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

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

(Ahkaf 46/1)

ْ َٰد
HA! MİM!

(Ahkaf 46/2)

ْ٤ِ ٌ۪ ض ْاُ َذ٣
ة َِٖٓ ه
ِ  َُ ْاُ ٌِزَب٣ر َ ْ٘ ۪ض
ِ َّللاِ ْاُ َؼ ۪ض
Bu Kitap, üstün olan ve doğru kararlar veren Allah tarafından indirilmiştir.

(Ahkaf 46/3)

ا َػ َّٔبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ٠ۜ ًّٔ غ
ِ اَٞ َََّٰٔٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغ
َ ُٓ ٍَ ا َ َجَٝ ن
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٔب ا َِّْل ِث ْبُ َذُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َُٕٞا ُٓ ْؼ ِشظٝا ُ ْٗز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar
olarak yarattık. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.
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(Rum 30/8)

ٍَ ا َ َجَٝ ن
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
 ْ۠ ْْ َٓب َخَِنَ هِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ ۪ا كَٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٔب ا َِّْل ِث ْبُ َذُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َٕٝ ْْ َُ ٌَب ِك ُشِٜ ّبئ َس ِث
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ٠ۜ ًّٔ غ
َ ُٓ
ِ ِ۬ َبط ِث ِِو
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.

(Duhan 44/38)

َٖ٤ َٔب َْل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, oyun olsun diye yaratmadık.

(Duhan 44/39)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ َْلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ن
ِ ّ  َٔب ا َِّْل ِث ْبُ َذُٛ َٓب َخَِ ْوَ٘ب
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Casiye 45/22)

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

(Ahkaf 46/4)

٢ِ ْْ ِش ْش ٌى كُٜ َُ ّْ َ ض ا
ٕ هُٝ
ِ ا َِٖٓ ْاْلَ ْسُٞ َٓبرَا َخَِو٢ َّ۪ٗٝللاِ ا َ ُس
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْذػ٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َٖ٤ ۪صبدِه
ِ ۜ اَٞ ََّٰٔاُغ
ٍ  ِث ٌِزَب٢ ُ۪ٗٞز٣د ۪ا
َ ْْ ُ بسحٍ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
َ َ  اَصْٝ َ زَا اَٰٛ َِ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
De ki: “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne olduklarına baksanıza! Gösterin
bana, yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa göklerde bir payları mı var? Söyledikleriniz içinize
yatıyorsa bu konuda bana, daha önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin.”
(Nahl 16/20)

ۜ ُُ ْخَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـب٤ش
َٕٞ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ًٔ َ ََُٕٞ ْخُِو٣ َّللاِ َْل
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri yaratılmış
durumdadırlar.
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(Nahl 16/21)

َۙ  ْشؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ٍبء٤َ  ُْش ا َ ْد٤اد َؿ
ٌ َٞ ْٓ َ ا
َُُٕٞ ْج َؼض٣ ََّٕب٣ََٕ اٝ
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.

(Hac 22/73)

ۜ
ا رُثَبثًبَُٞ ْخُِو٣ ْٖ َُ َِّللا
ُ بط
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََب ا٣
َ ظ ِش
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّزَُٚ اُٞة َٓض َ ٌَ َكب ْعز َ ِٔؼ
ْ َٔ ُ ْاَٝ ت
َّ ق
ةٞ
َ بة
ْ ِٞ ََُٝ
ُ ُِط
ُ ُِ اُطب
ُ َ ُْ اُزُّثُٜ َ ْغُِ ْج٣ ِْٕ اَٝ ُٚۜ َُ اُٞاجز َ َٔؼ
َ ُٚۜ ْ٘ ِٓ َُُٙٝ ْغز َ ْ٘ ِوز٣ ْـًٔب َْل٤ش
َ ُظؼ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

(Furkan 25/2)

ٌ ش ۪ش
َ َُُٚ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ َُذًاَٝ ز َّ ِخ ْز٣َ ْْ ََُٝ ض
َ َخَِنَٝ  ْاُ ُٔ ِْ ِي٢ي ِك٣
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪اََُّز
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
شا٣
َ ََّ ًُ
ً ُ۪ ر َ ْوذٙءٍ كَوَذ ََّس٢ْ ش
Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hâkimiyette ortağı vardır. O, her şeyi
yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur.

(Furkan 25/3)

 َْلَٝ ظ ًّشا
َ َُٕٞ ْخُِو٣َ خً َْلَٜ ُِ ۪ َٰاُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
َ ْْ ِٜ َٕ ِْلَ ْٗلُ ِغٌُٞ ِِ ْٔ ٣َ  َْلَٝ َُُٕٞ ْخ َِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ش
ُ ُٗ  َْلَٝ ً حٞ٤َٰ  َْل َدَٝ رًبْٞ َٓ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ  َْلَٝ َٗ ْلؼًب
ساٞ
ً ش
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

(Fatır 35/40)

ُ ْْ ُ ز٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ۜ ٕ هُٝ
ْْ ُٜ َُ ّْ َ ض ا
ِ ا َِٖٓ ْاْلَ ْسُٞ َٓبرَا َخ َِو٢ َّ۪ٗٝللاِ ا َ ُس
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ش َش ًَب َء ًُ ُْ اَُّز
َّ ُ َ ِؼذ٣ ِْٕ ُ ثَ َْ اْٚ٘ ِٓ ذ
ٍ َّ٘٤ِ َ ث٠َِٰ  ْْ َػُٜ َ ْْ ًِزَبثًب كُٛ َ٘ب٤ْ َ د ا َ ّْ َٰار
ْْ ُٜ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِش ْش ٌى ك
ُ َٕ ثَ ْؼُٞٔ ُِ اُظب
ُ عب ا َِّْل
ساٝ
ً ثَ ْؼ
ً ؿ ُش
De ki: "Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana; onlar yerin hangi
parçasını yaratmışlar. Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı
kullanıyorlar? Hayır; o zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaatte bulunur.”
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(Ahkaf 46/5)

ْٖ  ْْ َػُٛ َٝ  َٔ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ُ اَُٚ ت٤
ُ َ ْغز َ ۪ج٣ َّللاِ َٓ ْٖ َْل
ُ َ ْذ٣ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ ظ
ٕ هُٝ
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
َُِِٕٞ ْْ ؿَبكِٜ ِدُ َػبئ
Allah ile arasına koyarak, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda
bulunandan daha sapık kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.
(Hac 22/12)

ُ ذ٤ اُع َََّل ٍُ ْاُجَ ۪ؼَٞ ُٛ ُ َٰر ُِ َيٚۜ َُ ْ٘لَؼ٣  َٓب َْلَٝ ُٙع ُّش
ُ َ٣ َّللاِ َٓب َْل
ُ َ ْذ٣
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
Allah ile araya, kendisine zarar vermeyecek ve bir yararı da olmayacak şeyi koyarak yardıma çağırır. İşte bu, pek
derin bir sapıklıktır.

(Fatır 35/14)

ََٕٝ ٌْلُ ُش٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ ْْ ۜ ٌُ َُ اُٞا َٓب ا ْعز َ َجبثُٞع ِٔؼ
ُ ا ِْٕ ر َ ْذ
َ ْٞ ََُٝ ْْ ًُ ا دُ َػب َءَُٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ َْلُٛ ٞػ
ش٤
ٍ َُ٘جِّئ ُ َي ِٓضْ َُ خ َ۪ج٣  َْلَٝ ْْ ۜ ٌُ ًِ ثِش ِْش
Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler: Kıyamet gününde de sizin onları ortak
saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi haber vermez.

(Yunus 10/28)

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

(Yunus 10/29)

َٖ٤ َِِ۪٘ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَُّ٘ب َػ ْٖ ِػ َجبدَرِ ٌُ ْْ َُـَبك٤ْ  َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ذًا َث٤َٜ۪ بّٰللِ ش
 ِث ه٠كَ ٌَ َٰل
“Aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize kulluk ettiğinizi, gerçekten fark edememiştik.”
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(Ahkaf 46/6)

َٖ٣ ْْ ًَبكِ ۪شِٜ ِا ثِ ِؼجَبدَرُٞٗ ًَبَٝ  ْْ ا َ ْػذَا ًءُٜ َُ اُٞٗبط ًَب
ُ َُّ٘اِرَا ُدش َِش اَٝ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu
kabul etmeyeceklerdir.
(Meryem 19/81)

 ْْ ِػ ًّض َۙاُٜ َُ اٌُُٞٗٞ َ٤ُِ ًخَٜ ُِ َّللاِ َٰا
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
Kendileri için bir şeref ve itibar kaynağı olsunlar diye Allah ile aralarına ilahlar koydular.

(Meryem 19/82)

ظذًّا
ِ ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػٌُُٞٗٞ َ٣َٝ ْْ ِٜ َِٕ ِث ِؼجَبدَرَٝ ٌْلُ ُش٤ع
َ ًَ َّ َۜل
Öyle bir şey asla olamaz! Onlar, bunların yaptıkları kulluğu kabul etmeyecek ve karşılarında yer alacaklardır.

(Kasas 28/62)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اُٞو٤َ َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ اَُّز١
ِ ًَ ش َش
َ بء
Allah onlara şöyle seslenecektir: “Bana eş olarak kurguladıklarınız nerede?”.

(Kasas 28/63)

 َْي٤ََُِ٘ب رَجَ َّشأَْٗب ا٣ْ ََٞ  ْْ ًَ َٔب ؿُٛ َ٘ب٣ْ َٞ َ٘ب ا َ ْؿ٣ْ َٞ َٖ ا َ ْؿ٣ ۪ ِ۬ ُإ َْل ِء اَُّزَٰٛ  ٍُ َسثََّ٘بْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َد َّن َػ٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
ََُٕٝ ْؼجُذ٣ َّبَٗب٣ِا اَُٞٗٓب ًَب
Cezayı hak edenler diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar, hayallere daldırdığımız kimselerdir; tıpkı bizim daldığımız
gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik.”

