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

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

(Cin 72/1)

ع ِّ ْؼَٕب لُ ْش َٰأًب َػ َججًب
َ ا أَِّبٌُُٛٓ  أََُّٗ ا ْعز َ َّ َغ َٔفَش َِِٓ ْاٌ ِج ِّٓ فَمَبٟ
َّ ٌَِ اٟ
َ  ِدٚ۫ ُ لُ ًْ ا
De ki. “Bana şunlar vahyedildi: Cinlerin bir kısmı beni dinlemiş ve şöyle demişler: Biz hayranlık
uyandıran bir Kur’an, dinledik.
(Ahkaf 46/29)

َۚ ُ صز
ا فٍََ َّّبٛ
َ َْ ْاٌمُ ْش َٰا ََْۚ فٍََ َّّب َدُٛ ْغز َ ِّؼ٠َ ِّٓ  َْه َٔفَ ًشا َِِٓ ْاٌ ِج١ٌَِص َش ْف َُٕٓب ا
ِ ْٔ َ ا اٌُُٛٓ ُٖ لَبٚع ُش
َ اِ ْرَٚ
َٓ٠ ُْ ُِ ْٕز ِ۪سِٙ ِِ ْٛ َ لٌَِٰٝ ا اْٛ ٌََّٚ ٟ
ِ ُل
َ ع
Bir gün, cinlerden bir kaçını Kur’an’ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onu dinlerken birbirlerine: “Susun”
dediler. Okuma bitince uyarmak için topluluklarına geri döndüler.

(Ahkaf 46/30)

ٌَِٝ اُٞٓ ۪ذْٙ َ٠ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلًب ٌِ َّب ث
َ  َِ َُٕٓب أَِّبْٛ ََب ل٠ اٌُٛلَب
َ ُِ ٝ َٰعُِٛ ع ِّ ْؼَٕب ِوزَبثًب ا ُ ْٔ ِض َي ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
َ ٌَِٰٝ اَٚ ك
ُ١ ۪ك ُِ ْغزَم٠غ ۪ش
ِ ّ ْاٌ َذ
“Ey Halkımız! Musa’dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Kendinden önceki kitapları da tasdik ediyor.
Gerçekleri ve doğru yolu gösteriyor.”

(Cin 72/2)

ٌَ ْٓ ُٔ ْؾ ِش َن ثِ َش ِثّ َُٕٓب ا َ َدذًاَٚ ۪ٗۜ ۪ ِاٌش ْؽ ِذ فَ َٰب ََِّٕب ث
ُّ ٌَِٝ اُٞٓ ۪ذْٙ َ٠
Olgunlaşmanın yolunu gösteriyor. Ona inanıp güvendik; artık kimseyi Rabbimize ortak
sayamayız.
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(Ahkaf 46/31)

ُ١ ٌَُ۪ ِج ْش ُو ُْ ِِ ْٓ َػزَاة ا٠َٚ ُْ  ِث ُىُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر٠َ ۪ٗا ِثُِِٕٛ  َٰاَٚ َِّللا
 هٟ
َ ا دَا ِػُٛج١ َِ َُٕٓب ا َ ۪جْٛ َب ل٠َ
“Ey halkımız! Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”

(Ahkaf 46/32)

 َٰ ٌُٓ ِئ َهٚ۬ ُ ُٓب ۪ۜ ُء ا١َ ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ ُٓ اُٚ ْظ ٌَُٗ ِِ ْٓ د
 هٟ
ِ  ْاَلَ ْسِْٟظ ِث ُّ ْؼ ِجض ف
َ ١ٌََٚ ض
َ ١ٍَََّللاِ ف
َ ُ ِجتْ دَا ِػ٠  َِ ْٓ ََلَٚ
ٓ١ظ ََلي ُِ ۪ج
َ ٟ ۪ف
“Ama kim, Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”

(Cin 72/3)

ٌَذًاَٚ  ََلَٚ ًبدجَخ
ِ ص
َ َ َجذُّ َسثَِّٕب َِب ار َّ َخزٌٝأََُّٗ ر َ َؼ َٰبَٚ
Rabbimiz çok yücedir; ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.
(Enam 6/101)

۪ۜ ٌَُ ر َ ُى ْٓ ٌَُٗ صٚ ٌَذٚ ٌَُٗ ْٛ
۪ۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َٛ ُ٘ َٚ  َۚءْٟ ؽ
َ ًَّ  َخٍَكَ ُوَٚ بدجَخ
ِ اَٛ ََّّٰ ُغ اٌغ٠ ۪ثَذ
ِ َ
ْ َ َ ُ َ ُى٠ ٝض أَه
ُ١ ٍ۪ء َػَٟ
ْ ِث ُى ًِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.

(Meryem 19/35)

ُٓ َٰ َع ْج َذبَٔ ُ۪ۜٗ اِرَا ل
ُْ ۪ۜ َٛ ُى١َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُٛم٠  ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّبٝع
ُ ٌَذَٚ ْٓ ِِ ََز َّ ِخز٠ ْْ َ َِب َوبَْ ِ هّٰللِ ا
Allah’ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece
“Oluş!” der sonra o şey oluşur.

