NECM SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌاّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْا
ر ِت هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Necm 53/1)

ََٰٜٛ ٘ إٌَّ ْج ُِ اِرَاَٚ
Alçalıp yükseldiğinde o yıldız şahittir.
(Tarık 86/1)

َّ َٚ اء
ق
َّ ٌاَٚ
ِ ََّٓ غ
ِ اٌط
ِ اس
Göğe ve Tarık‟a yemin ederim,

(Tarık 86/2)

َّ ه َِا٠
اس ُق
َ  ََِٓا ا َ ْد َٰسَٚ
ِ اٌط
Tarık nedir, nereden bileceksin?

(Tarık 86/3)

ة
ُ ِإٌََّ ْج ُُ اٌثَّال
O, delen yıldızdır.

(Vakıa 56/75)

َٛ
ِ الِغِ إٌُّ ُجَٛ َّ ِفَ َََٓل ا ُ ْل ِغ ُُ ت
Yok yok! Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim,
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(Vakıa 56/76)

ٌُ ١َْ َػ ۪ظُّٛ ٍَ ذ َ ْؼْٛ ٌَ ٌُ غ
َ َأَُِّٗ ٌَمَٚ
Bilseniz o, pek büyük bir yemindir.

(Vakıa 56/77)

ٌُ ٠أَُِّٗ ٌَمُ ْش َٰا ٌْ َو ۪ش
Şüphesiz O değerli bir Kur‟an‟dır.

(Vakıa 56/78)

ْٛ
ٍ  ِورَاٟ ۪ف
ٍ ُٕب َِ ْى
Korunmuş bir kitapta, saklı bir levhadadır.

(Necm 53/2)

ََٰٜٛ  َِا غَٚ ُْ ادثُ ُى
ِ ص
َ َِا
َ ًَّ ظ
Arkadaşınızın yoldan çıkmadı ve boş hayallere kapılmadı.
(Araf 7/184)

ٌ ش ُِ ۪ث٠
ٓ١
ِ ص
ٌ ۪ ا ََِّّل َٔزَٛ ُ٘ ِْْ  ُْ ِِ ْٓ ِجَّٕ ٍۜ ٍح اِٙ ِادث
َ ِا َِا تَٚرَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
Hiç düşünmezler mi ki onları doğruya çağıran arkadaşlarında delilik yoktur. O, doğruları açıklayan bir
uyarıcıdır, o kadar.

(Sebe 34/46)

۠  ث ُ َُّ ذَرَفَ َّى ُشٜفُ َشا َٰدَٚ َٰٕٝ ْا ِ هّٰللِ َِثُِٛ ُٛا ِدذَجٍ ا َ ْْ ذَمَٛ ِظ ُى ُْ ت
ُ لُ ًْ أَِّ ََّٓا ا َ ِػ
ادثِ ُى ُْ ِِ ْٓ ِجَّٕ ٍۜ ٍح
ِ ص
َ ِا َِا تٚ
 ٍذ٠ ۪ؽذ
َ ب
ٍ ػزَا
ٌ ۪ ا ََِّّل َٔزَٛ ُ٘ ِْْ ا
َ ٞ
ْ ََذ٠ َْٓ١َش ٌَ ُى ُْ ت٠
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."

(Necm 53/3)

ٍٜۜ َٰٛ َٙ ٌَ ْٕ ِط ُك َػ ِٓ ْا٠  َِاَٚ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.
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(Hakka 69/44)

ًِ ٠ٚط ْاَّلَلَ ۪ا
َ َٕا َت ْؼ١ْ ٍَ َي َػَّٛ َ ذَمْٛ ٌََٚ
Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٓ١
ِ ّ۪ َ١ٌََّلَ َخ ْزَٔا ِِ ُْٕٗ ِت ْا
onu kıskıvrak yakalar,

(Hakka 69/46)

َ َث ُ َُّ ٌَم
َٓ١ ۪ذَٛ ٌط ْؼَٕا ِِ ُْٕٗ ْا
şah damarını koparırdık.

(Hakka 69/47)

َٓ٠اج ۪ض
ِ فَ َّا ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ َػ ُْٕٗ َد
İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.

(Necm 53/4)

ٝ َٰدُٛ٠ ٟ
ٌ  ْدَٚ  ا ََِّّلَٛ ُ٘ ِْْ ا
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.
(Tekvir 81/22)

ْٛ
ِ ص
َ  َِاَٚ
ٍ ُٕادثُ ُى ُْ ِت َّ ْج
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.

(Tekvir 81/23)

ٓ١
ِ ك ْاٌ ُّ ۪ث
ِ ٌَُمَ ْذ َس َٰاُٖ ِت ْاَّلُفَٚ
Cebrail‟i, o açık ufukta görmüştür.

(Tekvir 81/24)

ٓ١
ِ ١ْ َ ْاٌغٍَٝ َػَٛ ُ٘  َِاَٚ
َ ِة ت
ٍ ۪ٕع
Kendisine verilen gaybı kimseden saklamaz.
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(Tekvir 81/25)

َ ١ْ ؽ
ُ١ٍ اْ َس ۪ج
َ  ِيْٛ َ ِتمَٛ ُ٘  َِاَٚ
ٍ ط
Bu Kur‟ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Tekvir 81/26)

ٍۜ َْٓ ذ َ ْز َ٘ث٠َفَا
َُْٛ
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا ََِّّل ِر ْو ٌش ٌِ ٍْ َؼاَٛ ُ٘ ِْْ ا
Kur‟ân, herkes için doğru bilginin hatırlatmasıdır.

(Necm 53/5)

َٰٜٛ ُذُ ْاٌم٠ ۪ؽذ
َ َُّٗ ٍََّػ
Onları ona, çok güçlü olan öğretti.
(Tekvir 81/20)

ٓ١
ٍ  ْاٌ َؼ ْش ِػ َِ ۪ىِٞجٍ ِػ ْٕذَ رَّٛ ُ لٞ ۪ر
Arşın sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

َ ُِ
ٓ١
ٍ ٍۜ ِ۪ َ طاعٍ ث َ َُّ ا
Orada saygı gören, güvenilir elçinin ilettiği sözdür.

(Şuara 26/192)

ٍۜ ّ۪ ٌَ ًُ َسبّ ِ ْاٌ َؼا٠أَُِّٗ ٌَر َ ْٕ ۪ضَٚ
َٓ١
O Kur‟ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Şuara 26/193)

ُ ِ۪ َ ُح ْاَّلٚاٌش
ٓ١
ُّ ِٗ َٔضَ َي ِت
Onu güvenilir Ruh indirmiştir.
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(Şuara 26/194)

َٓ٠َْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْٕز ِ۪سٛ لَ ٍْ ِث َه ٌِر َ ُىٍَٰٝ َػ
Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın.

(Mümin 40/15)

ََ ْٛ َ٠ ُ ْٕز َِس١ٌِ ۪ٖؾا ُء ِِ ْٓ ِػثَا ِد
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ  َح ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٖ۪ َػٚاٌش
ِ  ُغ اٌذ ََّس َجا١ َ۪سف
ُّ ُٟ ٍْ ِم٠  ْاٌؼَ ْش ِػُٚخ ر
ق
ِ اٌر َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş‟ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, kullarından seçtiği kişiye verir ki
Allah‟ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Necm 53/6)

َٰٜٛ َ  ِِ َّش ٍۜجٍ فَا ْعرُٚر
Sağlam yapılı olan doğruldu.

(Necm 53/7)

ٍٝۜ ٍَْٰ ك ْاَّلَػ
ِ ُ ِت ْاَّلُفَٛ ُ٘ َٚ
O, en yüksek ufukta idi.

(Necm 53/8)

ٝث ُ َُّ دََٔا فَرَذٌَه
Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

(Necm 53/9)

َٰٝٔ  ا َ ْدْٚ َ  ِْٓ ا١ع
َ َفَ َىاَْ ل
َ ْٛ َاب ل
İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.
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(Necm 53/10)

ٍٝۜ َٰدْٚ َ  َػ ْث ِذٖ۪ ََِٓا اٌَِٰٝ  اٝ َٓ َٰدْٚ َ فَا
Allah’ın kendine vahyettiğini, Allah’ın kuluna vahyetti.
(Bakara 2/97 )

ًٜ ُ٘ذَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلًا ٌِ َّا ت
 لَ ٍْثِ َه تِ ِا ْر ِْ هٍَٰٝ  ًَ فَ ِأَُّٗ ٔ ََّضٌَُٗ َػ٠ا ٌِ ِجث ْ۪شًُّٚ لُ ًْ َِ ْٓ َواَْ َػذ
َ ُِ َِّللا
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإٜتُ ْؾ َٰشَٚ
De ki: “Cebrail‟e kim düşman olursa bilsin ki önünde bulduğu ilahi kitapları tasdik eden, bir rehber olan ve
inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah‟ın onayı ile indirmiştir.”

(Nahl 16/102)

َٓ١ّ۪ ٍِ  ٌِ ٍْ ُّ ْغٜتُ ْؾ َٰشَٚ ًٜ ُ٘ذَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪د اٌَّز
َ ُّث َ ِث١ٌِ ك
ِ ّ  ُح ْاٌمُذ ُِط ِِ ْٓ َس ِتّ َه ِت ْاٌ َذٚلُ ًْ ٔ ََّضٌَُٗ ُس
De ki: “Onu Kutsal ruh, Rabbinden bütün gerçekleri içerir özellikte indirdi ki inanıp güvenenlerin inancını
sağlamlaştırsın, teslim olanlara bir rehber ve bir müjde olsun.

(Hac 22/75)

َ ص
َه
ٍۜ ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ع ًَل
ش١
ْ َ٠ َُّللا
ُ  َِِٓ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓكِ َى ِح ُسٟ ۪طف
ٌ  ٌغ تَ ۪ص١ّ۪ ع
اط ا َِّْ ه
َ ََّللا
Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür

(Şura 42/51)

ً ع
ٟ
ِ ُ١ََّل فٛ
ُ ُ ْش ِع ًَ َس٠ ْٚ َ ب ا
ٍ ائ ِد َجا
ُ َى ٍِّ َُّٗ ه٠ ْْ َ  َِا َواَْ ٌِ َثؾ ٍَش اَٚ
ِ ِ۬  ََٓسَٚ ْٓ ِِ ْٚ َ ًا ا١ ْدَٚ َّللاُ ا ََِّّل
َ دٛ
ٌُ ١ َد ۪ىٟ
ََٓ َ٠ ِت ِا ْر ِ۪ٔٗ َِا
ٌّ ٍِ ؾا ٍۜ ُء أَُِّٗ َػ
Allah bir insanla, vahiy veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip gerekli gördüklerini izniyle ona
vahyetmesi dışında bir yolla konuşmaz. O, yücedir, doğru karar verir.

