SAFFAT SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِز
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْز
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Saffat 37/1)

صفًّ َۙب
ِ صبـَّب
ََّّٓ ٌاَٚ
َ د
Çizgisini bozmayanlara,

(Saffat 37/2)

َّ َـ
د صَ ْخ ًش َۙا
ِ اخ َشا
ِ بٌض
Geçit vermeyenlere,

(Saffat 37/3)

د ِر ْو ًش َۙا
ِ ب١َ ٌِ ـَبٌزَّب
Zikrin izinden ayrılmayanlara and olsun ki,

(Saffat 37/4)

ازذ
ِ َٛ ٌَ ُْ  ُىَٙ ٌَِٰ ا َِّْ ا
Sizin ilahınız tek bir ilahtır.
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(Bakara 2/163)

ُُ ١اٌش ۪ز
ِ َٚ ٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ اَٚ
َّ ُٓ َّٰاٌش ْز
َّ َٛ ُ٘ از َۚذ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O‟dur.

(Nahl 16/22)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪از َۚذ ـَبٌَّز
َْٚ ُ٘ ُْ ُِ ْغز َ ْىجِ ُشَٚ  ُْ ُِ ْٕ ِى َشحُٙ ُثٍُُٛبَل ِخ َشحِ ل
ِ َٚ ٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Saffat 37/5)

ق
ِ اَٛ َََّّٰسةُّ اٌغ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ  َسةُّ ْاٌ َّشَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ َبس
O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Güneşin doğuş noktalarının da Rabbidir.
(Meryem 19/65)

َ ص
ًّب١ِّ ع
ِ اَٛ َََّّٰسةُّ اٌغ
ْ اَٚ ُٖ َّب ـَب ْعجُ ْذُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ٌَُٗ ُُ ٍَط ِج ْش ٌِ ِعجَبدَرِ۪ٗ ٘ ًَْ ر َ ْع
O, göklerin, yerin ve onların arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse sen ona kulluk et ve kullukta sebat et!
Onun özelliklerine sahip başka birini biliyor musun?”

(Mearic 70/40)

َۙ ة أَِّب ٌَمَبد ُِس
َْٚ
ِ َبس
ِ  ْاٌ َّؽَٚ ق
ِ ـَ ََّٓل ا ُ ْل ِغ ُُ ثِ َشةّ ِ ْاٌ َّش
ِ َبس
Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.

(Saffat 37/6)

ت
َّ ٌََّّٕب ا٠ َأَِّب ص
ِ َۙ ا ِوَٛ ٕ ٍَۨخ ْاٌ َى٠ب ثِ ۪ض١َ ْٔ ُّغ ََّّٓب َء اٌذ
Biz, en yakınınızda olan göğü bir süsle; yıldızlarla süsledik.
(Hicr 15/16)

َۙ بظ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌ اٌَِٟمَ ْذ َخ َع ٍَْٕب ـَٚ
ِ ََّّٓ غ
ِ ٌٍَِّٕ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ  ًخبٚبء ثُ ُش
Gökte burçlar oluşturduk. Seyredenler için onları süsledik.
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(Fussilet 41/12)

َٰ َـَم
ب١َ ْٔ ُّغ ََّّٓب َء اٌذ
َّ ٌََّّٕب ا٠ َصَٚ ع ََّّٓبء ا َ ِْ َشَ٘ب
َ ًِّ  ُوٟ ۪ ـٝ َٰزْٚ َ اَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ ٠َ ٟ ۪اد ـَٛ َّٰع
َ ع ْج َع
َ َّٓ ُٙ ١ع
ً  ِز ْفَٚ  َۗ َر١ص ۪بث
ُ١ِ ٍ۪ض ْاٌ َع٠
ُ ۪ظب َٰر ٌِ َه ر َ ْمذ
َ َّ ِث
ِ ش ْاٌ َع ۪ض٠
İki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de kandillerle
süslemiş ve korumuştur. İşte bu, üstün ve bilgili olan Allah‟ın koyduğu ölçüdür.

(Kaf 50/6)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ٍََاَـ
جٚب ِِ ْٓ ـُ ُشَٙ ٌَ  َِبَٚ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ َٕبَ٘ب١ْ ََْٕؿ ث
َّ ٌ اٌَِٝا اٚظ َُّٓش
ِ ََّّٓ غ
َ ١ ُْ َوُٙ َلْٛ َبء ـ
Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltmişiz ve nasıl süslemişiz. Onda çatlaklıklar yoktur.

(Mülk 67/5)

َّ ٌٍِ  ًِبٛ َخ َع ٍَْٕبَ٘ب ُس ُخَٚ  َر١ص ۪بث
اة
۪ ١َ ش
َّ ٌََّّٕب ا٠ ٌََمَ ْذ صَٚ
َ َ عز
َ ُْ ُٙ ٌَ ا َ ْعز َ ْذَٔبَٚ ٓ١
َ َّ ب ِث١َ ْٔ ُّغ ََّّٓب َء اٌذ
ِ بغ
ش١
َّ ٌا
ِ غ ۪ع
En yakın göğü kandillerle süsledik. Orayı şeytanlar için taşlama yeri yaptık ve onlara alevli bir ateş hazırladık.

(Saffat 37/7)

ً  ِز ْفَٚ
َ ١ْ ش
بس َۚد
َ ًِّ ظب ِِ ْٓ ُو
ِ َِ ْطب
Onu, her hayırsız şeytana karşı da koruduk.
(Hicr 15/17)

ْ  َز ِفَٚ
َ ١ْ ش
ُ١َۙ طبْ َس ۪خ
َ ًِّ ظَٕبَ٘ب ِِ ْٓ ُو
Göğü, taşlanmış şeytanların hepsinden koruduk.

(Hicr 15/18)

ٓ١بة ُِ ۪جَٙ غ ّْ َع ـَبَرْجَ َعُٗ ِش
َّ ٌا ََِّل َِ ِٓ ا ْعز َ َشقَ ا
Ancak kulak hırsızlığı, dinleme yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder.

(Saffat 37/8)

َْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َخبِٔ َۗتُُٛ ْمزَـ٠َٚ ٍَْٰٝ ل ْاَلَع
َّ َ٠ ََل
ِ َ َّ ٌ ْاٌََِْٝ اُٛغ َّّع
Onlar Mele-i A’lâ’yı, yüce meclisi dinleyemez; her taraftan taşlanırlar.
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(Şuara 26/210)

َّ ٌذ ِث ِٗ ا
ْ ٌَ َِب رَٕ ََّضَٚ
ُ بغ
ٓ١
۪ ١َ ش
Kur‟ân‟ı şeytanlar indirmedi.

(Şuara 26/211)

َُْٛع١َ ْغز َ ۪ط٠  َِبَٚ ُْ ُٙ ٌَ َٟ ْٕجَ ۪ؽ٠  َِبَٚ
Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.

(Şuara 26/212)

ٌَُْٛٚغ ّْعِ ٌَ َّ ْع ُض
َّ ٌ ُْ َع ِٓ اُٙ َِّٔا
Onlar, onları dinlemekten engellenmişlerdir.

(Saffat 37/9)

اص َۙت
ً دُ ُز
ِ َٚ عزَاة
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ساٛ
Hep kovulurlar. Azap yakalarını bırakmaz.

(Saffat 37/10)

ْ ؿ ْاٌخ
بة ثَبلِتَٙ َطفَخَ ـَبَرْجَ َعُٗ ِش
ِ ا ََِّل َِ ْٓ خ
َ َط
Onlardan kim bilgi hırsızlığı yaparsa, delici bir ateş parçası hemen onun peşine düşer.
(Cin 72/8)

ُ َٚ ذًا٠ ۪شذ
ْ َ  َخ ْذَٔبَ٘ب ُِ ٍِئَٛ َغ ََّّٓب َء ـ
جً َۙبُٙ ش
َ عب
َّ ٌأََّب ٌَ َّ ْغَٕب اَٚ
ً ذ َز َش
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

(Cin 72/9)

َٰ ْ  ْغز َ ِّع٠َ ْٓ َّ َغ ّْع ـ
صذ ًَۙا
َ بثًب َسَٙ  ِد ْذ ٌَُٗ ِش٠َ َْاَل
ِ
ِ َّ ٌٍِ َب َِمَب ِعذَٙ ْٕ ِِ ُ أََّب ُوَّٕب َٔ ْمعُذَٚ
Hâlbuki biz orada bazı yerlere oturur, yüce meclisi dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş
parçasıyla karşılaşıyor.
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(Cin 72/10)

شذ ًَۙا
َ  ُْ َسُٙ ُّ ُْ َسثِٙ ض ا َ َْ ا َ َسادَ ِث
ِ  ْاَلَ ْسٟذَ ِث َّ ْٓ ِـ٠ اَش ٌَّش ا ُ ۪سٞأََّب ََل َٔ ْذ ۪ َّٓسَٚ
Yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor, yoksa Rableri onları olgunlaştırmak mı istiyor; bir türlü
anlayamıyorduk.

(Cin 72/11)

َ َْ َٰر ٌِ َه ُوَّٕبُٚ َِِّٕب دَٚ َْٛصب ٌِ ُس
غ ََّٓشائِكَ لِذَد ًَۙا
َّ ٌأََّب َِِّٕب اَٚ
Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.

(Cin 72/12)

َ أََّبَٚ
ٌَ ْٓ ُٔ ْع ِدضَ ُٖ ٘ ََشثً َۙبَٚ ض
ظَٕ ََّّٕٓب ا َ ْْ ٌَ ْٓ ُٔ ْع ِدضَ ه
ِ  ْاَلَ ْسَِّٟللاَ ـ
Yeryüzünde Allah‟tan gizli bir şey yapamayacağımızı anladık. Başka yere de kaçsak yapamayız.

(Saffat 37/11)

ٓ ََل ِصة١شذُّ خ ٍَْمًب ا َ َْ َِ ْٓ َخٍَ ْمَٕب أَِّب َخٍَ ْمَٕبُ٘ ُْ ِِ ْٓ ۪غ
َ َ  ُْ اَُ٘ ُْ اِٙ ِـَب ْعز َ ْفز
Şu insanlardan tutarlı bir görüş iste; kendi yarattıkları mı güçlüdür, yoksa bizim yarattığımız
mı? Biz kendilerini yapışkan çamurdan yarattık.
(Müminun 23/14)

ْ ٌُّٕث ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِعْٛ غ
َ عؽَخَ ِع
َب
ْ ُّ ٌعؽَخً ـَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َعٍَمَخً ـَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌ َعٍَمَخ
َ ظب ًِب ـَ َى
َ ظ
َٓ١ ۪غ ُٓ ْاٌخَب ٌِم
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْز
َ ٌََ ْس ًّ َۗب ث ُ َُّ ا َ ْٔشَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ََش ـَزَج
Sonra nutfeyi, alaka haline getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve
kemikleri etle donattık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah,
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Saffat 37/12)

َْٚ ْغخ َُش٠َ َٚ ْذ
َ َث ًْ َع ِدج
Sen bu soruya şaşırdın, ama onlar hafife alıyorlar.
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(Saffat 37/13)

ََْٚ ْز ُو ُش٠ ا ََلٚاِرَا رُ ِ ّو ُشَٚ
Doğru bilgi hatırlatıldığında o bilgiyle ilgilenmiyorlar.
(Tevbe 9/124)

ْ ٌَاِرَا ََِّٓب ا ُ ْٔ ِضَٚ
ُْ ُٙ ْا ـَضَ ادَرَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّبًٔ َۚب ـَب َ َِّب اٌَّز٠ُّ ُى ُْ صَ ادَرُْٗ َٰ٘ ِزٖ۪ َّٓ ۪ا٠َ ُي اَُٛم٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِّ َسح ـٛ
ُ ذ
َ ع
ََْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠ ُْ ُ٘ َٚ  َّبًٔب٠۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu, birbirlerine müjdelerler.

(Tevbe 9/125)

َْٚ ُ٘ ُْ َوب ِـ ُشَٚ اُٛ َِبرَٚ ُْ ِٙ  ِس ْخ ِغٌَِٰٝ غب ا
ً  ُْ ِس ْخُٙ ْ ُْ َِ َشض ـَضَ ادَرِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ـ٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kâfir olarak ölürler.

(Tevbe 9/126)

ََْٚزَّ َّو ُش٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ َُْٛثَُٛز٠  ِْٓ ث ُ َُّ ََل١َ َِ َّشرْٚ َ  ُو ًِّ َعبَ َِ َّشح ً اٟ َْ۪ ـَُُٕٛ ْفز٠ ُْ ُٙ َََّْٔ اْٚ َ َش٠  ََلَٚ َ ا
Her yıl bir ya da iki kere sıkıntıya sokulduklarını görmüyorlar mı? Ama yine de tevbe etmiyorlar ve akıllarını
başlarına almıyorlar.

(Tevbe 9/127)

َ َٔ سحٛ
ْ ٌَاِرَا ََِّٓب ا ُ ْٔ ِضَٚ
اُٛص َشـ
ُ ظ َش َث ْع
ُ ذ
َ ْٔ  ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َزذ ث ُ َُّ ا٠ َٰش٠َ ًَْ ٘  َث ْعطٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ع
َ ع
َُْٛٙ َ ْفم٠َ َ ََلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔ ُْ ِثبُٙ  َثٍَُُّٛللاُ ل
ؾ ه
َ
َ ص َش
Bir sure indirilince biri diğerine bakar “Gören biri var mı?” der, sonra da dönüp giderler. Allah da onların
kalplerini döndürür. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.

(Saffat 37/14)

َْٚ ْغز َ ْغ ِخ ُش٠َ ًخ٠َ ا َٰاْٚ َ اِرَا َساَٚ
Bir âyet gördüklerinde hafife almaya çalışıyorlar.
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(Enam 6/5)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ  ْغز٠َ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ ا َ ْٔ َٰ َّٓج ُ۬ ُإا َِب َوبِٙ ١ ۪أْر٠َ ؾ
َ َك ٌَ َّّب ََّٓخب َء ُ٘ ُْ ـ
َ ْٛ غ
ِ ّ ا ِث ْبٌ َسُٛـَمَ ْذ َوزَّث
Kendilerine gelen bu gerçek karşısında kesinlikle yalana sarılırlar. Hafife aldıkları şeyin haberleri yakında onlara
gelecektir.

(Kehf 18/106)

اًٚ  ُ٘ ُضٟ ٍ۪ع
ُ  ُسَٚ ٟ ۪بر٠َ ا َٰاَُّٚٓار َّ َخزَٚ إَّٚ ُُ ِث َّب َوفَ ُشَٙ َٰر ٌِ َه َخ ََّٓضا ُ۬ ُؤ ُ٘ ُْ َخ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve
elçilerimi hafife almışlardır.

(Casiye 45/8)

ّ َ َۚب ـَجَٙ َ ْغ َّ ْع٠ ُْ ٌَ ْْ َ ص ُّش ُِ ْغز َ ْى ِج ًشا َوب
ُ١ ٌَ۪ش ِْشُٖ ثِ َعزَاة ا
ِ َب٠َ ْغ َّ ُع َٰا٠
د ه
ِ ُ٠ َُّ ُ  ِٗ ث١ْ ٍَ َعٍَٰٝ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah‟ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Casiye 45/9)

ٓ١۪ٙ ُِ  ُْ َعزَاةُٙ ٌَ  َٰ ٌَّٓئِ َهُٚ۬ ُ ا اًٚ ْـًٔ ٍۨب ار َّ َخزََ٘ب ُ٘ ُض١ش
َ َبرَِٕب٠اِرَا َع ٍِ َُ ِِ ْٓ َٰاَٚ
Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de hafife alır. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(Saffat 37/15)

َۚ ا ا ِْْ َٰ٘ َّٓزَا ا ََِّل ِع ْسش ُِ ۪جٌَُّٛٓ لَبٚ
ٓ١
َ
Şöyle diyorlar: “Bu, açıkça bir göz boyamadan başka bir şey değildir.
(Enam 6/7)

َ  ِل ْشٟ ۪ َْه ِوزَبثًب ـ١ٍَ ٔ ََّض ٌَْٕب َعْٛ ٌََٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ َّٓزَا ا ََِّل ِع ْسشَٚٓ َوفَ َُّٓش٠ ۪ ُْ ٌَمَب َي اٌَّزِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ُٖ ِثبٛغ
ُ َّ ٍََغبط ـ
ٓ١ُِ ۪ج
Sana kağıda yazılı bir belge indirsek de elleriyle ona dokunsalar, gerçekleri görmezlikte direnen kâfirler şöyle
derler: “Bu apaçık büyüden başka bir şey değil ki!”

(Araf 7/132)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َۙب ـَ َّب ٔ َْس ُٓ ٌَ َه ِث ُّإَٙ َخ ٌِز َ ْغ َس َشَٔب ِث٠ َّب رَأْرَِٕب ِث۪ٗ ِِ ْٓ َٰاْٙ َِ اٌُٛلَبَٚ
Dediler ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”
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(Hud 11/7)

ُ  َوبَْ َع ْشَٚ ََّب٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ـ
ُْ  ُوَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ بء
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ِ ََّّٓ ٌ ْاٍَٝشُٗ َع
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِْْ ا اَٚٓ َوفَ َُّٓش٠ ٌَ۪ َّٓ اٌَّزُٛم١َ ٌَ د
ِ ْٛ َّ ٌَْ ِِ ْٓ َث ْع ِذ ْاُٛثُٛذ أَِّ ُى ُْ َِ ْجع
َ ٍْ ٌَُ ِئ ْٓ لَٚ غ ُٓ َع َّ ًل
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْز٠َا
ٓ١َٰ٘ َّٓزَا ا ََِّل ِع ْسش ُِ ۪ج
Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan Allah‟tır. Bunu, sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve hanginizin daha
iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. O sırada yönetim merkezi suyun üstündeydi. Onlara: “Öldükten
sonra tekrar dirileceksiniz.” desen ayetleri görmezlikten gelenler, hemen cevabı yapıştırır ve “Bu açıkça bizi
büyüleme çabasından başka bir şey değil.” derler.

(Sebe 34/43)

ُ َ ْعجُذ٠ َْصذَّ ُو ُْ َع َّّب َوب
ُ َ٠ ْْ َ ذُ ا٠ُ ۪ش٠ ًا َِب َٰ٘ َّٓزَا ا ََِّل َس ُخٌَُّٕٛبد لَب١ِ ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َعٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ُ۬
ك ٌَ َّّب ََّٓخب َء ُ٘ َۙ ُْ ا ِْْ َٰ٘ َّٓزَا ا ََِّل
ِ ّ ا ٌِ ٍْ َسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ ٜا َِب َٰ٘ َّٓزَا ا َََِّّٓل اِ ْـه ُِ ْفز َ ًشٌُٛلَبَٚ ُْ َۚ َٰاثََّٓب ُؤ ُو
ٓ١ِع ْسش ُِ ۪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.”

(Saffat 37/16)

َۙ ُ ثُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجع
َ  ِعَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َءاِرَا ِِزَْٕب
َْٛ
Yani ölüp de toprak ve kemikler haline geldikten sonra, gerçekten tekrar kalkacak mıyız?

