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1- DİNİ ALAYA ALIR, SAHİP OLDUKLARI İLE ŞIMARIRLAR : 

17 İsra 16 : 

16 Biz bir kenti helâk etmek istediğimiz zaman onun varlıklılarına emrederiz, 
orada kötü işler yaparlar, böylece o ülkeye (azâb) karâr(ı) gerekli olur, biz de 
orayı darmadağın ederiz.  

18 Kehf 56 : 

56 Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkâr edenler, 
hakkı bâtılla gidermek için mücâdele ediyorlar. (Onlar), âyetlerimle ve 
uyarıldıkları şeylerle alay ettiler.  

13 Rad 26 : 

26 Allâh, dilediğine rızkı açar da, kısar da. Dünyâ hayâtıyle sevindiler. Oysa 
âhiretin yanında dünyâ hayâtı, bir geçimden ibârettir.  

13 Rad 32 : 

32 Senden önceki peygamberlerle alay edildi de inkâr edenlere bir süre meydan 
verdim, sonra onları yakaladım. Cezâm nasılmış, (gördüler)!  

25 Furkan 41 : 

41 Seni gördükleri zaman, mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar; "Allâh bunu 
mu elçi göndermiş?"  

83 Mutaffifin 30 :  

30 Onların yanından geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz eder(ek onları 
küçümser)lerdi.  

6 En'am 5 : 

5 İşte, kendilerine gelen hakkı da yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri, 
yakında kendilerine gelecek(uyarıldıkları azâb onları kuşatacak)tır.  

2 Bakara 14 : 

14 İnanmış olanlara rastladıkları zaman; "İnandık," derler. Fakat şeytânlarıyla 
yalnız kaldıkları zaman; "Biz sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz," 
derler.  

36 Yasin 30 : 

30 Yazık şu kullara! Kendilerine gelen her elçi ile mutlaka alay ederlerdi.  

 



2 Bakara 212 : 

212 İnkâr edenlere dünyâ hayâtı süslü gösterildi; (onlar) inananlarla alay ederler. 
Oysa korunanlar, kıyâmet gününde onlardan üstündürler. Allâh, dilediğine 
hesapsız rızık verir 

5 Maide 57-58 : 

57 Ey inananlar, sizden önce Kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden dininizi 
eğlence ve oyun yerine koyanları dost tutmayın; inanıyorsanız Allah'tan korkun.  

58 Namaza çağırıldığınız zaman onu eğlence ve oyun yerine koydular. Düşüncesiz 
bir topluluk oldukları için böyle yaptılar.  

9 Tövbe 64 : 

64 Münafıklar, kendileri hakkında, kalblerinde bulunanı kendilerine haber verecek 
bir sûrenin indirileceğinden çekiniyorlar. De ki; "Siz alay edin, Allâh çekindiğiniz 
şeyi ortaya çıkaracaktır.  

9 Tövbe 79 : 

79 Sadakalar hususunda gönülden veren mü'minleri çekiştiren ve güçlerinin 
yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu, Allâh onlarla alay 
etmiştir. Onlar için acı bir azâb vardır.  

9 Tövbe 127 : 

127 Bir sûre indirildiği zaman: "Sizi birisi görüyor mu?" diye birbirine bakar, 
sonra sıvışırlar. Anlamaz bir topluluk oldukları için Allah onların kalblerini 
çevirmiştir.  

31 Lokman 6 : 

6 İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce (insanları) Allâh'ın yolundan saptırmak ve 
onunla alay etmek için boş hadisi (eğlence sözünü) satın alır. İşte onlara küçük 
düşürücü bir azâb vardır.  

23 Mu'minun 63-64 : 

63 Fakat onların kalbleri, bundan gaflet içindedir. Onların bundan başka (birtakım 
pis) işleri daha var ki, onlar hep o işler için çalışırlar.  

64 Nihâyet varlıklılarını azâb ile yakaladığımız zaman, hemen feryâda başlarlar.  

 
 

 

 



2- KİBİRLENİR, ALLAH'A İSYAN EDERLER :  

10 Yunus 75 :  

75 Sonra onların ardından Mûsâ ve Hârûn'u âyetlerimizle birlikte Fir'avn'a ve 
adamlarına gönderdik; böbürlendiler ve suç işleyen bir topluluk oldular. 

