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

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

(Tur 52/1)

ُّ َٚ
سٛ
ِ اٌط
Sina Dağı,
(Kasas 28/29)

ُّ ت
َٰ َفٍََ َّّب ل
اَُ۪ٛٓبسا لَب َي ِْلَ ْ٘ ٍِ ِٗ ْاِ ُىض
ً ٔ سٛ
ِ ِٔ َظ ِِ ْٓ َجب
َ َٚ ًَ  ْاْلَ َجٝع
َ ُِٛ ٝع
َ ع
ِ اٌط
َ ٔبس ِثب َ ْ٘ ٍِ۪ٗ ۪ٓ َٰا
َ ص
ٍَُْٛط
ْ َ بس ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر
ً ٔ ُ َٰأَ ْغذّٟ۪۪ٓٔ ِا
ِ ٌَّٕحٍ َِِٓ اَٚ  َج ْزْٚ َ ب ِث َخ َج ٍش اَٙ ْٕ ِِ ُْ  ُى١ ۪ َٰارٍّٟ۪ٓ ۪ َبسا ٌَ َؼ
Musa süreyi doldurunca ailesiyle yola çıktı. Tur tarafında bir ateş farketti. Ailesine dedi ki: “Siz burada kalın.
Bir ateş gördüğüme eminim. Belki oradan size bir haber getiririm. Bel ki de ateşin korundan getiririm de
ısınırsınız.”

(Kasas 28/30)

َّ ٌبس َو ِخ َِِٓ ا
ٝ ۪ٓ َٰعُِٛ ب٠َ ْْ َ ش َج َش ِح ا
ِ  ِِ ْٓ شِٞ
َ  ْاٌجُ ْم َؼ ِخ ْاٌ ُّ َجٟ َّ ِٓ ِف٠ْ َا ِد ْاْلَٛ ٌَبغ ِئ ْا
َ دُٛٔ بَٙ ١فٍََ َّّ۪ٓب ا َ َٰر
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌ َؼب
 أَ َ۬ب هّٟ۪۪ٓٔ ِا
Musa oraya varınca vadinin sağ yamacından, o bereketli yerdeki ağaçtan şöyle seslenildi: “Bak Musa! Ben
Allah‟ım, bütün varlıkların Rabbiyim.”

(Ta Ha 20/12)

ُ ا ِد ْاٌ ُّمَذ َِّطَٛ ٌ َْه أَِّ َه ِث ْب١ٍَبخٍَ ْغ َٔ ْؼ
ْ َ أَ َ۬ب َسث َُّه فّٟ۪۪ٓٔ ِا
ًٜٛ غ
“Ben, evet ben! Senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen, kutsal Tuva vadisindesin.
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(Ta Ha 20/13)

ْ أََبَٚ
ٝ َٰدُٛ٠ اخز َ ْشر ُ َه فَب ْعز َ ِّ ْغ ٌِ َّب
Ben seni seçtim. Şimdi sana bildirilecek şeyleri dinle.

(Tur 52/2)

ُ ة َِ ْغ
سٛ
ٍ  ِوزَبَٚ
ٍ ط
Satır satır yazılmış Kitap,
(Araf 7/144)

۪ٓ َٰ ُِ َب٠ لَب َي
َ ص
َِِٓ ْٓ  ُوَٚ ز ُ َه١ْ َ  فَ ُخ ْز َِ۪ٓب َٰارِٟ۪ ثِ َى ََلَٚ ٟ ۪ع َبْلر
ْ  أِّٟ ِ اٝعٛ
ِ ٌَّٕ اٍَٝز ُ َه َػ١ْ َطف
َ بط ثِ ِش
َّ ٌا
َٓ٠شب ِو ۪ش
Allah dedi ki: “Musa! İndirdiğim sözler ve seninle konuşmam sebebiyle seni insanlardan üstün kıldım. Sana
verdiğimi al ve görevini yerine getirenlerden ol.”

(Araf 7/145)

ً ر َ ْف ۪صَٚ ًظخ
َ  ِػْٛ َِ ٍءَٟ
أْ ُِ ْشَٚ ٍحَّٛ ُءٍ فَ ُخ ْزَ٘ب ِثمَٟ
ْ َل ٌِ ُى ًِّ ش١
ْ احِ ِِ ْٓ ُو ًِّ شَٛ ٌْ َ ْاْلٟ َوز َ ْجَٕب ٌَُٗ ِفَٚ
َٓ١ ۪اس ْاٌفَب ِعم
َ بَٙ ِٕغ
َ ا ِثب َ ْدُٚأ ْ ُخز٠َ  َِ َهْٛ َل
َ َ ُى ُْ د٠عب ُ ۪س
Levhalara, onun için her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık. Dedik ki: “Bunlara sıkı sarıl; halkına
emret, onlar da bu güzel levhalara sarılsınlar. Yoldan çıkmışların yurdunu yakında size göstereceğim.”

(Tur 52/3)

ُ ْٕ َِ ق
سٛ
ٍ ش
ٍ ّ  َسٟ ۪ف
Açık sayfalarda yazılmış!
(Nisa 4/153)

۪ٓ َٰ ُِ اٌَُٛعب
 ا َ ْو َج َش ِِ ْٓ َٰر ٌِ َهٝعٛ
َّ ٌ ُْ ِوزَبثًب َِِٓ اِٙ ١ْ ٍَ ة ا َ ْْ رُٕ ِ َّض َي َػ
ِ َّ۪ٓ غ
ِ  ْغـٍَُٔ َه ا َ ْ٘ ًُ ْاٌ ِىزَب٠َ
َ بء فَمَ ْذ
ُ صب ِػمَخُ ِث
ُُ ُٙ ْا ْاٌ ِؼ ْج ًَ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب َ۪ٓجب َءرُٚ ُْ ص ُ َُّ ار َّ َخزِٙ ِّ ٍْ ظ
َّ ٌ ُُ اُٙ ْ َشح ً فَب َ َخزَرْٙ َّللاَ َج
ا ا َ ِسَٔب هٌُ۪ٛٓ فَمَب
َ ٍْ ع
ًٕب١طبًٔب ُِ ۪ج
ُ ٝ َٰعُِٛ َٕب١ْ َ  َٰارَٚ َٔب َػ ْٓ َٰر ٌِ َهْٛ ََّٕبدُ فَ َؼف١ِ ْاٌ َج
Ehl-i Kitap ister ki onlara gökten bir kitap indiresin. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler ve "Bize Allah'ı
apaçık göstersene." demişlerdi. Yanlış yapmalarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Sonra onlara onca
mucize gelmiş ama yine de o buzağıya sarılmışlardı. Daha sonra onları bu suçlarından dolayı da affetmiş ve
Musa'ya apaçık destek vermiştik.
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(Enam 6/7)

َ  ِل ْشٟ ۪ َْه ِوزَبثًب ف١ٍَ ٔ ََّض ٌَْٕب َػْٛ ٌََٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ ۪ٓزَا ا َِّْل ِع ْذشَٚٓ َوفَ ُ۪ٓش٠ ۪ ُْ ٌَمَب َي اٌَّزِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ُٖ ِثبٛغ
ُ َّ ٍََبط ف
ٍ غ
ٓ١ُِ ۪ج
Sana kağıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

(Enam 6/154)

ً َس ْد َّخَٚ ًٜ ُ٘ذَٚ ٍءَٟ
ً ر َ ْف ۪صَٚ َٓغ
َ َ  ْاٌ ِىزٝع
َ  ا َ ْد۪ٞٓ ۪ اٌَّزٍَٝبة ر َ َّب ًِب َػ
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ص ُ َُّ َٰار
ْ َل ٌِ ُى ًِّ ش١
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ُْ ِٙ ّبء َس ِث
ِ َ ُْ ِث ٍِ ۪ٓمُٙ ٌٍََّ َؼ
Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun
diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

(Enam 6/155)

َُّْٛ ا ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر ُ ْش َدُٛارَّمَٚ ُُٖٛبسن فَبرَّجِؼ
َ َ َٰ٘زَا ِوزَبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ُِجَٚ
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Tur 52/4)

سٛ
ِ ١ْ  ْاٌ َجَٚ
ِ ُّ ذ ْاٌ َّ ْؼ
Beyt-i Mamur!

(Tur 52/5)

ْ ِ غ ْم
َّ ٌاَٚ
ِعُٛف اٌ َّ ْشف
Yükseltilmiş tavan!
(Yusuf 12/105)

َُْٛب ُِ ْؼ ِشظَٙ ْٕ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ٍخ ِف٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ َٰا٠ِ َ  َوبَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُْ ُ٘ َٚ بَٙ ١ْ ٍََْ َػٚ ُّ ُّش٠َ ض
Göklerde ve yerde nice ayet var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.
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(Enbiya 21/32)

ً ُٛع ْمفًب َِ ْذف
َُْٛب ُِ ْؼ ِشظَٙ ب ِر٠َ  ُ٘ ُْ َػ ْٓ َٰاَٚ ظب
َّ ٌ َج َؼ ٍَْٕب اَٚ
َ غ َّ۪ٓب َء
Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün ayetlerinden yüz çeviriyorlar.

(Naziat 79/27)

بَٙ ١َٰٕ َغ َّ۪ٓب ُء ث
َ َ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا
َّ ٌشذُّ خ ٍَْمًب ا َ َِ ا
Sizin yapınız mı daha sağlam yoksa göğün yapısı mı? Onu Allah yaptı.

(Naziat 79/28)

بَٙ ٠ٛغ ه
َ َب فَٙ ع ّْ َى
َ َسفَ َغ
Tavanını yükseltti ve dengesini kurdu.

(Tur 52/6)

سٛ
ِ  ْاٌجَ ْذ ِش ْاٌ َّ ْغ ُجَٚ
Ve coşmuş deniz !
(İnfitar 82/1)

َ َغ َّ۪ٓب ُء ا ْٔف
ْ ط َش
د
َّ ٌاِرَا ا
Gök yarılmış,

(İnfitar 82/2)

ْ ت ا ْٔزَض َ َش
د
ُ ا ِوَٛ اِرَا ْاٌ َىَٚ
Yıldızlar dağılmış,

(İnfitar 82/3)

ْ بس فُ ِ ّج َش
د
ُ اِرَا ْاٌ ِج َذَٚ
Denizler taşırılmış,

(İnfitar 82/4)

ْ س ثُ ْؼضِ َشٛ
د
ُ ُاِرَا ْاٌمُجَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,
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(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّذ َٔ ْفظ َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َػ
د
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(İnfitar 82/6)

ُ غ
ُ٠ِ بْ َِب غ ََّش َن ِث َش ِثّ َه ْاٌ َى ۪ش
ِ ْ بَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
َ ْٔ اْل
Ey insan! Sen neyine güveniyorsun da cömert olan Rabbine karşı geliyorsun?

