ZÜMER SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Zümer 39/1)

ُ١ِ ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ة َِِٓ ه
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
ِ َّللاِ ْاٌ َؼ ۪ض
Bu Kitab’ı indirme işini, daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah yapmıştır.
(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
َ ٠ة ََل َس
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Secde 32/3)

ُْ ُٙ ٍَّش ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ٌَ َؼ٠
ٍ ۪ ُْ ِِ ْٓ َٔزُٙ ١ ًِب ََِٓب ا َ َٰرْٛ َ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه ٌِز ُ ْٕز َِس لَٛ ُ٘ ًْ َ ُُۚٗ ث٠َْ ا ْفز َ َٰشٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
َُْٚزَذْٙ ٠َ
"Onu o uydurdu" diyorlar, öyle mi? Hayır; onun, Rabbin tarafından indirildiği bir gerçektir. Senden önce uyarıcı
gelmemiş olan bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. Belki yola gelirler.

(Zümer 39/2)

َٓ٠ّصب ٌَُٗ اٌ ۪ذ
ك فَب ْػجُ ِذ ه
ً ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِاِ ََّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب ا
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َؾ
Gerçekleri içeren bu Kitab’ı sana Allah indirmiştir. Öyleyse dinine bir şey katmadan kulluğu
Allah’a yap.
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(Mümin 40/14)

َْٚ َو ِشَٖ ْاٌ َىب ِف ُشْٛ ٌََٚ َٓ٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ُ فَب ْد
ا هٛػ
Siz, O’nun dinine bir şey katmadan Allah’a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

(Mümin 40/65)

َٓ١ّ۪ ٌََٓ ا َ ٌْ َؾ ّْذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َؼب٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١ُٖ ُِ ْخ ٍِ ۪صٛػ
ُ  فَب ْدَٛ ُ٘  َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلٟ
ُّ  ْاٌ َؾَٛ ُ٘
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.

(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََل ِ هّٰللِ اٌ ۪ذ
ُ ٌِ ٓ ْاٌخَب٠
 هٌَِٝ ََٓٔب اُُٛمَ ِ ّشث١ٌِ َٓب َۢ َء َِب َٔ ْؼجُذُ ُ٘ ُْ ا ََِّل١َ ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ َٓ اُٚا ِِ ْٓ دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌَّزَٚ ص
َِّللا
بس
ٌ  َوبرَٛ ُ٘ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َّللاَ ََل
ٌ َِّة َوف
َْ ا َِّْ هُٛ ْخز َ ٍِف٠َ ِٗ ١ ۪ َِب ُ٘ ُْ فٟ ۪ ُْ فُٙ َٕ١ْ  ْؾ ُى ُُ َث٠َ ََّللا
 ا َِّْ هُٝص ٌْ َٰف
Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler:
“Bizim bunlara kul köle olmamız, sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların
tartışıp durdukları her konudaki hükmünü, onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan
ve âyetleri görmezlikte direnen birini yoluna kabul etmez.
(Araf 7/3)

ً ٍََ۪ٓب َء ل١َ ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ َٓ اُٚا ِِ ْٓ دُٛ ََل رَز َّ ِجؼَٚ ُْ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى١ْ ٌَِا ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي اُٛاِر َّ ِجؼ
ًَْٚل َِب رَزَ َّو ُش١
Rabbinizden size indirilene uyun; Allah’a daha yakındır diyerek evliyaya uymayın. Bilgilerinizi ne kadar az
kullanıyorsunuz!

(Yunus 10/18)

ُ َْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِءٌَُُٛٛم٠َٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠  ََلَٚ ُْ ُ٘ع ُّش
ًْ َُّللاِ ل
ُ َ٠ َّللاِ َِب ََل
شفَ َٓؼَب ُ۬ ُؤَٔب ِػ ْٕذَ ه
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٚ ْؼجُذ٠َٚ
َُْٛ ْش ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠ َّللاَ ثِ َّب ََل
ُ ض
اَرَُٕ ِجّ ُ۫ ُإَْ ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟ ََل فَٚ د
Kendilerine zararı olmayacak ve bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyarak onlara
kulluk eder ve şöyle derler: “Onlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” De ki: “Göklerde ve yerde bilmediği
bir şey var da Allah’a onu mu haber veriyorsunuz!” Allah, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

(Şura 42/9)

ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ ػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
ََٓب ُۚ َء فَ ه١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ َٓ اُٚ ا ِِ ْٓ دُٚا َ َِ ار َّ َخز
َ َٛ ُ٘ َٚ ٝۘ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاُٟ ْؾ٠ َٛ َُ٘ٚ ٟ
ُّ ٌِ َٛ ٌ ْاَٛ ُ٘ ُبّٰلل
Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah’tır; ölüleri O diriltir ve her
şeyin ölçüsünü O koyar.
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(Şura 42/10)

ْ  َِبَٚ
ت١
ُ ُ۪ٔ ِٗ ا١ْ ٌَِاَٚ ُ َّو ٍْ ُۗذَٛ َ  ِٗ ر١ْ ٍَ َػَّّٟللاُ َس ۪ث
َّللاِ َٰر ٌِ ُى ُُ ه
 هٌَِٝءٍ فَ ُؾ ْى ُّ َُٓٗ اَٟ
ْ  ِٗ ِِ ْٓ ش١ ۪اخزٍََ ْفز ُ ُْ ف
Anlaşamadığınız her şeyin son kararı Allah’a aittir. “İşte Allah budur. Benim Rabbimdir. O’na dayanır, O’na
yönelirim.”

(Zümer 39/4)

َ ص
بس
ََٓ ٠َ  ْخٍُ ُك َِب٠َ  ِِ َّّبٝط َٰف
ِ َٛ ٌَّللاُ ْا
ْ ٌَذًا ََلَٚ َز َّ ِخز٠َ ْْ َ َّللاُ ا
ُ شب ُۙ ُء
 هَٛ ُ٘ َُٗٔع ْج َؾب
 ا َ َسادَ هْٛ ٌَ
ُ َّٙ َاؽذُ ْاٌم
Allah çocuk edinmek istese, yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. O’nun çocukla ilgisi olmaz.
O, tek olan Allah’tır, karşı konulmaz bir güce sahiptir.
(Bakara 2/116)

َُْٛض ُو ًٌّ ٌَُٗ لَبِٔز
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع ْج َؾبَُٔٗ ثَ ًْ ٌَُٗ َِب ف
ُ ٌَذ ًُۙاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌُٛلَبَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
“Allah çocuk edindi!” dediler. Bu ona yakıştırılamaz! Göklerde ve yerde olan her şey zaten onundur, hepsi ona
içtenlikle boyun eğer.

(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللٍَُٛ َعؼَٚ
ٍ ثََٕبَٚ َٓ١ َ۪ٕا ٌَُٗ ثُٛخ ََشلَٚ ُْ ُٙ َ َخٍَمَٚ َّٓ ش َش ََٓوب َء ْاٌ ِغ
ٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ُ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١َد ثِغ
َُْٛصف
ِ َ٠ َػ َّّب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce
kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Yunus 10/68)

ُْ ض ا ِْْ ِػ ْٕذَ ُو
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ٌَُٗ َِب فٟ
ُ ٌَذًاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌُٛلَب
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ َُٗٔع ْج َؾب
َ ٍْ ع
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََل ر َ ْؼ
ُ ْٓ ِِ
 هٍََْٝ َػٌَُُٰٛٛ زَا اَرَمٙبْ ِث
ٍ ط
“Allah çocuk edindi” dediler. Bu ona yakıştırılamaz! Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ne varsa yerde
ne varsa zaten Allah’ındır. İddia ettiğiniz konuda bir deliliniz yoktur. Allah hakkında bilemeyeceğiniz şeyler mi
söylüyorsunuz?

(Kehf 18/4)

ٌَذ ًُۗاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌَُٛٓ لَب٠ ُ۪ ْٕز َِس اٌَّز٠َٚ
“Allah çocuk edindi.” diyenleri uyarasın.
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(Kehf 18/5)

ْ  ُْ َوجُ َشِٙ ِ ََل ِ ََٰل َثَٓبئَٚ ٍُ ٍْ  ُْ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ِػُٙ ٌَ َِب
َْ ا ََِّل َو ِزثًبٌُُٛٛم٠َ ِْْ  ُْ اِٙ ِ٘ اَٛ د َو ٍِ َّخً ر َ ْخ ُش ُط ِِ ْٓ ا َ ْف
Çocuk edindiğine dair onların da atalarının da elinde bir bilgi yoktur. Ne büyük laflar ediyorlar! Onlar sadece
yalan söylüyorlar.

(Meryem 19/88)

ٌَذًاَٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزٌُٛلَبَٚ
“Rahman çocuk edindi.” dediler.

(Meryem 19/89)

ْـًٔب اِد ًُّۙا١ش
َ ُْ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْز
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ ََزَف٠ ُادَٛ ََّّٰر َ َىبدُ اٌغ
ر َ ِخ ُّش ْاٌ ِغجَب ُي َ٘ذ ًُّۙاَٚ ض
ُ ر َ ْٕش َُّك ْاَلَ ْسَٚ ُْٕٗ ِِ َْط ْش
Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti.

(Meryem 19/91)

ٌَذ ًُۚاَٚ ِٓ ٍَّٰش ْؽ
َّ ٌِ اْٛ ا َ ْْ دَ َػ
Bunlar sırf “Rahman’ın çocuğu var.” dedikleri için olacaktı.

(Meryem 19/92)

ٌَذًاَٚ ََز َّ ِخز٠ ْْ َ ٍش ْؽَّٰ ِٓ ا
َّ ٌِ َٟ ْٕجَ ۪غ٠  َِبَٚ
Rahman’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

(Meryem 19/93)

اٌش ْؽَّٰ ِٓ َػ ْجذًا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا ِْْ ُو ًُّ َِ ْٓ ف
َّ ِٟض ا َََِّٓل َٰار
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’ın huzuruna gelirler.

(Enbiya 21/26)

ُۙ ُِ ع ْج َؾبَُٔٗ ثَ ًْ ِػجَبدٌ ُِ ْى َش
َْٛ
ُ ٌَذًاَٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزٌُٛلَبَٚ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah’ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.
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(Zümer 39/5)

ًِ ١ْ ٌَّ اٍَٝبس َػ
ِ اَٛ َََّّٰخٍَكَ اٌغ
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ َٙ ٌَّٕ ُس اِٛ ّ ُ َى٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٍَٝ ًَ َػ١ْ ٌَّ ُس اِٛ ّ ُ َى٠ ك
ِ ّ ُۚ ض ثِ ْبٌ َؾ
َّ ٌع َّخ َش ا
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘  ا َ ََلًّّٝ غ
بس
ُ َّض ْاٌغَف٠
َ ُِ ًٍ  َِلَ َعَٞ ْغ ۪ش٠ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ
َ ّْ ش
Gökleri ve yeri, gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de
gecenin üstüne sarar. Güneşi ve ayı hizmete sokmuştur. Her biri, belli bir süre içinde akıp gider.
Bilesin ki O üstündür, çok bağışlayıcıdır.
(Yunus 10/5)

َّ ٌ َع َؼ ًَ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٓ١ ِ۪ٕغ
ّ ٌا َػذَدَ اُّٛ ٍََبص َي ٌِز َ ْؼ
ً ُٔ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ََٓب ًء١ظ
ِ ظ
ِ َِٕ ُٖلَذ ََّسَٚ ساٛ
َ ّْ ش
َٰ ْ ًُ ص
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ َب٠اَل
ّ ِ َُف٠ ك
بة َِب َخٍَكَ ه
َ غ
َ  ْاٌ ِؾَٚ
ِ ّ َّللاُ َٰر ٌِ َه ا ََِّل ثِ ْبٌ َؾ
Güneşi ziyâ, Ay’ı nûr yapan O’dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir.
Allah’ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka bir şey değildir. Allah onu gerçek varlık olarak yaratmıştır.
Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Rum 30/8)

ًٍ ا َ َعَٚ ك
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 ْ۠ ُْ َِب َخٍَكَ هِٙ  ا َ ْٔفُ ِغَٟٓ ۪ا فَٚزَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ّ  ََّٓب ا ََِّل ثِ ْبٌ َؾُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
َْٚ ُْ ٌَ َىبفِ ُشِٙ ّبئ َس ِث
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ
ِ ُ۬ َبط ثِ ٍِ َٓم
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri, başka şekilde değil, sadece
gerçek ve belli bir ömrü olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi göz ardı ederler.

(Fatır 35/13)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٍ  َِلَ َعٞ ْغ ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ۘ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ ًِ ُۙ ١ْ ٌَّ اٟبس ِف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٟ ًَ ِف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠
َ ّْ ش
ْ َْ ِِ ْٓ ِلٛ ّْ ٍِ ُى٠َ  ِ۪ٔٗ َِبُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْه
ش١
 َٰر ٌِ ُى ُُ هًّّٝ غ
َ ُِ
ٍ ّ۪ ط
Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur.
Bunların her biri belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki
ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ غ َج
َُّْٛ ٍَظ
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 َخٍَكَ هَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ِث َّب َوٜ ٌِز ُ ْغ َٰضَٚ ك
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َؾ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.
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(Zümer 39/6)

ِ َٚ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٍاطَٚ َخَ ا َ ْص١ِٔا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْٔؼَ ِبَ ص َ َّبَٚ بَٙ  َعْٚ َب صَٙ ْٕ ِِ ًَ َاؽذَحٍ ص ُ َُّ َعؼ
ُ ٟ ۪ك ف
ُ ُ ثٟ َ۪ ْخٍُمُ ُى ُْ ف٠
َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْه
ٍ ٍَٰ َ د ص
ٍ ظٍُ َّب
ش َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ٍ ٍَْ برِ ُى ُْ خ ٍَْمًب ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ خَٙ َِّ ُ ْ اٛ
ِ ط
َُْٛص َشف
ْ ُ  رٝ فَبَٔهَٛ ُۚ ُ٘ َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Sizi, tek bir nefisten yarattı. Daha sonra eşini de o nefisten oluşturdu. En’am’dan sizin için sekiz
eş indirdi. Analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde şekilden şekile geçirerek
yaratmıştır. İşte bunları yapan, Allah’tır, sizin Rabbinizdir. Yetki O’ndadır. O’ndan başka ilah
yoktur. Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz?
(Enam 6/143)

ُۚ َٚ َخَ ا َ ْص١ِٔص َ َّب
 ِْٓ ا َ َِّب١َ١َ ِْٓ َؽ َّش ََ ا َ َِ ْاَلُ ْٔض٠ ِْٓ لُ ًْ َٰآٌَزَّ َو َش١َْٕ َِِٓ ْاٌ َّ ْؼ ِض اصَٚ ِْٓ ١َْٕاطٍ َِِٓ اٌعَّأ ْ ِْ اص
ُۙ ۪صبدِل
ْ ٍََّ َ ا ْشز
َٓ١
َ ُْ ُ  ِث ِؼ ٍْ ٍُ ا ِْْ ُو ْٕزٟ ۪ٔ ِْٓ َٔ ِجّ ُ۫ ُإ١َ١َ ِٗ ا َ ْس َؽب َُ ْاَلُ ْٔض١ْ ٍَذ َػ
Sekiz eş; koyundan iki, keçiden iki. De ki “Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin döl yataklarındaki
yavruları mı haram kıldı? Eğer samimiyseniz bir bilgiye dayalı olarak söyleyin."

(Enam 6/144)

ْ ٍََّ َ  ِْٓ ا َ َِّب ا ْشز١َ١َ ِْٓ َؽ َّش ََ ا َ َِ ْاَلُ ْٔض٠ ِْٓ لُ ًْ َٰآٌَزَّ َو َش١َْٕ َِِٓ ْاٌجَمَ ِش اصَٚ ِْٓ ١َْٕاَلثِ ًِ اص
ِٗ ١ْ ٍَذ َػ
ِ ْ َِِٓ َٚ
ْ َ َٰ زَ ُۚا فَ َّ ْٓ اَِّٙللاُ ث
ُ ُْ ُ  ِْٓ ا َ َْ ُو ْٕز١َ١َا َ ْس َؽب َُ ْاَلُ ْٔض
 هَٚ  َٓذَا َء اِ ْرَٙ ش
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
 ُى ُُ ه١ص
َِّللا
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 ِْش ِػ ٍْ ٍُ ا َِّْ ه١َبط ثِغ
ِ ُ١ٌِ َو ِزثًب
َ ٌَّٕع ًَّ ا
Deveden iki, sığırdan iki. De ki “İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin döl yataklarındaki yavruları mı
haram kıldı? Allah böyle buyururken yanın da mıydınız?" Bilgisizlikleri sebebiyle insanları saptırmak için bir
yalanı Allah'a atfeden kişiden daha yanlış kim olabilir? Allah yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.

(Müminun 23/12)

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

(Müminun 23/13)

ْ ُٔ ُٖص ُ َُّ َع َؼ ٍَْٕب
ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪طفَخً ف
Sonra onu, karar-ı mekînde nutfe haline getirdik.
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(Müminun 23/14)

ْ ٌُّٕص ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِؼْٛ غ
َ عغَخَ ِػ
َب
ْ ُّ ٌعغَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َػٍَمَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌؼٍََمَخ
َ ظب ًِب فَ َى
َ ظ
َٓ١ ۪غ ُٓ ْاٌخَب ٌِم
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْؽ
َ ٌََ ْؾ ًّ ُۗب ص ُ َُّ ا َ ْٔشَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ََش فَزَج
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.”

(Şura 42/11)

ُْ َ ْز َس ُ۬ ُؤ ُو٠ ا ًع ُۚبَٚ  َِِٓ ْاَلَ ْٔؼَ ِبَ ا َ ْصَٚ ا ًعبَٚ ض َعؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َ ْص
ِ اَٛ ََّّٰبغ ُش اٌغ
ِ َف
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ش١
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َٚ  ُۚ ٌءَٟ
ُ  ُغ ْاٌ َج ۪ص١ّ۪ غ
َ ١ٌَ ِٗ ١ ۪ف
ْ ْظ َو ِّضْ ٍِ۪ٗ ش
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, koyun, keçi, sığır ve deveyi de
eşler halinde yaratmıştır. Sizi böylece üretiyor. O’na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey yoktur. O dinler ve
görür.

(Zümer 39/7)

َٰ َ ْش٠  ََلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 ََلَٚ ُْ ظ ُُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ َ ْش٠ اٚا ِْْ ر َ ْش ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼجَب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف ُۚ َشٝظ
ٌّ ِٕغ
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٍَُّٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ص ُ َُّ اٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelir kâfirlik ederseniz bilin ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının
kâfirlik etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O’nu memnun edersiniz.
Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.
Neler yaptığınızı size, o zaman bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.
(Nisa 4/26)

ٌُ ١ ٌُ َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
ُ ُْ َ ُى٠ ِذْٙ َ٠َٚ ُْ َّٓ ٌَ ُى١ِ َُج١ٌِ َُّللا
 هَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَة َػٛ
ذُ ه٠ُ ۪ش٠
َ ُ َز٠َٚ ُْ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى٠ ۪عََٕٓ اٌَّز
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Al-i İmran 3/177)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
َ ََّللا
۪ ْ ِا ْاٌ ُى ْف َش ثُٚ َٓ ا ْشز َ َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ َ ػز
ُ َ٠ ْٓ ٌَ ْب
ا هٚع ُّش
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ْـًٔ ُۚب١ش
ِ َّ ٠بَل
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İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(İbrahim 14/8)

ٌ ذ١ّ۪  َؽٟ
ؼً ُۙب فَب َِّْ ه١ّ۪ ض َع
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ ُْ ُ ا ا َ ْٔزٚ ا ِْْ ر َ ْىفُ َُٓشٝ َٓ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
ٌّ ََِّٕللاَ ٌَغ
Musa dedi ki: “Siz ve yeryüzündeki herkes ayetleri görmezlikten gelse de bilin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı
yoktur ve ne yaparsa güzel yapar.”.

(Mücadele 58/6)

ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ شْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ََٔٚ َُّللا
 هَٚ ُٖٛغ
ُٗ ه١ َٰا ا َ ْؽصٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ َُٕجِّئ١َؼًب ف١ّ۪ َّللاُ َع
 ُُ هُٙ ُ َ ْج َؼض٠ ََ ْٛ َ٠
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Zümer 39/8)

اٛػ
ُ َْغب
َُٓ  ْذ٠َ َْ َِب َوبِٟ
ِْ ظ
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ْٔ اَل
َ ٌَُٗ ِٔ ْؼ َّخً ِِ ُْٕٗ َٔغََّٛ  ِٗ ص ُ َُّ اِرَا خ١ْ ٌَِجًب ا١ ُِ۪ٕ َُّٗظ ٌّش دَ َػب َسث
ُۗ ً ٍَ۪ ٍِ۪ٗ لُ ًْ ر َ َّز َّ ْغ ثِ ُى ْف ِش َن ل١ع ۪ج
ة
ْ َ ًل أَِّ َه ِِ ْٓ ا١
ِ ص َؾب
ِ ُ١ٌِ  َعؼَ ًَ ِ هّٰللِ ا َ ْٔذَادًاَٚ ًُ  ِٗ ِِ ْٓ لَ ْج١ْ ٌَِا
َ ْٓ ع ًَّ َػ
بس
ِ ٌَّٕا
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse
daha önce yalvardığını unutur da O’na benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah’ın
yolundan saptırsın. De ki :“Bir süre kâfirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin
ahalisindensin.”.
(Yunus 10/12)

ْْ َ ظ َّشُٖ َِ َّش َوب
َ  َٓلَبئِ ًّ ُۚب فٍََ َّّب َوْٚ َ  لَب ِػذًا اْٚ َ غبَْ اٌع ُُّّش دَ َػبَٔب ٌِ َغ ْٕجِ۪ٗ َٓ ا
ُ ُْٕٗ ػ
ِْ ظ
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ش ْفَٕب
َ ْٔ اَل
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اَُٛٔٓ َِب َوب١ َّ۪ٓ ٌِ ٍْ ُّ ْغ ِشف٠ِ غُٗ َو َٰز ٌِ َه ُص
َّ َِ ظ ٍ ّش
ُ ٌَِٰٝ ػ ََٕٓب ا
ُ َ ْذ٠ ُْ ٌَ
İnsanın başı sıkıştı mı, yanları üzerine basarken, otururken veya ayaktayken bize yalvarır durur. Ama ne zaman
ki sıkıntısını gideririz, sanki başı sıkışıp da bize hiç yalvarmamış gibi davranır. Dengesizlerin yaptıkları şey işte
böyle kendilerine güzel görünür.

