
Neml 

81. Sen körleri (gerçekleri görmek istemeyenleri) 

sapkınlıklarından çevirip zorla doğru yola getiremezsin. 

Sen ancak ayetlerimize inanan kimselere duyurabilirsin. 

İşte onlar teslim olanlardır. 

82. Üzerlerine söz gerçekleştiği zaman, 

onlar için yerden bir dabbe/canlı (sorgu meleği) çıkarırız; 

bu canlı varlık onlara (inkârcılara), 

ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler! 

 

Muhammed 

18. İnkârcılar, 

Saat’in kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar. 

Şüphesiz, onun alâmetleri belirmiştir. 

Kendilerine gelip çatınca hatırlamaları neye yarar? 

 

İsra 

59. Öncekilerin yalanlaması, 

Bizi mucizeler göndermekten engelleyen şey oldu. 

Semud’a bir ibret olarak dişi deveyi verdik. 

Hemen ona zulmettiler. 

Oysa Biz ayetleri ancak uyarmak için göndeririz. 

 

Ali İmran 

106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. 

Yüzleri kararanlara; “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 

Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir. 

 

Müminun 

99. NİHAYET, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: 

“Rabbim! Beni geriye döndür” der. 

100. “Umulur ki; 

orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!” 

Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. 

Onların önünde diriltilecekleri güne kadar 

engel vardır (geri dönüş yasaktır). 

 

Nisa 

17. Allah katında tövbe; ancak bilmeyerek günah işleyip, 

sonra tövbe edenlerin tövbesidir. 

İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. 

Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 

18. Yoksa tövbe kötülükleri yapıp yapıp da, 

kendisine ölüm gelip çatınca; 

“İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile, 



kâfir olarak ölenlerinki değildir. 

Bunlar için ahirette çok acıklı bir azap hazırlamışızdır. 

 

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. 

 

Nebe 

37. Göklerin, yerin 

ve 

ikisi arasındakilerin Rabbi, çok merhametli olandan! 

O’na karşı hitap etmeye güç yetiremezler! 

38. OGÜN, ruh (Cebrail) ve melekler, saf saf kıyama dururlar! 

Rahmân’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, 

konuşamazlar! 

O da ancak doğruyu söyler! 

39. İşte bu, gerçek gündür. 

O halde dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar. 

40. Doğrusu Biz sizi, yakın bir azapla uyardık. 

O gün kişi, 

ellerinin takdim ettiğine/önceden gönderdiğine bakar 

ve 

inkârcı/kâfir: “Ah ne olurdu, toprak olsaydım!” der. 

 

Enbiya 

29. Ve eğer onlardan (iddia ettikleri melek veya elçilerden) biri: 

“O’nun (Allah’ın) yanı sıra, ben de bir ilahım” diyecek olsaydı, 

mutlaka onu cehennemle cezalandırırdık. 

(Çünkü) Biz, zalimleri böyle cezalandırırız. 

 

Nur 

45. Allah bütün canlıları sudan yarattı. 

İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, 

kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. 

Allah dilediğini yaratır. 

Çünkü Allah herşeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

Nuh 

15. Görmediniz mi? 

Allah yedi kat göğü nasıl uygun tabakalar halinde yaratmıştır? 

16. Bunlar içinde Ay’ı yansıyan bir nur/ışık yapmış, 

Güneş’i de (aydınlatıcı) bir lâmba kılmıştır. 

 



Neml 

76. ŞÜPHESİZ bu Kur’an, 

ihtilâfa düştükleri şeylerin çoğunu İsrailoğulları’na anlatıyor! 

77. Gerçekten bu (Kur’an) yol göstericidir 

ve 

inananlar için rahmettir. 

78. Şüphesiz Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir! 

Üstündür, bilendir. 

79. (Yapman gerekenleri yaptıktan sonra) Allah’a güven! 

Şüphesiz sen apaçık gerçek üzerindesin. 

80. Muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. 

Çağrıyı sağırlara da duyuramazsın, 

arkalarını dönmüş giderlerken! 

81. Sen körleri (gerçekleri görmek istemeyenleri) 

sapkınlıklarından çevirip zorla doğru yola getiremezsin. 

Sen ancak ayetlerimize inanan kimselere duyurabilirsin. 

İşte onlar teslim olanlardır. 

82. Üzerlerine söz gerçekleştiği zaman, 

onlar için yerden bir dabbe/canlı (sorgu meleği) çıkarırız; 

bu canlı varlık onlara (inkârcılara), 

ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler! 

 

Nahl  

32. Meleklerin temiz kimselerden vefat ettirdiklerine gelince, 

onlara; “Size selâm olsun! 

Yapmış olduklarınıza karşılık cennete girin” derler. 

 

Nahl 

28. Meleklerin, 

kendi kendilerine zalimlik ederlerken vefat ettirdiği kimseler: 

“Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” diyerek teslim olurlar. 

Hayır, hayır; şüphesiz Allah yapıyor olduklarınızı bilendir! 

29. Öyleyse; haydi cehennemin kapılarından girin, 

içinde ölümsüzce/sonsuz kalıcılar olarak! 

Büyüklenenlerin yurdu ne kötüdür! 

 

Tur 

47. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka bir azap da vardır, 

fakat onların birçoğu bilmezler. 

 

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! 



83. O GÜN her toplumdan; 

ayetlerimizi yalanlayan kimselerden bir grup toplarız da, 

onlar bir arada tutuklu olarak sevkedilirler. 

84. Nihayet geldikleri zaman, (Allah) buyurdu ki: 

“Ayetlerimizi yalanladınız mı? 

Onları ilim olarak kavrayamadığınız halde! 

Yoksa yaptığınız ne idi?” 

85. Zalimlikleri yüzünden başlarına azap gelmiştir. 

Onlar konuşamazlar artık. 