(Tur 52/7)

ا ِلغَٛ ٌَ اة َس ِثّ َه
َ َا َِّْ َػز
Rabbinin azabının kesin olarak gerçekleşecektir.
(Zümer 39/54)

َْٚص ُش
ُ ََ ُى ُُ ْاٌ َؼز١أ ْ ِر٠َ ْْ َ ا ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُّٛ ٍِ ا َ ْعَٚ ُْ  َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اُٛ ۪ٓج١ َ۪ٔاَٚ
َ ْٕ ُ اة ص ُ َُّ َْل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O‟na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.

(Zümer 39/55)

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

(Tur 52/8)

ٍَِب ٌَُٗ ِِ ْٓ دَافِغ
Onu önlemek kimsenin elinde değildir.
(Mearic 70/1)

ٍ ع۪ٓبئًِ ِث َؼزَا
َ عب َ َي
َ
ٍالِغَٚ ة
Birisi, başa gelecek azabı sordu.
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(Mearic 70/2)

ْظ ٌَُٗ دَا ِفغ
َ ١ٌَ َٓ٠ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش
Kafirlerin başına gelecek olan, kimsenin de engelleyemeyeceği azabı...

(Tur 52/9)

 ًساْٛ َِ غ َّ۪ٓب ُء
َّ ٌس اٛ
ُ ُّ َ  ََ رْٛ َ٠
Göğün çalkalanıp durduğu günde,

(Tur 52/10)

 ًْشا١ع
ُ ر َ ۪غَٚ
َ ش ْاٌ ِج َجب ُي١
Dağlar yerlerinden oynadıkça oynar.
(Tekvir 81/1)

َّ ٌاِرَا ا
ْ  َسِٛ ّ ظ ُو
د
ُ ّْ ش
Güneşin çevresi sarılmış,

(Tekvir 81/2)

ْ  َُ ا ْٔ َىذَ َسٛاِرَا إٌُّ ُجَٚ
د
Yıldızlar kararmış,

(Tekvir 81/3)

ْ ّ َش١ِ ع
د
ُ اِرَا ْاٌ ِججَب ُيَٚ
Dağlar yürütülmüş,

(Tekvir 81/4)

ِّ ػ
ْ ٍَ ط
ذ
ُ َبس
ُ اِرَا ْاٌ ِؼشَٚ
Birlikte yaşama şartları ortadan kaldırılmış,
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(Kehf 18/47)

 ُْ ا َ َدذًاُٙ ْٕ ِِ  َدش َْشَٔب ُ٘ ُْ فٍََ ُْ ُٔغَبد ِْسَٚ ً بسصَ ح
َ ُٔ ََ ْٛ ٠َ َٚ
َ  ْاْلَ ْسٜر َ َشَٚ ّ ُش ْاٌ ِج َجب َي١ِ غ
ِ ض َث
Dağları yürüteceğimiz gün yeri çıplak bir halde göreceksin. Bir tek eksik bırakmadan onları bir araya toplamış
olacağız.

(Neml 27/87)

ًٌّ  ُوَٚ َُّللا
َ۪ٓ ْٓ َِ ض ا َِّْل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َِ ْٓ ف
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
شب َء ه
َ س فَفَ ِضٛ
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
ِ ص
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َُٖ دْٛ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah‟ın güven verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan kaskatı kesilecek,
hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.

(Neml 27/88)

ٍءَٟ
َّ ٌ ر َ ُّ ُّش َِ َّش اٟ
ِ ب َجَٙ ُغج
ص ْٕ َغ ه
ُ ة
ِ غ َذب
َ  ْاٌ ِججَب َي ر َ ْذٜر َ َشَٚ
ْ  اَرْمََٓ ُو ًَّ ش۪ٞٓ َّ۪للاِ اٌَّز
َ ِ٘ َٚ ً بِذَح
ٍََُْٛش ثِ َّب ر َ ْفؼ١أَُِّٗ خ َ۪ج
Dağları görürsün de hareketsiz olduklarını sanırsın. Aslında onlar, bulutlar gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi
sağlam yapan Allah‟ın işidir. O, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Neml 27/89)

َُِِْٕٛ  َِ ِئ ٍز َٰاْٛ ٠َ ٍ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ فَضَ عَٚ بَٙ ْٕ ِِ ْش١غَٕ ِخ فٍََُٗ َخ
َ َِ ْٓ َ۪ٓجب َء ِث ْبٌ َذ
Kim güzel iş yapmış olarak gelirse, daha güzelini bulur. Onlar, o günün korku ve dehşetinde güvende olurlar.

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ فَ ُىج١ِ غ
ٍََُّْٛ َْ ا َِّْل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َبس ٘ ًَْ ر ُ ْجض
َّ ٌ َِ ْٓ َ۪ٓجب َء ِثبَٚ
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını
mı bulacaktınız?” denir.

(Tur 52/11)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًْ٠َٛ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.
(Mutaffifın 83/10)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًْ٠َٚ
Yalana batanların o gün çekecekleri var!
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(Mutaffifın 83/11)

ٓ٠
ِ ّ َِ اٌ ۪ذْٛ ١َ َِْ ثُُٛ َى ِزّث٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.

(Mutaffifın 83/12)

ُ١ٍ ِ۪ة ِث۪ٗ ۪ٓ ا َِّْل ُو ًُّ ُِ ْؼز َ ٍذ اَص
ُ ُّ َىز٠  َِبَٚ
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Mutaffifın 83/13)

۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاْل١
ُ بغ
َ َ برَُٕب لَب َي ا٠َ  ِٗ َٰا١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُز
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Tur 52/12)

َُْٛ ٍْ َؼج٠َ ض
ٍ َْٛ  خٟ َ۪ٓ ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.
(Zuhruf 43/83)

َُْٚ َػذُٛ٠ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ ٠َ اُُٛ ََلل٠ ٝا َدزهُٛ ٍْ َؼج٠َ َٚ اٛظ
ُ ٛ ُخ٠َ ُْ ُ٘ فَزَ ْس
Onları kendi hallerine bırak, boş işlere dalsınlar da tehdit edildikleri azap günüyle yüzleştirilinceye dek oyalanıp
dursunlar.

(Duhan 44/8)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َسةُّ َٰاثَ۪ٓبئِ ُى ُُ ْاْلَٚ ُْ ذُ َسثُّ ُى١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
۪ ُ ْذ٠ َٛ ُ٘ َْ۪ٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل
Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O‟dur. O sizin Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

(Duhan 44/9)

َُْٛ ٍْؼَج٠َ  ش ٍَّهٟ َ۪ث ًْ ُ٘ ُْ ف
Hayır, ötekiler şüphe içinde oyalanıp duruyorlar.

(Duhan 44/10)

ٓ١
َّ ٌ اِٟ ََ رَأْرْٛ َ٠ ْبسر َ ِمت
ْ َف
ٍ َبْ ُِ ۪ج
ٍ غ َّ۪ٓب ُء ثِذُخ
Üstlerini açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.
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(Duhan 44/11)

ُ١ ٌَ۪ػزَاة ا
َ بط َٰ٘زَا
َ ٌَّٕ اَٝ ْغش٠َ
O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!

(Casiye 45/27)

ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ َ ْخ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ُغب َػخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah‟ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(Tur 52/13)

َّٕ َُ دَػًّبَٙ َبس َج
ِ ٔ ٌَِٰٝ َْ اُُّٛذَػ٠ ََ ْٛ َ٠
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.
(Şuara 26/91)

َٓ٠ٚ ُُ ٌِ ٍْغ َ۪ب١د ْاٌ َج ۪ذ
ِ َثُ ِ ّشصَٚ
Cehennem boş hayal peşinde koşanların önüne çıkarılır,

(Şuara 26/92)

ََُْْٚٓ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼجُذ٠َ ُْ اُٙ ٌَ ًَ ١ ۪لَٚ
Onlara şöyle denir: “Kulluk edip durduklarınız nerede?

(Şuara 26/93)

َْٚص ُش
ْ هُٚ
ُ ْٕ ٠َ ًَْ ٘ َِّللا
ِ َ َ ْٕز٠ ْٚ َ َٔ ُى ُْ اٚص ُش
ِ ِِ ْٓ د
Hani Allah ile aranıza koyduklarınız? Size yardım edebiliyorlar veya kendileri yardım görüyorlar mı?”

(Şuara 26/94)

ََْٚب
ُ ُ۫  ْاٌغَٚ ُْ ُ٘ بَٙ ١ ۪ا فُٛفَ ُى ْج ِىج
Onlar ve boş hayallerin peşinde koşanlar baş aşağı cehenneme atılırlar,

(Şuara 26/95)

َُْٛظ ا َ ْج َّؼ١
َ ٍْ۪دُ اِثُٕٛ ُجَٚ
İblis‟in bütün askerleri de atılır.
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(Şuara 26/96)

َُّْٛ ص
ِ َ  ْخز٠َ بَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ اٌُٛلَب
Orada onlar biri birleriyle tartışırken şöyle derler:

(Şuara 26/97)

ٓ١
رَ ه
َ ٟ ۪بّٰللِ ا ِْْ ُوَّٕب ٌَف
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
“Vallahi biz apaçık bir sapkınlık içindeydik.

(Şuara 26/98)

َٓ١ّ۪ ٌَ ُى ُْ ِث َشةّ ِ ْاٌ َؼب٠ّٛ ۪ غ
َ ُٔ اِ ْر
Çünkü sizi Âlemlerin Rabbi ile bir tutardık.

(Şuara 26/99)

َُِْٛ ظٍَّ َ۪ٕٓب ا َِّْل ْاٌ ُّ ْج ِش
َ َ  َِ۪ٓب اَٚ
Bizi yoldan çıkaranlar, şu günahkârlardan başkası değildir.

(Şuara 26/100)

َٓ١فَ َّب ٌََٕب ِِ ْٓ شَبفِ ۪ؼ
Artık bizi ne kayıracak biri var,

(Şuara 26/101)

ُ١ٍ ّ۪ ك َد
َ  َْلَٚ
ٍ ٠ ۪صذ
Ne de bir can dostu.

(Şuara 26/102)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْْ َِِٓ ْاٌ ُّإٛ ا َ َّْ ٌََٕب َو َّشح ً فََٕ ُىْٛ ٍََف
Keşke bize fırsat verilse de müminlerden olsak.”

(Şuara 26/103)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًخ٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.
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(Tur 52/14)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ ِ ُو ْٕز ُ ُْ ثٟ ۪بس اٌَّز
ُ ٌََّٰٕ٘ ِز ِٖ ا
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!
(Rahman 55/43)

َُِْٛ ب ْاٌ ُّ ْج ِشَٙ ِِة ث
ُ ُّ َىز٠ ٟ َّ۪ٕ ُُ اٌَّزَٙ َٰ٘ ِزٖ۪ َج
İşte suçluların yalan saydıkları Cehennem.

(Mülk 67/6)

ش١
ُ َ ػز
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ُْ ِٙ ّا ِث َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ٌٍَِّزَٚ
َ ْ ِثئَٚ َُ ََّٕٙ اة َج
Rablerini görmezlikten gelenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü hale gelmektir o!