(Meryem 19/92)

ٌَذ ً۪ۜاَٚ َز َّ ِخز٠َ ْْ َ ٍش ْدَّٰ ِٓ ا
َّ ٌِ ٟ ْٕ َج ۪غ٠َ  َِبَٚ
Rahman’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

(Meryem 19/93)

اٌش ْدَّٰ ِٓ َػ ْجذ ً۪ۜا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا ِْْ ُو ًُّ َِ ْٓ ف
َّ ِٟض ا ََُِّٓل َٰار
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’ın huzuruna gelirler.
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(Furkan 25/2)

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

(Zümer 39/4)

َ ص
بس
َُٓ َ٠ َ ْخٍُ ُك َِب٠  ِِ َّّبٝط َٰف
ِ َٛ ٌَّللاُ ْا
ْ ٌَذًا ََلَٚ ََز َّ ِخز٠ ْْ َ َّللاُ ا
ُ ؾب ُء
 هَٛ ُ٘ ُ۪ٗۜ َٔع ْج َذب
 ا َ َسادَ هْٛ ٌَ
ُ َّٙ َادذُ ْاٌم
Allah çocuk edinmek istese, yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. O’nun çocukla ilgisi olmaz. O, tek olan
Allah’tır, karşı konulmaz bir güce sahiptir.

(İhlas 112/1)

َّللاُ ا َ َد َۚذ
 هَٛ ُ٘ ًْ ُل
De ki: “İlâhımız Allah’tır! O, bir tektir

(İhlas 112/2)

َه
ُ ص َّ َۚذ
َّ ٌَّللاُ ا
Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir.

(İhlas 112/3)

ٌَ ْذُٛ٠ ُْ ٌََٚ َ ٍِ ْذ٠ ُْ ٌَ
Çocuğu yoktur, kimsenin evladı da değildir,

(İhlas 112/4)

ا ا َ َدذًٛ َُ ُى ْٓ ٌَُٗ ُوف٠ ُْ ٌََٚ
O’na denk hiçbir şey yoktur.”

(Cin 72/4)

ً ط
َ ؽ
طب
َ َِّللا
 هٍََٕٝب َػُٙ ١ ۪عف
َ  ُيُٛم٠َ َْأََُّٗ َوبَٚ
Bizim akılsız da meğer Allah’a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş.
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(Saffat 37/158)

َْٚع ُش
ِ َّ ٍِ ٌَمَ ْذ َػَٚ غجً ۪ۜب
َ  ُْ ٌَ ُّ ْذُٙ َِّٔذ ْاٌ ِجَّٕخُ ا
َ َٔ َْٓ ْاٌ ِجَّٕ ِخ١ َثَٚ َُٕٗ١ْ ا َثٍُٛ َج َؼَٚ
Allah ile o cinler arasında bir soy bağı kurdular. Hâlbuki onlar, kendilerinin de yargı önüne çıkarılacaklarını iyi
bilirler.

(Kehf 18/5)

ْ  ۪ۜ ُْ َوجُ َشِٙ ِ ََل ِ ََٰل َثُٓبئَٚ ٍُْ  ُْ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ِػُٙ ٌَ َِب
َْ ا ََِّل َو ِزثًبٌُُٛٛم٠َ ِْْ  ۪ۜ ُْ اِٙ ِ٘ اَٛ د َو ٍِ َّخً ر َ ْخ ُش ُج ِِ ْٓ ا َ ْف
Allah’ın çocuğu olduğuna dair onların elinde bir bilgi olmadığı gibi atalarının elinde de yoktur. Ağızlarından ne
ağır sözler çıkıyor! Onlar sadece yalan söylüyorlar.

(Cin 72/5)

َ أََّبَٚ
َّللاِ َو ِزثًب
ِ ْ  َيُٛظَٕ َُّٕٓب ا َ ْْ ٌَ ْٓ رَم
 هٍَٝ ْاٌ ِج ُّٓ َػَٚ ظ
ُ ْٔ اَل
Biz sanıyorduk ki insanlar ve cinler, Allah’a karşı yalan söyleyemezler.

(Cin 72/6)

 ُ٘ ُْ َس َ٘مًبَُْٚ ِث ِش َجبي َِِٓ ْاٌ ِج ِّٓ فَضَ ادُٚرُٛؼ٠َ اَل ْٔ ِظ
ِ ْ َِِٓ أََُّٗ َوبَْ ِس َجبيَٚ
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların
azgınlıklarını artırıyor.
(Enam 6/128)

ُ َ ْذ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
َۚ ِ ْٔ اَل
َِِٓ ُْ ُ٘ َُٓب ۬ ُؤ١ٌِ ْٚ َ لَب َي اَٚ ظ
ِ ْ َِِٓ ُْ ُ َب َِ ْؼؾ ََش ْاٌ ِج ِّٓ لَ ِذ ا ْعز َ ْىث َ ْشر٠ ؼً َۚب١ّ۪ ؾ ُش ُ٘ ُْ َج
ُْ  ُى٠َٰٛ ْبس َِث
َ ٍْ  ا َ َّجُٞٓ ۪ثٍََ ْغ َُٕٓب ا َ َجٍََٕب اٌَّزَٚ عَٕب ثِجَ ْؼط
ُ اَل ْٔ ِظ َسثََّٕب ا ْعز َ ّْز َ َغ ثَ ْؼ
ِْ
ُ ٌَّٕذ ٌَٕ َ۪ۜب لَب َي ا
۪ۜ ؽب َء ه
ُ١ ٍُ۪ َػ١َّللاُ ا َِّْ َسث ََّه َد ۪ى
َُٓ ب ا ََِّل َِبَُٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Birçok insanı ele geçirdiniz.” Onların insan dostları
diyecekler ki: "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle
diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!” Senin Rabbin
doğru karar verir, her şeyi bilir.

