ARAF SURESİ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُثّٰللِ َِٖٓ ت
ْ٤تُش ۪ؼ
ُ َت
َّ ٕث
ر ِخ هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِْ ِخ ْغ
ْ٤ِ تُش ِـ
َّ ِٖ َٔ َٰ تُش ْـ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Araf 7/1)

ص
ٓ ٔٓ ُٓ ت
Elif, Lam, Mim, Sad.

(Araf 7/2)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ُِ۪ٚ ُِص ُ ْ٘ز َِس خْٚ٘ ِٓ ص ْذ ِس َى َـ َش ٌغ
ٌ َ ًِص
َ ٢ َ۪ ٌُ ْٖ ك٣  َْي كَ ََل٤َُِثج ت ُ ْٗ ِض ٍَ ت
Bu, sana indirilen Kitap‟tır. Bu kitaptan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Bununla uyarıda
bulunasın ve inanıp güvenen müminler onu, akıllarından çıkarmasınlar diye indirilmiştir.
(Ta Ha 20/2)

٠ َْي ْتُوُ ْش َٰتَٕ ُِص َ ْؾ َٰو٤ََِٓٓث ت َ ْٗضَ َُْ٘ث َػ
Sana bu Kur‟an‟ı, mutsuz olasın diye indirmedik.

(Ta Ha 20/3)

٠َ ْخ َٰؾ٣ ْٖ َٔ ُِ ً ت ََِّّل ش َ ْز ًِ َشذ
Allah‟tan korkanlar için akıllarından çıkarmayacakları bir bilgi olsun diye indirdik.

(Araf 7/3)

ً َِ۪ٓث َء ه٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ تُِٚٗٝت ِٓ ْٖ دُٞ ََّل شَص َّ ِدؼَٝ ْْ ٌُ ّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ِخ٤ْ َُِت َٓٓث ت ُ ْٗ ِض ٍَ تُٞتِش َّ ِدؼ
ََٕٝل َٓث شَزَ ًَّ ُش٤
Rabbinizden size indirilene uyun; Allah‟tan başkasını en yakın dost bilerek onlara uymayın.
Bilgilerinizi ne kadar az kullanıyorsunuz!
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(Yunus 10/62)

َُٕٞٗ َ ْفض٣َ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٓث َء ه٤َ ُِ ْٝ َ ت َ ََّٓل ت َِّٕ ت
ٌ َْٞ َّللاِ ََّل خ
Bilesiniz ki Allah‟ı en yakın dost bilenlerin üstünde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Yunus 10/63)

َُٕٞصَّو٣َ تُٞٗ ًَثَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّز
Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir.

(Yunus 10/64)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َث٤ْٗ ُّذِ تُذٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِ كٟ ُْ ْتُدُ ْؾ َٰشُٜ َُ
ُْ ٤ ُص ْتُؼَ ۪ظْٞ َ ْتُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  ََ ُِ ٌَ ِِ َٔث٣ ۪تَّل ِخ َشذِ ََّل ش َ ْدذ
ز ه
Dünya hayatında da Ahirette de müjde onların hakkıdır. Allah‟ın sözlerinde değişme olmaz. Büyük başarı budur
işte!

(Ankebut 29/41)

ْ َز تِش َّ َخز
ز
ِ ُٞ٤ََُٖ ْتُدْٛٝ َ ت َِّٕ تَٝ صًث٤ْ َز خ
ِ َُٞٓث َء ًَ َٔع َ َِ ْتُ َؼ ْ٘ ٌَد٤ُِ ْٝ َ َّللاِ ت
ٕ هُٝ
ِ ت ِٓ ْٖ دَُٖٝ تش َّ َخز٣ َ۪ٓع َ َُ تَُّز
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ تُٞٗ ًَثْٞ َُ ز
ِ ِۢ ُٞسُ ْتُ َؼ ْ٘ ٌَد٤ْ َُ َد
Allah‟tan önce velilere sarılanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek bir yuva edinir ama yuvaların
en gevşeği örümcek yuvasıdır. Keşke bunu bilselerdi.

(Araf 7/4)

َُِِٕٞ ْْ ٓهَثبُٛ ْٝ َ َثشًث ت٤َعَ٘ث خ
ُ ْ َث خَأَٛث كَ َٓؽث َءَِٛ ٌَْ٘ثْٛ َ َ ٍر ت٣ ًَ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشَٝ
Biz nice kentleri etkisiz hale getirdik. Baskınımız onlara, ya geceleyin ya da gündüz uykusunda
iken gelmiştir.
(Araf 7/97)

َُٕٞٔ ِ ْْ َٓٗثبُٛ َٝ َثشًث٤َعَ٘ث خ
ُ ْ  ْْ خَأُٜ َ٤َِأْش٣ ْٕ َ  تٟ َُ ْتُوُ َٰ ٓشْٛ َ تَكَث َ َِٖٓ ت
Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykuda iken baskınımıza uğramayacaklarından emin midirler?

(Araf 7/98)

ََُٕٞ ِْؼَد٣ ْْ َُٛٝ ٠ظ ًف
ُ عَ٘ث
ُ ْ  ْْ خَأُٜ َ٤َِأْش٣ ْٕ َ  تٟ َُ ْتُوُ َٰ ٓشْٛ َ ت َ َِٖٓ تَٝ َ ت
Yoksa böyle kentlerin ahalisinin, gündüzün oyalanırken baskınımıza uğramayacaklarına güvenleri mi var?

(Araf 7/99)

َٕٝ ُّ ْتُخَث ِع ُشْٞ ََّللاِ ت ََِّّل ْتُو
َأ ْ َٓ ُٖ َٓ ٌْ َش ه٣ َّللاِ كَ ََل
ت َٓ ٌْ َش هُِٞ٘ٓ َ تَكَث
Bunlar Allah‟ın düzenine karşı kendilerini güvende mi görüyorlar? Allah‟ın düzenine karşı kendilerini güvende
görenler sadece kaybedecek olan topluluklardır.
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(Araf 7/100)

ْ َٗٝ ْْ ِٜ  ِخُُٞٗ ْْ خِزُٛ ص ْدَ٘ث
َط َد ُغ
َٓ َٗ ْٞ َُ ْٕ َ ث تَٜٓ ِِ ْٛ َ ض ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِذ ت
َ َٕ ْتَّلَ ْسُٞ ِشظ٣َ َٖ٣ ۪ ِذ َُِِّزْٜ ٣َ ْْ ََُٝ َ ت
َ َ ؾث ُء ت
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ََّلُٜ َ ْْ كِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ َػ
Eski sahiplerinden sonra o yerlere mirasçı olanlar şunu göremediler mi? Gerekeni yapsak onları da günahları
yüzünden yakalar ve kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluştururuz da artık bir şeye kulak veremezler.

(Yunus 10/50)

َُٕٞٓ ُ ْتُ ُٔ ْؽ ِشْٚ٘ ِٓ َُ َ ْغص َ ْؼ ِؽ٣ ثست َٓثرَت
ً َٜ َٗ ْٝ َ ثشًث ت٤َ ُ َخُٚ ٌُ ْْ َػزَتخ٤ص ُ ْْ ت ِْٕ ت َ َٰش٣ْ َ هُ َْ ت َ َست
De ki “Düşünsenize, Allah‟ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini çarçabuk
isterler?”

(Yunus 10/51)

َُِٕ۪ٞ ش َ ْغص َ ْؼ ِؽٚهَ ْذ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ِخَٝ َٖ۪ َٰتٓ ُْ َٰـٚهَ َغ َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ ِخَٝ تَظ ُ َّْ تِرَت َٓث
Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz o zaman size şöyle denecektir: “Şimdi mi? Cezanın
çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!”

(Mülk 67/16)

سٞ
َّ ُ ت٢َِءت َ ِٓ ْ٘ص ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٔٓ غ
ُ ُٔ َ  ش٢
َ ِق خِ ٌُ ُْ ْتَّلَ ْس
َ َ ْخغ٣ ْٕ َ ثء ت
َ ِٛ ض كَ ِثرَت
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

ش٣
َّ ُ ت٢ِت َ ّْ ت َ ِٓ ْ٘ص ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٔٓ غ
ِ  ٌُ ْْ َـ٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٣ ْٕ َ ثء ت
َ َثصدًث ك
ِ ْ۪ق َٗز
َ ٤ًَ َُٕٞٔ َِغص َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.

(Mülk 67/18)

ش٤
َ ََُّوَ ْذ ًَزَٝ
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَث
َ ٤ٌَ َ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ ۪ج تَُّز
Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim!

(Araf 7/5)

َ ت تَِّٗث ًَُّ٘ثُُٞٓ ع َٓ٘ث ت ََِّّٓل ت َ ْٕ هَث
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
ُ ْ  ْْ َخأُٛ  ْْ تِ ْر َؼٓث َءُٜ ٣َْٰٞ كَ َٔث ًَثَٕ دَػ
Baskınımız gelince şundan başka bir haykırışları olmamıştır: “Biz, yanlışlar içindeydik!
(Enbiya 21/10)

َُِٕٞ ِر ًْ ُش ًُ ْْ تَكَ ََل ش َ ْؼ ِوِٚ ٤ ۪ ٌُ ْْ ًِصَثخًث ك٤ْ ََُُِوَ ْذ ت َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ث ت
Size de bir Kitap indirdik; ihtiyaç duyduğunuz bilgiler ondadır. Aklınızı kullanmaz mısınız?
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(Enbiya 21/11)

َ َس
ْ ٗ ٍر ًَث٣َ ص َْٔ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْش
َٖ٣ ًٓث َٰتخ َ۪شْٞ ََث هَٛت َ ْٗؾَأَْٗث خَ ْؼذَٝ ًظث ُِ َٔر
َ َ ًَ ْْ هَٝ
Zalimleşmiş nice kentleri kırıp geçirdik de yerlerine başka topluluklar oluşturduk.

(Enbiya 21/12)

َُٕٞ ْش ًُع٣َ ثَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ ع َٓ٘ث تِرَت
ُّ كََِ َّٓٔث ت َ َـ
َ ْ ت َخأٞغ
Baskınımızı anlayınca hemen oradan kaçarlardı.

(Enbiya 21/13)

ََُِٕٞٔغث ًِِ٘ ٌُ ْْ َُؼََِّ ٌُ ْْ ش ُ ْغـ
ُ ًُ ََّل ش َ ْش
ْ َٝ تٞع
َ َٓ َٝ ِٚ ٤ ۪ َٓٓث تُشْ ِش ْكص ُ ْْ ك٠َُِٰ ت تُٞتس ِؼ ٓؼ
“Kaçmayın! Şımartıldığınız şeylere ve evlerinize dönün; belki size bir şey sorulur.”

(Enbiya 21/14)

َ َِ َٓ٘ث تَِّٗث ًَُّ٘ث٣ْ َٝ َث٣ تُُٞهَث
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
“Eyvah, çekeceğimiz var. Çünkü yanlış yaptık” dediler.

(Enbiya 21/15)

ْ َُكَ َٔث صَ ت
َٖ٣ َ۪ثٓذ
ِ ذًت خ٤ ْْ َـ ۪صُٛ  َؼؼَ َِْ٘ث٠ ْْ َـصهُٜ ٣َْٰٞ س شِ ِْ َي دَػ
Onları biçilmiş ot gibi, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar yakınmaları kesilmedi.

(Yunus 10/24)

َ ََِثخص
ْ ثء َك
َُ ًُ ْ َأ٣ ض ِٓ َّٔث
َّ ُُ َِٖٓ تَٙث ًَ َٓٔثءٍ ت َ ْٗضَ َُْ٘ث٤ْٗ ُّذِ تُذٞ٤َٰ تَِّٗ َٔث َٓع َ َُ ْتُ َف
ِ َٔٓ غ
ِ ۪ َٗدَثزُ ْتَّلَ ْسٚػ ِخ
َ َٝ َس
َّ َٝ ثَٜ َض ُص ْخ ُشك
ْ َّ٘٣تص
َٕٝ ْْ هَثد ُِسُٜ ََّٗث تَٜٓ ُِْٛ َ ظ َّٖ ت
ِ َ تِرَٓت ت َ َخز٠ ْتَّلَ ْٗؼَث ُّ َـصٓهَٝ ثط
ُ ز ْتَّلَ ْس
ُ َُّ٘ت
َُ ص
ّ ِ َذًت ًَث َ ْٕ َُ ْْ ش َ ْـَٖ ِخ ْثَّلَ ْٓ ِظ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َث َـ ۪صٛثست كَ َؽ َؼ َِْ٘ث
ً َٜ َٗ ْٝ َ  ًَْل ت٤َُ ث ت َ ْٓ ُشَٗثَٜٓ ٤ث ت َ َٰشَٜٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
ََٕٝصَلَ ٌَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ َث٣تَّل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların beslendiği bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak
sahipleri, çıkacak ürünü hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz
gelir de onu yolunmuş hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz,
düşünen bir topluluğa, âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Kalem 68/17)

َٖ٤ص ِد ۪ف
ْ ُٓ ثَٜ َُّ٘ٓ ص ِش
ْ ٤َ َُ تُٞٔ غ
ْ َ  َٓٗث تْٞ َُِ ْْ ًَ َٔث َخَٛٗثْٞ َِتَِّٗث َخ
َ ص َف
َ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر تِ ْر ت َ ْه
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)

ََُْٕٞ٘ ْغصَع٣  ََّلَٝ
Başka bir ihtimal düşünmüyorlardı.

4

(Kalem 68/19)

َٓ ثَٜ ٤ْ َِثف َػ
َ َك
َُٕٞٔ  ْْ َٓٗث ِبُٛ َٝ ق ِٓ ْٖ َس ِخّ َي
ٌ غث ِب
َ ط
Onlar uykudayken Rabbinin emriyle bir afet, bahçeyi sarıp sarmaladı.

(Kalem 68/26)

َُُّٕٞعٓث
َ َُ ت تَِّٗثُُٞٓ َث هَثْٛٝ َ كََِ َّٔث َست
Bahçeyi görünce: “Biz, kesinlikle başka bir yere geldik!” dediler.

(Kalem 68/27)

َُٕٞٓ ٝخَ َْ ٗ َْف ُٖ َٓ ْف ُش
“Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık!”

(Kalem 68/28)

ُ ع
َٕٞغ ِدّ ُف
َ ُ  ََّل شْٞ َُ ْْ ٌُ َُ َْ ُ ْْ تََُ ْْ تَهُٜ ط
َ ْٝ َ هَث ٍَ ت
Dengeli olanları söze karıştı: “Size, „Allah‟ın emrine uysanıza!‟ dememiş miydim?”

(Kalem 68/29)

َ ع ْد َفثَٕ َس ِخّ َٓ٘ث تَِّٗث ًَُّ٘ث
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
ُ تُُٞهَث
Hep bir ağızdan, “Rabbimiz! Sana boyun eğeriz. Biz yanlışlar içindeyiz!” dediler.

(Araf 7/6)

َٖ٤ ِ۪ع
َ ََُ٘ ْغـََِٔ َّٖ ْتُ ُٔ ْشَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََُِٖ ت ُ ْس ِع ََ ت٣ ۪كَََِ٘ ْغـََِٔ َّٖ تَُّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.
(Maide 5/109)

ج
َ ْٗ َ ت ََّل ِػ ِْ َْ ََُ٘ث تَِّٗ َي تُُٞ ٍُ َٓث ٓرَت ت ُ ِؼ ْدص ُ ْْ هَثَُٞو٤َع ََ ك
ُ تُش
ُّ َُّللا
َ ْؽ َٔ ُغ ه٣ َّ ْٞ َ٣
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْتُـ
َ س
Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da “Bizde bir bilgi
olmaz; bütün bilinmeyenleri sen bilirsin” diyeceklerdir.

(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَث َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ ۪ثش٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ أْشِ ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ َُ َ تَّل ْٗ ِظ ت
ِ ْ َٝ ِّٖ ث َٓ ْؼؾ ََش ْتُ ِؽ٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ تِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ػ
َ َٝ َث٤ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ  ُْ ْتُ َفُٜ ْؿ ََّششَٝ  ت َ ْٗلُ ِغَ٘ث٠ِٓ َٰ  ْذَٗث َػِٜ ؽ
َ تُُٞزَت هَثَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ تُٝذِٜ ؽ
َٖ٣ت ًَث ِك ۪شًَُٞٗث
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.
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(Araf 7/7)

َٖ٤ َٓث ًَُّ٘ث َٓؿث ِب ۪دَٝ ٍْ ِْ  ْْ ِخ ِؼِٜ ٤ْ َِص َّٖ َػ
َّ ُكَََِ٘و
Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.
(Yasin 36/12)

ٖ٤
ُ ُ َٗ ٌْصَٝ ٠ َٰشْٞ َٔ ُ ِ ْت٢تَِّٗث ٗ َْف ُٖ ُٗ ْف
َ ءٍ ت َ ْـ٢َ
َ َ  َٰتظَٝ تُٞٓ َّح َٓث هَذ
ٍ  تِ َٓ ٍثّ ُٓ ۪د٢ُ ۪ ٓكَٙ٘ث٤ْ ص
ْ  ًُ ََّ ؽَٝ ْْ ُٛ ثس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Araf 7/8)

ْ َُِ َٓةِ ٍۨ ٍز ْتُ َف ُّن كَ َٔ ْٖ ظَوْٞ ٣َ ُٕ  ْصَٞ ُ ْتَٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ ۪تصَٞ َٓ س
O gün tartı kurulacağı gerçektir. İyilikleri ağır basanlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
(Enbiya 21/47)

ْ ُ  َٔ ِر كَ ََل ش٤َٰ  ِّ ْتُ ِوْٞ َ٤ُِ ػ
َ َٖ ْتُ ِو ْغ٣ ۪تصَٞ َٔ ُع ُغ ْت
ْٖ ِٓ ت ِْٕ ًَثَٕ ِٓعْوَث ٍَ َـدَّ ٍرَٝ ْـًٔث٤ؽ
َ ظ
ٌ ظَِ ُْ َٗ ْل
َ ََٗٝ
َٖ٤ خَِ٘ث َـث ِع ۪د٠ ًَ َٰلَٝ ثَٜ َ٘ث ِخ٤ْ َ خ َْشدَ ٍٍ تَش
Kıyamet günü tam doğru teraziler kurarız; kimse bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal danesi ağırlığında bile olsa
terazilere koyarız. Biz hesap görmeye yeteriz.

(Zilzal 99/7)

َُٙ َش٣  ًْشت٤َ ْؼ َٔ َْ ِٓعْوَث ٍَ رَ َّسذٍ َخ٣ ْٖ َٔ َك
Artık kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görecektir.

(Karia 101/6)

ْ َُِكَث َ َّٓث َٓ ْٖ ظَو
ُُٚ٘٣ ۪تصَٞ َٓ س
Tartıları ağır gelen

(Karia 101/7)

َ ٍر٤تظ
َ ٤ ۪ػ٢ ۪ كَٞ ُٜ َك
ِ ؾ ٍر َس
mutlu bir yaşayış içine girer.

(Araf 7/9)

ٓ
ْ َ٣ َثشَِ٘ث٣ت ِخ َٰثُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٜ غ
ْ َّ َٓ ْٖ َخلَٝ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت ت َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِٓش٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّزٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ ۪تصَٞ َٓ س
İyilikleri hafif gelenler ise ayetlerimiz karşısında yanlış davranmaları sebebiyle zararı
kendilerine vermiş olurlar.
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(Zilzal 99/8)

ُٙ َش٣َ  ْؼ َٔ َْ ِٓعْوَث ٍَ رَ َّس ٍذ ؽ ًَّشت٣َ ْٖ َٓ َٝ
Zerre kadar kötülük yapmış olan onu görecektir.

(Karia 101/8)

ْ َّت َ َّٓث َٓ ْٖ َخلَٝ
ُُٚ٘٣ ۪تصَٞ َٓ س
Ama kimin tartıları hafif olursa,

(Karia 101/9)

ٌَر٣ِٝ َثٛ ُُّٚٓ ُ كَث
Onun anası Haviye olur.

(Karia 101/10)

ْٚ َ٤ِٛ ي َٓث٣
َ  َٓٓث ت َ ْد َٰسَٝ
Haviye nedir, nereden bileceksin?

(Karia 101/11)

ٌَر٤ٓث
ِ َثس َـ
ٌ ٗ
O, kızgın bir ateştir.

(Müminun 23/103)

ٓ
ْ َّ َٓ ْٖ َخلَٝ
ََُّٕٝ٘ َْ خَث ُِذَٜ  َؼ٢ ۪ ْْ كُٜ غ
َ ُت ت َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِٓش٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّزٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ ۪تصَٞ َٓ س
Kimin iyilikleri hafif gelirse onlar da kendilerini harcamış olurlar. Cehennem‟de ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Müminun 23/104)

َٕٞث ًَث ُِ ُفَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ثس
ُ َُّ٘ ُْ تُٜ َٛ ٞ ُؼُٝ ش َ ِْلَ ُؿ
Yüzlerini ateş yalar ve dişleri ortaya çıkmış halde olurlar.

(Müminun 23/105)

َُٕٞث ش ُ ٌَ ِزّخَٜ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ص ُ ْْ ِخ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ شُص٢ َ۪ثش٣تََُ ْْ ش َ ٌُ ْٖ َٰت
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”

(Araf 7/10)

ً َِ۪ؼ ه
ََٕٝل َٓث ش َ ْؾ ٌُ ُش٤
ِ  ْتَّلَ ْس٢َُِوَ ْذ َٓ ٌََّّ٘ث ًُ ْْ كَٝ
َ ِ٣ث َٓؼَثَٜ ٤ ۪ َؼؼَ َِْ٘ث َُ ٌُ ْْ كَٝ ض
Geçinebileceğiniz imkanlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkanlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!
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(Hicr 15/19)

ٕٝ
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ثَٜ ٤ ۪ت َ ْٗدَصَْ٘ث كَٝ ٢
َ  ْتَّلَ ْسَٝ
ٍ  ُصْٞ َٓ ٍء٢ْ ؽ
َ ت ِعَٝ ث َسَٜ ٤ َ۪٘ث ك٤ْ َت َ ُْوَٝ َثٛض َٓذَ ْدَٗث
Yeri uzattık, içine oturaklı dağları yerleştirdik. Orada her bitkiyi dengeli olarak bitirdik.

(Hicr 15/20)

َٖ٤ ُ۪ ِخ َش ِتصهَُٚ ْْ ُ  َٓ ْٖ َُ ْغصَٝ ؼ
َ ِ٣ث َٓ َؼثَٜ ٤ ۪ َؼ َؼ َِْ٘ث َُ ٌُ ْْ كَٝ
Yeryüzünde sizin için de, rızkı size ait olmayanlar için de yaşam alanları oluşturduk.

(İbrahim 14/34)

َ َُ َٕغث
ثس
َ َٔ ت ِٗ ْؼُّٝت ِْٕ شَؼُذَٝ ُُٙٞٔ ُ عث َ ُْص
ِ ْ َِّٕ َث تٛٞص
ٌ َّ ٌّ ًَلُِٞظ
س ه
ُ َّللاِ ََّل ش ُ ْف
َ ْٗ تَّل
َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓث٤ َٰت َٰشَٝ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah‟ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Araf 7/11)

ٓ
َِٖٓ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ظ٤
َ َت ِ ََّٰلدَ َۗ َّ كُٝ ْسَٗث ًُ ْْ ظ ُ َّْ هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ْع ُؽذَّٞ ص
َ َّْ ُ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘ث ًُ ْْ ظَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّّٓل تِخُٝٓغ َؽذ
َٖ٣ ۪ثؼذ
َّ ُت
ِ غ
Sizi yarattık, sonra biçim verdik. Daha sonra meleklere “Âdem‟e secde edin!” dedik. Hemen
secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. O, secde edenlere katılmadı.
(Hicr 15/28)

ٓ
ٕٞ
َ ِْ ص
َ ْٖ ِٓ  خَث ُِ ٌن خَؾ ًَشت٢ّ۪ٗ ِتِ ْر هَث ٍَ َسخ َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر تَٝ
ٍ ُ٘صث ٍٍ ِٓ ْٖ َـ َٔإ ٍ َٓ ْغ
Bir gün Rabbin meleklere demişti ki “Ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan bir beşer yaratacağım.

(Hicr 15/29)

۪  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ َ۪ٗلَ ْخسُ كَٝ ُُٚص٣ْ َّٞ ع
َٖ٣ ۪ثؼذ
َ َُُٚ تُٞ كَوَؼ٢ـٝ
َ كَ ِثرَت
ِ ع
Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın.”

(Hicr 15/30)

َُٕٞ ْْ ت َ ْؼ َٔؼُٜ ًُُِّ ُغ َؽذَ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَر
َ َك
Sonra bütün melekler birlikte secde ettiler.

(Hicr 15/31)

َٖ٣ ۪ثؼذ
َّ َُٕ َٓ َغ تٌُٞ َ٣ ْٕ َ  ت٠ظ ت َ َٰ ٓخ٤
ِ غ
َ ِْ۪ت ََِّّٓل تِخ
Onlardan bir tek İblis ayrıldı; secde edenlere katılmamakta direndi.
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(Araf 7/12)

ٖ٤
ٍ ٗ ْٖ ِٓ ٢ َُ۪٘ َخَِ ْوصْٚ٘ ِٓ  ٌْش٤هَث ٍَ َٓث ََٓ٘ َؼ َي ت َ ََّّل ش َ ْغ ُؽذَ تِ ْر ت َ َٓ ْشش ُ َي هَث ٍَ تَٗ َ۬ث َخ
ٍ ُ ِٓ ْٖ ۪غَٚ َخَِ ْوصَٝ َثس
Allah: “Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen ne oldu?” diye sordu. “Ben ondan
hayırlıyım. Beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.” diye cevap verdi.
(Bakara 2/34)

ٓ
َٖ٣ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ٌَثكِ ۪شَٝ ت ْعص َ ٌْ َد َشَٝ ٠ظ ت َ َٰخ٤
َ َت ِ ََّٰلدَ َّ كُٝتِ ْر هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ْع ُؽذَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّّٓل تِخُٝٓغ َؽذ
Meleklere “Âdem‟e secde edin!” dediğimizde hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı, büyüklenerek
direndi ve kâfirlerden oldu.

(Araf 7/13)

ْ  ِدْٛ هَث ٍَ كَث
ْ َث كَٜ ٤ ۪ٕ َُ َي ت َ ْٕ شَص َ ٌَد ََّش كٞ
ُ ٌُ َ٣ ث كَ َٔثَٜ ْ٘ ِٓ ػ
َٖ٣صث ِؿ ۪ش
َّ ُثخ ُشغْ تَِّٗ َي َِٖٓ ت
Allah dedi ki “İn oradan! Orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Defol! Sen değerini
yitirenlerdensin.”

(Araf 7/14)

َُُٕٞ ْدؼَع٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ت٢ٓ ۪ٗهَث ٍَ ت َ ْٗ ِظ ْش
İblis: “Öyleyse tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.” dedi.

(Araf 7/15)

َ ْ٘ ُٔ ُهَث ٍَ تَِّٗ َي َِٖٓ ْت
َٖ٣ظ ۪ش
Allah dedi ki “Sen mühlet verilenlerdensin.”

(Araf 7/16)

َ ص َشت
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ََّلَ ْهؼُذ٢ َ۪٘ص٣ْ َٞ هَث ٍَ كَ ِد َٓٔث ت َ ْؿ
َ ۪غ َي ْتُ ُٔ ْغصَو
Şeytan dedi ki “Madem beni aşırılığa sen sevk ettin, ben de senin doğru yolunun üstüne onlar
için oturacağıma yemin ederim.

(Araf 7/17)

ْْ ُٛ  ََّل ش َ ِؽذ ُ ت َ ًْع َ َشَٝ ْْ ِٜ ِِ ِؽ َٓٔثب
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔث٣ْ َ ػ ْٖ ت
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ت٤َ ْْ ِٓ ْٖ خُٜ ََّ٘٤ِظ ُ َّْ َ ََّٰلش
َٖ٣ؽَث ًِ ۪ش
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların
çoğu sana karşı görevlerini yerine getirmeyecektir.”
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(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَث
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼَٜ  ْْ ََّلَ َِْٓـَٔ َّٖ َؼُٜ ْ٘ ِٓ ست َُ َٔ ْٖ ش َ ِد َؼ َيٞ
ً ث َٓ ْز ُ۫ ُؤ ًٓث َٓ ْذ ُـَٜ ْ٘ ِٓ ْتخ ُشغ
Allah dedi ki “ değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana
uysun, kesinlikle cehennemi sizlerle dolduracağım.”
(İsra 17/61)

ٓ
ً٘ث٤س ۪غ
َ ظ هَث ٍَ َءت َ ْع ُؽذُ ُِ َٔ ْٖ َخَِ ْو٤
َ َت ِ ََّٰلدَ َّ كُٝتِ ْر هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ْع ُؽذَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّّٓل تِخُٝٓغ َؽذ
Bir gün meleklere: “Âdem‟e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. “Çamur
olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.

(İsra 17/62)

ً َُِ۪ٓ ت ََِّّل هََّٚص٣ َٔ ِر ََّلَ ْـص َ ِ٘ ٌَ َّٖ رُ ِ ّس٤َٰ  ِّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ  َُ ِة ْٖ ت َ َّخ ْشش َ ِٖ ت٢
َل٤
َ ْٓ  ًَ َّش١ ۪زَت تَُّزَٰٛ ص َ َي٣ْ َ هَث ٍَ ت َ َست
َّ َّۘ َِس َػ
Sonra ekledi: “Kendine baktın mı! Bana tercih ettiğin bu mu? Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan birazı
dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım” dedi.

(İsra 17/63)

ستٞ
ً ُكْٞ َٓ َّ٘ َْ َؼ َٓضت ۬ ُؤ ًُ ْْ َؼ َٓضت ًءَٜ  ْْ كَث َِّٕ َؼُٜ ْ٘ ِٓ َحْ كَ َٔ ْٖ شَدِؼَ َيٛهَث ٍَ ت ْر
Allah dedi ki “Çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur; tam suça göre ceza...”

(İsra 17/64)

َ َ ت ْعص َ ْل ِض ْص َٓ ِٖ ت ْعصَٝ
٢ِ ْْ كُٜ ًْ َثس
َ ط ْؼ
َ ِ ْْ خُٜ ْ٘ ِٓ س
ِ ؽَٝ  َس ِؼ ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ خِ َخِٜ ٤ْ َِت َ ْؼ ِِحْ َػَٝ شِ َيْٞ ص
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ تُٛ ُ  ِؼذ٣َ  َٓثَٝ ْْ ُٛ  ِػ ْذَٝ  ََّل ِدْٝ َ ْتَّلَٝ ٍِ تَٞ ْٓ َْتَّل
ُ ثٕ ت ََِّّل
ُ ط
ستٝ
ً ؿ ُش
“Onların içinden gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; atlılarınla ve yayalarınla yönlendir. Mallarına ve
çocuklarına ortak ol. Bir de onlara söz ver.” Şeytan sadece aldatmak için söz verir.

(İsra 17/65)

ً ً۪ َٝ  ِخ َش ِخّ َي٠ ًَ َٰلَٝ ٕث
َ ِْ ع
ٌ ط
َل٤
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِْظ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ت َِّٕ ِػ َدثد
“Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Rabbinin onlara vekil olması yeter.”

(Araf 7/19)

ُ ٤ ُؼ َي ْتُ َؽَّ٘رَ كَ ٌُ ََل ِٓ ْٖ َـْٝ َصَٝ س
َّ ُ تِٙ  ِزَٰٛ  ََّل ش َ ْو َشخَثَٝ ْط ِؽةْص ُ َٔث
َٗثٌُٞ َ ؾ َؽ َشذ َ كَص
َ ْٗ َ َٓث َٰتدَ ُّ ت ْع ٌُ ْٖ ت٣َٝ
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
“Bak Âdem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Beğendiğiniz yerden yiyin ama bu ağaca
yaklaşmayın. Yoksa yanlış yapmış olursunuz.”
(Ta Ha 20/115)

ٓ َٰ
ُ َػ ْض ًٓثَُٚ َُ ْْ ٗ َِؽ ْذَٝ ٢ِ
َ  َٰتدَ َّ ِٓ ْٖ هَ ْد َُ كََ٘غ٠ُِ ْذ َٓٗث تِٜ َُوَ ْذ َػَٝ
Âdem‟e bir emir vermiştik, unutmuş gibi davrandı. Onda bir kararlılık bulamadık.
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(Ta Ha 20/116)

ٓ
٠ظ ت َ َٰخ٤
َ َت ِ ََّٰلدَ َّ كُٝتِ ْر هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰ ِة ٌَ ِر ت ْع ُؽذَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّّٓل تِخُٝٓغ َؽذ
Bir gün meleklere “Âdem‟e secde edin!” demiştik, hemen secdeye kapanmışlardı ama İblis secde etmedi,
direndi.

(Ta Ha 20/117)

٠ُ ْخ ِش َؼَّ٘ ٌُ َٔث َِٖٓ ْتُ َؽَّ٘ ِر كَص َ ْؾ َٰو٣  ِؼ َي كَ ََلْٝ َ ُِضَٝ  َُ َيٌُّٝ ػذ
َ زَتَٰٛ َِّٕ َٓث َٰتدَ ُّ ت٣ كَوُ َِْ٘ث
Dedik ki “Bak Âdem! Bu İblis sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın yoksa mutsuz
olursun.

(Ta Ha 20/118)

ٟ ََّل ش َ ْؼ َٰشَٝ ثَٜ ٤ ۪ع ك
َ ٞت َِّٕ َُ َي ت َ ََّّل ش َ ُؽ
Burada ne açlık çekersin ne de çıplak kalırsın.

(Ta Ha 20/119)

ْ َ تََّٗ َي ََّل شَٝ
٠ َٰعف
ْ َ  ََّل شَٝ ثَٜ ٤ ۪ظ َٔ ۬ ُإت ك
Burada susuz kalmaz, güneş ışığından etkilenmezsin.”

(İsra 17/60)

َ تِ ْر هُ َِْ٘ث َُ َي ت َِّٕ َسخ ََّي ت َ َـثَٝ
ثط
َ ٘٣ْ  ت َ َس٢ٓ َ۪ث تَُّص٣تُش ْء
ُّ  َٓث َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ثط
ِ َُِِّ٘ ًَثى ت ََِّّل كِصَْ٘ر
ِ َُّ٘غ ِخث
ُ  ْْ ت ََِّّلُٛ ُذ٣َ ۪ض٣  ْْ كَ َٔثُٜ ُكَِٞ ّ ُٗخَٝ ِٕ  ْتُوُ ْش َٰت٢َِٗرَ كُٞؾ َؽ َشذ َ ْتُ َٔ ِْؼ
َّ ُتَٝ
شت٤
ً َثًٗث ًَ ۪د٤غ ْـ
Bir gün sana: “Rabbin şu insanları çepeçevre kuşattı” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüya da sırf insanları
imtihan etmek içindir. Kur‟ân‟a koyduğumuz lanetli ağaç da öyledir. Biz onları korkutuyoruz ama bu, onların
azgınlıklarını iyice artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

(Araf 7/20)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ َٔث تُٜ َُ ط
ُ ط
 ٌُ َٔث٤ ََٰٜٗ هَث ٍَ َٓثَٝ  َٔثِٜ  َٰت ِشْٞ ع
َ ْٖ ِٓ  َٔثُٜ ْ٘  َػ١
َ َٞ  ْعَٞ َك
َ  ِسُٝ ُ۫  َٔث َٓثُٜ َُ ١ِ
َ ُ ْدذ٤ُِ ٕث
َّ ُ تِٙ  ِزَٰٛ ْٖ َسخُّ ٌُ َٔث َػ
َٖ٣ َ۪ٗث َِٖٓ ْتُخَث ُِذٌُٞ َ  شْٝ َ  ِْٖ ت٤ٌَ ََِٓ َٗثٌُٞ َ ؾ َؽ َشذِ ت ََِّّٓل ت َ ْٕ ش
Sonra Şeytan her birinin bedeninin örtülü yerlerini açıp diğerine göstermek için şöyle vesvese
verdi: “Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sadece hükümdar olmanızı ya da ölümsüzleşmenizi
engellemek içindir.”

(Araf 7/21)

َٖ٤ثص ۪ف
ِ َُّ٘ َُ ٌُ َٔث َُ َِٖٔ ت٢ّ۪ٗ ِ َٓٔث تُٜ َٔ ع
َ هَثَٝ
Onlara yemin etti: “Ben ikinizin de iyiliğini istiyorum.”
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(Araf 7/22)

َ َٝ  َٔثُٜ ُ  َٰتشْٞ ع
َّ ُس كََِ َّٔث رَتهَث تٝ
ْ َؾ َؽ َشذ َ َخذ
ْٖ ِٓ  َٔثِٜ ٤ْ َِثٕ َػ
ِ  ْخ٣َ غ ِلوَث
َ  َٔثُٜ َُ ز
ٍ  َٔث ِخـُ ُشُٜ ٤كَذَُه
ِ َصل
َ ٤ْ ؾ
َّ ُتَهُ َْ َُ ٌُ َٓٔث ت َِّٕ تَٝ ِؾ َؽ َشذ
َّ ُ ٌُ َٔث َػ ْٖ شِ ِْ ٌُ َٔث تَٜ ْٗ َ  َٓٔث تََُ ْْ تُٜ ُّ َٔث َسخُٜ ٣َٗث َٰدَٝ م ْتُ َؽَّ٘ ِر
طثَٕ َُ ٌُ َٔث
ِ  َسَٝ
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ َػذ
ٖ٤
Böylece ikisini de kandırıp değerlerini düşürdü. İkisi de o ağaçtan tadınca açılması hoş
olmayacak yerleri gözüktü. Bahçedeki yaprakları üst üste koyup örtünmeye başladılar. Rableri
onlara şöyle seslendi: “Size bu ağacı yasak etmedim mi? Demedim mi Şeytan sizin açık
düşmanınızdır?”
(Bakara 2/168)

ُ ت ُخُٞ ََّل شَص َّ ِدؼَٝ ِّدً َّۘث٤غ
َ ٤ْ ؾ
َ ض َـ ََل ًَّل
َّ ُز ت
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗثٕ ت
ِ تَٞ ط
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت ِٓ َّٔث كًُُِٞ ثط
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ِ ط
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ َػذ
ٖ٤
Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan‟ın izinden gitmeyin! O sizin açık
düşmanınızdır.

(Bakara 2/169)

َٓ  ْتُلَ ْفَٝ ءٞ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََّل ش َ ْؼ
ُّٓ َُأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِخث٣ تَِّٗ َٔث
ِ ؾ
ِ غ
 ه٠َِت َػُُُٞٞت َ ْٕ شَوَٝ ثء
O, sizden kötülükler ve çirkinlikler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister.

(Yasin 36/60)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُت تُٝ َٰتدَ َّ ت َ ْٕ ََّل ش َ ْؼدُذ٢ٓ َ۪٘ث خ٣َ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ ْذ تَٜ تََُ ْْ ت َ ْػ
ٌٖ ٤ ُٓ ۪دٌُّٝ ُ َُ ٌُ ْْ َػذَِّٚٗطثَٕ ت
Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? Şeytan‟a kul olmayın, o açık düşmanınızdır,

(Yasin 36/61)

ٌ ص َش
ٌْ ٤ ۪تغ ُٓ ْغصَو
ِ زَتَٰٛ ٢ ُ۪ٗٝت َ ِٕ ت ْػدُذَٝ
Bana kul olun, doğru yol budur” demedim mi?

(Yasin 36/62)

َُِٕٞت ش َ ْؼ ِوٌُُٞٗٞ َ شت تَكََِ ْْ ش٤
ً ۪ظ ََّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِؼ ِد ًَّل ًَع
َ َ َُوَ ْذ تَٝ
O, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı, aklınızı kullanmıyordunuz değil mi?

(Nur 24/21)

ُ صَّدِ ْغ ُخ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕث
ُ ت ُخُٞت ََّل شَص َّ ِدؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّزَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ٤ْ ؾ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُز ت
َّ ُز ت
أ ْ ُٓ ُش٣َ َُّٚٗثٕ كَ ِث
ِ تَٞ ط
ِ تَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍذ تَخَذًت٠ًَٰ َُ َٓث صُٚ َس ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
َٓ ِخ ْثُلَ ْف
ْ َ ََّل كْٞ ََُٝ  ْتُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝ ثء
ِ ؾ
ع َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ َُض٣ ََّللا
 هَٝ ؾث ُ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.

12

(Araf 7/23)

َ هَ َثَّل َسخََّ٘ث
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْتُخَث ِع ۪شٌُٞ ََُ٘ ش َ ْش َـ َْٔ٘ثَٝ ت ِْٕ َُ ْْ ش َ ْـ ِل ْش ََُ٘ثَٝ غَ٘ث
َ ُظَِ ْٔ َٓ٘ث ت َ ْٗل
Dediler ki “Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan,
kaybedenlere karışır gideriz.”
(Bakara 2/37)

ٍ ۪ ًَ ِِ َٔثّٚ َٰتدَ ُّ ِٓ ْٖ َس ِخ٠كَصََِ ٓوه
ُْ ٤تُش ۪ـ
ُ َّٞ َّ  تُصَٞ ُٛ َُِّٚٗ تِٚ ٤ْ َِثج َػ
َّ تج
َ َ ز كَص
Âdem Rabbinden uyarılar aldı ve tevbe etti. Rabbi de tevbesini kabul etti. Tevbeleri kabul eden, ikramı bol olan
O‟dur.

(Ta Ha 20/122)

ٟ َٰذَٛ َٝ ِٚ ٤ْ َِثج َػ
ْ َّْ ُ ظ
َ َ ُ كَصُُّٚ َسخٚ٤تؼص َ َٰد
Sonra Rabbi ona fırsat verdi de tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi.

(Araf 7/24)

ُ  ِدْٛ هَث ٍَ ت
ٖ٤
ُ ت خَ ْؼٞط
ٍ ع ٌُ ْْ ُِدَ ْؼ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َُِ ٌُ ْْ كَٝ ٌُّٝ ط َػذ
ٍ  ۪ـ٠َُِٰ  َٓصَثعٌ تَٝ ض ُٓ ْغصَوَ ٌّش
Allah dedi ki “İnin oradan! Biriniz diğerinin hakkına göz dikecek. Sizin için bu topraklarda
karar kılınıp yerleşecek yer ve bir süreye kadar da geçineceğiniz şeyler bulunacaktır.”
(Bakara 2/38)

ْ
ُ ِدْٛ هُ َِْ٘ث ت
 ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  كَ ََل خ١ت
َ َُذٛ  كَ َٔ ْٖ شَدِ َغًُٟذٛ ٢ّ ِ۪٘ٓ ْْ ٌُ ََّ٘٤َِأش٣ ؼًث كَ ِث َّٓث٤۪ٔ ث َؼَٜ ْ٘ ِٓ تٞط
َُٕٞٗ َ ْفض٣َ ْْ ُٛ
Onlara şöyle dedik: “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelirse, rehberime uymuş olanlarda ne
bir korku olur ne de üzüntü çekerler.”

(Araf 7/25)

َٕٞث ش ُ ْخ َش ُؼَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َُٕٞشُٞٔ َ ث شَٜ ٤ ۪كَٝ َْٕٞ َ٤ث ش َ ْفَٜ ٤ ۪هَث ٍَ ك
Allah Dedi ki “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”
(Enbiya 21/105)

َّ ٢َُِوَ ْذ ًَص َ ْدَ٘ث كَٝ
َٕٞصث ُِ ُف
َّ ُ ت١ِ
َ س ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ تُ ِزّ ًْ ِش ت َ َّٕ ْتَّلَ ْسٞ
ِ ُتُضخ
َ ث ِػدَثدَٜ ُ َ ِشظ٣ ض
Bütün zikirleri verdikten sonra indirdiğimiz zeburlara şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”
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(Araf 7/26)

ً ٣ ۪سَٝ ْْ ٌُ ِ َٰتشْٞ ع
 ٌْش َٰر ُِ َي٤ َٰر ُِ َي َخَٰٟٞ ثط تُص َّ ْو
ً  ٌُ ْْ ُِ َدث٤ْ َِ َٰتدَ َّ هَ ْذ ت َ ْٗضَ َُْ٘ث َػ٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
ُ  ُِ َدَٝ ؾ ۠ث
َ ١ ۪تسَٞ ُ٣ عث
ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّّللاِ َُ َؼ
ِ َث٣ِٓ ْٖ َٰت
ز ه
“Ey Âdem'in evlatları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise indirdik. İyi elbise,
sizi koruyan elbisedir.” Bunlar Allah‟ın ayetleridir, belki akıllarını başlarına alırlar.
(Nahl 16/81)

ُْ ٌُ ٤ ۪ ََ شَو٤ع َش ۪تخ
 هَٝ
َ ْْ ٌُ َُ ََ  َؼ َؼَٝ  َؼ َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ ِؽدَث ٍِ ت َ ًَْ٘ثًٗثَٝ َّللاُ َؼ َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ َّٔث َخَِنَ ِظ ََل ًَّل
َُٕٞٔ ِِ  ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْغ٤ْ َِػ
َ َُُٚصِ ُّْ ِٗ ْؼ َٔص٣ ع ٌُ ْْ ًَ َٰز ُِ َي
َ ْ  ٌُ ْْ َخأ٤ ۪ ََ شَو٤ع َش ۪تخ
َ َٝ ْتُ َف َّش
Allah, yarattığı bazı şeyleri size gölgelik yaptı. Dağlarda sığınaklar oluşturdu. Vücut ısısını koruyan elbiseler ve
sizi zor durumlarda koruyan elbiseler yaptı. Allah size olan nimetini böyle tamamlar, belki O‟na teslim
olursunuz.

(Araf 7/27)

َ ٤ْ ؾ
َّ َُ ْلصََِّ٘٘ ٌُ ُْ ت٣  َٰتدَ َّ ََّل٢۪ٓ٘ ََث خ٣
ُ ط
 َٔثُٜ ع
َ  َٔث ُِدَثُٜ ْ٘ َ ْ٘ ِضعُ َػ٣  ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ َؽَّ٘ ِر٣ْ َٞ َثٕ ًَ َٓٔث ت َ ْخ َش َغ تَخ
ُ ٤ُ ِٓ ْٖ َـُِٚ٤هَ ۪دَٝ َٞ ُٛ ْْ ٌُ ٣َ َٰش٣ َُِّٚٗ َٔث تِٜ  َٰت ِشْٞ ع
َّ ُ ْْ تَِّٗث َؼ َؼ َِْ٘ث تُٜ َْٗٝ ْط ََّل ش َ َش
ٓث َء٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ت٤ثغ
۪ ٤َ ؾ
َ  َٔثُٜ ٣َ ُ ِش٤ُِ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ َُِِّ۪ز
Ey Âdem'in evlatları! Sakın Şeytan ana-babanızı yaktığı gibi sizi de yakmasın. Açılması hoş
olmayacak yerlerini kendilerine göstermek için onların elbiselerini sıyırmış ve o bahçeden
çıkarmıştı. O ve onun topluluğu, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz
Şeytanları inanmayanların dostları yaptık.”
(Kehf 18/50)

ٓ
ِّ۪ٚغنَ َػ ْٖ ت َ ْٓ ِش َسخ
َ َظ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ِؽ ِّٖ كَل٤
َ َت ِ ََّٰلدَ َّ كُٝتِ ْر هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ْع ُؽذَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّّٓل تِخُٝٓغ َؽذ
َّ ُِ ظ
َٖ َخذَ ًَّل٤۪ٔ ُِ ِظث
َ ْ ِخةٌُّٝ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػذُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ ٓث َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ ُٓ تََّٚص٣رُ ِ ّسَٝ َُُٚٗٝتَكَصَص َّ ِخز
Bir gün meleklere: "Âdem‟e secde edin!" dedik. İblis‟in dışındakiler hemen secde ettiler. Halbuki o da cinlerden
idi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, en yakınlarınız olarak sizinle benim arama mı
koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde olanların ne kötü tercihidir bu!

