DUHAN SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ثِ هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Duhan 44/1)

ُ َٰز
HA! MİM!

(Duhan 44/2)

ٓ١
ِ  ْاٌ ِىزَبَٚ
ِ ة ْاٌ ُّ ۪ج
Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.

(Duhan 44/3)

َٓ٠بس َو ٍخ أَِّب ُوَّٕب ُِ ْٕز ِ۪س
َ ٍََ ٍخ ُِج١ْ ٌَ ٟ ۪أَِّب ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ف
Biz bunu bereketli bir gecede indirmişizdir. Onunla uyarılarda bulunmaktayız.
(Kadir 97/1)

ٍَ ِخ ْاٌمَ ْذ ِس١ْ ٌَ ٟ ۪أَِّب ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ف
Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik!

(Kadir 97/2)

ٍَخُ ْاٌمَ ْذ ِس١ْ ٌَ ه َِب٠
َ  َِب ا َ ْد َٰسَٚ
Kadir gecesi nedir, sen nereden bileceksin?
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(Kadir 97/3)

 ٍشْٙ ؽ
َ ف
ِ ٌْ َ  ٌْش ِِ ْٓ ا١ٍَخُ ْاٌمَ ْذ ِس َخ١ْ ٌَ
Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır!

(Kadir 97/4)

 ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ا َ ِْ ٍشِٙ ّب ِث ِب ْر ِْ َس ِثَٙ ١ ۪ ُذ فٚاٌش
ُّ َٚ ُرَٕ ََّض ُي ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخ
O gece melekler, Rablerinin izniyle, her konudaki ruhlarla inerler.

(Kadir 97/5)

ْ َِ ٝ َززهٟ
طٍَغِ ْاٌفَ ْد ِش
َ
َ ِ٘ ٌَ ٌ۠ ع ََل
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar güvenlik ve esenlik gecesidir.

(Duhan 44/4)

ُ١ٍ ُ ْف َش ُق ُو ًُّ ا َ ِْ ٍش َز ۪ى٠ بَٙ ١ ۪ف
Karara bağlanmış her iş, o gece paylaştırılır.

(Duhan 44/5)

َٓ١ ٍ۪ا َ ِْ ًشا ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذَٔب أَِّب ُوَّٕب ُِ ْش ِع
O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.
(Nahl 16/2)

ا أََُّٗ ََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل أَ َ۬بٚؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِدٖ۪ ا َ ْْ ا َ ْٔز ُِس
َ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ ذِ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٖ۪ َػٚبٌش
ُّ ُٕ ِ َّض ُي ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَ ِث٠
ْٛ
ِ ُفَبرَّم
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki: “İnsanları
uyarın; Ben’den başka ilah yoktur, hepiniz Ben’den çekinerek kendinizi koruyun.”

(Hac 22/75)

َ ص
َه
ش١
ْ َ٠ َُّللا
ُ  َِِٓ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َى ِخ ُسٟ ۪طف
ٌ  ٌغ ثَ ۪ص١ّ۪ ع
بط ا َِّْ ه
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ع ًَل
َ ََّللا
Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür.
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(Hac 22/76)

سٛ
 هٌَِٝاَٚ ُْ ُٙ َ َِب خ ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١َ ْؼٍَ ُُ َِب ث٠َ
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َخ ُغ ْاَل
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. Bütün işler, Allah’a arz edilir.

(Mümin 40/15)

ََ ْٛ َ٠ ُ ْٕز َِس١ٌِ ۪ٖؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
َ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ  َذ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٖ۪ َػٚاٌش
ِ  ُغ اٌذ ََّس َخب١ َ۪سف
ُّ ُٟ ٍْ ِم٠  ْاٌؼَ ْش ِػُٚد ر
ق
ِ اٌز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Duhan 44/6)

ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ََُِّٗٔس ْز َّخً ِِ ْٓ َس ِثّ َه ا
Onlar Rabbinden bir iyilik olarak gönderilir. Çünkü o, sizi dinler ve her şeyi bilir.
(İsra 17/85)

ً ٍَ۪ز ُ ُْ َِِٓ ْاٌ ِؼ ٍْ ُِ ا ََِّل ل١ ۪رٚ۫ ُ  َِب اَٚ ّٟ ُذ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش َس ۪ثٚاٌش
َل١
ُّ ًِ ُذِ لٚاٌش
ُّ ِٓ ٔ ََه َػٍََُٛٔ ْغـ٠َٚ
Sana ruhu soruyorlar. De ki “Ruh Rabbinizin işlerindendir.” O bilgiden size verilen pek azdır.

(İsra 17/86)

ً ۪وَٚ َٕب١ْ ٍَ َْه ث ُ َُّ ََل ر َ ِدذُ ٌَ َه ِث۪ٗ َػ١ٌََِٕب ا١ْ  َزْٚ َ  اٞ ٌَ۪ ِئ ْٓ ِؽئَْٕب ٌََٕ ْز َ٘ َج َّٓ ِثبٌَّزَٚ
َل١
Tercihimiz farklı olsaydı sana vahyettiğimizi geri alırdık da bize karşı seni koruyacak bir vekil bulamazdın.

(İsra 17/87)

شا١
ْ َا ََِّل َس ْز َّخً ِِ ْٓ َس ِثّ َه ا َِّْ ف
ً  َْه َو ۪ج١ٍَضٍَُٗ َوبَْ َػ
Geri alınmaması sadece Rabbinin ikramıdır. O’nun sana iyiliği büyüktür.

(Şura 42/52)

ُ َّ ٠اَل
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ْب
۪ ْ  ََلَٚ بة
َ ْٕ  ًزب ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشَٔب َِب ُوٚ َْه ُس١ٌََِٕب ا١ْ  َزْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ُ َ  َِب ْاٌ ِىزٞذ ر َ ْذ ۪س
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
َ َٔ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ َٔ ساٛ
ً ُٔ َُٖخ َؼ ٍَْٕب
ِ ٌَِٰٝ  اٞ ۪ذْٙ َ أَِّ َه ٌَزَٚ ؾب ُء ِِ ْٓ ِػ َجب ِدَٔب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu, Kur’an’ı vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı
bilmezdin. Ama onu bir nur, aydınlatıcı bir kitap yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola
getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.
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(Duhan 44/7)

َٓ١ ِ۪ٕلُِٛ ُْ ُ  َّ ۢب ا ِْْ ُو ْٕزُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ اَٛ َََّّٰسةّ ِ اٌغ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Anlatılanları içinize sindirdiyseniz bilin ki bütün bunları yapan göklerin ve yerin Rabbidir.
(Hadid 57/2)

ش٠
ِ اَٛ ٌَََُّّٰٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
۪ ُ ْس٠ ض
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ  َػَٛ َُ٘ٚ ُذ١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Hadid 57/3)

َٰ ْ َٚ  ُيَّٚ َ ْاَلَٛ ُ٘
َّ َٚ اَل ِخ ُش
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
ِ  ْاٌ َجَٚ اٌظب ِ٘ ُش
ْ  ثِ ُى ًِّ ؽَٛ ُ٘ َٚ ُٓ بط
İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi bilendir.

(Hadid 57/4)

 ٍِ ُح٠َ  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ  ْاٌؼَ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخ ٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِ َؼ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ بَٙ ١ ۪ ْؼ ُش ُج ف٠َ  َِبَٚ بء
َّ ٌ ْٕ ِض ُي َِِٓ ا٠َ  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ْخ ُش ُج٠َ  َِبَٚ ض
ِ َّ غ
ِ  ْاَلَ ْسِٟف
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Hadid 57/5)

سٛ
ِ اَٛ ٌَََُّّٰٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
 هٌَِٝاَٚ ض
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َخ ُغ ْاَل
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’nun elindedir. Bütün işler O’na arz edilir.

(Duhan 44/8)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َسةُّ َٰا َثبئِ ُى ُُ ْاَلَٚ ُْ ذُ َسثُّ ُى١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
۪ ُ ْس٠ َٛ ُ٘ ََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O’dur. O sizin Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın
da Rabbidir.
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(Bakara 2/28 )

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َخؼ١ْ ٌَِ ُى ُْ ث ُ َُّ ا١١۪ ُ ْس٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ ب ُو ُْ ث١َ ارًب فَب َ ْزَٛ ِْ َ  ُو ْٕز ُ ُْ اَٚ ِبّٰلل
َْ ِث هْٚف ر َ ْىفُ ُش
َ ١َو
Allah’a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale
getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Araf 7/158)

ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪ؼً ۨب اٌَّز١ّ۪  ُى ُْ َخ١ْ ٌََِّللاِ ا
ٌََٰٗ ِض ََل ا
ُ  َسّٟ۪ٔ ِبط ا
 ُي هٛع
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َب ا٠َ ًْ ُل
ُۖ ّ۪ ُ٠ٚ ٟ
ِ۪ٗ َو ٍِ َّبرَٚ ِبّٰلل
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ ٞ ۪ ِ اٌَّزٟ
ا ِث هُِِٕٛ ذُ فَ َٰب١
ّ ِّ ِ ُ ِ ْاَلٟ
ّ ِ ٌِ ِٗ إٌَّجٛع
َ ۪ ُ ْس٠ َٛ ُ٘ ا ََِّل
َُْٚزَذْٙ َ ُٖ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رُٛار َّ ِجؼَٚ
De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah’ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet O’na aittir.
O’ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O’dur. Siz Allah’a inanıp güvenin; nebî olan ümmi resulüne
de. O Resul de Allah’a ve O’nun sözlerine inanıp güvenir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

(Tevbe 9/116)

 ََلَٚ ٍ ٟ
ِ اَٛ َََّّّٰللاَ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
ْ هُٚ
ا َِّْ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
۪ ُ ْس٠ ض
ِ  َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ دَٚ ُذ١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ َِّللا
ش١
ٍ ٔ َ۪ص
Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’a aittir. Yaşatan O’dur, öldüren de O’dur. Sizin Allah’a tercih edeceğiniz ne
bir dostunuz ne de yardımcınız vardır.

