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

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

(Zuhruf 43/1)

ْ َٰد
HA! MİM!

(Zuhruf 43/2)

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

(Zuhruf 43/3)

ًَُِّٕٞب َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؼ ِو٤ُِ هُ ْشءَٰ ًٗب َػ َشثٙاَِّٗب َجؼَ َِْ٘ب
Onu, Arapça ayetler kümeleri haline getirdik; belki aklınızı kullanırsınız.
(Fussilet 41/3)

ْ َِق
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ ًَّب ُِو٤ُِ هُ ْش َٰاًٗب َػ َشثَُٚبر٣ذ َٰا
ٌ َ ًِز
ّ ِ ُبة ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça ayet kümeleri halinde açıklanmıştır.

(Fussilet 41/4)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٛ ك ا َ ًْض َ ُش
ً َ۪ٗزَٝ شا٤
ً ثَ ۪ؾ
َ شا كَبَػ َْش٣
Müjdeleyen ve uyaran bir yapıdadır ama çokları ondan yüz çevirir; dinlemezler.
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(Zümer 39/27)

ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ٍَ َُؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ م َ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 kümeleri halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.

(Zuhruf 43/4)

ٌْ ٤ٌ۪  َد٢
ِ  ا ُ ِ ّّ ْاُ ٌِزَب٢ ُ۪ كَِّٚٗاَٝ
ٌّ ِِ ََ٘ب َُؼ٣ْ َة َُذ
O, katımızdaki Ana Kitap’tadır; yücedir, hikmetlidir.
(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ ثَ ْؼذَ َٓب َجب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب َُ َيُٛ ا َءَٞ ْٛ َ ذ ا
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ ًّب٤ُِ ُد ٌْ ًٔب َػ َشثٙ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ
م
ه
ٍ اَٝ  ََلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Kural böyledir; Kur‟ân‟ı Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına
uyarsan, Allah‟a karşı senin ne bir dostun ne de koruyucun olur.

(Rad 13/38)

ْ
 ٍخ٣َ  ِث َٰب٢
ُ  َٓب ًَبَٕ ُِ َشَٝ ًَّخ٣رُ ِ ّسَٝ ا ًجبَٝ  ْْ ا َ ْصُٜ َُ  َج َؼ َِْ٘بَٝ ع ًًل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ أ ِر٣َ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
بة
ٌ َ َّللاِ ُِ ٌُ َِّ ا َ َج ٍَ ًِز
ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه
Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler, evlatlar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah‟ın izni olmadan bir ayet
getiremez. Her dönemin bir Kitap‟ı vardır.

(Rad 13/39)

ة
َ َ٣ َّللاُ َٓب
ا هَٞ ْٔ ُذ٣
ِ ُ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبَٙ ِػ ْ٘ذَٝ ُُضْجِذ٣َٝ ؾب ُء
Allah, düzenine göre süreyi kısaltır veya sabitler. Ana Kitap O‟nun yanındadır.

(Vakıa 56/75)

ّٞ
ِ ا ِهغِ اُُّ٘ ُجَٞ َٔ كَ ًَل ا ُ ْه ِغ ُْ ِث
Yok yok! Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim,
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(Vakıa 56/76)

ٌْ ٤َٕ َػ ۪ظُٞٔ َِ ر َ ْؼْٞ َُ ٌْ غ
َ َُ َُوَِّٚٗاَٝ
Bilseniz bu büyük bir yemindir.

(Vakıa 56/77)

ٌْ ٣ُ َُوُ ْش َٰا ٌٕ ًَ ۪شَِّٚٗا
O değerli bir Kur‟an‟dır,

(Vakıa 56/78)

ٕٞ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ك
ٍ ٌُْ٘ َٓ ة
Kınında saklı bir kitaptadır.

(Zuhruf 43/5)

َٖ٤ ۪ ًٓب ُٓ ْغ ِشكْٞ َف ْل ًذب ا َ ْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ه
ُ اَكََ٘ن ِْش
َ ة َػ ْ٘ ٌُ ُْ اُ ِزّ ًْ َش
Gereksiz işlere dalmış bir halksınız diye göz yumup bu Zikri, size ulaştırmaktan vaz mı geçelim?
(Rad 13/36)

َْ ُُ هٚن
ِ  َِٖٓ ْاَلَ ْدضَ اَٝ  َْي٤ََُِٕ ثِ َٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٞ ْل َش ُد٣ بة
َ ُ ْ٘ ٌِ ُش ثَ ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ
ة
ُ  ا َ ْدِٚ ٤ْ َُِ۪ اِٚ ََل ا ُ ْؽ ِش َى ثَٝ ََّللا
اَِّٗ َٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه
ِ  َٓ َٰبِٚ ٤ْ َُِاَٝ اٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. İçlerinde onun bir kısmından hoşlanmayan
topluluklar vardır. De ki: “Bana emredilen, yalnız Allah‟a kul olmam ve O‟na ortak oluşturmamamdır. Ben
insanları Allah‟a çağırırım; varıp gideceğim yer O‟nun huzurudur.”

(Muhammed 47/14)

ْْ ُٛ ا َءَٞ ْٛ َ ا اُٞارَّجَؼَٝ ِِ۪ٚ َٔ  ُء َػٞع
ُ َُُٚ َّٖ٣ِ ۪ ًَ َٔ ْٖ ُصَِّّٚ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٤َ ث٠َِٰ اَكَ َٔ ْٖ ًَبَٕ َػ
Rabbinden gelen açık bir belgeye dayanan kişi, yaptığı kötülükler kendine güzel görünen kişi gibi olur mu?
Onlar kendi keyiflerine göre davranırlar.

(Zuhruf 43/6)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ْاَل٢ِ ٍ ك٢
َ  ًَ ْْ ا َ ْسَٝ
ّ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َٗ ِج
Sizden öncekilere de nice nebiyi elçi olarak göndermiştik.
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(Bakara 2/87)

د
ِ َِّ٘ب٤ َْ ْاُ َج٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ُ بُش
ُّ ۪ ِثَٙ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٤ْ َّ َهلَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ٤َ٘ب ۪ػ٤ْ َ  َٰارَٝ َِ ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َُ َو ْذ َٰارَٝ
وًب٣غ ٌُ ُْ ا ْعز َ ٌْ َج ْشر ُ ْْ كَلَ ۪ش
ُ ُ ا َ ْٗلَٰٟٞ ْٜ َ  ٌٍ ِث َٔب ََل رٞع
ُ حِ ْاُوُذ ُِط اَكَ ٌَُِّ َٔب َجب َء ًُ ْْ َسُٝ ِث ُشَّٙ ْذَٗب٣َاَٝ
َُُِٕٞوًب ر َ ْوز٣كَ ۪شَٝ ْْ ْۘ ُ ًَزَّ ْثز
Musa‟ya o kitabı vermiş, ardından da onun izinden giden elçiler göndermiştik. Meryem oğlu İsa‟ya da açık
belgeler vermiş, onu Kutsal Ruh yani Cebrail ile güçlendirmiştik. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her elçiye
kafa mı tutmalıydınız? Kimini yalancı sayıp, kimini de öldürmeli miydiniz?

(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َج َؼ َِْ٘بَٝ نب
ً  ْْ َث ْؼُٜ ن
ُ عََِ٘ب رَزْ َشا ًَُِّ َٔب َجب َء ا ُ َّٓخً َس
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ ُ كَبَرْ َج ْؼَ٘ب َث ْؼُٙٞب ًَزَّثَٜ ُُٞع
َ ص ُ َّْ ا َ ْس
َ ۪ا َ َدبد
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََلْٞ َش كَجُ ْؼذًا ُِو٣
Sonrasında da elçilerimizi ardarda gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz de o
toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük. İnanmayan topluluklar def
olsunlar!

(Zuhruf 43/7)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍ ا ََِّل ًَب٢
ّ  ْْ ِٓ ْٖ َٗ ِجِٜ ٤ ۪أْر٣َ  َٓبَٝ
Onlara hangi nebi gelse mutlaka hafife alırlardı.
(Hicr 15/10)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َغِ ْاَل٤َ  ِؽ٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Senden önceki topluluklara 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.

(Yasin 36/30)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ٍٍ ا ََِّل ًَبٞع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ٤ ۪أْر٣َ  ْاُ ِؼ َجب ِد َٓب٠َِب َد ْغ َشح ً َػ٣َ
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.
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(Yasin 36/31)

َُٕٞ ْش ِجؼ٣َ  ْْ ََلِٜ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٕٗ اٝ
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.

(Zuhruf 43/8)

ْ َ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
ً ط
َٰ َٓ َٝ ؾب
َ َ َِ ٌَْ٘ب اْٛ َ كَب
َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َٓض َ َُ ْاَل٠ن
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri
başka ayetlerde anlatılmıştı.
(Rum 30/9)

ُ ْ٘ َ٤ك َك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اُٞٗ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٕد كَ َٔب ًَب
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َجب َءرَٝ َبٛٝب ا َ ًْض َ َش ِٓ َّٔب َػ َٔ ُشَٛ ٝ َػ َٔ ُشَٝ ك
ُ َ اَصَٝ ً 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.

(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ ٤َ َك ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اُٞٗ ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
شا٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِءٍ ك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ً حَّٞ ُه
ً ۪ ًٔب هَذ٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗك ا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ََل كَٝ د
ْ ُ ِٓ ْٖ ؽٙ َُ ْؼ ِجض٤ُِ َُّ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.

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ َ٤َك 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 ثِز
 ُْ هُٛ َك 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.
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(Kaf 50/36)

ْ  ْْ َثُٜ ْ٘ ِٓ ُّؽذ
ً ط
ـ٤
َ َ  ْْ اُٛ ٍٕ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ  ًَ ْْ اَٝ
ٍ  ََْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ذٛ  ْاُ ِج ًَل ِد٢ا ِكُٞؾب كََ٘وَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?

(Zuhruf 43/9)

ُ  َّٖ ْاُؼَ ۪ضُٜ َُُ َّٖ َخَِوَُٞو٤َُ ك
ُْ ٤ َِ۪ض ْاُؼ٣
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
Onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, tereddüt etmeden, “Üstün ve bilgili olan
Allah yarattı.” derler.
(Ankebut 29/61)

َّ ُع َّخ َش ا
٠َّللاُ كَبَٗه
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َ َٝ ك
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ْٔ ؾ
ٌَُٕٞ َُ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?

(Lokman 31/25)

 ْْ ََلُٛ َّللاُ هُ َِ ْاُ َذ ْٔذُ ِ هّٰللِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُش
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ ك
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
Onlara; "gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır." derler. De ki: "Yaptığı her
şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur." ama onların çoğu bunu bilmez.

(Zümer 39/38)

ُٕٝ
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ ك
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْذػ٣ْ َ َّللاُ هُ َْ ا َ َك َشا
ُُ َّٖ ُٓ ْٔ ِغٌَبدٛ ََْ ٛ  ِث َش ْد َٔ ٍخ٢ َ۪ٗ ا َ َسادْٝ َ ۪ اٙم ِ ّش
ُ ُ َّٖ ًَب ِؽلَبدُٛ ََْ ٛ ن ٍ ّش
ُ َّللاُ ِث
 ه٢
ه
َ ََِّٗللاِ ا ِْٕ ا َ َساد
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َُ ْاُ ُٔزَٞ َ َز٣ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ه٢
َ ۪ هُ َْ َد ْغ ِجَِٚس ْد َٔز
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah.” derler. De ki: “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?”. De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”
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(Zuhruf 43/87)

ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ كَبَٗه
ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ ْْ ُٜ َ ْْ َٓ ْٖ َخَِوُٜ َ عب َ ُْز
َ ْٖ َُ ِئَٝ
Onlara (müşriklere), kendilerini kimin yarattığını sorarsan kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse bu yanlışa
nasıl sürükleniyorlar?

(Zuhruf 43/10)

َُٕٝزَذْٜ َ عجُ ًًل َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر
ُ بَٜ ٤ ۪ َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ كَٝ ذًاْٜ َٓ ك
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ ۪اََُّز
Yeryüzünü size beşik gibi yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O’dur
(Nahl 16/15)

َُٕٝزَذْٜ َ عجُ ًًل َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر
ُ َٝ بسا
ً َٜ ْٗ َ اَٝ ْْ ٌُ ذَ ِث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ك٠ا َ ُْ َٰوَٝ
َ ا ِعَٝ ك َس
Sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen dağlar yerleştirdi. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için de
ırmaklar ve yollar koydu.

(Nahl 16/16)

ٍ  َػ ًَل َٓبَٝ
َُٕٝزَذْٜ َ٣ ْْ ُٛ ِْ  ِثبَُّ٘ ْجَٝ د
Birçok işaretler ve yıldızlarla yollarını bulurlar.

(Ta Ha 20/53)

۪ٚ بء َٓب ًء كَب َ ْخ َش ْجَ٘ب ِث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ اَٝ عجُ ًًل
ِ َٔ غ
ُ بَٜ ٤ ۪عَِ َي َُ ٌُ ْْ ك
َ َٝ ذًاْٜ َٓ ك
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ ۪اََُّز
ٍ ا ًجب ِٓ ْٖ َٗ َجبَٝ ا َ ْص
٠ؽزه
َ د
Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O‟dur. Gökten su indirdi de onunla
çiftlerden çeşit çeşit bitkiler bitirdi.

(Ta Ha 20/54)

ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا ا َ ْٗ َؼب َٓ ٌُ ْْ ا َِّٕ كْٞ اس َػ
٠ َُُّٰٜ٘ ا٢ُِ ٝ۬ ُد َِل
ْ َٝ اًُُِٞ
Onlardan yiyin, malınızı davarınızı da otlatın. Bunda aklını çalıştıranlar için kesin belgeler vardır.

(Ta Ha 20/55)

ٟبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٗ ْخ ِش ُج ٌُ ْْ رَٜ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ًُ ُذ٤ب ُٗ ۪ؼَٜ ٤ ۪كَٝ ْْ ًُ ب َخَِ ْوَ٘بَٜ ْ٘ ِٓ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.
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(Zuhruf 43/11)

َٕٞزًب ًَ َٰز ُِ َي ر ُ ْخ َش ُج٤ْ َٓ ً ۪ 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.
(Araf 7/57)

ْ ََِّ اِرَا اَه٠۪ َدز هٚ َس ْد َٔ ِز١
ُ ُِ َجَِ ٍذٙع ْوَ٘ب
ُ ع َذبثًب ِصوَ ًبَل
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ذ
ْ َذ٣َ َْٖ٤َب َح ثُ ْؾ ًشا ث٣َ اُش
ٍ ّ٤ِ َٓ
ْْ ٌُ َِّ َُ َؼ٠ َٰرْٞ َٔ ُد ًَ َٰز ُِ َي ُٗ ْخ ِش ُط ْا
ِ ۪ ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َشاٚ ْاُ َٔب َء كَب َ ْخ َش ْجَ٘ب ِ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...

(Rum 30/50)

ُ ْٗ كَب
َٞ ُٛ َٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ب ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ ُٔ ْذَٜ  ِرْٞ َٓ َك َث ْؼذ
ِ َٔ بس َس ْد
ذ ه
َ  ِ ْاَلَ ْس٢ُ ْذ٣ ْ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.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ٤ِ َٓ  ثََِ ٍذ٠َُِٰ ُ اٙغ ْوَ٘ب
َك ثَ ْؼذ
ُ َع َذبثًب ك
ّ ِ ََ ع
 هَٝ
ُ َ۪ب َح كَزُض٣اُش
َ ش٤
َ  ا َ ْس١ َّ۪للاُ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسِٚ َ٘ب ِث٤ْ َ٤ذ كَب َ ْد
ُ ُُّ٘ب ًَ َٰز ُِ َي اَٜ ِرْٞ َٓ
سٞ
ُ ؾ
Bulutları kaldıran rüzgârları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte yeniden diriliş de böyle olacaktır.

(Fussilet 41/39)

ْ َ َسثَٝ د
ْ ز َ َّضْٛ ب ْاُ َٔب َء اَٜ ٤ْ َِك خَب ِؽؼَخً كَ ِبرَا ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
١ ۪ذ ا َِّٕ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسٟ اََّٗ َي ر َ َش۪ٚ َِبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢َب َُ ُٔ ْذَٛب٤ا َ ْد
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ 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.
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(Zuhruf 43/12)

َُٕٞ ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ َٓب ر َ ْش ًَجَٝ  َجؼَ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُلُ ِْ ِيَٝ بَٜ ًَُِّ ا َطَٝ  َخَِنَ ْاَلَ ْص١ ۪اَُّزَٝ
O, bütün çiftleri yaratan Allah’tır. Size hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.
(Yasin 36/36)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ِٓ َّٔب ََلَٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ك
ُ
ُ ب ِٓ َّٔب ر ُ ْ٘جِذُ ْاَلَ ْسَٜ ًَُِّ ا َطَٝ  َخَِنَ ْاَلَ ْص١ ۪ع ْج َذبَٕ اَُّز
Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.

(Şura 42/11)

ْْ ًُ  ْز َس ۬ ُؤ٣َ ا ًجبَٝ  َِٖٓ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ا َ ْصَٝ ا ًجبَٝ ك َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
ِ اَٞ ََّٰٔبه ُش اُغ
ِ َك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ  ٌء٢َ
ُ  ُغ ْاُجَ ۪ق٤۪ٔ غ
َ ٤َُ ِٚ ٤ ۪ك
ْ ۪ ؽِِٚ ْْظ ًَ ِٔض
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanları da eşler halinde yaratmıştır. Sizi böylece üretiyor. O‟na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey yoktur.
O dinler ve görür.

(Zuhruf 43/13)

ُ ٠َِٰ ا َػُٞ ُ۫ َ ُِز َ ْغز
١ ۪ع ْج َذبَٕ اَُّز
ُ اُُُٞٞرَوَٝ ِٚ ٤ْ َِز ُ ْْ َػ٣ْ َٞ َ ا ِٗ ْؼ َٔخَ َس ِثّ ٌُ ْْ اِرَا ا ْعز۪ٝ ص ُ َّْ ر َ ْز ًُ ُشٙسٞ
ِ ُٜ ظ
َٖ٤ ُ۪ٗ ُٓ ْو ِشَُٚ  َٓب ًَُّ٘بَٝ زَاَٰٛ ع َّخ َش ََُ٘ب
َ
Bu binekler üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini
hatırlamalı ve şöyle demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah’a boyun eğeriz; yoksa bunu
kendiliğimizden başaramazdık.
(Nahl 16/7)

ٌْ ٤ف َس ۪د
ٌ ن ْاَلَ ْٗلُ ِظ ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ْْ َُ َش ُ۫ ُؤ
ِ ّ  ا ََِّل ِث ِؾِٚ ٤ا َثب ُِ ۪ـٌُُٞٗٞ َ  َثَِ ٍذ َُ ْْ ر٠َُِٰ ر َ ْذ ِٔ َُ اَصْوَبَُ ٌُ ْْ اَٝ
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok şefkatlidir ve
ikramı boldur.

