KAMER SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Kamer 54/1)

ا ْٔش ََّك ْاٌمَ َّ ُشَٚ ُغب َػخ
ِ اِ ْلز َ َش َث
َّ ٌذ ا
Vakit yaklaştı, her şey ay gibi ortaya çıktı.
(Necm 53/57)

َٰ ْ ذ
ُاْل ِصفَخ
ِ َا َ ِصف
Yaklaşmakta olan yaklaştı.

(Necm 53/58)

َّللاِ َوب ِشفَخ
ْ هُٚ
َ ١ٌَ
ِ ب ِِ ْٓ دَٙ ٌَ ْظ
Onu Allah’tan başkası ortaya çıkaramaz!

(Enbiya 21/1)

َُْٛ َغ ْفٍَخ ُِ ْؼ ِشظٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ُغبث
ِ ٌٍَِّٕ ة
َ اِ ْلز َ َش
َ بط ِد
İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

(Kamer 54/2)

ا ِع ْذش ُِ ْغز َ ِّشٌَُُٛٛم٠َٚ اٛظ
ُ ُ ْؼ ِش٠ ًَخ٠ا َٰاْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ
Ne zaman bir ayet görseler yüz çevirir ve “İşte ardı arkası kesilmeyen büyülü bir söz daha.”
derler.
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(Sebe 34/43)

ُ  ْؼجُذ٠َ َْصذَّ ُو ُْ َػ َّّب َوب
ُ ٠َ ْْ َ ذُ ا٠ُ ۪ش٠ ًا َِب َٰ٘ َٓزَا ا َِّْل َس ُجٌَُّٕٛبد لَب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ُ۬
ك ٌَ َّّب ََٓجب َء ُ٘ ْۙ ُْ ا ِْْ َٰ٘ َٓزَا ا َِّْل
ِ ّ ا ٌِ ٍْ َذَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ ٜۜ ا َِب َٰ٘ َٓزَا ا ََِّْٓل اِ ْفه ُِ ْفز َ ًشٌُٛلَبَٚ ُْ َٰا َثَٓب ُؤ ُو
ٓ١ِع ْذش ُِ ۪ج
Onlara açık ayetlerimiz okunduğunda: "Bu adam sizi, babalarınızın kulluk ettiği şeyden uzaklaştırmak istiyor"
derler ve şunu eklerlerdi: "Bu Kitap, uydurulmuş bir saçmalıktan başkası değildir.” Onlara gelen gerçeklere
kendini kapatanlar da şöyle derlerdi: “Bu, açık bir sihirden başka bir şey değil.”

(Sebe 34/44)

ش٠ۜ ۪ ُْ لَ ْجٍَ َه ِِ ْٓ َٔزِٙ ١ْ ٌَِع ٍْ ََٕٓب ا
ُ َ ْذ ُس٠ َٕبُ٘ ُْ ِِ ْٓ ُوزُت١ْ َ  ََِٓب َٰارَٚ
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ بَٙ َٔٛع
Oysa senden önce onlara, ne ders alacakları kitaplar vermiş, ne de uyarıcı bir elçi göndermiştik.

(Yunus 10/76)

ٓ١ا ا َِّْ َٰ٘زَا ٌَغ ِْذش ُِ ۪جٌَُٛٓ فٍََ َّّب ََٓجب َء ُ٘ ُُ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذَٔب لَب
Bizim katımızdan olduğu belli olan o gerçek onlara gelince: “Bu apaçık bir sihir!” dediler.

(Yunus 10/77)

َْٚبد ُش
َّ ٌُ ْف ٍِ ُخ ا٠  َْلَٚ ك ٌَ َّّب ََٓجب َء ُو ۜ ُْ ا َ ِع ْذش َٰ٘زَ ۜا
ِ غ
ِ ّ َْ ٌِ ٍْ َذٌُُٛٛ اَرَمٝ َٓ َٰعُِٛ لَب َي
Musa şöyle dedi: “Gerçekle yüzleşince mi bunu söylüyorsunuz? Bu şimdi sihir mi? Eğer öyleyse sihirbazlar
umduklarına kavuşamazlar.”

(Kamer 54/3)

 ُو ًُّ ا َ ِْش ُِ ْغز َ ِمشَٚ ُْ ُ٘ ا َءََٛٓ ْ٘ َ ا اُٛارَّجَ َٓؼَٚ اُٛ َوزَّثَٚ
Yalana sarılıp, keyiflerine uyarlar. Ama her işin bir sonucu vardır.
(Muhammed 47/14)

ُْ ُ٘ ا َءََٛٓ ْ٘ َ ا اُٛارَّجَ َٓؼَٚ ٍِ۪ٗ َّ  ُء َػٛع
َُٓ ٌَُٗ َّٓ٠ِ َِّٕخ ِِ ْٓ َس ِثّ۪ٗ َو َّ ْٓ ُص١َ ثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
Rabbinden gelen açık bir belgeye dayanan kişi, yaptığı kötülükler kendine güzel görünen kişi gibi olur mu?
Onlar kendi keyiflerine göre davranırlar.
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(Enam 6/67)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َٚ ٌِ ُى ًِّ َٔ َجب ُِ ْغزَمَش
َ ْٛ ع
“Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”

(Kamer 54/4)

 ِٗ ُِ ْضدَ َج ْۙش١ َ۪ٓبء َِب ف
ِ ٌََمَ ْذ ََٓجب َء ُ٘ ُْ َِِٓ ْاْلَ ْٔجَٚ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan vazgeçirecek olanları da var.