(Yunus 10/56)

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َخؼ١ْ ٌَِاَٚ ُذ١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
۪ ُ ْس٠ َٛ ُ٘
Hayat veren de O’dur; alan da O. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.

(Duhan 44/9)

ََُْٛ ٍْؼَج٠  ؽ ٍَّهٟ ۪ثَ ًْ ُ٘ ُْ ف
Hayır, ötekiler şüphe içinde oyalanıp duruyorlar.
(Müminun 23/79)

َْٚ ِٗ ر ُ ْسؾ َُش١ْ ٌَِاَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟ رَ َسا َ ُو ُْ فٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
Toprağa sizi tohum gibi ekecek olan da O'dur. Hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız
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(Müminun 23/80)

ْ ٌََُٗٚ ُذ١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
ٍَُْٛبس اَفَ ََل ر َ ْؼ ِم
ُ اخ ِز ََل
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
۪ ُ ْس٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
Yaşatan da öldüren de O’dur. Gece ile gündüzü farklılaştırma O’nun işidir. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?

(Müminun 23/81)

ٌََُّْٛٚ َا ِِثْ ًَ َِب لَب َي ْاَلٌُٛثَ ًْ لَب
Aslında bunlar da tıpkı öncekiler gibi konuşuyor,

(Müminun 23/82)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ ا َءاِرَا ِِزَْٕبٌُٛلَب
َُْٛثُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
“Ölüp de toprak ve kemikler haline dönüştükten sonra biz gerçekten kalkacağız; öyle mi?” diyorlar.

(Müminun 23/83)

۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاَل١
ُ بط
َ َ  َٰاثَب ۬ ُؤَٔب َٰ٘زَا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ا ِْْ َٰ٘زَا ا ََِّل اَٚ ُٓ  ِػ ْذَٔب ٔ َْسُٚ ٌَمَ ْذ
“Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu, öncekilerin yalan yanlış yazılarından başka bir
şey değildir.”

(Müminun 23/84)

َُّْٛ ٍَب ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼَٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ُ لُ ًْ ٌِ َّ ِٓ ْاَلَ ْس
Onlara şöyle de: “Biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onda olan her şey kimindir?”

(Müminun 23/85)

ََْْٚ ِ هّٰللِ لُ ًْ اَفَ ََل رَزَ َّو ُشٌَُُٛٛم١ع
َ
“Allah’ındır!” diyeceklerdir. De ki “Bu bilgiyi kullanmayacak mısınız?”

(Müminun 23/86)

ُ١ِ  َسةُّ ْاٌ َؼ ْش ِػ ْاٌؼَ ۪ظَٚ ِغجْغ
ِ اَٛ ََّّٰلُ ًْ َِ ْٓ َسةُّ اٌغ
َّ ٌد ا
Onlara bir de “Yedi kat göğün ve Yüce Arş’ın Rabbi kimdir?” diye sor,

(Müminun 23/87)

ََُْْٛ ِ هّٰللِ لُ ًْ اَفَ ََل رَزَّمٌَُُٛٛم١ع
َ
“Onlar da Allah’ındır!” diyeceklerdir. De ki “O’na yanlış yapmaktan sakınmaz mısınız?”
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(Müminun 23/88)

َُّْٛ ٍَ ِٗ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ْ ٍَبس َػ
ُ ُ َد٠  ََلَٚ ش١
ُ ُ ۪د٠ َٛ ُ٘ َٚ ٍءَٟ
ْ دُ ُو ًِّ ؽٛ ِذٖ۪ َِ ٍَ ُى١َ ِلُ ًْ َِ ْٓ ث
De ki “Biliyorsanız söyleyin, her şeyin yönetimi elinde olan, koruyan ama O’na karşı kimsenin korunamayacağı
zat kimdir?”

(Müminun 23/89)

َْٚ ر ُ ْغ َس ُشَْٝ ِ هّٰللِ لُ ًْ فَبَٔهٌُُٛٛم١َ ع
َ
“O yetki de Allah’ındır!” diyeceklerdir. De ki “Nasıl oyuna getiriliyorsunuz?”

(Müminun 23/90)

َُْٛ ُْ ٌَ َىب ِرثُٙ َِّٔاَٚ ك
ِ ّ َٕب ُ٘ ُْ ثِ ْبٌ َس١ْ َ ثَ ًْ اَر
Yok; biz onlara gerçeği getirdik ama onlar kesinlikle yalan söyleyen kimselerdir.

(Duhan 44/10)

ٓ١
َّ ٌ اِٟ ََ رَأْرْٛ َ٠ ْبسر َ ِمت
ْ َف
ٍ َبْ ُِ ۪ج
ٍ غ َّب ُء ِثذُخ
Üstlerini açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.
(Vakıa 56/42)

ُ١ٍ ّ۪  َزَٚ َٛ
ٍ ُّ ع
َ ٟ ۪ف
Zehirli yerde, kaynar sular arasında,

(Vakıa 56/43)

َٛ
ٍ ُّ  ْس٠َ ْٓ ِِ ًٍّ  ِظَٚ
Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.

(Vakıa 56/44)

ُ٠ٍ  ََل َو ۪شَٚ بس ٍد
ِ َََل ث
Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

(Vakıa 56/45)

َٓ١ ۪ا لَ ْج ًَ َٰر ٌِ َه ُِزْ َشفُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı.
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(Vakıa 56/46)

ُ١ِ ث ْاٌ َؼ ۪ظ
ِ ْٕ  ْاٌ ِسٍََْٝ َػٚص ُّش
ِ ُ٠ اُٛٔ َوبَٚ
Israrla büyük günahları işler dururlardı,

(Vakıa 56/47)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌَُُٛٛم٠ اُٛٔ َوبَٚ
َُْٛثُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,

(Vakıa 56/48)

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

(Vakıa 56/49)

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

(Vakıa 56/50)

َٛ
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛػُّٛ ٌَ َّ ْد
ٍ ٍُ ٍَ َِ ْؼْٛ َ٠ د
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”

(Duhan 44/11)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ بط َٰ٘زَا
َ ٌَّٕ اَٝ ْغؾ٠َ
O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!
(Rahman 55/34)

ْب
ّ َ فَ ِجب
ِ  ِ َٰا ََل ِء َس ِثّ ُى َّب ر ُ َى ِزّ َثٞ
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/35)

ٌ َٛ ؽ
ُ  ُى َّب١ْ ٍَع ًُ َػ
ْا
ٌ ُٔ َسَٚ َبس
ِ َ بط فَ ََل ر َ ْٕز
َ ُ ْش٠
ٍ ٔ ْٓ ِِ اظ
ِ ص َش
İkinizin de üstüne dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir. Birbirinizle de yardımlaşamazsınız.
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(Duhan 44/12)

َُِِْٕٛ ْاة أَِّب ُِإ
ْ َسثََّٕب ا ْوؾ
َ َِف َػَّٕب ْاٌؼَز
“Rabbimiz! Bu azabı üzerimizden kaldır; artık biz gerçekten inanacağız.”
(Enam 6/27)

َِِٓ ََْٛٔ ُىَٚ د َس ِثَّٕب
ِ ب٠َ ِة ِث َٰب
َ ّ ََل ُٔ َىزَٚ ُّزََٕب ُٔ َشد١ْ ٌَ ب٠َ اٌُٛبس فَمَب
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػُٛ ِلفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْاٌ ُّإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki: “Ah keşke geri gönderilsek de Rabbimizin
âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp güvenen müminlerden olsak.”.

(Enam 6/28)

َُْٛ ُْ ٌَ َىب ِرثُٙ َِّٔاَٚ ُْٕٗ ا َػُٛٙ ُٔ ا ٌِ َّبُٚا ٌَ َؼبدُّٚ ُسدْٛ ٌََٚ ًُ َْ ِِ ْٓ لَ ْجُُٛ ْخف٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ٌَ َث ًْ ثَذَا
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

(Enam 6/29)

َٓ١ ۪ثُٛ َِب ٔ َْس ُٓ ِث َّ ْجؼَٚ َب١ْٔ َُّبرَُٕب اٌذ١ ا ََِّل َزٟ
َ ِ٘ ِْْ ا اٌُٛلَبَٚ
Onlar şöyle demişlerdi: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de değiliz.”