(Saffat 37/17)

ٌََُّْٛٚ َ َٰاثََّٓب ُ۬ ُؤَٔب ْاَلَٚ َ ا
Geçmiş büyüklerimiz de mi kalkacak?”
(Vakıa 56/47)

َۙ ُ ثُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجع
َ  ِعَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌَُُٛٛم٠ اُٛٔ َوبَٚ
َْٛ
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,
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(Vakıa 56/48)

ٌََُّْٛٚ َ َٰا َثَّٓب ُ۬ ُؤَٔب ْاَلَٚ َ ا
“Eski atalarımız da mı kalkacak!” derlerdi.

(Vakıa 56/49)

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

(Vakıa 56/50)

ٍََُٛ َِ ْعْٛ ٠َ د
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛعُّٛ ٌَ َّ ْد
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”.

(Saffat 37/18)

َۚ اخ ُش
َْٚ
ِ َا َ ْٔز ُ ُْ دَٚ ُْ َلُ ًْ َٔع
De ki: “Evet! Hem de siz alçaltılmış bir halde olacaksınız.
(Şura 42/45)

ُ ْٕ َ٠ َٓ َِِٓ اٌزُّ ِّي١ب خَب ِش ۪عَٙ ١ْ ٍََْ َعُُٛ ْع َشظ٠ ُْ ُٙ ٠ر َ َٰشَٚ
َ ْٓ ِِ َْٚظ ُش
َٓ٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ ٟ
ّ غ ْشؾ َخ ِف
َّ َِّْ  َّ ِخ ا َ َََّٓل ا١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
ٟ َ۪ٓ ـ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِّٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ا ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شَُّٕٛٓ َِ َٰا
ُ١ َ۪عزَاة ُِم
Onların, ateşin karşısına, itibarsızlıktan dolayı boyunlarını bükmüş halde çıkarıldıklarını göreceksin. Göz ucuyla
bakınacaklar, inanıp güvenenler ise şöyle diyeceklerdir: “Demek ki asıl kaybedenler, kıyamet günü kendini ve
ailesini kaybedenlermiş.”. Bilin ki yanlışlar içindeki o kimseler, kalıcı bir azap içinde olacaklardır.

(Kalem 68/42)

َۙ ُع١َ ْغز َ ۪ط٠  ِد ـَ َلٛغ ُد
َْٛ
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠َٚ عبق
ُ ُ ْىش٠ ََ ْٛ َ٠
َ ْٓ َؿ َع
O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.

(Kalem 68/43)

َُّْٛ ٌِ عب
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠ اُٛٔلَ ْذ َوبَٚ  ُْ رٌَِّخُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ ُْ َُ٘ٚ  ِدٛغ ُد
َ خَب ِش َعخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakacaklar, alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de secdeye
çağrılmışlardı.
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(Mearic 70/44)

َُْٚ َعذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّخ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِش َعخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.

(Saffat 37/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ ازذَح ـَ ِبرَا
َْٚظ ُش
ِ َٚ  صَ ْخ َشحٟ
َ ِ٘ ـَ ِبَّٔ َّب
Tekrar kalkma işi bir komuta bakar; o zaman anlarlar.
(Yasin 36/29)

ْ ٔا ِْْ َوب
ََُْٚبِذ
ِ ازذَح ً ـَ ِبرَا ُ٘ ُْ خ
ِ َٚ ً َسخ١ْ ص
َ َذ ا ََِّل
Yaptığımız tek bir seslenme oldu, hepsi birden alevi sönmüş ateşe döndüler.

(Yasin 36/49)

ُ ْٕ ٠َ َِب
َُّْٛ ص
ِ َٚ ً َسخ١ْ ص
ّ ِ َ ِخ٠ ُْ َُ٘ٚ ُْ ُ٘ ُازذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َْ ا ََِّلٚظ ُش
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.

(Yasin 36/50)

ََُْٛ ْش ِخع٠ ُْ ِٙ ٍِ ْ٘ َ  اٌَِّٝٓ َٰ  َََّٓل اَٚ ًَخ١ص
ِ ْٛ َ َْ رُٛع١َ ْغز َ ۪ط٠ ـَ َل
Artık bir kimseye ne bir tembihte bulunma imkânları olur ne de ailelerine dönebilirler.

(Yasin 36/53)

ْ ٔا ِْْ َوب
َْٚع ُش
ِ َٚ ً َسخ١ْ ص
َ َٕب ُِ ْس٠ْ َع ٌَذ١ّ۪ ازذَح ً ـَ ِبرَا ُ٘ ُْ َخ
َ َذ ا ََِّل
O, tek bir seslenme olur, derhal hepsi huzurumuza çıkarılır.

(Saffat 37/20)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ٍََٕب َٰ٘زَا٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَبَٚ
“Vay başımıza gelenler; bu, hesap günü yahu!” derler.
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(İnfitar 82/17)

ٓ٠ّ َُ اٌ ۪ذْٛ ٠َ ه َِب٠
َ  ََِّٓب ا َ ْد َٰسَٚ
Hesap verme günü nedir, sen ne bileceksin?

(İnfitar 82/18)

ٓ٠ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ه َِب٠
َ ث ُ َُّ ََِّٓب ا َ ْد َٰس
Gerçekten, sen ne bileceksin hesap verme gününün ne olduğunu?

(İnfitar 82/19)

 َِئِز ِ هّٰللْٛ ٠َ  ْاَلَ ِْ ُشَٚ ْـًٔب١ش
َ  ََ ََل ر َ ّْ ٍِهُ َٔ ْفظ ٌَِٕ ْفظْٛ ٠َ
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah‟ındır.

(Saffat 37/21)

َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪ص ًِ اٌَّز
ْ َ َُ ْاٌفْٛ ٠َ َٰ٘زَا
“İşte bu, sizin yalan saydığınız ayrışma günüdür.” denir.
(Mürselat 77/12)

ْ ٍََ ا ُ ِ ّخْٛ ٠َ ِ ٞ
ذ
ّ ََِل
Buluşma hangi güne bırakıldı?

(Mürselat 77/13)

ًِ َۚ ص
ْ َ َِ ْاٌفْٛ َ١ٌِ
Tabii ki ayırma gününe.

(Mürselat 77/14)

ًِ ص
َ  ََِّٓب ا َ ْد َٰسَٚ
ْ َ َُ ْاٌفْٛ َ٠ ه َِب٠
Ayırma günü nedir, sen nereden bileceksin?

(Mürselat 77/15)

َٓ١ َِ ِئز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًْ٠َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.
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(Mürselat 77/16)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ ٍِ ِه ْاَلْٙ ُٔ ُْ ٌََا
Sizden öncekileri etkisizleştirmedik mi?

(Mürselat 77/17)

َٰ ْ ُُ ُٙ ُث ُ َُّ ُٔزْ ِجع
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Sonrakileri de onlara katacağız.

(Mürselat 77/18)

َٓ١ِ۪ َو َٰز ٌِ َه َٔ ْف َع ًُ ِث ْبٌ ُّ ْد ِش
Bunu, bütün suçlulara yapacağız.

(Duhan 44/40)

َۙ  ُْ ا َ ْخ َّ ۪عُٙ ُ مَبر١ِ۪ ًِ ص
َٓ١
ْ َ ََ ْاٌفْٛ َ٠ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayırt edileceği gün, onların tamamının toplanacağı gündür.

(Duhan 44/41)

َۙ ص ُش
َ ًٌْٝٛ َِ ْٓ ع
َْٚ
َ ًٌْٝٛ َِ ٟ ُ۪ٕ ْؽ٠  ََ ََلْٛ َ٠
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ْـًٔب١ش
O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.

(Duhan 44/42)

ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ ُ٘ ََُِّّٗٔللاُ ا
ُُ ١اٌش ۪ز
َّ ض٠
ا ََِّل َِ ْٓ َس ِز َُ ه
Ama Allah‟ın ikram edeceği kişiler olacaktır. O üstündür, ikramı boldur.

(Nebe 78/17)

مَبر ً َۙب١ِ۪ َْص ًِ َوب
ْ َ ََ ْاٌفْٛ َ٠ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.

(Nebe 78/18)

ا ًخ َۙبَٛ َْ ا َ ْـُٛس ـَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ـ٠ ََ ْٛ ٠َ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.
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(Saffat 37/22)

َۙ َ ْعجُذ٠ اُٛٔ َِب َوبَٚ ُْ ُٙ ا َخَٚ ا َ ْصَٚ اُّٛ ٍَظ
َ َٓ٠ ۪ا اٌَّزٚش ُش
ُ ا ُ ْز
َُْٚ
O zalimleri, kendilerine eşlik edenlerle ve kulluk ettikleri kimselerle bir araya getirin.
(Meryem 19/68)

َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ َّٔش َش
ُ  َس ِثّ َه ٌَٕ َْسَٛ َـ
 ًَّۚب١َِّٕ َُ ِخثَٙ  َي َخْٛ  ُْ َزُٙ َّٔع َش
۪ َ١ش
ِ َٓ ث ُ َُّ ٌَُٕ ْس١بغ
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz
çöktüreceğiz.

(Meryem 19/69)

 ًَّۚب١اٌش ْزَّٰ ِٓ ِع ِز
َ َ  ُْ اُٙ ُّ٠َعَخ ا١ث ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِض َع َّٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ ۪ش
َّ ٍَٝشذُّ َع
Sonra her sınıfın içinden Rahman‟a en güçlü başkaldıranları çekip ayıracağız.

(Saffat 37/23)

ُ١َِۙ اغ ْاٌ َد ۪س
ِ ص َش
ْ هُٚ
ِ ٌَِٰٝ  ُ٘ ُْ اُٚ َّللاِ ـَب ْ٘ذ
ِ ِِ ْٓ د
Allah ile aralarına koyduklarıyla beraber onları, Cehennem’ in yoluna çevirin.

(Saffat 37/24)

َۙ ٌُ ُْ َِ ْغ ُ۫ ُإُٙ َِّٔ ُ٘ ُْ اُٛلِفَٚ
َْٛ
Orada durdurun. Onlara soru sorulacak:

(Saffat 37/25)

َْٚص ُش
َ َِب ٌَ ُى ُْ ََل رََٕب
“Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?”
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(İbrahim 14/21)

َْ َعَّٕبُٕٛ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ُِ ْؽَٙ َا أَِّب ُوَّٕب ٌَ ُى ُْ ر َ َجعًب ـَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ َُّٓش٠ ۪ع َع َٰ َّٓف ُ۬ ُإا ٌٍَِّز
ُّ ٌعًب ـَمَب َي ا١ّ۪ ا ِ هّٰللِ َخٚ َث َش ُصَٚ
ص َج ْشَٔب َِب
َ ْٓ ِِ َِّللا
َٕب ه٠ َ٘ َٰذْٛ ٌَ اٌُٛء لَبْٟ ش
ة ه
ِ ِِ ْٓ َعزَا
َ ُْ َٕب ُو٠ْ َذَٙ ٌَ َُّللا
َ َْ َ  ََّٕٓب ا َ َخ ِض ْع ََّٕٓب ا١ْ ٍَاء َعََّٛٓ ع
ص١ٌََٕب ِِ ْٓ َِ ۪س
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.”

(Sebe 34/42)

َ َٓ٠ ۪ ُي ٌٍَِّزَُٛٔمَٚ ظ ًّشا
بس
ُ  ّْ ٍِهُ َث ْع٠َ  ََ ََلْٛ ١َ ٌـَ ْب
َ  ََلَٚ ع ُى ُْ ٌِ َج ْعط َٔ ْفعًب
َ َا َعزُٛلُٚا رُّٛ ٍَظ
ِ ٌَّٕاة ا
َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُو ْٕز ُ ُْ ِثٟ ۪اٌَّز
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.”

(Saffat 37/26)

َُّْٛ ٍِ  ََ ُِ ْغز َ ْغْٛ َ١ٌَث ًْ ُ٘ ُُ ْا
Aslında o gün onlar tam bir teslimiyet gösterirler.
(Yunus 10/51)

ٍَُْٛلَ ْذ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر َ ْغز َ ْع ِدَٚ َٓلَ َع َٰا َِ ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ َٰآَّ ٌْ َٰـَٚ اَث ُ َُّ اِرَا َِب
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz? O zaman size şöyle denecektir: “Şimdi mi? Cezanın
çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”

(Nahl 16/87)

ََْٚ ْفز َ ُش٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ظ ًَّ َع
َّ ٌ َِئِ ٍۨز اْٛ َ٠ َِّللا
 هٌَِٝا اْٛ َا َ ٌْمَٚ
َ َٚ َُ ٍَغ
O gün hepsi Allah‟a teslimiyet gösterir; uydurdukları ortaklar da kendilerinden uzaklaşmış olur.

(Saffat 37/27)

ٌَُْٛغَّٓب َء
ُ ا َ ْلجَ ًَ ثَ ْعَٚ
َ َ َز٠  ثَ ْعطٍَٰٝ  ُْ َعُٙ ع
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.
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(Saffat 37/28)

َّٓ
ٓ١
ِ ّ۪ َ١ٌََٕٔب َع ِٓ ْاُٛا أَِّ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ رَأْرٌُٛلَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz.” derler.
(Mümin 40/47)

ُْ ُ  ًْ ا َ ْٔزَٙ َا أَِّب ُوَّٕب ٌَ ُى ُْ رَجَعًب ـَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ َُّٓش٠ ۪ععَ َٰ َّٓف ُ۬ ُإا ٌٍَِّز
ُّ ٌ ُي اَُٛم١َبس ـ
ِ ٌَّٕ اَِْٟ ـَُّٛز َ ََّٓسبخ٠ اِ ْرَٚ
بس
ِ ٌَّٕجًب َِِٓ ا١َْ َعَّٕب ٔ َ۪صُُِٕٛ ْؽ
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)

َْٓ ْاٌ ِع َجب ِد١ََّللاَ لَ ْذ َز َى َُ ث
ب ا َِّْ هََّٙٓ ١ ۪ا أَِّب ُو ًٌّ ـَٚٓ ا ْعز َ ْى َج َُّٓش٠ ۪لَب َي اٌَّز
Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü verdi.".

(Saffat 37/29)

َۚ ِِ۪ٕ ْا ُِإُٛٔٛا َث ًْ ٌَ ُْ ر َ ُىٌُٛلَب
َٓ١
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.
(Sebe 34/31)

َّ  اِ ِرٜ ر َ َٰ َّٓشْٛ ٌََٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١ َثٞ ۪ ََل ثِبٌَّزَٚ ِْ َٰ زَا ْاٌمُ ْش َٰاٙا ٌَ ْٓ ُٔإْ َِِٓ ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
ٍۨ  َث ْعٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ع
ْ ُ َٓ ا ْعز٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم٠َ  َۚ َيْٛ َط ْاٌم
َٓ٠ ۪ا ٌٍَِّزُٛع ِعف
ُ  ْش ِخ ُع َث ْع٠َ ُْ َۚ ِٙ َّْ ِع ْٕذَ َس ِثُٛـُٛلْٛ َِ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َََّٓل ا َ ْٔز ُ ُْ ٌَ ُىَّٕب ُِإْٛ ٌَ اٚا ْعز َ ْى َج ُش
Görmezlikte direnen kâfirler 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.”.

(Sebe 34/32)

ًْ َ ثَ ْعذَ اِ ْر ََّٓخب َء ُو ُْ ثٜ َٰذُٙ ٌصذَ ْدَٔب ُو ُْ َع ِٓ ْا
ْ ُ َٓ ا ْعز٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّز
َ ُٓ ا أَ َْسُٛع ِع َّٓف
َٓ١ِ۪ ُو ْٕز ُ ُْ ُِ ْد ِش
Büyüklük taslayanlar da güçsüzleştirilmişlere şu cevabı verirler: "O rehber geldikten sonra sizi ondan biz mi
engelledik? Aslında siz, suça dalıp giden kimselerdiniz.”.
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(Saffat 37/30)

َۚ ط
َ  ًِبْٛ َبْ ثَ ًْ ُو ْٕز ُ ُْ ل
َ ٍْ ع
۪ غ
َٓ١بؼ
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َِب َوبَْ ٌََٕب َعَٚ
Bizim sizin üzerinizde bir üstünlüğümüz ve gücümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden
kimselerdiniz.
(Haşr 59/16)

َ ١ْ ش
َّ ٌَو َّث َ ًِ ا
ََّّللاَ َسة
ِ ْ ٌِ بْ اِ ْر لَب َي
َبؾ ه
ُ  اَخَّّٟ۪ٓٔ ِء ِِ ْٕ َه اٞ ثَ ۪ َّٓشّٟ۪ٔ ِبْ ا ْوفُ َۚ ْش ـٍََ َّّب َوفَ َش لَب َي ا
َ ْٔ ل
ِ غ
ِ ط
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌعَب
Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gelerek kâfir ol!” der, o da görmezlikten gelirse, bu kez
şöyle demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım.".

(Saffat 37/31)

َُْٛ ُي َسثِّٕ ََۗب أَِّب ٌَ َّٓزَا ِئمْٛ ََٕب ل١ْ ٍَـَ َس َّك َع
Rabbimizin bizim aleyhimizdeki sözü kesinleşti; çaresi yok, biz o azabı çekeceğiz.
(Araf 7/38)

ْ ٍَبس ُوٍَّ َّب دَ َخ
ْ ٍَ  ا ُ َُِ َل ْذ َخَّٟٓ ۪ا ـٍَُٛلب َي ا ْد ُخ
ذ ا ُ َِّخ
ِ ْ َٚ ِّٓ ذ ِِ ْٓ َل ْج ٍِ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ِد
ِ ٌَّٕ اٟاَل ْٔ ِظ ِـ
ْ ٌَ عً َۙب لَب١ّ۪ ب َخَٙ ١ ۪ا ـَّٛاس ُو
ْ ٌَٕ َع
َٔبٍُّٛظ
َ َ  ُْ َسثََّٕب َٰ َّٓ٘ ُ۬ ُإ َََّٓل ِء اُٙ ١ٌَٰ ُٚ۫ ُ ُْ َِلُٙ ٠ذ ا ُ ْخ َٰش
َ  اِرَا ادٝب َززَّٓهَٙ َ َذ ا ُ ْخز
َُّْٛ ٍَ ٌَٰ ِى ْٓ ََل ر َ ْعَٚ ظ ْعؿ
ِ ًّ بس لَب َي ٌِ ُى
ِ  ُْ َعزَاثًبِٙ ـَ َٰب ِر
ِ ٌَّٕظ ْعفًب َِِٓ ا
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”.

