MÜLK 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

(Mülk 67/1)

ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ َُ ِذ ِٖ ْاٌ ُّ ٍْ ُۘه١ ِثٞ ۪بس َن اٌَّز
َ ر َ َج
Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O’dur.
(Müminun 23/116)

ُ٠ِ  َسة ْاٌ َؼ ْش ِػ ْاٌ َى ۪شَٛ ُ٘ َّللاُ ْاٌ َّ ٍِهُ ْاٌ َذك اََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
 هٌَٝفَز َ َؼب
Hakimiyet, gerçek anlamda elinde olan Allah pek yücedir. O’ndan başka ilah yoktur. O, değerli yönetim
merkezinin Rabbidir.

(Al-i İmran 3/26)

شب ُء
َر ُ ِؼض َِ ْٓ ر َ اَٚ شب ُۘ ُء
َع ْاٌ ُّ ٍْ َه ِِ َّّ ْٓ ر َ ا
َ ْاٌ ُّ ٍْ َه َِ ْٓ ر َ اِٟ َُّ َِب ٌِ َه ْاٌ ُّ ٍْ ِه رُإْ رُٙ لُ ًِ اٌٍه
ُ ر َ ْٕ ِضَٚ شب ُء
ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  ُۜ ُْش أَِّ َه َػ١ِن ْاٌ َخ
َرُزِي َِ ْٓ ر َ اَٚ
َ َذ١ِشب ُۜ ُء ث
De ki “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah’ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın.
Tercih ettiğin kişiyi üstün kılar yine tercih ettiğin kişiyi alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Sen her şeye
bir ölçü koyarsın.

(Araf 7/54)

 ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ا َِّْ َسثَّ ُى ُُ ه
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ْ َ٠ بس
َّ ٌاَٚ ثًب١ ۪طٍُجُُٗ َدث
ٌَُٗ د ثِب َ ِْ ِش ۪ ُٖۜ ا َ ََل
ٍ غ َّخ َشا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغش٠
َ ّْ ش
َ إٌ ُجَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسة ْاٌؼَب
بس َن ه
َ َ ْاَلَ ِْ ُۜ ُش رَجَٚ ْاٌخ ٍَْ ُك
Sizin Rabbiniz Allah’tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra arşa geçmiştir. O, gündüzü kendini sürekli
kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki yaratmak da
emretmek de O’nun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah, pek yücedir.
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(Furkan 25/1)

شا٠
ً َ۪ٓ َٔز١ّ۪ ٌََْ ٌِ ٍْ َؼبٛ ُى١َ ٌِ ۪ٖ َػ ْج ِذٍَٰٝ  ٔ ََّض َي ْاٌفُ ْشلَبَْ َػٞ ۪بس َن اٌَّز
َ ر َ َج
Kuluna bu Furkan’ı, bütün bir alemin uyarıcısı olsun diye indiren Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Furkan 25/2)

َ َخٍَكَٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهٟه ِف٠ ُى ْٓ ٌَُٗ ش َ۪ش٠َ ُْ ٌََٚ ٌَذًاَٚ ز َّ ِخ ْز٠َ ُْ ٌََٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪اٌََّز
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
شا٠
َ ًَّ ُو
ً ۪ءٍ فَمَذ ََّسُٖ ر َ ْمذْٟ ش
Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hâkimiyette ortağı vardır. O, her şeyi
yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur.

(Mümin 40/64)

َه
ُْ  َسصَ لَ ُىَٚ ُْ  َس ُوَٛ ص
َّ ٌاَٚ اسا
ُ َٓغ
ً ض لَ َش
َ  َس ُو ُْ فَب َ ْدَّٛ ص
َ  َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَلَ ْسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ غ اَّب َء ثِ إَب ًء
َّ َِِٓ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسة ْاٌ َؼب
ِ ُۜ ّجَب١ِ اٌط
بس َن ه
د َٰر ٌِ ُى ُُ ه
َ ََّللاُ َسث ُى ُْ فَزَج
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de
güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Varlıkların Rabbi olan Allah
pek yücedir!

(Zuhruf 43/85)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ غب َػ ِخ
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪بس َن اٌَّز
َّ ٌ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ اَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ َرَجَٚ
َُْٛر ُ ْش َجؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi
O’nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Rahman 55/78)

َاَل ْو َش ِا
ِ ْ َٚ  ْاٌ َج ََل ِيِٞبس َن ا ْع ُُ َس ِثّ َه ر
َ َرَج
İkramı bol olan ulu Rabbinin adı pek yücedir

(Mülk 67/2)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ غ ُٓ َػ َّ ً َُۜل
سٛ
َ ْٛ َّ ٌ َخٍَكَ ْاٞ ۪اٌََّز
ُ ُض ْاٌغَف٠
َ  ُى ُْ ا َ ْد٠َ ُو ُْ اَٛ ٍَُ ْج١ٌِ َ حٛ١َٰ  ْاٌ َذَٚ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir
imtihandan geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.
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(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغب
ٍۗ طفَ ٍخ ا َ ِْش
شا١
ِ ْ أَِّب َخٍَ ْمَٕب
ً ؼًب َث ۪ص١ّ۪ ع
َ ُٖ ِٗ فَ َج َؼ ٍَْٕب١ ٍََ۪بجٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Bakara 2/155)

ّ َثَٚ د
ش ِِش
ِ ُۜ اٌث َّ َّ َشاَٚ  ْاَلَ ْٔفُ ِظَٚ ا ِيَٛ ِْ َص َِِٓ ْاَل
ِ َْٛ ءٍ َِِٓ ْاٌخَٟ
ٍ َٔ ْمَٚ ِعٛ ْاٌ ُجَٚ ف
ْ َّٔ ُى ُْ ثِشَٛ ٌٍََُٕ ْجَٚ
َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌا
Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek, sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir
imtihandan geçireceğiz, bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver.

(Al-i İmran 3/186)

َٓ٠ ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ٌَ۪ز َ ْغ َّؼُ َّٓ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ ا َ ْٔفُ ِغ ُىَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ  اٟ َّْ ۪ افُٛ ٌٍََز ُ ْج
سٛ
ْ َ ا ِْْ رَٚ ش ُۜا١
ً ۪ َوثًٜا اَرٛا َ ْش َش اُو
ِ ُِ ُا فَب َِّْ َٰر ٌِ َه ِِ ْٓ َػ ْض َِ ْاَلُٛرَزَّمَٚ اٚصجِ ُش
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sık üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Kendinizi koruyarak
sabrederseniz bilin ki yaptığınız iş, kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Kehf 18/7)

غ ُٓ َػ َّ ًَل
ِ  ْاَلَ ْسٍَٝأَِّب َجؼَ ٍَْٕب َِب َػ
َ  ُْ ا َ ْدُٙ ٠َ ُ٘ ُْ اَٛ ٍُب ٌَِٕ ْجَٙ ٌَ ًَٕخ٠ض ۪ص
Biz, yeryüzündeki her şeye bir çekicilik verdik ki kimin işi daha güzel olacak diye onları yıpratıcı bir imtihandan
geçirelim.

(Enbiya 21/35)

َّ ٌ ُو ُْ ِثبٍَُٛٔ ْجَٚ د
ََُْٕٛب ر ُ ْش َجؼ١ْ ٌَِاَٚ ً ِْش فِزَْٕ ُۜخ١ ْاٌ َخَٚ ش ِ ّش
ِ ُۜ ْٛ َّ ٌُوً َٔ ْف ٍظ ارَائِمَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. Huzurumuza
çıkarılacaksınız.