(Enam 6/30)

اُٛلُٚ َس ِثَّٕب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ ا َثٌُٛك لَب
َ ١ٌََ ُْ لَب َي اِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ِث ْبٌ َس
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌ َؼز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek gerçek değil
miymiş?” diyecek, onlar da “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş.” diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine
Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın.” diyecektir.

(Mümin 40/84)

َٓ١ َوفَ ْشَٔب ِث َّب ُوَّٕب ِث۪ٗ ُِ ْؾ ِش ۪وَٚ َُٖ ْزذَٚ ِبّٰلل
ا َٰا ََِّٕب ِث هٌُٛعَٕب لَب
َ ْ ا َثأْٚ َ فٍََ َّّب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah’ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."
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(Mümin 40/85)

ْ ٍَ لَ ْذ َخٟ َّ۪للاِ اٌَّز
 َخغ َِش َُٕ٘ب ٌِ َهَٚ ۪ٖ ِػ َجب ِدٟ ۪ذ ف
َ َّٕع
ُ عَٕب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٚ َ  ُْ ٌَ َّّب َساُٙ ُٔ َّب٠ ُْ ۪اُٙ ُ ْٕفَؼ٠َ ُه٠َ ُْ ٍََف
َْْٚاٌ َىب ِف ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.

(Duhan 44/13)

ٌ  ٌي ُِ ۪جٛع
ٓ١
ُ لَ ْذ َخب َء ُ٘ ُْ َسَٚ ٜ ُُ اٌ ِزّ ْو َٰشُٙ ٌَ ٝأَه
Akıllarını nereden başlarına alacaklar ki? Onlara her şeyi ortaya koyan bir elçi geldi.
(Sebe 34/52)

 ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ُ َٚب
ُ َّٕ ُُ اٌزُٙ ٌَ ٝأَهَٚ ۪ٗا َٰا ََِّٕب ِثٌُٛلَبَٚ
ٍ ػ ِِ ْٓ َِ َى
“Tamam biz ona inandık." derler ama o kadar uzaklaşmışken ona nereden ulaşacaklar?

(Sebe 34/53)

 ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ِ ١ْ ََْ ثِ ْبٌغَُٛ ْم ِزف٠َٚ ًُ ا ثِ۪ٗ ِِ ْٓ لَ ْجٚلَ ْذ َوفَ ُشَٚ
ٍ ت ِِ ْٓ َِ َى
Oysa daha önce görmezlikten gelerek uzakça bir yerden karanlığa taş atıyorlardı.

(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ َ۪بر٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََاَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ َب َِ ْؼؾ ََش ْاٌ ِد٠
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٰٝ ػ
َ َٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َسُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍَٰٝ  ْذَٔب َػِٙ ؽ
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠
َ اُٚذِٙ ؽ
َٓ٠ا َوبفِ ۪شَُٛٔوب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.
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(Zümer 39/71)

ْ  اِرَا َخب ۫ ُؤَ٘ب فُزِ َسَّٕٝ َُ ُص َِ ًشا َزز هَٙ  َخٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
بَٙ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
ٍَٰٝ ا َثٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠ َٔ ُى ُْ ٌِمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ُْ د َس ِثّ ُى
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٍُْٛز٠َ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ أْرِ ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌََا
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َزمَٚ
َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝة َػ
ِ ذ َو ٍِ َّخُ ْاٌ َؼزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler, bölükler halinde Cehennem’e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kafirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Duhan 44/14)

ٌ ۢ ُٕا ُِؼٍََّ ٌُ َِ ْدٌُٛلَبَٚ ُْٕٗ ػ
ْٛ
َ اْٛ ٌََّٛ َ ث ُ َُّ ر
Sonra ondan yüz çevirdiler de, “Onu birisi yetiştirmiş; cinlerin etkisine girmiş!” dediler.
(Sebe 34/7)

ك
ٍ ٍَْ  خٟ ۪ق أَِّ ُى ُْ ٌَف
ٍ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ اِرَا ُِ ِ ّض ْلز ُ ُْ ُو ًَّ ُِ َّ َّض٠ ًٍ  َس ُخٍَٰٝ ا ٘ ًَْ َٔذٌُُّ ُى ُْ َػَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
 ٍذ٠ َ۪خذ
Görmezlikten gelenler de şöyle diyeceklerdir: "Vücudunuz iyice dağılıp parça parça olmuşken yeniden
dirileceğinizi haber veren adamı size gösterelim mi?

(Sebe 34/8)

َٰ ْ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ َّ۪للاِ َو ِزثًب ا َ َْ ثِ۪ٗ ِخَّٕخٌ ثَ ًِ اٌَّز
اٌض َََّل ِيَٚ ة
 هٍَٝ َػٜا َ ْفز َ َٰش
ِ  ْاٌؼَزَاِٟبَل ِخ َشحِ ف
 ِذ١ْاٌجَ ۪ؼ
Bu adam Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa cinlerin etkisine mi girmiş?". Aslında Ahirete inanmayanlar
tam bir ızdırap ve derin bir sapkınlık içindedirler.

(Kalem 68/51)

ٌْ ۢ َُْٕٛ أَُِّٗ ٌَ َّ ْدٌُُٛٛم٠َ َٚ ا اٌ ِزّ ْو َشُٛع ِّؼ
َ بس ِ٘ ُْ ٌَ َّّب
َ ٔ ََه ِثب َ ْثُُٛ ْض ٌِم١ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َىبدُ اٌَّز٠َ ِْْ اَٚ
ِ ص
Ayetleri görmezlikten gelenler, bu zikri dinleyince seni gözleriyle yiyecekmiş gibi bakar: “Tamamen cinlerin
etkisinde.” derler.

(Kalem 68/52)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا ََِّل ِر ْو ٌش ٌِ ٍْ َؼبَٛ ُ٘  َِبَٚ
Oysaki bu, herkese yarayacak doğru bilgiden başka bir şey değildir.
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(Duhan 44/15)

ۢ َل أَِّ ُى ُْ َػبئِذ١
ً ٍَ۪ة ل
َُْٚ
ِ ا ْاٌؼَزَاُٛأَِّب َوب ِؽف
Biz o azabı kısa bir süre için kaldırırız ama siz yine de cayarsınız.
(Zuhruf 43/46)

َٓ١ّ۪ ٌَ ُي َسةّ ِ ْاٌؼَبٛع
ُ  َسّٟ۪ٔ ِ َِ َ َ۬لئِ۪ٗ فَمَب َي اَٚ َْْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ َبرَِٕب ا٠ ثِ َٰبٝ َٰعُِٛ ع ٍَْٕب
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Musa’yı belgelerimizle Firavun’a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik. Onlara: “Ben varlıkların Rabbinin
elçisiyim.” dedi.

(Zuhruf 43/47)

ْ ٠َ بَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘ ب ِرَٕب اِرَا٠َ فٍََ َّّب َخب َء ُ٘ ُْ ِث َٰب
َْٛض َس ُى
Onlara belgelerimizi getirince hemen gülüverdiler.

(Zuhruf 43/48)

ََُْٛ ْش ِخؼ٠ ُْ ُٙ ٍَّة ٌَ َؼ
ِ ا َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ ثِ ْبٌ َؼزَاَٚ  ۘبَٙ ِ ا َ ْوجَ ُش ِِ ْٓ ا ُ ْخزٟ
َ ِ٘ َ ٍخ ا ََِّل٠ ُْ ِِ ْٓ َٰاِٙ ٠ َِب ُٔ ۪شَٚ
Gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden büyüktü. Belki dönerler diye onları sıkıntılara soktuk.

(Zuhruf 43/49)

ُ بز ُش ا ْد
َُْٚزَذْٙ ُّ ٌَ ذَ ِػ ْٕذَ َن إََِّٔبِٙ ع ٌََٕب َسث ََّه ِث َّب َػ
َّ ٌَُّٗ ا٠َب ا٠َ اٌُٛلَبَٚ
ِ غ
Dediler ki: “Bak büyücü! Madem sana sözü var, bizim için Rabbine yalvar, kriz bitsin, biz gerçekten yola
geleceğiz.”

(Zuhruf 43/50)

َ فٍََ َّّب َو
ََُْٛ ْٕ ُىث٠ ُْ ُ٘ اة اِرَا
َ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ْٕ ؾ ْفَٕب َػ
Krizlerini giderince, derhal sözlerinden caydılar.