(Mülk 67/7)

سٛ
ُ ُ رَفٟ
َ بَٙ ١ ۪ا فُٛاِ ۪ٓرَا ا ُ ٌْم
َ ِ٘ َٚ مًب١َ۪ٙ ب شَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
Oraya atıldıklarında, alevler saçarken çektiği havanın uğultusunu işitirler.

(Mülk 67/8)

ش٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠ ُْ ٌََب اَ۪ٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌََعب
َ طْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ َّ۪ٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّض َِِٓ ْاٌغ١َّ َ ر َ َىبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.

(Mülk 67/9)

ش١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش فَ َىزَّ ْثَٕب٠ ۪ لَ ْذ َ۪ٓجب َءَٔب َٔزٍَٰٝ َا ثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا َِّْل فَٟ
ٍ ظ ََل ٍي َو ۪ج
ْ َّللاُ ِِ ْٓ ش
“Evet” derler; “bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık
içindesiniz” dedik.

(Mülk 67/10)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َ  آٟ۪ ۪ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب فْٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْغ َّ ُغ اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َذب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.
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(Mülk 67/11)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َغ ْذمًب ِْل
ُ َ ُْ فِٙ ا ِثزَ ْٔ ِجُٛفَب ْػز َ َشف
ِ ص َذب
ِ غ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Tur 52/15)

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

(Tur 52/16)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ُى ُْ أَِّ َّب ر ُ ْجض١ْ ٍَاء َػَ۪ٛٓ ع
ْ َ  َْل رْٚ َ ا اٚصجِ ُ۪ٓش
ْ َ٘ب فَبْٛ ٍَص
ْ ِا
َ اٚصجِ ُش
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın
cezasıdır.”
(Yasin 36/54)

ْ ُ  ََ َْل رْٛ َ١ٌفَ ْب
َ ظٍَ ُُ َٔ ْفظ
ٍََُّْٛ َْ ا َِّْل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ َْل ر ُ ْجضَٚ ْـًٔب١ش
O gün kimseye yanlış yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Fussilet 41/24)

َٓ١ا فَ َّب ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؼز َ ۪جُٛ ْغز َ ْؼزِج٠َ ِْْ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ ًٜٛ ْبس َِض
ْ ٠َ ِْْ فَب
ُ ٌَّٕا فَبٚص ِج ُش
Ateş onların durağı olacaktır, eğer dayanabilirlerse! Kurtulmak isteselerse de istekleri dikkate alınmaz.

(Tur 52/17)

ٍ  َجَّٕبٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ُ١ٍ ٔ َ۪ؼَٚ د
Kendini korumuş olanlar bahçelerde ve nimetler içinde...
(Mutaffifın 83/22)

ُ١ٍ  ٔ َ۪ؼٟ ۪اس ٌَف
َ ا َِّْ ْاْلَث َْش
İyiler, nimetler içinde olacak,
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(Mutaffifın 83/23)

ُ ْٕ َ٠  ْاْلَ َ۪ٓسا ِئ ِهٍََٝػ
َْٚظ ُش
tahtlarına kurulacak, etrafa bakacaklardır.

(Mutaffifın 83/24)

ُ١ِ  ُْ َٔع َْشح َ إٌَّ ۪ؼِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ٟ ۪ف ف
ُ ر َ ْؼ ِش
Nimetin verdiği mutluluğu yüzlerinden anlayacaksın.

(Mutaffifın 83/25)

َٛ
ٍ ُ ك َِ ْخز
ٍ ١َْ ِِ ْٓ َس ۪دْٛ َُ ْغم٠
Onlara mühürlü, saf bir içecek sunulacak,

(Mutaffifın 83/26)

َْٛغ
ُ َِزََٕبفَ ِظ ْاٌ ُّزََٕبف١ٍْ َ َٰر ٌِ َه فٟ ۪فَٚ ِخزَب ُُِٗ ِِ ْغه
Ağızda misk kokusu bırakacaktır. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar!

(Tur 52/18)

ُ١ِ اة ْاٌ َج ۪ذ
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١ َٰلَٚ َٚ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١َٓ ِث َّ۪ٓب َٰا َٰر١۪ٙ فَب ِو
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem’in azabından da korumuştur.
(Al-i İmran 3/16)

بس
َ َلَِٕب َػزَٚ ثََٕبَُُْٛٔ َسثَّ َ۪ٕٓب أَِّ َ۪ٕٓب َٰا ََِّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕب رٌُُٛٛم٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ِ ٌَّٕاة ا
Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz inanıp güvendik, günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi koru!"

(Al-i İmran 3/192)

َّ ٌِ  َِبَٚ َُٗز٠ْ َبس فَمَ ْذ ا َ ْخض
بس
ٍ ص
َ ْٔ َ َٓ ِِ ْٓ ا١ّ۪ ٌِ ٍظب
َ ٌََّٕسثَّ َ۪ٕٓب أَِّ َه َِ ْٓ ر ُ ْذ ِخ ًِ ا
Rabbimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan rezil edersin. Yanlışlar içinde kalanların yardımcıları olmaz.
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(Al-i İmran 3/193)

 َثَٕبُُٛٔا ِث َش ِثّ ُى ُْ فَ َٰب ََِّٕ ۗب َسثََّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕب رُِِٕٛ بْ ا َ ْْ َٰا
َ َسثَّ َ۪ٕٓب إََِّٔب
ِ َّ ٠ ٌِ ْ َ۪لٞ َُ۪ٕبد٠ ًب٠ع ِّ ْؼَٕب َُِٕب ِد
فََّٕب َِ َغ ْاْلَث َْش ِاسَٛ َ رَٚ ّـَٔب ِرَٕب١ِ ع
َ  َو ِفّ ْش َػَّٕبَٚ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.”

(Al-i İmran 3/194)

َ َؼبد١ّ۪ ٌف ْا
ُ  ُسٍَٰٝ ػ
ُ ٍِ  َّ ِخ أَِّ َه َْل ر ُ ْخ١َٰ  ََ ا ٌْ ِمْٛ َ٠  َْل ر ُ ْخ ِضَٔبَٚ ع ٍِ َه
َ  َػ ْذرََٕبَٚ  َٰارَِٕب َِبَٚ َسثََّٕب
Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen sözünden
dönmezsin."

(Enbiya 21/101)

ْ َعجَم
َُْٚب ُِ ْج َؼذَٙ ْٕ  َٰ ٌ۪ٓئِ َه َػٚ۬ ُ  إ۪ٝٓ َٰ  ُْ َِِّٕب ْاٌ ُذ ْغُٙ ٌَ ذ
َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.

(Enbiya 21/102)

ْ َٙ َ  َِب ا ْشزٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بَٙ غ
َُْٚ ُْ خَب ٌِذُٙ غ
ُ ُذ ا َ ْٔف
َ ١َْ َد ۪غَُٛ ْغ َّؼ٠ َْل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Tur 52/19)

ٍََُّْٛ ـًٔب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١۪ٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”
(Hakka 69/19)

ْٗ ١َ  ُي َ۪ٓ٘ب ۬ ُؤ َُ ا ْل َش ُ۫ ُؤا ِوزَب ِثُٛم١َ َ ِٕ۪ٗ ف١ّ۪ َ١ِ ِوزَب َثُٗ ثٟ
َ  ِرُٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ َ١ِغبث
َ ق ِد
ٍ  ُِ ََلّٟ۪ٔ َ ظ َٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”
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(Hakka 69/21)

 ٍخ١َ اظ
َ ١ ۪ػٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

َ ٍخ١ٌِ  َجَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ُ ُل
خ١َ ِٔب دَاَٙ ُفٛط
olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

َ ِخ١ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاْلِٟـًٔب ثِ َّ۪ٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١۪ٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Mürselat 77/41)

ْٛ
ُ َٚ  ِظ ََل ٍيٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ٍ ُ ١ػ
Kendini koruyanlar gölgeliklere, pınar başlarına gidecekler.

(Mürselat 77/42)

َُْٛٙ َ َ ْشز٠ ا ِوَٗ ِِ َّّبَٛ َفَٚ
Orada canlarının istediği meyveler olur.

(Mürselat 77/43)

ٍََُّْٛ ـًٔب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١۪ٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
“Yaptıklarınıza karşılık, gönül rahatlığıyla yiyip için.”

(Mürselat 77/44)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْذغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.
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(Tur 52/20)

ٓ١
ْ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َٓ َػ١ُِز َّ ِى ۪ـ
ٍ  ْجَٕب ُ٘ ُْ ثِ ُذَّٚ َصَٚ فَ ٍخُٛصف
ٍ س ۪ػٛ
Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onlara, iri siyah gözlü hurileri eş olarak veririz.
(Hicr 15/47)

َٓ١ ٍِ۪ع ُش ٍس ُِزَمَبث
ُ ٍَٰٝ أًب َػَٛ س ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّ ا ِْخُٚ
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕب َِب فَٚ
ِ صذ
Biz göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmış oluruz. Kardeşler halinde karşılıklı sedirler üzerindedirler.

(Saffat 37/44)

َٓ١ ٍ۪ع ُش ٍس ُِزَمَب ِث
ُ ٍَٰٝ َػ
Sedirler üzerine karşılıklı kurulurlar;

(Saffat 37/48)

َّ ُبص َشاد
ٓ١ف ۪ػ
ِ اٌط ْش
ِ َ ِػ ْٕذَ ُ٘ ُْ لَٚ
Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü güzeller olur.

(Saffat 37/49)

ُْْٕٛط َِ ْى١َ َّٓ ثُٙ َََّٔوب
Onlar günyüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.

(Vakıa 56/35)

شب ًء
َ۪ٓ ْٔ ِاِ َّ۪ٓٔب ا َ ْٔشَأَْٔب ُ٘ َّٓ ا
Biz onları çok iyi yetiştirdik.

(Vakıa 56/36)

بسا
ً فَ َجؼَ ٍَْٕب ُ٘ َّٓ ا َ ْث َى
Her birini birer bakire kıldık.

(Rahman 55/74)

ْ َ٠ ُْ ٌَ
ٌّ  َْل َ۪ٓجَٚ ُْ ُٙ ٍَ َّٓ اِ ْٔظ لَ ْجُٙ ْط ِّض
ْب
Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir.
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(Tur 52/21)

ْٓ ِِ ُْ ِٙ ٍِ َّ  َِ۪ٓب اٌََزَْٕب ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َػَٚ ُْ ُٙ َ َّز٠ ُْ رُ ِ ّسِٙ ِبْ ا َ ٌْ َذ ْمَٕب ث
ٍ َّ ٠ ُْ ثِ ۪بُٙ ُ َّز٠ ُْ رُ ِ ّسُٙ ْارَّجَؼَزَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ٓ١ ۪٘ت َس
َ غ
َ ئ ِث َّب َو
ٍ ءٍ ُو ًُّ ْاِ ِشَٟ
ْ ش
Nesillerinden, inanıp güvenmiş olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız.
Onların yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar.
(Rad 13/23)

ٍََُْٛ ْذ ُخ٠ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍ۪ٓئِ َىخَٚ ُْ ِٙ َِّبر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اج
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ ِصٍَ َخ ِِ ْٓ َٰاثَ۪ٓبئ
َ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َجَّٕبدُ َػ ْذ
ة
ٍ  ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ثَبِٙ ١ْ ٍََػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber
olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.

