ZARİYAT 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,

(Zariyat 51/1)

اًٝ د رَ ْس
ِ َب٣اُزَّ ِاسَٝ
Zirveye tırmananlar,
(Adiyat 100/1)

ظ ْج ًذب
ِ َب٣ ْاُؼَب ِدَٝ
َ د
Meş’âle olup engelleri aşanlar,

(Adiyat 100/2)

د هَ ْذ ًدب
ِ َب٣سٞ
ِ ُٔ ُكَ ْب
Bir ışık gösterenler,

(Zariyat 51/2)

 ْه ًشاِٝ د
ِ بٓ ََل
ِ كَ ْبُ َذ
Yük altına girenler,
(Mürselat 77/1)

ػ ْشكًب
ِ ع ََل
ُ د
َ  ْاُ ُٔ ْشَٝ
İyiliği yaymak için görev üstlenenler,
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(Mürselat 77/2)

صلًب
ِ بصلَب
ْ د َػ
ِ كَ ْبُ َؼ
İşleri sürükleyip götürenler

(Adiyat 100/3)

ص ْج ًذب
ِ شا٤
ُ د
َ كَ ْبُ ُٔ ۪ـ
Gün doğmadan işe girişenler,

(Adiyat 100/4)

۪ َٗ ْوؼًبٚكَبَث َ ْشَٕ ِث
Arkalarında istikrar bırakanlar,

(Zariyat 51/3)

ُ ْغ ًشا٣ د
ِ ب٣َ بس
ِ كَ ْبُ َج
Kolayca yol bulanlar,
(Adiyat 100/5)

ْ ع
۪ َج ْٔؼًبٚطَٖ ِث
َ َٞ َك
Topluluğun merkezinde olanlar…

(Mürselat 77/3)

د َٗ ْش ًشا
ِ اَُّ٘ب ِش َشاَٝ
İyiliği her tarafa yayanlar,

(Mürselat 77/4)

د كَ ْشهًب
ِ بسهَب
ِ َكَ ْبُل
İyi ile kötüyü birbirinden ayıranlar,

(Mürselat 77/5)

د ِر ًْ ًشا
ِ ب٤َ كَ ْبُ ُٔ ِْ ِو
Ve arkalarında doğru bir bilgi bırakanlar,
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(Zariyat 51/4)

د ا َ ْٓ ًشا
ِ غ َٔب
ّ ِ َكَ ْبُ ُٔو
Ve işi paylaştıranlar hakkı için,
(Adiyat 100/6)

دٌَُٞ٘ َُ ِّ۪ٚغبَٕ ُِ َشث
ِ ْ َِّٕ ا
َ ْٗ اْل
İnsan, Rabbine karşı çok nankördür.

(Adiyat 100/7)

ذ٤َٜ۪  َٰر ُِ َي َُش٠َِٰ ُ َػَِّٚٗاَٝ
Buna kendi de şahittir.

(Zariyat 51/5)

صبدِم
َ َُ َُٕٝ  َػذُٞاَِّٗ َٔب ر
Size vadeliden doğrudur;
(Adiyat 100/9)

سٞ
ِ ُ ْاُوُج٢َِ ْؼَِ ُْ اِرَا ثُ ْؼثِ َش َٓب ك٣ اَكَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

(Adiyat 100/10)

سُٝ
ُّ ُ ا٢ِص ََ َٓب ك
ّ ِ  ُدَٝ
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,

(Zariyat 51/6)

ا ِهغَٞ َُ َٖ٣ّا َِّٕ اُ ۪ذَٝ
Hesap günü gerçekleşecektir.
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(Vakıa 56/1)

ُا ِه َؼخَٞ ُذ ْا
ِ هَ َؼَٝ اِرَا
O olay olunca,

(Vakıa 56/2)

ب ًَب ِرثَخَٜ ِ ْه َؼزَٞ ُِ ْظ
َ ٤َُ
Olduğunda onu yalan sayan kimse kalmaz.

(Mürselat 77/7)

اهِغَٞ َُ َُٕٝ  َػذُٞاَِّٗ َٔب ر
Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

(Adiyat 100/11)

ش٤ َٓئِ ٍز َُخ َ۪جْٞ َ٣ ْْ ِٜ ِ ْْ ثُٜ َّا َِّٕ َسث
Rableri onlara her şeyi, işte o gün bildirecektir.

(Zariyat 51/7)

د ْاُ ُذجُ ِي
ِ بء رَا
َّ ُاَٝ
ِ ََٔٓ غ
Yollarla dolu gök hakkı için,
(Müminun 23/17)

َ ع ْج َغ
َٖ٤ ِِ۪ن ؿَبك
َ ْْ ٌُ َهْٞ ََُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘ب كَٝ
ِ َِْ  َٓب ًَُّ٘ب َػ ِٖ ْاُخَٝ َغ ََٓشائِن
Sizin üstünüzde yedi yol yaratmışızdır. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

(Mearic 70/1)

ٍ عَٓبئَِ ِث َؼزَا
َ ٍَ َ عب
َ
ٍاهِغَٝ ة
Birisi, başa gelecek azabı sordu.

(Mearic 70/2)

ُ دَا ِكغَُٚ ْظ
َ ٤َُ َٖ٣ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
Kafirlerin başına gelecek olan, kimsenin de engelleyemeyeceği azabı...
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(Mearic 70/3)

َِٖٓ ه
ِ  ْاُ َٔ َؼ١َِّللاِ ر
ِبسج
Göğe yükselen yolların sahibi Allah’ın azabını!

(Mearic 70/4)

عَ٘ ٍخ
ُّ َٝ ُر َ ْؼ ُش ُج ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخ
ُ َ ٍّ ًَبَٕ ِٓ ْوذْٞ َ٣ ٢ ۪ كِٚ ٤ْ َُِ ُح اٝاُش
َ ق
َ ُْ َ َٖ ا٤ُ خ َْٔ ۪غٙاس
Süresi elli bin yıl olan bir günde melekler ve ruhlar O’na yükselir.

(Mearic 70/5)

ً ۪ٔ صج ًْشا َج
َل٤
ْ كَب
َ ص ِج ْش
Sen güzelce sabır göster.

(Mearic 70/6)

ذًا٤ُ ثَ ۪ؼَْٚٗٝ َ َش٣ ْْ ُٜ َِّٗا
Onlar o günü uzak görüyorlar;

(Mearic 70/7)

جًب٣ُ هَ ۪شٚ٣ٗ ََٰشَٝ
Oysa Biz yakın görüyoruz.

(Zariyat 51/8)

ٍ ٍٍ ُٓ ْخزَِِقْٞ َ ه٢ ۪اَِّٗ ٌُ ْْ َُل
Siz gerçekten çelişkili söylemler içindesiniz.
(Fussilet 41/49)

َّ ُُ اٚغ
ُ غ
غَُٞ٘ ُ۫ ُإط ه٤َ َش ُّش ك
َّ َٓ ِْٕ اَٝ  ِۘ ِْش٤َٓبء ْاُ َخ
ِ بٕ ِٓ ْٖ د ُ َػ
ِ ْ ُْ ََٔ ْغـ٣ َْل
َ ْٗ اْل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.
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(Fussilet 41/50)

ًغب َػخَ َٓهَب ِئ َٔخ
ُ َ  ََٓٓب اَٝ ٢ ُ۪ زَاَٰٛ َّٖ َُُٞو٤َ َُ ُْٚغز
َّ ُظ ُّٖ ا
َّ َٓ ظ ََّٓشا َء
َ ُ َس ْد َٔخً َِّٓ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذَُٙ ِئ ْٖ اَرَ ْهَ٘بَٝ
ِۘ ُِِٔ ا ِث َٔب َػَٖٝ ًَ َل ُش٣ ۪ كَ ََُِ٘٘ ِجّئ َ َّٖ اَُّز٠َٰ٘ ُ َُ ِْ ُذ ْغَٙ ِػ ْ٘ذ٢ ُ۪ َِّٕ  ا٢ّ َس ۪ َٓث٠َُِٰ  َُ ِئ ْٖ ُس ِج ْؼذُ اَٝ
ْْ ُٜ َّ٘ َو٣ َُُ۪٘زَٝ اٞ
ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ِٓ ْٖ َػزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Şura 42/17)

َه
ت٣غب َػخَ هَ ۪ش
َ ُ ْذ ۪س٣  َٓبَٝ َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ن
َّ ُي َُ َؼ ََّ ا٣
َ َ  ا َ ْٗضَ ٍَ ْاُ ٌِز١َٓ َّ۪للاُ اَُّز
ِ ّ بة ِث ْبُ َذ
Gerçekleri içeren bu kitabı ve dengeyi indiren Allah’tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

(Şura 42/18)

ب ْاُ َذ ُّن ا َ ََْٓلَٜ َََّٕٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞا ُٓ ْش ِلوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ بَٜ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ب اَُّزَٜ َِ ْغز َ ْؼ ِج َُ ث٣
 ٍذ٤ظ ََل ٍٍ ثَ ۪ؼ
َّ ُ ا٢َِٕ كٝبس
ُ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ٢ ۪غب َػ ِخ َُل
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.

(Zariyat 51/9)

ُ َٓ ْٖ ا ُ ِك َيْٚ٘ ُإْ كَيُ َػ٣
Hesap verme inancından çevrilebilen çevriliyor.
(Sebe 34/3)

ُْٚ٘ ة َػ
َّ َُ٘ب ا٤ ۪ا َْل رَأْرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َهب ٍَ اَُّزَٝ
ُ  ْؼ ُض٣َ ت َْل
ِ ٤ْ َََّ٘ ٌُ ْْ َػب ُِ ِْ ْاُـ٤ َُزَأ ْ ِر٢ّ َس ۪ثَٝ ٠َِٰ غب َػخُ هُ َْ َث
ة
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِٓثْوَب ٍُ رَ َّس ٍح ِك
ْ َ  ََْٓل اَٝ ض
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََْٓل ا َ ًْ َج ُش ا َِّْل كَٝ صـ َُش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
ِ  ْاْلَ ْس٢ َْل ِكَٝ د
ٖ٤
ٍ ُٓ ۪ج
Görmezlikten gelenler şöyle derler: "Kıyamet saati bize dokunmaz" De ki: "Hayır, görülmeyeni bilen Rabbim 'e
yemin olsun ki, o, size de dokunacaktır. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan kaçmaz. Onun daha
küçüğü ve daha büyüğü de her şeyi beyan eden bir Kitap’tadır."
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(Casiye 45/32)

ُ َٗ ِْٕ غب َػخُ ا
ظ ُّٖ ا َِّْل
َّ ُ َٓب ا١ب هُ ِْز ُ ْْ َٓب َٗ ْذ ۪سَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُاَٝ َّللاِ َد ٌّن
 ْػذَ هَٝ َِّٕ  ََ ا٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٣غب َػخُ َْل َس
َ
َٖ٤ ۪٘ ِو٤ْ َ  َٓب ٗ َْذ ُٖ ِث ُٔ ْغزَٝ ظًّ٘ب
“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.”

