MÜMİN SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪خ
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْغ
ْ٤ِ اُش ِز
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْز
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Mümin 40/1)

ْ َٰز
HA! MİM!

(Mümin 40/2)

ْ٤ِ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
ة َِٖٓ ه
ِ  َُ ْاُ ٌِزَب٣ر َ ْ٘ ۪ض
ِ َّللاِ ْاُ َؼ ۪ض
Kitabın indirilmesi, üstün ve bilgili olan Allah katındandır.
(Zümer 39/1)

ْ٤ِ ٌ۪ ض ْاُ َس٣
ة َِٖٓ ه
ِ  َُ ْاُ ٌِزَب٣ر َ ْ٘ ۪ض
ِ َّللاِ ْاُ َؼ ۪ض
Bu Kitab‟ı indirme işini, daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah yapmıştır.

(Zümer 39/2)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ صب
ن كَب ْػجُ ِذ ه
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِاَِّٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ا
ِ ّ بة ثِ ْبُ َس
Gerçekleri içeren bu Kitab‟ı sana Allah indirmiştir. Öyleyse dinine bir şey katmadan kulluğu Allah‟a yap.
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(Mümin 40/3)

َّ ١ِة ر
ش٤
َ ة
ُ  ْاُ َٔ ۪صِٚ ٤ْ َُِ اَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ٍِ ََل اْٞ اُط
ِ  ِذ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ِ ْٞ َّ هَبثِ َِ اُزَٝ ت
ِ ْٗ َّؿَبكِ ِش اُز
Günahları bağışlar, tevbeleri kabul eder, vereceği ceza suçla orantılı olur ve imkânları geniştir.
Ondan başka ilah yoktur, dönüş O’nadır.
(Al-i İmran 3/31)

ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َٝ َُّللا
ُ ْسجِ ْج ٌُ ُْ ه٣ ٢ َُّ۪ٗٞللاَ كَبرَّجِؼ
َٕ هُّٞهُ َْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ِسج
De ki: "Allah'ı seviyorsanız beni takip edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bağışlaması çok,
iyiliği bol olan Allah‟tır."

(Nisa 4/17)

ةٞ
ُّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّز
ُ ُ ز٣َ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ ثَٜ  َء ِث َدٞغ
 ه٠َِ َثخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َز٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َع َش ا َ َزذ
ِ ِۚ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ثَخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َز٠د َزز ه
َ ٤ْ ََُٝ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ َ٣ َٖ٣ ۪ ََل اَُّزَٝ َْٖاُ َٰـ
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبٝ۬ ُ بس ا
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim." diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/26)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َز٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ْْ ٌُ َ٣ ِذْٜ َ٣َٝ ْْ ٌُ َُ َّٖ٤ِ َُج٤ُِ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣
َ ُ َز٣َٝ ْْ ٌُ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪عََٖ٘ اَُّز
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi ister. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Enam 6/54)

ََُّٚٗ اُش ْز َٔخَ ا
َّ ِٚ  َٗ ْل ِغ٠َِٰ ت َسثُّ ٌُ ْْ َػ
َ َ  ٌُ ْْ ًَز٤ْ َِػ
َ ٌّ ع ََل
َ َْ ُب ِرَ٘ب كَو٣َ َٕ ِث َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اِرَا َخب َء َى اَُّزَٝ
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ْ َ اَٝ ۪ٙبة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
ُ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ٌ ُُ َؿلََّٚٗصَِ َر كَب
َ َ بَُ ٍخ ث ُ َّْ رَٜ  ًءا ثِ َدٞع
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine
görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da dönüş yaparak
tevbe eder ve yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”
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(Maide 5/98)

ٌْ ٤س َس ۪زٞ
َ ََّللا
ٌ َُّللاَ َؿل
ا َ َّٕ هَٝ ة
ا ا َ َّٕ هُٞٔ َِاِ ْػ
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
Bilin ki Allah'ın cezası pek ağırdır ve yine bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Rad 13/6)

ْ َِهَ ْذ َخَٝ غَ٘ ِخ
ٍ َٓ ْـ ِل َشحُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ ُ ُْ ْاُ َٔث ُ ََلدِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َّ ُٗ ََي ِثبَُِٞ ْغز َ ْؼ ِد٣َٝ
َ ِّئ َ ِخ هَ ْج ََ ْاُ َس٤غ
ُ ٠َِٰ بط َػ
ة
َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ ْْ ِۚ ِٜ ِٔ ِْ ظ
ِ َُِِّ٘
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
Onlar iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa bunun örnekleri daha önce geçmiştir. Senin Rabbin
insanları, yanlışlarına rağmen bağışlar ama Rabbin suçla ceza arasında doğru orantı kurar.

(Nahl 16/119)

ْٖ ِٓ ا ا َِّٕ َسث ََّيٞصَِ ُس
ُّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ث ُ َّْ ا َِّٕ َسث ََّي َُِِّز
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ َيُٞبَُ ٍخ ث ُ َّْ رَبثَٜ  َء ِث َدٞغ
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ٌ َُب َُـَلَٛث ْؼ ِذ
Zaten senin Rabbin, bir cahillik ederek kötülük işleyen, ardından da dönüş yaparak tevbe eden ve yaptığı
yanlışları düzeltenlerden yanadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından o kişilerin kusurlarını örter ve onlara
ikramda bulunur.

(Mümin 40/4)

 ْاُ ِج ََل ِد٢ ْْ ِكُٜ ُ ْـ ُش ْس َى رَوَُِّج٣َ ا كَ ََلَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاِ ا ََِّل اَُّز
ِ ب٣َ  َٰا٢ ُ۪ َدب ِد ٍُ ك٣ َٓب
د ه
Allah'ın ayetlerini etkisizleştirmeye çalışanlar, onları görmezlikten gelenlerden başkası değildir.
Kâfirlerin diyar diyar dolaşmaları seni yanıltmasın.
(Al-i İmran 3/196)

 ْاُ ِج ََل ِد٢ا ِكَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ت اَُّز
ُ َُِّـُ َّشَّٗ َي رَو٣َ ََل
Ayetleri örten kâfirlerin şehir şehir dolaşmaları seni aldatmasın.

(Al-i İmran 3/197)

ُ بدَٜ ِٔ ُظ ْا
ٌ َٓزَب
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َخُٜ ٣َٰٝ ْ  ٌَ ث ُ َّْ َٓأ٤ َِ۪ع ه
Bu, kısa süreli menfaattir. Sonunda varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü beşiktir o!
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(Mümin 40/5)

ْ َّٔ َٛ َٝ ْْ ْۖ ِٛ اة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ْ ًََزَّث
ُ َ ْاَلَ ْزضَٝ ٍذُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
ُ ذ ًُ َُّ ا ُ َّٓ ٍخ ثِ َش
َُُٙٝأ ْ ُخز٤ُِ ْْ ِٜ ُِ ٞع
ة
ُ ُ ْذ ِز٤ُِ َِ بغ
ِ َا ِث ْبُجَُُٞ َخبدَٝ
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ْ۠ ْْ كُٜ ُ  ْاُ َس َّن كَب َ َخ ْزرِٚ ا ِثٞع
Onlardan önce Nuh’un halkı ve arkalarından gelenler de yalana sarıldılar. Her toplum, kendi
batıllarıyla bu hakkı ortadan kaldırmak için mücadeleye girerek, kendilerine gelen elçiyi
avuçlarının içine almaya çalıştılar. Ben de onları oradan aldım. Cezalandırmam nasılmış?
(Rad 13/32)

ة
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ْ۠ ْْ كُٜ ُ ا ث ُ َّْ ا َ َخ ْزرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ذُ َُِِّز٤ْ َِْٓ َ ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب
Ant olsun ki senden önceki elçilerle de eğlenilmişti. Ancak ben, ayetleri görmezlikten gelenlere önce süre
verdim sonra onları çarptım. Azabım nasılmış!

(Kehf 18/56)

ِۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ش ِ۪ش
ّ ََٖ ا ََِّل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞع
ُ ُ ْذ ِز٤ُِ َِ بغ
ِ َا ثِ ْبُجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َدب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ َٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُٝار َّ َخزَٝ  ْاُ َس َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kafirler, ayetlerimi ve
yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o gerçeği ortadan kaldırmaya çalışırlar.

(Enbiya 21/18)

َُٕٞصل
ِ  ْاُ َج٠َِن َػ
ُ َث َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاُٚ ْذ َٓـ٤َ َبغ َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َس
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptıklarınızdan dolayı çekeceğiniz var!

(Ankebut 29/40)

ِۚ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َسخ٤ْ ص
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بصجً ِۚب
ِ  َزِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚۚ ۪ كَ ٌُ اَل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ َ٤ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْه٘ َِۚبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ض
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ ِۚ  ْاَلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ َ٣
َُٕٞٔ ِِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.
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(Mümin 40/6)

ْ َّ ًَ َٰز ُِ َي َزوَٝ
بس
ُ ص َس
ْ َ  ْْ اُٜ ََّٗا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ اَُّز٠َِذ ًَ ِِ َٔذُ َسثِّ َي َػ
ِ َُّ٘بة ا
Rabbinin, ayetleri görmezlikten gelenler için söylediği: “Onlar cehennem ahalisidir.” sözü,
böylece gerçekleşmiş oldu.
(Bakara 2/39 )

َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ص َس
ْ َ  َُٰئِ َي اٝ۬ ُ َبرَِ٘ب ا٣ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ِۚ َُّ٘بة ا
Yalan söyleyerek âyetlerimizi görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Secde 32/13)

بط
ِ َُّ٘اَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْاُ ِدَّ٘ ِخَٜ  ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َخ٢ّ۪٘ ِٓ ٍُ ْٞ َ َُٰ ٌِ ْٖ َز َّن ْاُوَٝ بَٜ ٣ َٰذُٛ َ٘ب ًُ ََّ َٗ ْل ٍظ٤ْ َ  ِشئَْ٘ب َ ََٰلرْٞ ََُٝ
َٖ٤ا َ ْخ َٔ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”

(Sad 38/82)

َٖ٤ ْْ ا َ ْخ َٔ ۪ؼُٜ ََّ٘٣ِٞ هَب ٍَ كَ ِج ِؼ َّضرِ َي ََلُ ْؿ
İblis: “Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.

(Sad 38/83)

َٖ٤ ُْ ْاُ ُٔ ْخَِ ۪صُٜ ْ٘ ِٓ ا ََِّل ِػ َجبدَ َى
Sana kul olanlara, onlardan samimi olanlara bir şey yapamam” dedi.

(Sad 38/84)

ٍُ ِۚ ُٞ ْاُ َس َّن اَهَٝ هَب ٍَ كَ ْبُ َس ُّۘ ُّن
Allah dedi ki “İşte bu gerçekleşir! Ama şu sözüm de gerçekleşecektir;

(Sad 38/85)

َٖ٤ ْْ ا َ ْخ َٔ ۪ؼُٜ ْ٘ ِٓ  ِٓ َّٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيَٝ َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ َيَٜ ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َخ
Cehennem‟i senden yana olanla ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım.”
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(Mümin 40/7)

ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ َِ۪ٕٚ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣َٝ ْْ ِٜ َّٕ ثِ َس ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُس
َ ُ٣ َُُْٚٞ  َٓ ْٖ َزَٝ ػ
َ َٕ ْاُؼَ ْشُِِٞٔ َ ْس٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِۚ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ َُِِّ۪ز
َِ َي٤ع ۪ج
َ ََّ ًُ ذ
َ  ِع ْؼَٝ ا َسثََّ٘بٞ
َ اُٞارَّجَؼَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ ِػ ِْ ًٔب كَب ْؿ ِل ْش َُِِّزَٝ ًءٍ َس ْز َٔخ٢ْ ش
ْ٤ِ اة ْاُ َد ۪س
َ َ ْْ َػزِٜ ِهَٝ
Arşı yüklenenler ile Arş’ın çevresinde olanlar, her yaptığını güzel yapan Rablerine boyun
eğerler ve O’na güvenirler. "Rabbimiz! Bilgin ve ikramın her şeyi içine alır. Hatalarından
dönüp senin yoluna yönelenleri bağışla; onları cehennemin azabından koru." diyerek
müminlerin bağışlanmasını isterler.
(Şura 42/5)

َّ ََزَل٣ ُادَٞ ََّٰٔر َ ٌَبدُ اُغ
ْٖ َٔ ُِ ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ ْْ ِٜ َّٕ ِث َس ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُس
َ ُ٣ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ َّٖ ِٜ ِهْٞ َط ْشَٕ ِٓ ْٖ ك
ُْ ٤اُش ۪ز
َّ سٞ
ض ا َ ََل ا َِّٕ ه
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ ََّللا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
Gökler üstten yarılacak gibi olur. Melekler, her şeyi güzel yapmasından dolayı Rablerine boyun eğer ve
yeryüzündekilerin bağışlanmaları dileğinde bulunurlar. Bilin ki O bağışlar, ikramı boldur.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْخ ِش َخ٤ُِ ُُٚ َٓ َِٰئِ ٌَزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢ِّ۪ ص
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ًَبَٕ ثِ ْبُ ُٔإَٝ سٞ
ِ اُظُِ َٔب
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
 ًٔب٤َس ۪ز
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp güvenenlere
daima ikramda bulunur.

(Mümin 40/8)

ْْ ِٜ َّب ِر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اخ
ِ  ْْ َخَّ٘بُٜ ِْ ا َ ْد ِخَٝ َسثََّ٘ب
َ د
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ صَِ َر ِٓ ْٖ َٰا َثب ِئ
َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ  َػ ْذرَٝ ٢ ۪ػ ْذ ٍۨ ٍٕ اَُّز
ُ ذ ْاُؼَ ۪ض
ُْ ِۚ ٤ٌ۪ ض ْاُ َس٣
َ ْٗ َ اَِّٗ َي ا
"Rabbimiz! Onları; babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine söz
verdiğin kalıcı bahçelere koy. Üstün olan ve doğru kararlar veren ancak Sensin.
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(Rad 13/23)

َُِٕٞ ْذ ُخ٣َ ُ ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَخَٝ ْْ ِٜ َّب ِر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اخ
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ صَِ َر ِٓ ْٖ َٰا َثب ِئ
َ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َخَّ٘بدُ َػ ْذ
ة
ٍ ِۚ  ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َثبِٜ ٤ْ ََِػ
Adn cennetleri. Oraya hem onlar hem de atalarından, eşlerinden ve soylarından uygun durumda olanlar
gireceklerdir. Melekler de her kapıdan yanlarına girecek,

(Rad 13/24)

 اُذ َِّاس٠َػ ْوج
ُ َْ صجَ ْشر ُ ْْ كَِ٘ ْؼ
َ
َ  ٌُ ْْ ِث َٔب٤ْ َِع ََل ٌّ َػ
”Sabırlı davranmanıza karşılık, selam size! Dünya yurdunun sonucu ne güzel oldu!”

(Tur 52/17)

ٍ  َخَّ٘ب٢ َ۪ٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ ُٔزَّو
ْ٤ٍ ٗ َ۪ؼَٝ د
Kendini korumuş olanlar bahçelerde ve nimetler içinde...

(Tur 52/18)

ْ٤ِ اة ْاُ َد ۪س
َ َ ػز
َ ْْ ُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤ َٰهَٝ َٝ ْْ ِۚ ُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤َٖ ِث َٔب َٰا َٰر٤ٜ۪ ًِ كَب
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem‟in azabından da korumuştur.

(Tur 52/19)

ََُِٕٞٔ ـًٔب ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َ۪٘ٛ اُٞا ْش َشثَٝ اًُُِٞ
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”

(Tur 52/20)

ٖ٤
ْ َٓ ع ُش ٍس
ُ ٠َِٰ َٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
ٍ  ْْ ثِ ُسُٛ  ْخَ٘بَّٝ َصَٝ كَ ِۚ ٍخُٞصل
ٍ س ۪ػٞ
Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onlara, iri siyah gözlü hurileri eş olarak veririz.

(Tur 52/21)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِِ َٔ  ْْ ِٓ ْٖ َػُٛ  َٓب اََُزَْ٘بَٝ ْْ ُٜ َ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسِٜ ِبٕ ا َ ُْ َس ْوَ٘ب ث
ٍ َٔ ٣ ْْ ِث ۪بُٜ ُ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسُٜ ْارَّجَ َؼزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ ۪ٛت َس
ٖ٤
َ غ
َ ًَ ئ ِث َٔب
ٍ ءٍ ًُ َُّ ْآ ِش٢َ
ْ ش
Nesillerinden, inanıp güvenmiş olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız. Onların
yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar.
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(Mümin 40/9)

ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰر ُِ َيَٝ َُٚ َٓئِ ٍز كَوَ ْذ َس ِز ْٔزْٞ َ٣ د
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُن ا
َّ ُ ُْ اِٜ ِهَٝ
ِ َ  َٓ ْٖ رَٝ د
Onları cehennemin sıkıntısından koru! O gün kimi o sıkıntıdan korumuşsan ona ikram etmiş
olursun. İşte bu, büyük bir kurtuluştur."
(Al-i İmran 3/192)

َّ ُِ  َٓبَٝ َُٚز٣ْ َبس كَوَ ْذ ا َ ْخض
بس
ٍ ص
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ََُّ٘سثََّ٘ب اَِّٗ َي َٓ ْٖ ر ُ ْذ ِخ َِ ا
Rabbimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan rezil edersin. Yanlışlar içinde kalanların yardımcıları olmaz.

(Al-i İmran 3/193)

ثََ٘بُُٞٗا ِث َش ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب ََّٓ٘ ۗب َسثََّ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رُِٞ٘ٓ بٕ ا َ ْٕ َٰا
َ َسثََّ٘ب اََِّٗ٘ب
ِ َٔ ٣ ُِ ْ َ۪ل١ َُ۪٘بد٣ ًب٣ع ِٔ ْؼَ٘ب َُٓ٘ب ِد
كََّ٘ب َٓ َغ ْاَلَث َْش ِۚ ِاسَٞ َ رَٝ ّـَٔبرَِ٘ب٤ِ ع
َ  ًَ ِلّ ْش َػَّ٘بَٝ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin.‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.

(Al-i İmran 3/194)

َؼَبد٤۪ٔ ُق ْا
ُ  ُس٠َِٰ ػ
ُ ِِ  َٔ ِخ اَِّٗ َي ََل ر ُ ْخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣  ََل ر ُ ْخ ِضَٗبَٝ ع ِِ َي
َ  َػ ْذرََ٘بَٝ  َٰارَِ٘ب َٓبَٝ َسثََّ٘ب
Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen sözünden
dönmezsin."

(Enam 6/15)

ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ ٍّ ْٞ َ٣ اة
َ َ ػز
َ ٢ّذُ َس ۪ث٤ْ ص
َ َبف ا ِْٕ َػ
De ki “Eğer Rabbime başkaldıracak olsam, ben o büyük günün azabından korkarım.”

(Enam 6/16)

ُ  ُص ْاُ ُٔ ۪جْٞ َ َٰر ُِ َي ْاُلَٝ َُٚٔ  َٓئِ ٍز كَوَ ْذ َس ِزْٞ َ٣ ُْٚ٘ ف َػ
ٖ٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
ْ ص َش
O gün kim o azaptan çevrilirse Allah ona ikram etmiş olur. Bu, açık bir kurtuluştur.

(Tur 52/26)

َٖ٤ ۪ َِِ٘ب ُٓ ْش ِلوْٛ َ  ا٢ ۪ا اَِّٗب ًَُّ٘ب هَ ْج َُ كُُٞهَب
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?

8

(Tur 52/27)

ّٞ
َّ ُاة ا
كَ َٔ َّٖ ه
َ َ ػز
َ َ٘ب٤ َٰهَٝ َٝ َ٘ب٤ْ ََِّللاُ َػ
ِ ُٔ غ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

(Tur 52/28)

ُْ ٤اُش ۪ز
ُ اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َٗ ْذ
َّ  ْاُجَ ُّشَٞ ُٛ َُُِّٚٗ اٙٞػ
Şimdiye kadar hep bunu ister dururduk. Çünkü Allah‟ın iyiliği ve ikramı boldur.”

(Mümin 40/10)

ٕب
۪ ْ ٠ََُِٕ اْٞ ػ
َٕ َُ َٔ ْوذُ هْٝ ََُ٘بد٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ غ ٌُ ْْ اِ ْر ر ُ ْذ
َ َُّللاِ ا َ ًْ َج ُش ِٓ ْٖ َٓ ْوزِ ٌُ ْْ ا َ ْٗل
ِ َٔ ٣اَل
َٕٝكَز َ ٌْلُ ُش
Ayetleri görmezlik edenlere, şöyle seslenilir: "İmana çağrılıp da görmezlik ettiğiniz günkü
Allah'ın kızgınlığı, şimdi sizin kendinize olan kızgınlığınızdan büyüktü.”
(Fatır 35/39)

ْْ ُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  ََلَٝ ُٙ ًُ ْل ُشِٚ ٤ْ َِض كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش كَ َؼ
ِ  ْاَلَ ْس٢ق ِك
َ ِ َخ َؼَِ ٌُ ْْ خ َََلئ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بسا
ً غ
َ  ْْ ا ََِّل َخُٛ َٖ ًُ ْل ُش٣ذُ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣ ۪ض٣َ  ََلَٝ  ْْ ا ََِّل َٓ ْوز ً ِۚبِٜ ِّػ ْ٘ذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(Muhammed 47/25)

َ ٤ْ ش
َّ ُ اَٟذُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجِٛ بس
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ع
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ٕب
ِ َ ا َ ْدث٠َِٰ ا َػُّٝاسرَذ
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Muhammed 47/26)

ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ط ْاَلَ ْٓ ِۚ ِش
ا َٓب ٗ ََّض ٍَ هُٞٛ َٖ ًَ ِش٣ ۪ا َُِِّزُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ِ  ثَ ْؼ٢ ۪ؼُ ٌُ ْْ ك٤عُ٘ ۪ط
َ َُّللا
ْْ ُٛ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.
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(Muhammed 47/27)

ْْ ُٛ بس
َ ا َ ْد َثَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُخُٝ َُٕٞع ِْشث٣َ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَخُٜ ْكَّزَٞ َ ْق اِرَا ر
َ ٤ٌَ َك
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?