(Müminun 23/75)

ُ ٟ ۪ا فٛض ٍ ّش ٌٍََ ُّد
َ  َوَٚ ُْ ُ٘  َس ِز َّْٕبْٛ ٌََٚ
َُْٛٙ َّ  ْؼ٠َ ُْ ِٙ ِٔ ب١َ ط ْغ
ُ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ؾ ْفَٕب َِب ِث
Sıkıntılarını gidererek onlara ikramda bulunsak bile inatla azgınlıkları içinde bocalarlar.
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(Müminun 23/76)

َُْٛض َّشػ
ِ ٌَمَ ْذ ا َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ ِث ْبٌ َؼزَاَٚ
َ َ ز٠َ  َِبَٚ ُْ ِٙ ّا ٌِ َش ِثُٛٔة فَ َّب ا ْعز َ َىب
Hepsine hak ettikleri cezayı veririz ama Rablerine karşı ne yumuşarlar ne de yalvarıp yakarırlar.

(Müminun 23/77)

َ ة
َْٛغ
ُ ٍِ  ِٗ ُِ ْج١ ۪ ٍذ اِرَا ُ٘ ُْ ف٠ ۪ؽذ
ٍ ػزَا
َ  ُْ َثبثًب رَاِٙ ١ْ ٍَ اِرَا فَز َ ْسَٕب َػَٝزز ه
Nihayet suçlarıyla orantılı bir azabın kapısını açtığımızda hemen bütün ümitlerini yitirirler.

(Secde 32/21)

ََُْٛ ْش ِخؼ٠ ُْ ُٙ ٍََّة ْاَلَ ْوجَ ِش ٌَؼ
ِ َْ ْاٌؼَزَاُٚ دَٰٝٔ ة ْاَلَ ْد
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌؼَزَاُٙ ََّٕم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Secde 32/22)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َُّْٛ َٓ ُِ ْٕز َ ِم١ِ۪ ب أَِّب َِِٓ ْاٌ ُّ ْد ِشَٙ ْٕ ػ
ِ َب٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش ِث َٰب
َ ض
َ د َس ِثّ۪ٗ ث ُ َُّ اَػ َْش
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Duhan 44/16)

ْ ؼ ْاٌ َج
َ ط
َُّْٛ  أَِّب ُِ ْٕز َ ِمٜؾخَ ْاٌ ُىج َْٰش
ُ  ََ َٔج ِْطْٛ ٠َ
Bütün bunlar, onlara o büyük darbeyi indireceğimiz gün olacaktır. Biz onlara hak ettikleri
cezayı vereceğiz.
(Hakka 69/13)

ٌ ازذَح
ِ َٚ ٌس َٔ ْفخَخٛ
ُّ ٌ اِٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ف
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,

(Hakka 69/14)

ً ازذَح
ِ ٍَِّ  ُزَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِدجَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ض
ُ ذ ْاَلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.
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(Nur 24/24)

ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔ ُْ ِث َّب َوبُٙ ٍُا َ ْس ُخَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ اَٚ ُْ ُٙ ُ  ُْ ا َ ٌْ ِغَٕزِٙ ١ْ ٍَذ ُ َػَٙ  ََ ر َ ْؾْٛ ٠َ
Onların yapmakta olduklarına, kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları şahitlik ettiği günde;

(Nur 24/25)

ُ  ْاٌ َس ُّك ْاٌ ُّ ۪جَٛ ُ٘ ََّللا
ٓ١
َْ ا َ َّْ هُّٛ ٍََ ْؼ٠َٚ  ُُ ْاٌ َس َّكُٙ َٕ٠ َّ۪للاُ د
 ُُ هِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠
İşte o gün Allah onlara, hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar, o açık gerçeği ortaya çıkaranının Allah
olduğunu öğreneceklerdir.

(Zümer 39/15)

 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ ُِش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ِ۪ٔٗ لُ ًْ ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شُٚ ا َِب ِؽئْز ُ ُْ ِِ ْٓ دُٚفَب ْػجُذ
ُ اْ ْاٌ ُّ ۪ج
ُ  ْاٌ ُخ ْغ َشَٛ ُ٘ ا َ ََل َٰر ٌِ َه
ٓ١
“Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki: “Asıl kaybedenler, kalkış günü kendini
ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.

(Zümer 39/16)

ُ ُْ ِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزَٚ بس
ُ ُْ ِٙ ِلْٛ َ ُْ ِِ ْٓ فُٙ ٌَ
ب ِػ َجب ِد٠َ ََُّٖللاُ ِث۪ٗ ِػ َجبد
ف ه
ُ َِٛ ّ ُخ٠ ظٍَ ًٌ َٰر ٌِ َه
ِ ٌَّٕظٍَ ًٌ َِِٓ ا
ْٛ
ِ ُفَبرَّم
Üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar olur. İşte Allah kullarının başına bunların gelebileceği
uyarısında bulunmaktadır. Ey kullarım, benden çekinin.

(Hicr 15/49)

ُُ ١اٌش ۪ز
َّ سٛ
ُ ُ أَ َ۬ب ْاٌغَفّٟ۪ٔ َ  اٞ َ۪ٔ ِجّئْ ِػجَبد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.

(Hicr 15/50)

ُُ ١ ٌَ۪اة ْاَل
ُ َ ْاٌ َؼزَٛ ُ٘ ٟا َ َّْ َػزَ ۪اثَٚ
Azabım da şiddetlidir, can yakan bir azaptır.
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(Duhan 44/17)

ٌُ ٠ ٌي َو ۪شٛع
ُ  َخب َء ُ٘ ُْ َسَٚ َْْٛ  ََ فِ ْش َػْٛ َ ُْ لُٙ ٌٍََمَ ْذ فَزََّٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce Firavun’un halkını da zor bir imtihana sokmuştuk; onlara da değerli bir elçi
gelmiş, şöyle demişti:

(Duhan 44/18)

ٌ ِ۪ َ  ٌي اٛع
ٓ١
ُ  ٌَ ُى ُْ َسّٟ۪ٔ َِّللاِ ا
 ِػجَبدَ هٟ
َّ ٌَِا اُّٚا َ ْْ اَد
“Allah’ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
(Araf 7/104)

َٓ١ّ۪ ٌَ ٌي ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼبٛع
ُ  َسّٟ۪ٔ ِ ُْ اْٛ َب فِ ْش َػ٠ ٝ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
Musa şöyle dedi: “Ey Firavun! Ben, varlıkların Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

(Araf 7/105)

ٌ َ۪زم
ٟ ۪ٕ َثٟ
 هٍَٝ َي َػُٛ ا َ ْْ ََل اَلٍَٰٝ ك َػ١
َ َّٕ ٍخ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَب َ ْس ِع ًْ َِ ِؼ١ِ َّللاِ ا ََِّل ْاٌ َس َّك لَ ْذ ِخئْز ُ ُى ُْ ثِ َج
ًَ ٠اِ ْع َش ۪اء
Görevim, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Rabbinizden size açık bir belge de getirdim.
İsrailoğullarını benimle beraber gönder.”

(Duhan 44/19)

َ ٍْ غ
ٓ١
ُ ِ ُى ُْ ث١ ۪ َٰارّٟ۪ٔ َِّللاِ ا
 هٍَٝا َػٍُٛا َ ْْ ََل ر َ ْؼَٚ
ٍ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Sakın Allah’a karşı diklenmeyin; çünkü size açık bir delil ile geldim.

(Duhan 44/20)

ْٛ
ُ ّٟ۪ٔ ِاَٚ
ِ ۘ ُّ  َسثِّ ُى ُْ ا َ ْْ ر َ ْش ُخَٚ ّٟػ ْزدُ ثِ َش ۪ث
Beni taşa tutarsınız diye benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım.
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(Mümin 40/27)

ة
ُ ّٟ۪ٔ ِ اٝ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
ِ غب
َ  َِ ْاٌ ِسْٛ َ١ُإْ ِِ ُٓ ِث٠  َس ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ُِز َ َى ِجّ ٍش ََلَٚ ّٟػ ْزدُ ِث َش ۪ث
Musa: "Ben, hesap gününe inanmayıp kendini büyük gören herkesten, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan
Allah’a sığınırım." dedi.

(Duhan 44/21)

ْٛ
ِ ٌُ فَب ْػز َ ِضٟ ٌ۪ إُِِٛ ْا ِْْ ٌَ ُْ رُإَٚ
Eğer inanmadıysanız beni kendi halime bırakın.”

(Duhan 44/22)

َُِْٛ  ٌَ ُِ ْد ِشْٛ َفَذَ َػب َسثَُّٗ ا َ َّْ َٰ٘ ۬ ُإ ََل ِء ل
Daha sonra Rabbine yalvararak: “Bunlar günaha batmış bir topluluk.” dedi.
(Maide 5/25)

َٓ١ ۪ َِ ْاٌفَب ِعمْٛ ََْٓ ْاٌم١َثَٚ ََٕٕب١ْ َ فَب ْف ُش ْق ثٟا َ ۪خَٚ ٟ ََل ا َ ِْ ٍِهُ ا ََِّل َٔ ْف ۪غّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
Musa dedi ki: “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış
topluluğunun arasını ayır.”