(Araf 7/39)

ْ ٌَلَبَٚ
َُْٛاة ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْى ِغج
َ َا ْاٌعَزُٛلَُٕٚب ِِ ْٓ ـَعًْ ـَز١ْ ٍَ ُْ ـَ َّب َوبَْ ٌَ ُى ُْ َعُٙ ٠ ُْ َِلُ ْخ َٰشُٙ ١ٌَٰ ُٚ۫ ُ ذ ا
Öncekiler de sonrakilere şöyle cevap vereceklerdir: “Sizin bizden ne farkınız var ki? Siz de kazandığınıza
karşılık bu azabı tadın.”.
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(Saffat 37/32)

َٓ٠َٕٚب ُو ُْ أَِّب ُوَّٕب ؼ َ۪ب٠ْ َٛ ـَب َ ْؼ
Sizi hayallere daldırdık ama o hayallere biz de dalmıştık.”
(Kasas 28/63)

 َۘ َْه١ٌَِٕ ََۚب رَجَ َّشأْ ََّٓٔب ا٠ْ ََٛ َٕب ُ٘ ُْ َو َّب ؼ٠ْ َٛ ٕ ََۚب ا َ ْؼ٠ْ َٛ َٓ ا َ ْؼ٠ ۪ ُي َسثََّٕب َٰ َّٓ٘ ُ۬ ُإ َََّٓل ِء اٌَّزْٛ َ ُُ ْاٌمِٙ ١ْ ٍََٓ َز َّك َع٠ ۪لَب َي اٌَّز
ََُْٚ ْعجُذ٠ َّبَٔب٠ِا اَُّٛٔٓ َِب َوب
Cezayı hak edenler diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar, hayallere daldırdığımız kimselerdir; tıpkı bizim daldığımız
gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik.”

(Kasas 28/64)

ُ اٛع
َُْٚزَذْٙ ٠َ اُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔ اْٛ ٌَ اة
ُ  ًَ ا ْد١ ۪لَٚ
َ َۚ َا ْاٌ َعزُٚ َ  َساَٚ ُْ ُٙ ٌَ اُٛج١ ْغز َ ۪د٠َ ُْ ٍََ ُ٘ ُْ ـْٛ ش َش ََّٓوب َء ُو ُْ ـَذَ َع
“Eş koştuklarınızı çağırın.” denecek; onlar da çağıracaklar ama çağrılarına cevap alamayacaklar. Artık azap
önlerindedir. Keşke doğru yola girmiş olsalardı.

(Saffat 37/33)

َْٛة ُِ ْشز َ ِش ُو
ِ  ْاٌ َعزَاِٟ َِئِز ـْٛ ٠َ ُْ ُٙ َّٔـَ ِب
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.
(Zuhruf 43/39)

َ  ََ اِ ْرْٛ ١َ ٌ ْٕفَ َع ُى ُُ ْا٠َ ْٓ ٌََٚ
َْٛة ُِ ْشز َ ِش ُو
ِ  ْاٌ َعزَاِٟظٍَ ّْز ُ ُْ أََّ ُى ُْ ـ
Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır, çünkü yanlış yaptınız. Bu azabı birlikte çekeceksiniz.

(Saffat 37/34)

َٓ١ِ۪ أَِّب َو َٰز ٌِ َه َٔ ْف َع ًُ ِث ْبٌ ُّ ْد ِش
Biz suçlulara, işte böyle davranırız.
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(Araf 7/40)

ََْ ا ٌْ َدَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  ََلَٚ بء
َّ ٌاة ا
ِ ََّّٓ غ
ُ َْٛ  ُْ اَثُٙ ٌَ ب ََل رُفَز َّ ُرَٙ ْٕ ا َعٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْد ِشٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِضَٚ بغ
ِ ١َ ع ِ ُّ ْاٌ ِخ
َ ٟ ۪ ٍِ َح ْاٌ َد َّ ًُ ـ٠َ َٝززه
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; işte onlara göklerin kapıları
açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet‟e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle
cezalandırırız.

(Saffat 37/35)

َۙ  ْغز َ ْى ِج ُش٠َ َُّللا
َْٚ
 ُْ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل هُٙ ٌَ ًَ ١ ۪ا اِرَا لَُّٛٔٓ  ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlara: “Allah’tan başka ilah yoktur!” denilince büyüklenirlerdi;
(İsra 17/46)

ِْ  ْاٌمُ ْش َٰاٟد َسث ََّه ِـ
َ اِرَا رَ َو ْشَٚ  ْل ًشاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪ َّٓـَٚ ُُٖٛٙ َ ْفم٠َ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخً اِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َخ َع ٍَْٕب َعَٚ
َّٓ
ساٛ
ً ُبس ِ٘ ُْ ُٔف
ِ  ا َ ْد َثٍَٰٝ ا َعْٛ ٌََّٚ َُٖ ْزذَٚ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Saffat 37/36)

ُْٕٛزَِٕب ٌِشَب ِعش َِ ْدَٙ ٌِ ا َٰاٛبس َُّٓو
ِ َ َْ اَئَِّٕب ٌَزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.
(Müminun 23/70)

َُْٛ٘ بس
ِ ك َو
ِ ّ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ٌِ ٍْ َسَٚ ك
ِ ّ َْ ثِ۪ٗ ِخَّٕخ ثَ ًْ ََّٓخب َء ُ٘ ُْ ثِ ْبٌ َسٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.

(Yasin 36/69)

َۙ لُ ْش َٰاْ ُِ ۪جٚ  ا ََِّل ِر ْوشُٛ٘ ِْْ  ٌَُٗ اٟ ْٕ َج ۪ؽ٠َ ِبٚ ش ْع َش
ٓ١
َ َ ّ ِ ٌ َِب َعٍَّ َّْٕبُٖ اَٚ
َ
َ
Biz ona şiir öğretmedik; zaten gerekmezdi de. Bu, sadece doğru bilgi ve açık seçik ortaya koyan Kur‟ân‟dır.
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(Hakka 69/40)

ُ٠َۚ ي َو ۪شٛع
ُ  ُي َسْٛ َأَُِّٗ ٌَم
Kur‟an‟ın değerli bir elçinin sözüdür.

(Hakka 69/41)

َۙ ُِِٕ ْل َِب رُإ١
ً ٍَ۪ ِي شَب ِعش لْٛ َ ِثمَٛ ُ٘  َِبَٚ
َْٛ
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 ِ ْاٌعَب٠ر َ ْٕ ۪ض
Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ َث ًْ ََّٓخب َء ِث ْبٌ َس
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.
(Al-i İmran 3/3 )

ًَ َۙ ١اَل ْٔ ۪د
ِ ْ َٚ َخ٠ َٰسْٛ َّ ا َ ْٔضَ َي اٌزَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١ص ِذّلًب ٌِ َّب َث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍَٔ ََّض َي َع
َ ُِ ك
ِ ّ بة ِث ْبٌ َس
Gerçekleri içeren ve kendinden önce indirilmiş kitapları tasdik eden bu kitabı sana, o indirmiştir. Tevrat‟ı ve
İncil‟i de o indirmiştir.

(Fatır 35/31)

ش١َّللاَ ثِ ِعجَب ِدٖ۪ ٌَخ َ۪ج
 ِٗ ا َِّْ ه٠ْ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلًب ٌِ َّب ث
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ ََّٕٓب ا١ْ  َزْٚ َ  اَّٞٓ ۪اٌَّزَٚ
َ ُِ  ْاٌ َس ُّكَٛ ُ٘ ة
ش١ثَ ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.
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(Saffat 37/38)

ُ١َِۚ ٌَ۪ة ْاَل
ِ ا ْاٌعَزَاُٛأَِّ ُى ُْ ٌَ َّٓزَائِم
Siz, o acıklı azabı elbette tadacaksınız.
(Hicr 15/49)

ُُ َۙ ١اٌش ۪ز
َّ سٛ
ُ ُ أَ َُ۬ب ْاٌؽَفَّّٟ۪ٓٔ َ  اَّٞٓ َ۪ٔ ِجّئْ ِعجَبد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.

(Hicr 15/50)

ُُ ١ ٌَ۪اة ْاَل
ُ َ ْاٌ َعزَٛ ُ٘ ٟا َ َّْ َعزَ ۪اثَٚ
Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.

(Nebe 78/27)

غبثً َۙب
َ َْ ِزٛ ْش ُخ٠َ ا ََلُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlar, hesaba çekilme diye bir şey beklemeyenlerdir.

(Nebe 78/28)

َبرَِٕب ِوزَّاثًب٠ا ِث َٰبُٛ َوزَّثَٚ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmışlardı.

(Nebe 78/29)

َٕبُٖ ِوزَبثًب١ْ ص
َ ء ا َ ْزَٟ
ْ  ُو ًَّ شَٚ
Her şeyi tek tek yazıya geçirmişizdir.

(Nebe 78/30)

ذَ ُو ُْ ا ََِّل َعزَاثًب٠ا ـٍََ ْٓ ٔ َ۪ضُٛلُٚـَز
Tadın bakalım; size daha ne azaplar tattıracağız!
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(Saffat 37/39)

َۙ ٍَُّ َْ ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ َِب ر ُ ْدضَٚ
َْٛ
Ettiğinizden başkasını mı bulacaksınız?
(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ ِاَل ِخ َشحِ َزج
ْ ط
ٍََُّْٛ َ ْع٠ اَُْٛٔ ا ََِّل َِب َوبْٚ َُ ْدض٠ ًَْ ٘ ُْ ُٙ ٌُذ ا َ ْع َّب
ِ َ ٌِ َّٓمَٚ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّزَٚ
Ayetlerimiz karşısında ve ahiretteki yüzleşme konusunda yalana sarılanların amelleri boşa gider. Onlar karşılık
olarak yaptıklarından başkasını mı bulacaklar?”

(Yunus 10/52)

َ َٓ٠ ۪ ًَ ٌٍَِّز١ ۪ث ُ َُّ ل
ََُْْٛ ا ََِّل ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْى ِغجْٚ َاة ْاٌ ُخ ٍْ َِۚذ ٘ ًَْ ر ُ ْدض
َ َا َعزُٛلُٚا رُّٛ ٍَظ
Sonra yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: “Kalıcı azabı tadın bakalım. Kazandığınızın karşılığından
başka ne görecektiniz!”

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ ـَ ُىج١ِ غ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َبس ٘ ًَْ ر ُ ْدض
َّ ٌ َِ ْٓ ََّٓخب َء ثِبَٚ
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ ـُٙ ُ٘ ٛ ُخُٚ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını
mı bulacaktınız?”

(Enfal 8/51)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 َِۙذ١ظ َّلَ ٌِ ٍْعَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Saffat 37/40)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ا ََِّل ِعجَبدَ ه
Allah’a yürekten bağlı kulların hali başka olur.
(Kaf 50/31)

ذ١ َْش ثَ ۪ع١َٓ َؼ١ ۪ذ ْاٌ َدَّٕخُ ٌِ ٍْ ُّزَّم
ِ َا ُ ْص ٌِفَٚ
Cennet de Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.
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(Kaf 50/32)

َۚ ۪اة َزفَّٚ َ َْ ٌِ ُى ًِّ اُٚ َعذَُٰٛ٘زَا َِب ر
ع١
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.

(Kaf 50/33)

ت١ ُِ۪ٕ  ََّٓخب َء ِثمَ ٍْتَٚ ت
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْزَّٰ َٓ ِث ْبٌؽ
َ َِ ْٓ َخش
İçten içe Rahman‟dan korkan ve O‟na bağlı bir kalp ile gelenleredir.

(Kaf 50/34)

 ِدٍُٛ َُ ْاٌ ُخْٛ ٠َ غ َلَ َٰر ٌِ َه
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
Haydi, oraya esenlik ve güven içinde girin. Bu, ölümsüzlüğün başladığı gündür.

(Saffat 37/41)

َۙ ٍُ ُْ ِس ْصق َِ ْعُٙ ٌَ  َٰ ٌَّٓئِ َهُٚ۬ ُ ا
َٛ
Onlar için bilinen bir rızık vardır.
(Bakara 2/25 )

ّ َثَٚ
بس ُوٍَّ َّب
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ش ِِش اٌَّز
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞ ُْ َخَّٕبد ر َ ْد ۪شُٙ ٌَ َّْ َ د ا
بََّٙٓ ١ ۪ ُْ ـُٙ ٌََٚ بًٙ ِا ثِ۪ٗ ُِزَشَبثُٛاُرَٚ ًُ  ُس ِص ْلَٕب ِِ ْٓ لَ ْجٞ ۪ا َٰ٘زَا اٌَّزٌُٛب ِِ ْٓ ث َ َّ َشح ِس ْصلً َۙب لَبَٙ ْٕ ِِ اُُٛس ِصل
َ ُِ اجَٚ ا َ ْص
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ ـَٚ  َشحَّٙ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Kendilerine hangi
üründen sunulsa: “Bu bize daha önce de sunulmuştu.” derler, ama onlara onun bir benzeri verilir. Orada kusursuz
hale getirilmiş eşleri de olur ve ölümsüz olarak kalırlar.

(Saffat 37/42)

َۙ ُِ  ُ٘ ُْ ُِ ْى َشَٚ َُٗۚ ا ِوَٛ َـ
َْٛ
Her türden meyveler onlar içindir. Onlar ağırlanırlar.
(Sad 38/51)

ش ََشاةَٚ شح١
َ ۪خ َوثَٙ ب ِثفَب ِوَٙ ١ َْ۪ ـُٛ ْذع٠َ بَٙ ١ َ۪ٓ ـ١ُِز َّ ِى ۪ـ
Orada keyif çatacaklar, çeşit çeşit meyveler ve içecekler isteyeceklerdir.
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(Vakıa 56/29)

َ َٚ
َۙ ع
دٛ
ُ ْٕ َِ غ ٍْر
Salkım salkım muz ağaçları arasında,

(Vakıa 56/30)

َۙ  ِظ ًّ َِ ّْذَٚ
دُٚ
Uzayıp giden gölgeliklerde,

(Vakıa 56/31)

َۙ  ََِّٓبء َِ ْغ ُىَٚ
ةٛ
Akarsu boylarında,

(Vakıa 56/32)

ش َۙح١
َ ۪خ َوثَٙ ـَب ِوَٚ
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َِ ْم
 َع َۙخُّْٕٛ َِ  ََلَٚ  َعخٛط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan…

(Saffat 37/43)

ُ١َِۙ د إٌَّ ۪ع
ِ  َخَّٕبٟ ۪ـ
Ağırlama, nimetlerle dolu bahçelerde olur.
(Vakıa 56/10)

َۙ ُغبثِم
َْٛ
َّ ٌَْ اُٛغبثِم
َّ ٌاَٚ
Bir de önde gidenler var; hep önde gidenler!

(Vakıa 56/11)

َۚ  َٰ ٌَّٓئِ َه ْاٌ ُّمَ َّشثُٚ۬ ُ ا
َُْٛ
Onlar, her türlü ikramın yakınına alınırlar.
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(Vakıa 56/12)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ع
ِ  َخَّٕبٟ ۪ـ
Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar.

(Vakıa 56/13)

َۙ ٌَّ۪ٚ َثٍَُّخ َِِٓ ْاَل
َٓ١
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

َٰ ْ َِِٓ ً١ ٍَ۪لَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Birazı da sonrakilerdendir.

(Kalem 68/34)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ع
ِ  ُْ َخَّٕبِٙ َّٓ ِع ْٕذَ َس ِث١ ۪ا َِّْ ٌِ ٍْ ُّزَّم
Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır.

(Kalem 68/35)

َٓ١ِ۪ َٓ َو ْبٌ ُّ ْد ِش١ّ۪ ٍِ اَـَٕ َْد َع ًُ ْاٌ ُّ ْغ
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

(Saffat 37/44)

َٓ١ ٍِ۪ع ُشس ُِزَمَبث
ُ ٍَٰٝ َع
Sedirler üzerine karşılıklı kurulurlar;
(Vakıa 56/15)

ٔ ََۙخٛظ
ُ ْٛ َِ ع ُشس
ُ ٍَٰٝ َع
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.
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(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍ۪ب ُِزَمَب ِثَٙ ١ْ ٍََٓ َع١ُِز َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Saffat 37/45)

َۙ  ُْ ثِ َىأْط ِِ ْٓ َِ ۪عِٙ ١ْ ٍَبؾ َع
َ ُ٠
ٓ١
ُ ط
Çevrelerinde içki dolu bardaklar dolaştırılır.
(Vakıa 56/17)

َۙ  ٌْذَاْ ُِخٍََّذِٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَؾ َعٛ
ُ َ٠
َُْٚ
ُ ط
Ölümsüz gençler çevrelerinde dolaşır durur.

(Vakıa 56/18)

َۙ  َوأْط ِِ ْٓ َِ ۪عَٚ َك٠اَثَ ۪بسَٚ اةَٛ ِثب َ ْو
ٓ١
Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle...

(Saffat 37/46)

َۚ بس ۪ث
َّ ٌٍِ عَّٓب َء ٌَزَّح
َٓ١
َ ١ْ َث
ِ ش
İçenlere zevk veren beyaz renkli içkiler.
(İnsan 76/5)

س َۚاٛ
ً ُب َوبـَٙ َْ ِِ ْٓ َوأْط َوبَْ ِِضَ ا ُخَُٛ ْش َشث٠ اس
َ ا َِّْ ْاَلَث َْش
Kâfur katkılı sular iyilere bir bardakla sunulur.

(İnsan 76/6)

شا١
ُ َ ْش َش٠ ًٕب١ْ َع
ب ِع َجبدُ هَٙ ة ِث
ً ب ر َ ْف ۪دَٙ َُٔٚفَ ِ ّد ُش٠ َِّللا
Bir pınardan ki ondan, Allah‟ın kulları içer, o kaynağı istedikleri yerden fışkırtırlar.
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(İnsan 76/15)

َ ُ٠َٚ
ْ ٔاة َوبَٛ ا َ ْوَٚ خ ِِ ْٓ ِـعَّخ١َ ِٔ  ُْ ِث َٰبِٙ ١ْ ٍَبؾ َع
ش َۙا٠
ُ ط
َ  ۪اسَٛ ََذ ل
Çevrelerinde gümüş kaplar, billurlaşmış bardaklar dolaştırılır.

(İnsan 76/16)

شا٠
ً َ۪٘ب ر َ ْمذٚش ِِ ْٓ ـِعَّخ لَذ َُّس٠
َ  ۪اسَٛ َل
Her biri, gümüşten billurlaştırılmıştır. İçecekleri miktarı kendileri belirlerler.

(İnsan 76/17)

َۚ ً ب صَ ْٔ َد ۪جَٙ عب َوبَْ ِِضَ ا ُخ
ل١
ً ْ ب َوأَٙ ١ َْ۪ ـْٛ َُ ْغم٠َٚ
Zencefil katkılı sular, kendilerine bardakla sunulur.

(İnsan 76/18)

ً غ ۪ج
ل١
َ ٍْ ع
َ ّٝغ ه
َ ُ ب رَٙ ١ ً۪ٕب ـ١ْ َع
Su, Selsebil adı verilen bir pınardan alınır.

(Saffat 37/47)

َُُْٛ ْٕضَ ـ٠ بَٙ ْٕ ع
َ ُْ ُ٘  ََلَٚ يَْٛ ب ؼَٙ ١ ََ۪ل ـ
Onlarda ne baş ağrıtıcı bir şey bulunur ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.

(Saffat 37/48)

َۙ ؾ ۪ع
َّ ُبص َشاد
ٓ١
ِ اٌط ْش
ِ َ ِع ْٕذَ ُ٘ ُْ لَٚ
Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü kadınlar olur.
(Duhan 44/51)

َۙ ِ۪ َ  َِمَبَ اٟ َ۪ٓ ـ١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ٓ١
Kendilerini bozmamış olanlar ise güvenli yerlerde;
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(Duhan 44/52)

َۚ ُ١ع
ْٛ
ُ َٚ  َخَّٕبدٟ ۪ـ
Bahçelerde, pınar başlarında olacaklar.

