CASİYE SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ثِ هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Casiye 45/1)

ُ َٰد
HA! MÎM!

(Casiye 45/2)

ُ١ِ ض ْاٌ َذ ۪ى٠
ة َِِٓ ه
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
ِ َّللاِ ْاٌؼَ ۪ض
Bu Kitap, üstün olan ve doğru kararlar veren Allah tarafından indirilmiştir.
(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌؼَب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
َ ٠ة ََل َس
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Casiye 45/3)

ٍ َب٠ض َ ََٰل
َٓ١ ِِ۪ٕ ْد ٌِ ٍْ ُّإ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا َِّْ ف
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde deliller olduğu kesindir.
(Al-i İmran 3/190)

ْ َٚ ض
ٍ َب٠بس َ ََٰل
ة
ِ اَٛ ََّّٰك اٌغ
ِ اخزِ ََل
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ  ْاَلَ ٌْجَبٌِٟ ٚ۬ ُد َِل
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
ِ ٍَْ  خٟ ۪ا َِّْ ف
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe gelişinde, sağlam duruşlu olanlar için göstergeler
vardır.
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(Al-i İmran 3/191)

د
ِ اَٛ ََّّٰك اٌغ
َْ هٚ ْز ُو ُش٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ِ ٍَْ  خٟ َْ۪ فَٚزَفَ َّى ُش٠َٚ ُْ ِٙ  ِثُٕٛ ُجٍَٰٝ  َػَٚ دًاُٛلُؼَٚ ب ًِب١َ َّللاَ ِل
بس
َ ض َسثََّٕب َِب َخٍَ ْم
ِ ذ َٰ٘زَا َث
ُ بغ ًَل
ِ  ْاَلَ ْسَٚ
َ َع ْج َذبٔ ََه فَ ِمَٕب َػز
ِ ٌَّٕاة ا
Onlar; ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah’ı zikreder göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Derler ki:
"Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o ateşin azabından koru!”

(Casiye 45/4)

ُّ ُج٠َ  َِبَٚ ُْ  خ ٍَْ ِم ُىٟ ۪فَٚ
ٌ ٠َ ش ِِ ْٓ دَاثَّ ٍخ َٰا
َُِْٕٛلُٛ٠ ٍَ ْٛ َبد ٌِم
Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için göstergeler
vardır.
(Bakara 2/164)

ْ َٚ ض
 ْاٌ َج ْذ ِشِٟ فٞ ر َ ْج ۪شٟ ۪ ْاٌفُ ٍْ ِه اٌَّزَٚ بس
ِ اَٛ ََّّٰك اٌغ
ِ اخزِ ََل
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
ِ ٍَْ  خٟ ۪ا َِّْ ف
َّ  َثَٚ بَٙ ِرْٛ َِ َض َث ْؼذ
ش
َّ ٌَّللاُ َِِٓ ا
ِ َّ غ
 َِب ا َ ْٔضَ َي هَٚ بط
َ ب ِث ِٗ ْاَلَ ْس١َ بء ِِ ْٓ َِبءٍ فَب َ ْد
َ ٌَّٕ ْٕفَ ُغ ا٠َ ِث َّب
ٍ َب٠ض َ ََٰل
د
َّ ٌَْٓ ا١َغ َّخ ِش ث
َّ ٌاَٚ َِبح٠اٌش
ِ َّ غ
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٚ ب ِِ ْٓ ُو ًِّ دَاثَّ ٍۖ ٍخَٙ ١ ۪ف
ّ ِ ف٠
ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
ِ غ َذب
َ ُّ ٌة ْا
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ ٌَِم
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleri denizde taşıyıp
götüren gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, o su ile ölü toprağı diriltmesinde, kıpırdayan her canlıyı
yeryüzüne yaymasında, rüzgârların farklı yönlere esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını
kullanan bir topluluk için göstergeler vardır.

(Yusuf 12/105)

َُْٛب ُِ ْؼ ِشظَٙ ْٕ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ٍخ ِف٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ َٰا٠ِ َ  َوبَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ُْ ُ٘ َٚ بَٙ ١ْ ٍََْ َػٚ ُّ ُّش٠َ ض
Göklerde ve yerde nice göstergeler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.
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(Casiye 45/5)

ْ َٚ
َّ ٌَّللاُ َِِٓ ا
ِ َّ غ
َض ثَ ْؼذ
ِ اخزِ ََل
 َِب ا َ ْٔضَ َي هَٚ بس
َ َب ثِ ِٗ ْاَلَ ْس١ق فَب َ ْد
ٍ بء ِِ ْٓ ِس ْص
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
ٌ َ٠َبحِ َٰا٠اٌش
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َبد ٌِم
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٚ بَٙ ِرْٛ َِ
ّ ِ ف٠
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah’ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla
ölümünün ardından toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını
kullanan bir topluluk için göstergeler vardır.
(Nahl 16/12)

َّ ٌاَٚ بس
ٌ غ َّخ َش
 َٰر ٌِ َهٟ ۪اد ِثب َ ِْ ِشٖ۪ ا َِّْ ف
َ ُِ َُ ٛإٌُّ ُجَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ش
ٍ َب٠َ ََٰل
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle hizmetinizdedirler.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin belgeler vardır.

(Nahl 16/13)

َْٚزَّ َّو ُش٠َ ٍَ ْٛ َخً ٌِم٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪أُُٗ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ ض ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
ِ  ْاَلَ ْسٟ َِب رَ َسا َ ٌَ ُى ُْ ِفَٚ
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir
belge vardır.

(Rum 30/46)

ّ ب َح ُِ َج٠َ اٌش
۪ٖ ْاٌفُ ٍْهُ ِثب َ ِْ ِشٞ
ٍ ش َِشا
ّ ِ ًَ ُ ْش ِع٠ ْْ َ برِ۪ٗ ا٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
َ  ٌِز َ ْج ِشَٚ ِ۪ٗمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َس ْد َّز٠ ُ۪ز١ٌِ َٚ د
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
Rüzgârları, müjdeciler olarak göndermesi Allah’ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın,
gemiler emriyle akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki teşekkür edersiniz.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  ثٍََ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕبُٖ ا
َض ثَ ْؼذ
ُ َع َذبثًب ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ َ۪ب َح فَزُض٠اٌش
َ ش١
َ  ا َ ْسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٕب ِث ِٗ ْاَلَ ْس١ْ َ١ذ فَب َ ْد
ُ ٌُّٕب َو َٰز ٌِ َه اَٙ ِرْٛ َِ
سٛ
ُ ش
Bulutları kaldıran rüzgârları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.
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(Casiye 45/6)

ٍ ٠ ۪ ِ َدذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َِ۪ٗبر٠ َٰاَٚ َِّللا
ش ثَ ْؼذَ ه
َبدُ ه٠رِ ٍْ َه َٰا
ّ َ ك فَجِب
ِ ّ  َْه ثِ ْبٌ َذ١ٍََ٘ب َػٍَُّْٛللاِ َٔز
Bunlar Allah’ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah’a ve ayetlerine
güvenmedikten sonra artık hangi söze güvenecekler?
(Araf 7/185)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ْْ َ  اٝ َٰػغ
َ ْٓ ِِ َُّللا
ِ اَٛ ََّّٰد اٌغ
ِ ٛ ٍََِ ُىٟ ۪ا فٚظ ُش
 َِب َخٍَكَ هَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ْْ َ اَٚ ٍءْٟ ش
ٍ ٠ ۪ ِ َدذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َُٖش ثَ ْؼذ
َ َْ لَ ِذ ا ْلز َ َشَٛ ُى٠
ّ َ  ُْ فَجِبُٙ ٍُة ا َ َج
Göklerin ve yerin hâkimiyeti konusuna ve Allah’ın yarattığı her bir şeye bakmazlar mı? Belki de sonları
yaklaşmıştır. Öyleyse Allah’ın sözü dışında hangi söze inanacaklar?

(Mürselat 77/48)

ََُْٛ ْش َوؼ٠ ا ََلُٛاس َوؼ
ْ ُُ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
Onlara, “Allah’a boyun eğin!” denince boyun eğmiyorlar.

(Mürselat 77/49)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/50)

ٍ ٠ ۪ ِ َدذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َُٖش ثَ ْؼذ
ّ َ فَ ِجب
Bunlar artık hangi söze inanırlar!

(Casiye 45/7)

ُ١ٍ ۪ ًٌ ٌِ ُى ًِّ اَفَّبنٍ اَص٠ْ َٚ
Yalanlar uydurup duran ve günaha dalan herkese yazıklar olsun!
(Kıyame 75/31)

ٝصٍه
َ  ََلَٚ َصذَّق
َ فَ ََل
O, doğruları kabul etmemiş, görevini yapmamıştı.
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(Kıyame 75/32)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
َ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َوزَٚ
Ama yalan söyleyip sırt çevirmişti.

(Kıyame 75/33)

َز َ َّ ه٠ ٍِ۪ٗ ْ٘ َ  اٌَِٰٝ َت ا
ٝط
َ َ٘ص ُ َُّ ر
Sonra da salına salına arkadaşlarının yanına gitmişti.

(Kıyame 75/34)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ا
Yazık sana yazık!

(Kıyame 75/35)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ص ُ َُّ ا
Evet, yazıklar olsun sana!

