FUSSİLET SURESİ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
ر ثِ هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Fussilet 41/1)

ْ َٰؽ
HA! MİM!

(Fussilet 41/2)

ْ٤َِۚ اُش ۪ؽ
َّ ِٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َِٖٓ ٌَ ٣ر َ ْ٘ ۪ض
İyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 41/3)

َۙ ُٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ ًَّب ُِو٤ُِ هُ ْش َٰاًٗب َػ َشثَُٚبر٣ذ َٰا
ْ َِص
َٕٞ
ٌ َ ًِز
ّ ِ ُبة ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar halinde açıklanmıştır.
(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْؾذ٣ ْٝ َ َٕ اَُٞزَّو٣ ْْ ُٜ ََِّ ِذ َُؼ٤ ۪ػَٞ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ ۪ص َّش ْكَ٘ب ك
 ْْ ِر ًْ ًشاُٜ َُ ِس
َ ُ هُ ْش َٰاًٗبٙ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ
َ َٝ ًّب٤ِػ َشث
Biz bunu böylece Arapça kur'ânlar halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye tehditleri onun
içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.
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(Ta Ha 20/114)

َٰ ُ ْو٣ ْٕ َ  ََل ر َ ْؼ َغ َْ ِث ْبُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اَٝ َّللاُ ْاُ َٔ ِِيُ ْاُ َؾ َۚن
 ه٠َُكَز َ َؼب
ِ ّهُ َْ َسةَٝ َُٚۘ ُ٤ ْؽَٝ  َْي٤َُِ ا٠ع
 ِػ ِْ ًٔب٢ ِ۪ٗص ْد
Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'ânın vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme.
“Rabbim ilmimi artır.” de.

(Zümer 39/27)

َۚ َزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ٍَ َُ َؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
َٕٝ
ِ َُِِّ٘ ظ َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur’an’da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.

(Zümer 39/28)

ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ َِّطٍ َُ َؼَٞ  ِػ١ ۪ َْش ر٤ًّب َؿ٤هُ ْش َٰاًٗب َػ َش ِث
Örneği, çarpıklığı olmayan, Arapça âyetler kümesi halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.

(Zuhruf 43/2)

ٖ٤
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ
ِ َۙ ة ْاُ ُٔ ۪ج
Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.

(Zuhruf 43/3)

َۚ ًُِّب َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؼ ِو٤ُ هُ ْشءَٰ ًٗب َػ َش ِثٙاَِّٗب َع َؼ َِْ٘ب
َٕٞ
Onu, Arapça kur’anlar haline getirdik; belki aklınızı kullanırsınız

(Fussilet 41/4)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٛ ض ا َ ًْض َ ُش
ً َ۪ٗزَٝ شا٤
ً ثَ ۪ؾ
َ ش َۚا كَبَػ َْش٣
Müjdeleyen ve uyaran bir yapıdadır ama çokları ondan yüz çevirir; dinlemezler.
(Neml 27/1)

ٖ٤
ٍ  ًِزَبَٝ ِٕ َبدُ ْاُوُ ْش َٰا٣َٰغ ۠ٓظ رِ ِْ َي َٰا
ٍ َۙ ة ُٓ ۪ج
TA! SİN! Bunlar Kur’ân’ın, bu açık Kitab’ın ayetleri;
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(Neml 27/2)

َۙ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟثُ ْؾ َٰشَٝ ًٟذُٛ
َٖ٤
Doğruyu gösteren ve o müminler için müjdeler içeren kitabın âyetleridir.

(Meryem 19/97)

ّ َغبِٗ َي ُِزُج
 ًٓب ُُذًّاْٞ َ۪ هٚر ُ ْ٘ز َِس ِثَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔزَّوِٚ ؾ َِش ِث
َّ َ٣ كَ ِبَّٗ َٔب
َ ِِ ُ ِثٙغ ْشَٗب
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(Enbiya 21/45)

َُٕٝ ْ٘زَ ُس٣ َ ْغ َٔ ُغ اُصْ اُذ َػب َء اِرَا َٓب٣  ََلَٝ ِ ٢َۘ  ْؽَٞ ُهُ َْ اَِّٗ َٔب ا ُ ْٗز ُِس ًُ ْْ ثِ ْب
De ki “Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları sırada yapılan çağrıyı işitmezler.”

(Şura 42/7)

 َّ ْاُ َغ ْٔغِ ََلْٞ َ٣ ر ُ ْ٘ز َِسَٝ بَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ًّٟب ُِز ُ ْ٘ز َِس ا ُ َّّ ْاُوُ َٰش٤ َْي هُ ْش َٰاًٗب َػ َش ِث٤ََُِ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ٌ كَ ۪شَٝ  ْاُ َغَّ٘ ِخ٢ِن ك٣
ٌ  كَ ۪شِٚ ٤ ْ۪ت ك
ش٤
َّ ُ ا٢ِن ك٣
َ ٣َس
ِ ۪غؼ
İşte böyle. Bunu sana, Arapça kur’anlar halinde vahyettik ki Anakent’te ve çevresinde olanları uyarasın.
Geleceğinden şüphe olmayan toplanma günü konusunda da uyarasın. Bir kesim Cennette, bir kesim de alevli
ateşin içinde olacaktır.

(Fussilet 41/44)

ْ َِص
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ ََل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاًٗب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ  َػ َش ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء َۘا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ا٠ًٔ ػ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ َ۪ٕ كُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽلَب ٌءَٝ ًُٟذٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍذ٤بٕ ثَ ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa kaynağı kitaptır. İnanmayanların sanki
kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden seslenilen kişiler gibidirler.
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(Fussilet 41/5)

بة
ٌ ِ٘ َي ِؽ َغ٤ْ َثَٝ َِ٘٘ب٤ْ َ ِٓ ْٖ ثَٝ  ْه ٌشَٝ  َٰارَاَِٗ٘ب٢ ۪كَٝ ِٚ ٤ْ ََُِٗب اٞػ
ُ  ا َ ًَِّ٘ ٍخ ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ ۪ثَُ٘ب كُُِٞا هُُٞهَبَٝ
َُِٕٞٓب
ِ كَب ْػ َٔ َْ اََِّٗ٘ب َػ
Şunu söylerler: “Senin çağrına gönlümüz kapalı, kulaklarımız tıkalıdır; aramızda da perde var.
Bizim işimiz yolunda; sen kendi işine bak.”
(Enam 6/25)

ِْٕ اَٝ  ْه ًشاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ  َۚ َْي٤ََُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
زَا ا ََِّلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا َعب ُ۫ ُؤ َى٠ب َؽز هَٜ ا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍخ ََل٣ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َش٣
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ بغ
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur’ân’a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün delilleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki: “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”

(Araf 7/179)

َۘ ِ ْٗ اَل
ُ ٌٖ ََل٤ ْْ ا َ ْػُٜ ََُٝ  َۘبَٜ َٕ ِثُٜٞ ََ ْلو٣ ة ََلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شا َِٖٓ ْاُ ِغ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَضَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗب ُِ َغَٝ
ٌ َ ْْ َٰارُٜ ََُٝ  َۘبَٜ َِٕ ثْٝص ُش
ُْ ُٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ظَ ا
َ َ ُ ْْ اٛ َْ َ َُٰئِ َي ًَ ْبَلَ ْٗ َؼ ِبّ ثٝ۬ ُ ب اَٜ َِٕ ثَُٞ ْغ َٔؼ٣ إ ََل
ِ ُج٣
َُِِْٕٞاُـَبك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
gerçeği kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar en’âm
yani koyun, keçi, sığır ve deve gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Lokman 31/7)

ّ َ ْه ًش َۚا كَجَٝ ِٚ ٤ْ َُٗ اُر٢ ۪ب ًَب َ َّٕ كَٜ َ ْغ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ  ُٓ ْغز َ ٌْجِ ًشا ًَب٠ُهَٝ َبرَُ٘ب٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
ة
ٍ ُ ثِؼَزَاٙؾ ِْش
ْ٤ٍ َُ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.
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(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ا َ ْكـِذَ َۘح ً كَ َٔب ا َ ْؿَٝ بسا
ً ص
َ ْْ ُٜ َُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ ۪ َٔب ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْذ َٓ ٌََّّ٘بَٝ
َ ا َ ْثَٝ ع ْٔؼًب
ْْ ِٜ  َؽبمَ ِثَٝ َِّللا
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبُٝ ْغ َؾذ٣َ اُٞٗءٍ اِ ْر ًَب٢َ
د ه
ُ ص
َ
َ  ََل ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ ؽُٜ ُ  ََل ا َ ْكـِذَرَٝ ْْ ُٛ بس
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثَُٞٗٓب ًَب
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri ve karar
verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne kulakları, ne gözleri ne de
yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları başlarına geldi.

(Fussilet 41/6)

ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٔب ا٢
ُٙٝا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ ِٚ ٤ْ َُِا اُٞٔ ٤ ۪اؽذٌ كَب ْعزَو
َّ َُِ ا٠ َٰؽُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
َۙ ً۪  ٌَ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِش٣ْ َٝ َٝ
َٖ٤
De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona
yönelin ve günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Müşriklerin çekeceği var.
(Kehf 18/110)

ِّ۪ٚا ُِوَب َء َسثَٞ ْش ُع٣ َٕاؽ َۚذٌ كَ َٔ ْٖ ًَب
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ َٰؽُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
۪ ا َ َؽذًاُّٚ ْؾ ِش ْى ثِ ِؼجَبدَحِ َس ِث٣  ََلَٝ صب ُِ ًؾب
َ َ ْؼ َٔ َْ َػ َٔ ًًل٤ِْ َك
De ki: "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na ortak saymasın."

(Enbiya 21/108)

َُٕٞٔ ِِ  َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٜ َاؽ َۚذ ٌ ك
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ َٰؽُٞ٣ هُ َْ اَِّٗ َٔب
De ki: “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O’na teslim olursunuz değil mi?”

(Fussilet 41/7)

َٰ ْ ِ ْْ ثُٛ َٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُُٕٞإْ ر٣ َٖ ََل٣ ۪اََُّز
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ ِبَل ِخ َشح
Onlar zekât vermez, öbür dünyayı görmezlikten gelirler.
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(Müddesir 74/42)

ع َو َش
َ ٢ ۪عَِ ٌَ ٌُ ْْ ك
َ َٓب
Onlara; “Sizi Sakar’a sürükleyen ne oldu?” diye sorarlar.

(Müddesir 74/43)

َۙ ِّ۪ ص
َٖ٤
َ ُٔ ُا َُ ْْ َٗيُ َِٖٓ ْاُُٞهَب
Onlar da; “Biz namaz kılan kişiler değildik.” derler.

(Müddesir 74/44)

َۙ ٌ۪ ط ِؼ ُْ ْاُ ِٔ ْغ
ْ ُٗ َُُ ْْ َٗيَٝ
َٖ٤
“Yoksulları doyurmazdık.

(Müddesir 74/45)

َۙ ض َٓ َغ ْاُ َخبئِ ۪عٞ
َٖ٤
ُ  ًَُّ٘ب َٗ ُخَٝ
Dünyaya dalanlarla dalar giderdik.

(Müddesir 74/46)

ٖ٣ّ
ُ ّ ًَُّ٘ب ُٗ ٌَزَٝ
ِ َۙ ۪ ِّ اُذْٞ َ٤ِة ِث
Hesap günü konusunda da yalan söylerdik.

(Müddesir 74/47)

ُٖ ٤ ۪و٤َ َُ٘ب ْا٤ ا َ َٰر٠َؽز ه
Sonunda ölüm geldi çattı.” derler.

(Müddesir 74/48)

َّ ُؽلَب َػخُ ا
َ ْْ ُٜ ُكَ َٔب ر َ ْ٘لَؼ
َٖ٤ؾبكِ ۪ؼ
Artık şefaatçilerinin şefaati onlara bir fayda vermez.

(Fussilet 41/8)

ٕٞ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٍ ُْ٘ٔ َٓ  ُْش٤ ْْ ا َ ْع ٌش َؿُٜ َُ د
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar da tükenmek bilmeyen bir ödül alacaklardır.
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(Fussilet 41/9)

ُ ا َ ْٗذَادًا َٰر ُِ َي َسةَُٚ ََُِٕٞر َ ْغؼَٝ ِْٖ ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪ض ك
َ  َخَِنَ ْاَلَ ْس١ َ۪ٕ ثِبَُّزٝهُ َْ اَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ٌْلُ ُش
َۚ ۪ٔ َُْاُ َؼب
َٖ٤
De ki: “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen
siz misiniz? O, tüm varlıkların Rabbidir.”
(Enam 6/71)

ُ َ٣  ََلَٝ َ ْ٘لَؼَُ٘ب٣ َّللاِ َٓب ََل
ُ هُ َْ اََٗ ْذ
َُّللا
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ  ا َ ْػوَب ِثَ٘ب ثَ ْؼذَ اِ ْر٠َِٰ ُٗ َشد َػَٝ عشَٗب
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
َۖ  َْش٤ض َؽ
َّ ُُ اْٚرَٞ ْٜ َ  ا ْعز١ًَِبَُّز
ُ بغ
َْ ُ ائْزَِ٘ب هَٟذُٜ ُ ْا٠َُُِ اَٚٗٞػ
۪ َ٤ؾ
ٌ ص َؾ
ُ َ ْذ٣ بة
ْ َ ُ اَُٚ َٕا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِٖ ك٤
َۙ ۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشَٗب ُُِ٘ ْغ ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُؼَبَٝ ٟ َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
َٖ٤
 هَٟذُٛ َِّٕ ا
De ki:“Allah ile aranıza koyduklarınızdan bize ne yarar sağlayacak, ne de zarar verebilecek olanı yardıma
çağırıp da Allah bizi yola getirmişken izlerimiz üzerine gerisin geriye mi çevrilelim?" Ahalisi: “Bize gel” diye
doğru yola çağırdığı halde şeytanların bir yerde arzusuna uydurup şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım?” De ki
“Doğru yol Allah'ın yoludur. Biz, varlıkların Rabbine teslim olma emri aldık.”