(Araf 7/28)

ثء
َٓ َأ ْ ُٓ ُش ِخ ْثُلَ ْف٣ َّللاَ ََّل
َ ثـ
ِ ؾ
ِ َت كُِٞتِرَت كَ َؼَٝ
ث هُ َْ ت َِّٕ هَٜ َّللاُ ت َ َٓ َشَٗث ِخ
 هَٝ ث َٰتخَٓث َءَٗثَٜٓ ٤ْ َِ َؼ ْذَٗث َػَٝ تُُٞؾرً هَث
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََّل ش َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞتَشَو
Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler.
De ki: “Allah çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi
söylüyorsunuz?”
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(Bakara 2/170 )

ُ ْْ ََّلٛ ًَثَٕ َٰت َخٓث ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ  َٰت َخٓث َءَٗث تِٚ ٤ْ ََِ٘ث َػ٤ْ َت َخ َْ َٗصَّدِ ُغ َٓٓث ت َ ُْلَُُّٞللاُ هَث
ت َٓٓث ت َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ تش َّ ِدؼُٜ َُ ََ ٤ ۪تِرَت هَٝ
َ ََُِٕٞ ْؼ ِو٣
َُٕٝ صَذْٜ َ٣  ََّلَٝ ْـًٔث٤ؽ
Onlara: “Allah‟ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır! Biz atalarımızdan ne görmüşsek ona uyarız!” derler.
Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse?

(Lokman 31/21)

َٕ ًَثْٞ ََُٝ َ  َٰت َخٓث َءَٗث تِٚ ٤ْ َِ َؼ ْذَٗث َػَٝ ت َخ َْ َٗصَّدِ ُغ َٓثَُُّٞللاُ هَث
ت َٓٓث ت َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ تش َّ ِدؼُٜ َُ ََ ٤ ۪تِرَت هَٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُت
ُ ط
ش٤
َّ ُج ت
ُ َ ْذ٣ ٕث
ِ  َػزَت٠َُِٰ  ْْ تُٛ ٞػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Zuhruf 43/22)

ٓ
ٓ
َُٕٝ صَذْٜ ُٓ ْْ ِٛ ثس
ِ َ  َٰتظ٠َِٰ تَِّٗث َػَٝ  ت ُ َّٓ ٍر٠َِٰ  َؼ ْذ َٓٗث َٰتخَٓث َءَٗث َػَٝ ت تَِّٗثُُٞٓ خَ َْ هَث
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete, bir dine bağlı bulduk; biz onların izinden
gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

٠ِٓ َٰ  َؼ ْذ َٓٗث َٰت َخٓث َءَٗث َػَٝ ث تَِّٗثَٛٓ ُٞش ت ََِّّل هَث ٍَ ُٓصْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي َٓٓث ت َ ْسَٝ
ٍ ۪ ٍر ِٓ ْٖ َٗز٣َ  هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َي ك
ٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوصَذِٛ ثس
ِ َ  َٰتظ٠َِٰ تَِّٗث َػَٝ ت ُ َّٓ ٍر
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete, bir inanca bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔث٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ ت ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِؽ ٍذَٛ ٞ ُؼُٝ تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ  ِخ ْثُ ِو ْغ ۠ ِػ٢ّهُ َْ ت َ َٓ َش َس ۪خ
َُٕٝدُٞخَذَت َ ًُ ْْ شَؼ
De ki: “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde yerinde yüzünüzü doğrudan
O‟na çevirin, dinine bir şey katmadan yalnız Allah‟a dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz
de öyle olacaktır.”
(Mümin 40/14)

ََٕٝ ْتُ ٌَثكِ ُشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ َٖ٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ُ كَث ْد
ت هٞػ
Siz, O‟nun dinine bir şey katmadan Allah‟a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

(Mümin 40/65)

َٖ٤۪ٔ ََُٖ ت َ ُْ َف ْٔذ ُ ِ هّٰللِ َسجّ ِ ْتُ َؼث٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ  كَث ْدَٞ ُٛ َ ت ََِّّلَُِٰٚ  ََّٓل ت٢
ُّ  ْتُ َفَٞ ُٛ
O diridir. O‟ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O‟na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.
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(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ا تَُّ٘ ْؾثَذ
ُ ْٗ ض كَث
ُ ُ ْ٘ ِؾ٣ َُّللا
تَّل ِخ َشذ َ ت َِّٕ ه
ْق خَذَت َ ْتُخ َِْنَ ظ ُ َّْ ه
ِ  ْتَّلَ ْس٢ت ِكٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
ََّللا
َ ٤ًَ تٝظ ُش
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah‟ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Enbiya 21/104)

ْ ٗ َّ ْٞ ٣َ
َ ًَ غ َٓٔث َء
َ٘ث تَِّٗث ًَُّ٘ث٤ْ َِ ْػذًت َػَٝ ُُٙذ٤ن ُٗ ۪ؼ
ّ ُ ِ ت٢
َّ ُ ت١ِٞ َط
ِ ُ غ ِِؽ َِّ ُِ ِْ ٌُص
ٍ َِْ  ٍَ خَّٝ َ ح ًَ َٔث خَذَأْ َٓٗث ت
ّ ط
َٖ٤ ِ۪كَث ِػ
O gün, göğü yazı tomarı dürer gibi düreceğiz. Yaratılışı da ilk başlattığımız hale çevireceğiz. Bu bizim
sözümüzdür, onu mutlaka yapacağız.

(Yunus 10/4)

تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼًث٤۪ٔ  َٓ ْش ِؼؼُ ٌُ ْْ َؼِٚ ٤ْ َُِت
َ َ ْؽ ِض٤ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْدذَؤُت ْتُخ َِْنَ ظ٣ ََُِّّٚٗللاِ َـوًّث ت
تُٞٗ ٌْ خِ َٔث ًَث٤ َُ۪تج ت
ِ صث ُِ َفث
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ تج ِٓ ْٖ َـ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ تَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪تَُّزَٝ ز خِ ْثُ ِو ْغ ِػ
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O‟dur. Bu, Allah‟ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kâfirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.

(Beyyine 98/5)

َّ تُُٞإْ ش٣َٝ َ ذَِٰٞ ص
َ ذًَٰٞ تُض
َّ ُت تُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ َٖ ُـَ٘ ٓلَث َء٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ت هَُٝ ْؼدُذ٤ُِ ت ت ََِّّلٝ َٓٓث ت ُ ِٓ ُٓشَٝ
ُ ۪ َٰر ُِ َي دَٝ
ّ َٔ ِر٤ِ َٖ ْتُو٣
Halbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah‟a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli
kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur."

(Araf 7/30)

َّ ُت تُٝ ُْ تش َّ َخزُٜ َِّٗ ُْ تُع َََّلَُرُ تِٜ ٤ْ َِوًث َـ َّن َػ٣كَ ۪شَٝ ٟ َٰذَٛ وًث٣كَ ۪ش
۪ ٤َ ؾ
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ ٓث َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ت٤ثغ
َُٕٝصَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ تُٞغد
َ َ ْف٣َٝ
Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar
şeytanları Allah‟tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.
(Zümer 39/3)

ُ ّت َ ََّل ِ هّٰللِ تُ ۪ذ
ُ ُِ ٖ ْتُخَث٣
 ه٠َُِ َٓٗث تُُٞوَ ِ ّشخ٤ُِ  ْْ ت ََِّّلُٛ َُٓث ِۢ َء َٓث َٗ ْؼدُذ٤ُِ ْٝ َ ۪ ٓ تُِٚٗٝت ِٓ ْٖ دَُٖٝ تش َّ َخز٣ ۪تَُّزَٝ ص
َِّللا
ثس
ٌ  ًَثرَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ ََّل
ٌ َِّج ًَل
َٕ ت َِّٕ هُٞ ْخص َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓث٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْف ٌُ ُْ َخ٣َ ََّللا
 ت َِّٕ ه٠ُص ُْ َٰل
Bil ki Allah‟ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah‟a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve kâfirlikte direnen birini yoluna kabul etmez.
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(Şura 42/13)

ْ٤
َّ َٝ  َٓثَٝ  َْي٤َُِ َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ  ت١ٓ ۪تَُّزَٝ  ًـثُٞٗ ۪ٚ ِخ٠ص
 هَٝ ٖ َٓث٣
َ ؽ ََش
ِ ّع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ تُ ۪ذ
َ ۪۪ٛ ٓ تِخ َْٰشَٚ٘ث ِخ٤ْ ص
ْْ ُٛ ٞػ
ُ َٖ َٓث ش َ ْذ٤ً۪  ْتُ ُٔ ْؾ ِش٠َِ ًَدُ َش َػِٚ ٤ ۪ت كُٞ ََّل شَصَلَ َّشهَٝ َٖ٣ّت تُ ۪ذُٞٔ ٤ ۪ ت َ ْٕ تَه٠ ٓ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ
 َ هِٚ ٤ْ َُِت
ح٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت٢َ ْؽص َ ۪ ٓد٣ َُّللا
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت١ٓ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾث ُء
“Allah Nuh‟a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yani şeriat yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim‟e,
Musa‟ya ve İsa‟ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın
şey müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi yoluna seçer ve O‟na yöneleni doğruya yönlendirir.”

(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطثًٗث ك
ٖ٣
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َتُش ْـَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman‟ın Zikri‟nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝصَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ تُٞغد
َّ ُ ْْ َػ ِٖ تُٜ َُّٗٝصذ
ُ َ٤َُ ْْ ُٜ َِّٗتَٝ
َ َ ْف٣َٝ َِ ٤غ ۪د
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Araf 7/31)

ُُّ ِفح٣ ُ ََّلَِّٚٗت تُٞ ََّل ش ُ ْغ ِشكَٝ تُٞت ْؽ َشخَٝ تًُُِٞ َٝ َ٘ص َ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِؽ ٍذ٣ت ۪صُٝ َٰتدَ َّ ُخز٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
َٖ٤ ْ۪تُ ُٔ ْغ ِشك
Ey Âdem'in evlatları! Secde edilen her yerde süslerinizi, size yakışanı giyinin. Yiyin, için ama
israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.
(İsra 17/27)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ًَثَٕ تَٝ ٖ٤
َّ ُتَٕ تَٞ ت ت ِْخُٞٗٓ َٖ ًَث٣ت َِّٕ ْتُ ُٔدَزّ ِ۪س
ُ ط
ستٞ
۪ َ٤ؾ
ً ُ۪ ًَلِّٚثٕ ُِ َشخ
ِ ثغ
Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.

(İsra 17/29)

ْ غ
ستٞ
ُ ٠َُِٰ َُرً تَُِٞذَ َى َٓ ْـ٣ َْ  ََّل ش َ ْؽ َؼَٝ
ُ  ًٓث َٓ ْفَُِٞٓ َث ًُ ََّ ْتُدَ ْغ ِػ كَص َ ْوؼُذَٜ ط
ُ  ََّل ش َ ْدَٝ ػُ٘ ِو َي
ً غ
Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın.

(Araf 7/32)

َّ َٝ ۪ٙ ت َ ْخ َش َغ ُِ ِؼ َدث ِد٢ٓ َّ۪للاِ تَُّص
٢ِت كَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ َُِِّز٢
ِ ّ َدث٤ِ تُط
ّ ِ َِٖٓ ز
َ٘رَ ه٣هُ َْ َٓ ْٖ َـ َّش َّ ۪ص
ِ تُش ْص
َ ِٛ َْ ُم ه
َٰ ْ َُ ص
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ َث٣تَّل
ّ ِ َ َٔ ِر ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ًصر
َ ُِ َث خَث٤ْٗ ُّذِ تُذٞ٤َٰ ْتُ َف
De ki “Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü, yakışan giysiyi, temiz rızıkları kim haram etti? ”De ki
“Bunlar dünyada esasen müminler içindir; Kıyamet gününden itibaren sadece onlar için
olacaktır.” Bilen bir topluluk için âyetlerimizi böyle açıklarız.
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(Araf 7/33)

َ  َٓث َخَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓث
ْٕ َ تَٝ ن
ِ َٞ َ ْتُل٢
ِ ْ َٝ َٖط
َ تـ
ِ ّ  ِْش ْتُ َف٤َ خِـ٢
َ  ْتُ َد ْـَٝ َْ ْتَّلظ
َ ّهُ َْ تَِّٗ َٔث َـ َّش َّ َس ِخ
َ ِْ ع
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََّل ش َ ْؼ
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ِخ٣ ْْ َُ ثّٰللِ َٓث
 ه٠َِت َػُُُٞٞت َ ْٕ شَوَٝ طثًٗث
ت ِخ هًُٞ ش ُ ْؾ ِش
De ki “ Rabbim sadece şunları yasak etti: İster açık, ister gizli olsun her türlü fuhşu, günahı,
haksız saldırıyı, Allah‟ın hakkında bir belge indirmediği şeyi O‟na ortak saymanızı ve Allah
hakkında bilmediğinizi söylemenizi.”
(Enam 6/151)

تُِٞٓ ُ  ََّل ش َ ْوصَٝ غثًٗث
َ ۪ٚت ِخًُٞ  ٌُ ْْ ت َ ََّّل ش ُ ْؾ ِش٤ْ َِت تَشْ َُ َٓث َـ َّش َّ َسخُّ ٌُ ْْ َػْٞ َُهُ َْ ش َ َؼث
َ  ِْٖ ت ِْـ٣َت ُِذَٞ ُ ِخ ْثَٝ ْـًٔث٤ؽ
َ َ َٓث خَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓث
َٖط
ِ َٞ َت ْتُلُٞ ََّل ش َ ْو َشخَٝ ْْ َُّٛث٣ِتَٝ ْْ ٌُ ُم ٗ َْف ُٖ ٗ َْش ُصه
ٍ  ََّلدَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ت ِْٓ ََلْٝ َ ت
َ تـ
َُِٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْؼ ِوٚ ٌُ ْْ ِخ٤ص
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ ن َٰر
 َـ َّش َّ ه٢ ۪ظ تَُّص
َ ت تَُّ٘ ْلُُِٞ ََّل ش َ ْوصَٝ
ِ ّ َّللاُ ت ََِّّل ِخ ْثُ َف
De ki “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını sıralayayım: Hiçbir şeyi Allah ile bir tutmayın, anaya
babaya iyilikten geri durmayın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; onların ve sizin rızkınızı veren
Allah‟tır. Fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın; haklı sebeple
olursa başka. İşte bunlar, Allah'ın size yüklediği görevlerdir; belki aklınızı kullanırsınız.

(Enam 6/152)

ُ َ َ ْدُِ َؾ ت٣ ٠غ ُٖ َـصه
َٕضَ ت٤۪ٔ ُ ْتَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُت ْتُٞكْٝ َ تَٝ َُّٙؽذ
َ  ت َ ْـ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ت ََِّّل خِثَُّص٤ِ َ۪ص٤ُت َٓث ٍَ ْتُٞ ََّل ش َ ْو َشخَٝ
تُٞكْٝ َ َّللاِ ت
ً ق َٗ ْل
 ِذ هْٜ  ِخ َؼَٝ ٠ ًَثَٕ رَت هُ ْش َٰخْٞ ََُٝ تُُٞتِرَت هُ ِْص ُ ْْ كَث ْػ ِذَٝ ثَٜ  ْع َؼُٝ غث ت ََِّّل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِخ ْثُ ِو ْغ ِػ ََّل
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَزَ ًَّ ُشٚ ٌُ ْْ ِخ٤ص
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰر
Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun iyiliğine olan bir yolla olursa başka. Ölçeği ve
tartıyı hakka uygun yapın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmayız. Yakınınız da olsa söz
söylediğinizde adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İşte Allah, sizden bir de bunları
istemiştir. Belki bilginizi kullanırsınız.

(Araf 7/34)

َُٕٞٓ َ ْغص َ ْو ِذ٣  ََّلَٝ ًعث َػر
َ َٕٝ ْغصَأ ْ ِخ ُش٣َ  ْْ ََّلُٜ ُِ ُِ ٌُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر ت َ َؼ ٌَ كَ ِثرَت َٓؼث َء ت َ َؼَٝ
Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne erteleyebilirler, ne de ecelleri gelmeden
onun öne alınmasını sağlayabilirler.
(Yunus 10/49)

 ْْ كَ ََلُٜ َُِّللاُ ُِ ٌُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر ت َ َؼ ٌَ تِرَت َٓؼث َء ت َ َؼ
َٓ  ََّل َٗ ْلؼًث ت ََِّّل َٓثَٝ ظ ًّشت
ؽث َء ه
َ ٢هُ َْ ََّٓل ت َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َُٕٞٓ َ ْغص َ ْو ِذ٣  ََّلَٝ ًعث َػر
َ ََٕٝ ْغصَأ ْ ِخ ُش٣
De ki “Allah, gerekeni yapmazsa kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Her
toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelmişse bir süreliğine de olsa erteleyemezler. Eğer gelmemişse öne de
alamazlar.”
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(Nahl 16/61)

ٓ
ُ ِثط خ
٠ًّٔ غ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
تخز ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ت َ َؼ٠َُِٰ  ْْ تُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ث ِٓ ْٖ ٓدَتخَّ ٍرَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓث ش َ َش َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ت
َُٕٞٓ َ ْغص َ ْو ِذ٣  ََّلَٝ ًعث َػر
َ ََٕٝ ْغصَأ ْ ِخ ُش٣  ْْ ََّلُٜ ُِكَ ِثرَت َٓؼث َء ت َ َؼ
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.

(Müminun 23/43)

َٕٝ ْغصَأ ْ ِخ ُش٣َ  َٓثَٝ ثَٜ ََِٓث ش َ ْغ ِد ُن ِٓ ْٖ ت ُ َّٓ ٍر ت َ َؼ
Bir toplum kendine biçilen süreyi ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ عث
ً  ْْ َخ ْؼُٜ ع
ُ عََِ٘ث شَصْ َشت ًَُِّ َٔث َٓؼث َء ت ُ َّٓرً َس
ُ ع َِْ٘ث ُس
َ ُ كَثَشْ َد ْؼَ٘ث َخ ْؼُٙٞث ًَزَّخَٜ ُُٞع
َ ظ ُ َّْ ت َ ْس
َ ۪ت َ َـثد
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََّلْٞ َط كَدُ ْؼذًت ُِو٣
Sonrasında da elçilerimizi ardarda gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz de o
toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük. İnanmayan topluluklar def
olsunlar!

(Araf 7/35)

ف
ْ َ تَٝ ٠ كَ َٔ ِٖ تش َّ َٰو٢ ۪ثش٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ ُو٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ ََّ٘ ٌُ ْْ ُس٤ِأْش٣َ  َٰتدَ َّ تِ َّٓث٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
ٌ َْٞ صَِ َؿ كَ ََل خ
َُٕٞٗ ََ ْفض٣ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Ey Âdem'in evlatları! Aranızdan ayetlerimi size anlatan elçiler geldiğinde kimler, Allah‟tan
çekinerek kendisini korur ve düzeltirse artık onların ne bir korkuları kalır ne de üzülürler.
(Bakara 2/38)

ْ
ُ  ِدْٛ هُ َِْ٘ث ت
 ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  كَ ََل خ١ت
َ َُذٛ  كَ َٔ ْٖ ش َ ِد َغًُٟذٛ ٢ّ ِ۪٘ٓ ْْ ٌُ َّ٘٤َ أ ِش٣َ ؼًث كَ ِث َّٓث٤۪ٔ ث َؼَٜ ْ٘ ِٓ تٞط
َُٕٞٗ ََ ْفض٣ ْْ ُٛ
Onlara şöyle dedik: “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelirse, rehberime uymuş olanlarda ne
bir korku olur ne de üzüntü çekerler.”

(Bakara 2/112)

ٌ  ُٓ ْفغَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْؼَٝ َْ َِ َٓ ْٖ ت َ ْع٠َِٰ َخ
ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ َْٞ  ََّل خَٝ ۪ٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘ذَ َس ِخُٙ ت َ ْؼ ُشٚٓ ََِِٖ ك
َ ف
َُٕٞٗ ََ ْفض٣
Hayır! Güzel davranarak tam Allah‟ın istediği yöne yönelenin ödülü, Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz, üzülmezler de.
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(Enam 6/48)

ّ ََٖ ت ََِّّل ُٓد٤ ِ۪ع
 ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ تَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰت٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ٌ َْٞ صَِ َؿ كَ ََل خ
َ  َٓث ُٗ ْش ِع َُ ْتُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٗ ََ ْفض٣ ْْ ُٛ
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/13)

َُٕٞٗ َ ْفض٣َ ْْ ُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ت َسخَُّ٘ث هَُُٖٞ هَث٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
ٌ َْٞ ت كَ ََل خُٞٓ َّللاُ ظ ُ َّْ ت ْعصَوَث
“Rabbimiz Allah‟tır” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Araf 7/201)

َ ٤ْ ؾ
َٓ ْْ ُٜ غ
َّ ُق َِٖٓ ت
َْٕٝص ُش
َّ َٓ ت تِرَتْٞ ََٖ تشَّو٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
ٌ ِغثب
ِ  ْْ ُٓدُٛ ت كَ ِثرَتٝثٕ شَزَ ًَّ ُش
ِ ط
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlar, Şeytan vesvesesinden etkilenince bilgilerini harekete geçirir, hemen
gerçeği görürler.

(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾث ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ث ِٓ ْٖ َس
ع َُّ ه
ِ ُ٤َ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤َُد٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ َثٕ ه
َ ِِ ِ ٍٍ ت ََِّّل خٞع
َ  َٓٓث ت َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْتُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾث ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْتُ َف٣
َٓ َ٣
Biz, âyetlerimizi tebliğ eden her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna
kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Nahl 16/36)

َّ تُٞتؼص َ ِ٘د
ً ع
ُ تُطث
َ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر َس٢ َُ۪وَ ْذ َخ َؼعَْ٘ث كَٝ
 هَٟذَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َز كٞ
ت هَُّٝل ت َ ِٕ ت ْػدُذٞ
ُْق ًَثَٕ َػثهِدَر
ُ ْٗ ض كَث
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َـوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كٝش٤
ُ  تُع َََّلَُرُ كَ ۪غِٚ ٤ْ َِس َػ
َ ٤ًَ تٝظ ُش
َٖ٤ْتُ ُٔ ٌَزّ ِ۪خ
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah‟a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.

(Araf 7/36)

َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثس
ُ ص َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ ث تَٜٓ ْ٘ ػ
َ تٝت ْعص َ ٌْ َد ُشَٝ ثشَِ٘ث٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تَُّزَٝ
ِ َُّ٘ثج ت
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar ise cehennem
ahalisidir. Onlar orada ölümsüzdürler.
(Mümin 40/11)

ٍَ ٤ع ۪د
َ ْٖ ِٓ ٍغٝ ُخ ُش٠َُِٰ  َْ تَٜ َخَِ٘ث كُُٞٗ ِْٖ كَث ْػص َ َش ْكَ٘ث ِخز٤َصََ٘ث تظَْ٘ص٤ْ ٤َ ت َ ْـَٝ ِْٖ ٤َت َسخَّ َٓ٘ث ت َ َٓصََّ٘ث تظَْ٘صُُٞهَث
Onlar şöyle diyeceklerdir: "Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa hayat verdin. Suçlarımızı itiraf da ettik.
Buradan çıkışın bir yolu vardır, değil mi?”
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(Mümin 40/12)

َٰ
ش٤
 ه٢
ِ  ِ ْتُ ٌَ ۪د٢
ّ ِِ ت كَ ْثُ ُف ٌْ ُْ ِ هّٰللِ ْتُ َؼُِٞ٘ٓ ْ۪ شُإُٚ ْؾ َش ْى ِخ٣ ِْٕ تَٝ ْْ ُ ُ ًَلَ ْششَٙ ْـذَٝ َُّللا
َ ُٓ تِرَت دُ ِػََّٚٗر ُِ ٌُ ْْ ِخث
“Bu çektiğiniz şuna karşılıktır; yalnız Allah‟a çağrıldığında görmezlikten gelir, ona eş koşulunca inanırdınız. Bu
yüce Allah'ın kararıdır." denir.

(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ت
ج
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ت ْكص َ َٰش
ِ  ْْ َِٖٓ ْتُ ٌِصَثُٜ ُد٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ث٣  َُٰةِ َيٝ۬ ُ ۪ تَِٚثش٣ج ِخ َٰث
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزخًث ت
ٓ
تُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ تِرَت َٓؼث َءش٠َـصٓه
ٕ هُٝ
َ تَُُّٞللاِ هَث
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْذػ٣َت تُُٞ ْْ هَثُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َص٣ عَُِ٘ث
َ َٝ َػَّ٘ث
َٖ٣ت ًَثكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَثُٜ ََّٗ ْْ تِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ت َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha zalim kim olabilir?
Kitapta yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o
Allah‟tan önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap
vereceklerdir. Kendilerinin kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.
(Ahkaf 46/5)

ْٖ  ْْ َػُٛ َٝ  َٔ ِر٤َٰ  ِّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ُٓ تَُٚ ح٤
ُ َ ْغص َ ۪ؽ٣ َّللاِ َٓ ْٖ ََّل
ُ َ ْذ٣ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ ظ
ٕ هُٝ
َ َ  َٓ ْٖ تَٝ
ِ ت ِٓ ْٖ دٞػ
َُِٕٞ ْْ ؿَث ِكِٜ دُ َػٓث ِب
Allah ile arasına koyarak, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda bulunandan daha sapık
kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.

(Ahkaf 46/6)

َٖ٣ ْْ ًَثكِ ۪شِٜ ِت خِ ِؼدَثدَشُٞٗ ًَثَٝ  ْْ ت َ ْػ ٓذَت ًءُٜ َُ تُٞٗثط ًَث
ُ َُّ٘تِرَت ُـؾ َِش تَٝ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul
etmeyeceklerdir.

(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَث َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ َ۪ثش٣ ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ َأْشِ ٌُ ْْ ُس٣ ْْ ََُتَّل ْٗ ِظ ت
ِ ْ َٝ ِّٖ َث َٓ ْؼؾ ََش ْتُ ِؽ٣
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ تِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ػ
َ َٝ ث٤َ ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ  ُْ ْتُ َفُٜ ْؿ ََّششَٝ  ت َ ْٗلُ ِغَ٘ث٠ِٓ َٰ  ْذَٗث َػِٜ ؽ
َ تُُٞزَت هَثَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ٣َ
َ تُٝذِٜ ؽ
َٖ٣ت ًَثكِ ۪شًَُٞٗث
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Enam 6/131)

ُ  ِخٟ ِِ َي ْتُوُ َٰشْٜ ُٓ  ٌُ ْٖ َسخ َُّي٣َ ْْ َُ ْٕ َ َٰر ُِ َي ت
َُِٕٞث ؿَث ِكَٜ ُِْٛ َ تَٝ ٍْ ِْ ظ
Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz hale getirmez.
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(Araf 7/38)

ٌس ت ُ َّٓر
ْ َِثس ًَُِّ َٔث دَ َخ
ْ َِ ت ُ َٓ ٍْ هَ ْذ َخ٢ٓ ۪ت كُِٞهَث ٍَ ت ْد ُخ
ِ ْ َٝ ِّٖ س ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ ِؽ
ِ َُّ٘ ت٢تَّل ْٗ ِظ ِك
ْ َُ ؼًث هَث٤۪ٔ ث َؼَٜ ٤ ۪ت كًُٞ َّتس
ْ َُ٘ َؼ
َٗثُِّٞظ
َ َ  ۬ ُإ ََّٓل ِء تٛٓ َٰ  ْْ َسخََّ٘ثُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ ْْ َِّلُٜ ٣س ت ُ ْخ َٰش
َ  تِرَت تد٠ث َـصٓهَٜ َ َس ت ُ ْخص
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََّل ش َ ْؼَٝ ق
ٌ ظ ْؼ
ِ ٍَّ ٌُ ُِ ٍَ ثس هَث
ِ  ْْ َػزَتخًثِٜ ِكَ َٰثش
ِ َُّ٘ظ ْؼلًث َِٖٓ ت
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya
giren her toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler
öncekiler için şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin
azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki “Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”
(Araf 7/179)

َّۘ ِ ْٗ تَّل
ُ ٌٖ ََّل٤ ْْ ت َ ْػُٜ ََُٝ  َّۘثَٜ َٕ ِخُٜٞ َ ْلو٣َ ج ََّلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شت َِٖٓ ْتُ ِؽ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَعَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗث ُِ َؽَٝ
ٓ
ٌ َ ْْ َٰترُٜ ََُٝ  َّۘثَٜ َِٕ خْٝص ُش
ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ظ َُّ ت
َ َ ُ ْْ تٛ َْ َ َُٰةِ َي ًَ ْثَّلَ ْٗ َؼ ِثّ خٝ۬ ُ ث تَٜ َِٕ خَُٞ ْغ َٔؼ٣ تٕ ََّل
ِ ُد٣
َُِْٕٞتُـَث ِك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar en‟âm, koyun,
keçi, sığır ve deve gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Fussilet 41/29)

س ت َ ْهذَ ِتَٓ٘ث
َ  َٔث ش َ ْفُٜ ِْ َتَّل ْٗ ِظ ٗ َْؽؼ
ِ ْ َٝ ِّٖ ظ ََّلَٗث َِٖٓ ْتُ ِؽ
َ َ  ِْٖ ت٣َت َسخَّ َٓ٘ث ت َ ِسَٗث تَُّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَث ٍَ تَُّزَٝ
َٖ٤ ََِ۪ٗث َِٖٓ ْتَّلَ ْعلٌُٞ ٤َ ُِ
Ayetleri görmezlikten gelenler şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi saptıran cinleri ve insanları göster ki onları
ayaklarımızın altına alalım; onlar da alçalsınlar.”

(Ahzab 33/66)

َ َ تَٝ ََّللا
َ َ ص َ َٓ٘ث ت٤ْ َُ ث٣َ َُُُٕٞٞو٣َ ثس
َ ع
َّلٞ
ُ ََِّ َّ شُوْٞ ٣َ
ُ تُش
َّ غ ْؼَ٘ث
غ ْؼَ٘ث ه
ِ َُّ٘ ت٢ ْْ ِكُٜ ُٛ ٞ ُؼُٝ ح
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Ahzab 33/67)

َ َ ت َسخَّ َٓ٘ث تِ َّٓٗث تُُٞهَثَٝ
َ غ ۪د
َل٤
َّ َُٗث تُِّٞظ
َ َ  ًُدَ َٓشت َءَٗث كَثَٝ عثدَشََ٘ث
َ غ ْؼَ٘ث
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Ahzab 33/68)

شت٤
ً  ْْ َُ ْؼً٘ث ًَ ۪دُٜ ْ٘  ْتُ َؼَٝ ج
ِ  ِْٖ َِٖٓ ْتُ َؼزَت٤َظ ْؼل
ِ ْْ ِٜ َِسخَّ َٓ٘ث َٰتش
"Rabbimiz! Onlara bu azabın iki katını ver; onları tamamen dışla" derler.

(Sad 38/61)

ثس
ِ ُ َػزَتخًثٙزَت كَ ِض ْدَٰٛ ت َسخََّ٘ث َٓ ْٖ هَذ ََّّ ََُ٘ثُُٞهَث
ِ َُّ٘ ت٢ِظ ْؼلًث ك
“Rabbimiz, bu suçu bizden önce işleyenleri bu ateşte iki kat cezalandır.” derler.
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(Araf 7/39)

ْ َُهَثَٝ
ْ ََ٘ث ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ ْْ كَ َٔث ًَثَٕ َُ ٌُ ْْ َػُٜ ٣ ْْ َِّلُ ْخ َٰشُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ س ت
َُٕٞتج ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْ ِغد
َ َت ْتُ َؼزُٞهُٝع ٍَ كَز
Öncekiler de sonrakilere şöyle cevap vereceklerdir: “Sizin bizden ne farkınız var ki? Siz de
kazandığınıza karşılık bu azabı tadın.”
(Saffat 37/27)

َُُٕٞغٓث َء
ُ ت َ ْه َد ََ َخ ْؼَٝ
ٍ  َخ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
َ َ َص٣ ط
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.

(Saffat 37/28)

ٓ
ٖ٤
ِ ۪ٔ ٤َ ََُٗ٘ث َػ ِٖ ْتُٞت تَِّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ص ُ ْْ شَأْشُُٞهَث
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.

(Saffat 37/29)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْت ُٓإٌُُٞٗٞ َ ت َخ َْ َُ ْْ شُُٞهَث
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.

(Saffat 37/30)

َ  ًٓثْٞ َثٕ َخ َْ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ه
َ ِْ ع
۪ غ
َٖ٤ثؿ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓث ًَثَٕ ََُ٘ث َػَٝ
ٍ ط
Bizim sizin üzerinizde bir gücümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.

(Saffat 37/31)

َُٕٞ ٍُ َسخِّ٘ ََۗث تَِّٗث َُ ٓزَتبِوْٞ ََ٘ث ه٤ْ َِكَ َف َّن َػ
Rabbimizin bizim aleyhimizdeki sözü kesinleşti; çaresi yok, biz o azabı çekeceğiz.

(Saffat 37/32)

َٖ٣َٝ٘ث ًُ ْْ تَِّٗث ًَُّ٘ث ؿ َ۪ث٣ْ َٞ كَث َ ْؿ
Sizi hayallere daldırdık ama o hayallere biz de dalmıştık.”

(Saffat 37/33)

ًَُٕٞ ج ُٓ ْؾص َ ِش
ِ  ْتُ َؼزَت٢ِ َٓةِ ٍز كْٞ َ٣ ْْ ُٜ َّٗكَ ِث
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.

(Saffat 37/34)

َٖ٤۪ٓ تَِّٗث ًَ َٰز ُِ َي َٗ ْل َؼ َُ ِخ ْثُ ُٔ ْؽ ِش
Biz suçlulara, işte böyle davranırız.

(Saffat 37/35)

ََٕٝ ْغص َ ٌْ ِد ُش٣ َُّللا
َ ت ََِّّل هَُِٰٚ  ْْ ََّٓل تُٜ َُ ََ ٤ ۪ت تِرَت هُٞٗٓ  ْْ ًَثُٜ َِّٗت
Onlara: “Allah‟tan başka ilah yoktur” denilince büyüklenirlerdi;
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(Saffat 37/36)

ٕٞ
ٍ ُ٘ ِصَ٘ث ُِؾَث ِػ ٍش َٓ ْؽَٜ ُِ ت َٰتًُٞٓ ثس
ِ َ َٕ تَبَِّ٘ث َُصُُُٞٞو٣َ َٝ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Saffat 37/37)

َٖ٤ ِ۪ع
َ صذَّمَ ْتُ ُٔ ْش
َ َٝ ن
ِ ّ َخ َْ َٓؼث َء ِخ ْثُ َف
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.

(Saffat 37/38)

ْ٤ِ َُ۪ج ْتَّل
ِ ت ْتُؼَزَتُٞتَِّٗ ٌُ ْْ َُ ٓزَتبِو
Siz, o acıklı azabı elbette tadacaksınız.

(Araf 7/40)

ََٕ ت ُْ َؽَّ٘رَُِٞ ْذ ُخ٣  ََّلَٝ ثء
َّ ُتج ت
ِ َٔٓ غ
ُ َْٞ  ْْ تَخُٜ َُ ث ََّل شُلَص َّ ُؿَٜ ْ٘ ت َػٝت ْعص َ ٌْ َد ُشَٝ ثشَِ٘ث٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
َٖ٤۪ٓ  ْتُ ُٔ ْؽ ِش١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْؽ ِضَٝ ثغ
ِ َ٤ع ِ ّْ ْتُ ِخ
َ ٢ َ۪ ِِ َػ ْتُ َؽ َٔ َُ ك٣ ٠َـصه
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; işte onlara
göklerin kapıları açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet‟e
giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız.
(Nahl 16/28)

َ ُ ُْ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَرُٜ ٤كهَٞ َ َٖ شَص٣ ۪تََُّز
َّ ُت تُٞ َ ۪ۖ ْْ كَث َ ُْوِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٢ٔٓ ۪ ُِ ظث
ُٓ ْٖ ِٓ َُ َٔ غَِ َْ َٓث ًَُّ٘ث َٗ ْؼ
 ت َِّٕ ه٠ِٓ َٰ َءٍ خٞع
ََّللا
ََُِٕٞٔ  ٌْ خِ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ٤ َِ۪ػ
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve “Kötü bir
şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/29)

َٖ٣ ْتُ ُٔص َ ٌَ ِدّ ۪شَٟٞ ْظ َٓع
َ َْٞ ت تَخُِٞٓ كَث ْد ُخ
َ ْث كََِدِةَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَث ُِذَٜ تج َؼ
“Haydi, girin Cehennem‟in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!”

(Secde 32/20)

ْْ ُٜ َُ ََ ٤ ۪هَٝ ثَٜ ٤ ۪ت كُٝ ذ٤ث ت ُ ۪ػَٜٓ ْ٘ ِٓ تَٞ ْخ ُش ُؼ٣ ْٕ َ ت تُٝٓثس ًَُِّ َٓٔث ت َ َستد
ُ َُّ٘ ُْ تُٜ ٣َٰٝ ْ ت كَ َٔأُٞغو
َ ََٖ ك٣ ۪ت َ َّٓث تَُّزَٝ
َُٕ۪ٞ ش ُ ٌَ ِزّخِٚ ًُ ْ٘ص ُ ْْ خ١ ۪ثس تَُّز
َ َ ػز
َ تُٞهُٝر
ِ َُّ٘تج ت
Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de Cehennem‟dir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler "Yalanlayıp
durduğunuz ateşin azabını tadın" denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.
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(Secde 32/22)

ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ
َُٕٞٔ َٖ ُٓ ْ٘ص َ ِو٤۪ٓ ث تَِّٗث َِٖٓ ْتُ ُٔ ْؽ ِشَٜ ْ٘ ػ
ِ ث٣َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِخ َٰث
َ ض
َ ۪ ظ ُ َّْ تَػ َْشّٚز َس ِخ
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Araf 7/41)

َّ ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْؽ ِضَٝ تػ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ٍ ََٞ  ْْ ؿِٜ ِهْٞ َ ِٓ ْٖ كَٝ ٌثدَٜ ِٓ َْ ََّٜ٘  ْْ ِٓ ْٖ َؼُٜ َُ
Onlar için cehennem döşeği ve üzerlerinde örtüler olacaktır. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.
(Rad 13/18)

ض
ِ  ْتَّلَ ْس٢ ْْ َٓث ِكُٜ َُ َّٕ َ  تْٞ َُ َُُٚ تُٞد٤ ْغص َ ۪ؽ٣َ ْْ َُ َٖ٣ ۪تَُّزَٝ ٠َٰ٘  ُْ ْتُ ُف ْغِٜ ّت ُِ َش ِخَُٖٞ ت ْعص َ َؽثخ٣ َُِِّ۪ز
ُثدَٜ ِٔ ُظ ْت
ُٓ ْْ ُٜ َُ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ ۪ تٚت ِخْٝ َُ ََّل ْكصَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓعَٝ ؼًث٤۪ٔ َؼ
ِ غث
َ  ُء ْتُ ِفٞع
َ ْ ِخةَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َؼُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ج
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye ve bir o kadarına
sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü
yataktır o!

(Rad 13/19)

ج
ِ ت ْتَّلَ ُْ َدثُُٞٝ۬ ُ َصَزَ ًَّ ُش ت٣  تَِّٗ َٔث٠ َْٰٔ تَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِخّ َي ْتُ َف ُّن٤َُِ ْؼَِ ُْ تََّٗ َٓٔث ت ُ ْٗ ِض ٍَ ت٣َ ْٖ َٔ َتَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Araf 7/42)

ْْ ُٛ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ِ صث ُِ َفث
ُ ص َف
ْ َ  َُٰٓةِ َي تٝ۬ ُ  َّۘث تَٜ  ْع َؼُٝ غث ت ََِّّل
ً ق َٗ ْل
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّزَٝ
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ز ََّل
َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük
yüklemeyiz; böyleleri cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.
(Yunus 10/26)

ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ُ ص َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ  ََّل رَُِّرٌ تَٝ  ْْ هَص َ ٌشُٜ َٛ ٞ ُؼُٝ  َُنٛ ْش٣َ  ََّلَٝ ٌ ثدَذ٣َ  ِصَٝ ٠َٰ٘ ت ْتُ ُف ْغُٞ٘غ
َ َٖ ت َ ْـ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet
ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

(Hud 11/23)

ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ِ صث ُِ َفث
ُ ص َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ  ْْ تِٜ ّ َس ِخ٠َُِٰ ت تُٞٓت َ ْخ َدصَٝ ز
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
َُٕٝخَث ُِذ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten boyun eğenler var ya; işte onlar cennet ahalisidir; orada
ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Araf 7/43)

١ ۪ت ْتُ َف ْٔذُ ِ هّٰللِ تَُّزُُٞهَثَٝ ثس
ُ ٢ َ۪ٗضَ ْػَ٘ث َٓث كَٝ
ُ َٜ ْٗ َ ُْ ْتَّلِٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ ْْ ِٓ ْٖ ِؿ ٍَّ ش َ ْؽ ۪شِٛ سُٝ
ِ صذ
ْ َّللاُ َُوَ ْذ َٓؼث َء
ْٕ َ ت تُٝٓدَُٞٗٝ ن
ُ ز ُس
َ٘ث ه٣ َٰذَٛ ْٕ َ  ََّٓل تْٞ َُ ١ِ
ِ ّ ع َُ َس ِخَّ٘ث ِخ ْثُ َف
َ صَذْٜ َُِ٘  َٓث ًَُّ٘ثَٝ َٰ زَتُِٜ َ٘ث٣ َٰذَٛ
ََُِٕٞٔ َث ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼُٛٞٔ ُ  ِسظْصُٝ۫ ُ شِ ِْ ٌُ ُْ ْتُ َؽَّ٘رُ ت
Göğüslerindeki kini söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki
“Bizi bu nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu
göstermeseydi onu kendiliğimizden bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu
getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet! Siz, yaptıklarınıza karşılık ona
sahip oldunuz.”
(Tur 52/26)

َٖ٤ ۪ َِِ٘ث ُٓ ْؾ ِلوْٛ َ  ت٢ٓ ۪ت تَِّٗث ًَُّ٘ث هَ ْد َُ كُُٞٓ هَث
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?

(Tur 52/27)

ّٞ
َّ ُتج ت
كَ َٔ َّٖ ه
َ َ ػز
َ َ٘ث٤ َٰهَٝ َٝ َ٘ث٤ْ ََِّللاُ َػ
ِ ُٔ غ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

(Rahman 55/46)

ٕث
َ  ُِ َٔ ْٖ خَٝ
ِ َ ۪ َؼَّ٘صّٚثّ َس ِخ
َ ََثف َٓو
Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.

(Tegabun 64/9)

ُْٚ٘ ُ ٌَ ِلّ ْش َػ٣ صث ُِ ًفث
ُإْ ِٓ ْٖ ِخ ه٣ ْٖ َٓ َٝ ِٖ ُ ُّ تُصَّـَثخْٞ ٣َ  ِّ ْتُ َؽ ْٔغِ َٰر ُِ َيْٞ ٤َ ُِ ْْ ٌُ ُ ْؽ َٔؼ٣َ َّ ْٞ ٣َ
َ َْ َٔ  ْؼ٣َ َٝ ِثّٰلل
ٍ ُ َؼَّ٘ثِْٚ ُ ْذ ِخ٣َٝ ِّ۪ٚـَٔثش٤ِ ع
ُْ ٤ ُص ْتُ َؼ ۪ظْٞ َث تَخَذًت َٰر ُِ َي ْتُلَٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ثس خَث ُِذ
ُ َٜ ْٗ َث ْتَّلَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ز ش َ ْؽ ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah‟a
inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden
ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

(Araf 7/44)

 َؼ ْذش ُ ْْ َٓثَٝ َْ َٜ َ َػذََٗث َسخَُّ٘ث َـوًّث كَٝ  َؼ ْذَٗث َٓثَٝ ثس ت َ ْٕ هَ ْذ
ُ ص َف
ْ َ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر ت
ْ َ  تَٟٓٗث َٰدَٝ
َ ص َف
ِ َُّ٘ثج ت
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
 ْْ ت َ ْٕ َُ ْؼَ٘رُ هُٜ َ٘٤ْ َت َٗ َؼ ْْ كَثَرََّٕ ُٓ َإرّ ٌِٕ خُُٞ َػذَ َسخُّ ٌُ ْْ َـوًّث هَثَٝ
Cennet ahalisi, cehennem ahalisine şöyle seslenir: “Rabbimizin bize verdiği sözün gerçek
olduğunu gördük. Rabbinizin size verdiği sözün gerçek olduğunu siz de gördünüz değil mi?”
“Evet!” derler. Aralarında bir tellâl şöyle haykırır: “Allah zalimleri lanetlesin!
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(Enam 6/30)

تُٞهُٝ َس ِخَّ٘ث هَث ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ ت َخُُٞن هَث
َ ٤ََُ ْْ هَث ٍَ تِٜ ّ َس ِخ٠َِٰ ت َػُٞ ِهلُٝ  تِ ْرٟ ش َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
ِ ّ زَت ِخ ْثُ َفَٰٛ ْظ
َٕٝتج ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْلُ ُش
َ َْتُ َؼز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek gerçek değil
miymiş?” diyecek, onlar da “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş” diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine
Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın” diyecektir.

(Ahkaf 46/34)

تُٞهُٝ َس ِخَّ٘ث هَث ٍَ كَزَٝ ٠َِٰ ت َخُُٞن هَث
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ِ َُّ٘ ت٠َِت َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ض تَُّز
َ ٤ََُثس ت
ِ ّ زَت ِخ ْثُ َفَٰٛ ْظ
َٕٝتج ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْلُ ُش
َ َْتُ َؼز
Ateşle yüzleştirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denecek: “Cehennem gerçekmiş değil mi?”
“Evet, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş” diye cevap verecekler. Allah da “Ayetleri görmezlikten gelmenize
karşılık tadın şu azabı” diye karşılık verecek.