(Duhan 44/53)

َۚ ٍ۪اِ ْعزَج َْشق ُِزَمَب ِثَٚ ع ْٕذُط
َٓ١
ُ ْٓ ِِ َْٛغ
ُ ََ ٍْج٠
İpek sırmalı kumaşlara bürünecek, karşı karşıya oturacaklar.

(Duhan 44/54)

ٓ١س ۪عٛ ْخَٕب ُ٘ ُْ ِث ُسَّٚ َصَٚ َو َٰز ٌِ َ۠ َه
İşte böyle olacak. Onlara, iri gözlü eşler vereceğiz.

(Duhan 44/55)

َۙ ِِ۪ٕ خ َٰاَٙ ب ثِ ُى ًِّ ـَب ِوَٙ ١ َْ۪ ـَُٛ ْذع٠
َٓ١
Tam bir güven içinde her meyveden isteyeceklerdir.

(Saffat 37/49)

ُْْٕٛط َِ ْى١ َّٓ َثُٙ َََّٔوب
Onlar gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.
(Vakıa 56/23)

ْٛ
ِ َۚ َُٕوب َ ِْثَب ِي اٌٍُّإْ ٌُ ُ۬ ِإ ْاٌ َّ ْى
Her biri, sedefinde saklı inciler gibidir.

(Vakıa 56/24)

ٍََُّْٛ َ ْع٠ اَُٛٔخ ََّٓضا ًء ثِ َّب َوب
Bunlar, yaptıklarına karşılıktır.
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(Saffat 37/50)

ٌَُْٛغَّٓب َء
ُ ـَب َ ْلجَ ًَ ثَ ْع
َ َ َز٠  ثَ ْعطٍَٰٝ  ُْ َعُٙ ع
Cennettekilerden biri diğerine döner; birbirlerine sorarlar.

(Saffat 37/51)

َۙ  لَ ۪شٟ ٌ۪ َْ َوبّٟ۪ٔ ِ ُْ اُٙ ْٕ ِِ ًِلَب َي َّٓلَبئ
ٓ٠
Biri; “Benim bir yakın arkadaşım vardı,” der;

(Saffat 37/52)

َٓ١ ۪صذِّل
َ ُّ ٌ ُي اَئَِّٕ َه ٌَ َِّٓ ْاَُٛم٠
Bana şöyle derdi: “Sen gerçekten inanıyorsun; öyle mi?”

(Saffat 37/53)

َ  ِعَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َءاِرَا ِِزَْٕب
َُْٕٛ٠ ۪ظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّذ
“Biz toprak ve kemikler haline geldiğimiz bir sırada mı? Gerçekten hesaba mı çekileceğiz?”

(Saffat 37/54)

َّ ُِ ُْ ُ لَب َي ٘ ًَْ ا َ ْٔز
َُْٛط ٍِع
“Çıkıp ona bakarsınız değil mi?” der.

(Saffat 37/55)

َّ َـ
ُ١ِ اء ْاٌ َد ۪س
ِ ََّٛٓ ع
َ ٟ ۪بغٍَ َع ـَ َش َٰاُٖ ـ
Yukarıdan bakar ve onu cehennemin tam ortasında görür.
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(Saffat 37/56)

ٓ٠
َ بّٰللِ ا ِْْ ِو ْذ
لَب َي ر َ ه
ِ َۙ ۪د ٌَز ُ ْشد
Ona şöyle der: “Vallahi az kalsın beni de bu hale düşürecektin.

(Saffat 37/57)

َٓ٠ع ۪ش
َ  ٌَ ُى ْٕذُ َِِٓ ْاٌ ُّ ْسّٟ ََل ِٔ ْع َّخُ َس ۪ثْٛ ٌََٚ
Rabbimin iyiliği olmasaydı kesinlikle ben de yaka paça oraya götürülürdüm.
(Araf 7/42)

ُْ ُ٘ بة ْاٌ َدَّٕ َۚ ِخ
ِ صب ٌِ َسب
ُ ص َس
ْ َ  ٌََّٰٓئِ َه اُٚ۬ ُ  َۘب اَٙ  ْع َعُٚ غب ا ََِّل
ً ؿ َٔ ْف
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ٍِّ د ََل ُٔ َى
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ـ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz; böyleleri
cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Araf 7/43)

ٞ ۪ا ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ بس
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْعَٕب َِب ـَٚ
ُ َۚ َٙ ْٔ َ ُُ ْاَلِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِؼ ًّ ر َ ْد ۪شُٚ
ِ صذ
َۚ َٕب ه٠ َََّٓل ا َ ْْ َ٘ َٰذْٛ ٌَ ِٞ
ْ َّللاُ ٌَمَ ْذ ََّٓخب َء
ْْ َ ا اَُّٚٓدَُٛٔٚ ك
ُ د ُس
ِ ّ ع ًُ َس ِثَّٕب ِث ْبٌ َس
َ زَذْٙ ٌَِٕ  َِب ُوَّٕبَٚ َٰ زَاٌِٙ َٕب٠َ٘ َٰذ
ٍََُّْٛ َ٘ب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعُّٛ ُ  ِسثْزُٚ۫ ُ ِر ٍْ ُى ُُ ْاٌ َدَّٕخُ ا
Göğüslerindeki kini ve öfkeyi söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki “Bizi bu
nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden
bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet!
Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Müminun 23/109)

َۚ ّ۪ از
َٓ١
َ ْٔ َ اَٚ اس َز َّْٕب
ِ اٌش
ْ َٚ َْ َسثَّ ََّٕٓب َٰا ََِّٕب ـَب ْؼ ِف ْش ٌََٕبٌَُُٛٛم٠ ٞ ۪ك ِِ ْٓ ِعجَبد٠أَُِّٗ َوبَْ ـَ ۪ش
َّ  ُْش١ذ َخ
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en
iyisisin.‟.

(Müminun 23/110)

ْ َ  ُْ رُٙ ْٕ ِِ ُْ ُ  ُو ْٕزَٚ ٞ ُو ُْ ِر ْو ۪شْٛ غ
َْٛع َس ُى
َ ْٔ َ  اًّٝب َززَّٓه٠ ُ٘ ُْ ِع ْخ ِشُّٛ ُ ـَبر َّ َخ ْزر
Siz de onları alaya alıyordunuz. Bu davranışınız size, bana ait bilgileri unutturdu. Onlara gülüp duruyordunuz.
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(Müminun 23/111)

َۙ ص َج َُّٓش
َْٚ ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ َّٓفَب ِئ ُضُٙ ََّٔا اٚ
َ  ََ ِث َّبْٛ َ١ٌ ُُ ْاُٙ ُ ز٠ْ َ َخضّٟ۪ٔ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.

(Saffat 37/58)

َۙ ّ۪ز١ِ َّ اَـَ َّب ٔ َْس ُٓ ِث
َٓ١
Artık bize ölüm yok; değil mi?

(Saffat 37/59)

َٓ١ َِب ٔ َْس ُٓ ِث ُّ َعزَّ ۪ثَٚ ٌَٰٝ ُٚ۫ ُرَزََٕب ْاَلْٛ َِ ا ََِّل
Sadece ilk ölümümüz dışında bir şey yok, değil mi? Artık bize azap da çektirilmeyecek.”
(Duhan 44/56)

ُ١َِۙ اة ْاٌ َد ۪س
َ ْٛ َّ ٌب ْاَٙ ١ َْ۪ ـُٛلَُٚز٠ ََل
َ َ عز
َ ُْ ُٙ ١ َٰلَٚ َٚ َٝۚ ٌَٰ ُٚ۫ ُرَخَ ْاَلْٛ َّ ٌد ا ََِّل ْا
Orada ilk ölüm dışında bir ölüm tatmayacaklar, Allah onları alevli ateşin azabından korumuş olacaktır.

(Duhan 44/57)

ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ ـَع ًْل ِِ ْٓ َس ِثّ َه َٰر ٌِ َه
Bu, Rabbinin ikramiyesi olacaktır. İşte büyük kurtuluş budur.

(Saffat 37/60)

ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
Bu gerçekten muhteşem bir kurtuluş!
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(Maide 5/119)

َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌ ْٕفَ ُع ا٠َ َُ ْٛ ٠َ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْس ِزٞ ُْ َخَّٕبد ر َ ْد ۪شُٙ ٌَ ُْ ُٙ ُص ْذل
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َع ُْٕٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َع
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب ا َ َثذًا َسََّٙٓ ١ ۪ـ
َ ظ
Allah şöyle diyecektir: Doğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gün işte bugündür. İçinden ırmaklar akan
cennetler onlarındır. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da
Allah'tan razı olmuşlardır. En büyük kurtuluş budur.

(Tevbe 9/72)

َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َعذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْس ِزٞد َخَّٕبد ر َ ْد ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ـ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َخَّٕبٟ ّ۪ َجخً ـ١ِ غ
اْ َِِٓ هَْٛ  ِسظَٚ ْد َع ْذ
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah‟ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Tevbe 9/100)

َۙ غ
َّ ٌاَٚ
َُّللا
 هٟ
ِ بْ َس
َ  ُ٘ ُْ ِثب ِْزَُٛٓ ار َّ َجع٠ ۪اٌَّزَٚ بس
َ ْٔ َ ْاَلَٚ َٓ٠بخ ۪ش
ِ َٙ ُّ ٌَْ َِِٓ ْاٌَُّٛٚ ََْ ْاَلُٛغب ِثم
ِ ص
َ ظ
 ُصْٛ َب ا َ َثذًا َٰر ٌِ َه ْاٌفََّٙٓ ١ َ۪ٓ ـ٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َع
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ َ  ر َ ْسزٞ ُْ َخَّٕبد ر َ ْد ۪شُٙ ٌَ َّا َ َعذَٚ ُْٕٗ ا َعٛظ
ُُ ١ْاٌ َع ۪ظ
Muhacirlerin ve Ensârın ilkleri ile onlara güzellikle uyanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah‟tan razı
olmuşlardır. Allah, içinden ırmaklar akan cennetleri onlar için hazırlamıştır. Orada ölümsüz olacaklardır. En
büyük kurtuluş işte budur.

(Tevbe 9/111)

 ًِ ه١ع ۪ج
ا َِّْ ه
َِّللا
َ ٟ َْ۪ ـٍُُٛمَب ِر٠ َ ُُ ْاٌ َدَّٕخُٙ ٌَ َّْ َ  ُْ ِثبُٙ ٌَاَٛ ِْ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ َُٓ ا َ ْٔف١ ِِ۪ٕ ْ َِِٓ ْاٌ ُّإَّٜللاَ ا ْشز َ َٰش
َِِٓ ۪ٖ ِذْٙ  ِث َعٝ َٰـْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ ِْ  ْاٌمُ ْش َٰاَٚ ًِ ١اَل ْٔ ۪د
ِ ْ َٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ  اٌزِٟ ِٗ َزمًّب ـ١ْ ٍَ ْعذًا َعَٚ ٍََُُْٛ ْمز٠َٚ ٍَُُْٛ ْمز١َ َـ
ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َٰر ٌِ َهَٚ ۪ٗ ْعز ُ ُْ ِث٠َ  َثبٞ ۪ ِع ُى ُُ اٌَّز١ْ ا ثِ َجَّٚللاِ ـَب ْعز َ ْجش ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

(Saffat 37/61)

ٍَُِْٛب
ِ  ْع َّ ًِ ْاٌ َع١َ ٍْ ٌَِ ِّثْ ًِ َٰ٘زَا ـ
Çalışanlar işte böyle bir şeyi elde etmek için çalışsınlar.
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(Ankebut 29/58)

ُ  ُْ َِِٓ ْاٌ َدَّٕ ِخُٙ ََّٕئِٛ ّ د ٌَُٕ َج
بس
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞؼ َشـًب ر َ ْد ۪ش
َۗ ٍِ۪ب
َٓ١
ِ ب ِٔ ْع َُ ا َ ْخ ُش ْاٌ َعَٙ ١ َ۪ٓ ـ٠ ۪خَب ٌِذ
İnanıp güvenen ve iyi davranış gösterenleri Cennette, altından ırmaklar akan odalara yerleştireceğiz. Oraya bir
daha ölmemek üzere gireceklerdir. Çalışanların ödülü ne de güzeldir!

(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َدَّٕ ِخ َزَّٛ َض َٔزَج
َُ شب َۚ ُء ـَِٕ ْع
ََّٓ َٔ ْث
َ  َسثََٕب ْاَلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْعذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ َا َ ْخ ُش ْاٌع
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Saffat 37/62)

َّ ُ ش َد َشح
َٛ
َ َْ َ ْش ُٔ ُض ًَل ا١ا َ َٰر ٌِ َه َخ
ِ ُّاٌضل
Böyle bir yerde konaklamak mı iyi, yoksa zakkum ağacının yanında konaklamak mı?

(Saffat 37/63)

َّ ٌِ ًأَِّب َخ َع ٍَْٕبَ٘ب ـِزَْٕخ
َٓ١ّ۪ ٌِ ٍظب
Onu, zalimler için bir sıkıntı kaynağı yaparız.

(Saffat 37/64)

ُ١َِۙ ص ًِ ْاٌ َد ۪س
َ بَٙ َِّٔا
ْ َ  آَّٟ ۪ش َد َشح ر َ ْخ ُش ُج ـ
O, Cehennem’in dibinde biten bir ağaçtır.

(Saffat 37/65)

َ
َّ ٌط ا
ٓ١
۪ َ١ش
ُ ب َوبََُّٔٗ ُس ُ۫ ُؤَٙ ُغ ٍْع
ِ بغ
Her bir tomurcuğu sanki bir şeytan başı gibi.
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(Saffat 37/66)

ُ ُب ْاٌجَٙ ْٕ ِِ َْب ـَ َّب ٌِ ُ۫ ُإَٙ ْٕ ِِ ٍَُْٛ ُْ َ ََٰل ِوُٙ َّٔـَ ِب
َْٛط
Onlar çaresiz ondan yer; karınlarını onunla doldururlar.
(Duhan 44/43)

َّ د
َٛ
َ َِّْ ا
َ ش َد َش
َِۙ ُّاٌضل
O zakkum ağacı var ya;

(Duhan 44/44)

َ
ُ١َِۚ ۪غ َعب َُ ْاَلَث
Günaha dalanların yiyeceği olan ağaç...

(Duhan 44/45)

ُ ُ ْاٌجٟ ِـٟ ٍ۪ ْؽ٠َ ًِ َۚ ْٙ ُّ ٌَو ْب
ْٛ
ِ َۙ ط
Erimiş maden gibidir. Karınlarda kaynayacaktır.

(Vakıa 56/51)

َۙ َْ ْاٌ ُّ َى ِزّثٌُّٛعب
َُْٛ
ََّّٓ ٌب اَٙ ُّ٠َث ُ َُّ أَِّ ُى ُْ ا
Siz, ey yoldan çıkmış yalancılar!

(Vakıa 56/52)

َٛ
َ ْٓ ِِ ٍََُْٛ ََٰل ِو
َۙ ُّش َدش ِِ ْٓ صَ ل
Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

(Vakıa 56/53)

َۚ ط
ُ ُب ْاٌجَٙ ْٕ ِِ َْـَ َّب ٌِ ُ۫ ُإ
َْٛ
Karnınızı onunla dolduracaksınız.

(Vakıa 56/54)

ُ١َِۚ ّ۪  ِٗ َِِٓ ْاٌ َس١ْ ٍََْ َعَُٛبسث
ِ ـَش
Üzerine kaynar su içeceksiniz.
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(Vakıa 56/55)

ُ ََُْٛبسث
ُ١ِ ۪ٙ ٌة ْا
َ ش ْش
ِ ـَش
Susuzluktan yanıp kavrulmuş kimseler gibi içeceksiniz.

(Saffat 37/67)

ُ١َۚ ّ۪ ثًب ِِ ْٓ َزَْٛ ب ٌَشَٙ ١ْ ٍَ ُْ َعُٙ ٌَ َِّْ ث ُ َُّ ا
Üzerine kaynar su katkılı içecekleri de bulunur.
(İbrahim 14/16)

َۙ ۪صذ
ذ٠
َ  ِِ ْٓ ََِّٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  ََّٓسائِ۪ٗ َخَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.

(İbrahim 14/17)

۪ٗ ََّٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ّذ١ِ َّ  ِثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْدُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىبْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ ۪أْر٠َ َٚ ُُٗؽ١ُ ۪غ٠ ُ َىبد٠َ  ََلَٚ ُٗع
ُ ز َ َد َّش٠َ
ع١ ٍََ۪عزَاة ؼ
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Sad 38/57)

َۙ غ
َ َٚ ُ١ّ۪ ُٖ َزُٛلَُٚز١ٍْ ََٰ٘زَ َۙا ـ
بق
َّ ؼ
Onlarınki bu! Tatsınlar bakalım, kaynar ve dondurucu su!

(Sad 38/58)

اجَٚ ش ْى ٍِ ۪ َّٓٗ ا َ ْص
َ ْٓ ِِ  َٰاخ َُشَٚ
Bunun benzeri daha nice çifte azap.

(Hakka 69/35)

ُ١َۙ ّ۪ َٕب َزُٙ َٰ٘ ََ ْٛ َ١ٌْظ ٌَُٗ ْا
َ ١ٍََـ
Bugün burada onun bir can yoldaşı da
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(Hakka 69/36)

َۙ ٍْ۪غ َعبَ ا ََِّل ِِ ْٓ ِؼغ
َ  ََلَٚ
ٓ١
kanlı irin dışında yiyeceği de olmaz.

(Saffat 37/68)

ُ١ِ  ْاٌ َد ۪سٌَٝ ُْ َ َِلُٙ ث ُ َُّ ا َِّْ َِ ْش ِخ َع
Yemekten sonra döndürülüp götürülecekleri yer yine o alevli ateştir.
(Mümin 40/69)

َۚ ُص َشـ
َْٛ
ِ َب٠ َٰآَّٟ َْ۪ ـٌُُٛ َدب ِد٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ْ ُ٠ َّٝللاِ أَه
د ه
Allah‟ın ayetleri karşısında haklı çıkmaya çalışanları hiç görmez misin? Bunlar neye dayanarak halden hale
giriyorlar”?

(Mümin 40/70)

َۙ ُّ ٍََ ْع٠ ؾ
َْٛ
ُ ع ٍَْٕب ثِ۪ٗ ُس
ِ ا ثِ ْبٌ ِىزَبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌََّز
َ َعٍَٕ ََ۠ب ـ
َ ثِ ََّّٓب ا َ ْسَٚ ة
َ ْٛ غ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize gönderdiklerimiz karşısında
yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

(Mümin 40/71)

َۙ ُ ْغ َسج٠ ًُ غ َل ِع
َُْٛ
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ  ا َ ْعَٕب ِلٟاِ ِر ْاَلَ ْؼ َل ُي ۪ َّٓـ
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.