(Nahl 16/8)

َُٕٞٔ ََِ ْخُِ ُن َٓب ََل ر َ ْؼ٣َٝ ًَ٘خ٣ ۪صَٝ َبُٛٞش ُِز َ ْش ًَج٤
َ ۪ٔ  ْاُ َذَٝ ٍَ  ْاُ ِجـَبَٝ ََ ٤ْ ا ُْ َخَٝ
Atları, katırları ve eşekleri sizin için hem binek, hem de süs olsun diye yarattı. Bilmediğiniz daha neler yaratır.
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(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 ك
َ ََّللا
َ
ش٤
ِ َثَٝ ً  َشحِٛ ظب
ٍ  ََل ًِزَبَٝ ًٟذُٛ  ََلَٝ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤ََّللاِ ثِـ
 ه٢ُِ َجب ِد ٍُ ك٣ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ ًبهَ٘خ
ٍ ُ۪٘ٓ 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.

(Casiye 45/13)

ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ُ۪ ا َِّٕ كْٚ٘ ِٓ ؼًب٤۪ٔ ك َج
ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِع َّخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ َٝ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣
O göklerde ve yerde olan her şeyi, onayı dahilinde hizmetinize vermiştir. Bunda, düşünen bir topluluk için
göstergeler vardır.

(Zuhruf 43/14)

َُٕٞ َس ِثَّ٘ب َُ ُٔ ْ٘وَ ِِج٠َُِٰ اَِّٗب اَٝ
Biz yeni bir bedenle Rabbimizin huzuruna çıkarılacağız.”.
(Vakıa 56/60)

َٖ٤ ۪هُٞ َٓب ٗ َْذ ُٖ ِث َٔ ْغجَٝ د
َ ْٞ َٔ َُ٘ ٌُ ُْ ْا٤ْ َٗ َْذ ُٖ هَذ َّْسَٗب ث
Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

(Vakıa 56/61)

َُٕٞٔ َِ َٓب ََل ر َ ْؼ٢ ُ۪ٗ ْ٘ ِؾئ َ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ َُ ا َ ْٕ ُٗ َج ِذّ ٍَ ا َ ْٓضَب٠َِٰ َػ
Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık.

(Zuhruf 43/15)

ٌ س ُٓ ۪جٞ
ٖ٤
ِ ْ َِّٕ ۪ ُج ْض ًءا اُٙ ِٓ ْٖ ِػجَب ِدَُٚ اُِٞ َج َؼَٝ
ٌ ُغبَٕ َُ ٌَل
َ ْٗ اَل
Tutup bazı kullarını, O’nun bir parçası yaptılar. Bu insanların nankörlüğü gerçekten çok açık.
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(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللُِٞ َج َؼَٝ
ٍ ثََ٘بَٝ َٖ٤ ُ۪٘ َثَُٚ اُٞخ ََشهَٝ ْْ ُٜ َ َخَِوَٝ َّٖ ؽ َش ًَب َء ْاُ ِج
٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َذب
ُ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤َد ِثـ
َُٕٞقل
ِ ٣َ َػ َّٔب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce
kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Enam 6/101)

ُ ٌُ َ٣ ٠ك اَٗه
َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخ َِنَٝ ٌبدجَخ
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ ۪ثَذ
ِ ف
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ ٌ َُذَٝ َُُٚ ٕٞ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.

(Enam 6/102)

ٌَ ٤ً۪ َٝ ٍء٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُٙٝءٍ كَب ْػجُذ٢َ
ْ  خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽَٞ ُٛ َ 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.

(Enam 6/103)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ ْۘ ق
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ بس
َ ُ ْذ ِسىُ ْاَلَ ْث٣ َٞ َُٛٝ بس
َ ُ ْاَلَ ْثًُٚ ََل ر ُ ْذ ِس
َ ق
Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Enam 6/104)

ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓب اَٗ َ۬ب َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ كَ َؼ٢
َ قبئِ ُش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَ َٔ ْٖ ا َ ْث
َ َهَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ث
َ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ ِ۪ٚق َش كَ َِِ٘ ْلغ
ٍع٤ ۪ثِ َذل
Rabbinizden size basiretler geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben
sizi koruyacak değilim.

(Kehf 18/110)

ِّ۪ٚا ُِوَب َء َسثَٞ ْش ُج٣ َٕادذٌ كَ َٔ ْٖ ًَب
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ َٰدُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
۪ ا َ َدذًاُّٚ ْؾ ِش ْى ِث ِؼ َجبدَ ِح َس ِث٣  ََلَٝ فب ُِ ًذب
َ  ْؼ َٔ َْ َػ َٔ ًًل٤َ ِْ َ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.”
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(Zuhruf 43/16)

ٍ َ ْخُِ ُن ثََ٘ب٣ ا َ ِّ ار َّ َخزَ ِٓ َّٔب
َٖ٤ َ۪٘ ٌُ ْْ ثِ ْبُج٤ف َٰل
ْ َ اَٝ د
Yoksa Allah, yarattıkları kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi
bıraktı?
(Necm 53/21)

٠ُ ْاَلُ ْٗ َٰضََُٚٝ اََُ ٌُ ُْ اُزَّ ًَ ُش
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?

(Necm 53/22)

ٟض٤َٰ رِ ِْ َي اِرًا هِ ْغ َٔخٌ ۪م
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?

(Zuhruf 43/17)

َ ِش ْدَٰٔ ِٖ َٓض َ ًًل
ّ ُاِرَا ثَٝ
ٌْ ٤ ًَ ۪ظَٞ ُٛ َٝ دًّاَٞ ُ ُٓ ْغُٜٚ  ْجَٝ ََّ ظ
َّ ُِ ة
َ ُ ْْ ِث َٔبُٛؾ َِش ا َ َدذ
َ م َش
Onlardan birine Rahman için örnek verdiği bir kız evladı müjdesi verilse, öfkesini içine
gömmeye çalışırken yüzü mosmor olur.
(Nahl 16/57)

َُٕٜٞ َ  ْؾز٣َ  ْْ َٓبُٜ ََُٝ َُٚٗع ْج َذب
ِ َٕ ِ هّٰللِ ْاُجََ٘بُِٞ ْج َؼ٣َ َٝ
ُ د
Allah'ın kızları olduğu yakıştırmasını yapıyorlar, o bundan uzaktır, çok istedikleri erkekleri ise kendilerine
yakıştırıyorlar.

(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  ََل َج َش َّ ا٠َٰ٘  ُْ ْاُ ُذ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ق
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ َُٕٞٛ ٌْ َش٣َ َٕ ِ هّٰللِ َٓبُِٞ ْج َؼ٣َ َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞه
َ َُّ٘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.
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(Zuhruf 43/18)

َّ َُ٘٣ ْٖ َٓ َٝ َ ا
ٖ٤
َ  ْاُ ِخ٢ِ كَٞ ُٛ َٝ َ ِخ٤ِْ  ْاُ ِذ٢ِؾ ۬ ُإا ك
ٍ  ُْش ُٓ ۪ج٤ق ِبّ َؿ
Açığa vuramadığı bir çatışmaya girerek: “Süsler içinde yetiştirilecek bir evlat mı?” der.
(Nahl 16/58)

َ ٠ُ ْْ ثِ ْبَلُ ْٗ َٰضُٛؾ َِش ا َ َدذ
ّ ُاِرَا ثَٝ
ٌْ ٤ ًَ ۪ظَٞ ُٛ َٝ دًّاَٞ ُ ُٓ ْغُٜٚ  ْجَٝ ََّ ظ
Onlardan birine “Kızın oldu!” diye müjde verilince yutkunur ve yüzü kapkara kesilir,

(Nahl 16/59)

ّ ُء َٓب ثٞ
عب َء
ُّ ُ ذ٣َ ّْ َ ٕ اٞ
ِ ع
ُ ْٖ ِٓ ِّ ْٞ َ َِٖٓ ْاُوٟ َٰاسَٞ َ ز٣َ
ِ  اُز ُّ َشا٢ُِ كٚع
َ ة ا َ ََل
ٍ ُٛ ٠َِٰ ُ َػٌُٚ ُ ْٔ ِغ٣َ۪ اٚؾ َِش ِث
َُٕٞٔ ٌُ َ ْذ٣ َٓب
Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı halkının karşısına çıkamaz olur. Aşağılanmayı göze alarak onu tutsun
mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın, ne kötü karar veriyorlar!

(Zuhruf 43/19)

َ ت
َ َ اُش ْدَٰٔ ِٖ اَِٗبصًب ا
ََُُِٕٞٔ ْغـ٣َٝ ْْ ُٜ ُ بدَرَٜ ؽ
ُ َ عز ُ ٌْز
َّ ُ ْْ ِػجَبدُٛ َٖ٣ ۪ا ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ اَُّزُِٞ َج َؼَٝ
َ ْْ ُٜ َا خ َِْوُٝذِٜ ؽ
Rahman’ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler?
Şahitlikleri yazılacak ve bunun hesabı sorulacaktır.
(Necm 53/23)

َ ِْ ع
َٕ ا ََِّلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ بٕ ا
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َِّللاُ ث
 َٰاثَب ۬ ُؤ ًُ ْْ َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ع
َ  ا ََِّل ا َ ْع َٔب ٌء٢
ٍ ط
َ ِٛ ِْٕ ا
َّ
ٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاِٜ ِّ ْْ ِٓ ْٖ َسثُٛ َُوَ ْذ َجب َءَٝ ظ
ُ ُ ْاَلَ ْٗلَٟٞ ْٜ َ  َٓب رَٝ َّٖ اُظ
Bunların kendileri yok, sadece adları vardır. O adları, siz ve atalarınız dillendiriyorsunuz. Allah onlarla ilgili bir
yetki indirmedi. Sadece varsayımlarınızın ve canınızın istediği şeyin peşinden gidiyorsunuz. Bakın işte size
Rabbinizden bir rehber geldi.

(Necm 53/27)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
٠َخَ ْاَلُ ْٗ َٰض٤ِٔ َٕ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ر َ ْغُّٞٔ غ
َ ُ٤َُ ِبَل ِخ َشح
Ahirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar.
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(Necm 53/28)

َّ َِّٕ اَٝ َّٖ اُظ
َّ َٕ ا ََِّلُٞز َّ ِجؼ٣َ ِْٕ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ اٚ ْْ ِثُٜ َُ  َٓبَٝ
ْـًٔب٤ؽ
َ ن
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َذ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ ََل
Bu konuda ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım, gerçeğin yerini
tutamaz.

(Saffat 37/149)

َُٕٞ٘ ُْ ْاُ َجُٜ ََُٝ ُ ْْ ا َ ُِ َش ِثّ َي ْاُجََ٘بدِٜ ِكَب ْعز َ ْلز
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?

(Saffat 37/150)

َُٕٝذِٛ  ْْ ؽَبُٛ َٝ ا َ ّْ َخَِ ْوَ٘ب ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ اَِٗبصًب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

(Saffat 37/151)

ََُُُٕٞٞو٤َُ ْْ ِٜ ٌِ  ْْ ِٓ ْٖ اِ ْكُٜ َِّٗا َ ََل ا
Dikkat et; uydurdukları yalandan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ َُّللا
َُذَ هَٝ
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

َ ف
َٖ٤ َ۪٘ ْاُج٠َِد َػ
ِ  ْاُجََ٘ب٠َطل
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْذ
َ ٤ًَ ْْ ْ۠ ٌُ َُ َٓب
Sizin neyiniz var; nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?

(Saffat 37/155)

َٕٝاَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُش
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?
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(Zuhruf 43/20)

َ ْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َٕٞف
َّ ؽب َء
ُ َ ْخ ُش٣  ْْ ا ََِّلُٛ ِْٕ  ْْ ثِ َٰز ُِ َي ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍٍْۗ اُٜ َُ  ْْ َٓبُٛ اُش ْدَٰٔ ُٖ َٓب َػجَ ْذَٗب
Bir de şöyle derler: “Rahman gerekeni yapsaydı onlara kulluk etmezdik.” Bu konuda bir
bilgileri yoktur. Onlar sadece atarlar.
(Enam 6/148)

ءٍ ًَ َٰز ُِ َي٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ  ََل َد َّش َْٓ٘بَٝ  ََل َٰاثَب ۬ ُؤَٗبَٝ َّللاُ َٓب ا َ ْؽ َش ًَْ٘ب
َ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٤ع
ؽب َء ه
َ
ِْٕ ُ ََُ٘ب اٙٞ ََْ ِػ ْ٘ذَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ كَز ُ ْخ ِش ُجٛ َْ ُعَ٘ب ه
َ ًََّز
َ ْ ا ثَأُٞ رَاه٠ ْْ َدزهِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
َّ َٕ ا ََِّلُٞرَزَّجِؼ
َٕٞف
ُ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ر َ ْخ ُشَٝ َّٖ اُظ
Müşrikler diyecekler ki: “Allah gerekeni yapsaydı biz şirke düşmezdik, atalarımız da düşmezdi. Hiçbir şeyi de
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki: “Yanınızda
bir bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece bir varsayımın peşine takılmışsınız; siz sadece
atıyorsunuz.”

(Nahl 16/35)

 ََلَٝ  ََل َٰاثَب ۬ ُؤَٗبَٝ ُٖ ءٍ ٗ َْذ٢َ
َ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ؽب َء ه
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽَُِّٚٗٝللاُ َٓب َػجَ ْذَٗب ِٓ ْٖ د
ُع َِ ا ََِّل ْاُجَ ًَلؽ
ُ اُش
ُّ ٠َِ َْ َػَٜ َ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ءٍ ًَ َٰز ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّز٢َ
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽَُِٚٗٝد َّش َْٓ٘ب ِٓ ْٖ د
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Müşrikler derler ki: “Allah, gerekeni yapsaydı onunla aramıza herhangi bir şeyi koyup kulluk etmezdik; bunu ne
biz yapardık ne de atalarımız. Allah‟ın haram kıldığından başkasını da haram kılmazdık.”. Onlardan öncekiler de
böyle yapmışlardı. Elçilere düşen, açık bir tebliğden başka nedir ki?

(Zuhruf 43/21)

ٌَُٕٞ ۪ ُٓ ْغز َ ْٔ ِغٚ ْْ ِثُٜ َ۪ كِِٚ  ْْ ًِزَبثًب ِٓ ْٖ هَ ْجُٛ َ٘ب٤ْ َ ا َ ّْ َٰار
Yoksa onlara, bundan önce bir Kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

(Zuhruf 43/22)

َُٕٝ زَذْٜ ُٓ ْْ ِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ  ا ُ َّٓ ٍخ٠َِٰ  َج ْذَٗب َٰاثَب َءَٗب َػَٝ ا اَِّٗبُُٞثَ َْ هَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden
gidiyoruz.”
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(Zuhruf 43/23)

٠َِٰ  َج ْذَٗب َٰاثَب َءَٗب َػَٝ ب اَِّٗبَٛ ُٞش ا ََِّل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي َٓب ا َ ْسَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık
olanları şöyle demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden
gideriz.”
(Bakara 2/170 )

ُ ْْ ََلٛ ًَبَٕ َٰاثَب ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ  َٰاثَب َءَٗب اِٚ ٤ْ ََِ٘ب َػ٤ْ َا ثَ َْ َٗزَّجِ ُغ َٓب ا َ ُْلَُُّٞللاُ هَب
ا َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ ارَّجِؼُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ََُِٕٞ ْؼ ِو٣
َُٕٝ زَذْٜ َ٣  ََلَٝ ْـًٔب٤ؽ
Onlara: “Allah‟ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır! Biz atalarımızdan ne görmüşsek ona uyarız!” derler.
Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse?

(Araf 7/28)

بء
َ أ ْ ُٓ ُش ِث ْبُلَ ْذ٣َ َّللاَ ََل
َ بد
ِ ؾ
ِ َا كُِٞاِرَا كَ َؼَٝ
ب هُ َْ ا َِّٕ هَٜ َّللاُ ا َ َٓ َشَٗب ِث
 هَٝ ب َٰا َثب َءَٗبَٜ ٤ْ َِ َج ْذَٗب َػَٝ اُُٞؾخً هَب
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞاَرَو
Bir edepsizlik yaptılar mı: “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki: “Allah
çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Lokman 31/21)

َٕ ًَبْٞ ََُٝ َ  َٰاثَب َءَٗب اِٚ ٤ْ َِ َج ْذَٗب َػَٝ ا ثَ َْ َٗزَّجِ ُغ َٓبَُُّٞللاُ هَب
ا َٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ ار َّ ِجؼُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُا
ُ ط
ش٤
َّ ُة ا
ُ َ ْذ٣ ٕب
ِ  َػزَا٠َُِٰ  ْْ اُٛ ٞػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Saffat 37/69)

َٖ٤ُّم ۪ب
َ ْْ ُٛ ا َٰاثَب َءْٞ َ ْْ ا َ ُْلُٜ َِّٗا
Bunlar atalarını yanlışlar içinde bulmuşlardı.
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(Saffat 37/70)

َُٕٞ َشػْٜ ُ٣ ْْ ِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ  ْْ َػُٜ َك
Hiç düşünmeden onları takibe koyulmuşlardı.

(Saffat 37/71)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ْْ ا َ ًْض َ ُش ْاَلُٜ َِم ََّ هَ ْج
َ َُوَ ْذَٝ
Onlardan öncekilerin çoğu zaten yanlış yoldaydılar

(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشِٚا اَِّٗب ِث َٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثُُٞ َٰاثَب َء ًُ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َج ْذر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰذْٛ َ  ِجئْز ُ ٌُ ْْ ِثبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara:“Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha
doğruysa ne olacak?” deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin
kâfirleriyiz.”
(Sebe 34/34)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشٚب اَِّٗب ثِ َٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ِثَٛ ُٞش ا ََِّل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  َٓب ا َ ْسَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ك
Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen şeyleri görmek
istemiyoruz."

(Hud 11/109)

اَِّٗبَٝ َُ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْجُٛ  ْؼجُذُ َٰا َثب ۬ ُؤ٣َ َٕ ا ََِّل ًَ َٔبُٝ ْؼجُذ٣َ  ۬ ُإ ََل ِء َٓبَٰٛ َُ ْؼجُذ٣  ٍخ ِٓ َّٔب٣َ  ِٓ ْش٢ ۪كَ ًَل ر َيُ ك
َ ْْ ُٜ  َج٤ ْْ ٗ َ۪قُٛ ُّٞكَٞ ُٔ َُ
ؿٞ
ٍ ُ َْش َٓ ْ٘و٤ؿ
Taptıkları şeylerden dolayı onlarla tartışma. Daha önce ataları nasıl ibadet etmişse bunlar da tıpkı o ibadeti
yapıyorlar. Biz onların paylarını eksiltmeden tam veririz.

(Zuhruf 43/25)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘ ِٓ كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
َ ٤ًَ ظ ْش
Bunun arkasından onlara hak ettikleri cezayı vermişizdir. Yalan söyleyip duran o insanların ne
hale geldiklerini bir düşün!

17

(Al-i İmran 3/137)

ُ ْٗ ك كَب
ْ َِهَ ْذ َخ
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ُ ْْ ٌُ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِ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!