(Kamer 54/5)

ِد ْى َّخ َثب ٌِغَخ فَ َّب ر ُ ْغ ِٓ إٌُّزُ ْۙ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.
(Yunus 10/101)

َٰ ْ ِٟٕ َِب ر ُ ْغَٚ ض
ُ ْٔ لُ ًِ ا
ۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َ َْلْٛ َإٌُّزُ ُس َػ ْٓ لَٚ ُبد٠َ اْل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا َِبرَا فٚظ ُش
Onlara de ki “Göklerde ve yerde neler olduğunu gözlemleyin. Ama oralardaki ayetler ve yapılan uyarılar, inanıp
güvenmeyen bir topluluğun işine yaramaz.”

(Yunus 10/102)

َِِٓ ُْ  َِ َؼ ُىّٟ۪ٔ ِا اٚ ۜ ُْ لُ ًْ فَب ْٔز َ ِظ َُٓشِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َخ٠ ۪ َِّبَ اٌَّز٠ََْ ا َِّْل ِِضْ ًَ اَٚ ْٕز َ ِظ ُش٠ ًْ َٙ َف
َٓ٠ْاٌ ُّ ْٕز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki “Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”

(Kamer 54/6)

ء ُٔ ُى ْۙشْٟ ش
َ ٌَِٰٝ ع اٌذَّاعِ ا
ُ َ ْذ٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ْۢ ُٙ ْٕ  َّي َػَٛ َ فَز
Onlarla yakından ilgilenmeyi bırak. O çağrıcının görülmemiş bir şeye çağıracağı o gün,
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(Saffat 37/174)

ْۙ  ۪دٝ ُْ َدزهُٙ ْٕ  َّي َػَٛ َ فَز
ٓ١
Öyleyse sen bir süreye kadar onlarla ilgilenme de,

(Saffat 37/175)

َْْٚص ُش
ِ ُج٠ ف
ِ اَثَٚ
َ َْص ْش ُ٘ ُْ ف
َ ْٛ غ
Ne yaptıklarını gör; yakında onlar da görürler.

(Kaf 50/41)

ْۙ َُٕب ِد ْاٌ َُّٕب ِد ِِ ْٓ َِ َىبْ لَ ۪ش٠ ََ ْٛ ٠َ ا ْعز َ ِّ ْغَٚ
ت٠
O çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün neler olacağına kulak ver.

(Kaf 50/42)

َٰ ِ ّ ۜ  َذخَ ثِ ْبٌ َذ١ْ 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.

(Ta Ha 20/108)

غب
َ  َخَٚ ٌَُٗ  َطَٛ  َْل ِػٟ
ِ ش َؼ
ْ َذ ْاْل
ً َّْ ٘ ٍش ْدَّٰ ِٓ فَ ََل ر َ ْغ َّ ُغ ا َِّْل
َّ ٌِ ُادَٛ ص
َ َْ اٌذَّا ِػَُٛز َّ ِجؼ٠  َِئِزْٛ َ٠
O gün sesler Rahman için kısılacak, bir tarafa sapmadan dosdoğru o davetçinin peşinden gideceklerdir. Fısıltıdan
başka bir şey duyamayacaksın.”

(Kamer 54/7)

َّ ُخ
 ُْ َج َشاد ُِ ْٕزَش ِْۙشُٙ ََّٔس َوب
ِ َْ َِِٓ ْاْلَ ْجذَاَٛ ْخ ُش ُج٠ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ شؼًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.
(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاْلَ ْجذَاٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.
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(Yasin 36/52)

ٍَُْٛع
َّ َػذ
َ َٚ ٍََٕب َِ ْٓ َثؼَضََٕب ِِ ْٓ َِ ْشلَ ِذٔ َْۢب َٰ٘زَا َِب٠ْ َٚ ب٠َ اٌُٛلَب
َ صذَقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ُٓ َّٰاٌش ْد
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman’ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Mearic 70/43)

ْۙ فِعُٛ٠ صت
َُْٛ
ِ َْ َِِٓ ْاْلَ ْجذَاٛ ْخ ُش ُج٠َ ََ ْٛ ٠َ
ً س ِع َشا
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔػب َوب
Et almak için sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

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

(Kamer 54/8)

ۜ  اٌذٌََِٝٓ ا١ ِط ۪ؼْٙ ُِ
ػغِش
َ َْٛ َ٠ َْ َٰ٘زَاٚ ُي ْاٌ َىبفِ ُشَُٛم٠ َِّاع
Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kâfirler,
“Bu ne çetin bir gün!” derler.
(Furkan 25/26)

شا١
َّ ٌِ  َِئِ ٍۨز ْاٌ َذ ُّكْٛ َ٠ ُا َ ٌْ ُّ ٍْه
ً َٓ َػ ۪غ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝ ًِب َػْٛ َ٠ َْ َوبَٚ ِٓ ۜ ٍَّٰش ْد
İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kapatan kâfirlere pek çetin bir gün
olacaktır.

(Furkan 25/27)

َّ ط
ً ع ۪ج
َل١
ُّ ََؼ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ُ اٌش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َِ َغٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم٠ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ٍَٰٝ اٌظب ٌِ ُُ َػ
َ  ِيٛع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً ٍَ۪ ٌَ ُْ اَر َّ ِخ ْز فُ ََلًٔب خٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ٍَٝ َٰز٠ْ َٚ ب٠َ
َل١
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.
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(Furkan 25/29)

ً ُ بْ َخز
َ ١ْ ش
َّ ٌ َوبَْ اَٚ ٟۜ ۪ٔ َػ ِٓ اٌ ِزّ ْو ِش َث ْؼذَ اِ ْر ََٓجب َءٟ ٍَّ۪ٕظ
ُ ط
ْلٚ
ِ ْ ٌِ ْب
َ َ ٌَمَ ْذ ا
َ ْٔ َل
ِ غ
O, beni bu doğru bilgiden uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır.”