(Necm 53/11)

ٜب ْاٌفُ َٰإادُ َِا َس َٰا
َ ََِا َوز
Gördüğünü gönlü yalanlamadı.
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(Necm 53/12)

َٜ َٰش٠  َِاٍَٰٝ َُٔٗ َػٚاس
ُ َّ ُ اَفَر
Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız?
(Necm 53/55)

ٜ ِ َٰا َََّٓل ِء َس ِتّ َه ذَر َ َّ َٰاسٞ
ّ َ فَثِا
Artık Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyabilirsin?

(Necm 53/56)

ٌَٰٝ ٚ۫ ُش َِِٓ إٌُّزُ ِس ْاَّل٠
ٌ َٰ۪٘زَا َٔز
O önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

(Necm 53/13)

ٌَٜمَ ْذ َس َٰاُٖ ٔ َْضٌَحً ا ُ ْخ َٰشَٚ
Muhammed Cebrail’i bir kez daha böyle gördü.
(İsra 17/1)

اس ْوَٕا
ُ
َ  ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاَّلَ ْلٌَِٝ ًَْل َِِٓ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َذ َش ِاَ ا١ٌَ ۪ٖ ِتؼَ ْث ِذٜ ا َ ْع َٰشَٞٓ ۪ع ْث َذاَْ اٌَّز
َ  َتٞ ۪صا اٌَّز
ش١
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َُِّٗٔاذِٕ ٍَۜا ا٠َ ُٗ ِِ ْٓ َٰا٠َ ٌَُٗ ٌُِٕ ِشْٛ َد
ُ  ُغ ْاٌ َث ۪ص١ّ۪ غ
Kulunu bir gecede Mescid-i Haram‟dan alıp, çevresini bereketli kıldığı el-Mescid‟ul-Aksâ‟ya götüren Allah,
eksikliklerden uzaktır. Bu, ona bir kısım âyetlerimizi göstermek içindir. O dinler ve görür.

(Necm 53/14)

ٝ ََِٰٙػ ْٕذَ ِع ْذ َسجِ ْاٌ ُّ ْٕر
Sidret’ül-müntehâ’nın yanındaydı.
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(Necm 53/15)

ٍٜۜ َٰٚ ْ ِػ ْٕذََ٘ا َجَّٕحُ ْاٌ َّأ
Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır.
(Zariyat 51/22)

َُْٚ َػذُٛ َِا ذَٚ ُْ اء ِس ْصلُ ُى
َّ ٌ اِٟفَٚ
ِ ََّٓ غ
Rızkınız göklerde; size söz verilenler de oradadır.

(Zariyat 51/23)

َُْٛض أَُِّٗ ٌَ َذ ٌّك ِِثْ ًَ ََِٓا أََّ ُى ُْ ذ َ ْٕ ِطم
َّ ٌ َسبّ ِ اَٛ َف
ِ ََّٓ غ
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ اء
Göğün ve yerin Rabbinin hakkı için o, aranızdaki konuşmalar kadar gerçektir.

(Necm 53/16)

َٝ ْغ َٰؾ٠ غ ْذ َسج َ َِا
ّ ِ ٌ اََٝ ْغؾ٠ اِ ْر
O gün o Sidre’yi neler kaplamıştı, neler!

(Necm 53/17)

َ  َِاَٚ ص ُش
َ َِا صَ ا
ٝغ َٰغ
َ ؽ ْاٌ َث
Gözü bir yere kaymadı, söylenenin dışına da çıkmadı.

(Necm 53/18)

ٜخ َس ِتّ ِٗ ْاٌ ُىث َْٰش
ِ ا٠َ  ِِ ْٓ َٰاٌَٜمَ ْذ َس َٰا
Gerçekten Rabbinin en büyük ayetlerini gördü.
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(İsra 17/59)

ٍۜ ٌَُّٚ َا ْاَّلَٙ ب ِت
َٰ ْ  َِا ََِٕ َؼ ََٕٓا ا َ ْْ ُٔ ْش ِع ًَ ِتَٚ
ً ْص َشج
ِ ا٠َ اَّل
ِ دَ إٌَّالَحَ ُِثُّٛ َ َٕا ث١ْ َ  َٰاذَٚ َْٛ
َ َّخ ا َََِّّٓل ا َ ْْ َوز
َٰ ْ  َِا ُٔ ْش ِع ًُ ِتَٚ  ٍۜاَٙ ا ِتُّٛ ٍَظ
َ َف
فًا٠۪ٛ خ ا ََِّّل ذ َ ْخ
ِ ا٠َ اَّل
Seni mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semûd‟a,
gerçeği gösteren mucize olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış yapmışlardı. Biz mucizeleri sadece
korkutmak için göndeririz.

(İsra 17/60)

َ اِ ْر لُ ٍَْٕا ٌَ َه ا َِّْ َست ََّه ا َ َداَٚ
ٍۜ ِ ٌَّٕغ ِتا
اط
َ ٕ٠ْ  ا َ َسَٟٓ ۪ا اٌَّر٠َ اٌش ْء
ُّ  َِا َج َؼ ٍَْٕاَٚ اط
ِ ٌٍَِّٕ ًَان ا ََِّّل ِفرَْٕح
ُ ذُ ُ٘ ُْ ا ََِّّل٠َ ۪ض٠  ُْ فَ َّاُٙ ُفَِٛ ّ ُٔخَٚ ِْ ٍۜ  ْاٌمُ ْش َٰأَٟحَ ِفُٛؾ َج َشج َ ْاٌ َّ ٍْؼ
َّ ٌاَٚ
شا١
ً أًا َو ۪ث١َ غ ْغ
Bir gün sana: “Rabbin şu insanları çepeçevre kuşattı” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüya da sırf insanları
ayrıştırmak içindir. Kur‟ân‟a koyduğumuz lanetli ağaç da öyledir. Biz onları korkutuyoruz ama bu, onların
azgınlıklarını iyice artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

(Necm 53/19)

َّ ُُ ُ ر٠ْ َ اَفَ َشا
ٜ ْاٌؼُ هضَٚ خ
َ اٌَل
Siz, Lat’ı ve Uzza’yı hiç düşündünüz mü?

(Necm 53/20)

ٜج َ اٌثَّا ٌِثَحَ ْاَّلُ ْخ َٰشَٰٕٛ َِ َٚ
Ya diğerini; üçüncüsü olan Menat’ı?

(Necm 53/21)

ٌَُٝٗ ْاَّلُ ْٔ َٰثَٚ اٌََ ُى ُُ اٌزَّ َو ُش
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah’ın, öyle mi?
(Nahl 16/57)

َُْٛٙ َ َ ْؾر٠  ُْ َِاُٙ ٌََٚ َُٗٔع ْث َذا
ِ َْ ِ هّٰللِ ْاٌثََٕاٍَُٛ ْج َؼ٠َٚ
ُ خ
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.
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(İsra 17/40)

َٓ
 ًّا١ػ ۪ظ
ْ َ اَفَا
َ  ًَّلْٛ ََْ لٌُُٛٛاذ َّ َخزَ َِِٓ ْاٌ َّ ٍَٰ ِك َى ِح أَِاث ً ٍۜا أَِّ ُى ُْ ٌَرَمَٚ َٓ١ َ۪ٕ ُى ُْ َستُّ ُى ُْ ِت ْاٌث١ص َٰف
Rabbiniz, oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük laf ediyorsunuz.

(Saffat 37/149)

ََُْٕٛ ُُ ْاٌثُٙ ٌََٚ ُ ُْ ا َ ٌِ َش ِتّ َه ْاٌثََٕاخِٙ ِفَا ْعر َ ْفر
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?

(Saffat 37/150)

َُْٚ ُ٘ ُْ ؽَا ِ٘ذَٚ ا َ َْ َخٍَ ْمَٕا ْاٌ َّ َٰ ٍَٓكِ َىحَ أَِاثًا
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

(Saffat 37/151)

ٌََُُْٛٛم١ٌَ ُْ ِٙ  ُْ ِِ ْٓ اِ ْف ِىُٙ َِّٔا َ َََّٓل ا
Dikkat et; uydurdukları iftiradan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

َُْٛ ُْ ٌَ َىا ِرتُٙ َِّٔاَٚ َُّللا
ٌَذَ هَٚ
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

ٍۜ ۪ٕ ْاٌ َثٍَٝخ َػ
َ ص
َٓ١
ِ  ْاٌ َثَٕاَٝطف
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

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

(Saffat 37/155)

َْٚاَفَ ََل ذَزَ َّو ُش
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?
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(Saffat 37/156)

َ ٍْ ع
ٌ اْ ُِ ۪ث
ٌ ط
ٓ١
ُ ُْ ا َ َْ ٌَ ُى
Yoksa açık bir üstünlüğünüz mü var?

(Saffat 37/157)

َٓ١ ۪صادِل
َ ُْ ُ ا ِت ِىرَا ِت ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕرُٛفَأْذ
Doğru söylüyorsanız yazılı belgenizi getirin.

(Saffat 37/158)

َْٚع ُش
ِ َّ ٍِ ٌَمَ ْذ َػَٚ غثً ٍۜا
َ  ُْ ٌَ ُّ ْذُٙ َِّٔد ْاٌ ِجَّٕحُ ا
َ َٔ َْٓ ْاٌ ِجَّٕ ِح١ َتَٚ َُٕٗ١ْ ا َتٍُٛ َج َؼَٚ
Ama onlar, Allah ile o cinler arasında bir soy bağı kurdular. Hâlbuki onlar, kendilerinin de yargı önüne
çıkarılacaklarını iyi bilirler.

(Saffat 37/159)

َُْٛصف
ُ
ع ْث َذاَْ ه
ِ َ٠ َّللاِ َػ َّّا
Onların yaptıkları bu niteleme ile Allah‟ın bir ilgisi yoktur.

(Necm 53/22)

ٜض١َٰ ذِ ٍْ َه اِرًا لِ ْغ َّحٌ ۪ظ
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?
(Zuhruf 43/16)

ٍ َ ْخٍُ ُك تََٕا٠ ا َ َِ اذ َّ َخزَ ِِ َّّا
َٓ١ َ۪ٕ ُى ُْ ِت ْاٌث١ص َٰف
ْ َ اَٚ خ
Yoksa Allah, yarattıkları kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi bıraktı?