(Araf 7/45)

َٰ ْ  ْْ ِخُٛ َٝ  ًؼثَٞ ث ِػَٜ َُٗٞ ْدـ٣َ َٝ َِّللا
َٕٝثَّل ِخ َش ِذ ًَث ِك ُش
 َِ ه٤ع ۪د
ُ ٣َ َٖ٣ ۪تََُّز
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
Bunlar, bir çarpıtma arayışına girerek Allah‟ın yolundan uzaklaşan ve Ahireti göz ardı
edenlerdir.”
(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ
ُ ثدَٜ  ٍُ ْتَّلَ ْؽُٞو٣َ َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِخ٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزخًث ت
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ت ْكص َ َٰش
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
 ْْ ت َ ََّل َُ ْؼَ٘رُ هِٜ ّ َس ِخ٠َِٰ ت َػَُٖٞ ًَزَخ٣ ۪ ۬ ُإ ََّٓل ِء تَُّزٛٓ َٰ
Bir yalanı Allah‟a atfedenden daha zalim kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah‟ın laneti bu zalimlerin
üzerinedir.

(Hud 11/19)

َٰ ْ  ْْ ِخُٛ َٝ  ًؼثَٞ ث ِػَٜ ََُٗٞ ْدـ٣َٝ َِّللا
َٕٝ ْْ ًَثكِ ُشُٛ ِثَّل ِخ َشذ
 َِ ه٤ع ۪د
ُ َ٣ َٖ٣ ۪تََُّز
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
Onlar ki Allah‟ın yolundan engeller ve o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluşturmaya çalışırlar. Onlar
Ahireti görmezlikte direnenlerdir

(Hud 11/20)

ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِٖ ك٣ت ُٓ ْؼ ِؽ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ  َُٰةِ َيٝ۬ ُ ت
ُ عث َػ
َ ُ٣ ٓث ِۢ َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ت
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓث ًَثَٝ ض
َْٕٝص ُش
َّ َُٕ تُٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣ تُٞٗتج َٓث ًَث
ُ َ ُْ ْتُؼَزُٜ َُ
ِ ُد٣ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları da olmaz. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül edemezler; görebilecek durumda da
değillerdir.
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(Hud 11/21)

ٓ
َٕٝ ْلص َ ُش٣َ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُت ت َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِٓش٣ ۪ َُٰ ِة َي تَُّزٝ۬ ُ ت
Onlar, kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.

(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠َِث َػ٤َ ْٗ ُّذ َ تُذٞ٤َٰ َٕ ْتُ َفُّٞ ْغص َ ِفد٣َ َٖ٣ ۪تََُّز
 ًؼثَٞ ث ِػَٜ َُٗٞ ْدـ٣َ َٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪د
ُ َ٣َٝ تَّل ِخ َش ِذ
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
ٓ
 ٍذ٤ظ ََل ٍٍ خَ ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰةِ َي كٝ۬ ُ ت
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaşma ve uzaklaştırma
peşinde olan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Araf 7/46)

ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ٌ  َٔث ِـ َؽُٜ َ٘٤ْ  َخَٝ
ْ َ ت تْٝ ََٗثدَٝ ْْ ُٜ ٤ َٰٔ٤َٕ ًُ ًَّل خِ ۪غُٞ ْؼ ِشك٣َ ٌٍ تف ِس َؼث
ِ  ْتَّلَػ َْش٠َِ َػَٝ ثج
َ ص َف
ْ َ٣ ْْ َُٛٝ َثَُِٛٞ ْذ ُخ٣ ْْ َُ ْْ ٌُ ٤ْ َِع ََل ٌّ َػ
َُٕٞط َٔؼ
َ ْٕ َ ت
Cennet ile cehennem arasında bir engel vardır. O engeldeki yüksek yerler üzerinde de değerli
şahsiyetler olur. Herkesi yüzlerinden tanırlar. Cennetlik ahaliye şöyle seslenirler: “Esenlik ve
güvenlik sizedir!” Bunlar, henüz Cennet‟e girmemiş olanlardır ama oraya girme
umudundadırlar.

(Araf 7/47)

َّ ِّ ْٞ َت َسخََّ٘ث ََّل ش َ ْؽؼَ َِْ٘ث َٓ َغ ْتُوُُٞثس هَث
ْ َص ِشك
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ْ َ  ْْ شِ ِْ ٓوَث َء تُٛ ثس
ُ تِرَتَٝ
ُ ص
ِ ص َفث
َ س ت َ ْخ
ِ َُّ٘ج ت
Gözleri cehennemde temelli kalacak ahaliye çevrilince şöyle derler: “Aman Rabbimiz! Bizi
yanlışlar içindeki şu toplulukla bir araya getirme.”

(Araf 7/48)

 َٓثَٝ ْْ ٌُ ُ َػ ْ٘ ٌُ ْْ َؼ ْٔؼ٠َٰ٘ ت َٓٓث ت َ ْؿُُٞ ْْ هَثُٜ ٤ َٰٔ٤ ْْ خِ ۪غُٜ ََُٗٞ ْؼ ِشك٣ تف ِس َؼ ًثَّل
ُ ص َف
ِ ثج ْتَّلَػ َْش
ْ َ  تَٟٓٗث َٰدَٝ
ًَُٕٝ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْغص َ ٌْ ِد ُش
A‟râf ahalisi, yüzlerinden tanıdıkları bir takım adamlara da şöyle seslenirler: “Gördünüz mü?
Sizlere ne taraftarlarınızın bir yararı oldu ne de büyüklenmenizin.

(Araf 7/49)

ْْ ُ  ََّٓل ت َ ْٗصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
 ُْ هُٜ ََُُ٘ث٣ غ ْٔص ُ ْْ ََّل
ٌ َْٞ ت ْتُ َؽَّ٘رَ ََّل خَُِّٞللاُ ِخ َش ْـ َٔ ٍر ت ُ ْد ُخ
َ ف
َ َٖ ت َ ْه٣ ۪ ۬ ُإ ََّٓل ِء تَُّزٛٓ َٰ َ ت
َُٕٞٗ َش َ ْفض
„Allah onlara bir iyilikte bulunmaz‟ diye yemin ettikleriniz bunlar mıydı? „Sizler Cennet‟e
girin. Üzerinizde ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz.‟ ”
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(Zuhruf 43/68)

َُٕٞٗ َ ََّٓل ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْفضَٝ َّ ْٞ ٤َ ُ ٌُ ُْ ْت٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ ث ِػ َدث ِد ََّل خ٣َ
“Ey bana kul olanlar! Bugün sizin üstünüzde ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz.

(Zuhruf 43/69)

َٖ٤۪ٔ ِِ ت ُٓ ْغُٞٗ ًَثَٝ ثشَِ٘ث٣َ ت ِخ َٰثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّز
Sizler; ayetlerimize inanan ve tam teslim olanlar!

(Zuhruf 43/70)

َٕٝت ُؼ ٌُ ْْ ش ُ ْفدَ ُشَٝ ت َ ْصَٝ ْْ ُ ت ْتُ َؽَّ٘رَ ت َ ْٗصُِٞت ُ ْد ُخ
"Size eşlik edenlerle birlikte Cennet‟e girin; oradaki ikramlardan etkileneceksiniz.”

(Zuhruf 43/71)

َ ُ٣
ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ُٖ ُ٤شََِزُّ ْتَّلَ ْػَٝ ظ
ٍ تَٞ ًْ َ تَٝ ح
ٍ َٛ َص َفثفٍ ِٓ ْٖ ر
ُ ُ ْتَّلَ ْٗلِٚ ٤ٜ۪ َ ث َٓث ش َ ْؾصَٜ ٤ ۪كَٝ ج
ُ ط
ِ ِ ْْ خِٜ ٤ْ َِثف َػ
َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ك
Çevrenizde altın tepsiler ve testiler dolaştırılacak, canınızın çektiği, gözlerinizin görmek istediği ne varsa hepsi
oradadır. Siz orada ölümsüz olacaksınız.

(Araf 7/50)

ُ ٤ ۪ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر ت َ ْٕ تَك
ِ َٔٓ َُ٘ث َِٖٓ ْت٤ْ َِت َػٞع
ُ ص َف
ْ َ ثس ت
ْ َ  تَٟٓٗث َٰدَٝ
َُّللا
 ِٓ َّٔث َسصَ هَ ٌُ ُْ هْٝ َ ثء ت
َ ص َف
ِ َُّ٘ثج ت
َٖ٣ ْتُ ٌَث ِك ۪ش٠َِ َٔث َػُٜ َٓ َّللاَ َـ َّش
ت ت َِّٕ هُُٞٓ هَث
Cehennem ahalisi, Cennet ahalisine şöyle seslenir: “Üzerimize biraz su ya da Allah‟ın size
verdiği nimetlerden atsanıza.” Onlar derler ki “Allah, o ikisini de ayetleri görmemekte direnen
kâfirlere yasaklamıştır.”
(Hadid 57/12)

َّ ْٞ َ٤ُ ٌُ ُْ ْت٣ ْْ خُ ْؾ َٰشِٜ ِٗ َٔث٣ْ َ خِثَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ت٤َ ْْ خُٛ سٞ
ِ  ْتُ ُٔإْ َِٓ٘ثَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإٟ َّ ش َ َشْٞ َ٣
ُ ُٗ ٠ ََٰغْؼ٣ ز
ٌ ََّ٘ؼ
ُْ ٤ ُص ْتُ َؼ ۪ظْٞ َ ْتُلَٞ ُٛ ث َٰر ُِ َيَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ثس خَث ُِذ
ُ َٜ ْٗ َث ْتَّلَٜ  ِٓ ْٖ ش َ ْف ِص١ثز ش َ ْؽ ۪ش
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını
göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” diye
müjde verilir. İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

(Hadid 57/13)

ُ ْٗ ت تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ْتُ َُٔ٘ثكِوَثزُ َُِِّزَٝ َُٕٞ ٍُ ْتُ َُٔ٘ثكِوَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣
تُٞتس ِؼؼ
ْ ََ ٤ ۪س ًُ ْْ هٞ
ْ َِٗث َٗ ْوصَدٝظ ُش
ِ ُٗ ْٖ ِٓ ظ
َ َٝ ُتُش ْـ َٔر
ْٖ ِٓ ُٙ ُشِٛ ظث
ٌ ُ َخَُٚ سٞ
ُ َست كٞ
ِ ثج َخ
ُ  ْْ ِخُٜ َ٘٤ْ ج َخ
ُ ِٔ َ  َٓست َء ًُ ْْ كَ ْثُصَٝ
َّ ِٚ ٤ ُ۪ كُٚ٘ثغ
ً ُٗ تٞغ
َ ع ِش
ٍ غ
تج
ُ َ ْتُؼَزِٚ ِِ َهِد
O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, müminlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan yararlanalım.”
Onlara: “Arkanıza dönüp kendinize ışık arayın.” denir. Sonra aralarına giriş kapısı olan bir duvar çekilir. İç
tarafında her türlü ikram, dış tarafında da azap olur.
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(Araf 7/51)

ت ُِ ٓوَث َءٞغ
ُ َٗ  ْْ ًَ َٔثُٜ ٤ َٰ َّ َٗ ْ٘غْٞ َ٤َُث كَ ْث٤ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ  ُْ ْتُ َفُٜ ْؿ ََّششَٝ َُ ِؼدًثَٝ تًٞ ْٜ َُ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ت دَُٖٝ تش َّ َخز٣ ۪تََُّز
َُٕٝ ْؽ َفذ٣َ ث ِشَ٘ث٣َ ت خِ َٰثُٞٗ َٓث ًَثَٝ زَتَٰٛ ْْ ِٜ ِٓ ْٞ ٣َ
Dünya hayatına aldanarak dinlerini oyuncak haline getirenlerin bugünkü karşılaşmayı unutup
bile bile yalana sarılmalarına benzer biçimde biz de bugün onları unuturuz.
(Enam 6/70)

ظ ِخ َٔث
ٌ غ ََ َٗ ْل
َ ۪ ٓ ت َ ْٕ ش ُ ْدٚرَ ِ ًّ ْش ِخَٝ ث٤َ ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ  ُْ ْتُ َفُٜ ْؿ ََّششَٝ تًٞ ْٜ ََُٝ  ْْ َُ ِؼدًثُٜ َ٘٣ ۪ت دَُٖٝ تش َّ َخز٣ ۪رَ ِس تَُّزَٝ
ْ َۗ َغد
 َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ث تَٜ ْ٘ ِٓ ُإْ َخ ْز٣ ػ ْذ ٍٍ ََّل
ٕ هُٝ
َ ََّ ًُ ٍِْ ت ِْٕ ش َ ْؼذَٝ  ٌغ٤ ۪ ََّل ؽَلَٝ ٢
َ ًَ
َ ٤َُ س
ِ ث ِٓ ْٖ دَٜ َُ ْظ
ٌّ ُِ َٝ َِّللا
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ تُٞٗ ٌْ ِخ َٔث ًَث٤ َُ۪تج ت
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ تج ِٓ ْٖ َـ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ تُٞغد
َ ًَ ت ِخ َٔثَُِٖٞ ت ُ ْخ ِغ٣ ۪تَُّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Ama onları Kur‟an ile uyar ki hiçbiri,
yaptığı şeyden dolayı mahrumiyet yaşamasın. Hiç kimsenin, Allah ile arasına girecek bir dostu ve bir şefaatçisi
olmaz. Bedel olarak ne verseler kabul edilmez. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.

(Secde 32/14)

ََُِٕٞٔ تج ْتُ ُخ ِْ ِذ خِ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ
َ َ ػز
َ تُٞهُٝرَٝ ْْ ًُ َ٘ث٤ ۪زَت تَِّٗث َٗغَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ ص ُ ْْ ُِ ٓوَث َء٤ت خِ َٔث ٗ َ۪غُٞهُٝكَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi unutmanızın karşılığını görün; biz de sizi unutuyoruz. Yaptıklarınıza karşılık sizi
hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın." deriz.

(Casiye 45/34)

َٖ٣َثص ۪ش
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ت٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ زَتَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ ص ُ ْْ ُِ ٓوَث َء٤ ٌُ ْْ ًَ َٔث ٗ َ۪غ٤ َٰ َّ َٗ ْ٘غْٞ َ٤ُ ََ ْت٤ ۪هَٝ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓثَٝ ثس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.

(Casiye 45/35)

 ََّلَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞ ْخ َش ُؼ٣  َّ ََّلْٞ ٤َ ُث كَ ْث٤َ ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ ؿ ََّششْ ٌُ ُْ ْتُ َفَٝ تًٝ  ُضُٛ َِّللا
ِ ث٣َ َٰر ُِ ٌُ ْْ ِخثََّٗ ٌُ ُْ تش َّ َخ ْزش ُ ْْ َٰت
ز ه
َُُٕٞ ْغص َ ْؼصَد٣ ْْ ُٛ
Bu kararın sebebi şudur: Allah‟ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Haşr 59/19)

َُُٕٞ ُْ ْتُلَث ِعوٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ  ْْ تُٜ غ
ُ َٗ َٖ٣ ۪ت ًَثَُّزٌُُٞٗٞ َ  ََّل شَٝ
ت هٞغ
َ ُ ْْ ت َ ْٗلُٜ ٤ ََّٰللاَ كَث َ ْٗغ
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
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(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْـ َٔرً ُِوَٝ ًٟذُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙص َِْ٘ث
َّ َج ك
ٍ  ْْ ِخ ٌِصَثُٛ َُوَ ْذ ِؼةَْ٘ثَٝ
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için
rehber ve bir ikramdır.
(Enam 6/126)

َٰ ْ ص َِْ٘ث
ُ ص َشت
َٕٝزَّ ًَّ ُش٣َ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ ث٣َ تَّل
َّ َ ًٔث هَ ْذ ك٤ ۪غ َس ِخّ َي ُٓ ْغصَو
ِ زَتَٰٛ َٝ
Bu, Rabbinin izlediği şaşmaz yoldur. Gerekli bilgiye sahip olan bir topluluk için âyetleri ayrıntılı olarak
açıklamışızdır.

(Fussilet 41/3)

ْ َِص
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ ًَّث ُِو٤ُ هُ ْش َٰتًٗث َػ َش ِخُٚثش٣َ س َٰت
ٌ َ ًِص
ّ ِ ُثج ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur‟ânlar halinde açıklanmıştır.

(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْْ ظُٜ ََّٕ َسخَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪دُ تَُّزُُِٞ ُؼْٚ٘ ِٓ ؾ ِؼ ُّش
َ  ش َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْتُ َفذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ت َ ْـ
َ َۗ ِٗث َٓعَثًٜ ِط ًِصَثخًث ُٓصَؾَثخ
ُ َِ۪ش
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِخ١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾث ُء
َُّللا
ع ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
 ِر ًْ ِش ه٠َُِٰ  ْْ تُٜ ُخُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُؼ٤
َث ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔث
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli âyetler şeklinde düzenlenmiş bir kitap olarak indirmiştir. Bu
düzenleme Rablerinden korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrindeki bilgiye
karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını
kimse doğru yolda göremez.

(Al-i İmran 3/7)

ٌ َٜ تُخ َُش ُٓصَؾَث ِخَٝ ج
ٌ َٔ ٌَ ثز ُٓ ْف
ٌ َ٣ُ َٰتْٚ٘ ِٓ ثج
ثز كَث َ َّٓث
ِ  َّٖ ت ُ ُّّ ْتُ ٌِصَثُٛ ثز
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َِ ت َ ْٗضَ ٍَ َػ١ٓ تَُّ ۪زَٞ ُٛ
ُْ ََِ ْؼ٣  َٓثَٝ ِِ۪ٚ ٣۪ٝ ْ ت ْخصِ ٓـَث َء شَأَٝ ُ ت ْخصِ ٓـَث َء ْتُ ِلصَْ٘ ِرْٚ٘ ِٓ َََٕٚ َٓث شَؾَثخَُٞصَّدِؼ٤َ ٌؾ ك٣ْ َ ْْ صِٜ ِخُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪تَُّز
ِۢ ُٓ ت ََِّّل هَِٚ٣۪ٝ ْ شَأ
زَّ ًَّ ُش ت ََِّّٓل٣َ  َٓثَٝ ۪ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َسخَِّ٘ثَٕٚ َٰت ََّٓ٘ث ِخُُُٞٞو٣َ ِْ ِْ  ْتُ ِؼ٢َِٕ كٞتُشت ِع ُخ
َّ َٝ َُّللا
ج
ِ ت ْتَّلَ ُْدَثُُٞٝ۬ ُ ت
Bu kitabı sana indiren odur. Ayetlerinin bir kısmı hüküm bildirir, onlar kitabın ana ayetleridir. Diğerleri
muhkemlerle benzeşirler. Kalplerinde kayma olanlar, fitne çıkarma amacıyla istedikleri bağlantıyı kurup
kitaptan, kurgularıyla benzeşen şeye uyarlar. Oysa kitabın tevilini sadece Allah bilir. Bu ilmi kavramış olanlar
şöyle derler: “Biz bu ilme inandık, onun tamamı Rabbimiz katındandır.” Bu zikre sağlam duruşlu olanlardan
başkası ulaşamaz.

(Nahl 16/64)

ْ ١ِ ُْ تَُّزُٜ َُ َِّٖ٤ثج ت ََِّّل ُِص ُ َد
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْـ َٔرً ُِوَٝ ًُٟذَٛٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞتخصََِل
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َِ َٓٓث ت َ ْٗضَ َُْ٘ث َػَٝ
Sana bu Kitabı, anlaşmazlığa düştükleri konuları açık açık anlatasın bir de inanıp güvenen bir topluluğa yol
gösterici ve ikram olsun diye indirdik.
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(Araf 7/53)

ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
ْ ُ ِٓ ْٖ هَ ْد َُ هَ ْذ َٓؼث َءٙٞغ
َُ ع
ُ ز ُس
ُ َٗ َٖ٣ ۪ ٍُ تَُّزُٞو٣َ ُُِٚ٣۪ٝ ْ  شَأ٢ ۪أْش٣َ َّ ْٞ ٣َ َُِٚ ٣۪ٝ ْ َٕ ت ََِّّل شَأٝظ ُش
ُ ْٖ ِٓ  َْ ََُ٘ثَٜ َن ك
 ًَُّ٘ث َٗ ْؼ َٔ َُ هَ ْذ١ ۪ َْش تَُّز٤ ُٗ َشدُّ كََ٘ ْؼ َٔ ََ َؿْٝ َ ت َُ َٓ٘ث تَُٞ ْؾلَؼ٤َؽلَ َٓؼث َء ك
ِ ّ َس ِخَّ٘ث ِخ ْثُ َف
ََٕٝ ْلص َ ُش٣ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُت ت َ ْٗلَٝخغ ُِٓش
Onlar, onun uyarılarının gerçekleşmesinden başkasını mı bekliyorlar? Uyarılarının gerçekleştiği
gün, evvelce onu unutmuş olanlar şöyle diyeceklerdir: “Rabbimizin elçileri gerçeğin kendisini
getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimseler var mı ki şefaat etsinler? Ya da geri gönderilsek
de yapıp ettiğimiz işlerden başkasını yapsak olmaz mı?” Onlar kendilerine yazık etmiş
kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolmuş olacaktır.
(Yasin 36/51)

ََُِٕٞ ْ٘ ِغ٣ ْْ ِٜ ّ َس ِخ٠َُِٰ ض ت
ِ  ْْ َِٖٓ ْتَّلَ ْؼذَتُٛ س كَ ِثرَتٞ
ُّ ُ ت٢ُِٗ ِل َخ كَٝ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

َُِٕٞع
َّ َػذ
َ َٝ زَت َٓثَٰٛ ََِ٘ث َٓ ْٖ خَؼَعََ٘ث ِٓ ْٖ َٓ ْشهَ ِذٗ َِۢث٣ْ َٝ َث٣ تُُٞهَث
َ صذَمَ ْتُ ُٔ ْش
َ َٝ ُٖ َٰٔتُش ْـ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ ز َس ِخَّ٘ث
ِ َث٣ِج ِخ َٰث
َ ّ ََّل ُٗ ٌَزَٝ ُّصََ٘ث ُٗ َشد٤ْ َُ َث٣ تُُٞثس كَوَث
ِ َُّ٘ ت٠َِت َػُٞهِلُٝ  تِ ْرٟ ش َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْتُ ُٔ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.”

(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَث ِرخُٜ َِّٗتَٝ ُْٚ٘ ت َػُٜٞ ُٗ ت ُِ َٔثُٝت َُؼَثدُّٝ ُسدْٞ ََُٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْدُُٞ ْخل٣ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثُٜ َُ خَ َْ خَذَت
Aslında daha önce gizledikleri şey karşılarına dikilir. Geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

(Secde 32/12)

ثس ِؼ ْؼَ٘ث
ْ َع ِٔ ْؼَ٘ث ك
ُ ًِ َٕ َٗثُٞٓ  تِ ِر ْتُ ُٔ ْؽ ِشٟ ش َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
َ َٝ ص ْشَٗث
َ  ْْ َسخَّ َٓ٘ث ت َ ْخِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِخِٜ ت ُس ُ۫ ُؤ ِعٞغ
َُِٕٞ٘هُٞٓ صث ُِ ًفث تَِّٗث
َ َْ َٔ َٗ ْؼ
Rablerinin huzurunda başlarını öne eğdikleri sırada bu günahkârları bir görsen! Hepsi şöyle der: "Rabbimiz,
gerçeği gördük ve anladık; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bir kanaatimiz oluştu.

(Nahl 16/87)

ََٕٝ ْلص َ ُش٣ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثُٜ ْ٘ ظ ََّ َػ
َّ ُ َٓةِ ٍۨ ٍز تْٞ َ٣ َِّللا
 ه٠َُِت تْٞ َت َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ َِغ
Uydurdukları şeylerin işlerine yaramadığı gün Allah‟a teslim olduklarını dile getirirler.
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(Araf 7/54)

 ْتُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّثّ ظ ُ َّْ ت ْعص٣َ ِعص َّ ِر ت٢ ۪ض ك
ِ تَٞ ََّٰٔ َخ َِنَ تُغ١ َّ۪للاُ تَُّز
ت َِّٕ َسخَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
ْ َ٣ ثس
َّ ُتَٝ عًث٤ ُ۪ َـعُٚطُِد
َُُٚ ۪ ت َ ََّلٙز خِث َ ْٓ ِش
ٍ غ َّخ َشت
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ت٤ْ َُّ ت٢ُِ ْـؾ٣
َ ْٔ ؾ
َ تُُّ٘ ُؽَٝ  ْتُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسجُّ ْتُؼَث
ثس َى ه
َ َ ْتَّلَ ْٓ ُش شَدَٝ ْتُخ َِْ ُن
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetim için 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.
(Yunus 10/3)

ُذَ ِخّ ُش٣  ْتُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّثّ ظ ُ َّْ ت ْعص٣َ ِعص َّ ِر ت٢ ۪ض ك
ِ تَٞ ََّٰٔ َخَِنَ تُغ١ َّ۪للاُ تَُّز
ت َِّٕ َسخَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َُٕٝ تَكَ ََل شَزَ ًَّ ُشَُّٙٝللاُ َسخُّ ٌُ ْْ كَث ْػدُذ
۪ َٰر ُِ ٌُ ُْ هِٚٗغٍ ت ََِّّل ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ تِ ْر٤ ْ۪تَّلَ ْٓ َش َٓث ِٓ ْٖ ؽَل
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?

(Rad 13/2)

َّ ُع َّخ َش ت
َه
ظ
ِ تَٞ ََّٰٔ َسكَ َغ تُغ١ َّ۪للاُ تَُّز
َ َٝ  ْتُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ ث ظ ُ َّْ ت ْعصَٜ َْٗٝ  ِْش َػ َٔ ٍذ ش َ َش٤َز ِخـ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ص
َُِٕٞ٘هُٞثء َس ِخّ ٌُ ْْ ش
ِ َث٣تَّل
ِ َز َُؼََِّ ٌُ ْْ خِ ِِ ٓو
ّ ِ َُل٣ ُذَ ِخّ ُش ْتَّلَ ْٓ َش٣ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  َِّلَ َؼ١َ ْؽ ۪ش٣ ٌَّ ًُ  ْتُوَ َٔ َشَٝ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra arşa geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her biri,
belli bir süreye kadar akar gider. İşi çekip çeviren ve bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme
konusunda kesin kanaate varırsınız.

(Nahl 16/12)

َّ ُتَٝ ثس
ٌ غ َّخ َش
 َٰر ُِ َي٢ ۪۪ ت َِّٕ كٙتز ِخث َ ْٓ ِش
َ ُٓ ُّ ٞتُُّ٘ ُؽَٝ  ْتُوَ َٔ َشَٝ ظ
َ َٝ
َ َٜ َُّ٘تَٝ ََ ٤ْ َُّع َّخ َش َُ ٌُ ُْ ت
َ ْٔ ؾ
ٍ َث٣َ ََّٰل
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َز ُِو
Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle hizmetinizdedirler.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin ayetler vardır.

(Zümer 39/5)

َِ ٤ْ َُّ ت٠َِثس َػ
ِ تَٞ َََّٰٔخَِنَ تُغ
َ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َ َٜ َُّ٘ ُس تِٞ ّ ٌَ ُ٣َٝ ثس
ِ َٜ َُّ٘ ت٠َِ ََ َػ٤ْ َُّ ُس تِٞ ّ ٌَ ُ٣ ن
ِ ّ ض خِ ْثُ َف
َّ ُع َّخ َش ت
ُ  ْتُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ  ت َ ََّل٠ًّٔ غ
ثس
ُ َّض ْتُـَل٣
َ ُٓ ٍَ  َِّلَ َؼ١ ْؽ ۪ش٣َ ٌَّ ًُ  ْتُوَ َٔ َشَٝ ظ
َ َٝ
َ ْٔ ؾ
Allah gökleri ve yeri, gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne
sarar. Güneşi ve ayı hizmete sokmuştur. Her biri, belli bir süre içinde akıp gider. Bilesin ki O üstündür, çok
bağışlayıcıdır.

(Araf 7/55)

َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْؼص َذ٣ ُ ََّلََِّٚٗرً ت٤ ُخ ْلَٝ ػث
ً ع ُّش
ُ ت ُ ْد
َ َ ت َسخَّ ٌُ ْْ شٞػ
Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.
33

(Cin 72/20)

۪ ٓ ت َ َـذًتٚ ََّٓل ت ُ ْؽ ِشىُ ِخَٝ ٢ّت َس ۪خٞػ
ُ هُ َْ تَِّٗ َٓٔث ت َ ْد
De ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim; duada kimseyi O‟na ortak etmem.”

(Araf 7/56)

َ َٝ كًثَْٞ ُ خٙٞػ
ح٣
ٌ َّللاِ هَ ۪ش
َ َٔ غ َٔؼًث ت َِّٕ َس ْـ
ُ ت ْدَٝ ثَٜ ص ََل ِـ
ْ ِض َخ ْؼذَ ت
س ه
ِ  ْتَّلَ ْس٢ت ِكُٝ ََّل ش ُ ْل ِغذَٝ
َٖ٤ َِِ۪ٖ٘ٓ ْتُ ُٔ ْفغ
Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra kurulu doğal düzeni bozmayın. Korkuyla ve umutla O‟na
yalvarın. Çünkü Allah‟ın ikramı, güzel davrananlara yakındır.
(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔث٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ ت ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِؽ ٍذَٛ ٞ ُؼُٝ تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ  خِ ْثُ ِو ْغ ۠ ِػ٢ّهُ َْ ت َ َٓ َش َس ۪خ
َُٕٝدَُٞخذَت َ ًُ ْْ شَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde yerinde yüzünüzü doğrudan O‟na çevirin,
yalnız Allah‟a boyun eğerek O‟na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.

(Araf 7/57)

ْ ََِّ تِ ٓرَت تَه٠۪ َـصٓهِٚ َس ْـ َٔص١
ُ ُِدََِ ٍذٙع ْوَ٘ث
ُ ع َفثخًث ظِوَ ًثَّل
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ١ ۪ تَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ س
ْ ََذ٣ َْٖ٤ََث َؾ خُ ْؾ ًشت خ٣تُش
ٍ ّ٤ِ َٓ
ْْ ٌُ ََِّ َُؼ٠ َٰشْٞ َٔ ُز ًَ َٰز ُِ َي ُٗ ْخ ِش ُغ ْت
ِ ۪ ِٓ ْٖ ًُ َِّ تُع َّ َٔ َشتِٚ ْتُ َٓٔث َء كَث َ ْخ َش ْؼَ٘ث خِٚ ِس كَث َ ْٗضَ َُْ٘ث خ
َٕٝشَزَ ًَّ ُش
İkramından önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen O‟dur. Rüzgârlar yağmur yüklü bulutları
taşıyınca ölü toprağa sürer, o buluttan su indirir, onunla her türlü ürünü çıkarırız. İşte ölüleri
de böyle diriltiriz, belki bilgilerinizi kullanırsınız.
(Hicr 15/22)

َٖ٤ َ۪ٗثص
َّ ُت ِه َؿ كَث َ ْٗضَ َُْ٘ث َِٖٓ تَٞ َُ ث َؾ٣َ تُش
ِ َٔٓ غ
ّ ِ ع َِْ٘ث
َ ت َ ْسَٝ
ِ ُ ِخخَُٚ ْْ ُ  َٓٓث ت َ ْٗصَٝ ُُٙٞٔ ًُ َ٘ث٤ْ َثء َٓٓث ًء كَث َ ْعو
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.

(Nahl 16/11)

ًَر٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ز ت َِّٕ ك
َّ َٝ ع
َّ ِٚ ُِ ْ٘دِسُ َُ ٌُ ْْ خ٣
ِ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ تُع َّ َٔ َشتَٝ َثج
َ تُض ْس
َ ٘ ْتَّلَ ْػَٝ ََ ٤تَُّ٘ ۪خَٝ َُٕٞص٣ْ تُض
َٕٝصَلَ ٌَّ ُش٣َ ٍّ ْٞ َُِو
O su ile sizin için ekini, zeytini, hurmaları, üzümleri ve meyvenin her türlüsünü bitirir. Düşünen bir topluluk için
bunda kesin belge vardır.
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(Kaf 50/9)

ٍ ۪ َؼَّ٘ثٚثس ًًث كَث َ ْٗ َدصَْ٘ث ِخ
 ِذ٤ َـحَّ ْتُ َف ۪صَٝ ز
َّ ُٗ ََّض َُْ٘ث َِٖٓ تَٝ
ِ َٔٓ غ
َ ثء َٓٓث ًء ُٓ َد
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek daneli bitkiler bitirdik.

(Kaf 50/10)

َ ثَٜ َُ ز
ٌ ذ٤غ ِْ ٌغ ٗ َ۪ع
ٍ تَُّ٘ ْخ ََ َخث ِعوَثَٝ
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.

(Kaf 50/11)

 ُغٝصًث ًَ َٰز ُِ َي ْتُ ُخ ُش٤ْ َٓ ً ۪ خَ ِْذَذَِٚ٘ث خ٤ْ َ٤ت َ ْـَٝ ِس ْصهًث ُِ ِْ ِؼدَث ِد
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de böyle olacaktır.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ٤ِ َٓ  خََِ ٍذ٠َُِٰ ُ تٙغ ْوَ٘ث
َض خَ ْؼذ
ُ َع َفثخًث ك
ّ ِ ََ ع
 هَٝ
ُ َ۪ث َؾ كَصُع٣تُش
َ ش٤
َ  ت َ ْس١ٓ َّ۪للاُ تَُّز
َ  ْتَّلَ ْسِٚ َِ٘ث خ٤ْ َ٤س كَث َ ْـ
ُ ُُّ٘ث ًَ َٰز ُِ َي تَٜ  ِشْٞ َٓ
سٞ
ُ ؾ
Bulutları kaldıran rüzgarları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

(Araf 7/58)

َّ ُ ْتُدََِذَٝ
َ ُ َخد١ ۪تَُّزَٝ ُّ۪ٚ ِخ ِث ْر ِٕ َس ِخَُٚ ْخ ُش ُغ َٗدَثش٣ ح
ف
ُ ّ٤ِ تُط
ُ ص ِ ّش
َ ُٗ َ ْخ ُش ُغ ت ََِّّل َٗ ٌِذًت ًَ َٰز ُِ َي٣ ط ََّل
َٰ ْ
َٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣َ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ ث٣َ تَّل
Verimli toprağın bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Verimsiz olandan ise zararlı bitki çıkar.
Görevlerini yerine getirecek bir topluluk için âyetlerimizi böyle evire çevire anlatıyoruz.
(Bakara 2/264 )

ثط
ِ َُُّ٘ ِسبَٓث َء تَُُٚ ْ٘ ِل ُن َٓث٣ ١ ۪ ًَثَُّزٟ ْتَّلَ َٰرَٝ ِّٖ َٔ ُصذَهَث ِش ٌُ ْْ ِخ ْث
َ تُِٞت ََّل شُد ِْطَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّزَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ًَُٚ ت ِخ ٌَ كَص َ َشَٝ َُٚصثخ
ٌ  ش ُ َشِٚ ٤ْ َِتٕ َػ
ُإْ ِٓ ُٖ ِخ ه٣  ََّلَٝ
َ َ تج كَث
َ َِ َ ُ ًَ َٔعَُِٚتَّل ِخ ِش كَ َٔع
ٍ َٞ ص ْل
َٖ٣ َّ ْتُ ٌَث ِك ۪شْٞ َ ْتُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ ََّل
 هَٝ تُٞغد
َ ًَ ءٍ ِٓ َّٔث٢َ
َ
ْ  ؽ٠َِٰ َٕ َػٝ ْوذ ُِس٣َ ص ِْذًت ََّل
Müminler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş olsun diye malını
harcayan, ama Allah‟a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın! Onun durumu, üzerinde toprak olan
kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. Böyleleri çalışmalarından bekledikleri sonucu
alamazlar. Allah, âyetleri görmezlikten gelen bir topluluğu yola getirmez.
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(Bakara 2/265)

ِ ظث
ٍذَْٞ  ْْ ًَ َٔع َ َِ َؼَّ٘ ٍر ِخ َشخِٜ صًث ِٓ ْٖ ت َ ْٗلُ ِغ٤شَعْ ۪دَٝ َِّللا
ز ه
َ  ُْ ت ْخ ِص ٓـَث َء َٓ ْشُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪ َٓع َ َُ تَُّزَٝ
َ َت ِخ ٌَ كَٝ ثَٜ ص ْد
ْ َ ت ِخ ٌَ كَ َٰثشَٝ ثَٜ َصثخ
ش٤
ٌ َٕ خَ ۪صَُِٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ ٌَّ ط
ِ ُ٣ ْْ َُ ِْٕ  ِْٖ كَث٤َظ ْؼل
ِ ثَٜ ًَُِ ُ س ت
َ َت
Allah‟ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlama almak için mallarını harcayanlar, yüksekçe yere kurulu olup
bol yağmur alan ve iki kat ürün veren bir bahçenin sahibi gibidirler. Yağmur yağmasa bile bir çisenti olur.
Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.

(Araf 7/59)

َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت
َثف
ت هُٝ ِّ ت ْػدُذْٞ ََث ه٣ ٍَ ۪ كَوَثِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًـث تُٞٗ ع َِْ٘ث
ُ  تَخ٢ّ۪ٓٗ ُِ تٙ ُْش٤ؿ
َ َُوَ ْذ ت َ ْس
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ تج
َ َ ػز
َ ْْ ٌُ ٤ْ ََِػ
Nuh‟u halkına elçi göndermiştik. Onlara şöyle demişti: “Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin
başka ilahınız yoktur. Ben başınıza zor bir günün azabının gelmesinden korkuyorum.”

(Araf 7/60)

ٖ٤
َ ۪ ٓ تَِّٗث َُ٘ ََٰشِٚٓ ْٞ َهَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ ه
َ ٢ ۪ي ك٣
ٍ ظ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
Halkının ileri gelenleri dediler ki “Bize göre sen gerçekten açık bir sapkınlık içindesin.”
(Hud 11/27)

َٖ٣ ۪ي تشَّدَ َؼ َي ت ََِّّل تَُّز٣
َ  َٓث ٗ ََٰشَٝ ي ت ََِّّل خَؾ ًَشت ِٓعََِْ٘ث٣
َ ۪ َٓث ٗ ََٰشِٚٓ ْٞ َت ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪كَوَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ تَُّز
ُ َٗ َْ َع ٍَ خ
ْ ََ٘ث ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ َُ ٌُ ْْ َػٟ َٓث ٗ ََٰشَٝ ِ ١ْتُشأ
َٖ٤ظُّ٘ ٌُ ْْ ًَثر ِ۪خ
َّ ١ِ
َ  ْْ ت َ َست ِرَُُ٘ث خَثدُٛ
Halkının ileri gelenlerinden ayetleri görmezlikten gelen kafirler dediler ki “Görüşümüze göre sen, tıpkı bizim
gibi bir insansın. Sana uyanların da görüş belirtmede en aşağılarımız olduğunu görüyoruz. Sizin bizden üstün bir
yanınızı da görmüyoruz. Aslında sizin yalancı olduğunuz kanaatindeyiz.

(Araf 7/61)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌٍ ِٓ ْٖ َسجّ ِ ْتُ َؼثٞع
ُ  َس٢ّ۪٘ ٌِ َُٰ َٝ ٌظ ََلَُر
َ ٢ْظ ۪خ
َ ٤َُ ِّ ْٞ َث ه٣َ ٍَ هَث
Nuh dedi ki “Ey halkım! Ben bir sapkınlık içinde değilim; ama varlıkların Rabbinin elçisiyim.

(Araf 7/62)

َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََّل ش َ ْؼ
ِ ع َثَّل
ت َ ْػَِ ُْ َِٖٓ هَٝ ْْ ٌُ َُ ص ُؿ
َ تُخَ ِِّـُ ٌُ ْْ ِس
َ ْٗ َ تَٝ ٢ّز َس ۪خ
Size Rabbimin isteklerini bildiriyorum ve sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah‟ın bildirmesiyle sizin
bilmediklerinizi biliyorum.
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(Nuh 71/3)

ٕٞ
ت هُٝ ت َ ِٕ ت ْػدُذ
ِ ُؼ٤ت َ ۪غَٝ ُُٙٞتشَّوَٝ ََّللا
Allah‟a kulluk edin, O‟ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Nuh 71/4)

ٓ
ْْ ُ  ًُ ْ٘صْٞ َُ ُ َإ َّخ ِۢ ُش٣ َّللاِ تِرَت َٓؼث َء ََّل
 ت َِّٕ ت َ َؼ ََ ه٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ت َ َؼ٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ ْش ًُ ْْ ت٣َٝ ْْ ٌُ  ِخُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣َ
َُٕٞٔ َِش َ ْؼ
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah‟ın verdiği ömür
bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz

(Araf 7/63)

َُٕٞٔ َُؼََِّ ٌُ ْْ ش ُ ْش َـَٝ تُٞ ُِصَصَّوَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُؼ٠َِٰ  َػ ِؽ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ َٓؼث َء ًُ ْْ ِر ًْ ٌش ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ت
İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece
kendinizi koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.”
(Hud 11/34)

ْْ ٌُ ُّ َسخَٞ ُٛ ْْ ٌُ َ٣ِٞ ُ ْـ٣ ْٕ َ ذ ُ ت٣ُ ۪ش٣ َُّللا
ْ ُٗ ْْ ٌُ َُ ْ٘لَؼ٣  ََّلَٝ
ص َؿ َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًَثَٕ ه
َ ْٗ َ  ت ِْٕ ت َ َسدْزُ ت َ ْٕ ت٢ص ۪ ٓف
َُٕٞ ش ُ ْش َؼؼِٚ ٤ْ َُِتَٝ
“Sizin iyiliğiniz için ne kadar gayret edersem edeyim, Allah yoldan çıkışınızı onaylamışsa bu gayretlerimin size
bir faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Araf 7/64)

 ًٓثْٞ َت هُٞٗ ْْ ًَثُٜ ََِّٗثشَِ٘ث ت٣ت خِ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ت َ ْؿ َش ْهَ٘ث تَُّزَٝ  ْتُلُ ِْ ِي٢ُِ كََٖٚ َٓؼ٣ ۪تَُّزَٝ َُٙ٘ث٤ْ ُ كَث َ ْٗ َؽُٙٞكَ ٌَزَّخ
َٖ٤۪ٔ َػ
Sonra onu yalancı yerine koydular. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiyle kurtardık.
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük
eden bir topluluktu.
(Yunus 10/71)

ِۢ ُٗ َ  ْْ َٗدَثِٜ ٤ْ َِتشْ َُ َػَٝ
ز
ِ َث٣ خِ َٰث١ش٤۪ ً۪ ش َ ْزَٝ ٢ٓ ٌُ ْْ َٓوَ ۪ث٤ْ َِ ِّ ت ِْٕ ًَثَٕ ًَدُ َش َػْٞ ََث ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ َؾٍ تِ ْر هَث ٍَ ُِوٞ
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
ُ َٝ ْْ ًُ ت ت َ ْٓ َشُٞ ًَّ ِْسُ كَث َ ْؼ ِٔ ٓؼَٞ َ َّللاِ ش
َّْ ُ ؿ َّٔرً ظ
 ه٠ََِّللاِ كَ َؼ
ه
َ ْْ ًُ  ٌُ ْٖ ت َ ْٓ ُش٣َ ؽ َش ًَٓث َء ًُ ْْ ظ ُ َّْ ََّل
ٕٝ
ُٓ ت ْه
ِ  ََّل ش ُ ْ٘ ِظ ُشَٝ ٢
َّ َُِت تٞع
Onlara Nuh‟la ilgili şu haberi anlat! O, halkına şöyle demişti: “Ey Halkım! Benim duruşum ve Allah‟ın
ayetleriyle bilgilendirmem size ağır geliyorsa ben sadece Allah‟a güvenip dayandım. Öyleyse siz ve ortaklarınız
ne yapacağınıza birlikte karar verin, işiniz gizli saklı da olmasın. Sonra işimi bitirin, hiç göz açtırmayın.
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(Yunus 10/72)

َٖ٤۪ٔ ِِ َٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْغًُٞ َ ت ُ ِٓ ْشزُ ت َ ْٕ تَٝ َِّللا
 ه٠َِ ت ََِّّل َػ١
َ ص ُ ْْ كَ َٔث٤ْ ََُّٞ َ كَث ِْٕ ش
َ عث َ ُْص ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ ْؼ ٍش ت ِْٕ ت َ ْؼ ِش
Yok eğer sırt çevirirseniz ben zaten sizden bir karşılık istemedim! Yaptığımın karşılığını verecek olan sadece
Allah‟tır. Bana, tam teslim olanlardan olmam emredildi.”

(Yunus 10/73)

َثشَِ٘ث٣ت خِ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ت َ ْؿ َش ْهَ٘ث تَُّزَٝ ق
َ ِ ْْ خ َََٓلبُٛ  َؼؼَ َِْ٘ثَٝ  ْتُلُ ِْ ِي٢ُِ كَٚ َٓ ْٖ َٓؼَٝ َُٙ٘ث٤ْ ُ كََ٘ َّؽُٙٞكَ ٌَزَّخ
ُ ْٗ كَث
َٖ٣ْق ًَثَٕ َػثهِ َدرُ ْتُ ُٔ ْ٘زَ ۪س
َ ٤ًَ ظ ْش
Yine de onu yalancı saydılar. Sonra onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık ve hakimiyeti onlara verdik.
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları suda boğduk. Uyarılan o kimselerin sonunun ne olduğuna bir bak!

(Hac 22/46)

ٌ َ َٰترْٝ َ ث تَٜٓ َٕ ِخَُِٞ ْؼ ِو٣ جٞ
ث ََّلَٜ َّٗث كَ ِثَٜ َٕ ِخَُٞ ْغ َٔؼ٣ ٕت
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ٌَُٕٞ َ ض كَص
ِ  ْتَّلَ ْس٢ت ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِتَك
سُٝ
ُ ُُِ ْتُو٠َٔ  َُٰ ٌِ ْٖ ش َ ْؼَٝ ثس
ُّ ُ ت٢ِ ك٢ ۪ج تَُّصٞ
ُ ص
َ  ْتَّلَ ْخ٠َٔ ش َ ْؼ
ِ صذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.

(Araf 7/65)

َ ٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت
َُُٕٞ تَكَ ََل شَصَّوٙ ُْش٤ؿ
ت هُٝ ِّ ت ْػدُذْٞ ََث ه٣ ٍَ دًت هَثُٞٛ ْْ ُٛ  َػث ٍد تَخَث٠َُِٰ تَٝ
Ad halkına da soydaşları Hud‟u gönderdik. Dedi ki:“Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin O‟ndan
başka ilahınız yoktur. Allah‟tan çekinip kendinizi korumayacak mısınız?”