(Kıyame 75/36)

ُ غ
ًٜعذ
ُ غ
ُ ُزْ َش َن٠ ْْ َ بْ ا
ِْ ت
َ ْٔ اَل
َ َ ْذ٠َا
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

(Casiye 45/8)

ّ َب فَجَٙ َ ْغ َّ ْؼ٠ ُْ ٌَ ْْ َ ص ُّش ُِ ْغز َ ْىجِ ًشا َوب
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ِ َب٠َ ْغ َّ ُغ َٰا٠
ٍ ش ِْشُٖ ثِؼَزَا
د ه
ِ ُ٠ َُّ ُ  ِٗ ص١ْ ٍَ َػٍَٰٝ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah’ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak
bildiğini okur. Sen ona acıklı bir azabı müjdele.
(Araf 7/40)

ََْ ا ٌْ َجَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  ََلَٚ بء
َّ ٌاة ا
ِ َّ غ
ُ َْٛ  ُْ اَثُٙ ٌَ ب ََل رُفَز َّ ُخَٙ ْٕ ا َػٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْج ِشٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِضَٚ بغ
ِ ١َ ع ِ ُّ ْاٌ ِخ
َ ٟ ۪ ٍِ َج ْاٌ َج َّ ًُ ف٠َ َٝدزه
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; işte onlara göklerin kapıları
açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet’e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle
cezalandırırız.
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(Araf 7/41)

َّ ٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِضَٚ اػ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ٍ ََٛ  ُْ غِٙ  ِلْٛ َ ِِ ْٓ فَٚ ٌبدَٙ ِِ َُ ََّٕٙ  ُْ ِِ ْٓ َجُٙ ٌَ
Onlar için cehennem döşeği ve üzerlerinde örtüler olacaktır. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.

(Müminun 23/65)

َْٚص ُش
َ ْٕ ُ  ََ أَِّ ُى ُْ َِِّٕب ََل رْٛ َ١ٌا ْاََٚل ر َ ْجـَٔ ُش
Bugün boşuna sızlanmayın; bizden yardım göremeyeceksiniz.

(Müminun 23/66)

ْ ٔلَ ْذ َوب
َْٛص
ُ  ا َ ْػمَب ِث ُى ُْ ر َ ْٕ ِىٍَٰٝ  ُى ُْ فَ ُى ْٕز ُ ُْ َػ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ ۪بر٠َ َذ َٰا
Size ayetlerim derlenip okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.

(Müminun 23/67)

َْٚ ُج ُشْٙ َ بِ ًشا ر
ِ ع
َ َِ۪ٗٓ ث٠ُِ ْغز َ ْىجِ ۪ش
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.

(Nahl 16/29)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِض
َ َْٛ ا اَثٍُٛفَب ْد ُخ
َ ْب فٍََجِئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َج
“Haydi, girin Cehennem’in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!”

(Casiye 45/9)

ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
َ َبرَِٕب٠اِرَا َػ ٍِ َُ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا اًٚ ْـًٔ ۨب ار َّ َخزََ٘ب ُ٘ ُض١ش
Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de hafife alır. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
(Tevbe 9/124)

ْ ٌَاِرَا َِب ا ُ ْٔ ِضَٚ
ُْ ُٙ ْا فَضَ ادَرَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّبًٔب فَب َ َِّب اٌَّز٠ُّ ُى ُْ صَ ادَرُْٗ َٰ٘ ِزٖ۪ ۪ا٠َ ُي اَُٛم٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِّ َسح ٌ فٛ
ُ ذ
َ ع
ََْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠ ُْ ُ٘ َٚ  َّبًٔب٠۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu, birbirlerine müjdelerler.
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(Tevbe 9/127)

َ َٔ ٌ سحٛ
ْ ٌَاِرَا َِب ا ُ ْٔ ِضَٚ
اُٛص َشف
ُ ظ َش َث ْؼ
ٍ  َث ْؼٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ع
ُ ذ
َ ْٔ  ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ ص ُ َُّ ا٠ َٰش٠َ ًَْ ٘ ط
َ ع
َُْٛٙ َ ْفم٠َ  ٌَ ََلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔ ُْ ِثبُٙ  َثٍَُُّٛللاُ ل
ف ه
َ
َ ص َش
Bir sure indirilince biri diğerine bakar: “Gören biri var mı?” der, sonra da dönüp giderler. Allah da onların
kalplerini döndürür. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.

(Casiye 45/10)

ب َء١َ ٌِ ْٚ َ َّللاِ ا
َ اُٛغج
ْ هُٚ
َ  ُْ َِب َوُٙ ْٕ  َػٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََلَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َجِٙ ِ َسائَٚ ْٓ ِِ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚ ََل َِب ار َّ َخزَٚ ْـًٔب١ش
ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Onların sonu Cehennemdir. Ne kazandıkları şeyler işlerine yarayacak ne de Allah ile aralarına
koydukları dostları... Onların hak ettiği büyük bir azaptır.
(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ص َذ
ْ َ  ٌَٰ ِئ َه اٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔب١ش
 ََلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ََل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َػٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ٌَّٕا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah’a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem
ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.

(Al-i İmran 3/117)

َ ٍَ ْٛ َس ل
َ ذ َد ْش
ْ َصبث
اُّٛ ٍَظ
ِ بَٙ ١ ۪خٍ ف٠َب َو َّض َ ًِ ۪س١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َذٟ َْ۪ فُُٛ ْٕ ِفم٠ َِض َ ًُ َِب
َ َ ص ٌّش ا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
َ  َِبَٚ ُْٗ ُْ فَب َ ٍَْ٘ َىزُٙ غ
َُّْٛ ٍِ ظ
 ُُ هُٙ َّ ٍَظ
َ ُ ٌَٰ ِى ْٓ ا َ ْٔفَٚ َُّللا
َ ُا َ ْٔف
Bunların dünya hayatında yaptıkları iyilikler, kavurucu soğuk bir rüzgarın çarptığı ekin gibidir. O rüzgar
yanlışlara dalan bir topluluğun ekinini nasıl mahvederse bunların iyilikler de öylece mahvolur. Allah, onlara
yanlış yapmaz, aksine yanlışı onlar kendilerine yaparlar.

(Enam 6/70)

ظ ِث َّب
ٌ غ ًَ َٔ ْف
َ رَ ِ ّو ْش ِث۪ٗ ا َ ْْ ر ُ ْجَٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َذُٙ ْغ ََّشرَٚ اًٛ ْٙ ٌََٚ  ُْ ٌَ ِؼجًبُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪رَ ِس اٌَّزَٚ
ْ َغج
 ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ب اَٙ ْٕ ِِ ُإْ َخ ْز٠ ػ ْذ ٍي ََل
ْ هُٚ
َ ًَّ ا ِْْ ر َ ْؼذ ِْي ُوَٚ  ٌغ١ ۪ ََل شَفَٚ ٟ
َ َو
َ ١ٌَ ذ
ِ ب ِِ ْٓ دَٙ ٌَ ْظ
ٌّ ٌِ َٚ َِّللا
ََْٚ ْىفُ ُش٠ اُٛٔ ٌُ ِث َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ َػزَٚ ُ١ٍ ّ۪ اة ِِ ْٓ َد
ٌ  ُْ ش ََشُٙ ٌَ اُٛغج
َ ا ِث َّب َوٍَُٛٓ ا ُ ْث ِغ٠ ۪اٌَّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Ama onları Kur’an ile uyar ki hiçbiri,
yaptığı şeyden dolayı mahrumiyet yaşamasın. Hiç kimsenin, Allah ile arasına girecek bir dostu ve bir şefaatçisi
olmaz. Bedel olarak ne verseler kabul edilmez. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.
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(İbrahim 14/18)

ْ  ُْ َو َش َِب ۨ ٍد ا ْشزَذُٙ ٌُ ُْ ا َ ْػ َّبِٙ ّا ِث َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ َِ۪ض َ ًُ اٌَّز
َْٚ ْمذ ُِس٠َ بصفٍ ََل
ّ ۪ ِٗ َّد ِث
ِ ػ
َ ٍَ ْٛ ٠َ ٟ ۪ ُخ ف٠اٌش
ُ ذ١ ۪ اٌع َََّل ُي ْاٌ َجؼَٛ ُ٘ ءٍ َٰر ٌِ َهَٟ
َ ِِ َّّب َو
ْ  شٍَٰٝ ا َػُٛغج
Rablerini görmezlikte direnenlerin yaptıkları işlerin örneği, fırtınalı bir günde sert rüzgârların savurduğu kül
gibidir. Kazandıklarından hiçbir şey ellerinde kalmaz. Derin sapıklık işte budur.

(Casiye 45/11)

ُ١ٍ ٌَ۪اة ِِ ْٓ ِس ْج ٍض ا
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ًَٰٜ٘زَا ُ٘ذ
ٌ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌَ ُْ ِٙ ّد َس ِث
İşte doğru yol budur. Rablerinin ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir
azaptır.
(Nahl 16/9)

َ ْٛ ٌََٚ ب َجب ِئ ٌشَٙ ْٕ ِِ َٚ ًِ ١غ ۪ج
َٓ١ ُى ُْ ا َ ْج َّ ۪ؼ٠ َٰذَٙ ٌَ شب َء
َّ ٌصذ ُ ا
ْ ََّللاِ ل
 هٍَٝ َػَٚ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.

(İsra 17/15)

 ْص َسِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ  ََل ر َ ِض ُسَٚ بَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
َ ْٓ َِ َٚ ِ۪ٗ ٌَِٕ ْفغٞ ۪ز َذْٙ َ٠  فَ ِبَّٔ َّبَِٜ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ِ َ٠ ظ ًَّ فَ ِبَّٔ َّب
ً ع
َ َ َٔ ْجؼَٝٓ َدزه١ َِب ُوَّٕب ُِؼَزّ ِ۪ثَٚ ٜا ُ ْخ َٰش
َلٛ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.

(Zuhruf 43/64)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْغزَم
ا َِّْ ه
ِ ُٖ َٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْػجُذَٚ ّٟ َس ۪ثَٛ ُ٘ ََّللا
“Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kul olun; doğru yol budur.”