(Furkan 25/11)

شا٤
َّ ُة ِثب
َّ ُا ِثبُٞثَ َْ ًَزَّث
ً ع ۪ؼ
َ َّا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ َٔ ْٖ ًَزَٝ غب َػ ِخ
َ غب َػ ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir
ateş hazırlamışızdır.

(Zariyat 51/10)

َٕٞص
ُ هُزِ ََ ْاُخ ََّشا
Kurgularını gerçek gibi sunanlar kahrolsunlar.
(Abese 80/17)

ُ غ
ِ ْ ََ ِهُز
ُٙبٕ ََٓٓب ا َ ًْلَ َش
َ ْٗ اْل
Kahrolası insan, ne kadar da nankördür!

(Abese 80/18)

َُٚءٍ َخَِو٢َ
ّ َ ِٓ ْٖ ا
ْ ِ ش١
Allah onu hangi şeyden yarattı?

(Abese 80/19)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ
ُُٙ كَوَذ ََّسَٚطلَ ٍخ َخَِو
Döllenmiş yumurtadan değil mi? Yarattı, arkasından ölçüsünü belirledi.

(Abese 80/20)

َّ ٣َ ََ ٤غ ۪ج
َّ ُث ُ َّْ ا
ُٙغ َش
Sonra yolunu kolaylaştırdı.
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(Abese 80/21)

ُُٙ كَب َ ْه َج َشَٚث ُ َّْ ا َ َٓبر
En sonunda onu öldürecek ve mezara koyacaktır.

(Abese 80/22)

ََٓ ث ُ َّْ اِرَا
ُٙشب َء ا َ ْٗش ََش
Daha sonra onu, istediği zamanda mezardan çıkaracaktır.

(Zariyat 51/11)

َُٕٞٛ عب
َ ٍ ؿ َْٔ َشح٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar ne kadar aptal olduklarının farkında olmayanlardır.
(Fussilet 41/19)

َُٕٞصَ ػُٞ٣ ْْ ُٜ َبس ك
ُ ْذش َُش ا َ ْػ َٓذَا ُء ه٣ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ِ َُّ٘ ا٠ََُِّللاِ ا
Allah’ın düşmanları, Cehennem’e sevk edilmek üzere bir araya getirilecekleri gün bölüklere ayrılacaklardır.

(Fussilet 41/20)

َ َبٛ اِرَا َٓب ََٓجب ُ۫ ُؤ٠َدزَٓه
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٛ ُ دُِٞ ُجَٝ ْْ ُٛ بس
ُ ص
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِذَ َػِٜ ش
َ ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.

(Fussilet 41/21)

َ ْٗ َ  ا١َٓ َّ۪للاُ اَُّز
َ ْٗ َ ا اَُُٞٓ َ٘ب هَب٤ْ َِ ْذر ُ ْْ َػِٜ ش
ٍَ َّٝ َ  َخَِوَ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ش
َ ََّ ًُ َطن
َ َْ ُِ ْْ ِٛ  ِدُِٞا ُِ ُجُُٞهَبَٝ
طوََ٘ب ه
َُٕٞ ر ُ ْش َجؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٍَٓ َّشح
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da, “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O’dur; O’nun huzuruna çıkarılıyorsunuz.” diye cevap verecekler.

(Fussilet 41/22)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ًُ ُ دُِٞ َْل ُجَٝ ْْ ًُ بس
َّٕ َ ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ا
ُ ص
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِذَ َػَٜ َ ْش٣ ْٕ َ َٕ اٝ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزَزِ ُشَٝ
َ  ََْٓل ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ُع ْٔؼ
ََُِٕٞٔ شا ِٓ َّٔب ر َ ْؼ٤
ه
ً َ۪ ْؼَِ ُْ ًَث٣ َّللاَ َْل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem almıyordunuz.
Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın birçoğunu bilmez.
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(Fussilet 41/23)

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

(Zariyat 51/12)

ٖ٣
ِ ّ ُّ اُ ۪ذْٞ َ٣ ََّٕب٣ََٕ اََُِٞٔ ْغـ٣
Hesap verme günü ne zaman diye sorarlar.

(Zariyat 51/13)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣ بس
ِ َُّ٘ ا٠َِ ْْ َػُٛ َّ ْٞ ٣َ
Sordukları, kendilerinin ateşte yanacakları gündür!

(Zariyat 51/14)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِجٚ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث١ ۪زَا اَُّزَٰٛ ْْ ٌُ َ ا ِكزَْ٘زُٞهُٝر
O gün onlara; “Yaktığınız ateşin tadına varın; bir an önce gelmesini istediğiniz işte bu!”
denecek.
(Yunus 10/50)

َُٕٞٓ ُ ْاُ ُٔ ْج ِشْٚ٘ ِٓ َُ َ ْغز َ ْؼ ِج٣ بسا َٓبرَا
ً َٜ َٗ ْٝ َ برًب ا٤َ ُ َثُٚ ٌُ ْْ َػزَاث٤ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
De ki “Düşünsenize, Allah’ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini çarçabuk
isterler?”

(Yunus 10/51)

َُِٕ۪ٞ ر َ ْغز َ ْؼ ِجٚهَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِثَٝ َٖ۪ َٰآَ ُْ َٰـٚهَ َغ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَٝ اَث ُ َّْ اِرَا َٓب
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz? O zaman size şöyle denecektir: “Şimdi mi? Cezanın
çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”
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(Yunus 10/52)

َ َٖ٣ ۪ ََ َُِِّز٤ ۪ث ُ َّْ ه
ََُٕٕٞ ا َِّْل ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِغجْٝ َ ََْ ر ُ ْجضٛ اة ْاُ ُخ ِْ ِذ
َ َا َػزُٞهُٝا رُٞٔ َِظ
İlerisinde yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: “Kalıcı azabı tadın bakalım. Kazandığınızın
karşılığından başka ne görecektiniz!”

(Yunus 10/53)

َٖ٣ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِج ۪ضَٝ ُ َُ َذ ٌّنَِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ َٓثَٝ ١ هُ َْ ۪اَٞ ُٛ  ْغز َ ْ٘ ِج ُ۫ ُإٗ ََي ا َ َد ٌّن٣َ َٝ
Senden haber almaya çalışıyorlar, “O gerçek mi?” diye. De ki “Evet! Rabbime yemin ederim ki gerçektir. Ondan
yakanızı kurtaramayacaksınız.”

(Zariyat 51/15)

ٍ  َجَّ٘ب٢ َ۪ٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ ُٔزَّو
ٕٞ
ُ َٝ د
ٍ ُ ٤ػ
Kendini bozmamış olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar,

(Zariyat 51/16)

َٖ٤ ِ۪٘ا هَ ْج ََ َٰر ُِ َي ُٓ ْذغُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗ ْْ اُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤َٖ ََٓٓب َٰا َٰر٣ َٰ۪ا ِخز
Rablerinin ikramını alırlar. Onlar daha önce iyi davranan kimselerdi.

(Zariyat 51/17)

ً َِ۪ا هًَُٞٗب
َُٕٞ َجؼْٜ ٣َ  َِ َٓب٤ْ ََُّل َِٖٓ ا٤
Geceleri az uyurlar.

(Zariyat 51/18)

َٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َ ْْ ُٛ بس
ِ  ِث ْبْلَ ْع َذَٝ
Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.
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(Zariyat 51/19)

ّٝ
ََّٓ ُِِ  ْْ َد ٌّنِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ  ا٢َٓ ۪كَٝ
ِ  ْاُ َٔ ْذ ُشَٝ َِ ِغبئ
Mallarından, isteyenlere ve yoksullara pay ayırırlar.
(Mearic 70/23)

َُٕٞٔ ِ ْْ َٓدَائِٜ ِص ََلر
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, namazını sürekli kılanlar,

(Mearic 70/24)

ُِّٞ ْْ َد ٌّن َٓ ْؼِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ  ا٢َٓ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّزَٝ
Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.

(Mearic 70/25)

ّٝ
ََّٓ ُِِ
ِ  ْاُ َٔ ْذ ُشَٝ َِ غب ِئ
Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

(Mearic 70/26)

ٖ٣
َ ُ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ّ ِّ اُ ۪ذْٞ َ٤َِٕ ثُٞص ِذّه
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.

(Zariyat 51/20)

َٖ٤ ِ۪٘هُٞٔ ِْ ُِ َبد٣ض َٰا
ِ  ْاْلَ ْس٢ِكَٝ
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!
(Enam 6/75)

َٖ٤ ِ۪٘هُٞٔ َُٕ َِٖٓ ْاٌُٞ َ٤ُِ َٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔد اُغٞ
َ ٌُ ََِٓ ْ٤
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ۪ٛ اِث َْٰش١ ًَ َٰز ُِ َي ُٗ ۪ َٓشَٝ
İbrahim’e göklerin ve yerin yönetimini şu şekilde gösterdik ki kesin bilgiye erişenlerden olsun.

(Enam 6/76)

َٰ ْ ُّ كََِ ََّٓٔب اَكَ ََ هَب ٍَ ََْٓل ا ُ ِدت٢ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ  ًَجًب هَبْٞ ًَ  َُ َس َٰا٤ْ َُّ اِٚ ٤ْ َِكََِ َّٔب َج َّٖ َػ
َٖ٤ ِ۪اْل ِك
Gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü, "Bu benim Rabbimdir" dedi. Yıldız kaybolunca, "Ben
kaybolanları istemem." dedi.
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(Enam 6/77)

ً بص
ِّ ْٞ َٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُوًُٞ َ َْل٢ّ َس ۪ث٢ ِ۪ٗذْٜ ٣َ ْْ َُ ْٖ  كََِ ََّٓٔب اَكَ ََ هَب ٍَ َُ ِئ٢ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ ؿب هَب
ِ كََِ َّٔب َسا َ ْاُوَ َٔ َش َث
َٖ٤ُّع ۪ب
ََّٓ ُا
Ayı, ışıklarını saçarak doğarken gördü, "Benim Rabbim budur!" dedi. O da kaybolunca "Eğer Rabbim doğruyu
göstermezse gerçekten ben de bu sapık topluluktan biri olacağım" dedi.

