Nisa Suresi

82. Ayet

Hala Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah'tan başkası
tarafından olsaydı, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı.

Nisa Suresi

108.
Ayet

İnsanlardan hainliklerini gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi
düşünmezler. Halbuki, O'nun razı olmayacağı tezviratı tertip ederlerken, o
yanıbaşlarında. Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.

Enam Suresi

50. Ayet

De ki: "Ben size "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum; gaybı
da bilmem, size "Ben meleğim." de demiyorum; ben ancak bana verilen
vahye uyarım." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Artık biraz düşünmez
misiniz?

Enam Suresi

80. Ayet

Kavmi de onunla tartışmaya kalkıştı. O da dedi ki: "Bana hakikatı doğrudan
doğruya gösterdiği halde Allah hakkında benimle mücadeleye mi
kalkışıyorsunuz? Sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden ise, ben hiçbir
zaman korkmam. Rabbim dilemedikçe onlar bana hiçbir şey yapamaz.
Rabbimin ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Artık iyice bir düşünmez misiniz?

Araf Suresi

184.
Ayet

Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine söz söyleyen zatta cinnetten bir
eser yoktur. O, ancak ilerideki tehlikeyi açık bir şekilde haber veren bir
uyarıcıdır.

Araf Suresi

185.
Ayet

Bunlar göklerin, yerin ve Allah'ın yarattığı her hangi birşeyin tedbir ve
tasarrufu hakkında hiçbir fikir yürütemediler mi? Ve bir de şu ecellerinin
yaklaşmış olması ihtimalini hiç düşünmediler mi? O halde buna
inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar.

Tevbe Suresi

62. Ayet

Size gelir hoşnutluğunuzu kazanmak için Allah'a yemin ederler, oysa eğer
bunlar mü'minseler, daha önce Allah'ın ve peygamberinin rızasını
düşünmeleri gerekir.

Yunus Suresi

3. Ayet

Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'ı
hakimiyeti altına aldı. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez; işte
Rabbiniz bu vasıfların sahibi olan Allah'tır! O halde O'na ibadet ediniz! Artık
düşünmez misiniz?

Hud Suresi

24. Ayet

Bu iki grubun durumu, kör ve sağır ile gören ve işitenin durumu gibidir.
Bunlar hiç eşit olurlar mı? Artık düşünmez misiniz?

Hud Suresi

30. Ayet

Ey kavmim, ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim kurtaracak? Artık bir
düşünmez misiniz?

Nahl Suresi

17. Ayet

Şimdi hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Anık siz, düşünmeyecek
misiniz?

Meryem
Suresi

67. Ayet

Yoksa o insan hiçbirşey değilken, Bizim, kendisini yaratmış olduğumuzu
düşünmez mi?

Taha Suresi

113.
Ayet

İşte böylece Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri
türlü şekillerde tekrarladık ki, belki korunur takva yolunu tutarlar ya da o
onlarda bir düşünme, ibret alma meydana getirir.

Muminun
Suresi

68. Ayet

Acaba onlar bu sözü düşünmezler mi, yoksa onlara eski atalarına gelmeyen
bir şey mi geldi?

Muminun
Suresi

85. Ayet

"Allah'a aittir." diyecekler. De ki: "O halde düşünmez misiniz?

Furkan Suresi

62. Ayet

Yine O, düşünmek veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri
ardınca getirdi.

Kasas Suresi

60. Ayet

Size verilen şeyler, yalnızca dünya hayatının geçici malı ve süsüdür. Allah
yanındaki ise hem daha hayırlı, hem kalıcıdır; artık düşünmeyecek misiniz?

Rum Suresi

8. Ayet

Vicdanlarında bir düşünmediler mi? Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki
şeyleri gerçeğe uygun ve belirli bir süre için yaratmıştır. Bununla beraber
insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler.

Secde Suresi

4. Ayet

Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri attı günde yaratmış, sonra
Arş üzerine hükümranlığını kurmuştur. Sizin için O'ndan başka ne bir
sahibiniz, ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünmez misiniz?

Saffat Suresi

138.
Ayet

geceleyin de; hala akıl edip düşünmez misiniz?

Saffat Suresi

155.
Ayet

Hiç mi düşünmezsiniz

Fussilet
Suresi

15. Ayet

Sonra Ad (kavmi) yeryüzünde haksız yere kibirlenmek istediler ve: "Bizden
daha kuvvetli kim var?" dediler. Ya kendilerini yaratmış olan Allah'ın
onlardan daha kuvvetli olduğunu bir düşünmediler de mi? Fakat ayetlerimizi
inkar ediyorlardı.

Duhan Suresi

13. Ayet

Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir
peygamber geldi de,

Casiye Suresi

23. Ayet

Tanrısını hevesi edinen ve Allah'ın durumunu bilerek kendisini şaşırttığı,
kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de perde çektiği kimseye şimdi bir
baksana! Artık onu Allah'tan sonra kim yola getirebilir. Hala düşünmez
misiniz?

Muhammed
Suresi

24. Ayet

Öyle olmasa, Kur'an'ı bir düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde üst üste
kilitleri mi var?

Kamer Suresi

17. Ayet

Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık; fakat düşünen mi var?

Kamer Suresi

22. Ayet

Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Kamer Suresi

32. Ayet

Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Kamer Suresi

40. Ayet

Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Müddessir
Suresi

31. Ayet

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar
için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların
imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde
hastalık bulunanlarla kafirler: "Allah bununla mesela ne demek istiyor?"
desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin
ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir
öğüttür.

Müddessir
Suresi

56. Ayet

Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O'dur,
bağışlayacak da!

