KALEM SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
ػٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِث ْس ِى
ىِٛ انش ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah‟ın adıyla

(Kalem 68/1)

ُ  ْسَٚ ٌٓ َٔ ْانمَهَ ِى َٔ َيب
ٌَٔط ُش
NUN! Kaleme ve onun yazdıklarına çok dikkat edin!
(Alak 96/1)

َاِ ْل َشأْ ِثب ْس ِى َس ِثّ َك انَّز۪ ٘ َخهَك
Rabbinin adıyla oku, yaratan O’dur!

(Alak 96/2)

ك
ِ ْ ََخهَك
َ َْ اْل
ٍ َسبٌَ ِي ٍْ َػه
O, insanları birbirine bağlı olarak yaratmıştır.

(Alak 96/3)

اِ ْل َشأْ َٔ َسث َُّك ْاْلَ ْك َش ُو
Oku! Rabbin en iyi ikramın sahibidir.

(Alak 96/4)

اَنَّز۪ ٘ َػهَّ َى ثِ ْبنمَهَ ِى
O, kalemle öğretmiştir;
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(Alak 96/5)

 ْؼ َه ْىَٚ سبٌَ َيب نَ ْى
ِ ْ َػهَّ َى
َ َْ اْل
O insana, bilmediği şeyleri öğretmiştir.

(Lokman 31/27)

ْ َس ْج َؼخُ ا َ ْث ُح ٍش َيب ََ ِفذ
د
َ ٍْ ض ِي
ِ  ْاْلَ ْسَِٙٔنَ ْٕ ا َ ٌَّ َيب ف
َ َِ۪ ًُذُُِّ ِي ٍْ ثَ ْؼ ِذٚ ش َج َشحٍ ا َ ْل ََل ٌو َٔ ْانجَ ْح ُش
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
 ٌىٛض َح ۪كٚ
َّللاِ ا ٌَِّ ه
َك ِه ًَبدُ ه
Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve arkasından yedi deniz eklense yine de Allah'ın sözleri
bitmez. Allah güçlüdür, doğru karar verir.

(Kehf 18/109)

 َٔنَ ْٕ ِجئَُْبّٙ نََُ ِفذَ ْان َج ْح ُش لَ ْج َم ا َ ٌْ ر َ ُْفَذَ َك ِه ًَبدُ َس ۪ثّٙد َس ۪ث
ِ لُ ْم نَ ْٕ َكبٌَ ْان َج ْح ُش ِيذَادًا ِن َك ِه ًَب
ِث ًِثْ ِهّ۪ َيذَدًا
De ki: "Rabbimin kelimeleri için denizler mürekkep olsaydı, bir o kadarını daha ona katsaydık, Rabbimin
kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi."

(Kalem 68/2)

ٌٕ
َ َْ َ َٓيب ا
ٍ ُُذ ثُِِ ْؼ ًَ ِخ َس ِثّ َك ِث ًَ ْج
Rabbinin nimeti sayesinde sen, cinlerin etkisinde değilsin.
(Hicr 15/6)

ٌ ُُ ِّ ان ِزّ ْك ُش اََِّ َك نَ ًَ ْجْٛ َُّ َٓب انَّز۪ ٘ َُ ِ ّض َل َػهَٚٓب اَٚ َٔلَبنُٕا
ٌٕ
Dediler ki: “Ey kendisine Zikir indirilen kişi! Sen tamamen cinlerin etkisindesin.

(Hicr 15/7)

ٍَٛ ۪صبدِل
َ ُْ َُب ثِ ْبن ًَ َٰ ٓهئِ َك ِخ ا ٌِْ ُكٛ ۪نَ ْٕ َيب رَأْر
َّ ذ ِيٍَ ان
Söylediğin doğruysa bize melekleri getirsene?”

(Hicr 15/8)

ٓ
َ ُْ ك َٔ َيب َكب َُٕٓا اِرًا ُي
ٍَٚظ ۪ش
ِ ّ َيب َُُ ِ َّض ُل ْان ًَ َٰهئِ َكخَ ا َِّْل ِث ْبن َح
Biz melekleri sadece gerçek bir iş sebebiyle göndeririz. Gönderdikten sonra da onlara artık süre tanınmaz.
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(Hicr 15/9)

ُ اََِّب َ َْح ٍُ َ ََّض ْنَُب ان ِزّ ْك َش َٔاََِّب نَُّ نَ َحب ِف
ٌَٕظ
Bütün Zikirleri Biz indirdik Biz! Onları özenle koruyacak olan da elbette Biziz!

(Müminun 23/70)

ٌَُْٕ بس
ِ ك َك
ِ ّ ك َٔا َ ْكث َ ُش ُْ ْى ِن ْه َح
ِ ّ َمُٕنٌَُٕ ثِّ۪ ِجَُّخٌ ثَ ْم َٓجب َء ُْ ْى ثِ ْبن َحٚ ا َ ْو
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.

(Tur 52/29)

ٌٕ
ِ ًَ ذ ثُِِ ْؼ
َ َْ َ فَزَ ِ ّك ْش فَ ًَٓب ا
ٍ ُُذ َس ِثّ َك ِث َكب ِْ ٍٍ َٔ َْل َي ْج
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan birisin ne
de cinlerin etkisindesin.

(Araf 7/184)

ٌ ش ُي ۪جٚ
ٍٛ
ِ ص
ٌ ۪بح ِج ِٓ ْى ِي ٍْ ِجَُّ ٍخ ا ٌِْ ُْ َٕ ا َِّْل ََز
َ َزَفَ َّك ُشٔا َيب ِثٚ ا َ َٔنَ ْى
Hiç düşünmezler mi ki onları doğruya çağıran arkadaşlarında delilik yoktur. O, doğruları açıklayan bir
uyarıcıdır, o kadar.

(Sebe 34/46)

۠ ظ ُك ْى ِث َٕا ِحذَحٍ ا َ ٌْ رَمُٕ ُيٕا ِ هّٰللِ َيثْ َُٰٗ َٔفُ َشا َٰدٖ ث ُ َّى رَزَفَ َّك ُش
ُ لُ ْم اََِّ ًَٓب ا َ ِػ
بح ِج ُك ْى ِي ٍْ ِجَُّ ٍخ
ِ ص
َ ِٔا َيب ث
 ٍذٚ ۪شذ
َ ة
ٍ ػزَا
ٌ ۪ا ٌِْ ُْ َٕ ا َِّْل ََز
َ ٘
ْ ََذٚ ٍََْٛش نَ ُك ْى ثٚ
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."