(Yunus 10/88)

َب َسثََّٕب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َسِٟ ًاَل فَٛ ِْ َ اَٚ ًَٕخ٠ َِ ََلَُٖ ۪صَٚ َْْٛ ْذ فِ ْش َػ
َ ١َ َسثََّٕب أَِّ َه َٰارٝ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
ْ  ٍِ َه َسثََّٕب١ع ۪ج
ٝا َززهُِِٕٛ ُْإ٠  ُْ فَ ََلِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ا ْؽذُ ْد َػَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ  اٍَٰٝ ظ َػ
ْ ِّ اط
ِ ُ١ٌِ
َ ْٓ ا َػٍُّٛض
ُ١
َ َا ْاٌؼَزُٚ َ َش٠
َ ٌَ۪اة ْاَل
Musa dedi ki “Rabbimiz! Sen Firavun’a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında süs ve mallar verdin.
Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini öyle baskı
altında tut ki o acıklı azabı görünceye kadar inanamaz olsunlar.”

(Yunus 10/89)

ِّ َ ََل رَزَّجِؼَٚ  َّب١ ۪ر ُ ُى َّب فَب ْعزَمَْٛ ذ دَػ
ْ َج١لَب َي لَ ْذ ا ُ ۪خ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ َٓ ََل٠ ۪ ًَ اٌَّز١ع ۪ج
َ ْب
Allah dedi ki “İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam edin ve kendini bilmezlerin yoluna
uymayın.”
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(Zuhruf 43/88)

ۢ ُِِٕ ُْإ٠  ٌَ ََلْٛ َب َسةّ ِ ا َِّْ َٰ٘ ۬ ُإ ََل ِء ل٠َ ٍِ۪ٗ ١ ۪لَٚ
َْٛ
Nebilerine niye şunu söyletiyorlar: “Rabbim! Bunlar inanmayan bir topluluktur.”

(Duhan 44/23)

َُْٛ ًَْل أَِّ ُى ُْ ُِز َّ َجؼ١ٌَ ٞ ۪فَب َ ْع ِش ِث ِؼ َجبد
Allah da: “Sen, kullarımla birlikte gece yola çık, ama takip edileceksiniz.”
(Şuara 26/60)

َٓ١ ۪ ُ٘ ُْ ُِ ْؾ ِشلُٛفَبَرْ َجؼ
Gün doğarken onların peşine düştüler.

(Şuara 26/61)

َْٛ أَِّب ٌَ ُّ ْذ َس ُوٝ َٰعُِٛ بة
َ َبْ ل
ُ ص َس
ْ َ بي ا
ِ فٍََ َّّب ر َ َشا َء ْاٌ َد ّْ َؼ
İki topluluk birbirini görünce Musa’nın beraberindekiler : “kesin yakalandık” dediler.

(Şuara 26/62)

ٓ٠
َ ّٟ َس ۪ثٟ
ِ ۪ذْٙ ١َ ع
َ لَب َي َو ََّل ا َِّْ َِ ِؼ
“Asla” dedi Musa; “Rabbim benimledir, bana bir yol gösterecektir.”

(Şuara 26/63)

َّ ق َو
ُ١ِ  ِد ْاٌؼَ ۪ظْٛ بٌط
َ ص
َ َ ا َ ِْ اض ِْشةْ ثِؼٝ َٰعُِٛ ٌَِٰٝ َٕب ا١ْ  َزْٚ َ فَب
ٍ بن ْاٌجَ ْس َش فَب ْٔفٍََكَ فَ َىبَْ ُو ًُّ فِ ْش
Bunun üzerine Musa’ya “değneğinle denize vur” diye vahyettik. Hemen deniz yarıldı. Yarılan her parça koca bir
dağ gibi oldu.

(Şuara 26/64)

َٰ ْ َُّ َ ا َ ْصٌَ ْفَٕب ثَٚ
َٓ٠اَلخ َ۪ش
Öbürlerini o yerde onlara yaklaştırdık.

(Şuara 26/65)

َٓ١ َِ ْٓ َِؼَُٗ ا َ ْخ َّ ۪ؼَٚ ٝ َٰعُِٛ َٕب١ْ ا َ ْٔ َدَٚ
Musa’yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık.
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(Duhan 44/24)

َُْٛ ُْ ُخ ْٕذٌ ُِ ْغ َشلُٙ َِّٔا اًٛ ْ٘ ارْ ُش ِن ْاٌجَ ْس َش َسَٚ
“Denizi de olduğu gibi bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur.”
(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َخؼ٠ َٕب ََل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إُّٛظ
ِ  ْاَلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُخَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْىجَ َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َس١َض ثِغ
Hem Firavun, hem de orduları, hak etmedikleri halde o topraklarda büyüklük taslıyor, huzurumuza döneceklerini
asla beklemiyorlardı.

(Kasas 28/40)

َّ ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ  ِ ُّ فَب١َ ٌ ْاٟدَُٖ فََٕ َج ْزَٔب ُ٘ ُْ ِفُٕٛ ُخَٚ ُٖفَب َ َخ ْزَٔب
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ١ظ ْش َو
Biz de onu alıp ordularıyla birlikte nehire gömdük. O zalimlerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

(Duhan 44/25)

ٍ ا ِِ ْٓ َخَّٕبَٛو ُْ ر َ َش ُو
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ُ ١ػ
Arkalarında nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar,

(Duhan 44/26)

ُ٠ٍ  َِمَ ٍبَ َو ۪شَٚ ٍعٚ ُص ُسَٚ
Nice ekinler ve görkemli konaklar...

(Duhan 44/27)

َٓ١۪ٙ ب فَب ِوَٙ ١ ۪ا فَُٛٔٔ ْؼ َّ ٍخ َوبَٚ
Zevk aldıkları nice nimetler…
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(Duhan 44/28)

َٓ٠ ًِب َٰاخ َ۪شْٛ َ َسثَْٕبَ٘ب لْٚ َ اَٚ َو َٰز ٌِ ٌ۠ َه
Hepsi geride kaldı. Biz de onları başka bir halka verdik.
(Şuara 26/57)

ٍ فَب َ ْخ َش ْخَٕب ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َخَّٕب
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ُ ١ػ
Böylece Firavun’u ve yandaşlarını bahçelerden, pınarlardan ayırdık,

(Şuara 26/58)

ُ٠ٍ  َِمَ ٍبَ َو ۪شَٚ صٛ
ٍ ُٕ ُوَٚ
Hazinelerden ve değerli ikametgâhlardan da.

(Şuara 26/59)

ًَ ٠ اِ ْع َش ۪اءٟ ۪ٕ َسثَْٕبَ٘ب َثْٚ َ اَٚ َو َٰز ٌِ َه
Öyle oldu. İsrailoğullarını onların yerine geçirecektik.

(Araf 7/137)

بَٙ ١ ۪بس ْوَٕب ف
ْ َ ُ ْغز٠ اَُٛٔٓ َوب٠ ۪ ََ اٌَّزْٛ َ َسثَْٕب ْاٌمْٚ َ اَٚ
ِ َبسقَ ْاَلَ ْس
َ َ ثٟ ۪ب اٌَّزَٙ ََبسث
ِ  َِغَٚ ض
ِ َْ َِؾُٛض َؼف
ْ َّّ َ رَٚ
صَٕ ُغ
ْ َ٠ َْدَ َِّ ْشَٔب َِب َوبَٚ اٚصجَ ُش
َ  ًَ ِث َّب٠ اِ ْع َش ۪اءٟ َ۪ٕ ثٍَٰٝ  َػَٰٕٝ ذ َو ٍِ َّذُ َس ِثّ َه ْاٌ ُس ْغ
ُ َ ْؼ ِش٠ اُٛٔ َِب َوبَٚ ُُِٗ ْٛ َلَٚ ُْ ْٛ فِ ْش َػ
َْٛؽ
Bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu ve batısını da ezmeye çalıştıkları halka verdik. Sabır
göstermeleri sebebiyle Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine gelmiş oldu. Firavun’un ve
halkının yaptıkları işleri ve yükselttikleri bütün değerleri de yerle bir ettik.

(Duhan 44/29)

َ ْٕ ُِ اُٛٔ َِب َوبَٚ ض
ْ فَ َّب ثَ َى
َٓ٠ظ ۪ش
َّ ٌ ُُ اِٙ ١ْ ٍَذ َػ
ُ  ْاَلَ ْسَٚ غ َّب ُء
Firavun’a ve ordusuna ne gök ağladı, ne de yer. Onlara yeni bir fırsat da verilmedi.
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(Duhan 44/30)

ٓ١
ِ  ًَ َِِٓ ْاٌؼَزَا٠ اِ ْع َش ۪اءٟ ََ۪ٕٕب ث١ْ ٌَمَ ْذ َٔ َّدَٚ
ِ ۪ٙ ُّ ٌة ْا
Böylece İsrailoğullarını aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk;
(Kasas 28/4)

َ ف
ُْ ُُ٘زَ ِثّ ُر ا َ ْثَٕب َء٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًطبئِفَخ
ْ َ َ ْغز٠ َؼًب١ب ِؽَٙ ٍَْ٘ َ  َخؼَ ًَ اَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَِْٟ َػ ََل فْٛ ا َِّْ فِ ْش َػ
ُ ض ِؼ
َٓ٠ ۪غب َء ُ٘ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
َ ِٔ ٟ
۪ َ ْغز َ ْس٠َٚ
Firavun o ülkede baskıcı bir yönetim kurmuş ve halkını farklı kişilerin taraftarları şeklinde bölmüştü. Onlardan
bir bölüğünü güçsüzleştirmeye çalışıyor, oğullarını boğazlatıp kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncu bir
kişilikti.