(Kamer 54/9)

ْ َٚ ُْٕٛا َِ ْجٌُٛلَبَٚ ػ ْجذََٔب
ْ َوزَّ َث
اصد ُِج َش
َ اُٛح فَ َىزَّثُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
Bunlardan önce Nuh’un topluluğu da yalana sarılmış, kulumuzu yalancı yerine koymuşlardı.
“Bu, cinlerin etkisinde“ dediler. Böylece görevi engellendi.
(Müminun 23/23)

َ ٌَِٰٗ َّللاَ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا
َُْٛ ُْش ُٖۜ اَفَ ََل رَزَّم١غ
ا هُٚ  َِ ا ْػجُذْٛ َب ل٠َ  ِِ۪ٗ فَمَب َيْٛ َ لٌَِٰٝ  ًدب اُٛٔ ع ٍَْٕب
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Nuh’u halkına elçi gönderdik. Onlara dedi ki “Ey halkım! Kulluğu Allah’a yapın; başka ilahınız yoktur.
Kendinizi yanlışlardan korumayacak mısınız?”

(Müminun 23/24)

ْٛ ٌَ َٚ ُْ ۜ  ُى١ْ ٍَع ًَ َػ
َّ َزَف٠َ ْْ َ ذ ُ ا٠ُ ۪ش٠ ُْ ْۙ  ِِ۪ٗ َِب َٰ٘ َٓزَا ا َِّْل ثَشَش ِِضٍُْ ُىْٛ َا ِِ ْٓ لَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪فَمَب َي ْاٌ ٍََّ ُ۬ ُإا اٌَّز
َٓ
ََٓ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َٰاثََٓبئَِٕب ْاْلَٟٓ َٰ۪ زَا فٙع ِّ ْؼَٕب ِث
شب َء ه
َ َّللاُ َْلَ ْٔضَ َي َِ ٍَٰئِ َىخً َِب
Halkından kulak tıkayan ileri gelenler dediler ki “Bu sizin gibi bir insandan başka nedir ki? Size üstünlük
kurmak istiyor. Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz en eski atalarımızdan bile böyle bir şey
duymadık.

(Müminun 23/25)

ٓ١ ۪دٝا ِث۪ٗ َدزهٛص
ُ َّ ا َِّْل َس ُجً ِث۪ٗ ِجَّٕخ فَز َ َشثَٛ ُ٘ ِْْ ا
Bu olsa olsa cinlerin etkisine girmiş bir adam olur. Bir süre onu gözetleyin.”

(Müminun 23/26)

ْٛ
ُ ْٔ ة ا
ِ ّ لَب َي َس
ِ ُ ِث َّب َوزَّثٟ ۪ٔص ْش
Nuh dedi ki “Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşı bana yardım et.”
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(Kamer 54/10)

ص ْش
ِ َ ة فَب ْٔزٍُٛ َِ ْغّٟ۪ٔ َ فَذَ َػب َسثََُّٗٓ ا
O da Rabbine yalvardı: “ Yenik düştüm, bana yardım et.” dedi.
(Nuh 71/26)

َّبسا
ً ٠ََٓ د٠ض َِِٓ ْاٌ َىبفِ ۪ش
ِ  ْاْلَ ْسٍَٝح َسةّ ِ َْل رَزَ ْس َػُٛٔ لَب َيَٚ
Nuh şöyle seslendi: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Nuh 71/27)

بسا
ً َّبج ًشا َوف
ِ ُ٠ ُْ ُ٘ أَِّ َه ا ِْْ رَزَ ْس
ِ َا ا َِّْل فَُٚٓ ٍِذ٠َ  َْلَٚ ا ِػ َجبدَ َنٍُّٛع
Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkâr ve kâfir olurlar.

(Nuh 71/28)

 َْل ر َ ِض ِدَٚ د
ِ ۜ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ  ُِإْ ًِِٕبٟ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسةّ ِ ا ْغ ِف ْش
َ  ِز١ْ  ٌِ َّ ْٓ دَ َخ ًَ َثَٚ ٞ
َّ
بسا
ً َٓ ا َِّْل ر َ َج١ّ۪ ٌِ اٌظب
Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış yapan bu
kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!

(Kamer 54/11)

 ِّشَٙ ْٕ ُِ بء ثِ ََّٓبء
َّ ٌاة ا
ِ ََّٓ غ
َ َْٛ فَفَز َ ْذ ََٕٓب اَث
Biz de boşalan sularla göğün kapılarını açtık.

(Kamer 54/12)

 ا َ ِْش لَ ْذ لُذ َِسٍَٝٓ َٰ  ْاٌ ََّٓب ُء َػًَٝٔب فَ ْبٌزَمُٛ١ػ
ُ ض
َ فَ َّج ْشَٔب ْاْلَ ْسَٚ
Yerden de pınarlar fışkırttık, kararlaştırılan işin olması için sular birbiriyle buluştu.
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(Kamer 54/13)

ع ْۙش
ِ  رَاٍَٰٝ  َد َّ ٍَْٕبُٖ َػَٚ
ُ ُدَٚ احَٛ ٌْ َ د ا
Nuh’u, levhaları birbirine perçinlenmiş bir gemiye bindirmiştik.
(Hud 11/40)

ْٓ َِ ا َ ٍَْ٘ َه ا َِّْلَٚ ِْٓ ١َْٕ ِْٓ اص١ َجْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًّ صَٙ ١ ۪اد ِّ ًْ ف
ْ س لُ ٍَْٕبٛ
ُ ْۙ َُّّٕبس اٌز
َ َفَٚ  اِرَا ََٓجب َء ا َ ِْ ُشَٔبَٝدزَٓه
ً١ ٍَ۪ ََِٓب َٰا ََِٓ َِؼََُٗٓ ا َِّْل لَٚ َٓۜ َِ  َِ ْٓ َٰاَٚ  ُيْٛ َ ِٗ ْاٌم١ْ ٍَعجَكَ َػ
َ
Sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı kaynadı. Nuh’a dedik ki: “Erkekli dişili her türden birer çifti ve
hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni, bir de inanıp güvenenleri gemiye bindir.” Pek azı dışında Nuh ile
birlikte inanıp güvenen olmamıştı.

