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Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm

SUÇ’lar – ŞU HUSUSLARDA İNCELENMELİ ; 
. 

----------------------------------- 
S U Ç
İnsanın, yaratılış ve yaşayışa ait,  

 ; 

İlâhî kanunlara aykırı olan DUYGU, SÖZ ve EYLEM’lerdir
Diye tarif edersek, en geniş tarifi belirlenmiş olur... 

.  

 
DUYGU
        Gönül ve Kalp-> AKLIN ve RÛH’un müşterek kararıdır... 

 : KALP’te – GÖNÜL’de kesinleşmiş İNANÇ'lardır. 

SÖZ.. ; DİL’den çıkan, açıklanmış duygulardır... 
EYLEM
                   ----------*****---------- 

 ; GÖNLÜN istediği hareketlerdir... 

 
Kararlarda..... İRADE
Demek oluyor ki 

 = İHTİYAR, en önemli husustur...    
SUÇ ->  İRADE’ye bağımlı’dır

 
... 

Bu sebeple ; Yüce âyette buyrulmuş ki : 
------------------------------------- 
27/91.92.âyetler, 
De ki : “Bana ancak, kutsal kılınmış bu MEKKE şehrinin Rabbine 
Kulluk-İbâdet etmek emredildi ve aslında her şey Allah’ındır.  
Ve Bana, MÜSLÜMAN olmam ve KUR’AN okumam
Artık, 

 emredilmiştir... 
KİM doğru yola girerse kendisi için girmiştir

KİM sapıtır da kendine yazık ederse, ona şöyle de : 
 ve  

“BEN sâdece fenâ işlerin-> kötü sonucunu haber verenlerdenim.” 
 
Bu sebeple ; 
Hz.Zünnûn MISRİ'r.a şöyle buyurmuş : 
---------------------------------- 
Kötülüklerden - Belâ'lardan kendini en'çok koruyan,           
DİL'ine EN ÇOK HAKİM OLAN'dır... 
 
                   ----------*****---------- 
 
S U Ç -> İNSAN'a AİT OLDUĞUNA GÖRE ; 
öncelikle, insanın mânevî yapısını anlamak gereklidir... 
İNSAN, kendisine verilmiş kısmî = CÜZ-i İRADE'siyle, 
DÜNYA YAŞAMINDA -> 3'mânevî tesir
--------------------------------------------------- 

 altında bulunuyor ; 

1.NEFS'in tesirinde, (Şeytan, burada etkileyici.!) 
2.AKIL'ın tesirinde, (Melek , aklın  yardımcısı.!) 
3.RÛH'un  tesirinde, (İlâhî tesir, Akla ve Nefse hâkimdir.) 
4.İRADE
  İRADE bazen Akıl veya Şeytan'ın etkisine girebiliyor... 

.. Belirli bir süre, BAĞIMSIZ - SERBEST bırakılmış, 

  veya RÛH'un etkisinde, makamlarda yüceltiliyor.! 
 
Yâni  : NE EKERSEN –> ONU BİÇİYORSUN............ vesselâm... 
   
                   ----------*****---------- 
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İNSAN'oğlunun 3-AYRI SORMLULUĞU VAR ; 
----------------------------------- 
1.GÖNÜL
2.

 Suçu ; KALP’deki Duygu - Düşünce'lerden oluşuyor, 
D İ L

3.
 Suçu ; Konuşmaktan, Gıybet-Yalan-İftira ile oluşuyor, 

EYLEM
 

 Suçu ; Yaptığı İŞ ve AMEL’leri ile oluşuyor... 

                   ----------*****---------- 
 
Dinde SORUMLU OLUNAN
---------------------------------- 

 işleri şunlar ; 

1.ALLAH TEALÂ’a eş-ortak koşmak –--> ALLAH. HAKKI’dır.. 
2.Adaletsizlik ve sözünü tutmamak
3.DİNE – Kitaba ters işler yapmak -> DİN... HAKKI’dır... 

 -> KUL... HAKKI’dır..  

4.İNSANIN dünya zevkine düşmesi ---> ÂHİRET HAKKI’dır.. 
 
5.NORMÂL suçlar ; Aklı başında olan normal insanları kapsar. 
6.KÖLE ve ÂCİZ’ler ; Köle – Çocuk – İhtiyar - Kimsesiz veya 
  Yoksul ve Câhil ve HABERSİZ kimseleri kapsar.. 5/101.  
7.MAL ve MAKAM sahipleri. Yalnız dünyaya ait,    9/93. 
  Aklı başında olan varlık ve makam sahiplerini kapsar. 
9.Peygamber – Evliyâ – Azîz - Âlim kimseler.. 
  Hem dünyada-Hem âhirette İlâhi değer kazananlardır.. 
* SORUMLU OLMAYANLAR
  Bak-> 9/91->92.  24/5->10.60.61.  33/5.Kasıtsız.   48/17. 

... Aklı başında olmayan kimselerdir...  

 
Bak->4.Kısım-Sayfa->101-103.te Sorumlu ve Sorumsuzluk âyetleri
------------------------------ 

 ; 

 2/225.115.  3/94.137.   4/85.86.     5/62.63.79.101
 

.105.      
9/91->93
24/30.61.   26/227.     

.  16/25.62.   17/36.72.    20/125.126. 
33/5.    48/17

                   ----------*****---------- 
.   49/12.  54/36.37. 

 
BİLİNÇLİ veya BİLİNÇSİZ SUÇLAR
1.MADDÎ SUÇLAR..... 2.MÂNEVÎ SUÇLAR olarak ayrılır. 

 – ŞU 3-KİMSEYE YÖNELİK ve 

-------------------------------------------------- 
A.Allah’a ve Dine yönelik suçlar.........-> ALLAH Hakkı..     
B.İnsanın Kendine zulmetmesi de suçtur...-> BEDEN Hakkı.. 
C.Tüm yaratılanlara karşı işlenen suçlar.-> KUL,, Hakkı.. 
                   ----------*****---------- 
 
SUÇLAR – ŞU 3-ŞEKİLDE KARŞILIK GÖRÜYOR ; 
-------------------------------------- 
1.AF edilebilenler. Tembih - İhtar edilerek bağışlananlar ; 
* Suçu hiç işlememiş kabûl edilerek AF-> Mağfiret demektir... 
* Suçu işlemiş kabûl edilerek...... AF–> bağışlamaktır.! 
    
2.Cezası tehir edilebilenler.. 
  Şartlı veya şartsız olarak – cezanın ertelenmesi.!? 
3.Cezası – mutlaka uygulanacak olanlar.. 
  Derhâl - Suça uygun cezalandırılmak... 



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

3 

FELÂKET-DERT-REZİLLİK ve BELÂLAR –> LÂNET
DÜNYADA VERİLEN İLÂHİ CEZA’lardır ve çeşitleri şunlar ; 

’lenme neticesi, 

----------------------------------------------------- 
A.ŞAHIS’lara verilenler ..................... –> ÖZEL
* KÂRUN’a verilen İLÂHİ CEZA, Bak->28/78.->81. 

’ dir...  

* BAHÇE sahiplerine verilen.  Bak->59/5.
                 Bak->18/40->42.ve 68/16->20.O'bahçe sahipleri.  

HURMA AĞAÇLARINI KESMEK 

B.KASABA, ŞEHİR, ÜLKE gibi yerlere verilenler –> ÖZEL
* Bak->16/112.113.BİR ŞEHRİ örnek verir, 

’sayılır. 

* Bak->21/11->14..Nice şehirleri KIRDIK-GEÇİRDİK... 
* Bak->59/2.3.... Allah SÜRGÜN cezası vermeseydi, başka bir... 
 
C.MİLLET’leri – topyekûn HELÂK ile yok etmek  –> GENEL
* Bak->9/70. ve 25/376->39. NÛH–ÂD–SEMUD–MEDYEN Milletleri... 

’dir... 

 
 
GENEL MUSİBET’ler şunlar ve İlgili bazı âyetler belirtildi... 
----------------------- 
1.KITLIK – KURAKLIK ve AÇLIK
2.HASTALIK’lar... 6/65.

. 7/94.130.  16/112.113. 23/76.77. 
GÖKTEN-YERDEN AZAP

 
 veya........  

3.DEPREM’ler 29/40. 11/83.Gökten TAŞ yağması veya YANGIN
4.

’lar.   
SEL FELÂKETLERİ

                       29/40. 34/16.      54/10->12.  68/16->20 
 Bak->10/24. 16/112.113. 18/37->41.  24/43.      

5.GÖÇLER ve SÜRGÜNLER
* MÜLK’ün elden çıkması.. Bak->13/41.– 21/44. 

.... Bak->5/33.   59/2.3.              

 
6.MALIN - ÜRÜNLERİN TELEFAT
7.YILDIRIM ve ŞİMŞEKLER-le gelen 

I Bak->59/4.5  68/19. 
KASIRGALAR – FIRTINALAR

              Bak->18/37->41. 46/24.25. 51/43->45. 54/33->35. 
... 

                    6/65.GÖKTEN-YERDEN AZAP
8.KÖTÜ KİMSELERİ 

 veya ........  
MUSALLAT ETMEK

  6/65.KİMİNİZDEN–> KİMİNİZİN ÖCÜNÜ ALMAK – 
. Bak->6/129. 7/167.168. 59/6. 

İTİ->İTE KIRDIRMAK
                         

. 

9.MÛCİZE
* İNSAN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK –>  Maymun-Domuz şekline sokmak 

 şeklindeki cezalar ; 

                                Bak->5/60.    
* UZUVLARDAN YOKSUN ETMEK –-->  Sağır veya Kör etmek... 
                                Bak->5/33.38.39.  54/36.37.. 
 
DEĞİŞİK cezalar
* CEZA verileceği HABER veriliyor. 25/77.  28/59.  

 ; 

* CEZA’nın, EV yakınına gelmesi... 13/31. 
* ZİLLET, Rezil-Şerefsiz bir yaşam. 3/112.113. 59/1->5. 
* İLGİYİ KESMEK.................... 9/83 
* CENAZE NAMAZINI KILMAMAK......... 9/84. 
* EBEDİ CEZA - Kıyâmet............. 8/13. 
* TOPLULUĞUN DAĞILMASI............ 54/44.45.? 
* YOKUŞA SÜRMEK................... 74/11->17.   90/5.7.10->18. 
* NEFSİNİN TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİ YÜK YÜKLEMEK... 
* KURU’nun yanında YAŞ da YANAR.... 6/47->49. 
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  CEZA VERİLENLER ve bazı SEBEPLER ; 
  -------------------------------- 
* Haddi aşkın ZENGİN veya MAKAM SAHİBİ olmak
  Allah Tealâ’nın 

 -> eğer 
GAZÂBINDAN

  bu insanları azgınlaştırıyor ve Zâlimleştiriyor ve nihâyet 
 verilmişse ; Bu değerler, 

  Onlar, NANKÖR veya AHLÂKSIZ veya HIRSIZ olup LÂNET’leniyor... 

6/123.âyet, 
BÖYLECE BİZ, HER ŞEHİRDEKİ – KASABADAKİ-> BÜYÜK GÜNAHKÂRLARI, 
HİLELER-DÜZENLER KURSUNLAR diye BÜYÜLTTÜK-YÜCELTTİK

6/44.

.! Hâlbuki 
onlar sadece kendilerini aldatırlar, fakat bunu da bilmezler.  

Onlara, ZEVKLİ-eğlenceli olan her şeyin kapısını açtık
8/53.ONLAR HUYLARINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE ALLAH NİMETİNİ DEĞİŞTİRMEZ. 

 ve 

9/55.Onların MALLARI ve EVLÂTLARI Sakın SENİ İRENDİRMESİN. 
     Çünkü Allah onların canının kâfir olarak çıkmasını diler. 
9/93.SUÇLU OLANLAR ancak -> ZENGİN
23/64.Refâh - bolluk içindeki kâfirleri yakaladığımızda feryât. 

 oldukları halde... 

28/58..... BOLLUĞA ERİŞİP - ŞIMARMIŞ NİCE HALKLARI HELÂK ETTİK. 
* LÂNET’lenmek
  ŞİRK – İSYAN – YALAN – İFTİRA – KISKANMAK – KİN, sebebiyle, 

 ; İstenmeyen işlerde -> HADDİ AŞANLAR için, 

  LÂNET’lenmek 3-Şekilde
1.ALLAH TEALÂ tarafından Lânetlenmek, 

 oluyor ; Bak->Önceki bölümde var. 

2.GAYB’den -> Melekler, Cinler tarafından Lânetlenmek, 
3.YARATILAN-> İnsan, Hayvan ve Bitkiler tarafından Lânetlenmek, 
               Çünkü pek-çok İnsan, bu Lânetlenmeyi HAK’ediyor... 
* NANKÖR’lük
  ŞÜKRETMEMEK – ALLAH’ı ÂCİZ GÖRMEK –> GURUR – KİBİR sebebiyle, 

 ; Bak->Önceki bölümde geniş açıklama var. 

  34/5.ve 38.âyetler - Allah’ı ÂCİZ bırakmaya kalkışanlar.! 
* AHLÂKSIZ’lık
  İnsanların ÇOĞU, DİN veya HAK-HUKUK yolundan sapıtıyor ve 

 ; Haddi aşkın ZENGİNLİK veya FAKİRLİK sebebiyle 

  HAYÂ’sız, HİLE–DÜZEN KURMAK gibi AHLÂKSIZ işlere bulaşıyor.. 
 
* ALLAH
* CEZA’nın ACELE verilmesi..... 6/165.   16/61... 

 ÖC-İNTİKAM ALIR.. Bak->Önceki bölümde açıklama var. 

* CEZA’nın GECİKMESİ ; 10/11.  13/41.... 14/42.... 22/48. 
                       35/45.  48/25.    72/25. 
* CEZA’nın ERTELENMESİ – SÜRE VERİLMESİ ; 6/67. 9/2. 16/61. 
* CEZA’nın ANSIZIN ve BEKLENMEDİK YERDEN GELMESİ. 7/97->100.182. 
* CEZA’nın BULUT GÖLGESİNDE GELMESİ ve AZABIN GELİŞİNİ GÖRMEK, 
           2/210.  46/24.25.  67/27.Azabın gelişini görmek. 
* YAŞLILIK’ta verilen ceza.... 2/266.. 
  CEZA MİKTARLARI
* AKILSIZ ve BİLGİSİZ’lere ve KASIT’sızlara ceza yok... 33/5. 

 ; 

* KÖLE’lere.... -> 1/2 Ceza uygulanıyor........... Bak-> 4/25.  
* HATIRLATMA için Dünyada verilen İKAZ cezası . .. Bak->32/21. 
* Normâl insana -> TAM ceza veya Bak-> Kısâs...  11/111. 
* MEVKİ sahibine ve ÂLİM’e -> 2-kat ceza var.... 33/30->32. 
* KÖTÜLÜĞE sebep-aracı olanlara
* Hem DÜNYADA ve Âhirette ceza – 3/56.     2/161.162. 

, PAY var. 4/85.  16/25.88. 

* CEHENNEM – 6/128.   7/40.179.  8/37.    10/7.8.   11/106.107. 
  14/17.21.28.29.42. 15/43.44.  18/106.   19/71.    20/74...... 
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                       CEZA’nın TEMELİ
  

  

           İRADE - 4/78.79. 13/11.              KASIT
           Akıllı olmak ve                   Bilerek ve 

 – 33/5. 

           yaptığını bilmek.                 İsteyerek yapmak. 
 
CEZA’da esas
Bazı SUÇ’larda KISÂS yoktur, başka cezalar var ; 

 -> KISAS’tır ve ACELE ETMEMEK ve HADDİ AŞMAMAK’tır. 

* HIRSIZLIK’ta -> Çalınanı iade ve ÇALAN ELİ KESME
* ZİNÂ sayılan CİNSEL SUÇ’lara -> 

 cezası var.. 
FAKİR’lik ve ZİLLET

 
 yazılmış. 

13/11.âyet –> SUÇ ve CEZA’nın özeti gibidir ; 
Ardından ve önünden–insanın takipçileri vardır.! (Melek-Şeytan) 
Allah’ın emriyle onu gözetlerler. 
ALLAH da ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH, BİR MİLLETİN İÇİN 
KÖTÜLÜK DİLEYİNCE – ARTIK, ONLARA BİR YARDIMCI da BULUNMAZ... 

BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA 

11/111. 
Hiç şüphe yok ki,  
RABBİN, ONLARIN YAPTIKLARINA TAM BİR KARŞILIK
Çünkü Rabbin, onların yaptıklarını elbette biliyor. 

 VERECEK’tir... 

16/61. (Bak->10/11. ve 35/45.âyetlere) 
Allah – Zulümlerinden dolayı, insanları hemen cezalandırsaydı ; 
YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI

ne bir an geri bırakır ve ne de ileri alabilirler... 

.! Fakat onları, bir müddete 
kadar erteliyor. Vakitleri dolup ta - ECEL’leri geldiği zaman ; 

5/38.39. 
ERKEK ve KADIN HIRSIZIN
Allah tarafından İBRET verici bir ceza olarak 

 – yaptıklarına karşılık ;  
ELLERİNİ KESİN

Andolsun ki Allah, tek-mutlak galiptir, hüküm-hikmet sahibidir.  
.. 

Fakat, yaptığı zulümden sonra TÖVBE edip düzelen kimselerin 
tövbesini Allah kabûl eder. Çünkü Allah, şüphesiz ki, 
çok merhametlidir-şefkatlidir, çok bağışlayandır. 
16/126. 
Eğer ; ONLARA BİR CEZA
SİZE YAPTIKLARI GİBİ ve 

 ile, KARŞILIK VERMEK İSTİYORSANIZ.! 
AYNI MİKTARDA

Fakat sabrederseniz, sizin için bu iş daha elbette hayırlıdır. 
 ONLARI CEZALANDIRIN.  

 

KISÂS
 2/271.- 11/114... -> 

 ; İyiliğe veya kötülüğe aynen karşılık-tır.  
AZ'sadaka  - ÇOK belâ def'eder

16/111.- 40/17.40. -> NE'ekersen - ONU biçersin...  
... 

28/84.İYİLİĞE karşı-> daha iyisi – KÖTÜLÜĞE-> Aynen-Kısas. 
KISÂS – ile ilgili âyetler
 2/178.179.194.       3/30.182.        4/39.40.78.79. 

 ; 

 5/45.47.             7/51.            8/30.58. 
 9/7.8.82.           10/25.26.27.     11/2.3.111. 
16/28.29.30.32.111.126.               20/125.126.  
22/60.    28/84.     39/45.           40/16.17.40.  
42/40.42.43.         45/22.           46/18.19.20 
52/13->16.19->21.    53/32.38.39.     57/18.28.    86/15.->17. 
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BELÂ’nın ETKİN DAVETÇİLERİ ; Duaları makbûl kimselerdir... 
--------------------------   
* KUTSAL KİMSE’ler ; Peygamberler – Evliyalar – Âlimler. 
* MAZLÛM’lar...... ; Haksızlığa uğramış TÜM YARATIKLAR... 
* ANA – BABA’lar.. ; Evlâtlarına karşı etkili oluyor... 
* KOMŞU’lar....... ; Komşularına karşı etkili oluyor... 
* MİSAFİR’ler..... ; Ev sahiplerine karşı etkili oluyor... 
* HASTA’lar....... ; Sebep olanlara karşı etkili oluyor... 

----------*****---------- 
 
BELÂ’dan ETKİN KORUYUCULARI ;  
---------------------------  
* DUA’ları MAKBÛL KİMSELER... 
* TÖVBE ve GÖZYAŞI ile DUA..  
* SUÇU TELÂFİ ETMEK... 
* HAYIR, HASENÂT YAPMAK... (Az sadaka -> çok Belâ def’eder.) 

----------*****---------- 
 
SUÇLARDA, METAFİZİK etkinlikler, 
AKIL ötesi -> her aklın ermediği ilâhî etkinliklerdir ; 
----------------------------------------------------- 
ÖRNEKLER ; 
* KARUN’un, aşırı Zenginliğin âniden yok oluşu, 
* MEDENİYET’lerin yıkılışı... 
 
KARÛN’luğun bir üstündeki makam –> FİRAVÛN’luk
KARÛN –--> Haddi aşmış zenginlik – anlamında... 

 olsa gerek.! 

FİRAVÛN –> Allah’lık taslamak, Allah’a ortak koşmak, anlamında.  
 
SEFÂHAT’in arkasındaki beklenti –> SEFÂLET
 

 oluyor.. 

ÖRNEK ; Eski devirlerden –> BÂBİL KIRALLIĞI... 
        Orta devirlerden –> ROMA imparatorluğu ve POMPEİ... 
        Son  devrimizden –> BEYRUT – ibretli örneklerdir. 

----------*****---------- 
 
Eskiler – bu metafizik etkinliği mânevî inançları olduğundan ve 
İlâhî cezaları çok iyi bildiklerinden, sevdiklerine dua ederken : 
“ALLAH ŞAŞIRTMASIN
 

.” derlermiş... 

ALLAH’ın ŞAŞIRTMASI ; Metafizik olarak, 
-------------------------------------- 
1.FERTLERE, YETKİLİLERE YANLIŞ YAPTIRILIYOR.! Üstelik de ; 
  O’şahıs, “Doğru yapıyorum.!” sanıyor.. 
2.ŞEHİRLERE – MİLLETLERE Eğer böyle bir ceza verilmişse ;  
  İlâhi kattan, İŞ BAŞINA yetkili olarak, 
  İŞ BİLMEZ – SAVURGAN – SAFÂHAT DÜŞKÜNÜ kimseler getiriliyor. 
  Bu yöneticiler de MİLLETİ DAR BOĞAZLARA – ÇIKMAZA SOKUYOR.. 
  HEM SOYUYOR – HEM SOYULMASINA GÖZ YUMUYOR ve halkı, 
  Ağır borçlarla – zam’larla – Hayat pahalılığı ile yaşatıyor... 

----------*****---------- 
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CEZA
Çeşitli şekillerdedir ; 

 = SUÇ KARŞILIĞI AZAP ÇEKMEK'tir...     

Başa gelen KAZA - BELÂ - HASTALIK - ÖLÜM şeklinde olabilir. 
Bunlar ; 
İnsanlardan veya tabiattan veya İlâhi kattan kaynaklanabilir. 
 
Eğer, SUÇLAR bilinçsiz
--------------------------------------------------- 

 veya GÂFİL olarak işlenmişse ; 

CEZA'sını suçun karşılığı olan belâ olarak çekeriz. 
Meselâ : 
Sarhoş olarak oto kullanıyorsak, 
KAZA yapmamızın karşılığı, Mal ve Canımızla öderiz... 
Kendimizi soğuklardan mikroplardan iyi koruyamazsak ; 
Ölüme kadar giden çeşitli hastalıklarla ceza çekeriz. 
Tedbiri elden bırakıp, ütüyü fişte bırakırsak ; 
Evi ve eşyaların yanmasıyla v.s.gibi cezalar çekeriz... 
   
Eğer, SUÇLAR bilinçli
CEZA'yı, müeyyideler (Kanunlar) çerçevesinde çekeriz... 

 işlenmişse : 

 
MÜEYYİDE’ler = KANUN'lar iki'dir. 
-------------------------------- 
1.DİN KANUNLARI olan ŞERÎAT
a.Devlet eliyle uygulanır. (Lâik Devletlerde bu yoktur) 

’in iki uygulaması vardır... 

b.İlâhî emirle, GAYB'den uygulanıyor.! 
2.DEVLET KANUNLARI
   

 çerçevesinde ceza uygulanır. 

DİN KANUNLARI
72’TARİKAT, KENDİLERİNE GÖRE UYGULAMALAR İCAT ETMİŞ - ÖRNEK, 

, ZAMAN İÇİNDE SAPTIRILMIŞ ve 

R E C M
------------------------------------------------------- 

 = KADINLARIN TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ - CEZASI Hk..; 

İslâmî ŞERİAT'te  : 
KADINLARIN ZİNA SUÇUNA, RECM CEZASI YOK.(taşlayarak ölüm) 
kocası tarafından, ZİNÂ isnad edilen kadının suçlu sayılabilmesi 
* Öncelikle 4-geçerli ŞAHİT ister, bulunamazsa.. 
* Kadının kocası 4’kere şöyle söyler : 
 "KARIM zina yaptı yalancıysam ALLAH'ın LÂNETİ bana olsun." 
* Son söz kadına verilir ve kadın da 4’kez : 
 "BEN zina yapmadım, yaptıysam ALLAH'ın LÂNETİ bana olsun." 
  derse CEZASIZ KALIR
Bak->4/15-16-24-25.âyetler 17/32-33.âyet 24.Nûr Sûresi tamamı. 

, yani hiçbir insan ona ceza veremez... 

----------*****---------- 
 
İSLÂMİ şeriâtin, kadına verdiği kıymet anlaşılmıştır.. 
Eğer, ZİNA YAPANLARIN TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLMELERİ GEREKSEYDİ, 
MUHAKKAK ki DÜNYADA ERKEK KALMAZDI... 
Çünkü idareyi elinde tutan erkek, bu pisliğe kadını zorluyor. 
ERKEKLER bu işe kendi gönlü ile ve ayağı ile gitmiyor mu.? 
ZİNÂ = FİZİK’î - GÖZ’le – KULAK’la – SÖZ’le
Şu halde Erkekler niçin taşlanmıyor.?......... Bak-> 4/15.16. 

 de oluşuyor..! 

Çünkü bütün SUÇ kadına yükleniyor, bu haksızlık.. vesselâm. 
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CEZA ve BELÂ ve DERT-SIKINTI Hakkındaki âyetlerin özeti ; 
------------------------------------------------------- 
* DİNDE EN AĞIR CEZA –> TOPLUMA zarar verenlere ve 
  Bak->5/114.115.âyete-> MÛCİZE gördükten sonra İNKÂR edenlere. 
1.Derece -> Allah ve Peygamberiyle savaşanlar ve  
  Bak->5/33.yeryüzünde bozgunculuk – fitne
2.MÛCİZE isteyip – gördükten sonra inanmayanlar ; 

 çıkaranlara... 

  Bak->GÖK SOFRASI Hk. Sayfa 17-18 de bilgi var... 
3.DÜNYADAKİ AĞIR ve MÂNEVİ CEZA -> KALBİN MÜHÜRLENMESİ
  Bu konu 3.Kısımda KALP konusunda açıklandı... 

’dir... 

4.derece -> Yaratılanlara zarar verenler... 
----------*****---------- 

 
ALLAH ÖC-İNTİKAM ALIR
 3/3.4.     5/95.       6/65.       7/133->136.   11/109->111.  
14/48.     15/78.79.   32/20->22.  30/47.         42/40.41        
43/23->25. 43/54.->56. 44/15.16.   45/22.  47/4.  54/43.->45. 

 – aşağıdaki âyetler, önceki bölümdedir. 

----------*****---------- 
 
ZİNÂ –> CİNSELLİK
 4/15->18.24.25.34.     6/151.      7/27.28.    16/90. 

 ile ilgili âyetler :  

17/32.                 24/2->10.19.33.          25/68.         
26/165->173.ibnelik.!  27/54->58.               29/26->30.     
33/30.                 60/12.                   65/1. 

----------*****---------- 
 
 
CEZA’nın VERİLİŞİ ve GELİŞİ ; CEZA’dan KURTULUŞ YOK-> 24/57. 
--------------------------- 
1.Önce HABER ve TEHDİT 5/101. 6/131. 20/113. 25/77. 28/47.59.  
2.AHLÂK BOZULMADIKÇA olmuyor. 8/53.  13/11.    
3.CAZA, ACELE verilmiyor.....10/11.  16/61.  35/45.  
4.PEYGAMBERLER, YARDIM İSTEMEZSE CEZA-BELÂ GELMİYOR.! 
                        Bak->14/15.  40/51.  44/22.->24. 

----------*****---------- 
HAKSIZ CEZA VERİLMEZ
11/117. 

 ; 

Rabbin, Şehirlerin - Kasabaların halkı ıslâh - ADAM olmuşken, 
haksız yere onları asla HELÂK ile yok etmez
10/98. 

. (cezalandırmaz)  

Allah’ın azabı geldiği zaman, inanıp da inancından fayda gören 
şehir halkı, ancak YÛNUS MİLLETİ
dünya hayatında REZİLLİĞİ GEREKTİREN AZABI ONLARDAN KALDIRDIK  

’dir.. Onlar inandıkları zaman, 

ve onları bir süre daha dünyada geçindirdik... 
----------*****---------- 

KUR’AN-ı KERİM-de SUÇLU OLANLAR-> ÇOĞUNLUK
 2/21.83.      6/128.        5/59.66.68.     6/111.116.117. 

 olarak anılıyor. 

 7/102.179.    8/34.        10/55.59.60.    12/38.40.68. 
12/103->106   16/38.75.83.  17/89.          23/68->70. 
25/43.44.50.  30/30.        38/24.          40/57->61. 
41/2->4.      42/11.        44/38.39.       80/23. 
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SUÇ ve CEZA’nın en etkili âleti -> DİL’dir. 
------------------------------------------ 
16/116.117.âyetler, 
YALAN’a alışmış DİL’inizle, her şeye " ŞU HARAM, BU HELÂL
demeyin aksi halde ALLAH'a KARŞI YALAN uydurmuş olursunuz. 

" 

ALLAH'a karşı yalan uyduranlar ise, mutluluğa erişemezler. 
Onlara az bir geçim, ardından da, CAN YAKICI AZAP vardır.. 
61/2.3  
Ey inananlar.!  
YAPMAYACAĞINIZ - YAPAMAYACAĞINIZ veya BİLMEDİĞİNİZ şeyleri, 
HADDİNİZİ AŞAN ŞEYLERİ NİÇİN SÖYLERSİNİZ.??? Çünkü, 
ALLAH KATINDA EN NEFRET EDİLEN ŞEY – ÇOK GÜNAH OLAN ŞEY ; 
HADDİNİZİ AŞAN  ŞEYLERİ SÖYLEMENİZ - SÖZ VERMENİZ’dir..  
NOT ; Hz.MEVLÂNA’r.a Bak-> Mesnevi 1/2314.beyit başlığında buyurmuş : 
    (Yâ eyyühellezîne âmenû, Lime tekuûlû mâ lâ tef’alûn,)  
    (Kebüre makden indallâhi en tekuûlû mâ lâ tef’alûn...) 

 
 
NOT ; Müslümanlara kesin olarak bildirilmiş ki -> YEMİN edilsin veya  
edilmesin YALAN-DOLAN VERİLEN SÖZLER
ve çok büyük günahlardan sayılıyor ve büyük günahların cezası da mutlaka 
verilecekmiş... Hz.MEVLÂNA’r.a, Bak->Mesnevi 1/1702.Beyitte buyurmuş ki :  

, sahibine büyük sorumluluk yüklüyor  

“EY DİL.! SEN, HEM BİTMEZ - TÜKENMEZ BİR HAZÎNE
               HEM de, DERMANI OLMAYAN 

'sin, 
BİR DERT

  
'sin.!” 

47/29.30. 
Yoksa KALPLERİNDE HASTALIK-FİTNE-FESAT OLANLAR DÜŞMANLIKLARINI 
ve KİN’lerini, ALLAH’ın AÇIĞA ÇIKARAMAYACAĞINI MI SANIYORLAR
Ey MUHAMMED.! Eğer BİZ dileseydik O’kimseleri SANA gösterirdik 
ve SEN onları yüzlerinden tanırdın ve 

.? 

SEN, KONUŞMALARINDAN

 

 da 
ONLARI TANIRSIN.! Andolsun ki ALLAH, işlediklerinizi biliyor.. 

* BİR İNSAN GÖÇMÜŞSE EĞER, ONDAN KALIR ESERİ, 
  BİR EŞEK, GÖÇMÜŞSE EĞER, ONDAN da KALIR SEMERİ.  
 
* EŞEK’ler–> EŞEK’tir, OLMASA da SEMER’i, 
  İNSAN’lar İNSAN’dır, OLMASA da HÜNER’i... Demişler..     
 
AHİR ZAMANDA - İnsanımıza dair bir görüş: (Bir acı gerçek..!) 
Fazilet takvimi-31.Ocak.2002'den.Prof.Dr.İlber ORTAYLI-Tarihçi :  
-------------------------------------------------------------- 
"BİR TUHAF HALİMİZ VARDIR BİZİM.! NEDENİNİ-NİÇİNİNİ BİLEMİYORUM. 
MUALLAKTA BİR MESELEDİR. ARAŞTIRILMAYA MUHTAÇTIR. O'DA ŞU : 
* Bizim insanımız yalnız kalamıyor. Bir köşeye çekilip, 
kendi başımıza oturamıyoruz - yazamıyoruz - düşünemiyoruz ... 
Biz, ille birini bulur, VIDI-VIDI konuşuruz
İRANLI'lar bile bizden çok okur.. 

.! 

Şimdi de böyleyiz Osmanlı zamanında da böyleydik. Bu itibarla ; 
MATBAA'nın GECİKMESİ, BİZE BİR ŞEY KAYBETTİRMEMİŞTİR.”  demiş. 
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  ÜNLÜ SÖZLERDEN – BİR DEMET ; 
  -------------------------- 
* LAF'la -> PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ.. 
* BİR DELİ, BİR KUYU’ya BİR TAŞ ATAR ve 
  BU TAŞI -> 9-AKILLI İNSAN ÇIKARAMAZ.. 
* YAŞ AĞAÇ
  

, -> MEYVELERİ ÇOĞALDIKÇA EĞİLİR, 
KURU AĞAÇ

* 
 -> EĞİLİRSE – KIRILIR.!   

SÖZ GÜMÜŞ’se SÜKÛT ALTIN’dır
* Çabuk YÜKSELEN’ler -> Çabuk ŞIMARIR’lar . . . . . .Lamartin. 

..   