(Zuhruf 43/65)

َ َٓ٠ ۪ ًٌ ٌٍَِّز٠ْ َٛ َ ُْ فِٙ ِٕ١ْ اة ِِ ْٓ َث
ْ َف
ُ١ٍ ٌَ۪ ٍَ اْٛ ٠َ ة
ُ َف ْاَلَ ْدض
ِ ا ِِ ْٓ َػزَاُّٛ ٍَظ
َ ٍََبخز
Sonra onlardan farklı kesimler ihtilafa düştüler. Bu yanlışı yapanların, o acıklı günün azabından çekecekleri var.
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(Casiye 45/12)

َه
ُْ ٌَؼٍََّ ُىَٚ ٍِ۪ٗ ع
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ۪ٖ ِٗ ثِب َ ِْ ِش١ ۪ ْاٌفُ ٍْهُ فٞ
َ ٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاٌجَ ْذ َش ٌِز َ ْج ِش
َْٚر َ ْش ُى ُش
Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize
veren Allah’tır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
(Nahl 16/14)

َ ا ِِ ُْٕٗ ٌَ ْذ ًّبٍُٛع َّخ َش ْاٌجَ ْذ َش ٌِزَأ ْ ُو
ٜر َ َشَٚ بَٙ َٔٛغ
ُ ََخً ر َ ٍْج١ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِدٛر َ ْغز َ ْخ ِش ُجَٚ ًّب٠غ ِش
َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪اخ َش ف
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
ِ َٛ َِ ْاٌفُ ٍْ َه
Denizi de hizmetinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz ve çıkaracağınız süsleri takınasınız. Gemilerin onu yara
yara gittiğini görürsün; o gemiler ikram olarak verdiklerini aramanız içindir. Belki görevlerinizi yerine
getirirsiniz.

(Hac 22/65)

ُُ ّْ ِغه٠َٚ ۪ٖ ْاٌجَ ْذ ِش ِثب َ ِْ ِشِٟ فٞ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْج ۪شَٚ ض
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
َ ََّللا
ٌُ ١ف َس ۪د
َّ ٌا
ض ا ََِّل ثِ ِب ْرِ۪ٔٗ ا َِّْ ه
ٌ بط ٌَ َش ُ۫ ُؤ
ِ ٌََّّٕللاَ ثِب
ِ  ْاَلَ ْسٍَٝغ َّب َء ا َ ْْ رَمَ َغ َػ
Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile sizin hizmetinize
vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O’dur; O’nun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı
pek şefkatlidir, ikramı boldur.

(Rum 30/46)

ّ ََب َح ُِج٠اٌش
۪ٖ ْاٌفُ ٍْهُ ثِب َ ِْ ِشٞ
ٍ ش َِشا
ّ ِ ًَ ُ ْش ِع٠ ْْ َ َبرِ۪ٗ ا٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
َ  ٌِز َ ْج ِشَٚ ِ۪ٗمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َس ْد َّز٠ ُ۪ز١ٌِ َٚ د
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ
ٌََْٚؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
Rüzgârları, müjdeciler olarak göndermesi Allah’ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın,
gemiler emriyle akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki teşekkür edersiniz.

(Lokman 31/31)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ب ِر۪ٗ ا َِّْ ف٠َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َٰا٠َ ُ ِش١ٌِ َِّللا
ًِّ د ٌِ ُى
ِ َّ  ْاٌ َج ْذ ِش ِث ِٕ ْؼٟ ِفٞاٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْج ۪ش
ذ ه
سٛ
َ َّبس
ٍ ش ُى
ٍ صج
َ
Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini size sergilemek için
yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.
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(Casiye 45/13)

ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ؼًب ِِ ُْٕٗ ا َِّْ ف١ّ۪ ض َج
ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ َٚ
ََْٚزَفَ َّى ُش٠
O göklerde ve yerde olan her şeyi, onayı dahilinde hizmetinize vermiştir. Bunda, düşünen bir
topluluk için göstergeler vardır.
(Nahl 16/12)

َّ ٌاَٚ بس
ٌ غ َّخ َش
 َٰر ٌِ َهٟ ۪اد ِثب َ ِْ ِشٖ۪ ا َِّْ ف
َ ُِ َُ ٛإٌُّ ُجَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ش
ٍ َب٠َ ََٰل
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle hizmetinizdedirler.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin belgeler vardır.

(İbrahim 14/33)

َّ ٌع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
بس
َ َٚ ِْٓ ١َ ْاٌمَ َّ َش دَائِجَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ش
Yörüngelerinde hiç durmadan yürüyen güneşi ve ayı hizmetinize vermiştir. Geceyle gündüzü de hizmetinize
vermiştir.

(İbrahim 14/34)

َ ٌَ َْغب
بس
َ َّ ا ِٔ ْؼُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ ُُّٖٛ ُ عب َ ٌْز
ِ ْ َِّْ َ٘ب اٛص
ٌ َّ ٌَ َوفٍُٛظ
ذ ه
ُ َّللاِ ََل ر ُ ْذ
َ ْٔ اَل
َ  ُى ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِب١ َٰا َٰرَٚ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Lokman 31/20)

َُّٗ  ُى ُْ ِٔ َؼ١ْ ٍَػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
ا ا َ َّْ هْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ ا َ ْعجَ َغَٚ ض
َ ََّللا
َ
ش١
ِ َثَٚ ً ظب ِ٘ َشح
ٍ  ََل ِوزَبَٚ ًٜ ََل ُ٘ذَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُِٟ َجب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ًبغَٕخ
ٍ ُِ۪ٕ 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 tartışırlar.
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(Casiye 45/14)

ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔ ًِب ثِ َّب َوبْٛ َ لٞ
َّبَ ه
َ ٠ََْ اَٛ ْش ُج٠ َٓ ََل٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚ ْغ ِف ُش٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّز
َ َ ْج ِض١ٌِ َِّللا
İnanıp güvenenlere söyle; kazançlarının karşılığını Allah’ın vereceği günlerin geleceğine ihtimal
vermeyen bir topluluğun kusurlarıyla ilgilenmesinler.
(Zariyat 51/52)

ٌ ُٕ َِ ْجْٚ َ بد ٌش ا
ْٛ
ِ ع
ُ  ُْ ِِ ْٓ َسِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ اٌَّزََٝو َٰز ٌِ َه َِب اَر
َ اٌُٛ ٍي ا ََِّل لَبٛع
Hep öyle oldu; daha önce de hangi elçi gelse, ya büyücü ya da cinlerin etkisine girmiş dediler.

(Zariyat 51/53)

َ ٌَ ْٛ َا ِث۪ٗ ثَ ًْ ُ٘ ُْ لْٛ ص
ُ غب
َْٛغ
َ اَٛ َ اَر
Ağız birliği mi yapıyorlar? Aslında, onlar azgınlar topluluğudur.

(Zariyat 51/54)

َٛ
َ ْٔ َ  ُْ فَ َّب اُٙ ْٕ  َّي َػَٛ َ فَز
ٍ ٍَُّ ذ ِث
Artık onlarla ilgilenme; sen bundan dolayı kınanacak değilsin.

(Zariyat 51/55)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ر َ ْٕفَ ُغ ْاٌ ُّإٜرَ ِ ّو ْش فَب َِّْ اٌ ِزّ ْو َٰشَٚ
Yalnızca Kuran’dan bilgi ver. Çünkü o bilgi inananlar için yararlı olur.

(Kamer 54/2)

ا ِع ْذ ٌش ُِ ْغز َ ِّ ٌّشٌُُٛٛم٠َ َٚ اٛظ
ُ ُ ْؼ ِش٠ ًخ٠َ ا َٰاْٚ  َش٠َ ِْْ اَٚ
“Ne zaman bir ayet görseler yüz çevirir ve “İşte ardı arkası kesilmeyen büyülü bir söz daha.” derler.

(Kamer 54/3)

 ُو ًُّ ا َ ِْ ٍش ُِ ْغز َ ِم ٌّشَٚ ُْ ُ٘ ا َءَٛ ْ٘ َ ا اُٛارَّجَؼَٚ اُٛ َوزَّثَٚ
Yalana sarılıp, keyiflerine uyarlar. Ama her işin bir sonucu vardır.

(Kamer 54/4)

 ِٗ ُِ ْضدَ َج ٌش١ ۪بء َِب ف
ِ ٌََمَ ْذ َجب َء ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَلَ ْٔجَٚ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bu yalandan vazgeçirecek olanları da var.
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(Kamer 54/5)

ِد ْى َّخٌ َثب ٌِغَخٌ فَ َّب ر ُ ْغ ِٓ إٌُّزُ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.

(Kamer 54/6)

ءٍ ُٔ ُى ٍشَٟ
ُ َ ْذ٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ْٕ  َّي َػَٛ َ فَز
ْ  شٌَِٰٝ ع اٌذَّاعِ ا
Onlarla yakından ilgilenmeyi bırak. O çağrıcının görülmemiş bir şeye çağıracağı o gün,

(Kamer 54/7)

َّ ُخ
 ُْ َج َشادٌ ُِ ْٕزَش ٌِشُٙ ََّٔس َوب
ِ َْ َِِٓ ْاَلَ ْجذَاٛ ْخ ُش ُج٠َ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ شؼًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kalem 68/44)

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

(Kalem 68/45)

ٌ ۪ َِزٞ ۪ذ١ْ  ُْ ا َِّْ َوُٙ ٌَ ٟ ٍِْ۪ ُ اَٚ
ٓ١
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(Casiye 45/15)

َُْٛ َس ِثّ ُى ُْ ر ُ ْش َجؼٌَِٰٝ ب ص ُ َُّ اَٙ ١ْ ٍَعب َء فَ َؼ
َ َ  َِ ْٓ اَٚ ِ۪ٗصب ٌِ ًذب فَ ٍَِٕ ْفغ
َ ًَ ِّ َِ ْٓ َػ
İyi işler yapan, kendine yapar. Kötü işler yapan da zararını görür. Sonunda Rabbinizin
huzuruna çıkarılacaksınız.
(Fussilet 41/46)

َ ِ َِب َسث َُّه ثَٚ بَٙ ١ْ ٍََعب َء فَؼ
 ِذ١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
َ َ  َِ ْٓ اَٚ ِ۪ٗصب ٌِ ًذب فَ ٍَِٕ ْفغ
َ ًَ ِّ َِ ْٓ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına yanlış yapmaz.