(Zuhruf 43/17)

َ ٍش ْدَّٰ ِٓ َِث َ ًَل
ّ ُاِرَا تَٚ
ٌُ ١ َو ۪ظَٛ ُ٘ َٚ دًّاَٛ ُٗ ُِ ْغُٙ  ْجَٚ ًَّ ظ
َّ ٌِ ب
َ ؾ َِش ا َ َدذُُ٘ ُْ ِت َّا
َ 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 ُ٘ َٚ َ ِح١ٍْ  ْاٌ ِذِٟؾ ِ۬ ُإا ف
ٍ  ُْش ُِ ۪ث١ص ِاَ َغ
Açığa vuramadığı bir çatışmaya girerek “Süsler içinde yetiştirilecek bir evlat mı?” der.
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(Zuhruf 43/19)

َ ة
َ َ اٌش ْدَّٰ ِٓ أَِاث ً ٍۜا ا
ٍََُُْٛٔ ْغـ٠َٚ ُْ ُٙ ُ ادَذَٙ ؽ
ُ َ عر ُ ْىر
َّ َُٓ ُ٘ ُْ ِػ َثاد٠ ۪ا ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِك َىحَ اٌَّزٍُٛ َج َؼَٚ
َ ُْ ٍۜ ُٙ َا خ ٍَْمُٚذِٙ ؽ
Rahman‟ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler? Şahitlikleri yazılacak ve
bunun hesabı sorulacaktır.

(Necm 53/23)

َ ٍْ ع
َْ ا ََِّّلَُٛر َّثِؼ٠ ِْْ اْ ا
ُ ْٓ ِِ اَٙ َِّللاُ ت
 َٰاتََٓا ِ۬ ُؤ ُو ُْ ََِٓا ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  ََٓ٘ا ا َ ْٔرُّٛ ُ ر١ْ َّّ ع
َ  ا َََِّّٓل ا َ ْع ََّٓا ٌءٟ
ٍ ٍۜ ط
َ ِ٘ ِْْ ا
َّ
ٍٜۜ  َٰذُٙ ٌ ُُ ْاِٙ ٌَِّمَ ْذ ََٓجا َء ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َستَٚ ظ
ُ ُ ْاَّلَ ْٔفَٜٛ ْٙ َ  َِا ذَٚ َّٓ 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.
(Araf 7/71)

ُْ ُ  ََٓ٘ا ا َ ْٔرُّٛ ُ ر١ْ َّّ ع
ٌ ٍۜ ع
ٌ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِتّ ُى ُْ ِس ْج١ْ ٍَلَ َغ َػَٚ لَا َي لَ ْذ
َ  َغَٚ ظ
َ ٍ ا َ ْع ََّٓاءَٟٓ ۪ فٟ ٌَُ۪ٕٔٛة اَذ ُ َجا ِد
َ ٍْ ع
َٓ٠ َِ َؼ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْٕر َ ِظ ۪شّٟ۪ٔ ِا اٚاْ فَا ْٔر َ ِظ َُٓش
ُ ْٓ ِِ اَٙ َِّللاُ ت
 َٰاتََٓا ِ۬ ُؤ ُو ُْ َِا ٔ ََّض َي هَٚ
ٍ ٍۜ ط
Hûd dedi ki: “Rabbinizden üzerinize bir pisliğin ve bir öfkenin gelmesi kesinleşti. Siz benimle, Allah‟ın,
haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini sizin ve atalarınızın taktığı şeyler konusunda mı tartışıyorsunuz?
Öyleyse bekleyin; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”

(Yusuf 12/40)

َ ٍْ ع
ِِْ اْ ا
ُ ْٓ ِِ اَٙ َِّللاُ ت
 َٰاتََٓا ِ۬ ُؤ ُو ُْ ََِٓا ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  ََٓ٘ا ا َ ْٔرُّٛ ُ ر١ْ َّّ ع
َ ِ۪ٔٗ َٓ ا َََِّّٓل ا َ ْع ََّٓا ًءَُْٚ ِِ ْٓ دَُِٚا ذ َ ْؼثُذ
ٍ ٍۜ ط
ٍۜ ْاٌ ُذ ْى ُُ ا ََِّّل ِ ه
ُ َّّا ٍُٖۜ َٰر ٌِ َه اٌ ۪ذ٠ِا ا َََِّّٓل اَُّٰٚٓللِ ا َ َِ َش ا َ ََّّل ذ َ ْؼثُذ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ اط ََّل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ ُُ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz; Allah‟ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın
taktığı birtakım isimlerdir.. Hüküm, sadece Allah‟ındır. O, sadece kendisine kulluk etmenizi emreder. Dosdoğru
din işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.

(Necm 53/24)

ٝاْ َِا ذ َ َّٕه
ِ ْ ٌِ َْ َ ا
َ ْٔ َل
ِ غ
Acaba insan her istediğini elde edebilir mi?
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(Necm 53/39)

ٝ َٰعؼ
ِ ْ ٌِ ْظ
َ اْ ا ََِّّل َِا
َ ْٔ َل
َ ١ٌَ ْْ َ اَٚ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

(Necm 53/40)

ُٜ َٰش٠ ف
َ َُٗ١ع ْؼ
َ َّْ َ اَٚ
َ ْٛ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Necm 53/41)

ٝ َٰفْٚ َُٗ ْاٌ َج ََٓضا َء ْاَّل٠ُ ْج َٰض٠ َُّ ُ ث
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

(Necm 53/42)

ٝ ََٰٙ َس ِتّ َه ْاٌ ُّ ْٕرٌَِٰٝ ا َ َّْ اَٚ
Varıp gideceği yer, Rabbinin huzurudur.

(Necm 53/25)

َٰ ْ لِلَف
ِ َِ ه
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاَّلَٚ ُ اَّل ِخ َشج
Her şeyin sonu da Allah’ındır, başı da.
(Kasas 28/70)

َٰ ْ َٚ ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاَّلِٟ ٌَُٗ ْاٌ َذ ّْذُ فَٛ ٍۜ ُ٘ َّللاُ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّل
َُْٛ ِٗ ذ ُ ْش َجؼ١ْ ٌَِاَٚ ُُ ٌَُٗ ْاٌ ُذ ْىَٚ ِاَّل ِخ َشج
 هَٛ ُ٘ َٚ
Rabbin Allah‟tır. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi de, daha sonra da, her yaptığını güzel yapmak ona mahsustur.
Karar onundur. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Hadid 57/3)

َٰ ْ َٚ  ُيَّٚ َ ْاَّلَٛ ُ٘
َّ َٚ اَّل ِخ ُش
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
ِ َ ْاٌثَٚ اٌظا ِ٘ ُش
ْ  تِ ُى ًِّ ؽَٛ ُ٘ َٚ ُٓ اغ
İlk O‟dur, sonraki de O. Açıkta olan O‟dur, duyulardan uzak olan da O‟dur. O, her şeyi bilendir.
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(Necm 53/26)

ؾا ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َُّللا
َ ُْ ُٙ ُ ؽفَا َػر
َ ٟ ۪ٕخ ََّل ذ ُ ْغ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ َو ُْ ِِ ْٓ ٍََِهٍ فَٚ
َأْرََْ ه٠ ْْ َ ْـًٔا ا ََِّّل ِِ ْٓ تَ ْؼ ِذ ا١ؽ
َٰ َ ْش٠َٚ
ٝظ
Göklerde çok melek var ama onların şefaati işe yaramaz. İşe yaraması için Allah’ın tercih ettiği
kişiye, O’nun izni ve rızası ile olması gerekir.
(Yunus 10/3)

ُذَ ِتّ ُش٠  ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّاَ ث ُ َُّ ا ْعر٠َ ِعر َّ ِح اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ا َِّْ َستَّ ُى ُُ ه
َ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
َْٚ ٍُٖۜ اَفَ ََل ذَزَ َّو ُشَُّٚللاُ َستُّ ُى ُْ فَا ْػثُذ
غٍ ا ََِّّل ِِ ْٓ تَ ْؼ ِذ اِ ْرِٔ ۪ ٍۜٗ َٰر ٌِ ُى ُُ ه١ ْ۪اَّلَ ِْ ٍۜ َش َِا ِِ ْٓ ؽَف
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış sonra yönetime geçmiştir. İşleri çekip çeviren O‟dur.
Şefaat edecek olan, ancak O‟nun izninden sonra edebilir. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Siz O‟na kul olun.
Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

(Zümer 39/44)

َّ ٌلُ ًْ ِ هّٰللِ ا
ٍۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
َُْٛ ِٗ ذ ُ ْش َجؼ١ْ ٌَِض ث ُ َُّ ا
ِ اَٛ ََّّٰؼً ٍۜا ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغ١ّ۪ ؾفَا َػحُ َج
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah‟ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Zuhruf 43/86)

َّ ٌِٔ ِٗ اُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ َٓ٠ ۪ ّْ ٍِهُ اٌَّز٠َ  ََّلَٚ
َ ْٓ َِ ؾفَا َػحَ ا ََِّّل
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ُْ ُ٘ َٚ ك
ِ ّ ذَ ِت ْاٌ َذِٙ ؽ
Allah ile aralarına koyduklarını yardıma çağıranlar şefaat hakkına sahip olamazlar. Bu hakka sahip olanlar
sadece bilerek doğruya şahitlik edenlerdir.

(Nebe 78/38)

َٓ
اتًاَٛ ص
َّ ٌَُٗ ََِْْ ا ََِّّل َِ ْٓ اَرُّٛ ٍََّر َ َى٠ صفًّ ٍۜا ََّل
ُّ َُ َُٛم٠ ََ ْٛ َ٠
َ لَا َيَٚ ُٓ َّٰاٌش ْد
َ ُ ْاٌ َّ ٍَٰكِ َىحَٚ  ُحٚاٌش
Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı günde Rahman‟ın izin verdikleri dışında hiç kimse
konuşmayacak; konuşan da doğru konuşacaktır.

(Necm 53/27)

َٰ ْ َْ ِتُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََّل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٝحَ ْاَّلُ ْٔ َٰث١ِّ َْ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓكِ َىحَ ذ َ ْغُّّٛ غ
َ ُ١ٌَ ِاَّل ِخ َشج
Ahirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar.
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(Necm 53/28)

َّ َِّْ اَٚ َّٓ اٌظ
َّ َْ ا ََِّّلَُٛرَّثِؼ٠ ِْْ  ُْ تِ۪ٗ ِِ ْٓ ِػ ٍْ ٍۜ ٍُ اُٙ ٌَ  َِاَٚ
ْـًٔا١ؽ
َ ك
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َذٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ ََّل
Bu konuda ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım,
gerçeğin yerini tutamaz.
(Yunus 10/36)

َّ َِّْ ظًّٕ ٍۜا ا
َ َرَّثِ ُغ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ا ََِّّل٠  َِاَٚ
َ ك
ٍَََُْٛ ْفؼ٠  ٌُ تِ َّا١ ٍَّ۪للاَ َػ
ْـًٔ ٍۜا ا َِّْ ه١ؽ
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َذٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ ََّل
Onların çoğu zanlarının peşinden giderler. Oysa zan, gerçeğin yerini hiçbir şekilde tutmaz. Allah, onların
yaptıklarını bilir.