* SUÇ
  

’u bağışlayan -> ASİL’dir, ancak, 
ÖZÜR dileyen

* 
 -----> DAHA ASİL’dir.... . . . . –Alphons Daudet- 

HERKES
  Fakat,  gayreti komşusundan bekler. . . . . . . . .-Tardieu- 

, dünyanın düzene girmesini ister, 

* SIR’rın senin ESİRİN’dir..  
  Açıkladığın takdirde, SEN onun esiri olursun.. 
* SÖYLEMEDİĞİN SÖZ’ün hâkimi, SÖYLEDİĞİN SÖZ’ün de mahkûmusun..  
* ÇOK DÜŞÜNÜRKEN –> AZ konuşabilirsin.. 
  ÇOK KONUŞURKEN –> HİÇ düşünemezsin.. 
* APTAL
  

, ATA BİNİNCE -> BEY oldum sanır.! 
ŞALGAM

* 
 AŞA GİRİNCE -> YAĞ oldum sanır.  Demişler, bu sebeple, 

BAZI BÜYÜK ADAMLAR, KÜÇÜK ADAMLARIN UZAKTAN GÖRÜNÜŞÜ’dür
  Bunların derecelerini anlamak için, 

.. 

  ÂRİF olanlar-> bunların KONUŞMA’larındaki AĞIZ KOKUSUNDAN
  HALK da,,,,,-> bunların yaptığı İŞ’lerden anlar.. 

 ve 

 
* ÂYİNE’si İŞ’tir KİŞİNİN – LÂF’a BAKILMAZ.. 
  GÖRÜNÜR RÜTBE’i AKLI -> ESERİNDE.. . . .  Demiş-> ZİYA PAŞA. 
  Hz.ALİ’r.a. buyurmuş : 
  -------------------- 
* BÜYÜKLÜĞÜN
              

, yükselmenden değil.!    
yükseldiğin zaman ALÇALIP KÜÇÜLMEN’den anlaşılır

  Bu sebeple ;  
. 

  Yusuf Has HACİB Pir söylemiş : 
  ---------------------------- 
* KÜÇÜK İNSANLARIN GURURU –> BÜYÜK OLUR.!   
  
  Hz.Feridettin ATTAR’dan TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ – Sayfa ; 91->  
  Hz.Şeyh Hatem ESAM
* Zamanımızın 

’r.a der ki : 
ÂLİM ve ZÂHİT

  GURUR - KİBİR’lerini tartsalar, 
’lerinin 

  BEY’lerin GURUR - KİBİR’lerinden daha AĞIR GELİR
 

... 

* SUÇU - KUSURU KENDİNDE ARAMAK
  

 ; Şeyh Hz.VEFÂ’dan,r.a. 

         DOSTA KUSUR GÖRME – AK YÜZE KARA SÜRME, 
         BAŞINA ÇORAP ÖRME – DERVİŞ OLAYIM DERSEN... 
Anlamı ;  
KADER’e ve DİN’e SUÇ – KUSUR YÜKLEMEKTEN SAKININ. Çünkü, 
ALLAH’a kusur yüklemek -> NÛR’a kara çalmaktır.. 
Aksi halde başına belâlar gelir ve asla derviş olamazsın... 
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CEZA – BELÂ ile ilgili ÂYETLERİN ÖZETİ ; 
-------------------------------------- 
 
2/59.. Yoldan çıktıkları için gökten ağır cezâ indirdik
2/61.. MÛSÂ’nın milletine 

. 
aşağılık-yoksulluk damgası vuruldu

2/85.. Böyle davrananın cezası, 
. 

yaşarken rezil olmaktır
2/196. ALLAH’ın cezası ŞİDDETLİ’dir... 

. 

2/210. Melekler bulut gölgesinde belâ getiriyor... 
2/211. ALLAH’ın âyetlerini değiştirenler ŞİDDET’le cezalanıyor. 
2/214. CENNETE kolayca girivereceğinizi mi sanıyorsunuz.? 
2/216. Bilmezsiniz, başınıza gelenler belki iyiliğiniz için.! 
2/220. ................ ALLAH DİLESEYDİ - SİZİ ZORA SOKARDI.! 
2/225. KALP’lerinizin kazandığından sorumlusunuz
2/243. Binlerce kişinin, ölüm korkusuyla yurtlarından çıktığını 

.. 

       görmedin mi.? Allah, onlara "ÖLÜN
2/253. 

" dedi, sonra diriltti. 
ALLAH dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi

2/266. İHTİYARLAMIŞ’ken, bağının kül olmasını kim ister.? 
. 

2/271. Az'sadaka -> çok belâ def'eder
2/275. 

. Ata sözünün çıktığı âyet. 
FÂİZ YİYENLER

2/276. 
 Fâizciliğe dönerse bunlar cehennemliktir ve 

ALLAH, FAİZİ EKSİLTİR - SADAKALARI BEREKET’lendirir
2/279. FÂİZ -> ALLAH'a ve PEYGAMBERE KARŞI, AÇILMIŞ SAVAŞ’tır.. 

. 

3/54.. Hîle yaptılar, Allah da onları cezâlandırdı. 
3/56.. İNKÂR edenleri DÜNYA ve ÂHİRET’te şiddetli azap..  
3/86->91.. ALLAH, zâlimleri doğru yola eriştirmez...  
           LÂNET’e uğradılar ve LÂNET sonsuzdur ve  
           KÂFİR olarak ÖLEN’lerin TÖVBE’leri RED
3/92...... 

..   
Sevdiğiniz - beğendiğiniz şeylerden, harcamadıkça

3/112..... Onlara 
,  

ZİLLET
3/117..... Onlara Allah zulmetmedi. 

 – Rezillik damgası vurulmuştur... 

3/118.120. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler, size bir KÖTÜLÜK        
Onlar kendilerine yazık etti 

             buna gelse, sevinirler ve sizler SABREDER’seniz.... 
3/153.154. ALLAH sizi, bazı sebeplerden dolayı cezalandırdı... 
           Doğrusu, işin hepsi Allah’ındır... 
3/165..... BEDİR’de katlı UHUD’da bir belâ, KENDİ KUSURUNUZ
3/181->183.

... 
ALLAH FAKİR, BİZ ZENGİNİZ

3/189..... Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ın dır. 
.!” Diyenler.! 

4/15.16....ZİNÂ - FUHUŞ yapan 2’TARAFI da cezalandırın
4/19..... Hoşlanmadığınız şey, sizin için hayırlı olabilir.? 

... 

4/25..... KÖLE’nin CEZASI
4/37..... CİMRİ NANKÖR’lere – alçaltıcı bir azap hazırladık.. 

–> HÜR İNSAN CEZASININ YARISI’dır..  

4/62..... KENDİ ELLERİ İLE HAZIRLADIĞI BİR FELÂKETE UĞRAYINCA.!  
4/78.79.. İYİLİK GELİRSE ALLAH’tan ve KÖTÜLÜK GELİRSE KENDİNDEN
4/84..... Sen yalnız kendinden sorumlusun, başkalarından değil. 

. 

          ALLAH’ın azabı da ibretli cezası da çok şiddetlidir. 
4/85..... 16/25.88.KÖTÜ BİR İŞE ARACILIK edenlere payı var.  
4/88..... ALLAH kimi saptırmışsa, onun için hiçbir yol yoktur
4/89..... Bak->3/118->120.benzer âyetler... 

.! 

          ONLAR, SİZİN de KENDİLERİ gibi OLMANIZI İSTERLER.!  
          ONLARI TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN
4/90..... ALLAH dileseydi, onları musallat eder savaşırlardı. 

... 

4/116.... ALLAH, KENDİSİNE EŞ-ORTAK KOŞULMASINI BAĞIŞLAMAZ... 
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4/118.121.ALLAH’ı bırakıp da Şeytanı dost edinen kimseler,  
          İşte onların varacakları yer cehennemdir... 
4/123.... KİM KÖTÜLÜK YAPARSA – ELBETTE CEZAYA ÇARPTIRILIR... 
4/147.... İMÂN ve ŞÜKR’ederseniz Allah size niçin azap etsin
4/153.... 

.? 
MÛSÂ

4/155.... ALLAH, inkârları sebebiyle de kalplerini mühürlemiştir. 
’dan “ALLAH’ı GÖSTERMESİ”istenmiş YILDIRIM çarpmış 

4/160.161.YAHUDİ’lere
5/11..... Bir millet tecâvüze kalkışmıştı ve Allah mâni olmuştu. 

 bazı temiz şeyleri onlara HARAM kıldık.. 

5/33..... Cezası; ÖLDÜRÜLMEK veya ASILMAK veya EL ve AYAKLARI   
          ÇAPRAZ OLARAK KESİLMEK veya YERLERİNDEN SÜRÜLMEK... 
5/38.39.. ERKEK ve KADIN HIRSIZIN ceza olarak ELLERİNİ KESİN
5/41..... Ey Peygamber.! 

.. 
İNKÂRA KOŞANLAR

5/45..... CANA’a-CAN, GÖZ’e-GÖZ, BURUN’a-BURUN ödeşme yazdık. 
 için üzülme sakın. 

          ALLAH’ın İNDİRDİĞİ ile HÜKMETMEZLERSE, ZÂLİM’dir.. 
5/49..... İNSANLARIN ÇOĞU ALLAH’ın EMRİNDEN SAPMIŞ  FÂSIKLAR’dır
5/60..... 

. 
LÂNET edilip, MAYMUN ve DOMUZ

5/62..... ONLARIN ÇOĞUNU, GÜNAH İŞLEMEKTE yarış ederken görürsün. 
 şekline sokulanlar... 

5/64..... Yahûdiler
          SAVAŞ ATEŞİNİ KÖRÜKLESELER, ALLAH ONU SÖNDÜRÜR.  

 : "Allah'ın eli sıkıdır - bağlıdır." dediler. 

5/65..... Kitap ehli inansalar-çekinselerdi kötülükleri örterdik. 
5/66..... KİTAP HÜKÜMÜNÜ TUTSALARDI TEPEDEN AYAKLARA KADAR NİMET
5/70.71...Peygamber gönderdik YALANLADILAR bazısını ÖLDÜRDÜLER.. 

. 

5/101.102.AÇIKLANDIĞI ZAMAN
5/112->115.Hz.İSÂ’ya gönderilen 

 HOŞUNUZA GİTMEYECEK ŞEYLERİ SORMAYIN 
GÖK SOFRASI

6/6....... Nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı.? 
’nın gelişi ve 

6/40.41... ALLAH’ın azabı gelip’çatarsa Allah’a yalvarırsınız
6/42.43... Yalvarsınlar diye 

 ve 
kıtlık ve hastalık

6/44... 
 gibi belâlarla.. 

Onlara, eğlenceli olan her şeyin kapısını açtık
6/45... 

 ve 
Elhamdü’lillâhi’Rabbül’âlemin

6/46... ALLAH, kulaklarınızı sağır gözlerinizi kör ederse,  
, Zulm’edenin kökü kesildi. 

6/47.49.ALLAH’ın azabı ansızın-gizlice veya apaçık gelirse... 
        Kim KENDİNİ ISLAH ederse, Bunlara korku-üzüntü yoktur
6/55....Suçluların yolu belli olsun diye âyetleri uzun açıkladık. 

.. 

6/63... Gizlice DUA'ettiğiniz zaman, sizi kurtaran kim'dir.? 
6/64... Sizi bütün sıkıntılarınızdan kurtaran Allah'tır. 
6/65... GÖKTEN-YERDEN AZAP
6/66... Ey Muhammed Onlara : "

 veya KİMİNİZDEN–KİMİNİN ÖCÜNÜ ALMAYA.. 
Cezânızı ben verecek değilim

6/67... Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki, 
" de. 

6/120.. GÜNAH İŞLEYENLER, CEZASINI MUTLAKA ÇEKECEKTİR... 
6/124.. Suç işleyenlere aşağılık ve çetin bir azap gelecek 
6/129.. ZÂLİMLERİN BİR KISMINI, BÖYLECE MUSALLAT EDERİZ... 
6/131.132.Haberleri yokken
6/134.....SİZ, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz. 

 şehirlerin halkını yok etmeyecektir. 

6/147.... O’nun azabı–cezası suçlu milletlerden asla uzaklaşmaz. 
6/156.157.Özür ve bahane bulamamanız için KUR’AN
6/158.... O’KİMSEYE O’GÜNKÜ İMÂNI HİÇBİR FAYDA VERMEZ, 

 indirildi... 

6/164.... HERKESİN KAZANCI KENDİSİNE... 
6/165.... Rabbin, hak edenin cezasını çabucak verir.. 
7/4.5.... BİZ, nice kasabaları helâk ile yok etmişizdir. 
7/37..... Allah'a iftirâ edene KİTAP'tan NASİPLERİ
7/40.....“DEVE, İĞNENİN DELİĞİNDEN GEÇMEDİKÇE.!” Sözü.!    

 verilir.! 



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

13 

7/41..... Cehennemde ateşten yatak üstlerine de ateşten örtüler. 
7/53..... KİTABIN HABERİNDEN, BAŞKA BİR ŞEY Mİ BEKLİYORLAR.?    
7/80->84. LÛT’UN KARISI da, GERİDE KALIP HELÂKE UĞRAYANLARDAN
7/86.87.. 

... 
ŞUÂYB, dedi ki : 

          bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.!” 
Allah yolunu eğriltmek isteyen    

7/91.92.. Bu yüzden onları bir titreme yakalayıverdi.! (Deprem) 
7/93..... Şuâyb “İnkâr edenler için niçin üzüleyim
7/94.95.. YALVARIP YAKARMALARI için 

” dedi... 

          sapıttıkları zaman - 
Darlığa SIKINTIYA UĞRATTIK 

ansızın yakalayıverdik
7/96..... 

.! 
İNANMIŞ ve SAKINMIŞ

7/97->100. Kasabaların halkı, geceleyin uyurlarken, 
 OLSALARDI bereket bolluk verirdik.  

           ansızın
7/102..... ÇOĞUNU HADDİNİ AŞMIŞ - KÖTÜ KİŞİLER OLARAK BULDUK... 

 azabımızın gelmeyeceğinden emin'miydiler.? 

7/129..... MÛSÂ’ya “Sen geldikten sonra da eziyet çekiyoruz”dedi 
7/130..... Yıllarca KITLIĞA KURAKLIĞA UĞRATARAK cezalandırdık.! 
7/132->136.SU BASKINI–ÇEKİRGE-HAŞERÂT–KURBAĞA ve KAN belâları..   
           göndererek -> Biz de onlardan ÖC-İNTİKÂM ALDIK... 
7/141..... Sizi, FİRAVUN
7/162..... Çeşitli iftiralarından dolayı, gökten azap indirdik. 

 ve adamlarından kurtarmıştık ve  

7/165..... Öğütleri unuttukları zaman şiddetli azaba uğrattık. 
7/175..... Şeytana uyan ve yok olan kişinin olayını oku. 
7/167..... Azâba sokacak kimseleri göndereceğini
7/168..... Ve onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık... 

 bildirdik...     

7/182.183. AYETLERİMİZİ YALANLAYANLARI Biz, yavaş-yavaş hiç  
           anlayamayacakları noktalardan helâke yaklaştırırız.! 
8/13.14. Bunun sebebi Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarıdır. 
8/14.... Ey Kâfirler.! Önce, şimdiki Allah azabını tadın.! 
8/25.... FİTNE’den sakının Allah’ın cezası-azabı çok şiddetlidir. 
8/30.... DÜZEN KURUYORLARDI ALLAH da CEZALARINI HAZIRLIYORDU... 
8/32->34.Başımıza taş yağdır veya azap göndersin – dediler. 
         Sen onların içinde bulundukça, Allah azap göndermez... 
8/42.... Yok'olan apaçık bir delîlden ötürü yok'olsun
8/53.... 

,... 
ONLAR HUYLARINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE

8/70.... ALLAH, KALPLERİNİZDE İYİ NİYET BULUNDUĞUNU BİLİRSE... 
, NİMETİNİ DEĞİŞTİRMEZ... 

8/73.... Aranızda yardımlaşmazsanız, fitne ve büyük bozgun çıkar. 
9/2..... Ey PUT’perestler.! Yeryüzünde, 4’ay daha dolaşın.  
9/32.... Allah'ın NÛR'unu ağızlarıyla söndürmek isterler. 
9/51.... De ki : Başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez.. 
9/55.... Onların MALLARI ve EVLÂTLARI Sakın SENİ İRENDİRMESİN. 
         Çünkü Allah onların canının kâfir olarak çıkmasını diler. 
9/68.... Allah, ikiyüzlü MÜNÂFIK ve kâfirlere LÂNET
9/69.... Ey münâfıklar.! 

 etmiştir.. 
ÖNCEKİLER

9/70.... NÛH–ÂD–SEMUD–MEDYEN Milletleri kendine yazık etti. 
 SİZDEN DAHA KUVVETLİYDİ.. 

9/82->85.Artık AZ GÜLSÜNLER ve ÇOK AĞLASINLAR, 
         Ve onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI – KILMA SAKIN. 
         Ve onların MALLARI - ÇOCUKLARI,SENİ İMRENDİRMESİN.! 
9/93.... SUÇLU OLANLAR – ancak ; ZENGİN
         Bazı BEDEVÎLER, başınıza belâ gelmesini isterler.! 

 oldukları halde, 9/98....    

9/115... ALLAH, BİR MİLLETİ DOĞRU YOLA SEVKETTİKTEN SONRA... 
9/120... İNANANLAR, Peygamberin çektiği sıkıntılara sabreder.. 
9/126... Onlar her yıl bir veya iki kere musibetlere uğratılıp, 
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10/11... BELÂYI-CEZAYI çabuk verseydi.! Ecelleri bitmiş olurdu. 
10/24... BELÂ - CEZA... gece veya gündüz ansızın gelip-çatar.!  
10/27... Kötülük işleyenlere, kötülükleri kadar ceza verilir.! 
10/44... ALLAH zulmetmez
10/48... onlar soruyor : “Tehdit ettiğiniz azap ne zaman.?” 

 – İnsanlar kendilerine zulmeder... 

10/49... 
10/50...“Allah’ın azabı gece-gündüz gelirse ne yaparsınız.?” 

HER ÜMMET’in ECELİ İÇİN, BELİRLİ BİR SÜRE VARDIR 

10/51-52.Belâ-azap geldikten sonra mı imân edeceksiniz.? 
10/53-56.AZAP’tan kurtulmak için, yeryüzündeki her şeye sahip    
         olsa, bunları azabın FİDYESİ olarak verirdi. 
         Allah diriltendir-öldürendir hepiniz O’na döneceksiniz. 
10/90->92.FİRAVUN boğulacağı esnada : “İsrâil’oğullarının   
          inandığı Tanrı’dan başka bir İlâh olmadığına inandım.” 
          Deyince, SADECE SENİN CESEDİNİ KURTARACAĞIZ.” dedik. 
10/98.... inançlarından fayda gören Ancak YÛNUS MİLLETİ’dir. 
10/102... ÖNCEKİLERİN başına gelenlerden başka ceza mı bekliyor. 
10/107... Bir sıkıntı verirse; onu, O'ndan başkası gideremez.                                                            
11/9.10.. Nimetimizi geri alırsak, İnsan ÜMİTSİZ BİR NANKÖR
11/36.37. NÛH’a : “onlar, SU’da BOĞULACAK BİR MİLLET’tir.” dendi. 

 olur. 

11/48...."Ey NÛH.! Selâmet'le ve bereket'le gemiden in.!                   
          bir zaman geçindireceğiz, sonra azâba uğrayacaklar. 
11/81->83.Ey LÛT.! KARIN hariç, kimse geride kalmasın
          ŞUAYB ile inananları, bir Rahmet olarak kurtardık. 

. dendi 

11/94.95..ŞUÂYB’ı, beraberindekileri kurtardık halkını yok ettik. 
11/98.99. FİRAVUN, Kıyâmette milletini cehenneme götürecektir... 
11/100->102.Biçilmiş ekin gibi yok olan şehirlerin harabeleri...  
11/111..... Rabbin, onlara TAM - NOKSANSIZ BİR KARŞILIK
11/114..... NAMAZ kıl. İYİLİKLER –> KÖTÜLÜKLERİ YOK EDER.! 

 verir...    

11/116..... Sizden öncekilerin kurtardıklarımız pek-az dır.... 
11/117..... Rabbin, ıslah olan şehirlere, asla ceza vermez... 
12/9.10.. Kardeşi “Yûsuf’u öldürmeyin bir kuyuya bırakın.” dedi.  
12/16.17. Babalarına da :“Bir Kurt onu yedi
12/18.... Babaları da   : ANCAK ALLAH’tan YARDIM İSTENİR. dedi. 

. dediler... 

12/24.... Emir’in karısı  Yûsuf’a karşı çok istekli idi. 
12/25.... KADIN, Yûsuf’un gömleğini boydan’boya yırttı. 
12/32.... KADIN, EMRİMİ YERİNE GETİRMEZSE ZİNDANA ATILACAK. dedi. 
12/33.34. YÛSUF
12/34.... Rabbi de, Yûsuf’un duasını kabûl etti...  

 : RABBİM.! BENİ BUNLARIN DÜZENİNİNDEN KORU. dedi. 

12/35.... Kadının âilesi Yûsuf’u bir süre HAPSETMEYİ uygun buldu 
12/47->49.Yûsuf
12/110... Peygamberler, ümitlerini kestiğinde 

 : “7’SENE, ÂDETİNİZ ÜZERE EKİP-BİÇİN ve....... 
yardımımız geldi

13/6..... Önce NİCE 
.. 

İBRET-ÖĞÜT ALINACAK CEZALAR
13/11.... 

 VERİLDİ. 
MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA

13/13.... 
 - ALLAH DURUMU DEĞİŞTİRMEZ. 

Yıldırımları yollar
13/31.... Allah'ın emirlerine uyulmadığı sürece 

 ve dilediğine isabet ettirir... 
BİR BELÂ

          BAŞLARINA veya EVLERİNİN YAKININA gelir.  
, 

13/32.33. KÂFİRLERE
13/34.... Onlara dünya yaşayışında AZAP vardır........  

 KURDUKLARI DÜZENLERİ GÜZEL GİBİ GÖSTERİLDİ ve  

13/41. Bak->21/44 SAHİP OLDUKLARI YERLERİ GİDEREK AZALTTIĞIMIZI
13/42. Onlardan öncekiler de, 

.. 
düzenler kurmuşlardı

14/7.. NANKÖRLÜK EDERSENİZ, CEZA ÇOK ŞİDDETLİ’dir.- demiştik.. 
.... 
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14/15. PEYGAMBERLER YARDIM İSTEDİKLERİ ZAMAN ZORBALAR MAHVOLDU.. 
14/42. ALLAH’ı, zâlimlerden GÂFİL HABERSİZ sanma. Cezayı tehir.. 
14/46. Düzen kurdular. Oysa, düzenleri hep Allah'ın elindeydi. 
15/57->60.İBRAHİM
          LÛT’un KARISI hariç, O’milleti helâk edeceğiz... 

’e insan kılığında gelen MELEK’lere dedi ki : 

15/61->71.LÛT Elçilere dedi ki : siz, tanınmamış kimselersiniz.! 
          Melekler : “BİZ AZABI GETİRDİK. ÂİLENİ YOLA ÇIKAR...  
15/72->77.Şafak vakti KORKUNÇ BİR SES-ÇIĞLIK ONLARI YOK EDİVERDİ. 
 
16/24."Rabbiniz ne indirdi.?" "ÖNCEKİLERİN MASAL
16/25. Bak->4/85. Onlar, KENDİ GÜNAHLARINI TAMAMEN ve 

'ları.!" Derler. 

       SAPTIRDIKLARI kimselerin günahlarını da kısmen yüklenirler 
16/26. Onlardan öncekiler de düzen kurmuşlardı
16/33.34.Allah zulm'etmedi. Onlar, kendilerine zulm'ettiler. 

. Bunun üzerine  

16/45. Kötü düzenler, hile ve tuzaklar kuranlar, EMİN midir.? 
16/61. Bak->10/11. ve 35/45.âyetlere. 
       hemen cezalandırsaydı YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI
16/62. Hoşlanmadıklarını ALLAH'a mal'ederler. İyileri kendine.. 

.! 

16/88. Halkı da Allah yolundan saptıranların azaplarını kat-kat. 
16/112.113.BİR ŞEHİR ÖRNEK, NANKÖR'lük ettiler AÇLIK ve KORKU
16/116.Her şeye "

..  
ŞU HARAM - BU HELÂL'dir

       az bir geçim arkasından da can yakıcı bir azap var... 
.!" Demeyin. Aksi halde 

16/126.CEZA ile KARŞILIK -> SİZE YAPTIKLARI GİBİ AYNI MİKTARDA
17/4.5.İsrâil’oğulları 

.. 
iki kere bozgunculuk edecek

       kullarımı göndereceğim ve onlar, her köşeyi araştıracak. 
 ve güçlü olan    

17/7...İkinci belânın zamanı geldiğinde düşmanlarınızı musallat.  
17/8...Belki Rabbiniz size acır ve merhamet edebilir.! 
17/11..İNSAN ŞER-BELÂ da İSTER.! İNSAN ÇOK ACELECİ’dir... 
17/17..NÛH'dan sonra, nice nesilleri yok'ettik. 
17/36..BİLMEDİĞİN ŞEYİN ARDINA DÜŞME

17/67. Allah, kurtarınca yüz çevirirsiniz İNSAN–> PEK NANKÖR’dür. 

–> KULAK–GÖZ–GÖNÜL–sorumlu. 
17/58..Cezâyı hak'eden yok etmiyeceğimiz bir şehir yoktur. 

17/68.69. Sizi suda boğup öldürmeyeceğinden EMİN MİSİNİZ
17/86.... İlmi - hikmeti geri alma cezası...                              

.? 

18/37->41.Bağında : “MÂŞÂALLAH = Allah korusun-Allah saklasın
          bağlarının üzerine de gökten 

 de 
YILDIRIMLARI

18/42.... Nitekim onun bütün ürünleri yok edildi.! 
 göndererek,    

18/58.... İsteseydi azâbını çabucak verirdi
18/59.... BİZ, onları yok'etmek için bir süre tâyin etmiştik. 

. bir süre vardır. 

19/84.... Öyleyse, kâfirlerin cezalandırılması için acele etme.! 
20/40... “Ey MÛSÂ.! seni birçok DERTLER-MUSİBETLERLE denemiştik
20/95->97.Ey Sâmirî, 

.  
BANA DOKUNMAYIN

20/113... KUR’AN-da TEHDİTLERİMİZİ açıkladık... 
 demenden başka nasibin yok. 

20/122->124.BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK, HEPİNİZ CENNETTEN ÇIKIN
            KİTABIMDAN YÜZ ÇEVİRENİN DÜNYADA DAR BİR GEÇİMİ olur.  

.. 

20/127->129.Onlar Helâk edilen insanların yurdunda dolaşıyorlar,  
            Âhiret azabı
            Rabbinin önce verdiği bir söz bir süre olmasaydı... 

 daha şiddetli ve daha süreklidir... 

21/9....... Haddi aşan azgınların hepsini yok ettik... 
21/11->14.. Nice şehirleri KIRDIK-GEÇİRDİK. kaçıyorlardı ve : 
           “YAZIKLAR OLSUN, KENDİMİZE ZULMETTİK” diyorlardı.. 
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21/15...... Onları biçilmiş OT yığını
            feryâtları böylece devam ediyordu... 

 hâline getirinceye kadar,  

21/41->46.. Gece-gündüz Allah’ın azabından sizi kim koruyacak.  
            onların yurtlarını azalttığımızı
           “Yazıklar olsun bize..! Biz, zalimleriz.” derler. 

 görmüyorlar mu..? 

21/109->111.Belâların
21/112......

, yakın mı  uzak mı olduğunu ben bilemem 
Peygamber

22/3....  Allah hakkında, HİÇ BİR BİLGİSİ OLMAKSIZIN TARTIŞAN.  
 “ancak Allah’tan yardım istenir...” dedi. 

22/8->10. Bazı insanlar ALLAH HAKKINDA câhilce TARTIŞIR
22/11.... Böylece ; hem dünyayı ve hem de âhiretini kaybederler. 

...  

22/31.... Allah’a eş-ortak koşan kimseler...  
22/42->44.NÛH ve ÂD ve SEMÛD ve İBRÂHİM ve LÛT milletleri ve... 
          önce bir süre verdim
22/45.... Nice şehirlerin ZÂLİM halkını helâk ile târumâr ettik.  

 ve sonra onları yakaladım.! 

22/46.... Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı anlayacak kalpleri ve  
22/48.... HALKI ZÂLİM olan, nice şehirlere önce bir süre verdim. 
23/64-67. Refâh-bolluk içinde olan kâfirleri yakaladığımız zaman, 
23/76.77. Onlara KITLIK azabımızın kapısını açtık da... 
23/96.... Kötülüğü en güzel şekilde sav... 
24/2..... ZİNÂ eden erkek ve kadının her birine – 100’er SOPA
24/4..... NAMUSLU KADINLARA –> ZİNÂ İFTİRASI ATIP,  

  

          4’ŞÂHİT getiremeyenlere 80’sopa
24/6.->9. 

 vurun ve 24/6.7. 
ZİNÂ

          ALLAH’ı ŞÂHİT GÖSTERİP 4’DEFA YEMİN EDER ve 5.de LÂNET.. 
 isnât edip kendinden başka şâhitleri olmayanlar, 

24/10.... Allah hemen ceza verseydi hâliniz ne-nasıl olurdu.? 
24/43.... Buluttan DOLU indirir 
24/57.... İlâhi CEZA’dan kurtulabileceklerini sanmayın sakın.. 

BELÂYI dilediğine isabet ettirir 

24/63.... Emre aykırı hareket edenler, BAŞLARINA BİR BELÂ’nın  
          GELMESİ veya ELEMLİ BİR AZÂBA UĞRAMAKTAN SAKINSINLAR. 
25/37->39. NÛH milletini ve ÂD ve SEMÛD ve ASHÂB’ı RESS’i ve 
           aradaki birçok milleti de helâk ile yok etmiştik.! 
25/40..... BELÂ YAĞMURU
25/43.44.. Hevesini kendisine İlâh-Tanrı edineni gördün mü.?    

’na tutulmuş O’beldeye uğramış görmüşlerdi.  

           Onlar DAVAR’lar – HAYVAN’lar gibidirler... 
25/50..... İBRETLİ yağmurlar yağdırıp, nice öğütler vermiştik.! 
25/77..... EY KÂFİRLER.! TEBLİĞ EDİLENLERİ YALANLADIĞINIZ İÇİN,  
           AZAP YAKANIZI BIRAKMAYACAK’tır... 
26/188.189.ŞUÂYB’in milletini bulutlu günün
26/227.... Zulmedenler nasıl yıkıldıklarını 

 azabı yakalayıverdi.! 
yakında görecekler

27/51.52.. Zulümleri yüzünden çökmüş, bomboş kalmış evleri.... 
. 

27/53..... KARŞI GELMEKTEN SAKINAN KİMSELERİ HER ZAMAN KURTARDIK. 
27/54->58. LÛT
           ve onlara öyle bir YAĞMUR YAĞDIRDIK ki 

 Karısı hariç - Onu ve âilesini de kurtardık 

27/69.70.. Yeryüzünde dolaşın ve öncekilerin âkıbetini görün.! 
27/71.72.. Çabuk istediğiniz azabın bir kısmı, belki yakında...  
28/47..... ÖZÜR
28/58..... BOLLUĞA ERİŞİP - ŞIMARMIŞ NİCE HALKLARI HELÂK ETTİK. 

 beyân edememeleri için Peygamberler gönderdik.. 

28/59..... Bir Peygamber göndermedikçe helâk ile yok etmedik
28/78.79.. 

... 
KÂRUN

28/81..... Biz, KÂRUN’u ve Sarayını da yerin dibine geçirdik... 
 “Bana bu servet ilimden dolayı verildi.!” Dedi. 

28/82..... Bak->30/37. Allah, dilediğine bol veya az verir... 
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28/84..... KİM kötülük getirirse ancak yaptıkları kadar ceza.. 
29/4...... KÖTÜLÜK YAPANLAR BİZDEN KURTULACAKLARINI MI SANIYOR.?  
29/24.25.. İBRAHİM için “ONU ÖLDÜRÜN veya YAKIN” demeleri üzerine 
           ALLAH
          ”

, Onu ateşten kurtardı. İBRAHİM de onlara : 
Kıyamet günü birbirinize LÂNET okuyacaksınız

29/28.29.. LÛT : “Siz HAYÂSIZLIK YAPIYORSUNUZ” deyince, 
” dedi.. 

           Milleti de : “haydi Allah’ın azabını getir bize” dedi 
29/30..... LÛT da : “RABBİM.! BANA YARDIM ET
29/31..... Elçiler: “O’şehir halkını helâk edeceğiz.” dedi 

.” dedi. 

29/32..... İbrahim de : “Fakat LÛT da oradadır.” demişti. 
29/33.34.. Elçiler LÛT
29/35..... Biz orada ibretli bir belge bırakmışızdır.! 

’a: “Bizim için endişe etme-üzülme.!” Dedi 

29/38..... ÂD ve SEMÛD milletlerini de helâk ile yok ettik.! 
29/39..... KÂRÛN’u, FİRAVUN’u, HÂMÂN’ı da helâk ile yok ettik. 
29/40..... Her birini suçüstü yakaladık kimini DEPREMLER, kimini. 
29/53->55.Eğer, ÖNCEDEN ONLARA BİR SÜRE VERİLMEMİŞ OLSAYDI.! 
30/33.34.. NANKÖRLÜK
30/41..... 

 etsinler bakalım. Yakında görüp-anlarlar.! 
yaptıklarının cezasını, onlara dünyada tattırır

30/42..... yeryüzünde dolaşın da sonları ne olmuş görün.!         
.! 

32/20.21.. Onlara dünyada
32/22..... Âyetlere 

 -> hafif bir azap tattırırız.! 
yüz çeviren

32/25.26.. Harabeye dönmüş yurtlarda dolaşmaları, ibretlidir.! 
 suçlulardan ÖCÜMÜZÜ ALACAĞIZ... 

32/30..... Ey Muhammed.! onlar senin öldürülmeni bekliyor... 
33/5...... KASIT OLMAZSA, sorumluluk ve ceza yok... 
33/8.->10. Kâfirler için, çok elemli bir azap hazırlamıştır. 
           HENDEK Savaşında onlar, üst-alt yönden üstünüze geldi. 
           RÜZGÂR ve SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ ORDULAR GÖNDERMİŞTİK
33/16.17.. ÖLDÜRÜLMEKTEN KAÇIYORSANIZ size hiçbir faydası olmaz 

.! 