(Kalem 68/3)

َ َٔا ٌَِّ نَ َك َْلَ ْج ًشا
ٌٕ
ٍ ًُُْ  َْش َيٛغ
Senin için tükenmek bilmeyen bir ödül var.
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(Kalem 68/4)

ىٍٛ ك َػ ۪ظ
ٍ َُٔاََِّ َك نَؼَ َٰهٗ ُخه
Sen çok güçlü bir kişiliğe sahipsin.

(Kalem 68/5)

ٌَْٔص ُش
ِ ُجَٚٔ ْص ُش
ِ سزُج
َ َف
Yakında göreceksin, onlar da görecekler.
(Saffat 37/178)

ٍٛ
َ َٔر َ َٕ َّل
ٍ ػ ُْ ُٓ ْى َحزهٗ ۪ح
Evet, sen bir süreye kadar onlarla ilgilenme de,

(Saffat 37/179)

ٌَْٔص ُش
ِ ُجٚ ف
ِ َٔاَث
َ َْص ْش ف
َ ْٕ س
Neler yaptıklarını gör; yakında onlar da göreceklerdir.

(Kalem 68/6)

ُ ُ ّ ُك ُى ْان ًَ ْفزِٚ َ ثِب
ٌٕ
Şeytanın etkisine giren kimmiş?
(Şuara 26/210)

َّ ذ ثِ ِّ ان
ْ ََٔ َيب رَُ ََّضن
ُ بغ
ٍٛ
۪ َٛش
Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.

(Şuara 26/211)

ٌَُٕؼَٛ ْسز َ ۪طٚ  نَ ُٓ ْى َٔ َيبَٙ ُْجَ ۪غٚ َٔ َيب
Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.
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(Tekvir 81/19)

ىٍٚ سٕ ٍل َك ۪ش
ُ اََُِّّ نَمَ ْٕ ُل َس
Kur’ân değerli bir elçinin ilettiği sözdür,

(Tekvir 81/20)

ٍٛ
ٍ ر۪ ٘ لُ َّٕحٍ ِػ ُْذَ رِ٘ ْان َؼ ْش ِش َي ۪ك
Arşın sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

َ ُي
ٍٛ
ٍ طبعٍ ث َ َّى ا َ ۪ي
Orada saygı gören, güvenilir elçinin ilettiği sözdür.

(Tekvir 81/22)

ٌٕ
ِ ص
َ َٔ َيب
ٍ ُُبحجُ ُك ْى ثِ ًَ ْج
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.

(Tekvir 81/23)

ٍٛ
ِ ك ْان ًُ ۪ج
ِ َُٔنَمَ ْذ َس َٰاُِ ِث ْبْلُف
Cebrail’i, o açık ufukta görmüştür.

(Tekvir 81/24)

ٍٛ
ِ ْٛ ََٔ َيب ُْ َٕ َػهَٗ ْانغ
َ ِت ث
ٍ ُ۪ع
O, kendindeki gayb bilgisini kimseden saklamaz.

(Tekvir 81/25)

َ ْٛ ش
ىٍٛ بٌ َس ۪ج
َ َٔ َيب ُْ َٕ ِثمَ ْٕ ِل
ٍ ط
Bu Kur’ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Tekvir 81/26)

ٌٍََُْٕ ر َ ْز َْجَٚفَب
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?
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(Tekvir 81/27)

ًٍَ۪ٛ َا ٌِْ ُْ َٕ ا َِّْل ِر ْك ٌش ِن ْه َؼبن
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.

(Kalem 68/7)

ٍَٚ ۪ ِه ۪ ّ۪ۖ َٔ ُْ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث ْبن ًُ ْٓز َذٛس ۪ج
َ ٍْ ًَ ا ٌَِّ َسث ََّك ُْ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث
َ ٍْ ظ َّم َػ
Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir. O, doğru yolda olanları da iyi bilir.
(Nahl 16/125)

َ  ِم َس ِثّ َك ِث ْبن ِح ْك ًَ ِخ َٔ ْان ًَ ْٕ ِػٛس ۪ج
س ٍُ ا ٌَِّ َسث ََّك
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْحٙ
َ ظ ِخ ْان َح
َ ٗع ا َِٰن
َ ِْ ٙ ۪سَُ ِخ َٔ َجبد ِْن ُٓ ْى ِثبنَّز
ٍَٚ ۪ ِهّ۪ َُْٔ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث ْبن ًُ ْٓز َذٛس ۪ج
َ ٍْ ًَ ُْ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث
َ ٍْ ظ َّم َػ
Sen hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin Rabbin,
yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.

(İsra 17/97)

ُ َٓب َء ِي ٍْ دَُِّ۪ٔ ََٔ َْحٛع ِه ْم فَهَ ٍْ ر َ ِجذَ نَ ُٓ ْى ا َ ْٔ ِن
َ ْٕ َوٚ ش ُش ُْ ْى
ْ ُٚ ٍْ َّللاُ فَ ُٓ َٕ ْان ًُ ْٓز َ ِذ َٔ َي
َ ْٓ ِذ هٚ ٍْ َٔ َي
ْ َ ُٓ ْى َج ََُّٓ ُى ُكهَّ ًَب َخجَٰٚٔ ْ ص ًًّب َيأ
شاٛ
ُ  ًَ ِخ َػ َٰهٗ ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ْىَٰٛ ْان ِم
ُ َٔ ًب َٔثُ ْك ًًبًْٛ ػ
ً س ۪ؼ
َ ذ ِص ْدََب ُْ ْى
Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah ile arasında dostlar
bulamazsın. Onları kıyamet günü yüzükoyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir araya getiririz. Yerleşecekleri
yer cehennemdir; ne zaman ateşi azalsa alevini artırırız.

(Necm 53/29)

بَٛ َْ ُّٕح َ انذَٰٛ ُ ِش ْد ا َِّْل ْان َحٚ ض َػ ٍْ َي ٍْ ر َ َٕنهٗ َػ ٍْ ِر ْك ِشََب َٔنَ ْى
ْ فَبَػ ِْش
Bizim zikrimize sırtını dönen ve dünya yaşayışından başkasını istemeyen kimseyle arana mesafe koy.