(Muhammed 47/31)

ُْ بس ُو
َّ ٌاَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى٠ ۪ َٔ ْؼٍَ َُ ْاٌ ُّ َجب ِ٘ذَّٝٔ ُى ُْ َدزهَٛ ٌٍََُٕ ْجَٚ
َ َا ا َ ْخجَٛ َ۬ ٍَُٔ ْجَٚ َٓ٠صبثِ ۪ش
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye ve gerçek yüzünüzü ortaya
çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.
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(Mülk 67/3)

ٍ ُۜ ٚب
ٍ اَٛ َّٰع
ص َش
ْ َد ف
َّ ك
َ ع ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ ۪اٌََّز
ُ َاٌش ْدَّٰ ِٓ ِِ ْٓ رَف
َ َبس ِجغِ ْاٌج
ِ ٍَْ  خٟ ۪ فٜد ِغجَبلً ُۜب َِب ر َ َٰش
ُ ُ ِِ ْٓ فٜ٘ ًَْ ر َ َٰش
سٛ
ٍ ط
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin.
Bakışlarını oraya çevir; bir çatlak görebilir misin?
(Kaf 50/6)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ٍََاَف
جٚ
َّ ٌ اٌَِٝا اٚظ اُش
ِ َّغ ا
َ ١ ُْ َوُٙ َلْٛ َبء ف
ٍ ب ِِ ْٓ فُ ُشَٙ ٌَ  َِبَٚ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ َٕبَ٘ب١ْ ََْٕف ث
Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltmişiz ve nasıl süslemişiz. Onda çatlaklıklar yoktur.

(Fatır 35/41)

َ ض ا َ ْْ ر َ ُض
ُِٖۜ ۪  َّب ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ ِِ ْٓ ثَ ْؼذُٙ غ َى
ِ اَٛ ََُّّٰ ّْ ِغهُ اٌغ٠ ََّللا
ا َِّْ ه
َ ِْ َ ٌَئِ ْٓ صَ اٌَزاَب ا ِْْ اَٚ َلٚ
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ساٛ
ً ُ ًّب َغف١ ٍ۪أَُِّٗ َوبَْ َد
Dağılmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Onlar dağılacak olsa onları Allah’tan başka kimse tutamaz. O
yumuşak davranır, çok bağışlar.

(Zariyat 51/47)

َُْٛ ِعؼُّٛ ٌَ أَِّبَٚ  ٍذ٠ْ َ َٕبَ٘ب ِثب١ْ َٕغ اَّب َء َث
َّ ٌاَٚ
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.

(Nebe 78/12)

ع ْجؼًب ِشذَادًا
َ ُْ لَ ُىْٛ ََٕب ف١ْ ََٕثَٚ
Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.

(Nuh 71/15)

ٍ اَٛ َّٰع
د ِغجَبلًب
ْف َخٍَكَ ه
َ ع ْج َغ
َ َُّللا
َ ١ا َوْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
Yedi kat göğü tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi?

(Nuh 71/16)

َّ ٌ َج َؼ ًَ اَٚ ساٛ
ظ ِع َشا ًجب
ً ُٔ َّٓ ِٙ ١ ۪ َج َؼ ًَ ْاٌمَ َّ َش فَٚ
َ ّْ ش
Onların içinde Ay’ı bir ışık, Güneş’i de bir ışık kaynağı yaptı.
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(Mülk 67/4)

ش١ َد ۪غَٛ ُ٘ َٚ ص ُش خَب ِعئًب
ْ َُّ ُ ث
َ َ َْه ْاٌج١ٌََِ ْٕمَ ٍِتْ ا٠ ِْٓ ١َص َش َو َّشر
َ َاس ِجغِ ْاٌج
Sonra bakışlarını iki defa daha çevir de bak, gözün umutsuz halde bitkin düşecektir.
(Hicr 15/14)

َ َبء ف
ََْٛ ْؼ ُش ُج٠ ِٗ ١ ۪ا فٍٛظ
َّ ٌ ُْ ثَبثًب َِِٓ اِٙ ١ْ ٍَ فَز َ ْذَٕب َػْٛ ٌََٚ
ِ َّغ ا
Üzerlerine gökten bir kapı açsak, onlar da oradan yukarı çıksalar,

(Hicr 15/15)

ْ ع ِ ّى َش
َْٚسٛ
ُ ا أَِّ َّبٌٌَُٛمَب ا
ُ َ َِ ْغ ُذْٛ َبسَٔب َث ًْ ٔ َْذ ُٓ ل
ُ ص
َ د ا َ ْث
Şöyle derler: “Kesin gözlerimiz döndürülmüş; biz büyülenmiş bir topluluğuz.”

(Mülk 67/5)

َّ ٌٍِ  ًِبٛ َجؼَ ٍَْٕبَ٘ب ُس ُجَٚ  َخ١ص ۪بث
اة
۪ َ١ش
َّ ٌََّّٕب ا٠ ٌََمَ ْذ صَٚ
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌَ ا َ ْػز َ ْذَٔبَٚ ٓ١
َ َّ َِب ث١ْٔ غ اَّب َء اٌذ
ِ بغ
ش١
َّ ٌا
ِ غ ۪ؼ
En yakın göğü kandillerle süsledik. Orayı şeytanlar için taşlama yeri yaptık ve onlara alevli bir
ateş hazırladık.
(Fussilet 41/12)

َٰ َفَم
ٍ اَٛ َّٰع
ب١َ ْٔ غ اَّب َء اٌذ
َّ ٌََّّٕب ا٠ َصَٚ ع اَّبءٍ ا َ ِْ َش٘ َُۜب
َ ًِّ  ُوٟ ۪ فٝ َٰدْٚ َ اَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ َ٠ ٟ ۪د ف
َ ع ْج َغ
َ َّٓ ُٙ ١ع
ً  ِد ْفَٚ  ٍۗ َخ١ص ۪بث
ُ١ِ ٍَ۪ض ْاٌؼ٠
ُ ۪ظ ُۜب َٰر ٌِ َه ر َ ْمذ
َ َّ ِث
ِ ش ْاٌؼَ ۪ض٠
İki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de kandillerle
süslemiş ve korumuştur. İşte bu, üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.

(Hicr 15/16)

َٓ٠بظ ۪ش
َّ ٌ اٌَٟمَ ْذ َج َؼ ٍَْٕب ِفَٚ
ِ َّغ ا
ِ ٌٍَِّٕ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ  ًجبٚبء ثُ ُش
Gökte yıldızlar oluşturduk. Seyredenler için onları süsledik.
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(Hicr 15/17)

ْ  َد ِفَٚ
َ ١ْ ش
ُ١ٍ بْ َس ۪ج
َ ًِّ ظَٕبَ٘ب ِِ ْٓ ُو
ٍ ط
Göğü, taşlanmış şeytanların hepsinden koruduk.

(Hicr 15/18)

ٓ١بة ُِ ۪جَٙ غ ّْ َغ فَبَرْجَ َؼُٗ ِش
َّ ٌا ََِّل َِ ِٓ ا ْعز َ َشقَ ا
Ancak kulak hırsızlığı yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder

(Saffat 37/6)

ت
َّ ٌََّّٕب ا٠ َأَِّب ص
ِ ا ِوَٛ َٕ ٍۨ ٍخ ْاٌ َى٠ب ثِ ۪ض١َ ْٔ غ اَّب َء اٌذ
Biz, en yakınınızda olan göğü bir süsle; yıldızlarla süsledik.

(Saffat 37/7)

ً  ِد ْفَٚ
َ ١ْ ش
بس ٍد
َ ًِّ ظب ِِ ْٓ ُو
ِ َِ ْب
ٍ ط
Onu, her hayırsız şeytana karşı da koruduk.

(Saffat 37/8)

ت
َّ َ٠ ََل
ِ َ َّ ٌ ْاٌََِْٝ اُٛغ َّّؼ
ٍ ٍۗ َِْٔ ِِ ْٓ ُو ًِّ َجبُُٛ ْمزَف٠َٚ ٍَْٰٝ َل ْاَلَػ
Onlar Mele-i A’lâ’yı dinleyemez; her taraftan taşlanırlar.

(Saffat 37/9)

اصت
ً دُ ُد
ِ َٚ ػزَاة
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ساٛ
Hep kovulurlar. Azap yakalarını bırakmaz.

(Saffat 37/10)

ْ ف ْاٌخ
بة ثَبلِتَٙ َطفَخَ فَبَرْجَ َؼُٗ ِش
ِ ا ََِّل َِ ْٓ خ
َ َط
Onlardan kim bilgi hırsızlığı yaparsa, delici bir ateş parçası hemen onun peşine düşer.