           ALLAH SİZE BİR KÖTÜLÜK DİLERSE SİZİ KİM KORUR ve 
           SİZE BİR İYİLİK DİLERSE, BUNU KİM ENGELLEYEBİLİR.? 
33/25..... Allah, savaşta Kâfirleri KİN'leri ile def'etti. 
33/26.27.. Allah onlara korku saldı kalelerini size mîras verdi. 
33/30..... Peygamberin Hanımları-EŞ’lerinin cezası-azabı 2’KAT
           Demek ki -> KUTSAL kişilerin de cezaları 2-kat.... 

  

34/5.38.. Allah’ı ÂCİZ bırakmaya kalkışanlar.! AZAPLA YÜZ-YÜZE. 
34/9..... Eğer dilersek onları yere geçirir veya 
          göklerin bir parçasını başlarına düşürürüz.!  
34/15->19.SEBE’yurdunda 
          gönderdik ve dillere destan bir EFSÂNEYE çevirdik.! 

2’bahçe vardı üzerlerine ÂRİM SELİ’ni  

35/16.17. Dilerse sizi yok eder ve yerinize başkalarını yaratır. 
35/18.... Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenemez. 
35/45.... ACELE CEZA
36/59.... 

 verseydi, yeryüzünde tek canlı kalamazdı.  
Ey günahkârlar.! Bugün siz Cennetliklerden ayrılın

36/60->64.Ey âdem'oğulları şeytana tapmayın. Allah’a KUL olun.      
."   

          Öyleyse İnkâr ettiğiniz için, bugün Cehenneme girin. 
36/77.78..İnsan BİZE KARŞI BİR DÜŞMAN
         “BU ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLERE KİM CAN VERECEK.?" diyor... 

 olmaya kalkışıyor ve 

37/171->173.Biz, Peygamber kullarımıza dedik ki : 
           “Sizlere mutlaka yardım edeceğiz gâlip geleceksiniz” 
37/176.177. Azabımızın acele gelmesini – niçin istiyorlar.? 
37/178.179. Ey Muhammed.! bir zamana kadar onlardan yüz çevir. 
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39/39.40.REZİL edici azabının kime geleceğini göreceksiniz 
40/4.5.. Kâfirlerin gezip dolaşması, sakın seni aldatmasın.! 
         Ben de onları yakalayıverdim. cezamı bak da gör.! 
40/21... Onlar yeryüzünde gezip-dolaşmıyorlar mı sonları nasıl. 
40/41.42.Siz de beni ateşe-yanmaya davet ediyorsunuz.! 
40/45.46.Firavun ve adamları Akşam-sabah ateşe. KABİR AZÂBI
40/47.48.Ateşdeki kâfirler birbirleriyle şöyle konuşurlar... 

       

40/51....BİZ, PEYGAMBER ve İNANANLARA, ELBETTE YARDIM EDECEĞİZ. 
41/13... ÂD ve SEMÛD
41/15... ÂD milleti “

 başına YILDIRIMLARLA GELEN KASIRGA.....  
BİZDEN DAHA BÜYÜK-GÜÇLÜ KİM VARMIŞ

41/19... 
.?” dedi 

ALLAH’ın DÜŞMANLARI
42/21... Rabbinin, onlara vermiş olduğu bir süre olmasaydı. 

 ateşe toplu halde Cehenneme sürülür 

42/30... 
42/34... Yaptıkları kötülükten  gemileriyle birlikte batırır... 

BAŞINIZA GELEN HER FELÂKET, KENDİNİZDEN KAYNAKLANMAKTA 

42/35... ÂYETLERİMİZİ TARTIŞANA, KURTULACAĞI BİR YER YOK... 
42/40... KÖTÜLÜĞÜN KARŞILIĞI –> ONA DENK-EŞİT BİR KÖTÜLÜK... 
42/41... Zulüm gördükten sonra  ÖCÜNÜ ALAN kimseye karşı durulmaz 
42/42... HALKA ZULMEDEN ve TAŞKINLIK EDENLERE KARŞI ÇIKILMALI...  
42/44.45.Azâbı gören zâlim“DÜNYAYA DÖNECEK BİR YOL VAR MI
         KENDİLERİNE ve ÂİLELERİNE de ZARAR VERENLER.”  

” der. 

42/48....Başına belâ geldiğinde insanın NANKÖR
43/24.25.GÖNDERİLEN ŞEYİ İNKAR EDİYORUZ" dediler 

 olduğunu görürsün. 
ÖC'ALDIK

43/48.49.
. 

Azâba uğrayınca
43/50....Azâbı kaldırdığımız zaman, sözlerinden dönerlerdi.! 

 : RABBİNE YALVAR da AZABI KALDIRSIN ki.. 

43/54....FİRAVUN, kendi milletini sahte-yalan sözleriyle aldattı. 
43/55.56.Bizi öfkelendirdiler ve Biz de onlardan öcümüzü aldık
44/3->5. Biz KUR’AN-ı kutsal bir gecede indirdik.! 

.! 

         HER HİKMETLİ İŞE, O’GECE-de KARAR VERİLİR - HÜKMEDİLİR
         NOT ; KADER–KAZA–BELÂ hükümleri verilen KADİR gecesi.! 

. 

 
44/15.16.ONLARI ÇARPTIKÇA ÇARPACAĞIMIZ GÜN, ÖCÜMÜZÜ ALACAĞIZ
44/22.24.MÛSÂ, Rabbine yalvardı ve O’NDAN YARDIM İSTEDİ.. 

... 

         Allah: “Kullarımla birlikte, geceleyin yola çık.” dedi. 
45/22....Herkesin kazancı, elbette onun karşılığı verilecektir 
46/23....HÛD : “AZÂBIN NE ZAMAN GELECEĞİNİ, ALLAH BİLİR.” Dedi.. 
46/24.25.Azâbın BULUT
46/26....Ey MEKKE’li putperestler.! Öncekiler sizden üstündü, 

 olarak geldiğini gördükleri zaman HÛD da, 

         ALAYA ALDIKLARI ŞEY, ONLARI YOK EDİVERDİ.! 
47/10....Bütün kâfirlere de, benzer felâketler-belâlar var
47/13.   MEKKE’den daha güçlü iken, Biz onları helâk ettik.. 

... 

47/26... Sebebi ; BİZ BAZI HUSUSLARDA SİZE UYACAĞIZ
47/27.28.Onların, Allah’ı öfkelendiren işler yapmalarıdır... 

” demeleri ve 

48/12....KÖTÜ ZAN’da BULUNDUNUZ, YOK OLACAK BİR MİLLET OLDUNUZ. 
48/20....Allah, İNSANLARIN SİZE UZANAN ELLERİNİ ÇEKMİŞTİR.! 
48/24....SAVAŞI ÖNLEYEN de Allah’tır, ne yaparsanız görür. 
48/25....KÂBE’de, inançlı erkeklerle kadınların
         Ölme endişesi ile 

 çiğnenmesi ve   
ALLAH SAVAŞI ÖNLEDİ

49/12....
.  

BAZI ZAN-ŞÜPHE SUÇTUR
50/12->14.NÛH ASHÂB-ı RESS ve SEMÛD EYKE’ye 

. ÖLMÜŞ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEK.. 
tehdidim gerçekleşti

51/31->36.
. 

İBRAHİM
          SERT TAŞLAR ATMAKLA görevlendirildik..” dediler.. 

 dedi ki : “Ey Elçiler.! göreviniz nedir.?” 
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51/37.... orada korkanlar için bir işâret bıraktık. 
51/38.... MÛSÂ
51/39.... Firavun : MÛSÂ BİR BÜYÜCÜ veya DELİ’dir.! demişti.. 

’nın başından geçenlerde de bir ibret vardır.! 

51/40.... Firavun,  ALLAH’lık taslamış
51/41.42. 

 ve cezayı hak etmişti. 
ÂD

51/43->45.
 milletine kasıp-kavuran kasırga göndermiştik... 

SEMÛD’a: “BİR ZAMANA KADAR EĞLENİN-ZEVKLENİN
          

.!” dendi,  
YILDIRIMLAR çarpınca ayağa kalkacak güçleri kalmamıştı 

51/46.... NÛH
51/59.60. Zulmedenlerin, suçları vardır. Kıyâmet gününün azabı... 

 milletini de cezalandırmış - helâk etmiştik. 

52/13->16.Cehenneme sürülünce : “Bu bir BÜYÜ-SİHİR mi.?” Siz,  
          ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” denir. 
53/43.....DOĞRUSU - GÜLDÜREN de AĞLATAN da O'DUR... 
52/44.... GÖKTEN AZAP DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSELER “Bu bir BULUT” derler. 
 
53/50->54.ÂD, SEMÛD, NÛH Ve altı-üstüne çevrilmiş kasabaları da    
          gereken belâlarla helâk ile yok eden O’dur. 
 
54/9..... NÛH milleti de “NÛH DELİ’dir
54/10->12.NÛH : “

” diyerek yalanlamıştı ve 
RABBİM.! BEN YENİLDİM. BANA YARDIM ET

          NÛH Tufânı – Sel felâketi hk.bilgiler... 
.” Dedi. 

54/29.30..DEVEYİ ÖLDÜRDÜLER ve azabım nasılmış görmüşlerdi.! ve 
54/31.....onların üzerine ; KORKUNÇ BİR SES
54/33->35.

 gönderdik... 
LÛT milletine TAŞ YAĞDIRAN BİR FIRTINA

54/36.37..
 göndermiştik. 

LÛT’un misafirlerine
          Biz de 

 kötülüğü yapmaya teşebbüs edenlerin 
gözlerini KÖR ETMİŞTİK

54/38.39..O’sabah geri çevrilmeyecek olan azâp baskın yaparak... 
.! 

54/41.42..FİRAVUN
54/43->45.Ey MEKKE kâfirleri.! öncekilerden daha mı üstünsünüz.? 

 taraftarlarına da uyarıcılar göndermiştik.. 

55/35.36. Ey insanlar-cinler.! BİR ALEV ve BİR DUMAN
55/41.42. O’gün suçlular 

 gönderilir, 
yüzlerinden - simâlarından tanınır

56/1->7.. Kıyâmet kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.! 
... 

          YER sarsılıp DAĞLAR parçalanıp toz haline geldiği zaman, 
58/5..... Allah'ın emrine karşı gelenler 
59/2..... Kâfirleri, 

aşağılık hâle gelirler 
yurtlarından çıkaran

          EVLERİNİ hem 
 ancak Allah’tır. 

59/3..... Allah SÜRGÜN EDİLMEYİ yazmamış olsaydı, başka ceza... 
kendi elleriyle yıkıyorlardı 

59/4..... Sebebi
          Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir... 

 ; Allah’a ve Peygambere karşı gelmeleridir... 

59/5..... HURMA AĞAÇLARINI KESMENİZ
59/6..... Peygamberlerini dilediği kimselere 

 Allah’ın iznine bağlıdır... 
MUSALLAT

61/8..... 
 eder ve   

Allah’ın NÛR’unu
64/11.... Başa gelen olay, mutlaka Allah'ın izni ile olur. 

 ağızlarıyla ÜFLEYİP SÖNDÜRMEK isterler. 

65/8->10. Azgınlaşmış
65/12.... 

 halkı, çok çetin bir hesaba çektik ve  

          Allah’ın emirleri, burada hiç durmadan iner de iner. 
GÖKLER gibi - YER YÜZÜNÜ de 7’KAT YARATMIŞ’tır 

66/4..... TÖVBE EDERSENİZ SUÇA KAYAN GÖNÜLLERİNİZ
67/16.... SİZİ, YERİN DİBİNE GEÇİRMEYECEĞİNDEN EMİN MİSİNİZ.? 

 DÜZELİR.! 

67/17.... BAŞINIZA TAŞ YAĞDIRMAYACAĞINDAN DA EMİN MİSİNİZ.? 
67/18.... öncekiler Beni inkâr etmenin sonucunu da görmüşlerdi.! 
67/21.... SİZE VERDİĞİ RIZKI KESİVERSE, SİZE KİM RIZIK VERİR.? 
67/27...  Onlar, azâbın yaklaştığını gördükleri zaman ;  
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67/28.29. Söyleyin kâfirleri can yakıcı azaptan kim koruyacak.?” 
67/30.... SUYUNUZ, YERİN DİBİNE ÇEKİLİVERİRSE
68/16->20.O'bahçe sahiplerini denemiştik ve bahçenin üzerinde,  

.! Söyleyin.... 

          RABBİNDEN GELEN BİR FELÂKET DOLAŞIYORDU. 
68/30->33.Birdenbire bahçe, biçilmiş çorak bir yere dönmüştü.! 
          Birbirlerine dönerek kabahati yüklemeye başladılar... 
68/44.45..Anlayamayacakları şekilde yavaşça azâba yaklaştıracağız. 
69/4.5... SEMÛD, ÂD
69/6.7... 

 milleti, inecek bir Kıyâmeti yalanladı ve  
ÂD, kavuran bir kasırga ile 7’GÜN 8’GECE

          Kalk, sökülmüş HURMA KÜTÜKLERİ gibi savruldu.. 
’de helâk, 

69/9.10.. FİRAVUN ve alt-üst edilmiş olan kasabalarda oturanlar 
70/1->3.. Birisi –> gelip-çatacak olan azabı – hemen istedi
72/25->28.

.! 
Kıyâmeti bir süre geciktirir mi

73/10.11..Müşriklerin söylediklerine katlan, sabret ve 
 - bilemem... 

          ve VARLIK SÂHİBİ OLUP da YALANLAYANLARI
74/11->17.

 BANA BIRAK,  
Bol MAL-SERVET

          
 ve çevresinde de evlâtlar verdiğim ve  

O’kimseyi bana bırak – cezasını Ben vereceğim
74/18->25.Çünkü O’kimse, 

.! 
düşündü - taşındı ve ölçtü – biçti

74/26->29.İşte O’nu, 
... 

Cehennemin SEKAR’ına
74/49->51.Ne oluyor da 

 atacağım Ben... 
KUR’AN-dan - ÖĞÜTTEN yüzçeviriyorlar

          Onlar, Arslan’dan ürken 
.? 

YABÂNİ EŞEK’ler
74/52.53. Hayır.! Onlar, âhiretten korkmuyorlar... 

 gibidirler.! 

75/5->6.. Fakat insan – gelecek için de suç işlemek ister
         “

 de : 
Kıyâmet günü ne zamanmış

79/6->8.. Andolsun ki O’gün yeryüzü sarsıldıkça sarsılacaktır... 
.?! diye sorar... 

          Arkasından da, bir sarsıntı daha gelecektir.! 
          O’gün KALPLER titreyip, gözler karardığı zaman onlar, 
         “Biz, önceki halimize mi döndürülüyoruz.? Derler... 
79/22->24.Firavun : adamlarını topladı ve : 
         “SİZİN EN YÜCE RABBİNİZ, ANCAK BENİM
79/25.26. Allah da Firavun’u azapla yakaladı ve cezalandırdı... 

.!” Dedi... 

79/34->36.
          O’GÜN CEHENNEM DE, GÖREBİLENE APAÇIK GÖRÜNECEKTİR... 

O’GÜN İNSANLAR, NE İÇİN ÇALIŞTIĞINI ANLAYACAKTIR 

79/37->39.KİM AZMIŞ-HADDİ AŞMIŞ ve DÜNYA YAŞAMINI TERCİH ETMİŞSE
          Varacağı yer – muhakkak ki Cehennemdir... 

  

99.zilzâl sûresi.! 
110-Nasr Sûresi: Allah'ın yardımı erişir ve zafer kazanılıp, 
 

11/111. 
Muhakkak ki RABBİN, ONLARIN YAPTIKLARINA da TAM BİR KARŞILIK 
VERECEK.! Çünkü RABBİN, onların yaptıklarını elbette biliyor. 

 
2.İLÂHİ ADALETE GÖRE
  Bak-> AKLI BAŞINDA olan ve KENDİSİ HABERDAR EDİLEN’lerin, CEZASI TAM.. 

 -> HÜR OLMAYAN – KÖLE ve CARİYE’lerin, CEZASI 1/2.. 

  Bak-> KISÂS...10/27. ve 11/111.Normâl insana. . . . . .-> CEZA TAM.   
  Bak-> DİNDE MAKAM SAHİBİ olan, ERKEK ve KADINLARA verilen CEZA 2-KAT. 
  Bak-> 33/30->32.MEVKİ sahibine ve ÂLİM’e. . . . . . . .-> CEZA 2-KAT.  
  Bak-> 4/85.  16/25.88.KÖTÜLÜĞE sebep veya aracı olanların PAYI var.  
  Bak-> 33/5.âyete - AKILSIZ ve BİLGİSİZ ve KASIT’sızlara-> CEZA YOK....  
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BELÂ ve CEZA
 

 Hakkındaki âyetler ; 
2/59.âyet, 
Fakat zâlimler
sözlerle değiştirdiler. Biz de zâlimlere ; 

, kendilerine söylenen sözleri, başka  

yoldan çıktıkları için gökten ağır cezâ indirdik
2/61. 

... 

"Ey MÛSÂ.! Bir çeşit yemekle yetinemeyiz. Bizim için, Rabbine 
yalvar da bize, toprağın yetiştirdiği Sebze – Hıyar - Sarımsak, 
Mercimek ve Soğan yetiştirsin.!" Dediğinizde, Mûsâ'da :  
"Hayırlı şeyleri değersiz şeylerle değiştirmek mi istiyorsunuz.? 
 Bir şehre inin, orada istediğinizi bulursunuz," demişti.  
Onlara ; aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu.  

Bu cezâ, Allah'ın âyetlerini inkâra devâm etmeleri ve  
Allah'ın gazâbına uğradılar.  

haksız yere Peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. 
2/85. 
Sonra, sizler öyle kimselersiniz ki, kendinizden olanları 
öldürüyorsunuz. İçinizden bir fırkayı yurtlarından çıkarıyor, 
onlara düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onlar, esir olup da geri 
gelirlerse fidye veriyorsunuz da, onların yurtlarında kalmasına 
izin vermiyorsunuz. Halbuki bunların yurtlarından çıkarılmaları, 
size haram edilmişti. Kitabın bir kısmına inanıp,  
bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz.? 
Böyle davrananın dünyadaki cezası, yaşarken rezil olmaktır
Ahıret gününde de azabın en şiddetlisine uğratılacaklardır. 

. 

Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. " 

2/156. 
Onlara, bir musîbet geldiğinde ; derler ki : 
“BİZ ALLAH’ın KULLARIYIZ ve ELBETTE O’NA DÖNECEĞİZ
“İnnâ Lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn.” 

.” 

2/196. 
......................................... Allah’tan sakının ve 
Allah’ın cezasının şiddetli olduğunu bilin... 
2/210.211. 
Onlar, BULUT GÖLGELERİ İÇİNDE

Bütün işler Allah’a döner. 

 – Allah azabının ve Meleklerin,  
tepelerine inip, işin bitmesini mi bekliyorlar.?  

İsrail’oğullarına sor, onlara apaçık nice âyetler verdik... 
Allah’ın nîmetini kendisine geldikten sonra, kim değiştirirse  
bilsin ki, Allah’ın cezası, şüphesiz ki şiddetlidir
 

... 

2/214. 
Sizden önce gelenlerin durumu - sizin başınıza gelmeden
CENNETE kolayca girivereceğinizi mi sanıyorsunuz.? 

, 

Peygamber ve onunla birlikte inananlar : 
"ALLAH'ın YARDIMI NE ZAMAN
darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı.! 

.?" diyecek kadar,  

İyi bilin ki ; Allah'ın yardımı şüphesiz ki yakındır... 
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2/216. (ve 4/19.âyette.) 
SAVAŞ, hoşunuza gitmediği halde size FARZ
İhtimal ki ; 

 kılındı.  
hoşlanmadığınız şey, sizin iyiliğiniz içindir

İhtimal ki ; sevdiğiniz bir şey , sizin kötülüğünüz içindir.! 
..! 

Çünkü ; SİZLER BİLMEZSİNİZ, fakat ALLAH BİLİR
2/220. 

... 

Sana YETİM
düzeltmek hayırlıdır.” Eğer, bunlarla birlikte yaşarsanız,  

’leri de sorarlar.? De ki ; “Bunların işlerini 

bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, DÜZELTEN ile BOZANI 
birbirinden ayırmasını bilir. Eğer, Allah dileseydi sizi zora, 
sıkıntıya sokardı
2/225. 

.! Allah, şüphesiz ki Güçlü’dür - Hakîm’dir.. 

Allah, rasgele-kasıtsız YEMİN’lerinizden dolayı sizi sorumlu 
tutmaz.. Ancak ; KALP’lerinizin kazandığından sorumlusunuz
Allah bağışlar ve ceza vermekte acele etmez.! 

..  

2/243.âyet : 
Binlerce kişinin, ölüm korkusuyla yurtlarından çıktığını 
görmedin mi.? Allah, onlara "ÖLÜN
Allah, insanlara bol nîmet verir, fakat çoğu şükretmezler... 

" dedi, sonra onları diriltti. 

2/253. 
Bu Peygamberlerden bir kısmını, Diğerlerinden üstün kıldık. 
Onlardan,Allah'ın HİTAP ettiği,derecelerini yükselttikleri vardır. 
Meryem oğlu İSÂ'ya belgeler verdik,onu Rûh'ül Kudüs'le destekledik 
Allah dileseydi
ardından birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler, kimi 

, belgeler kendilerine geldikten sonra, onların 

inandı kimi inkâr etti.Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi
Lâkin, Allah istediğini yapar. " 

. 

2/266. 
Hangi biriniz - Kendisi İHTİYARLAMIŞ

üzüm bağının veya her çeşit meyveleri bulunan bahçesinin,  

 ve çocukları da âciz ve 
güçsüzken ; altlarından ırmaklar akan hurmalığının veya  

ATEŞLİ BİR KASIRGA’nın kopmasıyla, yanıp-kül olmasını ister.? 
DÜŞÜNMENİZ İÇİN ALLAH, ÂYETLERİNİ BÖYLECE AÇIKLIYOR..  
 
2/271. (AZ SADAKA -> ÇOK BELÂ DEF’EDER – Ata sözü ve 11/114.) 
SADAKA’ları
yoksullara 

 açıkça verirseniz ne hoş-ne güzel.. Eğer onları,  
gizlice

Ve Allah hayırlarınızla, kötülüklerinizden bir kısmını örter.! 
 verirseniz, bu iş sizin için daha hayırlıdır. 

Andolsun ki Allah, iyilik ve kötülüklerden haberdardır. 
2/275. 
FÂİZ YİYENLER

“ALIŞ-VERİŞ, ZATEN - FAİZ ALMAK DEMEKTİR..!” demelerindendir...  
Oysa Allah ; 

 – mahşerde, ancak şeytanın çarptığı kimsenin 
kalktığı gibi kalkarlar..! Bu iş onların :  

Alış-verişi helâl – FÂİZ’İ HARAM KILDI
Kime Rabbinden bir öğüt gelirde ; Fâizcilikten vaz’geçerse ; 

.  

eski aldıkları kendisinde kalır ve bunun işi Allah’a aittir.  
Kim Fâizciliğe dönerse işte bunlar cehennemliktir ve 
bunlar burada temelli kalacaklardır... 
2/276. 
ALLAH, FAİZİ EKSİLTİR ve SADAKALARI BEREKETLENDİRİR
Allah, faizi helâl sayan hiçbir günahkârı sevmez.. 

. 
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2/279. 
Böyle yapmazsanız bunun ; ALLAH'a ve PEYGAMBERİNE KARŞI,  
AÇILMIŞ BİR SAVAŞ
sermâyeniz sizindir. Böylece, haksızlık etmemiş ve  

 olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz,  

haksızlığa uğramamış olursunuz... 
3/54. 
HİLE yaptılar, Allah da onları cezâlandırdı. 
Allah, hile yapanların cezâsını en iyi verendir. 
3/56. 
İnkâr edenleri de DÜNYA ve ÂHİRET’te şiddetli azaba uğratacağım  
ve onların, hiçbir yardımcıları olmayacaktır. 
3/86. 
Önce İnandıktan ve Peygamberin Hakk-Gerçek olduğuna şahitlik 
ettikten ve kendilerine belgeler-âyetler geldikten sonra inkâra 
dönen - sapık bir milleti Allah, niçin doğru yola eriştirsin
Andolsun ki Allah, zâlimleri doğru yola eriştirmez... 

.? 

3/87.88. 
İşte onların cezası ; Allah’ın–Meleklerin ve İnsanların  
hepsinin LÂNET’ine uğramalarıdır ve bu LÂNET sonsuzdur ve 
onlar bu LÂNET’in içine gömüleceklerdir ve onların azabı 
hafifletilmez ve onların yüzlerine de bakılmaz... 
3/89.90. 
Ancak, bu cezadan önce TÖVBE edip doğru yola girenler hariçtir
Çünkü Allah, bağışlayıcıdır ve merhametlidir. İnandıktan sonra  
inkâr edip de inkârlarında İNAT edenlerin 

. 

TÖVBE’leri asla kabûl 
edilmeyecektir
3/91. 

. İşte onlar, sapıkların ta’kendisidirler... 

İnkâr da inat edip de KÂFİR olarak ÖLEN’ler

onların hiçbir yardımcıları da yoktur...                            

 var ya İşte onlar, 
Dünya dolusu ALTINI FİDYE olarak verseler bile asla kabûl 
edilmeyecektir ve elem verici azaplar işte onlaradır ve  

3/92.  
Sevdiğiniz - beğendiğiniz şeylerden Allah yolunda muhtaçlara, 
yardım için harcamadıkça

3/112. 

, hayra ve iyiliğe siz de erişemezsiniz. 
Ve her neyi harcarsanız, Allah onu mutlaka bilir.." 

Allah’ın ve inananların himâyesine sığınanlar hariç - Onlar, 
nerede bulunurlarsa bulunsunlar – ONLARA ; ALÇAK’lık DAMGASI 
VURULMUŞTUR
“

. Onlar, Allah'ın gazabına uğradılar ve onlara  
ZİLLET = rezil yaşama.!” damgası vuruldu
Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere Peygamberleri 
öldürmeleri ve karşı gelmeleri ve haddi aşmalarıdır... 

. Buna sebep Onların,  

3/116.117. 
Kâfirlerin ne malları ne de çocukları, 
onları Allah’ın gazabından-azabından asla koruyamayacaktır.  
İşte onlar cehennemliklerdir ve orada sürekli olarak kalırlar. 
Onların dünya hayatında yaptığı harcamalarının durumu ; 
kendilerine zulmeden kimselerin, EKİN’lerine - MAHSÜL’lerine  
isabet ederek mahveden soğuk-kavurucu rüzgârın durumu gibidir. 
Onlara Allah zulmetmedi. Onlar, kendilerine yazık ettiler.! 
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3/118. 
Ey inananlar.! SİZDEN OLMAYANI, DOST ve SIRDAŞ EDİNMEYİN... 
Onlar sizi şaşırtmaktan - aldatmaktan asla geri durmazlar... 
Sizin, her zaman sıkıntıya düşmenizi isterler.! 
Onların öfkesi – ağızlarından taşmaktadır.....! 
Kalplerinde gizledikleri ise daha da büyüktür.! İşte size ;  
Aklınızı kullanmanız için, âyetleri böylece açıkladık... 
3/120. 
SİZE BİR İYİLİK GELSE, onlar üzülürler ve size bir KÖTÜLÜK  
gelse, buna sevinirler ve sizler SABREDER ve SAKINIRSANIZ ; 
onların hilesi - tuzağı, size hiç bir zarar veremez...  
Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. 

3/153. 
O’zaman Peygamber, arkanızdan sizleri çağırırken, sizler kimseye 
bakmadan KAÇIYORDUNUZ. Bu sebeplerden dolayı Allah sizi, çeşitli 
dertlerle cezalandırdı

3/154. 

. Artık, Kaybettiğiniz şeylere ve başınıza 
gelenlere üzülmeyin. Andolsun ki Allah yaptığınızı bilmektedir.. 

KEDER'den-ÜZÜNTÜ’lerden sonra Allah, bir kısmınızı kendinden 
geçirecek HUZUR ve GÜVEN İNDİRDİ

ALLAH HAKKINDA HAKSIZ ZAN'na - DÜŞÜNCELERE KAPILMIŞLAR ve :  

 ve uyuklamaya başladınız.! 
Halbuki, bir kısmınız da, kendi dertlerine - can korkusuna 
kapılmıştı ve Müslümanlıktan önceki çağlarda olduğu gibi,  

"Bu işlerden bize ne.?" diyorlardı. Ey Muhammed.! onlara de ki : 
"Doğrusu, işin hepsi Allah’ındır

"Eğer EVLERİNİZDE OLSANIZ BİLE, HAKLARINDA ÖLÜM YAZILMIŞ OLAN 
KİMSELER ÖLDÜRÜLÜR, YATACAKLARI YERE MUTLAKA GİDERLERDİ." Bunlar 
Allah'ın, içinizde olanı denemesi-sınaması ve kalplerinizi de 
arıtması içindir. Andolsun ki Allah, içinizdeki her şeyi bilir. 

" ve onların Sana söylemedikleri  
"Bu, bizi ilgilendiren bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik." 
sözünü içlerinden söylüyorlardı... Onlara de ki :  

3/165 
(BEDİR’de)iki katlı bir felâkete uğramış olan düşmanınız gibi 
(UHUD’da.)basit bir belâya uğradığınızda : “Bu nasıl oluyor
diyorsanız eğer, iyice bilin ki : ”

.?” 
BU, KENDİ KUSURUNUZDANDIR

Muhakkak ki, Allah’ın her şeye gücü yeter... 
.!” 

3/181.->183. 
Andolsun ki Allah, “ALLAH FAKİR - BİZ ZENGİNİZ
sözünü işitmiştir. Bu sözlerini ve haksız yere peygamberleri 
öldürdüklerini, elbette yazacağız ve onlara diyeceğiz ki : 

.!” diyenlerin  

“Artık yakıcı–kavurucu azabı tadın.! ”İşte bu, yaptıklarınızın 
karşılığıdır. yoksa Allah, kullarına aslâ zulmetmez...” 
Yine Yahudiler derler ki: “Ateşin yiyeceği-yakacağı bir KURBAN 
getirmedikçe hiçbir Peygambere inanmamamızı Allah bize emretti”  
Ey Muhammed.! onlara de ki: “Benden önce apaçık belgelerle ve 
mucizelerle size birçok Peygamberler gelmişti. Sizler eğer, 
Doğru-dürüst insanlarsanız, O’halde bunları niçin öldürdünüz.?” 
3/189. 
Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. 
Allah'ın, her şeye gücü yeter." 
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4/15.16. 
Kadınlarınızdan ZİNÂ - FUHUŞ yapanlar için ; 4’ŞAHİT
Eğer, 4’kişi şâhitlik ederse ; bu kadınları, ölünceye kadar veya 
Allah bunlara bir yol açıncaya kadar, evlerde tutun-hapsedin... 

 dinleyin.  

İçinizden ZİNÂ - FUHUŞ yapan 2’TARAFI da cezalandırın...Eğer, 
TÖVBE

4/19. (2/216.hoşlanmadığınız şey, belki hayırlıdır.!) 

 edip durumlarını düzeltirlerse artık bunların cezasını 
kaldırın. Muhakkak ki Allah, tövbeleri kabûl ve merhamet eder.. 

Ey inananlar.! Kadınlara ZORLA mirasçı olmanız ; size helâl 
değildir. Onlar apaçık bir edepsizlik-FUHUŞ yapmadıkça, onlara 
verdiğiniz Mehir, Hediye ve Malların bir kısmını ele geçirmek  
için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi ve güzel geçinin... 
Eğer onlardan HOŞLANMIYORSANIZ –> SABREDİN.! Ve ALLAH belki, 
HOŞLANMADIĞINIZ BİR ŞEYİ, SİZE ÇOK HAYIRLI KILMIŞ OLABİLİR
4/25. 

.!  

Hür ve inanmış kadınları almaya gücü yetmeyenler ; elinizdeki 
İNANMIŞ CÂRİYE’lerinizden alsın

GİZLİ DOST TUTMAYAN namuslu CÂRİYE’leri – sahiplerinin izniyle 
alın - evlenin. Ücretlerini, geleneğe göre güzellikle verin. 
Bunlar, evlendikten sonra 

. Allah sizin imânınızı çok iyi 
bilir. Hepiniz,  bir’birinizden türediniz. ZİNÂ’dan KAÇINAN ve 

ZİNÂ edecek olurlarsa şâyet, 
CEZALARI –> HÜR KADINLARIN CEZASININ YARISI
Câriyelerle evlenmek için verilen izin, sıkıntıya ve  

’dır...  

zinâya düşmekten korkanlar içindir. SABRETMENİZ sizin için, 
daha hayırlıdır. Allah bağışlar ve merhamet eder... 
4/37. 
Onlar ; hem CİMRİLİK eder – hem de insanlara cimriliği tavsiye 
ederler. Allah’ın, kendilerine verdiği bol nîmeti de gizlerler. 
Biz, bu NANKÖR’lere – alçaltıcı bir azap hazırladık.. 
4/62. 
Onlar, KENDİ ELLERİ ile HAZIRLADIKLARI BİR FELÂKETE UĞRAYINCA 
halleri ne olur.? Sonra Sana, Allah’a yemin ederek gelirler ve :  
“Biz ancak iyilik etmek ve arayı bulmak
4/78.79. 

 istedik.!” derler. 

Nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kaleler içinde bulunun, 
ÖLÜM
“BU, ALLAH’tandır.!” derler. Bir kötülük geldiğinde de :  

 size mutlaka erişecektir.! Onlara bir iyilik geldiğinde : 

“BU DA, SENDEN’dir.” derler. De ki : “HEPSİ, ALLAH’tandır

SANA NE 

...” 
Onlara ne oluyor da, anlatılanı anlamağa yanaşmıyorlar.? 