(İbrahim 14/30)

بس
ِ ُ١ٌِ ا ِ هّٰللِ ا َ ْٔذَادًاٍَُٛ َعؼَٚ
َ ْٓ ا َػٍُّٛع
َ ا فَب َِّْ َِ ۪صُٛ ٍِ۪ٗ لُ ًْ ر َ َّزَّؼ١ع ۪ج
ِ ٌَّٕ اٌَِٝش ُو ُْ ا١
Allah’ın yolundan saptırmak için Allah’a benzer nitelikte varlıklar uydurdular. De ki: “Geçinip gidin ama
gidişiniz kesinlikle ateşe doğrudur.”
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(Rum 30/33)

ٌ  ُْ ِِ ُْٕٗ َس ْؽ َّخً اِرَا فَ ۪شُٙ َ ِٗ ص ُ َُّ اِ َٓرَا اَرَال١ْ ٌََِٓ ا١ج١۪ ُِ۪ٕ ُْ ُٙ َّا َسثْٛ ظ ٌّش دَ َػ
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ك٠
ُ بط
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ٌَّٕظ ا
ُۙ ُ ْش ِش ُو٠ ُْ ِٙ ِّث َش ِث
َْٛ
Bu insanlara bir zarar gelse dönüp rablerine yalvarırlar. Sonra onlara iyiliğinden tattırsa bakarsın ki, bir kısmı
Rablerine ortak koşarlar.

(Rum 30/34)

ْ۠ َُٕب ُ٘ ُْ فَز َ َّزَّؼ١ْ َ ا ِث ََّٓب َٰارَٚ ْىفُ ُش١ٌِ
َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َا فٛ
َ ْٛ غ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Zümer 39/9)

َٰ ْ َ ْؾزَ ُس٠  َٓلَبئِ ًّبَٚ بعذًا
ٌ ِٔ لَبَٛ ُ٘ ْٓ َِّ َ ا
ًَْ ٘ ًْ ُا َس ْؽ َّخَ َسثِّ۪ٗ لَٛ ْش ُع٠َٚ َ اَل ِخ َشح
َ ًِ ١ْ ٌَّذ َٰا ََٓٔب َء ا
ِ ع
ة
ِ ا ْاَلَ ٌْجَبٌُُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو ُش ا٠ َْ أَِّ َّبُّٛ ٍََ ْؼ٠ َٓ ََل٠ ۪اٌَّزَٚ َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزِٞٛ َ َ ْغز٠
Böyle biri ile Ahiret için hazırlık yapmak ve Rabbinin ikramını umabilmek için gece
vakitlerinde secde eden ve kıyamda bulunan kişi aynı olur mu? De ki: “Bilenle bilmeyen bir
midir?”. Bunu ancak, sağlam duruşlu olanlar anlarlar.
(Bakara 2/207)

ف ثِ ْبٌ ِؼجَب ِد
ِ ظب
 هَٚ َِّللا
د ه
ٌ َّللاُ َس ُ۫ ُؤ
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
َ غُٗ ا ْثزِ َٓغَب َء َِ ْش
َ  َٔ ْفَٞ ْش ۪ش٠ ْٓ َِ بط
İnsanlardan öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok
şefkatlidir.

(Rad 13/19)

ة
ِ ُۙ ا ْاَلَ ٌْ َجبٌُُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو ُش ا٠  أَِّ َّبٝ َّْٰ اَػَٛ ُ٘ ْٓ َّ  َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َه ْاٌ َؾ ُّك َو١ٌَِ ْؼٍَ ُُ أََّ ََّٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا٠َ ْٓ َّ َاَف
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Furkan 25/64)

ب ًِب١َ ِلَٚ ع َّغذًا
ُ ُْ ِٙ َّْ ٌِ َش ِثُٛز١ ۪ج٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Rahman’ın kulları Geceleri Rablerine secde eder ve kıyama dururlar.
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(Furkan 25/65)

ب َوبَْ غ ََشا ًِ ُۗبَٙ َّٕ ُۗ َُ ا َِّْ َػزَا َثَٙ اة َع
ْ َْ َسثََّٕب اٌُُٛٛم٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ص ِش
َ َف َػَّٕب َػز
Onlar şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir.

(Secde 32/15)

 ُ٘ ُْ ََلَٚ ُْ ِٙ ّا ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثٛعجَّ ُؾ
ُ اٚب خ َُّشَٙ ا ِثَٚٓ اِرَا رُ ِ ّو ُش٠ َ۪برَِٕب اٌَّز٠ُإْ ِِ ُٓ ِث َٰب٠ أَِّ َّب
َ َٚ ع َّغذًا
ََْٚ ْغز َ ْىجِ ُش٠
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(Secde 32/16)

َ َٚ فًبَْٛ  ُْ خُٙ ََّْ َسثُٛ ْذػ٠َ ِبعغ
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ غ َّؼً ۘب
َ َّ ٌ ُْ َػ ِٓ ْاُٙ ُثُٕٛ ُعٝرَز َ َغ َٰبف
ِ ع
Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıktan da hayra
harcarlar.

(Secde 32/17)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُُٛٔ ُۚ ٍٓ َع ََٓضا ًء ِث َّب َوب١ ُْ ِِ ْٓ لُ َّشحِ ا َ ْػُٙ ٌَ ٟ
ٌ فَ ًَل ر َ ْؼٍَ ُُ َٔ ْف
َ ظ ََِٓب ا ُ ْخ ِف
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse bilemez.

(Secde 32/18)

َُْٛ ُ۫ َ َ ْغز٠ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ ُِإْ ًِِٕب َو َّ ْٓ َوبَْ فَب ِعمًب ََل
İnanan bir kişi, yoldan çıkan gibi olur mu? Bunlar birbirlerine denk değillerdir.

(Zümer 39/10)

ُ ا َ ْسَٚ ٌغَٕخ
ض ه
َِّللا
َ ب َؽ١َ ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪ا فُٕٛغ
َ َٓ ا َ ْؽ٠ ۪ا َسثَّ ُى ُْ ٌٍَِّزُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب ِػ َجب ِد اٌَّز٠َ ًْ ُل
ة
َّ ٌ اَّٝفَٛ ُ٠ ا ِع َؼخٌ أَِّ َّبَٚ
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ١ََْ ا َ ْع َش ُ٘ ُْ ِثغٚصب ِث ُش
Onlara şöyle dediğimi bildir: “Ey inanıp güvenen kullarım, sizi yaratan Rabbinizden çekinerek
kendinizi koruyun. Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah’ın toprakları geniştir. Hesapsız
ödül, sadece sabredenlere verilecektir.”
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(Nisa 4/97)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ ر٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٟٓ ِف١ ۪ع َؼف
ْ َ ا ُوَّٕب ُِ ْغزٌُُٛ ُو ْٕز ُ ُْ َلب١
َ ۪ا فٌُٛ ُْ َلبِٙ  ا َ ْٔفُ ِغَّٟٓ ۪ ٌِ ظب
َٓ
ْ عب َء
د
ُ ا اٌََ ُْ ر َ ُى ْٓ ا َ ْسٌَُٛٓ ض لَب
ض ه
ِ ْاَلَ ْس
ََٓ َٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰ ِئ َه َِأُٚ۬ ُ ب فَبَٙ ١ ۪ا فٚبع ُش
ِ َٙ ُ ا ِع َؼخً فَزَٚ َِّللا
ش ُۙا١
ً َِ ۪ص
Melekler, yanlışlar içindeyken canlarını aldıkları kimselere "Ne haldeydiniz?" diye soracaklar, onlar: "Biz
dünyada güçsüz hale getirildik" diyecekler, Melekler de "Allah'ın toprağı yeterince geniş değil miydi, hicret
etseydiniz ya!" diyeceklerdir. Onların varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü yere düşmedir o!

(Nisa 4/98)

ً ع ۪ج
ًل١
ْ َ ا ََِّل ْاٌ ُّ ْغز
ِ غ
ّ ِ َِِٓ َٓ١ ۪ع َؼف
َ َُْٚزَذْٙ ٠َ  ََلَٚ ًٍَخ١َْ ۪ؽُٛؼ١ ْغز َ ۪ط٠َ اْ ََل
َ ِّٕ ٌاَٚ اٌش َعب ِي
ِ َ ٌْذِٛ ٌ ْاَٚ َٓبء
Güçsüz hale getirilmiş, çaresiz kalmış ve bir çıkış yolu bulamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün
dışındadır.

(Nahl 16/30)

اس
ُ ٌََذَٚ ٌغَٕخ
َ َب َؽ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪ا فُٕٛغ
َ َٓ ا َ ْؽ٠ ۪ ًْشا ٌٍَِّز١ا َخٌُٛا َِب َٓرَا ا َ ْٔضَ َي َسثُّ ُى ُْ لَبْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪ ًَ ٌٍَِّز١ ۪لَٚ
ُۙ ۪اس ْاٌ ُّزَّم
َٰ ْ
َٓ١
ُ ٌََِٕ ْؼ َُ دَٚ  ٌْش١اَل ِخ َشحِ َخ
Yanlışlardan sakınanlara “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulunca, “Hayırlı olanı!” derler. Bu dünyada iyilik eden
iyilik bulur. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendini yanlışlardan koruyanların son yurdu ne güzeldir!

(Ankebut 29/56)

ُْٚ
ِ  فَب ْػجُذَّٞب
َ ٠ا ِعؼَخٌ فَ ِبَٚ ٟا ا َِّْ ا َ ْس ۪ظَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزِٞ
َ َب ِػجَبد٠
Ey inanan kullarım! Toprağım geniştir; yalnız bana kul olun.

(Zümer 39/11)

ُۙ ّصب ٌَُٗ اٌ ۪ذ
َٓ٠
 ا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ هَّٟ۪ٓٔ ِلُ ًْ ا
ً ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
De ki: “Bana verilen emir şudur: Bu dine hiçbir şey katmadan kulluğu Allah'a yap!”
(Al-i İmran 3/51)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْغزَم
ا َِّْ ه
ِ ُٖ َٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْػجُذَٚ َّّٟللاَ َس ۪ث
Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.” dedi.
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(Yusuf 12/108)

َِِٓ  ََِٓب أَ َُ۬بَٚ َِّللا
َُٓ  ا َ ْدَٟٓ ٍ۪١ع ۪ج
ُ َٚ ٟ َ۪ٕ َِ ِٓ ار َّ َجؼَٚ ش ٍح أَ َُ۬ب١
ع ْج َؾبَْ ه
 هٌَِٝا اٛػ
َ ۪ٖلُ ًْ َٰ٘ ِز
َ  ثَ ۪صٍَٰٝ َّللاِ َػ
َٓ١ْاٌ ُّ ْش ِش ۪و
De ki “Benim yolum budur, açık bir belgeye dayanarak, insanları Allah’a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar
öyleyiz. Allah’a boyun eğerim. Ben müşriklerden değilim.”.

(Enbiya 21/25)

ُْٚ
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ِِ ْٓ َس
َٓ ۪ ُٔ  ٍي ا ََِّلٛع
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
ِ  ِٗ أََُّٗ َََٓل ا ٌََِٰٗ ا َََِّٓل أَ َُ۬ب فَب ْػجُذ١ْ ٌَِ اٟؽٛ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”.

(Mümin 40/66)

َّّٟٕبدُ ِِ ْٓ َس ۪ث١ِ َ ْاٌجٟ
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ذُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ اٌَّز١۪ٙ ُٔ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
َ َِّٔللاِ ٌَ َّّب ََٓعب َء
َٓ١ّ۪ ٌَا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا ُ ْع ٍِ َُ ٌِ َشةّ ِ ْاٌؼَبَٚ
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların Rabbine teslim olma emri aldım.”

(Zümer 39/12)

َٓ١ّ۪ ٍِ  َي ْاٌ ُّ ْغَّٚ َ َْ اٛا ُ ِِ ْشدُ َِلَ ْْ ا َ ُوَٚ
“Bir de Müslümanların en önünde olmam için emir aldım.”
(Enam 6/162)

ُۙ ّ۪ ٌَ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌؼَبٟ ۪ َِ َّبرَٚ ٞب
َٓ١
ُ َُٔٚ ٟ ۪ص ًَلر
َ َِّْ لُ ًْ ا
َ َ١ َِ ْؾَٚ ٟغ ۪ى
De ki “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir.

(Enam 6/163)

َٓ١ّ۪ ٍِ  ُي ْاٌ ُّ ْغَّٚ َ أَ َُ۬ب اَٚ ُثِ َٰز ٌِ َه ا ُ ِِ ْشدَٚ ُُٗۚ ٌَ ه٠
َ ََل ش َ۪ش
O'nun ortağı yoktur. Ben, Müslümanların en önünde olmam konusunda emir aldım.”
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(Yunus 10/104)

ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ ًْ ُل
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٚٓ ر َ ْؼجُذ٠ ۪ فَ ًََٓل ا َ ْػجُذ ُ اٌَّزٟ ۪ٕ٠ ۪ ش ٍَّه ِِ ْٓ دٟ ۪بط ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ف
ُۙ ِِ۪ٕ َْْ َِِٓ ْاٌ ُّإٛا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ُوَٚ ُْ ُۚ  ُى١فهَٛ َ َز٠ ٞ َّ۪للاَ اٌَّز
َٓ١
ا َ ْػجُذُ ه
De ki “Ey insanlar! Benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah ile aranıza koyup kulluk
ettiklerinize ben kulluk etmem ama ruhunuzu alacak olan Allah’a kulluk ederim. Bana, inanıp güvenen
müminlerden olmam emredilmiştir.”

(Yunus 10/105)

َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٛ ََل ر َ ُىَٚ فً ُۚب١ ۪ٕٓ َؽ٠
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ا َ ْْ ا َ ِلَٚ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.

(Yunus 10/106)

َّ َِِٓ ذ فَ ِبَّٔ َه اِرًا
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ٍْ ع ُّش ُۚ َن فَب ِْْ فَ َؼ
ُ َ٠  ََلَٚ َ ْٕفَؼُ َه٠ َّللاِ َِب ََل
ْ هُٚ
ِ  ََل ر َ ْذعُ ِِ ْٓ دَٚ
Allah ile arana koyarak, sana yararı da zararı olmayanı yardıma çağırma. Eğer öyle yaparsan yanlış yapanlara
karışır gidersin.

(Neml 27/91)

َِِٓ َْٛا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ُوَٚ  ۘ ٍءَٟ
ْ ٌَُٗ ُو ًُّ شَٚ بَٙ َِ  َؽ َّشٞ ۪أَِّ ََّٓب ا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ َسةَّ َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َج ٍْذَ ِح اٌَّز
ُۙ ّ۪ ٍِ ْاٌ ُّ ْغ
َٓ١
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her şey onundur.
Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”

(Zümer 39/13)

ُ١ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخَّٟ۪ٓٔ ِلُ ًْ ا
َ ٍَ ْٛ َ٠ اة
َ َ ػز
َ ّٟذُ َس ۪ث١ْ ص
َ َبف ا ِْْ َػ
De ki: “Ben Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım.”
(Enam 6/14)

ْ ُ٠  ََلَٚ ُُ ط ِؼ
ْ ُ٠ َٛ َُ٘ٚ ض
ُ ا ُ ِِ ْشدَّٟ۪ٓٔ ِط َؼ ُُ لُ ًْ ا
ِ اَٛ ََّّٰبغ ِش اٌغ
ِ ًَّب ف١ٌِ َٚ َُّللاِ اَر َّ ِخز
 َْش ه١لُ ًْ ا َ َغ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٛ ََل ر َ ُىَٚ َُ ٍَ َي َِ ْٓ ا َ ْعَّٚ َ َْ اٛا َ ْْ ا َ ُو
De ki “Gökleri ve yeri, bölünme kanunu ile yaratan Allah’tan başkasını mı veli edineceğim? O, her şeye bakan
ama bakıma ihtiyacı olmayandır.” De ki “Bana şu emir verildi: Müslümanların en önde geleni ol; sakın
müşriklerden olma.”
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(Enam 6/15)

ُ١ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخَّٟ۪ٓٔ ِلُ ًْ ا
َ ٍَ ْٛ َ٠ اة
َ َ ػز
َ ّٟذُ َس ۪ث١ْ ص
َ َبف ا ِْْ َػ
De ki: “Eğer Rabbime başkaldıracak olsam büyük bir günün azabından korkarım.”

(Zümer 39/14)

ُٟۙ ۪ٕ٠ ۪صب ٌَُٗ د
لُ ًِ ه
ً ٍِ َّللاَ ا َ ْػجُذُ ُِ ْخ
De ki: “Ben, bu dine bir şey katmadan sadece Allah’a kulluk ederim.
(Enam 6/56)

ظٍَ ٍْذُ اِرًا
ْ هُٚ
َ ا َء ُو ُۙ ُْ لَ ْذََٛٓ ْ٘ َ َّللاِ لُ ًْ َََٓل اَر َّ ِج ُغ ا
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ذُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ اٌَّز١۪ٙ ُٔ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ ََِٓب أَ َُ۬ب َِِٓ ْاَٚ
De ki “Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da
uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam.”

(Beyyine 98/5)

َّ اُُٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ص
َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ َٓ ُؽَٕ َٓفَب َء٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ا هُٚ ْؼجُذ١َ ٌِ ا ا ََِّلٚ ََِٓب ا ُ ِِ َُٓشَٚ
ُ ۪ َٰر ٌِ َه دَٚ
ّ َّ ِخ١ِ َٓ ْاٌم٠
Hâlbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah’a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli
kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur.

(Zümer 39/15)

 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ ِ۪ٔٗ لُ ًْ ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شُٚ ا َِب ِشئْز ُ ُْ ِِ ْٓ دُٚفَب ْػجُذ
ُ اْ ْاٌ ُّ ۪ج
ُ  ْاٌ ُخ ْغ َشَٛ ُ٘ ا َ ََل َٰر ٌِ َه
ٓ١
Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki: “Asıl kaybedenler,
Kıyamet günü kendini ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.
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(Zümer 39/55)

ا َ ْٔز ُ ُْ ََلَٚ ًاة َث ْغزَخ
ُ َ ُى ُُ ْاٌؼَز١َ ِأْر٠َ ْْ َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ْ ٌَِغَٓ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا
َ ا ا َ ْؽُٛار َّ ِج َٓؼَٚ
ُۙ ر َ ْشؼُ ُش
َْٚ
Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun.

(Zümer 39/56)

ُۙ بخ ۪ش
ْ  َِب فَ َّشٍَٰٝ  َػَٝب َؽ ْغ َش َٰر٠ ظ
َٓ٠
َّ ٌا ِْْ ُو ْٕذُ ٌَ َِّٓ اَٚ َِّللا
ِ غ
ت ه
ٌ  َي َٔ ْفُٛا َ ْْ رَم
ِ ْٕ  َعٟ ۪غذُ ف
Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife
alanlardandım.”.

(Şura 42/45)

ُ ْٕ ٠َ َٓ َِِٓ اٌزُّ ِّي١ب خَب ِش ۪ؼَٙ ١ْ ٍََْ َػُُٛ ْؼ َشظ٠ ُْ ُٙ ٠ر َ َٰشَٚ
َ ْٓ ِِ َْٚظ ُش
َٓ٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ ٍ ٟ
ّ غ ْشفٍ َخ ِف
َّ َِّْ  َّ ِخ ا َ َََٓل ا١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
ٟ َ۪ٓ ف١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ا ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شَُٕٛٓ َِ َٰا
ُ١ٍ ۪ة ُِم
ٍ َػزَا
Onların, ateşin karşısına, itibarsızlıktan dolayı boyunlarını bükmüş halde çıkarıldıklarını göreceksin. Göz ucuyla
bakınacaklar, inanıp güvenenler ise şöyle diyeceklerdir: “Demek ki asıl kaybedenler, kalkış günü kendini ve
ailesini kaybedenlermiş.”. Bilin ki yanlışlar içindeki o kimseler, kalıcı bir azap içinde olacaklardır.

(Tahrim 66/6)

ٌب َِ َٰ ٍَٓئِ َىخَٙ ١ْ ٍَبسح ُ َػ
ً ٔ ُْ  ُى١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ غ ُى
ُ ٌَّٕدَُ٘ب اُٛلَٚ َبسا
َ ُا ا َ ْٔفُٛا َٓلَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ  ْاٌ ِؾ َغَٚ بط
ٌ ِغ ًَل
َُْٚإْ َِ ُش٠ َْ َِبٍَُٛ ْف َؼ٠َٚ ُْ ُ٘ َّللاَ ََِٓب ا َ َِ َش
َْ هٛص
ُ َ ْؼ٠ ظ ِشذَاد ٌ ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı
iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah’ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne
emredilmişse onu yaparlar.

(Zümer 39/16)

ُ ُْ ِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزَٚ بس
ُ ُْ ِٙ ِلْٛ َ ُْ ِِ ْٓ فُٙ ٌَ
َب ِػجَب ِد٠ ََُّٖللاُ ثِ۪ٗ ِػجَبد
ف ه
ُ َِٛ ّ ُخ٠ ظٍَ ًٌ َٰر ٌِ َه
ِ ٌَّٕظٍَ ًٌ َِِٓ ا
ْٛ
ِ ُفَبرَّم
Üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar olur. İşte Allah kullarının başına bunların
gelebileceği uyarısında bulunmaktadır. Ey kullarım, benden çekinin!
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(İbrahim 14/7)

ٌ ذ٠ ۪شذ
َ ٌَ ٌَٟ ِئ ْٓ َوفَ ْشر ُ ُْ ا َِّْ َػزَ ۪اثَٚ ُْ ذََّٔ ُى٠ش َى ْشر ُ ُْ ََلَ ۪ص
َ ْٓ اِ ْر رَبَرََّْ َسثُّ ُى ُْ ٌَ ِئَٚ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”

(Hicr 15/49)

ُُ ُۙ ١اٌش ۪ؽ
َّ سٛ
ُ ُ أَ َُ۬ب ْاٌغَفَّٟ۪ٓٔ َ  اَٞٓ َ۪ٔ ِجّئْ ِػ َجبد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.