(Mümin 40/8)

ُْ ِٙ َِّبر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اج
ِ  ُْ َجَّٕبُٙ ٍْ ا َ ْد ِخَٚ َسثََّٕب
َ د
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ ِصٍَ َخ ِِ ْٓ َٰاثَ۪ٓبئ
َ ْٓ َِ َٚ ُْ ُٙ َ  َػ ْذرَٚ ٟ ۪ػ ْذ ٍۨ ٍْ اٌَّز
ُ ذ ْاٌؼَ ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
َ ْٔ َ أَِّ َه ا
"Rabbimiz! Onları; babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin kalıcı bahçelere
koy. Üstün olan ve doğru kararlar veren ancak Sensin.

(Tur 52/22)

َُْٛٙ َ  ْشز٠َ ٌَ ْذ ٍُ ِِ َّّبَٚ  ٍخَٙ ا َ ِْذَ ْدَٔبُ٘ ُْ ِثفَب ِوَٚ
Canlarının çektiği meyveler ve etlerden bol bol veririz.
(Vakıa 56/20)

َْٚ َُّش١ز َ َخ٠َ  ٍخ ِِ َّّبَٙ فَب ِوَٚ
Beğendikleri meyveler,

(Vakıa 56/21)

َ ُِ ٌَ ْذَٚ
َُْٛٙ َ َ ْشز٠  ٍْش ِِ َّّب١غ
Canlarının çektiği kuş etleri ile de dolaşırlar.
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(Tur 52/23)

ُ١ ۪ َْل رَأْصَٚ بَٙ ١ ۪ فٛعب َْل ٌَ ْغ
ً ْ ب َوأَٙ ١ َْ۪ فَُٛزََٕبصَ ػ٠
Orada kadeh kaldırırlar. Ne gereksiz bir sözleri ne de yanlış davranışları olur.
(Saffat 37/45)

َ ُ٠
ٓ١
ُ ط
ٍ  ُْ ثِ َىأ ْ ٍط ِِ ْٓ َِ ۪ؼِٙ ١ْ ٍَبف َػ
Çevrelerinde içki dolu bardaklar dolaştırılır.

(Saffat 37/46)

َّ ٌٍِ ٍع۪ٓب َء ٌَزَّح
َٓ١بس ۪ث
َ ١ْ َث
ِ ش
İçenlere zevk veren beyaz renkli içkiler.

(Saffat 37/47)

َُُْٛ ْٕضَ ف٠ بَٙ ْٕ ػ
َ ُْ ُ٘  َْلَٚ يَْٛ ب غَٙ ١ َْ۪ل ف
Onlarda ne baş ağrıtıcı bir şey bulunur ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.

(Vakıa 56/25)

 ًّب١ ۪ َْل رَأْصَٚ اًٛ ب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ َْل
Orada boş söz ve kendilerini rahatsız eden bir şey de işitmezler,

(Vakıa 56/26)

ً ۪ا َِّْل ل
ع ََل ًِب
َ ع ََل ًِب
َ َل١
İşittikleri sadece “Selam, selam” sözleridir.

(Tur 52/24)

ُ َ٠َٚ
ُْٕٛ ُْ ٌُإْ ٌُ ۬إ َِ ْىُٙ ََّٔ ُْ َوبُٙ ٌَ ْ ُْ ِغ ٍْ َّبِٙ ١ْ ٍَف َػٛ
ُ ط
Çocukları çevrelerinde dolaşır; her biri sedefi içinde saklı inci gibidir.
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(Tur 52/25)

ٌَُْٛغ۪ٓب َء
ُ ا َ ْلجَ ًَ ثَ ْؼَٚ
ٍ  ثَ ْؼٍَٰٝ  ُْ َػُٙ ع
َ َ َز٠ ط
Birbirlerine döner ve sorarlar:

(Tur 52/26)

َٓ١ ۪ ا َ ْ٘ ٍَِٕب ُِ ْش ِفمٟا أَِّب ُوَّٕب لَ ْج ًُ ۪ ۪ٓفٌُ۪ٛٓ لَب
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?
(Enbiya 21/49)

َُْٛغب َػ ِخ ُِ ْش ِفم
َّ ٌُ٘ ُْ َِِٓ اَٚ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar, Rablerinin korkusunu içlerinde hisseden ve kıyamet saatinden dolayı da ürperen kimselerdir.

(Saffat 37/51)

ٓ٠ لَ ۪شٟ ٌ۪ َْ َوبّٟ۪ٔ ِ ُْ اُٙ ْٕ ِِ ًلَب َي ۪ٓلَب ِئ
Biri; “Benim bir yakın arkadaşım vardı,” der;

(Saffat 37/52)

َٓ١ ۪صذِّل
َ ُّ ٌ ُي اَئَِّٕ َه ٌَ َِّٓ ْاَُٛم٠
Bana şöyle derdi: “Sen gerçekten inanıyorsun; öyle mi?”

(Saffat 37/53)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َءاِرَا ِِزَْٕب
َُْٕٛ٠ ۪ظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّذ
Biz toprak ve kemikler haline geldiğimiz bir sırada mı? Gerçekten hesaba mı çekileceğiz?”

(Saffat 37/54)

َّ ُِ ُْ ُ لَب َي ٘ ًَْ ا َ ْٔز
َُْٛط ٍِؼ
“Çıkıp ona bakarsınız değil mi?” der.

(Saffat 37/55)

َّ َف
ُ١ِ اء ْاٌ َج ۪ذ
ِ َ۪ٛٓ ع
َ ٟ ۪بغٍَ َغ فَ َش َٰاُٖ ف
Yukarıdan bakar ve onu cehennemin tam ortasında görür.
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(Saffat 37/56)

ٓ٠
َ بّٰللِ ا ِْْ ِو ْذ
لَب َي ر َ ه
ِ ۪د ٌَز ُ ْشد
Ona şöyle der: “Vallahi az kalsın beni de bu hale düşürecektin.”

(Saffat 37/57)

َٓ٠ع ۪ش
َ  ٌَ ُى ْٕذُ َِِٓ ْاٌ ُّ ْذّٟ َْل ِٔ ْؼ َّخُ َس ۪ثْٛ ٌََٚ
Rabbimin iyiliği olmasaydı kesinlikle ben de yaka paça oraya götürülürdüm”

(Tur 52/27)

َٛ
َّ ٌاة ا
فَ َّ َّٓ ه
َ َ ػز
َ َٕب١ َٰلَٚ َٚ َٕب١ْ ٍََّللاُ َػ
ِ ُّ غ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.
(Araf 7/43)

ٞ ۪ا ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ بس
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕب َِب فَٚ
ُ َٙ ْٔ َ ُُ ْاْلِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّ ر َ ْج ۪شُٚ
ِ صذ
ْ َّللاُ ٌَمَ ْذ َ۪ٓجب َء
ْْ َ ا اُ۪ٚٓدَُٛٔٚ ك
ُ د ُس
َٕب ه٠ َْ۪ٓل ا َ ْْ َ٘ َٰذْٛ ٌَ ِٞ
ِ ّ ع ًُ َس ِثَّٕب ثِ ْبٌ َذ
َ زَذْٙ ٌَِٕ  َِب ُوَّٕبَٚ َٰ زَاٌِٙ َٕب٠َ٘ َٰذ
ٍََُّْٛ َ٘ب ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُّٛ ُ  ِسصْزُٚ۫ ُ رِ ٍْ ُى ُُ ْاٌ َجَّٕخُ ا
Göğüslerindeki kini söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki: “Bizi bu nimetlere
kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden bulamazdık.
Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet! Siz,
yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Tur 52/28)

ُُ ١اٌش ۪د
ُ أَِّب ُوَّٕب ِِ ْٓ لَ ْج ًُ َٔ ْذ
َّ  ْاٌجَ ُّشَٛ ُ٘ َُُِّٖٗٔ اٛػ
Şimdiye kadar hep bunu ister dururduk. Çünkü Allah’ın iyiliği ve ikramı boldur.”

(Tur 52/29)

ْٛ
ِ َّ ذ ثِِٕ ْؼ
َ ْٔ َ فَزَ ِ ّو ْش فَ َّ۪ٓب ا
ٍ ُٕ َْل َِ ْجَٚ ٍٓ ِ٘ ذ َس ِثّ َه ِث َىب
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan
birisin ne de cinlerin etkisindesin.
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(Sebe 34/46)

ُ لُ ًْ أَِّ َّ۪ٓب ا َ ِػ
بد ِج ُى ُْ ِِ ْٓ ِجَّٕ ٍخ
ِ ص
ِ َٛ ظ ُى ُْ ِث
َ ِا َِب ثٚ ص ُ َُّ رَزَفَ َّى ُشٜفُ َشا َٰدَٚ َٰٕٝ ْا ِ هّٰللِ َِضُِٛ ُٛادذَ ٍح ا َ ْْ رَم
 ٍذ٠ ۪شذ
َ ة
ٍ ػزَا
َ ٞ
ْ َذ٠َ َْٓ١ش ٌَ ُى ُْ َث٠ ۪ ا َِّْل َٔزَٛ ُ٘ ِْْ 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 51/52)

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

(Hakka 69/42)

ً ٍَ۪ ِي َوب ِ٘ ٍٓ لْٛ َ َْل ِثمَٚ
ََْٚل َِب رَزَ َّو ُش١
Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Necm 53/2)

ََٰٜٛ  َِب غَٚ ُْ بدجُ ُى
ِ ص
َ َِب
َ ًَّ ظ
Arkadaşınız yoldan çıkmadı ve boş hayallere kapılmadı.

(Necm 53/3)

َٰٜٛ َٙ ٌ ْٕ ِط ُك َػ ِٓ ْا٠َ  َِبَٚ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

ٝ َٰدُٛ٠ ٟ ْدَٚ  ا َِّْلَٛ ُ٘ ِْْ ا
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Necm 53/5)

َٰٜٛ ُذُ ْاٌم٠ ۪شذ
َ َُّٗ ٍََّػ
Onları ona, çok güçlü olan öğretti.
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(Tur 52/30)

ْٛ
ُ َْ شَب ِػش َٔز َ َشثٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
َ ٠َّص ثِ۪ٗ َس
ِ َُّٕ ٌْت ْا
Yoksa şöyle mi diyorlar: “Şairin teki; başına gelecekleri bekliyoruz.”
(Enbiya 21/5)

ُ ظغ
ْ َ ا اٌُ۪ٛٓ ثَ ًْ لَب
ٌََُّْٛٚ ََ ٍخ َو َّ۪ٓب ا ُ ْس ِع ًَ ْاْل٠َأْرَِٕب ثِ َٰب١ٍْ َ شَب ِػش فَٛ ُ٘ ًْ َُٗ ث٠َبس ا َ ْد ََل ٍَ ثَ ًِ ا ْفز َ َٰش
Aslında onlar şöyle derler: “Bunlar karma karışık hayallerdir. Hayır, bu adam Allah‟a iftira ediyor. Belki de
şairdir. Eğer elçi ise bize bir belge getirsin; öncekilere gönderilen belgelerden olsun.”