(Araf 7/66)

ُ ََُ٘ تَِّٗثَٝ  ٍرَٛ علَث
َٖ٤ظُّ٘ َي َِٖٓ ْتُ ٌَثر ِ۪خ
َ ۪ ٓ تَِّٗث َُ٘ ََٰشِٚٓ ْٞ َت ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ تَُّز
َ ٢ ۪ي ك٣
Halkının ileri gelenlerinden ayetleri görmezden gelen kafirler dediler ki “Bize göre sen tam bir
beyinsizsin. Bizim bilgimize göre sen gerçekten yalancının birisin.”

(Araf 7/67)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌٍ ِٓ ْٖ َسجّ ِ ْتُ َؼثٞع
ُ  َس٢ّ۪٘ ٌِ َُٰ َٝ ٌَرٛعلَث
َ ٢ْظ ۪خ
َ ٤َُ ِّ ْٞ ََث ه٣ ٍَ هَث
Dedi ki: “Ey halkım! Bende beyinsizlik yoktur. Ama ben varlıkların Rabbinin elçisiyim.

(Araf 7/68)

ٌ ۪ٓ َ َثص ٌؿ ت
ٖ٤
ِ ع َثَّل
ِ ٗ ْْ ٌُ َُ تَٗ َ۬ثَٝ ٢ّز َس ۪خ
َ تُخَ ِِّـُ ٌُ ْْ ِس
Size Rabbimin sözlerini ulaştırıyorum. Ben sizin iyiliğinizi isteyen güvenilir bir kişiyim.
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(Araf 7/69)

ت تِ ْر َؼ َؼَِ ٌُ ْْ ُخَِ ٓلَث َءٝت ْر ًُ ُٓشَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ  َس ُؼ٠َِٰ  َػ ِؽ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ َٓؼث َء ًُ ْْ ِر ًْ ٌش ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ت
َ ص
ََّٕٞللاِ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُف
ْ ْۣ َن خ
ت َٰت ََّٓل َء هٝطرً كَث ْر ًُ ُٓش
ِ َِْ  ْتُخ٢ِصَ تدَ ًُ ْْ كَٝ ٍؾُٞٗ ِّ ْٞ َِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ ه
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."

(Araf 7/70)

َِٖٓ س
َ ْ٘ ًُ ِْٕ  ْؼدُذ ُ َٰت َخٓث ۬ ُؤَٗث كَأ ْ ِشَ٘ث ِخ َٔث ش َ ِؼذ ُ َٓٗث ت٣َ ََٕٗزَ َس َٓث ًَثَٝ َُٙ ْـذَٝ ََّللا
ت ت َ ِؼةْصََ٘ث َُِ٘ ْؼدُذَ هُُٞٓ هَث
َٖ٤ ۪صثدِه
َّ ُت
Dediler ki: “Sen bize, atalarımızın kul oldukları şeyleri bırakıp bir tek Allah‟a kul olalım diye
mi geldin? Eğer doğru sözlü biriysen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım.”

(Araf 7/71)

ْْ ُ ث ت َ ْٗصَٛٓ ُٞٔ ُ ص٤ْ َّٔ ع
ٌ ع
ٌ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ ِس ْؼ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ هَث ٍَ هَ ْذ
َ  َؿَٝ ظ
َ ٍ ت َ ْع َٓٔثء٢ٓ ۪ ك٢ َُُ۪٘ٗٞح تَش ُ َؽث ِد
َ ِْ ع
َٖ٣ َٓؼَ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْ٘ص َ ِظ ۪ش٢ّ۪ٗ ِت تٝثٕ كَث ْٗص َ ِظ ُٓش
ُ ْٖ ِٓ ثَٜ َِّللاُ خ
 َٰتخَٓث ۬ ُؤ ًُ ْْ َٓث ٗ ََّض ٍَ هَٝ
ٍ ط
Hud dedi ki: “Siz, Rabbinizin uğratacağı zararı ve gazabı hak ettiniz. Sizin ve atalarınızın
koyduğu isimler hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Allah onlarla ilgili bir belge indirmiş de
değildir. Bekleyin bakalım; sizinle beraber ben de bekliyorum.”
(Yusuf 12/40)

َ ِْ ع
ِِٕ ثٕ ت
ُ ْٖ ِٓ ثَٜ َّللاُ ِخ
 َٰتخَٓث ۬ ُؤ ًُ ْْ َٓٓث ت َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ث ت َ ْٗصَٛٓ ُٞٔ ُ ص٤ْ َّٔ ع
َ ۪ ٓ ت ََِّّٓل ت َ ْع َٓٔث ًءَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٝٓث ش َ ْؼدُذ
ٍ ط
ُ ُّ َٰر ُِ َي تُ ۪ذَّٙث٣ِت ت ََِّّٓل تُْٝٓتُ ُف ٌْ ُْ ت ََِّّل ِ هّٰللِ ت َ َٓ َش ت َ ََّّل ش َ ْؼدُذ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ثط ََّل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ َش تَٝ ُْ ّ٤ِ َٖ ْتُو٣
O‟nunla aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeyler, sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerden başkası değildir.
Allah‟ın onlar hakkında indirdiği bir yetki yoktur. Hüküm, Allah‟ın hükmüdür. O, kendinden başkasına kul
olmamanızı emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak, insanların çoğu bunu bilmezler.

(Yunus 10/102)

َِٖٓ ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ ِت تٝ ْْ هُ َْ كَث ْٗص َ ِظ ُٓشِٜ ِِ ت ِٓ ْٖ هَ ْدْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َِّثّ تَُّز٣ََٕ ت ََِّّل ِٓعْ ََ تَٝ ْ٘ص َ ِظ ُش٣ َْ َٜ َك
َٖ٣ْتُ ُٔ ْ٘ص َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki :“Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.‟‟

(Araf 7/72)

َ َهَٝ ُ خِ َش ْـ َٔ ٍر َِّٓ٘ثَٖٚ َٓ َؼ٣ ۪تَُّزَٝ َُٙ٘ث٤ْ كَث َ ْٗ َؽ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْت ُٓإُٞٗ َٓث ًَثَٝ َثشَِ٘ث٣ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ط ْؼَ٘ث دَتخِ َش تَُّز
Sonra onu ve onunla birlikte olanları tarafımızdan bir ikram ile kurtardık. Ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılanların da kökünü kuruttuk. Onlar inanıp güvenmemişlerdi.
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(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ث ُٗ ْ٘ػِ ْتُ ُٔإ٤ْ َِت ًَ َٰز ُِ َي َـوًّث َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّزَٝ عََِ٘ث
ُ  ُس٢ظ ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّؽ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.

(Araf 7/73)

ٌَّ٘ر٤ِ َُ هَ ْذ َٓؼث َءشْ ٌُ ْْ خٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت
ت هُٝ ِّ ت ْػدُذْٞ ََث ه٣ ٍَ صث ُِ ًف ِۢث هَث
َ ْْ ُٛ دَ تَخَثُٞٔ َ  ظ٠َُِٰ تَٝ
ْْ ًُ َأ ْ ُخز٤َ َءٍ كٞغ
ُّ َٔ َ  ََّل شَٝ َِّللا
ُٓ َث ِخٛٞغ
ض ه
۪ َٗثهَرُ هٙ ِزَٰٛ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِخ
ِ  ت َ ْس٢َث شَأ ْ ًُ َْ ۪ ٓكٛٝرً كَزَ ُس٣َ َّللاِ َُ ٌُ ْْ َٰت
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ ََػز
Semud halkına da soydaşları Salih‟i elçi gönderdik. Dedi ki :“Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin
başka ilahınız yoktur. Bakın, size Rabbinizden mucize olmak üzere bir belge geldi. İşte Allah‟ın
dişi devesi; bırakın Allah‟ın toprağında otlasın. Ona kötü niyetle dokunmayın, yoksa sizi acıklı
bir azap çarpar.
(Kamer 54/27)

َ ص
ط ِد َّۘ ْش
ْ تَٝ ْْ ُٜ ثسش َ ِو ْد
ْ َ ْْ كُٜ َُ ًت تَُّ٘ثهَ ِر كِصَْ٘رُِٞتَِّٗث ُٓ ْش ِع
Onları imtihan için bir dişi deve gönderiyoruz. Sabırlı ol ve onları izle.

(Kamer 54/28)

ع ٌش
ٍ  ْْ ًُ َُّ ِؽ ْشُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ت َ َّٕ ْتُ َٓٔث َء هِ ْغ َٔرٌ خُٜ َْٗ ِدّةَٝ
َ َ ج ُٓ ْفص
Suyu içme hakkının deve ile kendi aralarında paylaştırıldığını bildir. Sırası gelen suyun başında bulunsun.

(Şuara 26/155)

ّٞ
ٌ ث ِؽ ْشَٜ َُ ٌ۪ َٗثهَرٙ ِزَٰٛ ٍَ هَث
ُ َُ ٌُ ْْ ِؽ ْشَٝ ج
ٍ ُِ ٍّ َٓ ْؼْٞ َ٣ ج
“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

(Şuara 26/156)

ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ تج
ُّ َٔ َ  ََّل شَٝ
ُ ََأ ْ ُخزَ ًُ ْْ َػز٤َءٍ كٞغ
ُٓ َِث خٛٞغ
Ona bir kötülük yapmayın, yoksa çok zor bir günün azabına çarpılırsınız.”

(Araf 7/74)

ثَٜ ُِ ُٜٞ ع
ُ ْٖ ِٓ َُٕٝض شَص َّ ِخز
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت َ ًُ ْْ كَّٞ َخَٝ ت تِ ْر َؼ َؼَِ ٌُ ْْ ُخَِ َٓلث َء ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ َػث ٍدٝت ْر ًُ ُٓشَٝ
َٖ٣ ۪ض ُٓ ْل ِغذ
ت َٰت ََّٓل َء هٝشًث كَث ْر ًُ ُٓشُٞ٤َُٕ ْتُ ِؽدَث ٍَ خُٞش َ ْ٘ ِفصَٝ ستٞ
ُ ُه
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كْٞ َ  ََّل ش َ ْؼعَٝ َِّللا
ً ص
Hatırlasanıza; Ad halkının ardından onların yerine sizi getirdi ve o toprağa yerleştirdi. Şimdi
O‟nun ovalarında köşkler kuruyor, dağlarını oyup evler yapıyorsunuz. Allah‟ı, nimetlerini
hatırlayın da ortalığı birbirine katıp doğal düzeni bozmayın.”
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(Araf 7/75)

َّٕ َ َٕ تُٞٔ َِ ْْ تَش َ ْؼُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ ت ُِ َٔ ْٖ َٰتُٞع ِؼل
ْ ُ َٖ ت ْعص٣ ۪۪ َُِِّزِٚٓ ْٞ َت ِٓ ْٖ هَٖٝ ت ْعص َ ٌْ َد ُش٣ ۪هَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ تَُّز
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإٚت تَِّٗث ِخ َٓٔث ت ُ ْس ِع ََ ِخُُٞٓ ۪ هَثّٚع ٌَ ِٓ ْٖ َس ِخ
َ صث ُِ ًفث ُٓ ْش
َ
Halkının kendini büyük gören önderleri, güçsüz saydıkları kişilere; onların inanmış olanlarına
şöyle dediler: “Siz Salih‟i, gerçekten Rabbi tarafından elçi olarak gönderilmiş biri mi
sanıyorsunuz?” Dediler ki: “Evet. Biz onunla gönderilmiş her şeye inanıp güveniriz.”

(Araf 7/76)

َٕ۪ٝ ًَثكِ ُشِٚ َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ خ١ٓ ۪ت تَِّٗث خِثَُّزَٖٝ ت ْعص َ ٌْدَ ُٓش٣ ۪هَث ٍَ تَُّز
Kendilerini büyük görenler: “Biz de sizin inancınızı tanımıyoruz.” dediler.

(Araf 7/77)

َِٖٓ س
َ ْ٘ ًُ ِْٕ صث ُِ ُؿ تبْصَِ٘ث ِخ َٔث ش َ ِؼذ ُ َٓٗث ت
َ تْٞ َ  َػصَٝ َت تَُّ٘ثهَرٝكَ َؼوَ ُش
َ ث٣َ تُُٞهَثَٝ ْْ ِٜ ّػ ْٖ ت َ ْٓ ِش َس ِخ
َٖ٤ ِ۪ع
َ ْتُ ُٔ ْش
Sonra Rablerinin emrine karşı gelerek dişi deveyi kestiler ve dediler ki: “Bak Salih! Eğer sen
elçilerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi getir de görelim.”

(Araf 7/78)

َٖ٤۪ٔ ِ ْْ َؼثظِٛ  دَ ِتس٢ ۪ت كٞص َد ُف
ْ َ تُش ْؼلَرُ كَث
َّ ُْ ُٜ ْكَث َ َخزَش
Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki bulundukları yere çöküp kaldılar.
(Şuara 26/157)

َٖ٤ِ۪ٓ ت َٗثدٞصدَ ُف
ْ َ َث كَثٛٝكَ َؼوَ ُش
Sonra o deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular.

(Şuara 26/158)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ  َٓث ًَثَٕ ت َ ًْع َ ُشَٝ ًر٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪تج ت َِّٕ ك
ُ َ ُْ ْتُ َؼزُٛ َكَث َ َخز
O azap onları hemen yakaladı. Bu olayda kesin bir belge vardır ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Araf 7/79)

َُّٕٞ َُٰ ٌِ ْٖ ََّل ش ُ ِفدَٝ ْْ ٌُ َُ ُص ْفس
َ  ِّ َُوَ ْذ ت َ ْخَِ ْـص ُ ٌُ ْْ ِسْٞ َث ه٣َ ٍَ هَثَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠ُهَٞ َ كَص
َ ََٗٝ ٢ّعثَُرَ َس ۪خ
َٖ٤ثص ۪ف
ِ َُّ٘ت
Salih onlardan ayrıldı ve şöyle dedi: “Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz
için çaba göstermiştim. Ama siz iyiliğe çalışanları sevmiyorsunuz.”
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(Araf 7/80)

ً َُُٞٝ
َ ثـ
َٖ٤۪ٔ َُث ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍذ َِٖٓ ْتُ َؼثَٜ ع َدوَ ٌُ ْْ ِخ
ِ ََٕ ْتُلُ۪ٞ ٓ تَشَأْشِٚٓ ْٞ َغث تِ ْر هَث ٍَ ُِو
َ ؾرَ َٓث
Lut‟u da elçi gönderdik, halkına şöyle demişti: “Sizden önce kimsenin yapmadığı o çirkin işi mi
yapıyorsunuz?

(Araf 7/81)

َ ٍَ تُش َؼث
َُٕٞ ٌّ ُٓ ْغ ِشكْٞ َٓثء خَ َْ ت َ ْٗص ُ ْْ ه
ِ غ
ّ ِ َُٕٞتَِّٗ ٌُ ْْ َُصَأْش
َ ُِّٕ٘ تُٝ
ِ ذ ً ِٓ ْٖ دَٞ ْٜ ؽ
Siz kadınlara değil, şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Aslında siz aşırılık eden bir
topluluksunuz.”

(Araf 7/82)

َ َ َص٣ َثط
َٕٝ ُشَّٜ ط
ٌ ُٗ ْْ تُٜ ََِّٗصِ ٌُ ْْ ت٣ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشُٛ ٞت ت َ ْخ ِش ُؼُُٞٓ ۪ ٓ ت ََِّّٓل ت َ ْٕ هَثِٚٓ ْٞ َتج ه
َ َٞ  َٓث ًَثَٕ َؼَٝ
Halkı kısaca şu cevabı verdi: “Çıkarın onları ülkenizden, besbelli onlar pek temiz insanlar.”

(Araf 7/83)

ْ ُٗ ًَثَّٚۘ َ ُٓ ت ََِّّل ْتٓ َشتَشَِْٚٛ َ تَٝ َُٙ٘ث٤ْ كَث َ ْٗ َؽ
َٖ٣َس َِٖٓ ْتُـَثخِ ۪ش
Biz de karısı hariç onu ve bütün ailesini kurtardık. Karısı yanardağ külleri altında kalanlardan
oldu.
(Zariyat 51/35)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْث َِٖٓ ْتُ ُٔإَٜ ٤ ۪كَث َ ْخ َش ْؼَ٘ث َٓ ْٖ ًَثَٕ ك
Orada inananlardan kim varsa dışarı çıkardık...

(Zariyat 51/36)

ٍ ٤ْ َ َْش خ٤ث َؿَٜ ٤ ۪ َؼ ْذَٗث كَٝ كَ َٔث
َٖ٤۪ٔ ِِ س َِٖٓ ْتُ ُٔ ْغ
Bir ev dışında Allah‟a tam teslim olmuş Müslüman bulamadık.

(Zariyat 51/37)

ْ٤
َ ََٕ ْتُؼَزَُٞخَثك٣ َٖ٣ َ۪رً َُِِّز٣ث َٰتَٜٓ ٤ ۪ش َ َش ًَْ٘ث كَٝ
َ َُ۪تج ْتَّل
Üzüntü verici azaptan korkanlar için orada bir belge de bıraktık.

(Tahrim 66/10)

 ِْٖ ِٓ ْٖ ِػدَث ِدَٗث٣َس َػ ْدذ
َ غٍ ًَثَٗصَث ش َ ْفُُٞ ز
َ َ  ْتٓ َشتَٝ ٍؾُٞٗ ز
َ َ ت ْتٓ َشتَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ َٓع َ ًَل َُِِّز
ج ه
َ
َ ظ َش
َ َِّللا
َٖ٤ َِّ۪تخ
ِ ثس َٓ َغ تُذ
 َٔث َِٖٓ هُٜ ْ٘ ث َػ٤َ ُِ٘ ْـ٣ ْْ ََِ َٔث كُٛ  ِْٖ كَخَثَٗصَث٤صث ُِ َف
َ
َ َُّ٘ ََ ت ْد ُخ ََل ت٤ ۪هَٝ ْـًٔث٤ؽ
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara: “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin.” denecektir.
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(Araf 7/84)

ُ ْٗ ط ًشت كَث
َ َٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِط ْشَٗث َػ
َ ْٓ َ تَٝ
َٖ٤۪ٓ ْق ًَثَٕ َػث ِه َدرُ ْتُ ُٔ ْؽ ِش
َ ٤ًَ ظ ْش
Üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Şimdi sen o suçluların sonunun nasıl olduğunu bir düşün.
(Neml 27/68)

۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْتَّل٤
ُ ثغ
َ َ  ٓزَت ت ََِّّٓل تَٰٛ ِْٕ  َٰتخَٓث ۬ ُؤَٗث ِٓ ْٖ هَ ْد َُ تَٝ ُٖ زَت ٗ َْفَٰٛ  ِػ ْذَٗثُٝ َُوَ ْذ
„‟Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.”

(Neml 27/69)

ُ ْٗ ض كَث
َٖ٤۪ٓ ْق ًَثَٕ َػثهِدَرُ ْتُ ُٔ ْؽ ِش
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
َ ٤ًَ تٝظ ُش
De ki: “Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın.”

(Araf 7/85)

ٌَّ٘ر٤ِ َُ هَ ْذ َٓؼث َءشْ ٌُ ْْ خٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت
ُ ْْ ُٛ ََٖ تَخَث٣ َٓ ْذ٠َُِٰ تَٝ
ت هُٝ ِّ ت ْػدُذْٞ ََث ه٣ ٍَ دًث هَث٤ْ َؽؼ
ض
ُ  ََّل ش َ ْد َخَٝ َٕضَ ت٤۪ٔ ُ ْتَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُت ْتُٞكْٝ َ ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ كَث
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كُٝ ََّل ش ُ ْل ِغذَٝ ْْ ُٛ ٓث َء٤َ ثط ت َ ْؽ
َ َُّ٘ت تٞغ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإ٤ث َٰر ُِ ٌُ ْْ َخَٜ ص ََل ِـ
ْ ِخَ ْؼذَ ت
Medyen‟e de soydaşları Şuayb‟ı gönderdik. Dedi ki: “Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin başka
ilahınız yoktur. Size Rabbinizden bir belge geldi. Artık ölçeği ve tartıyı tam yapın. İnsanların
hakkını yemeyin. Ülkede düzen sağlandıktan sonra kurulu doğal düzeni bozmayın. İnanıp
güvenen kimseler iseniz sizin için hayırlı olan budur.‟‟
(Hud 11/84)

ُ ْْ ُٛ َٖ تَخَث٣َ  َٓ ْذ٠َُِٰ تَٝ
تٞص
ت هُٝ ِّ ت ْػدُذْٞ َث ه٣َ ٍَ دًث هَث٤ْ َؽؼ
ُ ُ ََّل ش َ ْ٘وَٝ ُٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت
ٍػ٤ ٍّ ُٓ ۪فْٞ َ٣ تج
ُ  تَخ٢ّ۪ٓٗ ِتَٝ  ٍْش٤ ٌُ ْْ ِخ َخ٣ ت َ َٰس٢ّ۪ٓٗ ِضَ تَٕ ت٤۪ٔ ُ ْتَٝ ٍَ َث٤ٌْ ِٔ ُْت
َ َ ػز
َ ْْ ٌُ ٤ْ ََِثف َػ
Medyen‟e de kardeşleri Şuayb‟ı gönderdik: “Ey halkım!” dedi: “Allah‟a kulluk edin; sizin ondan başka ilahınız
yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksik yapmayın. Sizin iyi durumda olduğunuzu görüyorum. Doğrusu ben sizi çepeçevre
kuşatacak bir günün azabından korkuyorum.”

(Hud 11/85)

٢ِت كْٞ َ  ََّل ش َ ْؼعَٝ ْْ ُٛ ٓث َء٤َ ثط ت َ ْؽ
ُ  ََّل ش َ ْد َخَٝ ضَ تَٕ ِخ ْثُ ِو ْغ ِػ٤۪ٔ ُ ْتَٝ ٍَ ث٤َ ٌْ ِٔ ُت ْتُٞكْٝ َ  ِّ تْٞ َث ه٣َ َٝ
َ َُّ٘ت تٞغ
َٖ٣ ۪ض ُٓ ْل ِغذ
ِ ْتَّلَ ْس
“Ey halkım! Ölçeği ve tartıyı hakka uygun yapın. İnsanların hakkını yemeyin. Ortalığı birbirine katıp doğal
düzeni bozmayın.

(Hud 11/86)

ٍع٤ ۪ ٌُ ْْ ِخ َفل٤ْ َِػ
َّسُ ه٤خَ ِو
َ  َٓٓث تَٗ َ۬ثَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإ٤َّللاِ َخ
Eğer inanıyorsanız, sizin için hayırlı olan, Allah‟ın size bıraktığı kadarıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim.”
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(Hud 11/87)

ُ ث٣َ تُُٞهَث
ت َُِ٘ث َٓثَٞ ْٓ َ  ت٢ٓ ۪ ت َ ْٕ َٗ ْل َؼ ََ كْٝ َ  ْؼدُذ ُ َٰت َخٓث ۬ ُؤ َٓٗث ت٣َ ش ُ َي شَأ ْ ُٓ ُش َى ت َ ْٕ َٗصْ ُش َى َٓثَِٰٞ ص
ُ ٤ؽ َؼ
َ َ ْح ت
ُ ذ٤تُش ۪ؽ
َ ْٗ َٗ َٰ َٓؾ ۬ ُإت تَِّٗ َي ََّل
َّ ُْ ٤ ِ۪س ْتُ َف
Dediler ki: “Bak Şuayb! Atalarımızın taptıklarını bırakmamızı, mallarımızı gerek gördüğümüz gibi kullanmaktan
vazgeçmemizi senin sürekli takip ettiğin din mi emrediyor? Sen yumuşak huylu ve aklı başında birisin!”

(Araf 7/86)

 ًؼثَٞ ث ِػَٜ َُٗٞش َ ْدـَٝ َِّ۪ٚللاِ َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ خ
 َِ ه٤ع ۪د
ُ َ شَٝ َُٕٝ ِػذُٞص َشتغٍ ش
ِ َِّ ٌُ ِت خُٝ ََّل ش َ ْوؼُذَٝ
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
ُ ْٗ تَٝ ْْ ۪ۖ ًُ َل كَ ٌَع َّ َش٤
ً َِ۪ت تِ ْر ًُ ْ٘ص ُ ْْ هٝت ْر ًُ ُٓشَٝ
َٖ٣ ْ۪ق ًَثَٕ َػثهِ َدرُ ْتُ ُٔ ْل ِغذ
َ ٤ًَ تٝظ ُش
Geçit yerlerine kurulup korku salıyor, inanıp güvenmiş kişileri Allah‟ın yolundan
engelliyorsunuz. Üstelik o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Bunları yapmayın. Hatırlayın ki azınlıktaydınız, o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl
olduğunu bir düşünün.
(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠ََِث َػ٤ْٗ ُّذ َ تُذٞ٤َٰ َٕ ْتُ َفَُّٞ ْغص َ ِفد٣ َٖ٣ ۪تََُّز
 ًؼثَٞ ث ِػَٜ ََُٗٞ ْدـ٣َٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪د
ُ َ٣َٝ ِتَّل ِخ َشذ
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
ٓ
 ٍذ٤ظ ََل ٍٍ َخ ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰ ِة َي كٝ۬ ُ ت
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaştırma peşinde olan
kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Enfal 8/26)

َّ َصَخ٣ ْٕ َ َٕ تُٞض شَخَثك
ْْ ٌُ ٣َٰٝ ثط كَ َٰث
ْ َ  ٌَ ُٓ ْغص٤ َِ۪ت تِ ْر ت َ ْٗص ُ ْْ هٝت ْر ًُ ُٓشَٝ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِٕ كُٞعؼَل
ُ ََُّ٘طلَ ٌُ ُْ ت
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ۪ٙص ِش
َٕٝز َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْؾ ٌُ ُش
ِ ِّ َدث٤تُط
ْ ََّ٘ذَ ًُ ْْ ِخ٣َتَٝ
Hatırlayın bir zamanlar siz, bulunduğunuz yerde ezilen bir azınlıktınız; insanların sizi kapıp kaçırmasından
korkuyordunuz. Allah, size yer yurt verdi, yardımı ile sizi destekledi, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Belki
görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Araf 7/87)

َٓ َٝ ۪ٚ ت ُ ْس ِع ِْسُ ِخ١ٓ ۪ت ِخثَُّزَُٞ٘ٓ غثبِلَرٌ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٰت
َٓ َٕت ِْٕ ًَثَٝ
َْ ٌُ َ ْف٣ ٠ت َـصهٝص ِد ُش
ْ ت كَثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ ٌغثبِلَر
َٖ٤۪ٔ ًِ  ُْش ْتُ َفث٤ َخَٞ ُٛ َٝ ََ٘٘ث٤ْ َّللاُ َخ
ه
“Benim elçiliğim ile gönderilene bir kısmınız güveniyor, bir kısmınız da güvenmiyorsa bekleyin;
sonunda Allah, aramızda kararını verecektir. O, en iyi karar verendir.”
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(Hud 11/88)

ْٕ َ ذ ُ ت٣ َٓٓث ت ُ ۪سَٝ غً٘ث
َ ُ ِس ْصهًث َـْٚ٘ ِٓ ٢ َ۪٘ َسصَ هَٝ ٢َّّ٘ ٍر ِٓ ْٖ َس ۪خ٤ِ  َخ٠َِٰ ص ُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘سُ َػ٣ْ َ  ِّ ت َ َستْٞ َث ه٣َ ٍَ هَث
َ َ ص ََل َؾ َٓث ت ْعص
ْ تَّل
ِ ْ ذُ ت ََِّّل٣ُ ت ِْٕ ت ُ ۪سْٚ٘  ٌُ ْْ َػ٤ َْٰٜٗ َ  َٓٓث ت٠َُِٰ تُخَث ُِ َل ٌُ ْْ ت
 ت ََِّّل ِخ ه٢ٓ ۪و٤ ۪كْٞ َ  َٓث شَٝ ُط ْؼس
ِثّٰلل
ح٤
ُ ُ۪ٗ تِٚ ٤ْ َُِتَٝ ُ ًَّ ِْسَٞ َ  شِٚ ٤ْ ََِػ
Şuayb dedi ki “Ey halkım! Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, o bana kendi katından güzel bir
imkân vermişse, buna ne diyebilirsiniz? Sizi bir şeylerden men etmekten maksadım size muhalefet değildir. Ben
sadece, gücüm yettiği kadar sizi iyiye ve güzele yöneltmek isterim. Başarılı olmam Allah‟ın yardımına bağlıdır.
Ben O‟na güvenip dayanırım.”

(Hud 11/89)

َّ ْٞ َ هْٝ َ  ٍد تُٞٛ َّ ْٞ َ هْٝ َ ؾٍ تُٞٗ َّ ْٞ َثج ه
َ ص
َ َ دَ ٌُ ْْ ِٓعْ َُ َٓٓث ت٤ُ ۪ص٣ ْٕ َ  ت٢ٓ َ۪ ْؽ ِش ََّٓ٘ ٌُ ْْ ِؽوَثه٣  ِّ ََّلْٞ ََث ه٣َٝ
 ٍذ٤ ۪غٍ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ خِدَؼُُٞ ُّ ْٞ َ َٓث هَٝ ٍصث ُِؿ
َ
“Ey halkım! Bana karşı olmanız sizi zora sokmasın. Nuh‟un halkına, Hud‟un halkına veya Salih‟in halkına
olanlar sakın size de olmasın. Lut halkı da size uzak değildir.

(Şuara 26/178)

ٌ ۪ٓ َ  ٌٍ تٞع
ٖ٤
ُ  َُ ٌُ ْْ َس٢ّ۪ٗ ِت
İşte ben güvenebileceğiniz bir elçiyim.

(Şuara 26/179)

ٕٞ
ت هُٞكَثشَّو
ِ ُؼ٤ت َ ۪غَٝ ََّللا
Allah‟tan çekinin de sözümü dinleyin.

(Araf 7/88)

ُ ث٣َ ۪ َُُ٘ ْخ ِش َؼَّ٘ َيِٚٓ ْٞ َت ِٓ ْٖ هَٖٝ ت ْعص َ ٌْ َد ُش٣ ۪هَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ تَُّز
صِ َٓ٘ث٣َ ت َٓ َؼ َي ِٓ ْٖ هَ ْشَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّزَٝ ْح
ُ ٤َؽؼ
َٖ٤ ۪ٛثس
ِ ًَ  ًَُّ٘ثْٞ ََُٝ َ  َِِّٓصَِ٘ث هَث ٍَ ت٢ ۪د َُّٕ كُٞ َُصَؼْٝ َ ت
Halkı içinden büyüklük taslayan itibarlı kişiler şöyle dediler: “Bak Şuayb! Ne pahasına olursa
olsun seni bu ülkeden çıkaracağız, seninle birlikte inananları da öyle. Tek çare bizim düzenimize
dönmenizdir.” Şuayb dedi ki: “Biz istemesek de mi?”
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(Araf 7/89)

ْٕ َ  ُٕ َُ َٓ٘ث تٌُٞ ٣َ  َٓثَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ َُّللا
ُ ِْٕ َّللاِ ًَ ِزخًث ت
َ٘ث ه٤ َِِّٓ ِص ٌُ ْْ َخ ْؼذَ تِ ْر َٗ هؽ٢ ۪ػ ْذَٗث ك
 ه٠ََِ٘ث َػ٣ْ هَ ِذ ت ْكص َ َش
 ًَّ َِْ٘ث َسخََّ٘ث ت ْكص َ ْؿَٞ َ َّللاِ ش
َ ََّ ًُ  ِع َغ َسخَُّ٘ثَٝ َّللاُ َسخَُّ٘ث
َٓ َ٣ ْٕ َ ث ت ََِّّٓل تَٜٓ ٤ ۪دَ كَُٞٗؼ
 ه٠َِءٍ ِػ ِْ ًٔث َػ٢ْ ؽ
ؾث َء ه
َٖ٤ ُْش ْتُلَثشِ ۪ف٤س َخ
َ ْٗ َ تَٝ ن
ِ ّ  َِٓ٘ث خِ ْثُ َفْٞ ََْٖ ه٤َخَٝ ََ٘٘ث٤ْ َخ
“Allah bizi kurtardıktan sonra dininize dönersek Allah‟a karşı tam bir yalan uydurmuş oluruz.
Dininize dönmemiz olacak şey değildir; Rabbimiz olan Allah içimizde sizin inancınızı yaratırsa
başka. Rabbimiz bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah‟a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz!
Bizimle halkımızın arasını hakkaniyete uygun bir biçimde ayır! Ayırma işini en iyi sen
yaparsın!”

(Araf 7/90)

ُ ْْ ُ ۪ َُةِ ِٖ تشَّدَ ْؼصِٚٓ ْٞ َت ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ تَُّزَٝ
َٕٝدًث تَِّٗ ٌُ ْْ تِرًت َُخَث ِع ُش٤ْ َؽؼ
Halkının itibarlı kişilerinden ayetleri görmezden gelen kâfirler şöyle dediler: “Hele Şuayb‟a
uyun; kesin olarak kaybedersiniz.“
(Şuara 26/187)

ْ كَث َ ْع ِو
َٖ٤ ۪صثدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ ثء ت
َّ ُغلًث َِٖٓ ت
ِ َٔٓ غ
َّ ُس َِٖٓ ت
َ ًِ َ٘ث٤ْ َِػ َػ
„‟Doğru söylüyorsan gökten üzerimize parçalar düşürsene!”

(Şuara 26/188)

ََُِٕٞٔ  ت َ ْػَِ ُْ خِ َٔث ش َ ْؼ٢ّهَث ٍَ َس ۪ ٓخ
“Sizin ne yaptığınızı Rabbim çok iyi bilir.” dedi.

(Şuara 26/189)

ُّ ِّ ْٞ َ٣ تج
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ تج
ُ َ ْْ َػزُٛ َُ كَث َ َخزُٙٞكَ ٌَزَّخ
َ َُ ًَثَٕ َػزَِّٚٗتُظَِّ ِر ت
Onu yalancı yerine koydukları için o gölgeli günün azabı onları çarptı. O, korkunç bir günün azabıydı.

(Şuara 26/190)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ  َٓث ًَثَٕ ت َ ًْع َ ُشَٝ ًَر٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ت َِّٕ ك
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Araf 7/91)

َٖ٤۪ٔ  ْْ َؼث ِظِٛ  دَ ِتس٢ ۪ت كٞص َد ُف
ْ َ تُش ْؼلَرُ كَث
َّ ُْ ُٜ ْكَث َ َخزَش
Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki bulundukları yere çöküp kaldılar.
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(Araf 7/92)

ُ تَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ث تََُّزَٜ ٤ ۪ت كَْٞ ٘ ْـ٣َ ْْ َُ ْٕ َ دًث ًَث٤ْ ؽ َؼ
ُ تَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تََُّز
َٖ٣ ُْ ْتُخَث ِع ۪شُٛ تُٞٗدًث ًَث٤ْ َؽؼ
Şuayb‟ı yalan sayanlar orada hiç yaşamamış gibi oldular. Şuayb‟ı yalan sayanlar asıl
kaybedenler oldular.

(Araf 7/93)

٠َِٰ  َػ٠ َْٰق َٰتع
ِ ع َثَّل
َ  ِّ َُوَ ْذ ت َ ْخَِ ْـص ُ ٌُ ْْ ِسْٞ ََث ه٣ ٍَ هَثَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠ُهَٞ َ كَص
َ ََٗٝ ٢ّز َس ۪خ
َ ٤ٌَ َص ْفسُ َُ ٌُ ْْ ك
َٖ٣ ٍّ ًَثكِ ۪شْٞ َه
Şuayb onlardan ayrıldı ve şöyle dedi: “Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz
için çaba göstermiştim. Şimdi ayetleri görmezden gelen kâfirler topluluğunun etkisiz hale
getirilmesine nasıl üzüleyim!”

(Araf 7/94)

ََُٕٞع ََّّشػ٣ ْْ ُٜ َِّتء َُ َؼ
ِ تُع ََّّٓشَٝ ٓثء
ِ ع
َ ْ ث ِخ ْثُدَأَٜ َِْٛ َ  ٍ ت ََِّّٓل ت َ َخ ْز َٓٗث ت٢
َ  َٓٓث ت َ ْسَٝ
ّ َ ٍر ِٓ ْٖ َٗ ِد٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ث ك
Biz hangi kente bir nebi göndersek oranın halkını baskı ve zorluğa sokarız ki yalvarıp
yakarsınlar.
(Enam 6/42)

ٓ
َُٕٞع َّشػ
ِ تُع ََّّٓشَٝ ٓثء
ِ ع
َ َ َص٣ ْْ ُٜ ََِّتء َُؼ
َ ْ  ْْ خِ ْثُدَأُٛ  ت ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َي كَث َ َخ ْزَٗث٠َُِٰ ع ِْ َٓ٘ث ت
َ َُوَ ْذ ت َ ْسَٝ
Senden önceki toplumlara da elçiler göndermiştik. Belki yalvarıp yakarırlar diye onları çeşitli baskılara ve
zorluklara uğratmıştık

(Enam 6/43)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ تُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞس ه
ْ غ
ُ ط
تُٞٗثٕ َٓث ًَث
ُ ع َّش
ُ ْ  ْْ خَأُٛ  ََّٓل تِ ْر َٓؼث َءْٞ ََِك
َ َ عَ٘ث ش
َ َ َُٰ ٌِ ْٖ هَٝ تٞػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta
olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi.

(Araf 7/95)

غ َّٓشت ُء
َّ ُتَٝ ظ َٰتخَٓث َءَٗث تُع ََّّٓشت ُء
َّ ُظ ُ َّْ خَذ ََُّْ٘ث َٓ ٌَثَٕ ت
َّ َٓ ت هَ ْذُُٞهَثَٝ تْٞ َ َػل٠غَ٘رَ َـصه
َ ّة َ ِر ْتُ َف٤ِ غ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ َخ ْـصَرُٛ كَث َ َخ ْزَٗث
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki: “Atalarımız da darlık
ve bolluk yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile
varamazlar.
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(Enam 6/44)

تُٞٓ شُٝ۫ ُ ت ِخ َٓٔث تٞ تِرَت كَ ِش ُـ٠ءٍ َـصٓه٢َ
ُ َٗ كََِ َّٔث
َ َْٞ  ْْ تَخِٜ ٤ْ َِ۪ كَص َ ْفَ٘ث َػٚت ِخٝت َٓث رُ ِ ًّ ُشٞغ
ْ تج ًُ َِّ ؽ
َٕٞغ
ُ ِِ  ْْ ُٓ ْدُٛ  ْْ خَ ْـصَرً كَ ِثرَتُٛ ت َ َخ ْزَٗث
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle
şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.

(Şuara 26/202)

َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ َخ ْـصَرُٜ ٤َ ِأْش٤َ َك
Bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir sırada, ansızın gelecektir.

(Araf 7/96)

ٍ  ْْ خَ َش ًَثِٜ ٤ْ َِت َُلَص َ ْفَ٘ث َػْٞ َتشَّوَٝ تَُٞ٘ٓ  َٰتٟ ََ ْتُوُ َٰ ٓشْٛ َ  ت َ َّٕ تْٞ ََُٝ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ض
َّ ُز َِٖٓ ت
ِ َٔٓ غ
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ثء
َُٕٞ ٌْ ِغد٣َ تُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٛ ت كَث َ َخ ْزَٗثًَُٞزَّخ
Eğer o kentlerin ahalisi, inanıp güvenerek Allah‟tan çekinselerdi, onlara, yerin ve göklerin
bolluk ve bereketini açardık. Fakat yalana sarıldılar. Biz de onları yapıp ettiklerine karşılık
yakalayıverdik.

(Araf 7/97)

َُٕٞٔ ِ ْْ َٓٗثبُٛ َٝ َثشًث٤َعَ٘ث خ
ُ ْ  ْْ خَأُٜ َ٤َِأْش٣ ْٕ َ  تٟ َُ ْتُوُ َٰ ٓشْٛ َ تَكَث َ َِٖٓ ت
Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykuda iken baskınımıza uğramayacaklarından emin midirler?
(Yusuf 12/107)

ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣ ُ ْْ ََّلَٛٝ ًغث َػرُ َخ ْـصَر
َّ ُ ُْ تُٜ َ٤ِ شَأْشْٝ َ َّللاِ ت
ج ه
ِ َرٌ ِٓ ْٖ َػزَت٤ ْْ ؿَث ِؽُٜ ٤َ ِت ت َ ْٕ شَأْشُٞ٘ٓ ِٓ َ تَكَث
Allah‟ın azabının kendilerini içine almasına veya beklemedikleri bir anda kıyamet saatinin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi vardır? Farkına bile varamazlar.

(Araf 7/98)

ََُٕٞ ِْ َؼد٣ ْْ َُٛٝ ٠ظ ًف
ُ عَ٘ث
ُ ْ  ْْ خَأُٜ َ٤َِأْش٣ ْٕ َ  تٟ َُ ْتُوُ َٰ ٓشْٛ َ ت َ َِٖٓ تَٝ َ ت
Yoksa böyle kentlerin ahalisinin, gündüzün oyalanırken baskınımıza uğramayacaklarına
güvenleri mi var?
(Araf 7/4)

َُِِٕٞ ْْ ٓهَثبُٛ ْٝ َ َثشًث ت٤َعَ٘ث خ
ُ ْ َث خَأَٛث كَ َٓؽث َءَِٛ ٌَْ٘ثْٛ َ َ ٍر ت٣ ًَ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشَٝ
Biz nice kentleri etkisiz hale getirdik. Baskınımız onlara, ya geceleyin ya da gündüz uykusunda iken gelmiştir.
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(Araf 7/99)

َٕٝ ُّ ْتُخَث ِع ُشْٞ ََّللاِ ت ََِّّل ْتُو
أ ْ َٓ ُٖ َٓ ٌْ َش ه٣َ َّللاِ كَ ََل
ت َٓ ٌْ َش هُِٞ٘ٓ َ تَكَث
Bunlar Allah‟ın düzenine karşı kendilerini güvende mi görüyorlar? Allah‟ın düzenine karşı
kendilerini güvende görenler sadece kaybedecek olan topluluklardır.
(Nahl 16/45)

ُ ٤تج ِٓ ْٖ َـ
ْط ََّل
ِ ّـَٔث٤ِ غ
َّ ُت تَٖٝ َٓ ٌَ ُش٣ ۪تَكَث َ َِٖٓ تَُّز
ُ َ ُْ ْتُ َؼزُٜ ٤َ ِأْش٣َ ْٝ َ ض ت
ِق ه
َ  ُْ ْتَّلَ ْسِٜ َّللاُ ِخ
َ  ْخغ٣َ ْٕ َ ز ت
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣
Kötü oyun kuranlar, Allah‟ın kendilerini yerin dibine geçirmesine ya da beklemedikleri bir yerden üzerlerine
azap gelmesine karşı güvende midirler?

(Nahl 16/46)

َٖ٣ ْْ ِخ ُٔ ْؼ ِؽ ۪ضُٛ  ْْ كَ َٔثِٜ  شَوَُِّ ِد٢ ۪ ْْ كُٛ ََأ ْ ُخز٣ ْٝ َ ت
Yahut dönüp dolaşırken Allah‟ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar, Allah‟ı çaresiz
bırakamazlar.

(Araf 7/100)

ْ َٗٝ ْْ ِٜ ِخُُٞٗ ْْ خِزُٛ ص ْدَ٘ث
َط َد ُغ
َٓ َٗ ْٞ َُ ْٕ َ ث تَٜٓ ِِ ْٛ َ ض ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ ت
َ َٕ ْتَّلَ ْسَُٞ ِشظ٣ َٖ٣ ۪ ِذ َُِِّزْٜ َ٣ ْْ ََُٝ َ ت
َ َ ؾث ُء ت
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ََّلُٜ َ ْْ كِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ َػ
Eski sahiplerinden sonra o yerlere mirasçı olanlar şunu göremediler mi? Gerekeni yapsak onları
da günahları yüzünden yakalar ve kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluştururuz da artık bir şeye
kulak veremezler.
(Ta Ha 20/128)

ُ ْٔ ٣َ ٕٝ
ٍ ث٣َ  َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ ْْ ت َِّٕ كِٜ ِ٘ ًِ غث
ز
َ َٓ ٢ َ۪ٕ كٞؾ
ِ  ْْ َِٖٓ ْتُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ث هَ ْدْٛ َ  ْْ ًَ ْْ تُٜ َُ  ِذْٜ ٣َ ْْ ََِتَك
٠ َُُّٰٜ٘ ت٢ُِ ٝ۬ َُِّل
Kendilerinden önceki nice nesilleri etkisizleştirmiş olmamız, yola gelmeleri için yetmedi mi? Şimdi bunlar,
onların yaşadığı yerlerde dolaşmaktadırlar. Bunda aklı aklını çalıştıranlar için belgeler vardır.

(Ta Ha 20/129)

ْ َع َدو
٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٌَ ت َ َؼَٝ س ِٓ ْٖ َس ِخ َّي َُ ٌَثَٕ ُِضَ ت ًٓث
َ ٌ ََّل ًَ ِِ َٔرْٞ ََُٝ
Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.
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(Araf 7/101)

ت ِخ َٔثُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ تُٞٗز كَ َٔث ًَث
ِ َِّ٘ث٤ ْْ ِخ ْثُ َدُٜ ُِع
ُّ ُ َٗوِٟش ِْ َي ْتُوُ َٰش
ُ  ْْ ُسُٜ َُْوَ ْذ َٓؼث َءشَٝ ثَٜ  َْي ِٓ ْٖ ت َ ْٗ َدٓث ِب٤َِص َػ
ْ َ٣ ت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ًَ َٰز ُِ َيًَُٞزَّخ
َٖ٣ج ْتُ ٌَثكِ ۪ش
طدَ ُغ ه
ِ ُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
Bunlar, sana bir kısım haberlerini anlattığımız kentlerdir. Elçileri onlara o açık belgelerle
gelmişlerdi de önce yalanladıkları için daha sonra inanmaya yanaşmamışlardı. Allah,
kendilerini doğrulara kapatanların kalplerindeki yeni yapıyı işte böyle oluşturur.
(Yunus 10/13)

َ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َُ َّٔثَِٝ ٌَْ٘ث ْتُوُ ُشْٛ َ َُوَ ْذ تَٝ
تُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ز
ِ َِّ٘ث٤ ْْ ِخ ْثُ َدُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َٓؼث َءشَٝ تُٞٔ َِظ
َٖ٤۪ٓ  َّ ْتُ ُٔ ْؽ ِشْٞ َ ْتُو١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْؽ ِض
Sizden önce nice kuşakları yanlış yola girdiklerinde etkisiz hale getirdik. Onlara gelen elçiler, apaçık belgelerle
gelmişlerdi ama inanmamaya kararlıydılar. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Münafikun 63/3)

ُ َت كٝت ظ ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِخث
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ْْ ََّلُٜ َ ْْ كِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ ط ِد َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Araf 7/102)

َٖ٤ ۪ ْْ َُلَث ِعوُٛ  َؼ ْذ َٓٗث ت َ ًْع َ َشَٝ ِْٕ تَٝ  ٍذْٜ  ْْ ِٓ ْٖ َػِٛ  َؼ ْذَٗث َِّلَ ًْع َ ِشَٝ  َٓثَٝ
Onların çoğunun verdiği sözü tutmadığını gördük. Onların çoğunun yoldan çıktığını gördük.
(Tevbe 9/77)

ََُٕٞ ٌْ ِزخ٣ تُٞٗخِ َٔث ًَثَٝ ُُٙٝ َػذَٝ َّللاَ َٓث
ت هُُٞ ِخ َٓٔث ت َ ْخَِلَْٚٗٞ ََ ِْو٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ْْ تِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ ْْ ِٗلَثهًث كُٜ َكَث َ ْػوَد
Allah da onları, kendine kavuşacakları güne kadar içlerinde kalacak bir münafıklıkla cezalandırdı. Bunun sebebi
ona verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleridir.