(Hicr 15/50)

ُُ ١ ٌَ۪اة ا َْل
ُ َ ْاٌؼَزَٛ ُ٘ ٟا َ َّْ َػزَ ۪اثَٚ
Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.

(Ankebut 29/55)

ٍََُّْٛ ا َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُٛلُٚ ُي رَُٛم٠َٚ ُْ ِٙ ٍِ ذ ا َ ْس ُع
ِ  ِِ ْٓ ر َ ْؾَٚ ُْ ِٙ ِلْٛ َاة ِِ ْٓ ف
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ١َ ْغ َٰش٠ ََ ْٛ َ٠
Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin
tadına varın bakalım.”.

(Zümer 39/17)

َّ اُٛاعزََٕج
ّ َ فَجُٜۚ  ُُ ْاٌجُ ْش َٰشُٙ ٌَ َِّللا
ُ اٌطب
ش ِْش ِػ َجب ُِۙد
َ غ
ْ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
 هٌَِٝا اُٛأََب َٓثَٚ َ٘بُٚ ْؼجُذ٠َ ْْ َ د اٛ
Azgınlardan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a yönelenler, işte onlar için müjde
vardır. Sen kullarıma müjdeyi ver.
(Bakara 2/256)

َّ  ْىفُ ْش ِث٠َ ْٓ َّ َ ِ فٟ
ُ بٌطب
بّٰللِ فَمَ ِذ
ِ ٛغ
ُّ ََّٓ١ٓ لَ ْذ ر َ َج٠
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠َٚ د
ِ ّ اٌ ۪ذَََٟٓل اِ ْو َشاَٖ ِف
ّ ُۚ َاٌش ْشذُ َِِٓ ْاٌغ
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
 هَٚ بَٙ ٌَ َب
َ َُّللا
َ ّْ َ ا ْعز
َ  ََل ا ْٔ ِفُٝۗ صْ َٰمُٛ ٌ ِح ْاَٚ غ َه ِث ْبٌؼُ ْش
َ ص
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim azgınlık edenleri tanımaz da Allah'a
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.
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(Bakara 2/257)

ُۙ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٟ
ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُع٠ اٛ
َه
ُُ ُ٘ َٓب ُ۬ ُؤ١َ ٌِ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌُّٕ اٌَٝ د ِا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
ُۙ غ
ُّ ٌَِٝس اٛ
َّ
ُ اٌطب
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ اٌظٍُ َّب
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓ ِئ َه اُٚ۬ ُ د ا
ِ ُۚ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُع٠ ُدٛ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
azgınlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Nahl 16/36)

َّ اُٛاعز َ ِٕج
ً ع
ُ اٌطب
َ ُۚ غ
ْ َٚ ََّللا
َُّللا
ُ  ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َسٟ ٌَ۪مَ ْذ َث َؼضَْٕب فَٚ
 هَٜ ُْ َِ ْٓ َ٘ذُٙ ْٕ ِّ َد فٛ
ا هَُٚل ا َ ِْ ا ْػجُذٛ
ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ ض فَب
ْ َّ ُْ َِ ْٓ َؽمُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ  ْاَلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ِٗ اٌع ًََّلٌَخُ فَ ۪غ١ْ ٍَذ َػ
َ ١ا َوٚظ ُش
َٓ١ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ث
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah’a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah’ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.

(Zümer 39/54)

َْٚص ُش
ُ ََ ُى ُُ ْاٌ َؼز١أ ْ ِر٠َ ْْ َ ا ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُّٛ ٍِ ا َ ْعَٚ ُْ  َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اُٛ َٓج١ َ۪ٔاَٚ
َ ْٕ ُ اة ص ُ َُّ ََل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.

(Zümer 39/18)

اٌُُٛٚ۬ ُ  َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُْ اُٚ۬ ُ اَٚ َُّللا
 ُُ هُٙ ٠َٓ َ٘ َٰذ٠ ۪ ٌََٰٓ ِئ َه اٌَّزُٚ۬ ُ غَُٕٗ ا
َ َْ ا َ ْؽُٛز َّ ِجؼ١َ َ َي فْٛ ََْ ْاٌمُٛ ْغز َ ِّؼ٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ة
ِ ْاَلَ ٌْجَب
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah’ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam
duruşlu olanlardır.
(Zümer 39/23)

َه
َُّ ُ  ُۚ ُْ صُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪دُ اٌَّزٍُٛش ِؼ ُّش ِِ ُْٕٗ ُع
َ  ر َ ْمٟ
ِ ٠ ۪غَٓ ْاٌ َؾذ
َ َّللاُ ٔ ََّض َي ا َ ْؽ
َ ُۗ ِٔب َِضَبًٙ ِش ِوزَبثًب ُِزَشَبث
ُ ٍَ۪ر
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ ٠َ َِّللا
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ شب ُء
َُّللا
ع ٍِ ًِ ه
 هََّٜللاِ َٰر ٌِ َه ُ٘ذ
 ِر ْو ِش هٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ُثٍُُٛلَٚ ُْ ُ٘ ُ دٍُٛٓ ُع١
فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tüylerini
ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini
yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.
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(Al-i İmran 3/7)

ٌ َٙ اُخ َُش ُِزَشَب ِثَٚ ة
ٌ َّ بد ُِ ْؾ َى
ٌ ٠َ بة ِِ ُْٕٗ َٰا
بد فَب َ َِّب
ِ بد ُ٘ َّٓ ا ُ َُّ ْاٌ ِىزَب
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍَ ا َ ْٔضَ َي َػَٞٓ اٌَّ ۪زَٛ ُ٘
ُُ ٍَ ْؼ٠َ  َِبَٚ ُٗۚ ۪ ٍِ ٠۪ٚ ْ ا ْث ِز َٓغَب َء رَأَٚ َْ َِب رَشَب َثَٗ ِِ ُْٕٗ ا ْث ِز َٓغَب َء ْاٌ ِفزَْٕ ِخُٛز َّ ِجؼ١َ َ ٌغ ف٠ْ َ ُْ صِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّز
َۢ ٍَ َُٓٗ ا ََِّل ه٠۪ٚ ْ رَأ
زَّ َّو ُش ا َََِّٓل٠َ  َِبَٚ َْ َٰا ََِّٕب ِث ۪ ُۙٗ ُو ًٌّ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ َسثِّٕ َُۚبٌُُٛٛم٠َ ُِ ٍْ  ْاٌ ِؼَْٟ ِفٛاٌشا ِع ُخ
َّ َٚ َُّللا
ة
ِ ا ْاَلَ ٌْ َجبٌُُٛٚ۬ ُ ا
Bu Kitab’ı sana indiren O’dur. Ayetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar Kitab’ın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşâbih yani muhkeme benzer olanlardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, istedikleri bağlantıyı kurup istedikleri
fitneyi çıkarmak için Kitap’tan, kendi eğrilikleriyle benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun ayetleri arasındaki
bağlantıyı sadece Allah bilir. Bu ilimde sağlam duruş gösterenler de şöyle derler: “Biz, bu ilme inandık, hepsi
Rabbimiz katındandır.”. Bu zikre sadece sağlam duruşlu olanlar ulaşabilirler.

(Hac 22/23)

ٍ د َعَّٕب
َْْٛ ٍَُّ َؾ٠ بس
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
ا َِّْ ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
ش٠
ُ  ٌِجَبَٚ ٌُإْ ٌُ ُ۬إً اَٚ ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ٌ ب َؽ ۪شَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ع
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın
bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır.

(Hac 22/24)

َّ ٌَِٝا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ
 ِذ١ّ۪ اغ ْاٌ َؾ
ِ ص َش
ِ ّ١ِ اٌط
ِ ٌَِٰٝ ا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ  ُۗ ِيْٛ َت َِِٓ ْاٌم
Onlar sözün güzeline yönlendirilmiş, her şeyi güzel yapanın yoluna kabul edilmiş kimselerdir.

(Zümer 39/19)

بس
َ ْٔ َ ة اَفَب
ِ  ِٗ َو ٍِ َّخُ ْاٌؼَزَا١ْ ٍَاَفَ َّ ْٓ َؽ َّك َػ
ِ ُۚ ٌَّٕ اِٟذ ر ُ ْٕ ِمزُ َِ ْٓ ف
Azap konusunda söylenenleri hak eden biri, o kişi ile aynı olur mu? Ateşte olanı kurtarmak
senin elinde mi?
(Furkan 25/19)

ُۙ ٌُُٛ ُو ُْ ثِ َّب رَمُٛفَمَ ْذ َوزَّث
ْ َ٠ ْٓ َِ َٚ ص ًش ُۚا
ظ ٍِ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔ ِز ْلُٗ َػزَاثًب
ْ َٔ  ََلَٚ ص ْشفًب
َ َُْٛؼ١َْ فَ َّب ر َ ْغز َ ۪طٛ
شا١
ً َو ۪ج
Bunlar, anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de yardım edebilirsiniz.
Sizin içinizden yanlış yapmış ise ona büyük bir azap tattıracağız.
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(Furkan 25/43)

ُۙ ً  ۪وَٚ ِٗ ١ْ ٍَْ َػٛ
ُ ذ ر َ ُى
ًل١
َ ْٔ َ ُٗ اَفَب٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٠َا َ َسا
Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah’a karşı onu sen mi koruyacaksın?

(Zümer 39/20)

ُۙ
ُ بَٙ ِلْٛ َف ِِ ْٓ ف
ُ ُْ ُٙ ٌَ ُْ ُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ٌَٰ۪ ِى ِٓ اٌَّز
بس
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزَّٞخٌ ر َ ْغ ۪ش١ِٕف َِ ْج
ٌ غ َش
ٌ غ َش
َ َؼبد١ّ۪ ٌَّللاُ ْا
ف ه
 ْػذَ هَٚ
ُ ٍِ ُ ْخ٠ َّللاِ ََل
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar için ise kat kat yapılmış, altlarından ırmaklar
akan yüksek konaklar vardır. Bu Allah’ın sözüdür. Allah sözünden caymaz.
(Nisa 4/122)

ٍ  ُْ َعَّٕبُٙ ٍُعُٕ ْذ ِخ
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ل
ًل١
ْ َ  َِ ْٓ اَٚ َّللاِ َؽمًّب
صذَ ُق َِِٓ ه
 ْػذَ هَٚ ب ا َ َثذًاََٙٓ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız. Bu, Allah’ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

(Maide 5/9)

ٌُ ١ا َ ْع ٌش َػ ۪ظَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ د
ِ ُۙ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َػذَ هَٚ
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için hem bağışlanma hem de büyük bir ödül
vardır.

(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ ٍْ د َػ ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َعَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
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.
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(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ َؽَّٛ ض َٔز َ َج
َُ شب ُۚ ُء فَ ِٕ ْؼ
ََٓ َٔ ْش
َ  َسصََٕب ْاَلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ ا َ ْع ُش ْاٌ َؼ
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!”

(Zümer 39/21)

ػب
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ً ُ ْخ ِش ُط ِث۪ٗ صَ ْس٠ َُّ ُ ض ص
ِ ََّٓ غ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َغ ف١ٕ َ۪بث٠َ ُٗغٍَ َى
َ َبء ََِٓب ًء ف
َ  ْغ َؼٍُُٗ ُؽ٠َ َُّ ُ صفَ ًّشا ص
ٌِٟ ُٚ۬ ُ َِلٜ َٰر ٌِ َه ٌَ ِز ْو َٰشٟ ۪طب ًِب ا َِّْ ف
ْ ُِ ُٗ٠ ُظ فَز َ َٰش١۪ٙ ٠َ َُّ ُ أُُٗ صَٛ ٌْ َ ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
ة
ِ ْاَلَ ٌْجَب
Allah’ın gökten su indirip yerdeki kaynaklara yönlendirdiğini, sonra onunla farklı renklerde
bitkiler bitirdiğini ve daha sonra kuruduklarını hiç görmedin mi? Bir de bakarsın ki sararmış,
kırık dökük hale gelmişler. Bunda, sağlam duruşluların alacakları bilgiler vardır.
(Yunus 10/24)

َ ٍََبخز
ْ َبء ف
ًُ َأ ْ ُو٠ ض ِِ َّّب
َّ ٌَب َو ََّٓبءٍ ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َِِٓ ا١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب َِض َ ًُ ْاٌ َؾ
ِ ََّٓ غ
ِ ػ ثِ۪ٗ َٔجَبدُ ْاَلَ ْس
َ َٚ َذ
َّ َٚ بَٙ َض ُص ْخ ُشف
ْ َّٕ٠اص
َْٚ ُْ لَبد ُِسُٙ ََّٔب اََٙٓ ٍُْ٘ َ ظ َّٓ ا
ِ َ اِرََٓا ا َ َخزٝ ْاَلَ ْٔؼَب َُ َؽزَٓهَٚ بط
ُ د ْاَلَ ْس
ُ ٌَّٕا
ًُ ص
ّ ِ َذًا َوب َ ْْ ٌَ ُْ ر َ ْغَٓ ِث ْبَلَ ِْ ِظ َو َٰز ٌِ َه ُٔف١بسا فَ َغ َؼ ٍَْٕبَ٘ب َؽ ۪ص
ً َٙ َٔ ْٚ َ  ًًْل ا١ٌَ ب ا َ ِْ ُشَٔبََٙٓ ١ ُۙب ا َ َٰرََٙٓ ١ْ ٍََػ
َٰ ْ
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ ب٠َ اَل
Dünya hayatının örneği tıpkı şunun gibidir: Gökten bir su indiririz. İnsanların ve hayvanların yediği yeryüzü
bitkileri o su ile karışır. Derken toprak donanıp süslendiği ve sahipleri oranın kendi kontrolleri altında olduğunu
düşündükleri bir sırada gece veya gündüz bir emir veririz, orayı hasat edilmiş gibi yaparız. Sanki bir gün önce
orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa ayetlerimizi böyle ayrıntılı olarak
açıklarız.

(Nahl 16/13)

ََْٚزَّ َّو ُش٠ ٍَ ْٛ ََخً ٌِم٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪أُُٗ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ ض ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب رَ َسا َ ٌَ ُى ُْ فَٚ
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir
belge vardır.
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(Kehf 18/45)

َ ٍََبخز
ْ َبء ف
ض
َّ ٌب َو ََّٓبءٍ ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َِِٓ ا١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ُْ َِض َ ًَ ْاٌ َؾُٙ ٌَ ْاظ ِْشةَٚ
ِ ََّٓ غ
ِ ػ ِث۪ٗ َٔ َجبدُ ْاَلَ ْس
ءٍ ُِ ْمزَذ ًِساَٟ
ْ َ فَب
ّ ِ ُٖٚ ًّب ر َ ْز ُس١ص َج َؼ ٘ َ۪ش
 َوبَْ هَٚ ب ُػ٠َ اٌش
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Onlara dünya hayatını şöyle örneklendir: O hayat, gökten indirdiğimiz su gibidir. Yerin bitkileri o su sayesinde
birbirine karışır. Daha sonra, rüzgârın savuracağı çer çöpe dönüşür. Allah, her şeye bir ölçü koyan ve
uygulayandır.

(Hadid 57/20)

ا ِيَٛ ِْ َ ْاَلٟر َ َىبص ُ ٌش ِفَٚ ُْ َٕ ُى١ْ رَفَب ُخ ٌش َثَٚ ٌَٕخ٠ ۪صَٚ ٌٛ ْٙ ٌََٚ ت
ٌ ب ٌَ ِؼ١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ ا أََّ َّب ْاٌ َؾَُّٛٓ ٍَاِ ْػ
َ ْ ُؽٛ
ُ َ ُى٠ َُّ ُ صفَ ًّشا ص
ٍ ١ْ  ََل ِد َو َّض َ ًِ َغْٚ َ ْاَلَٚ
ٟ ِفَٚ طب ًِب
ْ ُِ ُٗ٠ ُظ فَز َ َٰش١۪ٙ َ٠ َُّ ُ بس َٔ َجبرُُٗ ص
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاٌ ُىف
َٰ ْ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ َِّللا
سٚ
َ اة
ُ َٓب ا ََِّل َِز َب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َؾَٚ ْا
ٌ َاَل ِخ َش ِح َػز
 َِ ْغ ِف َشح ٌ َِِٓ هَٚ ٌ  ُۙذ٠ ۪شذ
ِ ع ْاٌغُ ُش
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Zümer 39/22)

 ُْ ِِ ْٓ ِر ْو ِشُٙ ُثٍَُُٛ ِخ ل١ ًٌ ٌِ ٍْمَب ِع٠ْ َٛ َس ِِ ْٓ َس ِثّ۪ٗ فٛ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
اَفَ َّ ْٓ ش ََش َػ ه
ٍ ُٔ ٍَٰٝ  َػَٛ ُٙ ًَل ْع ًَل َِ ف
َ َُّللا
َٓ ه
ٓ١
َ ٟ ۪ ٌَٰئِ َه فُٚ۬ ُ َّللاِ ا
ٍ ظ ًَل ٍي ُِ ۪ج
Allah gönlünü İslam’a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur
mu? Allah’ın sözü karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir
sapıklık içindedirler.
(Enam 6/125)

ّمًب١ِ ظ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
ُ ِش ِد ه٠ ْٓ َّ َف
َ ُٖص ْذ َس
ِ ُ٠ ْْ َ ُ ِش ْد ا٠ ْٓ َِ َٚ َُِۚ ًل ْع ًَل
َ ًْ ََ ْغؼ٠ ٍَُّٗع
َ َْ ْش َشػ٠ َُٗ٠ ِذْٙ َ٠ ْْ َ َّللاُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ اٌَّزٍَٝظ َػ
َّ ٌ اِٟصؼَّذُ ف
ِ ََّٓ غ
َّ َ٠ َؽ َش ًعب َوبََّٔ َّب
ّ ِ َُّللا
َ ْغؼَ ًُ ه٠ بء َو َٰز ٌِ َه
َ اٌش ْع
Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını onaylamak isterse onun
da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle
sokar.

21

(Bakara 2/74)

َٰ
ْ غ
بس ِح ٌَ َّب
َ َ  اْٚ َ بس ِح ا
َ ص ُ َُّ َل
َ ا َِّْ َِِٓ ْاٌ ِؾ َغَٚ ً حَٛ شذُّ َل ْغ
َ  َو ْبٌ ِؾ َغٟ
َ ِٙ ثُ ُى ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ر ٌِ َه َفٍُُٛذ ل
ُ  ِجْٙ ٠َ ب ٌَ َّبَٙ ْٕ ِِ َِّْ اَٚ  ْخ ُش ُط ِِ ُْٕٗ ْاٌ ََّٓب ُء١َ َشمَّ ُك ف
َّ ٠َ ب ٌَ َّبَٙ ْٕ ِِ َِّْ اَٚ بس
ْٓ ِِ ػ
ُ َٙ ْٔ َزَفَ َّغ ُش ِِ ُْٕٗ ْاَل٠َ
ٍََُّْٛ َّللاُ ِثغَب ِف ًٍ َػ َّّب ر َ ْؼ
 َِب هَٚ َِّللا
 ِخ ه١َ َخ ْش
Bütün bunların ardından yine de kalpleriniz katılaştı; artık onlar taş gibi, hatta daha da katıdır. Çünkü öyle taşlar
vardır ki içlerinden ırmaklar fışkırır… Çatlayıp içinden su çıkan hatta Allah korkusundan aşağı yuvarlanan taşlar
da vardır. Yaptığınız hiçbir şey, Allah’ın dikkatinden kaçmaz.

(Zümer 39/23)

َه
َُّ ُ  ُۚ ُْ صُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪دُ اٌَّزٍُٛش ِؼ ُّش ِِ ُْٕٗ ُع
َ  ر َ ْمٟ
ِ ٠ ۪غَٓ ْاٌ َؾذ
َ َّللاُ ٔ ََّض َي ا َ ْؽ
َ ُۗ ِٔ ب َِضَبًٙ ش ِوزَبثًب ُِزَشَب ِث
ُ ٍَ۪ر
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِ۪ٗ ثٞ ۪ذْٙ َ٠ َِّللا
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ شب ُء
َُّللا
ع ٍِ ًِ ه
 هََّٜللاِ َٰر ٌِ َه ُ٘ذ
 ِر ْو ِش هٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ُثٍُُٛلَٚ ُْ ُ٘ ُ دٍُٛٓ ُع١
فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır.
İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını
kimse doğru yolda göremez.
(Enfal 8/2)

ْ َ١ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِعَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ َْبرُُٗ صَ ادَر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ُۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
Müminler, Allah anılınca yürekleri titreyen, onun ayetleri bağlantılarıyla birlikte okununca güvenleri artan ve
yalnızca Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Hac 22/24)

َّ ٌَِٝا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ
 ِذ١ّ۪ اغ ْاٌ َؾ
ِ ص َش
ِ ّ١ِ اٌط
ِ ٌَِٰٝ ا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ  ُۗ ِيْٛ َت َِِٓ ْاٌم
Onlar sözün güzeline yönlendirilmiş, her şeyi güzel yapanın yoluna kabul edilmiş kimselerdir.
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(Zümer 39/24)

َّ ٌِ ًَ ١ ۪لَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ة
َُْٛا َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْى ِغجُٛلَُٚٓ ر١ّ۪ ٌِ ٍظب
َُٓ ِ۪ٗٙ  ْعَٛ ِ ثٟ َ۪زَّم٠ ْٓ َّ َاَف
ِ  َء ْاٌؼَزَاٛع
Yanlış yola girenlere, Kıyamet günü: “Kazancınızın tadına varın!” denince, kim kendini o
azabın sıkıntısından koruyabilir?
(Mülk 67/27)

ْ َٔـ١ُٖ ُص ٌْفَخً ۪ َٓعْٚ َ فٍََ َّّب َسا
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ثِ۪ٗ رَذَّػٞ ۪ ًَ َٰ٘زَا اٌَّز١ ۪لَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪ٖ اٌَّزٛ ُعُٚ ذ
O tehdidi yakından görünce ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin yüzleri fenalaşır ve onlara “Öğrenmek
istediğiniz şey budur” denir.

