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KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ

  

Kur’an-ı Kerim-de muhtelif sözler bulunmaktadır.Karıncaların sözün....

  

      

  

sözünden [1] ,Hüdhüd kuşunun sözüne [2] ,Peygamberlerin,zalimlerin,münafıkların,ilim
sahibi olmayanların,kibirlilerin,vs. konuşmaları dile getirilir.

  

Bu tarihi vaka dün onlar tarafından denildiği gibi,her zamanda söylenen,söylenilecek
sözlerdir.

  

Kafir olanlar hep olmayacak şeyleri istemişler,hep azabın kendilerine gelmesine sebeb
olacak söz ve davranışlarda bulunmuşlardır.

  

“Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden
oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin
gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve melekleri
karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana
asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da
inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir
beşerim.”

  

İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, “Allah, bir
beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engel olmuştur.
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De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette
onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”

  

De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla
haberdardır, onları hakkıyla görendir.” [3]

  

Kâfir olanlar dediler:

  

“O gün Allah, şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki
nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de,
yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i de
öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine
üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve
alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen,
İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım da
onlardan inkâr edenler, “Bu, ancak açık bir büyüdür” demişlerdi.” [4]

  

“Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı
içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.” [5]

  

“Şu’ayb’ın kavminden inkâr eden ileri gelenler dediler ki: “(Ey ahali!) Andolsun ki eğer
Şu’ayb’a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.” [6]

  

“İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir
doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey
mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?” [7]

  

“Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu
görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu
görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin
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yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz” dediler.” [8]

  

“İnkâr edenler, peygamberlerine; “Andolsun, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, ya da
bizim dinimize dönersiniz” dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: “Biz zalimleri
mutlaka yok edeceğiz.” [9]

  

“Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka
hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”
Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir
tebliğdir.” [10]

  

“Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlara,
“İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?”
dediler.” [11]

  

“Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün
mü?” [12]

  

“Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dediler: “Bu ancak sizin
gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir melek
gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.” [13]

  

“O peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya
hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak
sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.” [14]

  

“İnkâr edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey
değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Böylece onlar
haksız ve asılsız bir söz uydurdular.” [15]
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“İnkâr edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler. Biz, Kur’an’la
senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.” [1
6]

  

“İnkâr edenler dediler ki: “Biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi
(diriltilip) çıkarılacağız?” [17]

  

“Onlar, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.” [
18]

  

“İnkâr edenler iman edenlere, “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim” derler.
Hâlbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar
kesinlikle yalancılardır.” [19]

  

“İnkâr edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı
bilen Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde
zerre ağırlığında bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne
varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır.” [20]

  

“Yine inkâr edenler şöyle dediler: “Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden
diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?” [21]

  

“İnkâr edenler, “Biz bu Kur’an’a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız” dediler.
Zalimler, Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hâllerini bir görsen! Birbirlerine laf
çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, “Siz olmasaydınız,
biz mutlaka iman eden kimseler olurduk” derler.” [22]

  

“Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, “Bu sadece, atalarınızın tapmakta
olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” dediler. Bir de, “Bu (Kur’an),
uydurulmuş bir yalandır” dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler, “Bu,
ancak apaçık bir büyüdür” dediler.” [23]
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“Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman,
inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere
mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.” [24]

  

“Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu,
yalancı bir sihirbazdır.” [25]

  

“İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken
yaygara koparın.” [26]

  

“(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi
saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.”
[27]

  

“Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak
(kitap Kur’an) için, düşünmeden “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.” [28]

  

“İnkâr edenler, inananlar için, “Eğer o Kur’an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde, bizi
geçemezlerdi” dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için; “Bu eski bir uydurmadır”
diyecekler.” [29]

  

“Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar
ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!” [30]

  

“Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et”
der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi
olan Allah’tan korkarım” der.” [31]
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“Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: “Şâyet
Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek
istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her
şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
[32]

  

“Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka
hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere
elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.” [33]

  

“Onlara katımızdan gerçek gelince, “Mûsâ’ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da
verilmedi” dediler. Onlar daha önce Mûsâ’ya verilen (mucize)leri inkâr etmemişler miydi?
Onlar, “İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor” dediler. “Biz hepsini inkâr ediyoruz”
dediler.” [34]

  

“İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri
üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de
onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an)
evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.” [35]

  

“Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık,
babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de (peygamberlerini)
böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat
edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve
siz sadece yalan söylüyorsunuz.”” [36]

  

“İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir
uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.” [37]

  

“İnkâr edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De
ki: “Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.” [38]
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“İnkâr edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit
olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter.” [39]

  

“Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana
verilmeseydi.”” [40]

  

“Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, “Keşke
toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.” [41]

  

“O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su
üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden
sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkârcılar “Mutlaka bu, apaçık bir büyüdür”
derler.” [42]

  

“Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez.
İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar
ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla birçoklarını
saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.” [43]

  

“Bir de (Mekke Kâfirleri): “- Doğru söyleyenler iseniz, bu va’d ne zaman?” diyorlar.” [44]

  

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle
devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.” [45]

  

Kibirlilerden ise şöyle bahsedilir:

  

“Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, “Siz,
Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor
musunuz?” dediler. Onlar da, “Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız” dediler.
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Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkâr edenleriz” dediler.” [46]

  

“Şu’ayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey Şu’ayb! Andolsun,
ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları
memleketimizden çıkarırız.” Şu’ayb, “İstemesek de mi?” dedi.” [47]