16 Nahl 22 -23 : 

22 Tanrınız bir tek Tanrıdır. Ama âhirete inanmayanların kalbleri inkârcıdır, onlar 
büyüklük taslarlar.  

23 Gerçekten Allâh, onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O, 
büyüklük taslayanları sevmez.  

16 Nahl 29 :  

29 "Onun için, içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarına girin. 
Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!  

63 Münafikun 5 : 

5 Onlara: "Gelin, Allâh'ın Elçisi sizin için mağfiret dilesin" dendiği zaman başlarını 
çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. 

45 Casiye 8 : 

8 O, Allâh'ın âyetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak 
sanki hiç onları işitmemiş gibi (küfründe) direnir. Onu, acı bir azâb ile müjdele.  

71 Nuh 7 :  

7 "Günâhlarını bağışlaman için onları (sana) ne kadar da'vet ettimse parmaklarını 
kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, direttiler, çok böbürlendiler."  

6 En'am 93 :  

93 Allah'a karşı yalan uydurandan, ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken 
"Bana vahyolundu" diyenden ve "Ben de Allâh'ın indirdiği gibi indireceğim!" 
diyenden daha zâlim kim olabilir? O zâlimler ölüm dalgaları içinde, melekler 
ellerini uzatmış: "Haydi canlarınızı çıkarın, Allah'a gerçek olmayanı 
söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü, bugün 
alçaklık azâbıyla cezâlandırılacaksınız!" (derken) onların halini bir görsen!  

7 A'raf 40 :  

40 Bizim âyetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmağa tenezzül etmeyenler var ya, 
işte onlara gök kapıları açılmayacak ve deve, iğne deliğinden geçinceye kadar 
onlar cennete giremeyeceklerdir! İşte suçluları böyle cezâlandırırız.  

 



18 Kehf 34-35 : 

34 O(adam)ın (başka) ürünü de vardı. Arkadaşiyle konuşurken ona; "Ben malca 
senden zenginim, adamca da senden güçlüyüm." dedi.  

35 (Böylece) kendisine yazık ederek bağına girdi: "Bunun yok olacağını hiç 
sanmam" dedi.  

17 İsra 4 : 

4 Kitapta İsrâil oğullarına şu hükmü verdik: "Siz o ülkede iki kez bozgunculuk 
yapacaksınız ve çok böbürleneceksiniz (zorbalık edeceksiniz)!  

25 Furkan 21 :  

21 Bizimle karşılaşmayı ummayanlar: "Bize melekler indirilmeliydi, yahut 
Rabbimizi görmeliydik değil mi?" dedi(ler). Andolsun ki onlar kendi içlerinde 
büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar.  

27 Neml 14 : 

14 Vicdanları, onlar(ın doğruluğun)a kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve 
böbürlenme yüzünden onları inkâr ettiler. Bak işte o bozguncuların sonu nasıl 
oldu.  

39 Zümer 59 : 

59 (Allâh şöyle buyurur): "Hayır, sana âyetlerim geldi de sen onları yalanladın, 
büyüklük tasladın ve nankörlerden oldun!"  

57 Hadid 23 : 

23 (Başınıza gelecek olayları, önceden bir Kitaba yazdık) Ki elinizden çıkana 
üzülmeyesiniz ve (Allâh'ın) size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allâh, 
kendini beğenip övünen kimseleri sevmez.  

2 Bakara 87 : 

87 Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı verdik, arkasından peygamberler gönderdik. 
Meryem oğlu Îsâ'ya da açık deliller verdik ve onu Ruh'ül-Kudüs (Cebrâil) ile 
destekledik. Ne zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey 
getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de 
öldürüyordunuz?  

2 Bakara 206 : 

206 Ona: "Allah'tan kork!" dense gururu, kendisini günâha sürükler. Artık ona 
cehennem yetişir; ne kötü bir yataktır o!..  

 



3-ŞÜPHE VE ENDİŞE İÇİNDEDİRLER :  

63 Münafikun 4 : 

4 Onları gördüğün zaman cisimleri hoşuna gider (çünkü gösterişli adamlardır,) 
konuşsalar sözlerini dinlersin, onlar dayatılmış odunlar gibidirler. Her bağırtıyı 
kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allâh onları 
kahretsin, nasıl da (haktan) döndürülüyorlar?  

9 Tövbe 124 :  

124 Ne zaman bir sûre indirilse onlardan kimi: "Bu, hanginizin imanını artırdı?" 
der. Bu, inananların imanını artırır, onlar sevinirler.  