(Enam 6/78)

َّ ُكََِ َّٔب َسا َ ا
ْ ََِ َٓزَا ا َ ًْجَ ُش كََِ ََّٓٔب اَكَٰٛ ٢ّزَا َس ۪ثَٰٛ ٍَ بص َؿخً هَب
ء ِٓ َّٔب١ ثَ ۪ َٓش٢ّ۪ٗ ِ ِّ اْٞ ََب ه٣ ٍَ ذ هَب
ِ َظ ث
َ ْٔ ش
ًَُٕٞ ر ُ ْش ِش
Işıklarını saçarak doğan güneşi gördüğünde de "İşte Rabbim budur! Bu daha büyük" dedi. Onun da
kaybolmasından sonra dedi ki "Ey halkım! Ben, sizin ortak saydıklarınızın hepsinden uzağım.

(Enam 6/79)

َ َ ك١ ۪ َُِِّز٢
َٖ٤ً۪  ََٓٓب اَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِشَٝ لًب٤ ۪٘ض َد
ِ اَٞ ََّٰٔط َش اُغ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ِٜ  ْجَٝ ُذْٜ  َّجَٝ ٢ّ۪ٗ ِا
Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim."

(Enam 6/80)

شب َء
ََٓ َ٣ ْٕ َ ۪ َٓ ا ََِّْٓل إَٚ ِثًُٞ َبف َٓب ر ُ ْش ِش
 ه٢ِ ك٢ّ۪ٗ ُٞ هَب ٍَ اَر ُ ََٓذب َُّٓجُٚٓ ْٞ َُ هٚ ََٓدب َّجَٝ
ُ  ََْٓل اَخَٝ ٖ٣
ِ  َٰذَٛ هَ ْذَٝ َِّللا
َ ٢َّس ۪ث
َٕٝءٍ ِػ ِْ ًٔب اَكَ ََل رَزَزَ ًَّ ُش٢َ
ْ  ًُ ََّ ش٢ّ ِع َغ َس ۪ثَٝ ْـًٔب٤ش
Halkı ona kanıt getirmeye çalıştı. İbrahim dedi ki: "Bana Allah hakkında kanıt getirmeye çalışıyorsunuz öyle mi?
Hem de bana doğruyu göstermişken! O’na ortak saydıklarınızdan korkmam. Rabbim bir şey yapmayı gerekli
görürse başka. Rabbim, her şeyi ilmiyle kuşatır. Hiç bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Zariyat 51/21)

َْٕٝص ُش
ِ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ اَكَ ََل رُج٢َٓ ۪كَٝ
Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz?
(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢ِبرَِ٘ب ك٣َ  ْْ َٰاِٜ ٣عُ٘ ۪ش
ََُّٚٗق ِث َش ِثّ َي ا
ِ ٌْ ٣َ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َذ ُّن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ز َ َج٣َ ٠ ْْ َدزهِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َٓ ۪كَٝ م
َ
ِ اْلكَب
ذ٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?
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(Fussilet 41/54)

ػ٤ءٍ ُٓ ۪ذ٢َ
ِ َ ٍخ ِٓ ْٖ ُِ َٓو٣َ  ِٓ ْش٢ ۪ ْْ كُٜ َِّٗا َ ََْٓل ا
ْ ُ ِث ٌُ َِّ شَِّٚٗ ْْ ا َ ََْٓل اِٜ ّبء َس ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.

(Zariyat 51/22)

َُٕٝ َػذُٞ َٓب رَٝ ْْ ٌُ ُبء ِس ْصه
َّ ُ ا٢ِكَٝ
ِ ََٔٓ غ
Rızkınız göklerde; size söz verilenler de oradadır.
(Rad 13/35)

٠ػ ْو َج
ُ ب ِر ِْ َيَٜ ُِّ ِظَٝ ْب َٓدَا ِئَٜ ًُُِ ُ بس ا
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْذز١َٕ ر َ ْج ۪شُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓث َ َُ ْاُ َجَّ٘ ِخ اَُّز
بس
ُ َٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّز
ُ ََُّٖ٘ ا٣ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠ػ ْو َج
Yanlışlardan sakınanlara söz verilen cennet; içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir
bahçe gibidir. Bu, Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınanların sonudur. Ayetleri görmezlikte direnen kafirlerin
sonu da ateştir.

(Muhammed 47/15)

 َّْش٤َزَـ٣َ ْْ َُ ٍٖ بس ِٓ ْٖ َُ َجَٜ ْٗ َ اَٝ ٍٖ  ِْش َٰا ِع٤بس ِٓ ْٖ ََٓٓبءٍ َؿَٜ ْٗ َ ب آََٜ ٤ َ۪ٕ كُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓث َ َُ ْاُ َجَّ٘ ِخ اَُّز
َ
َّ ُِِ بس ِٓ ْٖ خ َْٔ ٍش َُزَّ ٍحَٜ ْٗ َ اَٝ ُُٚٔ غ ْؼ
َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ٠ًّصل
َ بس ِٓ ْٖ َػَٜ ْٗ َ اَٝ َٖ٤بس ۪ث
َ ُٓ ٍَ غ
ِ ش
َّ َ ًٔب كَو٤۪ٔ ا ََٓٓب ًء َدُٞعو
ْْ ُٛ ط َغ ا َ ْٓ ََٓؼب َء
ِ اُث َّ َٔ َشا
ُ َٝ بس
ِ َُّ٘ ا٢ خَب ُِذ ِكَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ ْْ ِٜ ّ َٓ ْـ ِل َشح ِٓ ْٖ َس ِثَٝ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Zariyat 51/23)

َُُٕٞ َُ َذ ٌّن ِٓثْ ََ ََٓٓب اََّٗ ٌُ ْْ ر َ ْ٘ ِطوَِّٚٗض ا
َّ ُ َسةّ ِ اَٞ َك
ِ ََٔٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
Göğün ve yerin Rabbinin hakkı için o, aranızdaki konuşmalar kadar gerçektir.
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(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ع ۪ج
ا َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ َ ُْ ْاُ َجَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَّٟللاَ ا ْشز َ َٰش
َِٖٓ ۪ٙ ِذْٜ  ِث َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ  ْاُوُ ْش َٰاَٝ َِ ٤اْل ْٗ ۪ج
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ َدوًّب ِكِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ َُُِٕٞ ْوز٤َ َك
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰر ُِ َيَٝ ۪ٚ ْؼز ُ ْْ ِث٣َ  َثب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّز٤ْ ا ثِ َجَّٝللاِ كَب ْعز َ ْجش ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah’tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُٕٝبجذ
فٝ
َّ َُٕ اُٞاُشا ًِؼ
ََّٓ َُٕ اُٝبٓذ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝاْل ِٓ ُش
ِ َٕ ْاُ َذُٝ َٕ ْاُ َؼب ِثذُٞاَُزََّٓب ِئج
َّ َٕٞغب ِئ ُذ
ِ غ
ُ  ْاُ َذب ِكَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٞٛ اَُّ٘بَٝ
ّ  َثَٝ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْش ِِش ْاُ ُٔإ
 ِد هَُٕٝ ُِ ُذذٞظ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rüku edenler, secde edenler, vahye uygun
olanı emredenler, vahye aykırı olana engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi
müminleri müjdele.

(Zariyat 51/24)

ُ ۪ي َدذ٤
َٖ٤۪ٓ ْ ْاُ ُٔ ٌْ َش٤
َ  ََْ ا َ َٰرٛ
ِ ٤ظ
َ ث٣
َ ْ۪ٛق اِث َْٰش
İbrahim’in ikramını gören konukların bilgisi sana ulaştı değil mi?

(Zariyat 51/25)

َّٕٝ ُٓ ْ٘ ٌَ ُشْٞ َع ََلّ ه
َ ٍَ ع ََل ًٓب هَب
َ اُُٞ كَوَبِٚ ٤ْ َِا َػُِٞاِ ْر دَ َخ
Hani yanına girmiş, “Selam!” demişlerdi. O: “Size de selam, tuhaf bir topluluksunuz.” demişti.

(Zariyat 51/26)

َٓ َ كَشا
ٖ٤
َ ٍَ ۪ كَ ََٓجب َء ثِ ِؼ ْجِِٚ ْٛ َ  ا٠َُِٰ ؽ ا
َ
ٍ ۪ٔ ع
Sezdirmeden hane halkına yönelmiş; besili bir buzağı getirmişti.
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(Zariyat 51/27)

ِۘ ًُُِ ْ  ْْ هَب ٍَ ا َ َْل رَأِٜ ٤ْ ََُُِٓ اَٚكَوَ َّشث
َٕٞ
Önlerine koydu; “Yemez misiniz?” dedi.

(Zariyat 51/28)

َّ َثَٝ َق
ْ٤ٍ ُِ۪ ثِـُ ََل ٍّ َػٙٝش ُش
ْ ا َْل رَخُُٞلَخً هَب٤ ْْ ۪خُٜ ْ٘ ِٓ ظ
َ  َجْٝ َ كَب
Hallerinden içine korku düştü. “Korkma” dediler ve ona, bilgili bir oğul müjdesi verdiler.
(Hicr 15/53)

ّ َ َج َْ اَِّٗب ُٗجْٞ َ ا َْل رُُٞهَب
ْ٤ٍ ِ۪ش ُِش َى ثِـُ ََل ٍّ َػ
“Kuşkulanma” dediler. “Sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.”

(Hicr 15/54)

ّ  ْاُ ٌِ َج ُش كَ ِج َْ ر ُ َج٢
َّ هَب ٍَ ا َ َث
َٕٝش ُِش
َّ َٓ ْٕ َ  ا٠َِٓ َٰ  َػ٢ ُ۪ٗٞٔ ُ ش ْشر
َ ِ٘غ
“Yaşlılık üzerime iyice çökmüşken mi müjde getiriyorsunuz? Neyin müjdesini veriyorsunuz?”