(Mümin 40/72)

َۚ ُ ْغ َد ُش٠ بس
َْٚ
ِ ٌَّٕ اُِٟ ث ُ َُّ ـ١ِ ّ۪  ْاٌ َسِٟـ
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.

(Rahman 55/43)

َُِْٛ ب ْاٌ ُّ ْد ِشَٙ ِِة ث
ُ ُّ َىز٠ ٟ َّ۪ٕ ُُ اٌَّزَٙ َٰ٘ ِزٖ۪ َخ
İşte suçluların yalan saydıkları Cehennem.
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(Rahman 55/44)

ُ ٠َ
َْۚ ُ َٰا١ّ۪ َْٓ َز١ َثَٚ بَٙ َٕ١ْ ََْ ثُٛـٛط
Onunla kaynar su arasında döner dururlar.

(Saffat 37/69)

َۙ ٌّظ َّ۪ٓب
َٓ١
َ ُْ ُ٘ ا َٰا َثَّٓب َءْٛ َ ُْ ا َ ٌْفُٙ َِّٔا
Bunlar atalarını yanlışlar içinde bulmuşlardı.
(Zuhruf 43/22)

َّٓ
َّٓ
َُْٚ زَذْٙ ُِ ُْ ِ٘ بس
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ أَِّب َعَٚ  ا ُ َِّخٍَٰٝ  َخ ْذ ََّٓٔب َٰا َثَّٓب َءَٔب َعَٚ ا أَِّبٌَُّٛٓ َث ًْ لَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

ٍَّٝٓ َٰ  َخ ْذ ََّٓٔب َٰاثََّٓب َءَٔب َعَٚ  ََّٓ٘ َۙب أَِّبُٛش ا ََِّل لَب َي ُِزْ َشـ٠ َ۪خ ِِ ْٓ َٔز٠ لَ ْشٟ ۪ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ـ
َ  َو َٰز ٌِ َه ََِّٓب ا َ ْسَٚ
َّٓ
َُْٚبس ِ٘ ُْ ُِ ْمزَذ
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ أَِّب َعَٚ ا ُ َِّخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Saffat 37/70)

َّٓ
َُْٛ َشعْٙ ُ٠ ُْ ِ٘ بس
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ  ُْ َعُٙ َـ
Hiç düşünmeden onları takibe koyulmuşlardı.
(Bakara 2/170)

 َوبَْ َٰاثََّٓب ُ۬ ُؤُ٘ ُْ ََلْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰاثََّٓب َءَٔب ا١ْ ٍََٕب َع١ْ َا ثَ ًْ َٔزَّجِ ُع ََِّٓب ا َ ٌْفٌَُّٛللاُ لَب
ا ََِّٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ارَّجِعُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٍََُْٛ ْع ِم٠
َُْٚ زَذْٙ َ٠  ََلَٚ ْـًٔب١ش
Onlara “Allah‟ın indirdiğini takip edin!” dense, “Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, o yolu izleriz!”
derler. Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse?
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(Maide 5/104)

 ِٗ َٰا ََّٓثب َءَٔب١ْ ٍَ َخ ْذَٔب َعَٚ ا َز ْغجَُٕب َِبٌُٛ ِي لَبٛع
ُ اٌش
َّ ٌَِٝاَٚ َُّللا
 ََِّٓب ا َ ْٔضَ َي هٌَِٰٝ ا اْٛ ٌَ ُْ ر َ َعبُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ َُّْٛ ٍَ ْع٠َ  َوبَْ َٰا َثَّٓب ُ۬ ُؤُ٘ ُْ ََلْٛ ٌََٚ َ ا
َُْٚزَذْٙ ٠َ  ََلَٚ ْـًٔب١ش
Onlara: "Allah‟ın indirdiğine ve Elçisine gelin!" dense, ”Atalarımızda gördüğümüz bize yeter.” derler. Ya ataları
bir şeyi bilememiş ve doğru yolu bulamamışlarsa?

(Saffat 37/71)

َۙ ٌَّ۪ٚ َ ُْ ا َ ْوث َ ُش ْاَلُٙ ٍَظ ًَّ لَ ْج
َٓ١
َ ٌَمَ ْذَٚ
Onlardan öncekilerin çoğu zaten yanlış yoldaydılar.
(Enam 6/148)

ء َو َٰز ٌِ َهْٟ ش
َ ْٓ ِِ  ََل َز َّش َِْٕبَٚ  َََّٓل َٰا َثَّٓب ُ۬ ُؤَٔبَٚ َّللاُ ََِّٓب ا َ ْش َش ْوَٕب
ََّٓ ْٛ ٌَ اَٛٓ ا َ ْش َش ُو٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم١َ ع
شب َء ه
َ
ِْْ ُٖ ٌََٕب اٛعَٕب لُ ًْ ٘ ًَْ ِع ْٕذَ ُو ُْ ِِ ْٓ ِع ٍُْ ـَز ُ ْخ ِش ُخ
َ ََّوز
َ ْ ا َثأُٛ رَالٝ ُْ َززهِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
َّ َْ ا ََِّلُٛرَز َّ ِجع
َْٛص
ُ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل ر َ ْخ ُشَٚ َّٓ اٌظ
Müşrikler diyecekler ki “Allah gerekeni yapsaydı biz şirke düşmezdik, atalarımız da düşmezdi. Hiçbir şeyi de
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki “Yanınızda bir
bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece bir varsayımın peşine takılmışsınız; siz sadece atıyorsunuz.”

(Nahl 16/35)

 ََلَٚ  َََّٓل َٰاثََّٓب ُ۬ ُؤَٔبَٚ ُٓ ء ٔ َْسْٟ ش
َ ْٓ ِِ َُِّ۪ٗٔٚللاُ َِب َعجَ ْذَٔب ِِ ْٓ د
ََّٓ ْٛ ٌَ اَٛٓ ا َ ْش َش ُو٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
شب َء ه
ُع ًِ ا ََِّل ْاٌجَ َلغ
ُ اٌش
ُّ ٍَٝ ًْ َعَٙ َ َۚ ُْ ـِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ء َو َٰز ٌِ َه ـَ َع ًَ اٌَّزَٟ
ْ ِ۪ٔٗ ِِ ْٓ شَُٚز َّش َِْٕب ِِ ْٓ د
ُ ْاٌ ُّ ۪ج
ٓ١
Şirke düşenler şöyle derler: “Allah farklı bir tercihte bulunsaydı biz de atalarımız da onun dışında hiçbir şeye
kulluk etmez, onun haram kıldığından başka hiçbir şeyi de haram saymazdık.” Onlardan öncekiler de böyle
yapmışlardı. Elçilere düşen, açıkça bildirmekten başka nedir ki!

(Saffat 37/72)

َٓ٠ ُْ ُِ ْٕز ِ۪سِٙ ١ ۪ع ٍَْٕب ـ
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Üstelik aralarından onları uyaran elçiler çıkarmıştık.
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(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ َّٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ ۪بر٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َعٛص
ُّ َُم٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ أ ْ ِر ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌَ َ اَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ ب َِ ْعش ََش ْاٌ ِد٠َ
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَّٝٓ َٰ ع
َ َٚ ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َسُٙ ْؼ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍَّٝٓ َٰ  ْذَٔب َعِٙ ش
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ ٠َ
َ اُٚذِٙ ش
َٓ٠ا َوب ِـ ۪شَُٛٔوب
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.

(Zümer 39/71)

ْ  اِرَا ََّٓخب ُ۫ ُؤَ٘ب ـُ ِز َسَّٕٝ َُ ُص َِ ًشا َززَّٓهَٙ  َخٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ َُّٓش٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
بََّٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
ٍَٰٝ ا َثٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠ َٔ ُى ُْ ٌِ َّٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ُْ د َس ِثّ ُى
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َعٍُْٛز٠َ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ أ ْ ِر ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌََا
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َزمَٚ
َٓ٠ ْاٌ َىب ِـ ۪شٍَٝة َع
ِ ذ َو ٍِ َّخُ ْاٌ َعزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bölükler halinde Cehennem‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Saffat 37/73)

َۙ ْؿ َوبَْ َعبلِ َجخُ ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
ُ ْٔ ـَب
َٓ٠
َ ١ظ ْش َو
Bak bakalım; uyarılanların sonu nasıl olmuş!
(Mülk 67/6)

ش١
ُ َ عز
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ُْ ِٙ ّا ِث َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ٌٍَِّزَٚ
َ ْ ِثئَٚ َُ ََّٕٙ اة َخ
Rablerini görmezlikten gelenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü hale gelmektir o!

(Mülk 67/7)

سٛ
ُ َۙ ُ رَفٟ
َ بَٙ ١ ۪ا ـُٛاِ َّٓرَا ا ُ ٌْم
َ ِ٘ َٚ مًب١َ۪ٙ ب شَٙ ٌَ اُٛع ِّع
Oraya atıldıklarında, alevler saçarken çektiği havanın uğultusunu işitirler.

(Mülk 67/8)

ش٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠ ُْ ٌََب اََّٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌََعب
َ جْٛ َب ـَٙ ١ ۪ ـٟ
َ  ِْع ُوٍَّ ََّّٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّض َِِٓ ْاٌؽ١َّ َ ر َ َىبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.
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(Mülk 67/9)

ش١ظ َلي َو ۪ج
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش ـَ َىزَّ ْثَٕب٠ ۪ لَ ْذ ََّٓخب َءَٔب َٔزٍَٰٝ ا َثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ َۚء ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل ـَٟ
ْ َّللاُ ِِ ْٓ ش
“Evet” derler; “Bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir
sapkınlık içindesiniz.” dedik.

(Mülk 67/10)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َ  آَّٟ ۪ َٔ ْع ِم ًُ َِب ُوَّٕب ـْٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْغ َّ ُع اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َسب
ِ غ ۪ع
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.

(Mülk 67/11)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َغ ْسمًب َِل
ُ َ َۚ ُْ ـِٙ ِا ثِزَ ْٔجُٛـَب ْعز َ َشـ
ِ ص َسب
ِ غ ۪ع
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Saffat 37/74)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ا ََِّل ِع َجبدَ ه
Ama Allah’ın içi temiz kullarının hali başka olur.
(Hicr 15/39)

َۙ  ُْ ا َ ْخ َّ ۪عُٙ َّٕ٠َ ِٛ  ََلُ ْؼَٚ ض
َٓ١
ِ  ْاَلَ ْسٟ ُْ ِـُٙ ٌَ ََّٓ ّٕ٠ِ َ ََلُصٟ َ۪ٕز٠ْ َٛ لَب َي َسةّ ِ ِث ََّّٓب ا َ ْؼ
İblis dedi ki “Rabbim! Beni aşırılığa sevk etmene karşılık ben de bunlara dünyadakileri süsleyeceğim ve hepsini
aşırılığa sevk edeceğim.

(Hicr 15/40)

َٓ١ ُُ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪صُٙ ْٕ ِِ ا ََِّل ِعجَبدَ َن
Sana yürekten bağlı olanları değil.”.

(Hicr 15/41)

ُ١ ۪ ُِ ْغزَمٟ
ِ لَب َي َٰ٘زَا
َّ ٍَص َشاغ َع
Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.
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(Hicr 15/42)

َ ٍْ ع
َٓ٠ٚطبْ ا ََِّل َِ ِٓ ار َّ َجعَ َه َِِٓ ْاٌؽ َ۪ب
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَْظ ٌَ َه َع
َ ١ٌَ ٞ ۪ا َِّْ ِع َجبد
Kullarımın üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Yanlışa saplanıp sana uyanlar başka.”

(Saffat 37/75)

َۚ ج١ذ ـٍََِٕ ْع َُ ْاٌ ُّ ۪دُٛٔ َٕب٠ٌَمَ ْذ َٔب َٰدَٚ
َُْٛ
Nuh bizi yardıma çağırmıştı; onu ne güzel karşılamıştık.
(Kamer 54/10)

ص ْش
ِ َ ة ـَب ْٔزٍُٛ َِ ْؽّٟ۪ٔ َ ـَذَ َعب َسثََُّّٗٓ ا
O Rabbine yalvardı: “ Yenik düştüm, bana yardım et.” dedi.

(Nuh 71/26)

َّبسا
ً ٠ََٓ د٠ض َِِٓ ْاٌ َىب ِـ ۪ش
ِ  ْاَلَ ْسٍَٝذ َسةّ ِ ََل رَزَ ْس َعُٛٔ لَب َيَٚ
Nuh şöyle seslendi: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Nuh 71/27)

بسا
ً َّبخ ًشا َوف
ِ ُ٠ ُْ ُ٘ أَِّ َه ا ِْْ رَزَ ْس
ِ َا ا ََِّل ـََُّٚٓ ٍِذ٠  ََلَٚ ا ِعجَبدَ َنٍُّٛع
Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkâr ve kâfir olurlar.

(Nuh 71/28)

 ََل ر َ ِض ِدَٚ د
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ  ُِإْ ًِِٕبٟ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسةّ ِ ا ْؼ ِف ْش
َ ِز١ْ  ٌِ َّ ْٓ دَ َخ ًَ َثَٚ ٞ
َّ
بسا
ً َٓ ا ََِّل ر َ َج١ّ۪ ٌِ اٌظب
Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış yapan bu
kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!

(Saffat 37/76)

ُ١َِۘ ة ْاٌعَ ۪ظ
ِ ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ ْاٌ َى ْشَٚ َُٖٕب١ْ َٔ َّدَٚ
Onu ve ailesini o büyük üzüntüden kurtarmıştık.
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(Enbiya 21/76)

ُ١َِۚ ة ْاٌ َع ۪ظ
ِ ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ ْاٌ َى ْشَٚ َُٖٕب١ْ  ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ـَب ْعز َ َد ْجَٕب ٌَُٗ ـََٕ َّدٜ ًزب اِ ْر َٔب َٰدَُٛٔٚ
Daha önce Nuh da yalvarıp yakarınca isteğini olumlu karşılamış, hem onu hem de ailesini o büyük sıkıntıdan
kurtarmıştık.

(Enbiya 21/77)

َٓ١ء ـَب َ ْؼ َش ْلَٕب ُ٘ ُْ ا َ ْخ َّ ۪عْٛ ع
َ ََ ْٛ َا لُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔبرَِٕب ا٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ َِ اٌَّزْٛ َص ْشَٔبُٖ َِِٓ ْاٌم
َ ََٔٚ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan o topluluktan dolayı Nuh‟a yardım etmiştik. Onlar kötü bir
topluluğa dönüşmüşlerdi. Biz de hepsini boğduk.

(Saffat 37/77)

َۘ َّ۪زَُٗ ُ٘ ُُ ْاٌجَبل٠ َخعَ ٍَْٕب رُ ِ ّسَٚ
َٓ١
Soyunu devam ettirdiğimiz sadece onlar olmuştu.
(Hud 11/48)

َّٓ
ْ ِ ُذ ا ْ٘جُٛٔ َب٠ ًَ ١ ۪ل
َُّ ُ  ُْ ثُٙ ُعُٕ َّ ِز ّع
َ َُِ ُ اَٚ  ا ُ َُِ ِِ َّّ ْٓ َِعَ َهٍَٰٝ  َعَٚ  َْه١ٍَثَ َش َوبد َعَٚ غ َلَ َِِّٕب
َ ِػ ث
ُ١ ٌَ۪ ُْ َِِّٕب َعزَاة اُٙ غ
ُّ َّ َ٠
“Ey Nuh! İn artık” dendi. “Sana ve seninle birlikte olanların soyundan gelecek toplumların üzerinde, bizden
esenlik, güvenlik ve bereketler olacak; öyle toplumlar da var ki önce onlara nimet vereceğiz, sonra acıklı
azabımız onları çarpacaktır.

(Saffat 37/78)

َۘ اَل ِخ ۪ش
َٰ ْ ِٟ ِٗ ـ١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َعَٚ
َٓ٠
Arkadan gelenlerce bu halleriyle anıldılar.
(İsra 17/3)

ساٛ
َ ذ أَُِّٗ َوبَْ َع ْجذًاُٛٔ َّخَ َِ ْٓ َز َّ ٍَْٕب َِ َع٠رُ ِ ّس
ً ش ُى
Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın evlatları! Nuh, görevlerini yerine getiren bir kuldu.
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(Saffat 37/79)

َٓ١ّ۪ ٌَ ْاٌعَبِٟذ ـُٛٔ ٍَٰٝ ع َلَ َع
َ
Alemler içinde Nuh’a selam olsun.

(Saffat 37/80)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/81)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْأَُِّٗ ِِ ْٓ ِع َجب ِدَٔب ْاٌ ُّإ
Çünkü o, bize güvenen kullarımızdandı.

(Saffat 37/82)

َٰ ْ ث ُ َُّ ا َ ْؼ َش ْلَٕب
َٓ٠اَلخ َ۪ش
Sonra öbürlerini suda boğduk.
(Araf 7/64)

 ًِبْٛ َا لُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔب ِرَٕب ا٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َ ْؼ َش ْلَٕب اٌَّزَٚ  ْاٌفُ ٍْ ِهَٟٓ َِ َعُٗ ِـ٠ ۪اٌَّزَٚ َُٖٕب١ْ ُٖ ـَب َ ْٔ َدُٛـَ َىزَّث
َٓ١ّ۪ َع
Sonra onu yalancı yerine koydular. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiyle kurtardık. Ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük eden bir topluluktu.

(Furkan 25/37)

َّ ٌِ ا َ ْعز َ ْذَٔبَٚ ًخ٠َ بط َٰا
َٓ َعزَاثًب١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ اٌش
ُّ اُٛذ ٌَ َّّب َوزَّثُٛٔ ََ ْٛ َلَٚ
ِ ٌٍَِّٕ ُْ ُ٘  َخ َع ٍَْٕبَٚ ُْ ُ٘ ع ًَ ا َ ْؼ َش ْلَٕب
 ًّ َۚب١ ٌَ۪ا
Elçilerini yalanlayınca Nuh‟un toplumunu da yok ettik. İnsanlara ibret olacak şekilde onları boğduk. Biz, yanlış
yapanlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
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(Saffat 37/83)

ُ١
َ ۪٘عَزِ۪ٗ َ َِلث َْٰش١ا َِّْ ِِ ْٓ ۪شَٚ
Onun yolundan gidenlerden biri de İbrahim idi.

(Saffat 37/84)

ُ١ ٍ۪ع
َ اِ ْر ََّٓخب َء َسثَُّٗ ِثمَ ٍْت
Rabbinin huzuruna sağlam bir yürekle çıkmıştı.

(Saffat 37/85)

َۚ  ِِ۪ٗ َِبرَا ر َ ْعجُذْٛ َلَٚ ِٗ ١اِ ْر لَب َي َِلَ ۪ث
َُْٚ
Bir gün babasına ve toplumuna şöyle demişti: “Siz neye kulluk ediyorsunuz?

(Saffat 37/86)

َُْٚذ٠َّللاِ ر ُ ۪ش
َْ هُٚخً دَٙ ٌِ ا َ ِئ ْف ًىب َٰا
Allah ile aranızda uydurma ilahlar olmasını mı istiyorsunuz?