10 Yunus 48 : 

48 "Doğru iseniz bu bizi tehdid(ettiğiniz) azâb ne zaman?" diyorlar.  

14 İbrahim 9 : 

9 Sizden öncekilerin: Nûh, 'Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonra 
gelenlerin -ki onları(n sayısını) Allah'tan başka kimse bilmez- haberi size gelmedi 
mi? Elçileri onlara kanıtlar getirdi de onlar, ellerini ağızlarına koydu (öfkelerinden 
parmaklarını ısırdı)lar (yahut: peygamberlerin ağızlarını tuttular): "Biz sizinle 
gönderilen mesajı tanımadık ve biz sizin bizi çağırdığınız şeye karşı derin bir 
kuşku içindeyiz!" dediler.  

4 Nisa 157 : 

157 "Biz Allâh'ın elçisi, Meryem oğlu Îsâ Mesih'i öldürdük!" demelerinden ötürü 
(belâlara uğradılar). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar; fakat (bu iş) 
kendilerine, benzer gösterildi(67). Onun hakkında ayrılığa düşenler, ondan yana 
tam bir kuşku içindedirler. O hususta kesin bilgileri yoktur. Sadece zanna 
uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler (onu öldürdüklerini kesin biçimde 
bilemediler).  

6 En'am 7 : 

7 Eğer sana kâğıt üzerine yazılı bir Kitap indirmiş olsaydık da onu elleriyle 
tutsalardı, yine inkâr edenler, "Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir!" 
derlerdi.  

3 Al-i İmran 60 :  

60 (Bu,) Rabbinden gelen gerçektir. Öyle ise kuşkulananlardan olma.  

6 En'am 2 :  

2 O, sizi çamurdan yaratıp, sonra (da hayâtınıza) bir süre koymuştur. (Kâfirlerin 
cezâlandırılması için) Belirli bir süre de kendi katındadır. Böyle iken, siz hâlâ 
kuşkulanıyorsunuz.  



6 En'am 114 :  

114 Allâh, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi 
arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O(Kur'a)nın, gerçekten Rabbin 
tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma.  

9 Tövbe 45 :  

45 Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya düşmüş ve 
şüpheleri içinde bocalayıp duranlar, (geri kalmak için) senden izin isterler.  

11 Hud 62 : 

62 Dediler ki: "Ey Sâlih, sen bundan önce bizim aramızda ümit beslenen kişi idin. 
Şimdi atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Biz senin bizi 
çağırdığın şeyden şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz!"  

11 Hud 110 :  

110 Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı verdik, onda da ayrılığa düşüldü. Rabbin, (süre 
tanıyacağına) söz vermemiş olsaydı, derhal aralarında hüküm verilmiş, (hak 
eden, cezâsını bulmuş) olurdu. Onlar, bu(Kur'â)n'dan kuşkulu bir şüphe 
içindedirler.  

22 Hacc 55 : 

55 İnkâr edenler ise ansızın o sâ'at (kıyâmet veya ölüm) kendilerine gelinceye 
yahut o kısır (hayırsız) günün azâbı kendilerine gelinceye kadar o(Kur'â)ndan 
yana, kuşku içinde olacaklardır.  

50 Kaf 25-26 : 

25 "Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi."  

26 "O ki Allâh ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azâba 
atın."  

57 Hadid 14 :  

14 (Münâfıklar) onlara seslenirler: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" 
(Mü'minler) derler ki: "Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, beklediniz 
(hemen tevbe etmediniz) kuşkulandınız, kuruntular sizi aldattı. Allâh'ın emri 
(ölüm) gelinceye kadar (böyle hareket ettiniz,) o çok aldatıcı (şeytân,) sizi 
Allâh(ın affı) ile aldattı."  

41 Fussilet 45 :  

5 Andolsun biz Mûsâ'ya Kitabı vermiştik, onda da ayrılığa düşülmüştü. Eğer 
Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilir(işleri 
bitirilir)di. Onlar ondan işkilli bir kuşku içindedirler.  



41 Fussilet 54 : 

54 İyi bil ki onlar, Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, her şeyi 
kuşatmıştır (her şey Allâh'ın bilgisi içindedir).  

 

4-HAK'TAN YÜZÇEVİRİR VE KAÇINIRLAR :  

74 Müddessir 49-51 : 

49 Böyle iken onlara ne oluyur ki öğütten yüz çeviriyorlar?  

50 Yaban eşekleri gibi;  

51 Aslandan ürkmüş.  

71 Nuh 7 : 

7 "Günâhlarını bağışlaman için onları (sana) ne kadar da'vet ettimse parmaklarını 
kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, direttiler, çok böbürlendiler."  