(Necm 53/30)

ٖ ِهّ۪ َٔ ُْ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث ًَ ٍِ ا ْْز َ َٰذٛس ۪ج
َ ٍْ ًَ َٰر ِن َك َي ْجهَغُ ُٓ ْى ِيٍَ ْان ِؼ ْه ِى ا ٌَِّ َسث ََّك ُْ َٕ ا َ ْػهَ ُى ِث
َ ٍْ ظ َّم َػ
Onların ilimden payları işte bu kadar. Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.
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(Kalem 68/8)

ٍَٛفَ ََل ر ُ ِطغِ ْان ًُ َكزّ ِ۪ث
Yalancıları dikkate alma!
(Hakka 69/49)

ٍََٛٔاََِّب نََُ ْؼهَ ُى ا َ ٌَّ ِي ُْ ُك ْى ُي َكزّ ِ۪ث
Çok iyi biliyoruz ki içinizde yalancılar var.

(Hakka 69/50)

ٍََٚٔاََُِّّ نَ َح ْس َشح ٌ َػهَٗ ْان َكبفِ ۪ش
Kur’an, kendini ayetlere kapatan bu kişilerin de yalanını ortaya çıkarır.

(Müzzemmil 73/11)

ً ۪ انَُّ ْؼ ًَ ِخ َٔ َي ِ ّٓ ْه ُٓ ْى لَهٍَٙ ا ُ ۬ٔ ِنٛ َٔ ْان ًُ َكزّ ِ۪ثٙ ََ۪ٔرَ ْس
َلٛ
O varlıklı yalancıları Bana bırak; onlara biraz süre ver!

(Müzzemmil 73/12)

 ًًبٛ َُٓب ا َ َْ َك ًبْل َٔ َج ۪حْٚ َا ٌَِّ نَذ
Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,

(Müzzemmil 73/13)

َ َٔ
ُ غ َؼب ًيب رَا
 ًًبٛ ۪ص ٍخ َٔ َػزَاثًب اَن
َّ غ
Yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır.

(Müzzemmil 73/14)

ً ۪ٓ جًب َيٛ ۪ذ ْان ِججَب ُل َكث
َلٛ
ِ ََض َٔ ْان ِججَب ُل َٔ َكب
ُ ف ْاْلَ ْس
ُ َ ْٕ َو ر َ ْش ُجٚ
Bunlar, yerin ve dağların sarsıldığı, dağların kum yığınına döndüğü günde olacak.

(Kalem 68/9)

ٌَُُِْٕ ُ ْذََٛٔدُّٔا نَ ْٕ ر ُ ْذ ِْ ٍُ ف
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.
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(Kalem 68/10)

ٍٛ
ٍ ۪ٓ َٔ َْل ر ُ ِط ْغ ُك َّم َح ََّلفٍ َي
Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma!
(Mucadele 58/16)

ٌ ۪ٓ اة ُي
ٍٛ
ٌ ََّللاِ فَهَ ُٓ ْى َػز
 ِم هٛس ۪ج
َ ٍْ صذُّٔا َػ
َ َ ًَبََ ُٓ ْى ُجَُّخً فْٚ َ اِر َّ َخزُٓٔا ا
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah’ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

(Mucadele 58/18)

ءٍ ا َ َْٓل اََِّ ُٓ ْىْٙ ش
َ ٗسجٌَُٕ اَََّ ُٓ ْى َػ َٰه
َ ْج َؼث ُ ُٓ ُى هٚ َ ْٕ َوٚ
َ َ ْحَٚٔ َ ْح ِهفٌَُٕ نَ ُك ْىٚ َ ْح ِهفٌَُٕ نَُّ َك ًَبَٛؼًب فً۪ٛ َّللاُ َج
ٌَُُْٕ ُى ْان َكب ِرث
Allah onları, kabirlerinden kaldırdığı gün, ellerinde bir şey kaldığını sanarak size ettikleri yemin gibi Allah’a da
yemin edeceklerdir. Dikkatli olun, onlar yalancı kimselerdir.

(Kalem 68/11)

َّٓ بص َي
ىٍٛ ًَ۪ ُِشبءٍ ث
ٍ ًَّ َْ
Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri,
(Hümeze 104/1)

ٍ ٌم ِن ُك ِّم ُْ ًَضَ حٍ نُ ًَضَ حْٚ َٔ
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Hümeze 104/2)

َُِاَنَّز۪ ٘ َج ًَ َغ َي ًبْل َٔ َػذَّد
Kendisi mal biriktirir ve habire onu sayar.

(Hümeze 104/3)

ُ س
َُِت ا َ ٌَّ َيبنَ ُّٓ ا َ ْخهَذ
َ  ْحَٚ
Bir de malının kendini ölümsüzleştireceğini sanır.
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(Hümeze 104/4)

َ  ْان ُحُٙ ُْجَزَ ٌَّ ِفََٛك ََّل ن
ط ًَ ِخ
Yok yok; o, kesinlikle Hutame’ye atılacaktır.

(Hümeze 104/5)

ُط ًَخ
َ ك َيب ْان ُحٚ
َ َٔ َٓيب ا َ ْد َٰس
Hutame nedir, sen nereden bileceksin!

(Hümeze 104/6)

ُ َّللاِ ْان ًُٕلَذَح
َبس ه
ُ َ
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

(Hümeze 104/7)

َّ َ  رٙ ۪اَنَّز
ِط ِه ُغ َػهَٗ ْاْلَ ْفـِذَح
Yüreklere kadar işleyen,

(Hümeze 104/8)

ٌ صذَح
َ ْ ِٓ ْى ُيإْٛ َاََِّ َٓب َػه
Üzerlerine kapanmış,

(Hümeze 104/9)

 َػ ًَ ٍذ ُي ًَذَّدَ ٍحٙ ۪ف
Uzun direklerle çevrili ateş!

(Kalem 68/12)

ىٍٛ ۪ ِْش ُي ْؼز َ ٍذ اَثَٛيَُّبعٍ ِن ْه َخ
İyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün,
(Mutaffifın 83/11)

ٍٚ
ِ َّ ْٕ ِو ان ۪ذُِٛ َك ِزّثٌَُٕ ثٚ ٍَٚ ۪اَنَّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.
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(Mutaffifın 83/12)

ىٍٛ ِ۪ة ِثّ۪ ٓ ا َِّْل ُك ُّم ُي ْؼز َ ٍذ اَث
ُ ُّ َكزٚ َٔ َيب
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Kalem 68/13)

ىٍٛ َ۪ َػز ُ ٍّم ثَ ْؼذَ َٰر ِن َك ص
ُ
Saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme!