(Cin 72/8)

ُ َٚ ذًا٠ ۪شذ
ْ َ  َج ْذَٔبَ٘ب ُِ ٍِئَٛ َغ اَّب َء ف
جًبُٙ ش
َ عب
َّ ٌأََّب ٌَ َّ ْغَٕب اَٚ
ً ذ َد َش
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.
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(Cin 72/9)

َٰ ْ  ْغز َ ِّغ٠َ ْٓ َّ َغ ّْ ُۜغ ف
صذًا
َ بثًب َسَٙ  ِج ْذ ٌَُٗ ِش٠َ َْاَل
ِ
ِ َّ ٌٍِ َب َِمَب ِػذَٙ ْٕ ِِ ُ أََّب ُوَّٕب َٔ ْمؼُذَٚ
Halbuki biz orada bazı yerlere oturur, dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş parçasıyla
karşılaşıyor.

(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!
(Tevbe 9/73)

ْ ٍُا ْغَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ بس
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّ َجب ِ٘ ِذ ْاٌ ُىفٟب إٌَّ ِجَٙ ٠َاب ا٠َ
َ ْ ِثئَٚ ُُ ُۜ ََّٕٙ  ُْ َجُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ُْ ُۜ ِٙ ١ْ ٍَع َػ
Ey nebi! Kâfirler ve münafıklarla cihad et. Karşılarında dik dur. Onların varıp kalacakları yer Cehennemdir. Ne
kötü hale gelmektir o!

(Hac 22/72)

ُ َ ْغ٠ ََُْٚ َىبد٠ ا ْاٌ ُّ ْٕ َى ُۜ َشَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ِٖ اٌَّزٛ ُجُٚ ٟ ۪ف ف
ٍ َّٕب١ِ ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َْٛط
ُ د ر َ ْؼ ِش
ُۜ َٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اٌَّز
اٚ
 َػذََ٘ب هَٚ بس
ُ ُۜ ٌَََّٕبرِٕ َُۜب لُ ًْ اَفَبَُٔجِّئ ُ ُى ُْ ِثش ٍ َّش ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى ُۜ ُْ ا٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ َٓ٠ ِ۪ثبٌَّز
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kafirlerin yüzündeki nefreti fark edersin.
Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak
şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kafirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Mülk 67/7)

سٛ
ُ ُ رَفٟ
َ بَٙ ١ ۪ا فُٛاِ ارَا ا ُ ٌْم
َ ِ٘ َٚ مًب١َ۪ٙ ب شَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
Oraya atıldıklarında, alevler saçarken çektiği havanın uğultusunu işitirler.
(Furkan 25/12)

ً ١َب رَغَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
شا١
ً ۪صَ فَٚ ظب
َ  ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ َىُٙ ْاِرَا َساَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.
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(Furkan 25/13)

س ُۜاٛ
ً ُا َُٕ٘ب ٌِ َه ثُجْٛ َٓ دَ َػ١ ّ۪ٔمًب ُِمَ َّش١ِ ظ
َ ب َِ َىبًٔبَٙ ْٕ ِِ اُٛاِ ارَا ا ُ ٌْمَٚ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.

(Mülk 67/8)

ُۜ
ش٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠ ُْ ٌََب اَٙ ُْ خَضَ َٔز ُ اُٙ ٌََعب
َ جْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ اَّب 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 اَجب َءَٔب َٔزٍَٰٝ َا ثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ اِ ََّ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.
(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ امَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ َ۪بر٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػَٛمُص٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََاَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ َب َِ ْؼش ََش ْاٌ ِج٠
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍٝػ َٰ ا
َ َٚ َب١ْٔ ح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َذُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍٝ ْذَٔب َػ َٰ اِٙ ش
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَ ُۜا لَبْٛ َ٠
َ اُٚذِٙ ش
َٓ٠ا َوبفِ ۪شَُٛٔوب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki: “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Yasin 36/13)

ٍَُْٛع
ْ َ  ُْ َِث َ ًَل اُٙ ٌَ ْاظ ِْشةَٚ
َ ص َذ
َ َ ِۢ ِخ اِ ْر اَجب َءَ٘ب ْاٌ ُّ ْش٠بة ْاٌمَ ْش
Şu şehir ahalisini, bir örnek olarak onlara anlat. Bir gün oraya elçilerimiz gelmişti.

(Yasin 36/14)

ٍ ٌِ  ُ٘ َّب فَ َؼ َّض ْصَٔب ثِثَبُٛ ِْٓ فَ َىزَّث١َْٕ ُُ اثِٙ ١ْ ٌَِع ٍْ إَب ا
ٍَُْٛع
َ  ُى ُْ ُِ ْش١ْ ٌَِا اِ أَّب اٌُٛث فَمَب ا
َ اِ ْر ا َ ْس
İki elçi göndermiştik, ikisini de yalancı saydılar. O elçilere, üçüncüsü ile destek verdik. “Biz, size gönderilen
elçileriz.” dediler.
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(Yasin 36/15)

َُْٛءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل ر َ ْى ِزثَٟ
َّ  اَِب ا َ ْٔضَ َيَٚ ا اَِب ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل َثشَش ِِثٍَُْٕبٌُٛلَب
ْ اٌش ْدَّٰ ُٓ ِِ ْٓ ش
Onların söyledikleri şu oldu: “Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz ki! Rahman, bir şey indirmez;
siz sadece yalan söylüyorsunuz!”

(Yasin 36/16)

ٍَُْٛع
َ  ُى ُْ ٌَ ُّ ْش١ْ ٌَِ ْؼٍَ ُُ اِ أَّب ا٠َ ا َسثَٕبٌُٛلَب
“Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.” dediler.

(Yasin 36/17)

ُ  إَب ا ََِّل ْاٌجَ ََلؽُ ْاٌ ُّ ۪ج١ْ ٍَ َِب َػَٚ
ٓ١
“Görevimiz açık bir tebliğden ibarettir.”

(Zümer 39/71)

ْ  اِرَا اَجب ۫ ُؤَ٘ب فُزِ َذَّٕٝ َُ ُص َِ ًش ُۜا َدزاهَٙ  َجٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ اُش٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
بَٙ ُْ خَضَ َٔز ُ اُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
ٍَٰٝ َا ثٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَ ُۜا لَبْٛ َ٠ َٔ ُى ُْ ٌِ امَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ُْ د َس ِثّ ُى
ِ َب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََا
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َدمَٚ
َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝة َػ
ِ ذ َو ٍِ َّخُ ْاٌ َؼزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler, bölükler halinde Cehennem’e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kafirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Zümer 39/72)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِث
َ َْٛ ا اَثٍُٛ ًَ ا ْد ُخ ا١ ۪ل
َ ْب فَ ِجئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َج
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem’in kapılarından girin. Büyüklük taslayanların
yeri ne kötüymüş!”

(Mülk 67/10)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َ  اٟ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب ۪ افْٚ َ  ُ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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(Enam 6/27)

َِِٓ ََْٛٔ ُىَٚ د َس ِثَّٕب
ِ ب٠َ ِة ِث َٰب
َ ّ ََل ُٔ َىزَٚ زََٕب ُٔ َشد١ْ ٌَ ب٠َ اٌُٛبس فَمَب
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػُٛ ِلفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰ اشْٛ ٌََٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْاٌ ُّإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki: “Ah keşke geri gönderilsek de Rabbimizin
âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp güvenenlerden olsak.”

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٚ ََّللا
َ َ ز َ إَب ا١ْ ٌَ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠ بس
َ ع
َلٛ
ُ ٍََّ ََ رُمْٛ َ٠
ُ ٌش
َّ غ ْؼَٕب ا
غ ْؼَٕب ه
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Furkan 25/27)

َّ َ َؼط٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ً ع ۪ج
َل١
ُ اٌش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َِ َغٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم٠ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ٍَٰٝ اٌظب ٌِ ُُ َػ
َ  ِيٛع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً ٍَ۪ ٌَ ُْ اَر َّ ِخ ْز فُ ََلًٔب خٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ٍَٝ َٰز٠ْ َٚ ب٠َ
َل١
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.

(Furkan 25/29)

ً ُ بْ َخز
َ ١ْ ش
َّ ٌ َوبَْ اَٚ ُٟۜ ۪ٔ َػ ِٓ اٌ ِزّ ْو ِش ثَ ْؼذَ اِ ْر اَجب َءٟ ٍَّ۪ٕظ
ُ ط
َلٚ
ِ ْ ٌِ ْب
َ َ ٌَمَ ْذ ا
َ ْٔ َل
ِ غ
O, beni bu doğru bilgiden uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır.”