(Saffat 37/87)

َ ـَ َّب
َٓ١ّ۪ ٌَظُّٕ ُى ُْ ِث َشةّ ِ ْاٌ َعب
“Siz varlıkların Rabbini ne sanıyorsunuz?”

(Saffat 37/88)

ْ ٔ ظ َش
َ ََٕـ
َٛ
َِۙ  إٌُّ ُدَِٟظ َشح ً ـ
Sonra yıldızlara şöyle bir bakmıştı;
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(Saffat 37/89)

ُ١ ۪عم
َ ّٟ۪ٔ ِـَمَب َي ا
Arkasından, “Ben hastayım.” demişti.

(Saffat 37/90)

َٓ٠ا َع ُْٕٗ ُِ ْذ ِث ۪شْٛ ٌََّٛ َ ـَز
Onlar, hemen arkalarını dönüp gitmişlerdi.

(Saffat 37/91)

َۚ ٍُ ُْ ـَمَب َي ا َ ََل رَأ ْ ُوِٙ ِزَٙ ٌِ  َٰاٌَِّٝٓ َٰ غ ا
َ ـَ َشا
َْٛ
Sonra gizlice onların ilahlarına yönelmiş ve şöyle demişti: “Siz bir şey yemez misiniz?

(Saffat 37/92)

ََُِْٛب ٌَ ُى ُْ ََل ر َ ْٕ ِطم
Neyiniz var ki, konuşmuyorsunuz?”

(Saffat 37/93)

َ ـَ َشا
ٓ١
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَغ َع
ِ ّ۪ َ١ٌظ ْشثًب ِث ْب
Kimseye fark ettirmeden onlara hemen güçlü bir darbe indirdi.

(Saffat 37/94)

ََُّْٛ ِضـ٠ ِٗ ١ْ ٌَِا اٍَُّٛٓ َـَب َ ْلج
Hepsi hızla karşısına dikilmişlerdi.
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(Saffat 37/95)

َۙ ُ َْ َِب ر َ ْٕ ِسزُٚلَب َي اَر َ ْعجُذ
َْٛ
İbrahim şöyle demişti: “Sizler kendi yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?
(Ankebut 29/25)

َ ْىفُ ُش٠  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ َُّ ُ َ َۚب ث١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َسِِٟٕ ُى ُْ ـ١ْ َدَّح َ ثَٛ َِ ثَبًٔ َۙبْٚ َ َّللاِ ا
ْ هُٚ
ِ لَب َي أَِّ َّب ار َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ دَٚ
َۗ َبص ۪ش
َٓ٠
ً ع ُى ُْ ثَ ْع
ُ َ ٍْعَ ُٓ ثَ ْع٠َٚ ع ُى ُْ ثِجَ ْعط
ُ ثَ ْع
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ع َۘب
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.

(Saffat 37/96)

ٍََُّْٛ  َِب ر َ ْعَٚ ُْ َّللاُ َخٍَمَ ُى
 هَٚ
Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan, Allah’tır.”

(Saffat 37/97)

ُ١ِ  ْاٌ َد ۪سُِٟٖ ـَُٛبًٔب ـَب َ ٌْم١ْٕ ُا ٌَُٗ ثُٕٛا ا ْثٌُٛلَب
Onlar da şöyle dediler: “Onun için bir yer yapın da alevli ateşin içine atın.”
(Enbiya 21/68)

َٓ١ ٍ۪ز َ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ـَب ِعَٙ ٌِ ا َٰاٚص َُّٓش
ُ ْٔ اَٚ ُُٖٛا َز ِ ّشلٌُٛلَب
Dediler ki “Bir şey yapacaksanız, yakın şunu! Yakın da ilahlarınıza destek verin.”

(Enbiya 21/69)

َّٓ
ُ١
ُ ٔ ب٠َ لُ ٍَْٕب
َ َٚ  َث ْشدًاٟ َ۪ٔٛبس ُو
َ َۙ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ ع َل ًِب َع
“Ey ateş! İbrahim için serinliğe ve güvene dönüş.” dedik.
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(Saffat 37/98)

َٓ١ ٍَ۪ذًا ـَ َدعَ ٍَْٕب ُ٘ ُُ ْاَلَ ْعف١ْ ا ثِ۪ٗ َوُٚـَب َ َساد
Bununla ondan kurtulmak istemişlerdi; biz de onları en aşağılık bir hale getirdik.
(Enbiya 21/70)

َۚ غ ۪ش
َٓ٠
َ ذًا ـَ َدعَ ٍَْٕب ُ٘ ُُ ْاَلَ ْخ١ْ ا ثِ۪ٗ َوُٚا َ َسادَٚ
Bu yöntemle İbrahim‟den kurtulmak istediler. Biz de onları en büyük zarara soktuk.

(Enbiya 21/71)

ً ٌَُٛٚ َُٖٕب١ْ َٔ َّدَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَب ٌِ ٍْ َعبَٙ ١ ۪بس ْوَٕب ـ
ِ  ْاَلَ ْسٌَِٝغب ا
َ  َثٟ ۪ض اٌَّز
Hem İbrahim‟i hem de Lût‟u âlemler için bereketli kıldığımız o yere getirip kurtardık.

(Saffat 37/99)

ٓ٠
َ ّٟ َس ۪ثٌَِٰٝ  رَا ِ٘ت أّٟ۪ ِلَب َي اَٚ
ِ ۪ذْٙ َ١ع
İbrahim şöyle dedi: “Ben Rabbime gidiyorum; o bana doğruyu gösterecektir.
(Ankebut 29/26)

ُ  ْاٌعَ ۪ضَٛ ُ٘ َُِّٗٔ اّٟ َس ۪ثٌَِٰٝ بخش ا
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
ِ َٙ ُِ ّٟ۪ٔ ِلَب َي اَٚ غٌُٛ ٌَُٗ ََِٓ ـَ َٰب
Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: “Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür, doğru karar verir.

(Saffat 37/100)

َٓ١صب ٌِ ۪س
َّ ٌ َِِٓ اٟ ٌ۪ َْسةّ ِ َ٘ت
Ya Rab! Bana iyi birini bağışla”

(Saffat 37/101)

َّ َـَج
ُ١ ٍ۪ش ْشَٔبُٖ ِثؽُ َلَ َز
Biz de ona, iyi huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik.
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(Saffat 37/102)

ُ ْٔ  ا َ ْرثَ ُس َه ـَبَّّٟ۪ٓٔ َ  ْاٌ َّٕ َِبَ اِٟ ـٜ ا َ َٰسَّّٟ۪ٓٔ ِ اٟ
 لَب َيٜظ ْش َِبرَا ر َ َٰش
َّ ٌـٍََ َّّب ثٍََ َػ َِ َعُٗ ا
َّ ََُٕب ث٠  لَب َيٟ
َ غ ْع
ََّٓ ِْْ  آَّٟ ُ۪ٔعز َ ِدذ
َٓ٠صب ِث ۪ش
ِ َّٓب ا َ َث٠َ
َّ ٌَّللاُ َِِٓ ا
شب َء ه
َ ذ ا ْـ َع ًْ َِب رُإْ َِ َۘ ُش
Kendisine yardımcı olacak yaşa gelince oğluna dedi ki: “Yavrucuğum, rüyamda seni gerçekten
boğazladığımı görüyorum. Düşün bakalım, ne dersin?” Dedi ki: “Babacığım, sana ne
emrediliyorsa onu yap. İnşallah sabırlı davrananlardan olduğumu göreceksin.”
(Meryem 19/54)

ً ع
 ًَّۚب١َِل َٔجٛ
ُ  َوبَْ َسَٚ  ْع ِذَٛ ٌصبدِقَ ْا
ِ  ْاٌ ِىزَبِٟا ْر ُو ْش ـَٚ
َ َْ َۘ ًَ أَُِّٗ َوب١ة اِعَّْٰ ۪ع
Bu Kitap‟ta İsmail‟i de anlat. O, sözünü tutmuştu; nebi olan elçiydi.

(Meryem 19/55)

َّ َٚ ِحٍَٰٛ ص
ًّب١ظ
َّ ٌَأ ْ ُِ ُش ا َ ٍَُْ٘ٗ ثِب٠ َْ َوبَٚ
ِ  َوبَْ ِع ْٕذَ َسثِّ۪ٗ َِ ْشَٚ ِحٛاٌض َٰو
Ailesine namazı ve zekâtı emreder ve Rabbinin katında beğenilirdi.

(Saffat 37/103)

ٓ١
ِ َۚ رٍََُّٗ ٌِ ٍْ َد ۪جَٚ ـٍََ ََّّّٓب ا َ ْعٍَ َّب
Ne zaman ki ikisi de Allah’a teslim oldu; İbrahim onu, alnı yere gelecek şekilde yatırdı.
(Bakara 2/131 )

َٓ١ّ۪ ٌَاِ ْر لَب َي ٌَُٗ َسثَُُّّٗٓ ا َ ْع ٍِ َۙ ُْ لَب َي ا َ ْعٍَ ّْذُ ٌِ َشةّ ِ ْاٌ َعب
Rabbi ona “Teslim ol!” dediğinde o, “Varlıkların Rabbine teslim oldum!” demişti.

(Saffat 37/104)

ُُ َۙ ١ ََّ۪٘ٓب اِث َْٰش٠ ْْ َ َٕبُٖ ا٠ْ ََٔبدَٚ
O zaman ona; “Ey İbrahim!” diye seslendik.
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(Saffat 37/105)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسغَٞ َۚب أَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض٠اٌش ْء
َ صذَّ ْل
ُّ ذ
َ لَ ْذ
“Rüyanın gereğini yaptın. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.”

(Saffat 37/106)

ُ  ْاٌ َج َٰ ٍَّٓ ُ۬ ُإا ْاٌ ُّ ۪جَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
ٓ١
Gerçekten bu, yıpratıcılığı açık bir imtihandı.
(Bakara 2/124 )

َّٓ
ٟ َّ۪ز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ بط اِ َِب ًِب لَب َي
ِ ٌٍَِّٕ  َخب ِعٍُ َهّٟ۪ٔ ِ َّٓ لَب َي اُٙ َّّ َ ُ َسثُُّٗ ثِ َى ٍِ َّبد ـَبَر١
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ َ اِ ِر ا ْثزَٚ
َّ ِٞذْٙ ََٕب ُي َع٠ لَب َي ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim‟i bir takım sözlerle imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Rabbi ona: “Ben
seni insanlara imam yapacağım!” dedi. O “Soyumdan da olsun!” deyince, “ Yanlış yapanlar, sözümün
kapsamına girmez.” dedi

(Saffat 37/107)

ُ١َٕبُٖ ثِ ِزثْر َع ۪ظ٠ْ َـَذَٚ
Kesilecek büyük bir hayvanı onun fidyesi olarak verdik.

(Saffat 37/108)

َٰ ْ ٟ ِٗ ِـ١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َعَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Arkadan gelenler onları bu halleriyle andılar.
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(Saffat 37/109)

َّٓ
ُ١
َ
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ ع َلَ َع
İbrahim’e selam olsun!

(Saffat 37/110)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسغَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/111)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْأَُِّٗ ِِ ْٓ ِع َجب ِدَٔب ْاٌ ُّإ
O, bize güvenen kullarımızdandı.

(Saffat 37/112)

َّ  َثَٚ
َٓ١صب ٌِ ۪س
َّ ًٌّب َِِٓ ا١ش ْشَٔبُٖ ِث ِب ْعسَٰ كَ َٔ ِج
Bir nebi ve salih bir kişi olarak ona İshak’ı müjdeledik.
(Hud 11/69)

َ ع َل ََۚ ـَ َّب ٌَ ِج
ْ ٌَمَ ْذ ََّٓخب َءَٚ
ًث ا َ ْْ ََّٓخب َء ِث ِع ْد
ُ د ُس
َ ع َل ًِب لَب َي
َ اٌُٛ لَبُٜ ِث ْبٌجُ ْش َٰش١
َ ۪٘عٍُ ََّٕٓب اِث َْٰش
ز١ َ۪ٕز
Elçilerimiz İbrahim‟e, müjde vermek için geldiler: “Selâm” dediler. İbrahim de “selâm” dedi. Vakit geçirmeden
fırında pişmiş bir buzağı eti getirdi.

(Hud 11/70)

ٌَِٰٝ َؿ اِ ََّّٓٔب ا ُ ْس ِع ٍْ ََّٕٓب ا
ْ ا ََل رَخٌُٛفَخً لَب١ ُْ ۪خُٙ ْٕ ِِ ظ
ِ َ  ُْ ََل رُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ـٍََ َّّب َس َٰآَّ ا
َ  َخْٚ َ اَٚ ُْ ُ٘ ِٗ َٔ ِى َش١ْ ٌَِص ًُ ا
غٌُٛ َِ ْٛ َل
Ona el sürmediklerini görünce şaşırdı kaldı; onlardan korktuğunu saklayamadı. “Korkma” dediler; “Bizler Lut
halkına gönderildik.”
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(Hud 11/71)

َّ ذ ـَ َج
ْ ع ِس َى
ةٛ
ِ  ََّٓسَٚ ْٓ ِِ َٚ َش ْشَٔبَ٘ب ِث ِب ْعسَٰ َۙك
َ َ ْاِ َشاَرُُٗ َّٓلَب ِئ َّخ ـَٚ
َ ُ ْعم٠َ َاء اِ ْعسَٰ ك
Eşi ayakta duruyordu; hemen gülüverdi. Biz de ona İshak‟ı, İshak‟ın arkasından da Yakub‟u müjdeledik.

(Hud 11/72)

ْ ٌَلَب
ت١ء َع ۪دَٟ
َ ٟ ٍ۪ َٰ٘زَا ثَ ْعَٚ صٛأَ َُ۬ب َع ُدَٚ ُ َءا َ ٌِذٍََّٝٓ َٰز٠ْ َٚ َب٠ ذ
ْ  ًخب ا َِّْ َٰ٘زَا ٌَش١ْ ش
“Vay başıma gelenler!” dedi. “Doğum mu yapacağım?” Ben gücünü kaybetmiş bir kadınım; bu da kocam, iyice
yaşlanmış! Bu gerçekten tuhaf bir şey!”

(Hud 11/73)

ذ١ذ َِ ۪د١ّ۪ ذ أَُِّٗ َز
ِ ١ْ َ ُى ُْ ا َ ْ٘ ًَ ْاٌج١ْ ٍَثَ َش َوبرُُٗ َعَٚ َِّللا
َّللاِ َس ْز َّذُ ه
َٓ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش ه١ا اَر َ ْع َد ۪جٌَُّٛٓ لَب
Dediler ki “Allah‟ın işine mi şaşıyorsun? Ey İbrahim ailesi! Allah‟ın ikramı ve bereketi sizin üstünüzdedir. O,
her şeyi güzel yapar, pek yücedir.”

(Saffat 37/113)

َ َٚ ِٓ َّب ُِ ْسغِٙ َّ ِز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ َ اِ ْعسَٰ كٍَّٝٓ َٰ  َعَٚ ِٗ ١ْ ٍَبس ْوَٕب َع
ٓ١ظب ٌُِ ٌَِٕ ْفغِ۪ٗ ُِ ۪ج
َ  َثَٚ
Hem İsmail’i hem de İshak’ı uğurlu ve bereketli kıldık. İkisinin soyundan da güzel davrananlar
olduğu gibi kendilerini açıkça kötü duruma sokanlar da oldu.

(Saffat 37/114)

َۚ  َٰ٘ ُشَٚ ٝ َٰعُِٛ ٍَٰٝ ٌَمَ ْذ َََِّٕٕب َعَٚ
َْٚ
Musa’ya ve Harun’a da iyiliklerde bulunmuştuk.

(Saffat 37/115)

ُ١َِۚ ة ْاٌعَ ۪ظ
ِ  َّب َِِٓ ْاٌ َى ْشُٙ َِ ْٛ َلَٚ َٕب ُ٘ َّب١ْ َٔ َّدَٚ
Onları ve halklarını da büyük bir üzüntüden kurtarmıştık.
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(Bakara 2/49)

َُْٛ١َ ْغز َ ْس٠َٚ ُْ َْ ا َ ْث ََّٕٓب َء ُوُٛزَ ِثّ ُس٠ ة
َُّٓ ُْ َٔ ُىُِٛ ٛغ
ُ َ٠ َْْٛ َٕب ُو ُْ ِِ ْٓ َٰا ِي ِـ ْش َع١ْ اِ ْر َٔ َّدَٚ
ِ  َء ْاٌ َعزَاٛع
ُ١ َٰر ٌِ ُى ُْ َث ََّٓلء ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ َع ۪ظٟ ۪ـَٚ ُْ غَّٓب َء ُو
َ ِٔ
Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size en ağır cezayı vermeye çalışıyor, oğullarınızı öldürüyor,
kadınlarınızı ise sağ bırakmak istiyorlardı. İşin içinde, Rabbiniz olarak yaptığım büyük bir imtihan vardı.

(Bakara 2/50)

ُ ْٕ َ ا َ ْٔز ُ ُْ رَٚ َْْٛ ا َ ْؼ َش ْل ََّٕٓب َٰا َي ـِ ْش َعَٚ ُْ َٕب ُو١ْ اِ ْر ـَ َش ْلَٕب ِث ُى ُُ ْاٌجَ ْس َش ـَب َ ْٔ َدَٚ
َْٚظ ُش
Bir gün denizi ikiye ayırıp sizi kurtardık, Firavun hanedanını da gözünüzün önünde boğduk.

(Saffat 37/116)

َۚ ا ُ٘ ُُ ْاٌؽَب ٌِ ۪جُٛٔص ْشَٔب ُ٘ ُْ ـَ َىب
َٓ١
َ ََٔٚ
Onlara yardım etmiştik de galip gelenler onlar olmuştu.
(Ta Ha 20/45)

ْ َ٠ ْْ َ  اْٚ َ  ََّٕٓب ا١ْ ٍَغ َع
َ َ ْف ُش٠ ْْ َ َبؾ ا
ٝط َٰؽ
ُ لَ َبَل َسثَّ ََّٕٓب إََِّٔب َٔخ
Dediler ki “Rabbimiz! Bize karşı çok ileri gider veya haddi aşar diye korkuyoruz.”

(Ta Ha 20/46)

ٜا َ َٰسَٚ  َِ َع ُى ََّّٓب ا َ ْع َّ ُعٟ َِّ۪ٕٔلَب َي ََل رَخَب َّٓـَب ا
“Korkmayın, ben sizinle beraberim; dinlerim ve görürüm.” dedi.

(Ta Ha 20/47)

َ ع
ََّٓ َُبُٖ ـَم١ِـَأْر
ْٓ ِِ َخ٠َبن ثِ َٰب
َ ْٕ ُْ لَ ْذ ِخئُٙ  ََل رُعَ ِزّ ْثَٚ ًَ ٠ اِ ْع ََّٓش ۪اءَّٟٓ ََ۪ٕل َس ِثّ َه ـَب َ ْس ِع ًْ َِعََٕب ثٛ
ُ َل أَِّب َسٛ
ٜ َٰذُٙ ٌ َِ ِٓ ارَّجَ َع ْاٍَٰٝ غ َل َُ َع
َّ ٌاَٚ َس ِثّ َه
Hemen gidin de ona deyin ki “Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını serbest bırak da bizimle gelsinler.
Onlara eziyet edip durma. Bak, biz sana Rabbinden bir belge getirdik. O‟nun yoluna giren esenlik ve güvenliğe
erer.”