(Enam 6/129)

َّ ط
ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔعب ثِ َّب َوب
ً َٓ ثَ ْؼ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ  ثَ ْؼٌّٟ۪ َٛ ُٔ  َو َٰز ٌِ َهَٚ
Böylece biz, yapıp ettiklerine karşılık yanlış yapanların kimini kiminin peşine takarız.
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(Enam 6/130)

َٔ ُى ُْ ٌِ ُٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ٟ ۪بر٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛص
ُّ َُم٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ أ ْ ِر ُى ُْ ُس٠َ ُْ ٌَ َ اَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ ب َِ ْؼؾ ََش ْاٌ ِج٠َ
ُْ ُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍُٝٓ َٰ ػ
َ َٚ ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َذُٙ ْغ ََّشرَٚ  ا َ ْٔفُ ِغَٕبٍُٝٓ َٰ  ْذَٔب َػِٙ ؽ
َ اٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَ ۪ۜا لَبْٛ ٠َ
َ اُٚذِٙ ؽ
َٓ٠ا َوب ِف ۪شَُٛٔوب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki: “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Enam 6/131)

ُ  ِثٜ ٍِ َه ْاٌمُ َٰشْٙ ُِ  ُى ْٓ َسث َُّه٠َ ُْ ٌَ ْْ َ َٰر ٌِ َه ا
ٍَُْٛب غَب ِفَٙ ٍُْ٘ َ اَٚ ٍُْ ظ
Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz hale getirmez.

(Cin 72/7)

َ ا َو َّبُّٕٛظ
َ ُْ ُٙ ََّٔاَٚ
َ َ ْج َؼ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
َّللاُ ا َ َدذًا
ث ه
Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın artık kimseyi elçi göndermeyeceğini sanmışlar.
(Mümin 40/34)

 اِرَا َ٘ ٍَ َهٝ ؽ َّه ِِ َّّب َُٓجب َء ُو ُْ ِث ۪ ۪ۜٗ َدزُٓهٟ ۪د فَ َّب ِص ٌْز ُ ُْ ف
ِ َّٕب١ِ ف ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ِث ْبٌ َج
ُ ُٛ٠ ُْ ٌَمَ ْذ َُٓجب َء ُوَٚ
ُ ع
َۚ َ  ُِ ْغ ِشف ُِ ْشرَٛ ُ٘ ْٓ َِ َُّللا
۪ۜ ً ع
َ  ْج َؼ٠َ ْٓ ٌَ ُْ ُ لُ ٍْز
بة
ُ َّللاُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذٖ۪ َس
ع ًُّ ه
ث ه
ِ ُ٠ َل َو َٰز ٌِ َهٛ
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.

(Saf 61/8)

ْ ُ١ٌِ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠
َْٚ َو ِشَٖ ْاٌ َىبفِ ُشْٛ ٌََٚ ۪ٖسٛ
 هَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ َّللاِ ثِب َ ْف
س هٛ
َ ُٔ ط ِف ۫ ُإا
ِ ُٔ ُُّ َِّللاُ ُِز
Bunlar, Allah’ın nurunu ağızları ile söndürmek isterler. Kâfirler hoşlanmasa da Allah, nurunu tamamlayacaktır.

(Saf 61/9)

ْ ُ١ٌِ ك
ُ ع ًَ َس
َ  ا َ ْسُٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٖ َو ِشْٛ ٌََٚ ٍِّ۪ٗ ٓ ُو٠
ِ ّ اٌ ۪ذٍَٝ َشُٖ َػِٙ ظ
ِ ّ ٓ ْاٌ َذ٠
ِ ۪دَٚ ٜ َٰذُٙ ٌٌَُٗ ِث ْبٛع
َْْٛاٌ ُّ ْؾ ِش ُو
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah’tır. Varsın müşrikler
bundan hoşlanmasınlar.
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(Nahl 16/36)

َّ اُٛاجز َ ِٕج
ً ع
ُ اٌطب
َ َۚ غ
ْ َٚ ََّللا
َُّللا
ُ  ُو ًِّ ا ُ َِّخ َسٟ ٌَ۪مَ ْذ َث َؼثَْٕب فَٚ
 هَٜ ُْ َِ ْٓ َ٘ذُٙ ْٕ ِّ َد فٛ
ا هَُٚل ا َ ِْ ا ْػجُذٛ
۪ۜ
ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ ض فَب
ْ َّ ُْ َِ ْٓ َدمُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ  ْاَلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ِٗ اٌع َََّلٌَخُ فَ ۪غ١ْ ٍَذ َػ
َ ١ا َوٚظ ُش
َٓ١ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ث
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.

(Cin 72/8)

ُ َٚ ذًا٠ ۪ؽذ
ْ َ  َج ْذَٔبَ٘ب ُِ ٍِئَٛ َغ َُّٓب َء ف
جًبُٙ ؽ
َ عب
َّ ٌأََّب ٌَ َّ ْغَٕب اَٚ
ً ذ َد َش
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.
(Saffat 37/6)

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

(Saffat 37/7)

ً  ِد ْفَٚ
َ ١ْ ؽ
بس َۚد
َ ًِّ ظب ِِ ْٓ ُو
ِ َِ ْطب
Onu, her hayırsız şeytana karşı da koruduk.

(Saffat 37/8)

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

(Saffat 37/9)

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

(Saffat 37/10)

ْ ف ْاٌخ
بة ثَبلِتَٙ َطفَخَ فَبَرْجَ َؼُٗ ِؽ
ِ ا ََِّل َِ ْٓ خ
َ َط
Onlardan kim bilgi hırsızlığı yaparsa, delici bir ateş parçası hemen onun peşine düşer.
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(Cin 72/9)

َٰ ْ َ ْغز َ ِّغ٠ ْٓ َّ َغ ّْ ۪ۜغ ف
صذًا
َ بثًب َسَٙ َ ِج ْذ ٌَُٗ ِؽ٠ َْاَل
ِ
ِ َّ ٌٍِ َب َِمَب ِػذَٙ ْٕ ِِ ُ أََّب ُوَّٕب َٔ ْمؼُذَٚ
Hâlbuki biz orada bazı yerlere oturur, dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir
ateş parçasıyla karşılaşıyor.
(Hicr 15/17)

ْ  َد ِفَٚ
َ ١ْ ؽ
ُ١طبْ َس ۪ج
َ ًِّ ظَٕبَ٘ب ِِ ْٓ ُو
Gökyüzünü, taşlanmış şeytanların hepsinden koruduk.

