KAF SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ثِ هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Kaf 50/1)

ذ١
ِ  ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ْاٌ َّ ۪غَٚ ۠ٓق
KAF! Bu şanlı Kur’an önemlidir.
(Büruc 85/17)

ُ ۪ه َؽذ١
 ِدُٕٛش ْاٌ ُغ٠
َ ٘ ًَْ ا َ َٰر
O orduların haberi sana ulaştı, değil mi?

(Büruc 85/18)

َدُّٛ َ صَٚ َْْٛ فِ ْش َػ
Firavun ve Semud ordularının…

(Büruc 85/19)

ت٠ ۪ ر َ ْىزٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ث ًِ اٌَّز
Aslında bütün kâfirler yalana batmıştır.

(Büruc 85/20)

ػ١ ُْ ُِ ۪ؾِٙ ِ َسائَٚ ْٓ ِِ َُّللا
 هَٚ
Oysa çepeçevre Allah’ın kuşatması altındadırlar.
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(Büruc 85/21)

ذ١ لُ ْش َٰاْ َِ ۪غَٛ ُ٘ ًْ َث
Onların yalanladığı yüce Kur’an’dır.

(Büruc 85/22)

ظُٛػ َِ ْؾفْٛ ٌَ ٟ ۪ف
O, korunmuş bir levhadadır.

(Kaf 50/2)

ت١ء َػ ۪غْٟ ؽ
َ َْ َٰ٘زَاٚ ُْ فَمَب َي ْاٌ َىب ِف ُشُٙ ْٕ ِِ ا ا َ ْْ َعب َء ُ٘ ُْ ُِ ْٕزِسَُٛث ًْ َػ ِغج
Bunları asıl şaşırtan içlerinden bir uyarıcının gelmesidir. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler:
"Bu şaşılacak bir şey.” dediler.
(Araf 7/63)

َُّْٛ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َؽَٚ اُٛ ٌِزَزَّمَٚ ُْ ُ ْٕز َِس ُو١ٌِ ُْ  َس ُعً ِِ ْٕ ُىٍَٰٝ  َػ ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ َعب َء ُو ُْ ِر ْوش ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ َػَٚ َ ا
İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece kendinizi
koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.

(Araf 7/69)

ا اِ ْر َع َؼٍَ ُى ُْ ُخٍَفَب َءٚا ْر ُو ُشَٚ ُْ ُ ْٕز َِس ُو١ٌِ ُْ  َس ُعً ِِ ْٕ ُىٍَٰٝ  َػ ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ َعب َء ُو ُْ ِر ْوش ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ َػَٚ َ ا
َ ص
ََّْٛللاِ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُؾ
ْ ْۣ َك ث
ا َٰا ََل َء هٚطخ فَب ْر ُو ُش
ِ ٍَْ  ْاٌخِٟصَ ادَ ُو ُْ فَٚ ػُٛٔ َِ ْٛ َِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ل
Sizi uyarması için içinizden bir kişiye Rabbinizin hatırlatıcı sözlerinin gelmesine şaşırdınız mı? Hatırlasanıza,
Nuh kavminden sonra sizi onların yerine yerleştirdi. Sizi daha iri yapılı hale getirdi. Allah’ın nimetlerini
hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız.

(Araf 7/70)

َِِٓ ذ
َ ْٕ َ ْؼجُذ ُ َٰاثَب ُ۬ ُؤَٔب فَأْرَِٕب ِث َّب ر َ ِؼذَُٔب ا ِْْ ُو٠ ََْٔزَ َس َِب َوبَٚ َُٖ ْؽذَٚ ََّللا
ا ا َ ِعئْزََٕب ٌَِٕ ْؼجُذَ هٌُٛلَب
َٓ١ ۪صبدِل
َّ ٌا
Dediler ki: “Sen bize, atalarımızın kul oldukları şeyleri bırakıp bir tek Allah’a kul olalım diye mi geldin? Eğer
doğru sözlü biriysen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım.”
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(Yunus 10/2)

ّ َثَٚ بط
ُْ ُٙ ٌَ َّْ َ ا إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ؾ ِِش اٌَّز
ِ ٌٍَِّٕ َْا َ َوب
َ ٌَّٕ ُْ ا َ ْْ ا َ ْٔز ِِس اُٙ ْٕ ِِ ً َس ُعٌَِٰٝ َٕب ا١ْ  َؽْٚ َ بط َػ َغجب ا َ ْْ ا
ٓ١بؽش ُِ ۪ج
ِ غ
ِ ََ َلَذ
َ ٌَ َْ ا َِّْ َٰ٘زَاٚ ُْ لَب َي ْاٌ َىب ِف ُشِٙ ّص ْذق ِػ ْٕذَ َس ِث
İçlerinden bir kişiye: “İnsanları uyar! İnananlara da Rableri katında özü sözü doğru kişiler mertebesine
çıkacakları müjdesini ver!” diye vahyettik. Yapılan vahiy onlara çok mu tuhaf geldi ki ayetleri görmezlikte
direnen kâfirler: “Bu, tam bir büyücüdür!” dediler.

(Sad 38/4)

بؽش َوزَّاة
ِ ع
َ َْ َٰ٘زَاٚلَب َي ْاٌ َىب ِف ُشَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا ا َ ْْ َعب َء ُ٘ ُْ ُِ ْٕزِسُٛ َػ ِغجَٚ
O kafirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da şöyle dediler: “Bu adam, insanı büyüleyen bir
yalancıdır.”

(Sad 38/5)

َٰ ْ ًَ ا َ َع َؼ
ػ َغبة
ُ ءَٟ
ِ َٚ بٌَِٰٙ خَ اَٙ ٌِ اَل
ْ اؽذا ا َِّْ َٰ٘زَا ٌَؾ
İlahları tek bir ilah yaptı; öyle mi? Bu gerçekten çok tuhaf bir şey!”

(Kaf 50/3)

ذ١ ُوَّٕب ر ُ َشاثب َٰر ٌِ َه َس ْعغ ثَ ۪ؼَٚ َءاِرَا ِِزَْٕب
“Ölüp toprak haline geldikten sonra tekrar geri dönmek, öyle mi? Uzak bir ihtimal."
(Vakıa 56/46)

ُ١ِ ش ْاٌؼَ ۪ظ
ِ ْٕ  ْاٌ ِؾٍََْٝ َػٚص ُّش
ِ ُ٠ اُٛٔ َوبَٚ
Israrla büyük günahları işler dururlardı,

(Vakıa 56/47)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌَُُٛٛم٠ اُٛٔ َوبَٚ
َُْٛصُٛظبِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,

(Vakıa 56/48)

ٌََُّْٛٚ َ َٰا َثب ُ۬ ُؤَٔب ْاَلَٚ َ ا
“Eski atalarımız da mı kalkacak!” derlerdi.
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(Vakıa 56/49)

َٰ ْ َٚ َٓ١ ٌَّ۪ٚ َلُ ًْ ا َِّْ ْاَل
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Onlara şimdiden de ki: “Evet, eskiler de sonrakiler de,

(Vakıa 56/50)

ٍََُٛ َِ ْؼْٛ َ٠ د
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛػُّٛ ٌَ َّ ْغ
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”

(Kaf 50/4)

ع١ ۪ ِػ ْٕذََٔب ِوزَبة َؽفَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ض
ُ ص ْاَلَ ْس
ُ ُلَ ْذ َػ ٍِ َّْٕب َِب ر َ ْٕم
Toprağın onlardan neyi eksilttiğini iyi biliriz. Bizde her şeyi saklayan bir defter vardır.
(Araf 7/25)

َْٛب ر ُ ْخ َش ُعَٙ ْٕ ِِ َٚ َُْٛرُّٛ َ ب رَٙ ١ ۪فَٚ َْْٛ ١َ ب ر َ ْؾَٙ ١ ۪لَب َي ف
Dedi ki: “Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz, yine buradan çıkarılacaksınız.”

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُع ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪ؼَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.