(Hud 11/41)

ُ١س َس ۪دُٛ ٌَغَفّٟ ۜب ا َِّْ َس ۪ثَٙ ١ َٰ ُِ ْشعَٚ بَٙ ٠َّللاِ َِ ْج َْٰۙش
ْ لَب َيَٚ
ب ثِ ْغ ُِ هَٙ ١ ۪ا فُٛاس َوج
Nuh dedi ki “Haydi binin. Bunun akıp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Benim Rabbim çok bağışlar,
ikramı da boldur.”

(Kamer 54/14)

َُِٕٕب َج ََٓضا ًء ٌِ َّ ْٓ َوبَْ ُو ِف َش١ ِثب َ ْػٞر َ ْج ۪ش
Görmezlikten gelinmiş o zatın ödülü olarak gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.
(Hud 11/44)

ْ َٛ َ ا ْعزَٚ  ْاْلَ ِْ ُشٟ
د
ُ َٓب ا َ ْس٠َ ًَ ١ ۪لَٚ
ِ ُلَٚ ط ْاٌ ََّٓب ُء١
َ ب٠َ َٚ  ََِٓب َء ِنٟض ا ْثٍَ ۪ؼ
َ  ۪غَٚ ٟع ََّٓب ُء ا َ ْل ٍِ ۪ؼ
َ ع
َّ َِ ْٛ َ ًَ ثُ ْؼذًا ٌِ ٍْم١ ۪لَٚ ِ ٞ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ّ  ِدٛ ْاٌ ُجٍََٝػ
“Ey yer! Suyunu yut! Ey gök sen de açıl!” dendi. Sular çekildi, iş tamamlandı, gemi Cudi’nin üstüne oturdu ve
şöyle dendi: “Yanlışlar içindeki o topluluk olmaz olsun.”

(Hud 11/48)

َٓ
ْ  ُح ا ْ٘ ِجُٛٔ ب٠َ ًَ ١ ۪ل
َُّ ُ  ُْ صُٙ ُعُٕ َّ ِز ّؼ
َ َُِ ُ اَٚ  ا ُ َُِ ِِ َّّ ْٓ َِ َؼ ۜ َهٍَٰٝ  َػَٚ  َْه١ٍَ َث َش َوبد َػَٚ غ ََلَ َِِّٕب
َ ِػ ث
ُ١ ٌَ۪ ُْ َِِّٕب َػزَاة اُٙ غ
ُّ َّ ٠َ
“Ey Nuh! İn artık.” dendi. “Sana ve seninle birlikte olanların soyundan gelecek toplumların üzerinde, bizden
esenlik, güvenlik ve bereketler olacak; öyle toplumlar da var ki önce onlara nimet vereceğiz, sonra acıklı
azabımız onları çarpacaktır.
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(Kamer 54/15)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ ََخً ف٠ٌَمَ ْذ ر َ َش ْوَٕب ََٓ٘ب َٰاَٚ
Gemiyi, bir belge olarak bıraktık. Hiç öğüt alan var mı?
(Müminun 23/29)

َٓ١ ٌ۪ ُْش ْاٌ ُّ ْٕ ِض١ذ َخ
َ ْٔ َ اَٚ بس ًوب
َ َ ُِ ْٕضَ ًْل ُِجٟ ٌْ۪ٕ لُ ًْ َسةّ ِ ا َ ْٔ ِضَٚ
De ki “Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en iyi ağırlayan sensin.”

(Müminun 23/30)

َٓ١ ٍَ۪ا ِْْ ُوَّٕب ٌَ ُّ ْجزَٚ بد٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
Bu olayda ayetler vardır. Yaptığımız sadece ağır bir imtihandan geçirmektir.

(Kamer 54/16)

ُٔز ُ ِسَٚ ْٟف َوبَْ َػزَ ۪اث
َ ١فَ َى
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış, bir düşünün!
(Nuh 71/25)

َٓ ۪ ِِ َّّب خ
بسا
ْ هُٚ
ً ص
ً ٔ اٍُٛا فَب ُ ْد ِخُٛ ُْ ا ُ ْغ ِشلِٙ ِـَٔبر١َط
َ ْٔ َ َّللاِ ا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ اُٚ ِجذ٠َ ُْ ٍَََبسا ف
Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek
yardımcılar da bulamayacaklar.

(Kamer 54/17)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ َ٠ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. O bilgiye ulaşan var mı?
(Meryem 19/97)

ّ َغبِٔ َه ٌِزُج
 ًِب ٌُذًّاْٛ َر ُ ْٕز َِس ثِ۪ٗ لَٚ َٓ١ ۪ش َِش ثِ ِٗ ْاٌ ُّزَّم
َّ َ٠ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ ِغ ْشَٔبُٖ ث
Kur’ân’ı senin dilinde kolaylaştırdık ki yanlışlardan sakınanlara onunla müjde veresin, inatçı bir topluluğu da
onunla uyarasın.
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(Duhan 44/58)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍََّغب ِٔ َه ٌَؼ
َّ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Bunu senin dilinle kolay anlaşılır hale getirdik ki akıllarını başlarına alsınlar.