(Kalem 68/14)

ٍَٛ َُ۪ا َ ٌْ َكبٌَ رَا َيب ٍل َٔث
Malı ve oğulları var diye şımarır.
(Müddesir 74/11)

ذًاٛ َٔ َي ٍْ َخهَ ْمذُ َٔ ۪حٙ َ۪رَ ْس
Tek olarak yarattığım o kişiyi bana bırak!

(Müddesir 74/12)

َٔ َج َؼ ْهذُ نَُّ َي ًبْل َي ًْذُٔدًا
Ona ardı arkası kesilmeyen mallar,

(Müddesir 74/13)

ُ ٍَٛ ََُ۪ٔث
ش ُٕٓدًا
Yanından ayrılmayan oğullar verdim.

(Müddesir 74/14)

ذًا۪ٛٓ ًْ َ َٔ َي َّٓذْدُ نَُّ ر
Her şeyi önüne serdim.
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(Müddesir 74/15)

ْ َٚ ث ُ َّى
َذٚط ًَ ُغ ا َ ٌْ ا َ ۪ص
Hâlâ da artırmamı bekliyor!

(Müddesir 74/16)

ذًاٛ ُ۪ػ
َ َبرَُِبَٚك ََّل اََُِّّ َكبٌَ ِ َْٰل
Asla! Çünkü o, ayetlerimiz karşısında inatçılık ediyor.

(Kalem 68/15)

۪ س
ٍَٛ ۪ش ْاْلَ َّٔنٛ
ُ بغ
َ َ برَُُب لَب َل اَٚ  ِّ َٰاْٛ َاِرَا رُزْ َٰهٗ َػه
Ayetlerimiz okununca, “Bunlar eskilerin masalları!” der.
(Müddesir 74/17)

صؼُٕدًا
َ
َ ُُّسب ُ ْس ِْم
Onu dik yokuşa süreceğim.

(Müddesir 74/18)

اََُِّّ فَ َّك َش َٔلَذ ََّس
O düşündü, ölçtü biçti.

(Müddesir 74/19)

ْف لَذ ََّس
َ ٛفَمُزِ َم َك
Kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!

(Müddesir 74/20)

ْف لَذ ََّس
َ ٛث ُ َّى لُزِ َم َك
Ah kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!

(Müddesir 74/21)

َ ََ ث ُ َّى
ظ َش
Şöyle bir bakındı.
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(Müddesir 74/22)

س َش
َ ث ُ َّى
َ س َٔ َث
َ ػ َج
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı;

(Müddesir 74/23)

ث ُ َّى ا َ ْدثَ َش َٔا ْسز َ ْك َج َش
Daha sonra geri döndü ve büyüklendi.

(Müddesir 74/24)

ُإْ ث َ ُشٚ فَمَب َل ا ٌِْ َْٰ ٓزَا ا َِّْل ِس ْح ٌش
Arkasından şöyle dedi: “Bu olsa olsa etkilenilen bir büyü olur!”

(Müddesir 74/25)

ا ٌِْ َْٰ ٓزَا ا َِّْل لَ ْٕ ُل ْانجَش َِش
"Bu, olsa olsa bir insan sözü olur!

(Kalem 68/16)

ُ سَُ ِس ًُُّ َػهَٗ ْان ُخ ْش
ٕو
ِ غ
َ
Böylelerinin burnunu sürteceğiz.
(Müddesir 74/26)

سمَ َش
ْ ُ سب
َ ِّ ٛ ۪صه
َ
Onu Sakar’da kızartacağım.

(Müddesir 74/27)

س َم ُش
َ َٔ َٓيب ا َ ْد َٰس
َ ك َيبٚ
Sakar nedir? Onu nereden bileceksin?

(Müddesir 74/28)

 َٔ َْل رَزَ ُسٙ َْ۪ل رُجْم
O, ne yaşatır ne yok eder!
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(Müddesir 74/29)

نَ َّٕا َحخٌ ِن ْه َجش َِش
İnsanın derisini kavurur!

(Kalem 68/17)

ٍَٛص ِج ۪ح
ْ ص ِش ُيَُّ َٓب ُي
ْ ََٛس ًُٕا ن
ْ َ اََِّب ثَهَ ََْٕبُْ ْى َك ًَب ثَهَ ْٕ ََٓب ا
َ ص َح
َ بة ْان َجَُّ ِخ اِ ْر ا َ ْل
Şu bahçenin sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da yıpratıcı bir
imtihandan geçireceğiz. Bahçenin sahipleri, ürünü sabah erkenden devşireceklerine yemin
etmişlerdi.

(Kalem 68/18)

ٌََُُْٕ ْسزَثٚ َٔ َْل
Başka bir ihtimal düşünmüyorlardı.

(Kalem 68/19)

َٓ  َٓبْٛ َبف َػه
َ َف
ًٌَُٕ ِف ِي ٍْ َس ِثّ َك َٔ ُْ ْى ََٓبئ
ٌ ِغبئ
َ ط
Onlar uykudayken Rabbinin emriyle bir afet, bahçeyi sarıp sarmaladı.

(Kalem 68/20)

ْ ص َج َح
ىِٚ ص ۪ش
ْ َ فَب
َّ ذ َكبن
Orası devşirilmiş gibi oldu.

(Kalem 68/21)

ٍَٛصجِ ۪ح
ْ فَزََُبدَ ْٔا ُي
Sabah olunca bahçenin sahipleri birbirlerine seslendiler:
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(Kalem 68/22)

ٍَٛبس ۪ي
َ ا َ ٌِ ا ْغذُٔا َػ َٰهٗ َح ْشثِ ُك ْى ا ٌِْ ُك ُْز ُ ْى
ِ ص
Eğer devşirecekseniz ürünlerinizin başına erkenden varın!” dediler.

(Kalem 68/23)

َ َْ فَب
ٌََُٕزَخَبفَزٚ طهَمُٕا َٔ ُْ ْى
Hemen yola çıktılar. Şöyle fısıldaşıyorlardı:

(Kalem 68/24)

ٌ ۪ ُك ْى ِيسْكْٛ َ ْٕ َو َػهَٛ  ْذ ُخهََُّ َٓب ْانَٚ ا َ ٌْ َْل
ٍٛ
“Bu gün hiç bir yoksul, yanınıza kesinlikle sokulmamalı!”