(Yasin 36/12)

ٓ١ اِ َِبَ ُِ ۪جٟ َ۪ٕبُٖ ف١ْ ص
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾ
َ ء ا َ ْؽَٟ
َ َ  َٰاصَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ ُْ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْؾ ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜبة َفز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ َ٠  ََلَٚ بظشا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َؽٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َعذَٚ َٚ بَٙ ١ َٰشح ا ََِّل ا َ ْؽص١
َ ُغَبد ُِس٠ ََل
َ  ََل َو ۪جَٚ شح١
َ ۪صغ
ا َ َؽذا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki:
"Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.” Yaptıkları her şeyi karşılarında
hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.
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(Kaf 50/5)

ظ٠ ا َ ِْش َِ ۪شٟ ۪ ُْ فُٙ َك ٌَ َّّب َعب َء ُ٘ ُْ ف
ِ ّ ا ثِ ْبٌ َؾُٛثَ ًْ َوزَّث
Hayır! Kendilerine gelen bu gerçek karşısında yalan söylediler; tam bir tereddüt içindeler.
(Hac 22/55)

َْٛ َ٠ اة
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرَٝخ ِِ ُْٕٗ َؽزه٠ ِِ ْشٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ضَ ا ُي اٌَّز٠  ََلَٚ
ُ َ ُْ َػزُٙ َ١َِأْر٠ ْٚ َ غب َػخُ ثَ ْغزَخ ا
ُ١ َ۪ػم
O’nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da kısır bir
günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.

(Sad 38/8)

ة
ِ ا َػزَاُٛلُٚز٠َ  َث ًْ ٌَ َّّبٞ ؽ َّه ِِ ْٓ ِر ْو ۪شٟ َِ۪ٕٕب َث ًْ ُ٘ ُْ ف١ْ  ِٗ اٌ ِزّ ْو ُش ِِ ْٓ َث١ْ ٍََءا ُ ْٔ ِض َي َػ
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim bilgimden şüpheleri var. Yok yok... Henüz
azabımı tatmadılar.

(Kaf 50/6)

ُ ْٕ ٠َ ُْ ٍََاَف
طٚب ِِ ْٓ فُ ُشَٙ ٌَ  َِبَٚ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ َٕبَ٘ب١ْ َْٕف َث
َّ ٌ اٌَِٝا اٚظ ُش
ِ َّ غ
َ ١ ُْ َوُٙ َلْٛ َبء ف
Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltmişiz ve nasıl süslemişiz. Onda çatlaklıklar yoktur.
(Rad 13/2)

َّ ٌع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٛ ََّّٰ َسفَ َغ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ص ُ َُّ ا ْعزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّذ ر َ َش١َد ِثغ
َ ّْ ؾ
َٰ ْ ًُ ص
َُِْٕٛلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ ب٠َ اَل
ِ َد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ِث ٍِم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ِْ َش٠ ًّّٝ غ
َ ُِ ً َِلَ َعٞ ْغ ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َش ُوَٚ
Allah gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olandır. Sonra arşa, yönetimin başına geçmiş,
Güneş’i ve Ay’ı hizmete koymuştur. Her biri, belli bir süre için akar gider. O, bütün işleri çekip çevirir.
Rabbinizle yüzleşeceğinizi kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar.

(Hicr 15/16)

َٓ٠بظ ۪ش
َّ ٌ اٌَِٟمَ ْذ َع َؼ ٍَْٕب فَٚ
ِ َّ غ
ِ ٌٍَِّٕ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ عبٚبء ثُ ُش
Gökyüzünde burçlar oluşturduk. Seyredenler için onları süsledik.
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(Mülk 67/3)

ص َش
ْ َد فٚب
َّ ك
َ ع ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ ۪اٌََّز
ُ َاٌش ْؽَّٰ ِٓ ِِ ْٓ رَف
َ بس ِعغِ ْاٌ َج
ِ ٍَْ  خٟ ۪ فٜاد ِغ َجبلب َِب ر َ َٰشَٛ َّٰع
ُ ُ ِِ ْٓ فٜ٘ ًَْ ر َ َٰش
سٛط
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bakışlarını oraya
çevir; bir çatlak görebilir misin?

(Mülk 67/4)

ش١ ۪ َؽغَٛ ُ٘ َٚ ص ُش خَب ِعئب
ْ َُّ ُ ص
َ َ َْه ْاٌج١ٌََِ ْٕمَ ٍِتْ ا٠ ِْٓ ١َص َش َو َّشر
َ َاس ِعغِ ْاٌج
Sonra bakışlarını iki defa daha çevir de bak, gözün umutsuz halde bitkin düşecektir.

(Kaf 50/7)

ظ١۪ٙ َط ثْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ  ْاَلَ ْسَٚ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine kazık gibi çaktık. Orayı güzelleştiren her
bitkinin erkeğini de dişisini de bitirdik.
(Rad 13/3)

بَٙ ١ ۪د َعؼَ ًَ ف
ِ  ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َشاَٚ بساَٙ ْٔ َ اَٚ ٟ
َ  َِذَّ ْاَلَ ْسٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ ۪ َعؼَ ًَ فَٚ ض
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ َْٛ َبد ٌِم٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪بس ا َِّْ ف
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغؾ٠ ِْٓ ١َْٕ ِْٓ اص١ َعْٚ َص
Yeryüzünü uzatan, içindeki oturaklı dağları, ırmakları, her üründen iki eşi oluşturan O’dur. Gündüzü de gece ile
örter. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

(Hicr 15/19)

ْٚ ُصْٛ َِ ءْٟ ؽ
َ ًِّ ب ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ  ْاَلَ ْسَٚ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Yeri uzattık, içine oturaklı dağları yerleştirdik. Orada her bitkiyi dengeli olarak bitirdik.

(Hicr 15/20)

َٓ١ ۪ َِ ْٓ ٌَ ْغز ُ ُْ ٌَُٗ ثِ َش ِاصلَٚ ؼ
َ ِ٠ب َِؼَبَٙ ١ ۪ َعؼَ ٍَْٕب ٌَ ُى ُْ فَٚ
Yeryüzünde sizin için de rızkı size ait olmayan kimseler için de yaşam alanları oluşturduk.
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(Hicr 15/21)

ٍَُٛ َِب ُٕٔ ِ َّضٌُُٗ ا ََِّل ِثمَذَس َِ ْؼَٚ ُُٕٗء ا ََِّل ِػ ْٕذََٔب خَضَ ا ِئْٟ ؽ
َ ْٓ ِِ ِْْ اَٚ
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.

(Kaf 50/8)

ت١ ُِ۪ٕ ػجْذ
َ ًِّ  ٌِ ُىٜ ِر ْو َٰشَٚ ْص َشح
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O’na yönelen her kul için zikir olsun diye.
(Ahzab 33/41)

شا١ َّ۪للاَ ِر ْوشا َوض
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب ا٠
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Casiye 45/20)

َُِْٕٛلُٛ٠ َْٛ َ َس ْؽ َّخ ٌِمَٚ ٜ ُ٘ذَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ صب ِئ ُش
َ َٰ٘زَا َث
Bu, bütün insanlara gerçekleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.

(Zariyat 51/20)

َٓ١ ِ۪ٕلُّٛ ٍْ ٌِ َبد٠ض َٰا
ِ  ْاَلَ ْسِٟفَٚ
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde belgeler var!

(Zariyat 51/21)

َْْٚص ُش
ِ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ اَفَ ََل رُجٟ ۪فَٚ
Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz?

(Kaf 50/9)

 ِذ١ َؽتَّ ْاٌ َؾ ۪صَٚ بسوب فَب َ ْٔجَزَْٕب ثِ۪ٗ َعَّٕبد
َّ ٌٔ ََّض ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ َّ غ
َ َبء َِبء ُِج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek tohumlu bitkiler bitirdik.
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(Yasin 36/33)

ٍَُْٛأ ْ ُو٠َ ُْٕٗ ِّ َب َؽجًّب فَٙ ْٕ ِِ ا َ ْخ َش ْعَٕبَٚ َٕبَ٘ب١ْ ١َ زَخُ ا َ ْؽ١ْ َّ ٌض ْا
ُ  ُُ ْاَلَ ْسُٙ ٌَ خ٠َ  َٰاَٚ
Ölü toprak onlar için bir göstergedir. Ona can verir ve tohumlu bitkiler çıkarırız. Onlar da ondan yerler.