(Kamer 54/18)

ْ ََوزَّث
ُٔزُ ِسَٚ ْٟف َوبَْ َػزَ ۪اث
َ ١ذ َػبد فَ َى
Ad toplumu da yalana sarılmıştı. Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış!
(Ahkaf 46/21)

 ِِ ْٓ خ ٍَْ ِف۪ٗ َٓ ا َ َّْلَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ِْٓ ١َذ إٌُّزُ ُس ِِ ْٓ ث
ِ ٍَلَ ْذ َخَٚ بف
ِ َ َُِٗ ثِ ْبْلَ ْدمْٛ َا ْر ُو ْش اَخَب َػ ۜبد اِ ْر ا َ ْٔزَ َس لَٚ
ۜ ا ا َِّْل هَُٚٓر َ ْؼجُذ
ُ١ػ ۪ظ
ُ  اَخَّٟ۪ٓٔ َِّللاَ ا
َ َْٛ َ٠ اة
َ َ ػز
َ ُْ  ُى١ْ ٍََبف َػ
Ad halkından olan Hud’u da anlat; Ahkaf’ta halkını uyarmıştı. Aslında ondan önce de sonra da nice uyarıcılar
gelip geçti. Hud şöyle demişti: “Allah’tan başkasına kul olmayın. Bir gün büyük bir azabın altında kalmanızdan
korkuyorum.”

(Ahkaf 46/22)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ْٕ زَِٕب فَأْرَِٕب ثِ َّب ر َ ِؼذ ُ ََٓٔب ا ِْْ ُوَٙ ٌِ ا ا َ ِجئْزََٕب ٌِزَأْفِ َىَٕب َػ ْٓ َٰاٌَُٛٓ لَب
َّ ٌذ َِِٓ ا
“Sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye mi geldin? Söylediğin doğruysa tehdidini hemen yerine getir!” dediler.

(Ahkaf 46/23)

ٍََُْٛٙ  ًِب ر َ ْجْٛ َ ُى ُْ ل٠ ا َ َٰسَّٟٕ۪ٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٗاُثَ ٍِّغُ ُى ُْ ََِٓب ا ُ ْس ِع ٍْذُ ِثَٚ َِّللا
لَب َي أَِّ َّب ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ ِػ ْٕذَ ه
“Onun vaktini sadece Allah’ın kendisi bilir. Ben elçilik görevimi yerine getiriyorum. Ama görüyorum ki siz, size
verilen değeri bilmeyen bir topluluksunuz” dedi.

(Kamer 54/19)

 َِ ٔ َْذظ ُِ ْغز َ ِّ ْۙ ّشْٛ ٠َ ٟ ۪ص ًشا ف
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
Her şeyin ters gittiği bir günde üstlerine çok sert bir fırtına göndermiştik.
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(Kamer 54/20)

ُ  ُْ ا َ ْػ َجُٙ ََّٔبط َوب
بص ٔ َْخً ُِ ْٕمَ ِؼش
ُ ر َ ْٕ ِض
َ ْۙ ٌَّٕع ا
İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
(Ahkaf 46/24)

ٗۜ ۪ ِ َِب ا ْعز َ ْؼ َج ٍْز ُ ُْ ثَٛ ُ٘ ًْ َبسض ُِ ّْ ِط ُشٔ َۜب ث
ً بس
ِ ا َٰ٘زَا َػٌُٛ ْۙ ُْ لَبِٙ َِز٠ ِدْٚ َ ظب ُِ ْغز َ ْمجِ ًَ ا
ِ ُٖ َػْٚ َ فٍََ َّّب َسا
ُ١ْۙ ٌَ۪ب َػزَاة اَٙ ١ ۪خ ف٠۪س
Bütün ufku saran afetin vadilerine yöneldiğini görünce, “Bu bize yağmur getiren bulut kütlesi.” dediler. Hayır!
O, hemen gelmesini istediğiniz afettir. İçinde acıklı bir azabı barındıran rüzgârdır.

(Ahkaf 46/25)

ََ ْٛ َ ْاٌمٞ ۜ ُْ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِضُٙ ُٕغب ِو
َ ًَّ رُذَ ِ ِّ ُش ُو
ْ َ ب فَبَٙ ّء ِثب َ ِْ ِش َس ِثْٟ ش
َ َِ  ا َِّْلُٜ َٰ َٓش٠ ا َْلٛص َج ُذ
َٓ١ِ۪ ْاٌ ُّ ْج ِش
Rabbinin emriyle evlerin içine girecek, her şeyi kökünden sökecektir. Sabaha erdiklerinde evlerinden başka
görünen bir şey kalmamıştı. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Kamer 54/21)

ُٔز ُ ِسَٚ ْٟف َوبَْ َػزَ ۪اث
َ ١فَ َى
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış; bir düşünün!
(Hud 11/59)

ذ١ ۪ٕا ا َ ِْ َش ُو ًِّ َججَّبس َػُٛار َّ َج َٓؼَٚ ٍَُٗع
ِ ب٠َ ا ِث َٰبُٚرِ ٍْ َه َػبد َج َذذَٚ
ُ ا ُسْٛ ص
َ  َػَٚ ُْ ِٙ ّد َس ِث
İşte Âd kavmi… Rablerinin ayetlerini bile bile inkâr ettiler, onun elçilerine karşı çıktılar ve nerede bir inatçı
zorba varsa ona uydular.