(İsra 17/36)

 ٌََٰٓ ِك َه َواَْ َػ ُْٕٗ َِ ْغ ۫ ُإ ًَّلِٚ۬ ُ  ْاٌفُ َٰإادَ ُو ًُّ اَٚ ص َش
َّ ٌْظ ٌَ َه تِ۪ٗ ِػ ٍْ ٍۜ ٌُ ا َِّْ ا
ُ  ََّل ذ َ ْمَٚ
َ َ ْاٌثَٚ غ ّْ َغ
َ ١ٌَ ف َِا
Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, görme ve gönül özellikleri ondan sorumlu
tutulmanı gerektirir.

(Necm 53/29)

 ٍۜا١َ ْٔ ُّج َ اٌذٛ١َٰ ُ ِش ْد ا ََِّّل ْاٌ َذ٠ ُْ ٌََٚ  َػ ْٓ ِر ْو ِشَٔاٌٝهَٛ َ ض َػ ْٓ َِ ْٓ ذ
ْ فَاَػ ِْش
Bizim zikrimize sırtını dönen ve dünya yaşayışından başkasını istemeyen kimseyle arana mesafe
koy.
(Kehf 18/57)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ْ َِ َّ َِا لَذِٟ
ٍَٰٝ َذَا ٍُٖۜ أَِّا َجؼَ ٍَْٕا َػ٠ د
ِ َا٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش تِ َٰا
َ خ َس ِتّ۪ٗ فَاَػ َْش
َ َٔغَٚ اَٙ ْٕ ض َػ
ا اِرًا اَتَذًاَُٚٓرَذْٙ َ٠ ْٓ ٍََ فٜ َٰذُٙ ٌ ْاٌَِٝ ُْ اُٙ ػ
ُ ا ِْْ ذ َ ْذَٚ  ْل ًش ٍۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ  َٰارَآَٟ ۪فَٚ ُُٖٛٙ َ ْفم٠َ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕحً اِٙ  ِتٍُُٛل
Rabbinin âyetleri anlatılırken yan çizen ve elleriyle yaptıklarını unutan kişinin yaptığından daha yanlışını kim
yapabilir? Sanki onu anlamasınlar diye kalpleri üzerine örtüler ve kulaklarının içine de bir ağırlık
yerleştirmişizdir. Onları yola çağırırsan bu haldeyken asla yola gelmezler.

(Fussilet 41/4)

ََُْٛ ْغ َّؼ٠  ُْ ََّلُٙ َض ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ف
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً تَ ۪ؾ
َ شا فَاَػ َْش٠
Müjdeleyen ve uyaran bir yapıdadır ama çokları ondan yüz çevirir; dinlemezler.
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(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٓ ُ٘ ُْ َػَٚ ا١َ ْٔ ُّ ِج اٌذٛ١َٰ ظا ِ٘ ًشا َِِٓ ْاٌ َذ
َ َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ
ٍَُْٛاَّل ِخ َش ِج ُ٘ ُْ غَا ِف
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.

(Rum 30/8)

ًٍ ا َ َجَٚ ك
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 ۠ ُْ َِا َخٍَكَ هِٙ  ا َ ْٔفُ ِغَٟٓ ۪ا فَٚرَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
ِ ّ  ََّٓا ا ََِّّل ِت ْاٌ َذُٙ َٕ١ْ َ َِا تَٚ ض
َْٚ ُْ ٌَ َىافِ ُشِٙ ّائ َس ِت
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوثَٚ ٍٝۜ ًّّ غ
َ ُِ
ِ ِ۬ َاط تِ ٍِ َٓم
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece gerçek ve belli bir ömrü
olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi göz ardı ederler.

(Necm 53/30)

ٜ ا َ ْػٍَ ُُ ِت َّ ِٓ ا ْ٘ر َ َٰذَٛ ُ٘ َٚ ٍِ۪ٗ ١ع ۪ث
َ ْٓ َّ  ا َ ْػٍَ ُُ ِتَٛ ُ٘  ُْ َِِٓ ْاٌ ِؼ ٍْ ٍۜ ُِ ا َِّْ َست ََّهُٙ َُٰر ٌِ َه َِ ْثٍَغ
َ ْٓ ظ ًَّ َػ
Onların ilimden payları işte bu kadar. Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda
olanları da iyi bilir.
(Enam 6/117)

َٓ٠ ۪ر َذْٙ ُّ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِت ْاَٛ ُ٘ َٚ ٍِ۪ٗ ١ع ۪ث
ِ َ٠ ْٓ َِ ُُ ٍَ ا َ ْػَٛ ُ٘ ا َِّْ َست ََّه
َ ْٓ ع ًُّ َػ
Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yola girenleri de en iyi bilendir.

(Nahl 16/125)

َ  ِػْٛ َّ ٌ ْاَٚ  ًِ َس ِتّ َه ِت ْاٌ ِذ ْى َّ ِح١ع ۪ث
غ ٍۜ ُٓ ا َِّْ َست ََّه
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْدٟ
َ ظ ِح ْاٌ َذ
َ ٌَِٰٝ ع ا
َ ِ٘ ٟ ۪ ُْ ِتاٌَّرُٙ ٌِْ  َجادَٚ غَٕ ِح
َٓ٠ ۪ر َذْٙ ُّ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِت ْاَٛ َُ٘ٚ ٍِ۪ٗ ١ع ۪ث
َ ْٓ َّ  ا َ ْػٍَ ُُ ِتَٛ ُ٘
َ ْٓ ظ ًَّ َػ
Sen Rabbinin yoluna, hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin Rabbin,
yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.
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(Necm 53/31)

۫ َ َ َٓ ا٠ ۪ اٌَّزَٞ ْج ِض١ٌِ ض
َٓ٠ ۪ اٌَّزٞ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ِ هّٰللِ َِا فَٚ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِا فَٚ خ
َ َ ْج ِض٠َٚ اٍُِّٛ عَٓا ُؤا تِ َّا َػ
َ
َٰٕٝ ا ِت ْاٌ ُذ ْغُٕٛغ
َ ا َ ْد
Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ındır. Düzenini, kötülük edenleri yaptıklarına göre
cezalandırmak ve güzel işler yapanları da daha güzeli ile karşılamak için kurmuştur.

(Hud 11/7)

ُ  َواَْ َػ ْشَٚ َ ٍَّا٠َ ِعر َّ ِح اٟ ۪ض ف
ُْ  ُوَٛ ٍَُ ْث١ٌِ اء
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ِ ََّٓ ٌ ْاٍَٝؽُٗ َػ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
ِْْ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ٌَ۪ َّٓ اٌَّزَُٛم١ٌَ خ
ِ ْٛ َّ ٌَْ ِِ ْٓ تَ ْؼ ِذ ْاُٛثُٛد أَِّ ُى ُْ َِ ْثؼ
َ ٍْ ٌَُكِ ْٓ لَٚ غ ُٓ َػ َّ ً ٍَۜل
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْد٠َا
ٌ َٰ٘ َٓزَا ا ََِّّل ِع ْذ ٌش ُِ ۪ث
ٓ١
Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan Allah‟tır. Bunu, sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve hanginizin daha
iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. O sırada yönetim merkezi suyun üstündeydi. Onlara: “Öldükten
sonra tekrar dirileceksiniz.” desen ayetleri görmezlikten gelenler, hemen cevabı yapıştırır ve “Bu açıkça bizi
büyüleme çabasından başka bir şey değil.” derler.

(Mülk 67/2)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ غ ُٓ َػ َّ ً ٍَۜل
سٛ
َ ْٛ َّ ٌ َخٍَكَ ْاٞ ۪اٌََّز
ُ ُض ْاٌغَف٠
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْد٠َ ُو ُْ اَٛ ٍَُ ْث١ٌِ َ جٛ١َٰ  ْاٌ َذَٚ خ
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َجا
 ََِٓاٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍَُ ْث١ٌِ خ
ٍ قَ تَ ْؼْٛ َع ُى ُْ ف
ِ ف ْاَّلَ ْس
َ  َسفَ َغ تَ ْؼَٚ ض
َ ِ َجؼٍََ ُى ُْ خ ََََٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ ُأَُِّٗ ٌَغَفَٚ ب
ِ  ُغ ْاٌ ِؼمَا٠ع ۪ش
َ  ُى ٍۜ ُْ ا َِّْ َست ََّه١َٰا َٰذ
Yaşadığınız topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltti ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama onun bağışlaması
ve ikramı boldur."

(Yunus 10/26)

ٍۜ
اب ْاٌ َجَّٕ ِح
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓكِ َه اِٚ۬ ُ  ََّل رٌَِّحٌ اَٚ  ُْ لَر َ ٌشُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ َ ْش٘ َُك٠  ََّلَٚ ٌ َادَ ٍۜج٠ ِصَٚ َٰٕٝ ا ْاٌ ُذ ْغُٕٛغ
َ َٓ ا َ ْد٠ ٌٍَِّ۪ز
َُْٚا خَا ٌِذَٙ ١ ُ۪٘ ُْ ف
Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara, kendilerine aşağılanma bulaşmaz. İşte bunlar
cennet ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

17

(Yunus 10/27)

ٍۜ
ٍُ اص
ِ ّـَٔا١ِ غ
َّ ٌا اُٛغث
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  ُْ رٌَِّحٌ َِاُٙ ُذ َ ْش َ٘مَٚ اَٙ ٍِ ّْك َ ٍح ِت ِّث١ِ ع
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
َ خ َج ََٓضا ُء
َ َٓ َو٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ُِ ًِ ١ْ ٌَّطؼًا َِِٓ ا
َ  ُْ ِلُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ د
ْ ١َ َوأََّ ََّٓا ا ُ ْغ ِؾ
َُْٚا خَا ٌِذَٙ ١ ۪اس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓ ِك َه اِٚ۬ ُ ظ ٍِ ًّ ٍۜا ا
ِ ٌَّٕاب ا
Kötü işler yapanların cezası ise yaptıkları kötülüğün mislidir. Aşağılanmışlık onların her yanlarını sarar. Onları
Allah‟tan koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibi olur. İşte
bunlar o ateşin ahalisidir; onlar da orada ölümsüz olacaklardır.