(Muhammed 47/28)

َ َُ كَب َ ْزجَٚٗاَْٞ ا ِسظُٞٛ  ًَ ِشَٝ ََّللا
َ ا َٓب ا َ ْع َخُٞ ُْ ارَّجَؼُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ْْ ُٜ َُػ ا َ ْػ َٔب
ػ ه
Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa
çıkarır.

(Mümin 40/11)

ٍَ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ ٍجٝ ُخ ُش٠َُِٰ  َْ اَٜ َثَِ٘ب كُُٞٗ ِْٖ كَب ْػز َ َش ْكَ٘ب ثِز٤َزََ٘ب اثَْ٘ز٤ْ َ٤ا َ ْزَٝ ِْٖ ٤َا َسثََّ٘ب ا َ َٓزََّ٘ب اثَْ٘زُُٞهَب
Onlar şöyle diyeceklerdir: "Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa hayat verdin. Suçlarımızı
itiraf da ettik. Buradan çıkışın bir yolu vardır, değil mi?”
(Bakara 2/28 )

َُٕٞ ر ُ ْش َخؼِٚ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ ث ُ َّْ ا٤٤۪ ُ ْس٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ث٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ َب ًُ ِۚ ْْ ث٤ارًب كَب َ ْزَٞ ْٓ َ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ اَٝ ِبّٰلل
َٕ ثِ هْٝق ر َ ٌْلُ ُش
َ ٤ًَ
Allah‟a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale
getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Şura 42/44)

َّ ٟر َ َشَٝ ۪ٙ ٍ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٢
ََْ ٛ َُُُٕٞٞو٣َ اة
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ع ِِ َِ ه
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ َٖ َُ َّٔب َسا٤۪ٔ ُِ اُظب
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍَ ِۚ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ ّ َٓ َش ٍد٠َُِٰ ا
Allah kimin sapıklığını onaylarsa artık onu Allah‟a karşı kimse koruyamaz. Azabı gördüklerinde yanlışlar
içindeki o kimselerin: “Buradan çıkışın bir yolu var mı?” dediklerini göreceksin.

(Mümin 40/12)

َٰ
ش٤
 ه٢
ِ  ِ ْاُ ٌَ ۪ج٢
ّ ِِ ا كَ ْبُ ُس ٌْ ُْ ِ هّٰللِ ْاُ َؼُِٞ٘ٓ ْ۪ رُإُٚ ْش َش ْى ِث٣ ِْٕ اَٝ ْْ ِۚ ُ ُ ًَلَ ْشرَٙ ْزذَٝ َُّللا
َ ُ اِرَا دُ ِػََّٚٗر ُِ ٌُ ْْ ِثب
“Bu çektiğiniz şuna karşılıktır; yalnız Allah’a çağrıldığında görmezlikten gelir, ona eş koşulunca
inanırdınız. Bu yüce Allah'ın kararıdır." denir.
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(İsra 17/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ َْ۪ٖ اَُّز٤َثَٝ ٘ ََي٤ْ د ْاُوُ ْش َٰإَ َخ َؼ َِْ٘ب َث
ساٞ
َ ْاِرَا هَ َشأَٝ
ً ُ بَل ِخ َش ِح ِز َدبثًب َٓ ْغز
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْاُوُ ْش َٰا٢ِد َسث ََّي ك
َ اِرَا رَ ًَ ْشَٝ  ْه ًشاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َخ َؼ َِْ٘ب َػَٝ
ساٞ
ً ُ ْْ ُٗلِٛ بس
ِ َ ا َ ْدث٠َِٰ ا َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْزذَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Zümer 39/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ة اَُّزٞ
ْ ُ ا ْش َٔب َ َّصَٙ ْزذَٝ َُّللا
ْٖ ِٓ َٖ٣ ۪اِرَا ر ُ ًِ َش اَُّزَٝ بَل ِخ َش ِۚ ِح
ُ ُُِد ه
اِرَا رُ ًِ َش هَٝ
َٕٝ ْغز َ ْجش ُِش٣َ ْْ ُٛ ۪ اِرَاِٚٗ ُٝد
Allah tek başına anılınca Ahiret‟e inanmayanların içleri daralır. O‟nunla aralarına koyduklarından söz edilince
de yüzleri güler.

(Zümer 39/46)

َّ ُاَٝ ت
 َٔب٤ ِ۪ى ك
ِ اَٞ ََّٰٔبغ َش اُغ
َ َْٖ ِػ َجبد٤ذ ر َ ْس ٌُ ُْ َث
َ ْٗ َ بدَحِ اَٜ ش
ِ َ َّْ كُٜ هُ َِ اُِه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ٤ْ َض َػب ُِ َْ ْاُـ
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كًَُٞٗب
De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah‟ım! Kullarının tartıştığı her
konuda, aralarında hüküm verecek olan sensin.”.

(Mümin 40/74)

َ َُ ا ِٓ ْٖ هَ ْجٞػ
َٖ٣َّللاُ ْاُ ٌَبكِ ۪ش
ُ ا َػَّ٘ب ثَ َْ َُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٗ ْذُِّٞظ
ع َُّ ه
ٕ هُٝ
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ ُ٣ ْـًٔب ًَ َٰز ُِ َي٤ش
ِ ِٓ ْٖ د
Allah ile kendi aranıza koyduklarınız vardı ya, onlar neredeler? Diyecekler ki “Onlar bizden ayrıldılar ama
aslında biz eskiden de onlardan yardım istemezdik.”. Allah, o kâfirleri, işte bu tavırlarından dolayı sapık sayar.

(Mümin 40/75)

ِۚ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْٔ َش ُزَٝ ن
َٕٞ
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كَٰٞر ُِ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْل َش ُز
ِ ّ  ِْش ْاُ َس٤َض ثِـ
Başınıza gelen bu şeyler, yaşadığınız yerde hak etmediğiniz zevkleri tatmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.
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(Mümin 40/13)

ت٤
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪ش٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ َزَزَ ًَّ ُش ا ََِّل٣  َٓبَٝ بء ِس ْصهًب
ِ َٔ غ
Size ayetlerini gösteren, gökten sizin için rızık indiren O’dur. Allah'a yönelenden başkası, bu
bilgiyi doğru kullanamaz.
(İbrahim 14/52)

ٌ زَا ثَ ََلَٰٛ
ة
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  اَٞ ُٛ ا اََّٗ َٔبُٞٔ ََِ ْؼ٤ُِ َٝ ِ۪ٚا ثُٝ ْ٘زَ ُس٤ُِ َٝ بط
ِ َُِِّ٘ ؽ
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَّ ًَّ َش ا٤ُِ َٝ ٌازذ
Bu, insanlara bir tebliğdir. Bu tebliğ, uyarılmış olsunlar, Allah‟ın tek ilah olduğunu bilsinler ve sağlam duruşlu
olanlar bilgi edinsinler diye yapılmıştır.

(Neml 27/93)

ََُِٕٞٔ  َٓب َسث َُّي ِثـَب ِك ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼَٝ بَٜ َُ۪ٗٞ كَز َ ْؼ ِشكٚب ِر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪ش٤ع
َ ِهُ َِ ْاُ َس ْٔذُ ِ هّٰللَٝ
De ki; “Her şeyi güzel yapmak Allah‟a mahsustur. O size belgelerini gösterecek ve onları tanıyacaksınız. Rabbin
yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

(Rum 30/24)

َ َٝ كًبَْٞ  ٌُ ُْ ْاُجَ ْشمَ خ٣ُ ۪ش٣ َِ۪ٚبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ا٣َٝ غ َٔؼًب
ِ َٔ غ
َض ثَ ْؼذ
َ  ْاَلَ ْسِٚ  ِث٢
۪ ُ ْس٤َبء َٓب ًء ك
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ب ا َِّٕ كَٜ ِرْٞ َٓ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün ardından toprağı
canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢َِبرَِ٘ب ك٣ ْْ َٰاِٜ ٣عُ٘ ۪ش
ََُّٚٗق ثِ َش ِثّ َي ا
ِ ٌْ َ٣ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َس ُّن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ََزَج٣ ٠ ْْ َززهِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ ۪كَٝ م
َ
ِ اَلكَب
ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

(Mümin 40/14)

ََٕٝ ْاُ ٌَبكِ ُشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ُ كَب ْد
ا هٞػ
Siz, O’nun dinine bir şey katmadan Allah’a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan
hoşlanmasınlar.
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(Tevbe 9/32)

ْ ُ٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
ََٕٝ ْاُ ٌَب ِك ُشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ُٙسٞ
 ه٠أ ْ َث٣َ َٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ َّللاِ ِثب َ ْك
س هٞ
َ ُٗ َّْ ُ ِز٣ ْٕ َ َّللاُ ا ََِّل ا
َ ُٗ ط ِل ُ۫ ُإا
Bunlar, Allah‟ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler hoşlanmasa da Allah
nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir

(Tevbe 9/33)

ْ ُ٤ُِ ن
ُ ع ََ َس
َ  ا َ ْس١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ِِّ۪ٚ ًُ ٖ٣
ِ ّ اُ ۪ذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َس٣
ِ ۪دَٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ِث ْبَُٚٞع
ًَُٕٞ ْاُ ُٔ ْش ِش
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah‟tır. Varsın müşrikler
bundan hoşlanmasınlar.

(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔب٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ ا ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِد ٍذَٛ ٞ ُخُٝ اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ  ثِ ْبُ ِو ْغ ْ۠ ِػ٢ّهُ َْ ا َ َٓ َش َس ۪ث
َُٕٝدُٞثَذَا َ ًُ ْْ رَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde yerinde yüzünüzü doğrudan O‟na çevirin,
yalnız Allah‟a boyun eğerek O‟na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.”

(Yusuf 12/40)

َ ِْ ع
ِِٕ بٕ ا
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َّللاُ ِث
 َٰا َثب ۬ ُؤ ًُ ْْ َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ع
َ ۪ ا ََِّل ا َ ْع َٔب ًءِٚٗ َُٕٝ ِٓ ْٖ دَُٝٓب ر َ ْؼجُذ
ٍ ط
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش اَٝ ُْ ّ٤ِ َ ُٖ ْاُو٣ُّ َٰر ُِ َي اُ ۪ذَّٙب٣ِا ا ََِّل اُْٝاُ ُس ٌْ ُْ ا ََِّل ِ هّٰللِ ا َ َٓ َش ا َ ََّل ر َ ْؼجُذ
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.

(Beyyine 98/5)

َّ اُُٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ص
َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ َٖ ُزَ٘لَب َء٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ا هُٝ ْؼجُذ٤َ ُِ ا ا ََِّلٝ َٓب ا ُ ِٓ ُشَٝ
ُ ۪ َٰر ُِ َي دَٝ
ّ َٔ ِخ٤ِ َٖ ْاُو٣
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.

(Mümin 40/65)

َٖ٤۪ٔ ََُٖ ا َ ُْ َس ْٔذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼب٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ  كَب ْدَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََل ا٢
ُّ  ْاُ َسَٞ ُٛ
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.

13

(Mümin 40/15)

ِۚ ِ  ْاُؼَ ْشُٝد ر
َّ ْٞ َ٣ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙ َذ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝاُش
ِ  ُغ اُذ ََّس َخب٤ َ۪سك
ُّ ٢ُ ِْ ِو٣ ػ
م
ِ اُز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Rabbidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile
kullarından seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda
bulunsun.
(Nahl 16/2)

َ ا ََِّل اَٗ َ۬بَُِٰٚ ُ ََل اََّٚٗا ا۪ٝ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ُِسٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙذِ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝبُش
ُّ ُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ِث٣
ٕٞ
ِ ُكَبرَّو
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki: “İnsanları
uyarın; Ben‟den başka ilah yoktur, hepiniz Ben‟den çekinerek kendinizi koruyun.”

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اَل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  ََلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  ًزب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗب َٓبٝ َْي ُس٤ََُِ٘ب ا٤ْ  َزْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْذ ۪س
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
َ َٗ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ َٗ ساٞ
ً ُٗ َُٙخ َؼ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ شب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu, Kur‟an‟ı vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab‟ı ve imanı
bilmezdin. Ama onu bir nur, aydınlatıcı bir kitap yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola
getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.

(Mümin 40/16)

ِۚ بس ُص
بس
ِ َٞ ُ َّ ِ هّٰللِ ْاْٞ َ٤ُ ٌء ُِ َٔ ِٖ ْاُ ُٔ ِْيُ ْا٢َ
 ه٠َِ َػ٠َ ْخ َٰل٣ َٕ ََلٝ
ِ َّٜ َاز ِذ ْاُو
ِ َ ْْ ثُٛ َّ ْٞ َ٣
ْ  ْْ شُٜ ْ٘ ِٓ َِّللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye
sorulur. "Bir ve karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.
(İbrahim 14/47)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ّ ا ْٗ ِز َو ٍبُٝض ر٣
ُ ۪ ُسٙ ْػ ِذَٝ ق
ُ ا َِّٕ هَِٚع
غ َج َّٖ ه
َ كَ ََل ر َ ْس
َ ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
Sakın Allah‟ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.
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(İbrahim 14/48)

بس
ِ َٞ ُا ِ هّٰللِ ْاٝ َث َش ُصَٝ ُادَٞ ََّٰٔاُغَٝ ض
ُ  َّ ر ُ َجذَّ ٍُ ْاَلَ ْسْٞ ٣َ
ِ  َْش ْاَلَ ْس٤ض َؿ
ِ َّٜ َاز ِذ ْاُو
O, yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı göklere dönüştürüldüğü gün olur. O gün herkes tek olan
ve bütün yetkileri elinde bulunduran Allah‟ın huzuruna çıkarılır.

(Hac 22/56)

ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ  َخَّ٘ب٢ ۪د ك
ِ صب ُِ َسب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ْْ كَبَُّزُٜ َ٘٤ْ ََ ْس ٌُ ُْ ث٣ ِ َٓئِ ٍز ِ هّٰللْٞ َ٣ ُا َ ُْ ُٔ ِْي
O gün tüm yetki, yalnız Allah‟ındır; aralarındaki kararı o verecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar,
nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.

(İnfitar 82/19)

َ ظ َُِ٘ ْل ٍظ
ٌ  َّ ََل ر َ ْٔ ِِيُ َٗ ْلْٞ َ٣
ِ َٓئِ ٍز ِ هّٰللْٞ َ٣  ْاَلَ ْٓ ُشَٝ ْـًٔب٤ش
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah‟ındır.

(Mümin 40/17)

ُ ذ ََل
ْ غ َج
ة
 َّ ا َِّٕ هْٞ ٤َ ُظ ِْ َْ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِس٣ع ۪ش
َ ََّللا
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔبٟ َّ ر ُ ْد َٰضْٞ ٤َ ُْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.
(Bakara 2/281)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ذ
ْ غ َج
َُٕٞٔ َِظ
 ه٠َُِ اِٚ ٤ َ۪ٕ كُٞ ًٓب ر ُ ْش َخؼْٞ ٣َ اُٞارَّوَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب٠كهَٞ ُ َّللاِ ث ُ َّْ ر
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün Allah‟ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese
kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Al-i İmran 3/25)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ذ
ْ َغج
ْ َ٤ّ ِكُٝ َٝ ِٚ ٤ ْ۪ت ك
َُٕٞٔ َِظ
َ ٣ ٍّ ََل َسْٞ َ٤ُِ ْْ ُٛ ْق اِرَا َخ َٔ ْؼَ٘ب
َ ًَ ذ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب
َ ٤ٌَ َك
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün için onları topladığımızda halleri nice olur! O gün herkese, yaptığının
karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Nahl 16/111)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ذ
ْ َِِٔ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب َػ٠كهَٞ ُ رَٝ بَٜ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ر ُ َدب ِد ٍُ َػ ْٖ َٗ ْل ِغ٢ ۪ َّ رَأْرْٞ َ٣
َُٕٞٔ َِظ
Bir gün herkes kendini müdafaa etmek için gelecek, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye
haksızlık edilmeyecektir.
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(Casiye 45/22)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ذ
ْ غ َج
َُٕٞٔ َِظ
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
 َخَِنَ هَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ِث َٔبٟ ُِز ُ ْد َٰضَٝ ن
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ ض ِث ْبُ َس
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.

(Mümin 40/18)

َٰ ْ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٛ ا َ ْٗز ِْسَٝ
َّ ُِ َٖ َٓب٤۪ٔ بظ
 ََلَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ َز٤۪ٔ ُِ ِظب
ُ ُُِاَل ِصكَ ِخ اِ ِر ْاُو
ِ ًَ َبخ ِش
ِ ٘ ْاُ َسَٟة َُذٞ
َ ُ٣ ٍغ٤ ۪شَل
ع
ُ طب
Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların
düğümleneceği gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir
şefaatçisi.

(Bakara 2/48 )

ٌٍ ػ ْذ
َ بَٜ ْ٘ ِٓ َُ ُ ْو َج٣  ََلَٝ ْـًٔب٤ش
َ ظ َػ ْٖ َٗ ْل ٍظ
ٌ  َٗ ْل١ ًٓب ََل ر َ ْد ۪ضْٞ ٣َ اُٞارَّوَٝ
َ بَٜ ْ٘ ِٓ ُُإْ َخز٣  ََلَٝ ٌشلَب َػخ
َٕٝص ُش
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel ödemeyecek, kimseden
şefaat kabul edilmeyecek, kimseden tazminat alınmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

(Enam 6/51)

 ٌغ٤ ۪ ََل شَلَٝ ٢
َ ٤َُ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٝ ْسش َُش٣ ْٕ َ َٕ اُٞخَبك٣َ َٖ٣ ۪ اَُّزِٚ ا َ ْٗز ِْس ِثَٝ
ٌّ ُِ َٝ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ْظ
ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ َََُِّؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, vahiyle uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri
olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.

(Mümin 40/19)

سُٝ
ُّ ُ ا٢ َٓب ر ُ ْخ ِلَٝ ِٖ ُ٤َ ْؼَِ ُْ َخبئَِ٘خَ ْاَلَ ْػ٣
ُ صذ
Allah, gözlerin hainliğini ve göğüslerin sakladığı şeyleri bilir.
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(Hud 11/5)

ُ َ ْغز َ ْـ٣ َٖ٤ُ ا َ ََل ۪زْٚ٘ ِٓ اُٞ ْغز َ ْخل٤َ ُِ ْْ ُٛ سُٝ
 َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ْْ ُٜ ب َث٤َ َٕ ِثٞش
ُ ََُْٕٞ٘ث٣ ْْ ُٜ َِّٗا َ ََل ا
َ صذ
ِۚ ُِِ٘ ُ ْؼ٣
سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
ُّ ُد ا
ِ صذ
Bilin ki onlar, O‟ndan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman
neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da O bilir.

(Kalem 68/51)

ٌٕ ُُٞ٘ َُ َٔ ْدََِّٕٚٗ اَُُُٞٞو٣َٝ ا اُ ِزّ ًْ َشُٞع ِٔؼ
َ  ْْ َُ َّٔبِٛ بس
َ ٗ ََي ثِب َ ْثُُٞ ْض ُِو٤َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪ ٌَبدُ اَُّز٣ ِْٕ اَٝ
ِ ص
Ayetleri görmezlikten gelenler, bu zikri dinleyince seni gözleriyle yiyecekmiş gibi bakar: “tamamen cinlerin
etkisinde” derler.

(Kaf 50/16)

 ِذ٣ ۪سَٞ ُ ِٓ ْٖ َز ْج َِ ْاِٚ ٤ْ َُِة ا
ُ ٗ َْس ُٖ ا َ ْه َشَٝ ُِٚۚ غ
ُ ۪ َٗ ْلٚط ِث
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓب رَٝ َٕغب
َ ْٗ اَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Zuhruf 43/80)

ََُٕٞ ٌْزُج٣ ْْ ِٜ ٣ْ َعَُِ٘ب َُذ
ُ  ُسَٝ ٠َِٰ َ ْْ ثُٜ ٣َٰٞ ٗ َْدَٝ ْْ َُٕٛ اََّٗب ََل َٗ ْغ َٔ ُغ ِع َّشُٞغج
َ َ ْس٣ ّْ َ ا
Ya da sırlarını ve açığa vurduklarını dinlemediğimizi mi sanıyorlar? Elbette dinleriz, üstelik yanlarına
koyduğumuz elçilerimiz olup biteni kayda geçirirler.