İYİLİK GELİRSE ALLAH’tan NE KÖTÜLÜK GELİRSE KENDİNDEN
Ey Muhammed.! Seni insanlara Peygamber gönderdik, 

’dir 

ve buna şahit olarak da, Allah yeter... 
4/84. 
Ey Muhammed.! Artık ALLAH YOLUNDA SAVAŞIN. Sen yalnız kendinden 
sorumlusun başkalarından değil. İnananları gayretlendir teşvik et 
ve umulur ki Allah kâfirlerin gücünü kırar - baskısını önler. 
Andolsun ki Allah’ın azabı da ibretli cezası da çok şiddetlidir. 
4/85. 
Kim İYİ BİR İŞE ARACILIK
bir payı vardır. Kim ki KÖTÜ BİR İŞE ARACILIK ederse, aracının  

 ederse, bunun sevabından aracının da 

bu günahtan da payı vardır. Allah, her şeyin karşılığını verir. 
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4/88. 
Ey MÜSLÜMANLAR.! SİZE ne oluyor da, aranızdaki MÜNÂFIKLAR

günah sebebiyle gerisin geriye 

       
hakkında 2-Taraf oldunuz.? ALLAH onları, kazandıkları büyük  

İNKÂRA DÖNDÜRDÜ
azdırıp yoldan çıkardığını SİZ doğru yola nasıl getirirsiniz.? 

.! ALLAH’ın,  

ALLAH kimi saptırmış sa
 

, artık onun için hiçbir yol yoktur.! 

NOT ; Bu âyette ; İlâhi ağır bir ceza = KALP MÜHRÜ
Bak->6/110.111.  7/30.  13/31.  42/46.  45/23. 47/14.  61/5.  63/3.âyetlere. 

’ne işaret ediliyor ki ; 

 
 
4/89. (Bak->3/118->120.) 
ONLAR, SİZİN de KENDİLERİ GİBİ OLMANIZI ve BÖYLECE ONLARA YOLDAŞ 
ve EŞ OLMANIZI İSTERLER.! Allah yolunda göç etmedikçe, onlardan 
dost ve arkadaş edinmeyin. Eğer göçmeyi kabûl etmezler de sizden 
yüz çevirilerse ; ONLARI TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN
Ve onlardan hiç birini, dost ve yardımcı edinmeyin sakın... 

... 

4/90. 
Sizinle aralarında bir anlaşma olan bir millete sığınanlar,  
veya sizinle veya kendi milletleri ile savaşmaktan bunalarak  
size ilticâ edenler, bu hükümden müstesnâdır... 
Allah dileseydi onları size musallat eder, sizinle savaşırlardı. 
Eğer sizi bırakır sizinle savaşmazlar ve barış isterlerse, 
Allah onlara dokunmanıza izin vermez... 
4/118.119. 
Allah, ŞEYTANA LÂNET
“Andolsun ki, kullarından kendime bir pay edineceğim ve onların  

 etmişti. O’da : 

bir kısmını ayartacağım ve onları doğru yoldan saptırarak, boş 
emellere daldıracağım ve onlara emrederek DEVE’lerin kulaklarını 
yardırıp, Allah’ın yarattığı şekli bozduracağım.!” demişti. 
Allah’ı bırakıp da Şeytanı dost edinen kimseler,  
Muhakkak ki apaçık zarara-ziyâna girmiş olurlar... 
4/121.ve 123. 
İşte onların varacakları yer CEHENNEM’dir. 
Ve onlar, oradan kaçıp-kurtulacak bir yer de bulamayacaklar... 
Ne sizin boş vesvese ve kuruntularının aslı vardır ve  
ne de Kitap ehlinin boş kuruntularının aslı vardır...  
KİM KÖTÜLÜK YAPARSA – ELBETTE CEZAYA ÇARPTIRILIR
Allah’tan başka bir dost veya bir yardımcı da asla bulamaz... 

 ve kendisine,  

4/147. 
Eğer İMÂN EDER ve ŞÜKREDER’seniz Allah size niçin azap etsin

4/153. 

.? 
Muhakkak ki Allah, şükre karşılık verir ve her şeyi bilir.  

Ey Muhammed.! Kitap ehli senden, kendilerine gökten bir Kitap 
indirmeni istiyor.! Mûsâ’dan da, bundan daha büyük bir şey 
istemişler ve : “Bize, Allah’ı apaçık göster
bu zulümleri sebebiyle hemen - 

.!” demişlerdi de,  
onları YILDIRIM çarpmıştı

Sonra onlara apaçık deliller-kanıtlar gönderilmesine rağmen  
...  

onlar bir BUZAĞI heykelini -> TANRI
Biz, buna rağmen suçlarını bağışladık ve Mûsâ’ya da, 

 olarak benimsemişlerdi.!  

apaçık kanıtlar ve KUDRET ve Hükümranlık vermiştik.! 
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4/155. 
Verdikleri sözlerden dönmeleri ve Allah’ın âyetlerini inkâr 
etmeleri ve Peygamberlerini haksız yere öldürmeleri ve 
“KALPLERİMİZ KAPALI, ANLAMIYORUZ.!” demeleri sebepleriyle  
onlara çeşitli belâlar

4/160.161. 

 gönderdik. Allah, inkârları sebebiyle 
kalplerini mühürlemiştir, bu sebeple ancak pek azı inançlıdır. 

YAHUDİ olanlar

haksız yollardan insanların mallarını yemeleri sebebiyle,  

 ; yaptıkları zulüm ve insanları Allah yolundan 
çevirmeleri ve yasak edildiği halde FÂİZ almaları ve  

kendilerine helâl edilen bazı temiz şeyleri onlara HARAM kıldık
ve içlerindeki inkâra sapanlara da, acıklı bir azap hazırladık. 

  

5/11. 
Ey inanalar, Allah'ın üzerinize olan nîmetini anın.  
Hani bir millet size tecâvüze kalkışmıştı da, Allah onlara mâni 
olmuştu. Allah'tan sakının ve inananlar Allah'a güvensinler. 
5/33. 
Allah ve Peygamberiyle savaş
çıkaranların cezası ÖLDÜRÜLMEK veya ASILMAK veya EL ve AYAKLARI 
ÇAPRAZ OLARAK KESİLMEK veya YERLERİNDEN SÜRÜLMEK’tir. Bu onlara 
dünyada bir rezilliktir. Onlara âhirette de büyük azap vardır.     

anların, yeryüzünde bozgunculuk 

5/38.39. 
ERKEK ve KADIN HIRSIZIN
Allah tarafından İBRET verici bir ceza olarak 

 – yaptıklarına karşılık ;  
ELLERİNİ KESİN

Andolsun ki Allah, tek-mutlak galiptir, hüküm-hikmet sahibidir.  
.. 

Fakat, yaptığı zulümden sonra TÖVBE edip düzelen kimselerin 
tövbesini Allah kabûl eder. Çünkü Allah, şüphesiz ki, 
çok merhametlidir-şefkatlidir, çok bağışlayandır. 
5/41. 
Ey Peygamber.! KALPLERİ İNANMAMIŞKEN
diyenler ve Yahûdilerin yalanına kulak verenler ve sana gelmeyen  
başka bir milletin sözünü dinleyenler ve 

, ağızlarıyla : "İNANDIK.!" 

İNKÂRA KOŞANLAR

"Size, şu tarzda fetvâ verilirse kabûl edin ve verilmezse kabûl 
etmeyin.!" derler. Allah'ın, 

 için 
üzülme sakın. Onlar, Sözlerimizi kaydırıp - değiştirirler de : 

fitneye düşmesini dilediği kimseler

KALPLERİNİ ARITMAK istemediği kimselerdir ve Dünyâdaki rezillik  

 
için, senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar ; Allah'ın,  

onlar içindir ve onlara âhirette de büyük azâplar vardır... 
5/45. 
O’kitap’ta-TEVRAT’ta
KULAĞA-KULAK, DİŞ’e-DİŞ ve YARA’lara karşı YARA’lamayla ödeşme 

 ; CANA’a-CAN, GÖZ’e-GÖZ, BURUN’a-BURUN, 

yazdık. Fakat ; Kim, SADAKA
günahın 

 olarak bağışlarsa ;  
KEFÂRET 

ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEZLERSE, İŞTE BUNLAR ZÂLİMLERDİR.. 
olur.  Kimler ;  

5/49. 
Ve ARALARINDA, ALLAH’ın İNDİRDİĞİ KİTABIN HÜKÜMLERİ ile HÜKMET
Onların heveslerine uyma sakın ve Allah’ın Sana indirdiği  

.  

KUR’AN-ın, BİR KISMINDAN SENİ SAPTIRMALARINDAN ÇEKİN.!  
Eğer onlar yüz çevirirlerse, bil ki Allah onları bazı suçları 
sebebiyle cezaya-belâya uğratacaktır ve muhakkak ki ;  
İNSANLARIN BİR ÇOĞU da ALLAH’ın EMRİNDEN SAPMIŞ – FÂSIKLAR’dır. 
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5/60. (TÂĞÛT
Onlara de ki : “Allah katında, bundan daha kötü olanları size 
haber vereyim mi.? Onlar ; “ALLAH’IN LÂNET ETTİĞİ ve GAZABINA 
UĞRATTIĞI ve MAYMUN veya DOMUZ KILIĞINA SOKTUĞU KİMSELER ile 

 = PUT’lar – Bak->4/51.60.  39/17.âyette de geçiyor.) 

TÂĞÛT’a ŞEYTAN’a TAPANLAR.(Satanistler
en kötü olanlardır ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır... 

) İşte onlar yeri-durumu  

 
5/62. 
Ve SEN onların ÇOĞUNU, GÜNAH İŞLEMEKTE ve DÜŞMANLIK ETMEKTE ve 
HARAM YEMEKTE, birbirleriyle yarış ederken görürsün.. 
Onların yaptıkları şeyler, ne kötü işlerdir.! 
 
5/64. 
Yahûdiler
Dediklerinden dolayı elleri bağlansın, LÂNET olsun. Hayır, 

 : "Allah'ın eli sıkıdır - bağlıdır." dediler. 

Allah'ın iki eli de açıktır. Nasıl dilerse, öyle ihsân'da bulunur. 
And olsun ki Rabbinden sana indirilen sözler, onlardan çoğunun 
azgınlık ve inkârını artıracaktır. Biz, onların arasına, kıyâmete 
kadar sürecek KİN ve DÜŞMANLIK SALDIK. SAVAŞ ATEŞİNİ, NE ZAMAN 
KÖRÜKLESELER, ALLAH ONU SÖNDÜRÜR
koşuşup dururlar. Allah, bozguncuları sevmez. 

. Onlar yeryüzünde, bozgunculuğa 

 
5/65. 
Eğer Kitap ehli olanlar, inansalar ve çekinselerdi, muhakkak ki 
kötülüklerini örter ve onları nîmeti bol olan Cennete sokardık. 
5/66. 
Eğer onlar, TEVRAT-ı ve İNCİL-i ve Rablerinden SANA İNDİRİLEN 
KİTABIN HÜKÜMLERİNİ TUTSALARDI, TEPELERİNDEN AYAKLARINA KADAR 
NîMET'E ERMİŞ OLURLARDI.  İçlerinde, orta yolu tutan, 
insaf sahipleri de var. Fakat çoğunun işledikleri ne kötü.! 
 
5/70.71. 
Andolsun ki ; İsrâil'oğullarından da söz almıştık. 
Onlara, Peygamberler göndermiştik. Fakat hangi Peygamber, 
onlara gelip de, - CANLARININ İSTEMEDİĞİ BİR ŞEYİ GETİRDİYSE, 
ONU YALANLADILAR - BİR KISMINI da ÖLDÜRDÜLER... 
Ve bir cezâya uğramayacaklarını sandılar.! 
KÖR'leştiler, SAĞIR'laştılar ve sonra TÖVBE ettiler... 
Allah tövbelerini kabûl ettikten sonra, yine ÇOĞU KÖR'leşti   
ve SAĞIR olsu.  Allah, onların yaptıklarını görmektedir... 
 
5/101. 
Ey inananlar.! SİZE AÇIKLANDIĞI ZAMAN
OLAN ŞEYLERİ, SORMAYIN SAKIN.! Kur’an indirildiği zaman bir  

 – HOŞUNUZA GİTMEYECEK  

şey sorarsanız eğer, hükmü size açıklanır. Allah, evvelce 
sorduğunuz sapık işlerinizi affetmişti. Andolsun ki Allah, 
bağışlayıcıdır suçları örter ve sabırlıdır - şefkatlidir...  
5/102. 
Sizden önce de bir millet, yapılan sapıklıkları sormuştu ve 
sonra da, emirlerimize karşı gelip inkâr etmişlerdi.! 
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EN AĞIR CEZA = MÛCİZE
------------------------------------------------------- 

 GÖRDÜKTEN SONRA –> İNANAMAYAN’lara.. 

5/112. 
Havârîler :“Ey Meryem oğlu İsâ.! Rabbin bize,  
bir sofra YEMEK
“Eğer İmân etmişseniz, Allah’tan korkun-sakının.” demişti. 

 indirebilir mi.?” dediklerinde, İSÂ da : 

5/113. 
Onlar : “İstiyoruz ki ; O’yemekten yiyelim de, kalplerimiz 
tam bir inanca kavuşsun ve Senin doğru söylediğini bilelim. 
Gözlerimizle görelim ve şahit olalım...” 
5/114. 
Meryem oğlu İSÂ : “Rabbimiz.! Bize bugün gökten bir sofra  
YEMEK indir de 
hem sonra gelenlerimize. Hem de Senden bir delîl olsun.  

– hem önce gelenlerimize bir bayram olsun, 

Sen bizi rızıklandır. Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın.” 
5/115. 
ALLAH da : “Onu Ben size indireceğim. Fakat, bundan sonra ; 
içinizden kim kâfirliğe dönerse, 
hiçbir kimseye vermeyeceğim azabı – ona vereceğim.!” demişti. 

âlemleri içinde 

 
6/6. 
Kedilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı.? 
Öncekilere, size yeryüzünde vermediğimiz imkânlar – kudretler 
vermiş ve onları güzel yerlere yerleştirmiştik. Gökten de bol 
bereketli yağmur yağdırmış, altlarından da ırmaklar akıtmıştık. 
Sonra da, büyük günahlarından dolayı onları helâk-yok ettik ve  
arkalarından başka nesiller yarattık
6/40.41. 

... 

Onlara de ki : “ALLAH’ın azabı üzerinize gelip’çatarsa veya  
Başınıza Kıyâmet koparsa Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız.? 
Eğer, doğru sözlüyseniz, söyleyin bakalım.!” 
Hayır.! Tabii ki sadece, Allah’a yalvarırsınız
Allah, DUA’nızı kabûl edip verdiği cezayı-belâyı kaldırınca da, 
O’na eş-ortak koştuğunuz PUT’larınızı, suçunuzu unutursunuz.! 

 ve 

6/42.43. 
Şüphe yok ki, sizden önceki ümmetlere de Peygamberler yolladık. 
Onları da, yalvarsınlar diye KITLIK ve HASTALIK
şiddetli sıkıntılara, üzüntülere uğrattık... 

 gibi belâlarla 

Hiç değilse - onlara azabımız geldiği zaman – Bize yalvarmaları  
gerekirdi ve fakat yalvarmadılar, onların kalpleri katılaştı
Şeytan, yaptıklarını süsleyip onlara iyi-hoş olarak gösterdi.! 

.! 

 
6/44. 
Söylediğimiz emirleri ve verilen öğütleri unuttukları zaman ; 
Onlara, EĞLENCELİ olan her şeyin kapısını açtık
verilen bu şeyler yüzünden ferahlayıp - şımardıkları zaman ; 

 ve kendilerine  

onları ansızın yakaladık mahvettik
 

 de, umutsuz kalıverdiler.! 

6/45. (Elhamdü’lillâhi’Rabbül’âlemin.) 
Âlemlerin Rabbi Allah'a HAMD olsun ki böylece ; 
Zulm’eden bir kavmin-milletin kökü kesildi.! 
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6/46. 
Ey Muhammed.! de ki: “Allah, kulaklarınızı SAĞIR ve gözlerinizi 
KÖR

Bak da gör..! âyetlerimizi nasıl çeşit-çeşit açıklıyoruz ve  

 eder ve kalplerinizi de kapatırsa – buna ne dersiniz.? 
Allah’tan başka hangi Tanrınız, bunları size geri getirebilir.?”  

buna rağmen onlar, yine inatla yüz’çeviriyorlar... 
6/47.  
De ki: “Allah’ın azabı ansızın-gizlice veya açık olarak gelirse   
        Zulmedenlerden başkası mı yok olur, bana bildirin.?” 
6/48. 
Biz Peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz.  
Kim İNANIR ve KENDİNİ ISLAH'ederse ; 
Bunlar için korku da yoktur, üzüntü de yoktur
6/49. 

... 

Âyetlerimizi yalanlayıp inkâr edenler,  
doğru yoldan çıktıkları için elbette azaba uğrayacaklardır... 
6/55. 
Suçluların yolunun - yordamının iyice belli olması için ; 
bu sebeple âyetlerimizi uzun-uzun açıklıyoruz... 
6/63. 
De ki: "Gizlice yalvarıp-yakararak 'BİZİ, BUNDAN KURTARIRSAN, 
ŞÜKREDENLERDEN OLURUZ” diye DUA ettiğiniz zaman, 
sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir.? " 
6/64. 
De ki: "Sizi Ondan ve bütün sıkıntılarınızdan kurtaran Allah'tır. 
Sonra, yine de O'na eş koşarsınız." 
6/65. 
De ki : "O'ALLAH SİZE, GÖKTEN ve YERDEN AZAP
SİZİ BİRBİRİNİZE DÜŞÜRÜP, KİMİNİZDEN–KİMİNİZİN ÖCÜNÜ ALMAYA da 
GÜCÜ YETER.. Bak-gör ki, bilsinler ve anlasınlar diye, 

 GÖNDERMEYE veya 

âyetlerimizi nasıl yerli yerince açıklamaktayız." 
6/66. 
Ey Muhammed.! Milletin KUR’AN-ı yalan sayıyor.  
Halbuki O'gerçektir. Onlara : "Cezânızı ben verecek değilim
6/67. 

" de. 

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki, 
siz de onu yakında bileceksiniz... 
6/120. 
Ve apaçık işlenen GÜNAHLARI ve gizlice işlenen GÜNAHLARI da     
bırakın, bunlardan sakının... Çünkü ; GÜNAH İŞLEYENLER, 
YAPTIKLARININ CEZASINI MUTLAKA YÜKLENECEK ve ÇEKECEK’tir... 
6/124. 
İşte onlara bir âyet geldiğinde: “Allah’ın elçilerine verildiği 
gibi bize de âyetler verilmedikçe – asla inanmayız.!” derler. 
Allah, Peygamberliğini kime vereceğini elbette bilir.  
Suç işleyenlere ; hileli - sapık işlerinden dolayı,  
Allah katından, aşağılık ve çetin bir azap gelecektir
 

... 

6/129. 
KAZANDIKLARI SUÇ YÜZÜNDEN - ZÂLİMLERİN BİR KISMINI, 
DİĞER BİR KISMINA, BÖYLECE MUSALLAT EDER, PEŞLERİNE TAKARIZ.! 
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6/131.132. 
Bu, haberleri yokken
Allah'ın haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır. 

 şehirlerin halkını, 

Herkesin, yaptıklarına göre dereceleri vardır. 
Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir. 
6/134. 
Muhakkak ki, size vaad'edilen şeyler gelecektir. 
Siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz. 
6/147. 
Ey Muhammed.! Eğer Seni yalanlıyorlarsa, onlara de ki ; 
“Rabbimizin rahmeti çok geniştir. Buna rağmen ; 
O’nun azabı – cezası suçlu milletlerden asla uzaklaştırılamaz.! 
6/156.157. 
“Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa indirilmiş ve  
Biz, onların dilini-lisanını bilmiyoruz..!” demeyin veya :  
“EĞER BİZE de BİR KİTAP İNDİRİLSEYDİ, BİZ ONLARDAN DAHA MÜKEMMEL 
OLARAK DOĞRU YOLU BULURDUK” gibi özür ve BAHÂNE bulamamanız için 
size de bu Kitap-KUR’AN
yol gösterici bir Rahmettir. Allah’ın âyetlerini yalanlayan veya 
yüz çevirenden daha zâlimi kimdir.? Âyetlerimizden yüz çeviren 
kimseleri, elbette en kötü bir azapla cezalandıracağız... 

, Rabbinizden apaçık bir kanıttır ve  

6/158. 
Onlar hâlâ – kendilerine Meleklerin inmesini mi veya Rabbinin 
gelmesini mi veya Rabbinden birtakım mûcizelerin gelmesini mi 
bekliyorlar.? RABBİNDEN BAZI ALÂMETLERİN - MÛCİZELERİN GELDİĞİ 
GÜNE KADAR, O’KİMSE EĞER İNANMAMIŞ sa

Onlara de ki : “

 veya İNANCINDAN BİR HAYIR 
KAZANMAMIŞ sa ARTIK O’KİMSEYE O’GÜNKÜ İMÂNI HİÇBİR FAYDA VERMEZ.  

Bekleyin. Biz de zâten beklemekteyiz
6/164. 

.!” 

De ki : “Allah, her şeyin Rabbi iken – O’ndan başka bir Rab mı 
arayayım.? HERKESİN KAZANCI KENDİSİNEDİR. HİÇBİR SUÇLU, BİR 
BAŞKASININ SUÇUNU YÜKLENMEZ. SONUNDA, DÖNÜŞÜNÜZ RABBİNİZE’dir. 
AYRILIĞA DÜŞTÜĞÜNÜZ ŞEYLERİ, O’SİZE BİLDİRECEK’tir...” 
6/165.   
Verdikleriyle denemek için sizleri, yeryüzünün halîfeleri-hâkimi 
kılan ve KİMİNİZİ KİMİNİZE DERECELERLE ÜSTÜN YAPAN ANCAK O’DUR
Doğrusu Rabbin, hak edenin cezasını çabucak verir. 

. 

Şüphe yok ki Allah, çok bağışlayıcıdır ve merhamet edendir... 
7/4.5. 
Biz, nice kasabaları helâk-yok etmişizdir.! Geceleyin veya  
gündüz, uykularında gaflette-habersiz oldukları bir zamanda,  
onlar baskınımıza uğramışlardır.! ve O’andaki çığlıkları ise :  
“Bizler, gerçekten zâlim kimselermişiz
 

.” demelerinden ibaretti. 

7/37. 
Allah'a İFTİRA eden veya âyetlerini YALANLAYAN
kim dir.? 

 dan daha ZÂLİM 
KİTAP'tan nasipleri

Sonunda Elçilerimiz, CAN'larını almak üzere geldikleri zaman ; 
 ne ise, KENDİLERİNE ERİŞECEK'tir. 

"Allah'ı bırakıp da kulluk ettikleriniz nerede.?" sorusuna onlar  
"Bizi bırakıp kayboldular.!" diye cevap verecekler ve böylece, 
Kâfir olduklarına - kendileri şâhit'lik edeceklerdir... 
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7/40. 
Âyetlerimizi YALANLAYIP, onlara İNANMAYA tenezzül etmeyenlere, 
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ. DEVE, İĞNE DELİĞİNDEN GEÇMEDİKÇE, 
CENNETE GİREMEZLER. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.! 

7/41. 
Onlar için ; cehennemde ateşten yatak ve üstlerine de, ateşten 
örtüler vardır.! Biz, zâlimleri işte böyle cezalandırırız... 
7/53. 
KİTABIN HABER VERDİKLERİNİN NETİCESİNDEN, BAŞKA BİR ŞEY Mİ 
BEKLİYORLAR.? Sonucun gelip-çattığı gün O'nu unutanlar, 
"Rabbimizin Peygamberleri şüphe yok ki, bize gerçeği getirmişti. 
Şimdi, bize şefâat edecek var mı ki, şefâat etsin.? 
veyâ, tekrar dünyaya dönmemize imkân verilse de, oradayken 
yaptığımız işlerden - başka işler yapsaydık.!" derler. 
GERÇEKTEN - KENDİLERİNE YAZIK ETMİŞLER’dir... Uydurdukları 
şeyler – PUT’lar da kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. 
7/80->84. 
LÛT’u da gönderdik. Milletine dedi ki: “DÜNYADA HİÇ KİMSENİN 
SİZDEN ÖNCE YAPMADIĞI BİR HAYÂSIZLIĞI YAPIYORSUNUZ ve 
KADINLARI BIRAKIP -> ERKEKLERE – ŞEHVETLE YAKLAŞIYORSUNUZ
Doğrusu sizler – çok aşırı giden bir milletsiniz.” Milleti 

.!  

dedi ki: “ONLARI KASABANIZDAN ÇIKARIN. GÜYÂ ONLAR TEMİZ KALMAK 
İSTİYORLARMIŞ” Bunun üzerine,  LÛT ve TARAFTARLARINI KURTARDIK. 
Yalnız – LÛT’un KARISI GERİDE KALIP HELÂKE UĞRAYANLARDAN O
Geriye kalanların üzerine – öyle bir yağmur yağdırdık ki ; 

LDU.! 

Suçluların – sonunun nasıl olduğuna bir bak.! 
7/86->89.  
ŞUÂYB
“Allah’a inananları Allah yolundan döndürmeye tehdit etmeyin ve 

 da kendi milletine dedi ki : 

Allah yolunu eğriltmek için

bozguncuların sonunun ne olduğuna - nasıl olduğuna bir bakın.!” 

 her yolun başına da pusu kurmayın.! 
Azınlıkken, Allah’ın sizi çoğalttığını hatırlayın ve  

Eğer içinizden bir gurup inanır da – bir gurup da inanmazsa ; 
Artık - Allah aranızda hükmünü bildirinceye kadar bekleyin.! 
Allah, hükmedenlerin en iyisidir...” dedi ve 
ŞUAYB devam ederek : “Allah bizi, sapık dininizden kurtardıktan  
sonra tekrar size uyarsak, doğrusu Allah’a karşı yalan uydurmuş 
oluruz. Rabbimizin dilemesi bir yana, dininize geri dönmek bize 
yakışmaz. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz, sadece 
Allah’a güveniriz.. Ey Rabbimiz.! Bizimle, milletimiz arasında, 
adaletle Sen hükmet. Sen, hükmedenlerin en hayırlısısın.” dedi.. 
7/91.92. 
Nihayet – bu yüzden onları bir titreme yakalayıverdi.! (Deprem) 
Ve oldukları yerde – dizleri üstüne çöküp kaldılar... 
Şuâyb’ı yalanlayanlar, yurtlarında, sanki hiç yaşamamış gibi 
oldular – izleri bile kalmadı. Yalanlayanlar, mahvolup-gittiler. 
7/93. 
Şuâyb onlardan yüz çevirip içinden de dedi ki : “Ey milletim.!  
Andolsun ki Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri bildirdim ve 
size öğüt verdim. İnkâr edenler için niçin üzüleyim.?” 
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7/94. 
BİZ, bir ülkeye bir Peygamber gönderdiğimiz zaman - PEYGAMBERE 
BAŞ KALDIRAN O’HALKIN ELÇİMİZE İNANMASI ve BİZE DÖNÜP YALVARIP 
YAKARMALARI için onları mutlaka 
7/95. 

DARLIK ve SIKINTILARA UĞRATTIK 

Sonra da kötülüğün yerine iyiliği koyduk REFAH-HUZUR getirdik. 
Nihayet, ÇOĞALDIKLARI zaman onlar : “Babalarımız da darlıklara 
uğramış ve bolluğa kavuşmuşlar.” diyerek sapıtınca, Biz onları 
da - kendileri farkına varmaksızın - ansızın yakalayıverdik

Eğer, O’şehir veya kasabaların halkı ; İNANMIŞ ve BİZE KARŞI 
GELMEKTEN SAKINMIŞ OLSALARDI onlara, göğün ve yerin bereketli 
bolluklarından elbette verirdik. Fakat, inkârda inat ettiler 
ve bu sebeple onları, yaptıklarına karşılık azaba uğrattık.! 

.! 
7/96. 

7/97->100. 
Kasabaların halkı, geceleyin uyurlarken – ansızın
azabımızın gelmeyeceğinden emin'miydiler.? 

, 

Veya kasabaların halkı, kuşluk vakti eğlenirlerken – ansızın, 
azabımızın gelmeyeceğinden emin'midiler.? 
Bütün bunlardan sonra ; Allah'ın azabından emin'mi olunur.? 
Allah azabından emin olanlar
Oralarda yaşayanların yok olmasından sonra, onların miraslarına 
konarak, onların yurtlarını elde edenler, halâ anlamazlar mı.? 

, ancak mahvolacak milletlerdir. 

Dilersek; bunları da günahlarından dolayı musîbetlere uğratırız. 
Ve kalplerini mühürleriz de, işitmezler.! 
 
7/102. 
Ve Biz, ONLARIN ÇOĞUNU SÖZLERİNİ TUTAR BULMADIK. 
Ve ONLARIN ÇOĞUNU, HADLERİNİ AŞMIŞ KÖTÜ KİMSELER OLARAK BULDUK. 
7/129. 
İsrâil’oğulları MÛSÂ’ya : “Sen gelmeden önce de eziyet çektik, 
Sen geldikten sonra da eziyet çekiyoruz.! deyince, 
Mûsâ da : “Umarım ki ; Rabbiniz, düşmanlarınızı yok eder ve  
sizi, onların yerine yeryüzünde hâkim kılar ve sonra da,  
sizin nasıl hareket edeceğinize bakacaktır
7/130.131. 

.!” dedi.  

Andolsun ki Biz, FİRAVUN ve milletini; düşünüp, ibret almaları 
için – yıllarca KITLIĞA ve KURAKLIĞA UĞRATARAK cezalandırdık.! 
Onlara bir iyilik gelince ; “BU, HAKKIMIZ’dır.!” dediler. 
Onlara bir fenalık dokununca da – Mûsâ ve beraberindekileri, 
UĞURSUZ
ALLAH KATINDAN’dır. Fakat, onların ÇOĞU bunu bilmez... 

.! sayarlardı. İyi bilin ki ; UĞRADIĞINIZ UĞURSUZLUK,  

7/132. 
Ve MÛSÂ’ya dediler ki : “Bizi büyülemek için,  
bize getireceğin hiçbir MÛCİZEYE asla inanmayacağız.!” 
 
7/133. 
Bunun üzerine Biz de onlara ceza olarak, SU BASKINI ve ÇEKİRGE 
HAŞERÂT ve KURBAĞA ve KAN belâlarını ayrı’ayrı mucizeler olarak 
gönderdik.! Bütün bu belâlara rağmen yine de, büyüklük taslayıp 
inkârda inat ettiler ve günahkâr bir millet oldular... 
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7/134->136. 
Onlar bu belâlara uğradıkların zamanlarda hep : “Ey Mûsâ.!  
Rabbinin Sana verdiği söze göre, bizim için Rabbine DUA et de,  
bu belâyı kaldırsın. Andolsun ki Sana inanacağız ve mutlaka, 
isrâil’oğullarını Seninle birlikte göndereceğiz.! dediler. 
Fakat uğrayacakları son belâya kadar üzerlerine çöken azabımızı 
kaldırdığımız zaman, hemen verdikleri sözlerden dönüyorlardı.! 
Biz de onlardan ÖC-İNTİKÂM ALDIK. Âyetlerimizi yalanlamaları ve 
umursamadıkları için – onların hepsini de, denizde boğduk... 
7/141. 
Hatırlayın ki.! sizi, FİRAVUN
Size, en ağır işkenceleri yapıyorlardı. Sizi, aşağılık bir hâle 
getiriyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ 
bırakıyorlardı. Bunda 

 ve adamlarından kurtarmıştık ve  

size, Rabbinizden büyük bir BELÂ vardı
7/162. 

.! 

Fakat - Onların zâlimleri, kendilerine söylenen sözleri ; 
bambaşka bir tarza döküp değiştirdiler. Biz de zalimlere, 
bu çeşit iftiralarından dolayı, gökten azap indirdik..! 
7/165. 
Kendilerine yapılan öğütleri unuttukları zaman
kötülükten men'edenleri kurtararak, zulm'edenleri de, 

 Biz, 

Allah'a karşı gelmelerinden dolayı şiddetli azaba uğrattık. 
7/167. 
O'zaman Rabbin, Kıyamet gününe kadar, onları kötü azâba sokacak 
kimseleri, üzerlerine göndereceğini
Şüphesiz ki Rabbin, cezâyı çok çabuk verir ve 

, kesin olarak bildirmişti.! 

şüphesiz ki O', bağışlayan ve merhamet edendir. 
7/168. 
Ve onları yeryüzünde, İYİLER ve AŞAĞILIKLAR olarak, bir takım 
topluluklar haline getirdik. İyiliğe dönerler diye onları, 
güzellikler ve kötülüklerle imtihan edip - sınadık... 
7/175. 
Ey Muhammed.! Onlara, Şeytana uyan, kendisine âyetlerimizi 
verdiğimiz halde, bile-bile onları inkâr edip, 
onların hükmünden kaçarak, yok olan kişinin olayını oku. 
7/182.183. 
AYETLERİMİZİ YALANLAYANLARI, Biz, özellikle yavaş-yavaş, 
hiç anlayamayacakları noktalardan, onları helâke yaklaştırırız. 
Ben, onlara mühlet veririm. Şüphesiz ki düzenim çetindir... 
 
8/13.14. 
Bunun sebebi ; Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarındandır. 
Kim, Allah'a ve Peygamberine karşı koyarsa - bilsin ki,  
Allah'ın cezası çok şiddetlidir ... 
Ey Kâfirler.! Önce, şimdiki Allah azabını tadın.! 
Ve sizlere, cehennem azabı da vardır... 
 

8/25. 
FİTNE’den sakının.! O’FİTNE yalnız zulmedenlere gelip-çatmaz.! 
Muhakkak ki, Allah’ın cezası-azabı çok şiddetlidir... 
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NOT ; FİTNE kelimesi geniş anlamlıdır ; Asıl anlamı ; DİNE KARŞI GELMEKTİR... 
      Diğer anlamları ; TÜM KÖTÜ OLAN = DUYGU – DÜŞÜNCE - SÖZ ve EYLEMLERDİR. 
Âyetteki : “yalnız zulmedenlere gelip-çatmaz..! uyarısının anlamı da ;  
“KÖTÜLÜKLERE GÖZ YUMAN – NEMELÂZIM’CI – YALNIZ KENDİNİ DÜŞÜNEN – BAŞKALARINA   
 ACIMAYAN - BİLDİKLERİNİ ÖĞRETMEYEN – ALLAH’TAN BAŞKA ŞEYLERDEN KORKARAK,   
 GAFLET İÇİNDE OLAN – İYİLER’de, Allah’ın cezasına uğrarlar..!” demektir... 
“KURUNUN YANINDA YAŞDA YANAR
      

..!” atasözü – bu âyetten düzülmüş olmalı... 