(Furkan 25/30)

ساٛ
ُ اٌش
َّ لَب َيَٚ
ً  ُجْٙ َِ َْا َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاُٚ ار َّ َخزِِٟ ْٛ ََب َسةّ ِ ا َِّْ ل٠  ُيٛع
O gün Elçimiz diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur’ân’ı kendilerinden uzak tuttular.”

(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.
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(Abese 80/41)

ب لَز َ َش ُۜحَٙ ُر َ ْش َ٘م
Üzerlerine perişanlık çökecektir.

(Abese 80/42)

ُ  َٰ اٌئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ َىفَ َشح ُ ْاٌفَ َج َشحَٚ۬ ُ ا
İşte onlar ayetleri görmezlikte direnip, günaha batmış kimselerdir.

(Mülk 67/12)

ش١ا َ ْجش َو ۪جَٚ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ  ْخش٠َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
İçten içe Rabbinden korkanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
(Yasin 36/11)

ّ ت فَ َج
ُ٠ٍ ا َ ْج ٍش َو ۪شَٚ ش ِْشُٖ ِث َّ ْغ ِف َش ٍح
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْدَّٰ َٓ ِث ْبٌغ
َ  َخشَٚ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس َِ ِٓ ار َّ َج َغ اٌ ِزّ ْو َش
Sen ancak, içten içe Rahman’dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara, durumlarının
düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.

(Kaf 50/31)

 ٍذ١ َْش ثَ ۪ؼ١َٓ َغ١ ۪ذ ْاٌ َجَّٕخُ ٌِ ٍْ ُّزَّم
ِ َا ُ ْص ٌِفَٚ
Cennet de Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.

(Kaf 50/32)

ٍع١ ۪ة َدف
ٍ اَّٚ َ َْ ٌِ ُى ًِّ اُٚ َػذَُٰٛ٘زَا َِب ر
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.

(Kaf 50/33)

ت
ٍ ١ ُِ۪ٕ ت
ٍ ٍْ َ اَجب َء ِثمَٚ ت
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْدَّٰ َٓ ِث ْبٌغ
َ َِ ْٓ َخش
İçten içe Rahman’dan korkan ve O’na bağlı bir kalp ile gelenleredir.

(Tur 52/26)

َٓ١ ۪ ا َ ْ٘ ٍَِٕب ُِ ْش ِفمٟا أَِّب ُوَّٕب لَ ْج ًُ ف۪ اٌُٛلَب ا
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?
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(Tur 52/27)

َٛ
َّ ٌاة ا
فَ َّ َّٓ ه
َ َ ػز
َ َٕب١ َٰلَٚ َٚ َٕب١ْ ٍََّللاُ َػ
ِ ُّ غ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

(Tur 52/28)

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

(Naziat 79/40)

َٰٜٛ َٙ ٌظ َػ ِٓ ْا
َ  إٌَّ ْفَٝٙ ََٔٚ ّ۪ٗبَ َس ِث
َ ا َ َِّب َِ ْٓ خَٚ
َ ََبف َِم
Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse,

(Naziat 79/41)

ُٜۜ َٰٚ ْ  ْاٌ َّأٟ
َ ِ٘ َفَب َِّْ ْاٌ َجَّٕخ
Onun kalacağı yer de Cennet’tir.

(Rahman 55/46)

ْب
َ  ٌِ َّ ْٓ خَٚ
ِ َ بَ َس ِثّ۪ٗ َجَّٕز
َ ََبف َِم
Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.

(Mülk 67/13)

سُٚ
ِ ُ ِثزَا١ ٍ۪ا ِث ۪ ُۜٗ أَُِّٗ َػٚ ُشَٙ اج
ْ ِٚ َ ٌَ ُى ُْ اْٛ َا لٚا َ ِعشَٚ
ِ د اٌصذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.
(Bakara 2/77)

ٍَُِْٕٛ ُ ْؼ٠  َِبَٚ َُْٚغِش٠  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ََّللا
َْ ا َ َّْ هُّٛ ٍَ ْؼ٠َ  ََلَٚ َ ا
Bilmezler mi? Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!

(Rad 13/10)

بس
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ ُِ ْغز َ ْخفٍ ِثبَٛ ُ٘ ْٓ َِ َٚ ۪ٗ َش ِثَٙ  َِ ْٓ َجَٚ  َيْٛ َع َّش ْاٌم
َ َ اء ِِ ْٕ ُى ُْ َِ ْٓ اَٛع ا
َ
ِ َٙ ٌَّٕبسة ِثب
ِ ع
İçinizden sözü gizleyen ve açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan onun için farksızdır.
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(Hud 11/5)

ُ َ ْغز َ ْغ٠ َٓ١ا ِِ ْٕ ُُۜٗ ا َ ََل ۪دُٛ ْغز َ ْخف١َ ٌِ ُْ ُ٘ سُٚ
 َِبَٚ َُْٚغِش٠  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ُْ ُٙ ب َث١َ َْ ِثٛش
ُ ََُْْٕٛث٠ ُْ ُٙ َِّٔا َ اََل ا
َ صذ
سُٚ
ِ ُ ِثزَا١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٍُِٕٛ ُ ْؼ٠
ِ د اٌصذ
Bilin ki onlar, O’ndan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman
neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da O bilir.

(Nahl 16/23)

ُۜ ٍُِٕ ُ ْؼ٠  َِبَٚ َُْٚغِش٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠ ََّللا
َٓ٠ُ ِذت ْاٌ ُّ ْغز َ ْى ِج ۪ش٠ َْ أَُِّٗ ََلٛ
ََل َج َش ََ ا َ َّْ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.

(Ta Ha 20/7)

ٝا َ ْخ َٰفَٚ غ َِّش
ّ ٌَ ْؼٍَ ُُ ا٠ َُّٗٔ ِي فَ ِبْٛ َ ْش ثِ ْبٌمَٙ ا ِْْ ر َ ْجَٚ
Sözünü açıktan söylesen de, Allah sırları da en gizlisini de bilir.

(İbrahim 14/38)

ِٟ ََل فَٚ ض
 هٍَٝ َػٝ ْخ َٰف٠َ  َِبَٚ ُٓ ُۜ ٍِ  َِب ُٔ ْؼَٚ ٟ َ۪سثَّ إَب أَِّ َه ر َ ْؼٍَ ُُ َِب ُٔ ْخف
ِ  ْاَلَ ْسِٟءٍ فَٟ
ْ َّللاِ ِِ ْٓ ش
بء
َّ ٌا
ِ َّغ ا
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

(Tegabun 64/4)

ُۜ ٍُِٕ  َِب ر ُ ْؼَٚ ََْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغِش٠َٚ ض
د
ِ ُ ثِزَا١ ٍ۪ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠
 هَٚ َْٛ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ َُّللا
سُٚ
ِ اٌصذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah’tır.

(Mülk 67/14)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ َ ْؼٍَ ُُ َِ ْٓ َخ ٍَ ُۜك٠َ ا َ ََل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.
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(Kaf 50/16)

 ِذ٠ ۪سَٛ ٌ ِٗ ِِ ْٓ َد ْج ًِ ْا١ْ ٌَِة ا
ُ ٔ َْذ ُٓ ا َ ْل َشَٚ ُٗغ
ُ ط ِث۪ٗ َٔ ْف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
ُ ِٛ  ْعَٛ ُ َٔ ْؼٍَ ُُ َِب رَٚ َْغب
َ ْٔ اَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Enam 6/103)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ ُۘ ص
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ بس
َ ُ ْذ ِسنُ ْاَلَ ْث٠ َٛ َُ٘ٚ بس
َ ََل ر ُ ْذ ِس ُوُٗ ْاَلَ ْث
َ ص
Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Lokman 31/16)

ِٟ فْٚ َ د ا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ فْٚ َ ص ْخ َشحٍ ا
َ ٟ ۪ب ا ِْْ ر َهُ ِِثْمَب َي َدجَّ ٍخ ِِ ْٓ خ َْشدَ ٍي فَز َ ُى ْٓ فَٙ أَِّ اٟ
َّ َُٕب ث٠َ
ُۜ ب هَٙ د ِث
ش١ف خ َ۪ج١َّللاَ ٌَ ۪ط
ِ ْ أ٠َ ض
َّللاُ ا َِّْ ه
ِ ْاَلَ ْس
Lokman: "Oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut
yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah latiftir; en ince ayrıntıyı bilir, habirdir; her şeyin iç
yüzünü bilir."