(Mülk 67/13)

سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّ۪ٚٗ اٚا ِثٝ ُشَٜ  ا ْخِٝ َ َُ ٌُ ْْ اْٞ َا هٝا َ ِع ُّشَٝ
ُّ ُد ا
ِ صذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Mülk 67/14)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ ََ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َخَِن٣ ا َ ََل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O‟dur.
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(Mümin 40/20)

 ُغ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ ََّللا
ءٍ ا َِّٕ ه٢َ
 هَٝ
ْ َٕ ثِشَُٞ ْوع٣ ۪ ََلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ن
ِ ّ  ثِ ْبُ َس٢َ ْو ۪ع٣ َُّللا
ش٤
ُ ْاُجَ ۪ص
Allah, hakkını vererek yargılamada bulunur. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise
hiç bir yargılama yapamazlar. Allah dinler ve görür.
(Zümer 39/69)

ُّ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ َء ِثبَُّ٘ج٢ ۪خَٝ بة
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َا َ ْش َشهَٝ
ِ َذَٜ ش
ُ َ ظ َغ ْاُ ٌِز
ُ ذ ْاَلَ ْس
ِ ُهَٝ اء
ِ ُٝ َٝ بَٜ ّس َس ِثٞ
ِ ُ٘ض ِث
َ ع
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ِ ّ ِث ْبُ َس
Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru bir
yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Zümer 39/75)

ن
ِ ُهَٝ ْْ ِۚ ِٜ َّٕ ثِ َس ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُس
َ ُ٣  ٍِ ْاُؼَ ْش ِػْٞ َٖ ِٓ ْٖ َز٤ّ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ َزب ۪كٟر َ َشَٝ
ِ ّ  ْْ ثِ ْبُ َسُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
َ ع
َٖ٤۪ٔ َُ ََ ْاُ َس ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُؼَب٤ ۪هَٝ
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.”

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٛ اُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجَُٖٞٗ ًَب٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
م
َ َا
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ َض كَب َ َخز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِبسا ك
ً َ  َٰاثَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّشذ
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler.
Onlar çok daha güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık
kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.
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(Enam 6/6)

ع َِْ٘ب
ِ  ْاَلَ ْس٢ ْْ ِكُٛ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْش ٍٕ َٓ ٌََّّ٘بِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
َ ا َ ْسَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ َُ ض َٓب
ا َ ْٗشَأ َْٗبَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ِثزُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْس ِز١بس ر َ ْد ۪ش
َّ ُا
ً  ْْ ِٓ ْذ َسِٜ ٤ْ َِغ َٔب َء َػ
َ َٜ ْٗ َ َخ َؼ َِْ٘ب ْاَلَٝ اس ْۖا
َٖ٣ ْْ هَ ْشًٗب َٰاخ َ۪شِٛ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
Kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdığımızı görmeleri gerekmez mi? Bu dünyada size
vermediğimiz imkânları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar göndermiş, topraklarından akıp giden
ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka
nesiller oluşturmuştuk.

(Rum 30/9)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّشذ
َ َ ا اُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٕد كَ َٔب ًَب
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َخب َءرَٝ َبٛٝب ا َ ًْث َ َش ِٓ َّٔب َػ َٔ ُشَٛ ٝ َػ َٔ ُشَٝ ض
ُ َ اَثَٝ ً حَّٞ ُه
َ ا ْاَلَ ْسٝبس
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
ْ َ٤ُِ َُّللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ه
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler. Öncekiler
bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların şenlendirmelerinden daha çok
şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar
kendilerine yaptılar.

(Sebe 34/45)

ش٤
ُ ا ُسُٞ ْْ كَ ٌَزَّثُٛ َ٘ب٤ْ َ َبس َٓب َٰار
َ َّ ًَزَٝ
َ ا ِٓ ْؼشُٞ َٓب ثََِـَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َ ك٢ْ۠ ِ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.

(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّشذ
َ َ ا اُٞٗ ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
شا٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِءٍ ك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ً حَّٞ ُه
ً ۪ ًٔب هَذ٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗض ا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ََل كَٝ د
ْ ُ ِٓ ْٖ شٙ َُ ْؼ ِدض٤ُِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.

(Muhammed 47/8)

ْْ ُٜ َُظ ََّ ا َ ْػ َٔب
ً ا كَز َ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
َ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.
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(Muhammed 47/9)

َ َّللاُ كَب َ ْز َج
ْْ ُٜ َُػ ا َ ْػ َٔب
ا َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٛ  ْْ ًَ ِشُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Muhammed 47/10)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُّۘ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ْْ دَ َّٓ َش هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ۪غ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
بَٜ َُُٖ ا َ ْٓثَب٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Muhammed 47/11)

ْْ ُٜ َُ ٠َُٰ ْٞ َٓ َٖ ََل٣ا َ َّٕ ْاُ ٌَب ِك ۪شَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َُْٞ َٓ ََّللا
َٰر ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

(Mümin 40/22)

ْ ٗ ْْ ًَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ثِب
ة
َ ١
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
 ُْ هُٛ َا كَب َ َخزٝد كَ ٌَلَ ُش
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ٌّ ِٞ َُ هََِّّٚٗللاُ ا
Böyle oldu, çünkü elçileri onlara, o açık belgeleri getirdiler ama bunlar, görmezlikten geldiler.
Allah da onları kıskıvrak yakaladı. Allah güçlüdür, cezası da pek ağır olur.
(Yunus 10/13)

َ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ َُ َّٔبَِٝ ٌَْ٘ب ْاُوُ ُشْٛ َ َُوَ ْذ اَٝ
اُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ د
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َخب َءرَٝ اُٞٔ َِظ
َٖ٤۪ٓ  َّ ْاُ ُٔ ْد ِشْٞ َ ْاُو١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْد ِض
Sizden önceki nesilleri de ne zaman yanlış yola girmişlerse helak etmişizdir. Elçilerimiz, onlara apaçık belgelerle
geldi ama onlar inanmaya yanaşmadılar. Suçlular topluluğunu işte böyle cezalandırırız.

(İbrahim 14/9)

 ْْ ا ََِّلُٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلِٛ َٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َدُٞٔ َ ثَٝ  َػب ٍدَٝ ٍذُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَ ۬ ُإا اَُّز٣َ ْْ ََُا
۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثُُٞهَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢ ۪ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا اُّٝد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ َّْللاُ َخب َءر
ه
ت
ُ  ش ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ ۪اَِّٗب َُلَٝ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ َََُِٗ٘ب اٞػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin haberlerini ise
Allah‟tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle, ayetlerle gelmişlerdi ama onlar, lafı ağızlarına
tıkayarak şöyle demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden
dolayı da kuşku veren bir şüphe içindeyiz.”
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(Tegabun 64/5)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ِٛ  َثب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ اُٞا ِٓ ْٖ هَ ْج ُّۘ َُ كَزَاهَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪أ ْ ِر ٌُ ْْ َٗجَإُا اَُّز٣َ ْْ ََُا
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Tegabun 64/6)

ْ ُٗ ًَبَََّٰٚٗر ُِ َي ِثب
٠َ٘ا ْعز َ ْـَٝ اْٞ ََُّٞ َ رَٝ اَٝٗ٘ َُّۘب كَ ٌَلَ ُشُٝذْٜ ٣َ ا ا َ َثش ٌَشُُٞد كَوَب
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
ٌ ذ٤۪ٔ  َز٢
َ َُّللا
 هَٝ َُّللا
ه
ٌّ ِ٘ؿ
Bunun sebebi şudur: Elçileri açık belgelerle gelmişti. Onlar ise: “Bu adamlar mı bizi yola getirecek?” deyip
ayetleri görmezlikten gelmiş, yüz çevirmişlerdi. Allah‟ın kimseye ihtiyacı olmaz. Varlıklı olan, her yaptığını
güzel yapan O‟dur.

(Mümin 40/23)

َ ِْ ع
ٖ٤
ُ َٝ َبرَِ٘ب٣ ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Musa'yı, mucizelerimizle ve açık bir delille gönderdik.
(Hud 11/97)

 ٍذ٤َٕ ِث َش ۪شْٞ  َٓب ا َ ْٓ ُش كِ ْش َػَٝ َِٕۚ ْٞ ا ا َ ْٓ َش كِ ْش َػُ۪ٞ كَبرَّجَؼِٚ َٓ َ َ۬لئَٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ ا
Firavun‟a ve ileri gelenlerine... Hepsi Firavun‟un emrine tâbi olmuşlardı. Oysa Firavun‟un emri akla uygun
değildi.

(İbrahim 14/5)

ُّ َِٖٓ  َٓ َيْٞ ََبرَِ٘ب ا َ ْٕ ا َ ْخ ِشجْ ه٣ ثِ َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
ِ اُظُِ َٔب
 َِّبّ ه٣َ ْْ ثِبُٛ رَ ِ ًّ ْشَٝ سٞ
َِّللا
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
سٞ
َ َّبس
ٍ ٌُ ش
ٍ صج
َ َِّ ٌُ ُِ د
Musa‟yı âyetlerimizle göndermiş, “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onları Allah‟ın günleri konusunda
uyar.” demiştik. İşte bu uyarının içinde sabreden ve görevlerini yerine getiren herkes için deliller vardır.

(Zuhruf 43/46)

َٖ٤۪ٔ َُ ٍُ َسةّ ِ ْاُ َؼبٞع
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِ۪ كَوَب ٍَ اٚ َٓ َ َ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ ب ِرَ٘ب ا٣َ  ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Musa‟yı belgelerimizle Firavun‟a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik. Onlara: “Ben varlıkların Rabbinin
elçisiyim.” dedi.
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(Zuhruf 43/47)

ْ ٣َ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ ب ِرَ٘ب اِرَا٣َ  ْْ ِث َٰبُٛ كََِ َّٔب َخب َء
ٌَُٕٞ ع َس
Onlara belgelerimizi getirince hemen gülüverdiler.

(Mümin 40/24)

اة
ٌ َّبز ٌش ًَز
ِ ع
ُ َهَٝ ََٕب َٓبَٛٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ ا
َ إَُُٞ كَوَبٝبس
Onu Firavun’a, Haman’a ve Karun'a gönderince "yalancı büyücü" demişlerdi.
(Zuhruf 43/48)

ََُٕٞ ْش ِخؼ٣ ْْ ُٜ ََِّة َُؼ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَزَاُٛ ا َ َخ ْزَٗبَٝ  ُّۘبَٜ ِ ا َ ًْجَ ُش ِٓ ْٖ ا ُ ْخز٢
َ ِٛ َ ٍخ ا ََِّل٣ ْْ ِٓ ْٖ َٰاِٜ ٣ َٓب ُٗ ۪شَٝ
Gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden büyüktü. Belki dönerler diye onları sıkıntılara soktuk.

(Zuhruf 43/49)

ُ بز ُش ا ْد
َُٕٝزَذْٜ ُٔ َُ ذَ ِػ ْ٘ذَ َى اََِّٗ٘بِٜ ع ََُ٘ب َسث ََّي ِث َٔب َػ
َّ َُ اُّٚ٣ََب ا٣ اُُٞهَبَٝ
ِ غ
Dediler ki “Bak büyücü! Madem sana sözü var, bizim için Rabbine yalvar, kriz bitsin, biz gerçekten yola
geleceğiz.”

(Zuhruf 43/50)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُث٣ ْْ ُٛ اة اِرَا
َ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ْ٘ ش ْلَ٘ب َػ
Krizlerini giderince, derhal sözlerinden caydılar.

(İbrahim 14/8)

ٌ ذ٤۪ٔ  َز٢
ؼًب كَب َِّٕ ه٤۪ٔ ض َخ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ ْْ ُ ا ا َ ْٗزٝ ا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُش٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
ٌّ ََِّ٘للاَ َُـ
Musa dedi ki “Siz ve yeryüzündeki herkes ayetleri görmezlikten gelse de bilin ki Allah‟ın kimseye ihtiyacı
yoktur ve ne yaparsa güzel yapar.”
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(Mümin 40/25)

 َٓبَٝ ْْ ُٛغب َء
َ ِٗ اُٞ٤ا ْعز َ ْسَٝ َُٚا َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا ا َ ْثَ٘ب َء اَُّزُُِٞا ا ْهزُُٞن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب هَب
ِ ّ  ْْ ثِ ْبُ َسُٛ كََِ َّٔب َخب َء
ٍٍ ظ ََل
َ ٢ َ۪ٖ ا ََِّل ك٣ذُ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٤ْ ًَ
Onlara, katımızdan verilen gerçeklerle gelince dediler ki: "Onun yanındaki müminlerin
oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın.”. Ama gerçekleri görmezlikten gelenlerin tuzakları
boştur.
(Araf 7/127)

ز َ َيَٜ ُِ  َٰاَٝ َزَ َس َى٣َٝ ض
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كُُٝ ْل ِغذ٤ُِ َُٚٓ ْٞ َهَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٕ اَرَزَ ُسْٞ  ِّ كِ ْش َػْٞ َهَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ هَٝ
َٕٝ ُشِٛ  ْْ هَبُٜ َهْٞ َاَِّٗب كَٝ ْْ ِۚ ُٛغب َء
َ ِٗ ٢
َ ٍَ هَب
۪ َٗ ْغز َ ْسَٝ ْْ ُٛ عُ٘وَ ِز ّ َُ ا َ ْثَ٘ب َء
Firavun‟un halkından itibarlı kişiler dediler ki:“Şimdi Musa‟yı ve halkını serbest mi bırakacaksın? Bırak da bu
ülkede bozgunculuk çıkarsınlar; seni de, tanrılarını da bir kenara atsınlar.”. Firavun dedi ki: “Oğullarını
öldürecek, kızlarını yaşatacağız. Onların tepelerine bineceğiz.”

(Araf 7/128)

ِۚ صجِ ُش
ْ۠ ض ِ ه
۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ بَٜ ُ سثٞ
ْ اَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هُٞ٘٤ ا ْعز َ ۪ؼِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَب
َ ا ا َِّٕ ْاَلَ ْسٝ
ِ ُ٣ ِّٰلل
َٖ٤ ۪ ْاُؼَبهِجَخُ ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ
Musa halkına şöyle dedi: “Yardımı doğrudan Allah‟tan isteyin ve sabredin. Yeryüzü Allah‟ındır. Kulları içinden
uygun gördüğünü oraya mirasçı kılar. Mutlu son, Allah‟tan çekinerek kendini koruyanların olacaktır.”

(Bakara 2/49)

َُٕٞ٤َ ْغز َ ْس٣َٝ ْْ ًُ َٕ ا َ ْثَ٘ب َءُٞزَ ِثّ ُس٣ ة
ُ ْْ ٌُ َُٗٞٓ ٞغ
ُ َ٣ َْٕٞ َ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ َٰا ٍِ ِك ْش َػ٤ْ اِ ْر َٗ َّدَٝ
ِ  َء ْاُ َؼزَاٞع
ٌْ ٤ َٰر ُِ ٌُ ْْ َث ََل ٌء ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ًُ غب َء
َ ِٗ
Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size en ağır cezayı vermeye çalışıyor, oğullarınızı öldürüyor,
kadınlarınızı ise sağ bırakmak istiyorlardı. İşin içinde, Rabbiniz olarak yaptığım büyük bir imtihan vardı.

(Kasas 28/4)

َ ق
ْْ ُُٛزَ ِثّ ُر ا َ ْثَ٘ب َء٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ًغبئِلَخ
ْ َ  ْغز٣َ َؼًب٤ب ِشَٜ َِْٛ َ  َخ َؼ ََ اَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ َػ ََل كْٞ ا َِّٕ كِ ْش َػ
ُ ع ِؼ
َٖ٣ ُ۪ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل ِغذَِّٚٗ ْْ اُٛ غب َء
َ ِٗ ٢
۪ َ ْغز َ ْس٣َٝ
Firavun o ülkede baskıcı bir yönetim kurmuş ve halkını farklı kişilerin taraftarları şeklinde bölmüştü. Onlardan
bir bölüğünü güçsüzleştirmeye çalışıyor, oğullarını boğazlatıp kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncu bir
kişilikti.
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(Kasas 28/5)

ْ ُ َٖ ا ْعز٣ ۪ اَُّز٠َِذُ ا َ ْٕ َٗ ُٔ َّٖ َػ٣ُٗ ۪شَٝ
َٖ٤ ۪ ِاسثَٞ ُ ُْ ْاُٜ َِٗ َْد َؼَٝ ً ْْ ا َ ِئ َّٔخُٜ َِٗ َْد َؼَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكُٞع ِؼل
Biz de o topraklarda güçsüzleştirilenlere iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve bunların yerine geçirmek
istiyorduk.

(Kasas 28/6)

َٕٝ ْسزَ ُس٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ِٓ  َٔبُٛ َدُٞ٘ ُخَٝ ََٕب َٓبَٛٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ١
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ كُٜ َُ ٌَّٖ ِ َٔ َُٗٝ
َ ُٗ ِشَٝ ض
Onlar için o topraklarda bir vatan oluşturacak ve Firavun ‟un, Haman‟ın ve bunların ordularının korktuklarını
başlarına getirecektik.

(Mümin 40/26)

ْ ُ٣ ْٕ َ  اْٝ َ َ٘ ٌُ ْْ ا٣ ُ۪ َج ِذّ ٍَ د٣ ْٕ َ َبف ا
 َشِٜ ظ
ُ  ْذ٤َ ُْ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َْ ُ  ا َ ْهز٢ ۪ٗٝ ُٕ رَ ُسْٞ هَب ٍَ ِك ْش َػَٝ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ُِ اِٚۚ َّع َسث
َغبد
ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
َ َض ْاُل
Firavun: "Bırakın beni, ben Musa'yı öldüreyim, o da Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü sizin
dininizi kendininki ile değiştireceğinden veya kurulu düzeni bozmasından korkuyorum." dedi.

(Mümin 40/27)

ة
ُ ٢ّ۪ٗ ِ ا٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
ِ غب
َ  ِّ ْاُ ِسْٞ َ٤ُِإْ ِٓ ُٖ ث٣  َس ِثّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ُٓز َ ٌَ ِجّ ٍش ََلَٝ ٢ّػ ْزدُ ثِ َش ۪ث
Musa: "Ben, hesap gününe inanmayıp kendini büyük gören herkesten, benim Rabbim ve sizin
de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım." dedi.
(Mümin 40/28)

ۗ
هَ ْذَٝ َُّللا
 ه٢
َ ّ ٍَ َس ِثَُٞو٣ ْٕ َ َٕ َس ُخ ًَل اُُُِٞ اَر َ ْوزَٚٗ َٔب٣َ ٌْز ُ ُْ ۪ا٣ َْٕٞ هَب ٍَ َس ُخ ٌَ ُٓإْ ِٓ ٌٖ ِٓ ْٖ َٰا ٍِ كِ ْش َػَٝ
ط
ِ َّ٘ب٤ِ ََخب َء ًُ ْْ ثِ ْبُج
ُ ص ْج ٌُ ْْ ثَ ْؼ
ِ ُ٣ صب ِدهًب
َ َُي٣ ِْٕ اَٝ ُِٚۚ ُ ًَ ِزثِٚ ٤ْ َََِيُ ًَب ِرثًب كَؼ٣ ِْٕ اَٝ ْْ ٌُ ِّد ِٓ ْٖ َسث
اة
ٌ َّف ًَز
َ ِؼذُ ًُ ْْ ا َِّٕ ه٣ ١ ۪اَُّز
ٌ  ُٓ ْغ ِشَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ َّللاَ ََل
Firavun ailesinden, imanını gizleyen bir mümin kalkıp dedi ki: "Bir adamı, Rabbim Allah'tır,
dediği için mi öldürüyorsunuz? Hâlbuki size, Rabbinizden o açık belgelerle gelmiştir. Eğer
yalancıysa, yalanının cezasını çeker. Dürüstse, yaptığı tehditlerin bir kısmı başınıza gelebilir.
Allah, aşırılık eden yalancı birini yola getirmez.
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(Yasin 36/20)

َٖ٤ ِ۪ع
َ ا ْاُ ُٔ ْشُٞ ِّ ار َّ ِجؼْٞ َب ه٣َ ٍَ  هَب٠ َٰغْؼ٣َ ٌَ َ٘ ِخ َس ُخ٣ ۪صب ْاُ َٔذ
َ  َخب َء ِٓ ْٖ ا َ ْهَٝ
Bir adam, şehrin en uzak yerinden koşa koşa geldi. “Ey halkım, uyun şu elçilere!” dedi.

(Yasin 36/21)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٛ َٝ َ ْغـَُِٔ ٌُ ْْ ا َ ْخ ًشا٣ ا َٓ ْٖ ََلُٞاِر َّ ِجؼ
“Sizden bir karşılık istemeyen şu kişilere uyun! Onlar doğru yoldalar!