(Zilzal 99/6)

ُْ ُٙ ٌَا ا َ ْػ َّبْٚ ُ َش١ٌِ بط ا َ ْشزَبرًب
ْ ٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ
ُ ٌَّٕصذ ُُس ا
O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin.
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(Zilzal 99/7)

َُٖ َش٠  ًْشا١َ ْؼ َّ ًْ ِِضْمَب َي رَ َّسحٍ َخ٠ ْٓ َّ َف
Artık kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görecektir.

(Zilzal 99/8)

ُٖ َش٠َ  ْؼ َّ ًْ ِِضْمَب َي رَ َّس ٍح ش ًَّشا٠َ ْٓ َِ َٚ
Zerre kadar kötülük yapmış olan da onu görecektir.

(Casiye 45/16)

َّ َِِٓ ُْ ُ٘  َسصَ ْلَٕبَٚ َ حَّٛ ُإٌُّجَٚ َُ  ْاٌ ُذ ْىَٚ بة
ُْ ُ٘ فَع ٍََّْٕبَٚ د
ِ ِّجَب١اٌط
َ َ  ًَ ْاٌ ِىز٠ اِ ْع َش ۪اءٟ ََ۪ٕٕب ث١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَ ْاٌ َؼبٍََٝػ
İsrailoğullarına Kitap, hikmet ve nebîlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları
çağdaşlarından üstün kıldık.
(Secde 32/23)

ًَ ٠ اِ ْع َش ۪اءٟ ۪ٕ ٌِ َجًٜ َج َؼ ٍَْٕبُٖ ُ٘ذَٚ ۪ٗ ٍخ ِِ ْٓ ٌِمَب ِئ٠َ  ِِ ْشٟ ۪بة فَ ََل ر َ ُى ْٓ ف
َ َ  ْاٌ ِىزٝع
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.

(Secde 32/24)

َُِْٕٛلُٛ٠ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبُٛٔ َوبَٚ اٚص َج ُش
َ َْ ِثب َ ِْ ِشَٔب ٌَ َّّبُٚذْٙ ٠َ ً ُْ اَئِ َّّخُٙ ْٕ ِِ  َج َؼ ٍَْٕبَٚ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.
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(Casiye 45/17)

ْ د َِِٓ ْاَلَ ِْ ِش فَ َّب
ٍ َّٕب١ِ ََٕبُ٘ ُْ ث١ْ َ  َٰارَٚ
 ُْ ا َِّْ َسث ََّهُٙ َٕ١ْ ًَب ث١ا ا ََِّل ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب َجب َء ُ٘ ُُ ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ثَ ْغُٛاخزٍََف
ََُْٛ ْخز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ا فُٛٔ َّب َوب١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثَٟ ْم ۪ع٠
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten
sonra aralarında çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri
konularda kalkış günü kararını verecektir.
(Fussilet 41/45)

ْ َبة ف
ْ َعجَم
ُْ ُٙ َِّٔاَٚ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
ِ ُذ ِِ ْٓ َس ِثّ َه ٌَم
َ َ  ْاٌ ِىزٝع
َ ٌ ََل َو ٍِ َّخْٛ ٌََٚ ِٗ ١ ۪ف ف
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
َ ٍِ ُ بخز
َ ع
ت
ٍ ٠ ش ٍَّه ِِ ُْٕٗ ُِ ۪شٟ ٌَ۪ف
Musa’ya Kitab’ı vermiştik; onların arasında da görüş ayrılığı çıkmıştı. Rabbinin önceden verdiği sözü olmasaydı
işleri bitirilirdi. Onlar, kitap konusunda şüphe içinde bocalayıp dururlar.

(Yunus 10/93)

َّ َِِٓ ُْ ُ٘  َسصَ ْلَٕبَٚ ق
ْ د فَ َّب
ُُ ُ٘  َجب َءٝا َدزهُٛاخزٍََف
ِ ّ َجب١ِ اٌط
ِ َ اَّٛ  ًَ ُِ َج٠ ِا ْع َش ۪اءٟ ۪ٕأَْٔب َثَّٛ ٌَمَ ْذ َثَٚ
ٍ ص ْذ
َُْٛ ْخز َ ٍِف٠َ ِٗ ١ ۪ا فُٛٔ َّب َوب١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثٟ ْم ۪ع٠َ ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ا َِّْ َسث ََّه
İsrailoğullarını güvenli bir yurda yerleştirmiş, kendilerine temiz rızıklar vermiştik. Onlara o bilgi gelinceye
kadar ayrılığa düşmediler. Senin Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm
verecektir

(Casiye 45/18)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ َٓ ََل٠ ۪ا َء اٌَّزَٛ ْ٘ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٚ بَٙ ؼَ ٍخ َِِٓ ْاَلَ ِْ ِش فَبرَّجِ ْؼ٠ ش َ۪شٍَٰٝ َبن َػ
َ ٍْٕ َص ُ َُّ َجؼ
Sonra seni bir kurala göre görevlendirdik; sen ona uy; kendini bilmezlerin arzularına uyma.
(Şura 42/13)

ُ١
َّ َٚ  َِبَٚ  َْه١ٌََِٕب ا١ْ  َدْٚ َ  اٞ ۪اٌَّزَٚ  ًدبُٛٔ ِ۪ٗ ثٝص
 هَٚ ٓ َِب٠
َ ش ََش
ِ ّع ٌَ ُى ُْ َِِٓ اٌ ۪ذ
َ َ۪ٕ٘ب ثِ۪ٗ اِث َْٰش١ْ ص
ُْ ُ٘ ٛػ
ُ َٓ َِب ر َ ْذ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٍَٝ ِٗ َوجُ َش َػ١ ۪ا فُٛ ََل رَزَفَ َّشلَٚ َٓ٠ّا اٌ ۪ذُّٛ ١ ۪ ا َ ْْ اَلٝ َٰغ١ ۪ػَٚ ٝ َٰعُِٛ َٚ
 ِٗ َ ه١ْ ٌَِا
ت١
َ ٠َ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ اٟ ْجز َ ۪ج٠َ َُّللا
ُ ُ۪ٕ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ اٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ شب ُء
Allah Nuh’a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve
İsa’ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.”. Senin çağırdığın şey
müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi yoluna seçer ve O’na yöneleni doğruya yönlendirir.
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(Şura 42/15)

ة
ُ فَ ٍِ َٰز ٌِ َه فَب ْد
َ ا ْعز َ ِم ُْ َو َّب ا ُ ِِ ْشَٚ ع
ٍ َّللاُ ِِ ْٓ ِوزَب
لُ ًْ َٰا َِ ْٕذُ ِث َّب ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ٘ ا َءَٛ ْ٘ َ  ََل رَز َّ ِج ْغ اَٚ د
َٕ ُى ُْ َ ه١ْ ا ُ ِِ ْشدُ َِلَ ْػ ِذ َي َثَٚ
ُْ َٕ ُى١ْ  َثَٚ ََٕٕب١ْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْػ َّبٌُ ُى ُْ ََل ُد َّجخَ َثَٚ  َسثُّ ُى ُْ ٌََٕب ا َ ْػ َّبٌَُٕبَٚ َّللاُ َسثَُّٕب
َه
ش١
ُ  ِٗ ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ََٕٕب١ْ  ْج َّ ُغ َث٠َ َُّللا
Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği gibi doğru ol, onların arzularına da uyma. De ki “Allah’ın
indirdiği her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma emri aldım. Allah bizim Rabbimizdir; sizin de
Rabbinizdir. Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir. Bizimle sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur.
Bizi bir araya getirecek olan Allah’tır. Dönüş O’nadır.”

(Maide 5/49)

ط َِب
َ َُِٕ ْفز٠ ْْ َ ادزَ ْسُ٘ ُْ ا
ْ َٚ ُْ ُ٘ ا َءَٛ ْ٘ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٚ َُّللا
ْ ِْ َ اَٚ
 ُْ ثِ َّب ا َ ْٔضَ َي هُٙ َٕ١ْ َاد ُى ُْ ث
ِ ن َػ ْٓ ثَ ْؼٛ
شا١
ذ ُ ه٠ُ ۪ش٠ ا فَب ْػٍَ ُْ أََّ َّبْٛ ٌََّٛ َ  َْه فَب ِْْ ر١ٌََِّللاُ ا
ا َ ْٔضَ َي ه
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ ُْ ِٙ ِثُُٛٔط ر
ِ  ُْ ثِجَ ْؼُٙ َج١ُ ۪ص٠ ْْ َ َّللاُ ا
َُْٛبط ٌَفَب ِعم
ِ ٌََِِّٕٓ ا
Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah’ın indirdiği emirlerin
herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah, kesinlikle onların
başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(Enam 6/56)

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

(Hud 11/112)

ْ َ  ََل رَٚ بة َِ َؼ َه
ش١
َ فَب ْعز َ ِم ُْ َو َّب ا ُ ِِ ْش
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ ا أَُِّٗ ِث َّب ر َ ْؼَْٛ طغ
َ َ  َِ ْٓ رَٚ د
Öyleyse sana verilen emre tam olarak uy, seninle birlikte dönüş yapanlar da uysunlar. Sakın taşkınlık etmeyin.
Çünkü o, bütün yaptıklarınızı görür.