(Hicr 15/55)

َّ َا ثُُٞهَب
َٖ٤ن كَ ََل ر َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْاُوَبِٗ ۪ط
َ ٗش ْش
ِ ّ َبى ثِ ْبُ َذ
Dediler ki “Sana bir gerçeği müjdeliyoruz. Sakın umudunu kesenlerden olma.”

(Hicr 15/56)

ُ ََ٘ ْو٣ ْٖ َٓ َٝ ٍَ هَب
َُُّٕٞعب
ََّٓ ُ۪ َٓ ا َِّْل اّٚػ ِٓ ْٖ َس ْد َٔ ِخ َس ِث
Dedi ki “Sapkınlar dışında kim Rabbinin ikramından umudunu keser?”

(Zariyat 51/29)

ْ َُهَبَٝ بَٜ َٜ  ْجَٝ ذ
ْ ٌَّ ص
ْ٤ ۪ص َػوٞذ َػ ُج
ِ َِكَب َ ْه َج
َ َص َّش ٍح ك
َ ٢ ُ۪ كُٚذ ْآ َشاَر
Eşi çığlık atarak döndü ve ellerini yüzüne vurarak: “Kocamış kısır bir kadından mı?” dedi.
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(Hud 11/71)

َّ ذ كَ َج
ْ ٌَ ع ِذ
ةٞ
ِ  ََٓسَٝ ْٖ ِٓ َٝ ََب ِث ِب ْعذَٰ نٛش ْشَٗب
َ َُ َٓهَب ِئ َٔخ كُٚ ْآ َشاَرَٝ
َ ُ ْؼو٣َ َاء اِ ْعذَٰ ن
Eşi ayakta duruyordu; hemen gülüverdi. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’u müjdeledik.

(Hud 11/72)

ْ َُهَب
ت٤ء َػ ۪ج٢َ
َ ٢ ِ۪زَا ثَ ْؼَٰٛ َٝ صٞاَٗ َ۬ب َػ ُجَٝ ُ َءا َ ُِذ٠ََِٓ َٰز٣ْ َٝ َب٣ ذ
ْ زَا َُشَٰٛ َِّٕ  ًخب ا٤ْ ش
“Vay başıma gelenler!” dedi. “Doğum mu yapacağım?” Ben gücünü kaybetmiş bir kadınım; bu da kocam, iyice
yaşlanmış! Bu gerçekten tuhaf bir şey!”

(Hud 11/73)

ذ٤ذ َٓ ۪ج٤۪ٔ ُ َدَِّٚٗذ ا
ِ ٤ْ َ ََ ْاُجْٛ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِ َػُٚثَ َش ًَبرَٝ َِّللا
َّللاِ َس ْد َٔذُ ه
َٖ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش ه٤ا اَر َ ْؼ َج ۪جَُُٞٓ هَب
Dediler ki: “Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Ey İbrahim ailesi! Allah’ın ikramı ve bereketi sizin üstünüzdedir. O,
her şeyi güzel yapar, pek yücedir.”

(Zariyat 51/30)

ُْ ٤ ِ۪ ُْ ْاُ َؼ٤ٌ۪  ْاُ َذَٞ ُٛ َُِّٚٗا ًَ َٰز ُِ ِي هَب ٍَ َسث ُِّي اُُٞهَب
“Aynen öyle; bunu Rabbin söyledi” dediler. “O, doğru kararlar veren ve her şeyi bilendir.”

(Zariyat 51/31)

ْ هَب ٍَ كَ َٔب خ
َُِٕٞع
َ ب ْاُ ُٔ ْشَٜ ُّ٣ََطجُ ٌُ ْْ ا
İbrahim: “Elçiler! Asıl göreviniz nedir?” diye sordu.
(Hud 11/74)

ُ ْٝ اُش
ٍغُُٞ ِّ ْٞ َ ه٢ ُ۪ َجب ِدَُُ٘ب ك٣ ُٟ ْاُجُ ْش َٰشْٚ ََٓجب َءرَٝ ع
َّ ْ٤
َ َٛكََِ َّٔب ر
َ َ۪ٛت َػ ْٖ اِث َْٰش
İbrahim’in korkusu geçip kendisine o müjde de gelince, Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya girdi.

(Hud 11/75)

ت٤ ُ۪٘ٓ ٙاَّٝ َ ْ ا٤ ِْ۪ َُ َذ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim pek yumuşak, bağrı yanık ve ısrarcıydı.
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(Hud 11/76)

 ٍدُٝ ُْش َٓ ْشد٤ ْْ َػزَاة َؿِٜ ٤ ۪ ْْ َٰارُٜ َِّٗاَٝ ُ هَ ْذ ََٓجب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َيَِّٚٗزَا اَٰٛ ْٖ ض َػ
ْ  ُْ اَػ ِْش٤ َ۪ٛٓب اِث َْٰش٣َ
Dediler ki: “İbrahim! Vazgeç bu işten. Rabbinin emri çıktı bir kere. Onlara engellenemez bir azap gelecektir.”

(Zariyat 51/32)

َٖ٤۪ٓ  ٍّ ُٓ ْج ِشْٞ َ ه٠َُِٰ ا اِ ََّٓٗب ا ُ ْس ِع ِْ ََٓ٘ب اَُُٞٓ هَب
“Günahkâr bir topluluğa gönderildik.” dediler.
(Hicr 15/58)

َٖ٤۪ٓ  ٍّ ُٓ ْج ِشْٞ َ ه٠َُِٰ ا اِ ََّٓٗب ا ُ ْس ِع ِْ ََٓ٘ب اَُُٞٓ هَب
Dediler ki: “Biz, günaha batmış bir topluluğa gönderildik.

(Hicr 15/59)

َٖ٤ُ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼٛٞغٍ اَِّٗب َُ َُٔ٘ ُّجُُٞ ٍَ ا ََِّْٓل َٰا
Ama Lût’un ailesi onlardan değildir. O ailenin tamamını kurtaracağız.

(Hicr 15/60)

َٖ٣ب َُ َِٖٔ ْاُـَبثِ ۪شَٜ َُِّٗ هَذ َّْس ََٓٗب اَٚا َِّْل ْآ َشاَر
Lût’un karısı hariç. Onun da küller altında kalmasını karara bağladık.”

(Zariyat 51/33)

ٖ٤
َ  ْْ ِد َجِٜ ٤ْ َُُِِ٘ ْش ِع ََ َػ
ٍ بسح ً ِٓ ْٖ ۪غ
“Üzerlerine balçıktan taş yağdırmak için görevlendirildik.”

(Zariyat 51/34)

َٖ٤ ۪ َٓخً ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ُِ ِْ ُٔ ْغ ِشكَّٞ غ
َ ُٓ
"Rabbin katında damgalanmış, aşırı davrananlara özel taşlar..."
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(Hud 11/82)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِعب ِك
 ٍدٞع
ُ ْ٘ َٓ ٍَ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّج
َ بَٜ ٤َ ُِ كََِ َّٔب ََٓجب َء ا َ ْٓ ُشَٗب َج َؼ َِْ٘ب َػب
َ ب ِد َجَٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/74)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِِعبك
ٍَ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّج
َ بَٜ َ٤ُِ كَ َجؼَ َِْ٘ب َػب
َ  ْْ ِد َجِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık.

(Zariyat 51/35)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب َِٖٓ ْاُ ُٔإَٜ ٤ ۪كَب َ ْخ َش ْجَ٘ب َٓ ْٖ ًَبَٕ ك
Orada inananlardan kim varsa dışarı çıkardık...
(Hud 11/77)

ً ُُٞ عَُِ٘ب
ْ َُ َّٔب ََٓجب َءَٝ
ت٤ػ ۪ص
ً  ْْ رَ ْسِٜ ظبمَ ِث
ُ د ُس
َ َٝ ْْ ِٜ  َء ِث٢غب ۪ َٓع
َ ّْٞ ٣َ زَاَٰٛ ٍَ هَبَٝ ػب
Elçilerimiz Lut’un yanına varınca Lut’un canı sıkıldı ve iyice bunaldı. “Ne sıkıcı bir gün!” dedi.

(Hud 11/81)

ْ  ِِ َي ثِ ِوْٛ َ  َْي كَب َ ْع ِش ثِب٤َُِا اَُِٞٓ ص
ُ ُُٞ َب٣ اُُٞهَب
ْ َ ِْز َ ِل٣  َْلَٝ َِ ٤ْ َُّطغٍ َِٖٓ ا
ذ
ُ غ اَِّٗب ُس
ِ َ٣ ْٖ َُ ع َُ َس ِثّ َي
ص ْج ُخ
ُّ ُْظ ا
ُّ ُ ُْ اُٛ َ ِػذْٞ َٓ َِّٕ  ْْ اُٜ َصبث
َ َ ب ََٓٓب اَٜ ُج٤ُ ُٓ ۪صَِِّٚٗٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ َدذ ا َِّْل ْآ َشاَر َ َي ا
َ ٤ََُص ْج ُخ ا
ت
ٍ ٣ِثوَ ۪ش
Misafirler dedi ki: “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz; bunlar sana asla ilişemezler. Ailenle birlikte gecenin bir
bölümünde ailenle yola çık; karın dışında hiç biriniz arkasına bakmasın. Bunların başına gelecek olan ona da
gelecektir. Azapla buluşma zamanları sabahtır. Sabah da yakın değil mi?”

(Zariyat 51/36)

ٍ ٤ْ َ َْش ث٤ب َؿَٜ ٤ ۪ َج ْذَٗب كَٝ كَ َٔب
َٖ٤۪ٔ ِِ ذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ
Bir ev dışında Allah’a tam teslim olmuş kimse bulamadık.
(Kamer 54/34)

غ َذ ٍش
ِ  ْْ َدِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ ِثُٛ َ٘ب٤ْ غٍ َٗ َّجُُٞ ٍَ بصجًب ا ََِّْٓل َٰا
َ اِ ََّٓٗب ا َ ْس
Lut ailesi dışında kalanlara, taş yağdıran azap gönderdik. Lut’un ailesini, seher vaktinde oradan uzaklaştırmıştık.
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(Kamer 54/35)

ش ٌَ َش
َ ْٖ َٓ ١ِٗ ْؼ َٔخً ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ۪ض
Bu, katımızdan yapılan bir iyilikti. İyilik bilenleri böyle ödüllendiririz.