(Yasin 36/22)

َ َ ك١ ۪ ََل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢
َُٕٞ ر ُ ْش َخؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٢ ۪ٗط َش
َ ُِ  َٓبَٝ
Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Yasin 36/23)

ٕٝ
َ ْْ ُٜ ُ شلَب َػز
َ ٢ّ۪٘ ػ
ُ ِاُش ْزَٰٔ ُٖ ث
َّ ِٕ ُ ِش ْد٣ ِْٕ خً اَٜ ُِ  َٰا۪ٚ َُِٗٝءاَر َّ ِخزُ ِٓ ْٖ د
َ ِٖ ع ٍ ّش ََل ر ُ ْـ
ِ ِۚ ُُ ْ٘ ِوز٣  ََلَٝ ْـًٔب٤ش
Allah ile arama başka ilahlar koyup onlara tutunur muyum hiç? Rahman bir zarar vermek istese onların şefaati
benim bir işime yaramaz. Onlar beni kurtaramazlar.

(Mümin 40/29)

َ َّ ْٞ ٤َ ُ ِّ َُ ٌُ ُْ ْاُ ُٔ ِْيُ ْاْٞ َب ه٣َ
ُّۘ ِ  ْاَلَ ْس٢َٖ ِك٣ ۪شِٛ ظب
ٍَ َّللاِ ا ِْٕ َخب َءَٗب هَب
ص ُشَٗب ِٓ ْٖ َثأ ْ ِط ه
ُ ْ٘ ٣َ ْٖ َٔ َض ك
اُششَب ِد
َّ ََ ٤ع ۪ج
َ  ٌُ ْْ ا ََِّل٣ ۪ذْٛ َ  َٓب اَٝ ٟ ٌُ ْْ ا ََِّل َٓب ا َ َٰس٣ ُٕ َٓب ا ُ ۪سْٞ كِ ْش َػ
Ey halkım, bugün yetki sizdedir, bu toprak sizin hâkimiyetiniz altındadır. Başımıza Allah’tan
bir bela gelirse bize kim yardım eder?" Firavun dedi ki "Size sadece kendi gördüğümü
gösteriyorum. Size sadece doğru yolu gösteriyorum."

(Mümin 40/30)

ة
ِ  ِّ ْاَلَ ْزضَ اْٞ َ٣ ََ ْ ٌُ ْْ ِٓث٤ْ ََِبف َػ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ ََب ه٣ ََٖٓ  َٰا١ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
O mümin kişi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ey halkım! O güçlü toplulukların yaşadıkları kötü
günlerin sizin başınıza da gelmesinden korkuyorum.
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(Hud 11/26)

ْ٤ٍ َُ۪ ٍّ اْٞ ٣َ اة
ا ا ََِّل هُٝ ا َ ْٕ ََل ر َ ْؼجُذ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ َِّللاَ ا
َ َ ٌُ ْْ َػز٤ْ ََِبف َػ
“Allah‟tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye uyarıyorum. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı bir günün
azabından korkuyorum.”

(Muhammed 47/10)

ُ ْ٘ ٤َ َض ك
ْْ ُّۘ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ْْ دَ َّٓ َش هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
بَٜ َُُٖ ا َ ْٓثَب٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Mümin 40/31)

ُ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َُّللا
ظ ِْ ًٔب ُِ ِْ ِؼجَب ِد
 َٓب هَٝ ْْ ِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َدُٞٔ َ ثَٝ ػب ٍد
ِ ِْٓثْ ََ دَأ
َ َٝ ٍذُٞٗ ِّ ْٞ َة ه
Nuh, Ad ve Semud halkının, bir de onlardan sonrakilerin başına gelenler beni endişelendiriyor.
Allah kullarına yanlış yapmaz.
(Tevbe 9/70)

ْ
ََٖ٣ة َٓ ْذ
ْ َ اَٝ ْ٤
ِ ص َسب
َ ۪ٛ ِّ اِث َْٰشْٞ َهَٝ َدُٞٔ َ ثَٝ  َػب ٍدَٝ ٍذُٞٗ ِّ ْٞ َ ْْ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ْْ َٗجَب ُ اَُّزِٜ َِأر٣ ْْ ََُا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
ْ َ٤ُِ َُّللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ِ ِۚ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ِ  ْاُ ُٔإْ ر َ ِل ٌَبَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْد اَرَز
د كَ َٔب ًَبَٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Öncekilerin haberleri; Nuh‟un, Ad‟ın, Semud‟un halkının, İbrahim halkının, Medyen‟lilerin ve altı üstüne
getirilmiş yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara o açık belgelerle gelmişlerdi. Allah onlara yanlış
yapmış değildir ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardı.

(Fussilet 41/13)

ُ كَب ِْٕ اَػ َْش
َدُٞٔ َ ثَٝ صب ِػوَ ِخ َػب ٍد
َ ََ ْصب ِػوَخً ِٓث
َ ْْ ٌُ ُ ا كَوُ َْ ا َ ْٗزَ ْسرٞظ
Yüz çevirdiklerinde de ki “Sizi uyarıyorum; Ad halkı ve Semud halkına verilen ceza gibi bir cezaya
çarptırılabilirsiniz.”

(Mümin 40/32)

 َّ اُزََّ٘ب ِدْٞ َ٣ ْْ ٌُ ٤ْ ََِبف َػ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ ََب ه٣َٝ
Ey halkım! Karşılıklı bağrışmaların olacağı günden, sizin adınıza endişeleniyorum.
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(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْو٣ َّ٘ ِۚ َْ ََلَٜ َبس َخ
بَٜ ػزَا ِث
ُ ٗ ْْ ُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َُّ َخل٣  ََلَٝ اُٞرُٞٔ ٤َ َ ْْ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠ع
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
سٞ
ٍ ِۚ ُ ًُ ََّ ًَل١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْد ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Fatır 35/37)

َ ص
ْْ ًُ َُ ْْ ُٗ َؼ ِ ّٔ ْشَٝ َ  ًَُّ٘ب َٗ ْؼ َٔ َُ ا١ ۪ َْش اَُّز٤صب ُِ ًسب َؿ
ْ َ٣ ْْ ُٛ َٝ
َ َْ َٔ  ِۚب َسثََّ٘ب ا َ ْخ ِش ْخَ٘ب َٗ ْؼَٜ ٤ َ۪ٕ كٞط ِش ُخ
َّ ُِ ا كَ َٔبُٞهُٝش كَز٣
ش٤
ُ ۪ َخب َء ًُ ُْ اَُّ٘زَٝ  َٓ ْٖ رَزَ ًَّ َشِٚ ٤ َ۪زَزَ ًَّ ُش ك٣ َٓب
ٍ َٖ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ص٤۪ٔ ُِ ِظب
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim!" derler. O
zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.
Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok!" deriz.

(Zuhruf 43/77)

ََُٕٞ٘ب َسث َُّي هَب ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓب ًِث٤ْ َِط َػ
ِ َ ْو٤ُِ َُب َٓب ُِي٣ اْٝ ََٗبدَٝ
Onlar orada, “Ey Yetkili! Rabbin bu işe bir son versin.” diye bağırırlar. O da şöyle der: “Siz, burada kalıcısınız.”

(Zuhruf 43/78)

َُٕٞٛ بس
ِ ًَ ن
ِ ّ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش ًُ ْْ ُِ ِْ َسَٝ ن
ِ ّ َُوَ ْذ ِخئَْ٘ب ًُ ْْ ِث ْبُ َس
Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

(Hadid 57/14)

ُْ ٌُ ْؿ ََّشرَٝ ْْ ُ اسر َ ْجز
ْ َّر َ َشثَٝ ْْ ٌُ غ
ْ َٝ ْْ ُ صز
َ ُ َُٰ ٌَِّ٘ ٌُ ْْ كَز َ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْٗلَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞ ْْ اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼ ٌُ ْْ هَبُٜ ََُُٗٝ٘بد٣
سٝ
ؿ ََّش ًُ ْْ ثِ هَٝ َِّللا
 َخب َء ا َ ْٓ ُش ه٠ َززه٢
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
ُّ ِْٗاَلَ َٓب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi yaktınız. Bizi
gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah‟ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan
da sizi Allah ile aldattı.”

(Hadid 57/15)

ظ
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ ا َٓأَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ََل َِٖٓ اَُّزَٝ ٌَخ٣ُإْ َخز ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كِ ْذ٣  َّ ََلْٞ َ٤ُكَ ْب
َ ْثِئَٝ ْْ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ ٢
َ ِٛ بس
ش٤
ُ ْاُ َٔ ۪ص
Bu gün sizden de ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerden de bir can bedeli alınmayacaktır. Varıp duracağınız yer
o ateştir. Artık o, sizin en yakınınızdır. Ne kötü hale gelmektir o!
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(Mümin 40/33)

ِۚ َٕ ُٓ ْذ ِث ۪شَُُّٞٞ ُ  َّ رْٞ َ٣
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ٍِْۚ بص
ع ِِ َِ ه
َٖ َٓب َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ه٣
ِ َّللاِ ِٓ ْٖ َػ
İşlerinizin tersine döneceği gün sizi Allah'a karşı koruyacak kimse olmaz. Allah’ın sapık
saydığını, kimse doğru yolda göremez.”
(Araf 7/186)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ َزَ ُس٣َٝ َُُٚ ١ِ
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤غ ْـ
ع ِِ َِ ه
َ َبدٛ َّللاُ كَ ََل
Allah‟ın sapık saydığını, kimse doğru yolda göremez. O, onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakır.

(Rum 30/29)

َ َٖ٣ ۪ثَ َِ ارَّجَ َغ اَُّز
ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ َُّللا
ظ ََّ ه
َ َ  َٓ ْٖ ا١ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َٔ َ ِْش ِػ ِْ ٍِْۚ ك٤َ ْْ ِثـُٛ ا َءَٞ ْٛ َ ا اُٞٔ َِظ
َٖ٣َبص ۪ش
ِ ٗ
Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah‟ın sapık saydığını kim doğru yolda sayabilir?
Onlara yardım edecek kimse de olmaz.

(Zümer 39/36)

َب ٍِۚدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ُِ۪ٚٗٝ َٖ ِٓ ْٖ د٣ ۪ٗ ََي ثِبَُّزُٞكَِٞ ّ ُخ٣َٝ َُٙػ ْجذ
ع ِِ َِ ه
ْظ ه
َ ٍَّللاُ ثِ ٌَبف
َ ٤ََُا
Seni, Allah ile aralarına koydukları şeyle korkutuyorlar; Allah kuluna yetmez mi? Allah‟ın sapık dediğine kimse
“Doğru yoldadır” diyemez.

(Zümer 39/37)

ّ ا ْٗ ِز َو ٍب١ِض ر٣
ْظ ه
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ِ ُٓ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍ َّللاُ ِث َؼ ۪ض
َ ٤ََُع ٍَّ ا
Allah‟ın “Doğru yoldadır” dediğine de kimse “Sapık” diyemez. Allah güçlü ve hak edilen cezayı veren değil
midir?

(Mümin 40/34)

َِ َيَٛ  اِرَا٠۪ َزز هٚ ش ٍَّي ِٓ َّٔب َخب َء ًُ ْْ ِث٢ ۪د كَ َٔب ِص ُْز ُ ْْ ك
ِ َّ٘ب٤ِ َق ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ِث ْبُج
ُ ُٞ٣ ْْ ًُ َُوَ ْذ َخب َءَٝ
ُ ع
ً ع
َ  ْج َؼ٣َ ْٖ َُ ْْ ُ هُ ِْز
بة
ٌ ِۚ َ ف ُٓ ْشر
ُ ۪ َسَّٙللاُ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ع َُّ ه
ث ه
ٌ  ُٓ ْغ ِشَٞ ُٛ ْٖ َٓ َُّللا
ِ ُ٣ َل ًَ َٰز ُِ َيٞ
Daha önce Yusuf da size o açık belgelerle gelmişti. Getirdiği şeylerden hep şüphe duymuş,
öldüğü zaman da; “Ondan sonra Allah, artık elçi göndermez.” demiştiniz. Allah, aşırı şüpheci
birini işte böyle sapık sayar.
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(Araf 7/103)

ُ ْٗ  ِۚب كَبَٜ ا ِثُٞٔ َِظ
َ َ۪ كٚ َٓ َ َ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ ب ِرَ٘ب ا٣َ  ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ْْ ِٛ ث ُ َّْ َث َؼثَْ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َْٕق ًَب
َ ٤ًَ ظ ْش
َٖ٣ َ۪ػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
Daha sonra onların arkasından Musa‟yı mucizelerimizle Firavun‟a ve onun itibarlı kişilerine elçi gönderdik.
Ancak onlar belgeler karşısında yanlış yaptılar. Şimdi bak bakalım ki o bozguncuların sonu nasıl olmuş?

(Sad 38/8)

ة
ِ ا َػزَاُٞهَُٝز٣  ثَ َْ َُ َّٔب١ِۚ  ش ٍَّي ِٓ ْٖ ِر ًْ ۪ش٢ ۪ ْْ كُٛ َْ ََِ٘٘ب ث٤ْ َ اُ ِزّ ًْ ُش ِٓ ْٖ ثِٚ ٤ْ ََِءا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim bilgimden şüpheleri var. Yok yok... Henüz
azabımı tatmadılar.

(Mümin 40/35)

َ ِْ ع
اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ اَُّزَٝ َِّللا
ِ َب٣ َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َدب ِد٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِثـ
 ْْ ًَجُ َش َٓ ْوزًب ِػ ْ٘ذَ هُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
د ه
ٍ ط
ْ ٣َ ًَ َٰز ُِ َي
َّبس
طجَ ُغ ه
ِ ِْ َ ًُ َِّ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
ٍ ت ُٓز َ ٌَ ِجّ ٍش َخج
Onlar Allah'ın ayetleri hakkında, kendilerinde bir delil olmadan tartışanlardır. Bu hem Allah
katında, hem de inanıp güvenenler katında öfkeyi büyütür. Allah, büyüklük taslayan her bir
zorbanın kalbini böyle mühürler.
(Bakara 2/258 )

٢
ُ هٚ٤۪ ا َ ْٕ َٰا َٰرّٚ َس ِث٢ ْ۪ ك٤
۪ ُ ْس٣ ١ ۪ اَُّز٢
َ ۪ٛ َزب َّج اِث َْٰش١ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ّ ُْ َس ِث٤ َّ۪ٛللاُ ْاُ ُٔ ِْ َي اِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰش
َّ ُ ِثب٢ َ۪أْر٣ ََّللا
بَٜ د ِث
ِ ْ م كَأ
 ُْ كَب َِّٕ ه٤ ۪ٛذُ هَب ٍَ اِث َْٰش٤۪ٓ ُ اَٝ ٢
۪ ذُ هَب ٍَ اَٗ َ۬ب ا ُ ْز٤۪ٔ ُ٣َٝ
ِ ش ْٔ ِظ َِٖٓ ْاُ َٔ ْش ِش
ِۚ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤
َ ِٜ ُة كَج
 هَٝ  ًَلَ َش١ ۪ذ اَُّز
ِ َِٖٓ ْاُ َٔ ْـ ِش
Allah bir krallık vermiş diye, İbrahim‟e karşı Rabbi hakkında delil getireni, gözünde canlandırmadın mı?
İbrahim, “Yaşatan da öldüren de benim Rabbimdir!” dediğinde o, “Ben de yaşatırım, ben de öldürürüm!” dedi.
İbrahim, “Allah, güneşi doğudan getirir, sen de batıdan getir!” deyince, âyetleri görmezlikten gelen o kişi dondu
kaldı. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Nahl 16/22)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪از ِۚذٌ كَبَُّز
َٕٝ ْْ ُٓ ْغز َ ٌْجِ ُشُٛ َٝ ٌ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ َشحُٜ ُثُُِٞبَل ِخ َش ِح ه
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.
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(Mümin 40/56)

َ ِْ ع
ْْ ُٛ  ْْ ا ََِّل ًِج ٌْش َٓبِٛ سُٝ
ِ ب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َدب ِد٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِثـ
د ه
ُ ٢ ۪ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
ِ صذ
ٍ ط
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
 كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث هِٚ ِۚ ٤ِث َجب ُِ ۪ـ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ص٤۪ٔ غ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla ulaşamayacakları
bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah'a sığın. O dinler ve görür.

(Zuhruf 43/58)

َُٕٞٔ َص
َ  َٓبَٞ ُٛ ّْ َ  ٌْش ا٤زَُ٘ب َخَٜ ُِ ا َء َٰاُُٞهَبَٝ
ِ  ٌّ خْٞ َُ ْْ هٛ َْ َُ َُ َي ا ََِّل َخذَ ًَل ثُٙٞظ َشث
“Bizim ilahlarımız mı iyi, yoksa o mu?” diyorlar. Böyle bir karşılaştırmayı, sırf tartışma çıksın diye yapıyorlar.
Aslında onlar, yaygaracı tartışmadan yana bir topluluktur.

(Mümin 40/36)

ُ َٓ َبٛ َب٣ ُٕ ْٞ هَب ٍَ كِ ْش َػَٝ
بة
َ َ ا َ ْثُِ ُؾ ْاَلَ ْعج٢ِّ۪ ص ْش ًزب َُ َؼ
َ ٢ ُ۪ ِْٖ بٕ اث
Firavun: "Ey Haman! Bana yüksekçe bir kule yap; belki o yollara ulaşırım.
(Sad 38/9)

ة
ِ ِۚ بَّٛ َٞ ُض ْا٣
ِ  ْْ خَضَ ائِ ُٖ َس ْز َٔ ِخ َس ِثّ َي ْاُ َؼ ۪ضُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ذ
Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?

(Sad 38/10)

ة
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ ُٓ ِْيُ اُغُٜ َُ ّْ َ ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ  ْاَلَ ْع َجب٢ا ِكَُٞ ْشرَو٤ِْ َ َٔ ْ۠ب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
Ya da göklerde, yerde ve ikisinin arasındaki bütün yetki onlarda mı? Öyleyse yollara koyulup tırmansınlar.

(Mümin 40/37)

َّ َ د كَب
ُ َ ََل٢ّ۪ٗ ِاَٝ ٠ َٰعُٞٓ ِٚ َُِٰ  ا٠َُِٰ غ ِِ َغ ا
 ُءٞع
ِ اَٞ ََّٰٔبة اُغ
ُ َْٕٞ َّٖ ُِ ِل ْش َػ٣ِ  ًَ َٰز ُِ َي ُصَٝ ُ ًَب ِرثًبُّٚ٘ظ
َ َا َ ْعج
ة
َّ ُػ ِٖ ا
ٍ  رَجَب٢ َ۪ٕ ا ََِّل كْٞ ذ ُ كِ ْش َػ٤ْ ًَ  َٓبَٝ َِ ٤غ ۪ج
ُ َٝ ِِ۪ٚ َٔ َػ
َ َّصذ
Göklerin yollarına ulaşır da Musa'nın ilahını görürüm. Ben onun, gerçekten yalancı olduğunu
düşünüyorum." dedi. Bu kötü tavrı, Firavun’a güzel göründü ve asıl yoldan engellendi.
Firavun'un oyunu elbette boşa çıkacaktı.
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(Tur 52/38)

َ ِْ غ
ٖ٤
ِ ْ أ٤َ ِْ َ كِٚ ِۚ ٤ َ۪ٕ كُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ٌْ َِّع
ُ ِ ْْ ثُٜ ُد ُٓ ْغز َ ِٔؼ
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da olup bitenleri oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil
getirsin.

(Rahman 55/33)

َ ا ِٓ ْٖ ا َ ْهُٝط ْؼز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْ٘لُز
َ َ اَل ْٗ ِظ ا ِِٕ ا ْعز
اُٝض كَب ْٗلُز
ِ اَٞ ََّٰٔبس اُغ
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼش ََش ْاُ ِد٣َ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ط
َ ِْ غ
ٕب
ُ َٕ ا ََِّل ِثََُٝل ر َ ْ٘لُز
ٍ ِۚ ط
Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin eksenlerini delip geçebilirseniz geçin. Ama elinizde bir güç
olmadan geçemezsiniz.

(Mümin 40/38)

اُششَب ِِۚد
َّ ََ ٤ع ۪ج
َ ْْ ًُ  ِذْٛ َ ٕ اٞ
ِ ُ ِّ ار َّ ِجؼْٞ َب ه٣َ ََٖٓ  َٰا١ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Mümin olan o kimse dedi ki "Ey halkım! Bana uyun, size doğru yolu göstereyim.

(Mümin 40/39)

َٰ ْ َِّٕ اَٝ ٌَب َٓزَب ُّۘع٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َسِٙ  ِزَٰٛ  ِّ اَِّٗ َٔبْٞ ََب ه٣
اس ْاُوَ َش ِاس
ُ َ د٢
َ ِٛ َ اَل ِخ َشح
Ey halkım! Bu dünya hayatı kısa süreli bir yararlanmadan ibarettir. Ahiret ise yerleşip
kalınacak asıl yurttur.