(Tevbe 9/78)

ج
ت َ َّٕ هَٝ ْْ ُٜ ٣َٰٞ ٗ َْؽَٝ ْْ ُٛ  ْؼَِ ُْ ِع َّش٣َ ََّللا
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِ ْؼ٣َ ْْ ََُت
ِ ُٞ٤َُّللاَ َػ ََّل ُّ ْتُـ
Hala öğrenmediler mi ki Allah, onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Allah, bütün bilinmeyenleri bilir.

(Araf 7/103)

ُ ْٗ ث كَثَٜ ِت خُٞٔ َِظ
َ َ۪ كِٚ َٓ َ َ۬لبَٝ َْٕٞ  كِ ْش َػ٠َُِٰ َثشِ َٓ٘ث ت٣ خِ َٰث٠ َٰعُٞٓ ْْ ِٛ ظ ُ َّْ خَ َؼعَْ٘ث ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ
َْٕق ًَث
َ ٤ًَ ظ ْش
َٖ٣ َ۪ػث ِه َدرُ ْتُ ُٔ ْل ِغذ
Daha sonra onların arkasından Musa‟yı mucizelerimizle Firavun‟a ve onun itibarlı kişilerine
elçi gönderdik. Ancak onlar belgeler karşısında yanlış yaptılar. Şimdi bak bakalım ki o
bozguncuların sonu nasıl olmuş?
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(Mümin 40/34)

 َِ َيَٛ  تِرَت٠۪ َـصٓهٚ ؽ ٍَّي ِٓ َّٔث َٓؼث َء ًُ ْْ ِخ٢ ۪ز كَ َٔث ِص ُْص ُ ْْ ك
ِ َّ٘ث٤ِ ق ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ِخ ْثُ َد
ُ ُٞ٣ ْْ ًُ َُوَ ْذ َٓؼث َءَٝ
ُ ع
ً ع
َ َ ْد َؼ٣ ْٖ َُ ْْ ُ هُ ِْص
ثج
ٌ َ ف ُٓ ْشش
ُ ۪ َسَّٙللاُ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ
ع َُّ ه
ط ه
ٌ  ُٓ ْغ ِشَٞ ُٛ ْٖ َٓ َُّللا
ِ ُ٣ َّل ًَ َٰز ُِ َيٞ
Daha önce Yusuf da size o açık belgelerle gelmişti. Getirdiği şeylerden hep şüphe duymuş, öldüğü zaman da
“Ondan sonra Allah, artık elçi göndermez” demiştiniz. Allah, aşırı şüpheci birini işte böyle sapık sayar.

(Mümin 40/35)

َ ِْ ع
تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ تَُّزَٝ َِّللا
ِ ث٣َ  َٰت٢ٓ َ۪ٕ كُُُٞ َؽث ِد٣ َٖ٣ ۪تََُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِخـ
 ْْ ًَدُ َش َٓ ْوصًث ِػ ْ٘ذَ هُٜ ٤ثٕ ت َ َٰش
ز ه
ٍ ط
ْ َ٣ ًَ َٰز ُِ َي
َّثس
طدَ ُغ ه
ِ ِْ َ ًُ َِّ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
ٍ ح ُٓص َ ٌَ ِدّ ٍش َؼد
Onlar Allah'ın ayetleri hakkında, kendilerinde bir delil olmadan tartışanlardır. Bu hem Allah katında, hem de
inanıp güvenenler katında öfkeyi büyütür. Allah, büyüklük taslayan her bir zorbanın kalbini böyle mühürler.

(Araf 7/104)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌٍ ِٓ ْٖ َسجّ ِ ْتُ َؼثٞع
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِ ُٕ تْٞ ث ِك ْش َػ٣َ ٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَثَٝ
Musa dedi: “Bak Firavun! Ben varlıkların Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

(Araf 7/105)

ٌ َ۪ـو
٢۪ٓ٘  َخ٢
 ه٠َِ ٍَ َػُٞ ت َ ْٕ ََّٓل تَه٠ِٓ َٰ ن َػ٤
َ َّ٘ ٍر ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ كَث َ ْس ِع َْ َٓ ِؼ٤ِ َّللاِ ت ََِّّل ْتُ َف َّن هَ ْذ ِؼةْص ُ ٌُ ْْ خِ َد
ََ ٣تِ ْع َٓش ۪تء
Üzerimdeki görev, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Size Rabbinizden bir belge de
getirdim. Artık İsrailoğullarının benimle birlikte hareketlerine engel çıkarma.”

(Araf 7/106)

َٖ٤ ۪صثدِه
ِ ْ َ ٍر كَأ٣س ِخ َٰث
َ ْ٘ ًُ ِْٕ ث تَٜٓ ز ِخ
َ ْس ِؼة
َ ْ٘ ًُ ِْٕ هَث ٍَ ت
َّ ُس َِٖٓ ت
Firavun dedi ki “Bir mucize getirdiysen göster; tabii doğru sözlü biri isen.”

(Araf 7/107)

ٌ ثٕ ُٓ ۪د
ٌ َ ظ ُ ْؼد٢
ٖ٤
َ  َػ٠كَث َ ُْ َٰو
َ ِٛ ُ كَ ِثرَتٙصث
Musa hemen değneğini yere attı. Birden bire tam bir yılan oluverdi.

(Araf 7/108)

َٖ٣ثظ ۪ش
ِ َُِِّ٘ عٓث ُء
َ ََٗضَٝ
َ ٤ْ َ خ٢
َ ِٛ ُ كَ ِثرَتََٙذ٣ ع
Elini çıkardı, ona bakanlar için bembeyaz oluverdi.
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(Araf 7/109)

ٌْ ٤ ِ۪ثـ ٌش َػ
ِ غ
َ  ِّ كِ ْشْٞ َهَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ ه
َ َُ زَتَٰٛ َِّٕ َٕ تْٞ ػ
Firavun‟un halkından itibarlı kişiler dediler ki “Bu gerçekten bilgin bir sihirbaz!”

(Araf 7/110)

َٕٝظ ٌُ ْْ كَ َٔثرَت شَأ ْ ُٓ ُش
ِ ُ ْخ ِش َؼ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ ْس٣ ْٕ َ ذُ ت٣ُ ۪ش٣
Firavun etrafındakilere: "Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor; ne emredersiniz?"

(Araf 7/111)

َٖ٣ ْتُ َٔ ٓذَتبِ ِٖ َـث ِؽ ۪ش٢ِت َ ْس ِع َْ كَٝ ُٙتَخَثَٝ ْٚ ت ت َ ْس ِؼُُٞٓ هَث
Dediler ki “Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder,

(Araf 7/112)

ْ٤ٍ ِ۪ثـ ٍش َػ
َ ُ َأْش٣
ِ ع
َ َِّ ٌُ ِى خٞ
Bütün bilgin sihirbazları alıp sana getirsinler.”

(Araf 7/113)

َٖ٤ت ت َِّٕ ََُ٘ث ََّلَ ْؼ ًشت ت ِْٕ ًَُّ٘ث ٗ َْف ُٖ ْتُـَث ُِ ۪دُُٞٓ َٕ هَثْٞ غ َف َشذ ُ ِك ْش َػ
َّ ُ َٓؼث َء تَٝ
Büyücüler Firavun‟a geldi ve dediler ki “Biz galip gelirsek elbette bunun bir ödülü olacak değil
mi?”

(Araf 7/114)

َٖ٤تَِّٗ ٌُ ْْ َُ َِٖٔ ْتُ ُٔوَ َّش ۪خَٝ ْْ َهَث ٍَ َٗؼ
“Evet” dedi, “Üstelik benim yakınlarımdan da olacaksınız.”

(Araf 7/115)

ٓ َٰ ُٓ َث٣ تُُٞهَث
َٖ٤ َ۪ٕ ٗ َْف ُٖ ْتُ ُٔ ِْوٌُٞ َٗ ْٕ َ تِ َّٓٓث تَٝ ٢
َ  تِ َّٓٓث ت َ ْٕ ش ُ ِْ ِو٠عٞ
Dediler ki “Musa! Önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım?”
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(Araf 7/116)

ْ٤ٍ  َٓؼث ُ۫ ُؤ خِغ ِْف ٍش َػ ۪ظَٝ ْْ ُٛ ُٞدَٛ ت ْعص َ ْشَٝ ثط
ِ ََُُّٖ٘ ت٤ت ت َ ْػٝع َف ُٓش
َ تْٞ َت كََِ َّٓٔث ت َ ُْوُٞهَث ٍَ ت َ ُْو
Musa: “Atın!” dedi. Atınca herkesin gözünü boyadılar. Onları korkuttular. Büyük bir büyü
yaptılar.

(Araf 7/117)

ٌَُٕٞ َِأْك٣ ق َٓث
َ ص
ُ َ ش َ ِْو٢
َ ن َػ
ِ ُْ َ  ت َ ْٕ ت٠ ٓ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ تَٝ
َ ِٛ ثى كَ ِثرَت
Musa‟ya: “Sen de değneğini at” diye vahyettik. Değnek bütün uydurduklarını hemen yutuverdi.

(Araf 7/118)

َ  َخَٝ هَ َغ ْتُ َف ُّنَٞ َك
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تُٞٗط ََ َٓث ًَث
Böylece gerçek anlaşıldı ve bütün yaptıkları boşa çıktı.

(Araf 7/119)

َٖ٣صث ِؿ ۪ش
َ تُٞت ْٗوََِدَٝ َُ٘ث ُِ َيٛ تُٞكَـُ ِِد
Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.

(Araf 7/120)

َٖ٣ ۪ثؼذ
َّ ُ ت٢
َ ُ غ َف َشذ
ِ ع
َ ت ُ ُْ ِوَٝ
Büyücüler secdeye kapandılar.

(Araf 7/121)

َٖ٤۪ٔ َُت َٰت ََّٓ٘ث ِخ َشجّ ِ ْتُ َؼثُُٞٓ هَث
“Varlıkların Rabbine inanıp güvendik” dediler.

(Araf 7/122)

َٕٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ ِ َّسج
“Musa‟nın ve Harun‟un Rabbine”
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(Araf 7/123)

تَٞ٘ ِر ُِص ُ ْخ ِش ُؼ٣ ۪ ْتُ َٔذ٢ُ ِكُٙٞٔ ُ زَت َُ َٔ ٌْ ٌش َٓ ٌَ ْششَٰٛ َِّٕ ۪ هَ ْد ََ ت َ ْٕ َٰترََٕ َُ ٌُ ْْ تٚ ُٕ َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ ِخْٞ هَث ٍَ ِك ْش َػ
َُٕٞٔ َِف ش َ ْؼ
َ َث كَٜ َِْٛ َ ث تَٜٓ ْ٘ ِٓ
َ ْٞ غ
Firavun dedi ki “Ben izin vermeden ona inandınız ha? Besbelli ki bu gizli bir düzendir. Ülkede
bu düzeni kurdunuz ki halkını buradan çıkarasınız. Ben size göstereceğim.

(Araf 7/124)

ّ ِ َََّلُه
َٖ٤ص ِِّ َدَّ٘ ٌُ ْْ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼ
َ ُت َ ْس ُؼَِ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِخ ََلفٍ ظ ُ َّْ ََّلَٝ ْْ ٌُ ٣َ  ِذ٣ْ َ ط َؼ َّٖ ت
Ellerinizi ve ayaklarınızı elbette çaprazlama keseceğim, sonra elbette hepinizi asacağım.”

(Araf 7/125)

َُٕٞ َس ِخَّ٘ث ُٓ ْ٘وَ ِِد٠َُِٰ ت تِ َّٓٗث تُُٞٓ هَث
Dediler ki “Biz de Rabbimize döneriz.

(Araf 7/126)

َٖ٤۪ٔ ِِ كََّ٘ث ُٓ ْغَٞ َ شَٝ صد ًْشت
ِ َث٣ َٓث ش َ ْ٘ ِو ُْ ِٓ َّٓ٘ث ت ََِّّٓل ت َ ْٕ َٰت ََّٓ٘ث ِخ َٰثَٝ
َ َ٘ث٤ْ َِز َس ِخَّ٘ث َُ َّٔث َٓؼث َءشَْ٘ث َسخَّ َٓ٘ث ت َ ْك ِش ْؽ َػ
Senin bize bu cezayı vermenin nedeni, Rabbimizin mucizelerini görünce derhal inanmamızdır.
Rabbimiz! Bize direnme gücü ver. Canımızı da Müslüman olarak al.”

(Araf 7/127)

ص َ َيَٜ ُِ  َٰتَٝ َزَ َس َى٣َٝ ض
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كُُٝ ْل ِغذ٤ُِ َُٚٓ ْٞ َهَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٕ تَشَزَ ُسْٞ  ِّ كِ ْش َػْٞ َهَث ٍَ ْتُ َٔ ََلُ ِٓ ْٖ هَٝ
َٕٝ ُشِٛ  ْْ هَثُٜ َهْٞ َتَِّٗث كَٝ ْْ ُٛغٓث َء
َ ِٗ ٢
َ ٍَ هَث
۪ َٗ ْغص َ ْفَٝ ْْ ُٛ عُ٘وَ ِص ّ َُ ت َ ْخ َٓ٘ث َء
Firavun‟un halkından itibarlı kişiler dediler ki “Şimdi Musa‟yı ve halkını serbest mi
bırakacaksın? Bırak da bu ülkede bozgunculuk çıkarsınlar; seni de, tanrılarını da bir kenara
atsınlar.” Firavun dedi ki “Oğullarını öldürecek, kızlarını yaşatacağız. Onların tepelerine
bineceğiz.”
(Mümin 40/23)

َ ِْ ع
ٖ٤
ُ َٝ ث ِشَ٘ث٣َ  ِخ َٰث٠ َٰعُٞٓ ع َِْ٘ث
َ َُوَ ْذ ت َ ْسَٝ
ٍ ثٕ ُٓ ۪د
ٍ ط
Musa'yı, mucizelerimizle ve açık bir delille gönderdik.

(Mümin 40/24)

تج
ٌ َّثـ ٌش ًَز
ِ ع
ُ َهَٝ ََٕث َٓثَٛٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ ت
َ تَُُٕٞ كَوَثٝثس
Onu Firavun‟a, Haman‟a ve Karun'a gönderince "yalancı büyücü" demişlerdi.
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(Mümin 40/25)

 َٓثَٝ ْْ ُٛغٓث َء
َ ِٗ تُٞ٤ت ْعص َ ْفَٝ ُٚت َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت ت َ ْخ َٓ٘ث َء تَُّزُُِٞٓت ت ْهصُُٞن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗث هَث
ِ ّ  ْْ ِخ ْثُ َفُٛ كََِ َّٔث َٓؼث َء
ٍٍ ظ ََل
َ ٢ َ۪ٖ ت ََِّّل ك٣ذُ ْتُ ٌَثكِ ۪ش٤ْ ًَ
Onlara, katımızdan verilen gerçeklerle gelince dediler ki "Onun yanındaki müminlerin oğullarını öldürün,
kadınlarını sağ bırakın.” Ama gerçekleri görmezlikten gelenlerin tuzakları boştur.

(Kasas 28/4)

َٓ ق
ْْ ُُٛزَ ِخّ ُؿ ت َ ْخ َٓ٘ث َء٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ًغثبِلَر
ْ َ  ْغص٣َ َؼًث٤ث ِؽَٜ َِْٛ َ  َؼ َؼ ََ تَٝ ض
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِٕ َػ ََل كْٞ ت َِّٕ كِ ْش َػ
ُ ع ِؼ
َٖ٣ ُ۪ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْل ِغذَِّٚٗ ْْ تُٛ غٓث َء
َ ِٗ ٢
۪ َ ْغص َ ْف٣َٝ
Firavun o ülkede baskıcı bir yönetim kurmuş ve halkını farklı kişilerin taraftarları şeklinde bölmüştü. Onlardan
bir bölüğünü güçsüzleştirmeye çalışıyor, oğullarını boğazlatıp kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncu bir
kişilikti.

(Bakara 2/49)

َُٕٞ٤َ ْغص َ ْف٣َٝ ْْ ًُ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءُٞزَ ِخّ ُف٣ ج
ُٓ ْْ ٌُ َُٗٞٓ ٞغ
ُ َ٣ َْٕٞ َ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َٰت ٍِ كِ ْش َػ٤ْ تِ ْر َٗ َّؽَٝ
ِ  َء ْتُ َؼزَتٞع
ٌْ ٤ َٰر ُِ ٌُ ْْ خَ ََٓل ٌء ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ًُ غٓث َء
َ ِٗ
Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size en ağır cezayı vermeye çalışıyor, oğullarınızı öldürüyor,
kadınlarınızı ise sağ bırakmak istiyorlardı. İşin içinde, Rabbiniz olarak yaptığım büyük bir imtihan vardı.

(Araf 7/128)

۠ض ِ ه
۪ٙؾث ُء ِٓ ْٖ ِػ َدث ِد
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ثَٜ ُ سظٞ
ْ تَٝ ِثّٰلل
ت ِخ هُٞ٘٤ ت ْعص َ ۪ؼِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَث
َ ت ت َِّٕ ْتَّلَ ْسٝص ِد ُش
ِ ُ٣ ِّٰلل
َٖ٤ ۪ ْتُ َؼثهِدَرُ ُِ ِْ ُٔصَّوَٝ
Musa halkına şöyle dedi: “Yardımı doğrudan Allah‟tan isteyin ve sabredin. Yeryüzü
Allah‟ındır. Kulları içinden uygun gördüğünü oraya mirasçı kılar. Mutlu son, Allah‟tan
çekinerek kendini koruyanların olacaktır.”
(Bakara 2/45 )

َٖ٤ ْتُخَث ِؽ ۪ؼ٠َِشذ ٌ ت ََِّّل َػ٤
َّ ُتَٝ صد ِْش
َّ ُت ِخثُٞ٘٤ت ْعص َ ۪ؼَٝ
َ ث َُ ٌَ ۪دَٜ َِّٗتَٝ ِذَِٰٞ ص
Sabırla duruşunuzu bozmadan ve görevlerinizi aksatmadan Allah‟tan yardım isteyin. Bu, Allah‟a saygılı
olanlardan başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/153 )

َٖ٣صث ِخ ۪ش
َّ َُّللاَ َٓ َغ ت
َّ ُتَٝ صد ِْش
َّ ُت ِخثُٞ٘٤ت ت ْعص َ ۪ؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّزَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ذِ ت َِّٕ هَِٰٞ ص
Ey inanıp güvenenler! Sabırla duruşunuzu bozmadan ve görevinizi aksatmadan yardımı Allah‟tan isteyin! Allah
sabredenlerin yanındadır.

(Enbiya 21/105)

َّ ٢َُوَ ْذ ًَص َ ْدَ٘ث ِكَٝ
َٕٞصث ُِ ُف
َّ ُ ت١ِ
َ س ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِذ تُ ِزّ ًْ ِش ت َ َّٕ ْتَّلَ ْسٞ
ِ ُتُضخ
َ ث ِػ َدثدَٜ ُ  ِشظ٣َ ض
Bütün zikirlerden sonra kitaplara şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”
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(Mümin 40/53)

ثج
َ َ  ََ ْتُ ٌِص٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ ۪٘ َسظَْ٘ث َخْٝ َ تَٝ ٟ َٰذُٜ ُ ْت٠ع
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْذ َٰتشَٝ
Musa'ya o doğruluk rehberini verdik. O Kitab‟a İsrailoğullarını da mirasçı kıldık.

(Mümin 40/54)

ج
ِ  ْتَّلَ ُْدَث٢ُِ ٝ۬ ُ َِّلٟ ِر ًْ َٰشَٝ ًٟذُٛ
O, bir rehber ve sağlam duruşlular için doğru bilgi kaynağıdır

(Mümin 40/55)

ثس
ْ كَث
ِ ْ َٝ ِ ٢
 ْػذَ هَٝ َِّٕ صدِ ْش ت
َ َٝ ت ْعص َ ْـ ِل ْش ُِزَ ْٗدِ َيَٝ َّللاِ َـ ٌّن
ِ ٌَ تَّل ْخ
ّ عدِّ ْؿ خِ َف ْٔ ِذ َس ِخّ َي خِ ْثُؼَ ِؾ
Sen, sabırlı ol. Allah'ın sözü gerçektir. Günahın için de bağışlanma dile; akşamleyin ve sabahın erken
vakitlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.

(Mümin 40/56)

َ ِْ ع
ْْ ُٛ  ْْ ت ََِّّل ًِد ٌْش َٓثِٛ سُٝ
ِ َث٣ َٰت٢ٓ َ۪ٕ كُُُٞ َؽث ِد٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِخـ
ز ه
ُ ٢ ۪ ْْ ت ِْٕ كُٜ ٤ثٕ ت َ َٰش
ِ صذ
ٍ ط
ش٤
َّ ُ تَٞ ُٛ َُِّٚٗثّٰللِ ت
 كَث ْعص َ ِؼ ْز ِخ هِٚ ٤ِخ َدث ُِ ۪ـ
ُ  ُغ ْتُ َد ۪ص٤۪ٔ غ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla ulaşamayacakları
bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah'a sığın. O dinler ve görür.

(Araf 7/129)

ْْ ًُ َُّٝ  ِِ َي َػذْٜ ُ٣ ْٕ َ  َسخُّ ٌُ ْْ ت٠ َٰ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِذ َٓث ِؼةْصََ٘ث هَث ٍَ َػغَٝ ََ٘ث٤َِ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت َ ْٕ شَأْش٣ ۪رُٝ۫ ُ ت تُُٞٓ هَث
ُ ْ٘ َ٤َض ك
ََُِٕٞٔ ْق ش َ ْؼ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِ ْغص َ ْخ ِِلَ ٌُ ْْ ك٣َٝ
َ ٤ًَ ظ َش
Dediler ki “Sen aramıza katılmadan da gelişinden sonra da ezilen hep biz olduk.” Musa şöyle
dedi: “Belki de Rabbiniz, düşmanınızı etkisiz hale getirecek ve sizi onların yerine
yerleştirecektir. Sonra da sizin ne yapacağınıza bakacaktır.”
(Yunus 10/13)

َ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َُ َّٔثَِٝ ٌَْ٘ث ْتُوُ ُشْٛ َ َُوَ ْذ تَٝ
تُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُِ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ز
ِ َِّ٘ث٤َ ْْ ِخ ْثُدُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْ َٓؼث َءشَٝ تُٞٔ َِظ
َٖ٤۪ٓ  َّ ْتُ ُٔ ْؽ ِشْٞ َ ْتُو١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْؽ ِض
Sizden önce nice kuşakları yanlış yola girdiklerinde etkisiz hale getirdik. Onlara gelen elçiler, apaçık belgelerle,
mucizelerle gelmişlerdi ama inanmamaya kararlıydılar. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Yunus 10/14)

ُ ْ٘ َُِ٘ ْْ ِٛ ض ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ
ََُِٕٞٔ ْق ش َ ْؼ
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِق ك
َ ٤ًَ ظ َش
َ ِظ ُ َّْ َؼؼَ َِْ٘ث ًُ ْْ خ َََٓلب
Sonra bu topraklarda sizi onların yerine geçirdik ki sizin nasıl davranacağınıza bakalım.
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(Araf 7/130)

َٕٝزَّ ًَّ ُش٣َ ْْ ُٜ َِّز َُ َؼ
ِ ص َِٖٓ تُع َّ َٔ َشت
ّ َُٕ ِخثْٞ َُوَ ْذ ت َ َخ ْز َٓٗث َٰت ٍَ ِك ْش َػَٝ
ٍ َٗ ْوَٝ َٖ٤ ِ۪٘غ
Firavun hanedanına, belki akıllarını başlarına alırlar diye yıllar yılı kuraklık ve gelir darlığı
yaşattık.

(Araf 7/131)

َّ َ٣ ٌِّةَر٤ع
ُ ت َ ََّٓلَٚ َٓ ْٖ َٓؼَٝ ٠ َٰعُٞٔ ِت خٝ َُّش٤ط
ِ ُ ت ِْٕ شَٝ ۪ٙ ِزَٰٛ ت ََُ٘ثُُٞغَ٘رُ هَث
َ ْْ ُٜ ص ْد
َ  ُْ ْتُ َفُٜ ْكَ ِثرَت َٓؼث َءش
َٓ تَِّٗ َٔث
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََّلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ َشَٝ َِّللا
 ْْ ِػ ْ٘ذَ هُٛ غثبِ ُش
İşleri iyi gidince “Biz bunu hak ettik.” derler, sıkıntı bastırdı mı onu da Musa‟nın ve
beraberindekilerin uğursuzluğuna bağlarlardı. Bakın, onlar için asıl uğursuzluk Allah katında
olandır. Ama çokları bunu bilmez.
(Nisa 4/78)

تُُُٞٞو٣َ ٌغَ٘ر
َ ُٓ ٍغٝ خُ ُش٢ ۪ ًُ ْ٘ص ُ ْْ كْٞ ََُٝ ُزْٞ َٔ ُُ ْذ ِس ًْ ٌُ ُْ ْت٣ تٌُُٞٗٞ َ َْٖ َٓث ش٣َت
ِ ُ ت ِْٕ شَٝ َّذَ ٍذ٤ؾ
َ  ْْ َـُٜ ص ْد
ٍِ َّللاِ كَ َٔث
َ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذٙ ِزَٰٛ تَُُُٞٞو٣ ٌّةَر٤ِ ع
ِى هُ َْ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هٙ ِزَٰٛ
ِ ُ ت ِْٕ شَٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ص ْد
عًث٣ َ۪ٕ َـذُٜٞ ََ ْلو٣ ََُٕٝ ٌَثد٣  ِّ ََّلْٞ َ ۬ ُإ ََّٓل ِء ْتُوٛٓ َٰ
Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır; isterse sağlam kaleler içinde olun. Onlara bir iyilik gelse "Bu
Allah'tandır" derler. Bir kötülük gelse "Bu da sendendir" derler. De ki "Her şey Allah‟tandır.” Bu topluluğa ne
oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

(Nisa 4/79)

َّۘ غَ٘ ٍر كَ َِٖٔ ه
ثط
َ ِْ٘ ع
َ ِّة َ ٍر كَ ِٔ ْٖ َٗ ْلغ٤ع
ِ َُِِّ٘ َثى
َ ت َ ْسَٝ ِي
َ ْٖ ِٓ صثخَ َي
َ صثخَ َي ِٓ ْٖ َـ
َ َ  َٓٓث تَٝ َِّللا
َ َ َٓٓث ت
ً ع
ذًت٤َٜ۪ ثّٰللِ ؽ
ُ َس
 خِ ه٠ ًَ َٰلَٝ َّلٞ
Sana ne iyilik gelse Allah'tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi gönderdik,
şahit olarak Allah yeter.

(Kasas 28/78)

َٞ ُٛ ْٖ َٓ ٕٝ
َ ْؼَِ ْْ ت َ َّٕ ه٣ ْْ ََُٝ َ  ت١ ۪ ِػ ِْ ٍْ ِػ ْ٘ذ٠َِٰ ُ َػُٚص٤ ۪شُٝ۫ ُ هَث ٍَ تَِّٗ َٓٔث ت
ِ ۪ َِٖٓ ْتُوُ ُشِِٚ َِ َي ِٓ ْٖ هَ ْدْٛ َ َّللاَ هَ ْذ ت
َ َت
َُٕٞٓ  ُْ ْتُ ُٔ ْؽ ِشِٜ  ِخُُُٞٗ ْغـَٔ َُ َػ ْٖ ر٣  ََّلَٝ ت َ ًْع َ ُش َؼ ْٔؼًثَٝ ً ذَّٞ ُُ هْٚ٘ ِٓ ُّؽذ
Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice
nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.

(Neml 27/47)

َّ تُُٞهَث
َٓ ٍَ  ِخ َٔ ْٖ َٓ َؼ َي هَثَٝ  َّْشَٗث ِخ َي٤تغ
ََُٕٞ٘ ٌّ ش ُ ْلصْٞ ََّللاِ َخ َْ ت َ ْٗص ُ ْْ ه
غث ِب ُش ًُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ه
“Sen ve taraftarların yüzünden huzurumuz kaçtı” dediler. Salih dedi ki; “Huzurunuzu kaçıran şey, Allah
katındandır. Aslında siz, imtihandan geçirilen bir toplumsunuz.”

57

(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْث كَ َٔث ٗ َْف ُٖ َُ َي ِخ ُٔإَٜ  ٍر ُِص َ ْغ َف َشَٗث ِخ٣َ ۪ ِٓ ْٖ َٰتٚ َٔث شَأ ْ ِشَ٘ث ِخْٜ َٓ تُُٞهَثَٝ
Derlerdi ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”
(Hicr 15/14)

َ َثء ك
ََٕٞ ْؼ ُش ُؼ٣ ِٚ ٤ ۪ت كُِّٞظ
َّ ُ ْْ خَثخًث َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِ كَص َ ْفَ٘ث َػْٞ ََُٝ
ِ َٔٓ غ
Üzerlerine gökten bir kapı açsak, onlar da oradan yukarı çıksalar,

(Hicr 15/15)

ْ ع ِ ٌّ َش
َٕٝسٞ
ُ ت تَِّٗ َٔثُُٞٓ َُوَث
ُ  ٌّ َٓ ْغ ُفْٞ َثسَٗث خَ َْ ٗ َْف ُٖ ه
ُ ص
َ ز ت َ ْخ
Yine de şöyle derler: “Kesin gözlerimiz döndürülmüş; biz büyülenmiş bir topluluğuz.”

(Bakara 2/55)

ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ُصث ِػوَر
َّ ُ َشذ ً كَث َ َخزَشْ ٌُ ُْ تْٜ َّللاَ َؼ
 هٟ ٗ ََش٠ َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َـصه٠ َٰعُٞٓ َث٣ ْْ ُ تِ ْر هُ ِْصَٝ
ُ ْ٘ َ ش
َٕٝظ ُش
Bir gün: “Bak Musa! Allah‟ı apaçık görene kadar sana güvenmeyeceğiz!” demiştiniz. Bunun üzerine, o şiddetli
gürültü sizi sarsmıştı da bakakalmıştınız.

(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ث َػ
ٍ ص ََل
ٍ ث٣َ تُذ ََّّ َٰتَٝ ع
تٝز كَث ْعص َ ٌْ َد ُش
َّ ُتَٝ ََ َّٔ ُ ْتُوَٝ َ ْتُ َؽ َشتدَٝ َٕكَثٞتُط
َّ َز ُٓل
َ علَث ِد
َ كَث َ ْس
َٖ٤۪ٓ  ًٓث ُٓ ْؽ ِشْٞ َت هُٞٗ ًَثَٝ
Biz de üzerlerine su baskını, çekirge, kımıl ve kurbağa salgını ve kanı, her biri ayrı ayrı birer
ayet olarak gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Araf 7/134)

ػَّ٘ث
َ ًَ ْٖ ِذَ ِػ ْ٘ذَ َى َُةِٜ  ت ْدعُ ََُ٘ث َسخ ََّي ِخ َٔث َػ٠ع
َ ؾ ْل
ّ ِ ُْ ِٜ ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ َُ َّٔثَٝ
َ س
َ ُٞٓ َث٣ تُُٞتُش ْؼ ُض هَث
ََ ٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ ََُُ۪٘٘ ْش ِعَِ َّٖ َٓؼَ َي خَٝ تُش ْؼضَ َُُ٘إْ ِٓ٘ ََّٖ َُ َي
ِّ
Her bir afet başlarına geldikçe şöyle dediler: “Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle bizim için
Rabbine yalvar. Hele bu afeti üzerimizden bir kaldırsın elbette sana inanacağız ve elbette
İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakacağız.”

(Araf 7/135)

َ ًَ كََِ َّٔث
ََُٕٞ ْ٘ ٌُع٣ ْْ ُٛ ُ تِرَتُٙٞ ْْ َخث ُِـُٛ ٍَ  ت َ َؼ٠ُِٓ َٰ تُش ْؼضَ ت
ّ ِ ُْ ُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ث َػ
Her afeti üzerlerinden bir süre için kaldırınca, anında sözlerinden dönüyorlardı.
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(Zuhruf 43/48)

َُٕٞ ْش ِؼؼ٣َ ْْ ُٜ َِّج َُ َؼ
ِ  ْْ ِخ ْثُ َؼزَتُٛ ت َ َخ ْزَٗثَٝ  َّۘثَٜ  ت َ ًْ َد ُش ِٓ ْٖ ت ُ ْخ ِص٢
َ ِٛ  ٍر ت ََِّّل٣َ  ْْ ِٓ ْٖ َٰتِٜ ٣ َٓث ُٗ ۪شَٝ
Gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden büyüktü. Belki dönerler diye onları sıkıntılara soktuk.

(Zuhruf 43/49)

ُ ثـ ُش ت ْد
َُٕٝصَذْٜ ُٔ َُ ذَ ِػ ْ٘ذَ َى تََِّٗ٘ثِٜ ع ََُ٘ث َسخ ََّي ِخ َٔث َػ
َّ َُ تُّٚ٣َٓث ت٣َ تُُٞهَثَٝ
ِ غ
Dediler ki “Bak büyücü! Madem sana sözü var, bizim için Rabbine yalvar, kriz bitsin, biz gerçekten yola
geleceğiz.”

(Zuhruf 43/50)

َ ًَ كََِ َّٔث
ََُٕٞ ْ٘ ٌُع٣ ْْ ُٛ تج تِرَت
َ َ ُْ ْتُؼَزُٜ ْ٘ ؾ ْلَ٘ث َػ
Krizlerini giderince, derhal sözlerinden caydılar.

(Enfal 8/55)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٜ َت كَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاِ تَُّز
تجّ ِ ِػ ْ٘ذَ هََّٝٓ ت َِّٕ ؽ ََّش تُذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Enfal 8/56)

ََُٕٞصَّو٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ٍ ًُ َِّ َٓ َّشذ٢ ۪ ْْ كُٛ َذْٜ َٕ َػَُٞ ْ٘وُع٣ َّْ ُ  ْْ ظُٜ ْ٘ ِٓ ز
َ  ْذَٛ َٖ َػث٣ ۪تََُّز
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah‟tan çekinmezler.

(Araf 7/136)

َٖ٤ ِ۪ث ؿَث ِكَٜ ْ٘ ت َػُٞٗ ًَثَٝ ث ِشَ٘ث٣َ ت خِ َٰثُٞ ْْ ًَزَّخُٜ ََّٗ ِ ّْ ِخث٤َ ُ ْت٢ُ ْْ ِكٛ ْْ كَث َ ْؿ َش ْهَ٘ثُٜ ْ٘ ِٓ كَث ْٗصَوَ َْٔ٘ث
Bunun üzerine onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini denizde boğduk. Çünkü ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılıyorlar hem de başlarına böyle bir şeyin geleceğini hiç
beklemiyorlardı.
(Ta Ha 20/77)

َ ْْ ُٜ َُ ْ كَثظ ِْشج١ ۪ ت َ ْٕ ت َ ْع ِش خِ ِؼدَثد٠ٓ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ َُوَ ْذ تَٝ
َثف
ً ََد٣  ْتُدَ ْف ِش٢ِوًث ك٣غ ۪ش
ُ غث ََّل شَخ
٠ ََّل ش َ ْخ َٰؾَٝ دَ َس ًًث
Musa‟ya şunu bildirmiştik: “Kullarımızla birlikte geceleyin yola çık. Onlara denizde kuru bir yol aç. Sana
yetişmelerinden de korkma; endişeye kapılma.”

(Ta Ha 20/78)

َ  ِ ّْ َٓث٤َ ُ ْْ َِٖٓ ْتُٜ ٤َ ۪ كَـَ ِؾٙ ِدُٞ٘ ُٕ ِخ ُؽْٞ  ْْ ِك ْش َػُٜ كَثَشْ َد َؼ
ْْ ُٜ ٤َ ؿ ِؾ
Derken Firavun, ordularıyla birlikte onların peşine düştü. Sonra deniz onları iyice içine gömdü.
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(Araf 7/137)

ثَٜ ٤ ۪ثس ًَْ٘ث ك
ْ َ ُ ْغص٣ تَُٖٞٗ ًَث٣ ۪ َّ تَُّزْٞ َ َسظَْ٘ث ْتُوْٝ َ تَٝ
ِ َثسمَ ْتَّلَ ْس
َ  َخ٢ ۪ث تَُّصَٜ َثس َخ
ِ  َٓـَٝ ض
ِ َٕ َٓؾُٞع َؼل
ْ َّٔ َ شَٝ
صَ٘ ُغ
ْ َ٣ َٕدَ َّٓ ْشَٗث َٓث ًَثَٝ تٝصدَ ُش
َ  ََ ِخ َٔث٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ َ۪٘ خ٠َِٰ  َػ٠َٰ٘ س ًَ ِِ َٔسُ َس ِخّ َي ْتُ ُف ْغ
ُ َ ْؼ ِش٣ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ُُٚٓ ْٞ َهَٝ ُٕ ْٞ كِ ْش َػ
َٕٞؽ
Bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu ve batısını da ezmeye çalıştıkları halka
verdik. Sabır göstermeleri sebebiyle Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine
gelmiş oldu. Firavun‟un ve halkının yaptıkları işleri ve yükselttikleri bütün değerleri de yerle bir
ettik.
(Ta Ha 20/79)

ٟ َٰذَٛ  َٓثَٝ َُٚٓ ْٞ َ ُٕ هْٞ ظ ََّ كِ ْش َػ
َ َ تَٝ
Firavun halkını yoldan çıkarmış, doğru yolu göstermemişti.

(Bakara 2/40)

ْْ ًُ  ِذْٜ ف ِخ َؼ
ِ ُٝ۫ ُ  ت١ٓ ۪ذْٜ ت ِخ َؼُٞكْٝ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗ َؼ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ت ِٗ ْؼ َٔ ِصٝ ََ ت ْر ًُ ُش٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
ٕٞ
ْ َ ك١َّث
ِ ُدَٛ ثس
َ ٣ِتَٝ
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri hatırlayın! Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim
sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(Araf 7/138)

َث٣ تُُٞ ْْ هَثُٜ َُ ّص٘ ٍَث
ْ َ  ت٠ِٓ َٰ َٕ َػَُٞ ْؼ ٌُل٣ ٍّ ْٞ َ ه٠َِٰ ت َػْٞ َ  ََ ْتُدَ ْف َش كَثَش٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ َ۪٘ ْصَٗث خِدٝ َؼ َثَٝ
ََُِٕٜٞ  ٌّ ش َ ْؽْٞ َرٌ هَث ٍَ تَِّٗ ٌُ ْْ هَٜ ُِ  ْْ َٰتُٜ َُ ث ًَ َٔثًٜ َُِٰ تؼ َؼ َْ َُ َٓ٘ث ت
ْ ٠ع
َ ُٞٓ
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken putlara tapan bir topluluğa rastladılar ve dediler ki
“Musa! Onların tanrıları gibi bir tanrı da bize yapsana!” Dedi ki “Siz gerçekten kendini bilmez
bir topluluksunuz.”

(Araf 7/139)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ تُٞٗثغ ٌَ َٓث ًَث
ِ َخَٝ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  ۬ ُإ ََّٓل ِء ُٓصَد ٌَّش َٓثٛٓ َٰ َِّٕ ت
“Bu putperestler tutarsızlıklar içindedirler; yapmakta oldukları her şey de boştur.”

(Araf 7/140)

َٖ٤۪ٔ َُ ْتُؼَث٠َِعَِ ٌُ ْْ َػ
َّ َ كَٞ ُٛ َٝ ثًٜ َُِٰ  ٌُ ْْ ت٤ َّ۪للاِ تَخْـ
 َْش ه٤هَث ٍَ ت َ َؿ
Dedi ki “Size Allah‟tan başka bir tanrı mı ararım? Hâlbuki o sizi bu âleme üstün kılmıştır.”
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(Maide 5/20)

ْْ ٌُ َِ َؼ َؼَٝ ٓث َء٤َ  ٌُ ْْ ت َ ْٗ ِد٤ ۪ ٌُ ْْ تِ ْر َؼ َؼ ََ ك٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هٝ ِّ ت ْر ًُ ُشْٞ َث ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ تِ ْر هَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُز ت َ َـذًت َِٖٓ ْتُ َؼث
ِ ُْإ٣ ْْ َُ  ٌُ ْْ َٓث٤ َٰت َٰشَٝ  ًً َۗثُُِٞٓ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebîler çıkardı ve
sizi önderler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.

(İsra 17/2)

ً ً۪ َٝ ٢ ُ۪ٗٝت ِٓ ْٖ دُٝ ََ ت َ ََّّل شَص َّ ِخز٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ َ۪٘ ُِدًٟذُٛ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ثج
َل٤
َ َ  ْتُ ٌِص٠ع
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ
Musa‟ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu, benimle kendi aranıza
bir vekil koymayasınız, diyedir.

(Secde 32/23)

ََ ٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ ۪٘ ُِ َدًٟذُٛ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ۪ٚ ٍر ِٓ ْٖ ُِ ٓوَث ِب٣َ  ِٓ ْش٢ ۪ثج كَ ََل ش َ ٌُ ْٖ ك
َ َ  ْتُ ٌِص٠ع
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْذ َٰتشَٝ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.

(Secde 32/24)

َُِٕٞ٘هُٞ٣ َثشَِ٘ث٣ت خِ َٰثُٞٗ ًَثَٝ تٝصدَ ُش
َ َٕ خِث َ ْٓ ِشَٗث َُ َّٔثُٝذْٜ َ٣ ً ْْ تَبِ َّٔرُٜ ْ٘ ِٓ  َؼؼَ َِْ٘ثَٝ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.

(Araf 7/141)

َُٕٞ٤ ْغص َ ْف٣َ َٝ ْْ ًُ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءُِّٞ ُوَ ِص٣ ج
ُٓ ْْ ٌُ َُٗٞٓ ٞغ
ُ َ٣ َْٕٞ َ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َٰت ٍِ كِ ْش َػ٤ْ تِ ْر ت َ ْٗ َؽَٝ
ِ  َء ْتُ َؼزَتٞع
ٌْ ٤ َٰر ُِ ٌُ ْْ خَ ََٓل ٌء ِٓ ْٖ َس ِخّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ًُ غٓث َء
َ ِٗ
O gün sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar size en ağır cezayı vermeye çalışıyorlardı.
Oğullarınızı öldürüp duruyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. O işin içinde, Rabbinizin, sizi
yıpratan büyük bir imtihanı vardı.

(Araf 7/142)

٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَثَٝ ًَِر٤ْ َُ َٖ٤۪ ٓ ت َ ْس َخ ۪ؼّٚ َوثزُ َس ِخ٤۪ٓ َّْ َ َث ِخؼَ ْؾ ٍش َكصٛتَشْ َٔ َْٔ٘ثَٝ ً َِر٤ْ َُ َٖ٤ ۪ ظ َ َِٰع٠ َٰعُٞٓ  َػ ْذَٗثَٰٝ َٝ
ْ َٕٝ ُشَٰٛ ِٚ ٤َِّلَ ۪خ
َٖ٣ ۪ ََ ْتُ ُٔ ْل ِغذ٤ع ۪د
ْ َ تَٝ ٢۪ٓ ْٞ َ ه٢ ۪ ك٢ ۪٘تخُِ ْل
َ  ََّل شَص َّ ِد ْغَٝ ص ِِ ْؿ
Musa ile otuz geceliğine sözleşmiştik; buna on gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği
vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun‟a dedi ki “Halkım içinde benim halifem ol, yerime
geç. İyi davranışta bulun, bozguncuların yoluna girme.”
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(Araf 7/143)

ُ ْٗ َ  ت٢ٓ ُ۪ٗ َهث ٍَ َسجّ ِ ت َ ِسُُّٚ َسخَٚٔ ًََِّ َٝ  َوث ِشَ٘ث٤۪ٔ ُِ ٠ َٰعُٞٓ  َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
ِٖ ٌِ َُٰ َٝ ٢ ۪٘٣ َْي هَث ٍَ َُ ْٖ ش َ َٰش٤َُِظ ْش ت
ُ ْٗ ت
ُ دَ ًًّثَُِٚ ُِ ِْ َؽدَ َِ َؼ َؼُّٚ َسخ٠ كََِ َّٔث ش َ َؽِه٢ ۪٘٣ف ش َ َٰش
َ َُ كَٚٗ ْتُ َؽدَ َِ كَث ِِٕ ت ْعصَوَ َّش َٓ ٌَث٠َُِظ ْش ت
َ ْٞ غ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍُ ْتُ ُٔإَّٝ َ تَٗ َ۬ث تَٝ  َْي٤َُِع ْد َفثٗ ََي ش ُ ْدسُ ت
ُ ٍَ ص ِؼوًث كََِ َّٓٔث تَكَثمَ هَث
َ ٠ َٰعُٞٓ خ ََّشَٝ
Musa belirlenen vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca dedi ki “Rabbim! Bana kendini göster
de seni seyredeyim.” Dedi ki “Beni göremezsin, ama şu dağa bak; eğer yerinde kalabilirse daha
sonra beni görürsün.” Rabbi dağa görünür görünmez orasını dümdüz etti. Musa düşüp bayıldı.
Kendine gelince dedi ki “Sana içten boyun eğerim, sana yöneldim. Ben müminlerin en önde
olanıyım.”
(Enam 6/103)

ش٤
ُ ق ْتُخ َ۪د٤
ُ َّۘ ص
ُ  تَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ ثس
َ ُ ْذ ِسىُ ْتَّلَ ْخ٣ َٞ َُٛٝ ثس
َ ُ ْتَّلَ ْخًُٚ ََّل ش ُ ْذ ِس
َ ص
Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Şura 42/51)

ً ع
٢
ِ ُ٤ََّل كٞ
ُ ُ ْش ِع ََ َس٣ ْٝ َ ج ت
ٍ تئ ِـ َؽث
ُ هَٚٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ َ  َٓث ًَثَٕ ُِدَؾ ٍَش تَٝ
ِ ۬  َٓسَٝ ْٖ ِٓ ْٝ َ ًث ت٤ ْـَٝ َّللاُ ت ََِّّل
َ ـٞ
ٌْ ٤ٌ۪  َـ٢
َٓ َ٣ ۪ َٓثِٚٗ ِخ ِث ْر
ٌّ ِِ ُ َػَِّٚٗؾث ُء ت
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.