(Nahl 16/36)

َّ اُٞاجزَِ٘ج
ً ع
ُ اُطب
َ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َس٢ َُ۪وَ ْذ َث َؼضَْ٘ب كَٝ
 هَٟذَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هَُٝل ا َ ِٕ ا ْػجُذٞ
ُْق ًَبَٕ َػبهِجَخ
ُ ْٗ ك كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َدوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ  اُن ًََّلَُخُ كَ ۪غِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah‟a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.

(Zuhruf 43/26)

َُٕٝ َث َشا ٌء ِٓ َّٔب ر َ ْؼجُذ٢ َِّ۪٘ٗ ا۪ٚ ِٓ ْٞ َهَٝ ِٚ ٤ ُْ َِلَ ۪ث٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin taptıklarınızla hiç bir ilişiğim yoktur.
(Mümtehine 60/4)

ْ ٗهَ ْذ ًَب
 ِٓ َّٔبَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْْ اَِّٗب ثُ َشءَٰ ۬ ُؤاِٜ ِٓ ْٞ َا ُِوُُُٞ اِ ْر هَبَٖٚ َٓ َؼ٣ ۪اَُّزَٝ ْ٤
َ ح ٌ َدَٞ َذ َُ ٌُ ْْ ا ُ ْع
َ ۪ٛ ِاث َْٰش٢ ۪غَ٘خٌ ك
ْۘ ٕ هُٝ
اُِٞ٘ٓ ْ رُإ٠نب ُء ا َ َثذًا َدزه
َ  ْاُ َج ْـَٝ ُ حَٝ٘ ٌُ ُْ ْاُ َؼذَ َا٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ثَذَا َثَٝ ْْ ٌُ َّللاِ ًَلَ ْشَٗب ِث
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝر َ ْؼجُذ
ءٍ َسثََّ٘ب٢َ
 َٓب ا َ ْٓ ِِيُ َُ َي َِٖٓ هَٝ  ََلَ ْعز َ ْـ ِل َش َّٕ َُ َيِٚ ٤ْ َِلَ ۪ث٤
ِث ه
ْ َّللاِ ِٓ ْٖ ؽ
َ ۪ٛ ٍَ اِث َْٰشْٞ َُ ا ََِّل هَٙ ْدذَٝ ِبّٰلل
ش٤
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ق٤َُِاَٝ  َْي اََٗ ْجَ٘ب٤َُِاَٝ  ًَّ َِْ٘بَٞ َ  َْي ر٤ََِػ
İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi: “Bizim
sizinle ve Allah ile aranıza koyup kul olduklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan
Allah‟a inanıp güvenene kadar aramızda düşmanlık ve nefret doğmuştur. Sadece İbrahim‟in babasına söylediği:
“Allah‟tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlanman için kesinlikle dua
edeceğim." sözü size örnek olmaz. "Rabbimiz! Biz sana dayandık ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin
huzurundur.”

(Saffat 37/95)

ََُٕٕٞ َٓب ر َ ْ٘ ِذزُٝهَب ٍَ اَر َ ْؼجُذ
İbrahim şöyle demişti: “Sizler kendi yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?
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(Saffat 37/96)

ََُِٕٞٔ  َٓب ر َ ْؼَٝ ْْ ٌُ ََّللاُ َخَِو
 هَٝ
Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan, Allah‟tır.”

(Saffat 37/97)

ْ٤ِ  ْاُ َج ۪ذ٢ُِ كَُٙٞبًٗب كَب َ ُْو٤ْ٘ ُُ ثَُٚ اُٞ٘ا ا ْثُُٞهَب
Onlar da şöyle dediler: “Onun için bir yer yapın da alevli ateşin içine atın.”

(Saffat 37/98)

َٖ٤ َِ۪ ُْ ْاَلَ ْعلُٛ ذًا كَ َج َؼ َِْ٘ب٤ْ ًَ ۪ٚا ِثُٝكَب َ َساد
Bununla ondan kurtulmak istemişlerdi; biz de onları en aşağılık bir hale getirdik.

(Saffat 37/99)

ٖ٣
ٌ ِٛ  رَا٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ اَٝ
َ ٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ ت ا
ِ ۪ذْٜ َ٤ع
Kurtulunca şöyle dedi: “Ben Rabbime gidiyorum; o bana doğruyu gösterecektir.”

(Ankebut 29/25)

َ ٌْلُ ُش٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َّْ ُ َب ص٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِِ٘ ٌُ ْْ ك٤ْ َدَّح َ ثَٞ َٓ صَبًٗبْٝ َ َّللاِ ا
ٕ هُٝ
ِ هَب ٍَ اَِّٗ َٔب ار َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ
ٍۗ َبف ۪ش
َٖ٣
ً ن ٌُ ْْ ثَ ْؼ
ُ َ ِْ َؼ ُٖ ثَ ْؼ٣َٝ ل
ُ ثَ ْؼ
ٍ ن ٌُ ْْ ثِجَ ْؼ
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ن ْۘب
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ بس
İbrahim dedi ki: “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.

(Ankebut 29/26)

ٌ ٌۢ ُُ َُُٚ ََٖٓ كَ َٰب
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َُِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ بج ٌش ا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َذ٣
ِ َٜ ُٓ ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ اَٝ هٞ
Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: “Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür, doğru karar verir.”

(Zuhruf 43/27)

َ َ ك١ ۪ا ََِّل اَُّز
ٖ٣
َ َُّٚٗ كَ ِب٢ ۪ٗط َش
ِ ۪ذْٜ ٤َ ع
Benim, beni yaratanın dışındakilerle bir ilgim olmaz. O, bana doğru yolu gösterecektir.”
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(Zuhruf 43/28)

ََُٕٞ ْش ِجؼ٣ ْْ ُٜ ََِّ۪ َُؼِٚ َػ ِوج٢ َ۪خً ك٤ِب ًَ ِِ َٔخً ثَبهَٜ ََِ َجؼَٝ
Belki dönerler diye onun bu sözünü, kalıcı bir söz yaptık.

(Zuhruf 43/29)

ٌ  ٌٍ ُٓ ۪جٞع
ٖ٤
ُ  َسَٝ  ُْ ْاُ َذ ُّنُٛ  َجب َء٠ ْْ َدزهُٛ  َٰاثَب َءَٝ  ۬ ُإ ََل ِءَٰٛ ُثَ َْ َٓز َّ ْؼذ
Aslında bunlara da atalarına da nimetler verdim, sonunda bu gerçek ve açık bir elçi geldi.
(Yasin 36/3)

َٖ٤ ِ۪ع
َ اَِّٗ َي َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْش
Sen Allah‟ın elçilerindensin,

(Yasin 36/4)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ َػ
Doğru yoldasın.

(Yasin 36/5)

ْ٤ِ اُش ۪د
َّ ض٣
ِ  ََ ْاُؼَ ۪ض٣ر َ ْ٘ ۪ض
Bu daima üstün ve ikramı bol olan Allah‟ın indirdiği kitaptır.

(Yasin 36/6)

َُِِٕٞ ْْ ؿَبكُٜ َ ْْ كُٛ  ًٓب َٓب ا ُ ْٗز َِس َٰا َثب ۬ ُؤْٞ َُِز ُ ْ٘ز َِس ه
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Zuhruf 43/30)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُشِٚاَِّٗب ثَٝ زَا ِع ْذ ٌشَٰٛ اُُٞ ُْ ْاُ َذ ُّن هَبُٛ َُ َّٔب َجب َءَٝ
Bu gerçek onlara gelince hemen; ”Bu bir büyüdür; biz onu tanımayız.” dediler.
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(Yunus 10/2)

ّ َثَٝ بط
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ا اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ؾ ِِش اَُّز
ِ َُِِّ٘ َٕا َ ًَب
َ َُّ٘ ْْ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ِِس اُٜ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُج٠َُِٰ َ٘ب ا٤ْ  َدْٝ َ بط َػ َججًب ا َ ْٕ ا
ٌ بد ٌش ُٓ ۪ج
ٖ٤
ِ غ
ِ َّ َهَذ
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ َٕ اٝ ْْ هَب ٍَ ْاُ ٌَب ِك ُشِٜ ّم ِػ ْ٘ذَ َس ِث
ٍ ف ْذ
İçlerinden bir kişiye: “İnsanları uyar! İnananlara da Rableri katında özü sözü doğru kişiler mertebesine
çıkacakları müjdesini ver!” diye vahyettik. Yapılan vahiy onlara çok mu tuhaf geldi ki ayetleri görmezlikte
direnen kâfirler: “Bu, tam bir büyücüdür!” dediler?

(Sebe 34/43)

ُ  ْؼجُذ٣َ َٕقذَّ ًُ ْْ َػ َّٔب ًَب
ٍ َّ٘ب٤ِ َبرَُ٘ب ث٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
ُ ٣َ ْٕ َ ذُ ا٣ُ ۪ش٣ ٌَ زَا ا ََِّل َس ُجَٰٛ ا َٓبُُٞد هَب
۬
زَا ا ََِّلَٰٛ ِْٕ  ْْ اُٛ ن َُ َّٔب َجب َء
ِ ّ ا ُِ ِْ َذَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ ٟزَا ا ََِّل اِ ْك ٌي ُٓ ْلز َ ًشَٰٛ ا َٓبُُٞهَبَٝ ْْ ًُ َٰا َثب ُؤ
ٌ ِع ْذ ٌش ُٓ ۪ج
ٖ٤
Onlara açık ayetlerimiz okunduğunda; "Bu adam sizi, babalarınızın kulluk ettiği şeyden uzaklaştırmak istiyor."
derler ve şunu eklerlerdi: "Bu Kitap, uydurulmuş bir saçmalıktan başkası değildir.” Onlara gelen gerçeklere
kendini kapatanlar da şöyle derlerdi: “Bu, açık bir sihirden başka bir şey değil.”

(Sebe 34/44)

ش٣
ُ َ ْذ ُس٣ ت
ٍ ُ ُ ْْ ِٓ ْٖ ًُزَٛ٘ب٤ْ َ  َٓب َٰارَٝ
َ  َٓب ا َ ْسَٝ بَٜ َٗٞع
ٍ ۪ ْْ هَ ْجَِ َي ِٓ ْٖ َٗزِٜ ٤ْ َُِع َِْ٘ب ا
Oysa senden önce onlara, ne ders alacakları kitaplar vermiş, ne de uyarıcı bir elçi göndermiştik.

(Sad 38/4)

اة
ٌ َّبد ٌش ًَز
ِ ع
َ زَاَٰٛ َٕٝهَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشَٝ ْْ ْۘ ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٓ ْ٘ز ٌِسُٛ ا ا َ ْٕ َجب َءُٞ َػ ِججَٝ
O kâfirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da şöyle dediler: “Bu adam, insanı büyüleyen bir
yalancıdır.”

(Zuhruf 43/31)

ْ٤ٍ  ِْٖ َػ ۪ظ٤ََز٣ َس ُج ٍَ َِٖٓ ْاُوَ ْش٠َِٰ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َػَٰٛ ٍَ  ََل ُٗ ِ ّضْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
“Bu Kur’an iki şehrin ileri gelenlerinden birine indirilseydi ya!” dediler.
(Müddesir 74/52)

َّ َُ٘ٓ ف ُذلًب
ً ؾ َشح
ُ ٠ُإْ َٰر٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ئ
ٍ ذُ ًُ َُّ ْآ ِش٣ُ ۪ش٣ َْ َث
Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
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(Müddesir 74/53)

َٰ ْ َُٕٞخَبك٣َ ًَ ًَّل َث َْ ََل
َاَل ِخ َشح
Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.

(Zuhruf 43/32)

 َسكَ ْؼَ٘بَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ْْ كُٜ َ ؾز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ َغ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َس ْدُٞٔ َ ْو ِغ٣ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َس ِثّ َي ٗ َْذ ُٖ ه
ٍ ل دَ َس َجب
 ٌْش ِٓ َّٔب٤ َس ْد َٔذُ َس ِثّ َي َخَٝ ًّب٣ع ْخ ِش
ً  ْْ ثَ ْؼُٜ ن
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٤ُِ د
ُ نب
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َ ْْ كُٜ ن
َ ثَ ْؼ
َُٕٞ ْج َٔؼ٣َ
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan
şeyleri biz paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden
yararlansın. Ama Rabbinin ikramı, onların birikimlerinden iyidir.
(Yunus 10/58)

ْ َهُ َْ ِثل
ََُٕٞ ْج َٔؼ٣  ٌْش ِٓ َّٔب٤ َخَٞ ُٛ اَٞ ْل َش ُد٤ِْ َ۪ كَ ِج َٰز ُِ َي كِٚ ِث َش ْد َٔزَٝ َِّللا
ن َِ ه
“Onlara, Allah‟ın lütfunu ve ikramını anlat; içleri onunla rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her şeyden
değerlidir.”

(İsra 17/21)

َٰ ْ ََُٝ ل
ُ ْٗ ُ ا
ً ا َ ًْجَ ُش ر َ ْل ۪نَٝ د
ٍ ًل ِخ َشح ُ ا َ ًْجَ ُش دَ َس َجب
ًل٤
ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ن
َ ْق كَن ََِّْ٘ب ثَ ْؼ
َ ٤ًَ ظ ْش
Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler
daha belirgin olacaktır.

(Zuhruf 43/33)

ن ٍخ
َّ ِعوُلًب ِٓ ْٖ ك
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ُ ْْ ِٜ ِرُٞ٤ُبُش ْدَٰٔ ِٖ ُِج
َّ َِ ٌْلُ ُش ث٣ ْٖ َٔ ُِ ادذَح ً َُ َجؼَ َِْ٘ب
ُ ََُّٕ٘ اٌُٞ َ٣ ْٕ َ  ََل اْٞ ََُٝ
ْ َ٣ بَٜ ٤ْ َِبس َط َػ
َٕٝ ُشَٜ ظ
ِ َ َٓؼَٝ
İnsanlar Rahman’ı görmezlikten gelen tek bir toplum olmayacak olsalardı evlerine gümüşten
tavanlar ve üzerinde yükselecekleri asansörler yapardık.
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(Zuhruf 43/34)

ََٕز َّ ٌِ ُ۫ ُإ٣ بَٜ ٤ْ َِع ُش ًسا َػ
ُ َٝ اثًبَْٞ  ْْ اَثِٜ ِرُٞ٤ُ ُِجَٝ
Evlerinin kapılarını, üzerine kuruldukları koltukları...

(Zuhruf 43/35)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َذ
ُ ا ِْٕ ًُ َُّ َٰر ُِ َي َُ َّٔب َٓزَبَٝ  ُص ْخ ُشكًبَٝ
َٖ٤ ۪اَل ِخ َشح ُ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ُِ ِْ ُٔزَّو
Altın işlemeli yapardık. Bütün bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Rabbinin katında Ahiret,
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlar içindir.
(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ ش ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبط ُدتُّ ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ بء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُص
ِ َٛ َّط َشحِ َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبه
ُٖ ُ ُد ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َذ ْشَٝ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َذ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ن ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve ürünler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Alak 96/6)

ْ ٤َ َُ َٕغب
٠ط َٰـ
ِ ْ َِّٕ ًَ ًَّل ا
َ ْٗ اَل
Yok, yok… İnsan kesinlikle taşkınlık eder;

(Alak 96/7)

٠َٰ٘ ُ ا ْعز َ ْـٙا َ ْٕ َس َٰا
Kimseye ihtiyacı kalmadığını görürse eğer..

(Şura 42/27)

َ غ
ُ۪ٙ ِث ِؼ َجب ِدَِّٚٗؾب ُء ا
َ َ٣ ُ٘ ِ َّض ٍُ ِثوَذَ ٍس َٓب٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ك
ّ ِ َُّللا
و ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كَْٞ ۪ َُ َجـٙاُش ْصمَ ُِ ِؼ َجب ِد
َ َ ثْٞ ََُٝ
ش٤
ٌ ش َث ۪ق٤
ٌ خ َ۪ج
Allah, rızkı kullarının önüne serseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ancak o, rızkı kullarına belirlediği ölçüde
indirir. O her şeyin içyüzünü bilir ve her şeyi görür.
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(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطبًٗب ك
ٖ٣
َ َُُٚ ل
ْ ّ٤ِ َاُش ْدَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.
(Meryem 19/83)

َّ ُع َِْ٘ب ا
 ْْ ا َ ًّصاُٛ َٖ رَإ ُُّص٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ََِٖ َػ٤به
۪ َ٤ؾ
َ اََُ ْْ ر َ َش اََّٗب ا َ ْس
Şeytanları o kâfirlerin üzerine saldığımızı görmedin mi, onları kışkırtıp duruyorlar.

(Ta Ha 20/124)

ُ ٗ َْذَٝ م ْ٘ ًٌب
٠ َْٰٔ َٔ ِخ اَػ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ُٙؾ ُش
َ ٤ُ َٓ ۪ؼَُٚ َِّٕ  كَب١ك َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
َ ًؾخ
َ  َٓ ْٖ اَػ َْشَٝ
Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kıyamet günü mahşer yerine kör olarak getiririz.

(Şuara 26/221)

َّ ُ َٓ ْٖ رَ٘ ََّض ٍُ ا٠َِٰ  ََْ اَُٗ ِجّئ ُ ٌُ ْْ َػٛ
ُ به
ٖ٤
۪ َ٤ؾ
Şeytanların kimin peşini bırakmadığını size bildireyim mi?

(Şuara 26/222)

ْ٤ٍ ۪ ًُ َِّ اَكَّبىٍ اَص٠َِٰ رَ٘ ََّض ٍُ َػ
Onlar, hayırsız düzenbazlardan hiç birinin peşini bırakmazlar.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َّ ُ ْْ َػ ِٖ اُٜ َُّٗٝقذ
ُ ٤َ َُ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ
َ  ْذ٣َ َٝ َِ ٤غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
(Araf 7/30)

َّ ُا اُٝ ُْ ار َّ َخزُٜ َِّٗ ُْ اُن ًََّلَُخُ اِٜ ٤ْ َِوًب َد َّن َػ٣كَ ۪شَٝ ٟ َٰذَٛ وًب٣كَ ۪ش
۪ ٤َ ؾ
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ ب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٤به
َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ  ْذ٣َ َٝ
Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları
Allah‟tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.
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(Kehf 18/103)

َٖ ا َ ْػ َٔ ًبَل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث ْبَلَ ْخٛ َْ ُه
De ki: İşleri bakımından en çok zarara uğrayacak olanları size haber verelim mi?

(Kehf 18/104)

ف ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْذ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ َ ْذ٣ ْْ ُٛ َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ م
Onlar, dünya hayatındaki çalışmaları yok olup gidenlerdir. Halbuki güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َذ ِجِٚ ُِوَبئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ًَل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gitmiştir. Kıyamet gününde onlar için tartı da kurmayız.