(Hud 11/60)

َِ ْٛ َ ۜ ُْ ا َ َْل ثُ ْؼذًا ٌِ َؼبد لُٙ َّا َسثٚ َّ ۜ ِخ ا َ ََْٓل ا َِّْ َػبدًا َوفَ ُش١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪ا فُٛاُرْ ِجؼَٚ
دُٛ٘
Onlar bu dünyada dışlandılar; kıyamet gününde de dışlanacaklar. Bilin ki Âd halkı Rablerini görmezlikten
geldiler. Hud’un halkı Âd uzak olsun!
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(Kamer 54/22)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ َ٠ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. O bilgiye ulaşan var mı?
(Leyl 92/5)

ْٝۙ ار َّ َٰمَٚ ٝفَب َ َِّب َِ ْٓ اَػ َْٰط
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır,

(Leyl 92/6)

ْٝۙ َٰٕ صذَّقَ ِث ْبٌ ُذ ْغ
َ َٚ
bir de en güzel şeyleri kabul ederse,

(Leyl 92/7)

ٜۜ ُ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ ُٖغ ُِش
ّ ١َ ُٕغ
َ َف
onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Leyl 92/8)

ْٝۙ َٰٕ ا ْعز َ ْغَٚ ًَ ا َ َِّب َِ ْٓ ثَ ِخَٚ
Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görür,

(Leyl 92/9)

ْٝۙ َٰٕ ة ِث ْبٌ ُذ ْغ
َ َّ َوزَٚ
en güzel şeyler karşısında yalana sarılırsa,

(Leyl 92/10)

ٜۜ غ ُِشُٖ ٌِ ٍْؼُ ْغ َٰش
ّ َ١ُٕغ
َ َف
onu da en zor şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Kamer 54/23)

ْ َوزَّ َث
دُ ِثبٌُّٕزُ ِسُّٛ َ ذ ص
Semud toplumu da bütün uyarıları yalan saymıştı.
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(Şuara 26/141)

ْ َوزَّ َث
َٓ١ ٍ۪ع
َ دُ ْاٌ ُّ ْشُّٛ َ ذ ص
Semud halkı da elçilerini yalancı yerine koydu.

(Şuara 26/142)

َُْٛصب ٌِخ ا َ َْل رَزَّم
َ ُْ ُ٘ ٛ ُْ ا َ ُخُٙ ٌَ اِ ْر لَب َي
Bir gün soydaşları Salih onlara “kendinize çeki düzen vermeyecek misiniz?

(Şuara 26/143)

ْۙ ِ۪ َ ي اٛع
ٓ١
ُ  ٌَ ُى ُْ َسّٟ۪ٔ ِا
Ben sizin güveneceğiniz bir elçiyim.

(Şuara 26/144)

ْٛ
ا هُٛفَبرَّم
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin dedi.

(Kamer 54/24)

ْۙ
عؼُش
ِ َٚ ا ا َ َثش ًَشا َِِّٕبٌَُٛٓ فَمَب
ُ َٚ ظ ََلي
َ ٟ ۪ادذًا َٔز َّ ِجؼَُُٗٓ اِ ََّٓٔب اِرًا ٌَف
Şöyle demişlerdi: “Bizden biri olan bu insana mı uyacakmışız biz? Ona uyarsak sapıtır,
kendimizi ateşe atarız.

(Kamer 54/25)

 َوزَّاة ا َ ِششَٛ ُ٘ ًْ َِٕٕب َث١ْ  ِٗ ِِ ْٓ َث١ْ ٍَ اٌ ِزّ ْو ُش َػٟ
َ َءا ُ ٌْ ِم
Doğru bilgi içimizden ona mı verilmiş? Aslında o; yalancının, kendini beğenmişin teki!”
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(Kamer 54/26)

َ َُّْٛ ٍََ ْؼ١ع
اة ْاْلَ ِش ُش
ُ َّغذًا َِ ِٓ ْاٌ َىز
َ
Yalancının ve kendini beğenmişin kim olduğunu yarın öğrenecekler.

(Kamer 54/27)

َ ص
ط ِج ْش
ْ اَٚ ُْ ُٙ بسر َ ِم ْج
ْ َ ُْ فُٙ ٌَ ًا إٌَّبلَ ِخ فِزَْٕخٍُٛأَِّب ُِ ْش ِع
Onları imtihan için bir dişi deve gönderiyoruz. Sabırlı ol ve onları izle.
(Şuara 26/154)

َٓ١ ۪صبدِل
ِ ْ ذ ا َِّْل ثَشَش ِِضٍَُْٕب فَأ
َ ْٕ َخ ا ِْْ ُو٠د ِث َٰب
َ ْٔ َ ََِٓب ا
َّ ٌذ َِِٓ ا
Oysa bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Haklıysan bize bir belge getir,” dediler.

(Hud 11/64)

ُْ أ ْ ُخزَ ُو١َ َء فٛغ
ُّ َّ َ  َْل رَٚ َِّللا
َُٓ َ٘ب ِثٛغ
ض ه
 َِ َٰ٘ ِزٖ۪ َٔبلَخُ هْٛ َب ل٠َ َٚ
ِ  ا َ ْسَٟ٘ب رَأ ْ ُو ًْ ۪ َٓفٚخً فَزَ ُس٠َ َّللاِ ٌَ ُى ُْ َٰا
ت٠َػزَاة لَ ۪ش
Ey halkım! Bu, Allah’ın dişi devesidir; sizin için bir belge… Bırakın Allah’ın toprağında otlasın. Ona kötü
niyetle dokunmayın yoksa fazla sürmez, azaba çarpılırsınız.”

(Kamer 54/28)

عش
َ َ  ُْ ُو ًُّ ِش ْشة ُِ ْذزُٙ َٕ١ْ َ ُْ ا َ َّْ ْاٌ ََّٓب َء لِ ْغ َّخ ثُٙ َْٔ ِجّئَٚ
Suyu içme hakkının aralarında paylaştırıldığını bildir. Sırası gelen suyun başında bulunsun.
(Şuara 26/155)

ٍََُٛ َِ ْؼْٛ َ٠ ة
ُ ٌَ ُى ُْ ِش ْشَٚ ب ِش ْشةَٙ ٌَ لَب َي َٰ٘ ِزٖ۪ َٔبلَخ
“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

(Şuara 26/156)

ُ١َ َػ ۪ظْٛ ٠َ اة
ُّ َّ َ  َْل رَٚ
ُ َأ ْ ُخزَ ُو ُْ َػز١َ َء فٛغ
َُٓ َ٘ب ِثٛغ
Ona bir kötülük yapmayın, yoksa çok zor bir günün azabına çarpılırsınız.”
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(Kamer 54/29)