(Mülk 67/28)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ َٓ ِِ ْٓ َػزَا٠ش ْاٌ َىب ِف ۪ش١
 هٟ
ُ ُ ۪غ٠ ْٓ َّ َ َس ِؽ َّٕ َُۙب فْٚ َ  اٟ
َ  َِ ْٓ َِ ِؼَٚ َُّللا
َ ِٕ ز ُ ُْ ا ِْْ ا َ ٍَْ٘ َى٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
De ki “Düşünsenize, Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse veya iyilikte bulunsa, her iki durumda da
siz kâfirleri acıklı azaptan kim kurtarabilir?”

(Zümer 39/25)

ُ ١اة ِِ ْٓ َؽ
ََْٚ ْشؼُ ُش٠ ْش ََل
ُ َ ُُ ْاٌؼَزُٙ ١ ُْ فَب َ َٰرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
َ ََّوز
Onlardan öncekiler yalana sarılmışlardı da ummadıkları yerden kendilerine azap gelip
çatıvermişti.
(Yusuf 12/107)

ََْٚ ْشؼُ ُش٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ًغب َػخُ ثَ ْغزَخ
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرْٚ َ َّللاِ ا
ة ه
ِ َخٌ ِِ ْٓ َػزَا١ ُْ غَب ِشُٙ َ١ِا ا َ ْْ رَأْرَُٕٛٓ ِِ َ اَفَب
Allah’ın azabının kendilerini içine almasına veya beklemedikleri bir anda kıyamet saatinin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi vardır? Farkına bile varamazlar.

(Hac 22/55)

ٍَ ْٛ ٠َ اة
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرٝ ٍخ ِِ ُْٕٗ َؽزه٠َ  ِِ ْشٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ضَ ا ُي اٌَّز٠َ  ََلَٚ
ُ َ ُْ َػزُٙ َ١ِأْر٠َ ْٚ َ غب َػخُ َث ْغزَخً ا
ُ١ٍ َ۪ػم
Ama O’nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da
kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.
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(Mülk 67/18)

ش١
َ ٌََّمَ ْذ َوزَٚ
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ ُْ فَ َىِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim!

(Kalem 68/44)

ُۙ ُّ ٍََ ْؼ٠ ْش ََل
ُ ١ ُْ ِِ ْٓ َؽُٙ عَٕ ْغز َ ْذ ِس ُع
َْٛ
ِ ٠ َٰ۪ زَا ْاٌ َؾذِٙة ِث
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َِ َٚ ٟ ۪ٔفَزَ ْس
َ ش
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Zümer 39/26)

َٰ ْ اة
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ اَل ِخ َشحِ ا َ ْوجَ َۢ ُش
ُ ٌََؼَزَٚ َ ُۚب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِٟ فٞ
 ُُ هُٙ َفَبَرَال
َ َّللاُ ْاٌ ِخ ْض
Böylece Allah onlara, dünyada itibarsızlığı tattırdı. Ahiretteki azapları elbette daha büyük
olacaktır. Keşke bunu bilselerdi.
(Kalem 68/29)

َ ع ْج َؾبَْ َس ِثّ ََٕٓب أَِّب ُوَّٕب
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
ُ اٌُٛلَب
Hep bir ağızdan, “Rabbimiz! Sana boyun eğeriz. Biz yanlışlar içindeyiz!” dediler.

(Kalem 68/30)

َُِْٛ َٚ َز َ ًَل٠ ط
ُ فَب َ ْل َج ًَ َث ْؼ
ٍ  َث ْؼٍَٰٝ  ُْ َػُٙ ع
Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar:

(Kalem 68/31)

َ ٍَ ََٕٓب أَِّب ُوَّٕب٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَب
۪ غ
َٓ١بغ
“Yazık bize! Biz aşırı davranışlar içindeyiz.

(Kalem 68/32)

َُْٛ َسثَِّٕب َسا ِغجٌَِٰٝ ب اِ ََّٓٔب اََٙٓ ْٕ ِِ  ًْشا١ُ ْج ِذٌََٕب َخ٠ ْْ َ  َسثُّ ََٕٓب اٝ ََٰػغ
Rabbimizin, bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız.” dediler.

(Kalem 68/33)

َٰ ْ اة
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ اَل ِخ َش ِح ا َ ْو َج َۢ ُش
ُ ٌََؼَزَٚ اة
ُ ََو َٰز ٌِ َه ْاٌ َؼز
İşte azap böyle olur! Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

24

(Rad 13/34)

ُۚ
َٰ ْ اة
ق
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ
ُ ٌََؼَزَٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾٟاة ِف
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  َِبَٚ اَل ِخ َش ِح اَش َُّك
ٍ اَٚ ْٓ ِِ َِّللا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azap ise çok daha çetindir. Onları Allah’tan koruyacak hiç
kimse yoktur.

(Ta Ha 20/127)

َٰ ْ اة
ٝاَث َْٰمَٚ ُّشذ
َ َ اَل ِخ َشحِ ا
ِ ب٠َ ُإْ ِِ ْٓ ِث َٰب٠ ُْ ٌََٚ ف
ُ ٌََ َؼزَٚ ِّ۪ٗد َسث
َ  َِ ْٓ ا َ ْع َشٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ۪ضَٚ
Rabbinin âyetlerine inanmayarak aşırı gidenleri işte böyle cezalandırırız. Ahiretteki azab ise daha ağır ve daha
süreklidir.

(Zümer 39/27)

ُۚ َزَزَ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض َ ًٍ ٌَ َؼٟ ۪بط ف
َْٚ
ِ ٌٍَِّٕ ظ َش ْثَٕب
َ ٌَمَ ْذَٚ
Biz bu Kur’an’da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.
(İsra 17/41)

ساٛ
ً ُذُ ُ٘ ُْ ا ََِّل ُٔف٠َ ۪ض٠  َِبَٚ اَٚزَّ َّو ُش١ٌِ ِْ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاٟ ۪ص َّش ْفَٕب ف
َ ٌَمَ ْذَٚ
Bu Kur’ân’da anlatımı değişik şekillerde yaptık ki akıllarında tutmaları gereken doğru bilgi edinsinler. Ama bu
onları, sadece daha çok ürkütüyor.

(İsra 17/89)

ساٛ
ً ُبط ا ََِّل ُوف
ِ ٌَّٕ ا َ ْوض َ ُش اٝ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض َ ۘ ًٍ فَب َ َٰ َٓثٟ ۪بط ف
ِ ٌٍَِّٕ ص َّش ْفَٕب
َ ٌَمَ ْذَٚ
Bu Kur’an’da insanlar için her örneği değişik şekillerde verdik. Ama insanların çoğu, ayetleri gizleme dışında
her şeye direnç gösterir.

(Kehf 18/54)

ُ غ
ءٍ َعذَ ًَلْٟ ش
َ بْ ا َ ْوض َ َش
ِ ْ َْ َوبَٚ ًٍ َ بط ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض
ِ ٌٍَِّٕ ِْ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاٟ ۪ص َّش ْفَٕب ف
َ ْٔ اَل
َ ٌَمَ ْذَٚ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. Ama insan en çok tartışan varlıktır!

(Rum 30/58)

اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ٌَ۪ َّٓ اٌَّزَُٛم١ٌَ َ ٍخ٠ ُْ ثِ َٰبُٙ َ ٌَئِ ْٓ ِعئْزَٚ ًٍ َ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِضٟ ۪بط ف
ِ ٌٍَِّٕ ظ َش ْثَٕب
َ ٌَمَ ْذَٚ
ٍَُْٛا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل ُِج ِْط
Bu Kur’an’da insanlar için her örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirseydin görmezlikten gelenler hemen,
“Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz.” derlerdi.
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(Rum 30/59)

ْ ٠َ َو َٰز ٌِ َه
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ َٓ ََل٠ ۪ة اٌَّز
طجَ ُغ ه
ِ ٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
İşte Allah ilim bilmeyenlerin kalbinde böyle bir yapı oluşturur.

(Zümer 39/28)

ََُْٛزَّم٠ ُْ ُٙ ٍََّطٍ ٌَؼَٛ  ِػٞ ۪ َْش ر١ًّب َغ١ِلُ ْش َٰأًب َػ َشث
Örneği, çarpıklığı olmayan Arapça âyetler kümesi halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.
(Yusuf 12/2)

ًٍَُّْٛب ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْؼ ِم١ِاِ ََّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ لُ ْشءَٰ ًٔب َػ َشث
Belki aklınızı kullanırsınız diye, biz bunu Arapça kümeler şeklinde indirdik.

(Fussilet 41/3)

ُۙ ُّ ٍََ ْؼ٠ ٍَ ْٛ ًَّب ٌِم١َبرُُٗ لُ ْش َٰأًب َػ َش ِث٠ذ َٰا
ْ ٍَص
َْٛ
ٌ َ ِوز
ّ ِ ُبة ف
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar halinde açıklanmıştır.

(Fussilet 41/44)

ْ ٍَص
َٓ٠ ۪ ٌٍَِّزَٛ ُ٘ ًْ ُ لٟ
ّ ِ ُ ََل فْٛ ٌَ اًٌُّٛب ٌَمَب١ِّ  َع َؼ ٍَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًب ا َ ْػ َغْٛ ٌََٚ
ٌّ  َػ َش ِثَٚ ٟ
ٌّ ِّ َبرُُٗ َء ۘا َ ْػ َغ٠ذ َٰا
َْْٚ ََُٕبد٠  َٰ ٌَٓ ِئ َهُٚ۬ ُ  اًّٝ ػ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػَٛ ُ٘ َٚ  ْل ٌشَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآَٟ َْ۪ فُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪اٌَّزَٚ  ِش َٓفَب ٌءَٚ ًٜا ُ٘ذَُِٕٛ َٰا
 ٍذ١بْ َث ۪ؼ
ٍ ِِ ْٓ َِ َى
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki: “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?”. De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.”
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.

(İbrahim 14/4)

ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠َٚ شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ َس
ع ًُّ ه
ِ ُ١َ ُْ فُٙ ٌَ َِّٓ١َُج١ٌِ ِِ۪ٗ ْٛ َبْ ل
َ ٍِ ِ ٍي ا ََِّل ثٛع
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
ِ غ
ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب ُء
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ََٓ َ٠
Biz, her âyetlerimizi tebliğ eden elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, gereğini yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün
kararları doğru olan O’dur.
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(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْؾذ٠ ْٚ َ َْ اَُٛزَّم٠ ُْ ُٙ ٍَّ ِذ ٌَ َؼ١ ۪ػَٛ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ ۪ص َّش ْفَٕب ف
 ُْ ِر ْو ًشاُٙ ٌَ ِس
َ  َو َٰز ٌِ َه ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًبَٚ
َ َٚ ًّب١ػ َش ِث
Biz bunu böylece Arapça ayet kümeleri halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye tehditleri
onun içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.

(Şura 42/7)

 ََ ْاٌ َغ ّْغِ ََلْٛ َ٠ ر ُ ْٕز َِسَٚ بَٙ ٌَْٛ  َِ ْٓ َؽَٚ ًّٜب ٌِز ُ ْٕز َِس ا ُ ََّ ْاٌمُ َٰش١ َْه لُ ْش َٰأًب َػ َش ِث١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َؽْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ٌ فَ ۪شَٚ  ْاٌ َغَّٕ ِخِٟك ف٠
ٌ  ِٗ فَ ۪ش١ ْ۪ت ف
ش١
َّ ٌ اِٟك ف٠
َ ٠َس
ِ ۪غؼ
İşte böyle. Bunu sana, Arapça kur’anlar halinde vahyettik ki Anakent’te ve çevresinde olanları uyarasın.
Geleceğinden şüphe olmayan toplanma günü konusunda da uyarasın. Bir kesim Cennette, bir kesim de alevli
ateşin içinde olacaktır.

(Zümer 39/29)

ُ ِٗ ١ َّ۪للاُ َِض َ ًًل َس ُع ًًل ف
بْ َِض َ ًًل
ُ ش َش ََٓوب ُء ُِزَشَب ِو
ة ه
َ
َ ظ َش
َ  َس ُع ًًلَٚ َْٛغ
ِ ٠َ ِٛ َ  ْغز٠َ ًَْ ٘ ًٍ عٍَ ًّب ٌِ َش ُع
ُۚ ا َ ٌْ َؾ ّْذُ ِ ه
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ّٰللِ َث ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ََل
Şimdi Allah bir örnek veriyor: Birbiriyle uyumsuz bir kaç amirin emrindeki kişi ile güvenilir bir
tek amirin emrindeki kişinin durumu aynı olur mu? Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur
ama çoğu bunu bilmez.
(Yusuf 12/39)

بس
ٌ َغ ِْغ ِٓ َءا َ ْسث
ّ ٌ ِ اَٟبؽج
ِ َٛ ٌَّللاُ ْا
ِ ص
 ٌْش ا َ َِ ه١َْ َخُٛبة ُِزَفَ ِ ّشل
ُ َّٙ َاؽذُ ْاٌم
َ َب٠
“Benim hapishane arkadaşlarım! Farklı rablerin olması mı iyidir, yoksa her şeyi emri altına almış olan Allah’ın
mı?”

(Yusuf 12/40)

َ ٍْ ع
ِِْ بْ ا
ُ ْٓ ِِ بَٙ َِّللاُ ث
 َٰاثََٓب ُ۬ ُؤ ُو ُْ ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  ََٓ٘ب ا َ ْٔزُّٛ ُ ز١ْ َّّ ع
َ ِ۪ٔٗ َٓ ا َََِّٓل ا َ ْع ََّٓب ًءَُْٚ ِِ ْٓ دَُِٚب ر َ ْؼجُذ
ٍ ط
ُ َّّبُٖ َٰر ٌِ َه اٌ ۪ذ٠ِا ا َََِّٓل اَُْٚٓاٌ ُؾ ْى ُُ ا ََِّل ِ هّٰللِ ا َ َِ َش ا َ ََّل ر َ ْؼجُذ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ُُ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
O’nunla aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeyler, sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerden başkası değildir.
Allah’ın onlar hakkında indirdiği bir yetki yoktur. Hüküm, Allah’ın hükmüdür. O, kendinden başkasına kul
olmamanızı emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak, insanların çoğu bunu bilmezler.
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(İsra 17/42)

ً ع ۪ج
ًل١
َ  ْاٌ َؼ ْش ِػِٞ رٌَِٰٝ ا اَْٛ َْ اِرًا ََل ْثزَغٌُُٛٛم٠َ خٌ َو َّبَٙ ٌِ  َوبَْ َِ َؼ َُٓٗ َٰاْٛ ٌَ ًْ ُل
De ki: “Eğer dedikleri gibi Allah’ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar, yönetimde olanı alt etmenin bir yolunu
ararlardı.”.

(Enbiya 21/22)

َُْٛصف
ُ َغذَر َ ُۚب ف
غ ْج َؾبَْ ه
خٌ ا ََِّل هَٙ ٌِ  ََّٓب َٰاِٙ ١ ۪ َوبَْ فْٛ ٌَ
ِ ٠َ َّللاِ َسةّ ِ ْاٌ َؼ ْش ِػ َػ َّّ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
ُ ٌَ َؼ ًَل ثَ ْؼَٚ ََت ُو ًُّ ا ٌَِٰ ٍٗ ِث َّب َخٍَك
َِب ار َّ َخزَ ه
َ َ٘ َِب َوبَْ َِ َؼُٗ ِِ ْٓ ا ٌَِٰ ٍٗ اِرًا ٌَزَٚ ٌَ ٍذَٚ ْٓ ِِ َُّللا
ُۙ ُصف
َْٛ
ُ ط
ٍ  ثَ ْؼٍَٰٝ َػ
ع ْج َؾبَْ ه
ِ َ٠ َّللاِ َػ َّّ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.

(Zümer 39/30)

ۘ ُ ّز١ِ َِ ُْ ُٙ َِّٔاَٚ ذ
ٌ ّ١ِ َِ أَِّ َه
َْٛ
Sen öleceksin, onlar da ölecekler.

(Zümer 39/31)

َُّْٛ ص
ِ َ  َّ ِخ ِػ ْٕذَ َس ِثّ ُى ُْ ر َ ْخز١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ص ُ َُّ أَِّ ُى
Sonra kıyamet günü hepiniz, Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız.
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(Zümer 39/32)

ْ َ فَ َّ ْٓ ا
ًٜٛ َّْٕ َُ َِضَٙ  َعٟ ْ۪ظ ف
ّ ِ ٌة ثِب
 هٍَٝػ
َ َّ َوزَٚ َِّللا
َ ة
َ َظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ َوز
َ ١ٌََق اِ ْر ََٓعب َءُٖ ا
ِ ص ْذ
َٓ٠ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Allah’a karşı yalan söyleyen ve doğrular kendine geldiğinde yalana sarılandan daha büyük
yanlışı kim yapar? Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler için Cehennemde yer mi yok?
(Kaf 50/30)

 ٍذ٠ ُي ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ضُٛرَمَٚ د
ِ َّْٕ َُ َ٘ ًِ ْاِز َ ََلَٙ  ُي ٌِ َغُٛ ََ َٔمْٛ َ٠
O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz, o da "Daha mı var!" der.

(Araf 7/36)

َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓ ِئ َه اُٚ۬ ُ ب اََٙٓ ْٕ ػ
َ اٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ُۚ ٌَّٕبة ا
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar ise cehennem ahalisidir. Onlar orada
ölümsüzdürler.

(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ فَ َّ ْٓ ا
ة
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌ ِىزَبُٙ ُج١ ُْ ٔ َ۪صُٙ ٌََُٕب٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ َبرِ۪ٗ ا٠ة ِث َٰب
َ َّ َوزْٚ َ َّللاِ َو ِزثًب ا
َٓ
اٍُّٛظ
ُ  ُْ ُسُٙ ْ اِرَا ََٓعب َءرَٝؽزَٓه
ْ هُٚ
َ اٌَُّٛللاِ لَب
ِ َْ ِِ ْٓ دَُْٛٓ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْذػ٠َا اٌُٛ ُۙ ُْ لَبُٙ َْٔٛ َّفَٛ َ َز٠ عٍَُٕب
َ َٚ َػَّٕب
َٓ٠ا َوبفِ ۪شُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٝٓ َٰ ا َػُٚ ذِٙ ش
Uydurduğu bir yalanı Allah’a mâl eden veya ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim
yapabilir? Kitapta olanlardan hak ettikleri başlarına gelecektir. Elçilerimiz, canlarını almaya gelince: “Allah’tan
önce yalvardıklarınız nerede?” diye sorarlar. Onlar “Kaybolup gittiler!” diye cevap verirler ve kâfir olduklarına
bizzat kendileri şahitlik ederler.

(Hud 11/18)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ُ بدَٙ  ُي ْاَلَ ْشَُٛم٠َٚ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ َْ َػُُٛ ْؼ َشظ٠  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ َّللاِ َو ِزثًب ا
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
ُۙ ّ۪ ٌِ اٌظب
َّ ٍََّٝللاِ َػ
َٓ١
 ُۚ ُْ ا َ ََل ٌَ ْؼَٕخُ هِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػَُٛٓ َوزَث٠ َٰ۪ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِء اٌَّز
Uydurdukları bir yalanı Allah’a mal edenden daha büyük yanlışı kim yapabilir? Onlar Rablerine arz edilecekler
ve şahitler şöyle diyeceklerdir: “Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” Bilin ki Allah’ın laneti bu yanlışı
yapanlaradır.
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(Kehf 18/57)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ْ َِ َّ َِب لَذِٟ
ٍَٰٝ َذَاُٖ أَِّب َع َؼ ٍَْٕب َػ٠ ذ
ِ ب٠َ ظ ٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش ِث َٰب
َ د َس ِثّ۪ٗ فَبَػ َْش
َ َٔغَٚ بَٙ ْٕ ض َػ
ا اِرًا اَثَذًاَُٚٓزَذْٙ َ٠ ْٓ ٍََ فٜ َٰذُٙ ٌ ْاٌَِٝ ُْ اُٙ ػ
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ  ْل ًشاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآَٟ ۪فَٚ ُُٖٛٙ َ ْفم٠َ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخً اِٙ  ِثٍُُٛل
Rabbinin âyetleri hatırlatıldığında onlardan yüz çeviren ve daha önce kendi yaptıklarını unutandan daha büyük
yanlışı kim yapabilir? Kur’an’ı anlamasınlar diye sanki kalplerinin üzerinde katmanlar, kulaklarında da tıkaçlar
oluşturmuşuz. Onları doğru yola çağırsan asla yola gelecek değillerdir.

(Saf 61/7)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ََل
ِ ْ ٌَِٝ اُٝ ْذ َٰ َٓػ٠ َٛ ُ٘ َٚ ِة
 هَٚ َِ اَل ْع ًَل
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
َ َّللاِ ْاٌ َىز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
İslam’a çağrıldığı halde Allah’a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Yanlışlar içindeki bir
topluluğu Allah yola getirmez.

(Zümer 39/33)

َُْٛ ٌََٰٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّزَّمُٚ۬ ُ صذَّقَ ِث۪ٗ َٓ ا
ّ ِ ٌ ََٓعب َء ِثبٞ ۪اٌَّزَٚ
َ َٚ ق
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar
onlardır.
(Muhammed 47/17)

ُْ ُٙ ٠َٰٛ  ُْ ر َ ْمُٙ ١ َٰا َٰرَٚ ًٜا صَ ادَ ُ٘ ُْ ُ٘ذْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َعُٙ ٌَ ُْ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُغ ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞبد ر َ ْغ ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ َػ ُْٕٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب اَثَذًا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ظ
Allah diyecek ki: “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”
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(Zümer 39/34)

ُۚ ِ۪ٕ ُْ َٰر ٌِ َه َع َٰ َٓضؤُا ْاٌ ُّ ْؾغِٙ ّشب ُ۫ ُؤَْ ِػ ْٕذَ َس ِث
ََٓ ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌَ
َٓ١
Rableri katında, beğendikleri her şey onlarındır. İşte güzel davrananların alacağı karşılık
budur.
(Nahl 16/31)

ََٓ َ٠ ب َِبَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ بس
َُّللا
 هَٞ ْغ ِض٠ شب ُ۫ ُؤَْ َو َٰز ٌِ َه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞب ر َ ْغ ۪شَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َعَّٕبدُ َػ ْذ
ُۙ ْ۪اٌ ُّزَّم
َٓ١
Orası Adn cennetleridir. Oraya gireceklerdir. İçlerinden ırmaklar akacak, orada arzuladıkları her şey onların
olacaktır. Allah, yanlışlardan sakınanları işte böyle ödüllendirir.