(Mümin 40/40)

ٌٖ ِٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰثْٝ َ صب ُِ ًسب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ  ِۚبَٜ َِْ ا ََِّل ِٓثُٟ ْد َٰض٣ ّئَخً كَ ََل٤ِ ع
ة
ٍ غب
َ  ِْش ِز٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْشصَ ه٣ ََٕ ْاُ َدَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek
olsun; inanıp güvenen ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.
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(Enam 6/160)

ُ ْْ ََلَٛٝ بَٜ َِْ ا ََِّل ِٓثُٟ ْد َٰض٣ ِّئ َ ِخ كَ ََل٤غ
َّ ُ َٓ ْٖ َخب َء ِثبَٝ  ِۚبَٜ ُِ ُ َػ ْش ُش ا َ ْٓثَبََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َخب َء ِث ْبُ َس
ْ ُ٣
َُٕٞٔ َِظ
Kim bir iyilikle gelirse ona, on katı verilir. Kim de kötülükle gelirse sadece bir katı ile cezalandırılır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْاُ َدَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰثْٝ َ د ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ِ صب ُِ َسب
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
شا٤
ً َ۪ٕ َٗوُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ع
ُ  ثَ ْؼ٠ِۚ  ا ُ ْٗ َٰثْٝ َ  ُغ َػ َٔ ََ َػب ِٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا٤ ََل ا ُ ۪ظ٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َسثُٜ َُ بة
َ كَب ْعز َ َد
ِۚ ٍ ثَ ْؼ
اُِِٞهُزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝرُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ بس
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِدٞا ُ ْخ ِش ُخَٝ اَٝب َخ ُشٛ َٖ٣ ۪ط كَبَُّز
ٍ  ْْ َخَّ٘بُٜ ََِّ٘ ََلُ ْد ِخَٝ ْْ ِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
اثًب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ َ بس ث
ُ ِۚ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْسز١د ر َ ْد ۪ش
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ََلُ ًَ ِلّ َش َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُز ْغ ُٖ اُثََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: “Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam. Birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele hicret eden, yurdundan çıkarılan, yolumda eziyet gören,
savaşan ve o yolda öldürülenler var ya; onların kötü işlerini de örter, onları, katımdan bir ödül olarak içinden
ırmaklar akan bahçelere sokarım.” Güzel karşılık Allah katındadır.

(Nahl 16/97)

َ ً حٞ٤َٰ ُ َزََّٚ٘٤٤ِ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْسَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰثْٝ َ صب ُِ ًسب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْخ َشُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْد ِضَٝ ًّجَ ِۚخ٤ِ غ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ِثب َ ْز
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Tevbe 9/71)

ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثَ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ ط
ٍ َب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ع
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ص
َُّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
 ُْ هُٜ ُٔ َ ْش َز٤ع
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًَٰٞ اُض
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ُ اَُٚٞع
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َز٣
ا َِّٕ ه
İnanıp güvenen mümin erkeklerle inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. Vahye
uygun olanı ister, vahye aykırı olana engel olurlar. Namazı tam kılar, zekâtı verirler. Allah‟a ve Elçisine de
boyun eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
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(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪صبدِه
ِ  ْاُوَب ِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَب ِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ ْغ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ ا َِّٕ ْاُ ُٔ ْغ
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪صذِّه
ِ  ْاُخَب ِش َؼبَٝ َٖ٤ ْاُخَب ِش ۪ؼَٝ د
ِ صب ِث َشا
ِ صب ِدهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣صب ِث ۪ش
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ  ْاُ َسب ِكَٝ ْْ ُٜ  َخَٖٝ كُ ُش٤ ْاُ َسب ِك ۪ظَٝ د
َٖ٣اُزَّا ًِ ۪شَٝ د
ِ ظب
ِ صب ِئ َٔب
ِ ص ِذّهَب
َّ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ صب ِئ
َّ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 ًٔب٤ا َ ْخ ًشا َػ ۪ظَٝ ً  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َُّللا
ِ اُزَّا ًِ َشاَٝ شا٤
د ا َ َػذَّ ه
ه
ً َّ۪للاَ ًَث
Allah‟a teslim olan erkekler ile Allah‟a teslim olan kadınlar, inanan erkeklerle inanan kadınlar, samimiyetle
boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar,
sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekât ve sadaka veren
erkeklerle zekât ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, edep yerlerini koruyan
erkeklerle edep yerlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle onu hatırlayan kadınlar; işte Allah,
bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır.

(Mümin 40/41)

بس
ُ ر َ ْذَٝ ِحٞ َٰ اَُّ٘د٠َُِ ًُ ْْ اٞػ
ُ  ا َ ْد٢ ُ۪  ِّ َٓبْٞ ََب ه٣َٝ
ِ َُّ٘ ا٠َُِ ا٢ َ۪٘ٗٞػ
Ey halkım! Ne oluyor? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz.

(Mümin 40/42)

ض ْاُـَلَّب ِس٣
ُ اَٗ َ۬ب ا َ ْدَٝ ٌْ ُّۘ ِْ ۪ ِػٚ ِث٢ ُ۪ ْظ
ُ ر َ ْذ
 َِلَ ًْلُ َش ِث ه٢ َ۪٘ٗٞػ
ِ  ْاُ َؼ ۪ض٠َُِ ًُ ْْ اٞػ
َ ٤َُ ۪ َٓبٚا ُ ْش ِش َى ِثَٝ ِبّٰلل
Siz, ne olduğunu bilmediğim bir şeyi Allah’a ortak sayarak, O’nu görmezlikten gelmemi
istiyorsunuz. Ben de sizi, üstün olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum.

(Mümin 40/43)

َٰ ْ ٢ِ ََل كَٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ِح ٌ كَْٞ ُ دَػَُٚ ْظ
ُ ََل َخ َش َّ اََّٗ َٔب ر َ ْذ
 ه٠َُِا َ َّٕ َٓ َشدََّٗب اَٝ ِاَل ِخ َشح
َِّللا
َ ٤َُ ِٚ ٤ْ َُِ ا٢ َ۪٘ٗٞػ
بس
ُ ص َس
ْ َ  ْْ اُٛ َٖ٤ ۪ا َ َّٕ ْاُ ُٔ ْغ ِشكَٝ
ِ َُّ٘بة ا
Beni çağırdığınız şeyin, ne dünya ne de ahiretle ilgili bir çağrısının olmadığı da gerçek.
Hepimizin çıkarılacağı yer, Allah'ın huzurudur. Aşırı gidenlerin, o ateşin ahalisi olacağında
şüphe yoktur.
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(Mümin 40/44)

ش ثِ ْبُ ِؼجَب ِد٤
ُ ِٞ ّ َاُكَٝ ْْ ٌُ َُ ٍُ َُٕٞ َٓب اَهٝغز َ ْز ًُ ُش
ٌ َّللاَ ثَ ۪ص
َّللاِ ا َِّٕ ه
 ه٠َُِ ا١ض ا َ ْٓ ۪ش
َ َك
Size söylediğimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Allah, kullarını
görür."

(Mümin 40/45)

ة
ِ ّـَٔب٤ِ ع
ُ َْٕٞ  َزبمَ ِث َٰب ٍِ كِ ْش َػَٝ اٝد َٓب َٓ ٌَ ُش
ُ هٚ٤ َٰهَٞ َك
ِ ِۚ  ُء ْاُ َؼزَاٞع
َ َُّللا
Allah o mümin kişiyi, kurdukları tuzağın kötü sonuçlarından korudu. Firavun ailesinin başına
da kötü bir azap geldi.

(Mümin 40/46)

ْ۠
ُ بَٜ ٤ْ ََِٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣ بس
ة
َ َ َٕ اْٞ ا َٰا ٍَ كِ ْش َػُِٞغب َػخُ ا َ ْد ِخ
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ َ٣َٝ  ِۚاب٤ػ ِش
ُ ََُّ٘ا
ِ شذَّ ْاُ َؼزَا
َ َٝ اُٝؿذ ا
Ateş azabı, sabah akşam sürekli onunla yüz yüze geliyorlardı. Kıyamet saati geldiğinde de
"Firavun hanedanını, suçları ile en orantılı olan azaba sokun!" denecektir.
(Hud 11/96)

َ ِْ ع
ٖ٤
ُ َٝ َبرَِ٘ب٣ ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Şurası bir gerçek ki Musa‟yı da ayetlerimizle ve açık bir delille elçi gönderdik.

(Hud 11/97)

 ٍذ٤َٕ ِث َش ۪شْٞ  َٓب ا َ ْٓ ُش ِك ْش َػَٝ َِٕۚ ْٞ ا ا َ ْٓ َش ِك ْش َػُ۪ٞ كَبر َّ َجؼٚ َٓ َ َ۬ل ِئَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ ا
Onu Firavun‟a ve önde gelen adamlarına gönderdik. Onlar Firavun‟un emrine girmişlerdi. Oysa Firavun‟un emri
gerçeklere uymuyordu.

(Hud 11/98)

ُ دٝ ُسْٞ َٔ ُ ْسدُ ْاِٞ ُظ ْا
َ َُّ٘ ُْ اُٛ َ َسدْٝ َ  َٔ ِخ كَب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُٚٓ ْٞ ََ ْوذُ ُّ ه٣
َ ْ ِثئَٝ بس
Kıyamet günü halkının önüne düşecek, suya götürür gibi onları ateşe götürecektir. Başına varılan su ne kötü
sudur! Ne kötü varıştır o varış!
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(Hud 11/99)

ُدُٞاُش ْكذ ُ ْاُ َٔ ْشك
ِّ ظ
َ ْ َٔ ِخ ِثئ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َٝ ً۪ َُ ْؼَ٘خٙ ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞاُرْ ِجؼَٝ
Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de dışlanmışlardır. Ne kötü ikramdır o ikram!

(Mümin 40/47)

ْْ ُ  َْ ا َ ْٗزَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ رَجَؼًب كَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُش٣ ۪ع َؼ َٰل ۬ ُإا َُِِّز
ُّ ُ ٍُ اَُٞو٤َبس ك
ِ َُّ٘ ا٢َِٕ كَُّٞز َ َسبخ٣ اِ ْرَٝ
بس
ِ َُّ٘جًب َِٖٓ ا٤َٕ َػَّ٘ب ٗ َ۪صُُٞ٘ٓ ْـ
Ateşin içinde birbirlerine baskın gelmeye çalışırlarken, güçsüzler, büyük saydıkları kişilere şöyle
derler: "Biz size uyan kimselerdik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savarsınız değil mi?".

(Mümin 40/48)

َْٖ ْاُ ِؼ َجب ِد٤ََّللاَ هَ ْذ َز ٌَ َْ ث
ب ا َِّٕ هَٜ ٤ ۪ا اَِّٗب ًُ ٌَّ كَٖٝ ا ْعز َ ٌْ َج ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında
hükmünü verdi."
(İbrahim 14/21)

َٕ َػَّ٘بُٞ٘ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْـَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ ر َ َجؼًب كَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُش٣ ۪ع َؼ َٰل ۬ ُإا َُِِّز
ُّ ُؼًب كَوَب ٍَ ا٤۪ٔ ا ِ هّٰللِ َخٝ َث َش ُصَٝ
صجَ ْشَٗب َٓب
َ ْٖ ِٓ َِّللا
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ ْٞ َُ اُُٞءٍ هَب٢ْ ش
ة ه
ِ ِٓ ْٖ َػزَا
َ ْْ ًُ َ٘ب٣ْ َذَٜ َُ َُّللا
َ ّْ َ َ٘ب ا َ َخ ِض ْػَ٘ب ا٤ْ َِا ٌء َػَٞ ع
ص٤
ٍ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ۪س
Ahirette hepsi Allah‟ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar, kendini büyük görenlere derler ki “Biz sizin arkanızdaydık.
Allah‟ın azabından bizi bir şekilde kurtarabilirsiniz, değil mi?” Onlar şöyle derler: “Allah bizi yola getirseydi biz
de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir, katlansak da... Bizim için bir kurtuluş yoktur.”

(Saffat 37/31)

َُٕٞ ٍُ َسثِّ٘ َۗب اَِّٗب َُزَائِوْٞ ََ٘ب ه٤ْ َِكَ َس َّن َػ
Rabbimizin bizim aleyhimizdeki sözü kesinleşti; çaresi yok, biz o azabı çekeceğiz.
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(Saffat 37/32)

َٖ٣َٝ٘ب ًُ ْْ اَِّٗب ًَُّ٘ب ؿ َ۪ب٣ْ َٞ كَب َ ْؿ
Sizi hayallere daldırdık ama o hayallere biz de dalmıştık.”

(Saffat 37/33)

ًَُٕٞ ة ُٓ ْشز َ ِش
ِ  ْاُ َؼزَا٢ِ َٓئِ ٍز كْٞ َ٣ ْْ ُٜ َّٗكَ ِب
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.

(Mümin 40/49)

ة
ُ َّ٘ َْ ا ْدَٜ بس ُِخَضَ َٗ ِخ َخ
ْ ُّ َخ ِل٣ ْْ ٌُ َّا َسثٞػ
ِ  ًٓب َِٖٓ ْاُ َؼزَاْٞ َ٣ ق َػَّ٘ب
ِ َُّ٘ ا٢َٖ ِك٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Ateşte olanlar, cehennem bekçilerine şöyle derler: "Rabbinize yalvarın da bu azabı, hiç değilse
bir günlüğüne hafifletsin."
(Bakara 2/86)

َٰ ْ ب ِث٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َسُٝ َٖ ا ْشز َ َش٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٕٝص ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ بَل ِخ َش ُّۘ ِح كَ ََل
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
İşte bunlar, ahireti verip dünyayı alanlardır. Onların azapları hafifletilmez, yardım da görmezler.

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣  ِۚب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de göz açtırılacaktır.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
َٕٝظ ُش
ُ َُّ َخل٣ اة كَ ََل
َ َا ْاُ َؼزُٞٔ َِظ
Yanlışlar içinde yaşamış olanlar, azabı görünce o azap artık ne hafifletilecek, ne de onlara göz açtırılacaktır.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْو٣ َّ٘ ِۚ َْ ََلَٜ َبس َخ
بَٜ ػزَا ِث
ُ ٗ ْْ ُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َُّ َخل٣  ََلَٝ اُٞرُٞٔ ٤َ َ ْْ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠ع
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
سٞ
ٍ ِۚ ُ ًُ ََّ ًَل١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْد ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.
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(Mümin 40/50)

ِۚ ػ
َٖ ا ََِّل٣ َٓب د َُٰػإُا ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ اٞ
ِ َّ٘ب٤ِ َعُِ ٌُ ْْ ثِ ْبُج
ُ ا كَب ْدُُٞ هَب٠َِٰ َا ثُُٞد هَب
ُ  ٌُ ْْ ُس٤ َُ۪ ْْ ر َيُ رَأْرَٝ َ ا اُُٞهَب
ٍٍ ظ ََل
َ ٢ ۪ك
Onlar şöyle karşılık verirler: "Elçileriniz, o açık belgelerle gelmediler mi?" "Evet." derler.
Bekçiler: "O halde Rabbinize kendiniz yalvarın." derler. O kâfirlerin yalvarışları sonuçsuz
kalır.
(Zuhruf 43/77)

ََُٕٞ٘ب َسث َُّي هَب ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓب ًِث٤ْ َِط َػ
ِ َ ْو٤ُِ َُب َٓب ُِي٣ اْٝ ََٗبدَٝ
Onlar orada, “Ey Yetkili! Rabbin bu işe bir son versin.” diye bağırırlar. O da şöyle der: “Siz, burada kalıcısınız.”.

(Zuhruf 43/78)

َُٕٞٛ بس
ِ ًَ ن
ِ ّ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش ًُ ْْ ُِ ِْ َسَٝ ن
ِ ّ َُوَ ْذ ِخئَْ٘ب ًُ ْْ ِث ْبُ َس
Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

(Mümin 40/51)

ُ بدَٜ  ُّ ْاَلَ ْشَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َس٢ِا كَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ ص ُش ُس
ُ ْ٘ ََُ٘ اَِّٗب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde,
elbette yardım edeceğiz.
(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ب ُٗ ْ٘حِ ْاُ ُٔإ٤ْ َِا ًَ َٰز ُِ ِۚ َي َزواب َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ عََِ٘ب
ُ  ُس٢ث ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّد
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.

(Rum 30/47)

اُٞٓ َٖ ا َ ْخ َش٣ ۪د كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب َِٖٓ اَُّز
ِ َّ٘ب٤ِ  ْْ ِث ْبُ َجُٛ  ْْ كَ َدب ُ۫ ُؤِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ع ًَل ا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ُس
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْص ُش ْاُ ُٔإ
ْ َٗ َ٘ب٤ْ َِ ًَبَٕ َزواب َػَٝ
Senden önce elçileri kendi kavimlerine gönderdik; onlara, açık belgelerle geldiler. Sonra suça batanlara hak
ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım boynumuza borçtur.
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(Mümin 40/52)

َّ َ ْ٘لَ ُغ٣  َّ ََلْٞ َ٣
 ُء اُذ َِّاسٞع
ُ ْْ ُٜ ََُٝ ُ ُْ اَُِّ ْؼَ٘خُٜ ََُٝ ْْ ُٜ ُ َٖ َٓ ْؼز َِسر٤۪ٔ ُِ اُظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır,
hak ettikleri yurdun kötüsüdür.
(Nahl 16/84)

ُ َ َّ َٗ ْجؼْٞ َ٣َٝ
َُُٕٞ ْغز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪إْ رَ ُٕ َُِِّز٣ ذًا ث ُ َّْ ََل٤َٜ۪ ث ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
َٕٝظ ُش
ُ َُّ َخل٣ اة كَ ََل
َ َا ْاُ َؼزُٞٔ َِظ
Hayatlarını yanlışlar içinde geçirmiş olanlar, o azabı gördükleri zaman da ne azapları hafifletilecek ne de
yüzlerine bakılacaktır.

(Rum 30/57)

َ َٖ٣ َ۪ ْ٘لَ ُغ اَُّز٣  َٓئِ ٍز ََلْٞ َ٤َك
َُُٕٞ ْغز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ُ ا َٓ ْؼز َِسرُٞٔ َِظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah‟ı razı etmeleri de istenmeyecektir.

(Casiye 45/34)

َٖ٣َبص ۪ش
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ زَاَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ٣َ ز ُ ْْ ُِوَب َء٤ ٌُ ْْ ًَ َٔب ٗ َ۪غ٤ َٰ َّ َٗ ْ٘غْٞ ٤َ ُ ََ ْا٤ ۪هَٝ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ بس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.

(Casiye 45/35)

 ََلَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞ ْخ َش ُخ٣  َّ ََلْٞ ٤َ ُ ِۚب كَ ْب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ؿ ََّشرْ ٌُ ُْ ْاُ َسَٝ اًٝ  ُضُٛ َِّللا
ِ ب٣َ َٰر ُِ ٌُ ْْ ِثبََّٗ ٌُ ُْ ار َّ َخ ْزر ُ ْْ َٰا
د ه
َُُٕٞ ْغز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ
Bu kararın sebebi şudur: Allah‟ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Tahrim 66/7)

ََُِٕٞٔ َٕ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ َّ اَِّٗ َٔب ر ُ ْدضْٞ َ٤ُا ْاٝا ََل ر َ ْؼزَز ُِسَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََب ا٣
Ey ayetleri görmezlikten gelen kafirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.
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(Mürselat 77/35)

َُٕٞ ْ٘ ِطو٣َ  ُّ ََلْٞ ٣َ زَاَٰٛ
Bu, onların konuşamayacakları gündür.

(Mürselat 77/36)

ََٕٝ ْؼزَز ُِس٤َ ْْ كُٜ َُ ُٕ َُإْ ر٣  ََلَٝ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.

(Mümin 40/53)

بة
َ َ  ََ ْاُ ٌِز٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ َسثَْ٘ب ثْٝ َ اَٝ ٟ َٰذُٜ ُ ْا٠ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
Musa'ya o doğruluk rehberini verdik. O Kitab’a İsrailoğullarını da mirasçı kıldık.
(Kasas 28/43)

ًٟذُٛ َٝ بط
ِ َُِِّ٘ صبئِ َش
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َ َ ث٠َُٰ ُٝ۫ َُٕ ْاَلَِٝ ٌَْ٘ب ْاُوُ ُشْٛ َ بة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ا
ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّ َس ْز َٔخً َُ َؼَٝ
Önceki nesilleri yok etmemizden sonra bu insanlar doğru bilgilerini kullansınlar diye Musa‟ya Kitap verdik,
insanlara gerçekleri gösteren, kılavuzluk eden ve ikram olan o Kitabı.

(Secde 32/23)

ََ ِۚ ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ ُِجًٟذُٛ ُٙ َخؼَ َِْ٘بَٝ َِ۪ٚ ٍخ ِٓ ْٖ ُِوَبئ٣ ِٓ ْش٢ ۪بة كَ ََل ر َ ٌُ ْٖ ك
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.

(Mümin 40/54)

ة
ِ  ْاَلَ ُْ َجب٢ُِ ٝ۬ ُ َِلٟ ِر ًْ َٰشَٝ ًٟذُٛ
O, bir rehber ve sağlam duruşlular için doğru bilgi kaynağıdır.
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(İbrahim 14/5)

ُّ َِٖٓ  َٓ َيْٞ َب ِرَ٘ب ا َ ْٕ ا َ ْخ ِشجْ ه٣َ  ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ب
ِ اُظُِ َٔب
 َِّبّ ه٣َ ْْ ِثبُٛ رَ ِ ًّ ْشَٝ سٞ
َِّللا
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
سٞ
َ َّبس
ٍ ٌُ ش
ٍ صج
َ َِّ ٌُ ُِ د
Musa‟yı âyetlerimizle göndermiş, “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onları Allah‟ın günleri konusunda
uyar” demiştik. İşte bu uyarının içinde sabreden ve görevlerini yerine getiren herkes için deliller vardır.