8/30. 
Kâfirler, Muhammed'i bağlayıp - hapsetmek veya öldürmek veya 
yurdundan sürüp-çıkarmak için DÜZEN KURUYORLARDI ve onlar bu 
düzenleri kurarken, ALLAH da ONLARIN CEZALARINI HAZIRLIYORDU
Andolsun ki Allah, şaşırtan ve düzen kuranların en etkilisidir. 

... 

8/32. 
Bir zaman da demişlerdi ki :  
“Ey Allah’ım.! Bu Kitap gerçekten Senin katındansa ; başımıza   
 gökten taş yağdır veya bize elem verici bir azap gönder.!” 
8/33.34. 
Aslında, Sen onların içinde bulundukça, Allah azap göndermez

Onun hizmetine lâyık olmadıkları halde – inananları MESCİD’İ  

 ve 
onların bir kısmı bağışlanma dilerken, Allah onlara azap etmez. 

HARAM dan geri çevirenleri, Allah niçin cezalandırmasın.? 
Onun hizmetine lâyık olanlar, ancak sakınanlardır. 
Fakat, onların ÇOĞU bunu bilmez. 
 
8/42. 
SİZ, VÂDİ'nin yakın kenarında idiniz.Onlar da en uzak yamaçta 
idiler. Mekkelilerin kervanı ise daha aşağıda idi. Eğer belirli 
yerlerde buluşmak üzere sözleşseydiniz gene ayrılığa düşerdiniz. 
Fakat Allah, yok'olan apaçık bir delîlden ötürü yok'olsun
Yaşayan da gene apaçık bir delîlden ötürü yaşasın diye, 

, 

olacak bir işi yerine getirmek üzere, bunu böyle yaptı. 
Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar ve  bilir. 
8/53.  
Bunun da hikmeti şu dur : 
ALLAH ; BİR MİLLETE İHSAN ETTİĞİ NİMETİNİ, 
ONLAR KENDİ HUYLARINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE DEĞİŞTİRMEZ... 
Şüphe yok ki Allah, her-şeyi duyar ve bilir. 
8/70. 
Ey Peygamber.! Ellerinizde bulunan esirlere de ki : 
"ALLAH, KALPLERİNİZDE BİR İYİ NİYET BULUNDUĞUNU BİLİRSE SİZE, 
SİZDEN ALINANIN DAHA HAYIRLISINI VERİR, SUÇ'LARINIZI ÖRTER. 
ALLAH, BAĞIŞLAYAN ve MERHAMET EDENDİR." 
8/73. 
Kâfirler
Eğer siz, aranızda yardımlaşmazsanız, 

, birbirlerinin dostları'dur. 

yeryüzünde kargaşalık-fitne ve büyük bozgun çıkar.  
 
9/2. 
Ey PUT’perestler.! Yeryüzünde, 4’ay daha dolaşın.  
İyi bilin ki ; Sizler, Allah’ı asla âciz bırakamazsınız.  
Muhakkak ki Allah ; Kâfirleri rezil ve perişân edecektir... 
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9/32. 
ALLAH'ın NÛR'unu ağızlarıyla söndürmek
istemese de Allah, nûrunu yüceltip mutlaka tamamlayacaktır... 

 isterler. Kâfirler  

 
Hz.Mevlâna’r.a, Mesnevî 6/2082.Beyitte bu âyete değinerek buyurmuş ki: 
--------------------------------------------------------------------- 
KİM, TANRI MUM'una ÜFLERSE, O'MUM SÖNMEZ -> ÜFLEYENİN AĞZI YANAR... 
 
9/51. 
De ki : "Başımıza, Allah'ın yazdığından başkası gelmez. 
O'bizim Mevlâmızdır. İnananlar, Allah'a güvenmelidir." 

9/55. (ve benzeri 85.âyette) 
Ey Muhammed..! Sakın, onların MALLARI ve EVLÂTLARI, SENİ 
İRENDİRMESİN.! Çünkü Allah, onları, bu mallar ve evlâtlarla 
cezalandırıp canlarının da kâfir olarak çıkmasını diler... 

9/68. 
Allah, ikiyüzlü MÜNÂFIK erkekleri ve ikiyüzlü MÜNÂFIK kadınları  
ve kâfirleri de, sürekli olarak Cehennem ateşine atmak için söz 
vermiştir. Bu ateş onlara yeter. Allah, onlara LÂNET
ve onlar için sürekli olarak azap vardır... 

 etmiştir 

9/69. 
Ey münâfıklar.! sizler de, sizden öncekiler gibisiniz. Halbuki 
ÖNCEKİLER

nasibiniz kadar faydalanıyorsunuz. Onların 

 SİZDEN DAHA KUVVETLİYDİ ve malları da ve çocukları da, 
sizden çok fazlaydı. Onlar nasipleri kadar faydalandılar. Siz de 

kâfirliğe

işleri boşa çıkanlardır ve zarara - ziyana uğrayanlardır... 

 saplandığı 
gibi, sizler de saplandınız.! İşte onlar, dünya ve âhirette  

9/70. 
Sizden önce gelip-geçmiş olan, NÛH ve ÂD ve SEMÛD milletlerinin, 
İBRÂHİM milletinin, MEDYEN halkının ve alt-üst edilen şehirlerin 
haberleri, size ulaşmadı mı.? Peygamberleri onlara ;  
apaçık deliller ve mucizeler getirmişlerdi.! Fakat ;  
Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine yazık ettiler.! 
 
NOT ; Hz.NÛH’un milleti NÛH TÛFANI denen SEL FELÂKETİ ile yok edilmiş. 
Hz.HÛD’un milleti ÂD, ŞİDDETLİ SOĞUK FIRTINA ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.SÂLİH’in milleti SEMÛD, ŞİDDETLİ BİR DEPREM ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.İBRÂHİM’in milleti de SİNEK’lerin SALDIRISI ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.ŞUÂYB’ın milleti olan MEDYEN halkı da, ATEŞ ile helâk ve yok edilmiş. 
ALT-ÜST EDİLEN ŞEHİRLER, LÛT milleti ve dünyada depreme uğramış yerlerdir. 
  

9/82. 
Artık....; AZ GÜLSÜNLER ve ÇOK AĞLASINLAR.! 
Çünkü bu ; yaptıklarının cezasıdır... 

9/83. 
Eğer, TEBÜK Seferinden döndüğün zaman MÜNÂFIK’lardan bir gurup, 
başka bir savaş seferine çıkmak için senden izin isterlerse, 
de ki : “Artık, benimle beraber asla çıkmayacaksınız

razı olmuştunuz. Artık, geride kalanlarla beraber oturacaksınız” 

 ve benimle 
beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü ilk defa, oturup kalmaya 
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9/84. 
Ve onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da – KILMA SAKIN.. 
Ve onların,, mezarlarının başında da durma sakın.. 
Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr etti ve günahkâr öldüler. 

9/85. (ve benzeri 55.âyette) 
Ve onların MALLARI ve ÇOCUKLARI, SAKIN SENİ İMRENDİRMESİN.! 
Çünkü Allah onlara O’mallarla ve O’çocuklarla dünyada azap etmek 
ve canlarının da kâfir olarak çıkmasını dilemektedir... 
9/93. 
SUÇLU OLANLAR ancak ; ZENGİN
 izin isteyenlerdir... Bunlar, geride kalanlarla birlikte  

 oldukları halde, gelip senden 

oturmaya razı oldular. Bu sebeple Allah, KALPLERİNİ MÜHÜRLEDİ
Artık bunlar, anlayışsız ve takdirden âcizdirler... 

. 

9/98. 
BEDEVİ’lerden öyleleri de vardır ki ; Allah yolunda harcadığını, 
ZARAR-ZİYAN olarak bilir ve sizlerin başına belâların gelmesini

Andolsun ki Allah, çok iyi işitendir ve her şeyi bilendir... 

 
beklerler.! Bekledikleri belâlar, onların başına gelsin...  

9/115. 
ALLAH, BİR MİLLETİ DOĞRU YOLA SEVKETTİKTEN SONRA, SAKINACAKLARI 
ŞEYLERİ – ONLARA BİLDİRİNCEYE KADAR – ONLARI SAPIKLIĞA DÜŞÜRMEZ. 
Allah, her şeyi çok iyi bilendir... 
9/120. 
MEDİNE’lilere ve civardaki BEDEVİ ARAP’lara Allah’ın Resûlünden 
geri kalmaları ve Peygamberin katlandığı sıkıntılara-üzüntülere 
katlanmamak yakışmaz. Çünkü Allah yolunda SUSUZLUĞA ve AÇLIĞA ve 
YORGUNLUĞA düşerlerse veya kâfirleri kızdıracak bir yeri işgâl 
ederler de, düşmana karşı bir başarı kazanırlarsa, buna karşılık 
olarak ; mutlaka kendileri için, iyi bir iş yaptıkları yazılır
Muhakkak ki Allah, iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmez... 

.. 

9/126. 
O’kâfirler her yıl, bir veya iki kere belâlara uğratılıp, 
imtihana çekildiklerini görmüyor - anlamıyorlar mı.? 
Fakat yine de ne TÖVBE ederler ne de İBRET alırlar.!  
 
10/11. 
Ve insanların ; İYİLİĞİ çabucak istedikleri gibi – Eğer Allah ; 
BELÂYI-CEZAYI

işte onları, azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.! 

 da onlara çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen bitmiş 
olurdu.. Bizimle karşılaşmayı hesaba katmayan kimseleri, 

 
NOT ; Rivâyet etmişler ki ; Hz.Muhammed,sav, Peygamberliğini ilân edip de, 
müşrikleri İLÂHİ AZAP ile tehdit ettiği zaman müşrikler de : “Ya Muhammed.! 
Eğer dediğinde samimi isen – Rabbin başımıza gökten TAŞLAR YAĞDIRSIN veya  
bize azap getirmelisin..!” diye – meydan okumalarından sonra bu âyet gelmiş. 
İlâhi adalet’e göre
1. TÖVBE ile cezanın önlenmesine – fırsat veriliyor. - 

 ; Suçlara derhâl ceza verilmiyor – mühlet veriliyor.! 
KUL HAKKI HARİÇ

2. Cezası DÜNYADA verilenler–Şanslı’dır. Çünkü, Cehennem ateşi ağır cezadır. 
..! 

   Hz.Mevlânâ bunu : “ATEŞ yerine DUMAN’da ceza çekmek - diye tarif etmiş.. 
3. Cezası MEZARDA verilenler-Şanssız’dır Çünkü, MEZARLARI CEHENNEM gibidir. 
4. Cezası KIYÂMET’ten sonraya bırakılanlar – ebedî cehennemdedirler-Sürekli. 
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10/24. 
DÜNYA HAYATI, gökten indirdiğimiz su gibidir.! SU’ile
ve hayvanların yiyeceği bitkiler yetişip, bir ağ gibi oluşur ve 

 ; İnsan  

böylece yeryüzü süslenip bezenir. Sonunda bu bağlara-bahçelere 
sahip olan zâlimler

ve her şeyi, hiçbir şey yokmuş gibi kökünden kesip-biçer. İşte,  

, bütün bunlara sahip olduklarını sandıkları 
zaman ; gece veya gündüz, AZAP emrimiz ansızın gelip - çatar.!  

düşünebilen milletler için âyetlerimizi böylece açıklıyoruz.. 
10/27. 
Kötülük işleyenlere de ; kötülükleri kadar ceza verilir
Onların da yüzleri utanca-zillete bürünür ve onları, Allah’a karşı 
savunacak bir kimse de yoktur ve onların yüzleri ;  

.! 

geceden daha kara, kapkara bir parçayla örtülmüş gibidir.  
Çünkü onlar ; cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalırlar.. 
 
NOT ; Allah Tealâ-nın ADALETİ işte böyle oluyor ;  
SUÇLUYA işlediği suç kadar bir ceza uygulanıyor ki bu KISÂS-ı İLÂHİ oluyor. 
İYİ-HOŞ KİMSELERE de yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak, daha fazlası 
veriliyor ki buna da LUTF-u İLÂHİ deniyor ve bu ihsânın ikramın mükâfatın 
tavanı en çoğu ; 1’e karşı 700 kadar
 

 oluyor. Bak->2/261.265. 5/66.âyetler. 

 

10/44. 
Muhakkak ki Allah, insanlara hiç bir şekilde zulmetmez... 
Fakat İnsanlar, kendilerine  zulmederler.! 

10/48.49. 
Ve onlar soruyor ki :  
“Eğer Sözünüz doğru ise, tehdit ettiğiniz azap ne zaman..?”  
Onlara de ki : "Allah dilemedikçe, kendime bile ne bir zarar,  
ne de bir fayda verecek durumda değilim.”  
HER ÜMMET’in ECELİ İÇİN, BELİRLİ BİR SÜRE VARDIR

10/50.51. De ki :  

 ve süre bitince  
onlar, bir saat bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar... 

“Allah’ın azabı size, gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız.?” 
Suçlular, azabın hemen gelmesini niçin istiyorlar.? 
Başınıza belâ - azap geldikten sonra mı imân edeceksiniz.? 
İnanmayanlar, azabı gördükleri zaman : “Şimdi mi.!” derler ve 
Onlara : “Evet şimdi. Siz bunu acele istiyordunuz.” denecektir. 
10/52. 
Daha sonra da zâlimlere : “SONSUZ AZABI TADIN.! Muhakkak ki bu, 
önceden ellerinizle kendinize hazırladığınız şey.!” denecektir. 
 

10/53.54. 
“O’AZAP GERÇEK MİDİR.?” diye sana soruyorlar. Onlara de ki : 
“Evet.! Rabbime andolsun ki O’azaplar gerçektir ve  
siz asla kurtulamayacaksınız, Çünkü Allah âciz değildir.” 
Ve kendine zulmeden kimseler, yeryüzündeki her şeye sahip olsa 
bunları azabın FİDYESİ olarak verirdi.! Azabı gördükleri zaman 
onlar elbette pişman olacaklardır ve onlar hakkında adaletle 
hükmedilecek, fakat onlar asla haksızlığa uğratılmayacaktır... 
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10/55. 
Biliniz ki ; göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır...  
Ve yine bilin ki ; Allah’ın verdiği sözler gerçektir... 
Fakat, onların ÇOĞU bunu bilmez - anlamaz.! 
10/56. 
O’Allah diriltendir ve öldürendir ve hepiniz O’na döneceksiniz. 

10/90. 
Ve Biz, İsrâil’oğullarını DENİZDEN GEÇİRDİK.!  
Firavun ve askerleri de azgınlık içinde ve düşmanlıkla onların 
peşine düşmüşlerdi.! Nihayet FİRAVUN, tam boğulacağı esnada : 
“İsrâil’oğullarının inandığı Tanrı’dan başka bir İlâh-Tanrı  
 olmadığına inandım. Ben de artık Müslüman’lardanım.!” dedi.. 
10/91.92. 
Ona : “Şimdi mi inandın.? Halbuki bundan önce ; isyanda inat 
içinde azgınlık ediyordun ve bozgunculardan olmuştun.!” dendi. 
Ve ona : “EY FİRAVUN.! SENDEN SONRAKİLERE İBRET OLMAN İÇİN,  
          SADECE SENİN CESEDİNİ KURTARACAĞIZ.!” dedik... 
Ne yazık ki İNSANLARI ÇOĞU ; ÂYETLERİMİZDEN HABERSİZ’dir... 

10/98. 
İnanıp da - inançlarından fayda gören şehir halkı ; 
Ancak YÛNUS MİLLETİ’dir. İnandıkları zaman, dünya hayatında - 
REZİLLİĞİ GEREKTİREN AZABI ONLARDAN KALDIRDIK
ve onları bir süre daha dünyada geçindirdik. 

, 

10/102. 
Onlar, kendilerinden öncekilerin başına gelen BELÂ’lardan daha 
başka bir şey mi bekliyorlar.? Onlara de ki: “O’halde bekleyin. 
Çünkü, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.!” 

10/107->109. 
Ve Allah sana bir sıkıntı bir dert verirse eğer ; onu, O'ndan 
başkası gideremez veya sana bir iyilik dilerse eğer; O'nun bir 
nîmetini bile engelleyecek kimse yoktur ve O'nu kullarından 
dilediğine verir ve Allah bağışlayan ve merhamet edendir... 
De ki : "Ey insanlar ! Rabbinizden size Hak-gerçek gelmiştir. 
DOĞRU YOLA GİREN, ANCAK KENDİSİ İÇİN GİRMİŞ ve SAPITAN da KENDİ 
ZARARINA OLARAK SAPITMIŞTIR ve Ben, sizin bekçiniz değilim." 
Ey Muhammed. Sana vahy'edilene uy ve Allah hükmünü verene kadar 
sabret ve Allah, hüküm verenlerin en iyisi-en hayırlısı.. 

11/9.10. 
Andolsun ki ; insana nimetimizi tattırdıktan sonra, bunu ondan 
geri alırsak eğer, muhakkak ki O, ÜMİTSİZ BİR NANKÖR
Ve ona, başına gelen bir dertten sonra, bir nimet tattırsak : 

 olur.! 

“BELÂ başımdan gitti” der. Çünkü O, ŞIMARIK’tır-KİBİRLİ’dir.. 
11/36.37. 
Ve NÛH’a VAHY olundu ve : “Artık ; sana inananlardan başka bir 
kimse Sana imân etmeyecektir. (Onlara imân yollarını kapattık) 
Ve bundan dolayı, onların yaptıkları şeyler sebebiyle üzülme..  
Ve gözümüz üstündedir, Bizim emrettiğimiz gibi BİR GEMİ YAP
artık ; Zâlimler için, bana müracaat etmekten de sakın..  

 ve  

Çünkü onlar, SU’da BOĞULACAK BİR MİLLET’tir.” dendi... 
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11/48. 
Ona dendi ki : "Ey NÛH.! Selâmet'le ve bereket'le gemiden in.                   
Sana ve seninle beraber olup, zürriyetlerinden milletler  
yetişecek olan insanlara hayırlar, bereketler olsun. 
Onların içinden, öyle ümmetler olacak ki ; 
onları bir zaman geçindireceğiz, 
sonra da onlar Bizden can yakıcı azâb'a uğrayacaklardır
11/81->83. 

...” 

Melekler dediler ki : “Ey LÛT.! Biz, Rabbinin elçileriyiz.  
Onlar sana asla dokunamayacaktır. Sen gecenin bir vaktinde, 
âilenle beraber yola çık. KARIN hariç, kimse geride kalmasın
Çünkü onlara gelecek azap mutlaka KARINA da isabet edecektir. 

. 

Onlara isabet edecek azabın vakti – sabah vaktidir.! 
Gün doğması - sabah vakti, çok yakınlaştı değil mi.?” 
Emrimiz gelince, O’yerlerin altını üstüne getirdik ve üstüne de, 
Rabbinin katından işâretli yığın-yığın sert taşları yağdırdık.   
BU BELÂ’lar - ZALİMLERDEN HİÇBİR ZAMAN UZAK OLMAYACAK’tır... 
 
11/94.95. 
Emrimiz gelince

Onlar – sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular.!  

, ŞUAYB ile beraberindeki inananları, katımızdan 
bir Rahmet olarak kurtardık. İnatçı-zâlimleri de, bir çığlık, 
korkunç bir ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar 

Bilin ki, SEMÛD milleti Allah’ın Rahmetimden nasıl uzaklaşmışsa    
Bilin ki, MEDYEN milleti de, böylece uzaklaşmış oldu.. 
 

11/98.99. 
FİRAVUN, Kıyâmet gününde de milletine öncülük edecek ve onları 
cehenneme götürecektir. Gidecekleri yer, ne kötü bir yerdir.! 
Onlar, hem bu dünya için – hem de âhiret için LÂNET’lendiler. 
Bu ödül, ne kötü bir ödüldür.! 

 
11/100.->102. 
Ey Muhammed.! İşte bu anlattıklarımız, şehirlerin başından geçen  
olaylardır ve O' şehirlerden henüz harabeleri ayakta duranlar var 
ve kimi de biçilmiş ekin gibi yok olmuşlardır... 
Biz onlara zulmetmedik
Rabbinin emri onlara geldiği zaman, Allah'ı bırakıp taptıkları 
Tanrıları-Putları onlara bir fayda vermedi ve onların zararını 
artırmaktan başka bir işe yaramadı... 

. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.! 

Ve Rabbin, zulmeden şehirlerin halkını yakalayınca, bu şekilde 
yakalar ve yakalaması muhakkak ki pek elemlidir ve pek çetindir. 
11/111. 
Ve muhakkak ki RABBİN, ONLARIN YAPTIKLARINA da TAM BİR KARŞILIK 
VERECEKTİR.! Çünkü Rabbin, onların yaptıklarını elbette biliyor. 
 
11/114. (az'sadaka  - çok belâ def'eder
Ve Gündüzün iki ucunda ve gecenin de gündüze yakın zamanlarında 

... ->2/271) 

NAMAZ kıl. Doğrusu, İYİLİKLER –> KÖTÜLÜKLERİ YOK EDER
Bu, ÖĞÜT kabûl edenlere bir öğüttür... 

.! 
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11/116. 
Sizden öncekilerin ileri-gelenleri, yer'yüzünde bozgunculuğa, 
niçin engel olmadılar..? Onlardan kurtardıklarımız pek-azdır. 
Kendilerine verilen nîmetlere-refâha-bolluklara karşı haksızlık 
edenlere uyanlar, zevklerinin peşine düştüler ve suçlu oldular. 
11/117. 
Ve Rabbin, Şehirlerin - Kasabaların halkı ıslâh olmuşken, 
haksız yere onları asla helâk ile yok etmez. (cezalandırmaz)  
12/9. 
Kardeşi dedi ki: “YÛSUF’u öldürün
babanız size kalsın. Sonra da tövbe eder–iyi kimseler olursunuz” 

 veya onu uzak bir yere atın ki  

12/10. 
İçlerinde biri de: “Yûsuf’u öldürmeyin. Onu bir KUYU’ya bırakın. 
Gelip-geçen kervanlardan biri onu mutlaka alır.!” dedi. 
12/16.17. 
Ve kardeşleri, akşam olunca – ağlayarak babalarına gelerek : 
“Ey babamız.! İnan ki biz koşuyorduk ve YÛSUF’u da eşyalarımızın 
yanına bırakmıştık. Bir Kurt onu yedi

12/18. 

. Her ne kadar bizler doğru 
söylesek bile – sen bize inanmazsın.!” dediler... 

Ve üzerine kan bulaştırdıkları Yûsuf’un gömleğini de babalarına 
verdikleri zaman Babaları dedi ki: “SİZİ, NEFSİNİZ KÖTÜ BİR İŞ 
YAPMAYA SÜRÜKLEDİ. ARTIK BANA, GÜZELCE SABRETMEK GEREKİYOR ve 
ANLATTIKLARINIZ İÇİN, ANCAK ALLAH’tan YARDIM İSTENİR...” 

12/24. 
Andolsun ki KADIN, Yûsuf’a karşı çok istekli idi. Fakat YÛSUF, 
Rabbinden bir işâret görmeseydi – Yûsuf da onu isteyecekti.! 
İşte Biz – kötülüğü ve fuhşu – ondan böylece engelledik... 
Doğrusu O, bizim has-hâlis kullarımızdandır... 
12/25. 
Ve kadının odasında iken, ikisi de kapıya koştu ve KADIN,  
arkadan Yûsuf’un gömleğini hırsla-ihtirasla boydan’boya yırttı. 
Kapının önünde de, kadının KOCASINA rastladılar ve KADIN,  
kocasına dönerek : “AİLENE KÖTÜLÜK ETMEK İSTEYEN BİR KİMSENİN 
CEZASI, ya HAPİS veya CAN YAKICI BİR AZAP OLMALI’dır.!” dedi... 
12/32. 
VEZİR’in karısı da dedi ki : 
“İŞTE DEDİKODUSUNU ETTİĞİNİZ ve BENİ ÇEKİŞTİRDİĞİNİZ YÛSUF BUDUR 
ve ANDOLSUN ki BEN ONUN OLMAK İSTEDİM. FAKAT’O, NAMUSUNU KORUDU  
ve BANA BİR KÖTÜLÜK ETMEDİ. EĞER, EMRİMİ YİNE YERİNE GETİRMEZSE   
MUHAKKAK ki, O’ZİNDANA ATILACAK ve AZABA UĞRAYACAK’tır..”   
12/33. 
YÛSUF

12/34.35. 

 da  : “EY RABBİM.! ZİNDAN, BENİM İÇİN BUNLARIN İSTEĞİNİ 
YAPMAKTAN HAYIRLIDIR. EĞER BENİ BUNLARIN DÜZENİNDEN KORUMAZSAN  
BUNLARA GÖNLÜMÜ KAPTIRIRIM ve CÂHİLLERDEN OLURUM..” dedi. 

Rabbi de, Yûsuf’un duasını kabûl etti ve KADINLARIN DÜZENLERİNE 
ENGEL OLDU.! Muhakkak ki O, çok iyi duyar ve bilir... 
Sonra – kadının âilesi, kanıtları Yûsuf’un lehine görmelerine 
rağmen – yine de Yûsuf’u bir süre HAPSETMEYİ uygun buldular.! 



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

42 

12/47->49. 
YÛSUF
ARTANLARI da BAŞAĞINDA BIRAKIN. Çünkü BU 7’YILDAN SONRA, 7’YIL 
KURAKLIK OLACAK ve BU YILLARDA da BİRİKTİRDİKLERİNİZİ YERSİNİZ  

 da : “7’SENE, ÂDETİNİZ ÜZERE EKİP-BİÇİN ve YEDİĞİNİZDEN 

ve TOHUMLUK OLARAK da BİR KISMINI SAKLARSINIZ. SONRA, ARDINDAN 
ÖYLE BİR YIL GELECEK ki ; İNSANLAR O’YIL YAĞMURA KAVUŞACAK’tır. 
İŞTE O’ZAMAN SIKIP-SAĞARLAR.!” (Üzüm-Zeytin ve Hayvanlardan.) 

12/110. 
Nihayet – Peygamberler bile, tamamen ümitlerini kestiği ve  
kendilerinin yalancı çıkarıldığı zaman onlara yardımımız geldi

Fakat, SUÇLULARDAN da, AZABIMIZ ASLA GERİ ÇEVRİLEMEZ... 

 
Ve onlardan dilediğimiz kimseleri kurtardık.  

13/6. 
Ve PUTA TAPANLAR, iyilikten önce Senden kötülük isteyenlerdir.! 
Oysa onlardan önce nice İBRET-ÖĞÜT ALINACAK CEZALAR
Doğrusu Rabbin – insanların zulümlerine rağmen ; 

 VERİLMİŞ’tir. 

Onlara bağışta bulunur. Fakat Rabbinin cezalandırması çetindir.. 
13/11.  
Ardından ve önünden–insanın takipçileri vardır.! (Melek-Şeytan) 
Allah’ın emriyle onu gözetlerler. 
ALLAH da ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH, BİR MİLLETİN İÇİN 
KÖTÜLÜK DİLEYİNCE – ARTIK, ONLARA BİR YARDIMCI da BULUNMAZ... 

BİR MİLLET KENDİNİ BOZMADIKÇA 

13/13. 
GÖK GÜRÜLTÜSÜ
MELEKLER de – korkularından O’nu tesbîh ederler... 

, ALLAH’ı HAMD EDEREK–TESBÎH EDER.! (Tenzîh-Zikr) 

ONLAR – Allah hakkında çekişip dururlarken ; O’da,  
YILDIRIM’ları yollar
O’nun, ansızın gelen azabı – pek kuvvetli ve çok şiddetlidir.. 

 ve dilediğine isabet ettirir - çarptırır.! 

 

13/31. 
Eğer Kur'an ile dağlar yürütülse veya yeryüzü parçalansa veya 
ölüler konuşturulsaydı ; İnkâr edenler yine de inanmazlardı
Çünkü, bütün işler Allah'a aittir – her şey Allah’ın iznine 
tabidir ve inananlar bu gerçeği niçin anlamıyorlar.? 

. 

"Eğer Allah dilerse, bütün insanları doğru-yola eriştirebilir. 
ve Allah'ın emirlerine uyulmadığı sürece onların yaptıkları  
kötü işler sebebiyle BİR BELÂ

 

, inkârda ısrâr edenlerin BAŞINA 
veya EVLERİNİN YAKININA gelir. Bu husus Allah’ın verdiği bir 
sözdür ve muhakkak ki Allah, verdiği sözden asla caymaz..." 

NOT ; O’günkü müşrikler ve bu günkü bazı kimseler de KUR’AN ÂYETLERİ ile 
bazı mûcizelerin gerçekleşebileceğine inanıyorlarmış.. Rivayete göre ;  
Mekkeli müşriklerden biri : “YÂ MUHAMMED.! MEKKENİN ETRAFINDAKİ DAĞLAR BİZE 
ZARAR VERİYOR BUNLARI KALDIR GENİŞLEYELİM, DAĞLARIN ARASINDAN DA BİR IRMAK  
AKIT ve ZIRAATİMİZE BEREKET GELSİN, ÖLMÜŞ YAKINLARIMIZI da DİRİLT ki SENİN 
SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINIDA ONLARA SORALIM da SANA İNANALIM.!” 
diyerek Hz.Muhammed’ten,sav bazı mûcizeler isteyince – bu âyet inmiş... 
Bu suretle – KUR’AN ÂYETLERİ ile mûcizelerin gerçekleşmeyeceği vurgulanıyor 
İnsanları imâna getirmenin veya kalp mühürlemesinin, sadece Allah Tealâ’ya  
ait olduğuna ve BELÂNIN-CEZANIN haddi aşanların başına veya onlara bir süre 
verilmişse, evlerinin yakınına gelip beklediğine de apaçık işâret ediliyor. 
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13/32.33. 
Ey MUHAMMED.! Andolsun ki senden önceki Peygamberlerle de alay  
edildi ve Ben, O’kâfirlere önce MÜHLET verdim

Herkesin ne kazandığını görüp-tespit eden Allah, O’na eş-ortak 
koştukları PUT’lar gibi midir.? Onlar, Allah’a ortak koştukları 
birtakım PUT’ları icat ettiler. De ki: “BU PUT’lara BİRER İSİM 
KOYUN. YOKSA SİZLER, YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ ALLAH’a HABER 
Mİ VERİYORSUNUZ.? Yoksa sizler boş sözlere mi kapılıyorsunuz.?”  

 ve sonra da onları 
helâk ile yok ettim. Onların hali nasıldı bir görmeliydin.! 

Bu sebeple KÂFİRLERE

ALLAH’ın yoldan saptırdığı kimseyi hiç kimse doğru yola sokamaz. 

, KURDUKLARI DÜZENLERİ ve YAPTIKLARI SAPIK 
İŞLERİ GÜZEL GİBİ GÖSTERİLDİ ve DOĞRU YOL ONLARA YASAK EDİLDİ ve 

13/34. 
ONLARA dünya yaşayışında AZAP vardır. Âhiret azabı daha ağır ve 
daha şiddetlidir. Allah'a karşı onları koruyacak kimsede yoktur. 
13/41. (Bak->21/44.) 
İnanmayanların 
onlar görmüyorlar mı.?  Hükümler Allah'ın dır. Andolsun ki,  

SAHİP OLDUKLARI YERLERİ – GİDEREK AZALTTIĞIMIZI 

O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çok-çabuk görür. 
13/42. 
Onlardan öncekiler de, düzenler kurmuşlardı
Hâlbuki, bütün düzenler Allah'ın dır, herkesin yaptığını bilir. 

... 

Kâfirler de, dünyanın karşılığının, kimin olduğunu göreceklerdir. 
14/7. 
Yine hatırlayın ki Rabbiniz size : “EĞER ŞÜKREDERSENİZ, ELBETTE 
NİMETLERİMİ ARTIRACAĞIM. FAKAT NANKÖRLÜK EDERSENİZ, SİZİ CEZAYA 
ÇARPTIRACAĞIM ve AZABIM, MUHAKKAK ki ÇOK ŞİDDETLİ’dir.” demişti. 

14/15. 
Ve PEYGAMBERLER YARDIM İSTEDİKLERİ ZAMAN ; 
BÜTÜN İNATÇI ZORBALAR HÜSRANA UĞRADILAR ve MAHVOLUP GİTTİLER.! 

 
NOT ; Buradaki özellik ; PEYGAMBERİN, ALLAH’tan YARDIM İSTEMESİ
Bir Peygamber, Allah’tan yardım istemedikçe Allah Tealâa ona yardım etmiyor 

’dir ve 

ve bu husus pek çok âyetle sabittir. Allah Tealâ-nın Peygamberine yardımı, 
O’millete çok şiddetli bir belâ oluyor veya helâk ile O’milleti yok ediyor. 
 
14/42. 
Ve SAKIN ha.! Allah’ı, zâlimlerin yaptıklarından GÂFİL veya  
HABERSİZ sanma sen. Bil ki Allah, onların cezasını, gözlerin 
yuvalarından dışarı fırlayacağı – O’güne kadar ertelemektedir.! 
14/46. 
Şüphesiz ki onlar, düzenlerini kurdular
oynatacak olsalar bile, bu düzenleri hep Allah'ın elindeydi." 

.  Oysa, dağları yerinden 

15/57->60. 
İBRAHİM
“EY ELÇİLER.! İŞİNİZ NE’dir.?” 

 – insan kılığında gelen MELEK’lere – dedi ki : 

Melekler : “Şüphe yok ki Biz – SUÇLU BİR MİLLETE, ONLARI HELÂK  
ETMEK İÇİN GÖNDERİLDİK. ANCAK LÛT ÂİLESİ HARİÇ, BUNLARI MUTLAKA 
KURTARACAĞIZ. YALNIZ, LÛT’UN KARISINI KURTARMAYACAĞIZ,  
ONUN, GERİ KALANLARDAN OLMASINI TAKDİR ETTİK.!” dediler. 
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15/61.62. 
Elçiler – LÛT’un âilesine gelince – LÛT onlara dedi ki : 
“Doğrusu siz, tanınmamış kimselersiniz.!” 
15/63->67. 
Melekler : “BİZ SANA, ONLARIN ŞÜPHE ETTİĞİ AZABI GETİRDİK. SANA 
GERÇEĞİ GETİRDİK. BİZ DOĞRU SÖYLEMEKTEYİZ. ARTIK, GECELEYİN BİR  
ARA ÂİLENİ YOLA ÇIKAR, SEN de ARKALARINDAN YÜRÜ. HİÇ BİRİNİZ  
ARKAYA BAKMASIN ve EMROLUNAN YERE GİDİN..” dediler... 
Ona – LÛT’a, şu kesin emri VAHY’ettik ;  
“SABAHA ÇIKARKEN ONLARIN ARKALARI MUTLAKA KESİLMİŞ OLACAKTIR.” 
Şehir halkı sevinerek – meleklerin yanına – geldiler.. 
 