َٰ  ُْ فَز َ َؼُٙ َبدج
 فَ َؼمَ َشٝبغ
ِ ص
َ اْٚ َفََٕبد
Derken arkadaşlarını çağırdılar; o da bıçağı kaptığı gibi deveyi kesti.
(Hud 11/65)

ةُٚ ُْش َِ ْىز١ػْذ َغَٚ  َّۜبَ َٰر ٌِ َه٠َ دَ ِاس ُو ُْ ص َ ٍَٰضَخَ اٟ ۪ا فَُٛ٘ب فَمَب َي ر َ َّزَّؼٚفَ َؼمَ ُش
Sonra ayaklarını keserek deveyi öldürdüler. Salih dedi ki “Üç gün daha yurdunuzdan yararlanın. Bu, yalan
çıkmayacak bir tehdittir.”

(Hud 11/66)

 ِِئِ ۜز ا َِّْ َسث ََّهْٛ َ٠ ِ ٞ ِِ ْٓ ِخ ْضَٚ ا َِؼَُٗ ثِ َش ْد َّخ َِِّٕبَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ صب ٌِ ًذب
َ َٕب١ْ فٍََ َّّب ََٓجب َء ا َ ِْ ُشَٔب َٔ َّج
ُ  ْاٌؼَ ۪ضٞ
ض٠
ُّ ِٛ َ ْاٌمَٛ ُ٘
Emrimiz gelince Salih’i ve onunla birlikte olan inanıp güvenenleri, bizden bir ikram olarak, o günün
rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin işini başarır, daima üstündür.

(Şuara 26/157)

ْۙ ِِ۪ ا َٔبدٛص َج ُذ
َٓ١
ْ َ َ٘ب فَبٚفَ َؼمَ ُش
Sonra o deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular.

(Şuara 26/158)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَ ۜخ٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪اة ا َِّْ ف
ُ ۜ َفَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ْاٌ َؼز
O azap onları hemen yakaladı. Bu olayda kesin bir belge vardır ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Kamer 54/30)

ُٔز ُ ِسَٚ ْٟف َوبَْ َػزَ ۪اث
َ ١فَ َى
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış; bir düşünün!
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(Fussilet 41/17)

ْ ثِ َّبٛ
ِ صب ِػمَخُ ْاٌؼَزَا
َ ُْ ُٙ ْ فَب َ َخزَرٜ َٰذُٙ ٌ ْاٍَٝ َػٝ ََّٰا ْاٌؼَُّٕٛبُ٘ ُْ فَب ْعز َ َذج٠ْ َذَٙ َدُ فُّٛ َ ا َ َِّب صَٚ
ِ ُٙ ٌة ْا
ََُْٛ ْى ِغج٠ اَُٛٔوب
Semud halkına da doğru yolu gösterdik ama onlar doğruyu değil, körlüğü tercih edince yaptıklarına karşılık
gökten gelen alçaltıcı bir azaba çarpıldılar.

(Kamer 54/31)

ُ ْاٌ ُّ ْذز َ ِظ ِش١ِ  ۪شَٙ ا َوُٛٔادذَح ً فَ َىب
ِ َٚ ً َذخ١ْ ص
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
Üzerlerine yüksek bir ses saldık; hayvan barınağına serilmiş kuru otlar gibi oldular.
(Hud 11/67)

ْۙ ّ۪ ِبس ِ٘ ُْ َجبص
َ َٓ٠ ۪ا َ َخزَ اٌَّزَٚ
َٓ١
ْ َ  َذخُ فَب١ْ ص
َّ ٌا اُّٛ ٍَظ
ِ َ٠ ِدٟ ۪ا فٛصجَ ُذ
Yanlış yapanları o ses yakaladı da kendi yurtlarında çöküp kalmış olarak sabaha çıktılar.

(Hud 11/68)

َدُّٛ َ  ۜ ُْ ا َ َْل ثُ ْؼذًا ٌِضُٙ َّا َسثٚدَ ُ۬ا َوفَ ُشُّٛ َ  ۜب ا َ ََْٓل ا َِّْ صَٙ ١ ۪ا فَْٛ ٕ ْغ٠َ ُْ ٌَ ْْ َ َوب
Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Semûd , Rablerini görmezlikten geldiler. Bilin ki Semûd, def olup
gittiler.

(Zariyat 51/44)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ َٚ ُصب ِػمَخ
َْٚظ ُش
َّ ٌ ُُ اُٙ ْ ُْ فَب َ َخزَرِٙ ّا َػ ْٓ ا َ ِْ ِش َس ِثْٛ َ فَ َؼز
Rablerinin emrinden uzaklaşıp büyüklenmişlerdi. Sonra göz göre göre onları yıldırımlar çarpmıştı.

(Zariyat 51/45)

ْۙ ص ۪ش
َ َ فَ َّب ا ْعز
َٓ٠
ُ طب
ِ َ ا ُِ ْٕزُٛٔ َِب َوبَٚ َب١َ ِا ِِ ْٓ لٛػ
Yerlerinden kalkamadılar, kimseden de yardım görmediler.
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(Kamer 54/32)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ َ٠ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. O bilgiye ulaşan var mı?
(Kehf 18/87)

َ ْٓ َِ لَب َي ا َ َِّب
ُؼَ ِزّثُُٗ َػزَاثًب ُٔ ْى ًشا١َ َسثِّ۪ٗ فٌَِٰٝ ُ َشدُّ ا٠ َُّ ُ ف ُٔؼَ ِزّثُُٗ ص
َ َظٍَ َُ ف
َ ْٛ غ
Dedi ki "Yanlış yapanı azaba uğratacağız. Sonra o, Rabbinin huzuruna çıkarıldığında Rabbi de ona, beklemediği
bir ceza verecektir.