(Kehf 18/106)

اًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ َ۪بر٣ا َٰاُٝار َّ َخزَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُشَٜ  ْْ َجُٛ َٰر ُِ َي َجضَ ا ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(Zuhruf 43/38)

ُ ظ ْاُوَ ۪ش
ٖ٣
َ ٤َُ ب٣َ ٍَ  اِرَا َجب َءَٗب هَب٠َدز ه
َ ْ ِْٖ كَ ِجئ٤َ٘ ََي ثُ ْؼذَ ْاُ َٔ ْؾ ِشه٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َْذ ث
Huzurumuza gelince şeytanına şöyle diyecektir: “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı
kadar bir mesafe olsaydı! Bu ne kötü bir birliktelikmiş!”
(Furkan 25/27)

َّ ل
ً ع ۪ج
ًل٤
ُّ  َؼ٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ُ اُش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َٓ َغ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ ٍُ ُٞو٣َ ِٚ ٣ْ َذ٣َ ٠َِٰ اُظب ُِ ُْ َػ
َ ٍِ ٞع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً َِ۪ َُ ْْ اَر َّ ِخ ْز كُ ًَلًٗب خ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ٠َِ َٰز٣ْ َٝ َب٣
ًل٤
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.
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(Furkan 25/29)

ً ُ بٕ َخز
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ًَبَٕ اَٝ ٢ ۪ٗ َػ ِٖ اُ ِزّ ًْ ِش َث ْؼذَ اِ ْر َجب َء٢ َِّ۪٘م
ُ ط
َلٝ
ِ ْ ُِ ٕب
َ َ َُوَ ْذ ا
َ ْٗ ًل
ِ غ
O, beni bu doğru bilgiden uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır.”

(Zuhruf 43/39)

َ  َّ اِ ْرْٞ ٤َ ُ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْا٣َ ْٖ ََُٝ
ًَُٕٞ ة ُٓ ْؾز َ ِش
ِ  ْاُ َؼزَا٢ظَِ ْٔز ُ ْْ اََّٗ ٌُ ْْ ِك
Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır, çünkü yanlış yaptınız. Bu azabı birlikte
çekeceksiniz.
(Saffat 37/30)

َ  ًٓبْٞ َبٕ َث َْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ه
َ ِْ ع
۪ ه
َٖ٤بؿ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب َػَٝ
ٍ ط
Bizim sizin üzerinizde bir gücümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.

(Saffat 37/31)

َُٕٞ ٍُ َسثِّ٘ ٍَۗب اَِّٗب َُزَائِوْٞ ََ٘ب ه٤ْ َِكَ َذ َّن َػ
Rabbimizin bizim aleyhimizdeki sözü kesinleşti; çaresi yok, biz o azabı çekeceğiz.

(Saffat 37/32)

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

(Saffat 37/33)

ًَُٕٞ ة ُٓ ْؾز َ ِش
ِ  ْاُؼَزَا٢ِ َٓئِ ٍز كْٞ َ٣ ْْ ُٜ َّٗكَ ِب
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.

(Zuhruf 43/40)

ٖ٤
َ ْٗ َ اَكَب
ُّ ُذ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا
َ ٢ ۪ َٓ ْٖ ًَبَٕ كَٝ ٢
ٍ م ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ  رْٝ َ ق َّْ ا
Sağıra işittirebilir; kör olana yol gösterebilir misin? Açık bir sapıklık içinde olan da bunlar
gibidir.
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(Yunus 10/42)

َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ا ََلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ َّْ ق
َ ْٗ َ  َْي اَكَب٤ََُِٕ اُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ُّ ُذ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا
İçlerinden seni duyanlar da vardır. Ama sen sağırlara dinletebilir misin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa!

(Yunus 10/43)

ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َْٕٝق ُش
َ ْٗ َ  َْي اَكَب٤َُِظ ُش ا
ِ ُج٣ ا ََلُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ ٢
َ ْٔ ُ ْاُؼ١ِذْٜ َ ذ ر
İçlerinden sana bakanlar da vardır. Ama sen körlere yol gösterebilir misin? Hele bir de basiretsizlik ediyorlarsa!

(Rum 30/52)

َٖ٣ا ُٓ ْذ ِث ۪شْٞ ََُّٝ ق َّْ اُذُّ َػب َء اِرَا
ُّ ُ ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ اَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُكَ ِبَّٗ َي ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ ْا
Sen ölülere işittiremezsin, arkasını döndüğünde sağırlara da işittiremezsin.

(Rum 30/53)

َُٕٞٔ ِِ  ْْ ُٓ ْغُٜ ََبرَِ٘ب ك٣ُإْ ِٓ ُٖ ثِ َٰب٣ ْٖ َٓ  ْْ ا ِْٕ ر ُ ْغ ِٔ ُغ ا ََِّلِٜ ِم ًَلَُز
َ ْٗ َ  َٓب اَٝ
َ ْٖ ػ
َ ِ ٢ْٔ ُب ِد ْاُؼَٜ ِذ ث
Körlere, yanlışlarından kurtaracak yolu gösteremezsin, sadece ayetlerimize inananlara dinletebilirsin. Sonra
onlar teslim olurlar.

(Enbiya 21/45)

َُٕٝ ْ٘زَ ُس٣ ق ُّْ اُذُّ َػب َء اِرَا َٓب
ُّ ُ ْغ َٔ ُغ ا٣َ  ََلَٝ ِ ٢ْۘ  ْدَٞ ُهُ َْ اَِّٗ َٔب ا ُ ْٗز ُِس ًُ ْْ ِث ْب
De ki “Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları sırada yapılan çağrıyı işitmezler.”

(Neml 27/80)

َٖ٣ا ُٓ ْذثِ ۪شْٞ ََُّٝ ق َّْ اُذُّ َػب َء اِرَا
ُّ ُ ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ اَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُاَِّٗ َي ََل ر ُ ْغ ِٔ ُغ ْا
Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman, sağırlara da dinletemezsin.

(Zuhruf 43/41)

َُٕٞٔ  ْْ ُٓ ْ٘ز َ ِوُٜ ْ٘ ِٓ  َج َّٖ ِث َي كَ ِبَّٗبَٛ كَ ِب َّٓب َٗ ْز
Seni bu dünyadan göç ettirsek bile, hak ettikleri cezayı onlara yine veririz.
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(Yunus 10/46)

 َٓب٠َِٰ ذٌ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
 ْْ ص ُ َّْ هُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِجؼ٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ  ْْ اُٛ ُ  َٗ ِؼذ١ ۪ل 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.

(Rad 13/40)

بة
ُ غ
َ َ٘ب ْاُ ِذ٤ْ َِ َػَٝ ُ َْي ْاُجَ ًَلؽ٤َََِّ٘ َي كَ ِبَّٗ َٔب َػ٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ل اَُّز
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣ا ِْٕ َٓب ُٗ ِشَٝ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sana düşen yalnızca tebliğdir.
Hesap sormak ise bizim işimizdir.

(Zuhruf 43/42)

َٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذ ُِسِٜ ٤ْ َُِ ْْ كَ ِبَّٗب َػٛ َػ ْذَٗبَٝ ١ ََّ۪٘ َي اَُّز٣ ُٗ ِشْٝ َ ا
Onlara söz verdiğimiz azabı sana gösterebiliriz de. Çünkü kıskıvrak elimizdedirler.
(Müminun 23/93)

َُٕٝ َػذُٞ٣  َٓب٢ّ۪٘ َ٣هُ َْ َسةّ ِ اِ َّٓب ر ُ ِش
De ki: “Rabbim! Eğer onların tehdit edildiği şeyi bana gösterecek olursan,

(Müminun 23/94)

َّ ِّ ْٞ َ ْاُو٢ِ ك٢ ِْ۪٘ َسةّ ِ كَ ًَل ر َ ْج َؼ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Rabbim o zaman, beni yanlışlar içindeki o topluluğun arasında bulundurma.”

(Müminun 23/95)

َٕٝ ْْ َُوَبد ُِسُٛ ُ َي َٓب َٗ ِؼذ٣َ  ا َ ْٕ ُٗ ِش٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ
Biz, onları tehdit ettiğimiz cezayı sana göstermemiz konusunda bir ölçü belirlemişizdir.

(Enfal 8/33)

ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٜ ََّللاُ ُٓ َؼ ِزّث
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ َؼ ِزّث٤ُِ َُّللا
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ْْ ِٜ ٤ ۪ذ ك
 َٓب ًَبَٕ هَٝ
Sen aralarında iken Allah onlara azap edecek değildir. Bağışlanma isterlerken de azap etmeyecektir.
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(Zuhruf 43/43)

ْ كَب ْعز َ ْٔغ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ  َْي اَِّٗ َي َػ٤َُِ ا٢
َ  ِدُٝ۫ ُ  ا١ ِ۪ي ثِبَُّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.
(Al-i İmran 3/51)

ٌ ف َش
ٌْ ٤ ۪اه ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ ن
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْد َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ق
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ف َشا
 ًٔب٤ ۪هب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve sıkı sarılanları, ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendisine götüren
doğru yola yönlendirecektir.

(Zuhruf 43/44)

ََُِٕٞٔف ر ُ ْغـ
َ َٝ  ِٓ َيْٞ َ ُِوَٝ ُ َُ ِز ًْ ٌش َُ َيَِّٚٗاَٝ
َ ْٞ ع
Kur’an, hem senin için, hem de halkın için doğru bilgidir. Yakında bu konuda sorguya
çekileceksiniz.
(Yasin 36/5)

ْ٤ِ اُش ۪د
َّ ض٣
ِ  ََ ْاُ َؼ ۪ض٣ر َ ْ٘ ۪ض
Bu daima üstün ve ikramı bol olan Allah‟ın indirdiği kitaptır.

(Yasin 36/6)

َُِِٕٞ ْْ ؿَبكُٜ َ ْْ كُٛ  ًٓب َٓب ا ُ ْٗز َِس َٰاثَب ۬ ُؤْٞ َُِز ُ ْ٘ز َِس ه
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Cuma 62/2)

ً ع
َ  ثَ َؼ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بة
ُ َّٖ َس٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَل٢ِش ك
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ٍۗ
ٖ٤
َ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٝ
ٍ م ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah‟tır. Onlara, O‟nun ayetlerini okur, Kitab‟ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.
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(Cuma 62/3)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ا ِثُٞ ِْ َذو٣َ  ْْ َُ َّٔبُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ َٰاخ َ۪شَٝ
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َذ٣
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Araf 7/6)

َٖ٤ ِ۪ع
َ ََُ٘ ْغـََِٔ َّٖ ْاُ ُٔ ْشَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََُِٖ ا ُ ْس ِع ََ ا٣ ۪كَََِ٘ ْغـََِٔ َّٖ اَُّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

(Furkan 25/30)

ساٞ
ُ اُش
َّ ٍَ هَبَٝ
ً  ُجْٜ َٓ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ اُٝ ار َّ َخز٢ِٓ ْٞ َب َسةّ ِ ا َِّٕ ه٣َ ٍُ ٞع
O gün Elçimiz diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur‟ân‟ı kendilerinden uzak tuttular.”

(Zuhruf 43/45)

َُُٕٝ ْؼجَذ٣ ًخَٜ ُِ اُش ْدَٰٔ ِٖ َٰا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ ُس
َّ ُٕٝ
َ  ْعـَٔ َْ َٓ ْٖ ا َ ْسَٝ
ِ ع ِِ٘ ٍَۗب ا َ َجؼَ َِْ٘ب ِٓ ْٖ د
Senden önce elçi gönderdiğimiz toplumlara sor bakalım Rahman ile aralarına, kendilerine
tapılan ilahlar konmuş mu?
(Furkan 25/17)

ُ َ ْذ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٛ ّْ َ  ۬ ُإ ََل ِء اَٰٛ ١ ۪مَِ ِْز ُ ْْ ِػجَبد
ْ َ  ٍُ َءا َ ْٗز ُ ْْ اَُٞو٤ََّللاِ ك
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛ ؾ ُش
ََ ٤غ ۪ج
َّ ُا اُِّٞم
َ
Hem onları, hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün, araya koyduklarına; “Şu
kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi saptılar?” diyecektir.

(Kehf 18/102)

َٖ٣َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٜ ب َء اَِّٗب ا َ ْػز َ ْذَٗب َج٤َ ُِ ْٝ َ  ا٢ ُ۪ٗٝ  ِٓ ْٖ د١ ۪ا ِػ َجبدُٝز َّ ِخز٣َ ْٕ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ِ۪ت اَُّز
َ اَكَ َذغ
ُٗ ُض ًَل
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, benimle kendi aralarına veliler olarak kullarımı koyacaklarını mı
sanıyorlar? Biz cehennemi, o kâfirlerin konak yeri yaptık.
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(Zuhruf 43/46)

َٖ٤۪ٔ َُ ٍُ َسةّ ِ ْاُؼَبٞع
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِ۪ كَوَب ٍَ اِٚ َٓ َ ً۬لئَٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ َبرَِ٘ب ا٣ ثِ َٰ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.
(Şuara 26/23)

َٖ٤۪ٔ َُ َٓب َسةُّ ْاُؼَبَٝ ُٕ ْٞ هَب ٍَ كِ ْش َػ
Firavun: “Varlıkların Rabbi de kim oluyor?” dedi.

(Şuara 26/24)

َٖ٤ ِ۪٘هُٞٓ ْْ ُ  َٔب ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔهَب ٍَ َسةُّ اُغ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Musa; “Kesin kanaat sahibi olmak istiyorsanız o; göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.” dedi.

(Şuara 26/25)

َُُٕٞ ا َ ََل ر َ ْغز َ ِٔؼَُْٚٞ هَب ٍَ ُِ َٔ ْٖ َد
Firavun yanındakilere; “Dinliyor musunuz?” dedi.

(Şuara 26/26)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َسةُّ َٰاثَبئِ ٌُ ُْ ْاَلَٝ ْْ ٌُ ُّهَب ٍَ َسث
Musa devam etti: “O, sizin de gelmiş geçmiş bütün atalarınızın da Rabbidir.”

(Şuara 26/27)

ٌ ُ٘ ٌُ ْْ َُ َٔ ْج٤ْ َُِ ا ُ ْس ِع ََ ا١ َُ۪ ٌُ ُْ اَُّزٞع
ٕٞ
ُ هَب ٍَ ا َِّٕ َس
Firavun; “Size gönderilen elçiniz, gerçekten delinin teki.” dedi.

(Zuhruf 43/47)

ْ َ٣ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ َبرَِ٘ب اِرَا٣ ْْ ثِ َٰبُٛ كََِ َّٔب َجب َء
ٌَُٕٞ ن َذ
Onlara belgelerimizi getirince hemen gülüverdiler.
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(Zuhruf 43/48)

ََُٕٞ ْش ِجؼ٣ ْْ ُٜ ََِّ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.
(Araf 7/130)

ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّد َُؼ
ِ ـ َِٖٓ اُض َّ َٔ َشا
ّ َُٕ ثِبْٞ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗب َٰا ٍَ كِ ْش َػَٝ
ٍ َٗ ْوَٝ َٖ٤ ِ۪٘غ
Firavun hanedanına, belki akıllarını başlarına alırlar diye yıllar yılı kuraklık ve gelir darlığı yaşattık.

(Araf 7/131)

َّ َ٣ ٌِّئَخ٤ع
ُ ا َ ََلٚ َٓ ْٖ َٓ َؼَٝ ٠ َٰعُٞٔ ا ِثٝ َُّش٤ط
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ۪ٙ ِزَٰٛ ا ََُ٘بُُٞغَ٘خُ هَب
َ ْْ ُٜ ق ْج
َ  ُْ ْاُ َذُٜ ْكَ ِبرَا َجب َءر
َ اَِّٗ َٔب
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َِّللا
 ْْ ِػ ْ٘ذَ هُٛ هبئِ ُش
İşleri iyi gidince: “Biz bunu hak ettik.” derler, sıkıntı bastırdı mı onu da Musa‟nın ve beraberindekilerin
uğursuzluğuna bağlarlardı. Bakın, onlar için asıl uğursuzluk Allah katında olandır. Ama çokları bunu bilmez.

(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب كَ َٔب ٗ َْذ ُٖ َُ َي ثِ ُٔإَٜ َِ ٍخ ُِز َ ْغ َذ َشَٗب ث٣۪ ِٓ ْٖ َٰاِٚ َٔب رَأْرَِ٘ب ثْٜ َٓ اُُٞهَبَٝ
Derlerdi ki: “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”

(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ٍ ق ًَل
ٍ ب٣َ اُذ ََّّ َٰاَٝ ع
اٝد كَب ْعز َ ٌْ َج ُش
َّ ُاَٝ ََ َّٔ ُ ْاُوَٝ َ ْاُ َج َشادَٝ َٕكَبٞاُط
َّ َد ُٓل
َ نلَب ِد
َ كَب َ ْس
َٖ٤۪ٓ  ًٓب ُٓ ْج ِشْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ
Biz de üzerlerine su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgını ve kanı, her biri ayrı ayrı birer gösterge olarak
gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Zuhruf 43/49)

ُ بد ُش ا ْد
َُٕٝزَذْٜ ُٔ َُ ذَ ِػ ْ٘ذَ َى اََِّٗ٘بِٜ ع ََُ٘ب َسث ََّي ثِ َٔب َػ
َّ َُ اُّٚ٣ََب ا٣ اُُٞهَبَٝ
ِ غ
Dediler ki: “Bak büyücü! Madem sana sözü var, bizim için Rabbine yalvar, kriz bitsin, biz
gerçekten yola geleceğiz.”
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(Araf 7/134)

ػَّ٘ب
َ ًَ ْٖ ذَ ِػ ْ٘ذَ َى َُ ِئِٜ  ا ْدعُ ََُ٘ب َسث ََّي ِث َٔب َػ٠ع
َ ؾ ْل
ّ ِ ُْ ِٜ ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ َُ َّٔبَٝ
َ ذ
َ ُٞٓ ب٣َ اُُٞاُش ْج ُض هَب
ََ ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َُُ۪٘٘ ْش ِعَِ َّٖ َٓ َؼ َي َثَٝ اُش ْجضَ َُُ٘إْ ِٓ٘ ََّٖ َُ َي
ِّ
Her bir afet başlarına geldikçe şöyle dediler: “Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle bizim için Rabbine yalvar.
Hele bu afeti üzerimizden bir kaldırsın elbette sana inanacağız ve elbette İsrailoğullarını seninle birlikte serbest
bırakacağız.”

(Araf 7/135)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُض٣ ْْ ُٛ ُ اِرَاُٙٞ ْْ َثب ُِـُٛ ٍَ  ا َ َج٠َُِٰ اُش ْجضَ ا
ّ ِ ُْ ُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ب َػ
Her afeti üzerlerinden bir süre için kaldırınca, anında sözlerinden dönüyorlardı.

(Zuhruf 43/50)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُض٣ ْْ ُٛ اة اِرَا
َ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ب َػ
Krizlerini giderince, derhal sözlerinden caydılar.
(Duhan 44/12)

َُِٕٞ٘ٓ ْاة اَِّٗب ُٓإ
ْ َسثََّ٘ب ا ًْؾ
َ َِق َػَّ٘ب ْاُؼَز
“Rabbimiz! Bu azabı üzerimizden kaldır; artık biz gerçekten inanacağız.”

(Duhan 44/13)

ٌ  ٌٍ ُٓ ۪جٞع
ٖ٤
ُ  ْْ َسُٛ هَ ْذ َجب َءَٝ ٟ ُْ اُ ِزّ ًْ َٰشُٜ َُ ٠اَٗه
Akıllarını nereden başlarına alacaklar ki? Onlara her şeyi ortaya koyan bir elçi geldi.

