ADİYAT SURESİ
َ ٍْ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جٍى
ُ َا
َّ ٌب
ػٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث ْس ِى
انش ِح ٍِى
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Adiyat 100/1)

ض ْج ًحب
ِ َٔ ْان َؼب ِد ٌَب
َ د
Meş’âle olup engelleri aşanlar çok önemlidir!

(Adiyat 100/2)

د لَ ْذ ًحب
ِ ٕس ٌَب
ِ ًُ فَ ْبن
Bir ışık gösterenler,

(Adiyat 100/3)

ص ْج ًحب
ِ ٍشا
ُ د
َ فَ ْبن ًُ ۪غ
Güneş doğmadan işe girişenler,

(Adiyat 100/4)

فَبَص َ ْشٌَ ثِّ۪ ََ ْمؼًب
Böylece arkalarında istikrar bırakanlar,
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(Adiyat 100/5)

ْ س
طٍَ ثِّ۪ َج ًْؼًب
َ َٕ َف
Bu halleriyle topluluğun merkezinde olanlar çok önemlidir.
(Al-i İmran 3/104)

ػ ٍِ ْان ًُ ُْ َك ِش َٔا ُ ۬ٔ َٰ ٰٓن ِئ َك
ِ َٔ ْنز َ ُك ٍْ ِي ُْ ُك ْى ا ُ َّيخٌ ٌَ ْذػٌَُٕ اِنَى ْان َخٍ ِْش َٔ ٌَأ ْ ُي ُشٌَٔ ِث ْبن ًَ ْؼ ُش
َ ٌَْٕ َٓ ُْ ٌَ َٔ ٔف
ٌَُْٕ ُى ْان ًُ ْف ِه ُح
İçinizde iyiliğe çağıran, vahye uygun olanı emreden ve vahye aykırı olanı engelleyen bir topluluk bulunsun. İşte
böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Adiyat 100/6)

ٌ سبٌَ ِن َش ِثّّ۪ نَ َكُُٕد
ِ ْ ٌَِّ ا
َ َْ اْل
İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.
(Bakara 2/28 )

ٌَُٕبّٰللِ َٔ ُك ُْز ُ ْى ا َ ْي َٕارًب فَب َ ْح ٍَب ُك ْى ص ُ َّى ٌُ ًٍ۪ز ُ ُك ْى ص ُ َّى ٌُ ْح ٍٍ۪ ُك ْى ص ُ َّى اِنَ ٍْ ِّ ر ُ ْش َجؼ
ْف ر َ ْكفُ ُشٌَٔ ِث ه
َ ٍَك
Allah’a karşı nasıl iyilikbilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek
ve yeniden can verecektir. Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(İbrahim 14/34)

َ َسبٌَ ن
بس
َ ًَ سب َ ْنز ُ ًُُِٕ َٔا ٌِْ رَؼُذُّٔا َِ ْؼ
ِ ْ ٌَِّ صَْٕب ا
ٌ َّظهُٕ ٌو َكف
ذ ه
ُ َّللاِ َْل ر ُ ْح
َ َْ اْل
َ َٔ َٰا َٰرٍ ُك ْى ِي ٍْ ُك ِّم َيب
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Hac 22/66)

ٕس
ِ ْ ٌَِّ َٔ ُْ َٕ انَّز۪ ٰٓي ا َ ْحٍَب ُك ْۘ ْى ص ُ َّى ٌُ ًٍ۪ز ُ ُك ْى ص ُ َّى ٌُ ْح ٍٍ۪ ُك ْى ا
ٌ ُسبٌَ نَ َكف
َ َْ اْل
Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O’dur. İnsanoğlu gerçekten nankördür.
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(Abese 80/17)

ُ س
ِ ْ لُ ِز َم
ُِبٌ َٰٓيب ا َ ْكفَ َش
َ َْ اْل
Kahrolası insan, ne kadar da nankördür!

(Adiyat 100/7)

ٌ َٔاََُِّّ َػ َٰهى َٰر ِن َك نَش ٍَ۪ٓذ
Buna kendi de şahittir.

(Adiyat 100/8)

ٌ شذ۪ ٌذ
َ ََٔاََُِّّ ِن ُحتّ ِ ْان َخٍ ِْش ن
Ondaki mal sevgisi çok güçlüdür.
(Tekasür 102/1)

ا َ ْنَٰٓ ٍ ُك ُى انز َّ َكبص ُ ُش
Daha çok şeye sahip olma yarışı sizi oyaladı.