NOT: Melekler–çok yakışıklı ve genç erkek şeklinde olduklarından  
     Erkeklerle cinsel ilişkiyi benimseyen, bu sapık halk-millet 
     Yabancılara göz koymuş olarak – Hz.Lût’a geldikleri zaman, 
15/68->71. 
LÛT
       ALLAH’tan KORKUN – BENİ REZİL ETMEYİN..” deyince, 

 : “BUNLAR, BENİM MİSAFİRLERİM’dir. BENİ UTANDIRMAYIN. 

“BİZ SANA -  MİSAFİR KABUL ETMEYİ YASAKLAMADIK MI.?” dediler. 
LÛT’da: “İŞTE BENİM KIZLARIM
15/72->77. 

, NE YAPACAKSANIZ ONLARI ALIN” Dedi. 

Ey Muhammed.! Senin hayatına andolsun ki ; 
Onlar – gaflet sarhoşluğu içinde bocalıyorlardı... 
TAN YERİ AĞARIRKEN, KORKUNÇ BİR SES-ÇIĞLIK
Memleketlerini alt-üst ettik, üzerlerine sert taşlar yağdırdık. 

 ONLARI YOK EDİVERDİ. 

Bunda – görebilenler için ibretler vardır.! 
O’şehirler-kasabalar, işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır... 
Bunlarda –> inananlar için ibretler vardır.! 
 

16/24.  
Onlara : "Rabbiniz ne indirdi....?" diye sorulsa, 
Onlar  : "ÖNCEKİLERİN MASAL'ları.!" diye cevap verirler... 

 
16/25. (Bak->4/85.)   
Böylece onlar, Kıyâmet gününde KENDİ GÜNAHLARINI TAMAMEN ve 
SAPTIRDIKLARI CÂHİL KİMSELERİN GÜNAHLARINI da KISMEN YÜKLENİR. 
Dikkat edin.! Yüklendikleri bu yük, ne kötü bir yüktür.! 
16/26. 
Onlardan öncekiler de DÜZEN kurmuşlardı
binalarının temelini çökertti ve tavanları başlarına yıkıldı. 

. Bunun üzerine Allah, 

Azâb onlara, anlayamadıkları bir şekilde geldi. 
16/33.34. 
Kâfirler, meleklerin veya Rabbinin buyruğunun gelmesinden başka 
bir-şey mi bekliyorlar ? Onlardan evvelkiler de böyle yapmışlardı. 
Onlara, Allah zulm'etmedi. Onlar, kendilerine zulm'ettiler. 
İşledikleri kötülüğe uğradılar,alay ettiklerinin cezâsını çektiler 
16/45. 
Kötü düzenler, hile ve tuzaklar kuranlar, Allah’ın kendilerini 
yere geçirmeyeceğinden veya hiç fark edemeyecekleri bir yönden, 
kendilerine bir azap gelmeyeceğinden EMİN midirler.? 
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16/61. (Bak->10/11. ve 35/45.âyetlere) 
Allah – Zulümlerinden dolayı, insanları hemen cezalandırsaydı ; 
YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI

ne bir an geri bırakır ve ne de ileri alabilirler... 

.! Fakat onları, bir müddete 
kadar erteliyor. Vakitleri dolup ta - ECEL’leri geldiği zaman ; 

16/62. 
Hoşlanmadıklarını ALLAH'a mal'ederler
Dilleri de, güzel ve hayırlı sonucun kendilerine ait olduğunu 

.! 

YALAN yere söyler-durur. Hiç şüphe yok ki ateş, onların hakkıdır. 
Ve onlar, cehennemin öncüleridir... 
16/88. 
Kâfir olup ve halkı da Allah yolundan saptıranların, yaptıkları 
bozgunculuğa karşılık olarak, azaplarını kat-kat artıracağız... 
16/112.113. 
Allah size BİR ŞEHRİ ÖRNEK
gönülleri rahat ve rızıkları da her yandan bol-bol gelmekteydi. 

 verir, Halkı güven içinde yaşamakta 

Fakat Allah'ın nîmetlerine NANKÖR'lük ettiler. Bu sebeple Allah 
Onlara, yaptıklarına karşılık AÇLIK ve KORKU belâsını tattırdı
Andolsun ki onlara, kendilerinden bir Peygamber gelmişti ve onu 
yalanlamışlardı ve bu zulümleri sebebiyle, azabımıza uğradılar. 

. 

16/126. 
Eğer ; ONLARA BİR CEZA
SİZE YAPTIKLARI GİBİ ve 

 ile, KARŞILIK VERMEK İSTİYORSANIZ.! 
AYNI MİKTARDA

Fakat sabrederseniz, sizin için elbette bu iş daha hayırlıdır... 
 ONLARI CEZALANDIRIN.  

 

17/4.5. 
Biz Kitapta, İsrâil’oğullarına şu haberi vermiştik : 
"Mutlaka, yeryüzünde iki kere BOZGUNCULUK edecek
iki kere baş kaldıracak – büyük taşkınlıklar yapacaksınız.!" 

 ve  

Bunlardan birincisinin mukadder vakti gelince, üzerinize pek 
güçlü olan kullarımı göndereceğim ve onlar, yurtlarınızda her 
köşeyi araştıracaklar. Bu, yerine gelecek bir sözüdür.." 

 
NOT ; Bu husus için Tefsirlerdeki rivâyetlere göre ; Allah’ın güçlü kulları, 
NİNOVA’lı-Sencârib – BÂBİL’li-Buhtünnasr veya 2/249.âyette CÂLUT’un orduları 
olduğu tahmin edilmiştir..! Ancak – Alman HİTLER’in de, Avrupa Yahudilerine 
karşı giriştiği imhâ hareketi de–İsrâil’oğullarına yönelik büyük bir belâdır. 
Ayrıca, Dini kitaplarda – âhir zamanda, Yahudilerin başına çok daha büyük bir 
belânın geleceği - Hz.HEHDÎ ordularının bu işte görevli olacağı anlaşılıyor.!  
 
17/7.8. 
Eğer iyi davranırsanız.! faydası kendinizedir. Fakat kötülük 
yaparsanız, kendinize etmiş olursunuz - zararı sizedir ve  
ikinci belânın-cezânın zamanı geldiğinde ; Yüzlerinizi kap-kara 
etmek ve ilk girdikleri gibi mescidiniz MESCİD’İ AKSÂ’yı tahrip 
etmek ve ellerine geçirdikleri her şeyi yıkıp yok etmeleri için 
düşmanlarınızı size MUSALLAT
Belki Rabbiniz size acır ve merhamet edebilir. Eğer siz, tekrar  

 ederek, üzerinize göndereceğiz... 

yine FİTNE’ciliğe dönerseniz. Biz de sizi yine cezalandıracağız. 
Ve Biz cehennemi, kâfirler için bir zindan-hapishane yaptık.. 
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17/11. 
İNSAN ; DUA’da HAYIR-İYİLİK İSTEDİĞİ gibi ŞER-BELÂ da İSTER.! 
İNSAN ; GERÇEKTEN ÇOK ACELECİ’dir... 

17/17. 
NÛH'dan sonra, nice nesilleri yok'ettik ve Rabbin,  
kullarının suç'larından haberdardır. Onları görür, bu yeter... 
17/36. 
BİLMEDİĞİN ŞEYİN ARDINA DÜŞME
Çünkü BUNDAN, KULAK, GÖZ, GÖNÜL ve 

 SAKIN.! 
HEPSİ SORUMLU

17/67. 
’dur... 

DENİZ’de bir sıkıntıya düştüğünüz zaman, Allah’tan başka TAPIP 
yalvarılan PUT’ların hepsi kaybolur gider.! Fakat Allah, sizi 
kurtarıp karaya çıkardığı zamanda da – yine döneklik eder ve 
Allah’tan yüz çevirirsiniz. Çünkü İNSAN –> PEK NANKÖR’dür... 
17/68.69. 
O’nun sizi – herhangi bir yerde yerin dibine geçirmeyeceğinden 
veya başınıza taş yağdırmayacağından EMİN MİSİNİZ
Sonra, kendinize hiçbir yardımcı da, koruyucu da bulamazsınız. 

.? 

Veya sizi tekrar denize döndürüp üzerinize de sert bir kasırga 
göndermeyeceğinden ve NANKÖR’lüğünüz sebebiyle
öldürmeyeceğinden 

 sizi suda boğup 
EMİN MİSİNİZ

17/86.87. 

.? ve bunlardan sizi kurtaracak 
veya Bize karşı, kendinize bir dost-yardımcı da bulamazsınız.! 

Ey Muhammed.! Dilersek sana VAHY’ettiklerimizi de yok ederiz. 
Sonra sen, Bize karşı koyacak bir kimse-vekil de bulamazsın... 
Ancak, Rabbinin Rahmeti sebebiyle KUR’AN, Kıyâmete kadar bâki 
kalacaktır. Çünkü, O’nun sana lütfu ve ihsânı çok büyüktür... 

18/37->42. 
Arkadaşı da ona cevap vererek, aralarında şöyle konuştular : 
"SENİ TOPRAKTAN SONRA da BİR DAMLA SU'dan YARATIP, SONUNDA SENİ 
İNSAN KILIĞINA KOYANI MI İNKÂR EDİYORSUN.?" sözlerine devamla : 
“Fakat Allah, öyle bir Allah’tır ki O, benim Rabbim'dir ve  
ben Rabbime hiçbir şeyi eş-ortak koşmam.” dedi ve bu adam kendi  
bağına girerken de : “MÂŞÂALLAH = Allah korusun, Allah saklasın,  
Allah’ın her isteği olur ve Kuvvet-Kudret ancak Allah’a aittir” 
demen gerekmez mi.? Eğer, MAL ve EVLÂT’ça beni kendinden üstün 
görüyorsan – bil ki ; belki Rabbim bana, senin bağlarından daha 
iyisini verir ve senin bağlarının üzerine de gökten YILDIRIMLARI

Nitekim onun bütün ürünleri yok edildi.! ve ertesi gün O’adam, 
çardakları yıkılıp-çökmüş bağını görünce ellerini ovuşturarak, 
“KEŞKE – RABBİME HİÇBİR ŞEYİ ORTAK KOŞMASAYDIM.!” dedi. 

 
göndererek, kup-kuru bir toprak haline getirir veya bağının suyu 
çekilir ve onu arayıp-bulmaya da asla gücün yetmez.! demişti... 

18/58. 
Bununla beraber, Rabbin rahmet edici ve bağışlayıcıdır. 
Eğer onları, kazandıkları günahlardan dolayı hemen hesâba  
Çekmek isteseydi, elbette onların azâbını çabucak verirdi
Ama, onlar için vaad'edilen bir süre vardır ve onlar, 

. 

Allah'tan başka sığınacak hiçbir yer bulamazlar... 
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18/59. 
İşte.! Haksızlıklarından dolayı yok'ettiğimiz şehirler... 
Biz, onları yok'etmek için bir süre tâyin etmiştik. 
19/84. 
Öyleyse, kâfirlerin cezalandırılması için acele etme.! 
Muhakkak ki Biz, onların günlerini saydıkça-sayıyoruz... 
20/40. 
“Ey MÛSÂ.! Hani kız kardeşin, Firavunun sarayına giderek :        
* Mûsâ’ya iyi bakacak birini size göstereyim mi.? * demişti ve 
böylece annenin sevmesi için, seni annene geri verdirmiştik.! 
Ey Mûsâ.! Hani Sen birini öldürmüştün de, Biz seni üzüntüden 
kurtarmıştık ve seni birçok DERTLER ve MUSİBETLERLE denemiştik
ve bu sebeple MEDYEN Milleti arasında yıllarca kalmıştın.!  

  

Sonra da, hakkındaki kararımız dahilinde buraya tekrar geldin.” 

20/95.->97. 
MÛSÂ
Sâmirî dedi ki : “Ben, onların göremedikleri bir şey gördüm ve 
O’elçinin bastığı yerden bir avuç toprak alıp, erimiş ziynet 
eşyaları madeninin potasına toprağı attım, canım böyle istedi” 

 : “Ey Sâmirî.! ya senin yaptığın nedir.?” diye sorunca, 

MÛSÂ da : “DEFOL GİT.! Artık, bundan sonra * BANA DOKUNMAYIN
demenden başka bir nasibin yoktur. Sonra, asla kaçamayacağın 
âhirette bir ceza daha var. Taptığın Tanrını şimdi yakacağız  

 * 

ve O’PUTUNU parçalayıp denize dökeceğiz..” dedi... 

20/113. 
KUR’AN-ı ARAPÇA OLARAK
ibret almaları ve sakınmaları için çeşitli örneklerle açıkladık  

 İNDİRDİK ve KUR’AN-daki TEHDİTLERİMİZİ,  

20/122->124. 
Sonra, Rabbi ÂDEM’i seçti ve TÖVBE’sini kabûl etti ve  
bunları doğru yola getirdi ve bunlara dedi ki :  
“HAYDİ.! BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK, HEPİNİZ CENNETTEN ÇIKIN
ELBETTE, SİZE DOĞRU YOLU GÖSTEREN BİR REHBER GÖNDERECEĞİM. İŞTE 
O’ZAMAN, KİM BENİM YOLUMA UYARSA, ARTIK SAPITMAZ ve BEDBAHT da 
OLMAZ ve KİM ki, BENİ ANMAKTAN ve KİTABIMDAN ve PEYGAMBERİMDEN  

.. 

YÜZ ÇEVİRİRSE BİLSİN ki ; O’KİMSELERİN, DÜNYADA DAR BİR GEÇİMİ 
ve SIKINTILI BİR YAŞAMI OLUR ve KIYÂMET GÜNÜNDE de, ONLARI KÖR

20/127. 

 
OLARAK HAŞREDERİZ...” (Hesaba çeker-cehenneme yollarız) 

Ve doğru yoldan sapanları yüz çevirenleri ve Rabbinin âyetlerine 
inanmayanları işte böyle cezalandıracağız. Âhiret azabı

20/128. 

 ise, 
elbette bu dünya azabından çok daha şiddetli ve daha süreklidir. 

Bizim, onlardan önceki milletleri HELÂK ile yok etmiş olmamız, 
onları doğru yola sevk etmiyor mu.? Hâlbuki onlar, Helâk edilen  
insanların yurtlarında gezip - dolaşıyorlar.! ve bütün bunlarda ; 
akıl sahipleri için, elbette nice büyük ibretler vardır.! 

20/129. 
Eğer, Rabbinin daha önce verdiği bir söz, bir süre olmasaydı, 
onların da cezaları hemen verilir ve azaba uğrarlardı... 
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21/9. 
Sonra da Biz, onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik ve ;  
hem onları ve hem de dilediğimiz kimseleri kurtarmıştık...  
İnanmamakta direnen inatçı kâfirleri
21/11->14.  

 de helâk ile yok etmiştik. 

Ve BİZ, halkı zâlim olan nice şehirleri kırdık geçirdik ve 
onlardan sonra, yerlerine başka nesilleri-milletleri yarattık.. 
Onlar da azabımızı hissettikleri zaman, kaçmaya başlıyorlardı.! 
Onlara : “Kaçmayın.! içinde bulunduğunuz nimete mallarınıza ve  
huzurlu evlerinize dönün. Elbette sorguya çekileceksiniz” dedik. 
Onlar da : "Yazıklar olsun bize

 

.! Bizler, gerçekten haksızlık 
yapmış zâlim kimseleriz.” demişlerdi... 

21/15.  
Onları, biçilmiş kuru OT yığını
hâline getirinceye kadar, feryâtları böylece devam ediyordu.! 

 – yanıp bitmiş bir KÜL yığını 

 
21/41. 
Ey Muhammed.! Andolsun ki – Senden önceki peygamberlerle de  
alay edilmiştir ve onlar, bu alaylarının azabını tattılar.! 
21/42. 
Onlara de ki : “Gece veya gündüz, Allah’ın azabından sizi kim 
koruyacak.?” Buna rağmen Rablerinden yüz çeviriyorlar.! 
21/44. (Bak->13/41.) 
Biz onları da, atalarını da dünyada GAFLETE DÜŞÜP SAPITANA KADAR 
ömürlerini uzattık ve geçindirdik ve sonunda, onların yerlerini 
yurtlarını giderek daraltıp - azalttığımızı

21/45. 

 görmüyorlar mı veya 
farkına varmıyorlar mı.? ve üstün gelen, gâlip olan onlar mı.? 

De ki : “Ben sadece, gelen VAHY ile sizi uyarıyorum.!” Fakat, 
SAĞIR
21/46. 

 olanlar, ikaz edildikleri zaman bile bu uyarıyı duymazlar. 

Ve ancak, Rabbinin azabı onlara hafifçe dokununca : “Yazıklar 
olsun bize.! Biz, gerçekten haksızlık eden zalimleriz.” derler. 
21/109.->111. 
Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki : “İşte, Bana emredilen her 
şeyi sizlere açıkladım ve TEHDİT edildiğiniz belâların

sizi denemek ve 

, yakın mı  
uzak mı olduğunu ben bilemem ve muhakkak ki Allah, açıkladığınız 
şeyleri de ve gizledikleriniz şeyleri de bilir ve gelebilecek 
cezanın gecikmesi, belki sizi bir süre daha geçindirmek ve  

bir süre daha sınamak
21/112. 

 içindir - bilemiyorum..” 

Peygamber

 

: “Ey Rabbim.! Aramızda Hak-gerçek olarak Sen hükmet ve 
bizim Rabbimiz esirgeyen-bağışlayan bir Rahmândır ve onların  
sapık sözlerine karşı, ancak O’ndan yardım istenir...” dedi... 

22/3. 
Ve Allah hakkında
bu hususta -> her azılı ŞEYTAN’a uyan insanlar vardır... 

, HİÇ BİR BİLGİSİ OLMAKSIZIN TARTIŞAN ve  
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22/8->10. 
Ve Bazı insanlar
ve doğru bir rehberi ve aydınlatıcı bir Kitabı da olmaksızın,  
ancak Allah yolundan saptırmak için 

, büyüklük taslayıp KİBİRLENEREK hiçbir bilgisi 

ALLAH HAKKINDA TARTIŞIR’lar
İşte onlara, dünyada rezillik vardır ve kıyâmet gününde de,  

. 

can yakıcı ateşin azabını onlara elbette tattıracağız... 
Onlara O’gün : “İşte bu, önceden yaptıklarınızın cezasıdır. 
Elbette Allah, kullarına karşı asla zâlim değildir” denecektir. 
22/11. 
Ve insanlar arasında, Allah’a karşı çok gevşek, benimsemeden 
isteksiz olarak kulluk edenler
bir hayır bir iyilik gelirse buna sevinirler. Fakat, başlarına  

 de vardır ve onlara eğer, 

bir belâ-musîbet geldiği zaman hemen yüz çevirir dinden dönerler.  
Böylece ; hem DÜNYA’yı ve hem de ÂHİRET’i kaybederler... 
İşte, apaçık kayıp-zarar-ziyân budur... 
22/31. 
Allah’a eş-ortak koşmadan, Allah’ın has-hâlis kulları olun... 
Allah’a eş-ortak koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı 
veya rüzgârın pek uzak bir yere attığı – bir şeye benzer.! 
22/42->44. 
Ey Muhammed.! Seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan önce gelip 
geçen NÛH ve ÂD ve SEMÛD ve İBRÂHİM ve LÛT milletleri ve 
MEDYEN halkı da Peygamberini yalanlamış, MÛSÂ da yalanlanmıştı. 
Ben de onlara önce bir SÜRE verdim
Beni inkâr etmek ve Benim cezalandırmam nasılmış görsünler.... 

 ve sonra onları yakaladım.! 

22/45.46.48. 
Nitekim nice şehirlerin halkını, ZÂLİM olmaları sebebiyle helâk 
ile târumâr ettik. Şimdi O’yerlerde ; Çatılar-Tavanlar, yıkılan 
duvarların üzerine çökmüştür ve Kuyuları kurumuş ve  
büyük Sarayları da terk edilerek bomboş-ıssız kalmıştır.! 
Onlardan sonrakiler – Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ;  
Orada olanları anlayacak kalpleri ve duyacak kulakları olsun..? 
Fakat, yalnız gözler KÖR olmaz, göğüsteki KALPLER de körleşir.! 
* HALKI ZÂLİM
sonunda da onları azabımla yakaladım ve dönüşünüz ancak Banadır. 

 olan nice şehirlere önce bir süre verdim ve  

23/64->67. 
Sonunda – Refâh ve bolluk içinde olan kâfirleri ; 
azabımızla yakaladığımız zaman hemen feryâda-inlemeye başlarlar. 
O’zaman – onlara deriz ki :  
“Artık bu gün feryât etmeyin
Evvelce âyetlerimiz size okunduğunda, hep büyüklük taslamış ve 
geceleri toplanıp, ağzınıza geleni söyleyerek hep inkâr ettiniz.    

. Çünkü, hiçbir yardım görmezsiniz. 

23/76.77. 
Andolsun ki Biz onları evvelce-BEDİR’de sıkıntıya düşürmüştük.  
Buna rağmen onlar, Rablerine baş eğmemiş ve yalvarmamışlardı.! 
Nihâyet kâfirlere, onlara KITLIK azabımızın kapısını açtık da
Şaşırıp kaldılar ve ümitsizliğe kapıldılar... 

  

 
NOT ; Bak->3/123->142.MEKKE’li kâfirler BEDİR savaşında bozguna uğradıkları 
halde, Müslümanlara karşı şiddetli-zulüm uygulamaya devam ettikleri için ; 
Allah Tealâ-nın gazabı olarak MEKKE’de kıtlık-kuraklık olmuş ve Kâfirler 
Aç-susuz kalmışlar ve Hz.Muhammed’den,sav, bu sebeple yardım istemişler... 
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23/96->98. 
SEN – KÖTÜLÜĞÜ, EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE BAŞINDAN SAV - DEF’ET.! 
Biz – onların bize yakıştırdıkları şeyleri çok iyi biliyoruz. 
De ki: “RABBİM ŞEYTANLARIN KIŞKIRTMASINDAN SANA SIĞINIYORUM ve 
ONLARIN YANIMDA BULUNMASINDAN da SANA SIĞINIYORUM EY RABBİM” 

24/2. (Bak->4/15.16.âyetlere.) 
ZİNÂ eden erkek ve ZİNÂ eden kadının her birine – 100’er SOPA
vurun. Eğer, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız ;  

  

bunlara, Allah’ın dini hükümlerini tatbik hususunda acımayın... 
Bunlara uygulanan cezaya, inananlardan bir gurup şâhit olsun. 
24/3. 
Zinâ eden bir erkek, ancak ; Allah eş-ortak koşan veya  
zinâ eden bir kadınla evlenebilir. Zinâ eden kadın da, ancak ;  
Allah eş-ortak koşan veya zinâ eden bir erkekle evlenebilir.  
Bu husus - müminlere-inananlara haram kılınmıştır... 
24/4. 
NAMUSLU KADINLARA –> ZİNÂ İFTİRASI ATIP, sonra da ; 4’ŞÂHİT 
getiremeyenlere 80’sopa
kabul etmeyin... İşte bunlar, yoldan çıkmış-fâsık kimselerdir... 

 vurun ve bunların, ebediyen şâhitliğini  

24/6.7. 
Kendi eşlerine-karılarına ZİNÂ isnât edip de kendilerinden başka 
şâhitleri olmayanlara gelince ; bunlarının her birinin şâhitliği 
şöyle olur – KENDİSİNİN DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ, ALLAH’ı ŞÂHİT GÖSTERİP 
4’DEFA YEMİN EDER ve 5.de ; EĞER YALAN SÖYLÜYORSA,  
ALLAH’ın LÂNETİ’nin -> KENDİ ÜZERİNE OLMASINI DİLER... 
24/8.9. 
Kadın da - KOCASININ YALAN SÖYLEDİĞİNİ, ALLAH’ı ŞÂHİT GÖSTERİP 
4’DEFA
ALLAH’ın LÂNETİ’nin KENDİ ÜZERİNE OLMASINI DİLERSE” 

 YEMİN EDER ve 5.de ; “EĞER KOCASI DOĞRU SÖYLÜYORSA,  
ceza görmez

24/10. 
. 

Eğer Allah’ın, size LÜTFU ve MERHAMET’i olmasaydı,  
Ve Allah TÖVBE’leri kabul edici hüküm-hikmet sâhibi olmasaydı.! 
Ve Allah hemencecik cezanızı verseydi hâliniz ne-nasıl olurdu.? 

24/43. 
Allah’ın, BULUTLARI sürdüğünü sonra biraraya getirip bulutları 
üst-üste yığdığını ve bunların arasından YAĞMUR yağdırdığını 
görmez misin.? Gökteki dağlar gibi bulutlardan DOLU
Ve 

 da indirir  
BU BELÂYI dilediğine isabet ettirir

uzak tutar. ŞİMŞEĞİN parıltısı ise neredeyse gözleri kör eder. 
 ve dilediğini de bundan  

 
NOT ; Allah Tealâ’nın CEZASI-BELÂSI çeşitli şekillerde geliyor. Bu âyette,  
verilen örnekte; GÖKTEN YAĞDIRILAN DOLU
kadar – bazen de Nohut kadar oluyor ve her çeşit zararlar veriyor ve  

 = bazen yumruk kadar – bazen Ceviz  

bu zararları HAK EDEN kimselere yönlendirildiğine de işâret ediliyor... 
Bak->2/54. 4/153. 13/13. 51/44.45. YILDIRIM gönderilerek ceza verilmesi.! 
 
24/57. 
Kâfirlerin, ALLAH’ı Dünyada ÂCİZ bırakabileceğini, İLÂHİ cezadan 
belâdan kurtulabileceklerini sanmayın sakın. Onların gidecekleri 
yer elbette Cehennemdir ve orası ne kötü bir dönüş yeridir.! 
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24/63. 
Peygamberi – kendi aranızda, birbirinizi çağırdığınız gibi 
çağırmayın. İçinizden – birinizi siper ederek – sıvışanları,  
şüphe yok ki Allah bilir. O’nun emrine aykırı hareket edenler; 
BAŞLARINA BİR BELÂ’nın GELMESİNDEN veya  
CAN YAKICI - ÇOK ELEMLİ BİR AZÂBA UĞRAMAKTAN SAKINSINLAR... 
25/37.->39. 
Ve NÛH milletini de, Peygamberlerini yalanladıkları için,  
suda boğmuştuk ve onları, insanlar için birer ibret yapmıştık  
ve Biz, zâlimleri için sürekli ve elemli bir azap hazırladık. 
ve ÂD ve SEMÛD ve ASHÂB’ı RESS’i(Hz.Şuâyb’ın kavmi) ve 
bunların arasındaki birçok milleti de
Bu milletlerin her birine ibretli örnekler bildirmiştik ve 

 helâk ile yok etmiştik. 

öğüt almadıkları için, hepsini de kırdık geçirdik.! 
25/40. 
Ey Muhammed.! Andolsun ki bu Putperestler, BELÂ YAĞMURU

Hayır.! Öldükten sonra tekrar diriltilmeye inanmıyorlardı...   

’na 
tutulmuş O’beldeye uğramışlar ve olanları görmemişler miydi.? 

25/43.44. 
Ey Muhammed.! Hevesini kendisine İlâh-Tanrı edineni gördün mü.? 
Bu kimselere, sen mi koruyucu - kurtarıcı bir vekil olacaksın.? 
Yoksa sen – onların ÇOĞUNUN bir zaman sonra söz dinleyeceğini 
veya düşünüp - akıl edeceklerini mi sanıyorsun.? Hayır-hayır.! 
Onlar DAVARLAR - HAYVANLAR gibidir veya daha da kötüdürler... 

25/50. 
Andolsun ki, öğüt almaları için ülkeler arasında yer-yer ve 
türlü-türlü İBRETLİ yağmurlar yağdırıp nice öğütler vermiştik.! 
Buna rağmen İNSANLARIN ÇOĞU
25/77. 

 İNATLA NANKÖRLÜKTE DİRENMİŞLER’dir. 

Ey Muhammed.! de ki ; "Eğer, İMÂN-İTAAT-İBÂDET’iniz OLMAZSA,  
RABBİM SİZE NİÇİN DEĞER VERSİN.? EY KÂFİRLER.! SİZE TEBLİĞ 
EDİLENLERİ YALANLADIĞINIZ İÇİN, AZAP YAKANIZI BIRAKMAYACAK’tır” 

26/188.189. 
ŞUÂYB : “Rabbim, yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir” demişti.. 
Fakat onu da yalanladılar. Bu sebeple onları bulutlu bir günün

26/227. 

 
azabı yakalayıverdi.! Gerçekten O’gün şiddetli bir azap vardı. 

Ancak KALBEN İNANANLAR ve HAYIRLI İŞLER YAPANLAR ve ALLAH’ı ÇOK 
HATIRLAYIP-ANANLAR ve ZULME UĞRAYIP da HAKLARINI ALANLAR HARİÇ,  
Zulmedenler, nasıl yıkıldıklarını yakında bilip-göreceklerdir.! 
27/51.52. 
Onların Plânlarının - Tuzaklarının âkıbeti nice olmuş bir bak.!  
Biz, onları da ve milletlerini de toptan helâk ile yok ettik... 
İşte.! Zulümleri yüzünden çökmüş, bomboş kalmış evleri.! 
Şüphe yok ki bunda, anlayabilen millet için ibretler vardır...  
27/53. 
Ve PEYGAMBERLERİMİZE İNANIP da ALLAH’a KARŞI GELMEKTEN, 
SAKINAN KİMSELERİ ise, BİZ HER ZAMAN KURTARDIK... 
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27/54.55. 
LÛT
“Sizler göz göre-göre hâlâ daha O’hayâsızlığı yapacak mısınız.? 

’u da milletine göndermiştik ve onlara :  

Kadınları bırakıp ERKEKLERLE ŞEHVETLİ İLİŞKİ mi yapacaksınız..? 
Doğrusu sizler, câhil - beyinsiz bir milletsiniz.!” demişti...   

27/56.->58.  
Miletinin cevabı ise sâdece şu oldu : “LÛT AİLESİNİ ÜLKEMİZDEN 
ÇIKARIN. ÇÜNKÜ BUNLAR, TEMİZ KALMAYA ÇALIŞAN İNSANLARMIŞ.!” 
Bunun üzerine Biz, Karısı hariç - Onu ve âilesini de kurtardık. 
Yalnız, KARISININ geride kalmasını takdir ettik
Ve onlara öyle bir YAĞMUR YAĞDIRDIK ki ; Uyarılıp da,  

... 

İsyânda-inkârda inat edenlere yağdırılan yağmur ne kötüdür.! 
27/69.70. 
De ki : “Yeryüzünde gezin - dolaşın da
Günahkâr suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın-görün.! 

 ;  

Ey Muhammed.! Sen, onlar için tasalanma-üzülme ve 
onların kurmakta oldukları tuzaklardan da, sakın endişe etme.! 
27/71.72. 
Onlar derler ki : “Eğer – doğru söylüyorsanız, söyleyin ; 
bu tehditleriniz ne zaman gerçekleşecek.?” 
Onlara deyin ki : “Çabucak gelip-çatmasını istediğiniz azabın 
bir kısmı, belki yakında başınıza gelecektir.!” 
 
28/47. 
Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir belâ-musibet

Dâvetine - âyetlerine uysaydık ve böylece inanlardan olsaydık” 

 geldiği 
zaman, “Rabbimiz bize bir Peygamber gönderseydi ve biz de onun 

diye özür beyân edememeleri için
28/58. 

 Peygamberler gönderdik... 

BİZ, GEÇİM BOLLUĞUNA ERİŞİP ŞIMARMIŞ
İşte, onların yurtlarını görün.! Kendilerinden sonra oralarda,  

 nice HALKLARI HELÂK ETTİK. 

pek az kimseler oturabilmiştir ve O’yerlerin  mirasçısı Biziz.. 
28/59. 
Rabbin onlara, âyetlerini bildiren bir Peygamber göndermedikçe 
onları ve memleketlerini HELÂK ile yok etmemiştir
halkı zâlim olan şehirleri helâk ederek yok etmişizdir... 

 ve Biz ancak,  

 
28/78.79. 
KÂRUN

Ve suçlu günahkârlardan suçları sorulmaz, Allah hepsini bilir.. 

 ise : “Bana bu servet - zenginlik, bende bulunan ilimden 
dolayı verilmiştir.!” demişti.. O, bilmiyor mu ki ; ondan önce 
kendisinden daha güçlü ve daha şöhretli ve topladığı malı-parası 
daha çok olan nice insanları Allah, helâk ile yok etmiştir.! 

KÂRUN

28/81. 

 ; ihtişam-GURUR içinde milletinin karşısına çıktı. Dünya 
hayatını arzulayanlar : “Keşke Kârun’a verilenler gibi bize de 
verilse. Doğrusu O, büyük varlık ve şans sahibidir.” demişti. 

Sonunda Biz, KÂRUN’u ve Sarayını da yerin dibine geçirdik
Allah’a karşı kendisine yardım edebilecek bir taraftarı da yoktu 
ve kendisi, kendini kurtarıp öc alabilecek bir kimse de değildi. 

. Artık 
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28/82. (Bak->30/37.) 
Daha dün KÂRUN’un yerinde olmayı arzu edenler ; “Demek ki Allah, 
kullarından dilediğine RIZKI bol

Vah bize.! Demek ki inkârcılar iflâh olmuyor ve kurtulamıyormuş” 

, dilediğine de az veriyor. Eğer 
Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi.. 

diyerek - birbirlerine söylenmeye başladılar... 

28/84. 
Her Kim-iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir ve Her Kim ki 
kötülük getirirse -> ancak yaptıkları kadar ceza görürler... 