(Ahkaf 46/7)

ٍ َّ٘ب٤ِ َبرَُ٘ب ث٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْاِرَا رُزَٝ
ٌٖ ۜ ٤زَا ِع ْذ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ ْْ َۙ ُٛ ن َُ َّٔب َجب َء
ِ ّ ا ُِ ِْ َذَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪د هَب ٍَ اَُّز
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, kendilerine gelen gerçekleri görmek
istemeyenler şöyle derler: “Bu apaçık büyüdür!”
(Yunus 10/76)

ٌ زَا َُغ ِْذ ٌش ُٓ ۪جَٰٛ َِّٕ ا اُُٞ ُْ ْاُ َذ ُّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب هَبُٛ كََِ َّٔب َجب َء
ٖ٤
Bizim katımızdan olduğu belli olan o gerçek onlara gelince: “Bu apaçık bir sihir!” dediler.
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(Sebe 34/43)

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

(Sebe 34/44)

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

(Enam 6/7)

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

(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُٕٞع٤ ۪ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب رُلَٞ ُٛ ْـًٔ ۜب٤ش
 َِٖٓ ه٢ ُ۪ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ ُ كَ ََل رُٚز٣ْ ُ هُ َْ ا ِِٕ ا ْكز َ َشٚۜ ٣َٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
ُْ ٤اُش ۪د
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َٝ ْْ ۜ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ ۪ شٚ ِث٠ ًَ َٰلِٚ ۜ ٤ ۪ك
Yoksa: “Onu kendisi uydurup Allah’a mal etti.” mi diyorlar? De ki: “Uydurup Allah’a mal
ettiysem beni hiç bir şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığınız dedikoduları çok iyi
bilir. Sizinle benim aramda Allah’ın şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”
(Furkan 25/4)

ُ َٕ كَوَ ْذ َجب ُ۫ ُؤٝ ٌّ َٰاخ َُشْٞ َ هِٚ ٤ْ َُِ َػَٚٗػب
ظ ِْ ًٔب
َ َ اَٝ ُٚ٣زَا ا َِّْل اِ ْك ٌۨ ٌي ا ْكز َ َٰشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ساٝ
ً  ُصَٝ
Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu sadece, Muhammed‟in uydurup Allah‟a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip
de ona yardım ediyor.” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.
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(Yunus 10/37)

ََ ٤ر َ ْل ۪صَٝ ِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤َ ث١ ۪نَ اَُّز٣ ۪صذ
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ رَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ دُٟ ْلز َ َٰش٣ ْٕ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ اَٰٛ َٕ َٓب ًَبَٝ
ْ۠ ۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َسةّ ِ ْاُ َؼبِٚ ٤ ْ۪ت ك
َٖ٤
ِ ْاُ ٌِزَب
َ ٣ة َْل َس
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla
doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan
kitaptır.

(Hakka 69/44)

َِ َۙ ٣ٝط ْاْلَهَ ۪ب
َ َ٘ب َث ْؼ٤ْ َِ ٍَ َػَّٞ َ رَوْٞ ََُٝ
Muhammed, Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٖ٤
ِ َۙ ۪ٔ َ٤ُُ ثِ ْبْٚ٘ ِٓ َْلَ َخ ْزَٗب
Onu kıskıvrak yakalar,

(Hakka 69/46)

َ َص ُ َّْ َُو
َٖ٤ ۪رَٞ ُُ ْاْٚ٘ ِٓ ط ْؼَ٘ب
Şah damarını koparırdık.

(Hakka 69/47)

َٖ٣بج ۪ض
ِ ُ َدْٚ٘ كَ َٔب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َد ٍذ َػ
İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.

(Ahkaf 46/9)

٢
ً هُ َْ َٓب ًُ ْ٘ذُ ثِ ْذ
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ػب
َّ َُ ِ ا٠ َٰدُٞ٣  َْل ِث ٌُ ۜ ْْ ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا َِّْل َٓبَٝ ٢ُ ْل َؼ َُ ۪ث٣  َٓب١ َٓب ا َ ْد ۪سَٝ َِ ع
ٌ ش ُٓ ۪ج٣
ٖ٤
ٌ ۪ َٓب اَٗ َِ۬ب ا َِّْل َٗزَٝ
De ki: “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben
sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.”
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(Enam 6/50)

 ََِٓ ٌي ا ِْٕ اَر َّ ِج ُغ ا َِّْل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ اُٞ َْل اَهَٝ ْت
 خَضَ ا ِئ ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ َْل اَه
َ ٤َ َْل ا َ ْػَِ ُْ ْاُـَٝ َِّللا
َٕٝش اَكَ ََل رَزَلَ ٌَّ ُش٤
ُ ۜ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاْلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ ۜ َُِ ا٠ َٰدُٞ٣ َٓب
De ki “Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Size, ben bir meleğim de
demiyorum. Bana ne vahyedilirse ben ona uyarım.” De ki “Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez
misiniz?”

(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
ۜ بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اْل
ٌ ٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ َْل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ َٔب اَٗ َِ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓض٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ ۪٘ذٌ ِٓ ْٖ َثِٛ ذَ شَبِٜ ش
َ َٝ ۪ٚ ًَلَ ْشر ُ ْْ ِثَٝ َِّللا
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاَ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ا ْعز َ ٌْ َج ْشر ُ ۜ ْْ ا َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰب
De ki: “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları’ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin
dengi olduğuna şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu
nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola
getirmez.”
(Bakara 2/99)

ٍ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ ب٣َ  َْي َٰا٤ََُُِوَ ْذ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب اَٝ
َُٕٞب ا َِّْل ْاُلَب ِعوَٜ  ٌْلُ ُش ِث٣َ  َٓبَٝ د
Sana, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlik edemez.

(Bakara 2/100)

ٌ ُ كَ ۪شَٙذًا َٗجَزْٜ ا َػُٝذَٛ  ًَُِّ َٔب َػبَٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٛ  ۜ ْْ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُشُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Bunlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden birtakımı, yükümlülüklerini üstünden atar; değil mi? Aslında
bunların çoğu inanıp güvenmezler.

(Şuara 26/192)

ۜ ۪ٔ َُ َُ َسةّ ِ ْاُ َؼب٣ُ َُز َ ْ٘ ۪ضَِّٚٗاَٝ
َٖ٤
O Kur‟ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Şuara 26/193)

ُ َۙ ۪ٓ َ ُح ْاْلٝاُش
ٖ٤
ُّ ِٚ َٗضَ ٍَ ِث
Onu güvenilir Ruh indirmiştir.

(Şuara 26/194)

َۙ َٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْ٘ز ِ۪سٌُٞ َ  هَ ِْ ِج َي ُِز٠َِٰ َػ
َٖ٣
Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın.

(Şuara 26/195)

ٖ٤
َ ِِ ِث
ٍ ۜ  ٍ ُٓ ۪ج٢
ٍ غ
ّ بٕ َػ َش ِث
Apaçık Arap diliyledir.

(Şuara 26/196)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ُصثُ ِش ْاْل٢ ُ۪ َُلَِّٚٗاَٝ
Kur‟ân, elbette öncekilerin zebûrlarında da vardı.

(Şuara 26/197)

ََ ۜ ٣ اِ ْع َش ۪اء٢ َ۪٘ػََِٰٔ ِ۬ ُإا ث
ُ َُٚٔ ََِ ْؼ٣ ْٕ َ َخً ا٣ ْْ َٰاُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ َ ا
İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi, onlar için bir belge değil midir?

(Ahkaf 46/11)

۪ٚا ِثُٝزَذْٜ َ٣ ْْ َُ اِ ْرَٝ ِٚ ۜ ٤ْ ََُِٗب اُٞع َجو
َ  ًْشا َٓب٤ ًَبَٕ َخْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ٌْ ٣ ۪زَا اِ ْك ٌي هَذَٰٛ ََُُُٕٞٞو٤غ
َ َك
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bu kitaba inananlarla ilgili olarak şöyle derler: “İyi bir şey
olsaydı onlardan önce ona biz inanırdık!” Onunla yola gelmeyi istemediklerinden “Bu eski bir
yalan!” diyeceklerdir.
(Bakara 2/13 )

ب ُءَٜ َغل
ُّ ُ ُْ اُٛ ْْ ُٜ َِّٗب ۜ ُء ا َ َْل اَٜ َغل
ُّ ُا اَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٔب َٰا ََٖٓ اُُٞبط هَب
ُ َُّ٘ا ًَ َٔب َٰا ََٖٓ اُِٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  َُٰ ٌِ ْٖ َْلَٝ
Onlara: “Allah‟a, diğer insanların güvendiği gibi güvenin.” denince: “O akılsızların güvendiği gibi mi
güveneceğiz?” derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.
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(Bakara 2/137 )

َُّللا
 ُْ هُٜ ٌَ ٤ ۪ ٌْل٤َ غ
َ َم ك
ٍ  ِشوَب٢ ۪ ْْ كُٛ ا كَ ِبَّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ۪ كَوَ ِذ اٚا ِث ِٔضْ َِ َٓب َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَُٞ٘ٓ كَب ِْٕ َٰا
ُْ ۜ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ
Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar, yola gelmiş olurlar. Yüz çevirirlerse, tam bir parçalanma içine girerler.
Onlara karşı Allah sana yetecektir. Dinleyen ve bilen O‟dur.