  

“Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere, “Size hidayet geldikten sonra, biz mi
sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz” derler.” [48]

  

“Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: “Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah,
kullar arasında (böyle) hüküm vermiştir.” [49]

  

  

*İman edenler ise:

  

“O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim.” [50]

  

“Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını
görürsün. İnananlar da, “İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini
ziyana sokanlardır” diyecekler. İyi bilin ki zâlimler, sürekli bir azap içindedirler.” [51]

  

“Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete
gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne
zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki,
Allah’ın yardımı pek yakındır.” [52]
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“(O zaman) iman edenler derler ki: “Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah’a
yemin edenler şunlar mı?” Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler
olmuşlardır.” [53]

  

“İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de
onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş
kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.” [54]

  

“İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı okuyun!” [5
5]

  

  

*ONLARA DENİLDİĞİNDE (Gıle):

  

SH.576.YAZ KİLE

  

“Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!”
derler.” [56]

  

“Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi
iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.” [57]

  

“Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular.
Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle, o zalimlere gökten bir azap indirdik.” [58]

  

“Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince, “Biz sadece bize indirilene
(Tevrat’a) inanırız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde
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bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: “Eğer inanan kimseler idiyseniz,
daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?” [59]

  

“Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde
bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu
bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?” [60]

  

“Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık
böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!” [61]

  

“İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir.
Bu da mü’minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara
(münafıklara), “Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin” denildi de onlar,
“Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik” dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre
yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde
gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.” [62]

  

“Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman,
onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.” [63]

  

“Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin”
denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı;
insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize
savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya
geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl
kadar haksızlık edilmez.” [64]

  

“Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar,
“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey
bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?” [65]

  

“O zaman onlara denilmişti ki: “Şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve
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‘Hıtta (Ya Rabbi, bizi affet)’ deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazu ile girin ki biz de
sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz.

  

Onlardan zulmedenler hemen sözü, kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de
zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azab gönderdik.” [66]

  

“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere çakılıp
kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya
hayatının yararı, pek az bir şeydir.” [67]

  

“Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat
Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara, “Oturun,
oturan âcizlerle beraber” denildi.” [68]

  

“Sonra da zulmedenlere, “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun
cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir.” [69]

  

“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de
Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu, Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” denildi.” [70]

  

“Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden
esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha birtakım ümmetler de olacak ki, biz onları
(dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.”
[71]

  

“Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Öncekilerin masalları” dediler.” [72]

  

“Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, “Hayr
indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha
hayırlıdır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.” [73]
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“Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size,
“Geri dönün” denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır.
Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.” [74]

  

“Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize
emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.” [75]

  

“İnsanlara da “Siz de toplanır mısınız?” denildi. “Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara
uyarız” (dediler.)” [76]

  

“Ve onlara: Allah’dan başka taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı, veya
kendilerini kurtarıyorlar mı? denilmekte...” [77]

  

“Vaktâ ki (o hükümdar kadın) geldi, denildi ki, «Senin tahtın böyle midir?» Dedi ki: «Bu,
sanki o. Maamafih bize ondan evvel bilgi verilmiş idi ve bizler müslümânlar olduk.» Onu
Allah'ın gayrı tapar olduğu şey (İslâmiyet'ten) men etmiş idi. Şüphe yok ki o, kâfirler olan
bir kavimden idi.

  

Ona “köşke gir” denildi. Köşkü görünce onu (zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini
topladı. Süleyman, ona “Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür” dedi. Belkıs, “Ey
Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin
Rabbi olan Allah’a teslim oldum” dedi.” [78]

  

“Onlara, “Haydi ortaklarınızı çağırın!” denir. Onlar da çağırırlar fakat ortakları onlara
cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar (dünyada iken) doğru yola gelselerdi.” [79]

  

“Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, biz babalarımızı
üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan, kendilerini cehennem azabına
çağırıyor olsa da mı?” [80]
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“Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde,
oraya döndürülürler ve onlara, “Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın” denir.” [81]

  

“(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim,
Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.” [82]

  

“Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz
azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler.

  

Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.

  

Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman,
inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere
mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.” [83]

  

“Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur” denildiği zaman,
inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.” [84]

  

“Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azaptan emin olan kimse
gibi midir? Zalimlere, “Kazandıklarınızı tadın” denir.” [85]

  

“Onlara şöyle denir: “İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük
taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!” [86]

  

“Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde
görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsustur” denilmiştir.” [87]
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“Sonra onlara, “Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?” denilir. Onlar da,
“(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye
tapmıyormuşuz, (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. İşte Allah, inkârcıları böyle saptırır.” [8
8]

  

“Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz
senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.” [89]

  

““Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur” dendiği
zaman ise; “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda
kesin kanaat sahibi değiliz” demiştiniz.” [90]

  

“Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi
unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur.” [91]

  

“Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın bakalım”
denmişti.” [92]

  

“Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz
de aydınlanalım” diyecekleri gün kendilerine, “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık
arayın” denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında
rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.” [93]

  

“Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü
işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” [94]

  

“O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resûlü sizin için bağışlama dilesin” denildiği zaman
başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.” [95]
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“Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi,
kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik
ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, “Haydi,
ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.” [96]

  

“(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler.” [97]

  

“(Yanında bulunanlar tarafından) denilir ki: “- (Bunu) tedavi edecek bir doktor kim var?” [
98]

  

“Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)” dendiği zaman rükû etmezler.” [99]
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