(Yasin 36/34)

ْٛ
ِ ُ١ُب َِِٓ ْاٌؼَٙ ١ ۪فَ َّغ ْشَٔب فَٚ ا َ ْػَٕبةَٚ ً١ب َعَّٕبد ِِ ْٓ ٔ َ۪خَٙ ١ ۪ َعؼَ ٍَْٕب فَٚ
O toprakta hurma ve üzüm bağları oluştururuz. Kaynaklarından sular fışkırtırız.

(Yasin 36/35)

ََْٚ ْؾ ُى ُش٠  ُْ اَفَ ََلِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  َِب َػ ٍَِّزُْٗ اَٚ ٖ۪ ا ِِ ْٓ ص َ َّ ِشٍَُٛأ ْ ُو١ٌِ
Bunu yaparız ki, hem bitkinin ürününden hem de elleriyle yaptıklarından yesinler. Bunlar kendilerine düşen
görevi yerine getirmeyecekler mi?

(Kaf 50/10)

َ بَٙ ٌَ إٌَّ ْخ ًَ َثب ِعمَبدَٚ
ذ١غ ٍْغ ٔ َ۪ع
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.

(Kaf 50/11)

 ُطْٚزب َو َٰز ٌِ َه ْاٌ ُخ ُش١َِ َٕب ِث۪ٗ َث ٍْذَح١ْ ١َ ا َ ْؽَٚ ِس ْصلب ٌِ ٍْ ِؼ َجب ِد
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de
böyle olacaktır.
(Zuhruf 43/11)

َْْٛزب َو َٰز ٌِ َه ر ُ ْخ َش ُع١َِ بء َِبء ِثمَذَس فَب َ ْٔؾ َْشَٔب ِث۪ٗ ثَ ٍْذَح
َّ ٌ ٔ ََّض َي َِِٓ اٞ ۪اٌَّزَٚ
ِ َّ غ
Gökten bir ölçüye göre su indiren Allah’tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Kabirlerinizden de böyle
çıkarılacaksınız.

(Nuh 71/17)

ض َٔجَبرب
 هَٚ
ِ َّللاُ ا َ ْٔجَز َ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْس
Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah’tır.
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(Nuh 71/18)

ُ ْخ ِش ُع ُى ُْ ا ِْخ َشاعب٠َٚ بَٙ ١ ۪ذُ ُو ُْ ف١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ ص
Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra topraktan çıkaracaktır.

(Mülk 67/24)

َْٚ ِٗ ر ُ ْؾؾ َُش١ْ ٌَِاَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟ رَ َسا َ ُو ُْ فٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ ًْ ُل
De ki “Toprağa sizi tohum gibi eken O'dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.”

(Kaf 50/12)

ْ ََوزَّث
ُدُّٛ َ صَٚ ط
ُ ص َؾ
ْ َ اَٚ ػُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
َّ بة
ّ ِ اٌش
Bunlardan önce Nuh halkı, Ress’liler ve Semud da yalana sarıldı.

(Kaf 50/13)

ُ َٛ ا ِْخَٚ ُْ ْٛ فِ ْش َػَٚ  َػبدَٚ
غٌُٛ ْا
Ad halkı, Firavun ve Lut’un kardeşleri de öyleydi.

(Kaf 50/14)

 ِذ١ ۪ػَٚ ع ًَ فَ َؾ َّك
ُ ص َؾ
ْ َ اَٚ
ُ اٌش
ُّ ة
َ َّ َُ رُجَّغ ُو ًٌّ َوزْٛ َلَٚ  َى ِخ٠ْ َبة ْاَل
Eykeliler ile Tubba halkı da aynısını yaptı. Bunların hepsi elçilerini yalanladı ve tehdit
edildikleri cezayı hak ettiler.
(Duhan 44/37)

َٓ١ِ۪ ا ُِ ْغ ِشُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔ ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبُ٘ ُْ اِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ  َُ رُجَّغْٛ َْش ا َ َْ ل١ا َ ُ٘ ُْ َخ
Bunlar mı daha iyidir, yoksa Tübba halkı mı; ya da onlardan önce gelenler mi? Günaha daldıkları için onları da
etkisizleştirdik.
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(Hac 22/42)

ْ ن فَمَ ْذ َوزَّ َثٛ
ُ دُّٛ َ صَٚ  َػبدَٚ ػُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
Eğer bunlar seni yalanlarlarsa bil ki daha önce Nuh halkı, Ad ve Semud da yalanlamışlardı.

(Hac 22/43)

غٌُٛ َُ ْٛ َلَٚ ُ١
َ ۪٘ َُ اِث َْٰشْٛ َلَٚ
İbrahim’in halkı ile Lut’un halkı da öyle yapmıştı,

(Hac 22/44)

ش١
ُ ص َؾ
ْ َ اَٚ
َ ّ ُوزَٚ َٓ٠َ بة َِ ْذ
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ ُْ فَ َىُٙ ُ َٓ ص ُ َُّ ا َ َخ ْزر٠ذُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش١ْ ٍَِْ َ  فَبٝ َٰعُِٛ ِة
Medyen’liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o kişilere önce süre
tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl oldu!

(Ankebut 29/39)

 َِبَٚ ض
ِ َّٕب١ِ َ ِث ْبٌجٝ َٰعُِٛ ُْ ُ٘ ٌَمَ ْذ َعب َءَٚ ََْ٘ب َِبَٚ َْْٛ فِ ْش َػَٚ َْٚبس
ِ  ْاَلَ ْسِٟا فٚد فَب ْعز َ ْىجَ ُش
ُ َلَٚ
َٓ١ ۪عب ِثم
َ اَُٛٔوب
Karun, Firavun ve Haman... Musa onlara açık belgelerle gelmişti. Onlar hemen kendilerini o yerin büyüğü
gördüler. Bunu ilk yapan onlar değildi.

(Ankebut 29/40)

ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ َؾخ١ْ ص
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ا َ َخزَرُْٗ اُٙ ْٕ ِِ َٚ بصجب
ِ  ِٗ َؽ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْسُٙ ْٕ ِّ َفَ ُى ًَّل ا َ َخ ْزَٔب ثِزَ ْٔجِ۪ٗ ف
ْ َ١ٌِ َُّللا
ُْ ُٙ غ
 َِب َوبَْ هَٚ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْغ َش ْلَٕبُٙ ْٕ ِِ َٚ ض
َ ُا ا َ ْٔفُٛٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
َ َخ
َ غ ْفَٕب ثِ ِٗ ْاَلَ ْس
ْ ٠َ
َُّْٛ ٍِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.

(Mümin 40/5)

ْ َّّ َ٘ َٚ ُْ ْۖ ِ٘ اة ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
ْ ََوزَّث
ُ َ ْاَلَ ْؽضَٚ ػُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
ُ ذ ُو ًُّ ا ُ َِّخ ثِ َش
َُُٖٚأ ْ ُخز١ٌِ ُْ ِٙ ٌِ ٛع
ة
ُ ُ ْذ ِؽ١ٌِ ًِ بغ
ِ ا ِث ْبٌ َجٌَُٛ َعبدَٚ
ِ ْف َوبَْ ِػمَب
َ ١ ۠ٓ ُْ فَ َىُٙ ُ ا ِث ِٗ ْاٌ َؾ َّك فَب َ َخ ْزرٛع
Onlardan önce Nuh’un halkı ve arkalarından gelenler de yalana sarıldılar. Her toplum, kendi batıllarıyla bu hakkı
ortadan kaldırmak için mücadeleye girerek, kendilerine gelen elçiyi avuçlarının içine almaya çalıştılar. Ben de
onları oradan aldım. Cezalandırmam nasılmış?
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(Mümin 40/6)

ْ َّ َو َٰز ٌِ َه َؽمَٚ
بس
ُ ص َؾ
ْ َ  ُْ اُٙ ََّٔا اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ اٌَّزٍَٝذ َو ٍِ َّذُ َسثِّ َه َػ
ِ ٌَّٕبة ا
Rabbinin, ayetleri görmezlikten gelenler için söylediği “Onlar cehennem ahalisidir” sözü, böylece gerçekleşmiş
oldu.