(Saffat 37/36)

ْٛ
ٍ ُٕ ِزَٕب ٌِشَب ِػ ٍش َِ ْجَٙ ٌِ ا َٰاٛبس ُ۪ٓو
ِ َ َْ اَئَِّٕب ٌَزٌُُٛٛم٠َ َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ ثَ ًْ َ۪ٓجب َء ثِ ْبٌ َذ
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.

(Hakka 69/40)

ُ٠ٍ  ٍي َو ۪شٛع
ُ  ُي َسْٛ َأَُِّٗ ٌَم
Asıl önemlisi, Kur‟an‟ın değerli bir elçinin sözü olmasıdır.

(Hakka 69/41)

ً ٍَ۪ ِي شَب ِػ ٍش لْٛ َ ثِمَٛ ُ٘  َِبَٚ
َُِِْٕٛ َْل َِب رُإ١
O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!

(Yasin 36/69)

ّ ِ ٌ َِب َػٍَّ َّْٕبُٖ اَٚ
ٓ١لُ ْش َٰاْ ُِ ۪جَٚ  ا َِّْل ِر ْوشَٛ ُ٘ ِْْ  ٌَُٗ اَٟ ْٕجَ ۪غ٠  َِبَٚ ش ْؼ َش
Biz ona şiir öğretmedik; zaten gerekmezdi de. Bu, sadece doğru bilgiyi hatırlatan ve her şeyi açık seçik ortaya
koyan Kur‟ân‟dır.
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(Tur 52/31)

َٓ١ َِؼَ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ُّز َ َش ِثّ ۪صّٟ۪ٔ ا فَ ِبٛص
ُ َّلُ ًْ ر َ َشث
De ki “Bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum.”
(Ta Ha 20/135)

ٜ َِ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذَٚ ِ ٞ
َّ ٌاغ ا
ُ ص َذ
ِ ص َش
ْ َ َْ َِ ْٓ اُّٛ ٍَغز َ ْؼ
ّ ِ ٌبة ا
ُ َّلُ ًْ ُو ًٌّ ُِز َ َش ِثّص فَز َ َشث
َ َا فٛص
ّ ِٛ غ
De ki: “Herkes beklemededir, siz de bekleyin. Düz yolun yolcularının kimler olduğunu, kimlerin yola geldiğini
yakında öğreneceksiniz.”

(Kalem 68/5)

َْْٚص ُش
ِ ُج٠َٚ ْص ُش
ِ غزُج
َ َف
Yakında göreceksin, onlar da görecekler.

(Kalem 68/6)

ُ ُ ّ ُى ُُ ْاٌ َّ ْفز٠ِ َ ِثب
ْٛ
Şeytanın etkisine giren kimmiş?

(Kalem 68/7)

َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ثِ ْبَٛ ُ٘ َٚ ۪ٗۖ ۪ ٍِ ١ع ۪ج
َ ْٓ َّ ِ ا َ ْػٍَ ُُ ثَٛ ُ٘ ا َِّْ َسث ََّه
َ ْٓ ظ ًَّ َػ
Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir. O, doğru yolda olanları da iyi bilir.

(Tur 52/32)

َ َْٛ ََٰ ۪ٓزَا ا َ َْ ُ٘ ُْ لٙ ُْ ِثُٙ ُِ ا َ َْ رَأ ْ ُِ ُش ُ٘ ُْ ا َ ْد ََل
ُ غب
َْٛغ
Bu duygusallıktan uzak bir karar gereği midir? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur?
(Zariyat 51/53)

َ َْٛ َا ِث۪ٗ ثَ ًْ ُ٘ ُْ لْٛ ص
ُ غب
َْٛغ
َ اَٛ َ اَر
Ağız birliği mi yapıyorlar? Aslında, onlar azgınlar topluluğudur.
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(Zariyat 51/54)

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

(Tur 52/33)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٌَُٗ َث ًْ َْلَّٛ ََْ رَمٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
Ya da “Kur’an’ı kendi uydurdu.” mu diyorlar? Aslında onlar iman etmiyorlar.
(Furkan 25/4)

ُ َْ فَمَ ْذ َ۪ٓجب ُ۫ ُؤَٚ َٰاخ َُشْٛ َ ِٗ ل١ْ ٍَػبَُٔٗ َػ
ظ ٍْ ًّب
َ َ اَٚ ُٗ٠ا ا ِْْ َٰ٘ ۪ٓزَا ا َِّْ۪ٓل اِ ْف ٍۨه ا ْفز َ َٰشَٚٓ َوفَ ُ۪ٓش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ساٚ
ً  ُصَٚ
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.

(Secde 32/3)

ُْ ُٙ ٍَّش ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ٌَ َؼ٠
ٍ ۪ ُْ ِِ ْٓ َٔزُٙ ١ ًِب َِ۪ٓب ا َ َٰرْٛ َ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه ٌِز ُ ْٕز َِس لَٛ ُ٘ ًْ َُٗ ث٠َْ ا ْفز َ َٰشٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
َُْٚزَذْٙ َ٠
"Onu o uydurdu." diyorlar, öyle mi? Hayır; onun, Rabbin tarafından indirildiği bir gerçektir. Senden önce
uyarıcı gelmemiş olan bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. Belki yola gelirler.

(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُْٛع١ ۪ ا َ ْػٍَ ُُ ثِ َّب رُفَٛ ُ٘ ْـًٔب١ش
 َِِٓ هٟ ٌ۪ َْٛزُُٗ فَ ََل ر َ ّْ ٍِ ُى٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َش٠َْ ا ْفز َ َٰشٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
ُُ ١اٌش ۪د
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َذًا ث١َ۪ٙ  ثِ۪ٗ شٝ ِٗ َو َٰف١ ۪ف
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.”

(Yunus 10/37)

ًَ ١ر َ ْف ۪صَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َ ثٞ ۪كَ اٌَّز٠ ۪صذ
ْ َ  ٌَٰ ِى ْٓ رَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ  ِِ ْٓ دُٜ ْفز َ َٰش٠ ْْ َ  َِب َوبَْ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ُْ اَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌؼَب١ ْ۪ت ف
ِ ْاٌ ِىزَب
َ ٠ة َْ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.
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(Tur 52/34)

ٍ ٠ ۪ا ِث َذذُٛأْر١َ ٍْ َف
َٓ١ ۪صبدِل
َ اُٛٔش ِِضْ ٍِ۪ٗ ۪ٓ ا ِْْ َوب
Sözlerinin arkasındaysalar Kur’an gibi bir söz getirsinler.
(Bakara 2/23)

ُ اٛػ
ْٓ ِِ ُْ  ۪ٓذَا َء ُوَٙ ش
ُ ا ْدَٚ ۪ٗۖ ۪ ٍِ ْس ٍح ِِ ْٓ ِِضٛ
ُ ا ِثُٛػ ْج ِذَٔب فَأْر
ٍ ٠ْ  َسٟ ۪ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ فَٚ
َ ٍَٰٝ ت ِِ َّّب ٔ ََّض ٌَْٕب َػ
َ غ
َٓ١ ۪صبدِل
ْ هُٚ
َ ُْ ُ َّللاِ ا ِْْ ُو ْٕز
ِ د
Kulumuza indirdiğimizden şüpheniz varsa ondaki surelerden birine denk bir sure getirin. Allah ile aranıza
koyduğunuz uzman kişilerinizi de çağırın. Şüphelenmekte haklıysanız yaparsınız.

(Bakara 2/24 )

ْ بسح ُ ا ُ ِػذ
َٓ٠َّد ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
ُ ٌَّٕدَُ٘ب اُٛلَٚ ٟ ۪بس اٌَّز
َ  ْاٌ ِذ َجَٚ بط
َ ٌَّٕا اُٛا فَبرَّمٌٍَُٛ ْٓ ر َ ْف َؼَٚ اٍُٛفَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْف َؼ
Bunu yapmazsanız ki asla yapamazsınız; o zaman tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi
koruyun! Orası kâfirler için hazırlanmıştır.

(İsra 17/88)

ْٛ ٌََٚ ٍِ۪ٗ َْْ ثِ ِّضَُٛأْر٠ ا ثِ ِّضْ ًِ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ َْلَُٛأْر٠ ْْ َ  اٍ۪ٝٓ َٰ  ْاٌ ِج ُّٓ َػَٚ ظ
ِ َاجز َ َّؼ
ْ ِٓ ِلُ ًْ ٌَئ
ِْ ذ
ُ ْٔ اْل
َ ط
شا١
ُ َوبَْ ثَ ْؼ
ٍ  ُْ ٌِجَ ْؼُٙ ع
ً ۪ٙ ظ
De ki: “Bu Kur‟an‟ın dengini getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler bir dengini getiremezler. Hepsi
birbirlerine destek olsalar bile yapamazlar.”

(Tur 52/35)

َ  ِْش١ا ِِ ْٓ َغُٛا َ َْ ُخ ٍِم
َُْٛءٍ ا َ َْ ُ٘ ُُ ْاٌخَب ٌِمْٟ ش
Onlar yoktan mı yaratıldılar yoksa yaratan kendileri mi?
(Vakıa 56/58)

َُّْْٕٛ ُ ز ُ ُْ َِب ر٠ْ َ اَفَ َشا
Boşalttığınız meniye hiç baktınız mı?
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(Vakıa 56/59)

ََُْٛٔ ُ۪ٓٗ ا َ َْ ٔ َْذ ُٓ ْاٌخَب ٌِمَُٛءا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْخٍُم
Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

(Vakıa 56/60)

َٓ١ ۪لُٛ َِب ٔ َْذ ُٓ ِث َّ ْغجَٚ د
َ ْٛ َّ ٌَٕ ُى ُُ ْا١ْ َٔ َْذ ُٓ لَذ َّْسَٔب ث
Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

(Vakıa 56/61)

َُّْٛ ٍَ َِب َْل ر َ ْؼٟ ُ۪ٔ ْٕ ِشئ َ ُى ُْ فَٚ ُْ  ا َ ْْ ُٔ َج ِذّ َي ا َ ِْضَبٌَ ُىٍ۪ٝٓ َٰ َػ
Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık.

(Tur 52/36)

َُِْٕٛلُٛ٠ ض ثَ ًْ َْل
ِ اَٛ ََّّٰا اٌغُٛا َ َْ َخٍَم
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.
(Neml 27/60)

 َج ٍخْٙ َاد ث
ِ اَٛ ََّّٰا َ َِّ ْٓ َخٍَكَ اٌغ
َ َبء َِ۪ٓب ًء فَب َ ْٔجَزَْٕب ثِ۪ٗ َد ۪ٓذَا ِئكَ ر
َّ ٌا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ اَٚ ض
ِ َّ۪ٓ غ
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ اَُِٛب َوبَْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ ر ُ ْٕجِز
ٌََُْٛ ْؼ ِذ٠ َْٛ ََّللاِ ثَ ًْ ُ٘ ُْ ل
ش َج َشَ٘ب َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren hiç iyi olmaz
mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar
yoldan ayrılmış bir halktır.