(Kalem 68/25)

ٍََٚٔ َغذَ ْٔا َػ َٰهٗ َح ْش ٍد لَبد ِ۪س
Karar verdikleri gibi erkenden hırsla oraya vardılar.

(Kalem 68/26)

ٌَُّٕعٓبن
َ َفَهَ ًَّب َسا َ َْْٔب لَب ٓنُٕا اََِّب ن
Bahçeyi görünce: “Biz, kesinlikle başka bir yere geldik!” dediler.

(Kalem 68/27)

ٌَٕثَ ْم َ َْح ٍُ َي ْح ُشٔ ُي
“Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık!”

14

(Vakıa 56/64)

َّ ٍُ ػََٕ ُّٓ ا َ ْو َ َْح
ٌَُٕانض ِاسػ
ُ َءا َ َْز ُ ْى ر َ ْض َس
O bitkileri bitiren siz misiniz, yoksa biz mi bitiriyoruz?

(Vakıa 56/65)

َ َطب ًيب ف
َ شب ُء نَ َج َؼ ْهَُبُِ ُح
َٓ ََ ْٕ َن
ٌَُٕٓ ظ ْهز ُ ْى رَفَ َّك
Onları kuru ota dönüştürmeye gerek görsek dönüştürürüz, o zaman da şaşırıp kalırsınız.

(Vakıa 56/66)

ٌَٕاََِّب نَ ًُ ْغ َش ُي
“Emeklerimiz yok oldu;

(Vakıa 56/67)

ٌَٕثَ ْم َ َْح ٍُ َي ْح ُشٔ ُي
Artık yoksul kimseleriz.” dersiniz.

(Kalem 68/28)

ُ س
ٌَٕس ِجّ ُح
َ ُ ط ُٓ ْى اَنَ ْى اَلُ ْم نَ ُك ْى نَ ْٕ َْل ر
َ ْٔ َ لَب َل ا
Dengeli olanları söze karıştı: “Size, „Allah‟ın emrine uysanıza!‟ dememiş miydim?”

(Kalem 68/29)

َ س ْج َحبٌَ َس ِثّ َُٓب اََِّب ُكَُّب
ًٍَ۪ٛ ظب ِن
ُ لَبنُٕا
Hep bir ağızdan, “Rabbimiz! Sana boyun eğeriz. Biz yanlışlar içindeyiz!” dediler.
(Enbiya 21/46)

َ هَ َُٓب اََِّب ُكَُّبْٚ َٔ بَٚ ٍَّ ُمُٕنَٛ َة َس ِثّ َك ن
ًٍَ۪ٛ ظب ِن
َّ َٔنَ ِئ ٍْ َي
ِ سزْ ُٓ ْى ََ ْف َحخٌ ِي ٍْ َػزَا
Rabbinin en ufak azabına bile çarpılsalar hemen şunu derler: “Yazıklar olsun bize! Biz yanlışlar içindeyiz.”
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(Kalem 68/30)

ٌََٕز َ ََل َٔ ُيٚ ط
ُ فَب َ ْلجَ َم ثَ ْؼ
ٍ ع ُٓ ْى َػ َٰهٗ ثَ ْؼ
Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar:

(Kalem 68/31)

َ هَ َُٓب اََِّب ُكَُّبْٚ َٔ َبٚ لَبنُٕا
۪ غ
ٍَٛبغ
“Yazık bize! Biz aşırı davranışlar içindeyiz.

(Kalem 68/32)

ٌَُٕ ًْشا ِي ُْ َٓٓب اِ ََّٓب ا َِٰنٗ َسثَُِّب َسا ِغجُٛ ْج ِذنََُب َخٚ ٌْ َ َػسَٰ ٗ َسثُّ َُٓب ا
Rabbimizin, bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız.”
dediler.
(Secde 32/21)

ٌََُٕ ْش ِجؼٚ ة ْاْلَ ْكجَ ِش نَ َؼهَّ ُٓ ْى
ِ ة ْاْلَ ْد ََٰٗ دٌَُٔ ْان َؼزَا
ِ مََُّ ُٓ ْى ِيٍَ ْانؼَزَاٚ َ۪ٔنَُُز
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Kalem 68/33)

َٰ ْ اة
ًٌَُٕ ََ ْؼهٚ اْل ِخ َشحِ ا َ ْكجَ ُۢ ُش نَ ْٕ َكبَُٕا
ُ َاة َٔنَؼَز
ُ ََك َٰز ِن َك ْان َؼز
İşte azap böyle olur! Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٔ َبَْٛ ُّ انذِٙذًا فٚ ۪شذ
َ ٍَ َكفَ ُشٔا فَب ُ َػ ِزّثُ ُٓ ْى َػزَاثًبٚ ۪فَب َ َّيب انَّز
ٍََٚبص ۪ش
ِ َ ٍْ اْل ِخ َشحِ َٔ َيب نَ ُٓ ْى ِي
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette suçlarına orantılı bir ceza ile cezalandıracağım.
Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.
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(Rad 13/34)

َٰ ْ اة
ق
ٌ َنَ ُٓ ْى َػز
ُ َب َٔنَؼَزَٛ َْ ُّٕ ِح انذَٰٛ  ْان َحٙاة ِف
اْل ِخ َش ِح اَش َُّك َٔ َيب نَ ُٓ ْى ِيٍَ ه
ٍ َّللاِ ِي ٍْ َٔا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azap ise daha sıkıntılıdır. Onları Allah’a karşı koruyacak
biri de yoktur.

(Tekasür 102/4)

ًٌَُٕ َف ر َ ْؼه
َ ث ُ َّى َك ََّل
َ ْٕ س
Yok yok… Yakında her şeyi iyice öğreneceksiniz!

(Tekasür 102/5)

ٍٛ
ِ َ۪مَٛك ََّل نَ ْٕ ر َ ْؼهَ ًٌَُٕ ِػ ْه َى ْان
Keşke bunu kesin bir bilgiyle bilseniz.

(Tekasür 102/6)

ىٛ
َ نَز َ َش ُٔ ٌَّ ْان َج ۪ح
O alevli ateşi şimdiden görebileceksiniz.

(Tekasür 102/7)

ٍٛ
ِ ۪مَٛ ٍَْ ْانٛث ُ َّى نَز َ َش ََُّٔ َٓب َػ
Daha sonra onu çıplak gözle zaten göreceksiniz.

(Kalem 68/34)

ىِٛ د انَُّ ۪ؼ
ِ ٍَ ِػ ُْذَ َس ِثّ ِٓ ْى َجَُّبٛ ۪ا ٌَِّ ِن ْه ًُزَّم
Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır.