(Kaf 50/15)

ذ٠ ۪ ٌَجْظ ِِ ْٓ خ ٍَْك َعذٟ ۪ ِي ثَ ًْ ُ٘ ُْ فَّٚ َك ْاَل
ِ ٍَْ َٕب ِث ْبٌخ١١۪ اَفَ َؼ
İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.
(Ahkaf 46/33)

ْْ َ  اٍَٰٝ  َّٓ ثِمَبدِس َػِٙ  ِثخ ٍَْ ِمٟ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاَ اٌَّز
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ  ْؼ٠َ ُْ ٌََٚ ض
ش٠ ۪ء لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ  أَُِّٗ َػٍَٰٝ  َثٝ َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ١ِ ُ ْؾ٠
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Kaf 50/38)

ةُٛغَٕب ِِ ْٓ ٌُغ
ِ اَٛ ٌَََّّٰمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب اٌغَٚ
َّ َِ  َِبَٚ َ ٍَّۗب٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları tam altı günde yarattık; Bize bir sıkıntısı olmadı.

(Kaf 50/16)

 ِذ٠ ۪سَٛ ٌ ِٗ ِِ ْٓ َؽ ْج ًِ ْا١ْ ٌَِة ا
ُ ٔ َْؾ ُٓ ا َ ْل َشَٚ ُٗغ
ُ ط ِث۪ٗ َٔ ْف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
ُ ِٛ  ْعَٛ ُ َٔ ْؼٍَ ُُ َِب رَٚ َْغب
َ ْٔ اَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.
(Enfal 8/24)

 ُيَٛ ُؾ٠ ََّللا
ُ ٍش
َّ ٌِ َٚ ِا ِ هّٰللُٛج١ا ا ْعز َ ۪غَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب ا٠
ا ا َ َّْ هُّٛ ٍَا ْػَٚ ُْ  ُى١١۪ ُ ْؾ٠  ِي اِرَا دَ َػب ُو ُْ ٌِ َّبٛع
َْٚ ِٗ ر ُ ْؾؾ َُش١ْ ٌَِأََُّٗ اَٚ ِ۪ٗلَ ٍْجَٚ َْٓ ْاٌ َّ ْش ِء١َث
Ey inanıp güvenen müminler! Allah sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman Elçisi’nin çağrısına uyun. Bilin ki
Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Bir de hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.
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(Bakara 2/284 )

ِٗ ُ َؾب ِع ْج ُى ُْ ِث٠ ُُٖٛ ر ُ ْخفْٚ َ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ اٟ ۪ا َِب فُٚ ا ِْْ ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ هّٰللِ َِب ِف
ِ  ْاَلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ش٠ ۪ء لَذَٟ
َ ٠َ ْٓ َِ ِة
َ َ٠ ْٓ َّ ٌِ  ْغ ِف ُش١َ ََّللاُ ف
ُ ُّ َؼز٠َٚ ؾب ُء
 هَٚ ؾب ُء
ه
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

(Kaf 50/17)

ّ ِ ٌػ ِٓ ا
ذ١ ۪ؾ َّب ِي لَؼ
َ َٚ ٓ١
ِ ّ۪ ١َ ٌبْ َػ ِٓ ْا
ِ ١َ ّ ْاٌ ُّزٍََ ِمََّٝزٍََم٠ اِ ْر
Oturan iki alıcı, sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ  ٍْ ِف٠َ َِب
ذ١ ۪ػز
َ ت١ ۪ ِٗ َسل٠ْ َي ا ََِّل ٌَذْٛ َع ِِ ْٓ ل
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.
(Rad 13/11)

ُ َ ْؾف٠َ ۪ٗ ِِ ْٓ خ ٍَْ ِفَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ِْٓ ١ٌَُٗ ُِ َؼ ِمّ َجبد ِِ ْٓ َث
َٝ َؽزهْٛ َّ ُش َِب ِثم١ِ َُغ٠ َّللاَ ََل
َّللاِ ا َِّْ ه
َُٔٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش هٛظ
ايَٚ ْٓ ِِ ِ۪ٗٔ ُٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ  َِبَٚ ٌَُٗ َّءا فَ ََل َِ َشدٛع
ُ َْٛ ََّللاُ ِثم
اِرَا ا َ َسادَ هَٚ ُْ ِٙ ا َِب ِثب َ ْٔفُ ِغّٚ ُش١ِ َُغ٠
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler vardır; Allah’ın emriyle onu koruma altına alırlar. Bir toplum
kendinde olanı bozmazsa, onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse, kimse engel olamaz.
Onların Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları yoktur.

(İsra 17/13)

َ ُٖغبْ ا َ ٌْضَ َِْٕب
ُ ْٕ َِ ُٗ١ ٍْ َٰم٠َ  َّ ِخ ِوزَبثب١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ٌَُٗ ُٔ ْخ ِش ُطَٚ ۪ٗػُٕ ِم
ساٛؾ
ُ ٟ ۪غب ِئ َشُٖ ف
َ ْٔ ِ ُو ًَّ اَٚ
Her insanın uçup gider sandığı amellerini boynuna bağlar, onları kıyamet gününde kendisini karşılayacak açık
bir belge halinde önüne çıkarırız.

(İnfitar 82/10)

َٓ١ ُى ُْ ٌَ َؾبفِ ۪ظ١ْ ٍَا َِّْ َػَٚ
Hâlbuki çevrenizde muhafızlar.
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(İnfitar 82/11)

َٓ١ِو َشاِب َوب ِر ۪ج
Değerli yazıcılar vardır.

(İnfitar 82/12)

ٍََُْْٛ َِب ر َ ْف َؼُّٛ ٍََ ْؼ٠
Onlar yaptığınız her şeyi bilirler.

(Tarık 86/4)

ب َؽبفِعَٙ ١ْ ٍَا ِْْ ُو ًُّ َٔ ْفظ ٌَ َّّب َػ
Yemin ederim ki, üzerinde koruyucusu olmayan tek kişi yoktur.

(Şura 42/6)

ً١ ۪وَٛ ِ ُْ ثِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َ ْٔ َ  َِب اَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع َػ١ َّ۪للاُ َؽف
َب َء ه١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ اُٚا ِِ ْٓ دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah ile aralarına bir takım evliyayı koyanları koruyan da Allah’tır. Sen onların vekili değilsin.

(Kaf 50/19)

ْ  َعب َءَٚ
ُ ذ١ذ ِِ ُْٕٗ ر َ ۪ؾ
ِ ْٛ َّ ٌع ْى َشح ُ ْا
َ ْٕ ك َٰر ٌِ َه َِب ُو
َ د
ِ ّ د ِث ْبٌ َؾ
Ölüm sarhoşluğu, o gerçeği getirir; işte kaçıp durduğun şey!
(Vakıa 56/83)

َٛ
ِ َ ََل اِرَا َثٍَغْٛ ٍََف
َ ُذ ْاٌ ُؾ ٍْم
Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz!

(Vakıa 56/84)

ُ ْٕ َ َٕئِز ر١ا َ ْٔز ُ ُْ ۪ؽَٚ
َْٚظ ُش
O vakit siz bakakalırsınız.