(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ْ َ٣ بس
َّ ُاَٝ ض ً َۙب٤ ُ۪ َؽضُٚطُِج
َُُٚ ۪ ا َ ََلٙد ثِب َ ْٓ ِش
ٍ غ َّخ َشا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـؾ٣
َ ْٔ ؾ
َ اُ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسة ْ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.

(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ْْ ًُ  َسَٞ ص
َّ ُاَٝ اسا
ُ َٖغ
ً ض هَ َش
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ص
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ َّ۪للاُ اَُّز
َ َٝ غ َٔب َء ثَِ٘ب ًء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسة ْاُ َؼب
ِ ّجَب٤ِ اُط
بس َى ه
د َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
َ ََّللاُ َسث ٌُ َۚ ْْ كَزَج
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!
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(Tur 52/35)

َ  ِْش٤ا ِٓ ْٖ َؿُٞا َ ّْ ُخ ِِو
َُٕٞ ُْ ْاُخَب ُِوُٛ ّْ َ ءٍ ا٢ْ ؽ
Onlar yoktan mı yaratıldılar yoksa yaratan kendileri mi?

(Tur 52/36)

َُِٕٞ٘هُٞ٣ ض ثَ َْ ََل
ِ اَٞ ََّٰٔا اُغُٞا َ ّْ َخَِو
َ َۚ  ْاَلَ ْسَٝ د
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.

(Fussilet 41/10)

ا ًءَٞ ع
َ ّ ٍَّب٣َ ا َ ْس َث َؼ ِخ ا٢ ۪ب كَٜ َ ارَٞ ب ا َ ْهَٜ ٤ ۪هَذ ََّس كَٝ بَٜ ٤ ۪بس َى ك
َ  َثَٝ بَٜ  ِهْٞ َ ِٓ ْٖ ك٢
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ ۪ َع َؼ ََ كَٝ
َٖ٤ ِِ۪غبئ
َّ ُِِ
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin
gıdanın ölçüsünü dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O’dur.
(Rad 13/3)

بَٜ ٤ ۪د َع َؼ ََ ك
ِ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َشاَٝ بسا
ً َٜ ْٗ َ اَٝ ٢
َ  َٓذَّ ْاَلَ ْس١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ ۪ َع َؼ ََ كَٝ ض
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪بس ا َِّٕ ك
َٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـؾ٣ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َعْٝ َص
Yeryüzünü uzatan, içine sabitleyici dağlar ve ırmaklar yerleştiren ve orada her üründen iki eşi oluşturan O’dur.
Gündüzü de gece ile örter. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler /göstergeler vardır.

(Enbiya 21/31)

َُٕٝزَذْٜ ٣َ ْْ ُٜ َِّعجُ ًًل َُ َؼ
ُ ب كِ َغب ًعبَٜ ٤ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ْْ ِٜ ذَ ِث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ
َ ا ِعَٝ ض َس
Onları savurup batırmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin
vadiler, yollar oluşturduk.

(Enbiya 21/32)

ً ُٞع ْولًب َٓ ْؾل
َُٕٞب ُٓ ْؼ ِشظَٜ َِبر٣ ْْ َػ ْٖ َٰاُٛ َٝ ظ َۚب
َّ ُ َع َؼ َِْ٘ب اَٝ
َ غ َٔب َء
Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün göstergelerinden yüz çeviriyorlar.

8

(Kaf 50/7)

َۙ ٜ۪ طٍ َثْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ صَٜ ٤ ۪ا َ ْٗجَزَْ٘ب كَٝ ٢
َ  ْاَلَ ْسَٝ
ٍظ٤
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ َ۪٘ب ك٤ْ َا َ ُْوَٝ َبٛض َٓذَ ْدَٗب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine kazık gibi çaktık. Orayı güzelleştiren her bitkinin erkeğini de
dişisini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ت
ٍ ٤ ُ۪٘ٓ ػ ْج ٍذ
َ َِّ ٌُ ُِ ٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً ْص َشح
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O’na yönelen her kul için doğru bilgi kaynağı olsun diye.

(Rahman 55/10)

ّب ُِ ًْلَٗ ََِۙبَٜ َظؼ
َ َٝ ض
َ  ْاَلَ ْسَٝ
Yeryüzünü de canlılar için yayıp donattı.

(Fussilet 41/11)

َ َب٤ِض ائْز
ٌ  دُخ٢
َ٘ب٤ْ َ ب هَبَُز َب اَرًٛ  ًَ ْشْٝ َ ػب ا
َّ ُ ا٠َُِ اَٰٟٞ َ ص ُ َّْ ا ْعز
ً ْٞ غ
ِ َٔ غ
ِ  ُِ ًْلَ ْسَٝ بَٜ َُ ٍَ َبٕ كَوَب
َ ِٛ َٝ بء
َ
َٖ٤غبئِ ۪ؼ
Aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere: “Gönüllü veya zorunlu olarak
emrime girin!” demişti; ikisi de “Gönüllü olarak emrine girdik.” diye cevap vermişlerdi.
(Al-i İmran 3/83)

َ ض
ِٚ ٤ْ َُِاَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ ا َ ْعَِ َْ َٓ ْٖ كََُٚٝ ََُٕٞ ْجـ٣ َِّللا
ً ْٞ غ
ٖ ه٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ۪ َْش د٤َاَكَـ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O’na
teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp O’nun huzuruna çıkarılacaktır.

(Rad 13/15)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ْْ ِث ْبُـُذُٜ ُُ ِظ ًَلَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
َ ض
ٍِ صب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْغ ُغذ ُ َٓ ْٖ ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ً ْٞ غ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ اَل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a secde eder. Gölgeleri de bunu öğle ve ikindide
yapar.

9

(Fussilet 41/12)

َٰ َكَو
ٍ اَٞ َٰٔع
ب٤َ ْٗ غ َٔب َء اُذ
َّ ََُّّ٘ب ا٣ َصَٝ َبٛع َٔبءٍ ا َ ْٓ َش
َ َِّ ًُ ٢ ۪ ك٠ َٰؽْٝ َ اَٝ ِْٖ ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪د ك
َ ع ْج َغ
َ َّٖ ُٜ ٤ع
ً  ِؽ ْلَٝ  َۗ َؼ٤ص ۪بث
ْ٤ِ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
ُ ۪ظب َٰر ُِ َي ر َ ْوذ
َ َٔ ِث
ِ ش ْاُ َؼ ۪ض٣
İki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de
kandillerle süslemiş ve korumuştur. İşte bu, üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.
(Mülk 67/3)

ٍ ٝب
ٍ اَٞ َٰٔع
ص َۙ َش
ْ َد ك
َّ ن
َ ع ْج َغ
َ َ َخَِن١ ۪اََُّز
ُ َاُش ْؽَٰٔ ِٖ ِٓ ْٖ رَل
َ َبس ِعغِ ْاُج
ِ َِْ  خ٢ ۪ كٟد ِغجَبهًب َٓب ر َ َٰش
ُ ُ ِٓ ْٖ كٟ ََْ ر َ َٰشٛ
سٞ
ٍ ط
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bakışlarını oraya
çevir; bir çatlak görebilir misin?

(Mülk 67/4)

ش٤
ْ َّْ ُ ص
ٌ ۪ َؽغَٞ ُٛ َٝ ص ُش خَب ِعئًب
َ َ َْي ْاُج٤ََُِ ْ٘وَ ِِتْ ا٣ ِْٖ ٤َص َش ًَ َّشر
َ َاس ِعغِ ْاُج
Sonra bakışlarını iki defa daha çevir de bak, gözün umutsuz halde bitkin düşecektir.

(Mülk 67/5)

َّ ُِِ  ًٓبَٞب ُس ُعٛ َع َؼ َِْ٘بَٝ  َؼ٤ص ۪بث
اة
۪ َ٤ؾ
َّ ََُّّ٘ب ا٣ ََُوَ ْذ صَٝ
َ َ ػز
َ ْْ ُٜ َُ ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ٖ٤
َ َٔ َب ِث٤ْٗ غ َٔب َء اُذ
ِ بغ
ش٤
َّ ُا
ِ غ ۪ؼ
En yakın göğü kandillerle süsledik. Orayı şeytanlar için taşlama yeri yaptık ve onlara alevli bir ateş hazırladık.

(Saffat 37/6)

ت
َّ ََُّّ٘ب ا٣ َاَِّٗب ص
ِ َۙ ًِ اَٞ ٌَ َُ٘ ٍۨ ٍخ ْا٣ب ثِ ۪ض٤َ ْٗ غ َٔب َء اُذ
Biz, en yakınınızda olan göğü bir süsle; yıldızlarla süsledik.

(Saffat 37/7)

ً  ِؽ ْلَٝ
َ ٤ْ ؽ
بس ٍَۚد
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ظب
ِ َٓ ٕب
ٍ ط
Onu, her hayırsız şeytana karşı da koruduk.

(Saffat 37/8)

ت
َّ َ٣ ََل
ِ َ َٔ ُ ْا٠ََُِٕ اُٞغ َّٔؼ
ٍ َۗ َِٕٗ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َعبُُٞ ْوزَك٣َٝ ٠َِْٰ ًل ْاَلَػ
Onlar Mele-i A’lâ’yı dinleyemez; her taraftan taşlanırlar.
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(Saffat 37/9)

ت
ٌ َۙ اص
ٌ َ ػز
ً دُ ُؽ
ِ َٝ اة
َ ْْ ُٜ ََُٝ ساٞ
Hep kovulurlar. Azap yakalarını bırakmaz.

(Saffat 37/10)

ْ ق ْاُخ
ت
ٌ ِبة صَبه
ٌ َٜ ُ ِؽَٚطلَخَ كَبَرْجَ َؼ
ِ ا ََِّل َٓ ْٖ خ
َ َط
Onlardan kim bilgi hırsızlığı yaparsa, delici bir ateş parçası hemen onun peşine düşer.

(Fussilet 41/13)

ُ كَب ِْٕ اَػ َْش
َدُٞٔ َ صَٝ صب ِػوَ ِخ َػب ٍد
َ ََ ْصب ِػوَخً ِٓض
َ ْْ ٌُ ُ ا كَوُ َْ ا َ ْٗزَ ْسرٞظ
Yüz çevirdiklerinde de ki: “Sizi uyarıyorum; Ad halkı ve Semud halkına verilen ceza gibi bir
cezaya çarptırılabilirsiniz.”
(Ankebut 29/38)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ٓ۠ ِٜ ًِِ٘ غب
ُ ط
ِٖ  ْْ َػُٛ َّصذ
َ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤هَ ْذ ر َ َجَٝ دَ ۬اُٞٔ َ صَٝ  َػبدًاَٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
َۙ ْص ۪ش
َٖ٣
َّ ُا
ِ ا ُٓ ْغزَجُٞٗ ًَبَٝ َِ ٤غ ۪ج
Ad ile Semud’un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan, yaptıklarını süslü
göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek kimselerdi.

(Mümin 40/31)

ُ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َُّللا
ظ ِْ ًٔب ُِ ِْ ِؼجَب ِد
 َٓب هَٝ ْْ ِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َدُٞٔ َ صَٝ ػب ٍد
ِ ِْٓضْ ََ دَأ
َ َٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ َة ه
Nuh, Ad ve Semud halkının, bir de onlardan sonrakilerin başına gelenler beni endişelendiriyor. Allah kullarına
yanlış yapmaz.

(Mümin 40/32)

 َّ اُزََّ٘ب َِۙدْٞ َ٣ ْْ ٌُ ٤ْ ََِبف َػ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ ََب ه٣َٝ
Ey halkım! Karşılıklı bağrışmaların olacağı günden, sizin adınıza endişeleniyorum.

(Mümin 40/33)

َۚ َٕ ُٓ ْذ ِث ۪شَُٞٞ ُ  َّ 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.
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(Fussilet 41/14)

ؽب َء َسثَ٘ب
َ ْٞ َُ اَُُّٞللاَ هَب
ُ  ُْ اُشُٜ ْاِ ْر َعب َءر
ا ا ََِّل هُٝ ْْ ا َ ََّل ر َ ْؼجُذِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َع َُ ِٓ ْٖ ث
َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشََٚلَ ْٗضَ ٍَ َٓ َِٰئِ ٌَخً كَ ِبَّٗب ِث َٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِث
Kendilerinden önce de onlardan sonra da gelen elçiler; “Allah’tan başkasına kul olmayın.”
dediklerinde şu karşılığı almışlardı: “Rabbimiz gerek görseydi melekleri indirirdi. Biz, sizin
elçiliğinizi tanımayız.”
(Enam 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاَلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ ََل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ ًٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ ٌيِٚ ٤ْ َِ ََل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ع
Şunu da derler: “Ona bir melek indirilseydi ya!” Eğer melek indirseydik işleri bitirilir, onlara göz bile
açtırılmazdı.

(Enam 6/9)

َٕٞغ
ُ َِ ِْج٣  ْْ َٓبِٜ ٤ْ َََُِِجَ ْغَ٘ب َػَٝ ُ َس ُع ًًلُٙ ََِٓ ًٌب َُ َغؼَ َِْ٘بٙ َعؼَ َِْ٘بْٞ ََُٝ
Eğer bir meleği elçi olarak gönderecek olsak onu erkek kılığına sokar da yine onları şüpheleriyle baş başa
bırakırız.

(İbrahim 14/10)

ْ َُهَب
ْْ ٌُ  ِثُُٞٗ ْـ ِل َش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٤َ ُِ ْْ ًُ ٞػ
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ِش اُغ
ُ  ْذ٣َ ض
ِ ََّللاِ ؽ ٌَّي ك
ُ ذ ُس
 ه٢ِ ْْ اَكُٜ ُِع
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ََٕٗب َػ َّٔب ًَبٝصذ
ُ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝذ٣ا ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ثَؾ ٌَش ِٓضَُِْ٘ب ر ُ ۪شُُٞ هَب٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ َش ًُ ْْ ا٣َٝ
َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َٗب ِثُٞ ْؼجُذ ُ َٰا َثب ۬ ُؤَٗب كَأْر٣َ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Elçiler de şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı hakkında şüphe olabilir mi? O, sizi kötü
alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda bulunuyor.” Onlar ise “Siz
de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o
halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!” demişlerdi.