(Duhan 44/14)

ٌ ٌۢ ُ٘ا ُٓؼََِّ ٌْ َٓ ْجُُٞهَبَٝ ُْٚ٘ ػ
ٕٞ
َ اْٞ ََُّٞ َ ص ُ َّْ ر
Sonra ondan yüz çevirdiler de “Onu birisi yetiştirmiş; cinlerin etkisine girmiş!” dediler.

(Duhan 44/15)

ٌۢ ًل اَِّٗ ٌُ ْْ َػبئِذ٤
ً َِ۪ة ه
َُٕٝ
ِ ا ْاُ َؼزَاُٞاَِّٗب ًَب ِؽل
Biz o azabı kısa bir süre için kaldırırız ama siz yine de cayarsınız.
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(Zuhruf 43/51)

ْٖ ِٓ ١بس ر َ ْج ۪ش
ْ ِٓ ُ ُٓ ِْي٢ ُ۪ ْظ
ُ َٜ ْٗ َ ْاَلِٙ  ِزَٰٛ َٝ ق َش
َ ٤ََُ ِّ اْٞ ََب ه٣ ٍَ ۪ هَبِٚٓ ْٞ َ ه٢ ۪ ُٕ كْٞ  كِ ْش َػَٟٗب َٰدَٝ
َْٕٝق ُش
ِ  اَكَ ًَل رُج٢ ۪ر َ ْذز
Firavun, halkına şöyle seslendi: “Ey halkım! Mısır’ın yönetimi bende değil mi? Şu ırmaklar
hâkimiyetim altında akmıyor mu? Gerçekleri görmüyor musunuz?
(Naziat 79/17)

َ ََُِّٕٚٗ اْٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ َتْ اٛاِ ْر
٠ْۘ ه َٰـ
“Firavun‟a git! O, haddini aştı.

(Naziat 79/18)

٠ً ا َ ْٕ ر َضَ ه٠َُِٰ  ََْ َُ َي اٛ َْ ُكَو
Ona de ki: “Kendini arındırıp geliştirmek hakkındır, değil mi?

(Naziat 79/19)

٠ َس ِثّ َي كَز َ ْخ َٰؾ٠َُِٰ َ َي ا٣ ِذْٛ َ اَٝ
Rabbine giden yolu sana göstereyim ki, çekinesin.”

(Naziat 79/20)

َٰ ْ ُٚ٣كَب َ َٰس
ْٟۘ َخَ ْاُ ٌُج َْٰش٣اَل
Ona en büyük ayetleri de gösterdi.

(Naziat 79/21)

٠ْۘ َٰ َػقَٝ ة
َ َّكَ ٌَز
Ama o, yalana sarıldı ve karşı geldi.

(Naziat 79/22)

٠ْۘ ََٰغْؼ٣ ص ُ َّْ ا َ ْدثَ َش
Sonra döndü ve işe girişti.
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(Naziat 79/23)

ْٟۘ كَ َذؾ ََش كََ٘ب َٰد
Herkesi topladı ve haykırdı:

(Naziat 79/24)

٠ْۘ َِْٰ كَوَب ٍَ اَٗ َ۬ب َسثُّ ٌُ ُْ ْاَلَػ
“Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi.

(Naziat 79/25)

َٰ ْ ٍَ َّللاُ َٗ ٌَب
٠َُٰ ُٝ۫ ُ ْاَلَٝ اَل ِخ َش ِح
ُ هَٙكَب َ َخز
Allah da onu, çağdaşlarına ve sonrakilere ibret olacak şekilde cezalandırdı.

(Naziat 79/26)

٠َ ْخ َٰؾ٣ ْٖ َٔ ُِ ً  َٰر ُِ َي َُ ِؼج َْشح٢ ۪ا َِّٕ ك
Bunda, kendini koruyacak olanların alacakları dersler vardır.

(Zuhruf 43/52)

ُ ُ ۪ج٣ ُ ٌَبد٣َ  ََلَٝ ٌٖ ٤ٜ۪ َٓ َٞ ُٛ ١ ۪زَا اَُّزَٰٛ ْٖ ِٓ  ٌْش٤ا َ ّْ اَٗ َ۬ب َخ
ٖ٤
Ben şu alçaktan iyi değil miyim? Daha iki kelimeyi bile bir araya getiremiyor.
(Şuara 26/10)

َّ َّ ْٞ َذ ْاُو
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ِ ْ ا َ ِٕ ائ٠ َٰعُٞٓ  َسث َُّيٟاِ ْر َٗب َٰدَٝ
Bir gün Rabbin Musa‟ya şöyle seslendi: “Yanlışlar içinde olan şu toplumun yanına var,

(Şuara 26/11)

ََُٕٞزَّو٣ َٕ ا َ ََلْٞ  َّ كِ ْش َػْٞ َه
Firavun toplumunun. Onlar hiç çekinmezler mi?”

(Şuara 26/12)

ٕٞ
ِ ّ هَب ٍَ َس
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِة ا
ِ ُُ ٌَ ِزّث٣ ْٕ َ َبف ا
Musa dedi ki: “Rabbim! Beni yalancı yerine koyarlar diye korkuyorum.
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(Şuara 26/13)

َ ْ٘ َ٣  ََلَٝ ١ف ْذ ۪س
ُ  ۪ن٣َ َٝ
َٕٝ ُشَٰٛ ٠َُِٰ  كَب َ ْس ِع َْ ا٢ ۪ٗغب
َ ُِ ط ِِ ُن
َ ن٤
Benim göğsüm daralır, dilim tutulur; sen Harun‟u elçi yap.”

(Kasas 28/34)

ُ  ُشَٰٛ ٢ا َ ۪خَٝ
ْٕ َ َبف ا
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِ ا٢ْۘ ُ۪٘ق ِذّه
َ ُِ ٢ّ۪٘ ِٓ ق ُخ
َ ُ٣  ِس ْد ًءا٢
َ  ا َ ْكَٞ ُٛ ٕٝ
َ ُ َٓ ِؼِْٚ غبًٗب كَب َ ْس ِع
ٕٞ
ِ ُُ ٌَ ِزّث٣
“Kardeşim Harun... Onun konuşması benden güzeldir. Onu, beni onaylayan bir yardımcı olarak gönder. Beni
yalancı sayarlar diye korkuyorum.”

(Kasas 28/35)

َ ِْ ع
ُ َ٘ع
ِٖ َٓ َٝ َب ِرَ٘ب ا َ ْٗز ُ َٔب٣ ٌُ َٔب ِث َٰب٤ْ ََُِٕ اُِٞق
َ نذَ َى ِثب َ ۪خ
ُ ؾذُّ َػ
ُ ٗ َْج َؼ َُ َُ ٌُ َٔبَٝ ي٤
ِ ٣َ طبًٗب كَ ًَل
َ ٍَ هَب
َُٕٞار َّ َج َؼ ٌُ َٔب ْاُـَب ُِج
“Elini kardeşinle daha da güçlendireceğiz. İkinize öyle bir makam vereceğiz ki ayetlerimiz karşısında onlar size
ilişemeyecekler. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.”

(Zuhruf 43/53)

َٖ٤ ُ۪ٗ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُ ُٓ ْوز َ ِشٚ َجب َء َٓ َؼْٝ َ ت ا
ٍ َٛ َ َسح ٌ ِٓ ْٖ رِٞ  ا َ ْعِٚ ٤ْ َِ َػ٢
َ  ََل ا ُ ُْ ِوْٞ ََِك
Üzerine altın bilezikler yağsaydı ya! Çevresinde meleklerin dolaşması gerekmez mi?”
(İsra 17/90)

ػب
ً َُٞ ْ٘ج٣ ك
ِ  ر َ ْل ُج َش ََُ٘ب َِٖٓ ْاَلَ ْس٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َدزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki; “Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz.

(İsra 17/91)

شا٤
ٍ َ٘ ِػَٝ ٍَ ٤َٕ َُ َي َجَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪خٌُٞ َ  رْٝ َ ا
ً ب ر َ ْل ۪جَٜ َُبس ِخ ًَل
َ َٜ ْٗ َت كَزُلَ ِ ّج َش ْاَل
Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

(İsra 17/92)

ْ
ً  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ هَ ۪جَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ ْغ ِوْٝ َ ا
ًل٤
َ ْٔ غ َٔب َء ًَ َٔب صَ َػ
َّ ُو ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ غلًب ا
Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah‟ı ve melekleri karşımıza getirsen de
olur.
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(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ ٣َ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ٠ِّ َي َدزه٤َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُش ِهَٝ بء
َّ ُ ا٢ ِك٠ ر َ ْش َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُص ْخ ُشفٍ ا
ِ َٔ غ
ً ع
َلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا ََِّل َثؾ ًَشا َسٛ ٢ّع ْج َذبَٕ َس ۪ث
ُ َْ ُُ هًِٙزَبثًب َٗ ْو َش ۬ ُؤ
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da
inanacak değiliz ya.”. De ki: “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?”

(Enam 6/7)

َ  هِ ْش٢ ۪ َْي ًِزَبثًب ك٤َِ ٗ ََّض َُْ٘ب َػْٞ ََُٝ
زَا اِ ََّل ِع ْذ ٌشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ْْ َُوَب ٍَ اَُّزِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ُ ِثبٙٞغ
ُ َٔ ََِبط ك
ٍ ه
ٌ ُٓ ۪ج
ٖ٤
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.”

(Enam 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاَلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ ََل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ ًٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ ٌيِٚ ٤ْ َِ ََل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ن
"Allah, ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.

(Zuhruf 43/54)

َ َ ُ كَبَٚٓ ْٞ ََق ه
َٖ٤ ۪ ًٓب كَب ِعوْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َُِّٗ اٙٞػ
ُ هب
َّ كَب ْعزَخ
Firavun, halkını aptal yerine koydu ama yine de ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış
bir halktı.
(Ta Ha 20/79)

ٟ َٰذَٛ  َٓبَٝ َُٚٓ ْٞ َ ُٕ هْٞ م ََّ كِ ْش َػ
َ َ اَٝ
Firavun halkını yoldan çıkarmış, doğru yolu göstermemişti.

(Enfal 8/51)

َ ِْظ ث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ثِ َٔب هَذ
 ِذ٤ظ ًَّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.
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(Enfal 8/52)

١
ِ ب٣َ ا ِث َٰبٝ ْْ ًَلَ ُشِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ َْٕٞ ة َٰا ٍِ ِك ْش َػ
 ْْ ا َِّٕ هِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ ََّللاِ كَب َ َخز
د ه
ِ ًَْذَأ
ٌّ ِٞ ََّللاَ ه
ة
َ
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
Bunlara yapılan, tıpkı Firavun hanedanına ve daha önceki kâfirlere yapılan gibidir. Allah‟ın âyetlerini
görmezlikten gelmişler, Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştır. Allah güçlüdür, cezası da pek ağır olur.

(Enfal 8/53)

ا َ َّٕ هَٝ ْْ ِٜ ا َٓب ِثب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣ ٠ ٍّ َدزهْٞ َ ه٠َِٰ ب َػَٜ َٔ ِّ ًشا ِٗ ْؼ َٔخً ا َ ْٗ َؼ٤ََيُ ُٓـ٣ ْْ َُ ََّللا
َٰر ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ََّللا
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َ
Bu bir kuraldır: Bir topluluk kendi özünü değiştirmezse Allah ona verdiği nimeti değiştirmez; Allah, dinler ve
bilir.

(Enfal 8/54)

ٍَ ا َ ْؿ َش ْهَ٘ب َٰاَٝ ْْ ِٜ ِثُُُٞٗ ْْ ثِزَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ ّد َس ِث
ِ َب٣ا ثِ َٰبُٞ ْْ ًَزَّثِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ َْٕٞ ة َٰا ٍِ كِ ْش َػ
ِ ًَْذَأ
َ اُٞٗ ًُ ٌَّ ًَبَٝ َْٕٞ كِ ْش َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Bunlara yapılan Firavun hanedanına ve daha öncekilere yapılan gibidir. Onlar, Rablerinin ayetleri karşısında
yalana sarıldılar. Biz de onları günahlarına karşılık etkisiz hale getirdik. Firavun hanedanını da suda boğduk.
Hepsi de yanlış yoldaydı.

(Zuhruf 43/55)

َٖ٤ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼُٛ  ْْ كَب َ ْؿ َش ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٗب ا ْٗزَوَ َْٔ٘بُٞعل
َ كََِ َّٔب َٰا
Onlar bizi üzünce biz de hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suda boğduk.
(Ahzab 33/56)

 ًٔب٤ ِْ۪ا رَغُٞٔ ِِّ ع
ا َِّٕ ه
َ َٝ ِٚ ٤ْ َِا َػُِّٞف
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََب ا٣ ِ ٢
َ ُ٣ َُٚ َٓ َِٰئِ ٌَزَٝ ََّللا
ّ  اَُّ٘ ِج٠ََِٕ َػُِّٞق
Allah ve melekleri bu Nebîye destek olurlar. Ey inanıp güvenmiş kimseler! Siz de ona destek olun ve tam bir
teslimiyetle teslim olun.

(Ahzab 33/57)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢َِّللاُ ك
ً٘ب٤ٜ۪ ُٓ  ْْ َػزَاثًبُٜ َُ َّا َ َػذَٝ ِاَل ِخ َشح
ُ  َسَٝ ََّللا
 ُْ هُٜ ََُ٘ َُؼَُٚٞع
َٕ هُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Allah'ı ve Elçisini incitenleri, Allah dünyada da ahirette de dışlar; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.
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(Zuhruf 43/56)

َٰ ْ ُِ  َٓض َ ًًلَٝ عَِلًب
َٖ٣ًل ِخ ۪ش
َ ْْ ُٛ كَ َجؼَ َِْ٘ب
Onları tarihe gömdük; sonrakilere de ibretlik yaptık.
(Yunus 10/90)

ًَُٚ  اِرَا ا َ ْد َس٠ا َدز هًٝ ػ ْذ
َ َٝ ًب٤ُ ثَ ْـُٙدُٞ٘ ُجَٝ ُٕ ْٞ  ْْ كِ ْش َػُٜ َ ََ ْاُجَ ْذ َش كَبَرْجَؼ٣ ِٕا ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ ْصَٗب ثِجٝ َج َبَٝ
ْ َ٘ٓ  َٰا١ َ۪ ا ََِّل اَُّزَُِٰٚ ُ ََل اََّْٚٗاُـ ََش ُم هَب ٍَ َٰا َٓ ْ٘ذُ ا
َٖ٤۪ٔ ِِ اَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغَٝ ََ ٣ا اِ ْع َش ۪اءَُ۪ٞ٘ ثَِٚذ ث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki: “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Yunus 10/91)

َٖ٣ ۪ذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
َ ْ٘ ًُ َٝ َُ ْذ هَ ْج
َ ٤ق
َ هَ ْذَٝ ََٰٖا ُْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

(Yunus 10/92)

ََُِِٕٞبرَِ٘ب َُـَبك٣بط َػ ْٖ َٰا
َ  َّ َُٗ٘ ۪ ّجْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ًَخ٣َٕ ُِ َٔ ْٖ خ َِْلَ َي َٰاٌُٞ َ ي ِثجَذَِٗ َي ُِز٤
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Çünkü insanların çoğu âyetlerimizi
umursamıyorlar.”

(Zuhruf 43/57)

َُّٕٝقذ
ُ َُ َّٔبَٝ
ِ َ٣ ُْٚ٘ ِٓ  ُٓ َيْٞ ََ َْ َٓض َ ًًل اِرَا ه٣ة اث ُْٖ َٓ ْش
َ م ِش
Meryemoğlu İsa örnek verilince senin halkın hemen yaygarayı basıyor.
(Al-i İmran 3/59)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ ة ص ُ َّْ هَب
ٕٞ
ٍ ُ ِٓ ْٖ ر ُ َشاََّٚللاِ ًَ َٔض َ َِ َٰادَ َّ َخَِو
 ِػ ْ٘ذَ ه٠ َٰغ٤ ۪ا َِّٕ َٓض َ ََ ػ
Allah katında İsa‟nın durumu tıpkı Adem‟in durumu gibidir. Âdem‟i topraktan yarattı sonra “Ol!" dedi; o da
oluştu.

(Al-i İmran 3/60)

َٖ٣ا َ ُْ َذ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ًَل ر َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪ش
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tartışmaya girenlerden olma!

39

(Al-i İmran 3/61)

غب َءَٗب
َ ِٗ َٝ ْْ ًُ ا َ ْثَ٘ب َءَٝ ا َٗ ْذعُ ا َ ْثَ٘ب َءَٗبْٞ َُ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َجب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ كَوُ َْ ر َ َؼبِٚ ٤ ۪كَ َٔ ْٖ َدب َّج َي ك
َٖ٤ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٠ََِّللاِ َػ
َ ٘ َْ كَ٘ َْج َؼ َْ َُ ْؼِٜ َ غ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َٗ ْجز
َذ ه
َ ُا َ ْٗلَٝ غَ٘ب
َ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ًُ غب َء
َ ِٗ َٝ
Bu bilgi geldikten sonra kim sana delil getirmeye çalışırsa de ki: “Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı,
kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, sizler ve bizler de katılalım, sonra kendimizi feda edelim de; „Allah‟ım!
Yalan söyleyeni dışla!‟ diyelim.”

(Al-i İmran 3/62)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٜ َُ ََّللا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َذ٣
ُ ق
ا َِّٕ هَٝ َُّللا
 ا ََِّل هٍٚ َُِٰ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ ـ ْاُ َذ ُّن
َ َ ْاُوَٞ ُٜ َُ زَاَٰٛ َِّٕ ا
İsa ile ilgili hikâyenin tam doğrusu işte budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah daima üstündür ve bütün
kararları doğrudur.

(Zuhruf 43/58)

َُٕٞٔ َق
َ  َٓبَٞ ُٛ ّْ َ  ٌْش ا٤زَُ٘ب َخَٜ ُِ ا َء َٰاُُٞهَبَٝ
ِ  ٌّ خْٞ َُ ْْ هٛ َْ َُ َُ َي ا ََِّل َجذَ ًَل ثُٙٞم َشث
“Bizim ilahlarımız mı iyi, yoksa o mu?” diyorlar. Böyle bir karşılaştırmayı, sırf tartışma çıksın
diye yapıyorlar. Aslında onlar, yaygaracı tartışmadan yana bir topluluktur.
(Kehf 18/54)

ُ غ
ءٍ َجذَ ًَل٢ْ ؽ
َ بٕ ا َ ًْض َ َش
ِ ْ َٕ ًَبَٝ ٍَ َ بط ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ف َّش ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اَل
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır!