6 En'am 4 :  

4 Onlara Rablerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler.  

 

5- BÜYÜK BİR ALDANIŞ İÇİNDEDİRLER :  

10 Yunus 11 :  

11 İnsanların, hayrı acele istemeleri gibi, Allâh da onlara şerri acele verseydi, 
süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz, bizimle buluşmayı ummayanları 
bırakırız, azgınlıkları içinde bocalar, dururlar.  

21 Enbiya 97 : 

97 Gerçek va'd (yani kıyâmet) yaklaşmış olur. İnkâr edenlerin gözleri birden 
donup kalır. "Vah bize, biz bundan gaflet içinde idik (bunun doğru olacağını hiç 
düşünmüyorduk). Meğer biz zulmediyormuşuz!" (diye mırıldandılar).  

67 Mülk 20 : 

20 Yahut Rahmân'dan başka size yardım ed(ip sizi O'nun azâbından kurtar)acak 
askeriniz kimdir? Kâfirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.  

25 Furkan 44 :  

44 Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? Hayır, 
onlar hayvanlar gibidir, hattâ onlar, yolca (hayvanlardan) daha sapıktır.  



 

6- ALLAH YOLUNDAN ALIKOYARLAR : 

11 Hud 19 :  

19 Onlar ki Allâh'ın yoluna engel olurlar ve onu eğriltmek isterler ve onlar, (evet) 
onlar, âhireti de tanımazlar.  

6 En'am 26 : 

26 Onlar hem (insanları) ondan menederler, hem de kendileri ondan uzak 
dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller!  

4 Nisa 160 : 

160 yahûdilerin yaptıları zulümlerden, çok kimseyi Allâh yolundan 
çevirmelerinden dolayı kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara 
yasakladık.  

4 Nisa 167 : 

167 (Sana gelenleri) İnkâr edip Allâh yolundan menedenler, hakikaten uzak bir 
sapıklığa düşmüşlerdir.  

8 Enfal 36 : 

36 İnkâr edenler, Allâh yoluna engel olmak için mallarını harcarlar ve 
harcayacaklar da. Sonra bu, kendilerine dert olacak, nihâyet yenilecekler ve inkâr 
edenler cehenneme sürüleceklerdir.  

14 İbrahim 3 : 

3 Ki onlar, dünyâ hayâtını âhirete tercih ederler, Allâh'ın yoluna engel olur ve 
onun eğrilmesini isterler. İşte onlar,derin bir sapıklık içindedirler.  

16 Nahl 94 :  

94 Yeminlerinizi aranızı bozan bir şey yapmayın, sonra sağlam basmış olan ayak, 
kayar ve Allâh'ın yoluna engel olduğunuzdan dolayı kötülüğü(n cezâsını) 
tadarsınız ve büyük bir azâba uğrarsınız.  

47 Muhammed 32 : 

32 Nankörlük edip Allâh yoluna engel olanlar ve kendilerine doğru yol belli 
olduktan sonra Elçiyi incitenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allâh onların 
işlerini boşa çıkaracaktır.  

 

 



58 Mücadele 16 : 

16 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onlar için küçük 
düşürücü bir azâb vardır.  

 

7- HAKKA KARŞI CAHİLDİRLER : 

6 En'am 35 : 

35 Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi (yapabilirsen) yerin içine 
(inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkaileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir 
mu'cize getiresin! Allâh, dileseydi, elbette onları hidâyet üzerinde toplardı, o 
halde câhillerden olma. 

7 A'raf 138 : 

138 İsrâil oğullarını denizden geçirdik, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan 
bir kavme rastladılar: "Ey Mûsâ, dediler, (bak) bunların nasıl tanrıları var, bize de 
öyle bir tanrı yap!" (Mûsâ) dedi: "Siz, gerçekten câhil bir toplumsunuz."  

33 Ahzab 72 : 

72 Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, 
on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; (fakat onun ağır 
sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zâlim, çok câhildir.  

46 Ahkaf 23 : 

72 Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, 
on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; (fakat onun ağır 
sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zâlim, çok câhildir.  

 

8- YETİNMEYİ BİLMEZLER : 

89 Fecr 14-16 : 

14 Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini 
gözetlemektedir).  

15 Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikrâmda bulunur, 
ona ni'met verirse: "Rabbim bana ikrâm etti" der.  