(İbrahim 14/11)

ْ َُهَب
 َٓبَٝ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ ٣َ ْٖ َٓ ٠َِٰ  ُٖٔ َػ٣َ ََّللا
ُ  ْْ ُسُٜ َُ ذ
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ٌُ ُِْ ْْ ا ِْٕ ٗ َْؾ ُٖ ا ََِّل َثؾ ٌَش ِٓضُٜ ُِع
َ ِْ غ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ ز٤َ ِْ ََّللاِ ك
ُ  ٌُ ْْ ِث٤َ ًَِبَٕ ََُ٘ب ا َ ْٕ َٗأْر
 ه٠َِ َػَٝ َِّللا
بٕ ا ََِّل ِث ِ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.
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(İsra 17/94)

ً ع
َ ا ا َ َث َؼُُٞ ا ََِّل ا َ ْٕ هَبٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َعب َءُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
َلٞ
ُ َّللاُ ثَؾ ًَشا َس
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak
bir adamı mı gönderdi?”.

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞؾ
ً ع
ُ ْٔ ٣َ ٌض َٓ َِٰئِ ٌَخ
َلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّض َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ َٔ غ
ُ بء ََِٓ ًٌب َس
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki: “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”

(Yasin 36/15)

َُٕٞ َۙ ٍء ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ر َ ٌْ ِزث٢َ
َّ ٍَ َ َٓب ا َ ْٗضَٝ ا َٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ثَؾ ٌَش ِٓضُِْ٘ ََۙبُُٞهَب
ْ اُش ْؽَٰٔ ُٖ ِٓ ْٖ ؽ
Onların söyledikleri şu oldu: “Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz ki! Rahman, bir şey indirmez;
siz sadece yalan söylüyorsunuz!”.

(Yasin 36/16)

َُِٕٞع
َ  ٌُ ْْ َُ ُٔ ْش٤ْ َُِ ْؼَِ ُْ اَِّٗب ا٣َ ا َسثَ٘بُُٞهَب
“Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.” dediler.

(Fussilet 41/15)

ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ح ً اَّٞ ُا َٓ ْٖ اَؽَذ َِّٓ٘ب هُُٞهَبَٝ ن
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝكَب َ َّٓب َػبدٌ كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ثِـ
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ  اَؽَذَٞ ُٛ ْْ ُٜ َ َخَِو١ ۪اَُّز
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları
yaratan Allah’ın daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile
yalana sarılıyorlardı.
(Hud 11/59)

 ٍذ٤ ۪٘ا ا َ ْٓ َش ًُ َِّ َعج ٍَّبس َػُٞارَّجَؼَٝ َُِٚع
ِ َب٣ا ِث َٰبُٝرِ ِْ َي َػبدٌ َع َؾذَٝ
ُ ا ُسْٞ ص
َ  َػَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
İşte Ad kavmi… Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, O’nun elçilerine karşı çıktılar ve nerede bir inatçı
zorba varsa ona uydular.
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(Hud 11/60)

ِّ ْٞ َ ْْ ا َ ََل ثُ ْؼذًا ُِ َؼب ٍد هُٜ َّا َسثٝ َٔ ِخ ا َ ََل ا َِّٕ َػبدًا ًَلَ ُش٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َٝ ًب َُ ْؼَ٘خ٤َ ْٗ  اُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞاُرْ ِجؼَٝ
 ٍدُٞٛ
Onlar bu dünyada dışlandılar; kıyamet gününde de dışlanacaklardır. Bilin ki Ad halkı Rablerini görmezlikten
geldiler. Bilin ki Ad da, Hud halkı da yıkılıp gitti.

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ َ٤ض َ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
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
ٍ 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.

(Mümin 40/22)

ْ ٗ ْْ ًَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ة
َ ١
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ َ۪ذ رَأْر
 ُْ هُٛ َا كَب َ َخزٝد كَ ٌَلَ ُش
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
ٌّ ِٞ َُ 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.

(Fetih 48/7)

ً َّللاُ َػ ۪ض
 ًٔب٤ٌ۪ ضا َؽ٣
ِ اَٞ ََّٰٔد ُ اُغُٞ٘ ِ هّٰللِ ُعَٝ
 ًَبَٕ هَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde Allah’ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Mucadele 58/21)

ٌ  َػ ۪ض١
ض٣
ُ  ُسَٝ َّللاُ ََلَ ْؿ ِِ َج َّٖ اَٗ َ۬ب
 ا َِّٕ ه٢ ِ۪ع
ت ه
َ َ ًَز
ٌّ ِٞ ََّللاَ ه
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
ِحٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ِ ك١اة ْاُ ِخ ْض
َ َ ْْ َػزُٜ َو٣ ۪د ُُِ٘ز
َ  ٍَّبّ ٗ َِؾ٣َ ا٢ ۪ص ًشا ك
َ كَب َ ْس
َ ص ْش
َ  ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َٰ ْ اة
َٕٝص ُش
ُ ََُ َؼزَٝ َب٤ْٗ اُذ
َ ْ٘ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ٟاَل ِخ َشحِ ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı
tattıralım. Ahiretteki azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.
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(Zariyat 51/41)

ْ٤
ّ ۪ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  َػب ٍد اِ ْر ا َ ْس٢ ۪كَٝ
َ َۚ ۪ َؼ ْاُ َؼو٣اُش
Ad Kavmi hakkında da bilgin var. Hani üzerlerine köklerini kurutan bir rüzgâr göndermiştik.

(Zariyat 51/42)

ْ َ ءٍ اَر٢َ
ْ٤ِ ۪ٓ بُش
َّ ًَ ُْٚ ا ََِّل َع َؼَِزِٚ ٤ْ َِذ َػ
ْ َٓب رَزَ ُس ِٓ ْٖ ؽ
Üstünden geçtiği hiç bir şeyi bırakmıyor, kül gibi savuruyordu.

(Hakka 69/6)

 َۙ ٍخ٤َ ِص ٍش َػبر
َ ص ْش
َ ٍؼ٣ا ِث ۪شٌُٞ ِِ ْٛ ُ ا َ َّٓب َػبدٌ كَبَٝ
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.

(Hakka 69/7)

ُ  ْْ ا َ ْػ َغُٜ ََّٗ ًَب٠َۙ ص ْش َٰػ
بص
ُ  ٍََّۙبّ ُؽ٣ََخَ ا٤ِٗص َ َٔبَٝ ٍٍ َب٤َُ ع ْج َغ
َ ْْ ِٜ ٤ْ ََِب َػٛع َّخ َش
َ
َ بَٜ ٤ ۪ َّ كْٞ َ ْاُوٟ ًٓب كَز َ َشٞغ
َ َۚ ٍخ٣ِٝ ٗ َْخ ٍَ خَب
Allah rüzgârı, her şeyi silip süpürecek şekilde yedi gece, sekiz gün üzerlerine saldı. Orda olsaydın bütün halkı
yere serilmiş halde görürdün; içi boşalmış hurma kütükleri gibiydiler.

(Fussilet 41/17)

ٕ ِث َٔبٞ
ِ صب ِػوَخُ ْاُ َؼزَا
َ ْْ ُٜ ْ كَب َ َخزَرٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ َػ٠ َٰٔا ْاُ َؼُٞ ْْ كَب ْعز َ َؾجَٛ٘ب٣ْ َذَٜ َدُ كُٞٔ َ ا َ َّٓب صَٝ
ِ ُٜ ُة ْا
َۚ  ٌْ ِغج٣َ اًَُٞٗب
َُٕٞ
Semud halkına da doğru yolu gösterdik ama onlar doğruyu değil, körlüğü tercih edince
yaptıklarına karşılık gökten gelen alçaltıcı bir azaba çarpıldılar.
(Hud 11/61)

َ ْٗ َ  اَٞ ُٛ ُٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َِٖٓ ْْ ًُ َ ؾب
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ صب ُِ ًؾ ۢب هَب
َ ْْ ُٛ دَ اَخَبُٞٔ َ  ص٠َُِٰ اَٝ
ت٤
ٌ ت ُٓ ۪غ٣
ٌ  هَ ۪ش٢ّ ا َِّٕ َس ۪ثِٚ ٤ْ َُِا اُٞثُُٞ ص ُ َّْ رٙٝب كَب ْعز َ ْـ ِل ُشَٜ ٤ ۪ا ْعز َ ْؼ َٔ َش ًُ ْْ كَٝ ض
ِ ْاَلَ ْس
Semûd’a da soydaşları Salih’i elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi; “Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur.
Sizi topraktan yapılandıran ve burayı şenlendirmenizi isteyen O’dur. Öyleyse O’ndan bağışlanma dileyin sonra
da O’na yönelin. Çünkü benim Rabbim herkese yakındır; isteklere cevap verir.”
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(Hud 11/62)

٢ ۪اََِّٗ٘ب َُلَٝ  ْؼجُذ ُ َٰا َثب ۬ ُؤَٗب٣َ َ٘ب ا َ ْٕ َٗ ْؼجُذَ َٓب٤ َْٰٜ٘ َ زَا اَرَٰٛ ََ ا هَ ْجًّٞ َ٘ب َٓ ْش ُع٤ ۪ذ ك
َ ْ٘ ًُ صب ُِ ُؼ هَ ْذ
َ ب٣َ اُُٞهَب
ت
ُ ؽ ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ ََُِٗب اٞػ
Dediler ki “Bak Salih! Daha önce aramızda, kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi kalkmış, atalarımızın
kulluk ettiğine kul olmamızı yasaklıyorsun? Biz senin bizi çağırdığın şeyden dolayı şüpheye düşüyor, endişeye
kapılıyoruz.”

(Şems 91/11)

َ دُ ِثُٞٔ َ ذ ص
ْ ًَزَّ َث
 َۖبَٜ ٣َٰٞ ط ْـ
Semûd halkı aşırı davranışları sebebiyle yalana sarıldı.

(Şems 91/12)

َ اِ ِر ا ْٗجَ َؼ
 َۙبَٜ ٤ش ا َ ْؽ َٰو
Bir gün en hayırsızları ortaya çıktı.

(Şems 91/13)

 ۠ٓبَٜ ٤٤َٰ ع ْو
ُ َٝ َِّللا
ُ  ْْ َسُٜ َُ ٍَ كَوَب
َّللاِ َٗبهَخَ ه
 ٍُ هٞع
Allah’ın elçisi hemen: “Sakın Allah’ın devesine ve onun su hakkına ilişmeyin!” dedi.

(Şems 91/14)

 َۙبَٜ ٣ٞغ ه
َ َ ْْ كِٜ ِ ْْ ثِزَ ْٗجُٜ  ْْ َسثِٜ ٤ْ َِ ََۙب كَذَ ْٓذَ َّ َػُٛٝ كَؼَوَ ُشُٙٞكَ ٌَزَّث
Ama onu yalancı saydılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onları çökertti ve yerle bir etti.

(Zariyat 51/43)

ٖ٤
ٍ  ۪ؽ٠ا َؽزهُٞ ْْ ر َ َٔزَّؼُٜ َُ ََ ٤ ۪دَ اِ ْر هُٞٔ َ  ص٢ ۪كَٝ
Semud topluluğu da öyle. Onlara: “Bir süre oyalanın.” denmişti.

(Zariyat 51/44)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ َٝ ُصب ِػوَخ
َٕٝظ ُش
َّ ُ ُْ اُٜ ْ ْْ كَب َ َخزَرِٜ ّا َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِثْٞ َ كَ َؼز
Rablerinin emrinden uzaklaşıp büyüklenmişlerdi. Sonra göz göre göre onları yıldırımlar çarpmıştı, bakakaldılar.

16

(Fussilet 41/18)

ََُٕٞزَّو٣ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ َٗ َّغَٝ
İnanıp güvenmiş ve kendilerini korumuş olanları daha önce kurtardık.
(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
ِ ػ ِٖ اُغ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ثِؼَزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ ا َ ْٗ َغِٚا ثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ َ ْل٣ اُٞٗظ ثِ َٔب ًَب٤
ٍ ثَ ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Hud 11/66)

 ِٓئِ ٍز ا َِّٕ َسث ََّيْٞ ٣َ ِ ١ ِٓ ْٖ ِخ ْضَٝ ُ ِث َش ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘بٚا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ صب ُِ ًؾب
َ َ٘ب٤ْ كََِ َّٔب َعب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َٗ َّغ
ُ  ْاُ َؼ ۪ض١ِٞ َ ْاُوَٞ ُٛ
ض٣
Emrimiz gelince Salih’i ve onunla birlikte olan inanıp güvenenleri, bizden bir ikram olarak, o günün
rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin işini başarır, daima üstündür.

(Fussilet 41/19)

َُٕٞصَ ػُٞ٣ ْْ ُٜ َبس ك
ُ ْؾؾ َُش ا َ ْػذَا ُء ه٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ َُّ٘ ا٠ََُِّللاِ ا
Allah’ın düşmanları, Cehennem’e sevk edilmek üzere bir araya getirilecekleri gün bölüklere
ayrılacaklardır.
(Hicr 15/43)

َۙ ُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٛ ِػذْٞ َٔ َُ َْ ََّٜ٘ ا َِّٕ َعَٝ
َٖ٤
Cehennem bunların hepsinin buluşacağı yerdir.

(Hicr 15/44)

ٌّ ٞغ
ُ  ْْ ُع ْض ٌء َٓ ْوُٜ ْ٘ ِٓ ة
ٍ ة ُِ ٌُ َِّ َثب
ٍ اَْٞ ع ْج َؼخُ اَث
َ بَٜ َُ
Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların bir bölüğü girer.
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(Zümer 39/71)

ْ َب كُ ِز َؾٛ اِرَا َعب ُ۫ ُؤ٠َّ٘ َْ ُص َٓ ًشا َؽز هَٜ  َع٠َُِٰ 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
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػُِْٞز٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ أ ْ ِر ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ ََُا
ْ َّ َُٰ ٌِ ْٖ َؽوَٝ
َٖ٣ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠َِة َػ
ِ ذ ًَ ِِ َٔخُ ْاُ َؼزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bölükler halinde Cehennem’e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet.” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Zümer 39/72)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَجِّ ۪شَٟٞ ْظ َٓض
َ َْٞ ا اَثُِٞ ََ ا ْد ُخ٤ ۪ه
َ ْ َۚب كَجِئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َع
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem ’in kapılarından girin. Büyüklük
taslayanların yeri ne kötüymüş!”