(Lokman 31/25)

َّللاُ لُ ًِ ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ ثَ ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ َْل
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ ض
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠
Onlara; "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır." derler. De ki: "Yaptığı her
şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur." ama onların çoğu bunu bilmez.
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(Tur 52/37)

َْٚ ِْط ُش١ص
َ ُّ ٌا َ َْ ِػ ْٕذَ ُ٘ ُْ خ ََ۪ٓضائِ ُٓ َس ِثّ َه ا َ َْ ُ٘ ُُ ْا
Rabbinin hazineleri onların yanında mı ya da onların hakimiyetinde mi?
(Sad 38/9)

ة
ِ  َّ٘بَٛ ٌض ْا٠
ِ ا َ َْ ِػ ْٕذَ ُ٘ ُْ خ ََ۪ٓضائِ ُٓ َس ْد َّ ِخ َس ِثّ َه ْاٌؼَ ۪ض
Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?

(Sad 38/10)

ة
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ ُِ ٍْهُ اٌغُٙ ٌَ َْ َ ا
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ  ْاْلَ ْع َجبِٟا فَُٛ ْشرَم١ٍْ َ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
Ya da göklerde, yerde ve ikisinin arasındaki bütün yetki onlarda mı? Öyleyse yollara koyulup tırmansınlar.

(Tur 52/38)

َ ٍْ غ
ٓ١
ِ ْ أ١َ ٍْ َ ِٗ ف١ َْ۪ فُٛ ْغز َ ِّؼ٠َ ٍَُّع
ُ ِ ُْ ثُٙ ُد ُِ ْغز َ ِّؼ
ُ ُْ ُٙ ٌَ َْ َ ا
ٍ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil
getirsin.
(Mümin 40/36)

ُ َِ ب َ٘ب٠َ ُْ ْٛ لَب َي فِ ْش َػَٚ
بة
َ  ا َ ْثٍُ ُغ ْاْلَ ْع َجٍّٟ۪ٓ ۪ ص ْش ًدب ٌَ َؼ
َ ٟ ٌ۪ ِْٓ بْ اث
Firavun: "Ey Haman! Bana yüksekçe bir kule yap; belki o yollara ulaşırım.

(Mümin 40/37)

َّ َ د فَب
ُ َ َْلّٟ۪ٔ ِاَٚ ٝ َٰعُِٛ ِٗ ٌَِٰ  اٌِ۪ٝٓ َٰ غ ٍِ َغ ا
 ُءٛع
ِ اَٛ ََّّٰبة اٌغ
ُ۪ٓ َْْٛ َّٓ ٌِ ِف ْش َػ٠ِ  َو َٰز ٌِ َه ُصَٚ ظُُّٕٗ َوب ِرثًب
َ َا َ ْعج
ة
َّ ٌػ ِٓ ا
ٍ  رَجَبٟ َْ۪ ا َِّْل فْٛ ذ ُ فِ ْش َػ١ْ  َِب َوَٚ ًِ ١غ ۪ج
ُ َٚ ٍِ۪ٗ َّ َػ
َ َّصذ
Göklerin yollarına ulaşır da Musa'nın ilahını görürüm. Ben onun, gerçekten yalancı olduğunu düşünüyorum."
dedi. Bu kötü tavrı, Firavun‟a güzel göründü ve asıl yoldan engellendi. Firavun'un oyunu elbette boşa çıkacaktı.

(Rahman 55/33)

َ ا ِِ ْٓ ا َ ْلُٚط ْؼز ُ ُْ ا َ ْْ ر َ ْٕفُز
َ َ اْل ْٔ ِظ ا ِِْ ا ْعز
اُٚض فَب ْٔفُز
ِ اَٛ ََّّٰبس اٌغ
ِ ْ َٚ ِّٓ ب َِ ْؼش ََش ْاٌ ِج٠َ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ ط
َ ٍْ غ
ْب
ُ َْ ا َِّْل ِثَُْٚل ر َ ْٕفُز
ٍ ط
Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin eksenlerini delip geçebilirseniz geçin. Ama elinizde bir güç
olmadan geçemezsiniz.
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(Cin 72/8)

ُ َٚ ذًا٠ ۪شذ
ْ َ  َج ْذَٔبَ٘ب ُِ ٍِئَٛ َغ َّ۪ٓب َء ف
جًبُٙ ش
َ عب
َّ ٌأََّب ٌَ َّ ْغَٕب اَٚ
ً ذ َد َش
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

(Cin 72/9)

َٰ ْ َ ْغز َ ِّغ٠ ْٓ َّ َغ ّْغ ف
صذًا
َ بثًب َسَٙ َ ِج ْذ ٌَُٗ ِش٠ َْاْل
ِ
ِ َّ ٌٍِ َب َِمَب ِػذَٙ ْٕ ِِ ُ أََّب ُوَّٕب َٔ ْمؼُذَٚ
Halbuki biz orada bazı yerlere oturur, dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş parçasıyla
karşılaşıyor.

(Cin 72/10)

شذًا
َ  ُْ َسُٙ ُّ ُْ َسثِٙ ِض ا َ َْ ا َ َسادَ ث
ِ  ْاْلَ ْسِٟذَ ثِ َّ ْٓ ف٠ اَش ٌَّش ا ُ ۪سٞأََّب َْل َٔ ْذ ۪ ۪ٓسَٚ
Yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor, yoksa Rableri onları olgunlaştırmak mı istiyor; bir türlü
anlayamıyorduk.

(Tur 52/39)

ٌَََُْٕٛ ُى ُُ ْاٌجَٚ ُا َ َْ ٌَُٗ ْاٌجََٕبد
Kızlar Allah’ın da oğullar sizin mi?
(Nahl 16/57)

َُْٛٙ َ َ ْشز٠  ُْ َِبُٙ ٌََٚ َُٗٔع ْج َذب
ِ َْ ِ هّٰللِ ْاٌجََٕبٍَُٛ ْج َؼ٠َٚ
ُ د
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.

(İsra 17/40)

۪ٓ
 ًّب١ػ ۪ظ
ْ َ اَفَب
َ  ًْلْٛ ََْ لٌُُٛٛار َّ َخزَ َِِٓ ْاٌ َّ ٍَٰ ِئ َى ِخ أَِبصًب أَِّ ُى ُْ ٌَزَمَٚ َٓ١ َ۪ٕ ُى ُْ َسثُّ ُى ُْ ِث ْبٌج١ص َٰف
Rabbiniz, oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük laf ediyorsunuz.

(Saffat 37/149)

ََُْٕٛ ُُ ْاٌجُٙ ٌََٚ ُ ُْ ا َ ٌِ َش ِثّ َه ْاٌجََٕبدِٙ ِفَب ْعز َ ْفز
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?

(Saffat 37/150)

َُْٚ ُ٘ ُْ شَب ِ٘ذَٚ ا َ َْ َخٍَ ْمَٕب ْاٌ َّ َٰ ٍ۪ٓئِ َىخَ أَِبصًب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

28

(Saffat 37/151)

ٌَُُْٛٛم١َ ٌَ ُْ ِٙ  ُْ ِِ ْٓ اِ ْف ِىُٙ َِّٔا َ َْ۪ٓل ا
Dikkat et; uydurdukları iftiradan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

َُْٛ ُْ ٌَ َىب ِرثُٙ َِّٔاَٚ َُّللا
ٌَذَ هَٚ
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

َ ص
َٓ١ ۪ٕ ْاٌ َجٍَٝد َػ
ِ  ْاٌ َجَٕبَٝطف
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

َُّْٛ ْف ر َ ْذ ُى
َ ١َِب ٌَ ُى ُْ َو
Sizin neyiniz var; nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?

(Saffat 37/155)

َْٚاَفَ ََل رَزَ َّو ُش
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?

(Saffat 37/156)

َ ٍْ ع
ٓ١طبْ ُِ ۪ج
ُ ُْ ا َ َْ ٌَ ُى
Yoksa açık bir üstünlüğünüz mü var?

(Saffat 37/157)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِث ِىزَب ِث ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕزُٛفَأْر
Doğru söylüyorsanız yazılı belgenizi getirin.

(Saffat 37/158)

َْٚع ُش
ِ َّ ٍِ ٌَمَ ْذ َػَٚ غجًب
َ  ُْ ٌَ ُّ ْذُٙ َِّٔذ ْاٌ ِجَّٕخُ ا
َ َٔ َْٓ ْاٌ ِجَّٕ ِخ١ َثَٚ َُٕٗ١ْ ا َثٍُٛ َج َؼَٚ
Ama onlar, Allah ile o cinler arasında bir soy bağı kurdular. Hâlbuki onlar, kendilerinin de yargı önüne
çıkarılacaklarını iyi bilirler.
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(Saffat 37/159)

َُْٛصف
ُ
ع ْج َذبَْ ه
ِ َ٠ َّللاِ َػ َّّب
Onların yaptıkları bu niteleme ile Allah‟ın bir ilgisi yoktur.

(Zuhruf 43/16)

ٍ َ ْخٍُ ُك ثََٕب٠ ا َ َِ ار َّ َخزَ ِِ َّّب
َٓ١ َ۪ٕ ُى ُْ ثِ ْبٌج١ص َٰف
ْ َ اَٚ د
Yoksa Allah, yarattıkları kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi bıraktı?

(Zuhruf 43/17)

َ ٍش ْدَّٰ ِٓ َِض َ ًَل
ّ ُاِرَا ثَٚ
ُ١ َو ۪ظَٛ ُ٘ َٚ دًّاَٛ ُٗ ُِ ْغُٙ  ْجَٚ ًَّ ظ
َّ ٌِ ة
َ ش َِش ا َ َدذُُ٘ ُْ ِث َّب
َ ظ َش
Onlardan birine Rahman‟a örnek verdiği bir kız evladı müjdesi verilse, öfkesini içine gömmeye çalışırken yüzü
mosmor olur.

(Zuhruf 43/18)

َّ َُٕ٠ ْٓ َِ َٚ َ ا
ٓ١
َ  ْاٌ ِخِٟ فَٛ ُ٘ َٚ َ ِخ١ٍْ  ْاٌ ِذِٟش ۬ ُإا ف
ٍ  ُْش ُِ ۪ج١ص ِبَ َغ
Açığa vuramadığı bir çatışmaya girerek “Süsler içinde yetiştirilecek bir evlat mı?” der.

(Zuhruf 43/19)

َ ت
َ َ اٌش ْدَّٰ ِٓ أَِبصًب ا
ٍََُُْٛٔ ْغـ٠َٚ ُْ ُٙ ُ بدَرَٙ ش
ُ َ عز ُ ْىز
َّ َُٓ ُ٘ ُْ ِػ َجبد٠ ۪ا ْاٌ َّ َٰ ٍ۪ٓئِ َىخَ اٌَّزٍُٛ َج َؼَٚ
َ ُْ ُٙ َا خ ٍَْمُٚذِٙ ش
Rahman‟ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler? Şahitlikleri yazılacak ve
bunun hesabı sorulacaktır.