(Mümin 40/35)

َ ِْ ع
اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ اَُّزَٝ َِّللا
ِ ب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َجب ِ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 َجج
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.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَلَٝ بة
َ َكب ِْٕ َدب ُّج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْجَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْعَِ ْٔذٞ
ش ِث ْبُ ِؼجَب ِد٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ق
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ًَ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.
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(Mümin 40/56)

َ ِْ ع
ْْ ُٛ  ْْ ا ََِّل ًِج ٌْش َٓبِٛ سُٝ
ِ ب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َجب ِد٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِثـ
د ه
ُ ٢ ۪ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
ِ فذ
ٍ ط
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
 كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث هِٚ ٤ِث َجب ُِ ۪ـ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ق٤۪ٔ 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 43/59)

ََ ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َُ۪٘ َٓض َ ًًل ُِجٙ َج َؼ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ْ َِ ا ََِّل َػ ْجذ ٌ ا َ ْٗ َؼ َْٔ٘ب َػَٞ ُٛ ِْٕ ا
Meryem oğlu İsa sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir
kuldur.
(Al-i İmran 3/49)

ّ ۪ َِٖٓ ْْ ٌُ َُ  ا َ ْخُِ ُن٢ّ۪ٗ َ  ٍخ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ ا٣َ  َه ْذ ِجئْز ُ ٌُ ْْ ِث َٰب٢ّ۪ٗ َ  ََ ا٣ اِ ْع َش ۪اء٢ ۪٘ َث٠َُِٰ َل اٞ
ً ع
ٖ٤
ُ  َسَٝ
ِ اُط
َّ ْـَٔ ِخ٤َٜ ًَ
َ ٕٞ
ُ ٌُ ٤َ َ كِٚ ٤ ۪ ِْش كَب َ ْٗلُ ُخ ك٤اُط
ُ اُث ِْشَٝ َِّللا
٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ا ُ ْدَٝ ؿ
 ًْشا ِث ِب ْر ِٕ ه٤ه
َ  ْاَلَث َْشَٝ ََٚٔ ًْ َئ ْاَل
ْْ ُ َخً َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ِر ٌُ ْْ ا َِّٕ كُٞ٤ُ ث٢ َ۪ٕ كٝ َٓب رَذ َِّخ ُشَٝ ًَُُِٕٞ ْ اَُٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب رَأَٝ َِّللا
ِث ِب ْر ِٕ ه
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
İsa, İsrailoğullarına elçi olarak geldiğinde; "Size, Rabbinizin belgesi ile geldim. Sizin için çamurdan kuş heykeli
yaratır, ona üflerim de Allah'ın izni ile kuş olur. Doğuştan kör olan ve alaca hastalığına tutulmuş olanı
iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde neler yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi size
bildiririm. Eğer Allah‟a inanıp güvenen kimselerseniz bunlar gerçekten, sizin için birer belgedir.

(Al-i İmran 3/50)

 ٍخ٣َ  ِجئْز ُ ٌُ ْْ ثِ َٰبَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُد ِ ّش َّ َػ١ ۪ل اَُّز
َ  َِلُ ِد ََّ َُ ٌُ ْْ ثَ ْؼَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُز١
َ ُٓ َٝ
َّ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
ٕٞ
ا هُِٞٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
Önümdeki Tevrat'ı onaylamak ve size haram kılınmış bazı şeyleri helâl kılmak için geldim. Size, Rabbinizin
belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de bana gönülden uyun.

(Al-i İmran 3/51)

ٌ ف َش
ٌْ ٤ ۪اه ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.” dedi.
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(Al-i İmran 3/64)

۪ٚ ََل ُٗ ْؾ ِش َى ِثَٝ ََّللا
َ٘ ٌُ ْْ ا َ ََّل َٗ ْؼجُذَ ا ََِّل ه٤ْ  َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َاءٍ ثَٞ ع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ب ا٣َ َْ ُه
َ  ًَ ِِ َٔ ٍخ٠َُِٰ ا اْٞ َُة ر َ َؼب
ا ِثبََّٗبُٝذَٜ ا ا ْؽُُُٞٞا كَوْٞ ََُّٞ َ َّللاِ كَب ِْٕ ر
َ
ً نَ٘ب ثَ ْؼ
ُ َز َّ ِخزَ َث ْؼ٣  ََلَٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ نب ا َ ْس َثبثًب ِٓ ْٖ د
َُٕٞٔ ِِ ُٓ ْغ
De ki "Ey Ehl-i Kitap[*]! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kul olmayalım.
Ona hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz, birilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse
deyin ki: "Şahit olun, biz Allah‟a teslim olmuş kimseleriz."

(Zuhruf 43/60)

َ َٗ ْٞ ََُٝ
ََُٕٞ ْخُِل٣ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِؾب ُء َُ َج َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓ َِٰئِ ٌَخً ك
Dileseydik sizi melekler olarak yeryüzünde halifeler yapardık.
(Bakara 2/30)

بَٜ ٤ ُ۪ ْل ِغذُ ك٣ ْٖ َٓ بَٜ ٤ ۪ا اَر َ ْج َؼ َُ كُُٞلَخً هَب٤ َِ۪ك خ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َجب ِػ ٌَ ك٢ّ ِ۪ٗاِ ْر هَب ٍَ َسث َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ اَٝ
َُٕٞٔ َِ ا َ ْػَِ ُْ َٓب ََل ر َ ْؼ٢ّ۪ٗ ِِط َُ َي هَب ٍَ ا
َ غ ِجّ ُخ ِث َذ ْٔذ
ُ ُّٗوَذَٝ ِى
َ ُٗ ُٖ ٗ َْذَٝ َ ْغ ِليُ اُ ِذّ َٓب َء٣َٝ
Rabbin bir gün meleklere, “Yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum.” dedi. Melekler; “Orada tabii düzeni
bozacak ve kan dökecek bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın, sana içten boyun
eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız.” dediler. Allah: “Ben sizin bilmediklerinizi
bilirim!” dedi.

(Bakara 2/31)

ْْ ُ  ۬ ُإ ََل ِء ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٰٛ بء
ِ َٔ  ِثب َ ْع٢ ۪ٗ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ كَوَب ٍَ ا َ ْٗ ِج ُ۫ ُإ٠َِ ْْ َػُٜ م
َ ب ص ُ َّْ َػ َشَٜ ًَُِّ  َػَِّ َْ َٰادَ َّ ْاَلَ ْع َٔب َءَٝ
َٖ٤ ۪فبدِه
َ
Âdem‟e her varlığın ismini öğretti, sonra onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız bana şunların
isimlerini söyleyin!” dedi.

(Bakara 2/32)

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْاُ َذ٤ ِ۪ذ ْاُ َؼ
َ ْٗ َ ع ْج َذبٗ ََي ََل ِػ ِْ َْ ََُ٘ب ا ََِّل َٓب َػَِّ ْٔزََ٘ب اَِّٗ َي ا
ُ اُُٞهَب
Melekler, “Biz sana içten boyun eğeriz, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan Sensin.” dediler.
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(Bakara 2/33)

ْت
َ ٤ ا َ ْػَِ ُْ َؿ٢ّ۪ٗ ِ ْْ هَب ٍَ اََُ ْْ اَهُ َْ َُ ٌُ ْْ اِٜ  ْْ ِثب َ ْع َٔب ِئُٛ َ  ْْ كََِ َّٔب ا َ ْٗ َجبِٜ  ْْ ِثب َ ْع َٔب ِئُٜ ْب َٰادَ ُّ ا َ ْٗجِئ٣َ ٍَ هَب
َُٕٞٔ ُ  َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْزَٝ َُٕٝا َ ْػَِ ُْ َٓب ر ُ ْجذَٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Bunun üzerine Allah, “Âdem! Meleklere şunların isimlerini söyle!” dedi. Âdem onlara o isimleri söyleyince,
“Size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi
sakladığınızı da bilirim.” dedi.

(Zuhruf 43/61)

ٌ ف َش
ٌْ ٤ ۪اه ُٓ ْغزَو
َّ ُِِ ٌْ ِْ ُ َُ ِؼَِّٚٗاَٝ
ِ زَاَٰٛ ٕٞ
ِ ُار َّ ِجؼَٝ بَٜ غب َػ ِخ كَ ًَل ر َ ْٔز َ ُش َّٕ ِث
Muhakkak ki İsa, yeniden diriliş için bir ilimdir. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana
uyun; doğru yol budur.
(Al-i İmran 3/59)

ُ ٌُ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ ة ص ُ َّْ هَب
ٕٞ
ٍ ُ ِٓ ْٖ ر ُ َشاََّٚللاِ ًَ َٔض َ َِ َٰادَ َّ َخَِو
 ِػ ْ٘ذَ ه٠ َٰغ٤ ۪ا َِّٕ َٓض َ ََ ػ
Allah katında İsa‟nın durumu tıpkı Adem‟in durumu gibidir. Âdem‟i topraktan yarattı sonra “Ol!" dedi; o da
oluştu.

(Müminun 23/79)

َٕٝ ر ُ ْذؾ َُشِٚ ٤ْ َُِاَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ رَ َسا َ ًُ ْْ ك١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
Toprağa sizi tohum gibi ekecek olan da O'dur. Hepiniz O‟nun huzurunda toplanacaksınız.

(Zuhruf 43/62)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُقذََّّٗ ٌُ ُْ ا
ٌ  ُٓ ۪جٌُّٝ ػذ
ُ ط
ٖ٤
ُ َ٣  ََلَٝ
َ ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
Sakın şeytan sizi engellemesin çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.
(Nisa 4/118)

ٌۢ ُ هَََُٚ٘ؼ
مب
َ هَب ٍَ ََلَر َّ ِخزَ َّٕ ِٓ ْٖ ِػجَبدَٝ َُّللا
ً ٝجًب َٓ ْل ُش٤ِى ٗ َ۪ق
Allah, şeytanı dışlamıştır. O demişti ki: "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.
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(Nisa 4/119)

ِّ ُش َّٕ خ َِْنَ ه٤َُـ٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ََٰل ُٓ َشَٝ ُّ َج ِز ّ ٌُ َّٖ َٰارَإَ ْاَلَ ْٗ َؼ ِب٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ََٰل ُٓ َشَٝ ْْ ُٜ َّ٘٤َ َِّ٘ٓ ُ ََلَٝ ْْ ُٜ ََِّّ٘م
َِّللا
ِ ُ ََلَٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُز َّ ِخ ِز ا٣َ ْٖ َٓ َٝ
ً٘ب٤َّللاِ كَوَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشاًٗب ُٓ ۪ج
ٕ هُٝ
ِ ًّب ِٓ ْٖ د٤ُِ َٝ َٕطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en‟âm‟ın kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.”. Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.

(Nisa 4/120)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٛ ُ ِؼذ٣َ  َٓبَٝ ْْ ِٜ ٤ّ َ۪٘ٔ ُ٣َٝ ْْ ُٛ ُ ِؼذ٣َ
ُ بٕ ا ََِّل
ُ ط
ساٝ
ً ؿ ُش
O şeytan, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.

(Araf 7/16)

َ ف َشا
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ََلَ ْهؼُذ٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ كَجِ َٔب ا َ ْؿ
َ ۪ه َي ْاُ ُٔ ْغزَو
Şeytan dedi ki: “Madem beni aşırılığa sen sevk ettin, ben de senin doğru yolunun üstüne onlar için oturacağıma
yemin ederim.

(Araf 7/17)

ْْ ُٛ  ََل ر َ ِجذ ُ ا َ ًْض َ َشَٝ ْْ ِٜ ِِ ؽ َٔب ِئ
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ػ ْٖ ا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثُٜ ََّ٘٤ص ُ َّْ َ ََٰل ِر
َٖ٣ؽَب ًِ ۪ش
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların çoğu sana karşı
görevlerini yerine getirmeyecektir.”.

(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَب
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼَٜ  ْْ ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َجُٜ ْ٘ ِٓ سا َُ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٞ
ً ب َٓ ْز ُ۫ ُؤ ًٓب َٓ ْذ ُدَٜ ْ٘ ِٓ ْاخ ُشط
Allah dedi ki Allah dedi ki: “Değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana
uysun, kesinlikle cehennemi sizlerle dolduracağım.”

(Zuhruf 43/63)

ِٚ ٤ َ۪ٕ كُٞ ر َ ْخز َ ِِل١ ۪ل اَُّز
ِ َّ٘ب٤ِ َ ِث ْبُج٠ َٰغ٤َُ َّٔب َجب َء ۪ػَٝ
َ َِّٖ َُ ٌُ ْْ َث ْؼ٤ َِلُ َثَٝ د هَب ٍَ هَ ْذ ِجئْز ُ ٌُ ْْ ِث ْبُ ِذ ٌْ َٔ ِخ
ٕٞ
ا هُٞكَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
İsa, açık belgelerle gelince dedi ki: “Size hikmeti, anlaşamadığınız bazı şeylerin açık çözümlerini
göstermeye geldim. Artık Allah’tan çekinin de gönülden bana uyun.”
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(Zuhruf 43/64)

ٌ ف َش
ٌْ ٤ ۪اه ُٓ ْغز َو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢ّ َس ۪ثَٞ ُٛ ََّللا
Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kul olun; doğru yol budur.”

(Zuhruf 43/65)

َ َٖ٣ ۪ ٌَ َُِِّز٣ْ َٞ َ ْْ كِٜ ِ٘٤ْ َاة ِٓ ْٖ ث
ْ َك
ْ٤ٍ َُ۪ ٍّ اْٞ َ٣ ة
ُ َق ْاَلَ ْدض
ِ ا ِٓ ْٖ َػزَاُٞٔ َِظ
َ ََِبخز
Sonra onlardan farklı kesimler ihtilafa düştüler. Bu yanlışı yapanların, o acıklı günün
azabından çekecekleri var.
(Maide 5/116)

َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ َ َْ َءا٣ اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ٕ هُٝ
اِ ْر هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ د٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبط ار َّ ِخز
ُ ٌُ َ٣ ع ْج َذبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبَُٚ كَوَ ْذ َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ  ثِ َذ٢ ُ۪ ْظ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ ََل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢ َٗ ْل ۪غ٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ًَّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak
koyun?' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem
olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini
bilmem. Bütün her şeyin içyüzünü bilen sadece sensin.

(Maide 5/117)

ُذًا َٓب د ُْٓذ٤َٜ۪  ْْ ؽِٜ ٤ْ َِ ًُ ْ٘ذُ َػَٝ ْْ ٌُ َّ َسثَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
ا هُ۪ٝ ا َ ِٕ ا ْػجُذِٚ ث٢ َ۪٘ ْْ ا ََِّل َٓب ا َ َٓ ْشرُٜ َُ َُٓب هُ ِْذ
ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ذ َػ
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِت َػ٤
َ ْٗ َ ذ ا
َ ْ٘ ًُ ٢ َ۪٘ز٤ْ َّكَٞ َ  ْْ كََِ َّٔب رِٜ ٤ ۪ك
َّ ذ
َ ۪اُشه
Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kul olun" dedim.
Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin
altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin.

(Maide 5/118)

ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َذ٣
َ ْٗ َ  ْْ كَ ِبَّٗ َي اُٜ َُ ا ِْٕ ر َ ْـ ِل ْشَٝ  ْْ ِػجَبد َُىُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ ا ِْٕ ر ُ َؼ ِزّ ْث
Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru kararlar veren sensin.”
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(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ ََل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘ ٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة ََل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ب ا٣َ
َ ٤ ُخ ۪ػ٤َّللاِ ا ََِّل ْاُ َذ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 ََلَٝ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  َْ َس٣َ اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبْٚۘ ْ٘ ِٓ  ٌحٝ ُسَٝ َْ ٣َ  َٓ ْش٠َُِٰ ب اَٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوُٚ ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٞع
٢ُ َٓب ِكَُٚ ٌَُ ٌۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ اَٚٗع ْج َذب
ِ َٝ ٌَُِٰٚ َّللاُ ا
ُ ٌ ادذ
 ًْشا َُ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخٌ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
ًل٤
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih,
başka değil, yalnızca Allah‟ın elçisidir; Meryem‟e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise Allah‟a
ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır,
başkası da yoktur. O‟nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O‟nundur. Size Allah‟ın
desteği yeter.

(Nisa 4/172)

ْٖ ق َػ
ْ ٌِ ْ٘ َ َ ْغز٣ ْٖ َٓ َٝ َُٕٞ ََل ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُ ْاُ ُٔوَ َّشثَٝ َِٕ َػ ْجذًا ِ هّٰللٌُٞ َ٣ ْٕ َ  ُخ ا٤ق ْاُ َٔ ۪غ
َ ٌِ ْ٘ َ َ ْغز٣ ْٖ َُ
ُ َ ْذ٤غ
ؼًب٤۪ٔ  َجِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٛ ؾ ُش
َ ََ ْغز َ ٌْ ِج ْش ك٣َٝ ِِ۪ٚػجَبدَر
Mesih, Allah'a kulluktan geri durmuş değildir. Mukarreb melekler de öyle. Kim O‟na kulluktan geri durur da
büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

(Nisa 4/173)

ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ ُذ٣َ ۪ض٣َٝ ْْ ُٛ سٞ
َٖ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ ِِ۪ٚ ن
ِ قب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ  ْْ ا ُ ُجِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٤َد ك
شا٤
ٕ هُٝ
ً  ََل ٗ َ۪قَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ُُؼَ ِزّث٤َا كٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ اُٞا ْعز َ ْ٘ ٌَل
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ََُٕٝ ِجذ٣  ََلَٝ  ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul
olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için
Allah ile aralarına girecek ne bir veli ne de yardımcı bulacaklardır.

(Zuhruf 43/66)

ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ ََلُٛ َٝ ً ْْ ثَ ْـزَخُٜ َ٤ِػخَ ا َ ْٕ رَأْر
َّ َُٕ ا ََِّل اٝظ ُش
َ غب
Onlar, kıyamet saatinin ansızın gelip çatmasından başka ne bekliyorlar? Farkına bile
varamazlar.
(Yusuf 12/106)

ًَُٕٞ  ْْ ُٓ ْؾ ِشُٛ َٝ بّٰللِ ا ََِّل
 ْْ ثِ هُٛ ُإْ ِٓ ُٖ ا َ ًْض َ ُش٣  َٓبَٝ
Onların çoğu müşrik olmadan Allah‟a iman etmezler.
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(Yusuf 12/107)

ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ًغب َػخُ َث ْـزَخ
َّ ُ ُْ اُٜ َ٤ِ رَأْرْٝ َ َّللاِ ا
ة ه
ِ َخٌ ِٓ ْٖ َػزَا٤ ْْ ؿَب ِؽُٜ ٤َ ِا ا َ ْٕ رَأْرُِٞ٘ٓ َ اَكَب
Allah‟ın azabının kendilerini içine almasına veya beklemedikleri bir anda kıyamet saatinin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi vardır? Farkına bile varamazlar.

(Zuhruf 43/67)

َٖ٤ ۪ ا ََِّل ْاُ ُٔزَّوٌُّٝ ل َػذ
ُ  َٓئِ ٍز َث ْؼْٞ ٣َ ا َ َْلَ ِخ ًَّل ُء
ٍ  ْْ ُِ َج ْؼُٜ ن
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlar dışındaki samimi dostlar, o gün birbirine düşman
kesilirler.
(Müminun 23/101)

َُُٕٞغب َء
ُّ ُ ا٢ِكَ ِبرَا ُٗ ِل َخ ك
َ غ
َ َ َز٣  ََلَٝ  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ بة َث
َ ْٗ َ س كَ ًَل اٞ
ِ ق
Sura üfürüldüğünde aralarında akrabalık bağı kalmaz. Kimse kimseyi arayıp sormaz.