(Hud 11/113)

َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝا إُٛ ََل ر َ ْش َوَٚ
َب َء ص ُ َُّ ََل١ٌِ ْٚ َ َّللاِ ِِ ْٓ ا
َّ َّ َ ا فَزُّٛ ٍَظ
ْ هُٚ
ُ ٌَّٕغ ُى ُُ ا
ِ  َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ دَٚ بس
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ ر
Sakın yanlış yolda olanlara bel bağlamayın; yoksa o ateş sizi de yakar. Sizin Allah ile aranıza girecek bir
dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
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(Casiye 45/19)

َّ َِّْ اَٚ ْـًٔب١ش
ٟ
َ َِّللا
ُ َٓ ثَ ْؼ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ٍ َب ُء ثَ ْؼ١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ع
 هَٚ ط
ا َػ ْٕ َه َِِٓ هُُٕٛ ْغ٠ ْٓ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
َٓ١ ْ۪اٌ ُّزَّم
Onlar Allah’tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Yanlışlar içindeki o kimseler,
birbirlerinin velileridir. Allah’tan çekinerek kendini koruyanların velisi ise Allah’tır.
(Bakara 2/257 )

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُج٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٟ
َه
ُُ ُ٘ َب ۬ ُؤ١ٌِ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌُّٕ اٌَٝد ِا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
ُّ ٌَِٝس اٛ
َّ
ُ اٌطب
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ اٌظٍُ َّب
ُ ص َذ
ْ َ  ٌَٰئِ َه اٚ۬ ُ د ا
ِ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُج٠ ُدٛغ
İnanıp güvenenlerin velisi Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tağutlardır;
onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Al-i İmran 3/149)

َٓ٠ا خَب ِع ۪شُٛ ا َ ْػمَبثِ ُى ُْ فَز َ ْٕمَ ٍِجٍَٰٝ  ُو ُْ َػَُّٚ ُشد٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا اٌَّزُٛؼ١ا ا ِْْ ر ُ ۪طَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz, sizi gerisin geri
çevirirler; kaybeden kişilere dönüşürsünüz.

(Al-i İmran 3/150)

َٓ٠بص ۪ش
َث ًِ ه
ِ ٌَّٕ ُْش ا١ َخَٛ ُ٘ َٚ ُْ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َُّللا
Hayır! Sizin en yakınınız Allah’tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.

(Maide 5/56)

ََُّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌغَب ٌِج
ُ  َسَٚ ََّللا
ة ه
 َّي هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ
َ ا فَب َِّْ ِد ْضَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٌَُٗٛع
Kim Allah’ı, resulünü ve müminleri kendine veli edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah’tan yana
olanlardır.

(Casiye 45/20)

َُِْٕٛلُٛ٠ ٍَ ْٛ َ َس ْد َّخٌ ٌِمَٚ ًٜ ُ٘ذَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ صب ِئ ُش
َ َٰ٘زَا َث
Bu, bütün insanlara gerçekleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.
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(Enam 6/104)

ُْ  ُى١ْ ٍَ َِب أَ َ۬ب َػَٚ بَٙ ١ْ ٍَ فَ َؼٟ
َ صب ِئ ُش ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَ َّ ْٓ ا َ ْث
َ لَ ْذ َجب َء ُو ُْ َث
َ ِّ  َِ ْٓ َػَٚ ِ۪ٗص َش فَ ٍَِٕ ْفغ
ٍع١ ِ۪ث َذف
Rabbinizden size basiret geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben sizi
koruyacak değilim.

(Enam 6/105)

َٰ ْ ف
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ٍَ ْٛ ََُِّٕٗ ٌِم١ ٌُِٕ َجَٚ ذ
ِ ب٠َ اَل
َ ا دَ َس ْعٌُُٛٛم١َ ٌِ َٚ د
ُ ص ِ ّش
َ ُٔ  َو َٰز ٌِ َهَٚ
İşte âyetlerimizi böyle evire çevire anlatırız ki birileri: "Sen bir yerden öğrenmişsin." desin, biz de onu bilen bir
topluluğa açıklamış olalım.

(Casiye 45/21)

ا ًءَٛ ع
ِ صب ٌِ َذب
ِ ّـَٔب١ِ غ
ْ َٓ٠ ِ۪ت اٌَّز
َّ ٌا اٛاجز َ َش ُد
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُْ َوبٌَّزُٙ ٍََد ا َ ْْ ٔ َْجؼ
َ ا َ َْ َدغ
َ د
َُّْٛ َ ْذ ُى٠ عب َء َِب
َ ُْ ُٙ ُ  َِ َّبرَٚ ُْ ُ٘ َب١َِ ْذ
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar?
Hayatları ve ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!
(Sad 38/28)

َٓ١ ۪ض ا َ َْ ٔ َْجؼَ ًُ ْاٌ ُّزَّم
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َْ ٔ َْجؼَ ًُ اٌَّز
ِ  ْاَلَ ْسَِٟٓ ف٠ ۪د َو ْبٌ ُّ ْف ِغذ
بس
ِ َو ْبٌفُ َّج
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, yeryüzünde düzeni bozanlarla bir tutar mıyız? Ya da kendini bozmamış
olanlarla, günaha batanları bir mi tutarız?

(Kalem 68/35)

َٓ١ِ۪ َٓ َو ْبٌ ُّ ْج ِش١ّ۪ ٍِ اَفَٕ َْج َؼ ًُ ْاٌ ُّ ْغ
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

(Kalem 68/36)

َُّْٛ ْف ر َ ْذ ُى
َ ١َِب ٌَ ُى ْ۠ ُْ َو
Elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz?
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(Kalem 68/37)

َْٛع
ٌ َ ا َ َْ ٌَ ُى ُْ ِوز
ُ  ِٗ ر َ ْذ ُس١ ۪بة ف
Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?

(Kalem 68/38)

َْٚ َُّش١ ِٗ ٌَ َّب ر َ َخ١ ۪ا َِّْ ٌَ ُى ُْ ف
O kitapta “Beğendiğiniz her şey sizindir!” diye bir şey mi var?

(Mümin 40/58)

ً ٍَ۪ ُء لٟ ََل ْاٌ ُّ ۪غَٚ د
َل َِب١
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ش١
ُ  ْاٌ َج ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْاَلَػِٞٛ َ  ْغز٠َ  َِبَٚ
َْٚرَزَزَ َّو ُش
Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar da bir değildir. Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz?

(Casiye 45/22)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ غ َج
َُّْٛ ٍَظ
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 َخٍَكَ هَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ِث َّب َوٜ ٌِز ُ ْج َٰضَٚ ك
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َذ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği
imtihan sebebi olsun diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.
(Rum 30/8)

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

(Mülk 67/2)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ غ ُٓ َػ َّ ًَل
سٛ
َ ْٛ َّ ٌ َخٍَكَ ْاٞ ۪اٌََّز
ُ ُض ْاٌغَف٠
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْد٠َ ُو ُْ اَٛ ٍَُ ْج١ٌِ َ حٛ١َٰ  ْاٌ َذَٚ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.
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(Casiye 45/23)

ٍَٰٝ  َجؼَ ًَ َػَٚ ِ۪ٗلَ ٍْجَٚ ۪ٗع ّْ ِؼ
َ ٠َاَفَ َشا
ظٍَُّٗ ه
َ َ اَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٍَٰٝ  َخز َ َُ َػَٚ ٍُ ٍْ  ِػٍَٰٝ َّللاُ َػ
ََّْٚللاِ اَفَ ََل رَزَ َّو ُش
 ِٗ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ه٠ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َّ َح ً فَٚب
َ َث
َ ص ِشٖ۪ ِغش
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık
saymıştır. Sanki Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde
çekmiştir. Allah kabul etmedikten sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi
kullanmayacak mısınız?”
(Ta Ha 20/95)

ْ لَب َي فَ َّب خ
ٞ
ِ ع
َ َب٠ َطجُ َه
ُّ بِ ِش
Musa, Samiri’ye dönerek: “Senin derdin ne?” dedi.

(Ta Ha 20/96)

ْ ٌََّٛ ع
ذ
ْ ا ِث۪ٗ فَمَ َجٚص ُش
ُ اٌش
َّ عخً ِِ ْٓ اَص َ ِش
ُ  ْج٠َ ُْ ٌَ ص ْشدُ ِث َّب
ُ لَب َي َث
َ عذُ لَ ْج
َ  َو َٰز ٌِ َهَٚ بَٙ ُ  ِي فََٕ َج ْزرٛع
ٟ َٔ ْف ۪غٟ ٌ۪
Samiri dedi ki: “Ben onların göremediklerini görmüş, seni yoluna sıkı sıkıya bağlanmıştım. Ama onu daha sonra
hayatımdan çıkardım; hepsi bu. Canım böyle istedi.”

(Ta Ha 20/97)

ُ ْٔ اَٚ َُٗ ِػذًا ٌَ ْٓ ر ُ ْخٍَفْٛ َِ ا َِّْ ٌَ َهَٚ بط
ظ ْش
َ ِِ  َي ََلُٛحِ ا َ ْْ رَمٛ١َٰ  ْاٌ َذِٟلَب َي فَب ْرَ٘تْ فَب َِّْ ٌَ َه ف
َ ٍۖ غ
َ ٞ ۪ َه اٌَّزِٙ ٌَِٰ  اٌَِٰٝ ا
َ ِ ُّ َٔ ْغفًب١ٌ ْاِٟ ِٗ َػب ِوفًب ٌَُٕ َذ ِ ّشلََُّٕٗ ص ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِغفََُّٕٗ ف١ْ ٍَذ َػ
َ ٍْ ظ
Musa: “Öyleyse def ol!” dedi. “Yaşadığın sürece senin cezan 'Bana dokunmayın!' demendir. Senin için
kaçamayacağın bir gün de var. Yanından ayrılamadığın ilahını gör şimdi. Onu ateşte eritecek sonra da toz
halinde denize serpeceğiz.”