(Kamer 54/36)

ْ َُ ْْ ثَُٛوَ ْذ ا َ ْٗزَ َسَٝ
ا ِثبُُّ٘زُ ِسْٝ بس
َ ط
َ َٔ َ شزََ٘ب كَز
Lut, kıskıvrak yakalayacağımız konusunda onları uyarmıştı ama uyarıları ciddiye almadılar.

(Kamer 54/37)

َ َ۪ كٚ ِل٤ْ ظ
ُٗزُ ِسَٝ ٢ا َػزَ ۪اثُٞهُٝ ْْ كَزُٜ َُ٘٤ط َٔ ْغ ََٓ٘ب ا َ ْػ
َ ْٖ ُ َػُٙٝدَُٝوَ ْذ َس َاَٝ
Üstelik Lut’un konuklarını elde etmeye çalışıyorlardı ki gözlerini kör ediverdik: “Şimdi uyarıların ardından
gelen azabımın tadına varın.”

(Kamer 54/38)

 ْْ ثُ ٌْ َشح ً َػزَاة ُٓ ْغز َ ِو ٌّشُٜ صجَّ َذ
َ َُوَ ْذَٝ
Sabah erkenden onları kalıcı bir azap karşıladı.

(Saffat 37/177)

َٖ٣ص َجب ُح ْاُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ َ ْْ كِٜ غب َد ِز
َ ِكَ ِبرَا َٗضَ ٍَ ث
َ غَٓب َء
Azabımız onların sahalarına inince, uyarılmış olan bu kişilerin sabahı ne kötü olur!

(Zariyat 51/37)

ْ٤
َ ََٕ ْاُ َؼزَُٞخَبك٣ َٖ٣ َ۪خً َُِِّز٣ب َٰآََٜ ٤ ۪ر َ َش ًَْ٘ب كَٝ
َ َُ۪اة ْاْل
Üzüntü verici azaptan korkanlar için orada bir belge de bıraktık.
(Hicr 15/72)

َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ ِع ٌْ َشر
َ ٢ ۪ ْْ َُلُٜ ََُِّٗ َؼ ْٔ ُش َى ا
Senin hayatına yemin ederim ki onlar sarhoşlukları içinde bocalar halde duruyorlardı.

(Hicr 15/73)

َٖ٤ ۪ َذخُ ُٓ ْش ِشه٤ْ ص
َّ ُ ُْ اُٜ ْكَب َ َخزَر
Gün doğarken dehşet bir sesle sarsıldılar.
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(Hicr 15/74)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِعب ِك
ٍَ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّج
َ بَٜ ٤َ ُِ كَ َج َؼ َِْ٘ب َػب
َ  ْْ ِد َجِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/75)

ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٤۪ٔ ع
ّ ِ َٞ َ د ُِ ِْ ُٔز
İnceleme yapmak isteyenler için bunda kesin belgeler vardır.

(Hicr 15/76)

ْ٤ٍ ۪ ٍَ ُٓو٤غ ۪ج
َ ب َُ ِجَٜ َِّٗاَٝ
Orası bugün bir yol üzerinde durmaktadır.

(Hicr 15/77)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْخً ُِ ِْ ُٔإ٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
Bunda inananlar için kesin bir belge vardır.

(Zariyat 51/38)

َ ِْ غ
ٖ٤
ُ َِٕ ثْٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ ُ اٙع َِْ٘ب
َ  اِ ْر ا َ ْس٠ َٓ َٰعُٞٓ ٢ ۪كَٝ
ٍ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Bir de Musa var. Onu açık bir delil ile Firavun’a elçi gönderdik.

(Zariyat 51/39)

ُٕٞ٘ َٓ ْجْٝ َ بدش ا
ِ ع
َ ٍَ هَبَٝ ِ۪ٚ٘ ًْ  ِث ُش٠ُهَٞ َ كَز
Firavun ve çevresi ona yakınlık göstermedi: “Ya büyücü, ya da cinlerin etkisine girmiş biri.”
dediler.
(Yunus 10/76)

ٖ٤زَا َُغ ِْذش ُٓ ۪جَٰٛ َِّٕ ا اَُُٞٓ  ُْ ْاُ َذ ُّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗب هَبُٛ كََِ َّٔب ََٓجب َء
Katımızdan onlara gerçekler gelince, “Bu apaçık bir sihirdir!” dediler.
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(Yunus 10/77)

َٓ َٰ ُٓ ٍَ هَب
َٕٝبد ُش
َّ ُُ ْل ِِ ُخ ا٣  َْلَٝ زَاَٰٛ ن َُ َّٔب ََٓجب َء ًُ ْْ ا َ ِع ْذش
ِ غ
ِ ّ َٕ ُِ ِْ َذُُُٞٞ اَرَو٠عٞ
Musa şöyle dedi: “Size gerçekler geldiğinde, onlar için bunu mu söylüyorsunuz? Bu bir sihir mi? Sihir yapanlar
umduklarına kavuşamazlar ki!”

(Yunus 10/78)

ُٖ  َٓب ٗ َْذَٝ ض
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٓب ُء ك٣َ َٕ َُ ٌُ َٔب ْاُ ٌِج ِْشٌُٞ َ رَٝ  َٰا َثَٓب َءَٗبِٚ ٤ْ َِ َج ْذَٗب َػَٝ ا ا َ ِجئْزََ٘ب ُِز َ ِْ ِلزََ٘ب َػ َّٔبَُُٞٓ هَب
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َُْ ٌُ َٔب ِث ُٔإ
Dediler ki: “Atalarımızı üzerinde gördüğümüz yoldan bizi çeviresin ve bu topraklarda hâkimiyet ikinize geçsin
diye mi geldin? Biz sizin ikinize de inanmıyoruz.”

(Yunus 10/79)

ْ٤ٍ ِ۪بد ٍش َػ
ِ ع
َ َِّ ٌُ ِ ث٢ ُ۪ٗٞ ُٕ ائْزْٞ هَب ٍَ كِ ْش َػَٝ
Firavun dedi ki “Ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin.”

(Yunus 10/80)

َٓ َٰ ُٓ ْْ ُٜ َُ ٍَ غ َذ َشح ُ هَب
َُٕٞا ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ِْوُٞ ا َ ُْو٠عٞ
َّ ُكََِ َّٔب ََٓجب َء ا
Sihirbazlar gelince Musa onlara: “Ne atacaksanız atın!” dedi.

(Yunus 10/81)

ََ َٔ ص ِِ ُخ َػ
ّ ِ ُ اِٚ ِ َٓب ِجئْز ُ ْْ ث٠ َٰعُٞٓ ٍَ ا هَبْٞ َكََِ ََّٓٔب ا َ ُْو
ْ ُ٣ َّللاَ َْل
ُ ا َِّٕ هُُِٚج ِْط٤ع
غ ْذ ُش ا َِّٕ ه
َ ََّللا
َٖ٣ ْ۪اُ ُٔ ْل ِغذ
Onlar atınca Musa dedi ki “Bu yaptığınız tümüyle sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işini
yoluna koymaz.”

(Yunus 10/82)

َُٕٞٓ َ ْاُ ُٔ ْج ِشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ َِّ۪ٚللاُ ْاُ َذ َّن ِث ٌَ ِِ َٔبر
ُ ِذ ُّن ه٣َٝ
Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır; isterse suçlular hoşlanmasın.

(Yunus 10/83)

َِّٕ اَٝ ْْ ُٜ ََِ٘ ْلز٣ ْٕ َ  ْْ اِٜ ِ َٓ َ َ۬لئَٝ َْٕٞ فٍ ِٓ ْٖ كِ ْش َػَْٞ  خ٠َِٰ ۪ َػِٚٓ ْٞ ََّخ ِٓ ْٖ ه٣ ا َِّْل رُ ِ ّس٠ َٓ َٰعُٞٔ ُِ ََٖٓ كَ ََٓٔب َٰا
َٖ٤ ُ۪ َُ َِٖٔ ْاُ ُٔ ْغ ِشكَِّٚٗاَٝ ض
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ َُؼَب ٍٍ كْٞ كِ ْش َػ
Firavun’un ve kendi önderlerinin baskısından korkmaları sebebiyle Musa’ya halkının gençleri dışında kimse
inanmadı. Firavun orada tam bir hâkimiyet kurmuştu ve aşırılıklar içindeydi.

21

(Zariyat 51/40)

ْ٤ ُِ۪ٓ َٞ ُٛ َٝ ّْ ِ َ٤ُ ْا٢ِ ْْ كُٛ ُ كََ٘جَ ْزَٗبَٙدُٞ٘ ُجَٝ ُٙكَب َ َخ ْزَٗب
Nihayet Firavunu tuttuk, ordusuyla birlikte denizin içinde darmadağınık ettik. O sırada o,
kendini kınıyordu.
(Yunus 10/90)

ًَُٚ  اِ َٓرَا ا َ ْد َس٠ا َدزَٓهًٝ ػ ْذ
َ َٝ ًب٤ُ ثَ ْـُٙدُٞ٘ ُجَٝ ُٕ ْٞ  ْْ كِ ْش َػُٜ َ ََ ْاُجَ ْذ َش كَبَرْجَؼ٣ ِٕا ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َ۪٘ ْصَٗب ثِجٝ َج َبَٝ
ْ َ٘ٓ  َٰا١َٓ َ۪ ا َِّْل اَُّزَُِٰٚ ُ ََْٓل اََّْٚٗاُـ ََش ُم هَب ٍَ َٰا َٓ ْ٘ذُ ا
َٖ٤۪ٔ ِِ اَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغَٝ ََ ٣ا اِ ْع ََٓش ۪اءَُٞ٘ٓ َ۪ ثَِٚذ ث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki: “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Yunus 10/91)

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

(Zariyat 51/41)

ْ٤
ّ ۪ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  َػب ٍد اِ ْر ا َ ْس٢ ۪كَٝ
َ ۪ َخ ْاُ َؼو٣اُش
Ad Kavmi hakkında da bilgin var. Hani üzerlerine köklerini kurutan bir rüzgâr göndermiştik.
(Fussilet 41/15)

َ َ ا َٓ ْٖ اُُٞهَبَٝ ن
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ح ً اَّٞ ُشذُّ َِّٓ٘ب ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٝكَب َ َّٓب َػبد كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاُ َذ٤َض ِثـ
َ َ  اَٞ ُٛ ْْ ُٜ َ َخَِو١ ۪اَُّز
ََُٕٝ ْج َذذ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ ً حَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ ُّشذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah’ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
ِحٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ِ ك١اة ْاُ ِخ ْض
َ َ ْْ َػزُٜ َو٣ ۪د ُُِ٘ز
َ  ٍَّبّ ٗ َِذ٣َ ا٢َٓ ۪ص ًشا ك
َ كَب َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َٰ ْ اة
َٕٝص ُش
ُ ََُؼَزَٝ َب٤ْٗ ُّاُذ
َ ْ٘ ُ٣  ْْ َْلُٛ َٝ ٟاْل ِخ َشحِ ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.
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(Zariyat 51/42)

ْ َ ءٍ اَر٢َ
ْ٤ِ ۪ٓ بُش
َّ ًَ ُْٚ ا َِّْل َجؼََِزِٚ ٤ْ َِذ َػ
ْ َٓب رَزَ ُس ِٓ ْٖ ش
Üstünden geçtiği hiç bir şeyi bırakmıyor, kül gibi savuruyordu.
(Hakka 69/6)

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

(Hakka 69/7)

ُ  ْْ ا َ ْػ َجُٜ ََّٗ ًَب٠ص ْش َٰػ
بص
ُ  ٍَّبّ ُد٣َخَ ا٤َ ِٗث َ َٔبَٝ ٍٍ ب٤َ َُ 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.