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ صذ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ز َِس اَُّز٤ُِ ًّب٤ِغبًٗب َػ َشث
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ ً َس ْد َٔ ۜخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠ َٰعُٞٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ بة
ۗ ُٔ َِظ
َ
َٖ٤ ِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْذغٟثُ ْش َٰشَٝ اٞ
Ondan önce Musa’nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah’ın ikramıydı. Onu tasdik eden
bu kitap da Arap diliyle indirilmiştir ki zalimleri uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde
olsun.
(Hud 11/17)

ً َس ْد َٔ ۜخَٝ  اِ َٓب ًٓب٠ َٰعُٞٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ ُْٚ٘ ِٓ ٌذِٛ ُ شَبَُِْٙٞز٣َٝ َِّّ۪ٚ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٤َ ث٠َِٰ اَكَ َٔ ْٖ ًَبَٕ َػ
َُُّٚٗ ِاْٚ٘ ِٓ َ ٍخ٣ ِٓ ْش٢ ُ۪ كَ ََل ر َيُ كُٙ ِػذْٞ َٓ بس
ُ َُّ٘ة كَب
ِ ۪ َِٖٓ ْاْلَ ْدضَ اَِٚ ٌْلُ ْش ث٣ ْٖ َٓ َٝ ٚۜ ۪ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َُٰئِ َيِٝ۬ ُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط َْل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ْاُ َذ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa‟nın kitabı vardır. O‟na işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten gelirse
varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama insanların çoğu
ona inanmazlar.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاْلَ ْشَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣  َُٰئِ َيِٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثً ۜب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤
 ْْ ا َ َْل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَزَث٣ ۪ ِ۬ ُإ َْل ِء اَُّزَٰٛ
Bir yalanı Allah‟a atfedenden daha yanlış kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah, bu yanlışı yapanları dışlar.
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(Ahkaf 46/13)

َُٕٞٗ ََ ْذض٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ا َسثَُّ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌ َْٞ ا كَ ََل خُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
“Rabbimiz Allah’tır.” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.
(Enam 6/48)

ّ ََٖ ا َِّْل ُٓج٤ ِ۪ع
 َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ اَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰا٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ش ِ۪ش
ٌ َْٞ صَِ َخ كَ ََل خ
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ ََ ْذض٣ ْْ ُٛ
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Enbiya 21/101)

َۙ ب ُٓ ْج َؼذَٜ ْ٘  َُٰ ِئ َي َػِٝ۬ ُ  ا٠َۙ َٰ٘  ْْ َِّٓ٘ب ْاُ ُذ ْغُٜ َُ ذ
ْ َع َجو
َُٕٝ
َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.

(Enbiya 21/102)

ْ َٜ َ  َٓب ا ْشز٢ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ غ
َُٕٝ ْْ خَب ُِذُٜ غ
ُ ُذ ا َ ْٗل
َ ٤َٕ َد ۪غَُٞ ْغ َٔؼ٣ َْل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Enbiya 21/103)

ۜ
ُ َ ُْ ْاُلَضُٜ ُٗ ْذ ُض٣َ َْل
َُٕٝػذ
َ ُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر١ ۪ ُٓ ٌُ ُْ اَُّزْٞ ٣َ زَاَٰٛ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُٜ ٤رَزََِوهَٝ ع ْاْلَ ًْجَ ُش
O en büyük korku bile onları üzmeyecek, onları Melekler karşılayarak: “İşte size söz verilen gün bugündür.”
diyeceklerdir.

(Fussilet 41/30)

اُٞٗ َ َْل ر َ ْذضَٝ اُٞ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُ ا َ َّْل رَخَبكِٜ ٤ْ َِا رَزَ٘ ََّض ٍُ َػُٞٓ َّللاُ ص ُ َّْ ا ْعزَوَب
ا َسثَُّ٘ب هَُُٖٞ هَب٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝػذ
َ ُٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٢ ۪ا ثِ ْبُ َجَّ٘ ِخ اَُّزٝا َ ْثش ُِشَٝ
“Rabbimiz Allah‟tır.” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın, kaygılanmayın; size
söz verilen Cennet‟le sevinin.”
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(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ٢ ِكَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ب ِ۬ ُؤ ًُ ْْ ِك٤َ ُِ ْٝ َ ٗ َْذ ُٖ ا
ب َٓبَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ غ
ُ ُ ا َ ْٗل٢ٜ۪ َ ب َٓب ر َ ْشزَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ اْل ِخ َش ِح
ۜ رَذَّػ
َُٕٞ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey
sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.”

(Ahkaf 46/14)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗب َجضَ ا ًء ِث َٔب ًَبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بة ْاُ َجَّ٘ ِخ خَب ُِذ
ُ ص َذ
ْ َ  َُٰئِ َي اِٝ۬ ُ ا
İşte Cennet ahalisi onlardır; yaptıkları işlere karşılık olarak orada ölümsüz olacaklardır.

(Ahkaf 46/15)

ُُُٚصب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ص
َّ َٝ َٝ
َ َٝ َٝ بًٛ ُ ًُ ْشُّٚٓ ُ ُ اْٚغبًٗ ۜب َد ََِٔز
َ  ا ِْدِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ غبَٕ ِث
َ ْٗ اْل
َ ِكَٝ ُُِْٚٔ  َدَٝ  ۜبًٛ ُ ًُ ْشْٚظ َؼز
ُ َ  اِرَا ثََِ َؾ ا٠ ًش ۜا َدز هْٜ ش
 ا َ ْٕ ا َ ْش ٌُ َش ِٗ ْؼ َٔز َ َي٢ ْ۪٘ ِصػْٝ َ عَ٘ َۙخً هَب ٍَ َسةّ ِ ا
َ َُٕٞص َ َِٰض
َ َٖ٤ َثَِ َؾ ا َ ْس َث ۪ؼَٝ َُّٙشذ
َٰ صب ُِ ًذب ر َ ْش
٢ّ۪ٗ ِ ا٢ َّ۪ز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ ك٢ ُ۪ ص ِِ ْخ
َ ْٔ َ ا َ ْٗؼ٢ ۪اَُّز
ْ َ اَٝ ُٚ٤ظ
َ ََ َٔ ا َ ْٕ ا َ ْػَٝ ١
َّ َا ُِذَٝ ٠َِٰ  َػَٝ ٢
َّ َِذ َػ
َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ّ۪ٗ ِاَٝ  َْي٤َُِر ُ ْجذُ ا
Biz insana, ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Anası onu zahmetle taşımış ve zahmetle
doğurmuştur. Onu taşımasıyla sütten kesmesi otuz ay sürer. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli
haline gelir ve kırk yaşına da erişirse der ki: “Ey Rabbim! Fırsat ver de bana ve ana babama
verdiğin nimetlere karşılık görevlerimi yerine getireyim. Razı olacağın iyi işler yapayım.
Soyumdan gelenleri de benim için iyi evlatlar eyle. Ben sana döndüm, sana tam teslim olan
Müslümanlardanım.”
(İsra 17/23)

َٰ َهَٝ
ْٝ َ  َٔب اُٛ َُ ْجُِـ ََّٖ ِػ ْ٘ذَ َى ْاُ ٌِجَ َش ا َ َدذ٣ غبًٗ ۜب اِ َّٓب
َ  ِْٖ ا ِْد٣َا ُِذَٞ ُثِ ْبَٝ َُّٙب٣ِا ا َِّْل اُٝ َسث َُّي ا َ َّْل ر َ ْؼجُذ٠ع
 ًٔب٣ ًْل ًَ ۪شْٞ َ َٔب هُٜ َُ َْ ُهَٝ  َٔبُٛ  ْشَٜ ْ٘ َ  َْل رَٝ ف
ٍ ّ ُ  َٔب اُٜ َُ َْ ُ َٔب كَ ََل رَوُٛ ًِ ََل
Rabbin kararını vermiştir; O‟ndan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ve anaya babaya iyilikte bulunacaksınız!
Onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlayacak olursa onlara “Of!” bile deme ve ilgisiz davranma! İkisine de
saygı dolu sözler söyle.
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(İsra 17/24)

ْ َٝ
ش ۜا٤
ْ اخ ِل
ْ ِ ّهُ َْ َسةَٝ اُش ْد َٔ ِخ
َّ َِٖٓ ٍِّ ُّ َٔب َجَ٘ب َح اُزُٜ َُ ط
ً ص ۪ـ
َ ٢ ۪ٗب٤َ َّ َٔب ًَ َٔب َسثُٜ ْٔ اس َد
Onları merhamet kanatlarının altına al. De ki: “Rabbim! Küçükken onlar beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse Sen
de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun.”

(İbrahim 14/41)

بة
ُ غ
َ  ُّ ْاُ ِذُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ ١
َّ َا ُِذَٞ ُِ َٝ ٢ ُ۪ َسثََّ٘ب ا ْؿ ِل ْش
Rabbimiz! Hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün inanıp güvenenleri bağışla.”

(Lokman 31/14)

٢ ُ۪  ِْٖ ا َ ِٕ ا ْش ٌُ ْش٤َٓ ػب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ص
َّ َٝ َٝ
َ ٢ ُ۪ كُُٚصب
َ ْٗ اْل
َ ِكَٝ ٍٖ ْٛ َٝ ٠َِٰ ً٘ب َػْٛ َٝ ُُّٚٓ ُ ُ اْٚ َد ََِٔزِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ ِغبَٕ ث
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ص٢
َّ َُِ ۜ َْي ا٣َا ُِذَٞ ُِ َٝ
Biz insana, ana ve babasına karşı görev yükledik; anası onu, üst üste gelen güçlüklerle taşımıştır. Sütten
kesilmesi iki yıl içindedir. Ey insan! Hem bana, hem de anana ve babana olan şükran borcunu öde. Dönüşünüz
banadır.