 
29/4.                                                         
KÖTÜLÜK YAPANLAR ; BİZDEN KURTULACAKLARINI MI SANIYORLAR.?  
NE KÖTÜ HÜKÜM VERİYORLAR...                                   
29/24. 
İBRAHİM’in sözlerine karşı milletinin cevabı ise :  
“ONU ÖLDÜRÜN veya YAKIN.!” demeleri oldu. Fakat Allah Onu, 
ateşten kurtardı. İşte bunda, inananlar için ibret-ders vardır. 
29/25. 
İBRAHİM de onlara : “Dünya hayatında Allah’ı bırakarak aranızda 
sevgi - bağlılık sebebi olarak-> PUT’ları yardımcı edindiniz
Sonra 

.! 
Kıyamet gününde de, birbirinizi tanımaz hale gelecek veya 

birbirinize LÂNET

29/28.29. 

 okuyacaksınız ve gideceğiniz yer de Cehennem 
olacaktır ve orada hiçbir yardımcı da bulamayacaksınız” demişti. 

Ve LÛT’u da milletine göndermiştik de onlara : 
“Doğrusu sizler, DAHA EVVEL DÜNYALARDA HİÇ KİMSENİN YAPMADIĞI 
BİR HAYÂSIZLIĞI-AHLÂKSIZLIĞI YAPIYORSUNUZ ve SİZLER ERKEKLERE 
YAKLAŞIYOR (cinsel ilişki) YOL KESİYOR ve TOPLANTILARINIZDA da 
ÇOK KÖTÜ EDEPSİZLİKLER YAPMIYOR MUSUNUZ.?” deyince, 
Milletinin cevabı da sadece şu oldu :  
“Eğer doğru sözlü isen, haydi Allah’ın azabını getir bize.!” 
29/30. 
LÛT
 

 da : “RABBİM.! BOZGUNCULARA KARŞI BANA YARDIM ET.” dedi. 

29/31. 
Ve Elçilerimiz, iki oğlunu müjdelemek için İBRAHİM’e geldikleri 
zaman ona : “Biz, O’şehir halkını helâk ile yok edeceğiz.!  
Çünkü onlar çok kötü, zâlim kimselerdir.” dedikleri zaman, 
29/32. 
İBRAHİM de : “Fakat LÛT da oradadır.” demişti. 
Elçiler de : “Biz orada olanları iyi biliriz. LÛT ve ailesini 
elbette kurtaracağız yalnız karısı geride kalacaktır.!” demişti. 
 
29/33.34. 
Ve elçilerimiz LÛT

Biz, seni ve aileni kurtarmak için geldik, yalnız KARIN geride 
kalanlardan olacaktır ve bu şehir halkına, haddi aştıkları için, 
gökten azap indireceğiz.” dediler. 

’a geldiği zaman Lût endişelendi, sıkıldı ve 
halsizleşti. O’na: “Korkma ve bizim için endişe etme-üzülme.!  
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29/35. 
Andolsun ki BİZ, aklını kullanarak düşünebilen kimseler için 
orada apaçık bir işâret – ibretli bir belge bırakmışızdır.! 

 
NOT : 
Hz.İBRAHİM’min kardeşinin torunu olan Hz.LÛT ve KAVMİ, Lübnan’a en yakın  
olan Suriye’nin HUMUS şehri civarında SODOM ve GOMORA ŞEHİRLERİNDE
Bu kavim – yeryüzünde, hiçbir milletin topyekûn yapmadığı bir ahlâksızlığı 

 yaşamış. 

yaptıkları için – ilâhi gazaba uğramışlar – toptan helâk-yok edilmişler..! 
Bak->LÛT milleti için  7/80.84.    11/77->83.       15/57->77.   21/71->75.      
     26/160->174.     27/54->58.   29/25->35.       54/33->37    66/10. 
 
29/36. 
Ve  MEDYEN’e de kardeşleri ŞUAYB
“Ey milletim.! Allah’a kulluk edin, âhiret gününe ümit bağlayın  

’ı gönderdik ve onlara : 

ve yeryüzünde de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın” dedi. 
29/37. 
Fakat onu da yalancılıkla suçladılar. Bu sebeple onları şiddetli 
bir sarsıntı, bir titreme yakaladı ve oldukları yerde dizleri 
üstüne çökerek helâk oldular, ölüp gittiler.! 
 
29/38. 
Ve ÂD ve SEMÛD milletlerini de helâk-yok ettik.! Bunu, onların 
oturdukları yerlerin harabelerinden anlarsınız. ŞEYTAN onlara, 
yaptıkları kötü şeyleri-iyi olarak göstermiş ve onları doğru 
yoldan saptırmıştı. Ancak, kendileri bunu anlayacak durumdaydı
29/39. 

. 

Ve KÂRÛN’u ve FİRAVUN’u ve HÂMÂN’ı da helâk ile yok ettik... 
Andolsun ki MÛSÂ

 

, onlara apaçık mûcizelerle-delillerle gidince, 
onlar da yeryüzünde büyüklük taslamış ve azabımızdan kurtulamamış 
helâk ile yok olup gitmişlerdir... 

29/40. 
Onların her birini suçüstü yakaladık ve cezalandırdık.! 
Kimine... –> TAŞLAR SAVURAN FIRTINALAR gönderdik, 
Kimini... –> KORKUNÇ ŞİDDETLİ BİR SES helâk etti, 
Kimini... –> DEPREMLERLE YERİN DİBİNE GEÇİRDİK ve 
kimini de -> SUDA BOĞDUK.! 
Onlara Allah zulmetmiyordu, onlar kendilerine yazık ediyordu.. 

 
NOT ; Yukarıdaki âyetlerde, Hz.NÛH’a.s,dan başlayıp-> Hz.MÛSÂ’ya kadar  
HELÂK ile YOK EDİLEN MİLLETLER, özet olarak açıklanmış...  
Allah Tealâ-nın Gazâbı-Lâneti-Cezası aşağıdaki şekillerde tezahür ediyor ;  
1.SEL FELÂKETİ ile zarar vermek veya suda boğmak – NÛH ve FİRAVUN milletini. 
2.GÖKTEN TAŞ YAĞDIRMAK suretiyle helâk edilen LÛT milleti. Bak->11/81->83.  
3.DEPREMLERLE helâk edilen, SÂLİH’in milleti SEMÛD, Bak->51/43->45. 69/4.5. 
4.YILDIRIM ve ŞİMŞEKLİ BULUTLARLA gelen KASIRGA ile helâk edilen milletler, 
  HÛD milleti ÂD ve 
5.HAŞERE veya SİNEK’lerin SALDIRISI ile perişan edilen birçok millet var.. 

ŞUÂYB’ın milleti MEDYEN... Bak->69/4->7. 26/181->187. 

6.SAVAŞLARLA perişân edilen, birçok millet var... 
7.Bunların arasındaki birçok millet de, helâk ile yok edilmiş. Bak->25/38. 
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29/53.->55. 
Ve onlar Senden, azabı çabucak getirmeni istiyorlar.!  
Eğer, ÖNCEDEN ONLARA BİR SÜRE VERİLMEMİŞ OLSAYDI azap onlara,  
elbette hemen gelirdi. Fakat onlar fark edemediği bir şekilde 
azap onlara ansızın gelecektir.! 
Evet, onlar Senden, azabı çabucak getirmeni istiyorlar.!  
Ve muhakkak ki Cehennem kâfirleri tamamen kuşatacaktır ve 
O’gün azap onları, hem üstlerinden hem de altlarından saracak  
ve onlara: “Yaptıklarınızın cezasını artık tadın” denecektir. 

30/33.34. 
Ve İnsanlar, başlarına bir dert-bir sıkıntı geldiği zaman–hemen, 
Rablerine dönerek O’na yalvarırlar

içlerinden bir kısmı NANKÖRLÜK EDİP Rablerine eş-ortak koşarlar.! 

. Sonra, Allah katından onlara 
gönderilen bir rahmetle bu sıkıntıları yok edilince de hemen, 

Kendilerine verilen lütuf-ihsanlara karşılık olarak NANKÖRLÜK

30/41. 

 
etsinler, zevk-safâ sürsünler bakalım. Yakında görüp - anlarlar.! 

İnsanların yaptıkları kötülükler sebebiyle, KARADA ve DENİZDE 
düzen-huzur bozulur. Allah da tuttukları yoldan belki dönerler 
diye ; yaptıklarının cezasını -> onlara dünyada tattırır
30/42.   

.! 

Ey Muhammed.! Onlara de ki : “yeryüzünde gezip - dolaşın da ;  
sizden öncekilerin âkıbetleri - sonları ne olmuş bir görün.! 
Onların çoğu putperest müşriklerdi...”  
32/20.21. 
Fakat yoldan çıkanların, işte onların da varıp-kalacakları yer 
ateştir ve oradan çıkmak istedikleri zaman geri çevrilirler ve 
onlara : “Yalanlayıp durduğunuz ateş azabı işte budur.” denir. 
Sapık yollarından belki dönerler.! ümidiyle – dünyada onlara
azabımızın en büyüğünü değil de, HAFİF BİR AZAP tattırırız.! 

, 

32/22. 
Âyetlerimiz kendilerine hatırlatıldığı zaman ;  
bunlardan yüz çeviren
Muhakkak ki günahkâr suçlulardan ÖCÜMÜZÜ ALACAĞIZ... 

 kimselerden daha zâlimi kimdir.?  

32/25.26. 
Muhakkak ki Rabbin, aralarında anlaşmazlığa düştükleri şeyler 
hakkında, Kıyâmet gününde hükmünü verecektir.! 
Kendilerinden önce, helâk ile yok ettiğimiz nice nesillerin ;  
Harabeye dönmüş yurtlarında gezip-dolaşmaları

Buna rağmen, hâlâ bunlara kulak vermiyorlar mı.? 

 onları doğru yola 
sevketmiyor mu.? Muhakkak ki bunlarda, nice ibretler vardır.! 

32/30. 
Ey Muhammed.! Artık Sen, onları bırak ve bekle... 
Zâten onlar da senin öldürülmeni, âkıbetini beklemektedirler.. 
33/5. 
EVLÂTLIK’ları babalarının adı ile çağırın. Böyle davranmanız 
Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarını bilmiyorsanız. 
O’hâlde onları, DİN KARDEŞİ ve DOST OLARAK kabul edin. 
İÇİNİZDEN KAST EDEREK YAPTIKLARINIZ HARİÇ, HATALARINIZDA SİZE 
BİR SORUMLULUK YOKTUR. Çünkü Allah, bağışlar ve merhamet eder. 
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33/8. 
Allah böylece, İHLÂSLI olanlara – bağlılıklarını-sadakatlerini 
Soracaktır. Kâfirler için de çok elemli bir azap hazırlamıştır 
33/9.   
Ey inananlar.! Allah’ın size gönderdiği nimetini hatırlayın.! 
Hani, üzerinize güçlü ordular gelmişti ve Biz de onlara karşı 
BİR RÜZGÂR ve SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ ORDULARIMIZI GÖNDERMİŞTİK
Çünkü Allah, yaptıklarınızı görmekteydi... 

.! 

33/10. 
O’zaman onlar, üst ve alt yönden ve yandan üstünüze yürüdüğü 
için, gözler yılmış - ürkmüş ve yürekler ağza gelmişti.! ve 
sizler de Allah hakkında çeşitli şeyler düşünüyordunuz.! 

33/16. 
Ey Muhammed.! onlara de ki : “Eğer ÖLMEKTEN veya ÖLDÜRÜLMEKTEN 
KAÇIYORSANIZ, bilin ki bunun size hiçbir faydası olmaz ve  
az bir süreden fazla yaşatılmazsınız... 
33/17. 
Onlara de ki: “Eğer ALLAH SİZE BİR KÖTÜLÜK DİLERSE, O’NA KARŞI 
SİZİ KİM KORUR veya SİZE BİR RAHMET-İYİLİK DİLERSE, BUNU KİM 
ENGELLEYEBİLİR.? ve Allah’tan başka sağlam bir veli-dost ve  
hiçbir yardımcı da bulunamaz..” 
33/25. 
Ve Allah, Kâfirleri KİN'leriyle geri çevirdi - defetti... 
Ve onlar, bir hayra-iyiliğe ulaşamadılar... 
Ve Allah'ın yardımı, savaşta inananlara yetti... 
Çünkü Allah çok güçlüdür - kudretlidir ve mutlak galiptir... 
33/26.27. 
Ve ALLAH, Kitap ehlinden olup da KÂFİRLERİ DESTEKLEYENLERİN 
KALPLERİNE KORKU SALDI ve sonra ONLARI KALELERİNDEN İNDİRDİ. 
Sizler de, onların bir kısmını öldürüyordunuz ve  
bir kısmını da esir ediyordunuz.... 
Ve Onların yerlerini ve yurtlarını ve mallarını ve henüz ayak 
basmadığınız arazîyi de, Allah size MİRAS
Ve muhakkak ki, Allah’ın her şeye gücü-kudreti yeter...         

 olarak vermiştir... 

33/30. 
Ey Peygamberin Hanımları-EŞ’leri.! Sizlerden her kim, açık bir 
hayâsızlık-edepsizlik yaparsa ; onun cezası-azabı 2’KAT
ve bu iş – Allah için çok kolaydır...               

 olur.. 

33/25. 
Allah, Kâfirleri KİN'leri ile defetti. Bir hayra ulaşamadılar.! 
Allah'ın yardımı, savaşta, inananlara yetti. 
Allah, pek kuvvetlidir - üstündür... 
33/26.27. 
Kitap ehlinden, kâfirleri destekleyenlerin kalplerine,  
Allah korku saldı ve kalelerinden indirdi. Siz onların, 
bir kısmını öldürüyor bir kısmını da esir ediyordunuz. 
Onların, yerlerini - yurtlarını - mallarını ve henüz ayak 
basmadığınız araziyi de, Allah size MİRAS
Allah'ın, her şeye gücü yeter... 

 olarak verdi. 



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

57 

34/5. 
Ve âyetlerimiz hakkında, Bizi âciz göstermeye kalkışanlara, 
Ve âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışır gibi çalışanlara 
uğraşanlara da ; İĞRENÇ – ACIKLI - IZDIRAPLI AZAPLAR vardır... 
34/9. 
Onlar, Göklerin ve yerin onları ön ve arkalarından tamamen 
kapladığını görmüyorlar mı.? Eğer dilersek onları yere geçirir 
veya göklerin bir parçasını başlarına düşürürüz.!  
İşte bunlarda, Rabbine yönelenler için nice ibretler vardır... 
 
34/15->17. 
Andolsun ki SEBE’lilerin yurtlarında, Allah’ın kudretinin bir 
işâreti bir alâmeti vardı.! Orada, sağda ve solda 2’bahçe vardı
ve onlara : “Rabbinizin şu lütuflarından yiyin ve O’na şükredin. 

  

işte size güzel bir ülke ve çok bağışlayan bir RAB.” denmişti. 
Fakat onlar yüz’çevirdiler.! Bu sebeple ;  
üzerlerine ÂRİM SELİ’ni gönderdik 

âdi ağaçlar yetiştiren, verimsiz çorak tarlalara çevirdik.! 

de, bağlarını-bahçelerini ; 
ancak BÖĞÜRTLEN – ILGIN ve KÖKNAR - SEDİR gibi acı meyveli,  

Böylece Biz onları, NANKÖR'lüklerinden dolayı cezalandırdık. 
Biz, NANKÖR olandan başkasını cezalandırır mıyız.? 
 

34/18.  
Ve onların yurdu ile KUTLU-MÂMUR-BEREKETLİ kıldığımız ülkeler 
arasında birbirine yakın nice kasabalar ve bunların arasında da 
gezilecek-konaklanacak nice yerler meydana getirmiş ve onlara :   
“İşte buralarda, gece-gündüz korkusuzca gezin-dolaşın
34/19. 

”demiştik. 

Fakat onlar karşılık olarak : “EY RABBİMİZ.! BU ŞEHİRLERİMİZİN 
ARASINI AÇ
dediler ve böylece kendilerine yazık ettiler ve Biz de onları, 

 birbirinden uzaklaştır ki kolayca gidip-gelinemesin” 

darmadağın ederek, dillere destan olan bir EFSÂNEYE çevirdik
İşte bunlarda çok sabreden ve çok şükredenler için ibretler var  

.! 

 
NOT ; SEBE
Âyette bahsi geçen - 

 = YEMEN civarında bir başşehir ve bu millet bu isimle anılmış ve 
Bereketli topraklar

verimli topraklarda kurulmuş olan birçok 
 = SEBE şehri ile SURİYE arasındaki 
MÂMUR KÜÇÜK ŞEHİRLER ve KASABALAR

İşte bunların arasında da yalnız varlıklı kimselerin gezebilmesi ve herkesin 
kolayca gidip-gelememesi için Allah’tan ÇÖL gibi ENGELLER koyması istenmiş ve 

. 

İnsanlar REFAHA-HUZURA kavuştuktan sonra HADDİ AŞMIŞ

NÛH, ÂD, SEMÛD, LÛT, FİRAVUN, ŞUÂYB, SEBE Milletleri ve KUR’AN-ı KERİM de 

 ve İlâhi belâyı davet 
edici sözler söyleyip kötü işlerde de haddi aşınca helâk ile yok edilmişler. 

açıklanmayan fakat sözü edilen EFSÂNELERİN hepsi REFAH’tan sonra vâki olmuş.  
Bak->29/40.âyette - değişik belâlar hakkında bilgi var..! 
 
 
34/38. 
Âyetlerimize karşı gelerek, Bizi âciz düşürmeye kalkışanlar
İşte onlar da azabımızla karşılaşacak olanlardır... 

 ise, 

35/16.17. 
Allah, dilerse sizi yok eder ve yerinize başkalarını yaratır. 
Ve bu işin, Allah için hiçbir zorluğu yoktur... 
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35/18. 
Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenemez. Günah yükü ağır 
gelen bir kimse bunu taşıtmak için bir başkasını razı etse bile, 
bu yükten bir şey taşınamaz. Ey Muhammed.! sen ancak GÖRMEDİĞİ 
HALDE RABBİNDEN KORKANLARI ve NAMAZ KILANLARI UYARABİLİRSİN ve 
kim günahlardan sakınarak kendini temizler ve arınırsa,  
ancak kendi faydası-kârı içindir. Muhakkak ki hepiniz, 
Allah’a döneceksiniz... (İLLALLÂHİL’MASÎR) 
 

35/45. (Bak->10/11. ve 16/61.âyetlere.) 
Eğer Allah insanları, yaptıkları kötülükler-suçlar sebebiyle, 
DERHÂL CEZALANDIRSAYDI, yeryüzünde bir tek canlı kalamazdı... 
Fakat Allah, onların CEZALARINI ve ECELİNİ de bir süreye kadar 
ertelemektedir ve süreleri dolunca, elbette gerekeni yapar... 
Muhakkak ki Allah, kullarını görmektedir...  

 
36/59. 
Ve O’gün Kâfirlere de denir ki : 
"Ey günahkârlar.! Bugün siz Cennetliklerden ayrılın." 
36/60->64. 
O’gün Allah, şöyle buyurur : 
"Ey âdem'oğulları ; şeytana tapmayın. Çünkü O, izin için 
apaçık bir düşmandır ve yalnız bana KUL'luk edin. İşte ; 
dosdoğru yol budur.” diye – size bildirip-emretmedim mi.? 
Ve O'şeytan, sizden önce birçok milleti - birçok kavmi, 
doğru yoldan çıkarıp-saptırmıştı. Hâlâ anlamıyor musunuz.? 
Öyleyse - işte bu, size bildirilen Cehennemdir... 
İnkâr ettiğiniz için, bugün hemen oraya girin...” 
36/77. 
İnsan, kendisini bir NUTFE'den, DÖL suyundan yarattığımızı 
görmüyor da ; BİZE KARŞI BİR DÜŞMAN
 

 olmaya kalkışıyor.! 

36/78.Ve “BU ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLERE KİM CAN VERECEK.?" diye, önceki 
      kendi yaratılışını unutarak Bize örnek vermeye kalkışıyor
37/176.177. 

. 

Azabımızın acele gelmesini – niçin istiyorlar.? 
Fakat azabımız yurtlarına gelip başlarına çökünce, uyarıldıkları 
halde – doğru yola girmeyenlerin sabahı ne kötü olacaktır.! 
37/178.179. 
Ey Muhammed.! Artık Sen, bir zamana kadar onlardan yüz çevir de 
inecek azabı gör, onlar da yakında âkıbetlerini görecektir.! 
37/171->173. 
Ve andolsun ki Biz, Peygamber kullarımıza : “Sizlere mutlaka 
yardım edeceğiz ve mutlaka Bizim ordumuz gâlip gelecek ve  
zaferler kazanacaksınız..” diyerek bunlara söz verdik... 
39/39.40.  
Onlara de ki : “Ey milletim.! Sizler, elinizden geleni yapın. 
Elbette ben de elimden geleni yapacağım ve Rezil edici dünya 
azabının ve sürekli olan Cehennem azabının da kimin üzerine  
gelip-çökeceğini, elbette yakında görüp - anlayacaksınız...” 
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40/4. 
Allah’ın âyetleri hakkında Kâfirlerden başka hiçbir kimse, 
tartışmaya-çekişmeye girişmez.. Ey Muhammed.! İnatçı Kâfirlerin, 
memleketlerde gezip dolaşması, sakın seni aldatmasın
40/5. 

.! 

Onlardan önceki NÛH milleti ve ardından gelen topluluklar da, 
Peygamberlerini yalanlamışlar ve her millet, kendi Peygamberini 
yakalayıp-öldürmeye azmetmiş ve sapıklığı-bâtılı, Hak-Gerçeğin 
yerine koymak yerleştirmek için mücâdele etmişlerdi. Bu sebeple, 
Ben de onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmamı bak da gör.! 
40/21. 
Onlar yeryüzünde gezip-dolaşmıyorlar mı ki dünyada kendilerinden 
evvel gelenlerin – kendilerinden çok daha güçlü ve daha çok eser 
bıraktıkları halde âkıbetleri - sonları ne olmuş nasıl olmuş.! 
Görmüyorlar mı.? Allah onları, günahları sebebiyle yakalamıştır. 
Ve onları, Allah’ın gazâbından koruyacak bir kimseleri de yoktu. 
40/41.42. 
“Ey Milletim.! Bu ne iştir.? Ben sizi koruyup, kurtuluşa davet 
ediyorum ve siz de beni ateşe-yanmaya davet ediyorsunuz.! Çünkü 
Siz beni, Allah’ı inkâra ve hiç tanımadığım-bilinmeyen şeyleri,  
Allah’a eş-ortak yapmaya çağırıyorsunuz.! ve ben de sizleri,  
çok Kutsal-Kudretli ve çok bağışlayıcı olan Allah’a çağırıyorum. 
 

40/45.46. 
SONUNDA ALLAH, BU ADAMI ONLARIN KURDUKLARI TUZAKLARDAN KORUDU
ve Allah’ın azâbı – Firavun ve adamlarını kuşattı, yakaladı.! 

. 

Onlar ; Akşam - sabah ateşe sokulmaktadırlar.! (KABİR AZÂBI) 
Ve Kıyâmet gününde de denecek ki :  
“FİRAVUN ve adamlarını en şiddetli azâba en çetin ateşe sokun”  

40/47.48. 
Ve ateşin içindeki kâfirler birbirleriyle şöyle konuşurlar ; 
Güçsüz olanlar -> Önderlerine : “Biz size uymuştuk.! Şimdi ateş 
azâbının bir kısmını bizden uzaklaştırabilir misiniz.?” derler. 
Elebaşı olanlar da : “Hepimiz bu ateşin içindeyiz. 
Artık Allah, kulları arasında hükmünü vermiştir...” der.. 
40/51. 
Hiç şüphe yok ki BİZ – PEYGAMBERLERİMİZE ve İNANAN KULLARIMIZA, 
HEM DÜNYA YAŞAYIŞINDA ve HEM de ÂHİRETTE, ŞÂHİTLERİN - ŞÂHİTLİK 
EDECEĞİ GÜNDE, ELBETTE YARDIM EDECEĞİZ... 
41/13. 
Ey Muhammed.! Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki : “ÂD ve SEMÛD

41/15. 

 
milletlerinin başına YILDIRIMLARLA GELEN KASIRGA’ya benzer bir 
felâketin, sizin başınıza da gelmesinden sakınmalısınız.!” 

Peygamberimiz HÛD, ÂD milletine geldiği zaman, onlar yeryüzünde 
haksız yere büyüklük tasladılar ve : “BİZDEN DAHA BÜYÜK ve DAHA 
GÜÇLÜ KİM VARMIŞ

Ve onlar, âyetlerimizi bile-bile inkâr ediyorlardı.! 

.?” dediler ve kendilerini yaratan Allah’ın,  
kıyaslanamaz güç ve kudrette olduğunu – hiç düşünmediler mi.? 
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41/19. 
Ve ALLAH’ın DÜŞMANLARI

42/21. 

 ateşe sokulmak üzere toplandıkları gün, 
hepsi bir araya getirilerek, toplu halde Cehenneme sürülürler. 

Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir şeyi kendilerine iyi  
ve uygun olduğunu bildiren bir putları mı var.? Eğer Rabbinin, 
onlara vermiş olduğu bir süre-mühlet olmasaydı, aralarındaki iş 
hemen bitirilirdi.! Muhakkak ki zâlimlere can yakıcı azap var.. 
42/30. 

ve Allah, yine de kullarını çokça bağışlayıp, affediyor... 
BAŞINIZA GELEN HER DERT-FELÂKET, KENDİNİZDEN KAYNAKLANMAKTA’dır  

42/34.35. 
Veya yaptıkları kötülük sebebiyle onları, gemileriyle birlikte 
batırır
ÂYETLERİMİZ HAKKINDA TARTIŞAN MÜNÂKAŞA EDENLER, KENDİLERİ İÇİN,  

 yok eder veya bir çoğunu da bağışlar - kurtarır.! 

KAÇIP KURTULACAKLARI HİÇBİR YER OLMADIĞINI BİLMELİDİRLER... 
 

42/40.41. 
BİR KÖTÜLÜĞÜN KARŞILIĞI-CEZASI–> ONA DENK-EŞİT BİR KÖTÜLÜK’tür. 
Fakat, kim bağışlar ve barışırsa, bunun mükâfatı ise Allah’a 
aittir. Muhakkak ki Allah, zulmeden-zâlimleri asla sevmez... 
Ve zulüm gördükten sonra HAKKINI ALAN - ÖCÜNÜ ALAN kimselere, 
işte bunlara karşı durulmaz ve bunlara ceza verilmez... 

42/42. 
Ancak – HALKA ZULMEDENLERE ve YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE TAŞKINLIK 
EDENLERE KARŞI ÇIKILMALI’dır
42/44.45. 

. İşte, elemli azap onlaradır...  

ALLAH KİMİ SAPTIRMIŞSA, artık onun hiçbir dostu yoktur ve Allah 
azâbını gören zâlimlerin : “DÜNYAYA DÖNECEK BİR YOL VAR MIDIR.?” 
dediklerini göreceksin ve rezillikten başları öne eğilmiş halde 
etrafa gizlice göz gezdirirlerken, onların ateşe gönderildiğini  
görecek olan inananlar onlara : “ASIL ZARARA-ZİYÂNA UĞRAYANLAR, 
KENDİLERİNE de ve ÂİLELERİNE de ZARAR VERENLERDİR

 

.” diyecekler. 
İyice bilin ki zâlimler, elbette sürekli azap içindedirler... 

42/48. 
Ey Muhammed.! Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Biz Seni onlara 
bekçi olarak göndermedik. Senin görevin sadece uyarmaktır. 
Biz insana, katımızdan bir nimet tattırdığımız zaman O’kimseler 
bununla ferahlanır-sevinir. Fakat, kendi elleriyle yaptıkları 
kötülük sebebiyle başlarına bir belâ - cezâ geldiği zaman
işte O’zaman, insanın ne kadar 

 ;  
NANKÖR

43/24.25.  
 olduğunu görürsün.! 

Gönderdiğimiz uyarıcı : “SİZE, BABALARINIZI ÜZERİNDE BULDUĞUNUZ 
DİNDEN DAHA DOĞRUSUNU GETİRMİŞ OLSAM, YİNE BANA UYMAZ’MISINIZ.?" 
deyince de onlar : 
"DOĞRUSU, SİZİNLE GÖNDERİLEN ŞEYİ İNKAR EDİYORUZ" derler di. 
Bunun üzerine, Biz de onlardan ÖC'ALDIK
Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak.! 

.....! 
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43/48->50. 
Ve onlara gösterdiğimiz her mûcize, diğerinden daha büyüktü.! 
Belki doğru yola dönerler diye onları azâba uğrattığımız zaman
“EY BÜYÜCÜ.! SANA VERDİĞİ SÖZE GÖRE, BİZİM İÇİN RABBİNE YALVAR   

 : 

da AZABI KALDIRSIN ki, BİZLER DOĞRU YOLA DÖNELİM.!” derlerdi.. 
Fakat Biz azâbı kaldırdığımız zaman, sözlerinden dönerlerdi.! 
43/54. 
FİRAVUN, kendi milletini bu sözleriyle aldattı ve onlar da 
kendisine uydu. Muhakkak ki onlar, yoldan çıkmış bir milletti.. 
43/55.56. 
Böylece Bizi öfkelendirdiler ve Biz de onlardan öcümüzü aldık
Hepsini de suda boğduk-öldürdük ve onları ; daha sonra gelecek 
kâfirlerin selefi-> öncüsü olan bir ibret kıldık... 

.! 

44/3->5. 
Biz O’nu kutlu-kutsal bir gecede indirdik.! 
Doğrusu Biz, insanları uyarmaktayız... 
Katımızdan olan emirle-buyruğumuzla, 
HER HİKMETLİ İŞE, O’GECE-de KARAR VERİLİR - HÜKMEDİLİR..  

NOT ; KADER–KAZA–BELÂ hükümleri verilen KADİR gecesi.! 
 
44/15.16.    
Biz sizden azabı bir süre kaldıracağız fakat siz yine de, tekrar 
inkârcılığa geri döneceksiniz. ONLARI ÇARPTIKÇA ÇARPACAĞIMIZ GÜN 
HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ, ONLARDAN ÖCÜMÜZÜ - İNTİKÂMIMIZI ALACAĞIZ
44/22. 

... 

Onlar SUÇTA-İNATÇI bir millet olduğu için, 
MÛSÂ Rabbine yalvardı ve O’NDAN YARDIM İSTEDİ.. 
44/23.24. 
Allah şöyle buyurdu : “Kullarımla birlikte, geceleyin yola çık. 
Çünkü tâkip edileceksiniz.! ve denizi sâkin duruyorken geç, 
geride bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir ordudur..” 
 
45/22. 
Allah, Gökleri ve yeri Hak-gerçek olarak yaratmıştır.  
Herkesin kazancı ne ise, elbette onun karşılığı verilecektir. 
ve onlara, asla haksızlık yapılmaz... 
46/23. 
HÛD da onlara : “DOĞRUSU, BU AZÂBIN NE ZAN GELECEĞİNİ, ANCAK  
ALLAH BİLİR. BEN SİZE, BENİMLE GÖNDERİLEN SÖZLERİ BİLDİRİYORUM. 
FAKAT SİZİN, CÂHİL BİR MİLLET OLDUĞUNUZU GÖRÜYORUM.!” demişti. 
 

46/24.25. 
Nihayet azâbın bir BULUT olarak vâdilerine yayılarak geldiğini 
gördükleri zaman : “BİZE YAĞMUR GETİREN, YAYGIN BİR BULUTTUR.!” 
demişlerdi. HÛD da : “HAYIR.! İŞTE O’BULUT, GELMESİNİ ACELE 
İSTEDİĞİNİZ – BİR FIRTINANIN GÖRÜNÜŞÜ OLAN AZAP BULUTU’dur

bunun üzerine – evlerinin harabelerinden başka bir şey kalmadı. 

 ve 
RABBİNİN EMRİYLE HER ŞEYİ YIKAR-PARÇALAR-YOK EDER.!” demişti ve 

İşte Biz suç işlemekte direnen milletleri böyle cezalandırırız. 



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

62 

46/26. 
Ey MEKKE’li putperestler.! Andolsun ki onlara verdiğimiz nimetler 
ve kudretler, size verdiklerimizden daha çoktu-üstündü.! Onlara ; 
kulaklar-gözler ve kalpler de vermiştik, fakat bunlar da onlara 
bir fayda sağlamadı.! Çünkü, ALLAH’ın ÂYETLERİNİ BİLE-BİLE İNATLA 
İNKÂR EDİYORLARDI ve ALAYA ALDIKLARI ŞEY, ONLARI YOK EDİVERDİ.! 
47/10. 
Onlar, yeryüzünde dolaşarak, kendilerinden önceki zâlimlerin, 
âkıbetlerinin nasıl olduğunu, buna rağmen görüp-anlamazlar mı.? 
Allah onları, yerin dibine geçirmiştir ve bütün kâfirlere de, 
aynı âkıbet ve benzer felâketler - belâlar vardır
47/13.   (Bak->44/37.âyete. ve 105.Sûreye) 

... 

Ey Muhammed.! Nice şehirler, seni MEKKE’den sürüp-çıkaranlardan 
çok daha güçlü-kuvvetliyken, Biz onları helâk ile yok ettik
Onlara yardım edecek bir kimse, bir kurtarıcı bulunmadı... 

.. 

 

47/26. 
Bunun sebebi, ALLAH’ın İNDİRDİĞİ KUR’AN-ı BEĞENMEYEN Yahudi ve 
Müşriklerin : “BİZ BAZI HUSUSLARDA SİZE UYACAĞIZ
Andolsun ki Allah onların sırlarını gizli konuşmalarını biliyor 

.” demeleridir. 

47/27.28. 
MELEKLER, ONLARIN YÜZLERİNE ve ARKALARINA VURA-VURA, ONLARIN   
CANLARINI ALIRKEN, ONLARIN HÂLİ - DURUMU NE OLUR NASIL OLUR.!? 
Bunun sebebi ; Onların, Allah’ı öfkelendiren işler yapmaları
ve Allah’ın emrine - hükmüne razı - hoşnut olmamaları’dır...  

  

Allah da onların işlerini amellerini boşa çıkarmıştır.. 