(Ahkaf 46/24)

۪ٚ َٓب ا ْعز َ ْؼ َج ِْز ُ ْْ ِثَٞ ُٛ َْ َبسض ُٓ ْٔ ِط ُشَٗب ث
ً بس
ِ زَا َػَٰٛ اُُٞ ْْ هَبِٜ َِز٣ ِدْٝ َ ظب ُٓ ْغز َ ْوجِ ََ ا
ِ ُ َػْٙٝ َ كََِ َّٔب َسا
ْ٤ َُ۪ب َػزَاة اَٜ 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 rüzgardır.

(Ahkaf 46/25)

َّ ْٞ َ ْاُو١ ْْ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْج ِضُٜ ًُِ٘ غب
َ ََّ ًُ رُذَ ِ ّٓ ُش
ْ َ ب كَبَٜ ّءٍ ِثب َ ْٓ ِش َس ِث٢ْ ش
َ َٓ  ا َِّْلُٟ َٰ َٓش٣ ا َْلٞص َج ُذ
َٖ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.

(Zariyat 51/43)

ٖ٤
ٍ  ۪د٠ا َدزهُٞ ْْ ر َ َٔزَّؼُٜ َُ ََ ٤ ۪دَ اِ ْر هُٞٔ َ  ث٢ ۪كَٝ
Semud topluluğu da öyle. Onlara: “Bir süre oyalanın.” denmişti.

23

(Zariyat 51/44)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ َٝ ُصب ِػوَخ
َٕٝظ ُش
َّ ُ ُْ اُٜ ْ ْْ كَب َ َخزَرِٜ ّا َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِثْٞ َ كَؼَز
Rablerinin emrinden uzaklaşıp büyüklenmişlerdi. Sonra göz göre göre onları yıldırımlar
çarpmıştı, bakakaldılar.
(Araf 7/73)

َّ٘خ٤ِ َُ هَ ْذ ََٓجب َءرْ ٌُ ْْ ثٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ صب ُِ ًذب هَب
َ ْْ ُٛ دَ اَخَبُٞٔ َ  ث٠َُِٰ اَٝ
ْْ ًُ ََأ ْ ُخز٤َءٍ كٞغ
ُّ َٔ َ  َْل رَٝ َِّللا
َُٓ َِب ثٛٞغ
ض ه
۪ َٗبهَخُ هٙ ِزَٰٛ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
ِ  ا َ ْس٢َٓ َ۪ب رَأ ْ ًُ َْ كَٛٝخً كَزَ ُس٣َّللاِ َُ ٌُ ْْ َٰا
ْ٤ ََُ۪ػزَاة ا
Semud halkına da soydaşları Salih’i elçi gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız
yoktur. Bakın, size Rabbinizden mucize olmak üzere bir belge geldi. İşte Allah’ın dişi devesi; bırakın Allah’ın
toprağında otlasın. Ona kötü niyetle dokunmayın, yoksa sizi acıklı bir azap çarpar.

(Araf 7/74)

بَٜ ُِ ُٜٞ ع
ُ ْٖ ِٓ َُٕٝض رَز َّ ِخز
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا َ ًُ ْْ كَّٞ َثَٝ ا اِ ْر َجؼََِ ٌُ ْْ ُخَِ َٓلَب َء ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َػب ٍدٝا ْر ًُ َُٓشَٝ
َٖ٣ ۪ض ُٓ ْل ِغذ
ا َٰا ََْٓل َء هٝرًب كَب ْر ًُ َُٓشُٞ٤َُٕ ْاُ ِج َجب ٍَ ثُٞر َ ْ٘ ِذزَٝ ساٞ
ُ ُه
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكْٞ َ  َْل ر َ ْؼثَٝ َِّللا
ً ص
Hatırlasanıza; Ad halkının ardından onların yerine sizi getirdi ve o toprağa yerleştirdi. Şimdi O’nun ovalarında
köşkler kuruyor, dağlarını oyup evler yapıyorsunuz. Allah’ı hatırlayın da ortalığı birbirine katıp doğal düzeni
bozmayın.”

(Araf 7/75)

َّٕ َ َٕ اُٞٔ َِ ْْ اَر َ ْؼُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ ا ُِ َٔ ْٖ َٰاُٞع ِؼل
ْ ُ َٖ ا ْعز٣ ۪۪ َُِِّزِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ا ْعز َ ٌْ َج ُش٣ ۪هَب ٍَ ْاُ َٔ ََلُ اَُّز
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإٚا اَِّٗب ِث ََٓٔب ا ُ ْس ِع ََ ِثَُُٞٓ ۪ هَبّٚعَ ِٓ ْٖ َس ِث
َ صب ُِ ًذب ُٓ ْش
َ
Halkının kendini büyük gören önderleri, güçsüz saydıkları kişilere; onların inanmış olanlarına şöyle dediler: “Siz
Salih’i, gerçekten Rabbi tarafından elçi olarak gönderilmiş biri mi sanıyorsunuz?” Dediler ki “Evet. Biz onunla
gönderilmiş her şeye inanıp güveniriz.”

(Araf 7/76)

َٕ۪ٝ ًَب ِك ُشٚ َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِث١َٓ ۪ا اَِّٗب ِثبَُّزَٖٝ ا ْعز َ ٌْ َج َُٓش٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
Kendilerini büyük görenler: “Biz de sizin inancınızı tanımıyoruz” dediler.
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(Araf 7/77)

َِٖٓ ذ
َ ْ٘ ًُ ِْٕ صب ُِ ُخ ائْ ِزَ٘ب ِث َٔب ر َ ِؼذ ُ ََٓٗب ا
َ اْٞ َ  َػزَٝ َا اَُّ٘بهَخٝكَ َؼوَ ُش
َ ب٣َ اُُٞهَبَٝ ْْ ِٜ ّػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِث
َٖ٤ ِ۪ع
َ ْاُ ُٔ ْش
Sonra Rablerinin emrine karşı gelerek dişi deveyi kestiler ve dediler ki “Bak Salih! Eğer sen elçilerden isen bizi
tehdit ettiğin şeyi getir de görelim.”

(Araf 7/78)

َٖ٤۪ٔ ِ ْْ َجبثِٛ  دَ ِاس٢ ۪ا كٞص َج ُذ
ْ َ اُش ْجلَخُ كَب
َّ ُْ ُٜ ْكَب َ َخزَر
Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki bulundukları yere çöküp kaldılar.

(Araf 7/79)

َُّٕٞ َُٰ ٌِ ْٖ َْل ر ُ ِذجَٝ ْْ ٌُ َُ ُص ْذذ
َ  ِّ َُوَ ْذ ا َ ْثَِ ْـز ُ ٌُ ْْ ِسْٞ َب ه٣َ ٍَ هَبَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠ُهَٞ َ كَز
َ ََٗٝ ٢ّعبَُخَ َس ۪ث
َٖ٤بص ۪ذ
ِ َُّ٘ا
Salih onlardan ayrıldı ve şöyle dedi: “Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz için çaba
göstermiştim. Ama siz iyiliğe çalışanları sevmiyorsunuz.”

(Fussilet 41/17)

ٕ ِث َٔبٞ
ِ صب ِػوَخُ ْاُ َؼزَا
َ ْْ ُٜ ْ كَب َ َخزَرٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َِ َػ٠ َٰٔا ْاُ َؼُُّٞ ْْ كَب ْعز َ َذجَٛ٘ب٣ْ َذَٜ َدُ كُٞٔ َ ا َ َّٓب ثَٝ
ِ ُٜ ُة ْا
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اًَُٞٗب
Semud halkına da doğru yolu gösterdik ama onlar doğruyu değil, körlüğü tercih edince yaptıklarına karşılık
gökten gelen alçaltıcı bir azaba çarpıldılar.

(Zariyat 51/45)

َ َ كَ َٔب ا ْعز
َٖ٣ص ۪ش
ُ طب
ِ َ ا ُٓ ْ٘زُٞٗ َٓب ًَبَٝ ّ ٍب٤َ ا ِٓ ْٖ ِهٞػ
Yerlerinden kalkamadılar, kimseden de yardım görmediler.

(Zariyat 51/46)

َٖ٤ ۪ ًٓب كَب ِعوْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗحٍ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ اُٞٗ َّ ْٞ َهَٝ
Daha önce Nuh’un toplumuna da yardım edilmedi. Onlar da yoldan çıkmış bir topluma
dönüşmüşlerdi.
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(Furkan 25/37)

َّ ُِ ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ًخ٣َ بط َٰا
َٖ َػزَاثًب٤۪ٔ ُِ ِظب
ُ اُش
ُّ اُٞحٍ َُ َّٔب ًَزَّثُٞٗ َّ ْٞ َهَٝ
ِ َُِِّ٘ ْْ ُٛ  َج َؼ َِْ٘بَٝ ْْ ُٛ ع ََ ا َ ْؿ َش ْهَ٘ب
 ًٔب٤ َُ۪ا
Elçilerini yalanlayınca Nuh’un toplumunu da yok ettik. İnsanlara ibret olacak şekilde onları boğduk. Biz, yanlış
yapanlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nuh 71/25)

َٓ ۪ ِٓ َّٔب خ
بسا
ٕ هُٝ
ً ص
ً ٗ اُِٞا كَب ُ ْد ِخُٞ ْْ ا ُ ْؿ ِشهِٜ ِـَٔبر٤َط
َ ْٗ َ َّللاِ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ اَُٝ ِجذ٣ ْْ َََِبسا ك
Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek
yardımcılar da bulamayacaklar.