(Enbiya 21/48)

َٖ٤ ۪ ِر ًْ ًشا ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ َب ًء٤ظ
ِ َٝ ََٕٕ ْاُلُ ْشهَبٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
Musa ile Harun‟a o Furkânı, çekinerek korunanlar için bir ışık ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

(Mümin 40/55)

بس
ْ كَب
ِ ْ َٝ ِ ٢
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ص ِج ْش ا
َ َٝ ا ْعز َ ْـ ِل ْش ُِزَ ْٗ ِج َيَٝ َّللاِ َز ٌّن
ِ ٌَ اَل ْث
ّ عجِّ ْر ِث َس ْٔ ِذ َس ِثّ َي ِث ْبُ َؼ ِش
Sen, sabırlı ol. Allah'ın sözü gerçektir. Günahın için de bağışlanma dile; akşamleyin ve sabahın
erken vakitlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.
(Kehf 18/28)

َبى
َ ٘٤ْ ػ
ْ اَٝ
َ ُ ََل ر َ ْؼذَٝ َُٜٚ  ْخَٝ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ ِ ٢
َ ص ِج ْش َٗ ْل
ّ  ْاُ َؼ ِشَٝ ِحٝ ْْ ِث ْبُ َـ َٰذُٜ ََّٕ َسثَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪غ َي َٓ َغ اَُّز
َٕ ًَبَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ ارَّجَ َغَٝ ُ َػ ْٖ ِر ًْ ِشَٗبَٚ ََل ر ُ ِط ْغ َٓ ْٖ ا َ ْؿلَ َِْ٘ب هَ ِْجَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ َ٘خَ ْاُ َس٣ذ ُ ۪ص٣ ِۚ ْْ ر ُ ۪شُٜ ْ٘ َػ
ً ُ كُ ُشٙا َ ْٓ ُش
غب
Rablerinin yüzlerine bakmasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının
çekiciliğine kapılıp gözlerini onlardan ayırma. Gönlünü zikrimize karşı ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş ve
işi gücü aşırılık olan kişiye uyma.

(Ta Ha 20/130)

ُ ََ ع ِجّ ْر ِث َس ْٔ ِذ َس ِثّ َي هَ ْج
َّ ُعِ اُِٞغ
ُ ََ هَ ْجَٝ ش ْٔ ِظ
ْٖ ِٓ َٝ  ِۚبَٜ  ِثٝؿ ُش
ْ كَب
َ َٝ ََُُُٕٞٞو٣  َٓب٠َِٰ ص ِج ْش َػ
ْ َ اَٝ غ ِجّ ْر
َٰ بس َُ َؼَِّ َي ر َ ْش
٠ظ
َ َ َِ ك٤ْ َُّبئ ا
ِ ََٰٗا
ِ َٜ َُّ٘اف ا
َ غ َش
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

(Rum 30/60)

َُِٕٞ٘هُٞ٣ َٖ ََل٣ َ۪ ْغز َ ِخلََّّ٘ َي اَُّز٣  ََلَٝ َّللاِ َز ٌّن
ْ كَب
 ْػذَ هَٝ َِّٕ صجِ ْش ا
Sen sabırlı ol. Allah‟ın verdiği söz doğrudur. Bunu içine sindiremeyenler seni hafife alamayacaklardır.
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(Ahkaf 46/35)

َٕ َٓبْٝ  َش٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ََّٗ ْْ ًَبُٜ َُ َْ  ََل ر َ ْغز َ ْؼ ِدَٝ َِ ع
ْ كَب
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ِّ ا ْاُ َؼ ْضُُٞٝ۬ ُ ص َج َش ا
َ ص ِج ْش ًَ َٔب
ٌ ِۚ بس َث ََل
َُٕٞ ُّ ْاُلَب ِعوْٞ ََِيُ ا ََِّل ْاُوْٜ ُ٣ َْ َٜ َؽ ك
َ ا ا ََِّلُٞ  ِْجَث٣َ ْْ َُ َُٕٝ َػذُٞ٣
ٍ َٜ َٗ ْٖ ِٓ ًعب َػخ
Kararlı davranan elçiler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit edildikleri azabı
görecekleri gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan
topluluktan başka kim, bütün beklentilerinden yoksun bırakılır?

(Kaf 50/39)

ُ ََ ع ِجّ ْر ِث َس ْٔ ِذ َس ِثّ َي هَ ْج
َّ ُعِ اُِٞغ
ة
ْ كَب
ِ ِۚ ٝهَ ْج ََ ْاُـُ ُشَٝ ش ْٔ ِظ
َ َٝ َُُُٕٞٞو٣َ  َٓب٠َِٰ ص ِج ْش َػ
Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce bir de batmadan önce, her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine ibadet et.

(Kaf 50/40)

 ِدٞغ ُد
ُّ ُبس ا
َ َ َِ ك٤ْ َُّ َِٖٓ اَٝ
َ ا َ ْد َثَٝ ُٚغ ِجّ ْس
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardında da ibadet et.

(Mümin 40/56)

َ ِْ ع
ْْ ُٛ  ْْ ا ََِّل ًِج ٌْش َٓبِٛ سُٝ
ِ َب٣ َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َدب ِد٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِثـ
د ه
ُ ٢ ۪ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
ِ صذ
ٍ ط
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
 كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث هِٚ ِۚ ٤ِث َجب ُِ ۪ـ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ص٤۪ٔ غ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla
ulaşamayacakları bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah'a sığın. O dinler ve görür.
(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَلَٝ بة
َ َكب ِْٕ َزب ُّخ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ار َّ َجؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْخَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْع َِ ْٔذٞ
ش ِث ْبُ ِؼ َجب ِد٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٝ ُ َْي ْاُ َج ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ِۚاْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben her şeyimle Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!”. Kendine Kitap
verilenler ile ümmilere de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?". Eğer teslim olurlarsa, yola gelmiş olurlar. Ama yüz
çevirirlerse, sana düşen yalnızca ayetleri bildirmektir. Allah kullarını görür.

(Hac 22/68)

ََُِٕٞٔ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب ر َ ْؼ
َ َُُا ِْٕ َخبدَٝ
ى كَوُ َِ هٞ
Seninle tartışırlarsa de ki “Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor.”
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(Hac 22/69)

َه
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ ۪ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ْس ٌُ ُْ َث٣َ َُّللا
Allah, anlaşmazlığa düştüğünüz konulardaki hükmünü kıyamet günü, yüzünüze karşı verecektir.

(Lokman 31/20)

َُٚٔ َ ٌُ ْْ ِٗؼ٤ْ َِػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِع َّخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ا ا َ َّٕ هْٝ اََُ ْْ ر َ َش
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ ا َ ْعجَ َؾَٝ ض
َ ََّللا
َ
ش٤
ِ َثَٝ ً  َشحِٛ ظب
ٍ  ََل ًِزَبَٝ ًٟذُٛ  ََلَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤ََّللاِ ثِـ
 ه٢ُِ َدب ِد ٍُ ك٣ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ ًبغَ٘خ
ٍ ُ۪٘ٓ ة
Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini; sizi, açık ve gizli nimetleriyle kuşattığını görmez
misiniz? Kimi insanlar, bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya
girerler.

(Mümin 40/57)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ بط ََل
ِ اَٞ َََُّٰٔخ َِْ ُن اُغ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش اَٝ بط
ِ َُّ٘ن ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َِْ ض ا َ ًْجَ ُش ِٓ ْٖ خ
Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan elbette daha büyük bir olaydır. Fakat
insanların çoğu bunu bilmez.
(Yasin 36/81)

 ْاُخ َََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ َ ْْ ثُٜ ََِْ ْخُِنَ ِٓث٣ ْٕ َ  ا٠َِٰ ض ثِوَبد ٍِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ْ۪ظ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ٤ََُٝ َ ا
ُْ ٤ َِْ۪اُؼ
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Ahkaf 46/33)

ْٕ َ  ا٠َِٰ  َّٖ ثِوَبد ٍِس َػِٜ  ِثخ َِْ ِو٢
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ  ْؼ٣َ ْْ ََُٝ ض
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠َِٰ  َث٠ َٰرْٞ َٔ ُ ْا٢
َ ٤ِ ُ ْس٣
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah‟ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Kaf 50/15)

 ٍذ٣ ۪ن َخذ
ٍ َِْ  َُج ٍْظ ِٓ ْٖ خ٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َ ٍِ ثَّٝ َن ْاَل
ِ َِْ َ٘ب ِث ْبُخ٤٤۪ اَكَ َؼ
İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.
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(Tegabun 64/7)

٠َِ َٰر ُِ َي َػَٝ ْْ ُ  َُز ُ ْج َؼث ُ َّٖ ث ُ َّْ َُزَُ٘جَّ ۬ ُإ َّٕ ِث َٔب َػ ِٔ ِْز٢ّ َس ۪ثَٝ ٠َِٰ ا هُ َْ َثُُٞ ْجؼَث٣ ْٖ َُ ْٕ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪صَ َػ َْ اَُّز
ش٤
ٌ  ۪غ٣َ َِّللا
ه
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceklerini sanıyorlar. De ki: “Hayır!
Rabbime yemin ederim ki tekrar diriltileceksiniz ve size yaptığınız her şey bildirilecektir. Bunu yapmak Allah‟a
göre kolaydır.”

(Mümin 40/58)

ً َِ۪ ُء ه٢ ََل ْاُ ُٔ ۪غَٝ د
َل َٓب٤
ِ صب ُِ َسب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ش٤
ُ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ  ْغز٣َ  َٓبَٝ
َٕٝرَزَزَ ًَّ ُش
Körle, gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar da bir değildir. Bilginizi
ne kadar az kullanıyorsunuz?
(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓث
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كِٚ ث٢ َ۪ ْٔش٣ ساٞ
ً ُٗ َُُٚ  َخؼَ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ َ٤زًب كَب َ ْز٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش٣ِ ب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبسج
ِ ْظ ِثخ
َ ٤َُ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Rad 13/16)

ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ َب َء ََل٤ُِ ْٝ َ ۪ اُِٚٗٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ض هُ َِ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ  ْاُجَ ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُظ اشا ه
َ  ََلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًبِٜ َِلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللَُِٞس ا َ ّْ َخؼٞ
ٍء٢َ
 ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَزَشَبثٚا ًَخ َِْ ِوُٞش َش ًَب َء َخَِو
ُ ِۚ ُُّ٘اَٝ
ْ َّللاُ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ش
بس
ِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َازذ ُ ْاُو
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah‟tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine bile faydası
veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa
Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen Allah‟ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı
bulmuşlar?” De ki “Her varlığın yaratıcısı Allah‟tır. O, bir tektir ve her şey O‟nun hâkimiyetindedir.”
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(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاَلَ ُْ َجبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َس ُّن٤َُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ َٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣َ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Fatır 35/19)

ش٤
ُ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ  ْغز٣َ  َٓبَٝ
Kör ile gören bir olmaz.

(Fatır 35/20)

ُّ  ََلَٝ
سٞ
ُ ُُّ٘ ََل اَٝ ُاُظُِ َٔبد
Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz.

(Casiye 45/21)

ا ًءَٞ ع
ِ صب ُِ َسب
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ْ َٖ٣ ِ۪ت اَُّز
َّ ُا اٞاخز َ َش ُز
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ َِد ا َ ْٕ ٗ َْد َؼ
َ ا َ ّْ َزغ
َ د
َُٕٞٔ ٌُ َ ْس٣ عب َء َٓب
َ ْْ ُٜ ُ  َٓ َٔبرَٝ ْْ ُٛ َب٤َٓ ْس
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!

(Mümin 40/59)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََل
َّ ُا َِّٕ ا
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش اَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣َخٌ ََل َس٤ِغب َػخَ َ ََٰلر
Kıyamet saati elbette gelecektir, onda şüphe yok ama insanların çoğu inanmıyor.
(Kehf 18/36)

ُ َ  َٓب اَٝ
ب ُٓ ْ٘وََِجًبَٜ ْ٘ ِٓ  ًْشا٤ ََلَ ِخذَ َّٕ َخ٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ َُئِ ْٖ ُس ِددْدُ اَٝ ًغب َػخَ هَبئِ َٔخ
َّ ُظ ُّٖ ا
“Kıyamet saati diye bir şeyin olacağını da hiç sanmam ama şurası bir gerçek ki eğer Rabbimin huzuruna
çıkarılsam kesinlikle bundan daha iyisini bulurum."
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(Casiye 45/32)

ُ َٗ ِْٕ غب َػخُ ا
ظ ُّٖ ا ََِّل
َّ ُ َٓب ا١ب هُ ِْز ُ ْْ َٓب َٗ ْذ ۪سَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُاَٝ َّللاِ َز ٌّن
 ْػذَ هَٝ َِّٕ  ََ ا٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٣غب َػخُ ََل َس
َ
َٖ٤ ۪٘ ِو٤ْ َ  َٓب ٗ َْس ُٖ ِث ُٔ ْغزَٝ ظ٘اب
“Allah‟ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle demiştiniz: “Kıyamet saati
de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin bir kanaate varmış değiliz.”

(Mümin 40/60)

َْ ََّٜ٘ َٕ َخُِٞ ْذ ُخ٤َ ع
ُ هَب ٍَ َسثُّ ٌُ ُْ ا ْدَٝ
َ ٢ َ۪ٕ َػ ْٖ ِػ َجبدَرَٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣ َٖ٣ ۪ ا َ ْعز َ ِدتْ َُ ٌُ ْْ ا َِّٕ اَُّز٢ ۪ٗٞػ
َٖ٣اخ ۪ش
ِ َد
Rabbiniz der ki: "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine
yediremiyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir."
Araf 206, enbiya 19
(Furkan 25/77)

 ُٕ ُِضَ ا ًٓبٌُٞ ٣َ ف
َ َ ََل د ُ َػب ۬ ُؤ ًُ ِۚ ْْ كَوَ ْذ ًَزَّ ْثز ُ ْْ كْٞ َُ ٢ّ ْؼ َج ۬ ُإا ِث ٌُ ْْ َس ۪ث٣َ هُ َْ َٓب
َ ْٞ غ
De ki: “Duanız olmasa Rabbinizin yanında ne değeriniz olur? Siz hep yalan söylediniz. Yarın yalanınız yakanızı
bırakmayacaktır.”

(Bakara 2/186 )

٢ ُ۪ اُٞج٤َ ْغز َ ۪د٤ِْ َبٕ ك
ٌ  هَ ۪ش٢ّ۪ٗ  كَ ِب٢ّ۪٘ ػ
ُ ت ا ُ ۪خ٣
َ ١ ۪عبََُ َي ِػجَبد
َ اِرَاَٝ
ِ ح َ اُذَّاعِ اِرَا دَ َػَْٞ ت دَػ٤
ُ  ْش٣َ ْْ ُٜ َِّ َُ َؼ٢ا ۪ثُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُْ َٝ
َُٕٝشذ
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da
benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.
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(Mümin 40/61)

َه
بط
ْ َ كَُّٝللاَ َُز
ْص ًشا ا َِّٕ ه
ِ َُّ٘ ا٠َِع ٍَ َػ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘  ََ ُِز َ ْغ٤ْ َُّ َخؼَ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ َّ۪للاُ اَُّز
ََٕٝ ْش ٌُ ُش٣ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َش اَٝ
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için oluşturan Allah’tır. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Şurası
bir gerçek ki Allah’ın insanlara ikramı çoktur ama insanların çoğu teşekkür etmezler.
(Kasas 28/73)

ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٌُُٞ٘ بس ُِز َ ْغ
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُشَٝ ِِ۪ٚ ع
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ۪ َخ َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اِٚ ِٓ ْٖ َس ْز َٔزَٝ
Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki
teşekkür edersiniz.

(Neml 27/73)

ْ َ كُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ
َٕٝ ْش ٌُ ُش٣َ ُ ْْ ََلٛ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْث َ َشَٝ بط
ِ َُّ٘ ا٠َِػ
َ ٍَ ع
Senin Rabbin insanlara karşı iyilik ve ikram sahibidir. Ancak onların çoğu teşekkür etmez.

(İbrahim 14/7)

ٌ ذ٣ ۪شذ
َ َُ ٢َُئِ ْٖ ًَلَ ْشر ُ ْْ ا َِّٕ َػزَ ۪اثَٝ ْْ ٌُ ََّٗذ٣ش ٌَ ْشر ُ ْْ ََلَ ۪ص
َ ْٖ ِاِ ْر رَبَرََّٕ َسثُّ ٌُ ْْ َُئَٝ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”

(Nisa 4/147)

 ًٔب٤ َِّ۪للاُ شَب ًِ ًشا َػ
َ ِْٕ َّللاُ ثِؼَزَاثِ ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ُ  َٰا َٓ ْ٘زَٝ ْْ ُ ش ٌَ ْشر
َ ْلؼَ َُ ه٣ َٓب
Eğer görevlerinizi yerine getirir ve inanıp güvenirseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah, kıymet bilendir, her
şeyi bilir.

(Mümin 40/62)

ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ُّۘ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ءٍ ََل ا٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ َّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ش
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir; her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Yanlışa
nasıl sürükleniyorsunuz?
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(Enam 6/95)

ِ ّ٤ِ َٔ ُ ُٓ ْخ ِش ُج ْاَٝ ذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َُّللا
 ِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه٢
ا َِّٕ ه
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َس
َّ ُ ْخ ِش ُج ْاُ َس٣ َٰٟٞ َُّ٘اَٝ ِ َّّللاَ كَب ُِ ُن ْاُ َست
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠كَبَٗه
Daneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur! Nasıl
da yanlışa sürükleniyorsunuz?

(Enam 6/102)

ٌَ ٤ً۪ َٝ ٍء٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُِٙۚ ُٝءٍ كَب ْػجُذ٢َ
ْ  خَب ُِ ُن ًُ َِّ شَٞ ِۚ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ َسثُّ ٌُ ِۚ ْْ ََل ا
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O'na kul olun. Her şey
üzerinde vekil olan O'dur.

(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ث٣ َُّللا
ُ هُ َِ هُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ث٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِش َش ًَبئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında yaratmayı başlatan, sonra tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Öyleyse nasıl yanlışa sürükleniyorsunuz?”

(Ankebut 29/61)

ِۚ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َّ ُع َّخ َش ا
٠َّللاُ كَبَٗه
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ َٝ ض
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ْٔ ش
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣
Bunlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş‟i ve Ay‟ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah‟tır.”
derler. Öyleyse yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Fatır 35/3)

بء
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝبط ا ْر ًُ ُش
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ َِّللا
ِ َٔ غ
 ُْش ه٤ن َؿ
ذ ه
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َب ا٣َ
ٍ ُِ  ََْ ِٓ ْٖ خَبٛ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ُّۘ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ض ََل ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ
Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini düşünün; Allah‟ın dışında size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı
var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

(Zuhruf 43/87)

ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ كَبَٗه
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ ْْ ُٜ َ ْْ َٓ ْٖ َخَِوُٜ َ عب َ ُْز
َ ْٖ َُِئَٝ
Onlara, kendilerini kimin yarattığını sorarsan kesinlikle “Allah.” diyeceklerdir. Öyleyse bu yanlışa
nasıl sürükleniyorlar?
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(Mümin 40/63)

ََُٕٝ ْد َسذ٣ َِّللا
ِ َب٣ا ثِ َٰبَُٖٞٗ ًَب٣ ُ۪إْ كَيُ اَُّز٣ ًَ َٰز ُِ َي
د ه
Bu böyledir; yalana sürüklenenler, Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalana sarılanlardır.
(Fussilet 41/27)

َ ػزَاثًب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ًَب١ ۪ا َ اَُّزَٞ  ْْ ا َ ْعُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْد ِضَٝ ذًا٣ ۪شذ
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪وَ َّٖ اَُّز٣ ۪كََُِ٘ز
Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere ağır bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta oldukları en kötü şeyin
cezasını çektireceğiz.

(Fussilet 41/28)

َُٕٝ ْد َسذ٣َ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبُٞٗاس ْاُ ُخ ِْ ِذ َخضَ ا ًء ِث َٔب ًَب
ِ ََٰر ُِ َي َخضَ ا ُء ا َ ْػذ
اء ه
ُ َب دَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ بس
ُ ِۚ ََُّّ٘للاِ ا
Bu, onların dünyadaki cezalarıdır. Allah‟a karşı düşmanlık edenlerin asıl cezası Cehennem ateşidir; içinde
sürekli kalacak yurtları olacaktır. O ceza, ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılmalarına karşılıktır.