16 Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim beni alçalttı (perişan etti)" 
der.  

 



2 Bakara 61 : 

61 Hani siz demiştiniz ki: "Ey Mûsâ, biz bir yemeğe dayanamayız, bizim için 
Rabbine du'â et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, acurundan, sarımsağından, 
mercimeğinden, soğanından çıkarsın." (Mûsâ): "İyi olanı, daha aşağı olanla mı 
değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada size istediğiniz var," demişti. 
Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu; Allâh'ın gazabına uğradılar. 
Öyle oldu, çünkü onlar, Allâh'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere 
peygamberleri öldürüyorlardı. İsyana daldıkları, sınırı aştıkları için bunu hak 
ettiler.  

 
 

9- MAL VE GÜÇLE ÖVÜNÜRLER : 

18 Kehf 34 : 

34 O(adam)ın (başka) ürünü de vardı. Arkadaşiyle konuşurken ona; "Ben malca 
senden zenginim, adamca da senden güçlüyüm." dedi.  

11 Hud 27 : 

27 Kavminden ileri gelen inkârcı grup dedi ki: "Biz seni de bizim gibi insan 
görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının 
uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz; 
tersine sizi yalancı sanıyoruz!"  

43 Zuhruf 51-53 : 

51- Fir'avn kavminin içinde seslenip dedi ki :'' Ey Kavmim , Mısır mülkü ve şu 
altından akıp giden ırmaklar benim değil mi?görmüyor musunuz ? 

52- '' Yahut ben , şu aşağılık neredeyse söz anlatamıyacak durumda olan 
kimseden daha iyi değil miyim ? 

53- ( Eğer o doğru söylüyorsa )üzerine altın bilezik atılmalı , yahut yanında ( 
kendisine yardım eden , onu doğrulayan ) Melekler de gelmeli değil miydi? 

41 Fussilet 15 :  

15 'Âd (kavmi), yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar ve: "Bizden daha 
kuvvetli kim var?" dediler. Onları yaratan Allâh'ın kendilerinden daha güçlü 
olduğunu görmediler mi? Bizim âyetlerimizi de inkâr ediyorlardı.  

 

 

 



10- OLAĞANÜSTÜLÜK BEKLERLER : 

6 En'am 8 : 

8 "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş 
bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırılmazdı.  

6 En'am 37 : 

37 Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mu'cize indirilmeli değil miydi?" De ki: 
"Şüphesiz Allâh, bir mu'cize indirmeğe kâdirdir, fakat çokları bilmezler."  

6 En'am  109 : 

109 Eğer kendilerine bir mu'cize gelirse ona mutlaka inanacaklarına olanca 
güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: "Mu'cizeler ancak Allâh'ın yanındadır." Hem 
bilir misiniz o (mu'cize) gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar?  

64 Teğabün 6 : 

6 Çünkü onlara elçileri, açık deliller getirirlerdi, fakat onlar, "Bir insan mı bize yol 
gösterecek" deyip inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allâh da (hiçbir şeye) muhtaç 
olmadığını gösterdi. Allâh zengindir, övülmüştür.  

11 Hud 12 : 

12 Herhalde sen: "Ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli 
değil miydi?" demelerinden ötürü, sana vahyolunanın bir kısmını bırakacaksın ve 
bununla göğsün sıkılacak; ama sen sadece bir uyarıcısın (böyle sözlere aldırma), 
her şeye vekil olan Allah'tır.  

10 Yunus 20 :  

20 "Ona Rabbinden bir mu'cize indirilmeli değil mi?" diyorlar. De ki: "Gayb 
Allâh'ındır (görülmeyeni bilen O'dur). Bekleyin, ben de sizinle beraber 
bekleyenlerdenim."  

6 En'am 124 : 

124 Onlara bir âyet gelince: "Allâh'ın elçilerine verilenin aynı bize de verilmedikçe 
kat'iyyen inanmayız!" dediler. Allâh, mesajını koyacağı yeri (elçilik görevini kime 
vereceğini) bilir. Suç işleyenlere Allâh katında bir aşağılık ve yaptıkları hileye 
karşı çetin bir azâb erişecektir.  

25 Furkan 8 : 

8 "Yahut üstüne bir hazine atılmalı, yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir 
bahçesi olmalı değil mi?" Ve zâlimler: "Siz başka değil, sadece büyülenmiş bir 
adama uyuyorsunuz" dediler.  