(Vakıa 56/85)

َْْٚص ُش
ُ ٔ َْؾ ُٓ ا َ ْل َشَٚ
ِ  ٌَٰ ِى ْٓ ََل رُجَٚ ُْ  ِٗ ِِ ْٕ ُى١ْ ٌَِة ا
Biz ona, sizden daha yakınız ama göremezsiniz.
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(Vakıa 56/86)

َٓ١ ۪ٕ٠ ۪ َْش َِذ١ ََل ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َغْٛ ٍََف
Size boyun eğdirilmemişse,

(Vakıa 56/87)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ب ا ِْْ ُو ْٕزَٙ َُٔٛر َ ْش ِعؼ
Ve iddianızda samimi iseniz o canı geri çevirirsiniz.

(Kıyame 75/26)

ٟ
ِ ََو ََّل اِرَا َثٍَغ
َ ذ اٌز َّ َشا ِل
Hayır! Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman:

(Kıyame 75/27)

 ًَ َِ ْٓ َساق١ ۪لَٚ
"Kim okuyacak ?" denir.

(Kıyame 75/28)

َ َٚ
ُ ظ َّٓ أََُّٗ ْاٌ ِف َش
اق
O da ayrılık vaktinin geldiğini anlar.

(Kıyame 75/29)

ُ غ
ق
ِ َّ ْاٌزَفَٚ
َّ ٌبق ِثب
َّ ٌذ ا
ِ غب
Bir bacağı diğerine dolaşmış gibi olur.

(Kıyame 75/30)

ُ غ
بق
َ َّ ٌ َِئِ ٍۨز ْاْٛ َ٠  َس ِثّ َهٌَِٰٝ ا
O gün son durak Rabbinin huzurudur.

(Kaf 50/20)

 ِذ١ ۪ػَٛ ٌ َُ ْاْٛ َ٠ س َٰر ٌِ َهٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.
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(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَلَ ْعذَاٛ
ُّ ٌ أُٟ ِف َخ ِفَٚ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

ٍَُْٛع
َّ َػذ
َ َٚ ٍََٕب َِ ْٓ ثَؼَضََٕب ِِ ْٓ َِ ْشلَ ِذَٔب َٰ٘زَا َِب٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَب
َ صذَقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman’ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Zümer 39/68)

َّللاُ ص ُ َُّ ُٔ ِف َخ
َ ْٓ َِ ض ا ََِّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟص ِؼكَ َِ ْٓ ف
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ؽب َء ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
َ َس فٛ
ِ ص
ُ ْٕ ٠َ َب١َ  فَ ِبرَا ُ٘ ُْ ِلٜ ِٗ ا ُ ْخ َٰش١ ۪ف
َْٚظ ُش
Sura üfürülünce Allah’ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecek. Sonra ona bir daha
üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

(Zümer 39/69)

ُّ ٌاَٚ َّٓ١۪ ِ َء ِثبٌَّٕجٟ ۪عَٚ بة
ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
ِ َا َ ْؽ َشلَٚ
ِ َذَٙ ؾ
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ُ ذ ْاَلَ ْس
ِ ُلَٚ اء
ِ ُٚ َٚ بَٙ ّس َس ِثٛ
ِ ُٕض ِث
َ ع
ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ِ ّ ِث ْبٌ َؾ
Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru bir
yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Müddesir 74/8)

سٛ
ِ ُ إٌَّبلِٟفَ ِبرَا ُٔ ِم َش ف
Sura üfürüldüğü gün...

(Müddesir 74/9)

ش١َ َػ ۪غْٛ ٠َ  َِئِزْٛ ٠َ فَ َٰز ٌِ َه
İşte o gün zor gündür.

(Müddesir 74/10)

ش١َ ۪غ٠  ُْش١َٓ َغ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍََٝػ
Hele kâfirler için; hiç de kolay olmayacak!
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(Kaf 50/21)

ْ  َعب َءَٚ
ذ١َ۪ٙ ؽَٚ عبئِك
َ بَٙ َد ُو ًُّ َٔ ْفظ َِؼ
Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit, iki melekle gelir.
(Hud 11/18)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ُ بدَٙ  ُي ْاَلَ ْؽَُٛم٠َٚ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ َْ َػُُٛ ْؼ َشظ٠  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ َّللاِ َوزِثب ا
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
َّ ٍََّٝللاِ َػ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 ُْ ا َ ََل ٌَ ْؼَٕخُ هِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػَُٛٓ َوزَث٠ َٰ۪٘ ُ۬ ُإ ََل ِء اٌَّز
Bir yalanı Allah’a atfedenden daha yanlış kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah, bu yanlışı yapanları lanetler.

(Mümin 40/51)

ُ بدَٙ  َُ ْاَلَ ْؽُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾٟا ِفَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ ص ُش ُس
ُ ْٕ ٌََٕ أَِّب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.

(Kaf 50/22)

َ ؾ ْفَٕب َػ ْٕ َه ِغ
ذ٠ ۪ ََ َؽذْٛ ١َ ٌص ُش َن ْا
َ  َغ ْفٍَخ ِِ ْٓ َٰ٘زَا فَ َىٟ ۪ذ ف
َ ْٕ ٌَمَ ْذ ُو
َ طب َء َن فَ َج
“Bunu hesaba katmıyordun; perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.”
(İsra 17/45)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ َْ۪ٓ اٌَّز١َثَٚ ٕ ََه١ْ َد ْاٌمُ ْش َٰاَْ َع َؼ ٍَْٕب ث
ساُٛبَل ِخ َشحِ ِؽ َغبثب َِ ْغز
َ ْاِرَا لَ َشأَٚ
Kur’ân okuduğunda, seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekmiş oluruz.

(Meryem 19/38)

َّ ِٓ ََٕٔب ٌَٰ ِىُٛأْر٠َ ََ ْٛ َ٠ ْص ْش
ٓ١ظ ََلي ُِ ۪ج
َ ٟ ۪ ََ فْٛ ١َ ٌَْ ْاُّٛ ٌِ اٌظب
ِ اَثَٚ ُْ ِٙ ا َ ْع ِّ ْغ ِث
Bize gelecekleri gün ne güzel işitecekler ve ne iyi göreceklerdir! Ama yanlışlar içindeki o kimseler bugün açık
bir sapkınlık içindedirler.

(Meryem 19/39)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ  َغ ْفٍَخٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ  ْاَلَ ِْ ُشٟ
ِ ُ ََ ْاٌ َؾ ْغ َشحِ اِ ْر لْٛ ٠َ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َ ع
İş bitirildiğinde korumasız kalacakları güne karşı onları uyar. Onlar, olacakların farkında değillerdir. Onlar
inanmıyorlar.
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(Casiye 45/23)

ٍَٰٝ  َع َؼ ًَ َػَٚ ۪ٗ َل ٍْ ِجَٚ ۪ٗع ّْ ِؼ
َ ٠َاَفَ َشا
ظٍَُّٗ ه
َ َ اَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٍَٰٝ  َخز َ َُ َػَٚ ٍُْ  ِػٍَٰٝ َّللاُ َػ
ََّْٚللاِ اَفَ ََل رَزَ َّو ُش
 ِٗ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ه٠ ۪ذْٙ ٠َ ْٓ َّ َح فَٚب
َ َث
َ ص ِشٖ۪ ِغؾ
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Kaf 50/23)

ذ١ ۪ َػزٞ
َّ َُُٕٗ َٰ٘زَا َِب ٌَذ٠لَب َي لَ ۪شَٚ
Beraberinde olan der ki: “İşte bendeki tüm kayıtlar!”
(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْؾ ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜبة فَز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ َ٠  ََلَٚ بظشا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َؽٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َعذَٚ َٚ بَٙ ١ َٰشح ا ََِّل ا َ ْؽص١
َ ُغَبد ُِس٠ ََل
َ  ََل َو ۪جَٚ شح١
َ ۪صغ
ا َ َؽذا
Amel defterleri önlerine konur. Günahkârları, defterlerinde olanlardan dolayı korkuya kapılmış halde görürsün.
Derler ki "Vay halimize! Bu nasıl defter! Küçük büyük bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş.” Yaptıkları her
şeyi kayıtlı bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Müminun 23/62)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ُ ٍِّ  ََل ُٔ َىَٚ
ِ ّ  ْٕ ِط ُك ِث ْبٌ َؾ٠َ َٕب ِوزَبة٠ْ ٌََذَٚ بَٙ  ْع َؼُٚ ف َٔ ْفغب ا ََِّل
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Kamer 54/52)

ُّ ُِٟٖ فٍُٛء فَ َؼَٟ
اٌضثُ ِش
ْ  ُو ًُّ ؽَٚ
Yaptıkları her şey size gönderilen hikmet dolu sayfalardadır.