(Araf 7/144)

َ ص
َِٖٓ ْٖ ًُ َٝ ص ُ َي٤ْ َ  كَ ُخ ْز َٓٓث َٰتش٢َّۘ ۪ٓ  ِخ ٌَ ََلَٝ ٢ ۪ع َثَّلش
ْ  ت٢ِّٗ ِ ت٠ ٓ َٰعُٞٓ َث٣ ٍَ هَث
ِ َُّ٘ ت٠َِص ُ َي َػ٤ْ َطل
َ ثط ِخ ِش
َّ ُت
َٖ٣ؾث ًِ ۪ش
Allah dedi ki “Musa! İndirdiğim sözler ve seninle konuşmam sebebiyle seni insanlardan üstün
kıldım. Sana verdiğimi al ve görevini yerine getirenlerden ol.”

(Araf 7/145)

ً ش َ ْل ۪صَٝ ًظر
َ  ِػْٞ َٓ ٍء٢ْ ؽ
أْ ُٓ ْشَٝ ٍذَّٞ َُث خِوٛءٍ كَ ُخ ْز٢َ
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ِتؾَٞ ُْ َ ْتَّل٢ُِ كَُٚ  ًَص َ ْدَ٘ثَٝ
ْ َل ُِ ٌُ َِّ ؽ٤
َٖ٤ ۪تس ْتُلَث ِعو
َ ثَٜ ِ٘ غ
َ ت ِخث َ ْـُٝأ ْ ُخز٣َ  َٓ َيْٞ َه
َ َ ٌُ ْْ د٣عث ُ ۪س
Levhalara, onun için her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık. Dedik ki: “Bunlara sıkı
sarıl; halkına emret, onlar da bu güzel levhalara sarılsınlar. Yoldan çıkmışların yurdunu
yakında size göstereceğim.”
(Enam 6/154)

ً َس ْـ َٔرَٝ ًٟذُٛ َٝ ٍء٢َ
ً ش َ ْل ۪صَٝ َٖغ
َ َ  ْتُ ٌِص٠ع
َ  ت َ ْـ١ٓ ۪ تَُّز٠َِثج ش َ َٔث ًٓث َػ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ ظ ُ َّْ َٰتش
ْ َل ُِ ٌُ َِّ ؽ٤
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّثء َس ِخ
ِ َ ْْ ِخ ِِ ٓوُٜ ََُِّ َؼ
Zaten Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun
diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

62

(İsra 17/2)

ً ً۪ َٝ ٢ ُ۪ٗٝت ِٓ ْٖ دُٝ ََ ت َ ََّّل شَص َّ ِخز٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ َ۪٘ ُِدًٟذُٛ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ثج
َل٤
َ َ  ْتُ ٌِص٠ع
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ
Musa‟ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu, benimle kendi aranıza
bir vekil koymayasınız, diyedir.

(Araf 7/146)

َ ٍر ََّل٣ت ًُ ََّ َٰتْٝ َ َش٣ ِْٕ تَٝ ن
ْ َ عث
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِٕ كَٝص َ ٌَد َُّش٣ َٖ٣ ۪ تَُّز٢
ُ ص ِش
َ
ِ ّ  ِْش ْتُ َف٤َض ِخـ
َ َِثش٣ف َػ ْٖ َٰت
ً ع ۪د
ُّ ََ ٤ع ۪د
َُُٙٝص َّ ِخز٣ ِ ٢
َ تْٝ َ َش٣ ِْٕ تَٝ َل٤
َ َُُٙٝص َّ ِخز٣ تُش ْؽ ِذ ََّل
َ تْٝ َ َش٣ ِْٕ تَٝ ثَٜ ِت خُِٞ٘ٓ ُْإ٣
ّ َ ََ ْتُـ٤ع ۪د
ً ع ۪د
َٖ٤ ِِ۪ث ؿَثكَٜ ْ٘ ت َػُٞٗ ًَثَٝ ثشَِ٘ث٣َ ت ِخ َٰثُٞ ْْ ًَزَّخُٜ َََّٗل َٰر ُِ َي ِخث٤
َ
Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden çevireceğim. Onlar, hangi ayeti görseler
inanmazlar. Olgunluk yolunu görseler o yola girmezler ama sapkınlık yolunu görürlerse o yola
girerler. Bunun sebebi ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmaları ve onlara
aldırmamalarıdır.
(Enam 6/39)

ُّ ٢ِخُ ٌْ ٌْ كَٝ ٌّْ ص
٠َِٰ ُ َػِْٚ َ ْؽ َؼ٣ ْ َؾَأ٣ ْٖ َٓ َٝ ُِْٚ ِِ ع
َ َ٣ ْٖ َٓ ز
ْ ُ٣ َُّللا
ِ تُظُِ َٔث
ؾ ِث ه
ُ َثشَِ٘ث٣ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تَُّزَٝ
ْ٤ٍ ۪ص َشتغٍ ُٓ ْغصَو
ِ
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, karanlıklar içinde kalan sağır ve dilsizler gibidirler. Allah sapık
olduğuna karar verdiği kişiyi sapık sayar, doğru davrandığına karar verdiğini de doğru bir yola koyar.

(Araf 7/147)

َٰ ْ ثء
َ تَّل ِخ َشذِ َـ ِد
ْ ط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ تَُٕٞٗ ت ََِّّل َٓث ًَثْٝ َُ ْؽض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُس ت َ ْػ َٔث
ِ َ ُِ ٓوَٝ َثشَِ٘ث٣ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تَُّزَٝ
Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları iyilikler boşa çıkar. Onlar
ettiklerinden başkasını mı bulacaklar?”
(Kehf 18/103)

َٖ ت َ ْػ َٔ ًثَّل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِدّة ُ ٌُ ْْ ِخ ْثَّلَ ْخٛ َْ ُه
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?

(Kehf 18/104)

ص ْ٘ؼًث
ُ َُُٕٞ٘ ْف ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ تُٞغد
َ َٖ٣ ۪تََُّز
َ َ ْف٣ ْْ ُٛ َٝ َث٤ْٗ ُّذِ تُذٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ ظ
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َف ِدِٚ ُِ ٓوَثبَٝ ْْ ِٜ ّز َس ِخ
ْ ط
 ْصًٗثَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُس ت َ ْػ َٔث
ِ َث٣ت ِخ َٰثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّزٝ۬ ُ ت
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O‟nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız “
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(Kehf 18/106)

تًٝ  ُضُٛ ٢ ِ۪ع
ُ  ُسَٝ ٢ ۪ثش٣َ ت َٰتُٝٓتش َّ َخزَٝ تَّٝ٘ ُْ ِخ َٔث ًَلَ ُشَٜ  ْْ َؼُٛ َٰر ُِ َي َؼ َٓضت ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(Casiye 45/21)

ت ًءَٞٓ ع
ِ صث ُِ َفث
ِ ّـَٔث٤ِ غ
ْ َٖ٣ ِ۪ح تَُّز
َّ ُت تٞتؼص َ َش ُـ
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ْْ ًَثَُّزُٜ ََِز ت َ ْٕ ٗ َْؽؼ
َ ت َ ّْ َـغ
َ ز
َُٕٞٔ ٌُ  ْف٣َ عٓث َء َٓث
َ ْْ ُٜ ُ  َٓ َٔثشَٝ ْْ ُٛ ث٤َ َٓ ْف
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!

(Araf 7/148)

ْْ ُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ُ ََّلََّٚٗت تْٝ َ َش٣ ْْ ََُتس ت
ٌ َٞ ُ ُخَُٚ غذًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼِٜ ّ٤ِ ِِ ۪ ِٓ ْٖ ُـٙ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ٠ َٰعُٞٓ ُّ ْٞ َتش َّ َخزَ هَٝ
ِۢ ً ع ۪د
َ تُٞٗ ًَثَٝ َُُٙٝل تِش َّ َخز٤
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
َ ْْ ِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ  ََّلَٝ
Musa‟nın halkı, ondan sonra süs eşyalarından boğa gibi böğüren bir buzağı heykeli yaptılar.
Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol göstermediğini görmüyorlar mıydı? Onu ilah
edindiler ve zalimlerden oldular.
(Bakara 2/93)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َسكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْر ت َ َخ ْزَٗثَٝ
ع ِٔ ْؼَ٘ث
َ تُُٞت هَثُٞت ْع َٔؼَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ خِو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝس ُخزٞ
َ تُط
ْْ ُ  َٔثُٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص٣۪ ٓ ۪تٚأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِخ٣َ غ َٔث
َ ْ ْْ هُ َْ ِخةِٛ  ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِخ ٌُ ْل ِشِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ت كُٞت ُ ْؽ ِشخَٝ َ٘ث٤ْ ص
َ  َػَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Bir gün Tur‟u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, “Size verdiğimizi alın ve dinleyin!” demiştik. Siz de
“Dinledik ve sıkı sarıldık" demiştiniz. Oysa âyetleri görmezlikten gelmeniz sebebiyle buzağı tutkusu içinize
işlemişti. De ki “Kendinizi mümin sayıyorsanız, inancınız sizden ne kötü şey istiyor!”

(Ta Ha 20/87)

٠َث كَ ٌَ َٰز ُِ َي ت َ ُْ َوٛ ِّ كَوَزَ ْكَ٘ثْٞ ََ٘ ِر ْتُو٣تست ِٓ ْٖ ۪ص
ً َصْٝ َ  َُٰ ٌَِّ٘ث ُـ ِ ّٔ ِْ َٓ٘ث تَٝ  ِػذَ َى ِخ َٔ ِْ ٌَِ٘ثْٞ َٓ ت َٓٓث ت َ ْخَِ ْلَ٘ثُُٞهَث
١
َّ ُت
ِ غ
ُّ ثٓ ِش
Dediler ki “Sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Firavun halkının süslerinden bize yükler
yüklendi; biz onları attık. Samiri de aynı şekilde attı.”

(Ta Ha 20/88)

َٰ
َٰ
٢ِ
ٌ َٞ ُ ُخَُٚ غذًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼُٜ َُ كَث َ ْخ َش َغ
َ  كََ٘غ٠ َٰعُٞٓ ُُِٚتَٝ ْْ ٌُ ُٜ ُِ ٓزَت تَٰٛ تُُٞتس كَوَث
Sonra Samiri onlara böğürebilen bir buzağı heykeli çıkarmıştı. Bunun üzerine şöyle demişlerdi: “Bu sizin
ilahınızdır. Musa‟nın da ilahıdır ama o, onu unuttu.”

64

(Ta Ha 20/89)

 ََّل َٗ ْلؼًثَٝ ظ ًّشت
َ ْْ ُٜ َُ ُ ْٔ ِِي٣َ  ََّلَٝ  ًَّلْٞ َ ْْ هِٜ ٤ْ َُِ ْش ِؼ ُغ ت٣َ َٕ ت َ ََّّلْٝ  َش٣َ تَكَ ََل
Tek bir sözle olsun, kendilerine karşılık veremediğini görmüyorlar mıydı? Onun onlara ne faydası olabilirdi ne
de zararı.

(Ta Ha 20/90)

ُ  ُشَٰٛ ْْ ُٜ َُ ٍَ َُوَ ْذ هَثَٝ
٢ ُ۪ٗٞتُش ْـَٰٔ ُٖ كَثشَّدِؼ
َّ ُْ ٌُ َّت َِّٕ َسخَٝ ِ۪ٚ ِّ تَِّٗ َٔث كُصِ ْ٘ص ُ ْْ خْٞ ََث ه٣ َُ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْدٝ
١ت ت َ ْٓ ۪شُٞ ٓؼ٤ت َ ۪غَٝ
Başlangıçta Harun şöyle demişti: “Ey halkım! Siz bununla sadece imtihandan geçiriliyorsunuz. Sizin Rabbiniz,
O Rahman‟dır. Siz bana uyun ve benim emrime girin.”

(Ta Ha 20/91)

٠ َٰعُٞٓ َ٘ث٤ْ َُِ ْش ِؼ َغ ت٣َ ٠َٖ َـصه٤ ۪ َػث ًِلِٚ ٤ْ َِت َُ ْٖ َٗد َْش َؾ َػُُٞهَث
Onlar ise “Musa dönüp gelene kadar ondan ayrılmayacağız” demişlerdi.

(Bakara 2/54 )

َ ْْ ٌُ َِّٗ ِّ تْٞ َث ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ تِ ْر هَثَٝ
ْْ ٌُ ثس ِب
َ ُظَِ ْٔص ُ ْْ ت َ ْٗل
ِ  َخ٠َُِٰ ت تُٞ ٓخُٞغ ٌُ ْْ ِخث ِش ّخَث ِر ًُ ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ كَص
ُْ ٤تُش ۪ـ
ُ َّٞ َّ  تُصَٞ ُٛ َُِّٚٗ ٌُ ْْ ت٤ْ َِثج َػ
َّ تج
َ َ ثسبِ ٌُ ْْ كَص
َ ُت ت َ ْٗلُِٞٓ ُ كَث ْهص
ِ َ ٌْش َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ خ٤غ ٌُ ْْ َٰر ُِ ٌُ ْْ َخ
Musa halkına şöyle seslenmişti: “Ey halkım! Boğayı ilah edinmekle kendinizi kötü duruma düşürdünüz. Her
birinizi farklı özelliklerde yaratana yönelip tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Her birinizi farklı özelliklerde
yaratanın katında iyi olan budur.” Allah da tövbenizi kabul etmişti. Tövbeleri kabul eden, ikramı bol olan odur.”

(Araf 7/149)

َ ع ِو
ََّٖ ٌُٗٞ ََُ٘  ْـ ِل ْش ََُ٘ث٣َ َٝ  ْش َـ َْٔ٘ث َسخَُّ٘ث٣َ ْْ َُ ْٖ ت َُ ِةُُٞت هَثُِّٞظ
ُ َُ َّٔثَٝ
َ  ْْ هَ ْذُٜ ََّٗت تْٝ َ  َستَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ت٢ػ ۪ ٓك
َٖ٣َِٖٓ ْتُخَث ِع ۪ش
Başları önlerine eğdirilip saptıklarını gördüklerinde dediler ki “Eğer Rabbimiz bize acımaz ve
bizi bağışlamazsa tamamen kaybetmiş oluruz.”

(Araf 7/150)

ْْ ُ  ت َ َػ ِؽ ِْص١ ۪ ِٓ ْٖ َخ ْؼذ٢ ُ۪ٗٞٔ ُ غ َٔث َخَِ ْلص
ْ ۪ َؿِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ت٠ ٓ َٰعُٞٓ َُ َّٔث َس َؼ َغَٝ
َ ْع َدثَٕ ت َ ِعلًث هَث ٍَ ِخة
َّ ْٞ َ هَث ٍَ تخَْٖ ت ُ َّّ ت َِّٕ ْتُوِٚ ٤ْ َُُِٓ تَٙ ُؽ ُّش٣ ِٚ ٤ت َ َخزَ خِ َشأْ ِط ت َ ۪خَٝ ت َؾَٞ ُْ َ ْتَّل٠َت َ ُْوَٝ ْْ ٌُ ّت َ ْٓ َش َس ِخ
َّ ِّ ْٞ َ َٓ َغ ْتُو٢ ِْ۪٘  ََّل ش َ ْؽ َؼَٝ  ْتَّلَ ْػ ٓذَت َء٢
ْ ِٔ  كَ ََل ش ُ ْؾ٢َّۘ َُُِ۪٘ٗٞ ْوص٣َ تُٝ ًَثدَٝ ٢ ُ۪ٗٞع َؼل
ْ َ ت ْعص
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
َ س ِخ
Musa, kızgın ve üzgün olarak halkına dönünce: “Benden sonra arkamdan ne kötü işler
çevirdiniz; Rabbinizin emrini hemen terk ettiniz öyle mi?” demişti. Levhaları attı ve kardeşini
saçından tutup kendine doğru çekti. Harun dedi ki “Anamın oğlu! Bu topluluk beni zayıf
düşürdü, neredeyse öldürüyorlardı. Düşmanları bana güldürme. Beni zalim toplulukla bir
tutma.”
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(Ta Ha 20/92)

ُ  ُشَٰٛ ث٣َ ٍَ هَث
تُِّٞظ
َ ْْ ُٜ َ ص٣ْ َ ٕ َٓث ََٓ٘ َؼ َي تِ ْر َستٝ
Musa dedi ki “Harun! Bunların sapıttığını gördüğünde seni engelleyen ne oldu?

(Ta Ha 20/93)

١ْس ت َ ْٓ ۪ش
َ ٤ص
َ ت َ ََّّل شَص َّ ِد َؼ ِٖ تَكَ َؼ
Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”

(Ta Ha 20/94)

ََ ٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ ََْ۪ٖ٘ خ٤َس خ
َ  ٍَ كَ َّش ْهُٞسُ ت َ ْٕ شَو٤ خ َ۪ؾ٢ّ۪ٗ ِ ت٢ ََّل خِ َشأْ ۪عَٝ ٢ َ۪ص٤َ ْدَ٘ ۬ ُإ َّّ ََّل شَأ ْ ُخ ْز خِ ِِ ْف٣ ٍَ هَث
٢ ُْ۪ٞ ََُ ْْ ش َ ْشهُحْ هَٝ
Harun dedi ki “Anamın oğlu! Saçımdan sakalımdan tutma. Ben senin „İsrailoğullarını böldün; sözümü de
dinlemedin‟ demenden korktum.”

(Araf 7/151)

َٖ٤۪ٔ تـ
َ ْٗ َ تَٝ  َس ْـ َٔصِ َّۘ َي٢ ۪ت َ ْد ِخ َِْ٘ث كَٝ ٢ َِّلَ ۪خَٝ ٢ ُ۪ هَث ٍَ َسجّ ِ ت ْؿ ِل ْش
ِ تُش
َّ ُْ س ت َ ْس َـ
Musa dedi ki “Rabbim! Beni bağışla, kardeşimi de. İkimize de bol ikramda bulun. En iyi ikramı
sen yaparsın.”
(Maide 5/25)

َٖ٤ ۪ ِّ ْتُلَث ِعوْٞ ََْٖ ْتُو٤َخَٝ ََ٘٘ث٤ْ َ كَث ْك ُش ْم خ٢ت َ ۪خَٝ ٢ ََّٓل ت َ ْٓ ِِيُ ت ََِّّل َٗ ْل ۪غ٢ّ۪ٗ ِهَث ٍَ َسجّ ِ ت
Musa dedi ki “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış
topluluğunun arasını ayır.”

(Araf 7/152)

 ًَ َٰز ُِ َيَٝ ث٤َ ْٗ ُّ ِذ تُذٞ٤َٰ  ْتُ َف٢رَُِّرٌ ِكَٝ ْْ ِٜ ّح ِٓ ْٖ َس ِخ
ٌ ع
َ  ْْ َؿُٜ ََُُ٘ث٤ع
َ ََ ت ْتُ ِؼ ْؽَُٖٝ تش َّ َخز٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
َٖ٣ ْتُ ُٔ ْلص َ ۪ش١ٗ َْؽ ِض
Sığır yavrusunu ilah edinenleri, Rablerinin gazabı ve dünya hayatında da alçaklık
yakalayacaktır. İftiracıları işte böyle cezalandırırız.

(Araf 7/153)

َّۘ َُ٘ٓ  َٰتَٝ َثٛت ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذُٞز ظ ُ َّْ شَثخ
ٌْ ٤س َس ۪ـٞ
ِ ّـَٔث٤ِ غ
َّ ُت تُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪تَُّزَٝ
ٌ َُث َُـَلٛت ت َِّٕ َسخ ََّي ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذٞ
Kötü işler yapan sonra arkasından Allah‟a güvenerek tevbe edenlere gelince, senin Rabbin
ondan sonra elbette bağışlar ve ikramda bulunur.
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(Araf 7/154)

ْْ ُٛ َٖ٣ ۪ َس ْـ َٔرٌ َُِِّزَٝ ًُٟذٛ ثَٜ  ُٗ ْغ َخ ِص٢ ۪كَٝ ت َؾَٞ ُْ َح ت َ َخزَ ْتَّل
َ ٌَ ع
ُ ع
َ َ ْتُـ٠ع
َ ُٞٓ ْٖ س َػ
َ َُ َّٔثَٝ
َُٕٞدَٛ َ ْش٣ ْْ ِٜ ُِّ َش ِخ
Öfkesi geçip sakinleşince, Musa levhaları aldı. Onlardan birinde şu vardı: “Yola gelme ve
ikram, Rablerinden korkanların hakkıdır.”
(Enam 6/82)

ُ ِ ْْ خُٜ َٗ َٔث٣ت ۪تٞغ
َُٕٝصَذْٜ ُٓ ْْ َُٛٝ ُٖ ْٓ َ ُْ ْتَّلُٜ َُ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ ظ ِْ ٍْ ت
ُٓ َِ ِْد٣ ْْ ََُٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّز
Kimler inanıp güvenir ve bu imanlarına bir yanlışı karıştırmazsa, güven onların hakkıdır. Onlar doğru
yoldadırlar.

(Araf 7/155)

ْ َٝ
س
َ ْ ِؽةْٞ َُ ِ ّثٍ َسج
َ َتُش ْؼلَرُ ه
َّ ُْ ُٜ ْوَث ِشَ٘ث كَ َِ َّٓٔث ت َ َخزَش٤۪ٔ ُِ َٖ َس ُؼ ًَل٤عد ْ۪ؼ
َ َُٚٓ ْٞ َ ه٠ َٰعُٞٓ ثس
َ َ تخص
ْٖ َٓ ثَٜ ع َُّ ِخ
ُّ ُ ِِ ٌَُ٘ث ِخ َٔث كَ َؼ ََ تْٜ ُ  تَش١َّث
ِ ُ  ت ََِّّل كِصَْ٘ص ُ َي ش٢
َ ٣ِتَٝ َُ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْدُٜ َ َِ ٌْصْٛ َ ت
َ ِٛ ِْٕ ث ُء َِّٓ٘ث تَٜٓ َغل
َٓ َ  َٓ ْٖ ش١ ۪ذْٜ َ شَٝ ؾث ُء
َٓ َ ش
َٖ٣ ُْش ْتُـَثكِ ۪ش٤س َخ
َ ْٗ َ تَٝ تس َـ َْٔ٘ث
َ ْٗ َ ؾث ُء ت
ْ َٝ َُّ٘ث كَث ْؿ ِل ْش ََُ٘ث٤ُِ َٝ س
Musa belirlediğimiz gün için halkından yetmiş adam seçti. Bunlar depremle sarsılınca dedi ki
“Rabbim! Gerek görseydin onları da beni de daha önce yok ederdin. Aramızdaki akılsızların
yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir.
Böylece kimilerinin sapıklığına karar verir, kimilerinin de yola gelmişliğini onaylarsın. Bizim
velimiz sensin. Bizi bağışla, bize ikramda bulun. Bağışlamayı en güzel yapan Sensin.

(Araf 7/156)

َٰ ْ ٢ِكَٝ ًغَ٘ر
ْٖ َٓ ۪ٚح ِخ٤
ُ  ت ُ ۪ص٢ػزَ ۪ ٓتخ
َ ٍَ  َْي هَث٤َُِ ْذ َٓٗث تُٛ تَّل ِخ َشذِ تَِّٗث
َ َث َـ٤ْٗ ُّ تُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ت ًْصُحْ ََُ٘ث كَٝ
َّ َُُٕٞإْ ش٣َٝ ََُٕٞصَّو٣ َٖ٣ ۪ث َُِِّزَٜ ُغث َ ًْصُد
ْ َ ِعؼَٝ ٢ ۪ َس ْـ َٔصَٝ ؽث ُء
ْْ ُٛ َٖ٣ ۪تَُّزَٝ َ ذًَٰٞ تُض
َ ََّ ًُ س
َٓ َ ت
َ َءٍ ك٢ْ ؽ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ثشَِ٘ث٣َ ِخ َٰث
Bu dünyada da Ahirette de bize güzel şeyler yaz; biz sana yöneldik.” Allah dedi ki “Azap
edilmesi gerektiğine karar verdiğim kişiyi azabıma çarptırırım, ikramım ise her şeyi kapsar.
İkramımı, benden çekinerek kendini koruyanlar, zekât verenler ve âyetlerime güvenenler için
ayıracağım.”
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(Araf 7/157)

َِ َّۘ ٤تَّل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ  ِر٣ َٰسْٞ َّ  تُص٢ ْْ ِكُٛ َخًث ِػ ْ٘ذُُٞ َٓ ٌْصَُٚٗٝ  ِؽذ٣َ ١ ۪ تَُّز٢
ُ تُش
َّ َُٕٞص َّ ِدؼ٣َ َٖ٣ ۪تََُّز
َّ ّٓ ِ ُ ْتَّل٢
َّ  ٍَ تَُّ٘ ِدٞع
َّ ُْ ُٜ َُ َُّ ُ ِف٣َٝ  ْْ َػ ِٖ ْتُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣َٝ فٝ
َ ِ ُْ ْتُ َخدَٓثبِٜ ٤ْ َُِ َف ِ ّش ُّ َػ٣َٝ ز
ط
ِ ِّدَث٤تُط
ِ  ْْ ِخ ْثُ َٔ ْؼ ُشُٛ َأ ْ ُٓ ُش٣
ْ ٗ ًَث٢ ۪ ْتَّلَ ْؿ ََل ٍَ تَُّصَٝ ْْ ُٛ ص َش
ْ ِ ْْ تُٜ ْ٘ ع ُغ َػ
ُٙٝص ُش
َ َ٣َٝ
َ ََٗٝ ُٙٝ َػ َّض ُسَٝ ِ۪ٚت خَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ْْ كَثَُّزِٜ ٤ْ ََِس َػ
ٓ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َُٰةِ َيٝ۬ ُ ُٓ تٚ ت ُ ْٗ ِض ٍَ َٓ َؼ١ٓ ۪س تَُّزٞ
َ ُُّ٘ت تُٞتش َّ َدؼَٝ
Onlar ümmi nebi olan bu Resul‟e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat‟ta ve
İncil‟de yazılı bulurlar. O Resul onlara, evrensel iyiye uygun olanı emreder ve evrensel
kötülükleri yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Isr‟larını, üzerlerindeki ağır
yükleri kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım eder ve onunla birlikte
indirilen nûra uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.”

(Araf 7/158)

ِ تَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ تُغَُٚ ١ ۪ؼً ٍۨث تَُّز٤۪ٔ  ٌُ ْْ َؼ٤ْ ََُِّللاِ ت
ََُٰٚ ِض ََّٓل ت
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِثط ت
 ٍُ هٞع
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ َْ ُه
۪ۖ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
ِ۪ٚ ًَ ِِ َٔثشَٝ ِثّٰلل
ُ  َسَٝ ِثّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ِخ ه٣ ١ ۪ ِ تَُّز٢
ت ِخ هُِٞ٘ٓ سُ كَ َٰث٤
ّ ّٓ ِ ُ ِ ْتَّل٢
ّ ِ تَُّ٘دِٚ ُِ ٞع
َ ۪ ُ ْف٣ َٞ ُٛ ت ََِّّل
َُٕٝصَذْٜ َ ُ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شُٙٞتش َّ ِدؼَٝ
De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah‟ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet
O‟na aittir. O‟ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O‟dur. Siz Allah‟a inanıp
güvenin; nebî olan ümmi resulüne de. O Resul de Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanıp güvenir.
Ona Nebi olan resule uyun ki doğru yolu bulasınız”

(Araf 7/159)

ََُُٕٞ ْؼ ِذ٣ ِ۪ٚخَٝ ن
ِ ّ َٕ خِ ْثُ َفُٝذْٜ َ٣ ٌ ت ُ َّٓر٠ ٓ َٰعُٞٓ ِّ ْٞ َ ِٓ ْٖ هَٝ
Musa‟nın ümmetinden bir topluluk vardır; hem bu gerçekle yol gösterirler hem kendileri de
ona uygun davranırlar.
(Araf 7/181)

َُُٕٞ ْؼ ِذ٣َ ۪ٚ ِخَٝ ن
ِ ّ َٕ ِخ ْثُ َفُٝذْٜ ٣َ ٌ ِٓ َّٔ ْٖ َخَِ ْو َٓ٘ث ت ُ َّٓرَٝ
Yarattıklarımız içinde öyle bir toplum vardır ki hem o doğruyu gösterir hem de onun ışığında adaletli
davranırlar.

(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ تَٝ ػ ِٖ ْتُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
ِ َٕ خِ ْثُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ  ِْش٤ ْتُ َخ٠ََُِٕ تَُٞ ْذػ٣ ٌ ُْص َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ
İçinizde iyiliğe çağıran, vahye uygun olanı emreden ve vahye aykırı olandan engelleyen eden bir topluluk
bulunsun. İşte böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Araf 7/160)

َّ َهَٝ
ً ػ ْؾ َشذ َ ت َ ْع َدث
ِٕ َ ُ تٚٓ ُٓ ْٞ َُ هٚ٤ تِ ِر ت ْعص َ ْغ َٰو٠ ٓ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ تَٝ غث ت ُ َٓ ًٔث
َ ٢ْ َ  ُْ تظَْ٘صُٛ ط ْؼَ٘ث
ْ غ
ْْ ُٜ ََثط َٓ ْؾ َشخ
َ ص
ٍ ًُٗ٘ث هَ ْذ َػ ِِ َْ ًُ َُّ ت٤ْ ُ تظَْ٘صَث َػ ْؾ َشذ َ َػْٚ٘ ِٓ س
َ ثى ْتُ َف َؽ َش كَث ْٗدَ َؽ
َ تظ ِْشجْ ِخ َؼ
َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ َٰٟٞ ِْ غ
َ َٝ
 َٓثَٝ ْْ ًُ ز َٓث َسصَ ْهَ٘ث
ِ ّدَث٤ِ غ
َّ ُتَٝ َّٖ َٔ ُ ُْ ْتِٜ ٤ْ َِت َ ْٗضَ َُْ٘ث َػَٝ ّث
َ َٔ َ ُْ ْتُـِٜ ٤ْ َِظَِّ َِْ٘ث َػ
ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت ت َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٝ َٗثُٞٔ َِظ
Onları on iki boya, her biri ayrı bir toplum olacak şekilde ayırmıştık. Topluluğu ondan su
isteyince: “Değneğini taşa vur” diye vahyettik; taştan on iki pınar fışkırdı. Her boy, su içeceği
yeri öğrendi. Üzerlerine bulutları gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik.
“Size verdiğimiz temiz rızıklardan yiyin” dedik. Onlar bize zulmetmediler, aksine kendilerine
zulmediyorlardı.
(Bakara 2/60)

ْ ثى ْتُ َف َؽ َش كَث ْٗلَ َؽ َش
َ ػ ْؾ َشذ
َ ص
َ ُ تظَْ٘صَثْٚ٘ ِٓ ز
َ َ۪ كَوُ َِْ٘ث تظ ِْشجْ ِخؼِٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٠تِ ِر ت ْعص َ ْغ َٰوَٝ
ض
ٍ ًُٗ٘ث هَ ْذ َػ ِِ َْ ًُ َُّ ت٤ْ َػ
م ه
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِت كْٞ َ  ََّل ش َ ْؼعَٝ َِّللا
ِ ت ِٓ ْٖ ِس ْصُٞت ْؽ َشخَٝ تًُُِٞ ْْ ُٜ ََثط َٓ ْؾ َشخ
َٖ٣ ُ۪ٓ ْل ِغذ
Bir gün Musa, halkı için su istedi. ”Değneğini şu taşa vur!” dedik, oradan on iki pınar kaynadı. Her bölük, su
içeceği yeri öğrendi. “Allah‟ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı birbirine katıp tabii düzeni bozmayın.”

(Maide 5/12)

ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ َِّللاُ ت
هَث ٍَ هَٝ دًث٤ ۪ َػؾ ََش َٗو٢َْ ْ٘ ُْ تظُٜ ْ٘ ِٓ خَؼَعَْ٘ثَٝ ََ ٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢۪ٓ٘ َعَثمَ خ٤۪ٓ َُّللا
َُوَ ْذ ت َ َخزَ هَٝ
َّ ُْ ُ ص٤ْ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ص
ظث
ْ ت َ ْه َشَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ  َػ َّض ْسشَٝ ٢ ِ۪ع
ً َّللاَ هَ ْش
ُ  َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ ِخ ُشَٝ َ ذًَٰٞ تُض
َّ َُُةِ ْٖ تَهَ ْٔص ُ ُْ ت
ظص ُ ُْ ه
ٍ  ََّلُ ْد ِخََِّ٘ ٌُ ْْ َؼَّ٘ثَٝ ْْ ٌُ ِِّـَٔثش٤ع
َثس كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش خَ ْؼذ
ُ َٜ ْٗ َث ْتَّلَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ز ش َ ْؽ ۪ش
َ ْْ ٌُ ْ٘ غً٘ث ََّلُ ًَ ِلّ َش َّٕ َػ
َ َـ
َِ ٤غ ۪د
َّ ُت َء تَٞٓ ع
َ َٰر ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْذ
َ ََّ ظ
Allah on iki öncü göndererek İsrailoğulları‟ndan kesin söz almış ve demişti ki “Ben sizinleyim. Eğer namazı tam
kılar, zekât verir, elçilerime inanıp güvenir, onları destekler, Allah‟a güzel bir ödünç verirseniz günahlarınızı
kusurlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra hanginiz ayetleri
görmezlikten gelerek kafirlik ederse düz yoldan çıkmış olur.

(Araf 7/161)

َّ ت ِـُُُٞٞهَٝ ْْ ُ ْط ِؽةْص
ُ ٤ث َـَٜ ْ٘ ِٓ تًُُِٞ َٝ ََر٣ ْتُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ تٌُُٞ٘  ُْ ت ْعُٜ َُ ََ ٤ ۪تِ ْر هَٝ
ثج
َ ت ْتُ َدُِٞت ْد ُخَٝ ٌطر
ٓ ۪ ع َّؽذًت َٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ خ
َٖ٤ ِ۪٘ذُ ْتُ ُٔ ْفغ٣ع٘ َ۪ض
ُ
َ ْْ ٌُ ِـَٔثش٤َط
Bir gün onlara şöyle denmişti: “Bu kente yerleşin. Orada beğendiğiniz yerden yiyin. “Hatalıyız”
deyin. Kapısından boyun eğerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara
karşılığını fazlasıyla vereceğiz.
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(Maide 5/21)

ٓ
تُٞثس ًُ ْْ كَص َ ْ٘وَ ِِد
ح ه
َ َ  ًَص٢ ۪عرَ تَُّص
َ َّض ْتُ ُٔوَذ
َ ت ْتَّلَ ْسُِٞ ِّ ت ْد ُخْٞ َث ه٣َ
ِ  ت َ ْد َخ٠َِٰ ت َػُّٝ ََّل ش َ ْششَذَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َٖ٣خَث ِع ۪ش
Ey Halkım! Allah'ın size verdiği şu tertemiz yere girin; arkanızı dönmeyin, yoksa her şeyinizi kaybedersiniz.

(Araf 7/168)

َّ َهَٝ
ز
ِ غَ٘ث
َّ ُ ُْ تُٜ ْ٘ ِٓ ض ت ُ َٓ ًٔث
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِ ْْ كُٛ ط ْؼَ٘ث
َ  ْْ ِخ ْثُ َفُٛ َٗثْٞ َِ َخَٝ َٕ َٰر ُِ َّۘ َيُٝ ْْ دُٜ ْ٘ ِٓ َٝ َٕٞصث ُِ ُف
ََُٕٞ ْش ِؼؼ٣ ْْ ُٜ ََِّز َُؼ
ِ ّـَٔث٤ِ غ
َّ ُتَٝ
Onları yeryüzünde her biri ayrı bir toplum olacak şekilde böldük. İçlerinde iyi olanlar olduğu gibi bu durumdan
daha aşağıda kalanlar da vardır. Belki dönerler diye onları hem o iyilikler hem o sıkıntılarla imtihanlardan
geçirdik.

(Araf 7/162)

َ َٖ٣ ۪كَ َدذَّ ٍَ تَُّز
ثء ِخ َٔث
َّ ُ ْْ ِس ْؼ ًضت َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ث َػ
ِ َٔٓ غ
َ  ْْ كَث َ ْسُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ َْش تَُّز٤ ًَّل َؿْٞ َ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
ْ َ٣ تًَُٞٗث
َُٕٞٔ ِِ ظ
İçlerinden yanlış davranış gösterenler, söylenenin tersini yaptılar. Yanlış davranmalarına
karşılık biz de onlara, üstlerinden bir sıkıntı verdik.
(Maide 5/22)

َۗ  ًٓث َؼد َّ۪ثسْٞ َث هَٜ ٤ ۪ ت َِّٕ ك٠ ٓ َٰعُٞٓ َث٣ تُُٞهَث
تَٞ ْخ ُش ُؼ٣ ِْٕ ث كَثَٜ ْ٘ ِٓ تَٞ ْخ ُش ُؼ٣ ٠ث َـصهَٜ َِتَِّٗث َُ ْٖ َٗ ْذ ُخَٝ َٖ٣
َُِٕٞتخ
ِ َث كَ ِثَّٗث دَٜ ْ٘ ِٓ
Dediler ki: “Bak Musa! Orada çok baskıcı bir halk var. Onlar çıkmadıkça biz oraya asla giremeyeceğiz. Eğer
onlar çıkarlarsa o zaman gireriz."

(Maide 5/23)

َٕ ت َ ْٗؼَ َْ هَُٞخَثك٣ َٖ٣ ۪هَث ٍَ َس ُؼ ََل ِٕ َِٖٓ تَُّز
ُُٙٞٔ ُ ثج كَ ِثرَت دَخ َِْص
َ َ ُْ ْتُدِٜ ٤ْ َِت َػُِٞ َٔث ت ْد ُخِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْت ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإُِٞٓ ًَّ َٞ َ َّللاِ كَص
 ه٠َِ َػَٝ َُٕٞكَ ِثَّٗ ٌُ ْْ ؿَث ُِد
O korkanlardan Allah‟ın nimet verdiği iki kişi dedi ki “Onlara şu kapıdan hücum edin; oradan girerseniz galip
gelirsiniz. Eğer inanıp güveniyorsanız yalnız Allah‟a dayanın.”

(Maide 5/24)

َ٘ثُٜ َٰٛ  َسخ َُّي كَوَث ِش ََٓل تَِّٗثَٝ س
َ ْٗ َ َحْ تٛث كَث ْرَٜ ٤ ۪ت كُٞٓ ث ت َ َخذًت َٓث دَتَٜٓ َِ تَِّٗث َُ ْٖ َٗ ْذ ُخ٠ ٓ َٰعُٞٓ ث٣َ تُُٞهَث
َُٕٝهَث ِػذ
Dediler ki “Bak Musa! Onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın.
Biz burada oturuyoruz.
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(Maide 5/26)

ِّ ْٞ َ ْتُو٠َِط َػ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َٕ ِكُٜٞ ٤ ۪ص٣َ ًعَ٘ر
َ َٖ٤ ْْ ت َ ْس َخ ۪ؼِٜ ٤ْ َِث ُٓ َف َّش َٓرٌ َػَٜ َّٗهَث ٍَ كَ ِث
َ ْ ض كَ ََل شَأ
َٖ٤ ْ۪تُلَث ِعو
Allah buyurdu ki “Artık orası kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Oturdukları yerde şaşkın şaşkın dönüp
dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma.”

(Araf 7/163)

ْ ٗ ًَث٢ َ۪ ِر تَُّص٣ ْْ َػ ِٖ ْتُوَ ْشُٜ ِْ َٔ ْعـَٝ
ْْ ُٜ ُٗصَث٤ ْْ ۪ـِٜ ٤ ۪س تِ ْر شَأْش
ِ غ ْد
َّ ُ ت٢َِٕ كَُٝ ْؼذ٣ ثظ َشذ َ ْتُدَ ْف ِۢ ِش تِ ْر
ِ َس َـ
ُ ْْ ِٜ ِع ْدص
َُٕٞغو
ً ؽ َّش
ُ َ ْل٣ تُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٛ ُِٞ ْْ ًَ َٰز ُِ َي َٗ ْدِٜ ٤ َ۪ٕ ََّل شَأْشُٞ ْغ ِدص٣َ  َّ ََّلْٞ ٣َ َٝ ػث
َ َّ ْٞ ٣َ
Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri
balıklar sürülerle geliyor, diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları,
yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk.
(Nahl 16/124)

ْ َٖ٣ ۪ تَُّز٠َِغ ْدسُ َػ
تُٞٗ َٔث ًَث٤ ۪ َٔ ِر ك٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ْف ٌُ ُْ خ٤َ َُ ت َِّٕ َسخ ََّيَٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞتخصََِل
َّ ُتَِّٗ َٔث ُؼ ِؼ ََ ت
ََُٕٞ ْخص َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ك
Cumartesi yasağı, o konuda ihtilafa düşenlere kondu. Senin Rabbin, kıyamet günü, ihtilaf ettikleri konu hakkında
aralarında hüküm verecektir.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ش َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌس ت ُ َّٓر
ً ت َٓ ْؼز َِسذُُٞذًت هَث٣ ۪ؽذ
ْ َُتِ ْر هَثَٝ
َ  ْْ َػزَتخًثُٜ ُ ُٓؼَ ِزّخْٝ َ  ْْ تُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓث هْٞ ََٕ هٞظ
َُٕٞصَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِخ٠َُِٰ ت
İçlerinden bir topluluk şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir
topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki
de çekinip kendilerini korurlar”
(Nisa 4/63)

ْ  ِػَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ض َػ
 ًَّلْٞ َ ْْ هِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٢ ْْ ۪ ٓكُٜ َُ َْ ُهَٝ ْْ ُٜ ظ
ْ  ْْ كَثَػ ِْشِٜ  ِخُُِٞ ه٢ َّ۪للاُ َٓث ك
 ْؼَِ ُْ ه٣َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّزٝ۬ ُ ت
ـًث٤ َِ۪خ
Onlar var ya onlar! Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı dikkatli ol, öğüt ver. Onların içlerine
işleyecek etkili sözler söyle.
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(Nisa 4/64)

َ  ْْ تِ ْرُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ َِّللا
َ ُ٤ُِ  ٍٍ ت ََِّّلٞع
 ْْ َٓؼث ُ۫ ُؤ َىُٜ غ
ُ ع َِْ٘ث ِٓ ْٖ َس
ع ِخ ِث ْر ِٕ ه
َ طث
َ ُت ت َ ْٗلُٞٔٓ َِظ
َ  َٓٓث ت َ ْسَٝ
 ًٔث٤تخًث َس ۪ـَّٞ َ َّللاَ ش
ُ تُش
َّ ُْ ُٜ َُ ت ْعص َ ْـلَ َشَٝ ََّللا
ت هُٝ َؼذَٞ َُ ٍُ ٞع
ت هٝكَث ْعص َ ْـلَ ُش
Biz hangi elçiyi gönderdiysek, bizim bilgimiz altında kendisine boyun eğilsin diye göndermişizdir. Onlar,
kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler ve Allah‟tan bağış dileselerdi, sen de onların
bağışlanması için dua etseydin, o zaman Allah‟ın kendine yönelenlerin dönüşünü kabul ettiğini ve ne kadar
merhametli olduğunu elbette göreceklerdi.

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ت َ َخ ْزَٗث تَُّزَٝ ءٞ
ج
ُّٓ ُػ ِٖ ت
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔث
ٍ ت خِ َؼزَتُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ث تَُّز٤ْ ۪ ٓ ت َ ْٗ َؽِٚت خٝت َٓث رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ  ْل٣َ تُٞٗظ ِخ َٔث ًَث٤
ٍ َخ ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri
kurtardık. O yanlışı yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.
(Yunus 10/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْ٘ث ُٗ ْ٘ػِ ْتُ ُٔإ٤ْ َِت ًَ َٰز ُِ َي َـوًّث َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّزَٝ عََِ٘ث
ُ  ُس٢ظ ُ َّْ ُٗ٘ ۪ َّؽ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.

(Enbiya 21/9)

َٓ َٗ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٛ َ٘ث٤ْ  ْػذَ كَث َ ْٗ َؽَٞ ُ ُْ ْتُٛ صذَ ْهَ٘ث
َٖ٤ َِ۪ ٌَْ٘ث ْتُ ُٔ ْغ ِشكْٛ َ تَٝ ؾث ُء
َ َّْ ُ ظ
Sonunda elçilere verdiğimiz sözü tuttuk; onları ve uygun gördüğümüz kişileri kurtardık. Aşırılık edenleri de
etkisizleştirdik.

(Araf 7/166)

َٖ٤ت هِ َشدَذ ً خَث ِع ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ ُ هُ َِْ٘ثْٚ٘ ت َػُٜٞ ُٗ ت َػ ْٖ َٓثْٞ َ كََِ َّٔث َػص
Yapılan engellemelere başkaldırıp direnince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.
(Bakara 2/65)

َٖ٤ت ِه َشدَذ ً خَث ِع ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ س كَوُ َِْ٘ث
ِ غ ْد
َّ ُ ت٢ت ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِكْٝ ََٖ ت ْػصَذ٣ َُ۪وَ ْذ َػ ِِ ْٔص ُ ُْ تَُّزَٝ
İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik.

(Bakara 2/66)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ثَٜ َ َٓث خ َِْلَٝ ثَٜ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ََث َٗ ٌَ ًثَّل ُِ َٔث خٛكَ َؽؼَ َِْ٘ث
َٖ٤ ۪ظرً ُِ ِْ ُٔصَّو
Bunu, o gün yaşayanlara ve arkadan gelenlere ders ve kendini yanlışlardan koruyanlara öğüt olsun diye
yapmıştık.
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(Nisa 4/47)

ْ ٗ ْٕ َ ص ِذّهًث ُِ َٔث َٓ َؼ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت
ظ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ث تَُّزَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ُٓ ت ِخ َٔث ٗ ََّض َُْ٘ثُِٞ٘ٓ ثج َٰت
َ ِٔ َط
ٓ
ِ غ ْد
َّ ُثج ت
ْ َ  ْْ ًَ َٔث َُؼَ َّٓ٘ث تُٜ َ٘ ٗ َِْ َؼْٝ َ ث تَٛٓ ثس
 ًَثَٕ ت َ ْٓ ُش هَٝ س
َِّللا
َ ص َف
ِ َ ت َ ْدخ٠َِٰ َث َػَّٛث كَ٘ َُشدًٛ ٞ ُؼُٝ
ً َُٓ ْلؼ
َّلٞ
Ey kendilerine kitap verilenler! Sizin yanınızda olanı tasdik edici olarak indirdiğimize inanıp güvenin. Bunu, sizi
yüzünüze bakılmaz hale getirip itibarınızı yok etmeden veya cumartesi yasağını çiğneyen ahaliyi lanetlediğimiz
gibi sizi de dışlamadan önce yapın. Allah'ın emri daima yerine gelir.