(Kasas 28/5)

ْ ُ َٓ ا ْعز٠ ۪ اٌَّزٍَٝذُ ا َ ْْ َٔ ُّ َّٓ َػ٠ُٔ ۪شَٚ
َٓ١ ۪ ِاسثَٛ ٌ ُُ ْاُٙ ٍََٔ َْدؼَٚ ً ُْ اَئِ َّّخُٙ ٍََٔ َْدؼَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟا فُٛض ِؼف
Biz de o topraklarda güçsüzleştirilenlere iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve bunların yerine geçirmek
istiyorduk,

(Kasas 28/6)

َْٚ ْسزَ ُس٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ِِ دَ ُ٘ َّبُٕٛ ُخَٚ ََْ٘ب َِبَٚ َْْٛ  ِف ْش َػٞ
ِ  ْاَلَ ْسٟ ُْ ِفُٙ ٌَ َُٓٔ َّ ِ ّىَٚ
َ ُٔ ِشَٚ ض
Onlar için o topraklarda bir vatan oluşturacak ve Firavun’un, Haman’ın ve bunların ordularının korktuklarını
başlarına getirecektik.

(Bakara 2/49)

َُْٛ١َ ْغز َ ْس٠َٚ ُْ َْ ا َ ْثَٕب َء ُوُٛزَ ِثّ ُس٠ ة
ُ ُْ َٔ ُىُِٛ ٛغ
ُ َ٠ َْْٛ َٕب ُو ُْ ِِ ْٓ َٰا ِي فِ ْش َػ١ْ اِ ْر َٔ َّدَٚ
ِ  َء ْاٌ َؼزَاٛع
ٌُ ١ َٰر ٌِ ُى ُْ ثَ ََل ٌء ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ َػ ۪ظٟ ۪فَٚ ُْ غب َء ُو
َ ِٔ
Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size en ağır cezayı vermeye çalışıyor, oğullarınızı öldürüyor,
kadınlarınızı ise sağ bırakmak istiyorlardı. İşin içinde, Rabbiniz olarak yaptığım büyük bir imtihan vardı.

(Duhan 44/31)

َٓ١ ً۪ب َِِٓ ْاٌ ُّ ْغ ِشف١ٌِ ػب
َ ََْْ أَُِّٗ َوبْٛ ِِ ْٓ ِف ْش َػ
Firavun’un çektirdiği azaptan... Çünkü o, kendini yüce gören ve aşırılıkları olan biriydi.
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(Naziat 79/17)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  ِف ْش َػٌَِٰٝ اِ ْرَ٘تْ ا
ٝۘ ط َٰغ
Firavun’a git! O, haddini aştı.

(Naziat 79/18)

ٝ ا َ ْْ ر َضَ هوٌَِٰٝ فَمُ ًْ ٘ ًَْ ٌَ َه ا
Ona de ki: “Kendini arındırıp geliştirmek hakkındır, değil mi?

(Naziat 79/19)

ٝ َس ِثّ َه فَز َ ْخ َٰؾٌَِٰٝ  َه ا٠َ ا َ ْ٘ ِذَٚ
Rabbine giden yolu sana göstereyim ki, çekinesin.”

(Naziat 79/20)

َٰ ْ ُٗ٠فَب َ َٰس
ٜۘ َخَ ْاٌ ُىج َْٰش٠اَل
Ona en büyük ayetleri de gösterdi.

(Naziat 79/21)

ٝۘ َٰ َػصَٚ ة
َ َّفَ َىز
Ama o, yalana sarıldı ve karşı geldi.

(Naziat 79/22)

ٝۘ ََٰغْؼ٠ ث ُ َُّ ا َ ْد َث َش
Sonra döndü ve işe girişti.

(Naziat 79/23)

ٜۘ فَ َسؾ ََش فََٕب َٰد
Herkesi topladı ve haykırdı:

(Naziat 79/24)

ٝۘ ٍَْٰ فَمَب َي أَ َ۬ب َسثُّ ُى ُُ ْاَلَػ
“Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi.
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(Naziat 79/25)

َٰ ْ َّللاُ َٔ َىب َي
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاَلَٚ اَل ِخ َش ِح
فَب َ َخزَُٖ ه
Allah da onu, çağdaşlarına ve sonrakilere ibret olacak şekilde cezalandırdı.

(Naziat 79/26)

َٝ ْخ َٰؾ٠ ْٓ َّ ٌِ ً  َٰر ٌِ َه ٌَ ِؼج َْشحٟ ۪ا َِّْ ف
Bunda, çekinecek olanların alacakları dersler vardır.

(Kasas 28/41)

َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠  َّ ِخ ََل١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ بس
ِ ٌَّٕ اٌََِْٝ اُٛ ْذػ٠َ ً َخ َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Kasas 28/42)

۪ ُ َّ ِخ ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ َّ ْمج١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪اَرْجَ ْؼَٕب ُ٘ ُْ فَٚ
َٓ١زٛ
Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.

(Duhan 44/32)

ْ ٌَمَ ِذَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَ ْاٌؼَبٍَٝ ِػ ٍْ ٍُ َػٍَٰٝ اخز َ ْشَٔب ُ٘ ُْ َػ
Aslında onları, kendilerindeki bir ilimden dolayı herkese tercih de etmiştik.

(Duhan 44/33)

َٰ ْ َِِٓ ُْ َُٕ٘ب١ْ َ  َٰارَٚ
ٌ  ِٗ ثَ ٍَٰإٌا ُِ ۪ج١ ۪د َِب ف
ٓ١
ِ َب٠اَل
Onlara, ilimlerini gösteren öyle şeyler vermiştik ki her biri açıkça zorlu bir emek ürünüydü.

(Duhan 44/34)

ٌََُُْٛٛم١ٌَ ا َِّْ َٰ٘ ۬ ُإ ََل ِء
Şimdi bunlar kalkıp şöyle diyeceklerdir:
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(Duhan 44/35)

َٓ٠ َِب ٔ َْس ُٓ ثِ ُّ ْٕؾ َ۪شَٚ ٌَٰٝ ٚ۫ ُرَزَُٕب ْاَلْٛ َِ  ا ََِّلٟ
َ ِ٘ ِْْ ا
“Bizim ölmemiz sadece bir kere olacak, artık bir daha buralarda gezip dolaşmayacağız.
(Enam 6/29)

َٓ١ ۪ثُٛ َِب ٔ َْس ُٓ ثِ َّ ْجؼَٚ َب١ْٔ َُّبرَُٕب اٌذ١ ا ََِّل َزٟ
َ ِ٘ ِْْ ا اٌُٛلَبَٚ
Onlar şöyle demişlerdi: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de değiliz.”

(Enam 6/30)

اُٛلُٚ َس ِثَّٕب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ ا َثٌُٛك لَب
َ ١ٌََ ُْ لَب َي اِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ِث ْبٌ َس
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌ َؼز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek gerçek değil
miymiş?” diyecek, onlar da: “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş.” diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine
Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın.” diyecektir.

(Duhan 44/36)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث َٰب َثبئَِٕب ا ِْْ ُو ْٕزُٛفَأْر
Dedikleriniz doğruysa atalarınızı alıp getirin.”
(Casiye 45/25)

ٍ َّٕب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث َٰب َثبئَِٕب ا ِْْ ُو ْٕزُٛا ائْزٌُٛ ُْ ا ََِّل ا َ ْْ لَبُٙ َ د َِب َوبَْ ُز َّدز
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca tek dayanakları şu sözleridir: “Haklıysanız babalarımızı bize
getirin.”

(Casiye 45/26)

بط ََل
لُ ًِ ه
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
َ ٠ َّ ِخ ََل َس١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َ ْد َّؼُ ُى ُْ ا٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  ُى ُْ ث١١۪ ُ ْس٠ َُّللا
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠
De ki: “Sizi yaşatan, sonra öldüren ve kıyamet günü bir araya toplayacak olan Allah’tır. Bunun şüphe götüren
yanı yoktur. Ama insanların çoğu bilmez.”
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(Duhan 44/37)

َٓ١ِ۪ ا ُِ ْد ِشُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔ ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبُ٘ ۘ ُْ اِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ ٍ َُ رُجَّغْٛ َ ٌْش ا َ َْ ل١ا َ ُ٘ ُْ َخ
Bunlar mı daha iyidir, yoksa Tübba halkı mı; ya da onlardan önce gelenler mi? Günaha
daldıkları için onları da etkisizleştirdik.
(Kaf 50/14)

 ِذ١ ۪ػَٚ ع ًَ فَ َس َّك
ُ ص َس
ْ َ اَٚ
ُ اٌش
ُّ ة
َ َّ َُ رُجَّغٍ ُو ًٌّ َوزْٛ َلَٚ  َى ِخ٠ْ َبة ْاَل
Eykeliler ile Tubba halkı da aynısını yaptı. Bunların hepsi elçilerini yalanladı ve tehdit edildikleri cezayı hak
ettiler.