(Kalem 68/35)

ٍٍََٛ َك ْبن ًُ ْج ِش ۪يً۪ٛ اَفَُ َْج َؼ ُم ْان ًُ ْس ِه
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?
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(Al-i İmran 3/162)

شٛ
س َخػٍ ِيٍَ ه
اَفَ ًَ ٍِ ار َّ َج َغ ِسظ َْٕاٌَ ه
ُ س ْان ًَ ۪ص
َ َّللاِ َك ًَ ٍْ َثٓب َء ِث
َ ُّْ َج ََُّٓ ُى َٔثِئَٰٚٔ ْ َّللاِ َٔ َيأ
Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, hiç Allah’ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Gazaba uğrayanın
varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Al-i İmran 3/163)

ٌ ُْ ْى دَ َس َج
ٌَُٕ ْؼ ًَهَٚ ش ِث ًَبٛ
ٌ َّللاُ َث ۪ص
َّللاِ َٔ ه
بد ِػ ُْذَ ه
Allah katında her birinin yeri farklıdır. Yaptıkları her şeyi gören Allah’tır.

(Casiye 45/21)

س َٕٓا ًء
ِ صب ِن َحب
ِ ّـَٔبِٛ س
ْ ٍَٚ ِ۪ت انَّز
َّ اجز َ َش ُحٕا ان
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َػ ًِهُٕا انٚ ۪د ا َ ٌْ َ َْجؼَهَ ُٓ ْى َكبنَّز
َ ا َ ْو َحس
َ د
ًٌَُٕ  ْح ُكَٚ سٓب َء َيب
َ ب ُْ ْى َٔ َي ًَبر ُ ُٓ ْىَٛ َي ْح
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!

(Casiye 45/22)

ْ ُٚ ذ َٔ ُْ ْى َْل
ْ س َج
ًٌَُٕ َظه
ِ َّللاُ انسًََّٰ َٕا
َٔ َخهَكَ ه
َ ك َٔ ِنز ُ ْج َٰضٖ ُك ُّم ََ ْف ٍس ِث ًَب َك
َ د َٔ ْاْلَ ْس
ِ ّ ض ِث ْبن َح
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.

(Kalem 68/36)

ًٌَُٕ ْف ر َ ْح ُك
َ َٛيب نَ ُك ۠ ْى َك
Elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz?

(Kalem 68/37)

ٌَٕس
ٌ َ ا َ ْو نَ ُك ْى ِكز
ُ  ِّ ر َ ْذ ُسٛ ۪بة ف
Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?
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(Kalem 68/38)

ٌَٔ َُّشٛ ِّ نَ ًَب ر َ َخٛ ۪ا ٌَِّ نَ ُك ْى ف
O kitapta, “Beğendiğiniz her şey sizindir!” diye bir şey mi var?

(Kalem 68/39)

ٌ ًَ ْٚ َ ا َ ْو نَ ُك ْى ا
ًٌَُٕ  ًَ ِخ ا ٌَِّ نَ ُك ْى نَ ًَب ر َ ْح ُكَٰٛ َ ْٕ ِو ْان ِمٚ َُٗب ثَب ِنغَخٌ ا َِٰنْٛ َبٌ َػه
Yoksa size, kıyamet gününe kadar bizi bağlayacak şekilde: “Her türlü kararı alma hakkınız
var!” diye söz verenler mi oldu?

(Kalem 68/40)

 ٌىُّٛ ُٓ ْى ثِ َٰز ِن َك صَ ۪ػَٚس ْه ُٓ ْى ا
َ
Onlara sor bakalım, hangisi buna kefilmiş?

(Kalem 68/41)

ُ أْرُٕا ِثَٛ ش َش َٓكب ُءۛ فَ ْه
ُ ا َ ْو نَ ُٓ ْى
ٍَٛ ۪صبدِل
َ ش َش َٓكبئِ ِٓ ْى ا ٌِْ َكبَُٕا
Yoksa onların ortakları mı var? Samimi iseler ortaklarını getirsinler.

(Kalem 68/42)

ٌَُٕؼٛ ْسز َ ۪طَٚ س ُجٕ ِد فَ ََل
ُّ ُ ْذ َػ ٌَْٕ اِنَٗ انَٚٔ ق
ُ ُ ْكشٚ  ْٕ َوَٚ
َ ٍْ َف َػ
ٍ سب
O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.
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(Kalem 68/43)

ًٌَُٕ سب ِن
ُّ ُ ْذ َػ ٌَْٕ اِنَٗ انٚ بس ُْ ْى ر َ ْش َْمُ ُٓ ْى رِنَّخٌ َٔلَ ْذ َكبَُٕا
ُ ص
َ س ُجٕ ِد َُْٔ ْى
َ خَب ِشؼَخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakacaklar, alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de
secdeye çağrılmışlardı.
(Furkan 25/60)

ٕسا
َّ هش ْحًَٰ ٍِ لَبنُٕا َٔ َيب
َّ  َم نَ ُٓ ُى ا ْس ُجذُٔا ِنٛ َ۪ٔاِرَا ل
ً ُانش ْحًَٰ ُۗ ٍُ اَََ ْس ُجذ ُ ِن ًَب رَأ ْ ُي ُشََب َٔصَ ادَ ُْ ْى َُف
Onlara: “Rahman’a secde edin.” dense “Rahman da kimmiş? Senin istediğine mi secde edeceğiz!” derler. Bu söz
onların sadece nefretini artırır.

(İnşikak 84/21)

ٌَُٔ ْس ُجذَٚ  ِٓ ُى ْانمُ ْش َٰا ٌُ َْلْٛ َئ َػه
َ َٔاِرَا لُ ِش
Kur’ân okununca secde etmiyorlar?

(İnşikak 84/22)

ٌَُُٕ َك ِزّثٚ ٍَ َكفَ ُشٔاٚ ۪ثَ ِم انَّز
Bu kâfirler aslında yalan söylüyorlar.

(İnşikak 84/23)

ٌَُُٕٕػٚ َّللاُ ا َ ْػهَ ُى ِث ًَب
َٔ ه
Allah onların ezberlerini iyi bilir.