(Mearic 70/6)

ذًا٤ُ ثَ ۪ؼَْٚٗٝ َ َش٣ ْْ ُٜ َِّٗا
Onlar o günü uzak görüyorlar;

(Mearic 70/7)

جًب٣ُ هَ ۪شٚ٣ٗ ََٰشَٝ
Biz yakın görüyoruz.

(Mearic 70/8)

ُ ٌُ َ  َّ رْٞ ٣َ
َِ ْٜ ُٔ ُغ َٔب ُء ًَ ْب
َّ ُٕ اٞ
Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün ise,

(Mearic 70/9)

ُ ٌُ َ رَٝ
ِٖ ْٜ ٕ ْاُ ِججَب ٍُ ًَ ْبُ ِؼٞ
Dağlar, yere atılmış boyalı yüne dönüşmüş olur.
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(Mearic 70/10)

 ًٔب٤۪ٔ  ٌْ َد٤۪ٔ َ ْغـَٔ َُ َد٣  ََلَٝ
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.

(Mearic 70/11)

ِٚ ٤ َ۪٘ ِٓئِ ٍز ِثجْٞ َ٣ ة
َّ َُج٣
ِ  ِٓ ْٖ َػزَا١ َ۪ ْلز َذ٣ ْٞ َُ ُّ دُّ ْاُ ُٔ ْج ِشَٞ َ٣ ْْ ُٜ َٗٝق ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ِ۪ٚبدجَز
ِ ف
َ َٝ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٚ ٣۪ٞ ْٔ رُـ٢ ۪ اَُّزِٚ َِِز٤كَ ۪قَٝ
Kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٚ ٤ُ ْ٘ ۪ج٣ َّْ ُ ؼًب ص٤۪ٔ ك َج
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓ ْٖ ِكَٝ
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Zuhruf 43/68)

َُٕٞٗ َ ََل ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْذضَٝ َّ ْٞ َ٤ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ َب ِػجَب ِد ََل خ٣
“Ey bana kul olanlar! Bugün sizin üstünüzde ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz.
(Yunus 10/62)

َُٕٞٗ ََ ْذض٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َب َء ه٤ُِ ْٝ َ ا َ ََل ا َِّٕ ا
ٌ َْٞ َّللاِ ََل خ
Bilesiniz ki Allah‟ın dostlarının üstünde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Yunus 10/63)

َُٕٞزَّو٣َ اُٞٗ ًَبَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir.
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(Yunus 10/64)

َٰ ْ ٢ ِكَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ ِكٟ ُْ ْاُجُ ْؾ َٰشُٜ َُ
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  ََ ُِ ٌَ ِِ َٔب٣ ۪اَل ِخ َش ِح ََل ر َ ْجذ
د ه
Dünya hayatında da Ahirette de müjde onların hakkıdır. Allah‟ın sözlerinde değişme olmaz. Büyük başarı budur
işte!

(Fussilet 41/30)

اُٞٗ َ ََل ر َ ْذضَٝ اُٞ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُ ا َ ََّل رَخَبكِٜ ٤ْ َِا رَزَ٘ ََّض ٍُ َػُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
ا َسثَُّ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝػذ
َ ُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٢ ۪ا ِث ْبُ َجَّ٘ ِخ اَُّزٝا َ ْثؾ ُِشَٝ
“Rabbimiz Allah‟tır.” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın, kaygılanmayın; size
söz verilen Cennet‟le sevinin.”

(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢َِب ۬ ُؤ ًُ ْْ ك٤ُِ ْٝ َ ٗ َْذ ُٖ ا
ب َٓبَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ غ
ُ ُ ا َ ْٗل٢ٜ۪ َ ب َٓب ر َ ْؾزَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ ِاَل ِخ َشح
َُٕٞرَذَّػ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey
sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.”

(Fatır 35/33)

ش٣
ُ  ُِ َجبَٝ ُُإْ ُُ ۬ ًإاَٝ ت
ٍ َٛ َ َس ِٓ ْٖ رِٝ عب
ٌ ب َد ۪شَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ع
َ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٤ َ۪ٕ كْٞ َُِّ َذ٣ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َجَّ٘بدُ َػ ْذ
Onların girecekleri yer, Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, elbiseleri de ipektendir.

(Fatır 35/34)

سٞ
َ سٞ
ٌ ٌُ ؽ
ٌ ُػَّ٘ب ْاُ َذضَ َٕ ا َِّٕ َسثََّ٘ب َُـَل
َ َت
َ ٛ ا َ ْر١ ۪ا ْاُ َذ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur. Rabbimiz gerçekten
çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."

(Ahkaf 46/13)

َُٕٞٗ ََ ْذض٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ا َسثَُّ٘ب 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.

(Zuhruf 43/69)

َٖ٤۪ٔ ِِ ا ُٓ ْغُٞٗ ًَبَٝ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
Sizler; ayetlerimize inanan ve tam teslim olanlar!
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(Zuhruf 43/70)

َٕٝا ُج ٌُ ْْ ر ُ ْذجَ ُشَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ُ ا ْاُ َجَّ٘خَ ا َ ْٗزُِٞا ُ ْد ُخ
Size eşlik edenlerle birlikte Cennet’e girin; oradaki ikramlardan etkileneceksiniz.”
(Rad 13/23)

ََُِٕٞ ْذ ُخ٣ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ ْْ ِٜ َِّبر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اج
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ ِفَِ َخ ِٓ ْٖ َٰاثَبئ
َ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َجَّ٘بدُ َػ ْذ
ة
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ثَبِٜ ٤ْ ََِػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber
olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.

(Tur 52/21)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِِ َٔ  ْْ ِٓ ْٖ َػُٛ  َٓب اََُزَْ٘بَٝ ْْ ُٜ َ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسِٜ ِبٕ ا َ ُْ َذ ْوَ٘ب ث
ٍ َٔ ٣ ْْ ثِ ۪بُٜ ُ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسُٜ ْارَّجَؼَزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ ۪ٛت َس
ٖ٤
َ غ
َ ًَ ئ ثِ َٔب
ٍ ءٍ ًُ َُّ ْآ ِش٢َ
ْ ؽ
Nesillerinden, inanıp güvenmiş olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız. Onların
yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar.

(Fecr 89/27)

ْ ُٔ ُظ ْا
ُط َٔ ِئَّ٘ ٍۗخ
ُ ب اَُّ٘ ْلَٜ ُ َّز٣َب ا٣َ
Ey içi rahat olan kişi!

(Fecr 89/28)

ًَّخ٤م
ِ َخً َٓ ْش٤ام
ِ  َس ِثّ ِي َس٠َُِٰ  ا٢ا ِْس ِج ۪ؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!

(Fecr 89/29)

١ ۪ ِػ َجبد٢ ۪ ك٢ ِ۪كَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,

(Fecr 89/30)

٢ ۪ َجَّ٘ز٢ ِ۪ا ْد ُخَٝ
Ve Cennet‟ime gir!
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(Zuhruf 43/71)

َ ُ٣
ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ ُٖ ُ٤رََِزُّ ْاَلَ ْػَٝ ظ
ٍ اَٞ ًْ َ اَٝ ت
ٍ َٛ َق َذبفٍ ِٓ ْٖ ر
ُ ُ ْاَلَ ْٗلِٚ ٤ٜ۪ َ ب َٓب ر َ ْؾزَٜ ٤ ۪كَٝ ة
ُ ط
ِ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِبف َػ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ك
Çevrenizde altın tepsiler ve testiler dolaştırılacak, canınızın çektiği, gözlerinizin görmek istediği
ne varsa hepsi oradadır. Siz orada ölümsüz olacaksınız.
(Kaf 50/34)

 ِدُِٞ ُّ ْاُ ُخْٞ َ٣ غ ًَل ٍّ َٰر ُِ َي
َ َب ِثُِٛٞا ُ ْد ُخ
Haydi, oraya esenlik ve güven içinde girin. Bu, ölümsüzlüğün başladığı gündür.

(Kaf 50/35)

ٌ ذ٣َ٘ب َٓ ۪ض٣ْ ََُذَٝ بَٜ ٤ ۪ؾب ُ۫ ُؤَٕ ك
َ ٣َ  ْْ َٓبُٜ َُ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.

(İnsan 76/15)

َ ُ٣َٝ
ْ ٗة ًَب
شا٣
َّ َِ ٍخ ِٓ ْٖ ك٤ِٗ ْْ ثِ َٰبِٜ ٤ْ َِبف َػ
ٍ اَٞ ًْ َ اَٝ ن ٍخ
ُ ط
َ  ۪اسَٞ ََذ ه
Çevrelerinde gümüş kaplar, billurlaşmış bardaklar dolaştırılır.

(İnsan 76/16)

شا٣
َّ ِش ِٓ ْٖ ك٣
ً َ۪ب ر َ ْوذٛٝن ٍخ هَذ َُّس
َ  ۪اسَٞ َه
Her biri, gümüşten billurlaştırılmıştır. İçecekleri miktarı kendileri belirlerler.

(İnsan 76/17)

ً ب صَ ْٗ َج ۪جَٜ عب ًَبَٕ ِٓضَ ا ُج
ًل٤
ً ْ ب ًَأَٜ ٤ َ۪ٕ كْٞ َُ ْغو٣َٝ
Zencefil katkılı sular, kendilerine bardakla sunulur.

(İnsan 76/18)

ً غ ۪ج
ًل٤
َ ِْ ع
َ ٠ٔغ ه
َ ُ ب رَٜ ٤ ً۪٘ب ك٤ْ َػ
Selsebil adı verilen bir pınardan alınır.
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(Zuhruf 43/72)

ََُِٕٞٔ َب ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٛٞٔ ُ  ِسصْزُٝ۫ ُ  ا٢ ۪رِ ِْ َي ْاُ َجَّ٘خُ اَُّزَٝ
Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.
(İnsan 76/21)

 ْْ ؽ ََشاثًبُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤ع َٰو
َّ ِ َس ِٓ ْٖ كِٝ عب
ُ َ٤ِ ْْ صُٜ َ٤ُِ َػب
ُ بة
َ َٝ ن ٍخ
َ َ ا اُِّٞ ُدَٝ اِ ْعزَج َْش ْۘ ٌمَٝ ع ْ٘ذ ٍُط ُخن ٌْش
َ
ساٞ
ً ُٜ ه
Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olur; gümüş bilekliklerle bezendirilirler. Rableri
onlara tertemiz içecekler içirir.

(İnsan 76/22)

ساٞ
ً ٌُ ُ ٌُ ْْ َٓ ْؾ٤ع ْؼ
َ َٕ ًَبَٝ زَا ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َجضَ ا ًءَٰٛ َِّٕ ا
Bütün bunlar, emeğinize karşılıktır. Çalışmalarınız teşekkürle karşılanmış olur.

(Zuhruf 43/73)

ًَُُِٕٞ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ ٌ شح٤
َ ۪خٌ ًَضَٜ ًِ ب كَبَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ ك
Orada yiyeceğiniz çeşit çeşit meyveler sizi bekliyor.
(Sad 38/50)

اة
ِ َجَّ٘ب
ُ َْٞ  ُْ ْاَلَثُٜ َُ ًد َػ ْذ ٍٕ ُٓلَز َّ َذخ
Onlara, kalıcı cennetler (bahçeler) verilecek, bütün kapılar onlara açık olacaktır.

(Sad 38/51)

ة
ٍ ؽ ََشاَٝ ٍشح٤
َ ۪ ٍخ ًَضَٜ ًِ ب ثِلَبَٜ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْذػ٣ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
Orada keyif çatacaklar, çeşit çeşit meyveler ve içecekler isteyeceklerdir.

(Vakıa 56/32)

ٍشح٤
َ ۪ ٍخ ًَضَٜ ًِ كَبَٝ
Bol meyveler,
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(Vakıa 56/33)

ُ ََل َٓ ْو
 َػ ٍخُْٞ٘ٔ َٓ  ََلَٝ  َػ ٍخٞط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan…

(Zuhruf 43/74)

ََُّٕٝ٘ َْ خَب ُِذَٜ ة َج
ِ  َػزَا٢ َ۪ٖ ك٤۪ٓ ا َِّٕ ْاُ ُٔ ْج ِش
Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir.
(İbrahim 14/16)

 ٍذ٣ ۪فذ
َ ٍ ِٓ ْٖ َٓبء٠ُ ْغ َٰو٣َٝ ُْ ََّٜ٘ ۪ َجِٚ َسائَٝ ْٖ ِٓ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.

(İbrahim 14/17)

ٍ ّ٤ِ َٔ  ِثَٞ ُٛ  َٓبَٝ ٕب
۪ٚ َسا ِئَٝ ْٖ ِٓ َٝ ذ
ُ ز َ َج َّش٣َ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ُدْٞ َٔ ُ ْاِٚ ٤ ۪أْر٣َ َٝ ُُٚـ٤ُ ۪غ٣ ُ ٌَبد٣َ  ََلَٝ ُٚػ
ٌ َِ۪اة ؿ
ع٤
ٌ ََػز
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Furkan 25/13)

ساٞ
ً َُُ٘ب ُِ َي صُجٛ اْٞ َٖ دَ َػ٤ ّ۪ٗوًب ُٓوَ َّش٤ِ م
َ 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 ادذًا
ُ ََل ر َ ْذ
ِ َٝ ساٞ
ً ۪سا ًَضٞ
ً ُا صُجٞػ
ً ُ َّ صُجْٞ ٤َ ُا ْاٞػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(Secde 32/14)

ََُِٕٞٔ اة ْاُ ُخ ِْ ِذ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
َ َ ػز
َ اُٞهُٝرَٝ ْْ ًُ َ٘ب٤ ۪زَا اَِّٗب َٗغَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ ز ُ ْْ ُِوَب َء٤ا ثِ َٔب ٗ َ۪غُٞهُٝكَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın." deriz.
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(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْو٣ َّ٘ َْ ََلَٜ َبس َج
بَٜ ػزَا ِث
ُ ٗ ْْ ُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َُّ َخل٣  ََلَٝ اُٞرُٞٔ ٤َ َ ْْ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠ن
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
سٞ
ٍ ُ ًُ ََّ ًَل١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Zuhruf 43/75)

َٕٞغ
ُ ِِ  ُٓ ْجِٚ ٤ ُ۪ ْْ كَٛٝ ْْ ُٜ ْ٘ ُلَز َّ ُش َػ٣ ََل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.
(Bakara 2/86 )

َٰ ْ ب ِث٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َذُٝ َٖ ا ْؽز َ َش٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٕٝق ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ بَل ِخ َش ْۘحِ كَ ًَل
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
İşte bunlar, dünya hayatına karşılık ahiretlerini satmış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmez, yardım da
görmezler.

(Müminun 23/74)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ
َُٕٞاه ََُ٘ب ًِج
ِ ق َش
ّ ِ ُبَل ِخ َشحِ َػ ِٖ ا
Ahirete inanmayanlar, o yoldan ayrılırlar.

(Müminun 23/75)

ُ ٢ ۪ا كٞم ٍ ّش ََُِ ُّج
َ ًَ َٝ ْْ ُٛ  َس ِد َْٔ٘بْٞ ََُٝ
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗ ب٤َ ه ْـ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ؾ ْلَ٘ب َٓب ِث
Sıkıntılarını gidererek onlara ikramda bulunsak bile inatla azgınlıkları içinde bocalarlar.

(Müminun 23/76)

َُٕٞن َّشػ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَزَاُٛ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗبَٝ
َ َ َز٣  َٓبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َش ِثُٞٗة كَ َٔب ا ْعز َ ٌَب
Hepsine hak ettikleri cezayı veririz ama Rablerine karşı ne yumuşarlar ne de yalvarıp yakarırlar.

(Müminun 23/77)

َ ة
َٕٞغ
ُ ِِ  ُٓ ْجِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  ٍذ اِرَا٣ ۪ؽذ
ٍ ػزَا
َ  ْْ ثَبثًب رَاِٜ ٤ْ َِ اِرَا كَز َ ْذَ٘ب َػ٠َدز ه
Nihayet suçlarıyla orantılı bir azabın kapısını açtığımızda hemen ümitlerini yitirirler.
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(Rum 30/12)

َُٕٞٓ ظ ْاُ ُٔ ْج ِش
َّ ُ ُّ اُٞ َّ رَوْٞ ٣َ َٝ
ُ ِِ ُ ْج٣ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir.

(Zuhruf 43/76)

َّ ُْ ُٛ اُٞٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Biz onlara yanlış yapmış olmayız; yanlışı yapanlar kendileridir.
(Al-i İmran 3/182)

َ ْظ ِث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ِث َٔب هَذ
 ِذ٤ظ ًَّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
Bu, yaptıklarınıza karşılıktır. Allah kullarına haksızlık etmez.”

(Hud 11/101)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
ْ ٘ ْْ كَ َٔب ا َ ْؿُٜ غ
ٕ هُٝ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٗلُٞٔ َِظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞ ْذػ٣َ ٢ ۪ ُْ اَُّزُٜ ُ زَٜ ُِ  ْْ َٰاُٜ ْ٘ َذ َػ
ت
ٍ ٤ َْش رَزْ ۪ج٤ ْْ َؿُٛ ُٝ َٓب صَ ادَٝ ءٍ َُ َّٔب َجب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َي٢َ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Onlara biz yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile kendi
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiçbir işe yaramadı. Onların katkıları, sadece çaresizliklerini
artırmak oldu.

(Zuhruf 43/77)

ََُٕٞ٘ب َسث َُّي هَب ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َٓب ًِض٤ْ َِل َػ
ِ  ْو٤َ ُِ ُب َٓب ُِي٣َ اْٝ ََٗبدَٝ
Onlar orada, “Ey Yetkili! Rabbin bu işe bir son versin!” diye bağırırlar. O da şöyle der: “Siz,
burada kalıcısınız.”
(Mümin 40/49)

ة
ُ َّ٘ َْ ا ْدَٜ بس ُِخَضَ َٗ ِخ َج
ْ ُّ َ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."
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(Mümin 40/50)

َٖ ا ََِّل٣ َٓب د َُٰػإُا ْاُ ٌَب ِك ۪شَٝ اٞػ
ِ َّ٘ب٤ِ َعُِ ٌُ ْْ ِث ْبُج
ُ ا كَب ْدُُٞ هَب٠َِٰ ا َثُُٞد هَب
ُ  ٌُ ْْ ُس٤ َُ۪ ْْ ر َيُ رَأْرَٝ َ ا اُُٞهَب
ٍٍ م ًَ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 43/78)

َُٕٞٛ بس
ِ ًَ ن
ِ ّ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش ًُ ْْ ُِ ِْ َذَٝ ن
ِ ّ َُوَ ْذ ِجئَْ٘ب ًُ ْْ ِث ْبُ َذ
Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

(Zuhruf 43/79)

َُٕٞٓ ا ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗب ُٓج ِْشُٞٓ ا َ ّْ اَث َْش
Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? Biz de sağlamcıyız.