51

(Ta Ha 20/48)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
ِ ُ أَِّب لَ ْذ ا
َ َّ َِ ْٓ َوزٍَٰٝ اة َع
َ َ ََّٕٓب ا َ َّْ ْاٌ َعز١ْ ٌَِ اٟ
َ زٚ
Bize şöyle vahyedildi: „Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.‟”

(Saffat 37/117)

َۚ بة ْاٌ ُّ ْغز َ ۪ج
َٓ١
َ َ َٕب ُ٘ َّب ْاٌ ِىز١ْ َ  َٰارَٚ
Onlara her şeyi açıklayan Kitap’ı da vermiştik.
(Enbiya 21/48)

َۙ ۪ ِر ْو ًشا ٌِ ٍْ ُّزَّمَٚ ََّٓب ًء١ظ
َٓ١
ِ َٚ ََْْ ْاٌفُ ْشلَبٚ َٰ٘ ُشَٚ ٝ َٰعُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
Musa ile Harun‟a o Furkânı, çekinerek korunanlar için bir ışık ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

(Ta Ha 20/42)

َٞۚ  ِر ْو ۪شٟ َ۪ب ـ١َِٕ ََل رَٚ ٟ َ۪بر٠ن ِث َٰبٛ
َ ا َ ُخَٚ ذ
َ ْٔ َ اِ ْرَ٘تْ ا
“Kardeşini yanına al ve belgelerimle birlikte git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin.

(Ta Ha 20/43)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  ِـ ْش َعٌَِٰٝ اِ ْر َ٘ َجَّٓب ا
َٝۚ غ َٰؽ
Firavun‟a gidin; o haddini aştı.

(Ta Ha 20/44)

َ ُـَم
َٝ ْخ َٰش٠ ْٚ َ َزَزَ َّو ُش ا٠ ًٍَُّّٕٗب ٌَ َع١ِ ٌَ  ًَلْٛ ََل ٌَُٗ لٛ
Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır veya korkar.”

(Saffat 37/118)

َ ص َشا
ُ١
ّ ِ ٌَٕب ُ٘ َّب ا٠ْ َ َ٘ذَٚ
َ َۚ ۪غ ْاٌ ُّ ْغزَم
İkisine de doğru yolu göstermiştik.
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(Saffat 37/119)

َٰ ْ ِٟ َّب ـِٙ ١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َعَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Arkadan gelenlerce o ikisi, bu halleriyle anıldılar.

(Saffat 37/120)

َْٚ َٰ٘ ُشَٚ ٝ َٰعُِٛ ٍَٰٝ ع َلَ َع
َ
Musa’ya da Harun’a da selam olsun.

(Saffat 37/121)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/122)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َّب ِِ ْٓ ِع َجب ِدَٔب ْاٌ ُّإُٙ َِّٔا
O ikisi de bize güvenen kullarımızdandı.

(Saffat 37/123)

َٓ١ ٍ۪ع
َ بط ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْش
َ ١َ ٌِْ ا َِّْ اَٚ
İlyas da elçilerimizden biriydi.

(Saffat 37/124)

َُْٛ ِِ ۪ َّٓٗ ا َ ََل رَزَّمْٛ َاِ ْر لَب َي ٌِم
Bir gün halkına şöyle dedi; “Siz hiç çekinmez misiniz?”
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(Saffat 37/125)

َۙ ۪غَٓ ْاٌخَب ٌِم
َٓ١
َ َْ ا َ ْزٚرَزَ ُسَٚ َْ ثَ ْع ًلُٛاَر َ ْذع
“Yaratanların en güzelini bırakıp da yardımı Ba’l’dan mı istiyorsunuz?
(Nahl 16/20)

َ ََُْٛ ْخٍُم٠ َّللاِ ََل
َُُْٛ ْخٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ش
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛ ْذع٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah ile aralarına koyup dua ettikleri, hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır.

(Müminun 23/12)

َۚ ع َلٌَخ ِِ ْٓ ۪غ
ٓ١
ُ ْٓ ِِ َْغب
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
َ ْٔ اَل
İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Müminun 23/13)

ْ ُٔ ُٖث ُ َُّ َخ َع ٍَْٕب
ٓ١ لَ َشاس َِ ۪ىٟ ۪طفَخً ـ
Sonra onu, karar-ı mekînde nutfe haline getirdik.

(Müminun 23/14)

ْ ٌُّٕث ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِعْٛ غ
َ عؽَخَ ِع
َب
ْ ُّ ٌعؽَخً ـَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َعٍَمَخً ـَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌ َعٍَمَخ
َ ظب ًِب ـَ َى
َ ظ
َٓ١ ۪غ ُٓ ْاٌخَب ٌِم
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْز
َ ٌََ ْس ًّ َۗب ث ُ َُّ ا َ ْٔشَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ََش ـَزَج
Sonra nutfeyi, alaka haline getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve
kemikleri etle donattık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah,
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.”

(Saffat 37/126)

َه
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َسةَّ َٰاثََّٓبئِ ُى ُُ ْاَلَٚ ُْ َّللاَ َسثَّ ُى
Allah sizin Rabbinizdir; geçmiş büyüklerinizin de Rabbi’dir.”
(Duhan 44/8)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َسةُّ َٰاثََّٓبئِ ُى ُُ ْاَلَٚ ُْ ذُ َسثُّ ُى١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
۪ ُ ْس٠ َٛ ُ٘ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O‟dur. O sizin Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.
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(Saffat 37/127)

َۙ ع ُش
َْٚ
َ  ُْ ٌَ ُّ ْسُٙ َُّٖٔ ـَ ِبُٛـَ َىزَّث
Hemen onu yalancı saydılar; nasıl olsa onlar da yargı önüne çıkarılacaklardır.
(Yasin 36/30)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ِ۪ٗا ثُٛٔي ا ََِّل َوبٛع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ١ َ۪أْر٠  ْاٌ ِعجَب َِۚد َِبٍََٝب َز ْغ َشح ً َع٠
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.

(Yasin 36/31)

َُْٛ ْش ِخع٠َ  ُْ ََلِٙ ١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّْٔ اٚ
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌمُ ُشُٙ ٍَا َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجْٚ  َش٠َ ُْ ٌََا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.

(Yasin 36/32)

َْٚع ُش
َ َٕب ُِ ْس٠ْ َع ٌَذ١ّ۪ ا ِْْ ُو ًٌّ ٌَ َّّب َخَٚ
Nasıl olsa hepiniz huzurumuza çıkarılacaksınız!

(Saffat 37/128)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ا ََِّل ِعجَبدَ ه
Allah’a yürekten bağlı kulların hali başka olur.
(Bakara 2/136)

َّٓ
ةٛ
ا َٰا ََِّٕب ِث هٌَُّٛٓ ُٛل
َ َُ ْعم٠َٚ َاِ ْعسَٰ كَٚ ًَ ١اِعَّْٰ ۪عَٚ ُ١
َ ۪٘ اِث َْٰشٌَِٰٝ  ََِّٓب ا ُ ْٔ ِض َي اَٚ َٕب١ْ ٌَِ ََِّٓب ا ُ ْٔ ِض َي اَٚ ِبّٰلل
َْٓ ا َ َزذ١َ َۚ ُْ ََل ُٔفَ ِ ّش ُق ثِٙ َّْ ِِ ْٓ َس ِثُّٛ١ إٌَّ ِجٟ
ِ َ ْاَلَ ْعجَٚ
َ ِرُٚ۫ ُ  ََِّٓب اَٚ ٝ َٰغ١ ۪عَٚ ٝ َٰعُِٛ ٟ
َ ِرُٚ۫ ُ  ََِّٓب اَٚ بغ
َُّْٛ ٍِ ٔ َْس ُٓ ٌَُٗ ُِ ْغَٚ ُْ َۘ ُٙ ْٕ ِِ
Siz şöyle söyleyin: “Biz Allah‟a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim‟e, İsmail‟e, İshak‟a, Yakub‟a ve
torunlarına indirilene, Musa‟ya ve İsa‟ya verilmiş olana, Rableri tarafından Nebîlere verilen bütün kitaplara
inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.”
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(Al-i İmran 3/84)

َّٓ
ةٛ
لُ ًْ َٰا ََِّٕب ِث ه
َ ُ ْعم٠َ َٚ َاِ ْعسَٰ كَٚ ًَ ١اِعَّْٰ ۪عَٚ ُ١
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ  ََِّٓب ا ُ ْٔ ِض َي َعَٚ َٕب١ْ ٍَ ََِّٓب ا ُ ْٔ ِض َي َعَٚ ِبّٰلل
ُٓ ٔ َْسَٚ ُْ َۘ ُٙ ْٕ ِِ َْٓ ا َ َزذ١ ُْ ََل ُٔفَ ِ ّش ُق َثِٙ َّْ ِِ ْٓ َس ِثُّٛ١إٌَّ ِجَٚ ٝ َٰغ١ ۪عَٚ ٝ َٰعُِٛ ٟ
ِ  ْاَلَ ْع َجَٚ
َ  ِرُٚ۫ ُ  ََِّٓب اَٚ بغ
َُّْٛ ٍِ ٌَُٗ ُِ ْغ
De ki "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebîlere Rableri tarafından verilen kitapların hepsine inandık.
Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız. Biz O‟na teslim olmuş kimseleriz."

(Saffat 37/129)

َٰ ْ ِٟ ِٗ ـ١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َعَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Arkadan gelenlerce bu halleriyle anıldı.

(Saffat 37/130)

۪ ٠َ  ا ِْيٍَّٝٓ َٰ ع َلَ َع
َٓ١بع
َ
İlyaslara selam olsun!

(Saffat 37/131)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/132)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْأَُِّٗ ِِ ْٓ ِعجَب ِدَٔب ْاٌ ُّإ
Çünkü o, bize güvenmiş kullarımızdandı.
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(Saffat 37/133)

ً ٌُٛ َِّْ اَٚ
َٓ١ ٍ۪ع
َ غب ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْش
Lut da elçilerimizdendir.

(Saffat 37/134)

َۙ ا َ ٍََُّْ٘ٗٓ ا َ ْخ َّ ۪عَٚ َُٖٕب١ْ اِ ْر َٔ َّد
َٓ١
Bir gün onu ve ailesinin tamamını kurtarmıştık.
(Neml 27/54)

ً ٌَُٛٚ
َ بز
َْْٚص ُش
ِ ََْ ْاٌفُٛ ِِ ۪ َّٓٗ اَرَأْرْٛ َغب اِ ْر لَب َي ٌِم
ِ ا َ ْٔز ُ ُْ رُجَٚ َشخ
Bir gün Lut, halkına şöyle demişti: “Her şeyi görüp dururken o çirkin işe mi yanaşıyorsunuz?

(Neml 27/55)

َ اٌش َخب َي
ٍََُْٛٙ َ ر َ ْدْٛ ََّٓبء ثَ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ل
ِ غ
ّ ِ َُْٛا َ ِئَّٕ ُى ُْ ٌَزَأْر
َ ٌِّْٕ اُٚ
ِ ح ً ِِ ْٓ دَٛ ْٙ ش
Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşmakta kararlı mısınız? Hayır, siz kendini tutamayan bir halksınız.”

(Neml 27/56)

َ َ َز٠  ُْ أَُبطُٙ ََِّٔزِ ُى َۚ ُْ ا٠غ ِِ ْٓ لَ ْشٌُٛ ا َٰا َيٛا ا َ ْخ ِش َُّٓخٌَُّٛٓ  ِِ ۪ َّٓٗ ا َََِّّٓل ا َ ْْ لَبْٛ َاة ل
َْٚ ُشَّٙ ط
َ َٛ ـَ َّب َوبَْ َخ
Halkının ona cevabı sadece şu olmuştu: “Lut „un ailesini kentinizden çıkarın; onlar temiz insanlarmış!”

(Neml 27/57)

َٓ٠ا َ ٍََُّْ٘ٗٓ ا ََِّل ْاِ َشاَر َ َُۘٗ لَذ َّْسَٔبَ٘ب َِِٓ ْاٌؽَب ِث ۪شَٚ َُٖٕب١ْ ـَب َ ْٔ َد
Biz de eşi hariç onu ve bütün ailesini kurtardık. Onun küller altında kalanlardan olmasını kararlaştırmıştık.

(Neml 27/58)

َ َِ غَّٓب َء
َ َِ ُْ ِٙ ١ْ ٍَط ْشَٔب َع
َ ِْ َ اَٚ
َٓ٠ط ُش ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ َط ًش َۚا ـ
Üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılmış kimselerin yağmuru ne kötüydü!
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(Saffat 37/135)

ً ا ََِّل َع ُد
َٓ٠ ْاٌؽَبثِ ۪شِٟصا ـٛ
Ama onlardan bir ihtiyar kadın küller altında kaldı.
(Tahrim 66/10)

 ِْٓ ِِ ْٓ ِعجَب ِدَٔب٠َذ َع ْجذ
َ غ َوبَٔزَب ر َ ْسٌُٛ د
َ َ  ْاِ َشاَٚ ذُٛٔ د
َ َ ا ْاِ َشاَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ َِث َ ًل ٌٍَِّز
ة ه
َ
َ ظ َش
َ َِّللا
َٓ١ ٍَّ۪اخ
ِ بس َِ َع اٌذ
 َّب َِِٓ هُٙ ْٕ َب َع١ُِٕ ْؽ٠ ُْ ٍََ ِْٓ ـَخَبَٔزَب ُ٘ َّب ـ١صب ٌِ َس
َ
َ ٌَّٕ ًَ ا ْد ُخ َل ا١ ۪لَٚ ْـًٔب١ش
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin” denecektir.

(Saffat 37/136)

َٰ ْ ث ُ َُّ دَ َِّ ْشَٔب
َٓ٠اَلخ َ۪ش
Sonra diğerlerini ortadan kaldırdık.

(Saffat 37/137)

َۙ ص ِج ۪س
َٓ١
ْ ُِ ُْ ِٙ ١ْ ٍََْ َعٚأَِّ ُى ُْ ٌَز َ ُّ ُّشَٚ
Siz sabahları onların üzerlerinden geçiyorsunuz,

(Saffat 37/138)

ٍَُْٛ ًِ اَـَ َل ر َ ْع ِم١ْ ٌَّ ِثبَٚ
Akşamları da öyle yapıyorsunuz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

(Saffat 37/139)

َٓ١ ٍ۪ع
َ ظ ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْش
َ ُُٔٛ٠ َِّْ اَٚ
Yunus da elçilerimizdendir.
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(Saffat 37/140)

ْٛ
ِ َۙ  ْاٌفُ ٍْ ِه ْاٌ َّ ْش ُسٌَِٝاِ ْر اَثَكَ ا
O da bir gün yükünü tam almış bir gemiye kaçmıştı.

(Saffat 37/141)

َۚ غب٘ ََُ ـَ َىبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْذ َز ۪ع
َٓ١
َ َـ
Kur’aya katıldı ve kaybedenlerden oldu.

(Saffat 37/142)

ُ١ ٍُِ۪ َٛ ُ٘ َٚ ُدٛـَ ْبٌزَمَ َُّٗ ْاٌ ُس
Kendini suçladığı bir sırada onu balık yutuvermişti.
(Enbiya 21/87)

ُّ ِٟ ـٜ ِٗ ـََٕب َٰد١ْ ٍَظ َّٓ ا َ ْْ ٌَ ْٓ َٔ ْمذ َِس َع
َ ََبظجًب ـ
د ا َ ْْ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا َََِّّٓل
ِ اٌظٍُ َّب
ِ َت ُِؽ
َ َْ٘ اِ ْر رٛ
ِ ٌُّٕرَا اَٚ
َۚ ّ۪ ٌِ اٌظب
َّ َِِٓ ُ ُو ْٕذّٟ۪ٔ ِع ْج َسبٔ َۗ ََه ا
َٓ١
َ ْٔ َ ا
ُ ذ
Balığın esiri Yunus hayatı kendine dar etmeyeceğimizi sanarak bir gün kızgın bir şekilde çekip gitmişti. Ama
daha sonra balığın karanlıkları içinde seslenmiş: “Senden başka ilah yoktur. Senin eksiğin de yoktur; ben yanlış
yaptım” demişti.

(Enbiya 21/88)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٟ َو َٰز ٌِ َه ُٔ ْٕ ِدَٚ ُّ ِ ََٕبُٖ َِِٓ ْاٌؽ١ْ َٔ َّدَٚ َُٗۙ ٌَ ـَب ْعز َ َد ْجَٕب
Ona da olumlu cevap verdik ve üzüntüsünden kurtardık. İnanıp güvenenleri işte böyle kurtarırız.

(Saffat 37/143)

َۙ غ ِجّ ۪س
َٓ١
َ ُّ ٌ َََّٓل أََُّٗ َوبَْ َِِٓ ْاْٛ ٍََـ
Eğer o bize tam bağlılık göstermeseydi,
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(Saffat 37/144)

ْ َ ثٟ ۪ث ـ
َ ٌٍََِج
َُُْٛ ْجعَث٠ َِ ْٛ َ٠ ٌَِٰٝ طِٕ۪ٗ َّٓ ا
İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.
(Kalem 68/48)

ُ  َِ ْىَٛ ُ٘ َٚ ٜد اِ ْر َٔب َٰد
َٛظ
ِ ٛت ْاٌ ُس
ِ ص
ْ ـَب
ِ بز
َ  ََل ر َ ُى ْٓ َوَٚ صجِ ْش ٌِ ُس ْى ُِ َس ِثّ َه
Balığın yuttuğu kişi gibi olma, Rabbinin kararı gelinceye kadar sıkıntılara sabret. O, mahcup bir şekilde yalvarıp
yakarmıştı.

(Kalem 68/49)

َُِٛ  َِ ْزَٛ َُ٘ٚ اء
ِ اس َوُٗ ِٔ ْع َّخ ِِ ْٓ َس ِثّ۪ٗ ٌَُٕ ِجزَ ِث ْبٌ َع ََّٓش
َ َ َََّٓل ا َ ْْ رَذْٛ ٌَ
Eğer Rabbinin iyiliği imdadına yetişmeseydi, aşağılanmış bir halde açık alana atılacaktı.

(Kalem 68/50)

َٓ١صب ٌِ ۪س
ْ َـ
َّ ٌُٗ َسثُُّٗ ـَ َد َعٍَُٗ َِِٓ ا١بخز َ َٰج
Ancak Rabbi ona bir fırsat daha verdi de onu iyilerden yaptı.

(Saffat 37/145)

ُ١َۚ ۪عم
ِ ـََٕ َج ْزَٔبُٖ ِث ْبٌ َع ََّٓش
َ َٛ ُ٘ َٚ اء
Sonra onu açık bir alana attık; hastaydı.