(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ْْ ًُ  َسَٞ ص
َّ ُاَٝ اسا
ُ َٖغ
ً ض هَ َش
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْزَّٞ ص
َ  َخ َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ َّ۪للاُ اَُّز
َ َٝ غ َٔب َء ثَِ٘ب ًء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُ َؼب
ِ ّ َجب٤ِ اُط
بس َى ه
د َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
َ َّللاُ َسثُّ ٌُ ِۚ ْْ كَز َ َج
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş,
şeklinizi de güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir.
Varlıkların Rabbi olan Allah pek yücedir!
(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ث ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ْ َ٣ بس
َّ ُاَٝ ثًب٤ ُ۪ َزثُٚطُِج
َُُٚ ۪ ا َ ََلٙد ثِب َ ْٓ ِش
ٍ غ َّخ َشا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـش٣
َ ْٔ ش
َ اُُّ٘ ُدَٝ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُ َؼب
بس َى ه
َ َ ْاَلَ ْٓ ُش رَجَٝ ْاُخ َِْ ُن
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. O, gündüzü kendini
sürekli kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki
yaratmak da emretmek de O‟nun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah, pek yücedir.
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(Tegabun 64/3)

ش٤
ِ اَٞ َََّٰٔخَِنَ اُغ
ُ َٖغ
ُ  ْاُ َٔ ۪صِٚ ٤ْ َُِاَٝ ْْ ِۚ ًُ  َسَٞ ص
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْزَّٞ ص
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ َٝ ن
ِ ّ ض ِث ْبُ َس
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi ve
yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O‟nadır.

(Mümin 40/65)

َٖ٤۪ٔ ََُٖ ا َ ُْ َس ْٔذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼب٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ  كَب ْدَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََل ا٢
ُّ  ْاُ َسَٞ ُٛ
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.
(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔب٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ ا ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِد ٍذَٛ ٞ ُخُٝ اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ  ِث ْبُ ِو ْغ ْ۠ ِػ٢ّهُ َْ ا َ َٓ َش َس ۪ث
َُٕٝدَُٞثذَا َ ًُ ْْ رَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde yerinde yüzünüzü doğrudan O‟na çevirin,
yalnız Allah‟a boyun eğerek O‟na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.”

(Zümer 39/2)

َٖ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ صب
ن كَب ْػجُ ِذ ه
ً ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِاَِّٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ا
ِ ّ بة ثِ ْبُ َس
Gerçekleri içeren bu Kitab‟ı sana Allah indirmiştir. Öyleyse dinine bir şey katmadan kulluğu Allah‟a yap.

(Mümin 40/66)

٢َّّ٘بدُ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ َ ْاُج٢
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ َِّٗللاِ َُ َّٔب َخب َء
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا ُ ْع ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُ َؼبَٝ
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.”
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(Enam 6/56)

ظ َِ ِْذُ اِرًا
ٕ هُٝ
َ ا َء ًُ ْْ هَ ْذَٞ ْٛ َ َّللاِ هُ َْ ََل اَر َّ ِج ُغ ا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ اَُّز٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ َٓب اَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاَٝ
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.”

(İsra 17/22)

ً ُ ًٓب َٓ ْخزُٞٓ ب َٰاخ ََش كَز َ ْوؼُذَ َٓ ْزًٜ َُِٰ َّللاِ ا
َلٝ
ََل ر َ ْد َؼ َْ َٓ َغ ه
Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma; yoksa yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.

(İsra 17/39)

َْ ََّٜ٘  َخ٢ ۪ ك٠ب َٰاخ ََش كَز ُ ِْ َٰوًٜ َُِٰ َّللاِ ا
 ََل ر َ ْد َؼ َْ َٓ َغ هَٝ  َْي َسث َُّي َِٖٓ ْاُ ِس ٌْ َٔ ِخ٤َُِ ا٠ َٰزْٝ َ َٰر ُِ َي ِٓ َّٔب ا
ساٞ
ً  ًٓب َٓ ْذ ُزَُِٞٓ
Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetler, doğru hükümlerdir. Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma; yoksa
alçalmış ve kovulmuş olarak Cehennem‟e atılırsın.

(Zariyat 51/51)

ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ّ۪ٗ ِب َٰاخ ََش اًٜ َُِٰ َّللاِ ا
ا َٓ َغ هُِٞ ََل ر َ ْد َؼَٝ
“Allah‟ın yanına başka ilah katmayın. Ben O‟nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”

(Mümin 40/67)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ث
اُُٞ ْخ ِش ُخ ٌُ ْْ ِغ ْل ًَل ث ُ َّْ ُِز َ ْجُِـ٣ َّْ ُ طلَ ٍخ ث ُ َّْ ِٓ ْٖ َػَِوَ ٍخ ث
ٍ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َشا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ُ اٌُُٞٗٞ َ شذَّ ًُ ْْ ث ُ َّْ ُِز
ُ َا
ْْ ٌُ َََُِّؼَٝ ٠ٔغ ا
َ ُٓ ا ا َ َخ ًَلُٞ ُِز َ ْجُِـَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْج٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  ًخ ِۚبُٞ٤ش
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
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.
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(Fatır 35/11)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ث
ع ُغ
ٍ َّللاُ َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َشا
 هَٝ
َ َ  ََل رَٝ ٠ َٓب ر َ ْس ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰثَٝ ا ًخبَٝ طلَ ٍخ ث ُ َّْ َخ َؼَِ ٌُ ْْ ا َ ْص
ُ ْٖ ِٓ ص
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ا ََِّل ك۪ٙ ػ ُٔ ِش
ُ َُ ْ٘و٣  ََلَٝ ُ َؼ َّٔ ُش ِٓ ْٖ ُٓ َؼ َّٔ ٍش٣  َٓبَٝ ِ۪ٚٔ ِْ ا ََِّل ِث ِؼ
 ه٠َِة ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػ
َِّللا
ش٤
ٌ  ۪غ٣َ
Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da ruhunuzla eşleşmiş hale getirmiştir. O‟nun
bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir
deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır.

(Rum 30/54)

َه
ظ ْؼلًب
َ  ٍحَّٞ ُح ً ث ُ َّْ َخ َؼ ََ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ هَّٞ ُظ ْؼقٍ ه
َ ظ ْؼقٍ ث ُ َّْ َخ َؼ ََ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َ َخَِو١ َّ۪للاُ اَُّز
ش٣
َ ٣َ  ْخُِ ُن َٓب٣َ ً َجخ٤ْ ش
َ َٝ
ُ ۪ ُْ ْاُوَذ٤ ِ۪ ْاُ َؼَٞ ُٛ َٝ شب ِۚ ُء
Allah sizi güçsüz olarak yaratır; güçsüzlüğün ardından güçlü hale getirir. Güçlülükten sonra da yine güçsüz ve ak
saçlı yapar, kurduğu düzene göre yaratır. Bilen ve ölçüyü koyan O‟dur.

(Nahl 16/70)

َِّٕ ْـًٔب ا٤ش
َ ٍْ ِْ َ ْؼَِ َْ ثَ ْؼذَ ِػ٣  ََل٢ْ ٌَ ُِ  ا َ ْسرَ ٍِ ْاُؼُ ُٔ ِش٠َُِٰ ُ َشدُّ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ َّْ ُ َّللاُ َخَِوَ ٌُ ْْ ث
 هَٝ
ش٣
ٌ ۪ ٌْ هَذ٤ َِّ۪للاَ َػ
ه
Sizi yaratan Allah‟tır sonra vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiğini
bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.

(Yasin 36/68)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ن اَكَ ََل
ِ َِْ  ْاُخ٢ُِ كُٚ َُٗ٘ ِ ٌّ ْغٙ َٓ ْٖ ُٗؼَ ِ ّٔ ْشَٝ
Kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Bunlar akıllarını kullanmıyorlar mı?

(Mümin 40/68)

ِۚ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
َٰ َذُ كَ ِبرَا ه٤
ُ ٌُ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ع
ٕٞ
َ ۪ ُ ْس٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Canı veren O’dur; öldüren de O. O, bir işe karar verirse, sadece “Ol” der ve o şey oluşur.
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(Bakara 2/117 )

َٰ َاِرَا هَٝ ض
ُٕ ٌُٞ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ ُٞو٣َ  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ َ۪ثذ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan odur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey
oluşur.

(Araf 7/158)

ِۚ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪ؼً ٍۨب اَُّز٤۪ٔ  ٌُ ْْ َخ٤ْ ََُِّللاِ ا
ََُِٰٚ ض ََل ا
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِبط ا
 ٍُ هٞع
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َب ا٣َ َْ ُه
ْۖ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
ِ۪ٚ ًَ ِِ َٔبرَٝ ِبّٰلل
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ١ ۪ ِ اَُّز٢
ا ِث هُِٞ٘ٓ ذُ كَ َٰب٤
ّ ّٓ ِ ُ ِ ْاَل٢
ّ ِ اَُّ٘جِٚ ُِ ٞع
َ ۪ ُ ْس٣ َٞ ُٛ ا ََِّل
َُٕٝزَذْٜ َ ُ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رُٙٞار َّ ِجؼَٝ
De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah‟ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet O‟na aittir.
O‟ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O‟dur. Siz Allah‟a inanıp güvenin; nebî olan ümmi resulüne
de. O Resul de Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanıp güvenir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

(Mümin 40/69)

ِۚ ُص َشك
َٕٞ
ِ َب٣ َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َدب ِد٣ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
ْ ُ٣ ٠َّللاِ اَٗه
د ه
Allah’ın ayetleri karşısında haklı çıkmaya çalışanları hiç görmez misin? Bunlar neye dayanarak
halden hale giriyorlar”?
(Lokman 31/20)

َُٚٔ َ ٌُ ْْ ِٗؼ٤ْ َِػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِع َّخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ا ا َ َّٕ هْٝ اََُ ْْ ر َ َش
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ ا َ ْعجَ َؾَٝ ض
َ ََّللا
َ
ش٤
ِ  َثَٝ ً  َشحِٛ ظب
ٍ  ََل ًِزَبَٝ ًٟذُٛ  ََلَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤ََّللاِ ِثـ
 ه٢ُ َدب ِد ٍُ ِك٣ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ ًبغَ٘خ
ٍ ُ۪٘ٓ ة
Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini; sizi, açık ve gizli nimetleriyle kuşattığını görmez
misiniz? Kimi insanlar, bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya
girerler.

(Şura 42/35)

ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪سُٜ َُ ب ِرَ٘ب َٓب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َدب ِد٣ َٖ٣ ۪ ْؼَِ َْ اَُّز٣َ َٝ
Ayetlerimiz üzerinde tartışıp duranlar bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur.
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(Mümin 40/70)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
ُ ۪ ُسِٚع َِْ٘ب ث
ِ ا ثِ ْبُ ٌِزَبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اََُّز
َ َعَِ٘ َْ۠ب ك
َ ثِ َٔب ا َ ْسَٝ ة
َ ْٞ غ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize
gönderdiklerimiz karşısında yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.
(Enam 6/5)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ِ۪ٚا ثُٞٗ ْْ ا َ ْٗ َٰج ۬ ُإا َٓب ًَبِٜ ٤ َ۪أْر٣ ف
َ َ ْْ كُٛ ن َُ َّٔب َخب َء
َ ْٞ غ
ِ ّ ا ثِ ْبُ َسُٞكَوَ ْذ ًَزَّث
Kendilerine gelen o gerçek karşısında yalan yanlış şeylere sarıldılar. Hafife alıp durdukları şeyin haberleri
yakında onlara ulaşacaktır.

(Enam 6/39)

ُّ ٢ثُ ٌْ ٌْ ِكَٝ ٌّْ ص
٠َِٰ ُ َػِْٚ  ْد َؼ٣َ ْ شَأ٣َ ْٖ َٓ َٝ ُِْٚ ِِ ع
َ َ٣ ْٖ َٓ د
ْ ُ٣ َُّللا
ِ اُظُِ َٔب
ش ِب ه
ُ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, karanlıklar içinde kalan sağır ve dilsizler gibidirler. Allah sapık
olduğuna karar verdiği kişiyi sapık sayar, doğru davrandığına karar verdiğini de doğru bir yola koyar.

(Enam 6/49)

َُٕٞغو
ُّ َٔ َ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ غ
ُ َ ْل٣ اُٞٗاة ِث َٔب ًَب
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar, yoldan çıkmalarına karşılık azaba uğrayacaklardır.

(Mümin 40/71)

َُُٕٞ ْغ َسج٣ َُ غ ََل ِع
َّ ُاَٝ ْْ ِٜ  ا َ ْػَ٘ب ِه٢ ۪اِ ِر ْاَلَ ْؿ ََل ٍُ ك
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.
(Rad 13/5)

ْْ ِۚ ِٜ ّا ِث َش ِثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ  ٍذ ا٣ ۪ن َخذ
ٌ ا ِْٕ ر َ ْؼ َدتْ كَ َؼ َدَٝ
ٍ َِْ  خ٢ ۪ ْْ َءاِرَا ًَُّ٘ب ر ُ َشاثًب َءاَِّٗب َُلُٜ ُُْٞ َت ه
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ص َس
ْ َ  َُٰ ِئ َي اٝ۬ ُ اَٝ ْْ ِۚ ِٜ  ا َ ْػَ٘ب ِه٢ ۪ َُٰ ِئ َي ْاَلَ ْؿ ََل ٍُ كٝ۬ ُ اَٝ
ِ ِۚ َُّ٘بة ا
Hayret ediyorsan asıl hayret onların şu sözlerinedir: “Toprak olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten yeni
yaratılmış bir bedende mi olacağız?”. Rablerini görmezlikten gelenler işte onlardır. Halkalar onların
boyunlarında olacaktır. Onlar o ateşin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Sebe 34/33)

ََٗ٘ب ا َ ْٕ َٗ ٌْلُ َشٝبس اِ ْر رَأ ْ ُٓ ُش
ْ ُ َٖ ا ْعز٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّا َث َْ َٓ ٌْ ُش اَٖٝ ا ْعز َ ٌْ َج ُش٣ ۪ا َُِِّزُٞع ِؼل
م
ِث ه
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ُ ا َ ْٗذَادًاَُٚ ََ ٗ َْد َؼَٝ ِبّٰلل
ِ  ا َ ْػَ٘ب٢ ۪ َخ َؼ َِْ٘ب ْاَلَ ْؿ ََل ٍَ كَٝ اة
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ إَُٞٗ ا ََِّل َٓب ًَبْٝ َُ ْدض٣ ََْ ٛ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّز
Güçsüzleştirilmişler büyüklük taslayanlara: "Hayır! Sizler, gece gündüz ustaca hedef saptırma ile Allah'ı
görmezlikten gelmemizi ve O‟na benzer nitelikte varlıklar oluşturmamızı emrediyordunuz." derler. Boyunlarına
taktığımız demir halkalar içinde o azabı görünce de pişmanlıklarını gizlerler. Başlarına gelen, yaptıklarının
karşılığından başka nedir ki?

(Hakka 69/30)

ُُُُِّٙٞ كَـُُٙٝخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ُُِّٙٞص
َ ْ٤
َ ث ُ َّْ ْاُ َد ۪س
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ً َٕ ر َِساُٞع ْجؼ
ُ  ِع ِْ ِغَِ ٍخ رَ ْس٢ ۪ث ُ َّْ ك
ٌُُٙٞ ُِػب كَب ْع
َ بَٜ ػ
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(Hakka 69/33)

ْ٤ِ بّٰللِ ْاُ َؼ ۪ظ
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ُ ًَبَٕ ََلَِّٚٗا
O, Yüce Allah‟a inanıp güvenmezdi.

(İnsan 76/4)

شا٤
ً ۪عؼ
َ َٝ ا َ ْؿ ََل ًَلَٝ ع ََل ِع َ َ۬ل
َ َٖ٣اَِّٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

(Mümin 40/72)

ِۚ ُ ْغ َد ُش٣ بس
َٕٝ
ِ َُّ٘ ا٢ِْ ث ُ َّْ ك٤ِ ۪ٔ  ْاُ َس٢ِك
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.
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(Rahman 55/43)

َُٕٞٓ ب ْاُ ُٔ ْد ِشَٜ ِِة ث
ُ ُّ ٌَز٣ ٢ َّ۪٘ ُْ اَُّزَٜ ۪ َخٙ ِزَٰٛ
İşte suçluların yalan saydıkları Cehennem.

(Rahman 55/44)

ُ َ٣
ٍٕ ِۚ ْ َٰا٤ٍ ۪ٔ َْٖ َز٤َثَٝ بَٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞكٞط
Ateş yığını ile kaynar su arasında döner dururlar.

(Vakıa 56/93)

ْ٤ٍ ۪ٔ كَُ٘ ُض ٌٍ ِٓ ْٖ َز
Kaynar suyun yanına yerleşir,

(Vakıa 56/94)

ْ٤ٍ خُ َخ ۪س٤َ ِِ ص
ْ َ رَٝ
Ayrıca ateş yığınında kızarırlar.

(Mümin 40/73)

ًَُٕٞ َْٖ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ْش ِش٣َ ْْ اُٜ َُ ََ ٤ ۪ث ُ َّْ ه
Sonra onlara şöyle denecek: “ Ortak saydıklarınız nerede?”
(Şuara 26/92)

ََُْٕٖٝ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼجُذ٣َ ْْ اُٜ َُ ََ ٤ ۪هَٝ
Onlara şöyle denir: “Kulluk edip durduklarınız nerede?

(Şuara 26/93)

َٕٝص ُش
ٕ هُٝ
ُ ْ٘ ٣َ ََْ ٛ َِّللا
ِ َ َ ْ٘ز٣ ْٝ َ َٗ ٌُ ْْ اٝص ُش
ِ ِٓ ْٖ د
Hani Allah ile aranıza koyduklarınız? Size yardım edebiliyorlar veya kendileri yardım görüyorlar mı?”
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(Mümin 40/74)

َ َُ ا ِٓ ْٖ هَ ْجٞػ
َٖ٣َّللاُ ْاُ ٌَبكِ ۪ش
ُ ا َػَّ٘ب ثَ َْ َُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٗ ْذُِّٞظ
ع َُّ ه
ٕ هُٝ
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ ُ٣ ْـًٔب ًَ َٰز ُِ َي٤ش
ِ ِٓ ْٖ د
Allah ile kendi aranıza koyduklarınız vardı ya, onlar neredeler? Diyecekler ki “Onlar bizden
ayrıldılar ama aslında biz eskiden de onlardan yardım istemezdik.”. Allah, o kâfirleri, işte bu
tavırlarından dolayı sapık sayar.
(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًُٞ َٖ ا َ ْش َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ث ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َخُٛ ش ُش
ُ  َّ ٗ َْسْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ش َش ًَب ۬ ُؤ ًُ ُْ اَُّز
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak saydıklarınız
nerede?”

(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْش ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ث ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ِكزَْ٘ز
Onları sıkıntıya sokan şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah‟a yemin ederiz ki bizler müşrik değiliz.”

(Enam 6/24)

ُ ْٗ ُ ا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ َٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٰ ا َػُْٞق ًَزَث
َ ََّ ظ
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Kasas 28/62)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اَُٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ اَُّز١
ِ ًَ ش َش
َ بء
Allah onlara şöyle seslenecektir: “Bana eş olarak kurguladıklarınız nerede?”

(Kasas 28/63)

 ُّۘ َْي٤َُِ٘ َِۚب ر َ َج َّشأَْٗب ا٣ْ ََٞ  ْْ ًَ َٔب ؿُٛ َ٘ب٣ْ َٞ ٘ َِۚب ا َ ْؿ٣ْ َٞ َٖ ا َ ْؿ٣ ۪ ۬ ُإ ََل ِء اَُّزَٰٛ  ٍُ َسثََّ٘بْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َز َّن َػ٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
َُٕٝ ْؼجُذ٣َ َّبَٗب٣ِا اَُٞٗٓب ًَب
Cezayı hak edenler diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar, hayallere daldırdığımız kimselerdir; tıpkı bizim daldığımız
gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik.”

(Kasas 28/64)

ُ اٞػ
َُٕٝزَذْٜ ٣َ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ اْٞ َُ اة
ُ  ََ ا ْد٤ ۪هَٝ
َ ِۚ َا ْاُ َؼزُٝ َ  َساَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤ ْغز َ ۪د٣َ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ش َش ًَب َء ًُ ْْ كَذَ َػ
“Eş koştuklarınızı çağırın.” denecek; onlar da çağıracaklar ama çağrılarına cevap alamayacaklar. Artık azap
önlerindedir. Keşke doğru yola girmiş olsalardı.
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(Fussilet 41/47)

ٍ  َٓب ر َ ْخ ُش ُج ِٓ ْٖ ث َ َٔ َشاَٝ غب َػ ِخ
 ََلَٝ ٠ َٓب ر َ ْس ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰثَٝ بَٜ ٓب
َّ ُُ َشدُّ ِػ ِْ ُْ ا٣ ِٚ ٤ْ َُِا
ِ َٔ ًْ َ د ِٓ ْٖ ا
ُ َْٖ٣َ ْْ اِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ ٣َ َٝ ِ۪ٚٔ ِْ ع ُغ ا ََِّل ِث ِؼ
 ٍِۚذ٤َٜ۪ بى َٓب َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ش
َ ََّٗا َٰارُُٞ هَب١ش َش ًَ ۪بء
َ َر
Kıyamet saatinin bilgisi O‟nun iradesindedir. O‟nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar; ne de bir
dişi doğum yapar. Onlara: “Ortaklarım nerede?” diye seslenildiği gün şöyle diyeceklerdir: “Sana açıkça
söylüyoruz; içimizden böyle birini gören olmadı.”

(Fussilet 41/48)

َ َٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ ْذػ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪سُٜ َُ ا َٓبُّٞ٘ظ
َ َٝ
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını anlarlar.