 



17 İsra 88-93 : 

88 De ki: "Andolsun eğer insan(lar) ve cin(ler) bu Kur'ân'ın bir benzerini 
getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine arka ol(up yardım et)seler yine onun 
benzerini getiremezler.  

89 Andolsun biz bu Kur'ân'da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık, 
ama insanlardan çoğu inkârda direttiler.  

90 Dediler ki: "Yerden bize bir göze fışkırtmadıkça sana inanmayız!"  

91 "Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı, 
aralarından ırmaklar fışkırtmalısın!"  

92 "Yahut zannettiğin gibi üzerimize gökten parçalar düşürmelisin, yahut Allâh'ı 
ve melekleri karşımıza getirmelisin (onlar senin doğru söylediğine şâhidlik 
etmelidirler)!"  

93 "Yahut altundan bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Ama, sen üzerimize, 
okuyacağımız bir Kitap indirmedikçe senin sadece göğe çıkmana da inanmayız!" 
De ki: "Rabbimin şânı yücedir. (Böyle şeyleri yapmak benim işim değildir). Ben, 
sadece elçi ol(arak gönderil)en bir insan değil miyim?"  

15 Hicr 7 : 

7 "Eğer doğrulardansan, bize melekleri getirsene!"  

13 Rad 7 : 

7 İnkâr edenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir âyet indirmeli değil miydi?" Sen, 
ancak bir uyarıcısın, her toplumun bir yol göstericisi vardır.  

25 Furkan 7 : 

7 Dediler: "Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle 
beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil mi?"  

2 Bakara 118 : 

118 Bilmeyenler dediler ki: "Allâh bizimle konuşmalı, ya da bize bir âyet 
(mu'cize) gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi 
demişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri 
açıkladık. 

46 Ahkaf 22 : 

22 Dediler: "Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Doğrulardan isen 
bizi tehdidettiğin şeyi bize getir."  

 



25 Furkan 21 : 

21 Bizimle karşılaşmayı ummayanlar: "Bize melekler indirilmeliydi, yahut 
Rabbimizi görmeliydik değil mi?" dedi(ler). Andolsun ki onlar kendi içlerinde 
büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar.  

43 Zuhruf 53 : 

53 (eğer o doğru söylüyorsa ) üzerine altın bilezikler atılmalı , yahut yanında 
(kendisine yardım eden , onu doğrulayan)melekler de gelmeli değil miydi? 

 

11- BOZGUN VE KARIŞIKLIK ÇIKARIRLAR : 

10 Yunus 40 : 

40 Onlardan kimi, ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.  

2 Bakara 205 : 

205 Dönüp gitti mi (veya iş başına geçti mi) yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, 
ekin ve nesli yok etmeğe çalışır; Allâh da bozgunculuğu sevmez. 

10 Yunus 81 : 

81 Onlar (iplerini ve değneklerini atınca) Mûsâ; "Sizin getirdiğiniz şey, büyüdür, 
dedi. Allâh, onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allâh bozguncuların işini 
düzeltmez!"  

38 Sad 28 : 

28 Yoksa biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi 
tutacağız? Yoksa korunanları yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?  

23 Mu'minun 71 : 

71 Eğer hak, onların keyiflerine uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunan 
kimseler bozulur, giderdi. Biz onlara Zikir'lerini getirdik fakat onlar, Zikirlerinden 
yüz çeviriyorlar.  

3 Al-i İmran 7 : 

7 Kitabı sana O indirdi. Onun bazı âyetleri muhkemdir (ki) onlar Kitabın anasıdır. 
Diğerleri de müteşâbih(birbirine benzeyen, sonucu tam bilinmeyen)dir. 
Kalblerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak, uyardığı sonuca uğra(yıp belâlarını 
bul)mak için onun müteşâbih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun 
te'vili(uyardığı sonucun ne zaman gerçekleşeceği)ni Allah'tan başka kimse 
bilmez. İlimde ileri gidenler: "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. 
Sağduyu sâhiplerinden başkası düşünüp öğüt almaz.  



42 Şura 42 : 

42 Ancak şunlar aleyhine yol vardır ki, insanlara zulmederler ve yeryüzünde 
haksız yere saldırırlar. İşte böylelerine acı bir azâb vardır.  

 

12- BASKICI VE ZORBADIRLAR : 

14 ibrahim 13 : 

13 İnkâr edenler, elçilerine dediler ki: "Ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkarırız, ya 
da bizim dinimize dönersiniz!" Rableri de onlara şöyle vahyetti, "zâlimleri mutlaka 
helâk edeceğiz!"  