48/12. 
Daha doğrusu siz – Peygamberin ve inananların, bir daha, 
evlerine ebediyen geri dönemeyeceklerini SANMIŞ’tınız.! 
Bu, sizin kalbinizde süslendi. Bu yüzden ; 
KÖTÜ ZAN’da BULUNDUNUZ
 

 ve YOK OLACAK BİR MİLLET OLDUNUZ... 

48/20. 
Allah size, ele geçireceğiniz birçok GANİMET’ler vaad'etmiştir. 
İnananlar için bir delîl olması ve sizi, 
doğru yola eriştirmesi için bunları size peşin vermiş ve  
İNSANLARIN SİZE UZANAN ELLERİNİ, SİZDEN ÇEKMİŞTİR.! 
48/24. 
Sizi, onlara gâlip kıldıktan sonra, MEKKE
ONLARIN ELLERİNİ SİZDEN - SİZİN ELLERİNİZİ de ONLARDAN ÇEKEN, 

 vâdisinde, 

SAVAŞI ÖNLEYEN O'DUR... Allah, ne yaparsanız hepsini görür... 
48/25. 
Kâfirler, sizin MESCİD’i HARAM’ı (KÂBE’yi) ziyaret etmenizi ve 
KURBAN’larınızın da kesilecek yere ulaşmasını engellemek istedi.. 
Eğer KÂBE’de, henüz kendilerini tanımadığınız inançlı erkeklerle 
inançlı kadınların çiğnenmesi ve ezilip ölmesi gibi bir endişe 
olmasaydı ALLAH SAVAŞI ÖNLEMEYECEKTİ.! Allah, dilediği kimselere 
Rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer ; inananlarla - kâfirler 
tamamen birbirlerinden ayrılmış olsalardı O’zaman Biz inkâr eden 
kimseleri elbette can yakıcı bir azapla cezalandırırdık... 
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49/12. (GIYBET
Ey inananlar.! Fazla ZAN ve ŞÜPHE etmekten sakının. Çünkü ;  

, âyeti) 

BAZI ZAN ve ŞÜPHELER SUÇTUR

Allah’tan sakının - korkun... Şüphe yok ki Allah ; 

. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, 
birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Çünkü BİRİNİZ, ÖLMÜŞ BİR 
KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEYİ SEVER Mİ.? İşte bundan tiksinirsiniz.. 

tövbeleri çokça kabûl eden ve esirgeyen - bağışlayandır.. 
 
50/12->14. 
Onlardan önce – NÛH milleti, ASHÂB-I RESS halkı ve SEMÛD milleti 
de yalanlamıştı ve ÂD, FİRAVUN ve LÛT’un kardeşleri de ve EYKE 
halkı ve TÜBBÂ milleti de – bunların hepsi kendi Peygamberlerini 
yalanlamışlardı da – Benim tehdidim, bunlar üzerinde gerçekleşti
 

.  

51/31->36. 
İBRAHİM
Elçiler de : “Suçlu-günahkâr bir millete gönderildik ve onların 
üzerine, Rabbinin izniyle haddi aşanlar için İŞÂRETLENMİŞ, 

 dedi ki : “Ey Elçiler.! göreviniz nedir.?” 

SERT TAŞLAR ATMAKLA görevlendirildik..” dediler.. 
Bunun üzerine Biz, orada bulunan inananları, oradan çıkardık.! 
Zaten orada, Müslüman olmuş sadece bir ev halkı vardı.! 
 

51/37. 
ve orada can yakıcı azaptan korkanlar için bir İŞÂRET bıraktık. 

 
51/38->40. 
Ve MÛSÂ
O’nu da, apaçık mûcizelerimizle Firavun’a göndermiştik... 

’nın başından geçenlerde de bir ibret vardır.! 

Firavun da, ordusuna-taraftarlarına güvenerek yüz çevirmiş ve : 
“O’MÛSÂ BİR BÜYÜCÜ veya DELİ’dir.!” demişti.. 
Nihâyet onu ve ordularını da yakalayıp denize atmıştık. 
Çünkü Firavun, Allah’lık taslamış
51/41.42. 

 kınanmış ve cezayı hak etmişti. 

Ve ÂD
Biz onların üzerine ; geçtiği her yeri kasıp-kavuran, savurdukça 
savuran ve kurutup-ufalayan bir fırtına bir kasırga göndermiştik. 

 milletinin başına gelenlerde de nice ibretler vardır.!  

51/43->46. 
Ve SEMÛD
Onlara da : “

 milletinin başına gelenlerde de nice ibretler vardır.!  
BİR ZAMANA KADAR EĞLENİN - ZEVKLENİN

Onlar da Rablerinin emirlerine karşı gelmişlerdi. Bunun üzerine ; 
.!” denmişti.. 

gözleri göre-göre, kendilerini YILDIRIMLAR çarpmıştı
ayağa kalkacak güçleri kalmamıştı ve yardım da görmediler.. 

 da, 

Onlardan önceki NÛH
Çünkü, onlar da yoldan çıkmış bir milletti... 

 milletini de cezalandırmış - helâk etmiştik. 

 
51/59.60. 
Muhakkak ki kendilerine zulmedenlerin, öncekilere benzer suçları 
vardır.! Benden, cezalarını acele istemesinler... 
Vay hâllerine.! Kendilerine söz verilen – O’Kıyâmet gününün 
azâbından, O’can yakıcı azâbın acısından kâfirlerin vay haline.! 
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52/13->16. 
O’gün onlar, Cehennem ateşine sürülüp - atılırlar da onlara :  
“Yalanlayıp durduğunuz şey işte budur. Bu bir BÜYÜ-SİHİR midir.? 
Yoksa hâlâ görmüyor-anlamıyor musunuz.? Haydi-girin Cehenneme.. 
Artık, sabretseniz de – sabretmeseniz de birdir. Çünkü sizler, 
ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz
 

..” denir.. 

52/44. 
Ve onlar, eğer GÖKTEN BİR PARÇA AZAP DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSELER :  
“Bu, kümelenmiş bir BULUT’tur.!” derler.. 

 
NOT ; Allah Tealâ-nın azâbı, bulutlara gizlenmiş olan Melekler tarafından 
getiriliyor ve Yıldırımlarla-Şimşeklerle büyük bir belâ olarak geliyor... 
Yağmurlar da bulutlarla geldiği için, AHMAK insanlar belâyı RAHMET görüyor. 
Bak->2/210..BULUT GÖLGESİNDE
Bak->26/189.Bulutlu günün azabı Hk... ve  46/24.25.azap bulutu Hk...   

 gizlenerek gelen, belâ-Ceza getiren Melekler.  

 
 
53/43. 
DOĞRUSU - GÜLDÜREN de AĞLATAN da O'DUR... 
53/50.51. 
Ve ilk ÂD milletini helâk eden de ve  
SEMÛD milletini geriye bırakmayıp helâk eden de O’dur.. 
53/52.  
Ve daha önceki NÛH milletini de helâk eden O’dur.  
Çünkü onlar ; çok zâlim ve pek azgın kimselerdi... 
53/53.54. 
Ve altı-üstüne çevrilmiş kasabaları da helâk ile yok eden O’dur. 
Ve onların başına gelmesi gereken belâlar başlarına gelmiştir... 
54/9. 
Onlardan önce, NÛH milleti de Peygamberlerini yalanlamıştı ve 
“NÛH DELİ’dir
54/10->12. 

” diyerek onu, görevinden döndürmeye zorladılar... 

Nihâyet NÛH : “EY RABBİM.! BEN ONLARA YENİLDİM. BANA YARDIM ET
diye yalvarmıştı.. 

.” 

Bu sebeple Biz de, GÖKTEN IRMAK GİBİ AKAN SULARA GÖK KAPILARINI

ve her iki su, takdir edilen işin olması için birleşmişlerdi... 

 
AÇMIŞTIK ve YER ALTI KAYNAKLARIMIZI DA YERYÜZÜNDEN FIŞKIRTMIŞTIK  

54/29.30. 
Onlar da önderlerini çağırdılar ve O’da kılıcını çekti DEVEYİ 
KESTİ-ÖLDÜRDÜ ve Benim azabım-tehditlerim nasılmış görmüşlerdi.! 
 

54/31. 
Biz, onların üzerine ; KORKUNÇ BİR SES
onlar hemen ; Hayvan ağılına konmuş kuru otlar gibi oldular.! 

 gönderdik ve  

54/33->35. 
LÛT
Biz de onların üzerine ; 

 milleti de kendi Peygamberlerini yalanlamıştı... 
TAŞ YAĞDIRAN BİR FIRTINA

Fakat, LÛT âilesini de katımızdan bir lütuf olarak sabaha karşı 
kurtarmıştık.! İşte Biz, şükredenleri böyle mükâfatlandırırız.. 

 göndermiştik. 
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54/36.37. 
Andolsun ki LÛT onları, Bizim azabımızın çok şiddetli olacağı ile 
uyarmıştı. Fakat onlar bu tehditlerden şüphe edip-önemsemediler.! 
Muhakkak ki onlar ; LÛT’un misafirlerine de O’kötülüğü yapmaya 
teşebbüs etmişler ve Biz de onların gözlerini KÖR ETMİŞTİK
54/38.39.  

.! 

Ve Andolsun ki O’sabah, asla geri çevrilemeyecek olan biz azâp 
onlara baskın yaparak gelip çattığı zaman, onlara :  
“Uyarmalara yüz çevirmenin cezası olan azâbı artık tadın” dendi. 
54/41.42. 
Andolsun ki, FİRAVUN
Onlar da, âyetlerimizin-mûcizelerimizin hepsini yalanlamışlardı. 

 taraftarlarına da uyarıcılar göndermiştik.. 

Biz de onları, çok güçlü bir şiddetle yakalamıştık.! 
54/43->45. 
Ey MEKKE’li kâfirler.! Sizler, öncekilerden daha mı üstünsünüz.? 
Yoksa sizin için Kitaplarda Suçsuzluk-Sorumsuzluk hükmü mü var.? 
Yoksa siz : “BİZ, ÖC-İNTİKAM ALMAĞA GÜCÜ YETEN BİR TOPLULUĞUZ.!” 
mu diyorsunuz.? Yakında topluluklarınız dağılacak ve arkalarınızı 
dönüp kaçacaksınız........... (Bu kaçış – BEDİR savaşında gerçekleşmiş.) 

55/35.36. 
Ey insanlar ve cinler.! Üzerinize 
gönderilir de, kaçıp-kurtulamaz ve bir yardımcı da bulamazsınız 

ATEŞSİZ BİR ALEV ve BİR DUMAN 

Öyleyse, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz 

 
NOT ; Âyetlerdeki sözlerin-ihtarların hepsi İnsanlara ve Cinlere söylenmiş. 
Çünkü, aşağıdaki âyetlere göre Cinler de Âhirette hesaba çekilecek ; 
Bak->6/128..."Ey CİN-ŞEYTAN topluluğu.! İnsanların ÇOĞUNU yoldan çıkardınız" 
             "Artık, yeriniz-yurdunuz cehennemdir...” 
Bak->37/158...CİN’ler-PERİ’ler de ; hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 
Bak->46/18.19.CİN ve İNSAN ÜMMETLERİNİN yaptığı iyi-kötü her şeyin derecesi 
              vardır ve yaptıklarının karşılığı onlara verilecektir.! 
 
58/5. 
Allah'ın ve Peygamberin emrine karşı gelenler ; 
aşağılık bir hâle gelirler
aşağılık bir hâle gelmişlerdi. Hâlbuki Biz, onlara da apaçık 

. Nitekim ; onlardan öncekiler de, 

delîl'ler indirmiştik. Kâfirlere, aşağılatıcı bir azâb'vardır. 
59/2. 
Kitap ehli olan kâfirleri, ilk sürgünde 
ancak Allah’tır. Oysa siz, onların yurtlarından çıkarılacağını 
tahmin etmiyordunuz ve onlarda, kalelerinin kendilerini Allah’ın 
azâbından koruyacağını sanıyordu.! Fakat Allah’ın azâbı, onlara 

yurtlarından çıkaran 

hiç tahmin etmedikleri bir yönden geldi ve Allah, kalplerine 
dehşetli bir korku verdi.! Öyle ki ; EVLERİNİ - BARKLARINI  
hem kendi elleriyle yıkıyorlardı
Ey akıl sahipleri.! işte bundan ibret-öğüt almalısınız... 

, hem de inananlar yıkıyordu... 

 

59/3. 
Allah onlara SÜRGÜN
şekilde cezalandıracaktı. Âhirette onlara, ateş azâbı da var... 

 edilmeyi yazmamış olsaydı, dünyada başka  
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59/4. 
İşte bu rezilliğin sebebi
karşı gelmeleridir ve kim Allah’a ve Peygambere karşı gelirse,  

 ; onların, Allah’a ve Peygambere  

iyi bilsin ki ; Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir... 

59/5. 
Kâfirlerin sahip olduğu HURMA AĞAÇLARINI KESMENİZ veya ONLARI 
KESMEYİP BAĞIŞLAMANIZ
Allah, yoldan çıkanları, böyle bir zarara-rezilliğe de uğratır. 

, tamamen Allah’ın iznine bağlıdır... 

 
NOT ; Kur’an-ı Kerîm-in bütününde ; Yaratılmış hiçbir şeye ZARAR VERİLMEMESİ 
emredilmiş olmasına rağmen bu âyette bahsedilen ceza ; BİR İLÂHİ HÜKÜMDÜR ve 
Allah Tealâ’nın insanlara verdiği – SEL FELÂKETİ – DEPREM – KASIRGA
Dünyada 

 v.s gibi 
AÇLIK ve SIKINTI

YERLERİNDEN-YURTLARINDAN SÜRÜLME veya BAĞLARININ-BAHÇELERİNİN-AĞAÇLARININ 
TAHRİP EDİLMESİ suretiyle Kâfirlerin 

 çekmek için verilecek çeşitli cezalardan başkaca ;     

REZİL-PERİŞAN EDİLMESİ de bir cezadır
Çünkü İnsanları öldürerek yok etmek kolaydır. Fakat insanlar, bazı cezalarla 
korkutulup, din yoluna girmeleri ve Cehennemden kurtulmaları isteniyor... 

.. 

 
59/6. 
Ey İnananlar.! Onlardan alınan mallardan, Allah’ın Peygamberine 
verdiği GANİMET-PAY için, sizler AT ve DEVE de koşturmadınız.. 
Fakat Allah, Peygamberlerini dilediği kimselere MUSALLAT

61/8. (ve 9/32.âyette de var)   

 eder ve  
gâlip getirir. Andolsun ki Allah’ın her şeyi yapmaya gücü yeter. 

Onlar, Allah’ın NÛR’unu ağızlarıyla ÜFLEYİP-SÖNDÜRMEK isterler
Fakat – kâfirler istemese de ; Andolsun ki ALLAH,  

. 

NÛR’unu, DİN’ini, KİTABI’nı TAMAMLAYIP KUVVETLENDİRECEK’tir... 

 
NOT ; Hz.Mevlânâ’r.a, Mesnevi-6/2082.Beyit. bu âyete işâretle buyurmuş ki : 
     “Kim Tanrı Mumunu üflerse O'MUM SÖNMEZ, ÜFLEYENİN AĞZI YANAR...” 
 
65/8->10. 
Rabbinin ve Peygamberinin emirlerinden uzaklaşmış ve  
azgınlaşmış
çektik ve onları, benzersiz ve 

 nice ülkelerin halkını Biz, çok çetin bir hesaba  
dehşetli azaplara uğrattık

Onlar böylece, yaptıklarının karşılığını dünyada tattılar ve 
.! 

işlerinin sonu tam bir hüsrân, tam bir pişmanlık oldu.! 
Allah onlara, âhirette şiddetli bir azap daha hazırlamıştır.! 
Ey aklı başında olan inananlar.! ALLAH’tan SAKININ - KORKUN.. 
Allah size, uyarıcı bir öğüt olan KUR’AN-ı indirmiştir... 
65/12. 
ALLAH, 7’KAT GÖKLER gibi - YER YÜZÜNÜ de 7’KAT YARATMIŞ’tır ve 
Allah’ın emirleri
Böylece, Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ve her şeye kaadir 
olduğunu ve her şeyi de bilgisi ile kuşattığını bilmelisiniz... 

, bunların arasında hiç durmadan iner de iner. 

 
NOT ; Bu âyette, Gök ve Yer tabakalarının 7’KAT olduğu ve buradaki olaylar ve 
yapılası gereken işler veya Kaderin KAZASI=Kaderin gerçekleşmesi için gereken 
emirlerin ALLAH KATINDAN verildiği

Bu sebeple – insanlara önce İNANMALARI ve ALLAH’tan KORKMALARI, sonra HAYIRLI 
İŞLER YAPMALARI ve ancak böylece huzura-mutluluğa erişileceği bildiriliyor... 

 ve MELEKLER-CİNLER-İNSANLARDAN kime görev 
verilmişse – onlar tarafından, bu emirlerin uygulandığı anlaşılıyor... 
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66/4. 
HAFSA ve ÂİŞE.! “EĞER İKİNİZ de, ALLAH’a TÖVBE EDERSENİZ, 
SUÇA KAYAN GÖNÜLLERİNİZ

64/11. 

 DÜZELİR.! Fakat birbirinize, Peygambere 
karşı destek olursanız, O’nun Mevlâsı olan Allah elbette O’nun 
dostudur yardımcısıdır ve Cebrâil de ve İnananların hâlisleri de 
O’nun yardımcısıdır ve Melekler de O’nun koruyucularıdır.. 

Başa gelen hey olay, mutlaka Allah'ın izni ile olur. 
Kim Allah'a inanırsa onun gönlünü, doğruya yöneltir. 
Allah, her şeyi bilendir... 
 

67/16.17. 
GÖKTE OLANIN SİZİ YERİN DİBİNE GEÇİRMEYECEĞİNDEN EMİN MİSİNİZ
İşte O’zaman yer, sarsıldıkça – sarsılır... 

.? 

GÖKTE OLANIN, BAŞINIZA TAŞ YAĞDIRMAYACAĞINDAN DA EMİN MİSİNİZ
Ve tehditlerimin nasıl olduğunu, yakında görüp-anlayacaksınız.! 

.? 

67/18. 
Ve andolsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı.  
Fakat Beni inkâr etmenin sonucunu da görmüşlerdi.! 
67/21. 
Eğer ALLAH, SİZE VERDİĞİ RIZKI KESİVERSE, SİZE KİM RIZIK VERİR
Evet.! Onlar inatla, azgınlıkta direnmektedirler... 

.? 

67/27. 
Onlar, azâbın yaklaştığını gördükleri zaman ;  
inkâr edenlerin yüzleri buruşur - kararır ve kendilerine de :  
“İŞTE, ARAYIP - DURDUĞUNUZ ŞEY BUDUR.!” denir.. 
67/28.29. 
Ey Muhammed.! Onlara de ki : “Allah, beni ve benimle birlik olan 
inananları helâk etse veya merhamet edip bizi korursa - söyleyin 
bakalım, siz kâfirleri can yakıcı azaptan kim koruyacaktır.?” 
De ki : “Yalnız kendisine inanıp-güvendiğimiz Allah koruyandır ve 
kimin apaçık sapıklıkta olduğunu elbette yakında anlayacaksınız.” 
 

67/30. 
De ki : “Eğer - SUYUNUZ, YERİN DİBİNE ÇEKİLİVERİRSE
bakalım, SİZE TEMİZ BİR SU KAYNAĞINI KİM SAĞLAYACAKTIR.?” 

.! Söyleyin 

68/16->20. 
Biz, büyüyüp hortuma benzeyen burnunu, yakında yere sürteceğiz. 
Biz, onları AÇLIK'la deneriz. Nitekim, O'bahçe sahiplerini de 
denemiştik. Sahipleri, sabah erkenden, bahçelerindeki ürünleri 
devşirmeğe And içmişlerdi. Bunlar yoksulların payını vermek 
istemiyorlardı. Hâlbuki, onlar uyurlarken, bahçenin üzerinde
RABBİNDEN GELEN BİR FELÂKET DOLAŞIYORDU.! Birdenbire bahçe, 

, 

bütün ürünü kesilip - biçilmiş çorak bir yere dönmüştü.! 
68/30->33. 
Birbirlerine dönerek kabahati yüklemeye başladılar... 
"Yazıklar olsun bizlere, bizler gerçekten azgınlar'mışız.!" 
İşte, Allah azâbı böyledir. 
Âhiret azâbı ise daha da büyüktür. Keşke bilseydiniz.! 
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68/44.45. 
Ey Muhammed.! Sen artık bu sözü, KUR’AN-ı yalanlayan kimseleri 
Bana bırak..! Biz onları, anlayamayacakları şekilde yavaş-yavaş 
azâba yaklaştıracağız

 

.! ve Ben onlara, şimdilik süre veriyorum.. 
Muhakkak ki Benim düzenim-tuzağım-MEKR’im çok sağlamdır... 

69/4.5. 
SEMÛD ve ÂD
yalan saymışlardı da bu sebeple ;  

 milletleri, tepelerine inecek olan bir Kıyâmeti  

SEMÛD milleti, zorlu bir sarsıntı ile
69/6.7. 

 helâk ile yok edilmişti... 

ve ÂD milleti de her şeyi kasıp-kavuran ve savurdukça-savuran 
bir kasırga ile helâk ile yok edilmiştir.! Allah, onların kökünü 
kazımak için O’kasırgayı tam 7’GÜN 8’GECE

69/9.10. 

 aralıksız olarak 
estirmiştir. Öyle ki ; kökünden sökülmüş HURMA KÜTÜKLERİ gibi, 
KÂFİR HALKIN oradan-oraya savrulduğunu, orada olsaydın görürdün. 

FİRAVUN ve ondan da öncekiler ve alt-üst edilmiş olan kasabalarda 
oturanlar da BÜYÜK SUÇ İŞLEMİŞLER ve Rabbinin Peygamberlerine baş 
kaldırmışlardı. Allah da onları, çok çetin olarak yakalamıştı.! 
 
70/1->3.   
Birisi –> gelip - çatacak olan azabı – hemen istedi
O’azabı, kâfirlerden savacak-uzaklaştıracak bir kimse yoktur. 

.! 

O’azap, yükselme derecelerinin sahibi – Allah katından gelir... 
 
72/25->28.   
Ey Muhammed.! de ki: “Tehdit edildiğiniz O’gün yakın mıdır, 
yoksa Rabbim onu-> Kıyâmeti bir süre geciktirir mi
GAYB’ı-> bütün gizlilikleri bilen ancak O’dur ve  

 bilemem... 

Gaybın sırlarını da kimseye bildirmez... 
Fakat, Peygamberlerden seçtiği bazı kimseler bunun dışındadır. 
Peygamberler, elçiliği-tebliğleri Hakkıyla yapması için, 
bunların önünden-arkasından gözetleyiciler-koruyucular yollar. 
Allah, yapılan her şeyi ilmiyle kuşatır ve  
tek-tek sayarak her birini noksansız olarak kayıt-tespit eder.  
 
73/10.11. 
Müşriklerin söylediklerine katlan, tahammül et, sabret ve 
onların yanından iyilikle - güzellikle ayrıl... 
Ve VARLIK SÂHİBİ OLUP da – SENİ YALANLAYANLARI
Ve ONLARA AZ BİR SÜRE - MÜHLET VER... 

 BANA BIRAK,  

 
74/11->17. 
Ey Muhammed.! Tek olarak yaratıp, kendisine bolca MAL-SERVET ve 
çevresinde de oğullar-evlâtlar verdiğim ve çeşitli nimetlerimi 
genişlettiğim O’kimseyi bana bırak – cezasını Ben vereceğim
Üstelik O’kimse, nimetlerimi daha da artırmamı umuyor.! 

.! 

Hayır asla ummasın.! Çünkü O’kimse, Bizim âyetlerimize karşı 
son derecede inatçıdır.! ONU – ÇOK SARP BİR YOKUŞA SÜRECEĞİM
 

.! 
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74/18->25. 
Çünkü O’kimse, düşündü - taşındı ve ölçtü - biçti
Canı çıksın onun ; tekrar ölçüp-biçti.! 

.! 

Canı çıksın onun ; nasıl ölçüp-biçtiyse, 
Sonra KUR’AN-a baktı ve kaşlarını çatarak suratını astı.. 
Sonra da, gururla-kibirlenip yüz’çevirerek : 
“BU KUR’AN, SADECE BÜYÜCÜLERDEN ÖĞRENİLE GELEN BİR ŞEYDİR ve 
 BU BİR İNSAN SÖZÜNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL’dir.” dedi.! 

 
74/26->29. (Bak->15/43.44.Cehennem tabakaları hakkında bilgi verildi.) 
İşte O’adamı, Cehennemin SEKAR’ına
Ve sen, Cehennemin SEKAR’ının ne olduğunu anlayabiliyor musun.? 

 atacağım Ben... 

O, bedende yakmadık yer bırakmaz ve ondan kimse de kurtulamaz.! 
O, insanın derisini kavurur... 
74/49->53. 
O’hâlde onlara ne oluyor da KUR’AN-dan ÖĞÜTTEN yüzçeviriyorlar
Onlar sanki, Arslan’dan ürken 

.? 
YABÂNİ EŞEK’ler

Belki ; Onlardan her biri, gökten kendisine apaçık sayfalar 
verilmesini istiyor-bekliyorlar.!  

 gibidirler.! 

Hayır.! Onlar, âhiretten korkmuyorlar... 
75/5->6. 
Fakat insan – gelecek için de suç işlemek ister
“

 de : 
Kıyâmet günü ne zamanmış
79/6->8.. 

.?! diye sorar... 

Andolsun ki O’gün yeryüzü sarsıldıkça sarsılacaktır... 
Arkasından da, bir sarsıntı daha gelecektir.! 
O’gün KALP’ler titreyip, GÖZ’ler karardığı zaman onlar, 
“Biz, önceki halimize mi döndürülüyoruz.? Derler... 
79/22->24. 
Firavun : adamlarını topladı ve : 
“SİZİN EN YÜCE RABBİNİZ, ANCAK BENİM
79/25.26. 

.!” Dedi... 

Bunun üzerine ALLAH da Firavun’u ;  
azapla yakaladı ve Dünyada ve Âhirette de cezalandırdı... 
Muhakkak ki bunda, ALLAH’tan korkanlar için büyük ibret vardır.. 

79/34->36.   
Fakat ; O’büyük - müthiş felâket, Kıyâmet gelip - çatınca ; 
O’GÜN İNSANLAR, NE İÇİN ÇALIŞTIĞINI ANLAYACAK’tır
O’GÜN CEHENNEM de GÖREBİLENE APAÇIK GÖRÜNECEK’tir... 

.! 

 
79/37->39.   
KİM AZMIŞ - HADDİ AŞMIŞ ve DÜNYA YAŞAMINI TERCİH ETMİŞ se
Varacağı yer – muhakkak ki Cehennemdir... 

 ; 

 
110-Nasr Sûresi
Ey MUHAMMED.! Ne zaman Allah'ın yardımı erişir zafer kazanılıp, 

: 

insanların küme-küme Allah'ın Dîni girdiklerini görürsen, 
hemen RABBİNİ överek tespih et, ONDAN  bağışlanma dile. 
Şüphesiz ki ALLAH, tövbeleri daimâ kabûl edendir... 
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Hz.MEVLÂNÂ’r.a. Mesnevî 6.ciltte  
Hz.İSÂ,nın a,s, öldürülmediği hakkında buyurmuştur ki : 
----------------------------------------------------- 
6/4364.-> 
ÂRİF’ler – KAN DENİZİ’nden geçip - gitmişlerdir.! de 
bu yüzden, daimî bir emniyet içindedirler.. 
Bunların emniyeti – KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir. 
Hâsılı, her an da – O’emniyet, çoğalıp durur.. 
Ey temiz adam.! KORKUDA GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRDÜN, 
                ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR... 
* O’BEY – HİLEYE SAPTI -> İSÂ’yı TUTTURMAK İSTEDİ.! 
  İSÂ, evine girdi ve yüzünü gizledi.. 
* O’bey de – TÂC’a sahibolmak için İSÂ’nın evine girince ;  
  İsâ’ya benzedi (Bukalemun gibi.!) ve darağacının tâcı oldu.. 
*”AMAN BENİ ASMAYIN – BEN, İSÂ DEĞİLİM
  BEN, YAHUDİLERİN KUTLU BİR BEYİYİM..” dedi...  

.! 

* Yahudiler : “Hemen yürüyün saldırın bu İSÂ’dır, elimizden  
  kurtulmak istiyor. Tez, darağacına çekin.!” dediler... 
* Nice tâcirler vardır ki, kâr ümidiyle BAYRAM edeceklerini  
  sanırlar. Ödağacı gibi kendileri yanar - yıkılırlar.! 
* Dünyada bu çeşit nice aksi şeyler vardır (Hz.İsâ’a.s.gibi) 
  Adam onu ZEHİR sanır – halbuki BAL’ın ta kendisidir.. 
* KÂBE’yi aşağılamak, diriyi ölü gibi yere yıkmak için, 
  EBREHE
  

 de FİL’lerle MEKKE’ye geldi.! 
KÂBE’yi yıkmak

* Yırtıcı HAYVANA benzeyen EBREHE’nin getirdiği MAL ve  
 ve herkesi oradan döndürmek istedi.! 

  MÜLK’ten de Arap yoksulları – zengin oldular.! 
  O, ORDU götürdüğünü sanıyordu.! Halbuki Allah,  
  Mekke’lilere MAL, MÜLK ve ALTIN gönderiyordu.! 
* KAZA ve KADERİN aksi cilvesinden EBREHE’nin haberi bile yoktu.  
  ve yolda her adımda, ordusunun şatafatını seyredip duruyordu.! 

----------*****----------   
 
HADİS-i ŞERİF ; R.Sâlihin – 1/81. 
-------------------------------- 
ERKEK OLSUN - KADIN OLSUN BİR MÜMİN
TER-TEMİZ OLUNCAYA, 

,  
RABBİNE GÜNAHSIZ KAVUŞUNCAYA KADAR

BAŞINDAN ve ÇOLUK-ÇOCUĞUNDAN ve 
,  

MALINDAN BELÂ EKSİK OLMAZ
 

... 

Bilgiyi, tatbik etmeyenler'e, Hz.HASAN'ın,r.a bir sözü : 
------------------------------------------------------ 
Bilginlere verilecek cezâ -> KALP'lerinin ÖLMESİ’dir.                   
Bunun sebebi ise -> âhiret ameliyle, dünyâlık istemeleridir.."  
17/86.âyet -> ilmi-hikmeti geri alma cezası...                              

----------*****----------   
Hadîs'i Şerîf : 
------------- 
Zâlim olsun - Mazlûm olsun DİN KARDEŞİNE YARDIM ET, 
Zâlim ise onu, zulüm yapmaktan men'et. 
Mazlûm ise, ona yardım et (zulümden kurtar). 

----------*****----------   



* SUÇ ve CEZA ile ilgili DİNİ derleme * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

71 

Hz.MEVLÂNA’dan,r.a, 2/39.->Beyitler, 
----------------------------------- 
BİLGİ ile uyumak -> UYANIKLIK’tır... 
Vay, bilgisizle oturan uyanık kişiye.! 
KARGA’lar, güz mevsiminde OTAĞ’larını kurdular mı, 
BÜLBÜL’ler GİZLENİR ve SUSAR’lar
4/165.-> 

... 

KÖTÜLÜK’te bulunduğun zaman KORK, emin olma.! Çünkü, 
yaptığın kötülük bir TOHUM’dur, TANRI onu mutlaka bitirir. 
ÖMER dedi ki : 
“TANRI, ilk suçta gazâba gelip, hemencecik CEZA vermez..” 
6/2548.-> 
HEPSİ de, dünyaya bir ŞEYH’lik lâfı atmış ve 
Kendisini BEYAZİD yerine koymuştur
 

.! 

----------*****----------   
  BİR FIKRA :    
  Büyük İSKENDER'e, bir gün - fakirin biri gelerek : 
* AZ BİR ŞEY İHSAN ETMEZ’MİSİNİZ
  İSKENDER Fakire : 

.? diye PARA isteyince, 

* AZ BİRŞEY VERMEK – BANA LÂYIK DEĞİL’dir. Deyince FAKİR : 
* O'HÂLDE, ÇOK İHSAN ET – Deyince İSKENDER de : 
* O'DA SANA LÂYIK DEĞİL’dir
 

.! Diye cevap vermiş.. 

 
CAMİYE GİRMEYE İZNİ OLMAYAN EMİR
Müslümanlık devrinde bir yerin EMİRİ’nin - ARABİ isimli, 

 – Hikâyesi ; 

kara bir KÖLESİ varmış ve bu köle güvenilir bir MÜSLÜMAN’mış... 
Bir gün EMİR, çarşı hamamına giderek KESELENMEK ister ve 
Kölesine şöyle söyler : 
* Yâ ARABİ.! Yarın sabah çarşı hamamına gidelim.  
  Bunun için hazırlık yap ve erkenden beni uyandır... 
Ertesin gün kalkılır ve beraberce HAMAMA giderlerken, 
ÇARŞI CAMİSİ önünden geçmektedirler.. Bu sefer, ARABİ der ki : 
* Yâ EMİR.! SEN iyi bir adamsın. Şuracıkta biraz otursan ve 
  ben de şu NAMAZI kılsam ve sana da bir güzel DUA etsem... 
deyince EMİR buna razı olur, Kölesi camiye girer NAMAZ kılınır 
herkes çıkar gider – Fakat KÖLE bir türlü çıkmayınca Emir, 
çekinerek camiye başını uzatır bakar ki KÖLESİ DUA etmektedir. 
Biraz daha bekler nihayet sabrı tükenir ve şöyle söyleşirler : 
* YÂ ARABİ.! HERKES ÇIKTI - GİTTİ SEN NİÇİN ÇIKMAZSIN.? 
* BENİ BIRAKMIYORLAR
* CAMİDE KİMSE YOKTUR, 

.! Deyince EMİR cami içini iyice gözetler ve 
SENİ KİM BIRAKMIYOR

* 
.? Deyince KÖLE : 

EY EMİR.! SENİ İÇERİ SOKMAYAN – BENİ DIŞARI BIRAKMIYOR
 

...der.  

      ALLAH TEALÂ Hazretleri BİZLERİ, 
      KÖTÜ İNSAN’lar ZÜMRESİNE GİRMEKTEN KORUSUN. . .  

 

     Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn
      Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a HAMD’olsun........

. 
ÂMİN

----------*****----------   
...  
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