(Mümin 40/75)

ِۚ  ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْٔ َش ُزَٝ ن
َٕٞ
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كَٰٞر ُِ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْل َش ُز
ِ ّ  ِْش ْاُ َس٤َض ِثـ
Başınıza gelen bu şeyler, yaşadığınız yerde hak etmediğiniz zevkleri tatmanıza ve
böbürlenmenize karşılıktır.
(Ahkaf 46/20)

َ ْْ ُ  ْجزَٛ بس ا َ ْر
 ِۚبَٜ ِا ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثَٝ َب٤ْٗ َُّبرِ ٌُ ُْ اُذ٤ َز٢ ّ۪جَبرِ ٌُ ْْ ك٤ِ غ
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ض اَُّز
ْْ ُ ثِ َٔب ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كٕٝ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغز َ ٌْجِ ُشٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْدضْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاُ َس٤َض ثِـ
ِ ُٜ ُاة ْا
َُٕٞغو
ُ ر َ ْل
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Mümin 40/76)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓث
َ َْٞ ا اَثُِٞا ُ ْد ُخ
َ ْ ِۚب كَ ِجئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َخ
“Cehennemde kapılarından, bir daha çıkmamak üzere girin! Kendini büyük görenlerin yeri ne
kötüymüş!”
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(Hicr 15/43)

َٖ٤ُ ْْ ا َ ْخ َٔ ۪ؼُٛ ِػذْٞ َٔ َُ َْ ََّٜ٘ ا َِّٕ َخَٝ
Cehennem bunların hepsinin buluşacağı yerdir.

(Hicr 15/44)

ٌّ ٞغ
ُ  ْْ ُخ ْض ٌء َٓ ْوُٜ ْ٘ ِٓ ة
ٍ ة ُِ ٌُ َِّ ثَب
ٍ اَْٞ ع ْج َؼخُ اَث
َ بَٜ َُ
Cehennem‟in yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların bir bölüğü girer.

(Nahl 16/29)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓث
َ َْٞ ا اَثُِٞكَب ْد ُخ
َ ْب كََِجِئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َخ
“Haydi, girin Cehennem‟in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!”

(Zümer 39/71)

ْ َب كُزِ َسٛ اِرَا َخب ُ۫ ُؤ٠َّ٘ َْ ُص َٓ ًشا َزز هَٜ  َخ٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪نَ اَُّز٤ ۪عَٝ
بَٜ ُ  ْْ خَضَ َٗزُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
٠َِٰ َا ثُُٞزَا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ َٗ ٌُ ْْ ُِوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ْْ ٌُ ّد َس ِث
ِ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ َأْرِ ٌُ ْْ ُس٣ ْْ ََُا
ْ َّ َُٰ ٌِ ْٖ َزوَٝ
َٖ٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠َِة َػ
ِ ذ ًَ ِِ َٔخُ ْاُ َؼزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler, 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 kafirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Mümin 40/77)

ِۚ
َُُٕٞ ْش َخؼ٣ َ٘ب٤ْ ََُّ٘ َي كَ ِب٤َ َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
ْ كَب
 ْػذَ هَٝ َِّٕ ص ِج ْش ا
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ َّللاِ َز ٌّن كَ ِب َّٓب ُٗ ِش
Sabret; Allah'ın sözü yerine gelecektir. Ya onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana gösteririz
veya seni vefat ettiririz. Dönüş Bizedir.
(Yunus 10/46)

 َٓب٠َِٰ ذٌ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ش
 ْْ ث ُ َّْ هُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِخؼ٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ  ْْ اُٛ ُ  َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ اِ َّٓب ُٗ ِشَٝ
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bize olacaktır. Üstelik
yaptıkları her şeyin şahidi Allah‟tır.
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(Rad 13/40)

بة
ُ غ
َ َ٘ب ْاُ ِس٤ْ َِ َػَٝ ُ َْي ْاُ َج ََلؽ٤ََِّ٘ َي كَ ِبَّٗ َٔب َػ٤َ َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
َ َّ٘ َي َث ْؼ٣َ ا ِْٕ َٓب ُٗ ِشَٝ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sana düşen yalnızca tebliğdir.
Hesabını sormak bizim işimizdir.

(Mümin 40/78)

 َٓبَٝ  َْي٤َِص َػ
ْ ص
ْ ص
ُ ع َِْ٘ب ُس
ُ  ْْ َٓ ْٖ َُ ْْ َٗ ْوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ  َْي٤َِصَ٘ب َػ
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٓ ع ًَل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ْ
ِۚ َ ٍخ ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه٣ ثِ َٰب٢
َُ٘ب ُِ َيٛ  َخغ َِشَٝ ن
ُ ًَبَٕ ُِ َش
َّللاِ كَ ِبرَا َخب َء ا َ ْٓ ُش ه
ِ َُّللاِ ه
ِ ّ  ِث ْبُ َس٢
َ ع
َ َِأر٣ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
َُِْٕٞاُ ُٔج ِْط
Senden önce de elçiler gönderdik; kiminin hikâyesini sana anlattık, kimininkini de anlatmadık.
Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş gerçekten biter. Boş
işlere dalanlar orada kaybederler.
(Rad 13/38)

ْ
 ٍخ٣َ  ِث َٰب٢
ُ  َٓب ًَبَٕ ُِ َشَٝ ًَّخ٣رُ ِ ّسَٝ ا ًخبَٝ  ْْ ا َ ْصُٜ َُ  َخ َؼ َِْ٘بَٝ ع ًَل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ َِأر٣ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
بة
ٌ َ َّللاِ ُِ ٌُ َِّ ا َ َخ ٍَ ًِز
ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه
Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler, evlatlar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah‟ın izni olmadan bir ayet, bir
mucize getiremez. Her çağın bir Kitab‟ı vardır.

(İbrahim 14/11)

ْ َُهَب
 َٓبَٝ ۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ َ ُٔ ُّٖ َػ٣ ََّللا
ُ  ْْ ُسُٜ َُ ذ
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ٌُ ُِْ ْْ ا ِْٕ ٗ َْس ُٖ ا ََِّل ثَش ٌَش ِٓثُٜ ُِع
َ ِْ غ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ ََّللاِ ك
ُ َِ ٌُ ْْ ث٤ًَِبَٕ ََُ٘ب ا َ ْٕ َٗأْر
 ه٠َِ َػَٝ َِّللا
بٕ ا ََِّل ثِ ِب ْر ِٕ ه
ٍ ط
Elçileri onlara dedi ki: “Doğru, biz de tıpkı sizin gibi bir insanız. Ama Allah, gerek gördüğü kullarına iyilikte
bulunur. Allah‟ın izni olmadan size boyun eğdirecek bir delil getirmek bizim elimizde değildir. Müminler, yalnız
Allah‟a güvenip dayansınlar.

(Mümin 40/79)

ُّۘ ًُُِ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ اُٞبّ ُِز َ ْش ًَج
َه
َٕٞ
َ  َخ َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْٗ َؼ١ َّ۪للاُ اَُّز
Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sizin için yaratan
Allah'tır.
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(Enam 6/142)

ُ ا ُخُٞ ََل رَزَّجِؼَٝ َُّللا
َ ٤ْ ش
َّ ُد ا
ً كَ ْشَٝ ًَُخُٞٔ  َِٖٓ ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ َزَٝ
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
ِ اَٞ ط
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ شب
ِ ط
ٌ  ُٓ ۪جٌُّٝ َػذ
ٖ٤
Hayvanların bazısı yük taşımak, bazısı da binmek içindir. Allah'ın size azık olarak verdiklerini yiyin. Şeytanın
izinden gitmeyin. O sizin açık düşmanınızdır.

(Nahl 16/5)

ْۖ ًُُِ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ِف ٌء
َٕٞ
ْ ب دَٜ ٤ ۪ ِۚب َُ ٌُ ْْ كَٜ َبّ َخَِو
َ  ْاَلَ ْٗ َؼَٝ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan
yiyecek de edinirsiniz.

(Mümin 40/80)

ََُِٕٞٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْس٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ًُ سُٝ
ُ ٢ ۪ب َزب َخخً كَٜ ٤ْ َِا َػُٞ ُِز َ ْجُِـَٝ ب ََٓ٘ب ِك ُغَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
ِ صذ
Onlarda, yararlanabileceğiniz çok şey vardır. İçinizdeki bir ihtiyacı onların üstlerinde
karşılamanız için de. Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.
(Müminun 23/21)

ُ ُ ث٢ ۪ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب ك٤ ۪ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َُ ِؼج َْشح ً ُٗغْو٢ا َِّٕ َُ ٌُ ْْ ِكَٝ
بَٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ شح٤
َ ۪ب ََٓ٘ب ِك ُغ ًَثَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ بَٜ ِٗ ٞط
ًَُُِٕٞ ْ رَأ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da sizin için dersler vardır. İçlerinde olandan size içiririz. Size birçok
yararları vardır. Onlardan yersiniz de.

(Müminun 23/22)

ََُِٕٞٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْس٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ
Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Zuhruf 43/12)

َُٕٞ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َٓب ر َ ْش ًَجَٝ  َخ َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُلُ ِْ ِيَٝ بَٜ ًَُِّ ا َجَٝ  َخَِنَ ْاَلَ ْص١ ۪اَُّزَٝ
O, bütün çiftleri yaratan Allah‟tır. Size hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.
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(Zuhruf 43/13)

ُ ٠َِٰ ا َػُٞ ُ۫ َ ُِز َ ْغز
١ ۪ع ْج َسبَٕ اَُّز
ُ اُُُٞٞرَوَٝ ِٚ ٤ْ َِز ُ ْْ َػ٣ْ َٞ َ ا ِٗ ْؼ َٔخَ َس ِثّ ٌُ ْْ اِرَا ا ْعز۪ٝ ث ُ َّْ ر َ ْز ًُ ُشٙسٞ
ِ ُٜ ظ
َٖ٤ ُ۪ٗ ُٓ ْو ِشَُٚ  َٓب ًَُّ٘بَٝ زَاَٰٛ ع َّخ َش ََُ٘ب
َ
Bunlar üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini hatırlamalı ve şöyle
demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah‟a boyun eğeriz; yoksa bunu kendiliğimizden başaramazdık.

(Mümin 40/81)

ََّٕٝللاِ ر ُ ْ٘ ٌِ ُش
ِ َب٣ َٰا١
د ه
َّ َ  كَبٚۗ ۪ َِبر٣ ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪ش٣َٝ
O, size âyetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?
(Nahl 16/82)

ُ  َْي ْاُجَ ََل٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ُ ؽ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Yüz çevirirlerse sana düşen sadece her şeyi açıklayan bir tebliğdir.

(Nahl 16/83)

َٕٝ ُْ ْاُ ٌَب ِك ُشُٛ ا َ ًْث َ ُشَٝ بَٜ َُٗٝ ْ٘ ٌِ ُش٣ َّْ ُ َّللاِ ث
َ َٔ َٕ ِٗ ْؼُٞ ْؼ ِشك٣َ
ذ ه
Allah‟ın nimetini bilirler ama itiraf etmezler. Onların çoğu kâfirdir.

(Enbiya 21/50)

َُٕٝ ُٓ ْ٘ ٌِ ُشَُٚ ْْ ُ ُ اَكَب َ ْٗزٙبس ٌى ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
َ َزَا ِر ًْ ٌش ُٓجَٰٛ َٝ
Bu Kur‟ân bereketli doğru bilgidir; onu Biz indirdik . Şimdi siz bunu inkar mı ediyorsunuz?

(Müminun 23/69)

ُّۘ ُ ُٓ ْ٘ ٌِ ُشَُٚ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُٞع
َٕٝ
ُ ا َسَُٞ ْؼ ِشك٣ ْْ َُ ّْ َ ا
Ya da elçilerini tanımıyorlar da onun için mi inkar ediyorlar?
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(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْث َ َشُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِبسا ك
ً َ  َٰاثَٝ ً حَّٞ ُشذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ض كَ َٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar
oralarda bunlardan daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları,
onların bir işine yaramadı.
(Duhan 44/25)

ٍ ا ِٓ ْٖ َخَّ٘بًُٞ ًَ ْْ ر َ َش
ٕٞ
ُ َٝ د
ٍ ُ ٤ػ
Arkalarında nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar,

(Duhan 44/26)

ْ٣ٍ  َٓوَ ٍبّ ًَ ۪شَٝ ٍعٝ ُص ُسَٝ
Nice ekinler ve görkemli konaklar...

(Duhan 44/27)

َٖ٤ٜ۪ ًِ ب كَبَٜ ٤ ۪ا كَُٞٗٗ ْؼ َٔ ٍخ ًَبَٝ
Zevk aldıkları nice nimetler…

(Duhan 44/28)

َٖ٣ ًٓب َٰاخ َ۪شْٞ ََب هٛ َسثَْ٘بْٝ َ اَٝ ًَ َٰز ُِ ْ۠ َي
Hepsi geride kaldı. Biz de onları başka bir halka verdik.

(Duhan 44/29)

َ ْ٘ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ ض
ْ ٌَ كَ َٔب َث
َٖ٣ظ ۪ش
َّ ُ ُْ اِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ  ْاَلَ ْسَٝ غ َٔب ُء
Firavun‟a ve ordusuna ne gök ağladı, ne de yer. Onlara yeni bir fırsat da verilmedi.

(Al-i İmran 3/137)

ُ ْٗ ض كَب
ْ َِهَ ْذ َخ
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ُ ْْ ٌُ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ ع٘ ٌَٖ كَ ۪غ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
Sizden önce de doğru yolda olan niceleri yaşadı gitti. Yeryüzünü dolaşın da yalana sarılanların sonu nasıl olmuş
bir görün!
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(Furkan 25/38)

شا٤
ْ َ اَٝ دَ ۬اُٞٔ َ ثَٝ  َػبدًاَٝ
َّ بة
ّ ِ اُش
ً َْ۪ٖ َٰر ُِ َي ًَث٤ًٗب َثٝهُ ُشَٝ ط
َ ص َس
Ad‟ı, Semud‟u, Res‟lileri ve bunların arasında yaşayan nice nesilleri de yok ettik.

(Furkan 25/39)

شا٤
ً  ًُ اَل رَج َّْشَٗب رَزْ ۪جَٝ ٍَ ُّۘ ُ ْاَلَ ْٓثَبَُٚ ظ َش ْثَ٘ب
َ  ًُ اَلَٝ
Hepsine örnek alacakları bu olayları anlatmıştık. Hepsini de kırdık geçirdik.

(Furkan 25/40)

َ َٓ د
ْ  ا ُ ْٓ ِط َش٢ ۪ ِخ اَُّز٣َ  ْاُوَ ْش٠َِا َػْٞ َ َُوَ ْذ اَرَٝ
ا ََلُٞٗ ِۚب َث َْ ًَبَٜ َْٗٝ  َش٣َ اٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ ََِ ِء اَكْٞ غ
َّ ُط َش ا
ُ ُٗ َٕٞ ْش ُخ٣َ
ساٞ
ً ش
Felâket yağdırılmış o yerlere elbette uğramışlardır. Şimdiye kadar oraları hiç mi görmediler? Aslında bunlar,
tekrar dirilmeyi beklemiyorlar.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َزبمَ ِثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ِث َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُز
ِ َّ٘ب٤ِ  ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َخب َءر
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey
başlarına geliverdi.
(Hicr 15/10)

َٖ٤ َُّ۪ٝ ََغِ ْاَل٤ ِش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Senden önceki insan topluluklarına da elçiler gönderdik.

(Hicr 15/11)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍٍ ا ََِّل ًَبٞع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ٤ َ۪أْر٣  َٓبَٝ
Onlara ne zaman bir elçi gelse mutlaka hafife almışlardır.

(Enbiya 21/41)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ِٓ اٝع ِخ ُش
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
َ َٖ٣ ۪ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَ َسبمَ ِثبَُّز
Senden önce gelen elçiler de böyle hafife alınmışlardı. Hafife aldıkları azap, o elçilerle eğlenenlerin başına geldi.
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(Yasin 36/30)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍٍ ا ََِّل ًَبٞع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ٤ ۪أْر٣َ  ْاُ ِؼ َجب ِِۚد َٓب٠َِب َز ْغ َشح ً َػ٣َ
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.

(Zuhruf 43/7)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍ ا ََِّل ًَب٢
ّ  ْْ ِٓ ْٖ َٗ ِجِٜ ٤ َ۪أْر٣  َٓبَٝ
Onlara hangi nebi gelse mutlaka hafife alırlardı.

(Zuhruf 43/8)

ْ  ْْ َثُٜ ْ٘ ِٓ َّشذ
ً ط
َٰ َٓ َٝ شب
َ َ َِ ٌَْ٘ب اْٛ َ كَب
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َٓث َ َُ ْاَل٠ع
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْش ِشٚ ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْزذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٞعَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah’ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı
tanımıyoruz."
(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا ُِ َٔبُٝا َُ َؼبدُّٝ ُسدْٞ ََُٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجُُٞ ْخل٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ َُ َث َْ ثَذَا
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

(Nahl 16/86)

ُ  ۬ ُإ ََل ِءَٰٛ ا َسثََّ٘بُُٞ ْْ هَبُٛ ش َش ًَب َء
ُ اًُٞ َٖ ا َ ْش َش٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
ْٖ ِٓ اٞػ
ُ َٖ ًَُّ٘ب َٗ ْذ٣ ۪ش َش ًَب ۬ ُؤَٗب اَُّز
ِۚ  ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ٌَب ِرثْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َُِا اْٞ َِٗ ِۚ َي كَب َ ُْوُٝد
َُٕٞ
Ortak koşanlar, Allah‟a ortak saydıkları kişileri gördüklerinde derler ki: “Rabbimiz! Ortak sayıp senden önce
yardıma çağırdıklarımız işte bunlardır.”. Onlar hemen şu karşılığı verirler: “Sizler kesinlikle yalancı
kimselersiniz.”

(Nahl 16/87)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َّ ُ َٓئِ ٍۨ ٍز اْٞ َ٣ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
Uydurdukları şeylerin işlerine yaramadığı gün Allah‟a teslim olduklarını dile getirirler.
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(Sebe 34/51)

ت
َ ْٞ َا كَ ََل كٞػ
ُ  اِ ْر كَ ِضٟ ر َ َٰشْٞ ََُٝ
ٍ ٣بٕ هَ ۪ش
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ اُٝا ُ ِخزَٝ د
Kıskıvrak yakalandıkları ve kaçma imkânları da kalmadığı sırada, onlara nasıl titreme geldiğini bir görsen!

(Sebe 34/52)

 ٍِۚذ٤بٕ ثَ ۪ؼ
ُ َٝب
ُ َّ٘ ُْ اُزُٜ َُ ٠اَٗهَٝ ِٚۚ ۪ ا َٰا ََّٓ٘ب ِثُُٞهَبَٝ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ ػ
“Tamam biz ona inandık." derler ama o kadar uzaklaşmışken ona nereden ulaşacaklar?

(Sebe 34/53)

 ٍذ٤بٕ َث ۪ؼ
ِ ٤ْ ََٕ ِث ْبُـُٞ ْو ِزك٣َ َٝ َُ ِۚ ۪ ِٓ ْٖ هَ ْجٚا ِثٝهَ ْذ ًَلَ ُشَٝ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ ت
Oysa daha önce görmezlikten gelerek uzakça bir yerden karanlığa taş atıyorlardı.

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ِِٙۚ ۪  ِػ َجبد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ عَ٘ب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ ُي٣َ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları
hakkında, öteden beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o
zaman kaybederler.
(Yunus 10/51)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِدٚهَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِثَٝ َٖ۪ َٰا ُْ َٰـٚهَ َغ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَٝ اَث ُ َّْ اِرَا َٓب
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz? O zaman size şöyle denecektir: “Şimdi mi? Cezanın
çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”.

(Yunus 10/52)

َ َٖ٣ ۪ ََ َُِِّز٤ ۪ث ُ َّْ ه
ََُٕٕٞ ا ََِّل ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِغجْٝ َ ََْ ر ُ ْدضٛ اة ْاُ ُخ ِْ ِِۚذ
َ َا َػزُٞهُٝا رُٞٔ َِظ
İlerisinde yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: “Kalıcı azabı tadın bakalım. Kazandığınızın
karşılığından başka ne görecektiniz!”
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(Şura 42/45)

ُ ْ٘ ٣َ ٍِّ َُّٖ َِٖٓ اُز٤ب خَب ِش ۪ؼَٜ ٤ْ ََِٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣ ْْ ُٜ ٣ر َ َٰشَٝ
َ ْٖ ِٓ َٕٝظ ُش
َٖ٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ ٍ ٢
ّ غ ْشفٍ َخ ِل
َّ َِّٕ  َٔ ِخ ا َ ََل ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
٢ َ۪ٖ ك٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِش٣ َ۪ٖ اَُّز٣ا ا َِّٕ ْاُخَب ِع ۪شَُٞ٘ٓ َٰا
ْ٤ٍ ۪ة ُٓو
ٍ َ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.

(Şura 42/46)

ٍَ ٤ع ۪ج
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ع ِِ َِ ه
ٕ هُٝ
ُ ْ٘ ٣َ ب َء٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ ِٓ ْٖ اُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ
َ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َٗٝص ُش
Allah ile aralarına girip kendilerine yardım edecek bir dostları da olmayacaktır. Allah‟ın sapık saydığı kişiye
bütün yollar kapanır.
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