
Enam 

21. UYDURDUĞU yalanı Allah’a yakıştırandan 

ya da 

O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? 

Gerçekten zalimler huzur bulamazlar. 

22. Onların hepsini topladığımız gün; 

sonra, ortak koşan kimselere deriz ki; 

“O sanmış olduğunuz ortaklarınız nerede?” 

23. Sonra, onların: “Rabbimiz Allah’a yemin olsun ki; 

biz ortak koşanlar değildik” demelerinden başka 

çareleri kalmadı. 

 

Ankebut 

64. BU DÜNYA HAYATI bir eğlenme 

ve 

bir çalışma(yurdun)dan başka bir şey değildir. 

Ahiret yurdu ise, 

elbette asıl hayat/konaklama yeri/sonsuz vatan odur! 

Şayet bilmiş olsalardı!.. 

 

Tevbe 

16. Yoksa Allah içinizden; 

Allah’tan, Rasûlünden 

ve 

müminlerden başkasını can yoldaşı edinmeden, 

çalışanları seçip ortaya çıkarmadan, 

karışık bir halde bırakılacağınızı mı sandınız? 

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

Necm 

31. Göktekiler ve yerdekiler Allah’ındır. 

Bu, yaptıkları ile kötülük yapanları cezalandırması 

ve 

iyilik yapanları da güzellikle mükâfatlandırması içindir 

32. Onlar günahın büyüklerinden 

ve 

iğrenç/çirkef (yüz kızartıcı) işlerden kaçınırlar. 

Küçük kusurlar başka! 

Şüphesiz Rabbin affı geniş olandır. 

Sizi en iyi bilendir; 

topraktan/yerden/arzdan sizi inşa ettiğinde de 

ve 

annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her halinizi bilir). 

Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. 

O, korunup sakınan (takva sahibi) kimseyi en iyi bilendir. 



Yunus 

99. ŞAYET Rabbin dileseydi yeryüzündeki kimselerin tümü 

mutlaka topluca inanırlardı. 

Öyleyse (insanlara Allah özgürlük verdiği için), 

onlar mümin olmaları için, insanları sen mi zorlayacaksın? 

100.Allah’ın izni (yani kişinin samimi olduğunu onaylaması) olmadan, 

hiçbir kimse için iman etme imkânı yoktur. 

Ve o, aklını kullanmayanlar (ise) pislik/şirk içinde kalır. 

 

Nisa 

46. (Kur’an nazil olurken) Yahudiyim diyenlerden öyleleri var ki; 

(kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek, 

onları anlamlarından uzaklaştırırlar. 

Dillerini eğip bükerek ve fanatiklik yaparak; 

“İşittik, karşı geldik”, 

“İşit, işitmez olası!” 

“Ra’ina” derler. Halbuki onlar; 

“İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, 

bu kendileri için daha hayırlı olurdu. 

Fakat Allah; gerçeği anlayıp gizlemeleri yüzünden, 

kendilerini lânetlemiştir (azarlamıştır). 

Gerçekleri gizlemeleri yüzünden birçokları iman etmiyorlar. 

 

Sebe 

39. De ki: 

“Rabbim rızkı (tabiata koyduğu kurallara uygun olarak) 

kullarından dilediğine genişletip yayar (fazlasıyla yaratır) 

ve 

(bazen de) dilediğine kısıtlar/daraltır. 

Başkalarına her ne verirseniz, 

O (Allah), onun yerini daima doldurur. 

O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” 

 

İnfitar 

17. HESAP/DİN GÜNÜ NEDİR, bilir misin? 

18. Ve bir kez daha soruyorum: Hesap/din günü nedir, bilir misin? 

19. O gün hiç kimse, 

hiç kimse için (zerre miktarı) bir şey (şefaat/şahitlik) yapamaz! 

Ve o gün buyruk/emir/otorite yalnız Allah’ındır! 