(Hicr 15/18)

ٓ١بة ُِ ۪جَٙ غ ّْ َغ فَبَرْ َج َؼُٗ ِؽ
َّ ٌا ََِّل َِ ِٓ ا ْعز َ َشقَ ا
Ancak kulak hırsızlığı, dinleme yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder.

(Cin 72/10)

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

(Cin 72/11)

َ َْ َٰر ٌِ ۪ۜ َه ُوَّٕبُٚ َِِّٕب دَٚ َْٛصب ٌِ ُذ
غ َُٓشائِكَ لِذَدًا
َّ ٌأََّب َِِّٕب اَٚ
Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.

(Cin 72/12)

َ أََّبَٚ
ٌَ ْٓ ُٔ ْؼ ِجضَ ُٖ ٘ ََشثًبَٚ ض
ظَٕ َُّٕٓب ا َ ْْ ٌَ ْٓ ُٔ ْؼ ِجضَ ه
ِ  ْاَلَ ْسَِّٟللاَ ف
Yeryüzünde Allah’tan gizli bir şey yapamayacağımızı anladık. Başka yere de kaçsak yapamayız.
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(Cin 72/13)

 ََل َس َ٘مًبَٚ غب
ً َبف ثَ ْخ
ُ َخ٠ ُإْ ِِ ْٓ ثِ َشثِّ۪ٗ فَ ََل٠ ْٓ َّ َ َٰا ََِّٕب ثِ ۪ ۪ۜٗ فُٜٓ َٰذُٙ ٌع ِّ ْؼَٕب ْا
َ أََّب ٌَ َّّبَٚ
O Rehberi dinleyince biz ona inandık. Artık iyice anladık ki kim Rabbine inanıp güvenirse ne
zarar etme ne de haksızlığa uğrama korkusu içine girer.
(Enam 6/48)

َۚ  ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ؾ ِ۪ش
ّ ََٓ ا ََِّل ُِج١ ٍ۪ع
 ََلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػَْٛ صٍَ َخ فَ ََل خ
ْ َ اَٚ ََِٓ َٓ فَ َّ ْٓ َٰا٠
َ  َِب ُٔ ْش ِع ًُ ْاٌ ُّ ْشَٚ
َُْٛٔ َ ْذض٠َ ُْ ُ٘
Elçileri, sadece birer müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Kim inanıp güvenir ve kendini düzeltirse
onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/13)

َۚ ُٔ ََ ْذض٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػَْٛ ا فَ ََل خُِٛ َّللاُ ث ُ َُّ ا ْعزَمَب
َْٛ
ا َسثَُّٕب هٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
“Rabbimiz Allah’tır.” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Cin 72/14)

۪ۜ ط
ُ  َِِّٕب ْاٌمَب ِعَٚ َُّْٛ ٍِ أََّب َِِّٕب ْاٌ ُّ ْغَٚ
ؽذًا
َ ا َسْٚ  َٰ ٌُٓ ِئ َه ر َ َذ َّشٚ۬ ُ َْ فَ َّ ْٓ ا َ ْعٍَ َُ فَبٛ
İçimizden Allah’a teslim olanlar da var, yoldan çıkanlar da. Allah’a teslim olanlar olgunluk
peşindedirler.
(Bakara 2/186)

۪ۜ  لَ ۪شّٟ۪ٔ  فَ ِبّٟٕ۪ ػ
ٟ ٌ۪ اُٛج١ ْغز َ ۪ج١َ ٍْ َبْ ف
ُ ت ا ُ ۪ج٠
َ ٞ ۪عبٌََ َه ِػ َجبد
َ اِرَاَٚ
ِ ح َ اٌذَّاعِ اِرَا دَ َػَْٛ ت دَػ١
ُ  ْش٠َ ُْ ُٙ ٍَّ ٌَ َؼٟا ۪ثُِِٕٛ ُْإ١ٌْ َٚ
َُْٚؽذ
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da
benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

(Bakara 2/256 )

َّ َ ْىفُ ْش ِث٠ ْٓ َّ َ ِ فٟ
ُ بٌطب
بّٰللِ فَمَ ِذ
ِ ٛغ
ُّ ََّٓ١َٓ لَ ْذ رَج٠
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠َٚ د
ِ ّ اٌ ۪ذََُِٟٓل اِ ْو َشاَٖ ف
ّ َۚ َاٌش ْؽذُ َِِٓ ْاٌغ
ُ١ ٍ۪غ َػ١ّ۪ ع
 هَٚ  ۪ۜبَٙ ٌَ َب
َ َُّللا
َ ّْ َ ا ْعز
َ  ََل ا ْٔ ِفٝثْ َٰمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ِث ْبٌؼُ ْش
َ ص
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah'a
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.
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(Mümin 40/38)

اٌشؽَب َِۚد
َّ ًَ ١ع ۪ج
َ ُْ ْ ا َ ْ٘ ِذ ُوٛ
ِ ُ َِ ار َّ ِجؼْٛ َب ل٠َ ََِٓ  َٰاُٞٓ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
Mümin olan o kimse dedi ki "Ey halkım! Bana uyun, size doğru yolu göstereyim.