(Fussilet 41/20)

َ َبٛ اِرَا َٓب َعب ُ۫ ُؤ٠َؽز ه
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٛ ُ دُِٞ ُعَٝ ْْ ُٛ بس
ُ ص
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِذَ َػِٜ ؽ
َ ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde
şahitlik edecektir.
(Yasin 36/65)

َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٜ ُِذُ ا َ ْس ُعَٜ ر َ ْؾَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ر ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ب اَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٠َِٰ  َّ ٗ َْخ ِز ُْ َػْٞ ٤َ ُْ َ ا
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.

(Nur 24/24)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٜ ُِا َ ْس ُعَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ اَٝ ْْ ُٜ ُ  ْْ ا َ ُْ ِغَ٘زِٜ ٤ْ َِذ ُ َػَٜ  َّ ر َ ْؾْٞ َ٣
Onların yapmakta olduklarına, kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları şahitlik ettiği günde;

(Nur 24/25)

ُ  ْاُ َؾن ْاُ ُٔ ۪جَٞ ُٛ ََّللا
ٖ٤
َٕ ا َ َّٕ هُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٝ  ُْ ْاُ َؾ َّنُٜ َ٘٣ َّ۪للاُ د
 ُْ هِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٣  َٓئِ ٍزْٞ ٣َ
İşte o gün Allah onlara, hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar, o açık gerçeği ortaya çıkaranının Allah
olduğunu öğreneceklerdir.
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(Kıyame 75/14)

ٌ ش َۙح٤
ُ غ
ِ ْ َِ َث
َ ْٗ اَل
َ ۪ َث ۪صِٚ َٗ ْلغ٠َِٰ بٕ َػ
Aslında insanın kendisi, kendine karşı görgü şahididir.

(Fussilet 41/21)

َ ْٗ َ  ا١ َّ۪للاُ اَُّز
َ ْٗ َ ا اَُُٞ٘ب هَب٤ْ َِ ْذر ُ ْْ َػِٜ ؽ
ٍَ َّٝ َ  َخَِوَ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ ٍء٢َ
َ َْ ُِ ْْ ِٛ  ِدُِٞا ُِ ُغُُٞهَبَٝ
طوََ٘ب ه
ْ طنَ ًُ ََّ ؽ
َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٍَٓ َّشح
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan
Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O’dur; O’nun huzuruna çıkarılıyorsunuz.” diye
cevap verecekler.

(Fussilet 41/22)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ًُ ُ دُِٞ ََل ُعَٝ ْْ ًُ بس
َّٕ َ ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ا
ُ ص
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِذَ َػَٜ َ ْؾ٣ ْٕ َ َٕ اٝ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزَزِ ُشَٝ
َ  ََل ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ُع ْٔؼ
ََُِٕٞٔ شا ِٓ َّٔب ر َ ْؼ٤
ه
ً ۪ ْؼَِ ُْ ًَض٣َ َّللاَ ََل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem
almıyordunuz. Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın birçoğunu bilmez.

(Fussilet 41/23)

َ ١ ۪ظ٘ ٌُ ُْ اَُّز
َ ْْ ٌُ ُِ  َٰرَٝ
َٖ٣صجَ ْؾز ُ ْْ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
ْ َ  ٌُ ْْ كَب٣ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ِث َش ِثّ ٌُ ْْ ا َ ْس َٰد
“İşte bu, Rabbinizle ilgili varsayımınızdır. Sizi kötü duruma bu varsayımınız soktu da
kaybedenlere karıştınız.”

(Fussilet 41/24)

َٖ٤ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؼز َ ۪جُٛ ا كَ َٔبُٞ ْغز َ ْؼ ِزج٣َ ِْٕ اَٝ ْْ َۚ ُٜ َُ ًٟٞ ْبس َٓض
ْ ٣َ ِْٕ كَب
ُ َُّ٘ا كَبٝص ِج ُش
Ateş onların durağı olacaktır, eğer dayanabilirlerse! Kurtulmak isteselerse de istekleri dikkate
alınmaz.
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(Tur 52/13)

َّ٘ َْ دَػًّبَٜ َبس َع
ِ ٗ ٠َُِٰ َٕ اُٞذَػ٣ َّ ْٞ ٣َ
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُٕٞب ر ُ ٌَ ِزّثَٜ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٢ ۪بس اَُّز
ُ َُّ٘ اِٙ  ِزَٰٛ
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Tur 52/15)

َْٕٝص ُش
ِ زَا ا َ ّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ََل رُجَٰٛ اَكَغ ِْؾ ٌش
Bu da mı büyü! Bunu da mı görmüyorsunuz!

(Tur 52/16)

َۚ صجِ ُش
ََُِٕٞٔ َٕ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ر ُ ْغض٤ْ َِا ٌء َػَٞ ع
ْ َ  ََل رْٝ َ ا اٝصجِ ُش
ْ َب كَبْٛٞ َِص
ْ ِا
َ اٝ
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”.

(Fussilet 41/25)

 ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ٢ ۪ ٍُ كْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َِ َؽ َّن َػَٝ ْْ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤ ْْ َٓب َثُٜ َُ اَُّٞ٘٣ َ ْْ هُ َشَٗب َء كَضُٜ َُ عَ٘ب
ْ َّ٤َهَٝ
ْ ََِخ
َۚ ِ ْٗ اَل
َٖ٣ا خَب ِع ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِغِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
Başlarına bir takım dostlar sardık; yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını onlara süslü gösterdiler.
Daha önce gelmiş insan ve cin toplumlarından olanlar da tehdit edildikleri şey başlarına gelince
o sözün gerçek olduğunu anladılar ve elbette kaybedenlere dönüştüler.
(Bakara 2/212 )

ۢ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ َِٖٓ اَُّزٝ ْغخ َُش٣َ َٝ ب٤َ ْٗ ح ُ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َؾَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪ٖ َُِِّز٣ِ ُص
َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ َهْٞ َا كْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّزَٝ اٞ
ة
َ ٣َ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ٍ غب
 هَٝ  َٔ ِخ٤َٰ ْاُ ِو
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları hor görürler. Ama kendilerini koruyanlar kıyamet günü
kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.
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(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  ََل َع َش َّ ا٠َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ص
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ َُٕٞٛ ٌْ َش٣َ َٕ ِ هّٰللِ َٓبُِٞ ْغ َؼ٣َ َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞغ
َ َُّ٘ا
Dillerinin süslediği yalanla en güzelin kendi hakları olduğunu söyleyerek beğenmedikleri şeyi Allah’a mal
ederler. Zerre kadar şüphe yok ki onların hak ettikleri ateştir ve oraya önce onlar sokulacaklardır.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠َُِٰ ع َِْ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Ankebut 29/38)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ٓ۠ ِٜ ًِِ٘ غب
ُ ط
ِٖ  ْْ َػُٛ َّصذ
َ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤َهَ ْذ رَجَٝ دَ ۬اُٞٔ َ صَٝ  َػبدًاَٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
َۙ ْص ۪ش
َٖ٣
َّ ُا
ِ ا ُٓ ْغزَجُٞٗ ًَبَٝ َِ ٤غ ۪ج
Ad ile Semud’un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan, yaptıklarını süslü
göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek kimselerdi.

(Fussilet 41/26)

َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْـ ِِجِٚ ٤ ۪ا كَْٞ  ْاُـَٝ ِٕ َٰ زَا ْاُوُ ْش َٰاُِٜ اُٞا ََل ر َ ْغ َٔؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler şöyle derler: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, boş şeyler söyleyin,
belki baskın gelirsiniz.”
(Enam 6/26)

َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٕ ا ََِّل ا َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ِْٕ اَٝ َُٚۚ ْ٘ َٕ َػْٞ ََٔ ْ٘ـ٣َٝ ُْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ ٣َ ْْ ُٛ َٝ
Onlar, insanları Kur'an’dan engeller, kendileri de ondan uzak dururlar. Ama sadece kendilerini yiyip bitirirler de
farkında olmazlar.

(Tevbe 9/32)

ْ ُ٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
ََٕٝ ْاُ ٌَبكِ ُ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 istiyorlar. Oysa Allah'ın ısrarla üzerinde durduğu şey, sadece
nurunun tamamlanmasıdır. Varsın ayetleri görmezlikte direnen kafirler bundan hoşlanmasın!
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(Fussilet 41/27)

َ ػزَاثًب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ًَب١ ۪ا َ اَُّزَٞ  ْْ ا َ ْعُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْغ ِضَٝ ذًا٣ ۪ؽذ
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪وَ َّٖ اَُّز٣ ۪كََُِ٘ز
Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere ağır bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta oldukları
en kötü şeyin cezasını çektireceğiz.
(Secde 32/21)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ْْ ُٜ َِّة ْاَلَ ًْ َج ِش َُ َؼ
ِ َٕ ْاُ َؼزَاُٝ د٠َٰٗ ة ْاَلَ ْد
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُؼَزَاُٜ ََّ٘و٣ َُُ۪٘زَٝ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ  اُذ٢ِذًا ك٣ ۪ؽذ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُا كَب ُ َػ ِزّثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َٖ٣َبص ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ِاَل ِخ َش َۘح
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette suçlarına orantılı bir ceza ile cezalandıracağım.
Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.

(Rad 13/34)

َۚ
َٰ ْ اة
م
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ
ُ ََُؼَزَٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِاة ك
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  َٓبَٝ اَل ِخ َشحِ اَؽَن
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azap ise çok daha çetindir. Onları Allah’tan koruyacak hiç
kimse yoktur.

(Zümer 39/26)

َٰ ْ اة
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ اَل ِخ َش ِح ا َ ًْ َج ۢ ُش
ُ ََُؼَزَٝ  َۚب٤َ ْٗ  ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ِك١
 ُْ هُٜ َكَبَرَاه
َ َّللاُ ْاُ ِخ ْض
Böylece Allah onlara, dünyada itibarsızlığı tattırdı. Ahiretteki azapları elbette daha büyük olacaktır. Keşke bunu
bilselerdi.

(Fussilet 41/28)

ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبُٞٗاس ْاُ ُخ ِْ ِذ َعضَ ا ًء ثِ َٔب ًَب
ِ ََٰر ُِ َي َعضَ 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.
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(Mucadele 58/8)

ِْ ْبَلص
ِ ْ َٕ ِثْٞ زََ٘ب َع٣َ َٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ َٕ ُِ َٔبُٝ دُٞؼ٣َ َّْ ُ  صَٰٟٞ ا َػ ِٖ اَُّ٘ ْغُٜٞ ُٗ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َۙ  هِٚ ّ َي ِث٤ِ ُ َؾ٣ ْْ َُ  َى ِث َٔبَّْٞ ٤اِرَا َعب ُ۫ ُؤ َى َؽَٝ ٍِ َۘ ٞع
٢ َ۪ٕ كُُُٞٞو٣َ َٝ َُّللا
ِ ٤َ ص
ُ اُش
َّ ذ
ِ  َٓ ْؼَٝ ٕا
ِ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ
ش٤
ْ ٣َ ُْ َۚ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ُ ٍُ َؽ ْغجَُّٞللاُ ِث َٔب َٗو
ُؼَ ِزّثَُ٘ب ه٣  ََلْٞ َُ ْْ ِٜ ا َ ْٗلُ ِغ
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ص
َ ْ َۚب كَ ِجئَٜ َْٗٞ َِص
Yasaklanmasına rağmen, yasağı çiğneyerek günah işleme, düşmanlık etme ve elçiye karşı gelme konularında,
aralarında gizlice konuşmaya devam edenleri hiç görmedin mi?Onlar, yanına geldiklerinde Allah’ın
selamlamadığı bir selamla seni selamlar ve birbirlerine şöyle derler:“Söyleyip durduğumuz bu sözler yüzünden
Allah bize azap etse ya!”Onların hakkından Cehennem gelir.Onlar oraya gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Kaf 50/24)

 ٍَۙذ٤ ۪٘بس َػ
ٍ ََّّ٘ َْ ًُ ََّ ًَلَٜ  َع٢ َ۪ب ك٤ا َ ُْ ِو
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.

(Kaf 50/25)

ت
ٍ َۙ ٣ ِْش ُٓ ْؼز َ ٍذ ُٓ ۪ش٤ََّٓ٘بعٍ ُِ ِْ َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.

(Kaf 50/26)

َّ ُة ا
 ِذ٣ ۪ؾذ
 َع َؼ ََ َٓ َغ ه١ ۪اََُّز
ِ  ْاُ َؼزَا٢ُ ِكٙب٤َ ب َٰاخ ََش كَب َ ُْ ِوًٜ َُِٰ َّللاِ ا
Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı ise en ağır azaba atın.

(Fussilet 41/29)

ذ ا َ ْهذَ ِآَ٘ب
َ  َٔب ر َ ْؾُٜ ِْ اَل ْٗ ِظ ٗ َْغ َؼ
ِ ْ َٝ ِّٖ ظ ًَّلَٗب َِٖٓ ْاُ ِغ
َ َ  ِْٖ ا٣َا َسثََّ٘ب ا َ ِسَٗب اَُّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َٖ٤ ََِ۪ٗب َِٖٓ ْاَلَ ْعلٌُٞ ٤َ ُِ
Ayetleri görmezlikten gelenler şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi saptıran cinleri ve insanları
göster ki onları ayaklarımızın altına alalım; onlar da alçalsınlar.”
(Cin 72/6)

وً َۙبَٛ  ْْ َسُٛ َُٕٝ ِث ِش َعب ٍٍ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَضَ ادُٝرُٞؼ٣َ اَل ْٗ ِظ
ِ ْ َِٖٓ ٌٍ ُ ًَبَٕ ِس َعبََّٚٗاَٝ
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor.
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(Enam 6/128)

ُ  ْؾ٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َۚ ِ ْٗ اَل
َِٖٓ ْْ ُٛ ب ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ هَب ٍَ اَٝ ظ
ِ ْ َِٖٓ ْْ ُ َب َٓ ْؼؾ ََش ْاُ ِغ ِّٖ هَ ِذ ا ْعز َ ٌْض َ ْشر٣ ؼً َۚب٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ْْ ٌُ ٣َٰٞ ْبس َٓض
َ ِْ  ا َ َّع١ ۪ َثَِ ْـَ٘ب ا َ َعََِ٘ب اَُّزَٝ ط
ُ اَل ْٗ ِظ َسثََّ٘ب ا ْعز َ ْٔز َ َغ َث ْؼ
ٍ عَ٘ب ِث َج ْؼ
ِْ
ُ َُّ٘ذ ََُ٘ب هَب ٍَ ا
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َػ٤ٌ۪ َّللاُ ا َِّٕ َسث ََّي َؽ
َ ب ا ََِّل َٓبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ؽب َء ه
Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Birçok insanı ele geçirdiniz.” Onların insan dostları
diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık.". Allah şöyle
diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!” Senin Rabbin
doğru karar verir, her şeyi bilir.