20 Taha 71 : 

71 (Fir'avn): "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? O, size büyü öğreten 
büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz keseceğim ve 
sizi hurma dallarına asacağım, hangimizin azâbı daha çetin ve sürekli imiş 
bileceksiniz!" dedi.  

36 Yasin 18 : 

18 (Kentliler) Dediler ki: "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. 
Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azâb 
dokunur."  

28 Kassas 4 : 

4 Fir'avn, orada ululandı (zorbalığa kalktı), halkını çeşitli gruplara böldü. 
Onlardan bir zümreyi (İsrâil oğullarını) eziyor, oğullarını kesiyor, kadınlarını sağ 
bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardan idi.  

7 A'raf 88 : 

88 Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: "Ey Şu'ayb, mutlaka 
seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız, ya da dinimize 
dönersiniz!" Dedi ki: "İstemesek de mi (bizi yurdumuzdan çıkaracak veya 
dinimizden döndüreceksiniz)?  

7 A'raf 127 : 

127 Fir'avn kavminden ileri gelen bir topluluk dedi ki: "Mûsâ'yı ve kavmini 
bırakıyorsun ki, seni ve tanrılarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk mu 
yapsınlar?" (Fir'avn): "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ 
bırakacağız. Biz dâimâ onların üstünde eziciler olacağız!" dedi.  

 

 



13- DÜNYA HAYATINA BAĞLANMIŞLARDIR : 

16 Nahl 107 : 

107 Bu, onların dünyâ hayâtını âhirete tercih etmelerinden ve Allâh'ın, inkâr eden 
kavmi doğru yola iletmeyeceğinden ötürü böyledir.  

76 İnsan 27 : 

27 Bunlar, şu çabuk(geçen dünyây)ı seviyorlar da ötelerindeki ağır bir günü 
bırakıyorlar.  

2 Bakara 86 : 

86 İşte onlar, âhireti verip dünyâ hayâtını satın alan kimselerdir. Onlardan azâb 
hiç hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.  

2 Bakara 200 : 

200 Hac ibâdetlerinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi hattâ, daha kuvvetli bir 
anışla Allâh'ı anın. İnsanlardan kimi "Rabbimiz bize dünyâda ver!" der; onun 
âhirette bir payı yoktur.  

2 Bakara 212 : 

212 İnkâr edenlere dünyâ hayâtı süslü gösterildi; (onlar) inananlarla alay ederler. 
Oysa korunanlar, kıyâmet gününde onlardan üstündürler. Allâh, dilediğine 
hesapsız rızık verir.  

6 En'am 70 : 

70 Bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyan ve dünyâ hayâtının aldattığı 
kimseleri de, sen o (Kur'ân) ile (şunu) hatırlat ki, bir kişi, yaptığı işin eline teslim 
edilmeye görsün, (yoksa) Allah'tan başka onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı 
olmaz. (Amelinin elinden kurtulmak için) her türlü fidyeyi verse de ondan kabul 
edilmez. İşte onlar, kazandıklarının eline teslim edilmişlerdir. Onlar için kaynar 
sudan bir içki ve inkârlarından dolayı da acı bir azâb vardır!  

7 A'raf 51 : 

51 Onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünyâ hayâtı, 
kendilerini aldattı. Onlar, bu günleriyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve 
âyetlerimizi bile bile nasıl inkâr ediyor idilerse, biz de bugün onları öyle 
unuturuz!.  

17 İsra 18 : 

18 Kim bu aceleci(dünyâ)yı isterse, orada ona, (evet) istediğimiz kimseye hemen 
çabucak dilediğimiz kadar veririz; ama sonra yerini cehennem yaparız! Kınanmış 
ve kovulmuş olarak oraya girer.  



14 İbrahim 3 : 

3 Ki onlar, dünyâ hayâtını âhirete tercih ederler, Allâh'ın yoluna engel olur ve 
onun eğrilmesini isterler. İşte onlar,derin bir sapıklık içindedirler.  

 

14- YALAN YERE YEMİN EDERLER : 

9 Tövbe 42 : 

42 Yakın bir dünyâ menfaati ve orta bir yolculuk olsaydı (savaşa katılmayan o 
münafıklar), elbette sana tâbi olurlardı. Fakat güç aşılacak mesafe, kendilerine 
uzak geldi. Bir de "Gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık!"diye Allah'a yemin 
edecekler. Boşuna kendilerini mahvediyorlar. Allâh, onların yalancı olduklarını 
biliyor.  