(Kasas 28/84)

خ ا ََِّّل
ِ ّـَٔا١ِ غ
َّ ٌا اٍُِّٛ َٓ َػ٠ ۪ اٌَّزٜ َُ ْجض٠ ّك َ ِح فَ ََل١ِ غ
َّ ٌ َِ ْٓ ََٓجا َء ِتاَٚ اَٙ ْٕ ِِ  ٌْش١غَٕ ِح فٍََُٗ َخ
َ َِ ْٓ ََٓجا َء ِت ْاٌ َذ
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُِٛٔا َوا
Kim iyilik yapmış olarak gelirse, daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse, kötülük yapmış
olanlara sadece yaptıklarının karşılığı verilir.

(Necm 53/32)

ُْ  ا َ ْػٍَ ُُ ِت ُىَٛ ُ٘ ِا ِع ُغ ْاٌ َّ ْغ ِف َش ٍۜجَٚ ؼ ا ََِّّل اٌٍَّ َّ ٍۜ َُ ا َِّْ َست ََّه
ِ َٛ َ ْاٌفَٚ ُِ ْاَّلث
ِ ْ َْ َو َثَٓائِ َشُٛ ْجرَِٕث٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ اد
ُ ُ تٟ ۪اِ ْر ا َ ْٔر ُ ُْ ا َ ِجَّٕحٌ فَٚ ض
ُُ ٍَ  ا َ ْػَٛ ُ٘ ُْ ٍۜ غ ُى
َ ْٔ َ اِ ْر ا
ِ ؾا َ ُو ُْ َِِٓ ْاَّلَ ْس
َ ُا ا َ ْٔفٛا ِذ ُى ُْ فَ ََل ذُضَ َُّٓوَٙ َِّ ُ ْ اٛ
ِ ط
ٝتِ َّ ِٓ اذ َّ َٰم
Güzel davrananlar, kusurları hariç, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden
kaçınanlardır. Rabbinin bağışlaması boldur. Sizi yerden oluştururken de analarınızın karnında
birer cenin iken de sizi en iyi bilen O’dur. Kendinizi iyi göstermeye kalkmayın. Doğal yapısını
kimin koruduğunu en iyi O bilir.
(Nur 24/21)

ُ رَّثِ ْغ ُخ٠َ ْٓ َِ َٚ ْا
ُ ا ُخُٛا ََّل ذَر َّ ِثؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ا اٌَّزَٙ ُّ٠َا ا٠ََٓ
َ ١ْ ؾ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌخ ا
َّ ٌخ ا
أ ْ ُِ ُش٠َ َُّٗٔاْ فَ ِا
ِ اَٛ ط
ِ اَٛ ط
ِ ط
ِ ٍۜ ط
َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ اَتَذًاٝ َس ْد َّرُُٗ َِا صَ َٰوَٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
ََٓ ِت ْاٌفَ ْذ
ْ َ ََّل فْٛ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ْٕ َى ٍۜ ِشَٚ اء
ِ ؾ
ع ًُ ه
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ُٟضَ ۪ ّو٠ ََّللا
 هَٚ ؾا ٍۜ ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah‟ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.
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(Nisa 4/31)

 ًّا٠ُٔ ْذ ِخ ٍْ ُى ُْ ُِ ْذخ ًََل َو ۪شَٚ ُْ ّـَٔا ِذ ُى١ِ ع
َ ُْ َْ َػ ُْٕٗ ُٔ َى ِفّ ْش َػ ْٕ ُىْٛ َٙ ْٕ ُ ا َو َثَٓا ِئ َش َِا ذُٛا ِْْ ذ َ ْجرَِٕث
Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.

(Nisa 4/49)

ْ ُ٠  ََّلَٚ ؾا ُء
ً َْ۪ فَرُّٛ ٍَظ
َل١
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ُٟضَ ۪ ّو٠ َُّللا
 ٍۜ ُْ تَ ًِ هُٙ غ
َ َُْ ا َ ْٔفُٛضَ ُّو٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ذ َ َش ا
Kendi kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, gerekeni yapan kişiyi temize çıkarır. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmaz.

(Ankebut 29/7)

اُٛٔ َواٞ ۪غَٓ اٌَّز
ِ صا ٌِ َذا
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َ  ُْ ا َ ْدُٙ ََّٕ٠ٌَٕ َْج ِضَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔاذ١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ خ ٌَُٕ َى ِفّ َش َّْ َػ
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ
İnanmış ve iyi işler yapmış olanların kötülüklerini elbette örteceğiz. Elbette onları yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

(Necm 53/33)

ٌٝهَٛ َ  ذٞ ْ۪د اٌَّز
َ ٠َاَفَ َشا
Doğrulara sırt çevireni de gördün mü?
(Maun 107/1)

ٓ٠
َ ٠َا َ َسا
ُ ُّ َىز٠ ٞ ْ۪د اٌَّز
ِ ٍۜ ِّب ِتاٌ ۪ذ
Bu din hakkında sürekli yalanlar söyleyeni gördün mü?

(Maun 107/2)

ُّ ُ َذ٠ ٞ ۪فَ َٰز ٌِ َه اٌَّز
ُ١
َ َ۪ر١ٌع ْا
O, yetimi itip kakar.

(Maun 107/3)

َ ٍَٰٝ ط َػ
ٓ١
ُّ َ ُذ٠  ََّلَٚ
ِ ٍۜ غ َؼ ِاَ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.
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(Maun 107/4)

َٓ١ٍّ۪ ص
َ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٠ْ َٛ َف
Namaz da kılan bu kişilerin çekecekleri var!

(Maun 107/5)

َُْٛ٘ عا
َ ُْ ِٙ ِص ََلذ
َ ْٓ َٓ ُ٘ ُْ َػ٠ ۪اٌََّز
Onlar namaz kılarlarken akılları başka yerlerde olur.

(Necm 53/34)

ً ٍَ۪ لٝاَػ َْٰطَٚ
ٜا َ ْو َٰذَٚ َل١
Biraz verip arkasını keseni.
(Maun 107/6)

َُْ ََٓشا ۫ ُؤ٠ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar, gösteriş yaparlar.

(Maun 107/7)

ََُْْٛ ْاٌ َّاػُٛ َّْٕؼ٠َ َٚ
Ufak tefek yardımlara bile engel olurlar.

(Necm 53/35)

َٜ َٰش٠ َٛ ُٙ َة ف
ِ ١ْ َا َ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ ْاٌغ
Gizli bilgiler onda da doğruları o mu görüyor?
(Meryem 19/77)

ٌَذ ًٍۜاَٚ َٚ َ َّٓ َِ ًاَّل١َذُٚلَا َي ََّلَٚ َاذَِٕا٠ َوفَ َش تِ َٰاٞ ْ۪د اٌَّز
َ ٠َاَفَ َشا
Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”
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(Meryem 19/78)

َّ َ ا
ذًاْٙ اٌش ْدَّٰ ِٓ َػ
َّ َْة ا َ َِ اذ َّ َخزَ ِػ ْٕذ
َ ١َغٍَ َغ ْاٌغ
Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman‟ın katından söz mü aldı?

(Necm 53/36)

ٝ َٰعُِٛ ف
ِ ص ُذ
ُ ٟ َُ۪ٕثَّأ ْ ِت َّا ف٠ ُْ ٌَ َْ َ ا
Yoksa Musa’nın sayfalarında yazanlar ona haber verilmemiş mi?
(Ala 87/16)

ا١َ ْٔ ُّج َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َذَٚت ًْ ذُإْ ِث ُش
Hayır, siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz.

(Ala 87/17)

َٰ ْ َٚ
ٍٝۜ اَت َْٰمَٚ  ٌْش١اَّل ِخ َشج ُ َخ
Oysa ilerideki hayat daha hayırlı ve süreklidir!

(Ala 87/18)

ٌَٰٝ ٚ۫ ُف ْاَّل
ِ ص ُذ
ُّ ٌ اٟا َِّْ َٰ٘زَا ٌَ ِف
Bunlar önceki sayfalarda da vardır,

(Ala 87/19)

ٝ َٰعُِٛ َٚ ُ١
ِ ص ُذ
ُ
َ ۪٘ف اِت َْٰش
İbrahim‟in ve Musa‟nın sayfalarında!

(Necm 53/37)

ٝفهَٚ ٞ ُ۪ اٌَّز١
َ ۪٘اِت َْٰشَٚ
Sözünün eri İbrahim’inkinde olanı da mı anlatmamışlar?
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(Necm 53/38)

ٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسجَٚ ا َ ََّّل ذ َ ِض ُس
Kimse kimsenin günahını yüklenmez.
(Enam 6/164)

 ََّل ذ َ ِض ُسَٚ اَٙ ١ْ ٍَِة ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ا ََِّّل َػ
ُ  ََّل ذ َ ْىغَٚ  ٍۜ ٍءَٟ
 َْش ه١لُ ًْ ا َ َغ
ْ  َسبُّ ُو ًِّ ؽَٛ ُ٘ َٚ  َستًّاَّٟللاِ اَت ْ۪غ
َُْٛ ِٗ ذ َ ْخر َ ٍِف١ َُ۪ٕثِّك ُ ُى ُْ تِ َّا ُو ْٕر ُ ُْ ف١َ َس ِتّ ُى ُْ َِ ْش ِجؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسجَٚ
De ki “Allah‟tan başka Rab mi ararım? O, her şeyin Rabbidir. Herkes kendi kazandığını sırtlanır. Kimse
kimsenin günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları size
bildirecektir.”

(İsra 17/15)

 ْص َسِٚ ٌ  ِاص َسجَٚ  ََّل ذ َ ِض ُسَٚ  ٍۜاَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
َ ْٓ َِ َٚ ِ۪ٗ ٌَِٕ ْفغٞ ۪ر َذْٙ َ٠  فَ ِأَّ َّاَِٜ ِٓ ا ْ٘ر َ َٰذ
ِ َ٠ ظ ًَّ فَ ِأَّ َّا
ً ع
َ َ َٔ ْثؼَٝٓ َدره١ َِا ُوَّٕا ُِؼَزّ ِ۪تَٚ ٍٜۜ ا ُ ْخ َٰش
َّلٛ
ُ ث َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi, bir kitap göndermeden azap etmeyiz.