(Hucurat 49/7)

۪ۜ  َي هٛع
ُُ  ُى١ْ ٌََِّت ا
ُ  ُى ُْ َس١ ۪ا ا َ َّْ فُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ُّ ش َِِٓ ْاَلَ ِْ ِش ٌَ َؼِٕز١ ۪ َوثٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١ُ ۪ط٠ ْٛ ٌَ َِّللا
َ َّللاَ َدج
۪ۜ َ١ص
ْ۪
َُْٚ ٌَُٰٓئِ َه ُ٘ ُُ اٌ َّشا ِؽذٚ۬ ُ بَْ ا
ْ  ْاٌ ِؼَٚ َقٛغ
ُ ُ ْاٌفَٚ  ُى ُُ ْاٌ ُى ْف َش١ْ ٌَِ َو َّشَٖ اَٚ ُْ ثِ ُىٍُُٛ لٟ ََُّ۪ٕٗ ف٠ َصَٚ َْ َّب٠اَل
Biliniz ki Allah’ın elçisi , sizin içinizdedir. Eğer bir çok konuda size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah,
ona inanıp güvenmeyi size sevdirdi; onu gönüllerinizin süsü yaptı. Kitab’ı görmezlikten gelmeyi, yoldan çıkmayı
ve emirlerine ters düşmeyi de size kötü gösterdi. Bu konuma gelenler olgun kimselerdir.

(Cin 72/15)

ُ ا َ َِّب ْاٌمَب ِعَٚ
َ َّٕ َُ َدَٙ ا ٌِ َجَُْٛٔ فَ َىبٛط
طجًب
Yanlış yapanlar ise Cehenneme odun olurlar.”
(Araf 7/146)

َخ ََل٠ا ُو ًَّ َٰاْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ ك
ْ َ عب
ِ  ْاَلَ ْسَِْٟ فَٚز َ َىج َُّش٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٟ
ُ ص ِش
َ
ِ ّ ۪ۜ  ِْش ْاٌ َذ١َض ِثغ
َ َِبر٠ف َػ ْٓ َٰا
َۚ ً ع ۪ج
ُّ ًَ ١ع ۪ج
َُُٖٚز َّ ِخز٠ ِ ٟ
َ اْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ َل١
َ َُُٖٚز َّ ِخز٠ اٌش ْؽ ِذ ََل
َ اْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ  َۚبَٙ ا ِثُِِٕٛ ُْإ٠
ّ َ ًَ ْاٌغ١ع ۪ج
۪ۜ ً ع ۪ج
َٓ١ ٍِ۪ب غَبفَٙ ْٕ ا َػُٛٔ َوبَٚ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛ ُْ َوزَّثُٙ َََّٔل َٰر ٌِ َه ثِب١
َ
Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri âyetlerimden çevireceğim. Onlar, hangi ayeti görseler inanmazlar.
Olgunluk yolunu görseler o yola girmezler ama sapkınlık yolunu görürlerse o yola girerler. Bunun sebebi
âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmaları ve onlara aldırmamalarıdır.

(Araf 7/179)

ِۘ ِ ْٔ اَل
ُٓ ََل١ ُْ ا َ ْػُٙ ٌََٚ  ِۘبَٙ َِْ ثُٛٙ ََ ْفم٠ ة ََلٍُُٛ ُْ لُٙ ٌَ ظ
ِ ْ َٚ ِّٓ شا َِِٓ ْاٌ ِج١
ً َّ۪ٕ َُ َوثَٙ ٌَمَ ْذ رَ َسأَْٔب ٌِ َجَٚ
ُٓ
ُُ ُ٘  َٰ ٌُٓئِ َهٚ۬ ُ ظ ۪ۜ ًُّ ا
َ َ  ٌَٰئِ َه َو ْبَلَ ْٔؼَ ِبَ ثَ ًْ ُ٘ ُْ اٚ۬ ُ  ۪ۜب اَٙ َِْ ثَُٛ ْغ َّؼ٠  ُْ َٰارَاْ ََلُٙ ٌََٚ  ِۘبَٙ َِْ ثْٚص ُش
ِ ُج٠
ٍَُِْْٛاٌغَبف
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 büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.
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(Cin 72/16)

َّ ٍَٝا َػُِٛ  ا ْعزَمَبِٛ ٌَ ْْ َ اَٚ
َٕب ُ٘ ُْ َُِٓب ًء َغذَلًب١ْ َمَ ِخ ََلَ ْعم٠اٌط ۪ش
Doğru yolu tutsalar elbette onlara bol su veririz.
(Hicr 15/21)

ٍَُٛ َِب ُٕٔ ِ َّضٌُُُٗٓ ا ََِّل ثِمَذَس َِ ْؼَٚ ُِٗۘ ُِٕء ا ََِّل ِػ ْٕذََٔب خ ََُٓضائْٟ ؽ
َ ْٓ ِِ ِْْ اَٚ
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.

(Mülk 67/30)

ٓ١ ُى ُْ ِث َُّٓبء َِ ۪ؼ١ ۪أْر٠َ ْٓ َّ َ ًسا فَْٛ صجَ َخ َُِٓب ۬ ُؤ ُو ُْ غ
ْ َ ز ُ ُْ ا ِْْ ا٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”

(Cin 72/17)

صؼَذًا
ْ ُ ْؼ ِش٠ ْٓ َِ َٚ ِٗ َۚ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََِِٕٕ ْفز
َ َ ْغٍُ ْىُٗ َػزَاثًب٠ ِّ۪ٗض َػ ْٓ ِر ْو ِش َسث
Suyu onlara imtihan için veririz. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe
artan bir azaba sokar.
(Zuhruf 43/36)

َ ١ْ ؽ
ٓ٠ ٌَُٗ لَ ۪شَٛ ُٙ َطبًٔب ف
َ ٌَُٗ ط
ْ ّ١ِ َاٌش ْدَّٰ ِٓ ُٔم
َّ ؼ َػ ْٓ ِر ْو ِش
ُ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغج
َّ ٌ ُْ َػ ِٓ اُٙ َُّٔٚصذ
ُ َ١ٌَ ُْ ُٙ َِّٔاَٚ
َ َ ْذ٠َٚ ًِ ١غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Zuhruf 43/38)