(Ahkaf 46/16)

ة ْاُ َجَّ٘ ۜ ِخ
ْ َ  ا٢ ۪ ْْ كِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
ِ ص َذب
َ َُ ََّٖ َٗزَوَج٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزِٝ۬ ُ ا
َ ْٖ  ُص َػَٝٗز َ َج َبَٝ اُِِٞٔ غَٖ َٓب َػ
َ  ْْ ا َ ْدُٜ ْ٘ ػ
َُٕٝػذ
ّ ِ ُ ْػذَ اَٝ
َ ُٞ٣ اُٞٗ ًَب١ ۪م اَُّز
ِ ص ْذ
İşte bunlar, kendilerine verilen söz gereği, kabahatlerine bakmayıp yaptıklarının en güzelini
esas alarak Cennet ahalisi arasına soktuğumuz kimselerdir.
(Nisa 4/31)

 ًٔب٣ُٗ ْذ ِخ ِْ ٌُ ْْ ُٓ ْذخ ًََل ًَ ۪شَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔبر٤ِ ع
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ُٗ ٌَ ِلّ ْش َػْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ ُ ا ًَجَبئِ َش َٓب رُٞا ِْٕ ر َ ْجزَِ٘ج
Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.

(Tevbe 9/121)

َ  ْو٣َ  َْلَٝ ً شح٤
َُّللا
 ُْ هُٜ ٣َ َ ْج ِض٤ُِ ْْ ُٜ َُ ت
َ ًِب ا َِّْل ًُز٣ا ِدَٝ َُٕٞطؼ
َ ًَٕ َٗلَوَخُُٞ ْ٘ ِلو٣  َْلَٝ
َ  َْل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ص ۪ـ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗغَٖ َٓب ًَب
َ ا َ ْد
Allah onlara, yaptıklarından daha güzeliyle karşılık versin diye küçük-büyük yaptıkları her harcama ve aşıp
geçtikleri her vadi mutlaka kayda geçirilmektedir.
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(Nahl 16/96)

اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ ُ  ْ٘لَذ٣َ ْْ ًُ ََٓب ِػ ْ٘ذ
َ  ْْ ِثب َ ْدُٛ ا ا َ ْج َشٝص َج ُش
َ َٖ٣ ۪ َّٖ اَُّز٣َ َُ٘ َْج ِضَٝ م
ٍ ۜ َّللاِ َثب
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Sizin yanınızda olanlar tükenir, Allah‟ın yanında olanlar ise kalıcıdır. Sabredenlerin ödülünü, kesinlikle
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Nahl 16/97)

َ ً حٞ٤َٰ ُ َدََّٚ٘٤٤ِ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْذَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ صب ُِ ًذب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْج َشُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْج ِضَٝ ًّجَخ٤ِ غ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ِثب َ ْد
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek iyi iş yaparsa ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini
de kesinlikle yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْدُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْج ِضَٝ ْْ ِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
َ ْْ ُٜ ْ٘ د َُُ٘ ٌَ ِلّ َش َّٕ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
İnanmış ve iyi işler yapmış olanların kötülüklerini elbette örteceğiz. Elbette onları yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

(Zümer 39/33)

َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔزَّوُٛ  َُٰ ِئ َيِٝ۬ ُ ۪ اٚصذَّمَ ِث
ّ ِ ُ َجب َء ِثب١ ۪اَُّزَٝ
َ َٝ م
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.

(Zümer 39/34)

َ َ٣  ْْ َٓبُٜ َُ
َٖ٤ ِ۪٘ ۜ ْْ َٰر ُِ َي َج َٰضؤُا ْاُ ُٔ ْذغِٜ ّشب ُ۫ ُؤَٕ ِػ ْ٘ذَ َس ِث
Rableri katında, beğendikleri her şey onlarındır. İşte güzel davrananların alacağı karşılık budur.

(Zümer 39/35)

ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ًَب١ ۪غ ِٖ اَُّز
ُ ٌَ ِلّ َش ه٤ُِ
َ  ْْ ِثب َ ْدُٛ  ْْ ا َ ْج َشُٜ ٣َ  ْج ِض٣َ َٝ اُِِٞٔ  َػ١ ۪ا َ اَُّزَٞ  ْْ ا َ ْعُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
Bu, işledikleri kötü şeyleri Allah‟ın örtmesi ve onları, yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi içindir.
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(Ahkaf 46/17)

ُ ذ ْاُوُ ُش
 َٔبُٛ َٝ ٢ ِْ۪ٕ ِٓ ْٖ هَجٝ
ِ َِهَ ْذ َخَٝ  ا َ ْٕ ا ُ ْخ َش َط٢ ِ۪٘ٗف َُ ٌُ َٔب اَر َ ِؼذَا
ٍ ّ ُ  اِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ ُِ ٍَ  هَب١ ۪اَُّزَٝ
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاْل٤
 ْػذَ هَٝ َِّٕ َِ َي َٰا ِٓ ۗ ْٖ ا٣ْ َٝ ََّللا
بٕ ه
ُ بغ
َ َ زَا ا َِّْل اَٰٛ  ٍُ َٓبَُٞو٤ََّللاِ َدن ك
ِ َ ض٤َ ْغز َ ۪ـ٣
Anasına, babasına şöyle diyen de vardır: “Yazık size! Tekrar diriltilmekle mi korkutuyorsunuz?
Benden önce nice nesiller öldü de ne oldu?”. Onlar ise, yardım ve destek için Allah’a yalvararak
evladına: “Sana yazık oluyor; artık inan. Allah’ın verdiği söz doğrudur!” derler. Ama o, şöyle
der: “Bu olsa olsa eskilerin masalları olur.”

(Ahkaf 46/18)

ْ َِ ا ُ َٓ ٍْ هَ ْذ َخ٢ ۪ ٍُ كْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ ََِٖ َد َّن َػ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزِٝ۬ ُ ا
ۜ ِ ْٗ اْل
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِجِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َٖ٣خَب ِع ۪ش
Bu gibiler, daha önce gelip geçmiş insan ve cin toplumları içinden şu sözü hak edenlerdir:
“Onlar kaybetmişlerdir.”
(Hud 11/42)

ْاس ًَ ۗت
ْ ٢
َّ َُ٘ب ث٣َ ٍٍ  َٓ ْؼ ِض٢ ۪ ًَبَٕ كَٝ َُٚ٘ ٌۨ ٌح ا ْثُٞٗ َٟٗب َٰدَٝ ٍِ طٍ ًَ ْبُ ِج َجبْٞ َٓ ٢ ۪ ْْ كِٜ  ِث١ ر َ ْج ۪ش٢
َ ِٛ َٝ
َٖ٣ َْل ر َ ٌُ ْٖ َٓ َغ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ َٓ َؼَ٘ب
Gemi, dağlar gibi bir dalganın içinde, onları sürüklüyordu. Nuh, kenarda duran oğluna seslendi: “Yavrucuğum,
bizimle birlikte bin de ayetleri görmezlikten gelenlerle beraber olma.”

(Hud 11/43)

َْ َّللاِ ا َِّْل َٓ ْٖ َس ِد
ِ ۜ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢ ُ۪٘ٔ ص
 َّ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هْٞ َ٤ُبص َْ ْا
ِ بء هَب ٍَ َْل َػ
ِ َ ْؼ٣ ٍَ َ َجج٠َُِٰ  ا١۪ٝ ع َٰب
َ ٍَ هَب
َٖ٤ ۪ ُط كَ ٌَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْـ َشهْٞ َٔ ُ َٔب ْاُٜ َ٘٤ْ َ َدب ٍَ ثَٝ
Dedi ki: “Bir dağa sığınacağım, beni sudan kurtarır.” Nuh dedi ki: “Bugün Allah‟ın emrinden koruyacak hiçbir
şey yoktur, O‟nun ikram ettikleri başka.” Aralarına bir dalga girdi ve o da boğulanlara karışıp gitti.
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(Ahkaf 46/19)

ْ ُ٣  ْْ َْلُٛ َٝ ْْ ُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َ٤ِّكَٞ ُ٤ُِ َٝ اُِِٞٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َجَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını
vermek içindir. Kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
(Enam 6/132)

ۜ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ٌ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َجَٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣  َٓب َسث َُّي ثِـَبكِ ٍَ َػ َّٔبَٝ اٞ
Herkesin yaptığına göre aldığı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

(İsra 17/19)

َٰ ْ َ َٓ ْٖ ا َ َسادَٝ
ساٞ
ً ٌُ  ْْ َٓ ْشُٜ ُ٤ع ْؼ
َ َٕ َُٰ ِئ َي ًَبِٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ َُٛٝ بَٜ ٤َ ع ْؼ
َ بَٜ َُ ٠َٰعؼ
َ َٝ َ اْل ِخ َشح
Kim de ilerisini ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer.

(İsra 17/20)

ُ طب ُء َس ِثّ َي َٓ ْذ
َ  َٓب ًَبَٕ َػَٝ بء َس ِثّ ۜ َي
َ  ِ۬ ُإ َْل ِء ِٓ ْٖ َػَٰٛ َٝ  ِ۬ ُإ َْل ِءَٰٛ ًُُّ ًَّل ُٗ ِٔذ
ساٞ
ِ ط
ً ظ
Bunlardan her birine; hem onlara hem de öbürlerine, Rabbinin ikramından da veririz. Rabbinin ikramı
kısıtlanmış değildir.

(İsra 17/21)

َٰ ْ ََُٝ ط
ُ ْٗ ُ ا
ً ا َ ًْ َج ُش ر َ ْل ۪عَٝ د
ۜ ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
ٍ َل ِخ َشح ُ ا َ ًْ َج ُش دَ َس َجب
َل٤
َ ْق كَع ََِّْ٘ب َث ْؼ
َ ٤ًَ ظ ْش
Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler
daha belirgin olacaktır.