(Kaf 50/15)

 ٍذ٠ ۪ك َخذ
ٍ ٍَْ  ٌَج ٍْظ ِِ ْٓ خٟ ۪ ِي ثَ ًْ ُ٘ ُْ فَّٚ َك ْاَل
ِ ٍَْ َٕب ِث ْبٌخ١١۪ اَفَ َؼ
İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.

(Duhan 44/38)

َٓ١ َّب ََل ِػ ۪جُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ َِب َخٍَ ْمَٕب اٌغَٚ
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, boşuna yaratmadık.
(Enbiya 21/16)

َٓ١ َّب ََل ِػ ۪جُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
َّ ٌ َِب َخٍَ ْمَٕب اَٚ
َ  ْاَلَ ْسَٚ غ َّب َء
Hâlbuki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık.

(Enbiya 21/17)

َٓ١ ٍ۪ا ََلر َّ َخ ْزَٔبُٖ ِِ ْٓ ٌَذَُّٔب ا ِْْ ُوَّٕب فَب ِػًٛ ْٙ ٌَ َ ا َ َس ْدَٔب ا َ ْْ َٔز َّ ِخزْٛ ٌَ
Kendimize eğlence arasaydık onu kendi katımızda oluştururduk. Yapsak böyle yapardık.

(Sad 38/27)

َ بط ًَل َٰر ٌِ َه
َٓ٠ ۪ ًٌ ٌٍَِّز٠ْ َٛ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ظ ُّٓ اٌَّز
َّ ٌ َِب َخٍَ ْمَٕب اَٚ
ِ َ َّب ثُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
َ  ْاَلَ ْسَٚ غ َّب َء
بس
ِ ٌَّٕا َِِٓ اَٚوفَ ُش
Göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, kâfirlerin kuruntusudur. O nankörlerin, ateşten
çekecekleri var.
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(Müminun 23/115)

ََُْٕٛب ََل ر ُ ْش َخؼ١ْ ٌَِأََّ ُى ُْ اَٚ اَفَ َس ِغ ْجز ُ ُْ أََّ َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ َػ َجثًب
“Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Duhan 44/39)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
ِ ّ َِب َخٍَ ْمَٕب ُ٘ َّب ا ََِّل ِث ْبٌ َس
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.
(Enam 6/73)

ُ َ ُى١َ ُي ُو ْٓ فَُٛم٠ ََ ْٛ َ٠َٚ ك
ٌََُٗٚ ٌُُٗ ْاٌ َس ُّكْٛ َْ لٛ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َس
َّ ٌاَٚ ت
ش١
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠ ُْاٌ ُّ ٍْه
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ ْاٌ َس ۪ىَٛ ُ٘ َٚ ِبدَحَٙ ؾ
ِ ١ْ َس َػب ٌِ ُُ ْاٌغٛ
ِ ص
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan da odur. “Ol!” dediği gün, her şey oluşur. Onun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün bütün yetki onundur. Görünmeyeni de görüneni de o bilir. Bütün kararları doğru olan, her
şeyin iç yüzünü bilen odur.

(Rum 30/8)

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

(Duhan 44/40)

َٓ١ ُْ ا َ ْخ َّ ۪ؼُٙ ُ مَبر١ِ۪ ًِ ص
ْ َ ََ ْاٌفْٛ َ٠ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayırt edileceği gün, onların tamamının toplanacağı gündür.
(Nebe 78/17)

مَبرًب١ِ۪ َْص ًِ َوب
ْ َ ََ ْاٌفْٛ ٠َ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.
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(Nebe 78/18)

ا ًخبَٛ َْ ا َ ْفُٛس فَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُٟ ْٕفَ ُخ ِف٠ ََ ْٛ ٠َ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Duhan 44/41)

َ ًٌْٝٛ َِ ْٓ ػ
َْٚص ُش
َ ًٌْٝٛ َِ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََ ََلْٛ َ٠
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ْـًٔب١ؽ
O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.
(Bakara 2/48)

ػ ْذ ٌي
َ بَٙ ْٕ ِِ ًُ َُ ْمج٠  ََلَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ظ َػ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٌ  َٔ ْفٞ ًِب ََل ر َ ْد ۪ضْٛ َ٠ اُٛارَّمَٚ
َ بَٙ ْٕ ِِ ُُإْ َخز٠  ََلَٚ ٌؽفَب َػخ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel ödemeyecek, kimseden
şefaat kabul edilmeyecek, kimseden tazminat alınmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

(Enam 6/51)

 ٌغ١ ۪ ََل ؽَفَٚ ٟ
َ ١ٌَ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ ا اُٚ ْسؾ َُش٠ ْْ َ َْ اَُٛخَبف٠ َٓ٠ ۪ا َ ْٔز ِْس ِث ِٗ اٌَّزَٚ
ٌّ ٌِ َٚ ُِ۪ٗٔٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ ْظ
َُْٛزَّم٠َ ُْ ُٙ ٌٍََّ َؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, vahiyle uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri
olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.

(Mümin 40/18)

َٰ ْ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َّ ٌِ َٓ َِب١ّ۪ بظ
 ََلَٚ ُ١ٍ ّ۪ َٓ ِِ ْٓ َز١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ ٍُُاَل ِصفَ ِخ اِ ِر ْاٌم
ِ َبخ ِش َو
ِ ٕ ْاٌ َسَٜة ٌَذٛ
َ ُ٠ ٍغ١ ۪ؽَف
ع
ُ طب
Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği
gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi.

(İnfitar 82/19)

َ ظ ٌَِٕ ْف ٍظ
ٌ  ََ ََل ر َ ّْ ٍِهُ َٔ ْفْٛ َ٠
ِ َِئِ ٍز ِ هّٰللْٛ َ٠  ْاَلَ ِْ ُشَٚ ْـًٔب١ؽ
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.
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(Duhan 44/42)

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

(Duhan 44/43)

َّ د
َٛ
َ َِّْ ا
َ ؽ َد َش
ِ ُّاٌضل
O zakkum ağacı var ya;
(Vakıa 56/51)

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

(Vakıa 56/52)

َٛ
َ ْٓ ِِ ٍََُْٛ ََٰل ِو
ٍ ُّؽ َد ٍش ِِ ْٓ صَ ل
Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

(Duhan 44/44)

َ
ُ١ِ ۪ط َؼب َُ ْاَلَث
Günaha dalanların yiyeceği olan ağaç...
(Saffat 37/64)

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

(Saffat 37/65)

َ
َّ ٌط ا
ٓ١
۪ َ١ؾ
ُ ب َوبََُّٔٗ ُس ۫ ُؤَٙ ُط ٍْؼ
ِ بط
Her bir tomurcuğu sanki bir şeytan başı gibi.
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(Saffat 37/66)

ُ ُب ْاٌجَٙ ْٕ ِِ َْب فَ َّب ٌِ ۫ ُإَٙ ْٕ ِِ ٍَُْٛ ُْ َ ََٰل ِوُٙ َّٔفَ ِب
َْٛط
Onlar çaresiz ondan yer; karınlarını onunla doldururlar.

(Saffat 37/67)

ُ١ٍ ّ۪ ثًب ِِ ْٓ َزَْٛ ب ٌَؾَٙ ١ْ ٍَ ُْ َػُٙ ٌَ َِّْ ث ُ َُّ ا
Üzerine kaynar su katkılı içecekleri de bulunur.

(Duhan 44/45)

ُ ُ ْاٌجٟ ِفٟ ٍ۪ ْغ٠َ ًِ ْٙ ُّ ٌَو ْب
ْٛ
ِ ط
Erimiş maden gibidir. Karınlarda kaynayacaktır.

(Duhan 44/46)

ُ١ِ ّ۪  ِ ْاٌ َسٍَْٟ َوغ
Sıcak suyun kaynaması gibi…
(Saffat 37/68)

ُ١ِ  ْاٌ َد ۪سٌَٝ ُْ َ َِلُٙ َث ُ َُّ ا َِّْ َِ ْش ِخؼ
Sonra döndürülüp götürülecekleri yer yine o alevli ateştir.

(Duhan 44/47)

ُ١ِ اء ْاٌ َد ۪س
ِ َٛ ع
َ ٌَِٰٝ ُٖ اٍُُِٖٛ فَب ْػزُُٚخز
“Tutun onu! Kaldırın da şu alevli ateşin ortasına atın!

(Duhan 44/48)

ُ١ِ ّ۪ ة ْاٌ َس
ُ َُّ ُ ث
ِ قَ َسأْ ِع۪ٗ ِِ ْٓ َػزَاْٛ َا فُّٛصج
Sonra da başından aşağı kaynar su dökme cezasına çarptırın.
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(Rahman 55/44)

ُ ٠َ
ٍْ ُ َٰا١ٍ ّ۪ َْٓ َز١ َثَٚ بَٙ َٕ١ْ ََْ ثُٛفٛط
Ateş yığını ile kaynar su arasında döner dururlar.