(Ta Ha 20/98)

ءٍ ِػ ٍْ ًّبْٟ ش
َ ًَّ  ِع َغ ُوَٚ َٛ ُ٘  ََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلٞ َّ۪للاُ اٌَّز
 ُى ُُ هُٙ ٌَِٰ أَِّ َّب ا
Sizin ilahınız sadece Allah’tır; ondan başka ilah yoktur. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

(Furkan 25/43)

ً  ۪وَٚ ِٗ ١ْ ٍَْ َػٛ
ُ ذ ر َ ُى
َل١
َ ْٔ َ ُٗ اَفَب٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٠َا َ َسا
Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah’a karşı onu sen mi koruyacaksın?
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(Furkan 25/44)

ً ع ۪ج
َل١
ُ غ
َ َ َْ ا ِْْ ُ٘ ُْ ا ََِّل َو ْبَلَ ْٔ َؼ ِبَ َث ًْ ُ٘ ُْ اٍُٛ ْؼ ِم٠َ ْٚ َ َْ اَُٛ ْغ َّؼ٠ ُْ ُ٘ت ا َ َّْ ا َ ْوض َ َش
َ ًُّ ظ
َ ا َ َْ ر َ ْذ
Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar gibidirler. Tuttukları yol aslında daha düşüktür.

(Kasas 28/50)

 ِْش١َُٗ ِثغ٠ََٰٛ ٘ ظ ًُّ ِِ َّّ ِٓ ارَّجَ َغ
َ َ  َِ ْٓ اَٚ ُْ ُ٘ ا َءَٛ ْ٘ َ َْ اُٛز َّ ِجؼ٠َ ا ٌَ َه فَب ْػٍَ ُْ أََّ َّبُٛج١َ ْغز َ ۪ج٠ ُْ ٌَ ِْْ فَب
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َّللاِ ا َِّْ ه
 َِِٓ هًُٜ٘ذ
Sana cevap vermezlerse bil ki, sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah’ın yolundan çıkıp kendi arzusunun
peşine düşmüş olandan daha sapık kim olabilir. Allah, yanlışlar içinde olan bir toplumu yola getirmez.

(Müminun 23/71)

ُْ ِ٘ َٕب ُ٘ ُْ ثِ ِز ْو ِش١ْ َ  َّٓ ثَ ًْ اَرِٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ِ َ غذ
ُ  ْاَلَ ْسَٚ ُادَٛ ََّّٰد اٌغ
َ َا َءُ٘ ُْ ٌَفَٛ ْ٘ َ  ارَّجَ َغ ْاٌ َذ ُّك اِٛ ٌََٚ
َُْٛ ُْ َػ ْٓ ِر ْو ِش ِ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظُٙ َف
Eğer doğru, bunların arzularına göre şekillense göklerin, yerin ve oralardaki her şeyin düzeni bozulur. Aslında
bunlara, içlerindeki zikri getirdik ama bunlar, kendilerinde olan doğru bilgilerden yüz çeviriyorlar.

(Casiye 45/24)

ْٓ ِِ  ُْ ِث َٰز ٌِ َهُٙ ٌَ  َِبَٚ  ٍِ ُىَٕب ا ََِّل اٌذَّ ْ٘ ُشْٙ ُ٠  َِبَٚ َب١ٔ َْذَٚ ُدُّٛ َٔ َب١ْٔ َُّبرَُٕب اٌذ١ ا ََِّل َدٟ
َ ِ٘ ا َِبٌُٛلَبَٚ
ُ ٠َ ِػ ٍْ ٍُ ا ِْْ ُ٘ ُْ ا ََِّل
َُّْٕٛظ
Şöyle derler: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölür, yeniden hayat buluruz. Bizi
bitiren zamandır.” Bu konuda bildikleri bir şey yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.
(Müminun 23/35)

ٍۖ ظب ًِب أََّ ُى ُْ ُِ ْخ َش ُج
َ  ِػَٚ  ُو ْٕز ُ ُْ ر ُ َشاثًبَٚ ُْ ُّ  ِؼذُ ُو ُْ أََّ ُى ُْ اِرَا ِِز٠َ َ ا
َْٛ
“Ölüp de toprak ve kemik parçaları haline geldikten sonra topraktan yeniden çıkarılacağınızı vaat ediyor, öyle
mi?

(Müminun 23/36)

ٍۖ  َػذُٛبد ٌِ َّب ر
َُْٚ
َ َٙ ١ْ َ٘ بد
َ َٙ ١ْ َ٘
Olmayacak şeyler vaat ediliyor size; hem de hiç olmayacak şeyler!
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(Müminun 23/37)

ٍۖ ۪صُٛ َِب ٔ َْذ ُٓ ِث َّ ْجؼَٚ ب١َ ٔ َْذَٚ ُدُّٛ َٔ ب١َ ْٔ ُّبرَُٕب اٌذ١َ  ا ََِّل َدِٟ٘ ِْْ ا
َٓ١
َ
Dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz, yeniden hayat buluruz. Ama topraktan kalkacak değiliz.

(Müminun 23/38)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب ٔ َْذ ُٓ ٌَُٗ ِث ُّإَٚ َّللاِ َو ِزثًب
 هٍَٝ َػٜ ا ََِّل َس ُج ۨ ًٌ ا ْفز َ َٰشَٛ ُ٘ ِْْ ا
Bu var ya, uydurduğu yalanı Allah’a mal eden adamın tekidir. Biz ona inanacak değiliz.”

(Müminun 23/39)

ْٛ
ُ ْٔ لَب َي َسةّ ِ ا
ِ ُ ِث َّب َوزَّثٟ ۪ٔص ْش
Elçi dedi ki “Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşı bana yardım et.”

(Müminun 23/40)

َٓ١ِِ۪ صجِ ُذ َّٓ َٔبد
ْ ُ١ٌَ ًٍ ١ ٍَ۪لَب َي َػ َّّب ل
Allah dedi ki: “Çok geçmeden pişman olacaklardır.”

(Enam 6/29)

َٓ١ ۪صُٛ َِب ٔ َْذ ُٓ ِث َّ ْجؼَٚ َب١ْٔ َُّبرَُٕب اٌذ١ ا ََِّل َدٟ
َ ِ٘ ِْْ 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 َػُٛ ِلفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ِث ْبٌ َذ
َْٚ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.

(Casiye 45/25)

ٍ َّٕب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث َٰب َثب ِئَٕب ا ِْْ ُو ْٕزُٛا ائْزٌُٛ ُْ ا ََِّل ا َ ْْ لَبُٙ َ د َِب َوبَْ ُد َّجز
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca tek dayanakları şu sözleridir: “Haklıysanız
babalarımızı bize getirin.”
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(Duhan 44/35)

َٓ٠ َِب ٔ َْذ ُٓ ِث ُّ ْٕش َ۪شَٚ ٌَٰٝ ُٚ۫ ُرَزَُٕب ْاَلْٛ َِ  ا ََِّلٟ
َ ِ٘ ِْْ ا
“Bizim ölmemiz sadece bir kere olacak, artık bir daha buralarda gezip dolaşmayacağız.

(Duhan 44/36)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث َٰبثَبئَِٕب ا ِْْ ُو ْٕزُٛفَأْر
Dedikleriniz doğruysa atalarınızı alıp getirin.”

(Casiye 45/26)

بط ََل
لُ ًِ ه
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
َ ٠ َّ ِخ ََل َس١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َ ْج َّؼُ ُى ُْ ا٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  ُى ُْ ص١١۪ ُ ْذ٠ َُّللا
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ
De ki: “Sizi yaşatan, sonra öldüren ve kıyamet günü bir araya toplayacak olan Allah’tır. Bunun
şüphe götüren yanı yoktur. Ama insanların çoğu bilmez.”
(Al-i İmran 3/9)

َ َؼبد١ّ۪ ٌف ْا
ِ َسثََّٕب أَِّ َه َج
 ِٗ ا َِّْ ه١ ْ۪ت ف
ِ ٌَّٕبِ ُغ ا
ُ ٍِ ُ ْخ٠ َّللاَ ََل
َ ٠ ٍَ ََل َسْٛ َ١ٌِ بط
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları bir araya getirecek olan da Sen'sin. Sen sözünden
dönmezsin.

(Al-i İmran 3/25)

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

(Nisa 4/87)

َه
ضًب٠ َّ۪للاِ َدذ
ْ َ  َِ ْٓ اَٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
صذَ ُق َِِٓ ه
َ ٠ َّ ِخ ََل َس١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َ ْج َّ َؼَّٕ ُى ُْ ا١ٌَ َٛ ُ٘ َّللاُ ََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Allah; O’ndan başka ilah yoktur. O sizi kıyamet günü bir araya toplayacaktır; bunda şüphe yoktur. Kimin sözü
Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?
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(Enam 6/12)

َِ ْٛ ٠َ ٌَِٰٝ  ْج َّ َؼَّٕ ُى ُْ ا١َ ٌَ َاٌش ْد َّخ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟلُ ًْ ٌِ َّ ْٓ َِب ِف
َّ ِٗ  َٔ ْف ِغٍَٰٝ ت َػ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ َ ض لُ ًْ ِ هّٰللِ َوز
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ََلُٙ َ ُْ فُٙ غ
َ ٠ َّ ِخ ََل َس١َٰ ْاٌ ِم
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ ُِش٠ ۪ ِٗ اٌََّز١ ْ۪ت ف
“Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” diye sor ve de ki “Allah'ındır.” O, ikramı bol olmayı kendi üzerine
yazmıştır. Kıyamet günü hepinizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Bunda şüphe yoktur. Ama kendilerine yazık
edenler, işte onlar buna inanmayacaklardır.