(Zariyat 51/47)

َُٕٞ ِعؼُٞٔ َُ اَِّٗبَٝ  ٍذ٣ْ َ َب ِثبَٛ٘ب٤ْ ََ٘غ ََٓٔب َء ث
َّ ُاَٝ
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.
(Nebe 78/12)

ع ْجؼًب ِشذَادًا
َ ْْ ٌُ َهْٞ ََ٘ب ك٤ْ ََ٘ثَٝ
Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik

(Bakara 2/22 )

ً ض ِك َشا
َِٖٓ ۪ٚبء ََٓٓب ًء كَب َ ْخ َش َج ِث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ اَٝ غ ََٓٔب َء ِث ََٓ٘ب ًء
َّ ُاَٝ شب
ِ ََٔٓ غ
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاْلَ ْس١ ۪اََُّز
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ا ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادًاُِٞد ِس ْصهًب َُ ٌُ ْْ كَ ََل ر َ ْج َؼ
ِ اُث َّ َٔ َشا
Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla
oluşan ürünlerden size yiyecek çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah’a benzer nitelikler yükleyeceğiniz varlıklar
uydurmayın.

(Zariyat 51/48)

َُٕٝذِٛ َب كَ ِ٘ ْؼ َْ ْاُ َٔبٛض كَ َش ْشَ٘ب
َ  ْاْلَ ْسَٝ
Yeryüzünü de dayayıp döşedik. Onu ne güzel beşik yaptık.
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(Ta Ha 20/53)

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

(Zuhruf 43/10)

َُٕٝزَذْٜ َ عجُ ًَل َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر
ُ بَٜ ٤ ۪ َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ كَٝ ذًاْٜ َٓ ض
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاْلَ ْس١ ۪اََُّز
Yeryüzünü size beşik gibi yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O’dur.

(Zariyat 51/49)

َٕٝ ِْٖ َُؼََِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُش٤ َجْٝ َءٍ َخَِ ْوَ٘ب ص٢َ
ْ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ شَٝ
Yarattığımız her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız.
(Şuara 26/7)

ْ٣ٍ جٍ ًَ ۪شْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ صَٜ ٤ ۪ض ًَ ْْ ا َ ْٗجَزَْ٘ب ك
ِ  ْاْلَ ْس٠َُِا اْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
Yeri görmediler mi, her bir çiftten ne kadar güzel bitkiler bitirmişizdir.

(Şuara 26/8)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ  َٓب ًَبَٕ ا َ ًْث َ ُشَٝ ًَخ٣ َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Şura 42/11)

ْْ ًُ  ْز َس ۬ ُؤ٣َ ا ًجبَٝ  َِٖٓ ْاْلَ ْٗ َؼ ِبّ ا َ ْصَٝ ا ًجبَٝ ض َج َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ُش اُغ
ِ َك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ء٢َ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ص٤۪ٔ غ
َ ٤َُ ِٚ ٤ ۪ك
ْ ۪ شِِٚ ْْظ ًَ ِٔث
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, hayvanları da eşler halinde
yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O’na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey yoktur. O dinler ve görür.

(Yasin 36/36)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ِٓ َّٔب َْلَٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ض
ُ
ُ ب ِٓ َّٔب ر ُ ْ٘ ِجذُ ْاْلَ ْسَٜ ًَُِّ ا َجَٝ  َخَِنَ ْاْلَ ْص١ ۪ع ْج َذبَٕ اَُّز
Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.
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(Zariyat 51/50)

ٖ٤ش ُٓ ۪ج٣ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ّ۪ٗ َِّللاِ ا
 ه٠َُِا اٝكَ ِل َُّٓش
“Öyleyse Allah’a koşun. Ben O’nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”
(Al-i İmran 3/133)

ْ ض ا ُ ِػذ
َٖ٤ َّ۪د ُِ ِْ ُٔزَّو
ُ  َجَّ٘ ٍخ َػ ْشَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل َشحٍ ِٓ ْٖ َس ِث٠َُِٰ ا اٞػ
َُٓ بس
ُ  ْاْلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔب اُغَٜ ظ
َ َٝ
ِ ع
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan Cenneti kazanmak için yarışın.
Orası, muttakiler, kendini yanlışlardan koruyanlar için hazırlanmıştır.

(Zariyat 51/51)

ٖ٤ش ُٓ ۪ج٣ ُ۪ َٗزْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ّ۪ٗ ِب َٰاخ ََش اًٜ َُِٰ َّللاِ ا
ا َٓ َغ هُِٞ َْل ر َ ْج َؼَٝ
“Allah’ın yanına başka ilah katmayın. Ben O’nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir
uyarıcıyım.”
(Enam 6/19)

ْْ ًُ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ ِْلُ ْٗ ِز َسَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْ َج ُش٢َ
بدَح ً هُ َِ هَٜ ش
ُّ َ هُ َْ ا
ْ ش١
َّ َُِ ا٢
َ  ِدُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذ ث٤َٜ۪ َّللاُ ش
ادذ
ِ َٝ َُٰٚ ِ اَٞ ُٛ ذُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ََْٓل ا َ ْشٟخً ا ُ ْخ َٰشَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝذَٜ  َٓ ْٖ َثَِ َؾ ا َ ِئَّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْشَٝ ِ۪ٚث
ًَُٕٞ ء ِٓ َّٔب ر ُ ْش ِش١ َث ۪ َٓش٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
Onlara “Kimin şahitliği daha büyüktür?” diye sor ve de ki: “Benimle sizin aranızda şahit Allah’tır. Bu Kur'ân
bana, sizi ve ulaştığı herkesi onunla uyarayım diye vahyedildi. Siz hiç Allah ile birlikte başka ilahların da
olduğuna şahitlik eder misiniz?” De ki: “Ben şahitlik etmem!” Şunu da de: “Şüphesiz o, tek ilahtır. Ben, ona
ortak saydığınız her şeyden uzağım!”

(Yasin 36/22)

َ َ ك١ ۪ ََْٓل ا َ ْػجُذ ُ اَُّز٢
َُٕٞ ر ُ ْش َجؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ ٢ ۪ٗط َش
َ ُِ  َٓبَٝ
Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Yasin 36/23)

ٕٝ
َ ْْ ُٜ ُ شلَب َػز
َ ٢ّ۪٘ ػ
ُ ِاُش ْدَٰٔ ُٖ ث
َّ ِٕ ُ ِش ْد٣ ِْٕ خً اَٜ ُِ  َٰاَٚٓ ۪ َُِٗٝءاَر َّ ِخزُ ِٓ ْٖ د
َ ِٖ ع ٍ ّش َْل ر ُ ْـ
ِ ُُ ْ٘ ِوز٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ش
Allah ile arama başka ilahlar koyup onlara tutunur muyum hiç? Rahman bir zarar vermek istese onların şefaati
benim bir işime yaramaz. Onlar beni kurtaramazlar.
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(Yasin 36/24)

ٖ٤
َ ٢ ۪ اِرًا َُل٢َّ۪ٓٗ ِا
ٍ ظ ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Öyle yaparsam, açık bir sapıklık içinde olurum.

(Zariyat 51/52)

ُٕٞ٘ َٓ ْجْٝ َ بدش ا
ِ ع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ اَُّز٠ًََ َٰز ُِ َي ََٓٓب اَر
َ اُُٞ ٍٍ ا َِّْل هَبٞع
Hep öyle oldu; daha önce de hangi elçi gelse, ya büyücü ya da cinlerin etkisine girmiş dediler.
(Tur 52/29)

ٕٞ
ِ َٔ ذ ثِِ٘ ْؼ
َ ْٗ َ كَزَ ِ ًّ ْش كَ ََٓٔب ا
ٍ ُ٘ َْل َٓ ْجَٝ ٍٖ ِٛ ذ َس ِثّ َي ثِ ٌَب
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan birisin ne de
cinlerin etkisindesin.

(Sebe 34/46)

۠  ث ُ َّْ رَزَلَ ٌَّ ُشٟكُ َشا َٰدَٝ ٠َٰ٘ ْا ِ هّٰللِ َٓثُٞٓ ُٞادذَحٍ ا َ ْٕ رَو
ُ هُ َْ اَِّٗ ََٓٔب ا َ ِػ
بد ِج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِجَّ٘ ٍخ
ِ ص
ِ َٞ ظ ٌُ ْْ ِث
َ ِا َٓب ثٝ
 ٍذ٣ ۪شذ
َ ة
ٍ ػزَا
َ ١
ْ َذ٣َ َْٖ٤ش َُ ٌُ ْْ َث٣ ۪ ا َِّْل َٗزَٞ ُٛ ِْٕ ا
De ki: "Size bir tek öğüdüm var: Allah için kalkın ve ikişer kişi baş başa vererek ya da teker teker düşünün;
göreceksiniz ki, arkadaşınızda cinlerin bir etkisi yoktur. O yalnız çetin bir azabın öncesinde sizi uyarmaktadır."

(Zariyat 51/53)

َ ّْٞ َ ْْ هُٛ َْ َ۪ ثٚا ِثْٞ ص
ُ غب
َٕٞؿ
َ اَٞ َ اَر
Ağız birliği mi yapıyorlar? Aslında, onlar azgınlar topluluğudur.

(Zariyat 51/54)

ّٞ
َ ْٗ َ  ْْ كَ ََٓٔب اُٜ ْ٘  ٍَّ َػَٞ َ كَز
ٍِۘ َُِٔ ذ ِث
Artık onlarla ilgilenme; sen bundan dolayı kınanacak değilsin.
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(Saffat 37/174)

ٖ٤
ٍ  ۪د٠ ْْ َدزهُٜ ْ٘  ٍَّ َػَٞ َ كَز
Öyleyse sen bir süreye kadar onlarla ilgilenme de,

(Saffat 37/175)

َْٕٝص ُش
ِ ُج٣ ف
ِ اَثَٝ
َ َ ْْ كُٛ ْص ْش
َ ْٞ غ
Ne yaptıklarını gör; yakında onlar da görürler.