(Araf 7/38)

ٌذ ا ُ َّٓخ
ْ َِبس ًَُِّ َٔب دَ َخ
ْ َِ ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ َخ٢ ۪ا كُِٞهَب ٍَ ا ْد ُخ
ِ ْ َٝ ِّٖ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِغ
ِ َُّ٘ ا٢ِاَل ْٗ ِظ ك
ْ َُ ؼً َۙب هَب٤۪ٔ ب َعَٜ ٤ ۪ا كًُٞ َّاس
ْ ََُ٘ؼ
َٗبِٞظ
َ َ  ۬ ُإ ََل ِء اَٰٛ  ْْ َسثََّ٘بُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ ْْ َِلُٜ ٣ذ ا ُ ْخ َٰش
َ  اِرَا اد٠ب َؽز هَٜ َ َذ ا ُ ْخز
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ر َ ْؼَٝ ق
ٌ ظ ْؼ
ِ ٍَّ ٌُ ُِ ٍَ بس هَب
ِ  ْْ َػزَاثًبِٜ ِكَ َٰبر
ِ َُّ٘ظ ْؼلًب َِٖٓ ا
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”

(Fussilet 41/30)

اُٞٗ َ ََل ر َ ْؾضَٝ اُٞ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُ ا َ ََّل رَخَبكِٜ ٤ْ َِا رَزَ٘ ََّض ٍُ َػُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
ا َسثَ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝػذ
َ ُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٢ ۪ا ِث ْبُ َغَّ٘ ِخ اَُّزٝا َ ْثؾ ُِشَٝ
“Rabbimiz Allah’tır.” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın,
kaygılanmayın; size söz verilen Cennet’le sevinin.”
(Enam 6/48)

َۚ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ ََٖ ا ََِّل ُٓج٤ ِ۪ع
 ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ اَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰا٣
ٌ َْٞ صَِ َؼ كَ ًَل خ
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.
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(Araf 7/35)

ف
ْ َ اَٝ ٠ كَ َٔ ِٖ ار َّ َٰو٢َۙ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞوُص٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ ََّ٘ ٌُ ْْ ُس٤أ ْ ِر٣َ  َٰادَ َّ اِ َّٓب٢ ۪٘ب َث٣َ
ٌ َْٞ صَِ َؼ كَ ًَل خ
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Ey Âdem'in evlatları! Aranızdan ayetlerimi size anlatan elçiler geldiğinde kimler, Allah’tan çekinerek kendisini
korur ve düzeltirse artık onların ne bir korkuları kalır ne de üzülürler.

(Nahl 16/32)

َۙ ّ ۪ج٤ِ غ
َ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّز
ََُِٕٞٔ ا ْاُ َغَّ٘خَ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُِٞ ٌُ َۙ ُْ ا ْد ُخ٤ْ َِػ
َ ٌّ ع ًَل
َ ََُُُٕٞٞو٣ َٖ٤
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir, Selamun aleykum!” derler,
“Yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”

(Enbiya 21/101)

َۙ ب ُٓ ْج َؼذَٜ ْ٘  َُٰئِ َي َػٝ۬ ُ  ا٠َۙ َٰ٘  ْْ َِّٓ٘ب ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ ذ
ْ َعجَو
َُٕٝ
َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.

(Enbiya 21/102)

َۚ  ْْ خَب ُِذُٜ غ
ْ َٜ َ  َٓب ا ْؽز٢ ۪ ْْ كُٛ َٝ  َۚبَٜ غ
َُٕٝ
ُ ُذ ا َ ْٗل
َ ٤َٕ َؽ ۪غَُٞ ْغ َٔؼ٣ ََل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Enbiya 21/103)

ُ َ ُْ ْاُلَضُٜ َُٗ ْؾ ُض٣ ََل
َُٕٝػذ
َ ُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر١ ۪ ُٓ ٌُ ُْ اَُّزْٞ َ٣ زَاَٰٛ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُٜ ٤رَزََِوهَٝ ع ْاَلَ ًْجَ ُش
O en büyük korku bile onları üzmeyecek: onları Melekler karşılayarak: “İşte size söz verilen gün bugündür.”
diyeceklerdir.

(Ahkaf 46/13)

َۚ ُٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٕٞ
ا َسثَ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌ َْٞ ا كَ ًَل خُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
“Rabbimiz Allah’tır.” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/14)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ َۚب َعضَ ا ًء ثِ َٔب ًَبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بة ْاُ َغَّ٘ ِخ خَب ُِذ
ُ ص َؾ
ْ َ  َُٰئِ َي اٝ۬ ُ ا
İşte Cennet ahalisi onlardır; yaptıkları işlere karşılık olarak orada ölümsüz olacaklardır.
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(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢َِب ۬ ُؤ ًُ ْْ ك٤ُِ ْٝ َ ٗ َْؾ ُٖ ا
ب َٓبَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ غ
ُ ُ ا َ ْٗل٢ٜ۪ َ ب َٓب ر َ ْؾزَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ ِاَل ِخ َش َۚح
َُٕٞرَذَّػ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün
çektiği her şey sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.

(Fussilet 41/32)

ْ٤ٍ س َس ۪ؽٞ
ٍ ُُٗ ُض ًَل ِٓ ْٖ َؿل
Bunlar, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah’ın yaptığı ağırlamadır.

(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ اَٝ صب ُِ ًؾب
 ه٠َُِ ًَل ِٓ َّٔ ْٖ دَ َػب اْٞ َغ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah’a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin
sözünden daha güzelini kim söyleyebilir?
(Yusuf 12/108)

َِٖٓ  َٓب اَٗ َ۬بَٝ َِّللا
ُ  ا َ ْد٢ ِ۪٤ع ۪ج
ُ َٝ ٢ َ۪٘ َٓ ِٖ ار َّ َجؼَٝ شحٍ اَٗ َ۬ب٤
ع ْج َؾبَٕ ه
 ه٠َُِا اٞػ
َ ۪ٙ ِزَٰٛ َْ ُه
َ  ثَ ۪ص٠َِٰ َّللاِ َػ
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
De ki: “Bu benim yolumdur; basiretle ve sağlam delille Allah’a çağırıyorum; ben de bana uyanlar da. Allah her
türlü eksiklikten uzaktır. Ben müşriklerden değilim.”

(İbrahim 14/24)

َ ٍؾ َغ َشح
َ ًَّللاُ َٓض َ ًًل ًَ ِِ َٔخ
ٌ ب صَب ِثَٜ ُِص
٢ِب كَٜ ػ
َ ًَ ًِّجَخ٤غ
ُ كَ ْشَٝ ذ
ْ َ ّجَ ٍخ ا٤ِ غ
ة ه
َ ْق
َ ظ َش
َ ٤ًَ اََُ ْْ ر َ َش
بء
َّ ُا
ِ َۙ َٔ غ
Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı? Güzel bir sözü, güzel bir ağaca benzetti; kökü sağlam, dalları
göğe doğru uzanmış bir ağaca.
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(İbrahim 14/25)

َٕٝزَزَ ًَّ ُش٣َ ْْ ُٜ َِّبط َُ َؼ
ُ ع ِْش٣َ َٝ بَٜ ّٖ ِث ِب ْر ِٕ َس ِث٤
ة ه
ِ َُِِّ٘ ٍَ َّللاُ ْاَلَ ْٓضَب
ٍ ب ًُ ََّ ۪ؽَٜ ًَُِ ُ  ا٢ ۪رُإْ ر
Ağaç, Rabbinin izniyle her hasat mevsiminde yemişini verir. Allah insanlara böyle örnekler verir, belki akıllarını
başlarına toplarlar.

(Nahl 16/125)

َ  ِػْٞ َٔ ُ ْاَٝ  َِ َس ِثّ َي ِث ْبُ ِؾ ٌْ َٔ ِخ٤ع ۪ج
غ ُٖ ا َِّٕ َسث ََّي
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْؽ٢
َ ظ ِخ ْاُ َؾ
َ ٠َُِٰ ع ا
َ ِٛ ٢ ۪ ْْ ِثبَُّزُٜ ُِْ  َعبدَٝ غَ٘ ِخ
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ َُٛٝ ِِ۪ٚ ٤ع ۪ج
َ ْٖ َٔ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ
َ ْٖ ظ ََّ َػ
Sen hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Senin Rabbin, yolundan
sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.

(Fussilet 41/34)

ٌ حُٝ َػذَ َاَٚ٘٤ْ  َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪غ ُٖ كَ ِبرَا اَُّز
َّ ُ ََل اَٝ ُغَ٘خ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  ََل ر َ ْغزَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ئَخُ اِ ْدكَ ْغ ِثبَُّز٤ِ غ
ٌْ ٤۪ٔ  َؽ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can
dostun olduğunu görürsün.
(Müminun 23/96)

َُٕٞصل
َّ ُغ ُٖ ا
ِ َ٣ ّئَخَ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب٤ِ غ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪اِ ْدكَ ْغ ثِبَُّز
Kötülüğü en güzel biçimde sav. Onların bize neler yakıştırdıklarını iyi biliriz.

(Müminun 23/97)

َّ ُد ا
ٖ٤
۪ َ٤ؾ
ِ  َٔضَ اَٛ ْٖ ِٓ ر ُ ِث َيٞػ
ُ َ هُ َْ َسةّ ِ اَٝ
ِ َۙ بغ
De ki “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.

(Müminun 23/98)

ٕٝ
ُ  ْؾ٣َ ْٕ َ رُ ِث َي َسةّ ِ اٞػ
ُ َ اَٝ
ِ ع ُش
Bunların çevremde olmalarından da sana sığınırım.”
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(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu kitaba da inanacaklardır.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ۪ ُٓ ْغِِٚ ُ ْاُ َؾن ِٓ ْٖ َسثَِّ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ اٚا َٰا ََّٓ٘ب ِثُُٞ ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِرَاَٝ
Onlara okununca şöyle diyeceklerdir: Biz ona inandık; o Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de
Rabbimize teslim olmuş kimselerdik.

(Kasas 28/54)

ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ َّئَخ٤ِ غ
َّ ُغَ٘ ِخ ا
َ  ْذ َس ُ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َؾ٣َ َٝ اٝص َج ُش
َ  ِْٖ ِث َٔب٤َ ْْ َٓ َّشرُٛ َٕ ا َ ْع َشْٞ َ ُإْ ر٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.

(Fussilet 41/35)

َۚ صجَ ُش
ّ ٍ  َؽُٝب ا ََِّل رَٜ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝ
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا ََِّل اَُّزَٜ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu büyük bir seviye kazanmış olanlardan
başkasına verilmez.

(Fussilet 41/36)

ٌ بٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ َُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣ اِ َّٓبَٝ
ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ؽ كَب ْعز َ ِؼ ْز ثِ ه
ِ ط
Eğer şeytandan bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü Allah, dinler ve bilir.
(Araf 7/199)

َٖ٤ ِِ۪ٛ ض َػ ِٖ ْاُ َغب
ْ اَػ ِْشَٝ ف
ِ أْ ُٓ ْش ثِ ْبُؼُ ْشَٝ َٞ ُخ ِز ْاُؼَ ْل
Sen af yolunu tut, vahye uygun olanı emret, cahilce davrananlara da aldırma!
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(Araf 7/200)

ٌ بٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣َ اِ َّٓبَٝ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
ؽ كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث ه
َ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Şeytandan bir dürtü seni dürterse Allah’a sığın. Daima dinleyen ve bilen odur.

(Fussilet 41/37)

َّ ُِِ اُٝ ْاُوَ َٔ ُش ََل ر َ ْغ ُغذَٝ ظ
َّ ُاَٝ بس
ُ َٜ َُّ٘اَٝ َُ ٤ْ َُّ اِٚ َِبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ِا ِ هّٰللُٝا ْع ُغذَٝ  ََل ُِ ِْوَ َٔ ِشَٝ ؾ ْٔ ِظ
ُ ْٔ ؾ
َُُٕٝ ر َ ْؼجُذَّٙب٣ِ َّٖ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ اُٜ َ َخَِو١ ۪اَُّز
Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun göstergelerindendir. Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin. Eğer
kulluk edecekseniz onları yaratan Allah’a secde edin.
(Neml 27/20)

َّ َرَلَوَّذَٝ
َٖ٤ُ َۘذَ ا َ ّْ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُـَبئِ ۪جٛ ْذُٜ ُ ْاٟ ََل ا َ َس٢
َ ُِ  َْش كَوَب ٍَ َٓب٤اُط
Süleyman kuşları teftiş etti. “Neden Hüdhüd’ü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” dedi.

(Neml 27/21)

َ ِْ غ
ٖ٤
َ ُ َػزَاثًبََََّٚ٘لُ َػ ِزّث
ُ ِ ث٢ّ۪٘ َ٤ِأْر٤َ َُ ْٝ َ ُ اَّٚ٘ َ َ۬لا َ ْر َث َؾْٝ َ ذًا ا٣ ۪ؽذ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
“Ona ağır bir ceza vereceğim veya keseceğim. Ya da bana, haklılığını gösteren açık bir kanıt getirir!”

(Neml 27/22)

ْ طذُ ثِ َٔب َُ ْْ ر ُ ِؾ
ْ  ٍذ كَوَب ٍَ ا َ َؽ٤ َْش ثَ ۪ؼ٤ش َؿ
َ ٌَ َٔ َك
ٖ٤
َ ْٖ ِٓ  ِعئْز ُ َيَٝ ِ۪ٚػ ث
ٍ َ۪و٣ عجَ ٍب ثَِ٘جَ ٍب
Çok geçmeden Hüdhüd çıkageldi ve dedi ki; “Senin yeterince bilmediğin bir şeyi tam olarak öğrendim. Sana
Sebe’den dosdoğru bir haber getirdim.