ُ ظ ْاٌمَ ۪ش
ٓ٠
َ ١ٌَ ب٠َ  اِرَا َُٓجب َءَٔب لَب َيَٝدزُٓه
َ ْ ِْٓ فَ ِجئ١َٕ ََه ثُ ْؼذَ ْاٌ َّ ْؾ ِشل١ْ  َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َْذ ث
Huzurumuza gelince şeytanına şöyle diyecektir: “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe
olsaydı! Bu ne kötü bir birliktelikmiş!”
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(Zuhruf 43/39)

َ  ََ اِ ْرْٛ ١َ ٌ ْٕفَ َؼ ُى ُُ ْا٠َ ْٓ ٌََٚ
َْٛة ُِ ْؾز َ ِش ُو
ِ  ْاٌ َؼزَاٟظٍَ ّْز ُ ُْ أََّ ُى ُْ ِف
Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır, çünkü yanlış yaptınız. Bu azabı birlikte çekeceksiniz.

(Cin 72/18)

َّللاِ ا َ َدذًا
ُ بجذَ ِ هّٰللِ فَ ََل ر َ ْذ
ا َِ َغ هٛػ
َ َّ ٌا َ َّْ ْاَٚ
ِ غ
Bütün mescitler Allah için yapılmıştır; öyleyse Allah ile birlikte kimseyi yardıma çağırmayın!
(Zariyat 51/56)

ُْٚ
ِ ْ َٚ َّٓ  َِب َخٍَ ْمذُ ْاٌ ِجَٚ
َ ْٔ اَل
ِ َ ْؼجُذ١ٌِ ظ ا ََِّل
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

(Müminun 23/117)

ُ  ْذ٠َ ْٓ َِ َٚ
َُْٚ ْف ٍِ ُخ ْاٌ َىبفِ ُش٠ غبثُُٗ ِػ ْٕذَ َس ِثّ ۪ ۪ۜٗ أَُِّٗ ََل
ع َِ َغ ه
َ ب َٰاخ ََش ََل ثُ ْشَ٘بَْ ٌَُٗ ِث۪ٗ فَ ِبَّٔ َّب ِدًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
Elinde bir belge olmadığı halde Allah ile birlikte başka birini ilah sayıp yardım isteyen herkes, hesabını yalnız
Rabbinin huzurunda verecektir. Kafirler, umduklarına kavuşamayacaklardır.

(Şuara 26/213)

َۚ َْ َِِٓ ْاٌ ُّؼَزَّ ۪ثٛب َٰاخ ََش فَز َ ُىًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
َٓ١
فَ ََل ر َ ْذعُ َِ َغ ه
Sakın Allah ile birlikte başka birine ilah diye yalvarma. Yoksa azaba çarpılanlardan olursun.

(Kasas 28/88)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ ُُ  ُ۪ۜٗ ٌَُٗ ْاٌ ُذ ْىَٙ  ْجَٚ ء َ٘ب ٌِه ا ََِّلَٟ
 ََل ر َ ْذعُ َِ َغ هَٚ
ْ  ُو ًُّ ؽَٛ َ۠ ُ٘ ب َٰاخ َۢ ََش ََُٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
َُْٛر ُ ْش َجؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.
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(Cin 72/19)

 ِٗ ٌِجَذًا١ْ ٍََْ َػَُٛٔٛ ُى٠ اُُٖٚ َوبدٛػ
ُ َ ْذ٠ َِّللا
بَ َػ ْجذُ ه
َ َأََُّٗ ٌَ َّّب لَٚ
Allah’ın kulu ona duaya kalkınca, cinler birbirlerini ezecek gibi oldular.

(Cin 72/20)

 ََُٓل ا ُ ْؽ ِشنُ ِث۪ٗ ُٓ ا َ َدذًاَٚ ّٟا َس ۪ثٛػ
ُ لُ ًْ أَِّ َُّٓب ا َ ْد
De ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim; duada kimseyi O’na ortak etmem.”
(Bakara 2/186)

۪ۜ  لَ ۪شّٟ۪ٔ  فَ ِبّٟٕ۪ ػ
ٟ ٌ۪ اُٛج١َ ْغز َ ۪ج١ٍْ َبْ ف
ُ ت ا ُ ۪ج٠
َ ٞ ۪عبٌََ َه ِػجَبد
َ اِرَاَٚ
ِ ح َ اٌذَّاعِ اِرَا دَ َػَْٛ ت دَػ١
ُ َ ْش٠ ُْ ُٙ ٍَّ ٌَ َؼٟا ۪ثُِِٕٛ ُْإ١ٌْ َٚ
َُْٚؽذ
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap veririm. Onlar da
benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

(Mümin 40/60)

َُ ََّٕٙ َْ َجٍُٛ ْذ ُخ١َ ع
۪ ػ
ُ لَب َي َسثُّ ُى ُُ ا ْدَٚ
َ ٟ َْ۪ َػ ْٓ ِػ َجبدَرَٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠ َٓ٠ ۪ ا َ ْعز َ ِجتْ ٌَ ُى ۪ۜ ُْ ا َِّْ اٌَّزُٟٓٔٛ
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َد
Rabbiniz der ki: "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler
alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir."