(Fatır 35/18)

َ ُْٕٗ ِِ ًْ َّ ُ ْذ٠ ا ََّلَٙ ٍِ ّْ  ِدٌَِٰٝ ع ُِثْمٍََحٌ ا
ُ ا ِْْ ذ َ ْذَٚ ٍٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسجَٚ  ََّل ذ َ ِض ُسَٚ
َْ َواْٛ ٌََٚ  ٌءْٟ ؽ
 فَ ِأَّ َّاٝ َِ ْٓ ذ َضَ هوَٚ َ  ٍۜجٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَاَٚ ة
ِ ١ْ َ ُْ ِت ْاٌغُٙ ََّْ َستَْٛ  ْخؾ٠َ َٓ٠ ۪ أَِّ َّا ذ ُ ْٕز ُِس اٌَّزٍٝۜ رَا لُ ْش َٰت
ش١
 هٌَِٝاَٚ ٍِٗۜ ۪  ٌَِٕ ْفغٝر َضَ هو٠َ
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٠َ  ََّلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 ََّلَٚ ُْ ٍۜ ظ ُِ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَا َِّْ هٚا ِْْ ذ َ ْىفُ ُش
َ  ْش٠َ اٚا ِْْ ذ َ ْؾ ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼ َثا ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف َشٝظ
ٌّ ِٕغ
ٍۜ ٍَُّ َُٕ ِثّك ُ ُى ُْ ِت َّا ُو ْٕر ُ ُْ ذ َ ْؼ١َ َس ِتّ ُى ُْ َِ ْش ِجؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اٍٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسجَٚ ذ َ ِض ُس
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِتزَا
ُّ ٌخ ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelerek kafirlik ederseniz bilin ki Allah‟ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kafirlik
etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O‟nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin
yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman
bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.
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(Necm 53/39)

ٝ َٰعؼ
ِ ْ ٌِ ْظ
َ اْ ا ََِّّل َِا
َ ْٔ َل
َ ١ٌَ ْْ َ اَٚ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

(Necm 53/40)

ُٜ َٰش٠ ف
َ َُٗ١ع ْؼ
َ َّْ َ اَٚ
َ ْٛ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.
(Tevbe 9/105)

ٍۜ ُِِٕ ْ ْاٌ ُّإَٚ ٌُُٗٛع
ة
ُ  َسَٚ ُْ َّللاُ َػ ٍََّ ُى
 هَٜ َش١غ
ِ ١ْ َ َػا ٌِ ُِ ْاٌغٌَِٰٝ َْ اُّٚعر ُ َشد
َ َٚ َْٛ
َ َا فٍَُّٛ لُ ًِ ا ْػَٚ
َّ ٌاَٚ
ٍََُّْٛ َُٕثِّك ُ ُى ُْ تِ َّا ُو ْٕر ُ ُْ ذ َ ْؼ١َادَجِ فَٙ ؾ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir.”

(İsra 17/18)

اَٙ ١ٍَٰ ص
ََٓ َٔ ا َِاَٙ ١ ۪اجٍَحَ َػ َّج ٍَْٕا ٌَُٗ ف
ْ ٠َ َُ ََّٕٙ ذ ُ ث ُ َُّ َج َؼ ٍَْٕا ٌَُٗ َج٠ؾا ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ ذ ُ ْاٌ َؼ٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوا
ساٛ
ً  ًِا َِ ْذ ُدُِٛ َِ ْز
Kim sadece dünyayı isterse, istediğimiz kişiye gerek gördüğümüz kadarını bu dünyada çabucak verir, sonra ona
cehennemi alçalmış ve terk edilmiş olarak kalacağı bir yurt yaparız.

(İsra 17/19)

َٓ
َٰ ْ َ َِ ْٓ ا َ َسادَٚ
ساٛ
ً  ُْ َِ ْؾ ُىُٙ ُ١ع ْؼ
َ َْ ٌَٰكِ َه َواِٚ۬ ُ  ُِإْ ِِ ٌٓ فَاَٛ َُ٘ٚ اَٙ ١َ ع ْؼ
َ اَٙ ٌَ َٰٝعؼ
َ َٚ َ اَّل ِخ َشج
Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte onların çalışması karşılığını
bulacaktır.

(Kehf 18/103)

ٍۜ ً َّ َٓ ا َ ْػ٠غ ۪ش
اَّل
َ لُ ًْ ٘ ًَْ َُٕٔ ِثّك ُ ُى ُْ تِ ْاَّلَ ْخ
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?
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(Kehf 18/104)

ص ْٕؼًا
ُ َُُْٕٛ ْذ ِغ٠ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغث
َ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ  ْذ٠َ ُْ ُ٘ َٚ ا١َ ْٔ ُّ ِج اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َذٟ ُْ ِفُٙ ُ١ع ْؼ
َ ًَّ ظ
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."

(Kehf 18/105)

َ  ٌِ َٓمَائِ۪ٗ فَ َذ ِثَٚ ُْ ِٙ ّخ َس ِت
ْ ط
 ْصًٔاَٚ  َّ ِح١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ُٙ ٌَ ُُ ١ ۪ ُْ فَ ََل ُٔمُٙ ٌُد ا َ ْػ َّا
ِ َا٠ا ِت َٰاَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َٰ ٌَٓكِ َه اٌَّزِٚ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O‟nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız “

(Necm 53/41)

ٝ َٰفْٚ َُٗ ْاٌ َج ََٓضا َء ْاَّل٠ُ ْج َٰض٠ َُّ ُ ث
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.
(Al-i İmran 3/25)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََّلَٚ د
ْ َغث
ْ َ١ّ ِفُٚ َٚ ِٗ ١ ْ۪ة ف
َُّْٛ ٍَظ
َ ٠ ٍَ ََّل َسْٛ َ١ٌِ ُْ ُ٘ ْف اِرَا َج َّ ْؼَٕا
َ د ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِا َو
َ ١فَ َى
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün için onları topladığımızda halleri nice olur! O gün herkese,
yaptığının karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Ahkaf 46/19)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََّلَٚ ُْ ُٙ ٌَ ُْ ا َ ْػ َّاُٙ ١َ ِّفَٛ ُ١ٌِ َٚ اٍُِّٛ اخ ِِ َّّا َػ
ٌ  ٌِ ُى ًٍّ دَ َس َجَٚ
َُّْٛ ٍَظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını vermek içindir. Kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

(Necm 53/42)

ٝ ََٰٙ َس ِتّ َه ْاٌ ُّ ْٕرٌَِٰٝ ا َ َّْ اَٚ
Varıp gideceği yer, Rabbinin huzurudur.
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(Kıyame 75/12)

 َِكِ ٍۨ ٍز ْاٌ ُّ ْغر َ َم ٍۜ ُّشْٛ ٠َ  َس ِتّ َهٌَِٰٝ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.

(Kıyame 75/13)

ُ غ
ا َ َّخ ٍۜ َشَٚ َََّ  َِكِ ٍز تِ َّا لَذْٛ َ٠ ْا
ِ ْ َُٕثَّإُا٠
َ ْٔ اَّل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.

(Necm 53/43)

ٝاَت َْٰىَٚ ظ َذ َه
ْ َ  اَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
Güldüren O’dur; ağlatan da O.

(Necm 53/44)

َا١ا َ ْدَٚ اخ
َ َِ َ  اَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
O’dur öldürecek ve diriltecek olan.

(Necm 53/45)

َّ َأََُّٗ َخٍَكَٚ
ٝ ْاَّلُ ْٔ َٰثَٚ  ِْٓ اٌزَّ َو َش١ َجْٚ اٌض
Eşleri; erkeği ve dişiyi yaratmıştır.

(Necm 53/46)

ْ ُٔ ْٓ ِِ
َٰٕٝ ّْ ُ طفَ ٍح اِرَا ذ
Ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan.
(Kıyame 75/37)

ْ ُٔ َُه٠ ُْ ٌََا
َٰٕٝ ّْ ُ٠ ٍ ٟ
ّ َِِٕ ْٓ ِِ ًطفَح
Ölçülendirilen bir meniden oluşan döllenmiş yumurta değil miydi?
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(Kıyame 75/38)

ٜٛغ ه
َ َث ُ َُّ َواَْ َػٍَمَحً فَ َخٍَكَ ف
Sonra kan pıhtısı görüntüsünde rahme asılı hale geldi, arkasından Allah şeklini belirleyip organlarını tamamladı.

(Kıyame 75/39)

َّ ُْٕٗ ِِ ًَ فَ َج َؼ
ٍٝۜ  ْاَّلُ ْٔ َٰثَٚ  ِْٓ اٌزَّ َو َش١ َجْٚ اٌض
Çiftleri; erkeği de dişiyi de aynı şeyden oluşturdu.

(Kıyame 75/40)

َٓ َٰ
َٰ َ ١ٌََا
ٝ َٰذْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ١ِ ُ ْذ٠ ْْ َ  اٍْٝظ ر ٌِ َه ِتمَا ِد ٍس َػ
Bunları yapan, ölüleri diriltmenin ölçüsünü koyamaz mı?

(Mürselat 77/20)

ٓ١
ٍ ۪ٙ َِ ٍاٌََ ُْ ٔ َْخٍُ ْم ُى ُْ ِِ ْٓ ََِٓاء
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?

(Mürselat 77/21)

ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪فَ َج َؼ ٍَْٕاُٖ ف
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.

(Mürselat 77/22)

َٛ
ٍ ٍُ لَذَ ٍس َِ ْؼٌَِٰٝ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.

(Mürselat 77/23)

َْٚفَمَذَ ْسٔ َۗا فَِٕ ْؼ َُ ْاٌمَاد ُِس
Ölçülerinizi orada belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!

(Necm 53/47)

ٜ ِٗ إٌَّ ْؾاَج َ ْاَّلُ ْخ َٰش١ْ ٍَا َ َّْ َػَٚ
Ahiretteki yapısını oluşturmak da O’nun işidir.
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(Vakıa 56/57)

َُْٛص ِذّل
َ ُ  ََّل ذْٛ ٍََٔ َْذ ُٓ َخٍَ ْمَٕا ُو ُْ ف
Sizi yaratan biziz. Bütün bunların doğru olduğunu keşke kabullenseydiniz.

(Vakıa 56/58)

ٍۜ ُّْٕ ُ ر ُ ُْ َِا ذ٠ْ َ اَفَ َشا
َْٛ
Boşalttığınız meniye hiç baktınız mı?

(Vakıa 56/59)

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

(Vakıa 56/60)

َٓ١ ۪لُٛ َِا ٔ َْذ ُٓ تِ َّ ْغثَٚ خ
َ ْٛ َّ ٌَٕ ُى ُُ ْا١ْ َٔ َْذ ُٓ لَذ َّْسَٔا ت
Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

(Vakıa 56/61)

َُّْٛ ٍَ َِا ََّل ذ َ ْؼٟ ُ۪ٔ ْٕ ِؾك َ ُى ُْ فَٚ ُْ  ا َ ْْ ُٔثَ ِذّ َي ا َ ِْثَاٌَ ُىٍَٝٓ َٰ َػ
Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık.