(Saffat 37/146)

َۚ َ ْم ۪ط٠ ْٓ ِِ ً ش َد َشح
ٓ١
َ ِٗ ١ْ ٍَا َ ْٔجَزَْٕب َعَٚ
O açık alanda onun üzerini örtecek kabakgillerden bir bitki bitirmiştik.
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(Saffat 37/147)

َۚ ذ٠َ ۪ض٠ ْٚ َ  ِِبئ َ ِخ ا َ ٌْؿ اٌَِٰٝ ع ٍَْٕبُٖ ا
َُْٚ
َ ا َ ْسَٚ
Onu yüz bin, hatta daha çok kimseye elçi göndermiştik.

(Saffat 37/148)

ٓ١ ۪زٌَِٰٝ ا ـَ َّز َّ ْعَٕب ُ٘ ُْ إَُِٛ ـَ َٰب
Daha sonra ona inandılar. Biz de onları bir süreye kadar refah içinde yaşattık.
(Yunus 10/98)

ْ َِٕ َخ َٰا٠َذ لَ ْش
ْ ٔ ََل َوبْٛ ٍََـ
اة
َ ا َوَُِٕٛ ظ ٌَ ََّّّٓب َٰا
َ َ عز
َ ُْ ُٙ ْٕ ش ْفَٕب َع
َ ُُٔٛ٠ ََ ْٛ َب ا ََِّل لََّٙٓ ُٔ َّب٠ب ۪اََّٙٓ َذ ـََٕفَ َع
ٓ١ ۪زٌَِٰٝ  َِز َّ ْعَٕب ُ٘ ُْ اَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َسِٟ ِ ـْٞاٌ ِخ ْض
Keşke bir kent çıksaydı da azap gelip çatmadan önce inanıp güvenseydi ve böylece imanları kendilerine fayda
verseydi. Bunun tek istisnası Yunus‟un halkıdır. İnanıp güvendikleri zaman dünya hayatında onlardan rezillik
azabını kaldırdık ve belli bir süre refah verdik.

(Saffat 37/149)

َۙ ُٕ ُُ ْاٌ َجُٙ ٌََٚ ُ ُْ ا َ ٌِ َش ِثّ َه ْاٌجََٕبدِٙ ـَب ْعز َ ْف ِز
َْٛ
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?
(Nahl 16/57)

َُْٛٙ َ  ْشز٠َ  ُْ َِبُٙ ٌََٚ َُٗۙ َٔع ْج َسب
ِ َْ ِ هّٰللِ ْاٌجََٕبٍُٛ ْد َع٠َ َٚ
ُ د
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.

(Necm 53/21)

ٌَُٝٗ ْاَلُ ْٔ َٰثَٚ اٌََ ُى ُُ اٌزَّ َو ُش
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?

(Necm 53/22)

ٜض١َٰ رِ ٍْ َه اِرًا لِ ْغ َّخ ۪ظ
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?
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(Saffat 37/150)

َُْٚ ُ٘ ُْ شَب ِ٘ذَٚ ا َ َْ َخٍَ ْمَٕب ْاٌ َّ َٰ ٍَّٓئِ َىخَ أَِبثًب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?
(Zuhruf 43/19)

َ ت
َ َ اٌش ْزَّٰ ِٓ أَِبثًب ا
ٍََُُْٛٔ ْغـ٠َٚ ُْ ُٙ ُ بدَرَٙ ش
ُ َ عز ُ ْىز
َّ َُٓ ُ٘ ُْ ِعجَبد٠ ۪ا ْاٌ َّ َٰ ٍَّٓئِ َىخَ اٌَّزٍَُٛ َخعَٚ
َ ُْ ُٙ َا خ ٍَْمُٚذِٙ ش
Rahman‟ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler? Şahitlikleri yazılacak ve
bunun hesabı sorulacaktır.

(Saffat 37/151)

َۙ ٌَُُٛم١ٌَ ُْ ِٙ  ُْ ِِ ْٓ اِ ْـ ِىُٙ َِّٔا َ َََّٓل ا
َْٛ
Dikkat et; uydurdukları yalandan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

َۙ ٌَذَ هَٚ
َُْٛ ُْ ٌَ َىب ِرثُٙ َِّٔاَٚ َُّللا
“Allah’ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

َ ص
َٓ١ ۪ٕ ْاٌ َجٍَٝد َع
ِ  ْاٌ َجَٕبَٝطف
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

َُّْٛ ْؿ ر َ ْس ُى
َ ١َِب ٌَ ُى َ۠ ُْ َو
Sizin neyiniz var; nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?
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(Saffat 37/155)

َۚ اَـَ َل رَزَ َّو ُش
َْٚ
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?

(Saffat 37/156)

َۙ طبْ ُِ ۪ج
َ ٍْ ع
ٓ١
ُ ُْ ا َ َْ ٌَ ُى
Yoksa açık bir üstünlüğünüz ve gücünüz mü var?
(Tur 52/36)

َُِْٕٛلُٛ٠ ض ثَ ًْ ََل
ِ اَٛ ََّّٰا اٌغُٛا َ َْ َخٍَم
َ َۚ  ْاَلَ ْسَٚ د
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.

(Tur 52/37)

َْٚ ِْط ُش١ص
َ ُّ ٌا َ َْ ِع ْٕذَ ُ٘ ُْ خ َََّٓضا ِئ ُٓ َس ِثّ َه ا َ َْ ُ٘ ُُ ْا
Rabbinin hazineleri onların yanında mı ya da onların hakimiyetinde mi?

(Tur 52/38)

َ ٍْ غ
ٓ١طبْ ُِ ۪ج
ِ ْ َأ١ٍْ َ َۚ ِٗ ـ١ َْ۪ ـَُٛ ْغز َ ِّع٠ ٍَُّع
ُ ِ ُْ ثُٙ ُد ُِ ْغز َ ِّع
ُ ُْ ُٙ ٌَ َْ َ ا
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil getirsin.

(Tur 52/39)

ٌََُْٕٛ ُى ُُ ْاٌ َجَٚ ُا َ َْ ٌَُٗ ْاٌجََٕبد
Kızlar Allah‟ın da oğullar sizin mi?

(Tur 52/40)

ٍََُْٛ ُْ ِِ ْٓ َِ ْؽ َشَ ُِثْمُٙ َ ُْ ا َ ْخ ًشا ـُٙ ٍَُٔا َ َْ ر َ ْغـ
Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da borcun altında eziliyorlar mı?

(Tur 52/41)

ََُْٛ ْىزُج٠ ُْ ُٙ َْت ـ
ُ ١َا َ َْ ِع ْٕذَ ُ٘ ُُ ْاٌؽ
Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?
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(Tur 52/42)

َُْٚ ذ١ا ُ٘ ُُ ْاٌ َّ ۪ىَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ذًا ـَبٌَّز١ْ َْ َوُٚذ٠ُ ۪ش٠ َْ َ ا
Yoksa seni oyuna getirmek mi istiyorlar? Asıl oyuna gelenler, kafirlerdir.

(Tur 52/43)

َُْٛ ْش ِش ُو٠ َّللاِ َع َّّب
ُ َِّللا
ع ْج َسبَْ ه
 ُْش ه١ ُْ ا ٌَِٰٗ َؼُٙ ٌَ َْ َ ا
Yoksa Allah‟ın dışında bir ilahları mı var? Allah, onların kendisiyle ortak özellikte saydıkları şeylerden uzaktır.

(Saffat 37/157)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث ِىزَب ِث ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕزُٛـَأْر
Doğru söylüyorsanız yazılı belgenizi getirin.
(Enbiya 21/24)

ًْ  َثٟ ٍْ۪ ِر ْو ُش َِ ْٓ لَجَٚ ٟ
َ ا ثُ ْشَ٘بَٔ ُى َۚ ُْ َٰ٘زَا ِر ْو ُش َِ ْٓ َِ ِعُٛخً لُ ًْ َ٘برَٙ ٌِ ِ۪ٔٗ َّٓ َٰاُٚ ا ِِ ْٓ دُٚا َ َِ ار َّ َخز
َۙ ُّ ٍَ ْع٠َ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ََل
َُْٛ ُْ ُِ ْع ِشظُٙ ََْ ْاٌ َس َّك ـٛ
Yoksa Allah ile aralarına koydukları ilahlara mı tutundular? De ki “Delilinizi getirin. Benimle birlikte olanların
Kitabı budur. Bu, benden öncekilerin de kitabıdır.” Onların çoğu, bu gerçeği bilmez de onun için yan çizerler.

(Neml 27/64)

اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ُ ۪ع٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠ ْٓ َِّ َ ا
ِ ََّّٓ غ
ض َءا ٌَِٰٗ َِ َع ه
ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ثُ ْشَ٘بَٔ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز
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.”

(Saffat 37/158)

َۙ ع ُش
َْٚ
ِ َّ ٍِ ٌَمَ ْذ َعَٚ غجًب
َ  ُْ ٌَ ُّ ْسُٙ َِّٔذ ْاٌ ِدَّٕخُ ا
َ َٔ َْٓ ْاٌ ِدَّٕ ِخ١َثَٚ َُٕٗ١ْ َا ثٍَُٛ َخعَٚ
Ama onlar, Allah ile o cinler arasında bir soy bağı kurdular. Hâlbuki onlar, kendilerinin de
yargı önüne çıkarılacaklarını iyi bilirler.
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(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللٍُٛ َخ َعَٚ
ٌٝر َ َع َٰبَٚ َُٗٔع ْج َسب
ُ ٍُْ  ِْش ِع١َثََٕبد ِثؽَٚ َٓ١ ۪ٕا ٌَُٗ َثُٛخ ََشلَٚ ُْ ُٙ َ َخٍَمَٚ َّٓ ش َش ََّٓوب َء ْاٌ ِد
َُْٛصف
ِ ٠َ َع َّّب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa onları o yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan, Allah'ın oğulları ve kızları
var diye kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Saffat 37/159)

َۙ ُصف
َْٛ
ُ
ع ْج َسبَْ ه
ِ َ٠ َّللاِ َع َّّب
Onların yaptıkları bu niteleme ile Allah’ın bir ilgisi yoktur.
(Enbiya 21/22)

َُْٛصف
ُ َغذَر َ َۚب ـ
غ ْج َسبَْ ه
خ ا ََِّل هَٙ ٌِ  ََّّٓب َٰاِٙ ١ ۪ َوبَْ ـْٛ ٌَ
ِ ٠َ َّللاِ َسةّ ِ ْاٌ َع ْش ِػ َع َّّب
َ ََّللاُ ٌَف
Göklerde ve yerde Allah‟tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Bütün yönetimin Rabbi olan Allah, onların
nitelemelerinden uzaktır.

(Müminun 23/91)

ُْ ُٙ ع
ُ ٌَ َع َل ثَ ْعَٚ ََت ُو ًُّ ا ٌَِٰٗ ِث َّب َخٍَك
َِب ار َّ َخزَ ه
َ َ٘ َِب َوبَْ َِ َعُٗ ِِ ْٓ ا ٌَِٰٗ اِرًا ٌَزَٚ ٌَذَٚ ْٓ ِِ َُّللا
َۙ ُصف
َْٛ
ُ  ثَ ْعطٍَٰٝ َع
ع ْج َسبَْ ه
ِ َ٠ َّللاِ َع َّّب
Allah, evlat edinmiş değildir, O‟nun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte
hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah, onların yakıştırmalarından uzaktır.

(Saffat 37/160)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ا ََِّل ِعجَبدَ ه
Allah’a yürekten bağlı kulların hali başka olur.

(Saffat 37/161)

َۙ  َِب ر َ ْعجُذَٚ ُْ ـَ ِبَّٔ ُى
َُْٚ
Ne siz, ne de kulluk ettiğiniz varlıklar;

65

(Saffat 37/162)

َۙ ِ۪ٕ ِٗ ثِفَبر١ْ ٍَََِّٓب ا َ ْٔز ُ ُْ َع
َٓ١
Ona karşı kimseyi, o kötü duruma sokamazsınız.

(Saffat 37/163)

ُ١ِ صب ِي ْاٌ َد ۪س
َ َٛ ُ٘ ْٓ َِ ا ََِّل
Yönünü cehenneme çeviren kişi başka.

(Saffat 37/164)

ٍَُٛ َِب ِِ ََّّٕٓب ا ََِّل ٌَُٗ َِمَبَ َِ ْعَٚ
"Bizden her birinin belli bir makamı vardır.

(Saffat 37/165)

َۚ ُّصبـ
َْٛ
ََّّٓ ٌأَِّب ٌَٕ َْس ُٓ اَٚ
Hepimiz aynı çizgideyiz.

(Saffat 37/166)

َْٛغ ِجّ ُس
َ ُّ ٌأَِّب ٌَٕ َْس ُٓ ْاَٚ
Hepimiz Allah’ın emrinden çıkmayan kimseleriz.”

(Saffat 37/167)

َۙ ٌَُُٛم١ٌَ اُٛٔا ِْْ َوبَٚ
َْٛ
Bunlar daha önce şunu da söylerlerdi:
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(Saffat 37/168)

َۙ ٌَّ۪ٚ َ ا َ َّْ ِع ْٕذََٔب ِر ْو ًشا َِِٓ ْاَلْٛ ٌَ
َٓ١
"Eski insanlara gelen bilgi bizde olsa,

(Saffat 37/169)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ٌَ ُىَّٕب ِعجَبدَ ه
Allah'ın en samimi kulları yine biz oluruz."

(Saffat 37/170)

َُّْٛ ٍَ ْع٠َ ؾ
َ َا ِث ۪ َۚٗ ـٚـَ َىفَ ُش
َ ْٛ غ
O bilgi gelince onu görmezlikten geldiler; ama yakında her şeyi öğrenirler.

(Saffat 37/171)

َۚ ٍ۪ع
ْ َع َجم
َٓ١
َ ذ َو ٍِ َّزَُٕب ٌِ ِع َجب ِدَٔب ْاٌ ُّ ْش
َ ٌَمَ ْذَٚ
Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

(Saffat 37/172)

َْٚسٛ
ُ ْٕ َّ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُ ص
“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz.
(İbrahim 14/47)

َ ا ْٔزِمَبُٚض ر٠َّللاَ َع ۪ض
ُ  ْع ِذٖ۪ ُسَٚ ؿ
عٍَُٗ ا َِّْ ه
غجَ َّٓ ه
َ ـَ َل ر َ ْس
َ ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
Sakın Allah‟ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.
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(Mümin 40/51)

ُ ب َۙدَٙ  َُ ْاَلَ ْشُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َسٟا ِـَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ ص ُش ُس
ُ ْٕ ٌََٕ أَِّب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.

(Saffat 37/173)

َُْٛ ُُ ْاٌؽَب ٌِجُٙ ٌَ ا َِّْ ُخ ْٕذََٔبَٚ
Bizim askerlerimiz, kesinlikle galip geleceklerdir.”
(Maide 5/56)

ََُّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌؽَب ٌِج
ُ  َسَٚ ََّللا
ة ه
 َّي هَٛ َ ز٠َ ْٓ َِ َٚ
َ ا ـَب َِّْ ِز ْضَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٌَُٗٛع
Kim Allah‟ı, resulünü ve müminleri kendine veli edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah‟tan yana
olanlardır.

(Mucadele 58/21)

ض٠ َع ۪ضٞ
ُ  ُسَٚ َّللاُ ََلَ ْؼ ٍِجَ َّٓ أَ َُ۬ب
 ا َِّْ هٟ ٍ۪ع
ت ه
َ َ َوز
ٌّ ِٛ ََّللاَ ل
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Saffat 37/174)

َۙ  ۪زٝ ُْ َززهُٙ ْٕ  َّي َعَٛ َ ـَز
ٓ١
Öyleyse sen bir süreye kadar onlarla dostluğu kes de,

(Saffat 37/175)

َْْٚص ُش
ِ ُج٠ ؾ
ِ اَثَٚ
َ َْص ْش ُ٘ ُْ ـ
َ ْٛ غ
Ne yaptıklarını gör; yakında onlar da görürler.
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(Saffat 37/176)

ٍََُْٛ ْغز َ ْع ِد٠ اَـَجِعَزَاثَِٕب
Azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar?
(Şuara 26/204)

ٍََُْٛ ْغز َ ْع ِد٠ اَـَجِعَزَاثَِٕب
Yoksa onlar azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?

(Şuara 26/205)

َۙ ْ۪ٕذ ا ِْْ َِز َّ ْعَٕبُ٘ ُْ ِع
َٓ١
َ ٠َاَـَ َشا
Hiç düşündün mü, onlara yıllarca nimet versek,

(Şuara 26/206)

َۙ  َعذُٛ٠ اُٛٔث ُ َُّ ََّٓخب َء ُ٘ ُْ َِب َوب
َُْٚ
Sonra tehdit edildikleri azap gelse,

(Şuara 26/207)

َُُْٛ َّزَّع٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ  َعَٰٕٝ ََِّٓب ا َ ْؼ
Kendilerine verilmiş olan nimet onların ne işine yarar?

(Saffat 37/177)

َٓ٠ص َجب ُذ ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ َ ُْ ـِٙ غب َز ِز
َ ِـَ ِبرَا َٔضَ َي ث
َ غَّٓب َء
Azabımız onların sahalarına inince, uyarılmış olan bu kişilerin sabahı ne kötü olur!

(Saffat 37/178)

َۙ  ۪زٝ ُْ َززهُٙ ْٕ ع
ٓ١
َ  َّيَٛ َ رَٚ
Evet, sen bir süreye kadar onlarla dostluğu kes.
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(Saffat 37/179)

َْْٚص ُش
ِ ُج٠ ؾ
ِ اَثَٚ
َ َْص ْش ـ
َ ْٛ غ
Neler yaptıklarını gör; yakında onlar da göreceklerdir.

(Saffat 37/180)

َۚ ُصف
َْٛ
ُ
ِ َ٠ ع ْج َسبَْ َس ِثّ َه َسةّ ِ ْاٌ ِع َّضحِ َع َّّب
Gücü elinde bulunduran Rabbin, onların yaptıkları tanımlamalardan uzaktır.

(Saffat 37/181)

َۚ ٍ۪ع
َٓ١
َ  ْاٌ ُّ ْشٍَٝع َلَ َع
َ َٚ
Bütün elçilere selam olsun.
(Neml 27/59)

َ ص
 َٰ َّٓ هٝط َٰف
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ْش ا َ َِّب١َّللاُ َخ
ْ َٓ ا٠ ۪ ِعجَب ِد ِٖ اٌَّزٍَٰٝ ع َلَ َع
َ َٚ ِلُ ًِ ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰلل
De ki : “Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Allah‟ın seçtiği kullara da selam olsun. Allah mı iyidir, yoksa
eş koştukları mı?”

(Saffat 37/182)

َٓ١ّ۪ ٌَ ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َعبَٚ
Her şeyi güzel yapmak, varlıkların Rabbi olan Allah’a özgüdür.
(Mümin 40/65)

َٓ١ّ۪ ٌََٓ ا َ ٌْ َس ّْذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َعب٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١ُٖ ُِ ْخ ٍِ ۪صٛع
ُ  ـَب ْدَٛ ُ٘  َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلٟ
ُّ  ْاٌ َسَٛ ُ٘
O diridir. O‟ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O‟na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.
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