(Kalem 68/44)

ُ ٛسَُ ْسز َ ْذ ِس ُج ُٓ ْى ِي ٍْ َح
ِ ٚ ِ۪ة ِثَٰٓ زَا ْان َحذ
ًٌَُٕ ََ ْؼهٚ ْث َْل
ُ ُّ َكزٚ ٍْ  َٔ َيٙ َ۪فَزَ ْس
َ ث
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü
sona yaklaştırırız.
(Araf 7/182)

ُ ٛسَُ ْسز َ ْذ ِس ُج ُٓ ْى ِي ٍْ َح
ًٌَُٕ ََ ْؼهٚ ْث َْل
َ َبرَُِبٍَٚ َكزَّثُٕا ِث َٰبٚ َ۪ٔانَّز
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.
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(Müzzemmil 73/11)

ً ۪ انَُّ ْؼ ًَ ِخ َٔ َي ِ ّٓ ْه ُٓ ْى لَهٍَٙ ا ُ ۬ٔ ِنٛ َٔ ْان ًُ َكزّ ِ۪ثٙ ََ۪ٔرَ ْس
َلٛ
O varlıklı yalancıları Bana bırak; onlara biraz süre ver!

(Müzzemmil 73/12)

 ًًبٛ َُٓب ا َ َْ َك ًبْل َٔ َج ۪حْٚ َا ٌَِّ نَذ
Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,

(Müzzemmil 73/13)

َ َٔ
ُ غ َؼب ًيب رَا
 ًًبٛ ۪ص ٍخ َٔ َػزَاثًب اَن
َّ غ
Yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır.

(Kalem 68/45)

ٌ ۪ذ۪ ٘ َيزْٛ  نَ ُٓ ْى ا ٌَِّ َكٙ َ۪ٔا ُ ْيه
ٍٛ
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.
(Tarık 86/15)

ذًاْٛ ذٌَُٔ َكٛ َ۪كٚ اََِّ ُٓ ْى
Onlar bir oyun kuruyorlar.

(Tarık 86/16)

ذًاْٛ ذُ َكَٛٔا َ ۪ك
Ben de oyun kuruyorum.

(Tarık 86/17)

ذًاْٚ َٔ ٍَ ا َ ْي ِٓ ْه ُٓ ْى ُسٚفَ ًَ ِ ّٓ ِم ْان َكب ِف ۪ش
Öyleyse bırak o âyetleri görmezlikte direnen kafirleri, istediklerini yapsınlar. Onlara biraz süre tanı!

(Zuhruf 43/79)

ٌَٕا َ ْو اَث َْش ُٓيٕا ا َ ْي ًشا فَ ِبََّب ُيج ِْش ُي
Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? Biz de sağlamcıyız.
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(Kalem 68/46)

ٌَُٕا َ ْو ر َ ْسـَٔهُ ُٓ ْى ا َ ْج ًشا فَ ُٓ ْى ِي ٍْ َي ْغ َش ٍو ُيثْمَه
Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da borç altında mı eziliyorlar?
(Sebe 34/47)

ٌ ذَ۪ٛٓ ءٍ شْٙ ش
َ َّللاِ َُْٔ َٕ َػ َٰهٗ ُك ِّم
٘ ا َِّْل َػهَٗ ه
َ لُ ْم َيب
َ سب َ ْنز ُ ُك ْى ِي ٍْ ا َ ْج ٍش فَ ُٓ َٕ نَ ُك ْى ا ٌِْ ا َ ْج ِش
De ki: "Ben sizden bir ücret istediysem, o sizindir; benim ücretimi Allah üstlenmiştir. O her şeye şahittir."

(Sebe 34/48)

ة
ِ ُُٕٛك َػ ََّل ُو ْانغ
ُ  ْمزَٚ ّٙلُ ْم ا ٌَِّ َس ۪ث
ِ ّ ِف ِث ْبن َح
De ki: "Rabbim, bütünüyle gerçeği ortaya koyar. O bütün gaybı bilir."

(Sad 38/86)

ٍَٛ ۪ ِّ ِي ٍْ ا َ ْج ٍش َٔ َٓيب اََ َ۬ب ِيٍَ ْان ًُز َ َك ِهّفْٛ َلُ ْم َٓيب ا َ ْسـَٔهُ ُك ْى َػه
De ki “Yaptığım işe karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ağır yükler yükleyen biri de değilim.”

(Sad 38/87)

ًٍَ۪ٛ َا ٌِْ ُْ َٕ ا َِّْل ِر ْك ٌش ِن ْه َؼبن
O, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir.

(Kalem 68/47)

ٌََُٕ ْكزُجٚ ْت فَ ُٓ ْى
ُ َٛا َ ْو ِػ ُْذَ ُْ ُى ْانغ
Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?
(Tur 52/41)

ٌََُٕ ْكزُجٚ ْت فَ ُٓ ْى
ُ َٛا َ ْو ِػ ُْذَ ُْ ُى ْانغ
Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?

(Tur 52/42)

ٌَُٔ ذٍَٛ َكفَ ُشٔا ُْ ُى ْان ًَ ۪كٚ ۪ذًا فَبنَّزْٛ ذٌَُٔ َكُٚ ۪شٚ ا َ ْو
Yoksa seni oyuna getirmek mi istiyorlar? Asıl oyuna gelenler, ayetleri görmezden gelen kâfirlerdir.
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(Kalem 68/48)

ُ د اِ ْر ََب َٰدٖ َٔ ُْ َٕ َي ْك
ظٕ ٌو
ِ ُۢ ٕت ْان ُح
ِ ص
ْ فَب
ِ بح
َ صجِ ْش ِن ُح ْك ِى َس ِثّ َك َٔ َْل ر َ ُك ٍْ َك
Balığın yuttuğu kişi gibi olma, Rabbinin kararı gelinceye kadar sıkıntılara sabret. O, mahcup
bir şekilde yalvarıp yakarmıştı.
(Enbiya 21/87)

ُّ ِٙ ِّ فََُب َٰدٖ فْٛ َظ ٍَّ ا َ ٌْ نَ ٍْ ََ ْمذ َِس َػه
َ ََبظجًب ف
د ا َ ٌْ َْٓل ا َِٰنَّ ا َِّْٓل
ِ انظهُ ًَب
ِ َت ُيغ
َ ٌَْٕ اِ ْر ر
ِ َُُّٔرَا ان
َّ ٍَ ُك ُْذُ ِيَّ۪ٙ ِس ْج َحبَ ُۗ ََك ا
ًٍَ۪ٛ انظب ِن
َ َْ َ ا
ُ ذ
Balığın esiri hayatı kendine dar etmeyeceğimizi sanarak bir gün kızgın bir şekilde çekip gitmişti. Ama daha
sonra balığın karanlıkları içinde seslenmiş: “Senden başka ilah yoktur. Senin eksiğin de yoktur; ben yanlış
yaptım.” demişti.