(Ahkaf 46/20)

َ ْْ ُ  ْجزَٛ بس ا َ ْر
بَٜ ِا ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثَٝ َب٤ْٗ َُّبرِ ٌُ ُْ اُذ٤ َد٢ ّ۪جَبرِ ٌُ ْْ ك٤ِ غ
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ ۜ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ض اَُّز
ْْ ُ ثِ َٔب ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ كٕٝ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغز َ ٌْجِ ُشٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْجضْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاُ َذ٤َض ثِـ
ِ ُٜ ُاة ْا
َُٕٞغو
ُ ر َ ْل
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlere şöyle denir: “Siz
bütün zevklerinizi dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız
yere büyüklenmenize ve yoldan çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla
cezalandırılacaksınız.”
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(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ ذُ َد ْش٣ُ ۪ش٣ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ ِ۪ٚ َد ْشص٢ ُ۪ كَُٚ اْل ِخ َش ِح ٗ َِض ْد
َ ذ ُ َد ْش٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
بَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚب ُٗإْ ِر٤َ ْٗ ُّس اُذ
َٰ ْ ٢ُ ِكَُٚ  َٓبَٝ
ت
ٍ ٤اْل ِخ َش ِح ِٓ ْٖ ٗ َ۪ص
Kim ahiret için yatırım yapmak isterse onun yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de dünya için yatırım yapmak
isterse, ona da onun gelirinden veririz ama onun ahirette alacağı bir şey kalmaz.

(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٖ ُ ْْ َػَٛٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ًشا َِٖٓ ْاُ َذِٛ ظب
َ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
َُِِٕٞ ْْ ؿَبكُٛ ِاْل ِخ َشح
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.

(Mümin 40/75)

َٕٞ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْٔ َش ُدَٝ ن
ِ  ْاْلَ ْس٢َٕ ِكَٰٞر ُِ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْل َش ُد
ِ ّ  ِْش ْاُ َذ٤َض ِثـ
Başınıza gelen bu şeyler, yaşadığınız yerde hak etmediğiniz zevkleri tatmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.

(Mümin 40/76)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓض
َ َْٞ ا اَثُِٞا ُ ْد ُخ
َ ْب كَ ِجئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َج
“Cehennemin kapılarından, bir daha çıkmamak üzere girin! Kendini büyük görenlerin yeri ne kötüymüş!”

(Ahkaf 46/21)

۪ ا َ َّْلٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َذ اُُّ٘زُ ُس ِٓ ْٖ ث
ِ َِهَ ْذ َخَٝ بف
ِ َُ ِث ْبْلَ ْدوَٚٓ ْٞ َا ْر ًُ ْش اَخَب َػب ۜ ٍد اِ ْر ا َ ْٗزَ َس هَٝ
ۜ ا ا َِّْل هُٝر َ ْؼجُذ
ْ٤ٍ ػ ۪ظ
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ َِّللاَ ا
َ ٍّ ْٞ ٣َ اة
َ َ ػز
َ ْْ ٌُ ٤ْ ََِبف َػ
Ad halkından olan Hud’u da anlat; Ahkaf’ta halkını uyarmıştı. Aslında ondan önce de sonra da
nice uyarıcılar gelip geçti. Hud şöyle demişti: “Allah’tan başkasına kul olmayın. Bir gün büyük
bir azabın altında kalmanızdan korkuyorum.”
(Şuara 26/123)

ْ ًََزَّث
َٖ٤ ِ۪ع
َ ذ َػب ٌۨد ٌ ْاُ ُٔ ْش
Ad halkı da elçilerini yalancı yerine koydu.
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(Şuara 26/124)

َُٕٞد ٌ ا َ َْل رَزَّوُٞٛ ْْ ُٛ ٞ ْْ ا َ ُخُٜ َُ ٍَ اِ ْر هَب
Bir gün soydaşları Hud onlara “Allah‟tan çekinmez misiniz!” dedi.

(Şuara 26/125)

ٌ َۙ ۪ٓ َ  ٌٍ اٞع
ٖ٤
ُ  َُ ٌُ ْْ َس٢ّ۪ٗ ِا
Ben sizin güveneceğiniz bir elçiyim.

(Şuara 26/126)

ٕٞ
ا هُٞكَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
Artık Allah‟tan çekinin ve sözümü dinleyin.

(Şuara 26/127)

ۜ ۪ٔ َُ َسةّ ِ ْاُؼَب٠َِٰ  ا َِّْل َػ١
َٖ٤
َ  ِٓ ْٖ ا َ ْج ٍش ا ِْٕ ا َ ْج ِشِٚ ٤ْ َِ َٓب ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػَٝ
Bu iş için sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbidir.

(Şuara 26/128)

َۙ ُ َخً ر َ ْؼجَض٣غ َٰا٣َٕ ِث ٌُ َِّ ۪سُٞ٘اَر َ ْج
َٕٞ
ٍ
Siz her tepeye bir anıt dikip boş işlerle uğraşıyorsunuz değil mi?

(Şuara 26/129)

َُٕٝصب ِٗ َغ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْخُِذ
َ َٓ َُٕٝرَز َّ ِخزَٝ
Belki ölümsüzleşirsiniz diye yapıların sağlam olmasını da ilke edinmişsiniz.

(Şuara 26/130)

َ َط ْشز ُ ْْ ث
َ َاِرَا ثَٝ
َٖ٣ط ْشز ُ ْْ َجج َّ۪بس
Bir şeye yapışınca da zorbalar gibi yapışıyorsunuz.

(Şuara 26/131)

ٕٞ
ا هُٞكَبر َّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
Artık Allah‟tan çekinin de sözümü dinleyin.
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(Şuara 26/132)

َُٕٞٔ َِ ا َ َٓذَّ ًُ ْْ ِث َٔب ر َ ْؼ١ ۪ا اَُّزُٞارَّوَٝ
Sizin de bildiğiniz gibi size destek verenden çekinin

(Şuara 26/133)

َۙ َ۪٘ثَٝ ّا َ َٓذَّ ًُ ْْ ِثب َ ْٗ َؼ ٍب
َٖ٤
O sizi küçük ve büyük baş hayvanlar ve oğullarla.

(Şuara 26/134)

ٍ  َجَّ٘بَٝ
ٕٞ
ُ َٝ د
ٍ ُ ٤ػ
Bahçeler ve pınarlarla desteklemiştir.

(Şuara 26/135)

ْ٤ٍ ۜ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ اة
ُ  اَخ٢ّ۪ٗ ِا
َ َ ٌُ ْْ َػز٤ْ ََِبف َػ
Ben sizin adınıza o büyük günün azabından korkuyorum.”

(Ahkaf 46/22)

َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ  ِزَ٘ب كَأ ْ ِرَ٘ب ِث َٔب ر َ ِؼذَُٗب اَٜ ُِ ا ا َ ِجئْزََ٘ب ُِزَأ ْ ِك ٌََ٘ب َػ ْٖ َٰاُُٞهَب
َّ ُذ َِٖٓ ا
“Sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye mi geldin? Söylediğin doğruysa tehdidini hemen yerine
getir!” dediler.
(Araf 7/70)

َِٖٓ ذ
َ ْ٘ ًُ ِْٕ  ْؼجُذ ُ َٰا َثب ِ۬ ُؤَٗب كَأْرَِ٘ب ِث َٔب ر َ ِؼذَُٗب ا٣َ ََٕٗزَ َس َٓب ًَبَٝ َُٙ ْدذَٝ ََّللا
ا ا َ ِجئْزََ٘ب َُِ٘ ْؼجُذَ هُُٞهَب
َٖ٤ ۪صبدِه
َّ ُا
Dediler ki: “Şimdi sen bize, sadece Allah‟a kulluk edelim ve atalarımızın kulluk ettikleri şeyleri bırakalım diye
mi geldin? Doğru sözlülerdensen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım!”
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(Araf 7/71)

ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ع
ٌۜ ع
ٌ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ ِس ْج٤ْ َِ هَ َغ َػَٝ هَب ٍَ هَ ْذ
َ  َؿَٝ ظ
َ ٍ ا َ ْع َٔبء٢ ۪ ك٢ َُُ۪٘ٗٞت اَر ُ َجب ِد
َ ِْ ع
َٖ٣ َٓ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش٢ّ۪ٗ ِا اٝبٕ كَب ْٗز َ ِظ ُش
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َّللاُ ِث
 َٰا َثب ِ۬ ُؤ ًُ ْْ َٓب ٗ ََّض ٍَ هَٝ
ٍۜ ط
Hûd dedi ki: “Rabbinizden üzerinize bir pisliğin ve bir öfkenin gelmesi kesinleşti. Siz benimle, Allah‟ın,
haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini sizin ve atalarınızın taktığı şeyler konusunda mı tartışıyorsunuz?
Öyleyse bekleyin; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”

(Ahkaf 46/23)

ََُِٕٜٞ  ًٓب ر َ ْجْٞ َ ٌُ ْْ ه٣ ا َ َٰس٢ّ۪٘ ٌِ َُٰ َٝ ۪ٚا ُ َث ِِّـُ ٌُ ْْ َٓب ا ُ ْس ِع ِْذُ ِثَٝ َِّللا
هَب ٍَ اَِّٗ َٔب ْاُ ِؼ ِْ ُْ ِػ ْ٘ذَ ه
“Onun vaktini sadece Allah’ın kendisi bilir. Ben elçilik görevimi yerine getiriyorum. Ama
görüyorum ki siz, size verilen değeri bilmeyen bir topluluksunuz.” Dedi.

(Ahkaf 46/24)

ٚۜ ۪ ِ َٓب ا ْعز َ ْؼ َج ِْز ُ ْْ ثَٞ ُٛ َْ َض ُٓ ْٔ ِط ُشٗ َۜب ث
ً بس
ٌ بس
ِ زَا َػَٰٛ اُُٞ َۙ ْْ هَبِٜ َِز٣ ِدْٝ َ ظب ُٓ ْغز َ ْوجِ ََ ا
ِ ُ َػْٙٝ َ كََِ َّٔب َسا
ٌْ َۙ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َب َػزَٜ ٤ ۪ ٌخ ك٣۪س
Bütün ufku saran afetin vadilerine yöneldiğini görünce, “Bu bize yağmur getiren bulut kütlesi.”
dediler. Hayır! O, hemen gelmesini istediğiniz afettir. İçinde acıklı bir azabı barındıran
rüzgârdır.
(Tur 52/44)

ً ِعبه
ٌّ ًُٞ بة َٓ ْش
ٌ ع َذ
َّ ُا ًِ ْغلًب َِٖٓ اْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ
ِ َٔ غ
َ اَُُُٞٞو٣ طب
َ بء
Gökten bir kütle düştüğünü görseler, “Bulut kümesi” derler!