(Duhan 44/49)

ُ ذ ْاٌ َؼ ۪ض
ُُ ٠ض ْاٌ َى ۪ش٠
َ ْٔ َ رُ ْق أَِّ َه ا
Tat bu azabı; hani sen çok üstün ve çok değerlisin ya!

(Duhan 44/50)

َْٚا َِّْ َٰ٘زَا َِب ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر َ ّْز َ ُش
İşte bu ceza, dünyadayken bir türlü inanamadığınız şeydir.”
(Saffat 37/69)

َٓ١ٌّض ۪ب
َ ُْ ُ٘ ا َٰا َثب َءْٛ َ ُْ ا َ ٌْفُٙ َِّٔا
Bunlar atalarını yanlışlar içinde bulmuşlardı.

(Saffat 37/70)

َُْٛ َشػْٙ ُ٠ ُْ ِ٘ بس
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ  ُْ َػُٙ َف
Hiç düşünmeden onları takibe koyulmuşlardı.

(Saffat 37/71)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ ُْ ا َ ْوث َ ُش ْاَلُٙ ٍَض ًَّ لَ ْج
َ ٌَمَ ْذَٚ
Onlardan öncekilerin çoğu zaten yanlış yoldaydılar.

(Saffat 37/72)

َٓ٠ ُْ ُِ ْٕز ِ۪سِٙ ١ ۪ع ٍَْٕب ف
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Üstelik aralarından onları uyaran elçiler çıkarmıştık.
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(Saffat 37/73)

ُ ْٔ فَب
َٓ٠ْف َوبَْ َػب ِل َجخُ ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ ١ظ ْش َو
Bak bakalım; uyarılanların sonu nasıl olmuş!

(Duhan 44/51)

ٓ١
ٍ ِ۪ َ  َِمَ ٍبَ اٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
Kendilerini bozmamış olanlar ise güvenli yerlerde;
(Saffat 37/40)

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

(Saffat 37/41)

ٌَ ٍُٛ ُْ ِس ْص ٌق َِ ْؼُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
Onlar için bilinen bir rızık vardır.

(Saffat 37/42)

َُِْٛ  ُ٘ ُْ ُِ ْى َشَٚ ُٗا ِوَٛ َف
Her türden meyveler onlar içindir. Onlar ağırlanırlar.

(Saffat 37/43)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ؼ
ِ  َخَّٕبٟ ۪ف
Ağırlama, nimetlerle dolu bahçelerde olur.

(Duhan 44/52)

ٍ  َخَّٕبٟ ۪ف
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ُ ١ػ
Bahçelerde, pınar başlarında olacaklar.
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(Zariyat 51/15)

ٍ  َخَّٕبٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ُ ١ػ
Kendini bozmamış olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar,

(Zariyat 51/16)

َٓ١ ِ۪ٕا لَ ْج ًَ َٰر ٌِ َه ُِ ْسغُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔ ُْ اُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١َٓ َِب َٰا َٰر٠ َٰ۪ا ِخز
Rablerinin ikramını alırlar. Onlar daha önce iyi davranan kimselerdi.

(Duhan 44/53)

َٓ١ ٍِ۪ق ُِزَمَبث
ُ ْٓ ِِ َْٛغ
ُ ََ ٍْج٠
ٍ اِ ْعزَج َْشَٚ ع ْٕذ ٍُط
İpek sırmalı kumaşlara bürünecek, karşı karşıya oturacaklar.

(Duhan 44/54)

ٓ١
ٍ  ْخَٕب ُ٘ ُْ ِث ُسَّٚ َصَٚ َو َٰز ٌِ ٌ۠ َه
ٍ س ۪ػٛ
İşte böyle olacak. Onlara, iri siyah gözlü hurileri hizmetçi olarak vereceğiz.

(Duhan 44/55)

َٓ١ ِِ۪ٕ  ٍخ َٰاَٙ ب ِث ُى ًِّ فَب ِوَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْذػ٠
Tam bir güven içinde her meyveden isteyeceklerdir.
(Vakıa 56/32)

ٍشح١
َ ۪ ٍخ َوثَٙ فَب ِوَٚ
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َِ ْم
 َػ ٍخُّْٕٛ َِ  ََلَٚ  َػ ٍخٛط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan…
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(Duhan 44/56)

ُ١ِ اة ْاٌ َد ۪س
َ ْٛ َّ ٌب ْاَٙ ١ َْ۪ فُٛلَُٚز٠ ََل
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ١ َٰلَٚ َٚ ٌَٰٝ ٚ۫ ُرَخَ ْاَلْٛ َّ ٌد ا ََِّل ْا
Orada ilk ölümleri dışında bir ölüm tatmayacaklar, Allah onları alevli ateşin azabından
korumuş olacaktır.
(Saffat 37/58)

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

(Saffat 37/59)

َٓ١ َِب ٔ َْس ُٓ ِث ُّ َؼزَّ ۪ثَٚ ٌَٰٝ ٚ۫ ُرَزََٕب ْاَلْٛ َِ ا ََِّل
Sadece ilk ölümümüz dışında bir şey yok, değil mi? Artık bize azap da çektirilmeyecek.”

(Saffat 37/60)

ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
Bu gerçekten muhteşem bir kurtuluş!

(Saffat 37/61)

ٍَُِْٛب
ِ َ ْؼ َّ ًِ ْاٌ َؼ١ٍْ ٌَِ ِّثْ ًِ َٰ٘زَا ف
Çalışanlar işte böyle bir şeyi elde etmek için çalışsınlar.

(Duhan 44/57)

ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ فَض ًَْل ِِ ْٓ َس ِثّ َه َٰر ٌِ َه
Bu, Rabbinin ikramiyesi olacaktır. İşte büyük kurtuluş budur.
(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َخُٙ ٌَ ُْ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُغ ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞبد ر َ ْد ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َػ ُْٕٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛض
ِ ب اَثَذًا َسَٙ ١ ۪ف
َ ض
Allah şöyle diyecektir: Doğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gün işte bugündür. İçinden ırmaklar akan
cennetler onlarındır. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da
Allah'tan razı olmuşlardır. En büyük kurtuluş budur.
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َخَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْس ِزٞد ر َ ْد ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسضَٚ ٍْ د َػ ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َخَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ ط
اْ َِِٓ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah’ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Duhan 44/58)

ََْٚزَزَ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍََّغبِٔ َه ٌَؼ
َّ َ٠ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Bunu senin dilinle kolay anlaşılır hale getirdik ki akıllarını başlarına alsınlar.
(Meryem 19/97)

ّ َغبِٔ َه ٌِزُج
 ًِب ٌُذًّاْٛ َر ُ ْٕز َِس ِث۪ٗ لَٚ َٓ١ ۪ؾ َِش ِث ِٗ ْاٌ ُّزَّم
َّ َ٠ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(İbrahim 14/4)

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

(Duhan 44/59)

َُْٛ ُْ ُِ ْشر َ ِمجُٙ َِّٔبسر َ ِمتْ ا
ْ َف
Sen onları takip et, onlar da seni takip edeceklerdir.
(Enam 6/153)

ُْ  ٍِ۪ٗ َٰر ٌِ ُى١ع ۪ج
۪ ص َش
ُّ ٌا اُٛ ََل رَز َّ ِجؼَٚ ُُٖٛ ًّب فَبر َّ ِجؼ١ ۪ ُِ ْغزَمٟاط
ِ ا َ َّْ َٰ٘زَاَٚ
َ ْٓ غجُ ًَ فَزَفَ َّشقَ ِث ُى ُْ َػ
َُْٛ ُى ُْ ِث۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَّم١ص
 هَٚ
İşte benim doğru yolum budur; siz onu takip edin! Başka yolları takip etmeyin, yoksa o yollar sizi benim
yolumdan ayırır. Bunlar size yüklediğim görevlerdir. Belki yanlışlardan sakınırsınız.
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(Hud 11/93)

ْٓ َِ َٚ ِٗ ٠ُ ْخ ۪ض٠ اة
ٌ َ ػز
ِ  َػّٟ۪ٔ ِ َِ َىبَٔ ِز ُى ُْ اٍَٰٝ ا َػٍَُّٛ  َِ ا ْػْٛ َب ل٠َ َٚ
َ ِٗ ١ ۪أْر٠َ ْٓ َِ َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ ًٌ ِب
َ ْٛ ع
ت١
ٌ ۪ َِ َؼ ُى ُْ َسلّٟ۪ٔ ِا اُٛاسر َ ِمج
ٌ  َوبرَٛ ُ٘
ْ َٚ ِة
“Ey halkım! Kendinize uygun olanı yapın. Ben de yapacağım. Alçaltıcı azap kime gelecekmiş, yalancı kimmiş,
yakında öğrenirsiniz. Gözetleyin; sizinle birlikte ben de gözetlemekteyim.”
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