(Casiye 45/27)

ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ َ ْخ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ُغب َػخ
Göklerde ve yerde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Kıyamet saatinin geldiği o günde batıla
dalanlar kaybedeceklerdir.
(Fetih 48/13)

شا١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ َٓ٠ ٌِ۪ٗ فَ ِبَّٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىب ِف ۪شٛع
Kim Allah’a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.

(Fetih 48/14)

ساٛ
َ َ٠ ْٓ َِ ِة
َ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َ ْغ ِف ُش٠ ض
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
ُ ُّ َؼز٠َٚ شب ُء
 َوبَْ هَٚ شب ُء
ً َُّللاُ َغف
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
 ًّب١َس ۪د
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Çünkü
Allah çokça bağışlar, ikramda bulunur.

(Tur 52/12)

َُْٛ ٍْ َؼج٠َ ض
ٍ َْٛ  خٟ َ۪ٓ ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Tur 52/13)

َّٕ َُ دَػًّبَٙ َبس َج
ِ ٔ ٌَِٰٝ َْ اُُّٛذَػ٠ ََ ْٛ َ٠
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُو ْٕز ُ ُْ ِثٟ ۪بس اٌَّز
ُ ٌََّٰٕ٘ ِز ِٖ ا
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!
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(Tur 52/15)

َْْٚص ُش
ِ اَفَغ ِْذ ٌش َٰ٘زَا ا َ َْ ا َ ْٔز ُ ُْ ََل رُج
Bu da mı büyü! Bunu da mı görmüyorsunuz!”

(Casiye 45/28)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ ر ُ ْجضْٛ َ١ٌْ َ ب اَٙ  ِوزَب ِثٌَِٰٝ  اَٝ ْ۠خً ُو ًُّ ا ُ َِّ ٍخ ر ُ ْذ َٰػ١ِ ُو ًَّ ا ُ َِّ ٍخ َجبصٜر َ َٰشَٚ
Dini toplumların her birini diz çökmüş olarak göreceksin. Her toplum kendi kitabına
çağrılacak; o gün hepiniz yaptığınızın karşılığını bulacaksınız.
(İsra 17/71)

 ََلَٚ ُْ ُٙ ََ ْم َش ُ۫ ُؤَْ ِوزَبث٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ِٕ۪ٗ فَب١ّ۪ َ١ ِوزَبثَُٗ ِثٟ
ُ  ََ َٔ ْذْٛ َ٠
ِ َِ َبط ِث ِب
ٍ ُٔا ُو ًَّ اٛػ
َ ِرُٚ۫ ُ  ُْ فَ َّ ْٓ اِٙ ِب
ْ ُ٠
ً َْ۪ فَزُّٛ ٍَظ
َل١
Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar
haksızlık yapılmamış olur.

(Meryem 19/68)

َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ َّٔش َش
ُ  َس ِثّ َه ٌَٕ َْذَٛ َف
ًّب١َِّٕ َُ ِجضَٙ  َي َجْٛ  ُْ َدُٙ َّٔع َش
۪ َ١ش
ِ َٓ ص ُ َُّ ٌَُٕ ْذ١بغ
Rabbine yemin olsun ki onları ve şeytanları toplayacak, sonra cehennem ateşinin çevresinde diz çökmüş olarak
bir araya getireceğiz.

(Meryem 19/69)

ًّب١ِاٌش ْدَّٰ ِٓ ِػز
َ َ  ُْ اُٙ ُّ٠َؼَ ٍخ ا١ص ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِض َػ َّٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ ۪ش
َّ ٍَٝشذُّ َػ
Sonra belli bir kişi etrafında toplanan her bir gruptan Rahman’a en fazla başkaldıranları çekip ayıracağız.

(Meryem 19/70)

ًّب١ٍِ ص
ِ بَٙ ِ ثٌَٰٝ ْٚ َ َٓ ُ٘ ُْ ا٠ ۪ص ُ َُّ ٌَٕ َْذ ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ثِبٌَّز
Zaten Cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz"

(Meryem 19/71)

ًّب١ع
ِ  َس ِثّ َه َدزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدَُ٘ب َوبَْ َػَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ََِّلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.
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(Meryem 19/72)

َّ َٔزَ ُسَٚ اْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪ اٌَّزٟص ُ َُّ َُٕٔ ِ ّج
ًّب١ب ِج ِضَٙ ١ َ۪ٓ ف١ّ۪ ٌِ اٌظب
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, yanlışlar içinde olanları da orada diz üstü çökmüş
olarak bırakacağız.

(Casiye 45/29)

ٍََُّْٛ ك أَِّب ُوَّٕب َٔ ْغز َ ْٕ ِغ ُخ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
ِ ّ  ُى ُْ ِث ْبٌ َذ١ْ ٍََ ْٕ ِط ُك َػ٠ َٰ٘زَا ِوزَبثَُٕب
Bu, size bütünüyle gerçekleri söyleyen Kitabımızdır. Yapıp ettiğiniz her şeyi kayda
geçirmekteyiz.
(Müminun 23/62)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ٌ َ َٕب ِوز٠ْ ٌََذَٚ بَٙ  ْع َؼُٚ غب ا ََِّل
ً ف َٔ ْف
ُ ٍِّ  ََل ُٔ َىَٚ
ِ ّ  ْٕ ِط ُك ِث ْبٌ َذ٠َ بة
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Yasin 36/12)

ٓ١
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْذ ُٓ ُٔ ْذ
َ ءٍ ا َ ْدَٟ
َ َ  َٰاصَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ٍ  اِ َِ ٍبَ ُِ ۪جٟ َ۪ٕبُٖ ف١ْ ص
ْ  ُو ًَّ شَٚ ُْ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Casiye 45/30)

ُٓ ١ ُص ْاٌ ُّ ۪جْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َس ْد َّزِ۪ٗ َٰر ٌِ َهٟ ۪ ُْ فُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ٍُُ ْذ ِخ١َد ف
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, Rableri ikramı ile kuşatacaktır. Açık başarı işte budur.
(Tevbe 9/72)

ٍ د َجَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ ٍْ د َػ ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْوجَ ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪جَخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Adn cennetlerinde, ölümsüz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar
akan bahçeler ve güzel konaklar vaad etmiştir. Allah’ın rızası ise en büyük nimettir. Büyük başarı işte budur.
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(Saf 61/10)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٓ ِِ ُْ  ُى١بس ٍح ر ُ ْٕ ۪ج
َ  ِر َجٍَٰٝ ا ٘ ًَْ اَدٌُُّ ُى ُْ َػَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ِْْ  ٌْش ٌَ ُى ُْ ا١ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ َٰر ٌِ ُى ُْ َخَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ َّللاِ ِثب
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
 ًِ ه١ع ۪ج
َْ ِث هُِِٕٛ ْرُإ
َ ٟ َْ۪ فُٚر ُ َجب ِ٘ذَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
َُّْٛ ٍَُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak mücadele
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Saf 61/12)

َ َٓغب ِو
ٍ ُ ْذ ِخ ٍْ ُى ُْ َجَّٕب٠َٚ ُْ  َث ُىُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠َ
د
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بس
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ ََػ ْذ ٍْ َٰر ٌِ َه ْاٌف
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.

(Tegabun 64/9)

ُْٕٗ ُ َى ِفّ ْش َػ٠ صب ٌِ ًذب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ِٓ ُ َُ اٌزَّغَبثْٛ َ٠  َِ ْاٌ َج ّْغِ َٰر ٌِ َهْٛ َ١ٌِ ُْ َ ْج َّؼُ ُى٠ ََ ْٛ َ٠
َ ًْ َّ َ ْؼ٠َٚ ِبّٰلل
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠َٚ ِّ۪ٗـَٔبر١ِ ع
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َب اَثَذًا َٰر ٌِ َه ْاٌفَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah’a
inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden
ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

(Buruc 85/11)

ٌ َّٕ ُْ َجُٙ ٌَ د
 ُصْٛ َبس َٰر ٌِ َه ْاٌف
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞبد ر َ ْج ۪ش
ش١
ُ ْاٌ َى ۪ج
Allah’a güvenen ve iyi işler yapanların hak ettiği ise içinden ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük başarı budur.

(Casiye 45/31)

ْ۠ َٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َٓ١ِ۪  ًِب ُِ ْج ِشْٛ َ ُو ْٕز ُ ُْ لَٚ ُْ ُ  ُى ُْ فَب ْعز َ ْىجَ ْشر١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ َ۪بر٠ا اَفٍََ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰاٚ
Ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denilecektir: “Ayetlerimiz size okunmamış mıydı? Ama
kendinizi büyük görüp suçlu bir topluluğa dönüşmüştünüz.”
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(Müminun 23/105)

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

(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ َ۪بر٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََاَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ َب َِ ْؼش ََش ْاٌ ِج٠
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٰٝ ػ
َ َٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َذُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍَٰٝ  ْذَٔب َػِٙ ش
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠
َ اُٚذِٙ ش
َٓ٠ا َوبفِ ۪شَُٛٔوب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?". Diyeceklerdir ki: “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Casiye 45/32)

ُ َٔ ِْْ غب َػخُ ا
ظ ُّٓ ا ََِّل
َّ ٌ َِب اٞب لُ ٍْز ُ ُْ َِب َٔ ْذ ۪سَٙ ١ ْ۪ت ف
َّ ٌاَٚ َّللاِ َد ٌّك
 ْػذَ هَٚ َِّْ  ًَ ا١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٠غب َػخُ ََل َس
َ
َٓ١ ۪ٕ ِم١ْ َ  َِب ٔ َْذ ُٓ ِث ُّ ْغزَٚ ظًّٕب
“Allah’ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle
demiştiniz: “Kıyamet saati de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin
bir kanaate varmış değiliz.”
(Hac 22/7)

ُ َ ْج َؼ٠ ََّللا
سٛ
َّ ٌا َ َّْ اَٚ
ا َ َّْ هَٚ بَٙ ١ ْ۪ت ف
َ ٠َخٌ ََل َس١ِغب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاٌمُجِٟش َِ ْٓ ف
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır.