(Zuhruf 43/80)

ََُٕٞ ٌْزُج٣ ْْ ِٜ ٣ْ َعَُِ٘ب َُذ
ُ  ُسَٝ ٠َِٰ َ ْْ ثُٜ ٣َٰٞ ٗ َْجَٝ ْْ َُٕٛ اََّٗب ََل َٗ ْغ َٔ ُغ ِع َّشُٞغج
َ َ ْذ٣ ّْ َ ا
Ya da sırlarını ve açığa vurduklarını dinlemediğimizi mi sanıyorlar? Elbette dinleriz, üstelik
yanlarına koyduğumuz elçilerimiz olup biteni kayda geçirirler.
(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ فذ
Senin Rabbin içlerinde taşıdıklarını da açığa vurduklarını da çok iyi bilir

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ َٔ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ك ا ََِّل ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerin ve yerin her gaybı mutlaka, açık bir Kitap‟ta kayıtlıdır.
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(Kaf 50/20)

 ِذ٤ ۪ػَٞ ُ ُّ ْاْٞ ٣َ س َٰر ُِ َيٞ
ُّ ُ ا٢ُٗ ِل َخ ِكَٝ
ِ ق
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.

(Kaf 50/21)

ْ  َجب َءَٝ
ٌ ذ٤َٜ۪ ؽَٝ عبئِ ٌن
َ بَٜ د ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓ َؼ
Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit, iki melekle gelir.

(Kaf 50/22)

َ ؾ ْلَ٘ب َػ ْ٘ َي ِؿ
ٌ ذ٣ ۪ َّ َدذْٞ ٤َ ُق ُش َى ْا
َ ٌَ َزَا كَٰٛ ْٖ ِٓ  َؿ ْلَِ ٍخ٢ ۪ذ ك
َ ْ٘ ًُ َُوَ ْذ
َ طب َء َى كَ َج
“Bunu hesaba katmıyordun; perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.”

(Kaf 50/23)

ٌ ذ٤ ۪ َػز١
َّ َزَا َٓب َُذَٰٛ ُُٚ٘٣هَب ٍَ هَ ۪شَٝ
Beraberinde olan der ki “İşte bendeki tüm kayıtlar!”

(Zuhruf 43/81)

َٖ٣ ۪ ٍُ ْاُؼَبثِذَّٝ َ َُ ٍۗذٌ كَبَٗ َ۬ب اَٝ ِٖ َِٰٔش ْد
َّ ُِ َٕهُ َْ ا ِْٕ ًَب
De ki: “Rahman’ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.
(Enbiya 21/24)

َْ َ ث٢ ِْ۪ ِر ًْ ُش َٓ ْٖ هَجَٝ ٢
َ زَا ِر ًْ ُش َٓ ْٖ َٓ ِؼَٰٛ ْْ ٌُ ََٗبٛا ثُ ْشَُٞبرٛ َْ ُخً هَٜ ُِ ۪ َٰاُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٜ ََٕ ْاُ َذ َّن كُٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ ا َ ًْض َ ُش
Yoksa Allah ile aralarına koydukları ilahlara mı tutundular? De ki “Delilinizi getirin. Benimle birlikte olanların
Kitabı budur. Bu, benden öncekilerin de kitabıdır.”. Onların çoğu, bu gerçeği bilmez de onun için yan çizerler.

(Enbiya 21/25)

ُٕٝ
۪ ُٗ  ٍٍ ا ََِّلٞع
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
َ  َٓب ا َ ْسَٝ
ِ َ ا ََِّل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُذَُِٰٚ ُ ََل اََّٚٗ اِٚ ٤ْ َُِ ا٢دٞ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”
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(Enbiya 21/26)

َُٕٞٓ ُ َث َْ ِػ َجبدٌ ُٓ ٌْ َشَٚٗع ْج َذب
ُ َُذًاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْد
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman evlat edindi.” dediler. Allah‟ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Enbiya 21/27)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ُ۪ٙ ْْ ِثب َ ْٓ ِشَٛٝ ٍِ ْٞ َُ ِث ْبُوََُٚٗٞ ْغ ِجو٣ ََل
İlk sözü onlar söyleyemezler. Onlar, Allah‟ın emriyle iş yaparlar.

(Enbiya 21/28)

َٰ َ اسر
َُٕ۪ٞ ُٓ ْؾ ِلوِٚز٤َ ُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؾَٛٝ ٠ن
ْ ِٖ َٔ ُِ َٕ ا ََِّلُٞ ْؾلَؼ٣َ  ََلَٝ ْْ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْؼَِ ُْ َٓب ث٣َ
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. O‟nun razı olduğu kişiden başkası lehine destek veremezler.
Onlar Allah korkusundan titrerler.

(Enbiya 21/29)

َّ ١َّ٘ َْ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ِضَٜ  َجِٚ ٣۪ كَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ۪ضٌُِٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُِٰٚ  ا٢ّ۪ٗ ِ ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ َْ َُو٣ ْٖ َٓ َٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Onlardan kim: “Allah ile sizin aranızda ilah benim” derse onu Cehennem‟le cezalandırırız. Yanlış yapanları işte
böyle cezalandırırız.

(Zuhruf 43/82)

َُٕٞقل
ِ اَٞ ََّٰٔع ْج َذبَٕ َسةّ ِ اُغ
ُ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َ٣ ك َسةّ ِ ْاُؼَ ْش ِػ َػ َّٔب
Hem göklerin ve yerin Rabbi hem de arşın Rabbi olan Allah, onların yaptığı nitelemelerden
uzaktır.”
(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللَُِٞ َجؼَٝ
ٍ ثََ٘بَٝ َٖ٤ َُ۪٘ ثَُٚ اُٞخ ََشهَٝ ْْ ُٜ َ َخَِوَٝ َّٖ ؽ َش ًَب َء ْاُ ِج
٠ُرَؼَ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َذب
ُ ٍْ ِْ  ِْش ِػ٤َد ثِـ
َُٕٞقل
ِ َ٣ َػ َّٔب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce
kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Enam 6/101)

ُ ٌُ َ٣ ٠ك اَٗه
َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخَِنَٝ ٌبدجَخ
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ ۪ثَذ
ِ ف
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ ٌ َُذَٝ َُُٚ ٕٞ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.
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(Müminun 23/91)

ْْ ُٜ ن
ُ َُ َؼ ًَل َث ْؼَٝ َ ِث َٔب َخَِنٍٚ َُِٰ َت ًُ َُّ ا
َٓب ار َّ َخزَ ه
َ َٛ اِرًا َُزٍٚ َُِٰ ُ ِٓ ْٖ اٚ َٓب ًَبَٕ َٓ َؼَٝ َُ ٍذَٝ ْٖ ِٓ َُّللا
َُٕٞقل
ُ ل
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ َػ
ع ْج َذبَٕ ه
ِ ٣َ َّللاِ َػ َّٔب
Allah, evlat edinmiş değildir, O‟nun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte
hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah, onların yakıştırmalarından uzaktır.

(Müminun 23/92)

َّ ُاَٝ ت
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُبدَحِ كَز َ َؼ َٰبَٜ ؾ
ِ ٤ْ ََػب ُِ ِْ ْاُـ
Görünmeyeni de görüneni de bilir. Onların ortak saydıklarıyla da bir ilgisi yoktur.

(Duhan 44/8)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ َسةُّ َٰا َثب ِئ ٌُ ُْ ْاَلَٝ ْْ ٌُ ُّذُ َسث٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْذ٣ َٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ََل ا
Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O‟dur. O sizin Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

(Duhan 44/9)

ََُٕٞ ِْؼَج٣  ؽ ٍَّي٢ ُ۪ ْْ كٛ َْ َث
Hayır, ötekiler şüphe içinde oyalanıp duruyorlar.

(Zuhruf 43/83)

َُٕٝ َػذُٞ٣ ١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َٓ ْٞ ٣َ اُُٞ ًَله٣ ٠ا َدزهُٞ ِْ َؼج٣َ َٝ اٞم
ُ ٞ ُخ٣َ ْْ ُٛ كَزَ ْس
Onları kendi hallerine bırak, boş işlere dalsınlar da tehdit edildikleri azap günüyle
yüzleştirilinceye dek oyalanıp dursunlar.
(Hicr 15/3)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
َ َ ُْ ْاَلَ َٓ َُ كِٜ ِٜ ِْ ُ٣َٝ اَُٞز َ َٔزَّؼ٣َٝ اًُُِٞ ْ أ٣َ ْْ ُٛ رَ ْس
َ ْٞ غ
Bırak onları yesin içsin hayatın tadını çıkarsınlar, beklentileri kendilerini oyalasın; nasıl olsa yakında
öğrenecekler.

(Tur 52/45)

َُٕٞق َؼو
ْ ُ٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َٓ ْٞ َ٣ اُُٞ ًَله٣ ٠ ْْ َدزهُٛ كَزَ ْس
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.
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(Tur 52/46)

َ ْْ ُٛ ُ ذ٤ْ ًَ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َٕٝق ُش
َ ٢ ُ۪٘ ْـ٣  َّ ََلْٞ ٣َ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْـًٔب٤ؽ
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.

(Tur 52/47)

َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ َُِِّزَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ُ ْْ ََلٛ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َٕ َٰر ُِ َيُٝػزَاثًب د
َ اُٞٔ َِظ
Yanlış yapanlar için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.

(Zuhruf 43/84)

ُْ ٤ ِ۪ ُْ ْاُ َؼ٤ٌ۪  ْاُ َذَٞ ُٛ َٝ ٌَُِٰٚ ك ا
َّ ُ ا٢ِ ك١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ َٔ غ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِكَٝ ٌَُِٰٚ بء ا
Göklerdeki ilah O’dur, yerdeki ilah da O’dur. Doğru kararlar veren ve her şeyi bilen O’dur.
(Enam 6/3)

ََُٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ٌْ ِغج٣َٝ ْْ ًُ  َشْٜ  َجَٝ ْْ ًُ َ ْؼَِ ُْ ِع َّش٣ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِّللاُ ك
 هَٞ ُٛ َٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِكَٝ د
O Allah‟tır; göklerde ve yerde ilah O‟dur. Sırrınızı da bilir açıkladığınızı da. Bütün kazandıklarınızı bilir.

(Zuhruf 43/85)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ غب َػ ِخ
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪بس َى اَُّز
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ اَٙ ِػ ْ٘ذَٝ  َٔبُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ر َ َجَٝ
َُٕٞر ُ ْش َجؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir.
Kıyamet saatinin bilgisi O’nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.
(Araf 7/187)

َٞ ُٛ ب ا ََِّلَٜ  ْه ِزَٞ ُِ بَٜ ٤ِّ۪ ُ َج٣  ََل٢ّب ِ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 َد ِلَُِٞٔ ْغـ٣َ ً ٌُ ْْ ا ََِّل َث ْـزَخ٤ ۪ك ََ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.”
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(Lokman 31/34)

َ ٤َُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُـ٣َٝ ػ ِخ
ظ َٓبرَا
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ اََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
ا َِّٕ ه
ٌ  َٗ ْل١ َٓب ر َ ْذ ۪سَٝ ّ ْاَلَ ْس َد ِب٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ َٝ ْش
َ غب
َ ِت
ش٤
ُ ر َ ٌْغ
ٍ  ِ ا َ ْس١
ٌ  ٌْ خ َ۪ج٤ َِّ۪للاَ َػ
دُ ا َِّٕ هُٞٔ َ ك 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.

(Zuhruf 43/86)

َّ ُ اِٚ ُِٗٝ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ َ۪ ْٔ ِِيُ اَُّز٣  ََلَٝ
َ ْٖ َٓ ؾلَب َػخَ ا ََِّل
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ ن
ِ ّ ذَ ثِ ْبُ َذِٜ ؽ
Allah ile aralarına koyduklarını yardıma çağıranlar şefaat hakkına sahip olamazlar. Bu hakka
sahip olanlar sadece bilerek doğruya şahitlik edenlerdir.
(Furkan 25/17)

ُ َ ْذ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٛ ّْ َ  ۬ ُإ ََل ِء اَٰٛ ١ ۪مَِ ِْز ُ ْْ ِػجَبد
ْ َ  ٍُ َءا َ ْٗز ُ ْْ اَُٞو٤ََّللاِ ك
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛ ؾ ُش
ََ ٤غ ۪ج
َّ ُا اُِّٞم
َ
Hem onları, hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün, araya koyduklarına; “Şu
kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi saptılar?” diyecektir.

(Furkan 25/18)

ْْ ُٛ  َٰا َثب َءَٝ ْْ ُٜ َ  َُٰ ٌِ ْٖ َٓز َّ ْؼزَٝ ب َء٤َ ُِ ْٝ َ ِٗ َي ِٓ ْٖ اُٝ  ََُ٘ب ا َ ْٕ َٗز َّ ِخزَ ِٓ ْٖ د٢َ ْ٘ َج ۪ـ٣ َٕع ْج َذبٗ ََي َٓب ًَب
ُ اُُٞهَب
ساٞ
ُ َٗ ٠َدزه
ً ُ ًٓب ثْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ ا اُ ِزّ ًْ َشٞغ
Onlar da, “Sana içten boyun eğeriz; seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Ama sen, onlara ve
babalarına nimetler verdin, o zikri unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler.”

(Furkan 25/19)

ْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ ق ًشا
ُ َػزَاثًبٚظ ِِ ْْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗ ِز ْه
ْ َٗ  ََلَٝ ف ْشكًب
َ َُٕٞؼ٤َٕ كَ َٔب ر َ ْغز َ ۪طُُُٞٞ ًُ ْْ ِث َٔب رَوُٞكَوَ ْذ ًَزَّث
شا٤
ً ًَ ۪ج
Bunlar, anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de yardım edebilirsiniz.
Sizin içinizden yanlış yapmış ise ona büyük bir azap tattıracağız.

(İsra 17/56)

ً ۪ٞ  ََل ر َ ْذَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ق اُن ِ ُّّش َػ
ًل٣
ُ هُ َِ ا ْد
َ َٕ ًَ ْؾٌُٞ ِِ ْٔ َ٣ ۪ كَ ًَلُِٚٗٝ َٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ِٓ ْٖ د٣ ۪ا اَُّزٞػ
De ki “Allah ile aranızda olduğunu varsaydıklarınızı çağırın; ne sıkıntınızı gidermeye güçleri yeter ne de sizden
uzaklaştırmaya.”
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(İsra 17/57)

ََُٕٞخَبك٣َٝ ََُٕٚ َس ْد َٔزَٞ ْش ُج٣َٝ ة
ُ  ْْ ا َ ْه َشُٜ ُّ٣ََِخَ ا٤ ۪عَٞ ُ ُْ ْاِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ َٕ اَُٞ ْجزَـ٣ ََُٕٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ساٝ
ً ُاة َس ِثّ َي ًَبَٕ َٓ ْذز
َ َُ ا َِّٕ َػزَٚػزَا َث
Onlar, yani çağırdıkları kendilerini Rablerine daha da yaklaştıracak bir vesilenin peşinde olurlar. İkramını umar,
azabından korkarlar. Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir.

(Sebe 34/22)

٢ِ ََل كَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِٕ ِٓضْوَب ٍَ رَ َّسحٍ كٌُٞ ِِ ْٔ ٣َ َّللاِ ََل
ُ هُ َِ ا ْد
ٕ هُٝ
ِ َٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ِٓ ْٖ د٣ ۪ا اَُّزٞػ
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َُُٚ  َٓبَٝ ٍ َٔب ِٓ ْٖ ِؽ ْشىِٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ  َٓبَٝ ك
ش٤
ِ ْاَلَ ْس
ٍ ٜ۪ ظ
De ki, “Allah‟a yakın sandıklarınıza; göklerde ve yerde zerre kadar hâkimiyeti olmayanlara yalvaracaksanız
yalvarın. Onların bu iki yerde ne bir ortaklıkları ne de Allah‟ın onlardan bir destekçisi vardır.

(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?
(Enam 6/95)

ِ ّ٤ِ َٔ ُ ُٓ ْخ ِش ُط ْاَٝ ذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َُّللا
 ِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه٢
ا َِّٕ ه
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َذ
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َذ٣ َٰٟٞ َُّ٘اَٝ ِ َّّللاَ كَب ُِ ُن ْاُ َذت
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠كَبَٗه
Daneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur! Nasıl
da yanlışa sürükleniyorsunuz?

(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ َُّللا
ُ هُ َِ هُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًَب ِئ
ٌَُٕٞ َ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?”
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(Neml 27/64)

اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٔ غ
ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ك َءا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Mümin 40/62)

ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ْۘ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ٌۢ ٍء ََل ا٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ َّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽ
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir; her şeyin yaratıcısıdır. O‟ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl
sürükleniyorsunuz?

(Zuhruf 43/88)

ٌۢ ُِ٘ٓ ُْإ٣  ٌّ ََلْٞ َ ۬ ُإ ََل ِء هَٰٛ َِّٕ ب َسةّ ِ ا٣َ ِِ۪ٚ ٤ ۪هَٝ
َٕٞ
Nebilerine niye şunu söyletiyorlar: “Rabbim! Bunlar inanmayan bir topluluktur.”
(Nuh 71/26)

َّبسا
ً ٣ََٖ د٣ك َِٖٓ ْاُ ٌَب ِك ۪ش
ِ  ْاَلَ ْس٠َِ ٌح َسةّ ِ ََل رَزَ ْس َػُٞٗ ٍَ هَبَٝ
Nuh şöyle seslendi: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Nuh 71/27)

بسا
ً َّبج ًشا ًَل
ِ ُ٣ ْْ ُٛ اَِّٗ َي ا ِْٕ رَزَ ْس
ِ َا ا ََِّل كَُٝ ِِذ٣  ََلَٝ ا ِػجَبدَ َىُِّٞن
Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkâr ve kâfir olurlar.

(Zuhruf 43/89)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ف
ْ كَب
َ َع ًَل ٌّ ك
َ َْ ُهَٝ ْْ ُٜ ْ٘ فلَ ْخ َػ
َ ْٞ غ
Onlara göz yum da “Selam!” deyip geçiver; nasıl olsa yakında öğrenecekler.
(Mümin 40/69)

َُٕٞق َشك
ِ ب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َجب ِ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”?
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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.

(Hicr 15/85)

ق ْل َخ
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َّ ُا َِّٕ اَٝ ن
ْ َخٌ كَب٤ِغب َػخَ َ ََٰلر
َّ ُفلَخِ ا
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٔب ا ََِّل ِث ْبُ َذُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
ََ ٤۪ٔ ْاُ َج
Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil, gerçek varlıklar olarak yarattık. Kıyamet saati nasıl
olsa gelecektir. Öyleyse sen de bunlara yeni bir sayfa aç, hiç bir şey olmamış gibi güzel davran.

(Furkan 25/63)

َ اِرَا خَبَٝ ًٗبَْٞ ٛ ك
ُ ْٔ َ٣ َٖ٣ ۪اُش ْدَٰٔ ِٖ اَُّز
ع ًَل ًٓب
َّ ُ ِػجَبدَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٠ََِٕ َػٞؾ
َ إَُُٞ هَبُِِٞٛ  ُْ ْاُ َجبُٜ َهج
Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen kimselerdir. Kendini bilmezler onlara sataşınca
“Selam!” derler.
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