(Enbiya 21/88)

ٍَٛ ُ۪ ْان ًُإْ ِيَُٙبُِ ِيٍَ ْانغَ ِ ّى َٔ َك َٰز ِن َك َُ ُْ ِجْٛ فَب ْسز َ َج ْجَُب نَُّ َََٔ َّج
Ona da olumlu cevap verdik ve üzüntüsünden kurtardık. İnanıp güvenenleri işte böyle kurtarırız.

(Kalem 68/49)

اء َُْٔ َٕ َي ْز ُيٕ ٌو
ِ اس َكُّ َِ ْؼ ًَخٌ ِي ٍْ َس ِثّّ۪ نَُُ ِجزَ ِث ْبن َؼ َٓش
َ َنَ ْٕ َْٓل ا َ ٌْ رَذ
Eğer Rabbinin iyiliği imdadına yetişmeseydi, aşağılanmış bir halde açık alana atılacaktı.
(Saffat 37/143)

ٍَٛس ِجّ ۪ح
َ ًُ فَهَ ْٕ َْٓل اَََُّّ َكبٌَ ِيٍَ ْان
Eğer o bize tam bağlılık göstermeseydi,

(Saffat 37/144)

ْ َ ثٙ ۪ث ف
َ ِنَهَج
ٌَُُٕ ْجؼَثٚ َ ْٕ ِوٚ ٗطُِّ۪ ٓ ا َِٰن
İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.
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(Kalem 68/50)

ٍَٛصب ِن ۪ح
ْ َف
َّ ُّ َسثُُّّ فَ َجؼَهَُّ ِيٍَ انٛبجز َ َٰج
Ancak Rabbi ona bir fırsat daha verdi de onu iyilerden yaptı.
(Saffat 37/147)

ٌَُٔذَٚ ۪ضٚ ْٔ َ س ْهَُبُِ ا َِٰنٗ ِيبئ َ ِخ ا َ ْنفٍ ا
َ َٔا َ ْس
Onu yüz bin, hatta daha çok kimseye elçi göndermiştik.

(Saffat 37/148)

ٍٛ
ٍ فَ َٰب َيُُٕا فَ ًَز َّ ْؼَُب ُْ ْى ا َِٰنٗ ۪ح
Daha sonra ona inandılar. Biz de onları bir süreye kadar refah içinde yaşattık.

(Kalem 68/51)

ٌٌ ُۢ َُُٕمُٕنٌَُٕ اََُِّّ نَ ًَ ْجَٚٔ س ًِؼُٕا ان ِزّ ْك َش
َ بس ِْ ْى نَ ًَّب
َ ُ ْض ِنمَُٕ ََك ثِب َ ْثٍََٛ َكفَ ُشٔا نٚ َ۪ َكبدُ انَّزٚ ٌِْ َٔا
ِ ص
Ayetleri görmezlikten gelenler, bu zikri dinleyince seni gözleriyle yiyecekmiş gibi bakar:
“Tamamen cinlerin etkisinde.” derler.
(Hac 22/72)

ُ َ ْسٚ ٌََُٔ َكبدٚ ٍَ َكفَ ُشٔا ْان ًُ ُْ َك َشٚ ۪ ُٔ ُجٕ ِِ انَّزٙ ۪ف ف
ٍ َُِّبََٛبرَُُب ثٚ ِٓ ْى َٰاْٛ ََٔاِرَا رُزْ َٰهٗ َػه
ٌَٕط
ُ د ر َ ْؼ ِش
ٍَ َكفَ ُشٔاٚ َّ۪للاُ انَّز
بس َٔ َػذََْب ه
ُ َُّب ِرَُب لُ ْم اَفَبََُجِّئ ُ ُك ْى ِثش ٍ َّش ِي ٍْ َٰر ِن ُك ْى اَنَٚ  ِٓ ْى َٰاْٛ َزْهٌَُٕ َػهَٚ ٍَٚ ِ۪ثبنَّز
شٛ
ُ س ْان ًَ ۪ص
َ َْٔ ِثئ
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, kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Müminun 23/70)

ٌَُْٕ بس
ِ ك َك
ِ ّ ك َٔا َ ْكث َ ُش ُْ ْى ِن ْه َح
ِ ّ مُٕنٌَُٕ ِثّ۪ ِجَُّخٌ َث ْم َٓجب َء ُْ ْى ِث ْبن َحَٚ ا َ ْو
Yoksa cinlerin etkisinde olduğunu mu söylüyorlar? Hayır! Bunlara gerçeği getirdi ama çoğu gerçeklerden nefret
ediyor.
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(Tur 52/29)

ٌٕ
ِ ًَ ذ ثِ ُِ ْؼ
َ َْ َ فَزَ ِ ّك ْش فَ ًَٓب ا
ٍ ُُذ َس ِثّ َك ِث َكب ِْ ٍٍ َٔ َْل َي ْج
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan birisin ne de
cinlerin etkisindesin.

(Kalem 68/52)

ًٍَ۪ٛ ََٔ َيب ُْ َٕ ا َِّْل ِر ْك ٌش ِن ْهؼَبن
Oysaki bu, herkese yarayacak doğru bilgiden başka bir şey değildir.
(Tekvir 81/27)

ًٍَ۪ٛ َا ٌِْ ُْ َٕ ا َِّْل ِر ْك ٌش ِن ْهؼَبن
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.

(Tekvir 81/28)

ىٛ
َٓ ٍْ ًَ ِن
َ ۪ ْسزَمَٚ ٌْ َ شب َء ِي ُْ ُك ْى ا
İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

(Tekvir 81/29)

َٓ َٚ ٌْ َ شب ُ۫ ُؤٌَ ا َِّْٓل ا
َٓ َ َٔ َيب ر
ًٍَ۪ٛ ََّللاُ َسةُّ ْان َؼبن
شب َء ه
Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.

(Müddesir 74/56)

َٓ َٚ ٌْ َ َ ْز ُك ُشٌَٔ ا َِّْٓل اٚ َٔ َيب
َِّللاُ ُْ َٕ ا َ ْْ ُم انز َّ ْم َٰٕٖ َٔا َ ْْ ُم ْان ًَ ْغ ِف َشح
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.
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