(Zariyat 51/55)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ر َ ْ٘لَ ُغ ْاُ ُٔإٟرَ ِ ًّ ْش كَب َِّٕ اُ ِزّ ًْ َٰشَٝ
Yalnızca hatırlat. Çünkü o hatırlatma inananlar için yararlı olur.
(Gaşiye 88/21)

ذ ُٓزَ ِ ًّش
َ ْٗ َ كَزَ ِ ًّ ْش اَِّٗ ََٓٔب ا
Hatırlat! Senin görevin sadece doğru bilgiyi hatırlatmaktır.

(Müddesir 74/54)

ُ ر َ ْز ًِ َشحًََِّٚٗ َََّٓل ا
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken doğru bilgidir.

(Müddesir 74/55)

ََٓ ْٖ َٔ َك
ُٙشب َء رَ ًَ َش
Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.

(Müddesir 74/56)

 َُ ْاُ َٔ ْـ ِل َش ِحْٛ َ اَٝ َٰٟٞ  َُ اُز َّ ْوْٛ َ  اَٞ ُٛ َُّللا
ََٓ ٣َ ْٕ َ َٕ ا ََِّْٓل اٝ ْز ًُ ُش٣َ  َٓبَٝ
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

30

(İnsan 76/29)

ً ع ۪ج
َل٤
ََٓ ْٖ َٔ َ۪ ر َ ْز ًِ َشح كٙ ِزَٰٛ َِّٕ ا
َ ّ۪ٚ َس ِث٠َُِٰ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola
girer.

(İnsan 76/30)

 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َد٤ َِّ۪للاَ ًَبَٕ َػ
ََٓ ٣َ ْٕ َ شب ُ۫ ُؤَٕ ا ََِّْٓل ا
ََٓ َ  َٓب رَٝ
َّللاُ ا َِّٕ ه
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O’dur.

(Zariyat 51/56)

ُٕٝ
ِ ْ َٝ َّٖ  َٓب َخ َِ ْوذُ ْاُ ِجَٝ
َ ْٗ اْل
ِ  ْؼجُذ٤َ ُِ ظ ا َِّْل
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.
(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ َٓوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َع
ُ أْرِ ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ َُ َ اْل ْٗ ِظ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼش ََش ْاُ ِج٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ػ
َ َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َذُٜ ْؿ ََّشرَٝ  ا َ ْٗلُ ِغَ٘ب٠َِٓ َٰ  ْذَٗب َػِٜ ش
َ اُُٞزَا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ اُٝذِٜ ش
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شًَُٞٗب
“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.

(Enam 6/131)

ُ  ِثٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ َ ٌُ ْٖ َسث َُّي٣ ْْ َُ ْٕ َ َٰر ُِ َي ا
َُِِٕٞب ؿَبكَٜ ُِْٛ َ اَٝ ٍْ ِْ ظ
Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz hale getirmez.

(Zariyat 51/57)

ْ ُ٣ ْٕ َ ذ ُ ا٣ ََٓٓب ا ُ ۪سَٝ م
ٕٞ
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ِس ْصُٜ ْ٘ ِٓ ُذ٣ََٓٓب ا ُ ۪س
ِ ُٔ ط ِؼ
Onlardan ne bir nimet beklerim ne de beni doyurmalarını isterim.
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(Hud 11/6)

٢ ۪ب ًُ ٌَّ كَٜ دَ َػْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ َبٛ ْؼَِ ُْ ُٓ ْغزَوَ َّش٣َ َٝ بَٜ َُّللاِ ِس ْصه
 ه٠َِض ا َِّْل َػ
ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ ِكَٝ
ٖ٤
ٍ ًِزَب
ٍ ة ُٓ ۪ج
Yerde hareketli tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın. Allah, onun yerleştiği yeri de geçici olarak
bulunduğu yeri de bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta kayıtlı olur.

(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٟٞ  ْاُ َؼبهِجَخُ ُِِز َّ ْوَٝ ب َْل َٗ ْغـَُِٔ َي ِس ْصهًب ٗ َْذ ُٖ ٗ َْش ُصهُ َيَٜ ٤ْ َِط ِج ْش َػ
ْ اَٝ ِحَِٰٞ ص
َّ َُِ َي ِثبْٛ َ أْ ُٓ ْش اَٝ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini korumanındır.

(Zariyat 51/58)

ُ اُش َّص
ُ ۪حِ ْاُ َٔزَّٞ ُ ْاُوُٝام ر
ٖ٤
َّ َٞ ُٛ ََّللا
ا َِّٕ ه
Bütün nimetleri veren Allah’tır. O çok güçlüdür; sapasağlamdır.
(Bakara 2/28)

َُٕٞ ر ُ ْش َجؼِٚ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ ث ُ َّْ ا٤٤۪ ُ ْذ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ث٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ َب ًُ ْْ ث٤ارًب كَب َ ْدَٞ ْٓ َ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ اَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هْٝق ر َ ٌْلُ ُش
َ ٤ًَ
Allah’a karşı nasıl iyilikbilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek
ve yeniden can verecektir. Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(İbrahim 14/34)

َ َُ َٕغب
ّ ًَلَّبسُِٞظ
َ َٔ ا ِٗ ْؼُّٝا ِْٕ رَؼُذَٝ ُُٙٞٔ ُ عب َ ُْز
ِ ْ َِّٕ َب اٛٞص
ذ ه
ُ َّللاِ َْل ر ُ ْذ
َ ْٗ اْل
َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓب٤ َٰا َٰرَٝ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Zariyat 51/59)

َ َٖ٣ ۪كَب َِّٕ َُِِّز
ٕٞ
ْ َة ا
ِ َُٞٗثًب ِٓثْ ََ رَُٞٗا رُٞٔ َِظ
ِ َُِ ْغز َ ْؼ ِج٣  ْْ كَ ََلِٜ ص َذب ِث
Yanlış yapanların cezası arkadaşlarının cezasına denk ceza olacaktır; acele etmesinler.
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(Saffat 37/27)

َُُٕٞغَٓب َء
ُ ا َ ْه َج ََ َث ْؼَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
َ َ َز٣ ط
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.

(Saffat 37/28)

َٓ
ٖ٤
ِ ۪ٔ َ٤ََُٗ٘ب َػ ِٖ ْاُٞا اَِّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَأْرُُٞهَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.

(Saffat 37/29)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ ا َث َْ َُ ْْ رُُٞهَب
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.

(Saffat 37/30)

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

(Saffat 37/31)

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

(Saffat 37/32)

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

(Saffat 37/33)

ًَُٕٞ ة ُٓ ْشز َ ِش
ِ  ْاُ َؼزَا٢ َٓئِ ٍز ِكْٞ ٣َ ْْ ُٜ َّٗكَ ِب
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.

(Saffat 37/34)

َٖ٤۪ٓ اَِّٗب ًَ َٰز ُِ َي َٗ ْلؼَ َُ ثِ ْبُ ُٔ ْج ِش
Biz suçlulara, işte böyle davranırız.
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(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ش
ٖ٣ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطبًٗب ك
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َاُش ْدَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ش َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َّ ُ ْْ َػ ِٖ اُٜ َُّٗٝصذ
ُ َ٤َُ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ
َ َ ْذ٣َٝ َِ ٤غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Zuhruf 43/38)

ُ ظ ْاُوَ ۪ش
ٖ٣
َ ٤َُ ب٣َ ٍَ  اِرَا ََٓجب َءَٗب هَب٠َدزَٓه
َ ْ ِْٖ كَ ِجئ٤َ٘ ََي ثُ ْؼذَ ْاُ َٔ ْش ِشه٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َْذ ث
Huzurumuza gelince şöyle diyecektir: “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe olsaydı! Bu
ne kötü bir birliktelikmiş!”

(Zuhruf 43/39)

َ  َّ اِ ْرْٞ َ٤َُ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْا٣ ْٖ ََُٝ
ًَُٕٞ ة ُٓ ْشز َ ِش
ِ  ْاُ َؼزَا٢ِظَِ ْٔز ُ ْْ اََّٗ ٌُ ْْ ك
Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır, çünkü yanlış yaptınız. Bu azabı birlikte çekeceksiniz.

(Zariyat 51/60)

َُٕٝ َػذُٞ٣ ١ ۪ ُْ اَُّزِٜ ِٓ ْٞ ٣َ ْٖ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ َْ۪ َُِِّز٣َٞ َك
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin, tehdit edildikleri gün gelince çekecekleri var.
(Sad 38/27)

َ بغ ًَل َٰر ُِ َي
َٖ٣ َْ۪ َُِِّز٣َٞ َا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ظ ُّٖ اَُّز
َّ ُ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اَٝ
ِ  َٔب َثُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َ  ْاْلَ ْسَٝ غ ََٓٔب َء
بس
ِ َُّ٘ا َِٖٓ اًَٝلَ ُش
Göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, kâfirlerin kuruntusudur. O nankörlerin, ateşten
çekecekleri var.

(Mürselat 77/35)

ََُٕٞ ْ٘ ِطو٣  ُّ َْلْٞ َ٣ زَاَٰٛ
Bu, onların konuşamayacakları gündür.
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(Mürselat 77/36)

َٕٝ ْؼزَز ُِس٤َ َ ْْ كُٜ َُ ُٕ َُإْ ر٣  َْلَٝ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.

(Tur 52/11)

َٖ٤ َٓئِ ٍز ُِ ِْ ُٔ ٌَزّ ِ۪ثْٞ َ٣ َْ٣َٞ َك
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

َُٕٞ ِْ َؼج٣َ ض
ٍ َْٞ  خ٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Tur 52/13)

َّ٘ َْ دَػًّبَٜ َبس َج
ِ ٗ ٠َُِٰ َٕ اُُّٞذَػ٣ َّ ْٞ َ٣
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

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

(Tur 52/15)

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

(Tur 52/16)

ََُِٕٞٔ َٕ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ر ُ ْجض٤ْ َِاء َػََٞٓ ع
ْ َ  َْل رْٝ َ ا اٝص ِج َُٓش
ْ َب كَبْٛٞ َِص
ْ ِا
َ اٝص ِج ُش
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”
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