(Neml 27/23)

ْ ٤َ ِرُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ُٜ ٌُ ِِ ْٔ َ  َعذْدُ ْآ َشاَح ً رَٝ ٢ّ۪ٗ ِا
ٌْ ٤ػ َػ ۪ظ
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ذ
ٌ ب َػ ْشَٜ ََُٝ ٍء٢ْ ؽ
Orada bir kadına rastladım; onları egemenliği altına almış ve ona her şeyden verilmiş; büyük bir tahtı da var.

(Neml 27/24)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ َِّللا
َّ ُِِ َُٕٝ َ ْغ ُغذ٣ بَٜ َٓ ْٞ َهَٝ بَٜ ُ  َع ْذرَٝ
ُ ط
ْْ َُّٛصذ
ٕ هُٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
ِ ؾ ْٔ ِظ ِٓ ْٖ د
َۙ زَذْٜ َ٣  ْْ ََلُٜ َ َِ ك٤غ ۪ج
َُٕٝ
َّ َُػ ِٖ ا
Baktım ki, hem o kadın, hem de halkı Allah ile aralarına Güneşi koymuş, ona secde ediyorlar. Şeytan
yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Doğru şeyler yapmıyorlar.
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(Neml 27/25)

 َٓبَٝ َُٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر ُ ْخل٣َ َٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُ ْخ ِش ُط ْاُخَتْ َء ِك٣ ١ ۪ا ِ هّٰللِ اَُّزَُٝ ْغ ُغذ٣ ا َ ََّل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُِِٕٞ٘ ر ُ ْؼ
Göklerde ve yerdeki bütün gizlileri ortaya çıkaran Allah’a secde etmeleri gerekmez mi? O, gizlediklerini de bilir,
açığa vurduklarını da.

(Neml 27/26)

َه
ْ٤ِ  َسة ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُ َؼ ۪ظَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََل ا
Allah… Ondan başka ilah yoktur. Büyük yönetimin Rabbidir.”

(Fussilet 41/38)

َُٕٞٔ ََٔ ْغـ٣  ْْ ََلُٛ َٝ بس
َ ُ٣ َٖ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي٣ ۪ا كَبَُّزٝكَب ِِٕ ا ْعز َ ٌْجَ ُش
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُُّ ثِبَُٚ َٕٞغ ِجّ ُؾ
Büyüklük taslarlarsa taslasınlar. Rabbinin katında olanlar gece gündüz bıkıp usanmadan O’na
kulluk ediyorlar.
(Enbiya 21/19)

َۚ َ ْغز َ ْؾغ ُِش٣  ََلَٝ ِ۪ٚػ ْٖ ِػجَبدَر
َٕٝ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كََُٚٝ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣ ُ ََلَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٝ ض
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O’nundur. O’nun katındakiler O’na kulluğu büyütmezler. Kulluktan
usanmazlar da.

(Enbiya 21/20)

َٕٝ ْلز ُ ُش٣َ بس ََل
َ ُ٣
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ََُّٕ اٞغ ِجّ ُؾ
Gece gündüz, aralıksız O’na ibadet ederler.

(Araf 7/206)

ََُٕٝ ْغ ُغذ٣ ََُُٚٝ َُٚٗٞغ ِجّ ُؾ
َ ُ٣َٝ َِ۪ٕٚ َػ ْٖ ِػجَبدَرَٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣ َٖ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Rabbin katında olanlar, O’na kulluk etmekten büyüklenmezler; ibadetlerini O’na yapar ve O’na secde ederler.

(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ ض ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخ
ِ اَٞ َٰٔغ
َّ ُ ا٢َِ ْغ ُغذ ُ َٓب ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah’a boyun eğerek secde eder ve kendilerini
büyük görmezler.
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(Fussilet 41/39)

ْ َ َسثَٝ د
ْ ز َ َّضْٛ ب ْاُ َٔب َء اَٜ ٤ْ َِض خَب ِؽؼَخً كَ ِبرَا ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
١ ۪ذ ا َِّٕ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسٟ اََّٗ َي ر َ َش۪ٚ َِبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢َب َُ ُٔ ْؾَٛب٤ا َ ْؽ
Allah’ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik
mi kımıldar ve kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü
koymuştur.
(Araf 7/57)

ْ ََِّ اِرَا اَه٠۪ َؽز هِٚ َس ْؽ َٔز١
ُ ُِجََِ ٍذٙع ْوَ٘ب
ُ ع َؾبثًب صِوَ ًبَل
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ذ
ْ ََذ٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْؾ ًشا ث٣اُش
ٍ ّ٤ِ َٓ
ْْ ٌُ ََِّ َُؼ٠ َٰرْٞ َٔ ُد ًَ َٰز ُِ َي ُٗ ْخ ِش ُط ْا
ِ ۪ ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َشاِٚ ْاُ َٔب َء كَب َ ْخ َش ْعَ٘ب ثِٚ ِذ كَب َ ْٗضَ َُْ٘ب ث
َٕٝرَزَ ًَّ ُش
İkramından önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen O’dur. Rüzgârlar yağmur yüklü bulutları taşıyınca ölü
toprağa sürer, o buluttan su indirir, onunla her türlü ürünü çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltiriz, belki
bilgilerinizi kullanırsınız...

(Ankebut 29/63)

َِ َُّللاُ ه
َّ ُ ْْ َٓ ْٖ ٗ ََّض ٍَ َِٖٓ اُٜ َ عب َ ُْز
ِ َٔ غ
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ بَٜ ِرْٞ َٓ ض ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسِٚ َِب ث٤بء َٓب ًء كَب َ ْؽ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ْْ ََلُٛ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُش
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah’tır.” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah’a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

(Rum 30/19)

 ًَ َٰز ُِ َيَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ َض َث ْؼذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َ  ِ ْاَلَ ْس٢ُ ْؾ٣َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣
َٕٞر ُ ْخ َش ُع
Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde
çıkarılacaksınız.

(Rum 30/50)

ُ ْٗ كَب
َٞ ُٛ َٝ ٠َۚ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ب ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ ُٔ ْؾَٜ ِرْٞ َٓ َض ثَ ْؼذ
ِ َٔ بس َس ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاَلَ ْس٢ُ ْؾ٣ ْق
ِ َ  َٰاص٠َُِٰ ظ ْش ا
َ ٤ًَ َِّللا
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
Allah’ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.
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(Kaf 50/9)

ٍ ۪ َعَّ٘بٚبس ًًب كَب َ ْٗ َجزَْ٘ب ِث
 َِۙذ٤ َؽتَّ ْاُ َؾ ۪صَٝ د
َّ ُٗ ََّض َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ
ِ َٔ غ
َ بء َٓب ًء ُٓ َج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek daneli bitkiler bitirdik.
(Kaf 50/10)

َ بَٜ َُ د
ٌ  َۙذ٤غ ِْ ٌغ ٗ َ۪ع
ٍ اَُّ٘ ْخ ََ َثب ِعوَبَٝ
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.
(Kaf 50/11)

 ُطٝزًب ًَ َٰز ُِ َي ْاُ ُخ ُش٤ْ َٓ ً ۪ َث ِْذَحَٚ٘ب ِث٤ْ ٤َ ا َ ْؽَٝ ِس ْصهًب ُِ ِْ ِؼ َجب َِۙد
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de böyle olacaktır.

(Zuhruf 43/11)

َٕٞز ً َۚب ًَ َٰز ُِ َي ر ُ ْخ َش ُع٤ْ َٓ ً ۪ ثَ ِْذَحِٚبء َٓب ًء ثِوَذَ َۚ ٍس كَب َ ْٗؾ َْشَٗب ث
َّ ُ ٗ ََّض ٍَ َِٖٓ ا١ ۪اَُّزَٝ
ِ َٔ غ
Gökten bir ölçüye göre su indiren Allah’tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Kabirlerinizden de böyle
çıkarılacaksınız.

(Fussilet 41/40)

 َٰا ًِٓ٘ب٢ ۪أْر٣َ ْٖ َٓ ّْ َ  ٌْش ا٤بس َخ
ِ َُّ٘ ا٢ ِك٠ُ ِْ َٰو٣ ْٖ َٔ ََ٘ب اَك٤ْ ََِٕ َػْٞ َ ْخل٣َ ب ِرَ٘ب ََل٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُٝ ِْ ِؾذ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ش٤
ٌ َٕ ثَ ۪صَُِٞٔ ُ ِث َٔب ر َ ْؼَِّٚٗا َٓب ِؽئْز ُ َۙ ْْ اَُِٞٔ  َٔ ِخ اِ ْػ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ
Âyetlerimiz karşısında yamukluk yapanlar bize gizli kalmazlar. Ateşe atılacak olan mı
hayırlıdır, yoksa Kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? Ne yaparsanız yapın; Allah
yaptığınızı görür.
(Furkan 25/11)

ش َۚا٤
َّ ُة ِثب
َّ ُا ِثبَُٞث َْ ًَزَّث
ً ع ۪ؼ
َ َّا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ َٔ ْٖ ًَزَٝ غب َػ ِخ
َ غب َػ ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir
ateş hazırlamışızdır.

(Furkan 25/12)

ً ٤َب رَـَٜ َُ اُٞع ِٔؼ
شا٤
ً ۪صَ كَٝ ظب
َ  ٍذ٤بٕ ثَ ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْاِرَا َساَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.
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(Furkan 25/13)

ساٞ
ً َُُ٘ب ُِ َي صُجٛ اْٞ َٖ دَ َػ٤ ِّ۪ٗوًب ُٓوَ َّش٤ظ
َ ب َٓ ٌَبًٗبَٜ ْ٘ ِٓ اُٞاِرَا ا ُ ُْوَٝ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.

(Furkan 25/14)

شا٤
ُ ا ْدَٝ اؽذًا
ُ ََل ر َ ْذ
ِ َٝ ساٞ
ً ۪سا ًَضٞ
ً ُا صُجٞػ
ً ُ َّ صُجْٞ َ٤ُا ْاٞػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(Furkan 25/15)

ْ َٕٗ ًَبُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ ۪ ٌْش ا َ ّْ َعَّ٘خُ ْاُ ُخ ِْ ِذ اَُّز٤هُ َْ ا َ َٰر ُِ َي َخ
شا٤
ً  َٓ ۪صَٝ  ْْ َعضَ ا ًءُٜ َُ َذ
De ki: “Bu mu iyi, yoksa takva sahiplerine söz verilen kalıcı cennet mi? O onlar için hem bir karşılık, hem
varılacak yerdir.”

(Furkan 25/16)

 ْػذًا َٓ ْغ ُ۫ ُإ ًَلَٝ  َس ِثّ َي٠َِٰ َٖ ًَبَٕ َػ٣ ۪ؾب ُ۫ ُؤَٕ خَب ُِذ
َ َ٣ ب َٓبَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ
Ölümsüz olarak kalacakları o yerde beğendikleri her şey onların olacaktır. Bu, Rabbinin sorumluluğunu
üstlendiği vaadidir.

(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِو٠اَث َْٰوَٝ  ٌْش٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ  َۚبَٜ ُ َ٘ز٣ ۪صَٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ؽ٤ ۪رُٝ۫ ُ  َٓب اَٝ
Size verilen her şey, dünya hayatının bir varlığı ve süsüdür. Allah’ın katındakiler ise hem daha iyi, hem de
kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

(Kasas 28/61)

 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َٞ ُٛ َّْ ُ ب ص٤َ ْٗ  ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُ َٓزَبٙ ًَ َٔ ْٖ َٓز َّ ْؼَ٘بِٚ ٤ ۪ ََلهَٞ ُٜ َغً٘ب ك
َ  ْػذًا َؽَٝ ُٙ َػ ْذَٗبَٝ ْٖ َٔ َاَك
َٖ٣ع ۪ش
َ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edileni hak eden kimse, dünya hayatının varlığı ile zengin
kıldığımız ama kıyamet günü yaka paça getirilecek olan kimse gibi olur mu?
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(Fussilet 41/41)

ٌ َۙ بة َػ ۪ض
ض٣
ٌ َ ُ َُ ٌِزَِّٚٗاَٝ ْْ َۚ ُٛ ا ثِبُ ِزّ ًْ ِش َُ َّٔب َعب َءَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Bu Zikir kendilerine gelince görmezlik ettiler. Oysaki o, güçlü bir kitaptır.
(Kehf 18/101)

َ  ِؿ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُ٘٤َذ ا َ ْػ
ْ َٖٗ ًَب٣ ۪اََُّز
ع ْٔؼًب
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا ََلُٞٗ ًَبَٝ ١طبءٍ َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
Onlar, gözleri zikrime kapalı olan ve onu dinlemeye bile tahammül edemeyen kimselerdir.

(Kehf 18/102)

َٖ٣َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٜ ب َء اَِّٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب َع٤َ ُِ ْٝ َ  ا٢ ُ۪ٗٝ  ِٓ ْٖ د١ ۪ا ِػ َجبدُٝز َّ ِخز٣َ ْٕ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ِ۪ت اَُّز
َ اَكَ َؾغ
ُٗ ُض ًَل
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, benimle kendi aralarına veliler olarak kullarımı koyacaklarını mı
sanıyorlar? Biz cehennemi, o kâfirlerin konak yeri yaptık.

(Kehf 18/103)

َٖ ا َ ْػ َٔ ًبَل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث ْبَلَ ْخٛ َْ ُه
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?

(Kehf 18/104)

ص ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْؾ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ  ْؾ٣َ ْْ ُٛ َٝ ب٤َ ْٗ حِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ ظ
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."