(Bakara 2/284)

ُۜ ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ِٗ ُ َذب ِع ْج ُى ُْ ِث٠ ُُٖٛ ر ُ ْخفْٚ َ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ اٟا َِب ف۪ اُٚ ا ِْْ ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِِٟ هّٰللِ َِب ف
ُۜ ه
ش٠ ۪ءٍ لَذَٟ
َ ا٠َ ْٓ َِ ِة
ََ ا٠ ْٓ َّ ٌِ  ْغ ِف ُش١َ ََّللاُ ف
ُ ُّ َؼز٠َٚ شب ُء
 هَٚ شب ُۜ ُء
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

(Mülk 67/15)

ً ٌَُض ر
ُ ٌٕ ِٗ ا١ْ ٌَِاَٚ ُٗۜ ۪ ا ِِ ْٓ ِس ْص ِلٍُٛ ُوَٚ بَٙ  ََِٕب ِو ِجٟ ۪ا فٛش
ُ ِب
سٛ
ْ ََل فٛ
ُ ش
َ  َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَلَ ْسٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Yeryüzünü size boyun eğdiren de O'dur. Üzerinde dolaşın ve rızkından yiyin, O’nun huzurunda
toplanacaksınız.
(Casiye 45/13)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ؼًب ِِ ْٕ ُُۜٗ ا َِّْ ف١ّ۪ ض َج
ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ِف
ِ  ْاَلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
َ َٚ
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ
O göklerde ve yerde olan her şeyi, onayı dâhilinde hizmetinize vermiştir. Bunda, düşünen bir topluluk için
göstergeler vardır.
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(İbrahim 14/32)

َه
د
ِ بء اَِب ًء َفب َ ْخ َش َج ِث۪ٗ َِِٓ اٌث َّ َّ َشا
ِ اَٛ ََّّٰ َخ ٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َّ ٌا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٚ ض
ِ َّغ ا
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
بس
َ َٚ ۪ٖ ْاٌ َج ْذ ِش ِثب َ ِْ ِشٟ ِفٞ
َ َٚ ُْ ِس ْصلًب ٌَ ُى
َ َٙ ْٔ َع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاَل
َ ع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاٌفُ ٍْ َه ٌِز َ ْج ِش
Allah, gökleri ve yeri yaratmış olandır. Gökten su indirir, size rızık olsun diye onunla yerden ürünler çıkarır.
Emriyle denizde yüzüp gitmesi için gemileri hizmetinize vermiştir. Irmakları da hizmetinize vermiştir.

(İbrahim 14/33)

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

(İbrahim 14/34)

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

(Nahl 16/14)

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

(Nahl 16/15)

َُْٚزَذْٙ َ عجُ ًَل ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر
ُ َٚ بسا
ً َٙ ْٔ َ اَٚ ُْ ذَ ِث ُى١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاَلَ ْسٟ ِفٝا َ ٌْ َٰمَٚ
َ ا ِعَٚ ض َس
Sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen dağlar yerleştirdi. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için de
ırmaklar ve yollar koydu.

(Nahl 16/16)

ٍ ُۜ  َػ ََل َِبَٚ
َُْٚزَذْٙ ٠َ ُْ ُ٘ ُِ  ِثبٌَّٕ ْجَٚ د
Birçok işaretler ve yıldızlarla yollarını bulurlar.

(Nahl 16/17)

ََْٚ ْخٍُ ُۜ ُك اَفَ ََل رَزَ َّو ُش٠ َ ْخٍُ ُك َو َّ ْٓ ََل٠ ْٓ َّ َاَف
Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?
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(Mülk 67/16)

سٛ
َّ ٌ اَِٟءا َ ِِ ْٕز ُ ُْ َِ ْٓ ف
ِ َّغ ا
ُ ُّ َ  رٟ
َ ِف ثِ ُى ُُ ْاَلَ ْس
َ َ ْخغ٠ ْْ َ بء ا
َ ِ٘ ض فَ ِبرَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?
(İsra 17/68)

ً ۪وَٚ ُْ ا ٌَ ُىُٚ بصجًب ث ُ َُّ ََل ر َ ِجذ
َل١
ِ  ُى ُْ َد١ْ ٍَػ
َ ًَ ُ ْش ِع٠ ْٚ َ ت ْاٌ َج ِ ّش ا
َ ِٔ ِف ِث ُى ُْ َجب
َ  ْخغ٠َ ْْ َ اَفَب َ ِِ ْٕز ُ ُْ ا
Karada bir yerdeyken de Allah sizi yere batırabilir ya da üzerinize taş toprak savuran bir kasırga gönderebilir.
Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Bunlara karşı güvende misiniz?

(İsra 17/69)

ُ ْغ ِشلَ ُى ُْ ِث َّب١َخِ ف٠اٌش
ّ ۪ َِِٓ بصفًب
ِ َ ُى ُْ ل١ْ ٍَُ ْش ِع ًَ َػ١َ فٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ  ِٗ ر١ ۪ذَ ُو ُْ ف١ُ ۪ؼ٠ ْْ َ ا َ َْ ا َ ِِ ْٕز ُ ُْ ا
ؼًب١َٕب ِث۪ٗ ر َ ۪ج١ْ ٍَا ٌَ ُى ُْ َػَُٚوفَ ْشر ُ ُْ ث ُ َُّ ََل ر َ ِجذ
Yahut sizi bir kere daha denize döndürüp üzerinize şiddetli bir fırtına gönderebilir ve nankörlüğünüz sebebiyle
sizi boğabilir. Sonra bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Bütün bunlara karşı güvende misiniz?

(Hac 22/65)

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

(Yusuf 12/107)

ََْٚ ْشؼُ ُش٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ًغب َػخُ ثَ ْغزَخ
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرْٚ َ َّللاِ ا
ة ه
ِ َخ ِِ ْٓ َػزَا١ ُْ غَب ِشُٙ َ١ِا ا َ ْْ رَأْرُٕٛاَفَب َ ِِ ا
Allah’ın azabının kendilerini kuşatmasına veya beklemedikleri bir anda son saatin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi var?

(Mülk 67/17)

ش٠
َّ ٌ اِٟا َ َْ ا َ ِِ ْٕز ُ ُْ َِ ْٓ ف
ِ َّغ ا
ِ  ُى ُْ َد١ْ ٍَُ ْش ِع ًَ َػ٠ ْْ َ بء ا
َ َبصجً ُۜب ف
ِ ْ۪ف َٔز
َ ١َْ َوُّٛ ٍَغز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz?
Tarafımdan uyarılan kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.
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(Enfal 8/32)

ِٚ َ بء ا
َ  ْاٌ َذ َّك ِِ ْٓ ِػ ْٕذَٛ ُ٘  َُّ ا ِْْ َوبَْ َٰ٘زَاُٙ ا اٌٍهٌُٛاِ ْر لَبَٚ
َّ ٌبسح ً َِِٓ ا
ِ َّغ ا
َ َٕب ِد َج١ْ ٍَِن فَب َ ِْ ِط ْش َػ
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ائْ ِزَٕب ِث َؼزَا
Bir zamanlar da şöyle demişlerdi: “Ey Allah! Eğer bu senin katından bir gerçek ise durma; gökten üstümüze taş
yağdır, ya da bizi acıklı bir azaba çarptır.”

(Sebe 34/9)

ُۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
ُُ ِٙ ِف ِث
َّ ٌ ُْ َِِٓ اُٙ َ َِب خ ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١َ َِب ثٌَِٰٝ ا اْٚ َ َش٠ ُْ ٍََاَف
ِ َّغ ا
ْ ض ا ِْْ َٔشَأ ْ ٔ َْخغ
ْ  ُٔ ْغ ِمْٚ َ ض ا
ت
َّ ٌغفًب َِِٓ ا
ِ ُۜ َّغ ا
ٍ ١ ُِ۪ٕ ػ ْج ٍذ
َ ًِّ َخً ٌِ ُى٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪بء ا َِّْ ف
َ  ُْ ِوِٙ ١ْ ٍَػ َػ
َ ْاَلَ ْس
Bunlar, önlerindeki ve arkalarındaki göğe ve yere bakmadılar mı? Gerek görürsek bu insanları yere batırır veya
gökten başlarına parçalar düşürürüz. Bunda, Allah'a yönelen her kul için deliller vardır.