(Vakıa 56/62)

َْٚ ََّل ذَزَ َّو ُشْٛ ٍََ فٌَٰٝ ٚ۫ ٌَُمَ ْذ َػ ٍِ ّْر ُ ُُ إٌَّ ْؾاَج َ ْاَّلَٚ
Şimdiki yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke bilgilerinizi kullansanız?

(Necm 53/48)

َٰٕٝ ا َ ْلَٚ َٰٕٝ  ا َ ْغَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
İhtiyacınızı karşılayan da O’dur, sizi saygın hale getiren de.
(Fatır 35/15)

ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َذٟ
 هَٚ َِّللا
 هٌَِٝاط ا َ ْٔر ُ ُُ ْاٌفُمَ ََٓشا ُء ا
ُ ٌَّٕا اَٙ ُّ٠َََٓا ا٠
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah‟tır.
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(Zümer 39/38)

ٍۜ ٌُ َّٓ هُٛم١َ ٌَ ض
ُْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عا َ ٌْر
َ ْٓ ٌَ ِكَٚ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛر ُ ُْ َِا ذ َ ْذػ٠ْ َ َّللاُ لُ ًْ ا َ َف َشا
ُ ِت َش ْد َّ ٍح ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ ُِ ّْ ِغىَاخٟ َ۪ٔ ا َ َسادْٚ َ ظ ِ ّشٖ۪ َٓ ا
ُ ُع ٍ ّش ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ َوا ِؽفَاخ
ُ َّللاُ ِت
 هٟ
ه
َ ِٔ ََّللاِ ا ِْْ ا َ َساد
ٍۜ  هَٟس ْد َّ ِر ۪ ٍۜٗ لُ ًْ َد ْغ ِث
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًُ ْاٌ ُّرَٛ َ ر٠َ ِٗ ١ْ ٍََّللاُ َػ
َ
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah.” derler. De ki: “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”

(Necm 53/49)

ّ ِ ٌ َسبُّ اَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
ٜؾ ْؼ َٰش
Şı’ra yıldızının Rabbi de O’dur.

(Necm 53/50)

ٌَٰٝ ٚ۫ ُأَََُّٗٓ ا َ ٍَْ٘ َه َػاد ًٍۨا ْاَّلَٚ
O, önce Ad toplumunu etkisizleştirdi.
(Hakka 69/6)

َ ٍح١ِص ٍش َػاذ
َ ص ْش
َ ٍخ٠ا ِت ۪شٛا َ َِّا َػادٌ فَا ُ ْ٘ ٍِ ُىَٚ
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.

(Hakka 69/7)

ُ  ُْ ا َ ْػ َجُٙ ََّٔ َواٝص ْش َٰػ
اص
ُ  ٍَّاَ ُد٠َحَ ا١َ ِٔ ث َ َّاَٚ ا ٍي١َ ٌَ ع ْث َغ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع َّخ َشَ٘ا َػ
َ
َ اَٙ ١ ۪ ََ فْٛ َ ْاٌمٜ ًِا فَر َ َشٛغ
 ٍح٠َ ِٚ ٔ َْخ ًٍ خَا
Allah rüzgârı, 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.
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(Necm 53/51)

ٝدَ ِ۬ا فَ ََّٓا اَت َْٰمُّٛ َ ثَٚ
Semud’dan da tek kişi bırakmadı.
(Hud 11/67)

َ َٓ٠ ۪ا َ َخزَ اٌَّزَٚ
َٓ١ّ۪ ِاس ِ٘ ُْ َجاث
ْ َ  َذحُ فَا١ْ ص
َّ ٌا اُّٛ ٍَظ
ِ َ٠ ِدٟ ۪ا فٛصثَ ُذ
Yanlış yapanları o ses yakaladı da kendi yurtlarında çöküp kalmış olarak sabaha çıktılar.

(Hud 11/68)

َدُّٛ َ  ٍۜ ُْ ا َ ََّل تُ ْؼذًا ٌِثُٙ َّا َستٚدَ ِ۬ا َوفَ ُشُّٛ َ  ٍۜا ا َ َََّٓل ا َِّْ ثَٙ ١ ۪ا فَْٛ ٕ ْغ٠َ ُْ ٌَ ْْ َ َوا
Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Semûd , Rablerini görmezlikten geldiler. Bilin ki Semûd, def olup
gittiler.

(Necm 53/52)

ْ َ اَٚ َُ ٍَظ
ْ َ ا ُ٘ ُْ اُٛٔ ُْ َواُٙ َِّٔحٍ ِِ ْٓ لَ ْث ٍۜ ًُ اُٛٔ ََ ْٛ َلَٚ
ٍٝۜ غ َٰغ
Bunlardan önce de Nuh’un toplumunu yok etmişti. Onlar daha yanlış, daha aşırı davranan
kimselere dönüşmüşlerdi.
(Zariyat 51/46)

َٓ١ ۪ ًِا فَا ِعمْٛ َا لُٛٔ ُْ َواُٙ َِّٔحٍ ِِ ْٓ لَ ْث ٍۜ ًُ اُٛٔ ََ ْٛ َلَٚ
Daha önce Nuh‟un toplumuna da. Onlar da yoldan çıkmış bir topluma dönüşmüşlerdi.

(Nuh 71/25)

َٓ ۪ ِِ َّّا خ
اسا
ْ هُٚ
ً ص
ً ٔ اٍُٛا فَا ُ ْد ِخُٛ ُْ ا ُ ْغ ِشلِٙ ِـَٔاذ١َط
َ ْٔ َ َّللاِ ا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ اَُٚ ِجذ٠ ُْ ٍَََاسا ف
Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek
yardımcılar da bulamayacaklar.
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(Necm 53/53)

َٰٜٛ ْ٘ َ  ْاٌ ُّإْ ذ َ ِف َىحَ اَٚ
Altı üstüne getirilmiş yerin halkını da tümüyle yere batırmıştı.
(Hakka 69/10)

ًَح١ِ ُْ فَا َ َخزَ ُ٘ ُْ ا َ ْخزَج ً َساتِٙ ّ َي َس ِتٛع
ُ ا َسْٛ ص
َ َفَؼ
Rablerinin elçilerine başkaldırdılar. Rableri de onları kaldırıp yere vurdu.

(Muhammed 47/8)

ُْ ُٙ ٌَظ ًَّ ا َ ْػ َّا
ً ا فَر َ ْؼَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ غا
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ َّللاُ فَا َ ْد َث
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْػ َّا
ا ََِٓا ا َ ْٔضَ َي هُٛ٘  ُْ َو ِشُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِتا
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 ٍۜ ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْث٠ ْ۪ف َواَْ َػالِثَحُ اٌَّز
ِ  ْاَّلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
اَٙ ٌَُٓ ا َ ِْثَا٠ ٌِ ٍْ َىافِ ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Necm 53/54)

ا َِا َغ هَٙ ١ؾ
فَغَ ه
ٝؾ
Başlarına neler geldi neler!
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(Ankebut 29/40)

ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ َذح١ْ ص
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ا َ َخزَذُْٗ اُٙ ْٕ ِِ َٚ اصثًا
ِ  ِٗ َد١ْ ٍَع ٍَْٕا َػ
َ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْسُٙ ْٕ ِّ َفَ ُى ًَّل ا َ َخ ْزَٔا ِتزَ ْٔ ِث۪ٗ ف
ْ ١َ ٌِ َُّللا
ُْ ُٙ غ
 َِا َواَْ هَٚ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْغ َش ْلَٕاُٙ ْٕ ِِ َٚ ض
َ ُا ا َ ْٔفَُٛٓٔ ٌَٰ ِى ْٓ َواَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
َ َخ
َ غ ْفَٕا ِت ِٗ ْاَّلَ ْس
ْ ٠َ
َُّْٛ ٍِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.

(Muhammed 47/13)

ُْ ُٙ ٌَ َاص َش
َ َ اٟ
ِ ٔ  ا َ ْخ َش َجرْ َه ا َ ٍَْ٘ ْىَٕا ُ٘ ُْ فَ ََلَٟٓ ۪ ِر َه اٌَّر٠َ ج ً ِِ ْٓ لَ ْشَّٛ ُؽذُّ ل
َ ِ٘  ٍح٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َواَٚ
Nice kentleri yaşanmaz hale getirmişizdir. Onlar, seni kendi kentinden sürgün edenlerden daha güçlüydüler;
kendilerine yardım eden bir kimse de çıkmamıştı.

(Necm 53/55)

ٜ ِ َٰا َََّٓل ِء َس ِتّ َه ذَر َ َّ َٰاسٞ
ّ َ فَثِا
Artık Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyabilirsin?

(Necm 53/56)

ٌَٰٝ ٚ۫ ُش َِِٓ إٌُّزُ ِس ْاَّل٠
ٌ َٰ۪٘زَا َٔز
O önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

(Necm 53/57)

َٰ ْ د
ُاَّل ِصفَح
ِ َا َ ِصف
Yaklaşmakta olan yaklaştı.
(Enbiya 21/1)

َُْٛ َغ ْفٍَ ٍح ُِ ْؼ ِشظٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ُغات
ِ ٌٍَِّٕ ب
َ اِ ْلر َ َش
َ اط ِد
İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler.
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(Kamer 54/1)

ا ْٔؾ ََّك ْاٌمَ َّ ُشَٚ ُغا َػح
ِ اِ ْلر َ َش َت
َّ ٌد ا
Vakit yaklaştı, her şey ay gibi ortaya çıktı.

(Necm 53/58)

ٌَّللاِ َوا ِؽفَح
ْ هُٚ
َ ١ٌَ
ِ ا ِِ ْٓ دَٙ ٌَ ْظ
Onu Allah’tan başkası ortaya çıkaramaz!
(Araf 7/187)

َٛ ٍۜ ُ٘ ا ا ََِّّلََٙٓ ِ ْلرَٛ ٌِ اَٙ ١ٍّ۪ ُ َج٠  ََّلّٟا ِػ ْٕذَ َس ۪تَٙ ُّ ٍْ  ٍۜا لُ ًْ أَِّ َّا ِػَٙ ١ ََّٰاَْ ُِ ْشع٠َغا َػ ِح ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍَُٛٔ ْغـ٠َ
ٍۜ
ْ ٍَُثَم
ٍۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
 ٍۜا لُ ًْ أَِّ َّاَٙ ْٕ  َػٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟد ف
ٌّ ٔ ََه َوأََّ َه َد ِفٍَُٛٔ ْغـ٠َ ً ُى ُْ ا ََِّّل َت ْغرَح١ ۪ض ََّل ذَأْذ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ اط ََّل
ا ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ ِػ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ َِّللا
Sana o saati soruyorlar, ne zaman gelip kalıcı olacak diye? De ki: “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Vakti
gelince ondan başkası onu ortaya çıkarmaz. Göklerde ve yerde etkisi ağır olacaktır. Size gelişi ansızın olur.”
Sanki sorup öğrenmişsin gibi, tutup sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama
insanların çoğu bunu bilmez.”