(Furkan 25/16)

 ْػذًا َِ ْغ ُ۫ ُإ ًَلَٚ  َس ِثّ َهٍَٰٝ َٓ َوبَْ َػ٠ ۪شب ُ۫ ُؤَْ خَب ٌِذ
ََٓ َ٠ ب َِبَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
Ölümsüz olarak kalacakları o yerde beğendikleri her şey onların olacaktır. Bu, Rabbinin sorumluluğunu
üstlendiği vaadidir.

(Zuhruf 43/70)

َْٚا ُع ُى ُْ ر ُ ْؾ َج ُشَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ُ ا ْاٌ َغَّٕخَ ا َ ْٔزٍُٛا ُ ْد ُخ
"Size eşlik edenlerle birlikte Cennet’e girin; oradaki ikramlardan etkileneceksiniz.”

(Zuhruf 43/71)

َ ُ٠
ُْ ُ ا َ ْٔزَٚ ُٓ ُۚ ُ١رٍََزُّ ْاَلَ ْػَٚ ظ
ٍ ُۚ اَٛ ا َ ْوَٚ ت
ٍ َ٘ َص َؾبفٍ ِِ ْٓ ر
ُ ُ ِٗ ْاَلَ ْٔف١۪ٙ َ ب َِب ر َ ْشزَٙ ١ ۪فَٚ ة
ُ ط
ِ ِ ُْ ثِٙ ١ْ ٍَبف َػ
ُۚ ب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ف
َُْٚ
Çevrenizde altın tepsiler ve testiler dolaştırılacak, canınızın çektiği, gözlerinizin görmek istediği ne varsa hepsi
oradadır. Siz orada ölümsüz olacaksınız.

(Kaf 50/34)

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

(Kaf 50/35)

ٌ ذ٠َٕب َِ ۪ض٠ْ ٌََذَٚ بَٙ ١ ۪شب ُ۫ ُؤَْ ف
ََٓ ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌَ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.
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(Zümer 39/35)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪غ ِٓ اٌَّز
ُ َى ِفّ َش ه١ٌِ
َ  ُْ ا َ ْع َش ُ٘ ُْ ثِب َ ْؽُٙ َ٠َ ْغ ِض٠َٚ اٍُِّٛ  َػٞ ۪ا َ اٌَّزَٛ  ُْ ا َ ْعُٙ ْٕ َّللاُ َػ
Bu, işledikleri kötü şeyleri Allah’ın örtmesi ve onları, yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi
içindir.
(Nahl 16/96)

اُٛٔغ ِٓ َِب َوب
 َِب ِػ ْٕذَ هَٚ ُ  ْٕفَذ٠َ ُْ َِب ِػ ْٕذَ ُو
َ ا ا َ ْع َش ُ٘ ُْ ِثب َ ْؽٚص َج َُٓش
َ َٓ٠ ۪ َّٓ اٌَّز٠َ ٌَٕ َْغ ِضَٚ ق
ٍ َّللاِ َثب
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ
Sizin yanınızda olanlar tükenir, Allah’ın yanında olanlar ise kalıcıdır. Sabırlı davrananların ödülünü, kesinlikle
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Nahl 16/97)

َ ً حٛ١َٰ َُّٕٗ َؽ١َ ١ِ  ُِإْ ِِ ٌٓ فٍََُٕ ْؾَٛ ُ٘ َٚ ٝ ا ُ ْٔ َٰضْٚ َ صب ٌِ ًؾب ِِ ْٓ رَ َو ٍش ا
ُْ ُ٘  ُْ ا َ ْع َشُٙ َّٕ٠َ ٌَٕ َْغ ِضَٚ ًّ َج ُۚخ١ِ غ
َ ًَ ِّ َِ ْٓ َػ
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔغ ِٓ َِب َوب
َ ِثب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek iyi iş yaparsa ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini
de kesinlikle yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Ankebut 29/7)

اُٛٔ َوبٞ ۪غَٓ اٌَّز
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َ  ُْ ا َ ْؽُٙ ََّٕ٠ٌَٕ َْغ ِضَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ د ٌَُٕ َى ِفّ َش َّْ َػ
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠
İnanmış ve iyi işler yapmış olanların kötülüklerini elbette örteceğiz. Elbette onları yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

(Ahkaf 46/16)

َٓ
ة ْاٌ َغَّٕ ِخ
ْ َ  اٟ ُْ ۪ َٓفِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
ِ ص َؾب
َ ًُ ََّٓ َٔزَمَج٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزُٚ۬ ُ ا
َ ْٓ  ُص َػَٚٔز َ َغ َبَٚ اٍُِّٛ غَٓ َِب َػ
َ  ُْ ا َ ْؽُٙ ْٕ ػ
َُْٚػذ
ّ ِ ٌ ْػذَ اَٚ
َ ُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ق اٌَّز
ِ ص ْذ
İşte bunlar, kendilerine verilen söz gereği, kabahatlerine bakmayıp yaptıklarının en güzelini esas alarak Cennet
ahalisi arasına soktuğumuz kimselerdir.
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(Zümer 39/36)

َّللاُ فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍُۚد
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُِ۪ٗٔٚ َٓ ِِ ْٓ د٠ ۪ٔ ََه ثِبٌَّزُٛفَِٛ ّ ُخ٠َٚ َُٖػ ْجذ
ع ٍِ ًِ ه
ْظ ه
َ ٍَّللاُ ثِ َىبف
َ ١ٌََا
Seni, Allah ile aralarına koydukları şeyle korkutuyorlar; Allah kuluna yetmez mi? Allah’ın
sapık dediğine kimse “Doğru yoldadır.” diyemez.
(Enam 6/81)

َ ٍْ ع
طبًٔب
ُ ُْ  ُى١ْ ٍَُٕ ِ َّض ْي ثِ۪ٗ َػ٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
َْ أََّ ُى ُْ ا َ ْش َش ْوز ُ ُْ ثِ هُٛ ََل رَخَبفَٚ ُْ ُ َبف ََِٓب ا َ ْش َش ْوز
ُ ْف اَخ
َ ١ َوَٚ
َۢ ُّ ٍَ ِْٓ ا َ َؽ ُّك ثِ ْبَلَ ِْ ُۚ ِٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َم٠ ْاٌفَ ۪شٞ
َْٛ
ُّ َ فَب
Siz, hakkında Allah’ın bir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak
koştuklarınızdan korkacağım öyle mi! Biliyorsanız söyleyin: Güven içinde olmak, bu iki taraftan hangisinin
hakkıdır?

(Enam 6/82)

ُ ِ ُْ ثُٙ َٔ َّب٠ا ۪اٛغ
َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ َُ٘ٚ ُٓ ِْ َ ُُ ْاَلُٙ ٌَ  ٌََٰٓئِ َهُٚ۬ ُ ظ ٍْ ٍُ ا
َُٓ َِ ٍْج٠ ُْ ٌََٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
İnanıp güvenen ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, güven içinde olmak işte onların hakkıdır. Onlar
doğru yolda olanlardır.

(Zümer 39/37)

َ ا ْٔ ِز َم ٍبِٞض ر٠
ْظ ه
 ِذ هْٙ ٠َ ْٓ َِ َٚ
ِ ُِ ْٓ ِِ ٌَُٗ َّللاُ فَ َّب
ٍ َّللاُ ِث َؼ ۪ض
َ ١ٌََع ًٍّ ا
Allah’ın “Doğru yoldadır” dediğine de kimse “Sapık” diyemez. Allah güçlü ve hak edilen cezayı
veren değil midir?
(Enam 6/125)

ّمًب١ِ ظ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
ُ ِش ِد ه٠ ْٓ َّ َف
َ ُٖص ْذ َس
ِ ُ٠ ْْ َ ُ ِش ْد ا٠ ْٓ َِ َٚ َُِۚ ًل ْع ًَل
َ ًْ  ْغ َؼ٠َ ٍَُّٗع
َ ْ ْش َشػ٠َ ُٗ٠َ  ِذْٙ ٠َ ْْ َ َّللاُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ اٌَّزٍَٝظ َػ
َّ ٌ اٟصؼَّذُ ِف
ِ ََّٓ غ
َّ ٠َ َؽ َش ًعب َوبََّٔ َّب
ّ ِ َُّللا
 ْغ َؼ ًُ ه٠َ بء َو َٰز ٌِ َه
َ اٌش ْع
Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını onaylamak isterse onun
da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle
sokar.

(Araf 7/178)

ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُٞۚ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ ْاَٛ ُٙ ََّللاُ ف
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشُٚ۬ ُ ع ٍِ ًْ فَب
 ِذ هْٙ ٠َ ْٓ َِ
Allah kimi yola gelmiş sayarsa yola gelen odur; kimi de sapık sayarsa, umduğunu bulamayarak zarar edenler,
işte onlardır.
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(Zümer 39/38)

ُْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
ٌُ َّٓ هُٛم١َ ٌَ ض
َ ْٓ ٌَ ِئَٚ
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛز ُ ُْ َِب ر َ ْذػ٠ْ َ َّللاُ لُ ًْ ا َ َف َشا
ُ ِث َش ْؽ َّ ٍخ ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ ُِ ّْ ِغىَبدٟ َ۪ٔ ا َ َسادْٚ َ ظ ِ ّشٖ۪ َٓ ا
ُ ُع ٍ ّش ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ َوب ِشفَبد
ُ َّللاُ ِث
 هٟ
ه
َ ِٔ ََّللاِ ا ِْْ ا َ َساد
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًُ ْاٌ ُّزَٛ َ ز٠َ ِٗ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 هٟ
َ َس ْؽ َّ ِز۪ٗ لُ ًْ َؽ ْغ ِج
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah” derler. De ki “Allah ile
aranıza neyi koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu
sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya da bana iyilik etmek istese, onlar, O’nun bu iyiliğini
önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine dayanak arayanlar O’na güvenip
dayansınlar.”
(Araf 7/194)

َٓ١ ۪صبدِل
ُ َّللاِ ِػ َجبدٌ ا َ ِْضَبٌُ ُى ُْ فَب ْد
ْ هُٚ
َ ُْ ُ ا ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕزُٛج١َ ْغز َ ۪غ١ٍْ َ ُ٘ ُْ فٛػ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Dedikleriniz içinize yatıyorsa onlara seslenin
de size cevap versinler.

(Araf 7/195)

ٌ َ ُْ َٰارُٙ ٌَ َْ َ  ۘب اَٙ َْ ِثْٚص ُش
ُ َج ِْط٠  ٍذ٠ْ َ  ُْ اُٙ ٌَ َْ َ  ۘب اَٙ َْ ِثٛش
ُ ّْ ٠َ ًٌ  ُْ ا َ ْس ُعُٙ ٌََا
ْا
ِ ُج٠ ٌٓ ُ١ ُْ ا َ ْػُٙ ٌَ َْ َ  ۘب اَٙ َْ ِثٛش
ُ اٛػ
ْٚ
ُ ب لُ ًِ ا ْدَٙ َْ ِثَُٛ ْغ َّؼ٠
ِ ْ فَ ًَل ر ُ ْٕ ِظ ُشُٚ
ِ ذ١ش َش ََٓوب َء ُو ُْ ص ُ َُّ ۪و
Ayakları mı var ki yürüsünler; elleri mi var ki tutsunlar; gözleri mi var ki görsünler; kulakları mı var ki
dinlesinler. De ki “Çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun; hiç göz açtırmayın.”

(Araf 7/196)

َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌ اٌََّٝٛ َ َز٠ َٛ َُ٘ٚ بة
 هٟ
َ ۘ َ  ٔ ََّض َي ْاٌ ِىزٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ّ١ِ ٌِ َٚ َِّْ ا
Benim velim, bu Kitabı indiren Allah’tır. O, iyilere velilik eder.

(Araf 7/197)

َْٚص ُش
ْ َٔ َُْٛؼ١ ْغز َ ۪ط٠َ ِ۪ٔٗ ََلَُْٚ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ْٕ َ٠ ُْ ُٙ غ
َ ُ َََٓل ا َ ْٔفَٚ ُْ ص َش ُو
Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız; size yardım etmek şöyle dursun, kendilerine bile yardım
edemezler.

(Enbiya 21/42)

َُْٛ ُْ ُِ ْؼ ِشظِٙ ّاٌش ْؽَّٰ ِٓ ثَ ًْ ُ٘ ُْ َػ ْٓ ِر ْو ِش َس ِث
َّ َِِٓ بس
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌََّ ْىٍَ ُ۬ ُإ ُو ُْ ِثب٠ ْٓ َِ ًْ ُل
De ki “Gece-gündüz, sizi Rahmana karşı kim koruyabilir?” Aslında onlar, Rablerinin kitabından yüz
çevirmektedirler.
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(Enbiya 21/43)

َُْٛص َؾج
ْ ُ٠  ََل ُ٘ ُْ َِِّٕبَٚ ُْ ِٙ ص َش ا َ ْٔفُ ِغ
ْ َٔ َُْٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ َِٕٔب ََلُٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ُخٌ ر َ َّْٕؼَٙ ٌِ  ُْ َٰاُٙ ٌَ َْ َ ا
Yoksa onları bize karşı koruyacak ilahları mı var? Onların ilahları, ne kendi şahıslarına fayda sağlayabilecek
durumdadırlar ne de bizden yakınlık görebilirler.

(Zümer 39/39)

ُۙ ُّ ٍَف ر َ ْؼ
َْٛ
ِ  َػّٟ۪ٔ ِ َِ َىبَٔزِ ُى ُْ اٍَٰٝ ا َػٍَُّٛ  َِ ا ْػْٛ ََب ل٠ ًْ ُل
َ َبِ ُۚ ًٌ ف
َ ْٛ غ
De ki “Ey halkım, kurulduğunuz makamlarda elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni
yapacağım. Nasıl olsa yakında öğreneceksiniz.
(Hud 11/93)

ُۙ ُّ ٍَف ر َ ْؼ
ْٓ َِ َٚ ِٗ ٠ُ ْخ ۪ض٠ اة
ٌ َ ػز
ِ  َػّٟ۪ٔ ِ َِ َىبَٔزِ ُى ُْ اٍَٰٝ ا َػٍَُّٛ  َِ ا ْػْٛ ََب ل٠َٚ
َ ِٗ ١ َ۪أْر٠ ْٓ َِ َْٛ
َ ًٌ ِب
َ ْٛ ع
ت١
ٌ ۪ َِؼَ ُى ُْ َسلّٟ۪ٔ ِا اُٛاسر َ ِم َٓج
ٌ  َوبرَٛ ُ٘
ْ َٚ ِة
“Ey halkım! Kendinize uygun olanı yapın. Ben de yapacağım. Alçaltıcı azap kime gelecekmiş, yalancı kimmiş,
yakında öğrenirsiniz. Gözetleyin; sizinle birlikte ben de gözetlemekteyim.”

(Zümer 39/40)

ٌُ ١ ۪اة ُِم
ٌ َ ِٗ َػز١ْ ٍََ ِؾ ًُّ َػ٠َٚ ِٗ ٠ُ ْخ ۪ض٠ اة
ٌ َ ِٗ َػز١ َ۪أْر٠ ْٓ َِ
Alçaltıcı azap kime gelecekmiş ve kalıcı azap kime inecekmiş.”
(Hud 11/39)

ُۙ ُّ ٍَف ر َ ْؼ
ٌُ ١ ۪اة ُِم
ٌ َ ػز
ٌ َ ِٗ َػز١ َ۪أْر٠ ْٓ َِ َْٛ
َ ِٗ ١ْ ٍََ ِؾ ًُّ َػ٠َٚ ِٗ ٠ُ ْخ ۪ض٠ اة
َ َف
َ ْٛ غ
Rezil edici azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kime ineceğini yakında öğreneceksiniz.”

(Zümer 39/41)

 ُۚبَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
ِ ٌٍَِّٕ بة
َ ْٓ َِ َٚ ُِٗۚ ۪  فَ ٍَِٕ ْفغٜك فَ َّ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ِ ٠َ ظ ًَّ فَ ِبَّٔ َّب
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍَاِ ََّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ِ ّ ُۚ بط ِث ْبٌ َؾ
ًٍ ١ ۪وَٛ ِ ُْ ثِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َ ْٔ َ  ََِٓب اَٚ
Bu kitabı insanlar için sana, tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir;
yoldan çıkan da kendi zararına çıkar. Sen onların üzerinde vekil değilsin.
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(Yunus 10/108)

ًَّ ظ
َ ْٓ َِ َٚ ُِٗۚ ۪  ٌَِٕ ْفغٞ ۪ز َذْٙ ٠َ  فَ ِبَّٔ َّبٜبط لَ ْذ ََٓعب َء ُو ُُ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُۚ ُْ فَ َّ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ ًْ ُل
ًٍ ١ ۪وَٛ  ُى ُْ ِث١ْ ٍَ ََِٓب أَ َُ۬ب َػَٚ  ُۚبَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
ِ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
De ki: “Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir. Kim de yoldan
çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”

(Yunus 10/109)

ُۚ َ ْؾ ُى َُ ه٠ ٝص ِج ْش َؽزه
َٓ١ّ۪  ُْش ْاٌ َؾب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝ َٓ َٰؽُٛ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Zümer 39/42)

ْ ُّ َ  ٌَ ُْ رٟ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ِرْٛ َِ َٓ١ظ ۪ؽ
َٰ َ لٟ ُ۪ ّْ ِغهُ اٌَّز١َ ُۚب فَٙ َِب
َه
بَٙ ١ْ ٍَ َػٝع
ِ َِٕ ٟ ۪ذ ف
َ ُ ْاَلَ ْٔفَّٝفَٛ َ َز٠ َُّللا
َٓ
ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ ا َِّْ فًّّٝ غ
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
َ ْٛ َّ ٌْا
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ  اُٜ ْش ِع ًُ ْاَلُ ْخ َٰ َٓش٠َٚ د
Allah nefisleri, vücut öldüğü sırada vefat ettirir, ölmemiş olanların nefislerini de uykusunda
vefat ettirir. Ölümüne hükmettiğininkini tutar, ötekini belirlenmiş eceline kadar salıverir.
Bunda, düşünen bir topluluk için âyetler vardır.
(Mümin 40/67)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
اُُٛ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِغ ْف ًًل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ َٓغ٠ َُّ ُ طفَ ٍخ ص ُ َُّ ِِ ْٓ َػٍَمَ ٍخ ص
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ُ اُٛٔٛشذَّ ُو ُْ ص ُ َُّ ٌِز َ ُى
ُ َا
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ا ا َ َع ًًلُٛ ٌِز َ ْجٍُ َٓغَٚ ًُ  ِِ ْٓ لَ ْجٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ  ًخ ُۚبُٛ١ش
ٍَُْٛر َ ْؼ ِم
Sizi yaratan O’dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Enam 6/60)

َٓ َٰ ُ ْم١ٌِ ِٗ ١ َ۪ ْج َؼض ُ ُى ُْ ف٠ َُّ ُ بس ص
ُٝۚ ًّّ غ
َ ُِ ًٌ  ا َ َعٝع
ِ َٙ ٌََّٕ ْؼٍَ ُُ َِب َع َش ْؽز ُ ُْ ِثب٠َٚ ًِ ١ْ ٌَّ ُى ُْ ِثب١فهَٛ َ َز٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٍََُّْٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ٠ َُّ ُ  ِٗ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ ص١ْ ٌَِص ُ َُّ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi
tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.
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(Enam 6/61)

َ َ ُى ُْ َؽف١ْ ٍَُ ْش ِع ًُ َػ٠َٚ ۪ٖقَ ِػ َجب ِدْٛ َ ْاٌمَب ِ٘ ُش فَٛ ُ٘ َٚ
ُْٗفَّزَٛ َ دُ رْٛ َّ ٌ اِرَا ََٓعب َء ا َ َؽذَ ُو ُُ ْاٝظخً َؽزَٓه
ُ ُفَ ِ ّش٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ عٍَُٕب
َْٛغ
ُ ُس
O, kulları üzerinde tam hâkimdir; size korumalar gönderir. Sizden birine ölüm gelince elçilerimiz onu vefat
ettirirler. Onlar hata yapmazlar.

(Enam 6/62)

ُ  ا َ ْع َشَٛ ُ٘ َٚ ُُ ك ا َ ََل ٌَُٗ ْاٌ ُؾ ْى
َٓ١ع ْاٌ َؾب ِع ۪ج
 هٌَِٝا اَُّٚٓص ُ َُّ ُسد
ِ ّ  ُُ ْاٌ َؾُٙ ١ٌَٰ ْٛ َِ َِّللا
Sonra onlar, gerçek dostları olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki karar O'nun kararıdır. Hesabı en çabuk görecek
olan da O'dur.

(Zümer 39/43)

ُ َِّللا
َ ََْٛ ّْ ٍِ ُى٠ ا ََلُٛٔ َوبْٛ ٌََٚ َ شفَ ََٓؼب َء لُ ًْ ا
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠  ََلَٚ ْـًٔب١ش
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚا َ َِ ار َّ َخز
Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki: “Ya onların bir yetkileri
yoksa, akıllarını da kullanamıyorlarsa?” .
(Enam 6/94)

ُ  ََٓسا َءَٚ ُْ  ٌَْٕب ُوََّٛ ر َ َش ْوز ُ ُْ َِب خَٚ ٍ َي َِ َّشحَّٚ َ  َو َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ أَٜب فُ َشا َٰدُّٛ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْزَٚ
 َِبَٚ ُْ ُۚ س ُوٛ
ِ ُٙ ظ
َّ َش َش َٰ َٓو ُ۬ ُإا ٌَمَ ْذ رَم
ُ ُْ  ُى١ ۪ ُْ فُٙ َََّٔٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ا٠ ۪شفَ َٓؼَب َء ُو ُُ اٌَّز
ُ ُْ  َِؼَ ُىٜٔ ََٰش
ػ ْٕ ُى ُْ َِب
َ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ َط َغ ث
َ ًَّ ظ
َُّْٛ ػ
ُ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْض
Allah tarafından onlara denecek ki: “Size verdiklerimizi arkanızda bırakıp ilk önce yarattığımız gibi karşımıza
tek tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz.
Aranız iyice açılmış; kuruntusunu ettikleriniz sizden savuşup kaybolmuşlar”.