(Tur 52/45)

َۙ ُص َؼو
َٕٞ
ْ ُ٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َٓ ْٞ َ٣ اُُٞ ََله٣ ٠ ْْ َدزهُٛ كَزَ ْس
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(Kamer 54/19)

 ِّ ٗ َْذ ٍظ ُٓ ْغز َ ِٔ َۙ ٍ ّشْٞ َ٣ ٢ ۪ص ًشا ك
َ اَِّٗب ا َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
Her şeyin ters gittiği bir günde üstlerine çok sert bir fırtına göndermiştik.
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(Kamer 54/20)

ُ  ْْ ا َ ْػ َجُٜ ََّٗبط ًَب
بص ٗ َْخ ٍَ ُٓ ْ٘وَ ِؼ ٍش
ُ ر َ ْ٘ ِض
َ َۙ َُّ٘ع ا
İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

(Ahkaf 46/25)

َّ ْٞ َ ْاُو١ ۜ ْْ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ِضُٜ ًُِ٘ غب
ْ َ ب كَبَٜ ّءٍ ِثب َ ْٓ ِش َس ِث٢َ
َ َٓ  ا َِّْلُٟ َٰش٣ ا َْلٞص َج ُذ
ْ رُذَ ِ ّٓ ُش ًُ ََّ ش
َٖ٤۪ٓ ْاُ ُٔ ْج ِش
Rabbinin emriyle evlerin içine girecek, her şeyi kökünden sökecektir. Sabaha erdiklerinde
evlerinden başka görünen bir şey kalmamıştı. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.
(Hakka 69/6)

َ َۙ ٍخ٤ِص ٍش َػبر
َ ص ْش
َ ٍخ٣ا ثِ ۪شٌُٞ ِِ ْٛ ُ ا َ َّٓب َػبدٌ كَبَٝ
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.

(Hakka 69/7)

ُ  ْْ ا َ ْػ َجُٜ ََّٗ ًَب٠َۙ ص ْش َٰػ
بص
ُ  ٍََّۙبّ ُد٣ََخَ ا٤ِٗص َ َٔبَٝ ٍٍ َب٤َُ ع ْج َغ
َ ْْ ِٜ ٤ْ ََِب َػٛع َّخ َش
َ
َ بَٜ ٤ ۪ َّ كْٞ َ ْاُوٟ ًٓب كَز َ َشٞغ
َ ٍخ٣ِٝ ٗ َْخ ٍَ خَب
Allah rüzgarı, her şeyi silip süpürecek şekilde yedi gece, sekiz gün üzerlerine saldı. O gün orada olsaydın bütün
halkı yere serilmiş halde görürdün; içi boşalmış hurma kütükleri gibiydiler.

(Hakka 69/8)

 ٍخ٤َ  ْْ ِٓ ْٖ َثب ِهُٜ َُ ٟ َْ ر َ َٰشَٜ َك
Onlardan kalma bir kimseyi görebilir misin?
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(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ا َ ْكـِذَح ً كَ َٔب ا َ ْؿَٝ بسا
ً ص
َ ْْ ُٜ َُ  َجؼَ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ ۪ َٔب ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْذ َٓ ٌََّّ٘بَٝ
َ ا َ ْثَٝ ع ْٔؼًب
ْْ ِٜ  َدبمَ ِثَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ِث َٰبَُٝ ْج َذذ٣ اُٞٗءٍ اِ ْر ًَب٢َ
د ه
ُ ص
َ
َ  َْل ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شُٜ ُ  َْل ا َ ْكـِذَرَٝ ْْ ُٛ بس
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثَُٞٗٓب ًَب
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri
ve karar verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne
kulakları, ne gözleri ne de yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları başlarına geldi.
(Araf 7/179)

ُ ٌٖ َْل٤ ْْ ا َ ْػُٜ ََُٝ بَٜ َٕ ِثُٜٞ ََ ْلو٣ ة َْلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ اْل ْٗ ِظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شا َِٖٓ ْاُ ِج٤
ً َّ۪٘ َْ ًَضَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗب ُِ َجَٝ
ٌ َ ْْ َٰارُٜ ََُٝ بَٜ َٕ ِثْٝص ُش
ُْ ُٛ  َُٰئِ َيِٝ۬ ُ ظ ۜ َُّ ا
َ َ ُ ْْ اٛ َْ َ َُٰئِ َي ًَ ْبْلَ ْٗ َؼ ِبّ ثِٝ۬ ُ  ۜب اَٜ َٕ ِثَُٞ ْغ َٔؼ٣ إ َْل
ِ ُج٣
َُِِْٕٞاُـَبك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Secde 32/7)

ٖ٤
ِ ْ َثَذَا َ خ َِْنَٝ َُٚءٍ َخَِو٢َ
َ ْٗ اْل
َ  ا َ ْد١ ۪اََُّز
ٍ بٕ ِٓ ْٖ ۪غ
ِ غ
ْ غَٖ ًُ ََّ ش
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O‟dur.

(Secde 32/8)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َُِٚص ُ َّْ َج َؼ ََ َٗ ْغ
ٍ ٜ۪ َٓ ٍع ََلَُ ٍخ ِٓ ْٖ َٓبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.

(Secde 32/9)

ً َِ۪ ْاْلَ ْكـِذَ ۜح َ هَٝ بس
ََٕٝل َٓب ر َ ْش ٌُ ُش٤
َّ ُ َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ۪ٚدٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ َ۪ٗلَ َخ كَٝ ُٚ٣ٞع ه
َ َّْ ُ ص
َ  ْاْلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!
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(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َٕغب
ۗ طلَ ٍخ ا َ ْٓش
شا٤
ِ ْ اَِّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ً ؼًب َث ۪ص٤۪ٔ ع
َ ُٙ كَ َج َؼ َِْ٘بِٚ ٤ ََِ۪بطٍ َٗ ْجز
َ ْٗ اْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(İnsan 76/3)

ساٞ
َّ ُُ اَٙ٘ب٣ْ َذَٛ اَِّٗب
ً ُاِ َّٓب ًَلَٝ  ََ اِ َّٓب شَب ًِ ًشا٤غ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir, kâfir olur.

(Ahkaf 46/27)

َٰ ْ ص َّش ْكَ٘ب
ََُٕٞ ْش ِجؼ٣ ْْ ُٜ ََِّد َُؼ
ِ َب٣اْل
َ َٝ َُٟ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُوُ َٰشْٞ َِ ٌَْ٘ب َٓب َدْٛ َ َُوَ ْذ اَٝ
Çevrenizdeki nice kentleri de etkisizleştirmişizdir. Hâlbuki yanlışlarından dönsünler diye onlara
ayetlerimizi değişik biçimlerde anlatmıştık.
(Enam 6/126)

َٰ ْ ص َِْ٘ب
ُ ص َشا
ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
َّ َ ًٔ ۜب هَ ْذ ك٤ ۪غ َس ِثّ َي ُٓ ْغزَو
ِ زَاَٰٛ َٝ
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz âyetlerimizi, bilgisini kullanan bir topluluk için ayrıntılı olarak
açıklamışızdır.

(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ  ۜبَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ ٣َ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َدزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼزّ ِ۪ثَٝ ٟۜ ا ُ ْخ َٰش
ْلٞ
ُ 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.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َذ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ َ۪خً ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣ ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِرَا ا َ َس ْدَٗب اَٝ
شا٤
ً ۪ٓ ر َ ْذ
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar, orada
yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.
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(Hac 22/45)

َّ ثِئْ ٍش ُٓ َؼَٝ بَٜ  ِشٝػ ُش
َ ٢
ص ٍش
ُ ٠َِٰ خٌ َػ٣َ ِٝ  خَب٢
ْ َهَٝ طَِ ٍخ
َ ِٜ َظب ُِ َٔخٌ ك
َ ِٛ َٝ َبَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ  ٍخ ا٣َ ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْش٣ِ َ كَ ٌَب
 ٍذ٤َٓ ۪ش
Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirmişizdir. Onlara, devrilmiş direkleri üzerine çökmüş, bir kör
kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır.

(Hac 22/46)

ٌ َ َٰارْٝ َ ب اَٜ َٕ ِثَُِٞ ْؼ ِو٣ ةٞ
ب َْلَٜ َّٗب كَ ِبَٜ َٕ ِثَُٞ ْغ َٔؼ٣ ٕا
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ٌَُٕٞ َ ض كَز
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََِاَك
سُٝ
ُ ُُِ ْاُو٠َٔ  َُٰ ٌِ ْٖ ر َ ْؼَٝ بس
ُّ ُ ا٢ِ ك٢ ۪ة اَُّزٞ
ُ ص
َ  ْاْلَ ْث٠َٔ ر َ ْؼ
ِ صذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.

(Kasas 28/59)

ً ع
َ ََ ْجؼ٣ ٠ َدزهٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ  َٓب ًَبَٕ َسث َُّيَٝ
 َٓب ًَُّ٘بَٝ َبرَِ٘ب٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْلٞ
ُ ب َسَٜ ّٓ ِ ُ  ا٢ ۪ش ك
َ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ  ا َِّْلٟ ْاُوُ َٰش٢ٌِ ِِ ْٜ ُٓ
َُٕٞٔ ُِ ظب
Senin Rabbin, kendilerine âyetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez.
Etkisizleştirdiği kentler, sadece halkı yanlışlar içinde olanlardır.