(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطبًٗب ك
ٖ٣
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َاُش ْؽَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman’ın Zikri’nden, Kur’ân’dan yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َّ ُ ْْ َػ ِٖ اُٜ َٗٝصذ
ُ َ٤َُ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ
َ َ ْؾ٣َٝ َِ ٤غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
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(Fussilet 41/42)

 ٍذ٤۪ٔ ْ َؽ٤ٍ ٌ۪  ٌَ ِٓ ْٖ َؽ٣۪ ر َ ْ٘ ۪ضٚ ََل ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبغ َُ ِٓ ْٖ ث
ِ َ ْاُجِٚ ٤ َ۪أْر٣ ََل
Batıl ona, önünden de arkasından da yanaşamaz. Doğru kararlar veren ve yaptığını güzel yapan
Allah tarafından indirilmiştir.
(İsra 17/81)

هًبُٞٛ َبغ ََ ًَبَٕ ص
ِ َبغ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َصَٝ هُ َْ َعب َء ْاُ َؾنَٝ
De ki “Gerçek geldi, uydurma yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”

(Enbiya 21/18)

َُٕٞصل
ِ َ ْاُج٠َِن َػ
ُ ثَ َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاَُٚ ْذ َٓـ٤َبغ َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Sebe 34/49)

ُ ذ٤ ُ۪ؼ٣  َٓبَٝ َُ بغ
ُ ُ ْج ِذ٣  َٓبَٝ هُ َْ َعب َء ْاُ َؾن
ِ َئ ْاُج
Deki: "Hak geldi; artık batıl hangi yeniliği getirecek ve neyi yeniden başlatacaktır?"

(Fussilet 41/43)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ُ  ََ ُِِش٤ ُ۪وَب ٍُ َُ َي ا ََِّل َٓب هَ ْذ ه٣ َٓب
ٍ  ِػوَبُٝرَٝ ٍ َٓ ْـ ِل َشحُٝع َِ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ا َِّٕ َسث ََّي َُز
Senin için söylenenler, senden önceki elçiler için söylenenlerden farklı değildir. Senin Rabbinin
hem affı hem de pek acıklı azabı vardır.
(Enam 6/10)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ِٓ اٝع ِخ ُش
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
َ َٖ٣ ۪ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَ َؾبمَ ِثبَُّز
Senden önce de elçiler hafife alındı. Onlarla eğlenenlerin hafife aldıkları o şey, daha sonra onların başına geldi.

(Rad 13/32)

ة
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ۠ٓ ْْ كُٜ ُ ا ص ُ َّْ ا َ َخ ْزرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ذُ َُِِّز٤ْ َِْٓ َ ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب
Gerçek şu ki senden önceki elçiler de hafife alınmıştı. Ancak, ayetleri görmezlikte direnenlere önce süre verdim,
sonra yakalarına yapıştım. Cezalandırmam nasılmış.
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(Enbiya 21/40)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ َبََّٕٛ َسدُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣  ْْ كَ ًَلُٜ ُ زَٜ  ْْ َث ْـزَخً كَز َ ْجِٜ ٤ َ۪ث َْ رَأْر
َٕٝظ ُش
Aslında o gün onlara ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine
göz açtırılacaktır.

(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 َؾبمَ ِثبَُّز
Senden önce gelen elçiler de böyle hafife alınmışlardı. Hafife aldıkları azap, o elçilerle eğlenenlerin başına geldi.

(Yasin 36/30)

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

(Yasin 36/31)

ََُٕٞ ْش ِعؼ٣  ْْ ََلِٜ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٕٗ اٝ
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ َ َش٣ ْْ ََُا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez,

(Fussilet 41/44)

ْ َِص
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ ََل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاًٗب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ  َػ َش ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء َۘا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ا٠ًٔ ػ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ َ۪ٕ كُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽلَب ٌءَٝ ًُٟذٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍذ٤بٕ ثَ ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki: “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç
yabancı dilde bir kitap olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa
olan tedavi eden bir kitaptır. İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri
sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden seslenilen kişiler gibidirler.
(Şuara 26/198)

َۙ ۪ٔ ط ْاَلَ ْػ َغ
َٖ٤
ِ  ثَ ْؼ٠َِٰ ُ َػٙ ٗ ََّض َُْ٘بْٞ ََُٝ
Onu Arap olmayan birine indirseydik,
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(Şuara 26/199)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ۪ ُٓإِٚا ثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ٤ْ َُِ َػَٙكَوَ َشا
O da bunlara okusaydı inanmaları söz konusu olmazdı.

(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َس
عَ ه
ِ ُ٤َ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤َُج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ َبٕ ه
َ ِِ  ٍٍ ا ََِّل ِثٞع
َ  َٓب ا َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾب ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ َ٣
Biz, her âyetlerimizi tebliğ eden elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, gereğini yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün
kararları doğru olan O’dur.

(Meryem 19/97)

ّ َغبِٗ َي ُِزُج
 ًٓب ُُذًّاْٞ َ۪ هِٚر ُ ْ٘ز َِس ثَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔزَّوِٚ ِؾ َِش ث
َّ َ٣ كَ ِبَّٗ َٔب
َ ِِ ُِ ثٙغ ْشَٗب
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(Fussilet 41/45)

ْ َبة ك
ْ َعجَو
ْْ ُٜ َِّٗاَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ِٚ ٤ ۪ق ك
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َ ِِ ُ بخز
َ ع
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ َُ۪ل
Musa’ya Kitab’ı vermiştik; onların arasında da görüş ayrılığı çıkmıştı. Rabbinin önceden
verdiği sözü olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar, kitap konusunda şüphe içinde bocalayıp
dururlar.
(Neml 27/76)

ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ ١ ۪ ََ ا َ ًْض َ َش اَُّز٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ ث٠َِٰ ػ
َ َوُص٣ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ َِّٕ ا
Bu Kur’an, İsrailoğulları’nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.

(Neml 27/77)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخٌ ُِ ِْ ُٔإَٝ ًٟذُٜ َُ َُِّٚٗاَٝ
Kur’an, mutlak doğruyu gösterir, müminler için de bir ikramdır.
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(Neml 27/78)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ َٚۚ ۪ ِٔ ٌْ  ْْ ثِ ُؾُٜ َ٘٤ْ  َث٢ ْو ۪ع٣َ ا َِّٕ َسث ََّي
ُْ َۚ ٤ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
Senin Rabbin, aralarında hükmünü vermek için onları yargılayacaktır. O güçlüdür, her şeyi bilir.

(Neml 27/79)

ٖ٤
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ كَز
ِ ن ْاُ ُٔ ۪ج
ِ ّ  ْاُ َؾ٠ََِّللاِ اَِّٗ َي َػ
Sen Allah'a dayan. Çünkü apaçık gerçekler üzerindesin.

(Fussilet 41/46)

َ  َٓب َسث َي ِثَٝ بَٜ ٤ْ َِعب َء كَ َؼ
 ِذ٤ظ ًَّل ٍّ ُِ ِْ َؼ ۪ج
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِ۪ٚصب ُِ ًؾب كَ َِِ٘ ْلغ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına
yanlış yapmaz.
(İsra 17/7)

َٰ ْ ُ  ْػذَٝ ب كَ ِبرَا َعب َءَٜ ََِعأْر ُ ْْ ك
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُعُٝ غ ُ۫ ُإا
ُ َ٤ُِ ِاَل ِخ َشح
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْْ ٌُ غ ْ٘ز ُ ْْ َِلَ ْٗلُ ِغ
َ غ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْؽ
َ ا ِْٕ ا َ ْؽ
شا٤
ً ا رَزْ ۪جْٞ َِا َٓب َػُٝز َ ِجّ ُش٤ُِ َٝ ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ ُ اُِٙٞا ْاُ َٔ ْغ ِغذَ ًَ َٔب دَ َخَُِٞ ْذ ُخ٤ُِ َٝ
İyi davranırsanız, iyiliği kendiniz için yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız kötülük kendinize olur. İkinci
tehdidin şartları oluşunca da yüzünüzü kara çıkarsınlar ve o Mescide Beyt-i Makdis’e ilk girenler gibi girsinler
ve hâkimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye güçlü kullarımızı tekrar üzerinize salacağız.

(Kasas 28/84)

د ا ََِّل
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ اَُّزٟ َُ ْغض٣ ّئ َ ِخ كَ ًَل٤ِ غ
َّ ُ َٓ ْٖ َعب َء ِثبَٝ  َۚبَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َعب َء ِث ْبُ َؾ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٞٗٓب ًَب
Kim iyilik yapmış olarak gelirse, daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse, kötülük yapmış
olanlara sadece yaptıklarının karşılığı verilir.
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(Fussilet 41/47)

ٍ  َٓب ر َ ْخ ُش ُط ِٓ ْٖ ص َ َٔ َشاَٝ غب َػ ِخ
 ََلَٝ ٠ َٓب ر َ ْؾ ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰضَٝ بَٜ ٓب
َّ ُُ َشد ِػ ِْ ُْ ا٣ ِٚ ٤ْ َُِا
ِ َٔ ًْ َ د ِٓ ْٖ ا
ُ َْٖ٣َ ْْ اِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ِ۪ٚٔ ِْ ع ُغ ا ََِّل ِث ِؼ
 ٍَۚذ٤َٜ۪ بى َٓب َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ؽ
َ َۙ ََّٗا َٰارُُٞ هَب١َۙ ؽ َ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.”
(Enam 6/21)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ ََلَِّ۪ٚٗ اَِٚبر٣ة ِث َٰب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah’a atfedenden veya O’nun âyetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılandan daha yanlışı kim
olabilir? Allah, yanlışlar içindeki o kimseleri umduklarına kavuşturmayacaktır.

(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ؽ َ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 ُٓ ْؾ ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘ز
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.

(Lokman 31/34)

َ َۚ ٤َُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُـ٣َٝ ػ َۚ ِخ
ظ َٓبرَا
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ اََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
ا َِّٕ ه
ٌ  َٗ ْل١ َٓب ر َ ْذ ۪سَٝ ّ ْاَلَ ْس َؽ ِب٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ ْش
َ غب
َ ِت
ش٤
ُ ر َ ٌْغ
ٍ  ِ ا َ ْس١
ٌ  ٌْ خ َ۪ج٤ َِّ۪للاَ َػ
دُ ا َِّٕ هُٞٔ َ ض ر
ٌ  َٗ ْل١ َٓب ر َ ْذ ۪سَٝ ؿذًا
ّ َ ظ ِثب
Kıyamet saati ile ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunanı o bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah bilir, her şeyin iç yüzünü bilir.
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(Araf 7/187)

َٞ ُٛ ب ا ََِّلَٜ  ْه ِزَٞ ُِ بَٜ ٤ِّ۪ ُ َغ٣  ََل٢َۚ ّب ِػ ْ٘ذَ َس ۪ثَٜ ُٔ ِْ ب هُ َْ اَِّٗ َٔب ِػَٜ ٤ ََّٰبَٕ ُٓ ْشع٣َغب َػ ِخ ا
َّ ُٗ ََي َػ ِٖ اَُِٞٔ ْغـ٣َ
ْ َُِصَو
ب هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ ْ٘  َػ٢
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ذ ِك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ٌّ ٗ ََي ًَبََّٗ َي َؽ ِلَُِٞٔ ْغـ٣َ ً ٌُ ْْ ا ََِّل َث ْـزَخ٤ ۪ض ََل رَأْر
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط ََل
ب ِػ ْ٘ذَ هَٜ ُٔ ِْ ِػ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ َِّللا
Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki: “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir.
Vakti gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın
olacaktır.” Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama
insanların çoğu bunu bilmezler.”

(Naziat 79/42)

بَٜ ٤ ََّٰبَٕ ُٓ ْشع٣َغب َػ ِخ ا
َّ ُٗ ََي َػ ِٖ اََُِٞٔ ْغـ٣
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

بَٜ ٣ذ ِٓ ْٖ ِر ًْ َٰش
َ ْٗ َ ْ ا٤
َ ۪ك
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

بَٜ ٤ ََٰٜ َس ِثّ َي ُٓ ْ٘ز٠َُِٰ ا
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.

(Naziat 79/45)

بَٜ ٤َ ْخ َٰؾ٣ ْٖ َٓ ذ ُٓ ْ٘ز ُِس
َ ْٗ َ اَِّٗ َٔب ا
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.

(Fussilet 41/48)

َ َٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ ْذػ٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ ا َٓبٞ٘ظ
َ َٝ
Önceleri yardıma çağırıp durdukları kaybolur ve kendileri için bir kurtuluş yolu olmadığını
anlarlar.
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(Yunus 10/28)

ُ َٝ ْْ ُ ا َٓ ٌَبَٗ ٌُ ْْ ا َ ْٗزًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ ٣َ َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ََِّْ٘ب ث٣ َؽ َش ًَب ۬ ُؤ ًُ َۚ ْْ كَض
ُ ٍَ هَبَٝ
ََُّٕٝبَٗب ر َ ْؼجُذ٣ِ ْْ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ اُٛ ؽ َش ًَب ۬ ُؤ
Onların hepsini topladığımız gün Allah’a ortak uyduranlara “Sizler ve ortak saydıklarınız! Olduğunuz yerde
kalın!” diyeceğiz, sonra da aralarını ayıracağız. Ortak saydıkları diyecekler ki “Siz sadece bize kul
olmuyordunuz ki!”

(Yunus 10/29)

َٖ٤ َِ۪٘ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَُّ٘ب َػ ْٖ ِػ َجبدَ ِر ٌُ ْْ َُـَب ِك٤ْ  َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ذًا َث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ِث ه٠كَ ٌَ َٰل
“Aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize kulluk ettiğinizi, gerçekten fark edememiştik.”

(Yunus 10/30)

ْ َا ًَُ َٗ ْل ٍظ َٓب ا َ ْعَِلَُِٞ٘ب ُِ َي ر َ ْجُٛ
اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
 ه٠َُِا اٝ ُسدَٝ ذ
َ َٝ ن
ِ ّ  ُْ ْاُ َؾُٜ ٤َُٰ ْٞ َٓ َِّللا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣
Kim ne yapmışsa orada ortaya çıkacaktır. Hepsi de kendilerine gerçek anlamda yakın olan Allah’ın huzuruna
getirilmiş olur ve uydurdukları bütün ortaklar onlardan uzaklaşır.

(Hud 11/21)

َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِش٣ ۪ َُٰ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar kendilerini hüsrana uğratmış kimselerdir. Uydurdukları da onlardan uzaklaşırlar.