(Yunus 10/18)

ُ َْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِءٌَُُٛٛم٠َٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠  ََلَٚ ُْ ُ٘ع ُّش
ًْ َُّللاِ ل
ُ َ٠ َّللاِ َِب ََل
شفَ َٓؼَب ُ۬ ُؤَٔب ِػ ْٕذَ ه
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٚ ْؼجُذ٠َٚ
َُْٛ ْش ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠ َّللاَ ثِ َّب ََل
ُ ض
اَرَُٕ ِجّ ُ۫ ُإَْ ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟ ََل فَٚ د
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki: “Bunlar Allah’ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.”. De ki: “Siz Allah’a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”
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(Yasin 36/23)

ْٚ
َ ُْ ُٙ ُ شفَب َػز
َ ّٟٕ۪ ػ
ُ اٌش ْؽَّٰ ُٓ ِث
َّ ِْ ُ ِش ْد٠ ِْْ خً اَٙ ٌِ  ِٔ ۪ َٓٗ َٰاَُٚءاَر َّ ِخزُ ِِ ْٓ د
َ ِٓ ع ٍ ّش ََل ر ُ ْغ
ِ ُۚ ُُ ْٕ ِمز٠  ََلَٚ ْـًٔب١ش
Allah ile arama başka ilahlar koyup onlara tutunur muyum hiç? Rahman bir zarar vermek istese onların şefaati
benim bir işime yaramaz. Onlar beni kurtaramazlar.

(Yasin 36/24)

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

(Zümer 39/44)

َّ ٌلُ ًْ ِ هّٰللِ ا
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِض ص ُ َُّ ا
ِ اَٛ ََّّٰؼًب ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغ١ّ۪ شفَب َػخُ َع
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
De ki: “Şefaat yetkisi tümüyle Allah’ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Zaten
sonunda tekrar yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”.
(Bakara 2/255)

َه
ٟ َِب ِفَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ٌَ ٌَُٗ َِب فَْٛ ٔ  ََلَٚ ٌ ُۚ َُ ََل رَأ ْ ُخزُُٖ ِعَٕخُّٛ١َ ْاٌمٟ
ُّ  ا َ ٌْ َؾَٛ ُۚ ُ٘ َّللاُ َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
ُ ١ُ ۪ؾ٠  ََلَٚ ُْ ُۚ ُٙ َ َِب خ ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ََ ْؼٍَ ُُ َِب ث٠ َِ۪ٗٔ ْشفَ ُغ ِػ ْٕذََُٖٓ ا ََِّل ثِ ِب ْر٠ ٞ ۪ض َِ ْٓ رَا اٌَّز
َْٛط
ِ ْاَلَ ْس
ُ َ ُ۫ ُإدُُٖ ِؽ ْف٠  ََلَٚ ض
َٛ ُ٘ َٚ  َّ ُۚبُٙ ظ
ََٓ ءٍ ِِ ْٓ ِػ ٍْ ِّ۪ٗ َٓ ا ََِّل ِث َّبَٟ
ِ اَٛ ََُُّّّٰٗ اٌغ١ ِع َغ ُو ْش ِعَٚ شب ُۚ َء
َ ُۚ  ْاَلَ ْسَٚ د
ْ ِثش
ُُ ١ ْاٌ َؼ ۪ظٟ
ُّ ٍِ ْاٌ َؼ
Allah’ın dışında bir ilah yoktur. O, daima diridir, sürekli işinin başındadır. O’nu ne uyur ne de unutur! Göklerde
ve yerde olan her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda kim birine şefaat edebilir? Ellerinde olanı da
arkalarında kalanı da bilir. Onlar, O’nun bilgisinden izin verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar.
Hâkimiyeti, gökleri de kapsar yeri de. Bu ikisini korumak O’na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.

(Secde 32/4)

َه
 ْاٌ َؼ ْش ِػ َِبٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َْٚغٍ اَفَ ًَل رَزَزَ َّو ُش١ ۪ ََل شَفَٚ ٍ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ ٌَُِ۪ٗٔٚ ُى ُْ ِِ ْٓ د
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan sonra da yönetime geçen Allah’tır. O'ndan başka
bir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Bilginizi kullanmaz mısınız?

(Zuhruf 43/86)

َّ ٌِٔ ِٗ اُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ َٓ٠ َ۪ ّْ ٍِهُ اٌَّز٠  ََلَٚ
َ ْٓ َِ شفَب َػخَ ا ََِّل
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ُْ ُ٘ َٚ ك
ِ ّ ذَ ثِ ْبٌ َؾِٙ ش
Allah ile aralarına koyduklarını yardıma çağıranlar şefaat hakkına sahip olamazlar. Bu hakka sahip olanlar
sadece bilerek doğruya şahitlik edenlerdir.
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(Necm 53/26)

شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َُّللا
َ ُْ ُٙ ُ شفَب َػز
َ ٟ ۪ٕد ََل ر ُ ْغ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ َو ُْ ِِ ْٓ َِ ٍَهٍ ِفَٚ
أْرََْ ه٠َ ْْ َ ْـًٔب ا ََِّل ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ا١ش
َٰ  ْش٠َ َٚ
ٝظ
Göklerde çok melek var ama onların şefaati işe yaramaz. İşe yaraması için Allah’ın tercih ettiği kişiye, O’nun
izni ve rızası ile olması gerekir.

(Zümer 39/45)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ة اٌَّزٛ
ْ  ْؽذَُٖ ا ْش َّب َ َّصَٚ َُّللا
ْٓ ِِ َٓ٠ ۪اِرَا ر ُ ِو َش اٌَّزَٚ ِبَل ِخ َش ُۚح
ُ ٍُُد ل
اِرَا رُ ِو َش هَٚ
َْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠َ ُْ ُ٘  ِ۪ٔٗ َٓ اِرَاُٚد
Allah tek başına anılınca Ahiret’e inanmayanların içleri daralır. O’nunla aralarına
koyduklarından söz edilince de yüzleri güler.
(İsra 17/45)

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

(İsra 17/46)

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

(Hud 11/20)

َٓ
ف
ْ هُٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٟٓ ِف٠ا ُِ ْؼ ِغ ۪ضُٛٔٛ ُى٠َ ُْ ٌَ  ٌَٰ ِئ َهُٚ۬ ُ ا
ُ عب َػ
َ ُ٠ َٓب َۢ َء١َ ٌِ ْٚ َ َّللاِ ِِ ْٓ ا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ َْ َِب َوبَٚ ض
َْْٚص ُش
َّ ٌَْ اُٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ اُٛٔاة َِب َوب
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ٌَ
ِ ُج٠ اُٛٔ َِب َوبَٚ غ ّْ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları da olmaz. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül edemezler; görebilecek durumda da
değillerdir.
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(Hud 11/21)

َٓ
َْٚ ْفز َ ُش٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ظ ًَّ َػ
َ َٚ ُْ ُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ ۪ ٌَٰ ِئ َه اٌَّزُٚ۬ ُ ا
Onlar, kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.

(Kehf 18/101)

ََٓ  ِغٟ ۪ ُْ فُٙ ُُٕ١َذ ا َ ْػ
ْ َٔٓ َوب٠ ۪اٌََّز
ع ّْؼًب
َ َُْٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ ا ََلُٛٔ َوبَٚ ٞطبءٍ َػ ْٓ ِر ْو ۪ش
Kâfirler, gözleri perdeliymiş gibi zikrimden uzak duran ve onu dinlemeye bile dayanamayan kimselerdir.

(Hac 22/72)

ُ َ ْغ٠ ََُْٚ َىبد٠ ا ْاٌ ُّ ْٕ َى َشَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ِٖ اٌَّزٛ ُعُٚ ٟ ۪ف ف
ٍ َِّٕب١ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َْٛط
ُ د ر َ ْؼ ِش
اَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َػذََ٘ب هَٚ بس
ُ ٌَََّٕبرَِٕب لُ ًْ اَفَبَُٔجِّئ ُ ُى ُْ ثِش ٍ َّش ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى ُْ ا٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ َٓ٠ ۪ثِبٌَّز
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kâfirlerin yüzündeki nefreti fark edersin.
Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak
şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Zümer 39/46)

َّ ٌاَٚ ت
 َّب١ ِ۪ن ف
ِ اَٛ ََّّٰبغ َش اٌغ
َ َْٓ ِػجَبد١َذ ر َ ْؾ ُى ُُ ث
َ ْٔ َ بدَحِ اَٙ ش
ِ َ َُّ فُٙ لُ ًِ اٌٍه
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ١ْ َض َػب ٌِ َُ ْاٌغ
ََُْٛ ْخز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ا فَُٛٔوب
De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah’ım! Kullarının
tartıştığı her konuda, aralarında hüküm verecek olan sensin.”
(Maide 5/48)

ُْ بؽ ُى
ْ َ ِٗ ف١ْ ٍَ ًِّْٕب َػ١َٙ ُِ َٚ ة
ِ  ِٗ َِِٓ ْاٌ ِىزَب٠ْ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلًب ٌِ َّب ث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب اَٚ
َ ُِ ك
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َؾ
ًك ٌِ ُى ًٍّ َعؼَ ٍَْٕب ِِ ْٕ ُى ُْ ِش ْش َػخ
 ُْ ثِ ََّٓب ا َ ْٔضَ َي هُٙ َٕ١ْ َث
ِ ّ ا َءُ٘ ُْ َػ َّّب ََٓعب َء َن َِِٓ ْاٌ َؾََٛٓ ْ٘ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٚ َُّللا
د
ََٓ ْٛ ٌََٚ ب ًعبَٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ  َْشا١ا ْاٌ َخُٛ ُى ُْ فَب ْعز َ ِجم١ ََِٓب َٰا َٰرٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ً اؽذَح
ِ َٚ ًَّللاُ ٌَ َغ َؼٍَ ُى ُْ ا ُ َِّخ
شب َء ه
ُۙ ُ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ َُ۪ٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١َؼًب ف١ّ۪ َّللاِ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ َع
َْٛ
 هٌَِٝا
Gerçekleri içeren bu kitabı sana, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah’ın indirdiği ile hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Her biriniz
için bir özel hüküm ve açık yol oluşturduk. Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle olması,
verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah’ın
huzuruna götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir.
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(Enam 6/164)

 ََل ر َ ِض ُسَٚ  ُۚبَٙ ١ْ ٍَِت ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ا ََِّل َػ
ُ  ََل ر َ ْىغَٚ ٍءَٟ
 َْش ه١لُ ًْ ا َ َغ
ْ  َسةُّ ُو ًِّ شَٛ ُ٘ َٚ  َسثًّبَّٟللاِ اَث ْ۪غ
َُْٛ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ َُ۪ٕجِّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ص ُ َُّ اُٜۚ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ
De ki: “Allah her şeyin Rabbi olduğu halde ondan başka Rab mi ararım! Herkesin kazancı, sadece kendini
bağlar. Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Er geç dönüp varacağınız yer Rabbinizin huzurudur. O
size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

(Nahl 16/38)

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

(Nahl 16/39)

َٓ١ا َوبر ِ۪ثُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ َ۪ ْؼٍَ َُ اٌَّز١ٌِ َٚ ِٗ ١ َْ۪ فَُٛ ْخز َ ٍِف٠ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ ٌَ َّٓ١ِ َُج١ٌِ
Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten gelen kafirler,
yalancı olduklarını öğrensinler.

(Hac 22/68)

ٍََُّْٛ َّللاُ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب ر َ ْؼ
َ ٌَُا ِْْ َعبدَٚ
ن فَمُ ًِ هٛ
Seninle tartışırlarsa de ki: “Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor.”.

(Hac 22/69)

َه
َُْٛ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ ۪ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ َٕ ُى١ْ ََ ْؾ ُى ُُ ث٠ َُّللا
Allah, anlaşmazlığa düştüğünüz konulardaki hükmünü kıyamet günü, yüzünüze karşı verecektir.

(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََل ِ هّٰللِ اٌ ۪ذ
ُ ٌِ ٓ ْاٌخَب٠
 هٌَِٝ ََٓٔب اُُٛمَ ِ ّشث١ٌِ ََٓب َۢ َء َِب َٔ ْؼجُذُ ُ٘ ُْ ا ََِّل١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ َٓ اُٚا ِِ ْٓ دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌَّزَٚ ص
َِّللا
بس
ٌ  َوبرَٛ ُ٘ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠ َّللاَ ََل
ٌ َِّة َوف
َْ ا َِّْ هَُٛ ْخز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ َِب ُ٘ ُْ فٟ ۪ ُْ فُٙ َٕ١ْ ََ ْؾ ُى ُُ ث٠ ََّللا
 ا َِّْ هُٝص ٌْ َٰف
Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diyedir.”. Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikte (kâfirlikte) direnen birini yoluna
kabul etmez.
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(Zümer 39/47)

َ َٓ٠ ۪ ا َ َّْ ٌٍَِّزْٛ ٌََٚ
ة
ِ ع
َُٓ ْٓ ِِ ِ۪ٗا ثْٚ َ ِِضٍَُْٗ َِؼَُٗ ََل ْفزَذَٚ ؼًب١ّ۪ ض َع
ِ  ْاَلَ ْسِٟا َِب فُّٛ ٍَظ
ِ ء ْاٌؼَزَاٛ
ََُْٛ ْؾز َ ِغج٠ اَُٛٔٛ ُى٠ ُْ ٌَ َّللاِ َِب
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ ثَذَاَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠
Kıyamet günü, yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha yanlışlar içindeki o kimselerin elinde
olsa, o azabın sıkıntısından kurtulmak için hepsini verirlerdi. Allah, hiç hesap etmedikleri
şeyleri karşılarına çıkaracaktır.
(Maide 5/36)

َِ ْٛ َ٠ ة
ِ  ْاَلَ ْسِٟ ُْ َِب فُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ػزَا
َ ْٓ ِِ ۪ٗا ِثَُٚ ْفزَذ١ٌِ ُٗ ِِضٍَُْٗ َِ َؼَٚ ؼًب١ّ۪ ض َع
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ ُْ ُۚ ُٙ ْٕ ِِ ًَ ّ َّ ِخ َِب رُمُ ِج١َٰ ْاٌ ِم
Ayetleri görmezden gelen kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha ellerinde olsa ve
kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Rad 13/18)

ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟ ُْ َِب فُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ ٌَُٗ اُٛج١َ ْغز َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ َٰٕٝ  ُُ ْاٌ ُؾ ْغِٙ ّا ٌِ َش ِثَُٛٓ ا ْعز َ َغبث٠ ٌٍَِّ۪ز
ُبدَٙ ِّ ٌظ ْا
َُٓ ُْ ُٙ ٌَ  ٌََٰٓئِ َهُٚ۬ ُ ا ثِ۪ٗ اْٚ َ ِِضٍَُْٗ َِؼَُٗ ََل ْفزَذَٚ ؼًب١ّ۪ َع
ِ ُۙ غب
َ  ُء ْاٌ ِؾٛع
َ ْثِئَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ة
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye ve bir o kadarına
sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler. Varacakları yer Cehennem’dir. Ne kötü
yataktır o!

(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّْ ٌِ ُى ًِّ َٔ ْف ٍظْٛ ٌََٚ
ْ َض ََل ْفزَذ
ْ َّ ٍَظ
اة
ِ  ْاَلَ ْسِٟذ َِب ف
َ ُۚ َا ْاٌؼَزُٚ َ ا إٌَّذَا َِخَ ٌَ َّّب َساٚع ُّش
َ َ اَٚ ِ۪ٗد ث
ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ  ُْ ثِ ْبٌ ِم ْغ ِػُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
َُّْٛ ٍَظ
ِ ُلَٚ
َ ع
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden fidye olarak
verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama hakka uygun şekilde yapılmış
ve haksızlığa uğratılmamışlardır.

(Mearic 70/11)

ِٗ ُۙ ١ َ۪ٕ ِِئِ ٍز ثِجْٛ َ٠ ة
َّ َُج٠
ِ  ِِ ْٓ َػزَاٞ َ۪ ْفز َذ٠ ْٛ ٌَ َُ دُّ ْاٌ ُّ ْغ ِشَٛ َ٠ ُْ ُٙ َٔٚص ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.
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(Mearic 70/12)

ِٗ ُۙ ١ا َ ۪خَٚ ۪ٗبؽ َج ِز
ِ ص
َ َٚ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٗ ُۙ ٠۪ٛ ْٔ رُـٟ ٍَ۪زِ ِٗ اٌَّز١فَ ۪صَٚ
Kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٗ ُۙ ١ُ ْٕ ۪غ٠ َُّ ُ ؼً ُۙب ص١ّ۪ ض َع
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

ُٝۙ ب ٌَ َٰظَٙ ََِّٔو ًَّل ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar.

(Zümer 39/48)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َؽبقَ ِثَٚ اُٛغج
َ ّـَٔبدُ َِب َو١ِ ع
َ ُْ ُٙ ٌَ ثَذَاَٚ
İşledikleri bütün günahlar önlerine dökülecek; hafife aldıkları o şey başlarına gelecektir.
(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْش ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜبة َفز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ َ٠  ََلَٚ بظ ًشا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َؽٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َعذَٚ َٚ  ُۚبَٙ ١ َٰشح ً ا َََِّٓل ا َ ْؽص١
َ ُغَبد ُِس٠ ََل
َ  ََل َو ۪جَٚ ً شح١
َ ۪صغ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki:
"Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.”. Yaptıkları her şeyi karşılarında
hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Nahl 16/34)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َؽبقَ ِثَٚ اٍُِّٛ ّـَٔبدُ َِب َػ١ِ ع
َ ُْ ُٙ َصبث
َ َ فَب
Yaptıkları işlerin kötü tarafları onlara gelip çattı da hafife aldıkları o şey başlarına geldi.
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(Zümer 39/49)

َٰ
ُۙ
ۘ
ٟ
ُ َْغب
ِْ ظ
َّ َِ فَ ِبرَا
َ ْٔ اَل
َ ِ٘ ًْ َ ِػ ٍْ ٍُ ثٍٝزُُٗ َػ١ ۪رُٚ۫ ُ  ٌَْٕبُٖ ِٔ ْؼ َّخً َِِّٕب لَب َي أَِّ ََّٓب اََّٛ ظ ٌّش دَ َػبَٔب ص ُ َُّ اِرَا خ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ ََلَٚ ٌفِزَْٕخ
İnsanın başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek “Bu, bana bendeki
bir ilme karşılık verildi.” der. Oysa fırsat verilmesi bir fitnedir ama çoğu bunu bilmez.

(Zümer 39/50)

ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ػ
َ َٰٕٝ  ُْ فَ ََّٓب ا َ ْغِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ب اٌَّزَٙ ٌَلَ ْذ لَب
Bu sözü öncekiler de söylemişlerdi ama kazandıkları şeyler işlerine yaramadı.
(Kasas 28/76)

ُ إَُٛٓ َ ص ََِٓب ا َِّْ َِفَبرِ َؾُٗ ٌَزٛ
ُ َا َِّْ ل
ِ َُٕٕبُٖ َِِٓ ْاٌ ُى١ْ َ  َٰارَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػٝ فَجَ َٰغٝ َٰعُِٛ َِ ْٛ ََْ َوبَْ ِِ ْٓ لٚبس
ُ۬
َٓ١ُ ِؾتُّ ْاٌفَ ِش ۪ؽ٠ َّللاَ ََل
ْ ُِث ْبٌؼ
 ُُِٗ ََل ر َ ْف َشػْ ا َِّْ هْٛ َ ُۗحِ اِ ْر لَب َي ٌَُٗ لَّٛ ُ ْاٌمٌِٟ ُٚ صجَ ِخ ا
Karun Musa’nın kavmindendi; zamanla onları ezmeye başladı. Hâlbuki ona öyle hazineler vermiştik ki
anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma Allah
şımaranları sevmez.

(Kasas 28/77)

َٰ ْ َّاس
َ  ََّٓب َٰا َٰر١ ۪ا ْثزَغِ فَٚ
َُّللا
غَٓ ه
ه ه١
َ ا َ ْؽغ ِْٓ َو ََّٓب ا َ ْؽَٚ َب١ْٔ ُّجَ َه َِِٓ اٌذ١ظ ٔ َ۪ص
َ َّللاُ اٌذ
َ ْٕ َ  ََل رَٚ َ اَل ِخ َشح
َٓ٠ ُ۪ ِؾتُّ ْاٌ ُّ ْف ِغذ٠ َّللاَ ََل
ض ا َِّْ ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟغبدَ ف
َ َ ََل رَجْغِ ْاٌفَٚ  َْه١ٌَِا
Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurduna yönel. Dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte
bulunduysa sen de başkalarına, o şekilde iyilikte bulun. Buralarda bozgunculuk yapmaya çalışma, Allah
bozguncuları sevmez.”.

(Kasas 28/78)

َٛ ُ٘ ْٓ َِ ْٚ
َ ْؼٍَ ُْ ا َ َّْ ه٠ ُْ ٌََٚ َ  اٞ ۪ ِػ ٍْ ٍُ ِػ ْٕذٍَٰٝ زُُٗ َػ١ ۪رُٚ۫ ُ لَب َي أَِّ ََّٓب ا
ِ َّللاَ لَ ْذ ا َ ٍَْ٘ َه ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ َِِٓ ْاٌمُ ُش
َ َا
َُِْٛ  ُُ ْاٌ ُّ ْغ ِشِٙ  ِثُُُٛٔ ْغـَٔ ًُ َػ ْٓ ر٠  ََلَٚ ا َ ْوض َ ُش َع ّْؼًبَٚ ً حَّٛ ُشذُّ ِِ ُْٕٗ ل
Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice
nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.
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(Kasas 28/81)

ُۗ ْ هُٚ
َِِٓ َْ َِب َوبَٚ َِّللا
ُ ْٕ ٠َ ض فَ َّب َوبَْ ٌَُٗ ِِ ْٓ فِئ َ ٍخ
َ فَ َخ
َ  ِثذَ ِاس ِٖ ْاَلَ ْسَٚ ۪ٗغ ْفَٕب ِث
ِ َُٔٗ ِِ ْٓ دٚص ُش
َٓ٠ص ۪ش
ِ َ ْاٌ ُّ ْٕز
Nihayet onu, yeriyle yurduyla birlikte batırdık. Allah’tan başka ona yardımcı olacak bir ekip ortaya çıkmadı.
Herhangi bir yardım da görmedi.