(Araf 7/167)

 ُغ٣غ ۪ش
ُٓ ْْ ُٜ ُٓ ٞغ
ُ ٣َ ْٖ َٓ  َٔ ِر٤َٰ  ِّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ  ْْ تِٜ ٤ْ َِ ْد َؼع َ َّٖ َػ٤َ َُ تِ ْر شَثَرََّٕ َسخ َُّيَٝ
ِ  َء ْتُ َؼزَتٞع
َ َُ ج ت َِّٕ َسخ ََّي
ٌْ ٤س َس ۪ـٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗتَٝ ج
ِ ْتُ ِؼوَث
Rabbin, kıyamet gününe kadar onlara, en kötü cezayı vermeye çalışanları üzerlerine salacağını,
o gün ilan etti. Senin Rabbin, suçun karşılığını elbette çabuk verir. Bir de o, elbette
bağışlayıcıdır, ikramı boldur.
(İsra 17/4)

شت٤
ُ َّٖ َُُِص َ ْؼَٝ ِْٖ ٤َض َٓ َّشش
ً ت ًَ ۪دًّٞ ُِػ
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِج َُص ُ ْل ِغذ َُّٕ ك
ِ  ْتُ ٌِصَث٢ِ ََ ك٣ تِ ْع َٓش ۪تء٢ٓ َ۪٘ خ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ ع
َ َهَٝ
İsrailoğulları için Kitaplarına şu kararımızı koyduk: “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve kibirlendikçe
kibirleneceksiniz.”

(İsra 17/5)

ثس
َ  َخأ ْ ٍط٢ ُ۪ٝ۬ ُ  ٌُ ْْ ِػ َدثدًت َُ َٓ٘ث ت٤ْ َِ َٔث َخ َؼعَْ٘ث َػُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ  ْػذُ تَٝ كَ ِثرَت َٓؼث َء
ُ  ٍذ كَ َؽث٣ ۪ؽذ
ِ ٣َ ّت ِخ ََل ٍَ تُ ِذٞع
ً ُ ْػذًت َٓ ْلؼَٝ َٕ ًَثَٝ
َّلٞ
Birincisinin şartları oluşunca savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize salacağız, evlerinizin içine kadar
girecekler. Bu sözümüz gerçekleşti.

(İsra 17/6)

شت٤
ً ۪ َؼ َؼ َِْ٘ث ًُ ْْ ت َ ًْع َ َش َٗلَٝ َٖ٤ ۪٘ َخَٝ ٍٍ تَٞ ْٓ َ ت َ ْٓذَ ْدَٗث ًُ ْْ ِخثَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِظ ُ َّْ َسدَ ْدَٗث َُ ٌُ ُْ ْتُ ٌَ َّشذ َ َػ
Sonra sizi bir kere daha eski gücünüze kavuşturacağız, mallar ve evlatlar vereceğiz, askeri gücünüzü daha da
artacağız.

(İsra 17/7)

َٰ ْ ُ  ْػذَٝ ث كَ ِثرَت َٓؼث َءَٜ ََِعأْش ُ ْْ ك
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُؼُٝ غ ُ۫ ُإت
ُٓ َ٤ُِ تَّل ِخ َش ِذ
َ َ ت ِْٕ تَٝ ْْ ٌُ غ ْ٘ص ُ ْْ َِّلَ ْٗلُ ِغ
َ غ ْ٘ص ُ ْْ ت َ ْـ
َ ت ِْٕ ت َ ْـ
شت٤
ً ت شَصْ ۪دْٞ َِت َٓث َػُٝص َ ِدّ ُش٤ُِ َٝ ٍ ٍَ َٓ َّشذَّٝ َ ُ تُِٙٞت ْتُ َٔ ْغ ِؽذَ ًَ َٔث دَ َخَُِٞ ْذ ُخ٤ُِ َٝ
İyi davranırsanız, iyiliği kendiniz için yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız kötülük kendinize olur. İkinci
tehdidin şartları oluşunca da yüzünüzü kara çıkarsınlar ve o Mescide, Beyti Makdis‟e ilk girenler gibi girsinler
ve hâkimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye...
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(İsra 17/8)

شت٤
ُ ْْ ُ ػ ْذش
ُ ِْٕ تَٝ ْْ ٌُ َٔ  ْش َـ٣َ ْٕ َ  َسخُّ ٌُ ْْ ت٠ ََٰػغ
ً َٖ َـ ۪ص٣َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَث ِك ۪شَٜ  َؼؼَ َِْ٘ث َؼَٝ ػ ْذٗ َِۢث
Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kâfirler için tıkılıp
kalma yeri yapmışızdır.

(İsra 17/9)

ّ َُد٣َٝ ُّ َٞ  ت َ ْه٢
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ز ت
ِ صث ُِ َفث
َّ َُٕ تَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َ۪ٖ تَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ُِش ْتُ ُٔإ
َ ِٛ ٢ ۪ َُِِّص١ ۪ذْٜ َ٣ َٕزَت ْتُوُ ْش َٰتَٰٛ َِّٕ ت
شت٤
ً ت َ ْؼ ًشت ًَ ۪د
Bu Kur‟ân, en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere de büyük bir ödülün varlığını müjdeler.

(Araf 7/168)

َّ َهَٝ
ز
ِ غَ٘ث
َّ ُ ُْ تُٜ ْ٘ ِٓ ض ت ُ َٓ ًٔث
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِ ْْ كُٛ ط ْؼَ٘ث
َ  ْْ خِ ْثُ َفُٛ َٗثْٞ ََِخَٝ َٕ َٰر ُِ َّۘ َيُٝ ْْ دُٜ ْ٘ ِٓ َٝ َٕٞصث ُِ ُف
َُٕٞ ْش ِؼؼ٣َ ْْ ُٜ َِّز َُ َؼ
ِ ّـَٔث٤ِ غ
َّ ُتَٝ
Onları yeryüzünde her biri ayrı bir toplum olacak şekilde böldük. İçlerinde iyi olanlar olduğu
gibi bu durumdan daha aşağıda kalanlar da vardır. Belki dönerler diye onları hem o iyilikler
hem o sıkıntılarla imtihanlardan geçirdik.
(Maide 5/18)

خِ ٌُ ْْ خَ َْ ت َ ْٗص ُ ْْ خَؾ ٌَشُُُٞٗؼَ ِزّخُ ٌُ ْْ خِز٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كٙت َ ِـ ٓدَّث ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَثَٝ
 ٗ َْف ُٖ ت َ ْخ َٓ٘ث ُء هٟص َٰثس
َ َُّ٘تَٝ ُدُٜٞ َ٤ُس ْت
 َٔ َّۘثُٜ َ٘٤ْ َ َٓث خَٝ ض
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِج
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ َِٓ َّٔ ْٖ َخَِن
ِ تَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ تُغَٝ ؾث ُء
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾث ُء
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
ش٤
ُ  ْتُ َٔ ۪صِٚ ٤ْ َُِتَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Öyleyse niçin
günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz O‟nun yarattığı insanlardansınız. Allah, affedilmek için
gerekeni yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler
Allah'ın elindedir. Dönüş O'nadır.

(Enam 6/65)

َ  ْد َؼ٣َ ْٕ َ  ت٠ِٓ َٰ  ْتُوَثد ُِس َػَٞ ُٛ َْ ُه
ْْ ٌُ غ
ِ  ِٓ ْٖ ش َ ْفْٝ َ هِ ٌُ ْْ تْٞ َػزَتخًث ِٓ ْٖ ك
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِط َػ
َ ِ ِْد٣َ ْٝ َ س ت َ ْس ُؼ ِِ ٌُ ْْ ت
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ ط ت
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ ْْ ُٜ ََِّز َُؼ
ِ َث٣تَّل
ٍ ط خَ ْؼ
ُ ص ِ ّش
َ نَ خَ ْؼ٣ ُ۪ز٣َٝ َؼًث٤ِؽ
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْش
َ ْ ع ٌُ ْْ خَأ
De ki “Üstünüzden veya ayaklarınızın altından ceza gönderen yahut sizi farklı topluluklara bağlayıp birinize
diğerinin baskısını çektirmenin kuralını koyan O‟dur.” Baksana anlasınlar diye âyetlerimizi değişik şekillerde
nasıl açıklıyoruz.
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(Araf 7/169)

ُ ْـ َل ُش٤ع
ٌ َِْ  ْْ خِٛ ق ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِذ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞ ِسظَٝ ق
َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ٠َٰٗ زَت ْتَّلَ ْدَٰٛ ض
َ َٕ َػ َشُٝأ ْ ُخز٣َ ثج
َ َِ َك َخ
ُ َ ع٤۪ٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
٠َِت َػَُُُٞٞو٣ ج ت َ ْٕ ََّل
ٌ  ْْ َػ َشِٜ َِأْش٣ ِْٕ تَٝ ََُ٘ث
ِ ثم ْتُ ٌِصَث
َ ُإْ َخ ْز٣ ْْ ََُُ تَُٙٝأ ْ ُخز٣ ُُِْٚض ِٓع
َٰ ْ َّتس
ََُِٕٕٞ تَكَ ََل ش َ ْؼ ِوَُٞصَّو٣ َٖ٣ ۪ ٌْش َُِِّز٤تَّل ِخ َشذ ُ َخ
ُ دَ َسَٝ َّللاِ ت ََِّّل ْتُ َف َّن
ه
ُ تُذَٝ ِٚ ٤ ۪ت َٓث كٞع
Arkalarından o Kitab‟a mirasçı olan yeni bir nesil geldi. Şu en düşük olanın menfaatine, geçici
dünya menfaatine yapışır, “Allah bizi bağışlayacaktır” derlerdi. Öyle bir şey daha gelse onu da
alırlardı. Allah‟a karşı yalnızca gerçeği söyleyeceklerine dair o Kitapta onlardan alınmış bir
sözün sorumluluğu altında değiller miydi? Üstelik onda olan bilgiye de sahiplerdi. Allah‟tan
çekinerek kendini koruyanlar için hayırlısı Ahiret yurdudur. Aklınızı kullanmaz mısınız?
(Maide 5/46)

ٓ
ََ ٤تَّل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َُٙ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ  ۪ۖ ِر٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ تُصِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهًث ُِ َٔث خ
َ ٤ ْْ خِ ۪ؼِٛ ثس
َ ُٓ َْ َ٣ تخ ِْٖ َٓ ْش٠غ
ِ َ  َٰتظ٠َِٰ َ٘ث َػ٤ْ َّهَلَٝ
َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ  ِر٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ تُصِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ص ِذّهًث ُِ َٔث َخ
َٖ٤ ۪ظرً ُِ ِْ ُٔصَّو
ٌ َُٗٝ ًٟذُٛ ِٚ ٤ ۪ك
َ ُٓ َٝ سٞ
Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa‟yı, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir
rehber ve nur olan İncil‟i, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin, çekinerek korunanlar için bir rehber ve öğüt olsun diye
verdik.

(Maide 5/47)

ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَث
ِ ْ َُ ْٛ َ َ ْف ٌُ ْْ ت٤ُْ َٝ
َ ْف ٌُ ْْ خِ َٓٔث ت َ ْٗضَ ٍَ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ِٚ ٤ َّ۪للاُ ك
 َِ خِ َٓٔث ت َ ْٗضَ ٍَ ه٤تَّل ْٗ ۪ؽ
َُْٕٞتُلَث ِعو
İncil‟i bilen Hristiyanlar, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Allah‟ın indirdiği hükümler ile
hükmetmeyenler yoldan çıkmış kimselerdir.

(Meryem 19/59)

َّ ُت تُٞتشَّدَؼَٝ َ ذَِٰٞ ص
ًّث٤َٕ َؿْٞ ََ ِْو٣ ف
ِ تَٞ َٜ ؾ
ُ ظث
َّ ُت تٞػ
ٌ َِْ  ْْ خِٛ ق ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِذ
َ َق ت
َ َز ك
َ ْٞ غ
َ َِكَ َخ
Onların arkasından gelenler, arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar, yakında yanlış kurgularıyla
yüzleşeceklerdir.

(Meryem 19/60)

ْ ُ٣  ََّلَٝ ََٕ ْتُ َؽَّ٘رُِٞ ْذ ُخ٣َ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ صث ُِ ًفث كَث
ْـًٔث٤ؽ
َ َُٕٞٔ َِظ
َ َ ت ََِّّل َٓ ْٖ ش
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  َٰتَٝ ثج
İçlerinden tevbe ederek inanıp güvenen ve iyi iş yapmış olanlar Cennet‟e girecekler ve hiçbir haksızlığa
uğramayacaklardır.

(Araf 7/170)

َٖ٤ص ِِ ۪ف
ّ ِ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪تَُّزَٝ
ْ ُٔ ُ ُغ ت َ ْؼ َش ْت٤ذ َ تَِّٗث ََّل ُٗ ۪عَِٰٞ ص
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ ج
ِ َٕ ِخ ْثُ ٌِصَثٌُٞ غ
Kitaba sıkı sarılıp namazı tam kılanlara gelince; biz iyiliğe çalışanların ödülünü ziyan etmeyiz.
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(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ تِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ ع
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْـ َٔ ٍر٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ت ِخ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪كَث َ َّٓث تَُّز
َ َ۪ كٚت ِخُٞٔ ص
َ َ ت ْػصَٝ ِثّٰلل
ً ص َشت
 ًٔث٤ ۪غث ُٓ ْغصَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur‟a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Kehf 18/30)

غَٖ َػ َٔ ًَل
ِ صث ُِ َفث
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
َ  ُغ ت َ ْؼ َش َٓ ْٖ ت َ ْـ٤ز تَِّٗث ََّل ُٗ ۪ع
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar bilsinler ki biz, güzel işler yapanların ödülünü eksiltmeyiz.

(Araf 7/171)

ُ ََُّٚٗ ْْ ًَثُٜ َهْٞ َتِ ْر َٗص َ ْوَ٘ث ْتُ َؽدَ ََ كَٝ
َ َٝ ٌظَِّر
ت َٓثٝت ْر ًُ ُشَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ خِو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝ ْْ ُخزِٜ ِتهِ ٌغ خَٝ ََُّٚٗت تُّٞ٘ٓ ظ
َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَّوِٚ ٤ ۪ك
Bir gün o dağı adeta bir gölgelik gibi üzerlerine kaldırdık; başlarına düşeceğini sandılar. “Size
verdiğimizi sıkı tutun. İçindekilerini düşünün ki kendinizi koruyabilesiniz” dedik.
(Bakara 2/63 )

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َسكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْر ت َ َخ ْزَٗثَٝ
ْْ ٌُ َِّ َُ َؼِٚ ٤ ۪ت َٓث كٝت ْر ًُ ُشَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ ِخو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝس ُخزٞ
َ تُط
َُٕٞشَصَّو
Bir gün Tur‟u üstünüze kaldırarak sizden kesin söz almıştık: “Size verdiğimize sıkı sarılın, ondaki bilgileri
aklınızdan çıkarmayın ki kendinizi koruyabilesiniz!” demiştik.

(Bakara 2/64 )

ْ َ ََّل كْٞ ََِص ُ ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َي ك٤ْ ََُّٞ َ ظ ُ َّْ ش
َٖ٣ُ َُ ٌُ ْ٘ص ُ ْْ َِٖٓ ْتُخَث ِع ۪شُٚ َس ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ع َُ ه
Buna rağmen daha sonra yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah‟ın size karşı cömertliği ve ikramı olmasaydı, her şeyini
kaybedenlerden olurdunuz.

(Bakara 2/93 )

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َسكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْر ت َ َخ ْزَٗثَٝ
ع ِٔ ْؼَ٘ث
َ تُُٞت هَثُٞت ْع َٔؼَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ ِخو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝس ُخزٞ
َ تُط
ْْ ُ  َٔثُٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص٣۪ ٓ ۪تَِٚأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ خ٣ غ َٔث
َ ْ ْْ هُ َْ خِةِٛ  ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ خِ ٌُ ْل ِشِٜ ِخُُِٞ ه٢ ۪ت كُٞت ُ ْؽ ِشخَٝ َ٘ث٤ْ ص
َ  َػَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Bir gün Tur‟u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, “Size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin!” demiştik.
Siz de “Dinledik ve sıkı sarıldık" demiştiniz. Oysa görmezlikte direnmeniz yüzünden boğa tutkusu içinize
işlemişti.. De ki: “Eğer inanıp güvenen kişilerseniz, inancınız sizden ne kötü şey istiyor!”
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(Araf 7/145)

ً ش َ ْل ۪صَٝ ًظر
َ  ِػْٞ َٓ ٍء٢َ
أْ ُٓ ْشَٝ  ٍذَّٞ َُث ِخوٛءٍ كَ ُخ ْز٢َ
ْ َل ُِ ٌُ َِّ ؽ٤
ْ تؾِ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ؽَٞ ُْ َ ْتَّل٢ُ ِكَُٚ  ًَص َ ْدَ٘ثَٝ
َٖ٤ ۪تس ْتُلَث ِعو
َ ثَٜ ِ٘غ
َ ت ِخث َ ْـَُٝأ ْ ُخز٣  َٓ َيْٞ َه
َ َ ٌُ ْْ د٣عث ُ ۪س
Levhalara, onun için her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık. Dedik ki: “Bunlara sıkı sarıl; halkına
emret, onlar da bu güzel levhalara sarılsınlar. Yoldan çıkmışların yurdunu yakında size göstereceğim.”

(Araf 7/172)

ُ ْٖ ِٓ َّ َ َٰتد٢۪ٓ٘ َتِ ْر ت َ َخزَ َسخ َُّي ِٓ ْٖ خَٝ
ْْ ٌُ ّ ْْ تََُ ْغسُ خِ َش ِخِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ  ْْ َػُٛ َذَٜ ت َ ْؽَٝ ْْ ُٜ َ َّص٣ ْْ رُ ِ ّسِٛ سٞ
ِ ُٜ ظ
َ ٠َِٰ ت َخُُٞهَث
َٖ٤ ِِ۪زَت ؿَثكَٰٛ ْٖ  َٔ ِر تَِّٗث ًَُّ٘ث َػ٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ ٣َ تُُُٞٞ ْذَٗث ت َ ْٕ شَوِٜ ؽ
Rabbin, Adem'in evlatlarının bellerinden nesillerini aldığında onları kendilerine karşı şöyle
şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da “Evet! Rabbimizsin. Biz buna şahidiz.”
dediler. Artık kıyamet günü, “Biz bunun farkında değildik” diyemezsiniz.

(Araf 7/173)

َُِٕٞ ِِ ٌَُ٘ث خِ َٔث كَؼَ ََ ْتُ ُٔد ِْطْٜ ُ  ْْ تَكَصِٛ َّرً ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِذ٣ ًَُّ٘ث رُ ِ ّسَٝ َُ ت تَِّٗ َٓٔث ت َ ْؽ َش َى َٰتخَٓث ۬ ُؤَٗث ِٓ ْٖ هَ ْدُُٞٓ ُٞ شَوْٝ َ ت
Şunu da diyemezsiniz: “Önceden ortaklar uyduran atalarımızdı. Biz ise onlardan sonra gelen
bir nesildik. O boş işlere dalanların yaptıklarından ötürü bizi yok mu edeceksin?”
(Enam 6/155)

َُٕٞٔ ت َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْش َـُٞتشَّوَٝ ُُٙٞثس ٌى كَثش َّ ِدؼ
ٌ َ زَت ًِصَٰٛ َٝ
َ ُ ُٓ َدٙثج ت َ ْٗضَ َُْ٘ث
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Enam 6/156)

َٓ ٠َِٰ ثج َػ
َٖ٤ ِ۪ ْْ َُـَث ِكِٜ ع ِص
ُ َ ت تَِّٗ َٓٔث ت ُ ْٗ ِض ٍَ ْتُ ٌِصُُٞٓ ُٞت َ ْٕ شَو
َ ت ِْٕ ًَُّ٘ثَٝ  ِْٖ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ٘ َ۪ۖث٤َغث ِبلَص
َ ػ ْٖ د َِست
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."
diyebilirdiniz.

(Enam 6/157)

ًُٟذَٛٝ ْْ ٌُ َّّ٘رٌ ِٓ ْٖ َس ِخ٤ِ َ ْْ كَوَ ْذ َٓؼث َء ًُ ْْ خُٜ ْ٘ ِٓ ٟ َٰذْٛ َ ثج َُ ٌُ َّٓ٘ث ت
ُ َ َ٘ث ْتُ ٌِص٤ْ َِ ت َ َّٓٗث ت ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ تُُُٞٞ شَوْٝ َ ت
ْ َ  َس ْـ َٔرٌ كَ َٔ ْٖ تَٝ
ْٖ َٕ َػُٞص ِذك
ِ ث٣َ ج ِخ َٰث
ْ ٣َ َٖ٣ ۪ تَُّز١ع٘ َْؽ ِض
ز ه
َ َّظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
َ ثَٜ ْ٘ ف َػ
َ َٝ َِّللا
َ َصذ
َُٕٞص ِذك
ْ َ٣ تُٞٗج ِخ َٔث ًَث
ُٓ َثشَِ٘ث٣َٰت
ِ  َء ْتُ َؼزَتٞع
Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size
Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana
sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz
çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.
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(Araf 7/174)

َٰ ْ َُ ص
َُٕٞ ْش ِؼؼ٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ز
ِ ث٣َ تَّل
ّ ِ َ ًَ َٰز ُِ َي ُٗلَٝ
İşte o belgeleri böyle açık açık anlatırız. Belki dönerler.

(Araf 7/175)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُُ تٚث كَثَشْ َد َؼَٜ ْ٘ ِٓ غَِ َخ
ُ ط
َٖ٣ٝثٕ كَ ٌَثَٕ َِٖٓ ْتُـ َ۪ث
َ ْٗ ثشَِ٘ث كَث٣َ ُ َٰتَٙ٘ث٤ْ َ  َٰتش١ٓ ۪ ْْ َٗ َدث َ تَُّزِٜ ٤ْ َِتشْ َُ َػَٝ
Kendine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini onlara oku; ayetlerden sıyrılıp uzaklaştı da
şeytan onu peşine taktı. Sonunda azgınlardan olup çıkıverdi.
(Zuhruf 43/36)

َ ٤ْ ؽ
ٌ ُ هَ ۪شَُٚ َٞ ُٜ َطثًٗث ك
ٖ٣
َ َُُٚ ط
ْ ّ٤ِ َتُش ْـَٰٔ ِٖ ُٗو
َّ ؼ َػ ْٖ ِر ًْ ِش
ُ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim Rahman‟ın Zikri‟nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُٕٝصَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ تُٞغد
َّ ُ ْْ َػ ِٖ تُٜ َُّٗٝصذ
ُ ٤َ َُ ْْ ُٜ َِّٗتَٝ
َ  ْف٣َ َٝ َِ ٤غ ۪د
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Araf 7/176)

ْٕ ِح ت
ِ  ْتَّلَ ْس٠َُُِٓ ت َ ْخَِذَ تٌَِّٚ٘ َُٰ َٝ ثَٜ ُِ خٙ ِؽةَْ٘ث َُ َشكَ ْؼَ٘ثْٞ ََُٝ
ِ ِْ ٌَ ُُ ًَ َٔع َ َِ ْتَُُِٚ كَ َٔعٚ٣ََٰٞ ٛ تشَّدَ َغَٝ ض
ْ َٜ ِْ ٣َ ًُْٚ  شَصْ ُشْٝ َ ط ت
ْ َٜ ِْ ٣َ ِٚ ٤ْ َِش َ ْف ِٔ َْ َػ
ص
ُ ث ِشَ٘ث كَث ْه٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ ِّ تَُّزْٞ َط َٰر ُِ َي َٓع َ َُ ْتُو
ِ ص
ََٕٝصَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّص َُ َؼ
َ ص
َ َْتُو
Eğer zorlasaydık, o ayetlerle onu yüceltirdik. Ama o, yere çakılıp kaldı ve arzularına uydu. O,
susuz kalmış köpek gibidir; üzerine varsan dilini çıkarıp solur, bırakıp gitsen yine dilini çıkarıp
solur. İşte âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan o toplulukların örneği budur. Bu
olayı anlat, belki düşünürler.

(Araf 7/177)

ْ َ٣ تُٞٗ ْْ ًَثُٜ غ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت َ ْٗلَٝ َثشَِ٘ث٣ت خِ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪ ُّ تَُّزْٞ َعٓث َء َٓع َ ً ٍَۨل ْتُو
َ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve yanlışı kendilerine yapıp duran
toplulukların hali ne kötüdür!

(Araf 7/178)

ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ١ ۪ص َذْٜ ُٔ ُ ْتَٞ ُٜ ََّللاُ ك
َٕٝ ُْ ْتُخَث ِع ُشُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ع ِِ َْ كَث
 ِذ هْٜ َ٣ ْٖ َٓ
Allah kimi yola gelmiş sayarsa yola gelen odur; kimi de sapık sayarsa, umduğunu bulamayarak
zarar edenler, işte onlardır.
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(İsra 17/97)

ُ ٗ َْفَٝ ِ۪ٚٗ ُٝٓث َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ تُٜ َُ َع ِِ َْ َك َِ ْٖ ش َ ِؽذ
َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٛ ؾ ُش
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ص َ ِذْٜ ُٔ ُ ْتَٞ ُٜ َّللاُ َك
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ََّ٘ ُْ ًَُِّ َٔث َخدَٜ  ْْ َؼُٜ ٣َٰٝ ْ ص ًّٔث َٓأ
شت٤
ُ ْْ ِٜ ِٛ ٞ ُؼُٝ ٠َِٰ  َٔ ِر َػ٤َٰ ْتُ ِو
ُ َٝ خُ ٌْ ًٔثَٝ ًث٤ْٔ ػ
ً ع ۪ؼ
َ ْْ ُٛ س ِص ْدَٗث
Allah‟ın, doğru yolda olduğunu onayladığı kişi hidayete ermiş olur. Yoldan saptığını onayladığı kişiler için
Allah ile aralarına girecek hiçbir dost bulamazsın. Onları tekrar dirilip kalkış günü yüzüstü, kör, dilsiz ve sağırlar
olarak toplarız. Varıp kalacakları yer cehennemdir; ne zaman ateşi sakinleşse, onlar için alevi artırırız.

(Mümin 40/33)

َث ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔث
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ٍْ ثص
ع ِِ َِ ه
َٖ َٓث َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ه٣َٕ ُٓ ْذ ِخ ۪شَُُّٞٞ ُ  َّ شْٞ ٣َ
ِ َّللاِ ِٓ ْٖ َػ
İşlerinizin tersine döneceği gün sizi Allah'a karşı koruyacak kimse olmaz. Allah‟ın sapık saydığını, kimse doğru
yolda göremez.”

(Araf 7/179)

َّۘ ِ ْٗ تَّل
ُ ٌٖ ََّل٤ ْْ ت َ ْػُٜ ََُٝ  َّۘثَٜ َِٕ خُٜٞ ََ ْلو٣ ج ََّلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ظ
ِ ْ َٝ ِّٖ شت َِٖٓ ْتُ ِؽ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَعَٜ َُوَ ْذ رَ َسأَْٗث ُِ َؽَٝ
ٓ
ٌ َ ْْ َٰترُٜ ََُٝ  َّۘثَٜ َٕ ِخْٝص ُش
ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ظ َُّ ت
َ َ ُ ْْ تٛ َْ  َُٰةِ َي ًَ ْثَّلَ ْٗ َؼ ِثّ َخٝ۬ ُ ث تَٜ َٕ ِخُٞ ْغ َٔؼ٣َ تٕ ََّل
ِ ُد٣
َُِِْٕٞتُـَثك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da
kalpleri vardır ama kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır
ama dinlemezler. Onlar koyun, keçi, sığır, deve gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler.
Onlar tam bir gaflet içindedirler.
(Enbiya 21/98)

َُٕٝ ِتسدَٝ ثَٜ َُ ْْ ُ َّ٘ َْ ت َ ْٗصَٜ ح َؼ
ُ ص
ٕ هُٝ
َ َّللاِ َـ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ َٓث ش َ ْؼدُذَٝ ْْ ٌُ َِّٗت
Hem siz, hem de Allah ile aranıza koyarak kulluk ettikleriniz cehennem odunudur. Siz oraya gireceksiniz.

(Enbiya 21/99)

َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ ًُ ٌَّ كَٝ َثُٛٝ َسدَٝ رً َٓثَٜ ُِ  ۬ ُإ ََّٓل ِء َٰتٛٓ َٰ َٕ ًَثْٞ َُ
Bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada, ölümsüz olacaklardır.

(Furkan 25/43)

ً ً۪ َٝ ِٚ ٤ْ َِٕ َػٞ
ُ ٌُ َ س ش
َل٤
َ ْٗ َ ُ تَكَثٚ٣ََٰٞ ٛ َُٜٚ َُِٰ ْس َٓ ِٖ تش َّ َخزَ ت
َ ٣َت َ َست
Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah‟a karşı onu sen mi koruyacaksın?

(Furkan 25/44)

ً ع ۪د
َل٤
ُ غ
َ َ  ْْ تُٛ َْ َ ْْ ت ََِّّل ًَ ْثَّلَ ْٗؼَ ِثّ خُٛ ِْٕ َٕ تَُِٞ ْؼ ِو٣ ْٝ َ َٕ تَُٞ ْغ َٔؼ٣ ْْ ُٛح ت َ َّٕ ت َ ًْع َ َش
َ َُّ ظ
َ ت َ ّْ ش َ ْف
Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı en‟âm, koyun, keçi, sığır,
deve gibidirler. Tuttukları yol aslında daha düşüktür.
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(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَث َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ٢ ۪ثش٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ع
ُ أ ْ ِش ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ َُ َ تَّل ْٗ ِظ ت
ِ ْ َٝ ِّٖ ث َٓ ْؼؾ ََش ْتُ ِؽ٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ تِٜ  ت َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ػ
َ َٝ َث٤ْٗ ُّذ ُ تُذٞ٤َٰ  ُْ ْتُ َفُٜ ْؿ ََّششَٝ  ت َ ْٗلُ ِغَ٘ث٠ِٓ َٰ  ْذَٗث َػِٜ ؽ
َ تُُٞزَت هَثَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ تُٝذِٜ ؽ
َٖ٣ت ًَثكِ ۪شًَُٞٗث
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.

(Araf 7/38)

ٌس ت ُ َّٓر
ْ َِثس ًَُِّ َٔث دَ َخ
ْ َِ ت ُ َٓ ٍْ هَ ْذ َخ٢ٓ ۪ت كُِٞهَث ٍَ ت ْد ُخ
ِ ْ َٝ ِّٖ س ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ ِؽ
ِ َُّ٘ ت٢ِتَّل ْٗ ِظ ك
ْ َُ ؼًث هَث٤۪ٔ ث َؼَٜ ٤ ۪ت كًُٞ َّتس
ْ َُ٘ َؼ
َٗثُِّٞظ
َ َ  ۬ ُإ ََّٓل ِء تٛٓ َٰ  ْْ َسخََّ٘ثُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ ْْ َِّلُٜ ٣س ت ُ ْخ َٰش
َ  تِرَت تد٠ث َـصٓهَٜ َ َس ت ُ ْخص
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََّل ش َ ْؼَٝ ق
ٌ ظ ْؼ
ِ ٍَّ ٌُ ُِ ٍَ ثس هَث
ِ  ْْ َػزَتخًثِٜ ِكَ َٰثش
ِ َُّ٘ظ ْؼلًث َِٖٓ ت
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”

(Araf 7/180)

تَُٕٞٗ َٓث ًَثْٝ َُ ْؽض٤ع
ُ  كَث ْد٠َٰ٘  ِ هّٰللِ ْتَّلَ ْع َٓٔث ُء ْتُ ُف ْغَٝ
َ ِ۪ٚ ت َ ْع َٓٔثب٢ٓ َ۪ٕ كُُٝ ِْ ِفذ٣ َٖ٣ ۪ت تَُّزٝرَ ُسَٝ  ۪ۖثَٜ ُِ خٙٞػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
En güzel isimler Allah‟ın isimleridir. O‟na, onlarla yalvarın. Allah‟ın isimleri konusunda
sınırları aşanları bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır.”
(Meryem 19/65)

َ ص
ًّث٤ِٔ ع
ِ تَٞ َٰٔغ
َّ َُسجُّ ت
ْ تَٝ ُٙ َٔث كَث ْػدُ ْذُٜ َ٘٤ْ َ َٓث خَٝ ض
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َ َُُٚ ُْ َِ ََْ ش َ ْؼٛ ِ۪ٚط ِد ْش ُِ ِؼدَثدَش
O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Sen O‟na kulluk et ve kullukta sebat et. O‟nun adını
taşımaya layık başka birini biliyor musun?

(Ta Ha 20/8)

َه
٠َٰ٘ ُ ْتَّلَ ْع َٓٔث ُء ْتُ ُف ْغَُٚ َٞ ُٛ َ ت ََِّّلَُِٰٚ َّللاُ ََّٓل ت
Allah; O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O‟nundur.

(Araf 7/55)

َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْؼص َذ٣ ُ ََّلَِّٚٗرً ت٤َ  ُخ ْلَٝ ػث
ً ع ُّش
ُ ت ُ ْد
َ َ ت َسخَّ ٌُ ْْ شٞػ
Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.
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(İsra 17/110)

ص ََل ِش َي
ُ ًّث َٓث ش َ ْذ٣َتُش ْـَٰٔ َٖ ت
ُ  ت ْدِٝ َ َّللاَ ت
ُ هُ َِ ت ْد
َّ تٞػ
ت هٞػ
َ  ْش ِخَٜ  ََّل ش َ ْؽَٝ ٠َٰ٘ ُ ْتَّلَ ْع َٓٔث ُء ْتُ ُف ْغََِٚت كٞػ
ً ع ۪د
ْ ِ ََّل شُخَثكَٝ
َل٤
َ َْٖ َٰر ُِ َي٤َت ْخصَؾِ خَٝ ثَٜ س ِخ
De ki “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler
Allah‟a aittir.” Namazında sesini yükseltme, onu alçak sesle de yapma; ikisinin arasında bir yol tut.

(İsra 17/111)

ٌ ُ ؽ َ۪شَُٚ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ َُذًتَٝ ص َّ ِخ ْز٣َ ْْ َُ ١ ۪هُ َِ ت ُْ َف ْٔذُ ِ هّٰللِ تَُّزَٝ
َِٖٓ ٢
ٌّ ُِ َٝ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ  ْتُ ُٔ ِْ ِي٢ِي ك٣
شت٤
ً ُ ش َ ٌْ ۪دٙ ًَ ِدّ ْشَٝ ٍِّ ُّتُز
De ki “Yaptığını güzel yapmak Allah‟a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O‟nun büyüklüğünü iyi kavra. O‟nu yücelttikçe yücelt”

(Haşr 59/24)

ُ ثس
ز
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ُِ َٓث كَُٚ غ ِدّ ُؿ
 هَٞ ُٛ
َ ُ٣ ٠َٰ٘ ُ ْتَّلَ ْع َٓٔث ُء ْتُ ُف ْغَُٚ  ُسِٞ ّ ص
َ ُٔ ُئ ْت
ِ ََّللاُ ْتُخَث ُِ ُن ْتُد
ُ  ْتُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْتُ َف٣
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ
O, Allah‟tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler O‟nundur. Göklerde
ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.

(Mümin 40/65)

َٖ٤۪ٔ ََُٖ ت َ ُْ َف ْٔذ ُ ِ هّٰللِ َسجّ ِ ْتُؼَث٣ُّ تُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ  كَث ْدَٞ ُٛ َ ت ََِّّلَُِٰٚ  ََّٓل ت٢
ُّ  ْتُ َفَٞ ُٛ
O diridir. O‟ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O‟na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.

(Rad 13/14)

٠َُِ تِٚ ٤ْ َّءٍ ت ََِّّل ًَدَث ِع ِػ ًَل٢ْ ؾ
َ ِ ْْ خُٜ َُ َُٕٞد٤َ ْغص َ ۪ؽ٣ ۪ ََّلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪تَُّزَٝ ن
ِ ّ ذ ُ ْتُ َفَْٞ ُ دَػَُٚ
ٍٍ ظ ََل
ِ َٔٓ ُْت
َ ٢ َ۪ٖ ت ََِّّل ك٣ َٓث دُ َػٓث ُء ْتُ ٌَثكِ ۪شَٝ ۪ٚ خِدَث ُِ ِـَٞ ُٛ  َٓثَٝ َُٙ ْدُِ َؾ كَث٤ُِ ثء
Doğru çağrı, Allah'a yapılan çağrıdır. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları bunlara hiçbir şekilde
karşılık veremezler. Onlar, ağzına su ulaşsın diye iki elini suyun üstüne yayan kimseye benzerler; su, bu şekilde
ağza ulaşmaz. Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin çağrısı boş bir çağrıdır.

(Araf 7/181)

ََُُٕٞ ْؼ ِذ٣ ۪ٚ ِخَٝ ن
ِ ّ َٕ ِخ ْثُ َفُٝذْٜ َ٣ ٌ ِٓ َّٔ ْٖ َخَِ ْو َٓ٘ث ت ُ َّٓرَٝ
Yarattıklarımız içinde öyle bir toplum vardır ki hem o doğruyu gösterir hem de onun ışığında
adaletli davranırlar.
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(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ تَٝ ػ ِٖ ْتُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
ِ َٕ ِخ ْثُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ  ِْش٤ ْتُ َخ٠ََُِٕ تَُٞ ْذػ٣ ٌ ُْص َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ
İçinizde hayra çağıran, vahye uygun olanı emreden ve vahye aykırı olandan engelleyen bir topluluk bulunsun.
İşte böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Al-i İmran 3/110)

ْ  َْش ت ُ َّٓ ٍر ت ُ ْخ ِش َؼ٤ًُ ْ٘ص ُ ْْ َخ
ِ َٕ ِخ ْثُ َٔ ْؼ ُشٝثط شَأ ْ ُٓ ُش
َٕ ِخ هُِٞ٘ٓ ْشُإَٝ َٕ َػ ِٖ ْتُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ َ شَٝ فٝ
ِ َُِِّ٘ س
ِثّٰلل
َُٕٞ ُْ ْتُلَث ِعوُٛ ت َ ًْع َ ُشَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ُْ ْتُ ُٔإُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٜ َُ  ًْشت٤ج َُ ٌَثَٕ َخ
ِ  َُ ْتُ ٌِصَثْٛ َ  َٰت ََٖٓ تْٞ ََُٝ
Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah‟a inanıp güvenerek iyi şeylerin yapılmasını ister
ve kötü şeylerden sakındırırsınız. Ehlikitap, kitaplarında uzman olanlar da inanıp güvense kendileri için iyi olur.
İçlerinde inanıp güvenenler var ama çoğu yoldan çıkmıştır.

(Araf 7/182)

ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َـُٜ عَ٘ ْغص َ ْذ ِس ُؼ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْط ََّل
َ ثشَِ٘ث٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü
sona yaklaştırırız.
(Enam 6/49)

َُٕٞغو
ُّ َٔ َ٣ َثشَِ٘ث٣ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَزَّخ٣ ۪تَُّزَٝ
ُ َ ُْ ْتُ َؼزُٜ غ
ُ َ ْل٣ تُٞٗتج ِخ َٔث ًَث
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, yoldan çıkmalarına karşılık azaba uğrayacaklardır.

(Maide 5/86)

ْ٤ِ ثج ْتُ َؽ ۪ف
ُ ص َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ ثشِ َٓ٘ث ت٣َ ت خِ َٰثُٞ ًَزَّخَٝ تَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪تَُّزَٝ
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılarak onları görmezlikte direnenler ise o yakıcı ateşin ahalisidir!

(Araf 7/94)

َُٕٞع ََّّشػ٣َ ْْ ُٜ َِّتء َُ َؼ
ِ تُع ََّّٓشَٝ ٓثء
ِ ع
َ ْ ث ِخ ْثُ َدأَٜ َِْٛ َ  ٍ ت ََِّّٓل ت َ َخ ْز َٓٗث ت٢
َ  َٓٓث ت َ ْسَٝ
ّ  ٍر ِٓ ْٖ َٗ ِد٣َ  هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ث ك
Biz hangi kente bir nebi göndersek oranın halkını baskı ve zorluğa sokarız ki yalvarıp yakarsınlar.

(Araf 7/95)

غ َّٓشت ُء
َّ ُتَٝ ظ َٰت َخٓث َءَٗث تُع ََّّٓشت ُء
َّ ُظ ُ َّْ َخذ ََُّْ٘ث َٓ ٌَثَٕ ت
َّ َٓ ت هَ ْذُُٞهَثَٝ تْٞ َ َػل٠غَ٘رَ َـصه
َ ّة َ ِر ْتُ َف٤ِ غ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ ََّلُٛ َٝ ً ْْ خَ ْـصَرُٛ كَث َ َخ ْزَٗث
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki “Atalarımız da darlık ve bolluk
yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile varamazlar .

(Mülk 67/18)

ش٤
َ ََُّوَ ْذ ًَزَٝ
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَث
َ ٤ٌَ َ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ ۪ج تَُّز
Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim!

82

(Kalem 68/44)

ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َـُٜ عَ٘ ْغص َ ْذ ِس ُؼ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْط ََّل
ِ ٣ َٰ۪ زَت ْتُ َفذِٜج ِخ
ُ ُّ ٌَز٣ ْٖ َٓ َٝ ٢ ۪ٗكَزَ ْس
َ ط
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Araf 7/183)

ٌ ۪ َٓص١ ۪ذ٤ْ ًَ َِّٕ  ْْ تُٜ َُ ٢ ِْ۪ٓ ُ تَٝ
ٖ٤
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.
(Al-i İmran 3/178)

ت تِظْ ًٔثُٝٓ ْضدَتد٤َ ُِ ْْ ُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ  ْْ تَِّٗ َٔثِٜ  ٌْش َِّلَ ْٗلُ ِغ٤ ْْ َخُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ ت تََّٗ َٔثَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪غ َد َّٖ تَُّز
َ  ْف٣َ  ََّلَٝ
ٌ ٜ۪ ُٓ تج
ٖ٤
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler, onlara fırsat veriyor olmamızı kendileri için bir iyilik sanmasınlar. Fırsat
vermemiz, sanki günahlarını artırsınlar diyedir. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(Araf 7/184)

ٌ ش ُٓ ۪د٣
ٖ٤
ِ ص
ٌ ۪ ت ََِّّل َٗزَٞ ُٛ ِْٕ  ْْ ِٓ ْٖ ِؼَّ٘ ٍر تِٜ ِثـد
َ ِت َٓث خَٝصَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ََُٝ َ ت
Hiç düşünmezler mi ki onları doğruya çağıran arkadaşlarında delilik yoktur. O, doğruları
açıklayan bir uyarıcıdır, o kadar.
(Necm 53/2)

ََٰٟٞ  َٓث ؿَٝ ْْ ٌُ ُثـد
ِ ص
َ َٓث
َ ََّ ظ
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

(Necm 53/3)

َٰٟٞ َٜ ُ ْ٘ ِط ُن َػ ِٖ ْت٣َ  َٓثَٝ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

٠ َٰـُٞ٣ ٢
ٌ  ْـَٝ  ت ََِّّلَٞ ُٛ ِْٕ ت
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Tekvir 81/22)

ٕٞ
ِ ص
َ  َٓثَٝ
ٍ ُ٘ثـدُ ٌُ ْْ خِ َٔ ْؽ
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.
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(Tekvir 81/23)

ٖ٤
ِ ن ْتُ ُٔ ۪د
ِ ُُ ِخ ْثَّلُكَُٙوَ ْذ َس َٰتَٝ
Cebrail‟i, o açık ufukta görmüştür.

(Tekvir 81/24)

ٖ٤
ِ ٤ْ َ ْتُـ٠َِ َػَٞ ُٛ  َٓثَٝ
َ ِح خ
ٍ ۪٘ع
Muhammed, kendisine verilen gaybı kimseden saklamaz.

(Tekvir 81/25)

َ ٤ْ ؽ
ْ٤ٍ ثٕ َس ۪ؼ
َ ٍِ ْٞ َ خِوَٞ ُٛ  َٓثَٝ
ٍ ط
Bu Kur‟ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Tekvir 81/26)

َُٕٞدَٛ َْٖ ش َ ْز٣َكَث
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

َٖ٤۪ٔ َُ ت ََِّّل ِر ًْ ٌش ُِ ِْؼَثَٞ ُٛ ِْٕ ت
Kur‟ân, herkes için doğru bilginin hatırlatmasıdır.

(Sebe 34/46)

۠  ظ ُ َّْ شَصَلَ ٌَّ ُشٟكُ َشت َٰدَٝ ٠َٰ٘ ْت ِ هّٰللِ َٓعُٞٓ ُٞتـذَذٍ ت َ ْٕ شَو
ُ هُ َْ تَِّٗ َٓٔث ت َ ِػ
ثـ ِد ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِؼَّ٘ ٍر
ِ ص
ِ َٞ ظ ٌُ ْْ ِخ
َ ِت َٓث خٝ
 ٍذ٣ ۪ؽذ
َ ج
ٍ ػزَت
ٌ ۪ ت ََِّّل َٗزَٞ ُٛ ِْٕ ت
َ ١
ْ َذ٣َ َْٖ٤ش َُ ٌُ ْْ َخ٣
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."

(Araf 7/185)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ََُٝ َ ت
ْٕ َ  ت٠ػ َٰ ٓغ
َ ْٖ ِٓ َُّللا
ِ تَٞ ََّٰٔز تُغ
ِ ٌُٞ ََِٓ ٢ ۪ت كٝظ ُش
 َٓث َخَِنَ هَٝ ض
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َ ْٕ َ تَٝ ٍء٢ْ ؽ
ٍ ٣ ۪ ِ َـذ١
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َُٙط خَ ْؼذ
َ َٕ هَ ِذ ت ْهص َ َشٌُٞ َ٣
ّ َ  ْْ كَدِثُٜ ُِج ت َ َؼ
Göklerin ve yerin hâkimiyeti konusuna ve Allah‟ın yarattığı her bir şeye bakmazlar mı? Belki
de sonları yaklaşmıştır. Öyleyse Allah‟ın sözü dışında hangi söze inanacaklar?
(Casiye 45/3)

ٍ َث٣ض َ ََّٰل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْز ُِ ِْ ُٔإ
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ِت َِّٕ ك
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde göstergeler olduğu kesindir.
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(Casiye 45/4)

ُّ ُد٣َ  َٓثَٝ ْْ ٌُ  خ َِْ ِو٢ ۪كَٝ
ٌ ٣َ ط ِٓ ْٖ ٓدَتخَّ ٍر َٰت
َُٕٞ٘ ِهُٞ٣ ٍّ ْٞ َثز ُِو
Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için göstergeler vardır.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ت
ِ َٔٓ غ
َض َخ ْؼذ
ِ تخ ِص ََل
 َٓٓث ت َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ثس
َ  ْتَّلَ ْسِٚ ث ِخ٤َ م كَث َ ْـ
ٍ ثء ِٓ ْٖ ِس ْص
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّف ت
ٌ َ٣َثؾِ َٰت٣تُش
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َثز ُِو
ِ ص ۪ش
ْ َ شَٝ ثَٜ ِشْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgarların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için göstergeler
vardır.