(Hud 11/22)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّٗل َع َش َّ ا
َٕٝغ ُش
َ  ُْ ْاَلَ ْخُٛ ِاَل ِخ َشح
Şüphesiz ahirette en çok kaybedenler de onlardır.

(Nahl 16/87)

َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َّ ُ َٓئِ ٍۨ ٍز اْٞ ٣َ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
O gün hepsi Allah’a teslimiyet gösterir; uydurdukları ortaklar da kendilerinden uzaklaşmış olur.

(Kasas 28/74)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اَُٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ اَُّز١
ِ ًَ ؽ َش
َ بء
O gün Allah onlara seslenecek: “Hani, nerede o sizin varsaydığınız ortaklarım?”
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(Kasas 28/75)

 ْْ َٓبُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ِا ا َ َّٕ ْاُ َؾ َّن ِ هّٰللُٞٔ ِِ َبَٗ ٌُ ْْ كَ َؼٛا ثُ ْشَُٞبرٛ ذًا كَوُ َِْ٘ب٤َٜ۪ َٗضَ ْػَ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ؽَٝ
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اًَُٞٗب
Her toplumun içinden bir şahit çıkardığımız ve onlara; “Haydi, delilinizi getirin.” dediğimiz sırada söyleriz. O
sırada bunlar, Allah’ın haklı olduğunu öğrenmiş olurlar. Zaten uydurup durdukları şey de kaybolup gitmiştir.

(Fussilet 41/49)

ٌ َُ٘ط ه
َّ ُُ اٚغ
ُ غ
غٞ
َّ َٓ ِْٕ اَٝ  َۘ ِْش٤بء ْاُ َخ
ِ بٕ ِٓ ْٖ د ُ َػ
ِ ْ ُْ ََٔ ْغـ٣ ََل
ٌ َ ُ۫ ُإ٤َؾش ك
َ ْٗ اَل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.
(Hud 11/9)

سٞ
ِ ْ َُئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ٌ ُط ًَل
ٌ َ ُ۫ ُإ٤َُ َُُِّٚٗ اَٚۚ ْ٘ ِٓ َبٛغبَٕ َِّٓ٘ب َس ْؽ َٔخً ص ُ َّْ َٗضَ ْػَ٘ب
َ ْٗ اَل
İnsanı, tarafımızdan bir ikramın tadına vardırsak, sonra onu ondan çekip alsak tam bir ümitsizliğe kapılır,
nankörlük eder durur.

(Rum 30/36)

ُ ََ٘ ْو٣ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
ْ َٓ َّّئَخٌ ثِ َٔب هَذ٤ِ ع
َٕٞط
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ بَٜ ِا ثٞبط َس ْؽ َٔخً كَ ِش ُؽ
َ ْْ ُٜ ص ْج
َ َُّ٘اِرَا اَرَ ْهَ٘ب اَٝ
Onlara ikramımızdan tattırdığımızda sevinirler. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına kötülük gelse hemen
umutsuzluğa düşerler.

(Fussilet 41/50)

ًغب َػخَ هَبئِ َٔ َۙخ
ُ َ  َٓب اَٝ ٢َۙ ُ۪ زَاَٰٛ َّٖ ََُُٞو٤َُ ُْٚغز
َّ ُظٖ ا
َّ َٓ ظ َّشا َء
َ ُ َس ْؽ َٔخً َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
َۘ ُِِٔ ا ِث َٔب َػَٖٝ ًَ َل ُش٣ ۪ كَ ََُِ٘٘ ِجّئ َ َّٖ اَُّز٠َۚ َٰ٘ ُ َُ ِْ ُؾ ْغَٙ ِػ ْ٘ذ٢ ُ۪ َِّٕ  ا٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ  َُ ِئ ْٖ ُس ِع ْؼذُ اَٝ
ْْ ُٜ َّ٘ َو٣ َُُ۪٘زَٝ اٞ
ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ِٓ ْٖ َػزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki: “Bu bana özeldir; artık geçti,
kıyamet saati diye bir şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin
huzuruna çıkarılacak olsam bile benim için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler
yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir azap tattıracağız.
(Hud 11/10)

سٞ
َّ َُت ا
َّ َٓ ظ َّشا َء
ٌ َۙ ُ َُلَ ِش ٌػ كَ ُخَِّٚٗ ا٢ّ۪٘ ّـَٔبدُ َػ٤ِ غ
َ َُ َٗ ْؼ َٔب َء ثَ ْؼذَُٙئِ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
َ ََُٛ َّٖ رَُٞو٤َُ ُْٚغز
Çektiği darlıktan sonra ona bir mutluluk tattırsak bu defa da; “Sıkıntılar geride kaldı.” der. Artık o, şımarığın ve
kendini beğenmişin tekidir.
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(Hac 22/11)

ْ  ٍۨ ٌْش٤ُ َخٚصب َث
ٌُ كِزْ٘ ٍَۨخْٚصب َثز
 ْؼجُذ ُ ه٣َ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ َٚۚ ۪ اغ َٔب َ َّٕ ِث
َ َ  َؽ ْش َۚفٍ كَب ِْٕ ا٠َِٰ َّللاَ َػ
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ  َخغ َِش اُذٚٓ۠ ۪ ِٜ  ْعَٝ ٠َِٰ ت َػ
ُ إ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  ْاُ ُخ ْغ َشَٞ ُٛ اَل ِخ َشح َ َٰر ُِ َي
ٖ٤
َ ََِا ْٗو
İnsanlardan kimi de Allah’a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçse rahatlar; başına bir sıkıntı gelse yüz
çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık hüsran işte budur.

(Sebe 34/3)

ُْٚ٘ ة َػ
َّ َُ٘ب ا٤ ۪ا ََل رَأْرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َهب ٍَ اَُّزَٝ
ُ َ ْؼ ُض٣ ت ََل
ِ َۚ ٤ْ َََّ٘ ٌُ ْْ َػب ُِ ِْ ْاُـ٤ِ َُزَأْر٢ّ َس ۪ثَٝ ٠َِٰ َغب َػخُ هُ َْ ث
ة
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِٓضْوَب ٍُ رَ َّسحٍ ك
ْ َ  ََل اَٝ ض
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََل ا َ ًْجَ ُش ا ََِّل كَٝ صـ َُش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ََل كَٝ د
ٖ٤
ٍ َۙ ُٓ ۪ج
Görmezlikten gelenler şöyle derler: "Kıyamet saati bize dokunmaz." De ki: "Hayır, görülmeyeni bilen Rabbim' e
yemin olsun ki, o, size de dokunacaktır. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan kaçmaz. Onun daha
küçüğü ve daha büyüğü de her şeyi beyan eden bir Kitap’tadır."

(Zümer 39/49)

َٰ
َۙ
َۘ
٢
ُ َٕغب
ِْ ظ
َّ َٓ كَ ِبرَا
َ ْٗ اَل
َ ِٛ َْ َ ِػ ِْ ٍْ ث٠ُِ َػُٚز٤ ۪رُٝ۫ ُ ُ ِٗ ْؼ َٔخً َِّٓ٘ب هَب ٍَ اَِّٗ َٔب اٙ َُْ٘بََّٞ ظ ٌّش دَ َػبَٗب ص ُ َّْ اِرَا خ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ٌكِزَْ٘خ
İnsanın başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek; “Bu, bana bendeki bir ilme karşılık
verildi.” der. Oysa fırsat verilmesi bir imtihandır ama çoğu bunu bilmez.

(Fussilet 41/51)

َّ ُُ اٚغ
ط٣
َّ َٓ اِرَاَٝ َٚۚ ۪ ٗ ََٰب ِث َغبِٗ ِجَٝ ض
ٍ ػبءٍ َػ ۪ش
ِ ْ ٠َِاِرَا ا َ ْٗ َؼ َْٔ٘ب َػَٝ
َ ُ دُٝؾش كَز
َ ْٗ اَل
َ بٕ اَػ َْش
ِ غ
İnsana iyilik etsek yan çizip kendini kenara çeker. Başına bir sıkıntı gelince de yalvarır durur.

(Fussilet 41/52)

 ٍذ٤م َث ۪ؼ
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ َ ۪ َٓ ْٖ اَّٚللاِ ص ُ َّْ ًَلَ ْشر ُ ْْ ِث
ٍ  ِؽوَب٢ ۪ كَٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ َظ
De ki: “Düşünsenize, o Allah katındansa, siz de onu görmezlikten geliyorsanız; böyle derin bir
ayrılık içinde olandan daha şaşkını kim olabilir.”
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(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓض٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ ۪٘ذٌ ِٓ ْٖ َثِٛ ذَ ؽَبِٜ ؽ
َ َٝ ۪ٚ ًَلَ ْشر ُ ْْ ِثَٝ َِّللا
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ا ْعز َ ٌْ َج ْشر ُ ْْ ا َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰب
De ki: “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları’ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin dengi olduğuna
şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir
gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢ِبرَِ٘ب ك٣َ  ْْ َٰاِٜ ٣عُ٘ ۪ش
ََُّٚٗق ِث َش ِثّ َي ا
ِ ٌْ ٣َ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َؾن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ز َ َج٣َ ٠ ْْ َؽزهِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ ۪كَٝ م
َ
ِ اَلكَب
ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َ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?
(Bakara 2/164 )

ْ َٝ ض
 ْاُ َج ْؾ ِش٢ ِك١ ر َ ْغ ۪ش٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ بس
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخ ِز ًَل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ  َثَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ َض َث ْؼذ
ش
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔ غ
 َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بط
َ  ْاَلَ ْسِٚ ب ِث٤َ بء ِٓ ْٖ َٓبءٍ كَب َ ْؽ
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ِث َٔب
ٍ ب٣َ ض َ ََٰل
د
َّ َُْٖ ا٤غ َّخ ِش َث
َّ ُاَٝ ِبػ٣َ اُش
ِ َٔ غ
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ دَاثَّ َۖ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ِ غ َؾب
َ ُٔ ُة ْا
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleri denizde taşıyıp
götüren gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, o su ile ölü toprağı diriltmesinde, kıpırdayan her canlıyı
yeryüzüne yaymasında, rüzgârların farklı yönlere esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını
kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Enam 6/19)

ْْ ًُ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َِلُ ْٗز َِسَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْ َج ُش٢َ
بدَح ً هُ َِ هَٜ ؽ
ْ  ؽ١َهُ َْ ا
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذٌ ث٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
ٌاؽذ
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  اَٞ ُٛ  َۚذُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ََل ا َ ْؽٟخً ا ُ ْخ َٰشَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝذَٜ  َٓ ْٖ َثَِ َؾ ا َ ِئَّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْؾَٝ ِ۪ٚث
ۢ ًُ  ٌء ِٓ َّٔب ر ُ ْؾ ِش١ َث ۪ش٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
َٕٞ
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki: “Allah’tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy
edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki “Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit
misiniz? Ben şahit değilim.” De ki: “O tek ilah’tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”
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(Neml 27/93)

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

(Zariyat 51/20)

َۙ ِ۪٘هُٞٔ ِْ ُِ بد
ٌ ٣َ ض َٰا
َٖ٤
ِ  ْاَلَ ْس٢ِكَٝ
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!

(Zariyat 51/21)

َْٕٝص ُش
ِ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ اَكَ ًَل رُج٢ ۪كَٝ
Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz?

(Fussilet 41/54)

ٌ ءٍ ُٓ ۪ؾ٢َ
ػ٤
ِ ََ ٍخ ِٓ ْٖ ُِو٣ ِٓ ْش٢ ۪ ْْ كُٜ َِّٗا َ ََل ا
ْ ُ ِث ٌُ َِّ ؽَِّٚٗ ْْ ا َ ََل اِٜ ّبء َس ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi
kuşatma altında tutar.
(Nisa 4/126)

ً ٤ءٍ ُٓ ۪ؾ٢ْ ؽ
طب
َ َِّ ٌُ َّللاُ ِث
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
 ًَبَٕ هَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.

(Enam 6/31)

 َٓب٠َِٰ ب َؽ ْغ َشرََ٘ب َػ٣َ اُُٞغب َػخُ َث ْـزَخً هَب
َّ ُ ُْ اُٜ ْ اِرَا َعب َءر٠َّللاِ َؽز ه
ِ َا ِث ِِوَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪هَ ْذ َخغ َِش اَُّز
بء ه
ْ كَ َّش
ُ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ اس
َٕٝ ِض ُس٣َ عب َء َٓب
َ  ْْ ا َ ََلِٛ سٞ
َ َصْٝ َ َٕ اُِِٞٔ  ْؾ٣َ ْْ ُٛ َٝ  َۙبَٜ ٤ ۪غَ٘ب ك
ِ ُٜ ظ
Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince
günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki: “Bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize!” Baksana ne
kötü yükler yüklenmişlerdir!

(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ اَل ِخ َشحِ َؽ ِج
ْ ط
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ إَُٞٗ ا ََِّل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِوَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında ve ahiretteki yüzleşme konusunda yalana sarılanların amelleri boşa gider. Onlar karşılık
olarak yaptıklarından başkasını mı bulacaklar?”
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(Hac 22/55)

ٍّ ْٞ ٣َ اة
َّ ُ ُْ اُٜ َ٤ِ رَأْر٠ُ َؽزهْٚ٘ ِٓ  ٍخ٣َ  ِٓ ْش٢ ۪ا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ضَ ا ٍُ اَُّز٣َ  ََلَٝ
ُ َ ْْ َػزُٜ َ٤أ ْ ِر٣َ ْٝ َ غب َػخُ َث ْـزَخً ا
ْ٤ٍ َ۪ػو
Ama O’nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da
kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.

(Neml 27/66)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ُٔ ِْ َّاس َى ِػ
َُٕٞٔ ب َػَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ َْ َ ۠ٓب ثَٜ ْ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َاَل ِخ َش ۠ٓحِ ث
َ ثَ َِ اد
Aslında onların ahireti idrak edecek ilimleri vardır. Aslında onların esas sorunu duydukları şüphedir. Aslında
onlar sanki kördürler.

(Ankebut 29/23)

ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔزٞغ
ُ َِئ٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ۪ اِٚ ُِوَبئَٝ َِّللا
د ه
Allah’ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından umut kesenlerdir. Onlar için acıklı
bir azap vardır.
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