(Tekasür 102/2)

َحزهى ُص ْسر ُ ُى ْان ًَمَبثِ َش
Yarış, kabirlerinizi boylayıncaya kadar sürdü.

(Tekasür 102/3)

ًٌَُٕ َف ر َ ْؼه
َ َك ََّّل
َ ْٕ س
Yok, nasıl olsa yakında öğreneceksiniz!

(Tekasür 102/4)

ًٌَُٕ َف ر َ ْؼه
َ ص ُ َّى َك ََّّل
َ ْٕ س
Yok yok… Yakında her şeyi iyice öğreneceksiniz!
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(Tekasür 102/5)

ٍٍ
ِ َ۪ك ََّّل نَ ْٕ ر َ ْؼهَ ًٌَُٕ ِػ ْه َى ْان ٍَم
Keşke bunu kesin bir bilgiyle bilseniz.

(Tekasür 102/6)

ٍى
َ نَز َ َش ُٔ ٌَّ ْان َج ۪ح
O alevli ateşi şimdiden görebileceksiniz.

(Tekasür 102/7)

ٍٍ
ِ ۪ص ُ َّى نَز َ َش ََُّٔ َٓب َػٍٍَْ ْان ٍَم
Daha sonra onu çıplak gözle zaten göreceksiniz.

(Tekasür 102/8)

ص ُ َّى نَز ُ ْسـَٔهُ ٍَّ ٌَ ْٕ َيئِ ٍز َػ ٍِ انَُّ ۪ؼ ٍِى
Bir de o gün, size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

(Hümeze 104/1)

ٍَٔ ٌْ ٌم ِن ُك ِّم ُْ ًَضَ حٍ نُ ًَضَ ح
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Hümeze 104/2)

َُِاَنَّز۪ ي َج ًَ َغ َي ًبْل َٔ َػذَّد
Kendisi mal biriktirir ve habire onu sayar.

(Hümeze 104/3)

ُ س
َُِت ا َ ٌَّ َيبنَُّٰٓ ا َ ْخهَذ
َ ٌَ ْح
Bir de malının kendini ölümsüzleştireceğini sanır.

(Hümeze 104/4)

َ َك ََّّل نٍَُ ُْجَزَ ٌَّ فًِ ْان ُح
ط ًَ ْۘ ِخ
Yok yok; o, kesinlikle Hutame’ye atılacaktır.
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(Hümeze 104/5)

ُط ًَخ
َ ٌك َيب ْان ُح
َ َٔ َٰٓيب ا َ ْد َٰس
Hutame nedir, sen nereden bileceksin!

(Hümeze 104/6)

ُ َّللاِ ْان ًُٕلَذَح
َبس ه
ُ َ
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

(Hümeze 104/7)

َّ َ اَنَّز۪ ً ر
ِط ِه ُغ َػهَى ْاْلَ ْفـِذَح
Yüreklere kadar işleyen,

(Hümeze 104/8)

ٌ صذَح
َ ْاََِّ َٓب َػهَ ٍْ ِٓ ْى ُيؤ
Üzerlerine kapanmış,

(Hümeze 104/9)

ٍف۪ ً َػ ًَ ٍذ ُي ًَذَّدَح
Uzun direklerle çevrili ateş!

(Adiyat 100/9)

ٕس
ِ ُاَفَ ََّل ٌَ ْؼهَ ُى اِرَا ثُ ْؼضِ َش َيب فًِ ْانمُج
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,
(Hac 22/7)

ُ ََّللاَ ٌَ ْجؼ
ٕس
َّ َٔا َ ٌَّ ان
ْت ف۪ ٍ َٓب َٔا َ ٌَّ ه
َ ٌسب َػخَ َٰارٍَِخٌ َْل َس
ِ ُش َي ٍْ فًِ ْانمُج
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır.