(Casiye 45/6)

ٍ ٣ ۪ ِ َـذ١
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ۪ٚث ِش٣َ  َٰتَٝ َِّللا
ط َخ ْؼذَ ه
ثزُ ه٣َ ِش ِْ َي َٰت
ّ َ ن كَ ِدث
ِ ّ  َْي ِخ ْثُ َف٤ََِث َػَُِّْٛٞللاِ َٗص
Bunlar Allah‟ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah‟a ve ayetlerine güvenmedikten sonra
artık hangi söze güvenecekler?

(Araf 7/186)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ َزَ ُس٣َٝ َُُٚ ١ِ
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗث٤غ ْـ
ع ِِ َِ ه
َ َثدٛ َّللاُ كَ ََل
Allah‟ın sapık saydığını, kimse doğru yolda göremez. O, onları azgınlıkları içinde bocalar halde
bırakır.
(Nisa 4/51)

َّ َٝ س
ُ تُطث
َٖ٣ َ۪ٕ َُِِّزَُُُٞٞو٣َٝ ز
ِ ٞؿ
ِ َٕ ِخ ْثُ ِؽ ْدُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ج
ِ دًث َِٖٓ ْتُ ٌِصَث٤ت ٗ َ۪صُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ تَُّز٠َُِتََُ ْْ ش َ َش ت
ً ع ۪د
َل٤
َ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ َِٖٓ تَُّزٟ َٰذْٛ َ  ۬ ُإ ََّٓل ِء تٛٓ َٰ تًَٝلَ ُش
Allah‟ın Kitabı‟ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte
direnen kâfirleri memnun etmek için "Bunların yolu, Müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.

(Nisa 4/52)

شت٤
َ ِْؼَ ِٖ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َُّللا
 ُْ هُٜ َََٖ٘ َُؼ٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّزٝ۬ ُ ت
ً ُ ٗ َ۪صَُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ش َ ِؽذ
Onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kimi dışlarsa sen ona yardım edecek birini göremezsin.
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(Araf 7/187)

َٞ ُٛ ث ت ََِّّلَٜٓ  ْه ِصَٞ ُِ ثَٜ ٤ِّ۪ ُ َؽ٣  ََّل٢ّث ِػ ْ٘ذَ َس ۪خَٜ ُٔ ِْ ث هُ َْ تَِّٗ َٔث ِػَٜ ٤ ََّٰثَٕ ُٓ ْشع٣َغث َػ ِر ت
َّ ُٗ ََي َػ ِٖ تَُِٞٔ ْغـ٣َ
ْ َُِظَو
ث هُ َْ تَِّٗ َٔثَٜ ْ٘  َػ٢
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ِس ك
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
ٌّ ٗ ََي ًَثََّٗ َي َـ ِلََُِٞٔ ْغـ٣ ً ٌُ ْْ ت ََِّّل خَ ْـصَر٤ ۪ض ََّل شَأْش
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ثط ََّل
ث ِػ ْ٘ذَ هَٜ ُٔ ِْ ِػ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ َش تَٝ َِّللا
Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki “Onun bilgisi sadece
Rabbimdedir. Vakti gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne
çökmüştür. Size gelişi ansızın olacaktır.” Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De
ki “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.”
(Lokman 31/34)

َ ٤َُ٘ ِ َّض ٍُ ْتُـ٣َٝ ػ ِر
ظ َٓثرَت
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ تََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
ت َِّٕ ه
ٌ  َٗ ْل١ َٓث ش َ ْذ ۪سَٝ ّ ْتَّلَ ْس َـ ِث٢ِ ْؼَِ ُْ َٓث ك٣َ َٝ ْط
َ غث
َ ِح
ش٤
ُ ش َ ٌْغ
ٍ  ِ ت َ ْس١
ٌ  ٌْ خ َ۪د٤ َِّ۪للاَ َػ
زُ ت َِّٕ هُٞٔ َ ض ش
ٌ  َٗ ْل١ َٓث ش َ ْذ ۪سَٝ ؿذًت
ّ َ ظ خِث
Kıyamet saati ile ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunanı o bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Naziat 79/42)

ثَٜ ٤ ََّٰثَٕ ُٓ ْشع٣َغث َػ ِر ت
َّ ُٗ ََي َػ ِٖ تََُِٞٔ ْغـ٣
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

ثَٜ ٣س ِٓ ْٖ ِر ًْ َٰش
َ ْٗ َ ْ ت٤
َ ۪ك
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

ثَٜ ٤ ََٰٜ َس ِخّ َي ُٓ ْ٘ص٠َُِٰ ت
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.

(Naziat 79/45)

ثَٜ ٤ ْخ َٰؾ٣َ ْٖ َٓ س ُٓ ْ٘ز ُِس
َ ْٗ َ تَِّٗ َٓٔث ت
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.

(Naziat 79/46)

ثَٜ ٤ َٰظف
ُ ْٝ َ َّرً ت٤ػ ِؾ
َ ت ت ََِّّلُٞٓ ِْ َدع٣َ ْْ َُ ثَٜ َْٗٝ  َش٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ًَََّٗث
İnsanlar onu gördükleri gün, bu dünyada bir akşam ya da bir gündüz vakti kadar kalmış gibi olurlar.

(Hac 22/1)

ٌْ ٤ ٌء َػ ۪ظ٢ْ ؽ
َ غث َػ ِر
َّ ُت َسخَّ ٌُ ْْ ت َِّٕ صَ ُْضَ َُرَ تُٞثط تشَّو
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.
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(Hac 22/2)

ْ ظ َؼ
ٟش َ َشَٝ ثَٜ َِْٔ ز َـ ْٔ ٍَ َـ
ِ ع ُغ ًُ َُّ رَت
َ َ شَٝ س
َ ظ َؼ ٍر َػ َّٓٔث ت َ ْس
ِ  َُ ًُ َُّ ُٓ ْشَٛ ث ش َ ْزَٜ َْٗٝ  َّ ش َ َشْٞ ٣َ
ٌ ذ٣ ۪ؽذ
َ َِّللا
ُ  ْْ ِخُٛ  َٓثَٝ ٟع ٌَ َٰثس
ُ ثط
تج ه
َ َ َُٰ ٌِ َّٖ َػزَٝ ٟغ ٌَ َٰثس
َ َُّ٘ت
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah‟ın azabı onları iyice sarar.

(Araf 7/188)

َٓ ظ ًّشت ت ََِّّل َٓث
َِٖٓ ُْح ََّل ْعص َ ٌْع َ ْشز
ؽث َء ه
َ  ََّلَٝ  َٗ ْلؼًث٢هُ َْ ََّٓل ت َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َ ٤َ ًُ ْ٘سُ ت َ ْػَِ ُْ ْتُـْٞ ََُٝ َُّللا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َش ُِو٤
ُّٓ ُ ت٢
َّ َٓ  َٓثَٝ  ِْش٤ْتُ َخ
ٌ خَ ۪ؾَٝ ش٣
ٌ ۪ ُء ت ِْٕ تَٗ َ۬ث ت ََِّّل َٗزٞغ
َ ِ٘غ
De ki “Allah, gerekeni yapmadıkça kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye
gücüm yetmez. Eğer gizli şeyleri bilsem, daha çok malım olurdu, bana bir kötülük de
dokunmazdı. Ben, inanıp güvenen bir topluluğu sadece uyarmak ve müjdelemekle görevliyim.”
(Enam 6/50)

 ََِٓ ٌي ت ِْٕ تَش َّ ِد ُغ ت ََِّّل٢ّ۪ٗ ِ ٍُ َُ ٌُ ْْ تُٞ ََّٓل تَهَٝ ْح
 خ ََٓضت ِب ُٖ ه١ ۪ ٍُ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذُٞهُ َْ ََّٓل تَه
َ ٤َ ََّٓل ت َ ْػَِ ُْ ْتُـَٝ َِّللا
ٓ َٰ ُ٣ َٓث
َٕٝش تَكَ ََل شَصَلَ ٌَّ ُش٤
ُ  ْتُدَ ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْتَّلَػ١ِٞ َ َ ْغص٣ ََْ ٛ َْ ُ ه٢
َّ َُِ ت٠ـٞ
De ki “Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gizli bilgileri de bilmem. Size, ben bir meleğim de
demiyorum. Bana ne vahyedilirse ben ona uyarım.” De ki “Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez
misiniz?”

(Yunus 10/49)

 ْْ كَ ََلُٜ َُِّللاُ ُِ ٌُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر ت َ َؼ ٌَ تِرَت َٓؼث َء ت َ َؼ
َٓ  ََّل َٗ ْلؼًث ت ََِّّل َٓثَٝ ظ ًّشت
ؽث َء ه
َ ٢هُ َْ ََّٓل ت َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َُٕٞٓ َ ْغص َ ْو ِذ٣  ََّلَٝ ًعث َػر
َ ََٕٝ ْغصَأ ْ ِخ ُش٣
De ki “Allah, gerekeni yapmazsa kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Her
toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelmişse bir süreliğine de olsa erteleyemezler. Eğer gelmemişse öne de
alamazlar.”

(Kehf 18/110)

ّ۪ٚت ُِ ٓوَث َء َس ِخٞ ْش ُؼ٣َ َٕتـذٌ كَ َٔ ْٖ ًَث
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ تُٜ َُِٰ  تََّٗ َٓٔث ت٢
َّ َُِ ت٠ ٓ َٰـُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ تَِّٗ َٓٔث تَٗ َ۬ث خَؾ ٌَش ِٓع
۪ ٓ ت َ َـذًتُّٚ ْؾ ِش ْى خِ ِؼدَثدَذِ َس ِخ٣  ََّلَٝ صث ُِ ًفث
َ َ ْؼ َٔ َْ َػ َٔ ًَل٤ِْ َك
De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O‟na ortak saymasın."

(Ahkaf 46/9)

ٓ َٰ ُ٣  ََّل ِخ ٌُ ْْ ت ِْٕ تَش َّ ِد ُغ ت ََِّّل َٓثَٝ ٢ُ ْل َؼ َُ ۪خ٣  َٓث١ َٓٓث ت َ ْد ۪سَٝ َِ ع
٢
ً هُ َْ َٓث ًُ ْ٘سُ خِ ْذ
ُ تُش
ُّ َِٖٓ ػث
َّ َُِ ت٠ـٞ
ٌ ش ُٓ ۪د٣
ٖ٤
ٌ ۪ َٓٓث تَٗ َ۬ث ت ََِّّل َٗزَٝ
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.
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(Araf 7/189)

ث كََِ َّٔث شَـَ هَٜ ٤ْ َُِ ْغ ٌَُٖ ت٤َ ُِ ثَٜ  َؼْٝ َث صَٜ ْ٘ ِٓ ََ  َؼ َؼَٝ تـذَ ٍذ
ْ ََِٔ ث َـَٜ ٤ؾ
س
ِ َٝ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ١ ۪ تَُّزَٞ ُٛ
ْ ََِ۪ كََِ َّٓٔث تَظْوٚز ِخ
ْ لًث كَ َٔ َّش٤ َ۪ـ ْٔ ًَل خَل
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ ََُ٘ صث ُِ ًفث
ت هَٞ س دَ َػ
َ صََ٘ث٤ْ َ  َٔث َُةِ ْٖ َٰتشُٜ ََّّللاَ َسخ
َّ ُت
َٖ٣ؾث ًِ ۪ش
Sizleri bir tek nefisten, döllenmiş yumurtadan yaratan O‟dur. Eşini de o nefisten yarattı ki biri
diğerinin yanında rahat etsin. Erkek onu sarınca hafif bir yük yüklenir. Onunla gezip dolaşır.
Yükü ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah‟a yalvarır; “Bize iyi bir evlat verirsen, görevlerini
yerine getirenlerden olacağız” derler.
(Rum 30/20)

َٕٝج ظ ُ َّْ تِ ٓرَت ت َ ْٗص ُ ْْ َخؾ ٌَش ش َ ْ٘صَؾ ُِش
ٍ ۪ ٓ ت َ ْٕ َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ش ُ َشتِٚثش٣َ  ِٓ ْٖ َٰتَٝ
Sizi topraktan yaratmış olması Allah‟ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz bir insansınız,
dolaşıyorsunuz.

(Rum 30/21)

ً َس ْـ َٔرَٝ ً دَّذَٞ َٓ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َؼ َؼ ََ َخَٝ ثَٜ ٤ْ َُِت تُٞ٘ٓ ٌُ ت ًؼث ُِص َ ْغَٝ ۪ ٓ ت َ ْٕ َخَِنَ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ت َ ْصٚث ِش٣َ  ِٓ ْٖ َٰتَٝ
ٍ َث٣ َٰر ُِ َي َ ََّٰل٢ ۪ت َِّٕ ك
ََٕٝصَلَ ٌَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َز ُِو
Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması da Allah‟ın
ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

(Araf 7/190)

ُ َُُٚ صث ُِ ًفث َؼ َؼ ََل
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ َّللاُ َػ َّٔث
 ه٠َُ َٔث كَصَؼَثُٜ ٤ َٓٔث َٰت َٰش٤ ۪ؽ َش ًَٓث َء ك
َ  َٔثُٜ ٤كََِ َّٓٔث َٰت َٰش
Onlara iyi bir evlat verince de verdiği şey hakkında Allah‟a ortaklar oluştururlar. Allah, onların
ortak saydıklarından uzaktır.
(Zümer 39/8)

تٞػ
ُ َٕغث
ُٓ  ْذ٣َ َٕ َٓث ًَث٢ِ
ِْ ظ
َّ َٓ تِرَتَٝ
َ ْٗ تَّل
َ ُ َٗغْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔرَُٚ ََّٞ  ظ ُ َّْ ِترَت خِٚ ٤ْ َُِدًث ت٤ ُ۪٘ٓ َُّٚظ ٌّش دَ َػث َسخ
َۗ ً َِ۪۪ هُ َْ ش َ َٔص َّ ْغ ِخ ٌُ ْل ِش َى هِِٚ ٤ع ۪د
ج
ْ َ َل تَِّٗ َي ِٓ ْٖ ت٤
ِ ص َفث
ِ ُ٤ُِ  َؼ َؼ ََ ِ هّٰللِ ت َ ْٗذَتدًتَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْدِٚ ٤ْ َُِت
َ ْٖ ع ََّ َػ
ثس
ِ َُّ٘ت
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da Allah‟a benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah‟ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kafirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.”

(Araf 7/191)

َّۘ ُُ ْخَِو٣ ْْ َُٛٝ ْـث٤ؽ
َٕٞ
ًٔ َ َ ْخُِ ُن٣ َٕ َٓث ََّلًُٞ ُ ْؾ ِش٣َت
Hiçbir şeyi yaratamayan ama kendileri yaratılmış olanları mı ortak sayıyorlar?
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(Rad 13/16)

ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ ٓث َء ََّل٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ تِٚٗ ُٝ َّللاُ هُ َْ تَكَثش َّ َخ ْزش ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ تَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسجُّ تُغ
ض هُ َِ ه
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ش َ ْغصٛ ّْ َ ش ت٤
ُتُظُِ َٔثز
ُ  ْتُدَ ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْتَّلَػ١ِٞ َ َ ْغص٣ ََْ ٛ َْ ُظ ًّشت ه
َ  ََّلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًثِٜ َِّلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِت ِ هّٰللَُِٞس ت َ ّْ َؼؼٞ
ٍء٢َ
 ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْتُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَصَؾَثخٚت ًَخ َِْ ِوُٞؽ َش ًَٓث َء َخَِو
ُ ُُّ٘تَٝ
ْ َّللاُ خَث ُِ ُن ًُ َِّ ؽ
ثس
ِ َٞ ُ ْتَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َتـذ ُ ْتُو
Onlara: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” diye sor ve de ki: "Allah‟tır!". Bir de şunu sor: “Allah ile aranıza,
kendilerine bir fayda sağlamaya da bir zararı gidermeye de gücü yetmeyen veliler mi koydunuz?” De ki: “Hiç
kör ile gören ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu?" Yoksa onlar Allah‟a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar
bulmuşlar da onların yarattıklarını Allah‟ın yarattıklarına mı benzetmişler? Onlara de ki: “Her şeyin yaratıcısı
Allah‟tır. O, bir tektir, her şeyi emri altına almıştır.”

(Furkan 25/3)

 ََّلَٝ ظ ًّشت
َ ََُٕٞ ْخُِو٣ رً ََّلَٜ ُِ ۪ ٓ َٰتُِٚٗٝت ِٓ ْٖ دُٝتش َّ َخزَٝ
َ ْْ ِٜ َٕ َِّلَ ْٗلُ ِغٌُٞ ِِ ْٔ َ٣  ََّلَٝ َُُٕٞ ْخَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔث٤ؽ
ُ ُٗ  ََّلَٝ ً ذٞ٤َٰ  ََّل َـَٝ شًثْٞ َٓ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ  ََّلَٝ َٗ ْلؼًث
ستٞ
ً ؾ
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

(Araf 7/192)

َٕٝص ُش
ْ َٗ ْْ ُٜ َُ َُٕٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣  ََّلَٝ
ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ ُ ََّٓل ت َ ْٗلَٝ ص ًشت
Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.
(Enbiya 21/98)

َُٕٝ ِتسدَٝ ثَٜ َُ ْْ ُ َّ٘ َْ ت َ ْٗصَٜ ح َؼ
ُ ص
ٕ هُٝ
َ َّللاِ َـ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ َٓث ش َ ْؼدُذَٝ ْْ ٌُ َِّٗت
Hem siz, hem de Allah ile aranıza koyarak kulluk ettikleriniz cehennem odunudur. Siz oraya gireceksiniz.

(Enbiya 21/99)

َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ ًُ ٌَّ كَٝ َثُٛٝ َسدَٝ رً َٓثَٜ ُِ  ۬ ُإ ََّٓل ِء َٰتٛٓ َٰ َٕ ًَثْٞ َُ
Bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada, ölümsüz olacaklardır.

(Araf 7/193)

َُٕٞثٓص
ُ ت ِْٕ ش َ ْذَٝ
ِ ص
َ ْْ ًُ َُٞص َّ ِدؼ٣  ََّلٟ َٰذُٜ ُ ْت٠َُُِ ْْ تٛٞػ
َ ْْ ُ  ْْ ت َ ّْ ت َ ْٗصُٛ ُٞٔ ُ شْٞ  ٌُ ْْ تَدَ َػ٤ْ َِت ٌء َػَٞٓ ع
Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Çağırsanız da sessiz kalsanız da sizin için birdir.
(Bakara 2/6)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََّلُٛ  ْْ ت َ ّْ َُ ْْ ش ُ ْ٘ز ِْسُٜ َ  ْْ َءت َ ْٗزَ ْسشِٜ ٤ْ َِت ٌء َػَٞٓ ع
َ تَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
Kâfirleri ister uyar ister uyarma, onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.
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(Bakara 2/7)

ٓ
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ٌ  َّۘذَٝث
َخص َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ت َ ْخ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ ع ْٔ ِؼ
ِ ص
َ  ْْ ِؿؾِٛ ثس
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Araf 7/194)

َٖ٤ ۪صثدِه
ُ َّللاِ ِػدَثدٌ ت َ ْٓعَثُُ ٌُ ْْ كَث ْد
ٕ هُٝ
َ ْْ ُ ت َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘صُٞد٤َ ْغص َ ۪ؽ٤ِْ َ ْْ كُٛ ٞػ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ش َ ْذػ٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Dedikleriniz içinize
yatıyorsa onlara seslenin de size cevap versinler.
(Fatır 35/14)

ََٕٝ ٌْلُ ُش٣  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣َٝ ْْ ٌُ َُ تُٞت َٓث ت ْعص َ َؽثخُٞع ِٔؼ
ُ ت ِْٕ ش َ ْذ
َ ْٞ ََُٝ ْْ ًُ ت دُ َػٓث َءَُٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ََّلُٛ ٞػ
ش٤
ٍ َُ٘دِّة ُ َي ِٓعْ َُ خ َ۪د٣  ََّلَٝ ْْ ٌُ ًِ ِخؾ ِْش
Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler: Kıyamet gününde de sizin onları ortak
saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi haber veremez.

(Araf 7/195)

ٌ َ ْْ َٰترُٜ َُ ّْ َ  َّۘث تَٜ َٕ ِخْٝص ُش
ُ َد ِْط٣  ٍذ٣ْ َ  ْْ تُٜ َُ ّْ َ  َّۘث تَٜ َٕ ِخٞؾ
ُ ْٔ َ٣ ٌَ  ْْ ت َ ْس ُؼُٜ ََُت
ٕت
ِ ُد٣ ٌٖ ُ٤ ْْ ت َ ْػُٜ َُ ّْ َ  َّۘث تَٜ َٕ ِخٞؾ
ُ تٞػ
ٕٝ
ُ ث هُ َِ ت ْدَٜ َِٕ خَُٞ ْغ َٔؼ٣
ِ ٕ كَ ََل ش ُ ْ٘ ِظ ُشُٝ
ِ ذ٤ً۪ َّْ ُ ؽ َش ًَٓث َء ًُ ْْ ظ
Ayakları mı var ki yürüsünler; elleri mi var ki tutsunlar; gözleri mi var ki görsünler; kulakları
mı var ki dinlesinler. De ki “Çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun; hiç göz açtırmayın.”
(Hud 11/55)

ٕٝ
ِ ؼًث ظ ُ َّْ ََّل ش ُ ْ٘ ِظ ُش٤۪ٔ  َؼ٢ ُ۪ٗٝذ٤ٌ۪ َ۪ كِٚٗ ُِٝٓ ْٖ د
“Allah ile aranıza koyduklarınızdan uzağım. Haydi, hep birlikte bana tuzak kurun. Hiç göz açtırmayın.”

(Hud 11/56)

٠َِٰ  َػ٢ّث ت َِّٕ َس ۪خَٜ  ِص٤َ َثص
 ه٠َِ ًَّ ِْسُ َػَٞ َ  ش٢ّ۪ٗ ِت
ِ ٘ َٰت ِخزٌ ِخَٞ ُٛ  َس ِخّ ٌُ ْْ َٓث ِٓ ْٖ ٓدَتخَّ ٍر ت ََِّّلَٝ ٢َّّللاِ َس ۪خ
ْ٤ٍ ۪ص َشتغٍ ُٓ ْغصَو
ِ
“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a güvenip dayandım. O‟nun eli altında olmayan hareketli
tek canlı yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir /hep doğru ola.”

(Araf 7/196)

َٖ٤صث ُِ ۪ف
َّ ُ ت٠ََُّٞ َ َص٣ َٞ َُٛٝ ثج
 ه٢
َ َّۘ َ  ٗ ََّض ٍَ ْتُ ٌِص١ َّ۪للاُ تَُّز
َ ّ٤ِ ُِ َٝ َِّٕ ت
Benim velim, bu Kitabı indiren Allah‟tır. O, iyilere velilik eder.
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(Bakara 2/257)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُؼ٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّز٢
َه
ُْ ُٛ َٓث ۬ ُؤ٤ُِ ْٝ َ ت تَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪تَُّزَٝ سٞ
ِ تُظُِ َٔث
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ٠َُِس تٞ
َّ
ُ تُطث
َُٕٝث خَث ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثس
ِ تُظُِ َٔث
ُ ص َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ ز ت
ِ َُّ٘ثج ت
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ تُٜ َُٗٞ ْخ ِش ُؼ٣ ُزٞؿ
İnanıp güvenenlerin velisi Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velisi ise azgınlardır;
onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Araf 7/197)

َٕٝص ُش
ْ َٗ َُٕٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣ ۪ ََّلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ش َ ْذػ٣ ۪تَُّزَٝ
ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ ُ ََّٓل ت َ ْٗلَٝ ْْ ًُ ص َش
Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız; size yardım etmek şöyle dursun, kendilerine
bile yardım edemezler.
(Enbiya 21/43)

َُٕٞص َفد
ْ ُ٣  ْْ َِّٓ٘ثُٛ  ََّلَٝ ْْ ِٜ ص َش ت َ ْٗلُ ِغ
ْ َٗ َُٕٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣ َِٗ٘ث ََّلُٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ ُرٌ ش َ َْٔ٘ؼَٜ ُِ  ْْ َٰتُٜ َُ ّْ َ ت
Yoksa onları bize karşı koruyacak ilahları mı var? Onların ilahları, ne kendi şahıslarına fayda sağlayabilecek
durumdadırlar ne de bizden yakınlık görebilirler.

(Araf 7/198)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ ٣ش َ َٰشَٝ تُٞ ْغ َٔؼ٣َ  ََّلٟ َٰذُٜ ُ ْت٠َُُِ ْْ تٛٞػ
َْٕٝص ُش
ُ ت ِْٕ ش َ ْذَٝ
ِ ُد٣  ْْ ََّلُٛ َٝ  َْي٤ََُِٕ تٝظ ُش
Onları doğru yola çağırsan seni dinlemezler. Sana baktıklarını görürsün, oysa onlar göremezler.
(Hud 11/20)

ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْتَّلَ ْس٢َِٖ ك٣ت ُٓ ْؼ ِؽ ۪ضٌُُٞٗٞ َ٣ ْْ َُ  َُٰةِ َيٝ۬ ُ ت
ُ عث َػ
َ ُ٣ َٓث ِۢ َء٤ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ت
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓث ًَثَٝ ض
َْٕٝص ُش
َّ َُٕ تُٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣ تُٞٗتج َٓث ًَث
ُ َ ُْ ْتُ َؼزُٜ َُ
ِ ُد٣ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları da olmaz. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül edemezler; görebilecek durumda da
değillerdir.

(Kehf 18/101)

َٓ  ِؿ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُ٘٤َس ت َ ْػ
ْ َٖٗ ًَث٣ ۪تََُّز
ع ْٔؼًث
َ َُٕٞؼ٤َ ْغص َ ۪ط٣ ت ََّلُٞٗ ًَثَٝ ١طثءٍ َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
Kafirler, gözleri perdeliymiş gibi zikrimden uzak duran ve onu dinlemeye bile dayanamayan kimselerdir.

(Araf 7/199)

َٖ٤ ِِ۪ٛ ض َػ ِٖ ْتُ َؽث
ْ تَػ ِْشَٝ ف
ِ أْ ُٓ ْش خِ ْثُؼُ ْشَٝ َٞ ُخ ِز ْتُؼَ ْل
Af yolunu tut, iyiliği emret; kendini bilmezlerden de yüz çevir.
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(Fussilet 41/34)

ٌ ذُٝ َػذَ َتَٚ٘٤ْ  َخَٝ ٘ ََي٤ْ َ خ١ ۪غ ُٖ كَ ِثرَت تَُّز
َّ ُ ََّل تَٝ ُغَ٘ر
َ  ت َ ْـ٢
َ  ْتُ َف١ِٞ َ  ََّل ش َ ْغصَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ةَرُ تِ ْدكَ ْغ ِخثَُّص٤ِ غ
ٌْ ٤۪ٔ  َـ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗث
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Fussilet 41/35)

ّ ٍ  َـُٝث ت ََِّّل رَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓثَٝ تٝص َد ُش
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ث ت ََِّّل تَُّزَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓثَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu başarı büyük bir seviye kazanmış olanlardan başkasına
verilmez.

(Fussilet 41/36)

ٌ ثٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ت٣َ تِ َّٓثَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْتُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ تَٞ ُٛ َُِّٚٗثّٰللِ ت
ؽ كَث ْعص َ ِؼ ْز ِخ ه
ِ ط
Eğer şeytandan bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah‟a sığın. Çünkü Allah, dinler ve bilir.

(Araf 7/200)

ٌ ثٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ َُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ت٣ تِ َّٓثَٝ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
ؽ كَث ْعص َ ِؼ ْز خِ ه
َ َُِّٚٗثّٰللِ ت
ِ ط
Şeytandan sana ilişkileri bozacak bir fısıltı gelirse hemen Allah‟a sığın. Çünkü O, dinler ve bilir.
(Enam 6/112)

ط
۪ ُ٣ ِّٖ  ْتُ ِؽَٝ تَّل ْٗ ِظ
۪ َ٤ؽ
َ تًُّٝ  ٍ َػذ٢
ُ  خَ ْؼ٢ـٞ
ٍ  خَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ تُٜ ع
ِ ْ َٖ٤ثغ
ّ  ًَ َٰز ُِ َي َؼ َؼ َِْ٘ث ُِ ٌُ َِّ َٗ ِدَٝ
ُ ٍِ ْٞ َف ْتُو
َٓ ْٞ ََُٝ ستٝ
ََٕٝ ْلص َ ُش٣  َٓثَٝ ْْ ُٛ ُ كَزَ ْسَُِٙٞؽث َء َسخ َُّي َٓث كَؼ
ً ؿ ُش
َ ُص ْخ ُش
İşte böyle. Her nebiye, insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler
fısıldarlar. Gerekeni Rabbin yapsa bunu yapamazlar. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

(Enam 6/113)

َٰ ْ َِٕ خُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََّل٣ ۪ ت َ ْكـِذَذ ُ تَُّزِٚ ٤ْ َُِ ت٠ص َٰ ٓـ
َُٕٞ ْْ ُٓ ْوص َ ِشكُٛ ت َٓثَُٞ ْوص َ ِشك٤ُِ َٝ ُْٙٞ ظ
ْ َ  ُِصَٝ
َ َ ْش٤ُِ َٝ ِثَّل ِخ َشذ
Bunun bir sebebi de Ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını
işlemeye devam etsinler diyedir.

(Hac 22/52)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ت٠َ ت َ ُْو٠ ٍ ت ََِّّٓل تِرَت ش َ َٔ ٓ٘ه٢
ُ ط
غ ُخ
ُ ع َِْ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َي ِٓ ْٖ َس
َ ْ٘ َ٤َ۪ كَِّٚص٤ِْ٘ٓ ُ  ت٢ٓ ۪ثٕ ك
َ  َٓٓث ت َ ْسَٝ
ّ  ََّل َٗ ِدَٝ ٍٍ ٞع
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ت٢ُ ِْ ِو٣ َّللاُ َٓث
ُ ط
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َِ۪ٚثش٣َّللاُ َٰت
ُ ْف ٌِ ُْ ه٣ َّْ ُ ثٕ ظ
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.
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(Hac 22/53)

َّ َِّٕ تَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞ ِر ه٤َ  ْتُوَث ِعَٝ ض
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ت٢ُ ِْ ِو٣  ْؽ َؼ ََ َٓث٤َ ُِ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِخُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ثٕ ِكصَْ٘رً َُِِّز
 ٍذ٤م خَ ۪ؼ
ٍ  ِؽوَث٢ َُ۪ل
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Zalimler, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

(Hac 22/54)

ث ِدَٜ َُ ََّللا
َ ۪ كَص ُ ْخ ِدٚت ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٤َُ ْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َس ِخّ َي كََّٚٗت ْتُ ِؼ ِْ َْ تُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ ْؼَِ َْ تَُّز٤َ ُِ َٝ
ت َِّٕ هَٝ ْْ ُٜ ُخُُُِٞ هَُٚ س
ْ٤ٍ ۪ص َشتغٍ ُٓ ْغصَو
ِ ٠َُِٰ ت تَُٞٓ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّز
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, ayetlerin Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu
bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru
bir yola yönlendirir.

(Felak 113/1)

ن
ُ َ هُ َْ ت
ِ ََِر ُ ِخ َشجّ ِ ْتُلٞػ
De ki: “Sığınırım, bölerek yaratma işinin Rabbine!

(Felak 113/2)

َِٓ ْٖ ؽ ِ َّش َٓث َخَِن
Yarattıklarının şerrinden,

(Felak 113/3)

ح
َ َهَٝ ن تِرَت
ٍ  ِٓ ْٖ ؽ ِ َّش ؿَث ِعَٝ
Bastırdığı zaman gecenin şerrinden,

(Felak 113/4)

 ْتُؼُوَ ِذ٢ز ِك
ِ  ِٓ ْٖ ؽ ِ َّش تَُّ٘لَّثظَثَٝ
İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden,

(Nas 114/1)

ثط
ُ َ هُ َْ ت
ِ َُّ٘ر ُ ِخ َشجّ ِ تٞػ
De ki: “Sığınırım insanlığın Rabbine,

(Nas 114/2)

ثط
ِ ََُّ٘ٓ ِِ ِي ت
İnsanlığın hükümdarına,

(Nas 114/3)

ثط
ِ َُّ٘ تِٚ َُِٰ ت
İnsanlığın İlahına!
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(Nas 114/4)

ثط
ِ َّ٘تط ْتُ َخ
ِ َٞ  ْعَٞ ُِٓ ْٖ ؽ ِ َّش ْت
Sinsice kötülükler fısıldayanların şerrinden sığınırım.

(Nas 114/5)

ثط
ُ ٢ ۪ط ك
ِ َُّ٘س تُٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ٣ ١ ۪تََُّز
ِ صذ
O vesveseyi insanların içine sokar.

(Nas 114/6)

ثط
ِ َُّ٘تَٝ َِٖٓ ْتُ ِؽَّ٘ ِر
Cinden de olur, insandan da.

(Araf 7/201)

َ ٤ْ ؾ
َٓ ْْ ُٜ غ
َّ ُق َِٖٓ ت
َْٕٝص ُش
َّ َٓ ت تِرَتْٞ ََٖ تشَّو٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
ٌ ِغثب
ِ  ْْ ُٓدُٛ ت كَ ِثرَتٝثٕ شَزَ ًَّ ُش
ِ ط
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlar, Şeytan vesvesesinden etkilenince doğru bilgiyi hatırlar,
hemen gerçeği görürler.
(Al-i İmran 3/135)

َ ْٝ َ ؾرً ت
َ ْـ ِل ُش٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ۪ۖ ِٜ  ِخُُٞٗت ُِزَّٝللاَ كَث ْعص َ ْـلَ ُش
َ ثـ
ِ َت كَُِٖٞ تِرَت كَ َؼ٣ ۪تَُّزَٝ
ت هٝ ْْ رَ ًَ ُشُٜ غ
َ ُت ت َ ْٗلُٞٔٓ َِظ
۪ۖ ج ت ََِّّل هٞ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ َُٛٝ تُِٞ َٓث كَ َؼ٠َِٰ ت َػٝص ُّش
ِ ُ٣ ْْ ََُٝ َُّللا
َ ُُّٗتُز
Eğer bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse Allah'ı hatırlar ve günahlarının
bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de yaptıkları yanlışta, bile bile
direnmezler.

(Araf 7/23)

َ هَ َثَّل َسخََّ٘ث
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْتُخَث ِع ۪شٌُٞ ََُ٘ ش َ ْش َـ َْٔ٘ثَٝ ت ِْٕ َُ ْْ ش َ ْـ ِل ْش ََُ٘ثَٝ غَ٘ث
َ ُظَِ ْٔ َٓ٘ث ت َ ْٗل
Dediler ki “Rabbimiz! Biz ne ettikse kendimize ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlere karışır
gideriz.”

(Kasas 28/15)

۪ٚ َؼ ِص٤ ۪زَت ِٓ ْٖ ؽَٰٛ ِٕ َّۘ َ ْوصَصِ ََل٣ ِْٖ ٤َِث َس ُؼَٜ ٤ ۪ َؼذَ كَٞ َث كَٜ ِِ ْٛ َ ٖ َؿ ْلَِ ٍر ِٓ ْٖ ت٤
ِ  ۪ـ٠َِٰ َ٘رَ َػ٣ ۪دَ َخ ََ ْتُ َٔذَٝ
َٰ َ كَو٠ َٰعُٞٓ ُٙ َ ًَضَٞ َ۪ كُِٙٝ ّ ػذ
٠ع
َ ْٖ ِٓ ١ ۪ تَُّز٠َِ۪ َػِٚؼَص٤ ِٓ ْٖ ۪ؽ١ ُ۪ تَُّزَ۪ٚ كَث ْعصَـَثظُِٙٝ ّ زَت ِٓ ْٖ َػذَٰٛ َٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُزَت ِٓ ْٖ َػ َٔ َِ تَٰٛ ٍَ  هَثِٚ َّۘ ٤ْ ََِػ
ٌ ع ٌَّ ُٓ ۪د
ٖ٤
ِ ُٓ ٌُّٝ ُ َػذَِّٚٗثٕ ت
ِ ط
Musa halkın fark edemeyeceği bir sırada şehre girdi. İki kişinin öldüresiye kavga ettiklerini gördü; biri kendi
tarafından, diğeri düşman olan taraftandı. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı Musa‟dan yardım istedi. Musa
ona bir yumruk attı ve adamın işini bitirdi. Dedi ki: “Bu, şeytanın işidir; o insanı yoldan çıkaran açık bir
düşmandır”.
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(Kasas 28/16)

َ ٢ّ۪ٗ ِهَث ٍَ َسجّ ِ ت
ُْ ٤تُش ۪ـ
َّ سٞ
ُ ُ ْتُـَلَٞ ُٛ َُُِّٚٗ تَُٚ  كَـَلَ َش٢ ُ۪  كَث ْؿ ِل ْش٢ظَِ ْٔسُ َٗ ْل ۪غ
“Rabbim! Ben, kendimi kötü duruma soktum; beni bağışla” dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o bağışlaması
çok, ikramı bol olandır.

(Araf 7/202)

َٕٝص ُش
ِ ُ ْو٣  ِ ظ ُ َّْ ََّل٢
ّ َ ْتُـ٢ِ ْْ كُٜ ََُّٗٝ ُٔذ٣ ْْ ُٜ ُٗتَٞ ت ِْخَٝ
Şeytanların kardeşleri ise bunları azgınlığa sürüklerler. Sonra ellerinden geleni artlarına
koymazlar.
(Araf 7/175)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُُ تٚث كَثَشْدَ َؼَٜ ْ٘ ِٓ غَِ َخ
ُ ط
َٖ٣ٝثٕ كَ ٌَثَٕ َِٖٓ ْتُـ َ۪ث
َ ْٗ َثشَِ٘ث كَث٣ُ َٰتَٙ٘ث٤ْ َ  َٰتش١ٓ ۪ ْْ َٗدَث َ تَُّزِٜ ٤ْ َِتشْ َُ َػَٝ
Kendine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini onlara oku; ayetlerden sıyrılıp uzaklaştı da şeytan onu peşine
taktı. Sonunda azgınlardan olup çıkıverdi.

(Şuara 26/221)

َّ ُ َٓ ْٖ شَ٘ ََّض ٍُ ت٠َِٰ  ََْ تَُٗ ِدّة ُ ٌُ ْْ َػٛ
ُ ثغ
ٖ٤
۪ َ٤ؾ
Şeytanların kime indiğini size bildireyim mi?

(Şuara 26/222)

ْ٤ٍ ۪ ًُ َِّ تَكَّثىٍ تَظ٠َِٰ شَ٘ ََّض ٍُ َػ
Onlar, tüm sahtekâr günahkârlara inerler.

(Şuara 26/223)

َُُٕٞ ْْ ًَث ِرخٛت َ ًْع َ ُشَٝ غ ْٔ َغ
َّ َُٕ تُُٞ ِْو٣
Bu günahkârlar, şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu yalancıdır.

(Araf 7/203)

صٓثبِ ُش
ْ  ََّلْٞ َُ تَُُٞ ٍر هَث٣ ْْ خِ َٰثِٜ ِتِرَت َُ ْْ شَأْشَٝ
َ َزَت خَٰٛ ٢ّ ِٓ ْٖ َس ۪خ٢
َّ َُِ ت٠ ٓ َٰـُٞ٣ ث هُ َْ تَِّٗ َٓٔث تَشَّدِ ُغ َٓثَٜ َ ص٤ْ َتؼصَد
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْـ َٔرٌ ُِوَٝ ًٟذُٛ َٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِخ
Onlara bir âyet getirmediğin zaman “Derleseydin ya?” derler. De ki “Ben Rabbim tarafından
bana vahyedilene uyarım. Bunlar, Rabbinizden size gelen ayetlerdir. Bir de inanıp güvenen bir
topluluk için yol gösterici ve bir ikramdır.”
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(Yunus 10/15)

ُُِْٚ ّ َخذْٝ َ  ٓزَت تَٰٛ  ِْش٤س ِخوُ ْش َٰت ٍٕ َؿ
ٍ َّ٘ث٤ِ َثشَُ٘ث خ٣َ  ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْتِرَت شُصَٝ
ِ َْٕ ُِ ٓوَث َءَٗث تبٞ ْش ُؼ٣َ َٖ ََّل٣ ۪ز هَث ٍَ تَُّز
ٓ َٰ ُ٣  ت ِْٕ تَش َّ ِد ُغ ت ََِّّل َٓث٢ثئ َٗ ْل ۪غ
ُ ٌُ َ٣ هُ َْ َٓث
ِْٕ َثف ت
ُ  ت َخ٢ّ۪ٓٗ ِ ت٢
ِ ۬ َُ ِٓ ْٖ شِ ِْ ٓوَُّٚ ت َ ْٕ تُخَ ِذ٢ٓ ُ۪ ٕٞ
َّ َُِ ت٠ـٞ
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ تج
َ َ ػز
َ ٢ّسُ َس ۪خ٤ْ ص
َ َػ
Âyetlerimiz, biri diğerini açıklayacak şekilde yan yana getirilip okununca, bizimle karşılaşmayı umursamayanlar
derler ki “Bize başka bir kur‟ân getir ya da bunun içeriğini değiştir.” De ki “Onu kendiliğimden değiştirmeye
yetkim yoktur. Ben sadece bana bildirilen vahye uyarım. Eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün
azabından korkarım.”

(Araf 7/204)

َُٕٞٔ ت َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْش َـُٞصص
َ تِرَت هُ ِشَٝ
ِ ْٗ َ تَٝ َُُٚ تُٞئ ْتُوُ ْش َٰت ُٕ كَث ْعص َ ِٔؼ
Kur‟ân okunduğu zaman dinleyin ve susun ki iyilik bulasınız.
(Nahl 16/98)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُثّٰللِ َِٖٓ ت
ْ٤ِ تُش ۪ؼ
َ ْكَ ِثرَت هَ َشأ
َّ ٕث
ز ْتُوُ ْش َٰتَٕ كَث ْعص َ ِؼ ْز خِ ه
ِ ط
Kur‟ân okuduğun zaman taşlanan şeytanlardan Allah‟a sığın.

(Nahl 16/99)

َ ِْ ع
ٌ ط
ًََُِّٕٞ َٞ َ َص٣ ْْ ِٜ ّ َس ِخ٠َِٰ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّز٠َِثٕ َػ
ُ َُُٚ ْظ
َ ٤َُ َُِّٚٗت
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü, gücü ve yetkisi olmaz.

(Araf 7/205)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ٍِ ِخ ْثُـُذْٞ َ ِش َِٖٓ ْتُوْٜ َٕ ْتُ َؽُٝدَٝ ًلَر٤ ۪خَٝ ػث
 ََّلَٝ ٍِ صث
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ت ْر ًُ ْش َسخ ََّي كَٝ
ً ع ُّش
َ َ ِي ش
َ تَّل
َٖ٤ ِِ۪ش َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْتُـَثك
Öğle ve ikindide, içten içe yalvararak, korku içinde, yüksek olmayan bir sesle rabbini zikret.
Sakın âyetlere ilgisiz davrananlardan olma!
(Araf 7/55)

َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْؼص َذ٣ ُ ََّلَِّٚٗرً ت٤َ  ُخ ْلَٝ ػث
ً ع ُّش
ُ ت ُ ْد
َ َ ت َسخَّ ٌُ ْْ شٞػ
Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.

(Rum 30/17)

َٕٞصدِ ُف
ْ ُ َٖ ش٤ ۪ـَٝ َٕٞغ
ُ ْٔ ُ َٖ ش٤َّللاِ ۪ـ
ُ َك
غ ْد َفثَٕ ه
Akşama girdiğinizde ve sabaha çıkarken Allah‟a kulluk edin.
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(Rum 30/18)

ْ ُ َٖ ش٤ ۪ـَٝ ًّث٤ َػ ِؾَٝ ض
َٕٝ ُشِٜ ظ
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ُ ْتُ َف ْٔذُ ِكََُٚٝ
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
Göklerde ve yerde, yaptığını güzel yapmak Allah‟a mahsustur. İkindi ve öğle vaktinde de kulluk edin.

(Rad 13/15)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ْْ ِخ ْثُـُذُٜ ُُ ِظ ََلَٝ ثًٛ  ًَ ْشَٝ ػث
َ ض
ٍِ صث
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ ْغ ُؽذ ُ َٓ ْٖ ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ً ْٞ غ
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َ تَّل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a boyun eğerek secde eder. Gölgeleri de bunu
öğle ve ikindide yapar.

(Araf 7/206)

ََُٕٝ ْغ ُؽذ٣ ََُُٚٝ َُٚٗٞغ ِدّ ُف
َ ُ٣َٝ َِ۪ٕٚ َػ ْٖ ِػدَثدَشَٝ ْغص َ ٌْدِ ُش٣ َٖ ِػ ْ٘ذَ َس ِخّ َي ََّل٣ ۪ت َِّٕ تَُّز
Rabbin katında olanlar, O‟na kulluk etmekten büyüklenmezler; ibadetlerini O‟na yapar ve
O‟na secde ederler.
(Enbiya 21/19)

ََٕٝ ْغص َ ْفغ ُِش٣  ََّلَٝ ِ۪ٚػ ْٖ ِػدَثدَش
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢ُِ َٓ ْٖ كََُٚٝ
ِ  ْتَّلَ ْسَٝ ز
َ ََٕٝ ْغص َ ٌْدِ ُش٣ ُ ََّلَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٝ ض
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O‟nundur. O‟nun katındakiler O‟na kulluk etmekten büyüklenmezler.
Kulluktan usanmazlar da.

(Enbiya 21/20)

ََٕٝ ْلص ُ ُش٣ ثس ََّل
َ ُ٣
َ َٜ َُّ٘تَٝ ََ ٤ْ ََُّٕ تٞغ ِدّ ُف
Gece gündüz, aralıksız O‟na ibadet ederler.

(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغص َ ٌْ ِد ُش٣ ُ ْْ ََّلَٛٝ ُ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَرَٝ ض ِٓ ْٖ ٓدَتخَّ ٍر
ِ تَٞ ََّٰٔ تُغ٢َِ ْغ ُؽذ ُ َٓث ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْتَّلَ ْس٢ِ َٓث كَٝ ز
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah‟a boyun eğerek secde eder ve kendilerini
büyük görmezler.

(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓثُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َسخُٞخَثك٣َ
Emri altında oldukları Rablerinden korkarlar da kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.
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