(Hac 22/55)

ٍَ ْٛ ٠َ اة
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرٝ ٍخ ِِ ُْٕٗ َدزه٠َ  ِِ ْشٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ضَ ا ُي اٌَّز٠َ  ََلَٚ
ُ َ ُْ َػزُٙ َ١ِأْر٠َ ْٚ َ غب َػخُ َث ْغزَخً ا
ُ١ٍ َ۪ػم
Ama O’nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da
kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.

(Mümin 40/59)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ بط ََل
َّ ٌا َِّْ ا
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ بَٙ ١ ْ۪ت ف
َ ٠َخٌ ََل َس١ِغب َػخَ َ ََٰلر
Kıyamet saati elbette gelecektir, onda şüphe yok ama insanların çoğu inanmıyor.
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(Şura 42/18)

ب ْاٌ َذ ُّك ا َ ََلَٙ َََّْٔ اُّٛ ٍَ ْؼ٠َ َٚ بَٙ ْٕ ِِ َُْٛا ُِ ْش ِفمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ب اٌَّزَٙ  ْغز َ ْؼ ِج ًُ ِث٠َ
 ٍذ١ظ ََل ٍي َث ۪ؼ
َّ ٌ اَْٟ ِفٚبس
ُ َّ ُ٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ٟ ۪غب َػ ِخ ٌَف
Ona inanmayanlar, hemen gelmesini isterler ama inananların içleri ürperir. Çünkü onun, kaçınılmaz gerçek
olduğunu bilirler. Bilin ki kıyamet saati konusunda tartışanlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Casiye 45/33)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ِ۪ٗا ثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ ِ َدبقَ ثَٚ اٍُِّٛ ّـَٔبدُ َِب َػ١ِ ع
َ ُْ ُٙ ٌَ ثَذَاَٚ
Yaptıklarının kötü olanları ortaya çıkacak, hafife aldıkları başlarına gelecektir.
(Zümer 39/47)

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

(Zümer 39/48)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َدبقَ ِثَٚ اُٛغج
َ ّـَٔبدُ َِب َو١ِ ع
َ ُْ ُٙ ٌَ  َثذَاَٚ
İşledikleri bütün günahlar önlerine dökülecek; hafife aldıkları o şey başlarına gelecektir.

(Zümer 39/55)

ا َ ْٔز ُ ُْ ََلَٚ ًاة ثَ ْغزَخ
ُ ََ ُى ُُ ْاٌؼَز١َِأْر٠ ْْ َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ْ ٌَِغَٓ َِب ا ُ ْٔ ِض َي ا
َ ا ا َ ْدُٛارَّجِؼَٚ
َْٚر َ ْشؼُ ُش
Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun.

(Zümer 39/56)

ْ  َِب فَ َّشٍَٰٝ  َػَٝب َد ْغ َش َٰر٠ ظ
َٓ٠بخ ۪ش
َّ ٌا ِْْ ُو ْٕذُ ٌَ َِّٓ اَٚ َِّللا
ِ غ
ت ه
ٌ  َي َٔ ْفُٛا َ ْْ رَم
ِ ْٕ  َجٟ ۪غذُ ف
Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife
alanlardandım.”
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(Zümer 39/57)

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

(Zümer 39/58)

َٓ١ َِْ۪ٕ َِِٓ ْاٌ ُّ ْذغٛ َو َّشح ً فَب َ ُوٟ ٌ۪ َّْ َ  اْٛ ٌَ اة
َ َ ْاٌ َؼزَٜٓ ر َ َش١ َي ۪دُٛ رَمْٚ َ ا
Azabı görünce şöyle de diyebilir: “Keşke elimde bir fırsat daha olsa da güzel davrananlardan olsam.”

(Zümer 39/59)

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

(Casiye 45/34)

َٓ٠َبص ۪ش
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ  ِِ ُى ُْ َٰ٘زَاْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِمَب َء١ ُى ُْ َو َّب ٔ َ۪غ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ َ١ٌ ًَ ْا١ ۪لَٚ
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz.
Varacağınız yer ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.
(Araf 7/51)

ا ٌِمَب َءٛغ
ُ َٔ  ُْ َو َّبُٙ ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ َ١ٌَب فَ ْب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َذُٙ ْغ ََّشرَٚ ٌَ ِؼجًبَٚ اًٛ ْٙ ٌَ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌََّز
ََُْٚ ْج َذذ٠ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛٔ َِب َوبَٚ  ُْ َٰ٘زَاِٙ ِِ ْٛ َ٠
Dünya hayatına aldanarak dinlerini oyuncak haline getirenlerin bugünkü karşılaşmayı unutup bile bile yalana
sarılmalarına benzer biçimde biz de bugün onları unuturuz.

(Ta Ha 20/124)

ُ ٔ َْذَٚ ظ ْٕ ًىب
ٝ َّْٰ َّ ِخ اَػ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُٖش ُش
َ ١ فَب َِّْ ٌَُٗ َِ ۪ؼٞض َػ ْٓ ِر ْو ۪ش
َ ًشخ
َ  َِ ْٓ اَػ َْشَٚ
Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kalkış günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

(Ta Ha 20/125)

شا١
ً لَ ْذ ُو ْٕذُ ثَ ۪صَٚ ٝ َّْٰ اَػٟ َ۪ٕلَب َي َسةّ ِ ٌِ َُ َدش َْشر
Der ki “Ey Rabbim! Beni neden kör olarak getirdin, hâlbuki benim gözlerim görüyordu?”
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(Ta Ha 20/126)

ٝ َٰ ََ ر ُ ْٕغْٛ ١َ ٌ َو َٰز ٌِ َه ْاَٚ بَٙ َ ز١برَُٕب فَٕ َ۪غ٠َ لَب َي َو َٰز ٌِ َه اَرَزْ َه َٰا
Allah der ki: “Doğru ama ayetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun, bu gün de aynı şekilde sen
unutuluyorsun.”

(Ta Ha 20/127)

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

(Secde 32/14)

ٍََُّْٛ اة ْاٌ ُخ ٍْ ِذ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ َٕب ُو١ ۪ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا أَِّب َٔغْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِمَب َء١ا ِث َّب ٔ َ۪غُٛلُٚفَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın." deriz.

(Casiye 45/35)

 ََلَٚ بَٙ ْٕ ِِ َُْٛ ْخ َش ُج٠  ََ ََلْٛ ١َ ٌب فَ ْب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ غ ََّشرْ ُى ُُ ْاٌ َذَٚ اًٚ َّللاِ ُ٘ ُض
ِ ب٠َ َٰر ٌِ ُى ُْ ِثبََّٔ ُى ُُ ار َّ َخ ْزر ُ ُْ َٰا
د ه
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘
Bu kararın sebebi şudur: Allah’ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı.
Bunlar oradan çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.
(Nahl 16/84)

ُ  ََ َٔ ْج َؼْٛ ٠َ َٚ
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪إْ رَ ُْ ٌٍَِّز٠ ذًا ص ُ َُّ ََل١َ۪ٙ ش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Rum 30/57)

َ َٓ٠ َ۪ ْٕفَ ُغ اٌَّز٠  َِئِ ٍز ََلْٛ َ١َف
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ُٙ ُ ا َِ ْؼز َِسرُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah’ı razı etmeleri de istenmeyecektir.
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(Mümin 40/52)

َّ  ْٕفَ ُغ٠َ  ََ ََلْٛ ٠َ
 ُء اٌذ َِّاسٛع
ُ ُْ ُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْؼَٕخُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ُ َٓ َِ ْؼز َِسر١ّ۪ ٌِ اٌظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.

(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ أَِّ َّب ر ُ ْجضْٛ ١َ ٌا ْاٚا ََل ر َ ْؼزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َب ا٠َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kâfirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Casiye 45/36)

َِ ه
َٓ١ّ۪ ٌَض َسةّ ِ ْاٌ َؼب
ِ اَٛ ََّّٰلِلَفِ ْاٌ َذ ّْذُ َسةّ ِ اٌغ
ِ  َسةّ ِ ْاَلَ ْسَٚ د
Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir ve tüm
varlıkların Rabbidir.
(Sebe 34/1)

َٰ ْ ٌَُِٟٗ ْاٌ َذ ّْذُ فَٚ ض
َٛ ُ٘ َٚ ِاَل ِخ َشح
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ٌَُٗ َِب فٞ ۪ا َ ٌْ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّز
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ش١
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ْاٌ َذ ۪ى
Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Her şeyi güzel yapmak,
Ahirette de ona mahsustur. O, doğru karar verir, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Casiye 45/37)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ٍۖ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟب ُء ِف٠َ ٌَُٗ ْاٌ ِىج ِْشَٚ
Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O’ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren
O’dur.
(İsra 17/111)

ٌ  ُى ْٓ ٌَُٗ ش َ۪ش٠َ ُْ ٌََٚ ٌَذًاَٚ ز َّ ِخ ْز٠َ ُْ ٌَ ٞ ۪لُ ًِ ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزَٚ
َِِٓ ٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠
شا١
ً  َو ِجّ ْشُٖ ر َ ْى ۪جَٚ اٌزُّ ِّي
De ki: “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O’nun büyüklüğünü iyi kavra. O’nu yücelttikçe yücelt.”
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