(Kamer 54/53)

َ َ ش ُِ ْغز١ َو ۪جَٚ ش١ص ۪غ
طش
َ ًُّ  ُوَٚ
Küçük, büyük demeden hepsi yazılmıştır.
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(Kaf 50/24)

ذ١ َّ۪ٕٕ َُ ُو ًَّ َوفَّبس َػَٙ  َعٟ َ۪ب ف١ا َ ٌْ ِم
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.

(Kaf 50/25)

ت٠ ِْش ُِ ْؼزَذ ُِ ۪ش١ََِّٕبع ٌِ ٍْ َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.

(Kaf 50/26)

َّ ٌة ا
 ِذ٠ ۪ؾذ
 َع َؼ ًَ َِ َغ هٞ ۪اٌََّز
ِ  ْاٌ َؼزَاَِٟبُٖ ف١ب َٰاخ ََش فَب َ ٌْ ِمٌَِٰٙ َّللاِ ا
Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı ise en ağır azaba atın.
(Hakka 69/30)

ٍُُُُّٖٖٛ فَغُُٚخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ٍُُّٖٛص
َ ُ١
َ ص ُ َُّ ْاٌ َغ ۪ؾ
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ُ  ِع ٍْ ِغٍَخ رَ ْسٟ ۪ص ُ َُّ ف
َُْٖٛ ر َِساػب فَب ْعٍُ ُىُٛع ْجؼ
َ بَٙ ػ
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(Hakka 69/33)

ُ١ِ بّٰللِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ أَُِّٗ َوبَْ ََل
O, Yüce Allah’a güvenmezdi.
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(Kaf 50/27)

ْ َ ُُٕٗ َسثََّٕب َِب ا٠لَب َي لَ ۪ش
ذ١ظ ََلي ثَ ۪ؼ
َ ٟ ۪ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَْ فَٚ ُُٗز١ْ َغغ
Beraberinde olan der ki: "Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, ama o derin bir sapıklıktaydı."
(Saffat 37/27)

ٌَُْٛغب َء
ُ ا َ ْلجَ ًَ ثَ ْؼَٚ
َ َ َز٠  ثَ ْؼطٍَٰٝ  ُْ َػُٙ ع
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.

(Saffat 37/28)

ٓ١
ِ ّ۪ ١َ ٌََٕٔب َػ ِٓ ْاُٛا أَِّ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ رَأْرٌُٛلَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz.” derler.

(Saffat 37/29)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ُِإُٛٔٛا َث ًْ ٌَ ُْ ر َ ُىٌُٛلَب
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.

(Saffat 37/30)

َ ِبْٛ َطبْ ثَ ًْ ُو ْٕز ُ ُْ ل
َ ٍْ ع
۪ غ
َٓ١بغ
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َِب َوبَْ ٌََٕب َػَٚ
Bizim sizin üzerinizde bir gücümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.”

(Kaf 50/28)

 ِذ١ ۪ػَٛ ٌ ُى ُْ ِث ْب١ْ ٌَِلَ ْذ لَذ َِّْذُ اَٚ ٞ
ِ َ لَب َي ََل ر َ ْخز
َّ َا ٌَذُّٛ ص
Allah der ki: "Huzurumda çekişmeyin; size bu tehdidi önceden yapmıştım.

(Kaf 50/29)

َ  َِب أَ َُ۬ب ِثَٚ ٞ
 ِذ١ظ ََّلَ ٌِ ٍْ َؼ ۪ج
َّ َ ُي ٌَذْٛ َُ َجذَّ ُي ْاٌم٠ َِب
Benim katımda, verilmiş bir söz başka bir sözle değiştirilmez; kullarıma asla haksızlık
yapmam.”
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(Fussilet 41/46)

َ  َِب َسث َُّه ِثَٚ بَٙ ١ْ ٍَعب َء فَ َؼ
 ِذ١ظ ََّلَ ٌِ ٍْ َؼ ۪ج
َ َ  َِ ْٓ اَٚ ِ۪ٗصب ٌِؾب فَ ٍَِٕ ْفغ
َ ًَ ِّ َِ ْٓ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına yanlış yapmaz.

(Enfal 8/50)

اة
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ ُ٘بس
َ َا َ ْدثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ ََُْٛع ِْشث٠ ُا ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ اٌَّزَّٝفَٛ َ َز٠  اِ ْرٜ ر َ َٰشْٛ ٌََٚ
ك
ِ ٠ْاٌ َؾ ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

(Enfal 8/51)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 ِذ١ظ ََّلَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Kaf 50/30)

ذ٠ ُي ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ضُٛرَمَٚ د
ِ َّْٕ َُ َ٘ ًِ ْاِز َ ََلَٙ  ُي ٌِ َغُٛ ََ َٔمْٛ َ٠
O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz, o da: "Daha mı var!" der.
(Zümer 39/32)

ْ َ فَ َّ ْٓ ا
َّْٜٕٛ َُ َِضَٙ  َعٟ ْ۪ظ ف
ّ ِ ٌة ِثب
 هٍَٝػ
َ َّ َوزَٚ َِّللا
َ ة
َ َظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ َوز
َ ١ٌََق اِ ْر َعب َءُٖ ا
ِ ص ْذ
َٓ٠ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Allah’a karşı yalan söyleyen ve doğrular kendine geldiğinde yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim yapar?
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler için Cehennemde yer mi yok?

(Zümer 39/60)

َّْٜٕٛ َُ َِضَٙ  َعٟ ْ۪ظ ف
 هٍَٝا َػَُٛٓ َوزَث٠ ۪ اٌَّزٜ َّ ِخ ر َ َش١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ
َ ١ٌََدَّح اَٛ  ُْ ُِ ْغُٙ ُ٘ٛ ُعُٚ َِّللا
َٓ٠ٌِ ٍْ ُّز َ َى ِجّ ۪ش
Allah’a karşı yalan uyduranların, kalkış günü yüzlerinin kararmış olduğunu göreceksin. Büyüklük taslayanlar
için Cehennem’de yer mi yok!
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(Kaf 50/31)

ذ١ َْش ثَ ۪ؼ١َٓ َغ١ ۪ذ ْاٌ َغَّٕخُ ٌِ ٍْ ُّزَّم
ِ َا ُ ْص ٌِفَٚ
Cennet de Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.

(Kaf 50/32)

ع١ ۪اة َؽفَّٚ َ َْ ٌِ ُى ًِّ اُٚ َػذَُٰٛ٘زَا َِب ر
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.
(Maide 5/119)

َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُغ ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞ ُْ َعَّٕبد ر َ ْغ ۪شُٙ ٌَ ُْ ُٙ ُص ْذل
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ َػ ُْٕٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب اَثَذا َسَٙ ١ ۪ف
َ ظ
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”

(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ َؽَّٛ َض َٔزَج
َُ ؾب ُء فَِٕ ْؼ
َ َٔ ْش
َ  َسصََٕب ْاَلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ َا َ ْع ُش ْاٌؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Kaf 50/33)

ت١ ُِ۪ٕ  َعب َء ثِمَ ٍْتَٚ ت
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ َٓ ثِ ْبٌغ
َ َِ ْٓ َخؾ
İçten içe Rahman’dan korkan ve O’na bağlı bir kalp ile gelenleredir.
(Şuara 26/89)

ُ١ ٍ۪ع
 هَٝا ََِّل َِ ْٓ اَر
َ َّللاَ ثِمَ ٍْت
Sadece Allah’a sağlam ve temiz bir kalple gelenler fayda görür.
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(Saffat 37/40)

َٓ١َّللاِ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪ص
ا ََِّل ِػ َجبدَ ه
Allah’a yürekten bağlı kulların hali başka olur.