(Zümer 39/51)

ُۙ ُغج
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ اُٛغج
 َِبَٚ اٛ
َ ّـَٔبدُ َِب َو١ِ ع
َ ُْ ُٙ ُج١ُ ۪ص١ع
َ ا ِِ ْٓ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِءُّٛ ٍَظ
َ ّـَٔبدُ َِب َو١ِ ع
َ ُْ ُٙ َصبث
َ َ فَب
َٓ٠ُ٘ ُْ ثِ ُّ ْؼ ِغ ۪ض
Onların yaptıklarının kötü tarafları başlarına gelmişti. Bunların içinden yanlış yapanların
kötülükleri de başlarına gelecek ve kendilerini kurtaramayacaklardır.
(Al-i İmran 3/30)

ْ ٍَِّ  َِب َػَٚ ع ًش ُۚا
ْ ٍَِّ ػ
بَٙ َٕ١ْ َ ا َ َّْ ثْٛ ٌَ ُّدَٛ َ ء رٛ
ٍ ُۚ ع
َُٓ ْٓ ِِ ذ
َ  ٍْش ُِ ْؾ١ذ ِِ ْٓ َخ
َ  ََ ر َ ِغذُ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِبْٛ َ٠
ف ِث ْبٌ ِؼجَب ِد
 هَٚ ُٗغ
ُ َؾزّ ُِس ُو ُُ ه٠َٚ ذًا١ََُٕٗٓ ا َ َِذًا ثَ ۪ؼ١ْ َثَٚ
ٌ َّللاُ َس ُ۫ ُؤ
َ َّللاُ َٔ ْف
Yaptığı iyilikleri de yaptığı kötülükleri de karşısına konmuş olarak bulduğu gün herkes, kötülükleri ile arasında
uzak bir mesafe olsa diye çok arzu edecektir. Allah sizi kendisine karşı uyarır. Allah, kullarına karşı çok
şefkatlidir.

(Yunus 10/27)

ٍُُۚ بص
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌا اُٛغج
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  ُْ رٌَِّخٌ َِبُٙ ُر َ ْش َ٘مَٚ  ُۙبَٙ ٍِ ّْئ َ ٍخ ِث ِّض١ِ ع
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
َ د َع ََٓضا ُء
َ َٓ َو٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ُِ ًِ ١ْ ٌَّطؼًب َِِٓ ا
َ ِ ُْ لُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ ذ
ْ َ١َوبََّٔ ََّٓب ا ُ ْغ ِش
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ ظ ٍِ ًّب ا
ِ ُۚ ٌَّٕبة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah’tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.
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(Kehf 18/58)

ْٓ ٌَ ٌ ِػذْٛ َِ ُْ ُٙ ٌَ ًْ َاة ث
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌَ اٌش ْؽ َّ ِخ
َّ ُٚس رٛ
ُ ُ َسث َُّه ْاٌغَفَٚ
َ َ ُُ ْاٌؼَزُٙ ٌَ ًَ ا ٌَؼَ َّغُٛغج
َ اخز ُ ُ٘ ُْ ثِ َّب َو
ئِ ًًلْٛ َِ ُِ۪ٗٔٚا ِِ ْٓ دَُٚ ِغذ٠
Senin Rabbinin bağışlaması çok, ikramı boldur. Eğer onları kazandıklarına karşılık yakalasaydı vereceği azabı
öne alırdı. Ama onların tehdit edildikleri bir gün vardır. O gün gelince ondan başka sığınacak birini
bulamayacaklardır.

(Zümer 39/52)

ُ غ
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ َ۪ ْمذ ُِس ا َِّْ ف٠َٚ شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ُ َ ْج٠ ََّللا
ِّ ػ
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍََ ْؼ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
Onlar bilmiyorlar mı ki Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli
bir ölçüye göre verir. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda göstergeler vardır.
(Rad 13/26)

ُ غ
َه
َِٟب ف١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َؾَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ثِ ْبٌ َؾٛفَ ِش ُؽَٚ َ ْمذ ُِس٠َٚ شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ َ ْج٠ َُّللا
ِّ ػ
َٰ ْ
ٌاَل ِخ َشحِ ا ََِّل َِزَبع
Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Onlar dünya
hayatıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece bir kez yararlanmadır.

(İsra 17/30)

ُ غ
شا١
ََٓ ٠َ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ َ ْج٠ ا َِّْ َسث ََّه
ِّ ػ
ً شا َث ۪ص١
ً  ْمذ ُِس أَُِّٗ َوبَْ ِث ِؼ َجب ِدٖ۪ خ َ۪ج٠َ َٚ شب ُء
Rabbin, yaptığı tercih ile bir kişi için rızkı yayar da kısar da. Şüphesiz o, kullarının durumunu ayrıntılarıyla bilen
ve her şeyi görendir.

(Sebe 34/35)

َٓ١ َِب ٔ َْؾ ُٓ ِث ُّ َؼزَّ ۪ثَٚ  ََلد ًُۙاْٚ َ اَٚ  ًاَلَٛ ِْ َ ا ٔ َْؾ ُٓ ا َ ْوض َ ُش اٌُٛلَبَٚ
Bir de şunu derler: "Malları çok olanlar biziz, evladı çok olan da. Biz azap görecek de değiliz".

(Sebe 34/36)

ُ غ
ََٓ ٠َ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ بط ََل
ُ  ْج٠َ ّٟلُ ًْ ا َِّْ َس ۪ث
ِّ ػ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ  ْمذ ُِس٠َ َٚ شب ُء
De ki: "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Ama çoğu
insan bunu böyle bilmez."
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(Zümer 39/53)

ُ َٕ ُْ ََل ر َ ْمِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٝٓ َٰ ا َػَُٛٓ ا َ ْع َشف٠ ۪ اٌَّزِٞ
ةٛ
َّللاِ ا َِّْ ه
ا ِِ ْٓ َس ْؽ َّ ِخ هٛط
َ َُُّٔ ْغ ِف ُش اٌز٠ ََّللا
َ َب ِػجَبد٠ ًْ ُل
ُُ ١اٌش ۪ؽ
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َُِّٗٔؼًب ا١ّ۪ َع
Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah’ın
merhametinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de
ikramda bulunur.
(Hicr 15/55)

َّ َا ثٌُٛلَب
َٓ١ك فَ ًَل ر َ ُى ْٓ َِِٓ ْاٌمَبِٔ ۪ط
َ ٔش ْش
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َؾ
Dediler ki: “Sana bir gerçeği müjdeliyoruz. Sakın umudunu kesenlerden olma.”

(Hicr 15/56)

ُ َٕ ْم٠َ ْٓ َِ َٚ لَب َي
ٌَُّْٛعب
ََّٓ ٌػ ِِ ْٓ َس ْؽ َّ ِخ َس ِثّ۪ٗ َٓ ا ََِّل ا
Dedi ki: “Sapkınlar dışında kim Rabbinin ikramından umudunu keser?”

(Hac 22/15)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاُ ف
ُ َ٠ ََِْ ْٓ َوب
َ َ ْم١ٌْ َُّ ُ بء ص
ط ْغ
َّ ٌ اٌَِٝت ا
ِ ََّٓ غ
ٍ َغج
ص َشُٖ ه
ُ ْٕ َ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ ُّٓ ا
َ َِ ّْذُ ْد ث١ٍْ َاَل ِخ َشحِ ف
ُ ١َ ۪غ٠ ذُُٖ َِب١ْ ُ ْز ِ٘جَ َّٓ َو٠ ًَْ ٘ ظ ْش
ُ ْٕ َ١ٍْ َف
ع
Kim Allah’ın, dünyada da ahirette de kendisine asla yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir gerekçeyle göğe
Allah’a yönelsin, diğer ilişkilerini derhal kessin ve baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi
yoksa gidermeyecek mi?

(Hac 22/16)

ُ ذ٠ُ ۪ش٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠ ََّللا
ٍ ُۙ َّٕب١ِ َد ث
ٍ َب٠ َو َٰز ٌِ َه ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َٰاَٚ
ا َ َّْ هَٚ د
İşte böyle… Biz onu, birbirini açıklayan ayetler olarak indirdik. Doğrusu Allah, istediği kimseyi yoluna kabul
eder.

(Hicr 15/49)

ُُ ُۙ ١اٌش ۪ؽ
َّ سٛ
ُ ُ أَ َُ۬ب ْاٌغَفَّٟ۪ٓٔ َ  اَٞٓ َ۪ٔ ِجّئْ ِػ َجبد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.
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(Hicr 15/50)

ُُ ١ ٌَ۪اة ْاَل
ُ َ ْاٌ َؼزَٛ ُ٘ ٟا َ َّْ َػزَ ۪اثَٚ
Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.

(Zümer 39/54)

َْٚص ُش
ُ ََ ُى ُُ ْاٌ َؼز١َِأْر٠ ْْ َ ا ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُّٛ ٍِ ا َ ْعَٚ ُْ  َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اُٛ َٓج١ َ۪ٔاَٚ
َ ْٕ ُ اة ص ُ َُّ ََل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım
göremezsiniz.
(Rum 30/43)

ْ
َُْٛصذَّػ
َّ َ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ َِّللا
 ٌَ ََل َِ َشدَّ ٌَُٗ َِِٓ هْٛ َ٠ ٟ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِفَبَل
َ َِأر٠ ْْ َ ّ ُِ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ِ َٓ ْاٌم٠
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap. O gün
insanlar bölük bölük olurlar.

(Şura 42/47)

ْ
 َِبَٚ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ َّللاِ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ َِ ٍْ َغ ٍب
 ٌَ ََل َِ َشدَّ ٌَُٗ َِِٓ هْٛ ٠َ ٟ
َ ِأر٠َ ْْ َ ا ٌِ َش ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛج١اِ ْعز َ ۪غ
ش١
ٍ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ٔ َ۪ى
Allah’ın geriye dönme fırsatı vermeyeceği gün gelmeden Rabbinizin çağrısına karşılık verin. Yoksa o gün ne bir
sığınağınız olur ne de suçu üstlenmemenin bir yolu bulunur.

(Zümer 39/55)

ا َ ْٔز ُ ُْ ََلَٚ ًاة َث ْغزَخ
ُ َ ُى ُُ ْاٌؼَز١َ ِأْر٠َ ْْ َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ْ ٌَِغَٓ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا
َ ا ا َ ْؽُٛار َّ ِج َٓؼَٚ
ُۙ ر َ ْشؼُ ُش
َْٚ
Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en
güzeline uyun.”
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(Rad 13/18)

ض
ِ  ْاَلَ ْسٟ ُْ َِب ِفُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ ٌَُٗ اُٛج١ ْغز َ ۪غ٠َ ُْ ٌَ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ َٰٕٝ  ُُ ْاٌ ُؾ ْغِٙ ّا ٌِ َش ِثَُٛٓ ا ْعز َ َغبث٠ ٌٍَِّ۪ز
ُبدَٙ ِّ ٌظ ْا
َُٓ ُْ ُٙ ٌَ  ٌََٰٓ ِئ َهُٚ۬ ُ ا ِث۪ٗ اْٚ َ ِِضٍَُْٗ َِ َؼُٗ ََل ْفزَذَٚ ؼًب١ّ۪ َع
ِ ُۙ غب
َ  ُء ْاٌ ِؾٛع
َ ْ ِثئَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ة
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye ve bir o kadarına
sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler. Varacakları yer Cehennem’dir. Ne kötü
yataktır o!

(Zümer 39/56)

ُۙ بخ ۪ش
ْ  َِب فَ َّشٍَٰٝ  َػٝب َؽ ْغ َش َٰر٠َ ظ
َٓ٠
َّ ٌا ِْْ ُو ْٕذُ ٌَ َِّٓ اَٚ َِّللا
ِ غ
ت ه
ٌ  َي َٔ ْفُٛا َ ْْ رَم
ِ ْٕ  َعٟ ۪غذُ ف
Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben
hafife alanlardandım.”
(Zümer 39/15)

 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ ِ۪ٔٗ لُ ًْ ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شُٚ ا َِب ِشئْز ُ ُْ ِِ ْٓ دُٚفَب ْػجُذ
ُ اْ ْاٌ ُّ ۪ج
ُ  ْاٌ ُخ ْغ َشَٛ ُ٘ ا َ ََل َٰر ٌِ َه
ٓ١
Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki “Asıl kaybedenler, kıyamet günü kendini
ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.

(Şura 42/45)

ُ ْٕ َ٠ َٓ َِِٓ اٌزُّ ِّي١ب خَب ِش ۪ؼَٙ ١ْ ٍََْ َػُُٛ ْؼ َشظ٠ ُْ ُٙ ٠ر َ َٰشَٚ
َ ْٓ ِِ َْٚظ ُش
َٓ٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ ٍ ٟ
ّ غ ْشفٍ َخ ِف
َّ َِّْ  َّ ِخ ا َ َََٓل ا١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
ٟ َ۪ٓ ف١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ا ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شَُٕٛٓ َِ َٰا
ُ١ٍ ۪ة ُِم
ٍ َػزَا
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.

(Zümer 39/57)

ُۙ ۪ ٌَ ُى ْٕذُ َِِٓ ْاٌ ُّزَّمٟ ۪ٕ٠َّللاَ َ٘ َٰذ
َٓ١
 ا َ َّْ هْٛ ٌَ  َيُٛ رَمْٚ َ ا
Kalkıp şunu diyebilir: “Beni Allah yola getirseydi ben de çekinerek korunanlardan olurdum.”
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(Zümer 39/58)

َٓ١ َِْ۪ٕ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؾغٛ َو َّشح ً فَب َ ُوٟ ٌ۪ َّْ َ  اْٛ ٌَ اة
َ َ ْاٌؼَزَٜٓ ر َ َش١ َي ۪ؽُٛ رَمْٚ َ ا
Azabı görünce şöyle de diyebilir: “Keşke elimde bir fırsat daha olsa da güzel davrananlardan
olsam.”
(Enam 6/27)

َِِٓ ََْٛٔ ُىَٚ د َس ِثَّٕب
ِ َب٠ِة ثِ َٰب
َ ّ ََل ُٔ َىزَٚ ُّزََٕب ُٔ َشد١ْ ٌَ َب٠ اٌُٛبس فَمَب
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰ َٓشْٛ ٌََٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْاٌ ُّإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki: “Ah keşke geri gönderilsek de Rabbimizin
âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp güvenen müminlerden olsak.”

(Hakka 69/25)

ْٗ ُۚ ١َ د ِوزَب ِث
َ ُٚ۫ ُ  ٌَ ُْ اٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم١َ َ ِوزَب َثُٗ ثِ ِش َّب ٌِ۪ٗ فٟ
َ  ِرُٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ْٗ ُۚ َ١ِغبث
َ ٌَ ُْ ا َ ْد ِس َِب ِؽَٚ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

َ ُۚخ١َ بظ
ِ َٔب َوبَٙ َ ز١ْ ٌَ ب٠َ
ِ َذ ْاٌم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٗ ُۚ ١َ ٌِ  َِبّٟٕ۪  َػَٰٕٝ ََِٓب ا َ ْغ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ٍْ ع
ْٗ ُۚ َ١ِٔطب
ُ ّٟٕ۪ ٍََ٘ َه َػ
Yetkilerim de elimden gitti!”
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(Furkan 25/27)

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

(Furkan 25/28)

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

(Şuara 26/102)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْْ َِِٓ ْاٌ ُّإٛ ا َ َّْ ٌََٕب َو َّشح ً فََٕ ُىْٛ ٍََف
Keşke bize fırsat verilse de müminlerden olsak.”

(Şuara 26/103)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَخ٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ا َِّْ ف
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Zümer 39/59)

َٓ٠ذ َِِٓ ْاٌ َىبفِ ۪ش
َ ْٕ  ُوَٚ د
َ ا ْعز َ ْى َج ْشَٚ بَٙ ْذ ِث
َ  فَ َىزَّثٟ ۪بر٠َ  لَ ْذ ََٓعب َءرْ َه َٰاٍَٰٝ َث
Hayır, sana bunca belgelerim geldi de sen onlar karşısında yalana sarıldın, büyüklük tasladın ve
kâfirlerden oldun.
(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ َٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ َ۪بر٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََاَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ َب َِ ْؼش ََش ْاٌ ِغ٠
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٝٓ َٰ ػ
َ َٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َؾُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍَٝٓ َٰ  ْذَٔب َػِٙ ش
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠
َ اُٚذِٙ ش
َٓ٠ا َوبفِ ۪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.
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(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٛ َٓ ا ْع٠ ۪ ٌُٖۚ َفب َ َِّب اٌَّزٛ ُعُٚ ُّدَٛ ر َ ْغَٚ ٌٖٛ ُعُٚ ط
ُْ  َّب ِٔ ُى٠ ْ۠ ُْ ا َ َوفَ ْشر ُ ُْ َث ْؼذَ ۪اُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ َّد
ُّ َ١ ََ ر َ ْجْٛ ٠َ
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َا ْاٌ َؼزُٛلُٚفَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Zümer 39/60)

ًٜٛ َّْٕ َُ َِضَٙ  َعٟ ْ۪ظ ف
 هٍَٝا َػَُٛٓ َوزَث٠ ۪ اٌَّزٜ َّ ِخ ر َ َش١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ
َ ١ٌََدَّح ٌ اَٛ  ُْ ُِ ْغُٙ ُ٘ٛ ُعُٚ َِّللا
َٓ٠ٌِ ٍْ ُّز َ َى ِجّ ۪ش
Allah’a karşı yalan uyduranların, kalkış günü yüzlerinin kararmış olduğunu göreceksin.
Büyüklük taslayanlar için Cehennem’de yer mi yok!
(Yunus 10/27)

ٍُُۚ بص
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌا اُٛغج
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  ُْ رٌَِّخٌ َِبُٙ ُر َ ْش َ٘مَٚ  ُۙبَٙ ٍِ ّْئ َ ٍخ ِث ِّض١ِ ع
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
َ د َع ََٓضا ُء
َ َٓ َو٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ُِ ًِ ١ْ ٌَّطؼًب َِِٓ ا
َ ِ ُْ لُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ ذ
ْ َ١َوبََّٔ ََّٓب ا ُ ْغ ِش
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ ظ ٍِ ًّب ا
ِ ُۚ ٌَّٕبة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah’tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Kaf 50/30)

 ٍذ٠ ُي ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ضُٛرَمَٚ د
ِ َّْٕ َُ َ٘ ًِ ْاِز َ ََلَٙ  ُي ٌِ َغُٛ ََ َٔمْٛ َ٠
O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz, o da “Daha var mı?”

(Zümer 39/61)

َُْٛٔ ََ ْؾض٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ  ُءٛغ
َُّٓ ٌ ُُ اُٙ غ
ُّ َّ َ٠  ۘ ُْ ََلِٙ ِا ِث َّفَبصَ رْٛ ََٓ ارَّم٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 هَُٟٕ ِ ّغ٠َٚ
Allah, kendini korumuş olanları başarılarından ötürü o yalancılardan uzak tutacaktır. Bunlara
ne bir kötülük dokunacak ne de üzüleceklerdir.
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(Bakara 2/112)

ٌ  ُِ ْؾغَٛ ُ٘ َٚ ُِٗ ِ هّٰللَٙ  ْعَٚ َُ ٍَ َِ ْٓ ا َ ْعٍَٰٝ َث
ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَػ
ٌ َْٛ  ََل خَٚ ِّ۪ٗٓ فٍََ َُٓٗ ا َ ْع ُشُٖ ِػ ْٕذَ َس ِث
َ ف
َُْٛٔ َ ْؾض٠َ
Hayır! Güzel davranarak tam Allah’ın istediği yöne yönelenin ödülü, Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz, üzülmezler de.

(Yunus 10/26)

بة ْاٌ َغَّٕ ُۚ ِخ
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ  ََل رٌَِّخٌ اَٚ  ُْ لَز َ ٌشُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ َ ْش٘ َُك٠  ََلَٚ ٌ َبدَح٠ ِصَٚ َٰٕٝ ا ْاٌ ُؾ ْغُٕٛغ
َ َٓ ا َ ْؽ٠ ٌٍَِّ۪ز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ُ۪٘ ُْ ف
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet
ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

(Enbiya 21/101)

ُۙ ب ُِ ْجؼَذَٙ ْٕ  َٰ ٌَٓئِ َه َػُٚ۬ ُ  اُٝۙ َٕٓ َٰ  ُْ َِِّٕب ْاٌ ُؾ ْغُٙ ٌَ ذ
ْ َعجَم
َُْٚ
َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.

(Enbiya 21/102)

ُۚ  ُْ خَب ٌِذُٙ غ
ْ َٙ َ  َِب ا ْشزٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ  ُۚبَٙ غ
َُْٚ
ُ ُذ ا َ ْٔف
َ ١َْ َؽ ۪غَُٛ ْغ َّؼ٠ ََل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Enbiya 21/103)

َٓ
ُ َ ُُ ْاٌفَضُٙ َُٔ ْؾ ُض٠ ََل
َُْٚػذ
َ ُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٞ ۪ ُِ ُى ُُ اٌَّزْٛ َ٠  ُُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخُ َٰ٘زَاُٙ ١رَزٍََمهَٚ ع ْاَلَ ْوجَ ُش
O en büyük korku bile onları üzmeyecek: onları Melekler karşılayarak “İşte size söz verilen gün bugündür”
diyeceklerdir.