(Cin 72/21)

ؽذًا
َ  ََل َسَٚ ظ ًّشا
َ ُْ  ََُٓل ا َ ِْ ٍِهُ ٌَ ُىّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
De ki: “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”
(Araf 7/188)

۪ۜ ؽب َء ه
َُٓ ظ ًّشا ا ََِّل َِب
َِِٓ ُْت ََل ْعز َ ْىث َ ْشد
َ  ََلَٚ  َٔ ْفؼًبٟلُ ًْ ََُٓل ا َ ِْ ٍِهُ ٌَِٕ ْف ۪غ
َ ١َ ُو ْٕذُ ا َ ْػٍَ ُُ ْاٌغْٛ ٌََٚ َُّللا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َْٛ َش ٌِم١ثَ ۪ؾَٚ ش٠ ۪ ُء ا ِْْ أَ َ۬ب ا ََِّل َٔزٛغ
ُُّٓ ٌ اٟ
َّ َِ  َِبَٚ  َۚ ِْش١ْاٌ َخ
َ ِٕ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.”
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(Ahkaf 46/9)

ُٓ َٰ ُ٠  ََل ثِ ُى ۪ۜ ُْ ا ِْْ اَرَّجِ ُغ ا ََِّل َِبَٚ ُٟ ْفؼَ ًُ ۪ث٠  َِبٞ َُِٓب ا َ ْد ۪سَٚ ًِ ع
ٟ
ً لُ ًْ َِب ُو ْٕذُ ثِ ْذ
ُ اٌش
ُّ َِِٓ ػب
َّ ٌَِ اٝدٛ
ٓ١ش ُِ ۪ج٠ ۪ َُِٓب أَ َ۬ب ا ََِّل َٔزَٚ
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.

(Cin 72/22)

 ِ۪ٔٗ ُِ ٍْز َ َذذًاٌَُٚ ْٓ ا َ ِجذَ ِِ ْٓ دَٚ َّللاِ ا َ َدذ
 َِِٓ هٟ ۪ٔش١
َ ُ ۪ج٠ ْٓ ٌَ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
De ki: “Hiç kimse beni Allah’tan kurtaramaz. O’ndan başka bir sığınak da bulamam.
(Zümer 39/13)

ُ١ػ ۪ظ
ُ  اَخُّٟ۪ٓٔ ِلُ ًْ ا
َ َْٛ َ٠ اة
َ َ ػز
َ ّٟذُ َس ۪ث١ْ ص
َ َبف ا ِْْ َػ
De ki “Ben Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım.”

(Zümer 39/14)

ٟ ۪ٕ٠ ۪صب ٌَُٗ د
لُ ًِ ه
ً ٍِ َّللاَ ا َ ْػجُذُ ُِ ْخ
De ki “Ben, bu dine bir şey katmadan sadece Allah’a kulluk ederim.

(Cin 72/23)

ً ا ََِّل ثَ ََل
بَُٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
غب َِِٓ ه
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ ۪ٗۜ ۪ ِع َبَلر
َ  ِسَٚ َِّللا
َ ٔ ٌَُٗ َِّْ ٌَُٗ فَبٛع
ا َ َثذ ً۪ۜا
Benim görevim, Allah'tan geleni, O’nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah’a ve
elçisine karşı gelirse yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.
(Nisa 4/14)

ٓ١۪ٙ ُِ ٌَُٗ َػزَاةَٚ بَٙ ١ َ۪بسا خَب ٌِذًا ف
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ً ٔ ٍُْٗ ُ ْذ ِخ٠ َُٖدَُٚز َ َؼذَّ ُدذ٠َٚ ٌَُٗٛع
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Onun
için alçaltıcı bir azap vardır.
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(Nisa 4/42)

ُ اٌش
ُ ۪ۜ  ُُ ْاَلَ ْسِٙ  ِثٜٛغ ه
َّ اُٛ ص
َْ هُّٛ ُ  ْىز٠َ  ََلَٚ ض
ََّللا
َ ُ  رْٛ ٌَ  َيٛع
َ  َػَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ اٌَّزَٛ ٠َ  َِ ِئزْٛ ٠َ
ثًب٠ َ۪دذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye baş kaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı
ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Cin 72/24)

اَلَ ًُّ َػذَدًاَٚ َبص ًشا
ْ َ َْ َِ ْٓ اُّٛ ٍََ ْؼ١غ
ُ ظ َؼ
ِ ٔف
َ ََْ فُٚ  َػذُٛ٠ ا َِبْٚ َ  اِرَا َساَٝدزُٓه
Bu gibiler tehdit edildikleri azabı görünce, kimin yardımcısının daha zayıf ve daha az sayıda
olduğunu öğreneceklerdir.”
(Meryem 19/73)

ْش َِمَب ًِب١ ِْٓ َخ١َم٠ ْاٌفَ ۪شٞ
ُّ َ ا إَُُِٛٓ َٓ َٰا٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪ٕبد لَب َي اٌَّز١ِ ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ًّب٠غ ُٓ َٔ ِذ
َ ا َ ْدَٚ
Kendilerine, birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca bu kâfirler müminlere şöyle derlerdi: “Bu iki kesimden
hangisinin konumu daha iyi, çevresi daha etkindir?”

(Meryem 19/74)

ًب٠ ِس ْءَٚ غ ُٓ اَثَبثًب
َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْشْ ُ٘ ُْ ا َ ْدُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyi idi.

(Meryem 19/75)

اة
َّ ٌَُٗ َ ّْذُ ْد١ٍْ َ اٌع َََّلٌَ ِخ فِٟلُ ًْ َِ ْٓ َوبَْ ف
َ ََْ اِ َِّب ْاٌ َؼزُٚ َػذُٛ٠ ا َِبْٚ َ  اِرَا َساٝاٌش ْدَّٰ ُٓ َِذ ًَّۚا َدزُٓه
۪ۜ َّ ٌاِ َِّب اٚ
ف ُج ْٕذًا
ْ َ اَٚ  ؽ ٌَّش َِ َىبًٔبَٛ ُ٘ ْٓ َِ َُّْٛ ٍََ ْؼ١غ
ُ ظ َؼ
َ َغب َػخَ ف
َ
De ki “Kim sapıklık içindeyse varsın Rahman onun süresini uzatsın. Nasıl olsa tehdit edildikleri azabı, ya da
kıyamet saatini görünce kimin yerinin daha kötü, kimin arkasının daha zayıf olduğunu öğreneceklerdir.”