(Kaf 50/34)

 ِدٍُٛ َُ ْاٌ ُخْٛ ٠َ غ ََلَ َٰر ٌِ َه
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
Haydi, oraya esenlik ve güven içinde girin. Bu, ölümsüzlüğün başladığı gündür.
(Hicr 15/46)

َٓ١ ِِ۪ٕ غ ََلَ َٰا
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
“Oraya selametle, güven içinde kalmak üzere girin.”

(Zümer 39/73)

ْ فُزِ َؾَٚ  اِرَا َعب ُ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َغَّٕ ِخ ُص َِشا َؽز هٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع ََلَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size. Ne iyi yaptınız. Ölümsüz olarak
kalmak üzere girin içeriye.”

(Saffat 37/58)

َٓ١ ّ۪ز١ِ َّ ِاَفَ َّب ٔ َْؾ ُٓ ث
Artık bize ölüm yok; değil mi?

(Saffat 37/59)

َٓ١ َِب ٔ َْؾ ُٓ ِث ُّ َؼزَّ ۪ثَٚ ٌَٰٝ ُٚ۫ ُرَزََٕب ْاَلْٛ َِ ا ََِّل
Sadece ilk ölümümüz dışında bir şey yok, değil mi? Artık bize azap da çektirilmeyecek”.

(Saffat 37/60)

ُُ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
Bu gerçekten muhteşem bir kurtuluş!
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(Saffat 37/61)

ٍَُِْٛب
ِ  ْؼ َّ ًِ ْاٌ َؼ١َ ٍْ ٌَِ ِّضْ ًِ َٰ٘زَا ف
Çalışanlar işte böyle bir şeyi elde etmek için çalışsınlar.

(Kaf 50/35)

ذ٠َٕب َِ ۪ض٠ْ ٌََذَٚ بَٙ ١ ۪ؾب ُ۫ ُؤَْ ف
َ َ٠  ُْ َِبُٙ ٌَ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.
(Secde 32/17)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُُٛٔٓ َعضَ اء ِث َّب َوب١ ُْ ِِ ْٓ لُ َّشحِ ا َ ْػُٙ ٌَ ٟ
َ فَ ََل ر َ ْؼٍَ ُُ َٔ ْفظ َِب ا ُ ْخ ِف
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse bilemez.

(Kaf 50/36)

ْ  ُْ َثُٙ ْٕ ِِ ُّؽذ
ص١ ْاٌ ِج ََل ِد ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ؾٟا ِفُٛطؾب فََٕمَّج
َ َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْشْ ُ٘ ُْ اُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık
yer bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?
(Meryem 19/98)

 ُْ ِس ْوضاُٙ ٌَ  ر َ ْغ َّ ُغْٚ َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ َؽذ اُٙ ْٕ ِِ ظ
ُّ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْشْ ٘ ًَْ ر ُ ِؾُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce nice nesilleri etkisizleştirdik. Şimdi onlardan birini hissedebiliyor veya onların bir kıpırdamasını
işitiyor musun?

(Muhammed 47/13)

ُْ ُٙ ٌَ َبص َش
َ َ اٟ
ِ ٔ  ا َ ْخ َش َعزْ َه ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ُ٘ ُْ فَ ََلٟ َ۪زِ َه اٌَّز٠ح ِِ ْٓ لَ ْشَّٛ ُؽذُّ ل
َ ِ٘ َخ٠ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
Nice kentleri yaşanmaz hale getirmişizdir. Onlar, seni kendi kentinden sürgün edenlerden daha güçlüydüler;
kendilerine yardım eden bir kimse de çıkmamıştı.
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(Kaf 50/37)

ذ١َ۪ٙ  ؽَٛ ُ٘ َٚ غ ّْ َغ
َّ ٌ اَٝ ا َ ٌْمْٚ َ  ٌِ َّ ْٓ َوبَْ ٌَُٗ لَ ٍْت اٜ َٰر ٌِ َه ٌَ ِز ْو َٰشٟ ۪ا َِّْ ف
Bunda, kalp sahibi olan veya gidip görerek anlatılanları dinleyen birinin aklından çıkmayacak
bilgiler vardır.
(Hud 11/120)

 َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َؾ ُّكٟ ۪ َعب َء َن فَٚ ع ًِ َِب ُٔضَجِّذُ ثِ۪ٗ فُ َٰإادَ َن
ِ َ َْه ِِ ْٓ ا َ ْٔج١ٍَص َػ
ُّ ُ ُو ًَّل َٔمَٚ
ُ اٌش
ُّ بء
َ  ِػْٛ َِ َٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإٜ ِر ْو َٰشَٚ ظخ
Elçilerle ilgili olarak sana anlattığımız her haberle yüreğini pekiştiriyoruz. Bu yolla sana, bütünüyle gerçek,
inanıp güvenenlere öğüt ve ibret olan şeyler anlatılmaktadır.

(Hac 22/46)

ب ََلَٙ َّٔب فَ ِبَٙ َْ ِثَُٛ ْغ َّؼ٠ ْ َٰارَاْٚ َ ب اَٙ َْ ِثٍَُٛ ْؼ ِم٠ ةٍُُٛ ُْ لُٙ ٌَ َْٛض فَز َ ُى
ِ  ْاَلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
سُٚ
ُ ٍُُ ْاٌمَّٝ  ٌَٰ ِى ْٓ ر َ ْؼَٚ بس
ُّ ٌ اِٟ فٟ ۪ة اٌَّزٛ
ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَّٝ ر َ ْؼ
ِ صذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.

(Kaf 50/38)

ةُٛغَٕب ِِ ْٓ ٌُغ
ِ اَٛ ٌَََّّٰمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب اٌغَٚ
َّ َِ  َِبَٚ َ ٍَّۗب٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları tam altı günde yarattık; Bize bir sıkıntısı olmadı.
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٠ ْف
ش١ َ۪غ٠ َِّللا
 هٍَٝذُُٖ ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َّللاُ ْاٌخ ٍَْكَ ص
ئ ه
َ ١ا َوْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Kaf 50/15)

ذ٠ ۪ ٌَجْظ ِِ ْٓ خ ٍَْك َعذٟ ۪ ِي ثَ ًْ ُ٘ ُْ فَّٚ َك ْاَل
ِ ٍَْ َٕب ِث ْبٌخ١١۪ اَفَ َؼ
İlk yaratma bizi yormuş mu? Aslında onlar, yeniden yaratılış konusunu kapatmaya çalışıyorlar.
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(Tegabun 64/7)

ٍَٝ َٰر ٌِ َه َػَٚ ُْ ُ  ٌَز ُ ْج َؼض ُ َّٓ ص ُ َُّ ٌَزَُٕجَّ ُ۬ ُإ َّْ ِث َّب َػ ِّ ٍْزّٟ َس ۪ثَٚ ٍَٰٝ ا لُ ًْ َثُُٛ ْجؼَض٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ا اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪صَ َػ َُ اٌَّز
ش١ ۪غ٠َ َِّللا
ه
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceklerini sanıyorlar. De ki “Hayır!
Rabbime yemin ederim ki tekrar diriltileceksiniz ve size yaptığınız her şey bildirilecektir. Bunu yapmak Allah’a
göre kolaydır.”

(Kaf 50/39)

ُ ًَ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ة
ْ فَب
ِ ٚلَ ْج ًَ ْاٌغُ ُشَٚ ؾ ّْ ِظ
َ َٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِبٍَٰٝ ص ِج ْش َػ
Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce bir de batmadan önce, her şeyi güzel
yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.
(Ta Ha 20/130)

ُ ًَ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ُ ًَ لَ ْجَٚ ؾ ّْ ِظ
ْٓ ِِ َٚ بَٙ  ِثٚغ ُش
ْ فَب
َ َٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِبٍَٰٝ ص ِج ْش َػ
ْ َ اَٚ غ ِجّ ْؼ
َٰ بس ٌَ َؼٍَّ َه ر َ ْش
ٝظ
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّبئ ا
ِ ََٰٔا
ِ َٙ ٌَّٕاف ا
َ غ َش
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

(İnsan 76/24)

ساُٛ َوفْٚ َ  ُْ َٰاصِّب اُٙ ْٕ ِِ  ََل ر ُ ِط ْغَٚ ص ِج ْش ٌِ ُؾ ْى ُِ َس ِثّ َه
ْ فَب
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı /kararlı davran. Günahkâra da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.