(Necm 53/59)

َُْٛث ذ َ ْؼ َجث
ِ ٠ ۪اَفَ ِّ ْٓ َٰ٘زَا ْاٌ َذذ
Yoksa bu sözler sizi şaşırtıyor mu?
(Araf 7/63)

َُّْٛ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ذ ُ ْش َدَٚ اُٛ ٌِرَرَّمَٚ ُْ ُ ْٕز َِس ُو١ٌِ ُْ  َس ُج ًٍ ِِ ْٕ ُىٍَٰٝ  َػ ِج ْثر ُ ُْ ا َ ْْ ََٓجا َء ُو ُْ ِر ْو ٌش ِِ ْٓ َس ِتّ ُى ُْ َػَٚ َ ا
İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece kendinizi
koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.

(Araf 7/69)

ا اِ ْر َجؼٍََ ُى ُْ ُخٍَ َٓفَا َءٚا ْر ُو َُٓشَٚ ُْ ٍۜ ُ ْٕز َِس ُو١ٌِ ُْ  َس ُج ًٍ ِِ ْٕ ُىٍَٰٝ  َػ ِج ْثر ُ ُْ ا َ ْْ ََٓجا َء ُو ُْ ِر ْو ٌش ِِ ْٓ َس ِتّ ُى ُْ َػَٚ َ ا
َ ص
ََّْٛللاِ ٌَؼٍََّ ُى ُْ ذ ُ ْف ٍِ ُذ
ْ ْۣ َك ت
ا َٰا َََّٓل َء هٚطحً فَا ْر ُو َُٓش
ِ ٍَْ  ْاٌخِٟصَ ادَ ُو ُْ فَٚ ٍحُٛٔ َِ ْٛ َِِ ْٓ تَ ْؼ ِذ ل
Sizi uyarması için içinizden bir kişiye Rabbinizin hatırlatıcı sözlerinin gelmesine şaşırdınız mı? Hatırlasanıza,
Nuh kavminden sonra sizi onların yerine yerleştirdi. Sizi daha iri yapılı hale getirdi. Allah‟ın nimetlerini
hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız."
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(Necm 53/60)

ْ َ ذَٚ
َْٛ ََّل ذ َ ْث ُىَٚ َْٛع َذ ُى
Ağlayacağınıza gülüyor musunuz?
(Zuhruf 43/47)

ْ َ٠ اَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘ َاذِ ََٕٓا اِرَا٠فٍََ َّّا ََٓجا َء ُ٘ ُْ تِ َٰا
َْٛع َذ ُى
Onlara belgelerimizi getirince hemen gülüverdiler.

(Tevbe 9/82)

ً ٍَ۪ا لٛع َذ ُى
ْ ١َ ٍْ َف
َُْٛ ْى ِغث٠َ اُٛٔشا َج ََٓضا ًء ِت َّا َوا١
ً ۪ا َوثَٛ ْث ُى١ٌْ َٚ َل١
Yapmakta olduklarının cezası olarak bundan sonra az gülsünler, çok ağlasınlar.

(Mutaffifın 83/29)

ْ َ٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِِٓ اٌَّزُٛٔا َواُِٛ َٓ ا َ ْج َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َْٛع َذ ُى
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.

(Mutaffifın 83/34)

ْ َ٠ اس
َْٛع َذ ُى
ِ َّا َِِٓ ْاٌ ُىفَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ََ اٌَّزْٛ َ١ٌفَ ْا
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.

(Müminun 23/109)

ٌ أَُِّٗ َواَْ فَ ۪ش
َٓ١ّ۪ اد
َ ْٔ َ اَٚ اس َد َّْٕا
ِ اٌش
ْ َٚ َْ َستَّ ََٕٓا َٰا ََِّٕا فَا ْغ ِف ْش ٌََٕاٌُُٛٛم٠َ ٞ ۪ك ِِ ْٓ ِػ َثاد٠
َّ  ُْش١د َخ
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en
iyisisin.‟

(Müminun 23/110)

ْ َ  ُْ ذُٙ ْٕ ِِ ُْ ُ  ُو ْٕرَٚ ٞ ُو ُْ ِر ْو ۪شْٛ غ
َْٛع َذ ُى
َ ْٔ َ  اًّٝا َدرَٓه٠ ُ٘ ُْ ِع ْخ ِشُّٛ ُ فَاذ َّ َخ ْزذ
Siz de onları alaya alıyordunuz. Bu davranışınız size, bana ait bilgileri unutturdu. Onlara gülüp duruyordunuz.
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(Müminun 23/111)

َْٚ ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ َٓفَا ِئ ُضُٙ ََّٔا اٚص َث َُٓش
َ  ََ ِت َّاْٛ َ١ٌ ُُ ْاُٙ ُ ر٠ْ َ َجضّٟ۪ٔ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.

(Necm 53/61)

َُْٚاِذ
ِ ع
َ ُْ ُ ا َ ْٔرَٚ
Üstelik dik kafalısınız.
(Müddesir 74/14)

ذًا١۪ٙ ّْ َ ذْخُ ٌَُٗ ذَّٙ َِ َٚ
Her şeyi önüne serdim.

(Müddesir 74/15)

ْ ٠َ َُّ ُ ث
َذ٠ط َّ ُغ ا َ ْْ ا َ ۪ص
Hâlâ da artırmamı bekliyor!

(Müddesir 74/16)

ذ ًٍۜا١ ۪ٕػ
َ ا ِذَٕا٠َ َو َّ ٍَۜل أَُِّٗ َواَْ ِ ََّٰل
Asla! Çünkü o, ayetlerimiz karşısında inatçılık ediyor.

(Müddesir 74/17)

د ًٍۜاُٛصؼ
َ
َ ُُٗعا ُ ْس ِ٘م
Onu dik yokuşa süreceğim.

(Müddesir 74/18)

لَذ ََّسَٚ أَُِّٗ فَ َّى َش
O düşündü, ölçtü biçti.

(Müddesir 74/19)

ْف لَذ ََّس
َ ١فَمُرِ ًَ َو
Kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!
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(Müddesir 74/20)

ْف لَذ ََّس
َ ١ث ُ َُّ لُ ِر ًَ َو
Ah kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!

(Müddesir 74/21)

َ َٔ َُّ ُ ث
ظ َش
Şöyle bir bakındı.

(Müddesir 74/22)

غ َش
َ َُّ ُ ث
َ  َتَٚ ظ
َ ػ َث
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı;

(Müddesir 74/23)

ا ْعر َ ْى َث َشَٚ ث ُ َُّ ا َ ْدتَ َش
Daha sonra geri döndü ve büyüklendi.

(Müddesir 74/24)

ُإْ ث َ ُش٠ فَمَا َي ا ِْْ َٰ٘ َٓزَا ا ََِّّل ِع ْذ ٌش
Arkasından şöyle dedi: “Bu olsa olsa etkilenilen bir büyü olur!”

(Müddesir 74/25)

 ُي ْاٌ َثؾ ٍۜ َِشْٛ َا ِْْ َٰ٘ َٓزَا ا ََِّّل ل
"Bu, olsa olsa bir insan sözü olur!"

(Müddesir 74/26)

ع َم َش
ْ ُ عا
َ ِٗ ١ ٍ۪ص
َ
Onu Sakar‟da kızartacağım.

(Müddesir 74/27)

ع َم ٍۜ ُش
َ  ََِٓا ا َ ْد َٰسَٚ
َ ه َِا٠
Sakar nedir? Onu nereden bileceksin?
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(Müddesir 74/28)

 ََّل ذَزَ ُسَٚ ٟ ََّ۪ل ذُثْم
O, ne yaşatır ne yok eder!

(Müddesir 74/29)

ا َدحٌ ٌِ ٍْ َثؾ َِشَّٛ ٌَ
İnsanın derisini kavurur!

(Necm 53/62)

اُٚا ْػثُذَٚ ِا ِ هّٰللُٚفَا ْع ُجذ
Hemen Allah’a secde edin ve kulluğu O’na yapın.
(İsra 17/107)

ٍۜ ُِِٕ ْ ََّل ذُإْٚ َ ا ِت۪ٗ َٓ إُِِٛ لُ ًْ َٰا
َْٚ ِخ ُّش٠َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ُْر٠ ا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ ِِ ْٓ لَ ْث ٍِ۪ٗ َٓ اِرَاُٛذٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ا ا َِّْ اٌَّزٛ
ع َّجذًا
ُ ْا
ِ ٌَِ َْلَ ْرل
De ki: “Siz ona ister inanın, ister inanmayın. Daha önce kendilerine bu konuda bilgi verilmiş olanlara Kur‟ân
okunduğu zaman çenelerinin üstüne kapanıp secde ederler.

(Secde 32/15)

 ُ٘ ُْ ََّلَٚ ُْ ِٙ ّا ِت َذ ّْ ِذ َس ِتٛعثَّ ُذ
ُ اٚا خ َُّشَٙ ا ِتَٚٓ اِرَا رُ ِ ّو ُش٠ ۪اذَِٕا اٌَّز٠َ ُإْ ِِ ُٓ ِت َٰا٠ أَِّ َّا
َ َٚ ع َّجذًا
ََْٚ ْغر َ ْى ِث ُش٠
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(Araf 7/206)

ََُْٚ ْغ ُجذ٠ ٌََُٗٚ َُٗٔٛغ ِثّ ُذ
َ ُ٠َٚ َِْ۪ٗ َػ ْٓ ِػثَادَذَٚ ْغر َ ْىثِ ُش٠ َٓ ِػ ْٕذَ َس ِتّ َه ََّل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Rabbin katında olanlar, O‟na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O‟na yapar ve O‟na secde ederler.

(Hac 22/77)

َْٛ َْش ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ذ ُ ْف ٍِ ُذ١ا ْاٌ َخٍُٛا ْف َؼَٚ ُْ ا َستَّ ُىُٚا ْػثُذَٚ اُٚا ْع ُجذَٚ اُٛاس َوؼ
ْ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓا ا٠
Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.
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