(Ahkaf 46/28)

ۜ
 َٓبَٝ ْْ ُٜ ٌُ  َٰر ُِ َي اِ ْكَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ا َػُِّٞظ
ٕ هُٝ
َ َْ َخً ثَٜ ُِ َّللاِ هُ ْشثَبًٗب َٰا
َ َٗ  َْلْٞ ََِك
ِ ا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ُ۪ ُْ اَُّزٛص َش
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اًَُٞٗب
Kendilerine daha yakın görerek, Allah ile aralarına koydukları ilahları onlara yardım etseydi
ya! Ama hiçbiri ortaya çıkmadı. Başlarına gelen, yanlış yollarının ve yaptıkları iftiranın
sonucudur.
(Araf 7/197)

َٕٝص ُش
ْ َٗ َُٕٞؼ٤ ْغز َ ۪ط٣َ ۪ َْلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ ُ َْل ا َ ْٗلَٝ ْْ ًُ ص َش
Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız; size yardım etmek şöyle dursun, kendilerine bile yardım
edemezler.
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(Sebe 34/22)

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

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْش ِشٚ ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْدذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٞعَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ۪ٙ ِػجَب ِد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ ع٘ َۜب
ذ ه
َ ْ ا ثَأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َُي٣ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.

(Ahkaf 46/29)

ا كََِ َّٔبُٞصز
َ َٕ ْاُوُ ْش َٰإَ كََِ َّٔب َدُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ِّٖ  َْي َٗلَ ًشا َِٖٓ ْاُ ِج٤َُِص َش ْكَ٘ب ا
ِ ْٗ َ ا اُُُٞ هَبٙٝع ُش
َ اِ ْرَٝ
َٖ٣ ْْ ُٓ ْ٘ز ِ۪سِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ا اْٞ ََُّٝ ٢
ِ ُه
َ ع
Bir gün, cinlerden bir kaçını Kur’an’ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onu dinlerken
birbirlerine: “Susun!” dediler. Okuma bitince uyarmak için topluluklarına geri döndüler.

(Ahkaf 46/30)

٠َُِ ا١ ۪ذْٜ َ٣ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ  ََٓ٘ب اَِّٗبْٞ ََب ه٣ اُُٞهَب
َ ُٓ ٠ َٰعُٞٓ ع ِٔ ْؼَ٘ب ًِزَبثًب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ ٠َُِٰ اَٝ ن
ْ٤ٍ ۪ن ُٓ ْغزَو
ٍ ٣غ ۪ش
ِ ّ ْاُ َذ
“Ey Halkımız! Musa’dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Kendinden önceki kitapları da
tasdik ediyor. Gerçekleri ve doğru yolu gösteriyor.”
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(Cin 72/1)

ع ِٔ ْؼَ٘ب هُ ْش َٰاًٗب َػ َججً َۙب
َ ا اَِّٗبُُُٞ ا ْعز َ َٔ َغ َٗلَ ٌش َِٖٓ ْاُ ِج ِّٖ كَوَبََّٚٗ ا٢
َّ َُِ ا٢
َ  ِدُٝ۫ ُ هُ َْ ا
De ki: “Bana şunlar vahyedildi: Cinlerin bir kısmı beni dinlemiş ve şöyle demişler: Biz hayranlık uyandıran bir
Kur‟an, dinledik.

(Cin 72/2)

َُ ْٖ ُٗ ْش ِش َى ِث َش ِثَّ٘ب ا َ َدذ ًَۙاَٝ ٚۜ ۪ اُش ْش ِذ كَ َٰب ََّٓ٘ب ِث
ُّ ٠َُِ ا١ ۪ذْٜ ٣َ
Olgunlaşmanın yolunu gösteriyor. Ona inanıp güvendik; artık kimseyi Rabbimize ortak sayamayız.

(Cin 72/3)

َُذ ًَۙاَٝ  َْلَٝ ًبدجَخ
ِ ص
َ َ َجذُّ َسثَِّ٘ب َٓب ار َّ َخز٠ُُ رَؼَ َٰبََّٚٗاَٝ
Rabbimiz çok yücedir; ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.”.

(Cin 72/4)

ً ط
َ ش
ط َۙب
َ َِّللا
 ه٠ََِ٘ب َػُٜ ٤ ۪عل
َ ٍُ َُٞو٣ َُٕ ًَبََّٚٗاَٝ
Bizim akılsız da meğer Allah‟a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş

(Cin 72/5)

َ اََّٗبَٝ
َّللاِ ًَ ِزثً َۙب
ِ ْ ٍَ ُٞظََّ٘٘ب ا َ ْٕ َُ ْٖ رَو
 ه٠َِ ْاُ ِج ُّٖ َػَٝ ظ
ُ ْٗ اْل
Biz sanıyorduk ki insanlar ve cinler, Allah‟a karşı yalan söyleyemezler.

(Cin 72/6)

وً َۙبَٛ  ْْ َسُٛ َُٕٝ ثِ ِش َجب ٍٍ َِٖٓ ْاُ ِج ِّٖ كَضَ ادُٝرَُٞؼ٣ اْل ْٗ ِظ
ِ ْ َِٖٓ ٌٍ ُ ًَبَٕ ِس َجبََّٚٗاَٝ
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor.

(Cin 72/7)

َ ا ًَ َٔبُّٞ٘ظ
َ ْْ ُٜ ََّٗاَٝ
َ َ ْج َؼ٣ ْٖ َُ ْٕ َ ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ا
َّللاُ ا َ َدذ ًَۙا
ش ه
Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah‟ın artık kimseyi elçi göndermeyeceğini sanmışlar.
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(Ahkaf 46/31)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ِج ْش ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػزَا٣َٝ ْْ ٌُ ِثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣ ِ۪ٚا ثُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ َِّللا
 ه٢
َ ا دَا ِػُٞج٤ ََٓ٘ب ا َ ۪جْٞ ََب ه٣
“Ey halkımız! Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah,
günahlarınızı bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”
(Al-i İmran 3/31)

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

(Ahzab 33/70)

ذ ًَۙا٣ ۪عذ
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َب ا٣َ
َ  ًْلْٞ َا هُُُٞٞهَٝ ََّللا
Ey inanmış kimseler! Allah'tan çekinin ve doğru söz söyleyin

(Ahzab 33/71)

 ًٔب٤ ًصا َػ ۪ظْٞ َُ كَوَ ْذ كَبصَ كَُٚٞع
ْ ُ٣
ُ  َسَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ۜ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َٝ ْْ ٌُ َُص ِِ ْخ َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔب
O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse büyük bir
kurtuluşa ermiş olur.

(Hadid 57/28)

ساٞ
ُ ا ِث َشُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ ََّللا
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َب ا٣َ
ً ُٗ ْْ ٌُ َُ َْ  ْج َؼ٣َ َٝ ۪ٚ ِْٖ ِٓ ْٖ َس ْد َٔ ِز٤َُِإْ ِر ٌُ ْْ ًِ ْل٣ ُِ۪ٚ ٞع
ُ ْٔ َ ر
ٌْ َۙ ٤س َس ۪دٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ۜ ٌُ َُ  ْـ ِل ْش٣َ َٝ َ۪ٕٚ ِثٞش
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun ve O‟nun elçisine tam güvenin ki size ikramından
iki pay versin, içinde yürüyeceğiniz bir nur oluştursun ve sizin durumunuzu düzeltsin. Allah bağışlar ve ikramı
boldur.

(Ahkaf 46/32)

 َُٰئِ َيِٝ۬ ُ َب ۜ ُء ا٤ُِ ْٝ َ ۪ اُِٚٗٝ ُ ِٓ ْٖ دَُٚ ْظ
 ه٢
ِ  ْاْلَ ْس٢ِْظ ثِ ُٔ ْؼ ِج ٍض ك
َ ٤ََُٝ ض
َ ٤َََِّللاِ ك
َ ُ ِجتْ دَا ِػ٣  َٓ ْٖ َْلَٝ
ٖ٤
َ ٢ ۪ك
ٍ ظ ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
“Ama kim, Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden
kurtulamaz. Allah ile arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”
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(İsra 17/76)

ً ََِ۪ٕ ِخ ََلكَ َي ا َِّْل هُٞ ِْجَض٣َ اِرًا َْلَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ىٞ
َل٤
َ ُ ْخ ِش ُج٤ُِ ض
ِ ٗ ََي َِٖٓ ْاْلَ ْسٝ ْغز َ ِل ُّض٤َ َُ اُٝا ِْٕ ًَبدَٝ
Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra burada fazla
kalamazlar.

(İsra 17/77)

ً ۪ٞ غَّ٘زَِ٘ب ر َ ْذ
َل٣
ُ ُِ ُ َْل ر َ ِجذَٝ ع َِِ٘ب
ُ ع َِْ٘ب هَ ْجَِ َي ِٓ ْٖ ُس
ُ
َ عَّ٘خَ َٓ ْٖ هَ ْذ ا َ ْس
Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur. Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ۜ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُد ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُدِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪غ
ۜ زَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
ُ  ٍِ ا َِّْل ْاُ َج ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝ
De ki: “Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisine gönüllü boyun eğin Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona
yüklenen onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz
yola gelmiş olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.

(Nur 24/55)

ق
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢ ْْ ِكُٜ ََّ٘ ْغز َ ْخ ِِل٤َ َُ د
َ َِ ض ًَ َٔب ا ْعز َ ْخ
َٰ َ اسر
 ْْ ا َ ًْٓ٘ ۜبِٜ  ِكَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ خُٜ ََُُّّ٘ َج ِذ٤ََُٝ ْْ ُٜ َُ ٠ع
ْ ١ِ ُْ اَُّزُٜ َ٘٣ ۪ ْْ دُٜ َُ ََّٖ ٌّ٘ ِ َٔ ُ٤ََُٝ ْْ ْۖ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّز
َ ٢َٕ ۪ثًُٞ ُ ْش ِش٣  َْل٢ َُ۪٘ٗٝ ْؼجُذ٣َ
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َُٰ ِئ َيِٝ۬ ُ  َٓ ْٖ ًَلَ َش َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كَبَٝ ْـًٔ ۜب٤ش
“Allah‟ın, içinizden inanan ve iyi iş yapanlara sözü vardır; öncekilere verdiği gibi o yeri de kesinlikle onlara
verecek, razı olduğu dini onlar için kökleştirecek ve korkularının ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar
bana kulluk eder, bir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da kendini doğrulara kapatanlar olursa yoldan çıkmış
olurlar.”