(Meryem 19/76)

ْش َِ َشدًّا١ َخَٚ اثًبَٛ َ ْش ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه ث١صب ٌِ َذبدُ َخ
َّ ٌَبدُ ا١ ْاٌجَب ِلَٚ ًٜ۪ۜ ا ُ٘ذْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ذُ ه٠َ ۪ض٠َٚ
Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur. Kalıcı iyi işlerin, Rabbin katındaki sevabı da daha iyi, sonucu da
daha iyidir.
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(Cin 72/25)

 ا َ َِذًاَّٟ ْجؼَ ًُ ٌَُٗ َس ۪ ُٓث٠ َْ َ َْ اُٚػذ
َ ُٛت َِب ر٠ اَلَ ۪شٞلُ ًْ ا ِْْ ا َ ْد ۪ ُٓس
De ki: “Tehdit edildiğiniz şey yakında mı olacak yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirlemiş;
ben onu bilemem.”
(Enbiya 21/109)

َُْٚػذ
َ ُٛذ َِب ر١ ۪ت ا َ َْ ثَؼ٠ اَلَ ۪شٞا ِْْ ا َ ْد ۪ ُٓسَٚ  ۪ۜاءَُٛٓ ع
َ ٍَٰٝ ا فَمُ ًْ َٰارَ ْٔز ُ ُى ُْ َػْٛ ٌََّٛ َ فَب ِْْ ر
Yüz çevirirlerse de ki: “Her şeyi size olduğu gibi bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır yoksa uzak mıdır,
onu ben bilmem.”

(Cin 72/26)

ْ ُ٠ ت فَ ََل
 ِج۪ٗ ُٓ ا َ َدذًا١ْ  َغٍَٰٝ  ُش َػِٙ ظ
ِ ١ْ ََػب ٌِ ُُ ْاٌغ
Bütün gizli bilgileri bilen O’dur. O, gaybını kimseye açmaz;
(Şura 42/51)

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

(Şura 42/52)

ُ َّ ٠اَل
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ْب
۪ ْ  ََلَٚ بة
َ ْٕ  ًدب ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٔ َ۪ۜب َِب ُوٚ َْه ُس١ٌَِ َُٕٓب ا١ْ  َدْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ُ َ  َِب ْاٌ ِىزٞذ ر َ ْذ ۪س
ُ١ ۪ص َشاغ ُِ ْغزَم
َُٓ َٔ ْٓ َِ ِ۪ٗ ثٞ ۪ذْٙ َٔ ساٛ
ً ُٔ َُٖجؼَ ٍَْٕب
ِ ٌَِٰٝ  اُٞٓ ۪ذْٙ َ أَِّ َه ٌَزَٚ ؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِدٔ َ۪ۜب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı bilmezdin. Ama
onu bir nur yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola getiririz. Sen elbette doğru yolu
gösterirsin.

(Cin 72/27)

َٰ َ اسر
صذًا
ُ  ِِ ْٓ َسٝع
ْ ِٓ َِ ا ََِّل
َ  ِِ ْٓ خ ٍَْ ِف۪ٗ َسَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ِْٓ ١ََ ْغٍُهُ ِِ ْٓ ث٠ َُّٗٔي فَ ِبٛع
Uygun bulduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker.
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(Hac 22/75)

َ ص
َه
۪ۜ ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ع ًَل
ش١َۚ غ َث ۪ص١ّ۪ ع
ْ ٠َ َُّللا
ُ  َِِٓ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َى ِخ ُسٟ ۪طف
بط ا َِّْ ه
َ ََّللا
Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür.

(Mümin 40/15)

َۚ ِ  ْاٌؼَ ْشُٚد ر
ََ ْٛ َ٠ ُ ْٕز َِس١ٌِ ۪ٖؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ  َح ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٖ۪ َػٚاٌش
ِ  ُغ اٌذ ََّس َجب١ َ۪سف
ُّ ُٟ ٍْ ِم٠ ػ
ق
ِ اٌز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Rabbidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Cin 72/28)

َ ا َ َدبَٚ ُْ ِٙ ّد َس ِث
ء َػذَدًاْٟ ؽ
َ ًَّ  ُوٝ َٰا َ ْدصَٚ ُْ ِٙ ٠ْ َغ ِث َّب ٌَذ
ِ ع َبَل
َ ا ِسُٛ ْؼٍَ َُ ا َ ْْ لَ ْذ ا َ ْثٍَغ١َ ٌِ
Bunu yapar ki o elçi, Rabbi tarafından gönderilenleri, meleklerin ona tam olarak ulaştırdığını,
getirdiklerinin hepsini aldığını ve her şeyi tek tek kavradığını bilsin.
(Kıyame 75/16)

۪ٗۜ ۪ ِغبٔ ََه ٌِز َ ْؼ َج ًَ ث
َ ٌِ ََِ۪ٗل ر ُ َذ ِ ّش ْن ث
Dile getirmek için acele etme!

(Kıyame 75/17)

َُٗۚ َٔلُ ْش َٰاَٚ َُٕٗب َج ّْ َؼ١ْ ٍَا َِّْ َػ
Onu toplamak ve ayet kümesi haline getirmek bizim işimizdir.

(Kıyame 75/18)

َُٗۚ َٔفَ ِبرَا لَ َشأَْٔبُٖ فَبر َّ ِج ْغ لُ ْش َٰا
Onu ayet kümesi haline getirdiğimizde ona uy.

(Kıyame 75/19)

ُ۪ٗۜ ََٔب١ََٕب ث١ْ ٍَث ُ َُّ ا َِّْ َػ
Sonra onu açıklamak bizim işimizdir.
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