(İnsan 76/25)

َل١ا َ ۪صَٚ ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.

(İnsan 76/26)

َ َْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْؾ
َل٠۪ٛ غ
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُغ ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O’na secde et. Gecenin uzun bölümünde de O’na ibadet et.
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(Kaf 50/40)

 ِدٛغ ُغ
ُّ ٌبس ا
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
َ َا َ ْدثَٚ ُٗغ ِجّ ْؾ
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardında da ibadet et.
(İsra 17/79)

داُّٛ َ ْجؼَض َ َه َسث َُّه َِمَبِب َِ ْؾ٠ ْْ َ  اٝ َٰ َّغ ْذ ثِ۪ٗ َٔبفٍَِخ ٌَ ٍۗ َه َػغَٙ َ  ًِ فَز١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Sana ek görev olarak gecenin bir kısmında namaza kalk. Belki Rabbin seni pek güzel bir makama yöneltir.

(Tur 52/48)

َُ َُٛٓ رَم١ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثّ َه ۪ؽ
ْ اَٚ
َ َٚ َُِٕٕب١ص ِج ْش ٌِ ُؾ ْى ُِ َس ِثّ َه فَ ِبَّٔ َه ِثب َ ْػ
Rabbinin kararını sabırla bekle; sen gözümüzün önündesin. Kalktığın vakit, her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine ibadet et.

(Tur 52/49)

َٛ
ِ بس إٌُّ ُغ
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
َ َاِ ْدثَٚ ُٗغ ِجّ ْؾ
Gecenin bir bölümünde ve yıldızlar kaybolurken de O’na ibadet et.

(İnsan 76/24)

ساُٛ َوفْٚ َ  ُْ َٰاصِّب اُٙ ْٕ ِِ  ََل ر ُ ِط ْغَٚ ص ِج ْش ٌِ ُؾ ْى ُِ َس ِثّ َه
ْ فَب
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı /kararlı davran. Günahkara da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.

(İnsan 76/25)

َل١ا َ ۪صَٚ ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.

(İnsan 76/26)

َ َْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْؾ
َل٠۪ٛ غ
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُغ ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O’na secde et . Gecenin uzun bölümünde de O’na ibadet et.
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(Kaf 50/41)

ت٠َُٕب ِد ْاٌ َُّٕب ِد ِِ ْٓ َِ َىبْ لَ ۪ش٠ ََ ْٛ َ٠ ا ْعز َ ِّ ْغَٚ
O çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün neler olacağına kulak ver.
(Kamer 54/6)

ء ُٔ ُىشَٟ
ُ َ ْذ٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ْٕ  َّي َػَٛ َ فَز
ْ  ؽٌَِٰٝ ع اٌذَّاعِ ا
Onlarla yakından ilgilenmeyi bırak. O çağrıcının görülmemiş bir şeye çağıracağı o gün,

(Kamer 54/7)

َّ ُخ
 ُْ َع َشاد ُِ ْٕزَؾِشُٙ ََّٔس َوب
ِ َْ َِِٓ ْاَلَ ْعذَاٛ ْخ ُش ُع٠َ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ ؾؼب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kamer 54/8)

ػغِش
َ َْٛ ٠َ َْ َٰ٘زَاٚ ُي ْاٌ َىب ِف ُشُٛم٠َ ِ اٌذَّاعٌََِٝٓ ا١ ِط ۪ؼْٙ ُِ
Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kâfirler, “Bu ne çetin bir
gün!” derler.

(Kaf 50/42)

َٰ ِ ّ  َؾخَ ثِ ْبٌ َؾ١ْ ص
َّ ٌَْ اَُٛ ْغ َّؼ٠ ََ ْٛ َ٠
ِطٚ َُ ْاٌ ُخ ُشْٛ َ٠ ك ر ٌِ َه
O gün o dehşetli sesi, bütün gerçekliği ile duyarlar. İşte o gün, çıkış günüdür.
(Mearic 70/43)

َُْٛفِعُٛ٠ صت
ِ َْ َِِٓ ْاَلَ ْعذَاَٛ ْخ ُش ُع٠ ََ ْٛ َ٠
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔس ِع َشاػب َوب
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

َُْٚ َػذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّخ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِؽ َؼخ ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.

27

(Kaf 50/43)

ش١
ُ َٕب ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٔ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾ
Hayat veren ve öldüren Biziz; dönüşünüz de Bizedir.
(Hicr 15/23)

َُْٛ ِاسصَٛ ٌٔ َْؾ ُٓ ْاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٌَٕ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾَٚ
Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.

(Yasin 36/12)

ٓ١ اِ َِبَ ُِ ۪جٟ َ۪ٕبُٖ ف١ْ ص
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾ
َ ء ا َ ْؽَٟ
َ َ  َٰاصَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ ُْ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Kaf 50/44)

ش١َ ۪غ٠ َٕب١ْ ٍَ ُْ ِع َشاػب َٰر ٌِ َه َؽ ْؾش َػُٙ ْٕ ض َػ
َ َ  ََ رْٛ َ٠
ُ ؾمَّ ُك ْاَلَ ْس
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.
(Adiyat 100/9)

سٛ
ِ ُ ْاٌمُجَِٟ ْؼٍَ ُُ اِرَا ثُ ْؼضِ َش َِب ف٠ اَفَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

(Adiyat 100/10)

سُٚ
ُّ ٌ اٟص ًَ َِب ِف
ّ ِ  ُؽَٚ
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,

(Adiyat 100/11)

ش١ َِئِز ٌَخ َ۪جْٛ َ٠ ُْ ِٙ ِ ُْ ثُٙ َّا َِّْ َسث
Rableri onlara her şeyi, işte o gün bildirecektir.
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(Şura 42/29)

َّ  َِب َثَٚ ض
 ُْ اِرَاِٙ  َع ّْ ِؼٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ  َّب ِِ ْٓ دَاثَّخِٙ ١ ۪ش ف
ِ اَٛ ََّّٰب ِر۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ش٠ ۪ؾب ُء لَذ
َ ٠َ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.

(Kaf 50/45)

 ِذ١ ۪ػَٚ َبف
َ ْٔ َ  َِب اَٚ ٌَُُْٛٛم٠َ ٔ َْؾ ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب
ُ خ٠َ ْٓ َِ ِْ  ُْ ِث َغجَّبس فَزَ ِ ّو ْش ِث ْبٌمُ ْش َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
Biz onların ne dediğini iyi biliriz. Sen üstlerinde bir zorba değilsin; tehdidimden korkanları
Kur’an ile bilgilendir.
(Gaşiye 88/21)

ذ ُِزَ ِ ّوش
َ ْٔ َ فَزَ ِ ّو ْش أَِّ َّب ا
Sen hatırlat ! Senin görevin sadece hatırlatmaktır.

(Gaşiye 88/22)

 ِْطش١ص
َ ٌَ ْغ
َ ُّ ِ ُْ ثِٙ ١ْ ٍَذ َػ
Onları hizaya getirecek değilsin!

(Gaşiye 88/23)

 َو َف َشَٚ ٌٝهَٛ َ ا ََِّل َِ ْٓ ر
Ama kim görmezlikte direnerek yüz çevirirse,

(Gaşiye 88/24)

اة ْاَلَ ْو َج َش
ُ َؼ ِزّثُُٗ ه١َف
َ ََّللاُ ْاٌ َؼز
Allah onu en büyük azaba çarptıracaktır.
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