(Nur 24/56)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ص
َُٕٞٔ  ٍَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َدٞع
ُ اُش
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ َ حًَٰٞ اُض
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin ve Elçiye gönüllü olarak boyun eğin ki iyilik bulasınız.

(Nur 24/57)

ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ص
ُ ۜ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ض
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٖ ك٣ا ُٓ ْؼ ِج ۪ضَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ َْل ر َ ْذ
َ َُْجِئَٝ بس
Kafirlik edenler, bu topraklarda sakın müminleri aciz bırakacaklarını hesap etmesinler. Onların dönecekleri yer o
ateştir. Ne kötü hale gelmektir o!
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(Ahkaf 46/33)

ْٕ َ  ا٠َِٰ  َّٖ ثِوَبد ٍِس َػِٜ  ثِخ َِْ ِو٢
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َ ْؼ٣ ْْ ََُٝ ض
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠َِٰ َ ث٠ۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْا٢
َ ٤ِ ُ ْذ٣
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmenin
ölçüsünü koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.
(İsra 17/99)

ْْ ُٜ َُ ََ  َج َؼَٝ ْْ ُٜ ََِْ ْخُِنَ ِٓض٣ ْٕ َ  ا٠َِٰ ض هَبد ٌِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َّ ٠َ كَبَثِٚ ۜ ٤ ْ۪ت ك
ساٞ
ً َُٕ ا َِّْل ًُلُٞٔ ُِ اُظب
َ ٣ا َ َج ًَل َْل َس
Bunlar hiç düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah‟ın, onların dengini yaratmaya da gücü yeter. Hem
onlar için, geleceğinde şüphe olmayan bir ecel de belirlemiştir. Yanlışlar içindeki bu kimseler, ayetleri gizleme
dışında her şeye direnç gösterirler.

(Yasin 36/81)

 ْاُخ َََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ َ ۜ ْْ ثُٜ ََِْ ْخُِنَ ِٓض٣ ْٕ َ  ا٠َِٰ ض ِثوَبد ٍِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ْ۪ظ اَُّز
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ٤ََُٝ َ ا
ُْ ٤ ِْ۪اُ َؼ
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Yasin 36/82)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َ ْـًٔب ا٤ش
ٕٞ
َ َُ اِرَا ا َ َسادٙاَِّٗ َٔب ا َ ْٓ ُش
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Yasin 36/83)

َُٕٞ ر ُ ْش َجؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٍء٢َ
ُ َك
ْ دُ ًُ َِّ شٌُٞ ََِٓ َ۪ٙ ِذ٤ ِث١ ۪غ ْج َذبَٕ اَُّز
Her şeyin yönetimini elinde tutan Allah‟ın bir eksiği yoktur. Hepiniz O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Şura 42/29)

َّ  َٓب َثَٝ ض
 ْْ اِرَاِٜ  َج ْٔ ِؼ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ  َٔب ِٓ ْٖ دَاثَّ ۜ ٍخِٜ ٤ ۪ش ك
ِ اَٞ ََّٰ۪ٔ خ َِْ ُن اُغٚب ِر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٣
َ ٣َ
ٌ ۪شب ُء هَذ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah‟ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.
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(Kaf 50/15)

 ٍذ٣ ۪ن َجذ
ٍ َِْ  َُج ٍْظ ِٓ ْٖ خ٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َ ۜ ٍِ ثَّٝ َن ْاْل
ِ َِْ َ٘ب ِث ْبُخ٤٤۪ اَكَ َؼ
İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.

(Kamer 54/49)

ُ ثِوَذَ ٍسٙءٍ َخَِ ْوَ٘ب٢َ
ْ اَِّٗب ًُ ََّ ش
Biz, yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız.

(Kaf 50/38)

ة
ِ اَٞ َََُّٰٔوَ ْذ َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َّ َٓ  َٓبَٝ ّ ٍَّۗب٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ َٔب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ٍ ُٞغَ٘ب ِٓ ْٖ ُُـ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları tam altı günde yarattık; Bize bir sıkıntısı olmadı.

(Ahkaf 46/34)

اُٞهُٝ َس ِثّ٘ َۜب هَب ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞن هَب
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ ۜ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ض اَُّز
َ ٤ََُبس ا
ِ ّ ۜ زَا ِث ْبُ َذَٰٛ ْظ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َْاُ َؼز
Ateşle yüzleştirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denecek: “Cehennem
gerçekmiş değil mi?”. “Evet, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş.” diye cevap verecekler. Allah
da “Ayetleri görmezlikten gelmenize karşılık tadın şu azabı.” diye karşılık verecek.
(Enam 6/30)

اُٞهُٝ َس ِثّ٘ َۜب هَب ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ ا َثُُٞن هَب
َ ٤ََُ ۜ ْْ هَب ٍَ اِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػُٞهِلُٝ  اِ ْرٟ ر َ َٰشْٞ ََُٝ
ِ ّ ۜ زَا ِث ْبُ َذَٰٛ ْظ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َْاُ َ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.
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(Araf 7/44)

 َج ْذر ُ ْْ َٓبَٝ َْ َٜ َ َػذََٗب َسثَُّ٘ب َدوًّب كَٝ  َج ْذَٗب َٓبَٝ بس ا َ ْٕ هَ ْذ
ُ ص َذ
ْ َ بة ْاُ َجَّ٘ ِخ ا
ْ َ  اَٟٗب َٰدَٝ
َ ص َذ
ِ َُّ٘بة ا
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤
 ْْ ا َ ْٕ َُ ْؼَ٘خُ هُٜ َ٘٤ْ ا َٗ َؼ ْْ كَبَرََّٕ ُٓ َإرّ ٌِٕ َثُُٞ َػذَ َسثُّ ٌُ ْْ َدوًّ ۜب هَبَٝ
Cennet ahalisi, cehennem ahalisine şöyle seslenir: “Rabbimizin bize verdiği sözün gerçek olduğunu gördük.
Rabbinizin size verdiği sözün gerçek olduğunu siz de gördünüz değil mi?” “Evet!” derler. Aralarında bir tellâl
şöyle haykırır: “Allah yanlış yapan o kimseleri dışlasın!”

(Ahkaf 46/35)

َٕ َٓبْٝ َ َش٣ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ ََّٗ ۜ ْْ ًَبُٜ َُ َْ  َْل ر َ ْغز َ ْؼ ِجَٝ َِ ع
ْ كَب
ُ اُش
ُّ َِٖٓ ِّ ا ْاُؼَ ْضُُِٞٝ۬ ُ صجَ َش ا
َ صجِ ْش ًَ َٔب
َۙ  َػذُٞ٣
ٌ بس ثَ ََل
َُٕٞ ُّ ْاُلَب ِعوْٞ ََِيُ ا َِّْل ْاُوْٜ ُ٣ َْ َٜ َؽ ك
َ ا ا َِّْلُٞ َ ِْجَض٣ ْْ َُ َُٕٝ
ٍ ۜ َٜ َٗ ْٖ ِٓ ًعب َػخ
Kararlı davranan elçiler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret. Onlar için aceleci olma. Tehdit
edildikleri azabı görecekleri gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kaldıklarını
sanacaklar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkan topluluktan başka kim, bütün beklentilerinden
yoksun bırakılır?
(Enam 6/34)

ْ ََُوَ ْذ ًُ ِزّثَٝ
 َْلَٝ ص ُشَٗب
ْ َٗ ْْ ُٜ ٤ ا َ َٰر٠ا َدز هُٝرُٝ۫ ُ اَٝ اُٞ َٓب ًُ ِزّث٠َِٰ ا َػٝصجَ ُش
ُ ذ ُس
َ َع ٌَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َٖ٤ ِ۪ع
ِ ُٓجَ ِذّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔب
د ه
َ ئ ْاُ ُٔ ْش
ِ َُوَ ْذ َجب َء َى ِٓ ْٖ َٗجَ ِ۬بَٝ َِّللا
Senden önce nice elçiler yalancı yerine kondu. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler.
Nihayet yardımımız ulaştı. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. İşte o elçilerin haberinden bir kısmı
sana da gelmiş oldu.

(Yunus 10/45)

ُ َ ْذ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َٖ٣ ۪ ۜ ْْ هَ ْذ َخغ َِش اَُّزُٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞبسك
َ ا ا َِّْلُٞ َ ِْجَض٣ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ش ُش
َ ََزَؼ٣ بس
ِ َٜ َُّ٘عب َػخً َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ِث ِِوًَُٞزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki dünyada sadece, gündüz vakti tanışmayla geçen kısa bir süre kadar kalmış
gibi olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.
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(Hac 22/47)

عَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
ِ ُْ َ  ًٓب ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ًَبْٞ ٣َ َِّٕ اَٝ ُٙۜ َ ْػذَٝ َُّللا
ق ه
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِج٣َ َٝ
َ ق
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََُٝ ة
َُّٕٝرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Hac 22/48)

َ ٢
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ص٢
َّ َُِاَٝ بَٜ ُ ظب ُِ َٔخٌ ص ُ َّْ ا َ َخ ْزر
َ ِٛ َٝ بَٜ َُ ُذ٤ْ َِْٓ َ َ ٍخ ا٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْش٣ِ َ  ًَبَٝ
Yanlışlar içinde oldukları halde nice kentlere, önce süre tanıdım sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş
banadır.
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