(Yasin 36/51)

ٌَُٕس ا َِٰنى َس ِثّ ِٓ ْى ٌَ ُْ ِسه
ِ ٕس فَ ِبرَا ُْ ْى ِيٍَ ْاْلَ ْجذَا
ُّ ََُٔ ِف َخ ِفً ان
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.
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(Yasin 36/52)

ٌَُٕسه
َّ َػذ
َ َٔ لَبنُٕا ٌَب َٔ ٌْهََُب َي ٍْ َثؼَضََُب ِي ٍْ َي ْشلَ ِذَ َۢب َْٰزَا َيب
َ صذَقَ ْان ًُ ْش
َ َٔ ٍُ ًَٰانش ْح
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman’ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Kaf 50/44)

ٍش
َ َ ٌَ ْٕ َو ر
ً ض َػ ُْ ُٓ ْى ِس َشا
ُ شمَّ ُك ْاْلَ ْس
ٌ ػب َٰر ِن َك َح ْش ٌش َػهَ ٍَُْب ٌَ ۪س
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(Adiyat 100/10)

ُٔس
ُّ ص َم َيب ِفً ان
ّ ِ َٔ ُح
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,
(Kamer 54/7)

َّ ُخ
س َكبَََّ ُٓ ْى َج َشادٌ ُي ُْزَش ٌِش
ِ بس ُْ ْى ٌَ ْخ ُش ُجٌَٕ ِيٍَ ْاْلَ ْجذَا
ُ ص
َ شؼًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kamer 54/8)

ػس ٌِش
َ ُي ْٓ ِط ۪ؼٍٍَ اِنَى انذَّاعِ ٌَمُٕ ُل ْان َكبفِ ُشٌَٔ َْٰزَا ٌَ ْٕ ٌو
Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kâfirler, “Bu ne çetin bir
gün!” derler.

(Mearic 70/43)

ٌَُٕت ٌُٕ ِفض
ِ ٌَ ْٕ َو ٌَ ْخ ُش ُجٌَٕ ِيٍَ ْاْلَ ْجذَا
ً س ِس َشا
ٍ ص
ُ َُ ػب َكبَََّ ُٓ ْى ا َِٰنى
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

ٌَُٔبس ُْ ْى ر َ ْش َْمُ ُٓ ْى رِنَّخٌ َٰر ِن َك ْانٍَ ْٕ ُو انَّز۪ ي َكبَُٕا ٌُٕ َػذ
ُ ص
َ خَب ِش َؼخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.
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(Adiyat 100/11)

ٍش
ٌ ا ٌَِّ َسثَّ ُٓ ْى ثِ ِٓ ْى ٌَ ْٕ َيئِ ٍز نَخ َ۪ج
Rableri onlara her şeyi, işte o gün bildirecektir.
(Furkan 25/58)

ٍشا
ً ة ِػجَب ِدِ۪ خ َ۪ج
ِ َُُٕس ِجّ ْح ثِ َح ًْ ِذِ۪ َٔ َك َٰفى ثِّ۪ ثِز
َ َٔ ًُ ِ انَّز۪ ي َْل ٌَ ًُٕد
ّ َٔر َ َٕ َّك ْم َػهَى ْان َح
Ölmeyen, hep diri olan Rabbine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının
günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.

(Mucadele 58/6)

ٌ ش ًْءٍ ش ٍَ۪ٓذ
َ َّللاُ َػ َٰهى ُك ِّم
ُ َََٔ َُّللا
سُِٕ َٔ ه
َّللاُ َج ًٍ۪ؼًب فٍََُُجِّئ ُ ُٓ ْى ِث ًَب َػ ًِهُٕا ا َ ْحصَٰ ٍُّ ه
ٌَ ْٕ َو ٌَ ْج َؼض ُ ُٓ ُى ه
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Cuma 62/8)

َّ ت َٔان
َ ْٕ ًَ لُ ْم ا ٌَِّ ْان
ِش َٓبدَح
ِ ٍْ َد انَّز۪ ي ر َ ِف ُّشٌَٔ ِي ُُّْ فَ ِبََُّّ ُي ََّلل۪ ٍ ُك ْى ص ُ َّى ر ُ َشدٌَُّٔ ا َِٰنى َػب ِن ِى ْانغ
ٌَُٕفٍََُُ ِجّئ ُ ُك ْى ِث ًَب ُك ُْز ُ ْى ر َ ْؼ ًَه
De ki: “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen Allah’ın
huzuruna çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir.”

(Mülk 67/14)

ٍش
ُ ٍف ْانخ َ۪ج
ُ ا َ َْل ٌَ ْؼهَ ُى َي ٍْ َخهَكَ َٔ ُْ َٕ انهَّ ۪ط
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.
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