(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.”

(Enam 6/47)

َّ َُ ْٛ ٍََهُ ا ََِّل ْاٌمْٙ ُ٠ ًَْ ٘ ً  َشحْٙ  َجْٚ َ َّللاِ َث ْغزَخً ا
َُّْٛ ٌِ اٌظب
ُ َ ػز
اة ه
َ ُْ  ُى١ز َ ُى ُْ ا ِْْ ا َ َٰر٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
De ki: “Kendinize baktınız mı? Allah'ın azabı, hiç beklenmeyen bir anda ya da önceden belli olacak bir şekilde
size gelse, yanlış yapan o topluluklardan başkası mı etkisizleştirilir?”

(Mülk 67/18)

ش١
َ ٌََّمَ ْذ َوزَٚ
ِ ْ۪ف َوبَْ َٔى
َ ١ ُْ فَ َىِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları nasıl da tanınmaz hale getirmiştim!
(Sebe 34/45)

ش١
ُ ا ُسَُٕٛب ُ٘ ُْ فَ َىزَّث١ْ َ َبس اَِب َٰار
َ َّ َوزَٚ
َ ا ِِ ْؼشُٛ َِب َثٍَغَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ فَ َىٟ۠ ٍ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.
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(Fatır 35/25)

ة
ِ َّٕب١ِ  ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
ُ  ُْ ُسُٙ ْ ُْ اَجب َءرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ  ِث ْبٌ ِىزَبَٚ  ِثبٌضثُ ِشَٚ د
َ َّن فَمَ ْذ َوزٛ
ش١
ِ ُّ۪ٕ ٌْا
Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Hâlbuki elçileri onlara
belgelerle ve kitaplarla gelmişlerdi.

(Fatır 35/26)

ش١
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ا فَ َىَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ث ُ َُّ ا َ َخ ْزدُ اٌَّز
Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl da tanınmaz hale getirdim!

(Mülk 67/19)

َّ ٌَِٝا اْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ٍ صابفَّب
َ ًِّ اٌش ْدَّٰ ُۜ ُٓ أَُِّٗ ثِ ُى
ٍءْٟ ش
َّ  َّٓ ا ََِّلُٙ ُ ّْ ِغ ُى٠ َ ْمجِع َُْۜٓ َِب٠َٚ د
َ ُْ ُٙ َلْٛ َ ِْش ف١اٌط
ش١ثَ ۪ص
Üstlerinde sıralar halinde uçuşan kuşları, kanatlarını çekerken görmediler mi? Onları,
Rahman’dan başka hiç kimse o çizgide tutamaz. Her şeyi gören O’dur.
(Nahl 16/79)

ُۜ  َّٓ ا ََِّل هُٙ ُ ّْ ِغ ُى٠ بء َِب
َّ ٌَِٝا اْٚ َ َش٠ ُْ ٌََا
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ َّ۪للاُ ا َِّْ ف
ٍ غ َّخ َشا
د
َّ ٌ اِٛ ّ  َجٟ ۪د ف
ِ ُۜ َّغ ا
َ ُِ  ِْش١اٌط
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ ٌَِم
Allah’a boyun eğerek gök boşluğunda uçan kuşları görmediler mi? Bunları orada Allah’tan başkası tutamaz. İşte
bunda düşünen bir topluluk için belgeler vardır.

(Mülk 67/20)

ُ ٟ َْ۪ ا ََِّل فٚاٌش ْدَّٰ ُۜ ِٓ ا ِِْ ْاٌ َىب ِف ُش
سٚ
َّ ُْٚ
ُ ْٕ ٠َ ُْ  ُج ْٕذ ٌَ ُىَٛ ُ٘ ٞ ۪ا َ َِّ ْٓ َٰ٘زَا اٌَّز
ٍ غ ُش
ِ ص ُش ُو ُْ ِِ ْٓ د
Rahman ile aranıza girip size yardım için kenetlenmiş olanlar kimlermiş? Kâfirler bile bile
aldanmışlık içinde olurlar.
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(Yasin 36/74)

ُۜ ص ُش
َْٚ
ْ هُٚ
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُٙ ٍَّخً ٌَ َؼَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
ِ ا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
Belki yardımları olur diye, Allah ile aralarına koydukları ilahlar edindiler.

(Yasin 36/75)

َْٚع ُش
ْ َٔ َُْٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ ََل
َ  ُْ ُج ْٕذ ُِ ْذُٙ ٌَ ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ص َش
Oysa onların yardıma güçleri yetmez. Ama bunlar onlar için hazır asker gibidirler.

(Kamer 54/44)

صش
ِ َ غ ُِ ْٕز١ّ۪ َْ ٔ َْذ ُٓ َجٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
Yoksa bunlar: “Biz birbiriyle kenetlenmiş bir topluluğuz” mu diyorlar?

(Kamer 54/45)

َْ اٌذثُ َشٌَٛٛ ُ٠َٚ ضَ َُ ْاٌ َج ّْ ُغْٙ ُ١ع
َ
O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp gidecektir.

(Mülk 67/21)

سٛ
ُ ٟ ۪ا فٛغ َه ِس ْصلَُٗ َث ًْ ٌَج
َ ِْ َ  ْش ُصلُ ُى ُْ ا ِْْ ا٠َ ٞ ۪ا َ َِّ ْٓ َٰ٘زَا اٌَّز
ٍ ُُٔفَٚ ٍٛ ّ ُ ػز
Allah rızkı kesse size kim rızık verebilir? Hayır, onlar inadına bir azgınlık ve nefret içindedirler.
(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌ ّْ ٍِهُ ا٠َ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ َّغ ا
ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُج ْاٌ َذ٠ ْٓ َِ َٚ بس
ََُّْٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ََل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُج ْا٠َٚ ذ
َْ هٌَُُٛٛم١غ
َ َُذَثِّ ُش ْاَلَ ِْ ُۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َذ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır.”
diyeceklerdir. De ki: “Hiç çekinmez misiniz?”

(Neml 27/64)

ُۜ ض َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
ُۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠ ْٓ َِّ َ ا
ِ َّغ ا
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ثُ ْشَ٘بَٔ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”
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(Fatır 35/3)

بء
َ َّ ا ِٔ ْؼٚبط ا ْر ُو ُش
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ َِّللا
ِ َّغ ا
 ُْش ه١ك َغ
ذ ه
ُ ٌَّٕب اَٙ ٠َاب ا٠َ
ٍ ٌِ  ُى ُۜ ُْ ٘ ًَْ ِِ ْٓ خَب١ْ ٍََّللاِ َػ
ُۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ
َْٛ رُإْ فَ ُىٝ فَبَٔهَٛ ُۘ ُ٘ ض اََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini düşünün; Allah’ın dışında size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı
var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

(Rum 30/40)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ُْ ُۜ  ُى١١۪ ُ ْذ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  َخٍَمَ ُى ُْ ث ُ َُّ َسصَ لَ ُى ُْ ثٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َه
ُْ َ ْفؼَ ًُ ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى٠ ْٓ َِ ُْ ش َش اَوبئِ ُى
َُْٛ ْش ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َذب
ُ  ُۜ ٍءَٟ
ْ ِِ ْٓ ش
Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Mülk 67/22)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٍَٰٝ ًّب َػ٠ِٛ ع
َ ٟ َ۪ ّْش٠ ْٓ َِّ َ  اٜ۪ٗ ا ا َ ْ٘ َٰذاِٙ  ْجَٚ ٍَٰٝ  ُِ ِىجًّب َػَٟ ّْ ۪ش٠ ْٓ َّ َاَف
Kafasını iyice önüne eğip yürüyen mi yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi hedefi daha iyi
bulur?
(Enam 6/122)

د
ِ  اٌظٍُ َّبِٟبط َو َّ ْٓ َِثٍَُُٗ ف
ِ ٌَّٕ اِٟ ثِ۪ٗ فٟ َ۪ ّْش٠ ساٛ
ً ُٔ ٌَُٗ  َجؼَ ٍَْٕبَٚ َُٖٕب١ْ َ١زًب فَب َ ْد١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش٠ِ  ُۜب َو َٰز ٌِ َه ُصَٙ ْٕ ِِ ٍَبسج
ِ ْظ ثِخ
َ ١ٌَ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(İsra 17/84)

ً ع ۪ج
َل١
َ ٜ ا َ ْ٘ َٰذَٛ ُ٘ ْٓ َّ  شَب ِوٍَ ِز ۪ ُۜٗ فَ َشث ُى ُْ ا َ ْػٍَ ُُ ِثٍَٰٝ  ْؼ َّ ًُ َػ٠َ ًٌّ لُ ًْ ُو
De ki: “Herkes hedefine göre davranır. Sonra kimin yolunun daha doğru olduğunu en iyi Rabbiniz bilir.”

