُ ر َ ْٕ ِضَٚ ؾب ُء
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  ُْش أَِّ َه َػ١ِن ْاٌ َخ
َ َ ر ُ ِز ُّي َِ ْٓ رَٚ
َ َذ١ِؾب ُء ث
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
De ki “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah‟ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın.
Tercih ettiğin kişiyi üstün kılar yine tercih ettiğin kişiyi alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Sen her şeye
bir ölçü koyarsın.”

(Zuhruf 43/85)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ غب َػ ِخ
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪بس َن اٌَّز
َّ ٌ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ اَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ َرَجَٚ
َُْٛر ُ ْش َعؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi
O‟nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.
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