(Necm 53/19)

َّ ُُ ُ ز٠ْ َ اَفَ َشا
ٜ ْاٌؼُ هضَٚ د
َ اٌَل
Siz, Lat‟ı ve Uzza‟yı hiç düşündünüz mü?

(Necm 53/20)

ٜح َ اٌضَّب ٌِضَخَ ْاْلُ ْخ َٰشَٰٕٛ َِ َٚ
Ya diğerini; üçüncüsü olan Menat‟ı?

(Necm 53/21)

ٌَُٝٗ ْاْلُ ْٔ َٰضَٚ اٌََ ُى ُُ اٌزَّ َو ُش
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?
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(Necm 53/22)

ٜض١َٰ ِر ٍْ َه اِرًا لِ ْغ َّخ ۪ظ
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?

(Necm 53/23)

َ ٍْ ع
َْ ا َِّْلَُٛز َّ ِجؼ٠ ِْْ بْ ا
ُ ْٓ ِِ بَٙ َّللاُ ِث
 َٰاثَ۪ٓب ۬ ُؤ ُو ُْ َِ۪ٓب ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  َ۪ٓ٘ب ا َ ْٔزُّٛ ُ ز١ْ َّّ ع
َ  ا َِّْ۪ٓل ا َ ْع َّ۪ٓبءٟ
ٍ ط
َ ِ٘ ِْْ ا
َّ
ٜ َٰذُٙ ٌ ُُ ْاِٙ ٌَِّمَ ْذ َ۪ٓجب َء ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َسثَٚ ظ
ُ ُ ْاْلَ ْٔفَٜٛ ْٙ َ  َِب رَٚ َّٓ اٌظ
Bunların kendileri yok, sadece adları vardır. O adları, siz ve atalarınız dillendiriyorsunuz. Allah onlarla ilgili bir
belge indirmedi. Sadece varsayımlarınızın ve canınızın istediği şeyin peşinden gidiyorsunuz. Bakın işte size
Rabbinizden bir rehber geldi.

(Necm 53/27)

َٰ ْ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٝخَ ْاْلُ ْٔ َٰض١ِّ َْ ْاٌ َّ َٰ ٍ۪ٓئِ َىخَ ر َ ْغُّّٛ غ
َ ُ١ٌَ ِبْل ِخ َشح
Ahirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar.

(Necm 53/28)

َّ َِّْ اَٚ َّٓ اٌظ
َّ َْ ا َِّْلُٛز َّ ِجؼ٠َ ِْْ  ُْ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ِػ ٍْ ٍُ اُٙ ٌَ  َِبَٚ
ْـًٔب١ش
َ ك
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َذٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ َْل
Bu konuda ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım, gerçeğin yerini
tutamaz.

(Tur 52/40)

ٍََُْٛ ُْ ِِ ْٓ َِ ْغ َش ٍَ ُِضْمُٙ َ ُْ ا َ ْج ًشا فُٙ ٍَُٔا َ َْ ر َ ْغـ
Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da borcun altında eziliyorlar mı?
(Sebe 34/47)

ذ١َ۪ٙ ءٍ شْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٛ َُ٘ٚ َِّللا
 هٍَٝ ا َِّْل َػٞ
َ لُ ًْ َِب
َ  ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ا َ ْج ِشَٛ ُٙ َعب َ ٌْز ُ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْج ٍش ف
De ki: "Ben sizden bir ücret istediysem, o sizindir; benim ücretimi Allah üstlenmiştir. O her şeye şahittir."
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(Şura 42/23)

ّ َُج٠ ٞ َٰ۪ر ٌِ َه اٌَّز
 ِٗ ا َ ْج ًشا ا َِّْل١ْ ٍَد لُ ًْ َْ۪ٓل ا َ ْعـٍَُٔ ُى ُْ َػ
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ ِػجَبدَُٖ اٌَّز
ش ُِش ه
سٛش ُى
َ سَُّٛللاَ َغف
ب ُد ْغًٕب ا َِّْ هَٙ ١ ۪غَٕخً ٔ َِض ْد ٌَُٗ ف
ْ  ْمز َ ِش٠َ ْٓ َِ َٚ ٝ ْاٌمُ ْش َٰثٟدَّح َ ِفَٛ َّ ٌْا
َ ف َد
Allah‟ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki “Sizden bir karşılık
beklemiyorum. Benim beklediğim şey, Allah‟a daha çok yaklaştıracak şeylere ilgi duymanızdır.” Kim güzel bir
iş yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve üzerine düşeni eksiksiz yapar.

(Sad 38/86)

َٓ١ ۪ َِ۪ٓب أَ َ۬ب َِِٓ ْاٌ ُّز َ َى ٍِّفَٚ  ِٗ ِِ ْٓ ا َ ْج ٍش١ْ ٍَلُ ًْ َِ۪ٓب ا َ ْعـٍَُٔ ُى ُْ َػ
Onlara de ki: “Yaptığım işe karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ağır yükler yükleyen biri de değilim.

(Sad 38/87)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا َِّْل ِر ْوش ٌِ ٍْ َؼبَٛ ُ٘ ِْْ ا
Benim anlattığım, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir.”

(Tur 52/41)

ََُْٛ ْىزُج٠ ُْ ُٙ َْت ف
ُ ١َا َ َْ ِػ ْٕذَ ُ٘ ُُ ْاٌغ
Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?

(Tur 52/42)

َُْٚ ذ١ا ُ٘ ُُ ْاٌ َّ ۪ىَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ذًا فَبٌَّز١ْ َْ َوُٚذ٠ُ ۪ش٠ َْ َ ا
Yoksa seni oyuna getirmek mi istiyorlar? Asıl oyuna gelenler, ayetleri görmezden gelen
kafirlerdir.
(Tarık 86/15)

ذًا١ْ َْ َوُٚذ١ ۪ى٠َ ُْ ُٙ َِّٔا
Onlar bir oyun kuruyorlar.

(Tarık 86/16)

ذًا١ْ ذُ َو١ا َ ۪وَٚ
Ben de oyun kuruyorum.
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(Kalem 68/45)

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

(Mürselat 77/39)

ُْٚ
ِ ذ١ْذ فَ ۪ى١فَب ِْْ َوبَْ ٌَ ُى ُْ َو
Bir oyununuz varsa şimdiden oynayın.

(Fil 105/1)

ً١
ْ َ ْف فَ َؼ ًَ َسث َُّه ِثب
ِ ص َذب
ِ ۪ة ْاٌف
َ ١اٌََ ُْ ر َ َش َو
Fillerle gelenleri, Rabbinin ne hale getirdiğini, zihninde canlandırmadın mı?

(Fil 105/2)

ًٍ ١ ٍْ۪ رَعٟ ۪ذَ ُ٘ ُْ ف١ْ َ ْجؼَ ًْ َو٠ ُْ ٌََا
Onların oyunlarını bozmuştu, değil mi?

(Fil 105/3)

َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع ًَ َػ
ًَ ١ ًْشا اَثَ ۪بث١غ
َ ا َ ْسَٚ
Uçuşan yoğun bulut kütlelerini üzerlerine göndermişti,

(Fil 105/4)

ًٍ ۪ۖ ١بس ٍح ِِ ْٓ ِع ۪ ّج
َ  ُْ ِث ِذ َجِٙ ١ِ۪ ر َ ْش
onlara pişmiş çamurdan taşlar atan bulutları!

(Fil 105/5)

 ٍيٛ ُْ َو َؼصْفٍ َِأ ْ ُوُٙ ٍَفَ َج َؼ
Sonunda da onları, içleri yenmiş bitki kabuğu gibi yapmıştı.

(Enfal 8/18)

َٓ٠ ِذ ْاٌ َىبفِ ۪ش١ْ  ِ٘ ُٓ َوُِٛ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ُْ َٰر ٌِ ُى
Böyle olmasının nedeni Allah‟ın o kafirlerin düzenini zayıflatmasıdır.
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(Tur 52/43)

َُْٛ ْش ِش ُو٠ َّللاِ َػ َّّب
ُ َِّللا
ع ْج َذبَْ ه
 ُْش ه١ ُْ ا ٌَِٰٗ َغُٙ ٌَ َْ َ ا
Yoksa Allah’ın dışında bir ilahları mı var? Allah, onların kendisiyle ortak özellikte saydıkları
şeylerden uzaktır.
(Neml 27/59)

َ ص
 َٰ ۪ٓ هٝط َٰف
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ْش ا َ َِّب١َّللاُ َخ
ْ َٓ ا٠ ۪ ِػجَب ِد ِٖ اٌَّزٍَٰٝ ع ََلَ َػ
َ َٚ ِلُ ًِ ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰلل
De ki : “Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Allah‟ın seçtiği kullara da selam olsun. Allah mı iyidir, yoksa
eş koştukları mı?”

(Neml 27/60)

 َج ٍخْٙ اد َث
ِ اَٛ ََّّٰا َ َِّ ْٓ َخٍَكَ اٌغ
َ َبء َِ۪ٓب ًء َفب َ ْٔ َجزَْٕب ِث۪ٗ َد ۪ٓذَا ِئكَ ر
َّ ٌا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ اَٚ ض
ِ َّ۪ٓ غ
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ اَُِٛب َوبَْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ ر ُ ْٕجِز
ٌَُْٛ ْؼ ِذ٠َ َْٛ ََّللاِ َث ًْ ُ٘ ُْ ل
ش َج َشَ٘ب َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren hiç iyi olmaz
mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar
yoldan ayrılmış bir halktır.

(Neml 27/61)

َْٓ١ َج َؼ ًَ َثَٚ ٟ
ً َٙ ْٔ َ ب اَ۪ٙٓ ٌَ َج َؼ ًَ ِخ ََلَٚ اسا
ً ض لَ َش
َ ا َ َِّ ْٓ َج َؼ ًَ ْاْلَ ْس
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ٌَ ًَ  َج َؼَٚ بسا
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ َّللاِ َث ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ َْل
بج ًضا َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
ِ  ِْٓ َد٠ْاٌ َج ْذ َش
Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralara ırmaklar koyan, orada dağları var eden, iki deniz arasına engel
koyan hiç iyi olmaz mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilgisizdir.