(Necm 53/59)

َُْٛث ر َ ْؼ َجج
ِ ٠ ۪اَفَ ِّ ْٓ َٰ٘زَا ْاٌ َذذ
Yoksa bu sözler sizi şaşırtıyor mu?
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(Necm 53/60)

ْ َ رَٚ
َْٛ ََل ر َ ْج ُىَٚ َْٛع َذ ُى
Ağlayacağınıza gülüyor musunuz?

(Necm 53/61)

َُْٚبِذ
ِ ع
َ ُْ ُ ا َ ْٔزَٚ
Üstelik dik kafalısınız.

(Necm 53/62)

اُٚا ْػجُذَٚ ِا ِ هّٰللُٚفَب ْع ُجذ
Hemen Allah’a secde edin ve kulluğu O’na yapın.

(Mülk 67/23)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِذَ ُۜح َ لَٚ بس
َ ْٔ َ  اٞ اٌَّز۪ اَٛ ُ٘ ًْ ُل
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َجؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ُْ شب َ ُو
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
De ki: “Sizi var eden; size dinleme, ileri görüşlü olma özelliği veren ve gönüllerinizi oluşturan
O’dur. Görevlerinizi ne kadar az yapıyorsunuz!”
(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْخ َش َج ُى ُْ ِِ ْٓ ث
بس
َ َُّْٛ ٍَبرِ ُى ُْ ََل ر َ ْؼَٙ َِّ ُ ْ اٛ
َّ ٌ َجؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ْـًٔب١ش
 هَٚ
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
ِ ط
َْٚ ْاَلَ ْفـِذَح َ ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Secde 32/7)

ٓ١
َ ًَّ غَٓ ُو
ِ ْ َ َثذَا َ خ ٍَْكَٚ َُٗءٍ َخٍَمْٟ ش
َ ْٔ اَل
َ  ا َ ْدٞاٌََّز۪ ا
ٍ بْ ِِ ْٓ ۪غ
ِ غ
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.

(Secde 32/8)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ ٍَُٗث ُ َُّ َجؼَ ًَ َٔ ْغ
ٍ ۪ٙ َِ ٍع ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ اَِبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.
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(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِذَ ُۜح َ لَٚ بس
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗدٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛع ه
َ َُّ ُ ث
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Mülk 67/24)

َْٚ ِٗ ر ُ ْذش َُش١ْ ٌَِاَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟ رَ َسا َ ُو ُْ فٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ ًْ ُل
De ki: “Toprağa sizi tohum gibi eken O'dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.”
(Araf 7/25)

َْٛب ر ُ ْخ َش ُجَٙ ْٕ ِِ َٚ َُْٛرُّٛ َ ب رَٙ ١ ۪فَٚ َْْٛ ١َ ب ر َ ْذَٙ ١ ۪لَب َي ف
Dedi ki. “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُج ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪ؼَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.

(Nuh 71/17)

ض َٔجَبرًب
 هَٚ
ِ َّللاُ ا َ ْٔجَز َ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْس
Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah’tır.

(Nuh 71/18)

ُ ْخ ِش ُج ُى ُْ ا ِْخ َشا ًجب٠َٚ بَٙ ١ ۪ذُ ُو ُْ ف١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ ث
Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra topraktan çıkaracaktır.

(Mülk 67/25)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Dediğiniz doğruysa onun ne zaman olacağını da söyleyin.” derler.
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(Yasin 36/48)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ
Bir de şöyle derler: “Doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım, bu vaad ne zaman gerçekleşecek!”

(Yasin 36/49)

ُ ْٕ َ٠ َِب
َُّْٛ ص
ِ َٚ ً َذخ١ْ ص
ّ ِ َ ِخ٠ ُْ َُ٘ٚ ُْ ُ٘ ُادذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َْ ا ََِّلٚظ ُش
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.

(Enbiya 21/38)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ
“Şu sözü verilen gün ne zamanmış?” derler. Doğruysanız, söyleyin.

(Enbiya 21/39)

ُ ْٓ  ََل َػَٚ بس
ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِ٘ سٛ
َ ٌَّٕ ُُ اِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ْٓ َْ َػَٛ ُىف٠ َٓ ََل١ا ۪دَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ ْؼٍَ ُُ اٌَّز٠ ْٛ ٌَ
ِ ُٙ ظ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠
Ayeti görmezlikten gelen kâfirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Sebe 34/29)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ
"İddianız doğruysa bu vaad ne zaman gerçekleşecek?" derler.

(Sebe 34/30)

َُِْٛ  ََل ر َ ْغز َ ْم ِذَٚ ًعب َػخ
َ ُْٕٗ َْ َػٚ ٍَ ََل ر َ ْغزَأ ْ ِخ ُشْٛ َ٠ ُ ؼَبد١ِ۪ ُْ لُ ًْ ٌَ ُى
De ki: "Size söz verilen bir gün var. Onun ne bir saat ertelenmesini ne de öne alınmasını isteyebilirsiniz."

(Neml 27/71)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.

(Neml 27/72)

ٍَُْٛ ر َ ْغز َ ْؼ ِجٞ ۪ط اٌَّز
ُ ِف ٌَ ُى ُْ َث ْؼ
َ َْ َسدٛ ُى٠َ ْْ َ  اٝ لُ ًْ َػغَٰ ا
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de yanı başınızdadır.
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(Mülk 67/26)

ِۖ لُ ًْ أَِّ َّب ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ِػ ْٕذَ ه
ٓ١ش ُِ ۪ج٠ ۪أَِّ اَّب أَ ََ۬ب َٔزَٚ َِّللا
De ki: “O bilgi, Allah katındadır. Ben, sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”
(Araf 7/187)

َٛ ُۜ ُ٘ ب ا ََِّلَٙ ْلزِ اَٛ ٌِ بَٙ ١ٍّ۪ ُ َج٠  ََلّٟب ِػ ْٕذَ َس ۪ثَٙ ُّ ٍْ  ُۜب لُ ًْ أَِّ َّب ِػَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
ُۜ
ْ ٍَُثَم
ُۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
 ُۜب لُ ًْ أَِّ َّبَٙ ْٕ  َػٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟذ ف
ٌّ ٔ ََه َوبََّٔ َه َد ِفٍََُٛٔ ْغـ٠ ً ُى ُْ ا ََِّل ثَ ْغزَخ١ ۪ض ََل رَأْر
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََل
ب ِ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.”

(Ahzab 33/63)

ُۜ ب ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ غب َػ ُۜ ِخ لُ ًْ أَِّ َّب ِػ
ُ غب َػخَ ر َ ُى
جًب٠ْ لَ ۪شٛ
َ ُ ْذ ۪س٠  َِبَٚ َِّللا
َّ ٌه ٌَ َؼ ًَّ ا٠
َّ ٌبط َػ ِٓ ا
ُ ٌََّٕ ْغـٍَُٔ َه ا٠
Sana kıyametin saatini soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır; nerden bileceksin belki de
kıyamet saati yakındır."

(Naziat 79/42)

 ُۜبَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

 ُۜبَٙ ٠ذ ِِ ْٓ ِر ْو َٰش
َ ْٔ َ ُ ا١
َ ۪ف
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

 ُۜبَٙ ١ ََٰٙ َس ِثّ َه ُِ ْٕزٌَِٰٝ ا
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.

