
Neml 
82. Üzerlerine söz gerçekleştiği zaman, 
onlar için yerden bir dabbe/canlı (sorgu meleği) çıkarırız; 
bu canlı varlık onlara (inkârcılara), 
ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler! 
 
Şura 
29. O’nun ayetlerindendir; göklerin ve yeryüzünün yaratılması 
ve 
bu ikisinin içinde, her canlıdan türetip yayması! 
O, dilediği zaman hepsini bir araya toplamaya güç yetirendir. 
 
Tevbe 
101.ÇEVRENİZDEKİ bedevîlerden, birtakım münafıklar vardır. 
Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki, 
sen onları bilmezsin. 
Biz onları biliriz. 
Onlara iki defa azap edeceğiz. 
Sonra da (hak ettikleri) büyük bir azaba itileceklerdir. 
 
Enam 
93. ALLAH’a karşı yalan uyduran/iftira eden 
ya da 
kendisine hiçbir şey vahyedilmemiş iken, 
‘bana da vahyolundu’ diyenden 
ve 
‘Allah’ın indirdiği şeyler gibi ben de indireceğim’ 
diyen kimseden daha zalim kimdir? 
Hani o zalimleri, ölüm dalgaları içinde iken bir görsen! 
Melekler onlara ellerini uzatmış: “Canlarınızı çıkarın. 
Bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız; 
Allah’a karşı gerçek dışı şeyleri söylemiş olmanızdan 
ve 
O’nun ayetlerine karşı, 
büyüklük taslamış kimseler olmanızdan dolayı.” 
 
Nahl 
88. İnkâra sapanlar ve Allah’ın yolundan çevirmiş olanlar var ya, 
onlara azap üstüne bir azap daha ekledik. 
Bozgunculuk yaptıklarından dolayı! 
 
Araf 
37. Allah’a karşı yalan uydurup iftira eden 
veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? 
Kitaptan kendilerine payları erişir. 
Nihayet, elçilerimiz onlara gelip de onların canlarını alırken, 
dediler ki: 
“Allah’tan başka çağırdığınız/dua ettiğiniz şeyler nerede?” 
Derler ki: “Bizden sapıp kayboldular.” 
Böylece kendilerinin inkârcı olduklarına, 
kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. 
 



Nahl 
77. GÖKLERİN ve yeryüzünün gaybı Allah’a aittir. 
Saatin işi/emri ise sadece göz kırpması gibidir. 
Veya daha da kısadır. Şüphesiz Allah herşeye güç yetirendir! 
 
Enam 
60. Geceleyin sizi ölü (gibi) yapan/uyutan 
ve 
gündüzün ne işlediğinizi bilen O’dur. 
Sonra, bir süre tamamlansın diye sizi diriltir. 
Sonra, dönüşünüz O’nadır. 
Sonra, yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. 
 
Yunus 
45. Onları bir araya topladığı gün sanki onlar sadece, 
görüşüp tanıştıkları gündüzün bir saati kadar kalmış gibiler! 
Hüsrana uğramışlardır; 
Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayan kimseler! 
Çünkü onlar, doğru yola gelmemişlerdi. 
 
Yasin 
51. SUR’A üflenmiştir; 
bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, 
Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar. 
52. Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! 
Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? 
Rahmân’ın vadettiği şey işte budur! 
Demek ki elçiler gerçekten doğru söylemişler.” 
 
Ahkaf 
5. Allah’ı bırakarak kıyamet gününe kadar, 
kendisine cevap veremeyeceklere dua edenden/yalvarandan 
daha sapık kim olabilir? 
Oysa onlar (ölüler [yatırlar], heykeller); 
bunların yalvarışlarından habersizdirler! 