(Neml 27/62)

َ ع
ْ ُّ ٌت ْا١
ُّ۪ٓ ٌِف ا
ُ ُ ۪ج٠ ْٓ َِّ َ ا
ض َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
ِ َ ْج َؼٍُ ُى ُْ ُخٍَ ۪ٓفَب َء ْاْلَ ْس٠َٚ  َءٛغ
َِّللا
ُ َ ْىش٠َٚ ُٖط َّش اِرَا دَ َػب
ً ٍَ۪ل
ََْٚل َِب رَزَ َّو ُش١
Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Neml 27/63)

ُ ٟ ۪ ُى ُْ ف٠ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َِّ َ ا
ٌَِٰٗ  َس ْد َّزِ۪ٗ َءاٞ
ِ ظٍُ َّب
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ْٓ َِ َٚ  ْاٌجَ ْذ ِشَٚ د ْاٌجَ ِ ّش
ْ ََذ٠ َْٓ١ََب َح ثُ ْش ًشا ث٠اٌش
َُْٛ ْش ِش ُو٠ َّللاُ َػ َّّب
 هٌََّٝللاِ رَؼَب
َِ َغ ه
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgarları müjdeci
olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.
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(Tur 52/44)

ً ِعبل
َٛع َذبة َِ ْش ُو
َّ ٌا ِو ْغفًب َِِٓ اْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ
ِ َّ۪ٓ غ
َ اٌَُُٛٛم٠ طب
َ بء
Gökten bir kütle düştüğünü görseler, “Bulut kümesi” derler!
(Ahkaf 46/24)

۪ٗ َِب ا ْعز َ ْؼ َج ٍْز ُ ُْ ِثَٛ ُ٘ ًْ َبسض ُِ ّْ ِط ُشَٔب ث
ً بس
ِ ا َٰ٘زَا َػٌُٛ ُْ لَبِٙ َِز٠ ِدْٚ َ ظب ُِ ْغز َ ْمجِ ًَ ا
ِ ُٖ َػْٚ َ فٍََ َّّب َسا
ُ١ ٌَ۪ب َػزَاة اَٙ ١ ۪خ ف٠۪س
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)

ََ ْٛ َ ْاٌمٞ ُْ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِضُٙ ُٕغب ِو
ْ َ ب فَبَٙ ّءٍ ِثب َ ِْ ِش َس ِثَٟ
َ َِ  ا َِّْلُٜ َٰ ۪ٓش٠ ا َْلٛص َج ُذ
ْ رُذَ ِ ِّ ُش ُو ًَّ ش
َٓ١ِ۪ ْاٌ ُّ ْج ِش
Rabbinin emriyle evlerin içine girecek, her şeyi kökünden sökecektir. Sabaha erdiklerinde evlerinden başka
görünen bir şey kalmamıştı. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Tur 52/45)

َُْٛصؼَم
ْ ُ٠ ِٗ ١ ۪ فٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ َ٠ اُُٛ ََلل٠ ٝفَزَ ْس ُ٘ ُْ َدزه
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.
(Hicr 15/3)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
َ َ ُُ ْاْلَ َِ ًُ فِٙ ِٙ ٍْ ُ٠َٚ اَُٛز َ َّزَّؼ٠َٚ اٍَُٛأ ْ ُو٠ ُْ ُ٘ رَ ْس
َ ْٛ غ
Bırak onları yesin-içsin, yararlansınlar! Beklentileri onları oyalasın! İleride öğrenecekler.

(Mearic 70/40)

َْٚة أَِّب ٌَمَبد ُِس
ِ َبس
ِ  ْاٌ َّغَٚ ق
ِ فَ ََ۪ٓل ا ُ ْل ِغ ُُ ِث َشةّ ِ ْاٌ َّش
ِ َبس
Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.

(Mearic 70/41)

َٓ١ ۪لُٛ َِب ٔ َْذ ُٓ ثِ َّ ْغجَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ًْشا١ ا َ ْْ ُٔجَ ِذّ َي َخٍ۪ٝٓ َٰ َػ
O kafirlerin yerine daha iyisini getirmenin ölçüsünü! Biz önüne geçilebileceklerden değiliz.
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(Mearic 70/42)

َُْٚ َػذُٛ٠ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ ٠َ اُُٛ ََلل٠ ٝا َدزهُٛ ٍْ َؼج٠َ َٚ اٛظ
ُ ٛ ُخ٠َ ُْ ُ٘ فَزَ ْس
Bırak da tehdit edildikleri gün ile yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar.

(Mearic 70/43)

َُْٛفِعُٛ٠ ت
ِ َْ َِِٓ ْاْلَ ْجذَاَٛ ْخ ُش ُج٠ ََ ْٛ َ٠
ً س ِع َشا
ٍ ص
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔػب َوب
Et almak için sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

َُْٚ َػذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّخ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِش َؼخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.

(Tur 52/46)

َ ُْ ُ٘ ُ ذ١ْ  ُْ َوُٙ ْٕ ػ
َْٚص ُش
َ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََ َْلْٛ ٠َ
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ْـًٔب١ش
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.
(Enbiya 21/39)

ُ ْٓ  َْل َػَٚ بس
ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ِ٘ سٛ
َ ٌَّٕ ُُ اِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ْٓ َْ َػُّٛ ُىف٠َ َٓ َْل١ا ۪دَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ْؼٍَ ُُ اٌَّز٠َ ْٛ ٌَ
ِ ُٙ ظ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠
Ayeti görmezlikten gelen kafirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Ankebut 29/64)

َٰ ْ َّاس
ُ َٛ َ١ ْاٌ َذٟ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ ْا
َ ا َِّْ اٌذَٚ ٌَ ِؼتَٚ ْٛٙ ٌَ َ۪ٓب ا َِّْل١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َذَٚ
َ ِٙ ٌَ َ اْل ِخ َشح
Şu yaşanan hayat, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat, son yurttaki hayattır; keşke bilseler.

(Tur 52/47)

َ َٓ٠ ۪ا َِّْ ٌٍَِّزَٚ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َشُ٘ ُْ َْلَٚ َْ َٰر ٌِ َهُٚػزَاثًب د
َ اُّٛ ٍَظ
Zalimler için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.
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(Rad 13/34)

َٰ ْ اة
ق
ُ ٌََؼَزَٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َذٟ ُْ َػزَاة ِفُٙ ٌَ
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  َِبَٚ اْل ِخ َش ِح اَش َُّك
ٍ اَٚ ْٓ ِِ َِّللا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azab ise daha sıkıntılıdır. Onları Allah‟a karşı koruyacak
biri de yoktur.

(Secde 32/20)

ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪لَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚ ذ١ب ا ُ ۪ػَ۪ٙٓ ْٕ ِِ اٛ ْخ ُش ُج٠َ ْْ َ ا اُ۪ٚٓبس ُوٍَّ َّ۪ٓب ا َ َساد
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ ا فَ َّأُٛغم
َ ََٓ ف٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪بس اٌَّز
َ َ ػز
َ اُٛلُٚر
ِ ٌَّٕاة ا
Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de Cehennemdir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler "Yalanlayıp
durduğunuz ateşin azabını tadın." denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.

(Secde 32/21)

ََُْٛ ْش ِجؼ٠ ُْ ُٙ ٍَّة ْاْلَ ْوجَ ِش ٌَ َؼ
ِ َْ ْاٌ َؼزَاُٚ دَٰٝٔ ة ْاْلَ ْد
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌؼَزَاُٙ ََّٕم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Fussilet 41/15)

َ َ ا َِ ْٓ اٌُٛلَبَٚ ك
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ح ً اَّٛ ُشذُّ َِِّٕب ل
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚفَب َ َِّب َػبد فَب ْعز َ ْى َج ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاٌ َذ١َض ِثغ
َ َ  اَٛ ُ٘ ُْ ُٙ َ َخٍَمٞ ۪اٌَّز
ََُْٚ ْج َذذ٠ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبُٛٔ َوبَٚ ً حَّٛ ُ ُْ لُٙ ْٕ ِِ ُّشذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah‟ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
ِحٛ١َٰ  ْاٌ َذِٟ ِ فٞاة ْاٌ ِخ ْض
َ َ ُْ َػزُٙ َم٠ ۪د ٌُِٕز
َ  ٍَّبَ ٔ َِذ٠َ آٟ۪ ۪ص ًشا ف
َ فَب َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َٰ ْ اة
َْٚص ُش
ُ ٌََ َؼزَٚ َب١ْٔ ُّاٌذ
َ ْٕ ُ٠  ُ٘ ُْ َْلَٚ ٜاْل ِخ َشحِ ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgar gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.

(Kalem 68/33)

َٰ ْ اة
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ اْل ِخ َشحِ ا َ ْوجَ ُش
ُ ٌََؼَزَٚ اة
ُ ََو َٰز ٌِ َه ْاٌؼَز
İşte azap böyle olur! Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
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(Tur 52/48)

َُ َُٛٓ رَم١ع ِجّ ْخ ثِ َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه ۪د
ْ اَٚ
َ َٚ َُِٕٕب١صجِ ْش ٌِ ُذ ْى ُِ َس ِثّ َه فَ ِبَّٔ َه ثِب َ ْػ
Rabbinin kararını sabırla bekle; sen gözümüzün önündesin. Kalktığın vakit, her şeyi güzel
yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.
(Şuara 26/217)

ُ١ِ اٌش ۪د
َّ ض٠
ِ  ْاٌؼَ ۪ضٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
Sen güçlü ve ikramı bol olan Allah‟a dayan.

(Şuara 26/218)

َُ َُٛٓ رَم١ه ۪د٠
َ َ َٰش٠ ٞ ۪اٌََّز
Ayakta iken seni gören,

(Şuara 26/219)

َٓ٠ ۪بجذ
َّ ٌ اٟرَمٍَُّ َج َه ِفَٚ
ِ غ
Secde edenler arasında dolaşırken de görene dayan.

(Şuara 26/220)

ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َُِّٗٔا
Çünkü işiten ve bilen odur.

(İnsan 76/23)

ً  َْه ْاٌمُ ْش َٰاَْ ر َ ْٕ ۪ض١ٍَأَِّب ٔ َْذ ُٓ ٔ ََّض ٌَْٕب َػ
َل٠
Bu Kur‟an‟ı sana parça parça Biz indirdik Biz!

(İnsan 76/24)

ساٛ
ْ فَب
ً ُ َوفْٚ َ  ُْ َٰاصِ ًّب اُٙ ْٕ ِِ  َْل ر ُ ِط ْغَٚ صجِ ْش ٌِ ُذ ْى ُِ َس ِثّ َه
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı /kararlı davran. Günahkara da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.

(İnsan 76/25)

ً ا َ ۪صَٚ ً ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
َل١
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.
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(İnsan 76/26)

ً ۪ٛ غ
َ  ًَْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْذ
َل٠
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُج ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O‟na secde et . Gecenin uzun bölümünde de O‟na ibadet et.

(Tur 52/49)

َٛ
ِ بس إٌُّ ُج
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
َ َاِ ْدثَٚ ُٗغ ِجّ ْذ
Gecenin bir bölümünde ve yıldızlar kaybolurken de O’na ibadet et.
(Kaf 50/39)

ُ ًَ ع ِجّ ْخ ِث َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ة
ْ فَب
ِ ٚلَ ْج ًَ ْاٌغُ ُشَٚ ش ّْ ِظ
َ َٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِبٍَٰٝ ص ِج ْش َػ
Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce bir de batmadan önce, her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine ibadet et.

(Kaf 50/40)

 ِدٛغ ُج
ُّ ٌبس ا
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
َ َا َ ْدثَٚ ُٗغ ِجّ ْذ
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardında da ibadet et.
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