(Naziat 79/45)

 ُۜبَٙ ١َ ْخ َٰش٠ ْٓ َِ ذ ُِ ْٕز ُِس
َ ْٔ َ أَِّ اَّب ا
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.
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(Mülk 67/27)

ْ َٔـ١ُٖ ُص ٌْفَخً ۪ اعْٚ َ فٍََ َّّب َسا
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ رَذَّػٞ ۪ ًَ َٰ٘زَا اٌَّز١ ۪لَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪ٖ اٌَّزٛ ُجُٚ ذ
O tehdidi yakından görünce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin yüzleri fenalaşır ve onlara
“Öğrenmek istediğiniz şey budur.” denir.
(Zariyat 51/12)

ٓ٠
ِ ُۜ ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ََّْب٠ََْ اٍََُٛٔ ْغـ٠
Hesap verme günü ne zaman diye sorarlar.

(Zariyat 51/13)

ََُُْٕٛ ْفز٠ بس
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ََ ُ٘ ُْ َػْٛ ٠َ
Sordukları, kendilerinin ateşte yanacakları gündür!

(Zariyat 51/14)

ٍَُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ثِ۪ٗ ر َ ْغز َ ْؼ ِجٞ ۪ا فِزَْٕز َ ُى ُۜ ُْ َٰ٘زَا اٌَّزُٛلُٚر
O gün onlara; “Yaktığınız ateşin tadına varın; bir an önce gelmesini istediğiniz işte bu” denecek.

(Enbiya 21/39)

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

(Mülk 67/28)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ َٓ ِِ ْٓ َػزَا٠ش ْاٌ َىب ِف ۪ش١
 هٟ
ُ ُ ۪ج٠ ْٓ َّ َ َس ِد ََّٕب فْٚ َ  اٟ
َ  َِ ْٓ َِ ِؼَٚ َُّللا
َ ِٕ ز ُ ُْ ا ِْْ ا َ ٍَْ٘ َى٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
De ki: “Düşünsenize, Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse veya iyilikte bulunsa, her
iki durumda da siz kâfirleri acıklı azaptan kim kurtarabilir?”
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(Tevbe 9/52)

ة
ٍ َّللاُ ِثؼَزَا
ُ ٔ َْذ ُٓ َٔز َ َشثَٚ ِْٓ ُۜ ١١َ َٕ ْاٌ ُذ ْغََْٜ ِث إَب ا اََِّل ا ِْدذٛص
 َج ُى ُُ ه١ُ ۪ص٠ ْْ َ َّص ِث ُى ُْ ا
ُ َّلُ ًْ ٘ ًَْ ر َ َشث
َْٛص
ُ ِّا أَِّب َِ َؼ ُى ُْ ُِز َ َشثٛص
ُٕ َُۘب فَز َ َشثَّ ا٠ ۪ذ٠ْ َ  ِثبْٚ َ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذٖ۪ ا ا
De ki “Bizim için iki iyilikten biri dışında bir beklentiniz mi var? Bu arada biz de ya kendi katından ya da bizim
elimizle Allah’ın sizi cezalandırmasını bekliyoruz. Haydi, bekleyin; sizinle birlikte biz de bekliyoruz.”

(Cin 72/21)

شذًا
َ  ََل َسَٚ ظ ًّشا
َ ُْ  اََل ا َ ِْ ٍِهُ ٌَ ُىّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”

(Cin 72/22)

 ِ۪ٔٗ ُِ ٍْز َ َذذًاٌَُٚ ْٓ ا َ ِجذَ ِِ ْٓ دَٚ َّللاِ ا َ َدذ
 َِِٓ هٟ ۪ٔش١
َ ُ ۪ج٠ ْٓ ٌَ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
De ki “Hiç kimse beni Allah’tan kurtaramaz. O’ndan başka bir sığınak da bulamam.

(Cin 72/23)

ً ا ََِّل ثَ ََل
بَٙ ا١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
غب َِِٓ ه
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ ُٗۜ ۪ ِع َبَلر
َ  ِسَٚ َِّللا
َ ٔ ٌَُٗ َِّْ ٌَُٗ فَبٛع
اَثَذ ًُۜا
Benim görevim, Allah'tan geleni, O’nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah’a ve elçisine karşı gelirse
yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.

(Cin 72/24)

اَلًَ َػذَدًاَٚ َبص ًشا
ْ َ َْ َِ ْٓ اُّٛ ٍََ ْؼ١غ
ُ َظؼ
ِ ٔف
َ ََْ فُٚ  َػذُٛ٠ ا َِبْٚ َ  اِرَا َساَٝدزاه
Bu gibiler tehdit edildikleri azabı görünce, kimin yardımcısının daha zayıf ve daha az sayıda olduğunu
öğreneceklerdir.”

(Yunus 10/46)

 َِبٍَٰٝ ذ َػ١َ۪ٙ َّللاُ ش
 ُْ ث ُ َُّ هُٙ َُٕب َِ ْش ِجؼ١ْ ٌَََّٕ َه فَ ِب١َّفَٛ َ  َٔزْٚ َ  َٔ ِؼذ ُ ُ٘ ُْ اٞ ۪ط اٌَّز
َ َّٕ َه َث ْؼ٠َ اِ َِّب ُٔ ِشَٚ
ٍَُْٛ ْف َؼ٠َ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bize olacaktır. Üstelik
yaptıkları her şeyin şahidi Allah’tır.

26

(Mülk 67/29)

ٓ١
َّ َٛ ُ٘ ًْ ُل
َ ٟ ۪ فَٛ ُ٘ ْٓ َِ َُّْٛ ٍَغز َ ْؼ
َ َ َّو ٍَْٕب فَٛ َ  ِٗ ر١ْ ٍَ َػَٚ ِ۪ٗاٌش ْدَّٰ ُٓ َٰا ََِّٕب ث
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
De ki: “İyiliği sonsuz olan O'dur; biz O'na inanıp güvendik ve O'nu kendimize vekil ettik. Açık
bir sapıklık içinde olanın kim olduğunu yakında öğrenirsiniz.”
(Ta Ha 20/134)

ً ع
ْٓ ِِ َبرِ َه٠َل فََٕزَّجِ َغ َٰاٛ
َ ٍْ ع
ُ َٕب َس١ْ ٌَِذ ا
ٍ  ا َ أَّب ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ُ٘ ُْ ثِؼَزَاْٛ ٌََٚ
َ  اََل ا َ ْسْٛ ٌَ ا َسثََّٕبٌُٛة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ٌَمَب
ٜٔ َْخ َٰضَٚ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔ ِز َّي
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki: “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.”

(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.”

(Mülk 67/30)

ٓ١
ْ َ ز ُ ُْ ا ِْْ ا٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
ٍ  ُى ُْ ِث اَّبءٍ َِ ۪ؼ١ ۪أْر٠َ ْٓ َّ َ ًسا فَْٛ صجَ َخ اَِب َ۬ ُؤ ُو ُْ غ
De ki: “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”
(Vakıa 56/68)

ُۜ  ر َ ْش َشثٞ ۪ز ُ ُُ ْاٌ اَّب َء اٌَّز٠ْ َ اَفَ َشا
َُْٛ
İçmekte olduğunuz suya baktınız mı?

(Vakıa 56/69)

ٌَُُْٖٛ َِِٓ ْاٌ ُّ ْض ِْ ا َ َْ ٔ َْذ ُٓ ْاٌ ُّ ْٕ ِضُّٛ ُ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا َ ْٔضَ ٌْز
Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz?

(Hicr 15/21)

َٛ
َ ْٓ ِِ ِْْ اَٚ
ٍ ٍُ َِب ُٕٔ ِ َّضٌُٗاُ ا ََِّل ِثمَذَ ٍس َِ ْؼَٚ ُُٗۘ ُِٕءٍ ا ََِّل ِػ ْٕذََٔب خ اََضائْٟ ش
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.
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(Hicr 15/22)

َٓ١ َ۪ٔبص
َّ ٌا ِل َخ فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ اَٛ ٌَ ب َح٠َ اٌش
ِ َّغ ا
ّ ِ ع ٍَْٕب
َ ا َ ْسَٚ
ِ  اَِب ا َ ْٔز ُ ُْ ٌَُٗ ِثخَٚ ُُّٖٛ َٕب ُو١ْ َبء اَِب ًء فَب َ ْعم
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.

28