(Ahkaf 46/13)

ُۚ ُٔ َ ْؾض٠َ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػ
َْٛ
ا َسثَُّٕب هٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ َْٛ ا فَ ًَل خُِٛ َّللاُ ص ُ َُّ ا ْعزَمَب
“Rabbimiz Allah’tır” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Zümer 39/62)

َه
ًٌ ١ ۪وَٚ ٍءْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٛ َُ٘ٚ  ۘ ٍءَٟ
ْ َّللاُ خَب ٌِ ُك ُو ًِّ ش
Her şeyi yaratan Allah’tır. Her şey üzerinde vekil olan O’dur.
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(Enam 6/102)

ًٌ ١ ۪وَٚ ٍءَٟ
َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ ُُٖۚ ُٚءٍ فَب ْػجُذَٟ
ْ  خَب ٌِ ُك ُو ًِّ شَٛ ُۚ ُ٘ َّللاُ َسثُّ ُى ُۚ ُْ َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O'na kul olun. Her şey
üzerinde vekil olan O'dur.

(Mümin 40/62)

َْٛ رُإْ فَ ُىٝ فَبَٔهَٛ ۘ ُ٘  َۢ ٍء َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلَٟ
َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ْ َّللاُ َسثُّ ُى ُْ خَب ٌِ ُك ُو ًِّ ش
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir; her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl
sürükleniyorsunuz?

(Zümer 39/63)

َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشُٚ۬ ُ َّللاِ ا
ِ َب٠ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰذُ اٌغ١ ٌٌَُ۪ٗ َِمَب
د ه
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. Umduğunu bulamayacak olanlar, Allah’ın
ayetlerini görmezlikten gelen kâfirlerdir.
(Ankebut 29/52)

ًِ بغ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠ ذ ًُۚا١َ۪ٙ َٕ ُى ُْ ش١ْ َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َبّٰللِ ث
ِ َا ِث ْبٌجَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ض
 ِث هٝلُ ًْ َو َٰف
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ُۙ ا ِث هٚ َوفَ ُشَٚ
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشُٚ۬ ُ بّٰللِ ا
De ki: “Sizinle aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Allah’ı görmezlikten
gelerek batıla inananlar var ya, kaybedecek olanlar işte onlardır.

(Zümer 39/64)

ٍَُِْٛ٘ ب ْاٌ َغبَٙ ُّ٠َ ا َ ْػجُذُ آَّٟ۪ٔ َّٚللاِ رَأ ْ ُِ َُٓش
 َْش ه١َلُ ًْ اَفَغ
De ki: “Ey cahiller! Benim Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz?”
(Enam 6/56)

ظٍَ ٍْذُ اِرًا
ْ هُٚ
َ ا َء ُو ُۙ ُْ لَ ْذََٛٓ ْ٘ َ َّللاِ لُ ًْ َََٓل اَرَّجِ ُغ ا
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ذُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ اٌَّز١۪ٙ ُٔ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ ََِٓب أَ َُ۬ب َِِٓ ْاَٚ
De ki “Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da
uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam.”
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(Mümin 40/66)

َّّٟٕبدُ ِِ ْٓ َس ۪ث١ِ  ْاٌ َجٟ
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ذُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ اٌَّز١۪ٙ ُٔ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
َ ِٔ َّللاِ ٌَ َّّب ََٓعب َء
َٓ١ّ۪ ٌَا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا ُ ْع ٍِ َُ ٌِ َشةّ ِ ْاٌ َؼبَٚ
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların Rabbine teslim olma emri aldım.”

(Zümer 39/65)

َ  ْؾ َج١َ ٌَ ذ
َِِٓ ََّٓ ٌَٔٛز َ ُىَٚ ط َّٓ َػ ٍَُّ َه
َ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُۚ َه ٌَئِ ْٓ ا َ ْش َش ْو٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاَٚ  َْه١ٌَِ اٟ
َ  ِؽُٚ۫ ُ ٌَمَ ْذ اَٚ
َٓ٠ْاٌخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın
yanar gider ve sen de kaybedenlerden olursun.
(Enam 6/88)

َ ا ٌَ َؾ ِجٛ ا َ ْش َش ُوْٛ ٌََٚ ۪ٖشب ُء ِِ ْٓ ِػ َجب ِد
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ ٠َ َِّللا
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ػ
 هََٰٜر ٌِ َه ُ٘ذ
َ ػ
İşte bu, Allah'ın yoludur. Gerekeni yapan kullarını bu yola sokar. Eğer bu nebiler şirk koşsalardı bütün yaptıkları
boşa giderdi.

(İsra 17/39)

َُ ََّٕٙ  َعٟ ۪ فٝب َٰاخ ََش فَز ُ ٍْ َٰمًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
 ََل ر َ ْغ َؼ ًْ َِ َغ هَٚ  َْه َسث َُّه َِِٓ ْاٌ ِؾ ْى َّ ِخ١ٌَِ اٝ َٓ َٰؽْٚ َ َٰر ٌِ َه ِِ ََّّٓب ا
ساٛ
ً  ًِب َِ ْذ ُؽٍَُِٛ
Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetler, doğru hükümlerdir. Allah’ın yanında bir başka ilah oluşturma yoksa
alçalmış ve kovulmuş olarak Cehennem’e atılırsın.

(Zümer 39/66)

َّ ٌ ُو ْٓ َِِٓ اَٚ َّللاَ فَب ْػجُ ْذ
َٓ٠شب ِو ۪ش
َث ًِ ه
Sakın ha! Yalnız Allah’a kulluk et ve görevlerini yerine getirenlerden ol.”
(Hicr 15/96)

َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ف
َْ َِ َغ هٍُٛ ْغ َؼ٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ َب َٰاخ ُۚ ََش فًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
َ ْٛ غ
Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilah oluşturmuşlardır; nasıl olsa yakında öğrenecekler.
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(Hicr 15/97)

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

(Hicr 15/98)

ُۙ ۪بعذ
َٓ٠
َّ ٌ ُو ْٓ َِِٓ اَٚ غ ِجّ ْؼ ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
ِ غ
Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.

(Hicr 15/99)

ُ ۪م١َ ٌ َه ْا١َ ِأْر٠َ ٝا ْػجُ ْذ َسث ََّه َؽزهَٚ
ٓ١
O açık gerçek gelinceye kadar Rabbine kul olmaya devam et.

(Zümer 39/67)

ْ َِ ُادَٛ ََّّٰاٌغَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُُٗعز
ٌ ٠ِٛ ط
َّبد
ُ  ْاَلَ ْسَٚ ُٖۗ ۪ َّللاَ َؽ َّك لَ ْذ ِس
ا هٚ َِب لَذَ ُسَٚ
َ ؼًب لَ ْج١ّ۪ ض َع
َُْٛ ْش ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ُ ِ۪ٕٗ١ّ۪ َ١ِث
Allah’ı gereği gibi değerlendirmediler. Oysaki Kıyamet günü yeryüzü, O’nun avucunun içinde
olacak, gökler ise O’nun gücüyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak saydıklarından uzak ve
yücedir.
(Hac 22/73)

ا رُثَبثًبَُٛ ْخٍُم٠ ْٓ ٌَ َِّللا
ُ بط
ْ هُٚ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ ظ ِش
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ا ٌَُٗ ا َِّْ اٌَّزُٛة َِض َ ًٌ َفب ْعز َ ِّؼ
ْ َّ ٌ ْاَٚ ت
َّ ف
ةٛ
َ بة
ْ ِٛ ٌََٚ
ُ ٍُط
ُ ٌِ اٌطب
ُ َ ُُ اٌزُّثُٙ َ ْغٍُ ْج٠ ِْْ اَٚ ٌَُٗ اُٛاعز َ َّؼ
َ ُْٕٗ ِِ َُُٖٚ ْغز َ ْٕ ِمز٠ ْـًٔب ََل١ش
َ ُظؼ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınız bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

(Hac 22/74)

ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
َّللاَ َؽ َّك لَ ْذ ِسٖ۪ ا َِّْ ه
ا هَِٚب لَذَ ُس
ٌّ ِٛ ََّللاَ ٌَم
Allah’ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
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(Zümer 39/68)

ُۚ شب َء ه
َّللاُ ص ُ َُّ ُٔ ِف َخ
ََٓ ْٓ َِ ض ا ََِّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟص ِؼكَ َِ ْٓ ف
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
َ َس فٛ
ِ ص
ُ ْٕ َ٠ ٌَ َب١ِ فَ ِبرَا ُ٘ ُْ لٜ ِٗ ا ُ ْخ َٰش١ ۪ف
َْٚظ ُش
Sura üfürülünce Allah’ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecektir.
Sonra ona bir daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.
(Neml 27/87)

ًٌّ  ُوَٚ َُّللا
ََٓ ْٓ َِ ض ا ََِّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َِ ْٓ ف
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
شب َء ه
َ س فَفَ ِضٛ
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
ِ ص
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َُٖ دْٛ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah’ın güven verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan kaskatı kesilecek,
hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.

(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَلَ ْعذَاٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Zümer 39/69)

ُّ ٌاَٚ َّٓ١۪ ِ َء ِثبٌَّٕجٟ ۪ َٓعَٚ بة
ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
ِ َا َ ْش َشلَٚ
ِ َ َٓذَٙ ش
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ُ ذ ْاَلَ ْس
ِ ُلَٚ اء
ِ ُٚ َٚ بَٙ ّس َس ِثٛ
ِ ُٕض ِث
َ ع
ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ِ ّ ِث ْبٌ َؾ
Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir.
Aralarında doğru bir yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
(Al-i İmran 3/25)

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

(Nisa 4/41)

ذًا١َ۪ٙ  َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِء شٍَٰٝ ػ
َ  ِعئَْٕب ِث َهَٚ  ٍذ١َ۪ٙ ْف اِرَا ِعئَْٕب ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ِثش
َ ١فَ َى
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır? Seni de bunlara şahit getireceğiz.
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(Nisa 4/42)

ُ اٌش
ُ  ُُ ْاَلَ ْسِٙ  ِثٜٛغ ه
َّ اُٛ ص
َْ هُّٛ ُ  ْىز٠َ  ََلَٚ ض
ََّللا
َ ُ  رْٛ ٌَ  َيٛع
َ  َػَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ اٌَّزَٛ ٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ
ضًب٠ َ۪ؽذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye başkaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne
kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Nahl 16/84)

ُ  ََ َٔ ْج َؼْٛ َ٠َٚ
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪إْ رَ ُْ ٌٍَِّز٠ ذًا ص ُ َُّ ََل١َ۪ٙ ش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, şahitlerden sonra kâfirlere konuşma izni verilmeyecek ve bağışlanma
dileğinde bulunmaları bile istenmeyecektir.

(Nahl 16/89)

ُ  ََ َٔ ْج َؼْٛ َ٠َٚ
ٔ ََّض ٌَْٕبَٚ  َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ َََٓل ِءٍَٰٝ ذًا َػ١َ۪ٙ  ِعئَْٕب ثِ َه شَٚ ُْ ِٙ  ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغِٙ ١ْ ٍَذًا َػ١َ۪ٙ  ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ شٟ ۪ش ف
َ ًِّ َبًٔب ٌِ ُى١بة رِ ْج
َٓ١ّ۪ ٍِ  ٌِ ٍْ ُّ ْغٜثُ ْش َٰشَٚ ً َس ْؽ َّخَٚ ًٜ ُ٘ذَٚ ٍءْٟ ش
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍََػ
Her toplumun içinden kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu Kitabı,
her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin, bir ikram ve İslam’a girenlere müjdeci olsun diye sana parça parça
indirdik.

(Yasin 36/54)

ْ ُ  ََ ََل رْٛ َ١ٌفَ ْب
َ ظ
ٍََُّْٛ  ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََل ر ُ ْغضَٚ ْـًٔب١ش
ٌ ظٍَ ُُ َٔ ْف
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Zümer 39/70)

ْ ٍَِّ ػ
ْ َ١ّ ِفُٚ َٚ
ٍَََُْٛ ْفؼ٠  ا َ ْػٍَ ُُ ثِ َّبَٛ ُ٘ َٚ ذ
َ ذ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب
Herkese kazancı tam olarak verilecektir. Allah, onların neler yaptıklarını çok iyi bilir.
(Nahl 16/111)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ ٍَِّ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َػٝفهَٛ ُ رَٚ بَٙ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ر ُ َغب ِد ُي َػ ْٓ َٔ ْف ِغٟ ۪ ََ رَأْرْٛ ٠َ
َُّْٛ ٍَظ
Bir gün herkes kendini müdafaa etmek için gelecek, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye
haksızlık edilmeyecektir.

(Necm 53/39)

ُٝۙ َٰعؼ
ِ ْ ٌِ ْظ
َ بْ ا ََِّل َِب
َ ْٔ ًل
َ ١ٌَ ْْ َ اَٚ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.
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(Necm 53/40)

ُٜ َٰش٠ ف
َ ُٗ١َ ع ْؼ
َ َّْ َ اَٚ
َ ْٛ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Necm 53/41)

ُٝۙ  َٰفْٚ َُٗ ْاٌ َغ ََٓضا َء ْاَل٠ُ ْغ َٰض٠ َُّ ُ ص
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

(Zümer 39/71)

ْ  اِرَا ََٓعب ُ۫ ُؤَ٘ب فُزِ َؾَّٕٝ َُ ُص َِ ًشا َؽزَٓهَٙ  َعٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
بََٙٓ ُ  ُْ 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 ٍََْ َػٍُْٛز٠َ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ أْرِ ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌََا
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َؽمَٚ
َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝة َػ
ِ ذ َو ٍِ َّخُ ْاٌ َؼزَا
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.
(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ َٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ ۪بر٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ أْرِ ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌَ َ اَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ ب َِ ْؼش ََش ْاٌ ِغ٠َ
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٝٓ َٰ ػ
َ َٚ ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َؾُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍَٝٓ َٰ  ْذَٔب َػِٙ ش
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ ٠َ
َ اُٚذِٙ ش
َٓ٠ا َوبفِ ۪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.

(Müminun 23/105)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُى ُْ فَ ُى ْٕز ُ ُْ ِث١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ ۪بر٠َ اٌََ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”

(Müminun 23/106)

ْ َا َسثََّٕب َغٍَجٌُٛلَب
َٓ١ٌّظ َ۪ٓب
َ  ًِبْٛ َ ُوَّٕب لَٚ رَُٕبَٛ َٕب ِش ْم١ْ ٍَذ َػ
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.
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(Mülk 67/6)

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

(Mülk 67/7)

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

(Mülk 67/8)

ش٠
ٌ ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠َ ُْ ٌََب اََٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌََعب
َ  ٌطْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ ََّٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّض َِِٓ ْاٌغ١َّ َ ر َ َىبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.

(Mülk 67/9)

ش١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش فَ َىزَّ ْثَٕب٠
ٌ ۪ لَ ْذ ََٓعب َءَٔب َٔزٍَٰٝ َا ثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ ُۚ ٍء ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل فَٟ
ٍ ظ ًَل ٍي َو ۪ج
ْ َّ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
ْ َ  اٟ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب ۪ َٓفْٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْغ َّ ُغ اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َؾب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.

(Mülk 67/11)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َغ ْؾمًب َِل
ُ َ ُۚ ُْ فِٙ ا ِثزَ ْٔ ِجُٛفَب ْػز َ َشف
ِ ص َؾب
ِ غ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Zümer 39/72)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِض
َ َْٛ ا اَثٍَُٛٓ  ًَ ا ْد ُخ١ ۪ل
َ ْ ُۚب فَ ِجئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َع
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem’in kapılarından girin.
Büyüklük taslayanların yeri ne kötüymüş!”
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(Hicr 15/43)

ُۙ  ِػذُُ٘ ُْ ا َ ْع َّ ۪ؼْٛ َّ ٌَ َُ ََّٕٙ ا َِّْ َعَٚ
َٓ١
Cehennem bunların hepsinin buluşacağı yerdir.

(Hicr 15/44)

ٌَ ٛغ
ُ  ُْ ُع ْض ٌء َِ ْمُٙ ْٕ ِِ ة
ٍ ة ٌِ ُى ًِّ ثَب
ٍ اَْٛ ع ْج َؼخُ اَث
َ بَٙ ٌَ
Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların bir bölüğü girer.

(Meryem 19/71)

 ًُّۚب١ع
ِ  َس ِثّ َه َؽزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدُ٘ َُۚب َوبَْ َػَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ََِّلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

(Mümin 40/76)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِض
َ َْٛ ا اَثٍَُٛٓ ا ُ ْد ُخ
َ ْ ُۚب فَجِئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َع
“Cehennemde kapılarından, bir daha çıkmamak üzere girin! Kendini büyük görenlerin yeri ne kötüymüş!”

(Zümer 39/73)

ْ فُزِ َؾَٚ  اِرَا ََٓعب ُ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َغَّٕ ِخ ُص َِ ًشا َؽز َٓهٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع ًَل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e
gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve
güvenlik artık size Selâmun aleykum!.. Ne iyi yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin
içeriye.”
(Rad 13/23)

ٍََُْٛ ْذ ُخ٠ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخَٚ ُْ ِٙ َِّبر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اع
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ ِصٍَ َؼ ِِ ْٓ َٰاثََٓبئ
َ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َعَّٕبدُ َػ ْذ
ة
ٍ ُۚ  ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ثَبِٙ ١ْ ٍََػ
Adn cennetlerini.. Oraya hem onlar hem de atalarından, eşlerinden ve soylarından uygun durumda olanlar
gireceklerdir. Melekler de her kapıdan yanlarına girecek;
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(Rad 13/24)

 اٌذ َِّاسٝػ ْم َج
ُ َُ ص َج ْشر ُ ُْ فَ ِٕ ْؼ
َ
َ  ُى ُْ ِث َّب١ْ ٍَع ًَل ٌَ َػ
”Sabırlı davranmanıza karşılık, selam size! Dünya yurdunun sonucu ne güzel oldu!”

(Nahl 16/32)

ُۙ ّ ۪ج١ِ غ
َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّز
ٍََُّْٛ ا ْاٌ َغَّٕخَ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٍُٛ ُى ُۙ ُُ ا ْد ُخ١ْ ٍَػ
َ ٌَ ع ًَل
َ ٌََُُْٛٛم٠ َٓ١
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir” derler, “Yapmış olduğunuz
şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”

(Meryem 19/62)

ًّب١ َػ ِشَٚ ً ب ثُ ْى َشحَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ ُْ ِس ْصلُٙ ٌََٚ ع ًَل ًِب
َ ا ا ََِّلًٛ ب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ ََل
Orada boş söz dinlemeyeceklerdir. Sadece “Selam” sözü. Orada onlar için sabah akşam rızıklar vardır.

(Furkan 25/75)

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

(Ahzab 33/44)

 ًّب٠ ُْ ا َ ْع ًشا َو ۪شُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ٌَ ُۚ ع ًَل
َ َُْٗٔٛ َ ٍْم٠َ ََ ْٛ ٠َ ُْ ُٙ ُ َّز١ر َ ِؾ
Ona kavuştukları gün müminlere yapılacak dirlik temennileri "Selam" sözü olur. Onlar için pek değerli bir
karşılık hazırlanmıştır.

(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ َؽَّٛ ض َٔز َ َج
َُ شب ُۚ ُء فَِٕ ْؼ
ََٓ َٔ ْش
َ  َسصََٕب ْاَلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ ا َ ْع ُش ْاٌ َؼ
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!”
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(Nisa 4/122)

ٍ  ُْ َعَّٕبُٙ ٍُعُٕ ْذ ِخ
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْؾ ِزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ل
ًل١
ْ َ  َِ ْٓ اَٚ َّللاِ َؽمًّب
صذَ ُق َِِٓ ه
 ْػذَ هَٚ ب ا َ َثذًاََٙٓ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız. Bu, Allah’ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

(Maide 5/9)

ٌُ ١ا َ ْع ٌش َػ ۪ظَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ د
ِ ُۙ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َػذَ هَٚ
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için hem bağışlanma hem de büyük bir ödül
vardır.

(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ ٍْ د َػ ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْوجَ ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َعَّٕبٟ ّ۪جَخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
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.

(Meryem 19/61)

ًّب١ِ ْػذُُٖ َِأْرَٚ َْت أَُِّٗ َوب
ِ َعَّٕب
َّ َ َػذَٚ ٟ ۪د َػ ْذ ٍۨ ٍْ اٌَّز
ِ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ ُٓ ِػجَبدَُٖ ثِ ْبٌغ
Rahman’ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere gireceklerdir. O’nun sözü yerine getirilir.

(Zümer 39/75)

َٓ
ك
ِ ُلَٚ ُْ ُۚ ِٙ َّْ ثِ َؾ ّْ ِذ َس ِثٛغ ِجّ ُؾ
َ ُ٠  ِي ْاٌؼَ ْش ِػْٛ َٓ ِِ ْٓ َؽ١ّ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَ ََٓؽب ۪فٜر َ َشَٚ
ِ ّ  ُْ ثِ ْبٌ َؾُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
َ ع
َٓ١ّ۪ ٌَ ًَ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َؼب١ ۪لَٚ
Göreceksin ki melekler arş’ın çevresini kuşatmışlar, Rablerinin her şeyi güzel yapmasına
karşılık O’na boyun eğmişlerdir. Onların arasında da doğru bir yargılama yapılmıştır. Şöyle
denir: ”Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.”
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(Mümin 40/20)

 ُغ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ََّللا
ءٍ ا َِّْ هَٟ
 هَٚ
ْ َْ ِثشُٛ ْمع٠َ  ِ۪ٔٗ ََلَُْٚ ِِ ْٓ دُٛ ْذػ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ ك
ِ ّ  ِث ْبٌ َؾٟ ْم ۪ع٠َ َُّللا
ش١
ُ ْاٌ َج ۪ص
Allah, hakkını vererek yargılamada bulunur. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise hiç bir yargılama
yapamazlar. Allah dinler ve görür.

(Fatır 35/34)

سٛ
َ سٛ
ٌ ُۙ ش ُى
ٌ ُػَّٕب ْاٌ َؾضَ َْ ا َِّْ َسثََّٕب ٌَغَف
َ َت
َ ٘ ا َ ْرَٞٓ ۪ا ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur. Rabbimiz gerçekten
çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."
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