
Enam 

148.ORTAK KOŞAN KİMSELER diyecekler ki: 

“Allah (bizi mümin) yapsaydı; 

ne biz, ne de babalarımız ortak koşmazdık! 

Hiçbir şeyi de haram yapmazdık!” 

Onlardan önce yalanlayan kimseler de böyle demişlerdi, 

sonunda da azabımızı tatmışlardı. 

De ki: “Yanınızda bize çıkarıp (göstereceğiniz) bir bilgi var mı? 

Siz sadece zanna uyuyorsunuz 

ve sadece tahmin yürüterek saçmalıyorsunuz.” 

149.De ki: “Üstün ve kesin kanıt Allah’ındır. 

O dileseydi (size özgür irade vermeseydi), 

hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.” 

 

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. 

 

Zümer 

53. DE Kİ: 

“(Allah şöyle buyurur): 

Ey kendi zararlarına sınırı/haddi aşan kullarım! 

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. 

Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. 

Şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir. 

54. Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! 

Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez! 

55. Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun! 

Size azap ansızın 

ve 

hiç farkına varamayacağınız bir sırada gelmeden önce! 

56. Bir nefsin şöyle demesinden çekinin: 

“Allah’a karşı aşırı gitmem yüzünden vah başıma gelenlere! 

Gerçekten ben, alay edenlerden idim.” 

57. Veya şöyle demesinden: 

“Eğer Allah bana hidayet etseydi, 

elbette, ben de korunup sakınanlardan olurdum.” 

58. Ya da azabı gördüğü an şöyle demesinden: 



 

“Benim için tekrar dönmek olsaydı, 

ben de güzel işler yapanlardan olsaydım.” 

59. Hayır öyle değil! 

Ayetlerim/delillerim sana geldi de sen onları yalanladın, 

büyüklük tasladın ve inkârcılardan oldun. 

60. KIYAMET GÜNÜ, 

Allah’a yalan isnat edenleri/uyduranları görürsün; 

onların yüzleri simsiyah kesilmiş haldedir! 

Cehennemde büyüklenenler için yer mi yok? 

61. Allah başarılarıyla korunup sakınanları kurtarır. 

Onlara bir fenalık/kötülük dokunmaz 

ve 

onlar (o gün) üzülmezler! 

 

Hud 

1. Elif, Lâm, Râ. 

(BU), AYETLERİ sağlamlaştırılmış bir kitaptır! 

Sonra da hakîm olan 

ve 

herşeyin iç yüzünü bilen (Allah) tarafından açıklanmıştır. 

2. Ta ki; Allah’tan başkasına kul olmayasınız! 

(De ki:) Ben de O’ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim! 

 

Mülk 

6. CEHENNEM AZABI, Rablerini inkâr edenler içindir. 

Ne kötü dönüş yeridir o!.. 

7. Oraya atıldıkları zaman, 

onun kaynarken çıkardığı korkunç homurtusunu işitirler; 

8. neredeyse öfkesinden çatlayıp parçalanacak! 

Her bir güruh oraya atıldıkça, onun bekçileri onlara: 

“Size bir uyarıcı gelmedi mi?” diye sorarlar. 

9. Derler ki: “Evet, tabi ki bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık. 

Allah hiçbir şey indirmemiştir, 

siz büyük bir sapıklık içindesiniz!” dedik. 

10. Dediler ki: 

“Eğer dinleseydik 

veya 

aklımızı çalıştırsaydık çılgın ateşin halkı içinde olmazdık.” 

11. Böylece, günahlarını itiraf ettiler. 

Çılgın ateşin halkı uzak olsun! 