9 Tövbe 56 : 

56 Sizden olduklarına Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat 
onlar korkak bir topluluktur.  

16 Nahl 38 : 

38 (Onlar), yeminlerinin bütün şiddetiyle: "Allâh ölen kimseyi diriltmez!" diye 
Allah'a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O'nun gerçek olarak verdiği sözdür. 
Ama insanların çoğu bilmezler.  

58 Mücadele 14 - 16 : 

14 Allâh'ın kendilerine gazabettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? 
Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.  

15 Allâh onlar için çetin bir azâb hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar.  

16 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onlar için küçük 
düşürücü bir azâb vardır.  

58 Mücadele 18 : 

18 Allâh onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyâda size yemin ettikleri gibi 
O'na da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını, (doğru 
yolda olduklarını) sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancılardır.  

63 Münafikun 1 - 2 : 

1 Münâfıklar sana geldikleri zaman: "Senin muhakkak Allâh'ın elçisi olduğuna 
tanıklık ederiz" derler. Senin muhakkak kendisinin elçisi olduğunu Allâh bilir ve 
Allâh münafıkların yalancı olduklarına tanıklık eder.  



2 Yeminlerini kalkan yapıp Allâh'ın yoluna engel oldular. Onların yaptıkları ne 
kötüdür!  

9 Tövbe 95 : 

95 Siz yanlarına geldiğiniz zaman kendilerinden vazgeçesiniz diye Allah'a yemin 
edecekler. Onlardan vazgeçin, çünkü onlar murdardır. Kazandıkları işlerin cezâsı 
olarak varacakları yer de cehennemdir.  

9 Tövbe 74 : 

74 (Senin aleyhinde söyledikleri yakışıksız sözleri) söylemediklerine Allah'a yemin 
ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler, İslâm olduktan sonra inkâr ettiler, 
başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allâh ve Elçisi, Allâh'ın lutfiyle 
kendilerini zengin etti diye (şimdi) öc almağa kalktılar. (Allâh ve Elçisinin iyiliğine 
karşı böyle nankörlük ettiler.) Eğer tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. 
Yok eğer (inkâr yoluna) dönerlerse Allâh onlara dünyâda da, âhirette de acı bir 
biçimde azâbedecektir. Yeryüzünde onların ne velisi, ne de yardımcısı vardır.  

35 Fatır 43 : 

43 Yeryüzünde büyüklük taslama(larını) ve kötü tuzak(lar) kurma(larını artırdı.) 
Kötü tuzak, ancak sâhibine dolanır. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı 
bekliyorlar? Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allâh'ın yasasında bir 
sapma bulamazsın.  

24 Nur 53 : 

53 Yeminlerinin var gücüyle Allah'a yemin ettiler: Eğer sen onlara emredersen 
(savaşa) çıkacaklar diye. De ki: "Yemin etmeyin. (Sizden istenen, yalan yere 
yemin etmek değil), güzel itâ'at etmektir. Şüphesiz Allâh, yaptıklarınızı haber 
almaktadır".  

12 Yusuf 11-17 : 

11 (Bu fikirde karar kıldılar ve babalarına gelip) Dediler ki: "Ey babamız, neden 
Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun, oysa biz ona öğüt verenler(onun iyiliğini 
isteyenler)iz?"  

12 "Yarın onu da bizimle beraber (kıra) gönder, gezsin, oynasın; biz onu elbette 
koruruz."  

13 (Ya'kûb) Dedi ki: "Onu götürmeniz beni üzer; korkarım ki, sizin haberiniz 
yokken onu kurt yer!"  

14 Dediler ki: "Biz bir topluluk olduğumuz halde onu kurt yerse, o zaman biz 
tamamen beceriksiz kimseleriz, demektir!"  

15 Nihâyet onu götürüp de kuyunun dibine atmağa topluca karar verdikleri 
zaman biz, Yûsuf'a: "Andolsun sen onların bu işlerini, hiç farkında olmayacakları 
bir sırada kendilerine haber vereceksin!" diye vahyettik.  



16 Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.  

17 "Ey babamız, dediler, biz gittik, yarışıyorduk; Yûsuf'u yiyeceğimizin yanında 
bırakmıştık. Onu kurt yemiş! Ama biz doğru söylesek de sen bize inanmazsın!"  
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