(Kehf 18/88)

ُ ْغ ًش ۜا٠  ُي ٌَُٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشَٔبُٛعَٕم
َ َٚ َٰٕٝ صب ٌِ ًذب فٍََُٗ َج ََٓضا ٍۨ ًء ْاٌ ُذ ْغ
َ ًَ ِّ  َػَٚ ََِٓ ا َ َِّب َِ ْٓ َٰاَٚ
Ama kim inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa onun için en güzel karşılık vardır. Bu gibilere kolay emirler vereceğiz."

(Kamer 54/33)

ْ ََوزَّث
غ ِثبٌُّٕزُ ِسٌُٛ َُ ْٛ َذ ل
Lut toplumu da bütün uyarıları yalan saymıştı.
(Şuara 26/160)

ٍۨ ٌُ َُ ْٛ َذ ل
ْ ََوزَّث
َٓ١ ٍ۪ع
َ غ ْاٌ ُّ ْشٛ
Lut’un halkı da Elçilerini yalancı yerine koydu.

(Şuara 26/161)

َُْٛغ ا َ َْل رَزَّمٌُٛ ُْ ُ٘ ٛ ُْ ا َ ُخُٙ ٌَ اِ ْر لَب َي
Bir gün soydaşları Lut onlara şöyle demişti: “Kendinize çeki düzen vermeyecek misiniz?”

(Şuara 26/162)

ْۙ ِ۪ َ ي اٛع
ٓ١
ُ  ٌَ ُى ُْ َسّٟ۪ٔ ِا
Ben sizin güveneceğiniz bir elçiyim.
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(Şuara 26/163)

ْٛ
ا هُٛفَبرَّم
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
Allah’tan çekinin ve beni dinleyin.

(Şuara 26/164)

ۜ ّ۪ ٌَ َسةّ ِ ْاٌ َؼبٍَٰٝ  ا َِّْل َػٞ
َٓ١
َ  ِٗ ِِ ْٓ ا َ ْجش ا ِْْ ا َ ْج ِش١ْ ٍَ ََِٓب ا َ ْعـٍَُٔ ُى ُْ َػَٚ
Bu iş için sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbidir.

(Şuara 26/165)

ْۙ ّ۪ ٌََْ اٌزُّ ْو َشاَْ َِِٓ ْاٌؼَبُٛاَرَأْر
َٓ١
Siz bu âlemin erkeklerine mi yaklaşıyorsunuz?

(Şuara 26/166)

َُْٚ َ َػبدْٛ َاج ُى ۜ ُْ ثَ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ل
ِ َٚ َْ َِب َخٍَكَ ٌَ ُى ُْ َسثُّ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْصٚرَزَ ُسَٚ
Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerden uzak duruyorsunuz, öyle mi? Hayır, siz azgın bir toplumsunuz.”

(Şuara 26/167)

ُ ٌُٛ َب٠ ِٗ َ ا ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ْٕزٌُٛلَب
َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ْخ َش ۪جٛغ ٌَز َ ُى
“Bak Lut! Bu işin peşini bırakmazsan mutlaka sürgün edilenlere katılırsın” dediler.

(Şuara 26/168)

ۜ ٌ۪ ٌِ َؼ َّ ٍِ ُى ُْ َِِٓ ْاٌمَبّٟ۪ٔ ِلَب َي ا
َٓ١
O da “Bu işiniz beni sizden iyice soğuttu.”

(Şuara 26/169)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠  ِِ َّّبٟ ٍْ۪٘ َ اَٚ ٟ َ۪ٕسةّ ِ َٔ ِ ّج
“Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar” dedi.

(Şuara 26/170)

ْۙ ا َ ٍََُْ٘ٗٓ ا َ ْج َّ ۪ؼَٚ َُٖٕب١ْ فََٕ َّج
َٓ١
Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık.
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(Şuara 26/171)

ً ا َِّْل َػ ُج
َٓ٠ ْاٌغَب ِث ۪شٟصا ِفٛ
Sadece küllere bulanacak bir ihtiyar kadın kaldı.

(Kamer 54/34)

ۜ ٌُ بصجًب ا ََِّْٓل َٰا َي
غ َذ ْۙش
ِ  ُْ َدِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َ َٕب ُ٘ ُْ ِث١ْ غ َٔ َّجٛ
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
Lut ailesi dışında kalanlara, taş yağdıran gönderdik. Lut’un ailesini, seher vaktinde oradan
uzaklaştırmıştık.
(Şuara 26/173)

َ َِ غَٓب َء
َ َِ ُْ ِٙ ١ْ ٍَط ْشَٔب َػ
َ ِْ َ اَٚ
َٓ٠ط ُش ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ َط ًشا ف
Üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılmış kişilerin yağmuru ne kötüydü.

(Şuara 26/174)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَ ۜخ٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Kamer 54/35)

ش َى َش
َ ْٓ َِ ِٞٔ ْؼ َّخً ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذٔ َۜب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ۪ض
Bu, katımızdan yapılan bir iyilikti. İyilik bilenleri böyle ödüllendiririz.

(Kamer 54/36)

ْ ٌَمَ ْذ ا َ ْٔزَ َسُ٘ ُْ َثَٚ
ا ِثبٌُّٕزُ ِسْٚ بس
َ ط
َ َّ َ شزََٕب فَز
Lut, kıskıvrak yakalayacağımız konusunda onları uyarmıştı ama uyarıları ciddiye almadılar.
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(Kamer 54/37)

َ َ ِف۪ٗ ف١ْ ظ
ُٔزُ ِسَٚ ٟا َػزَ ۪اثُٛلُٚ ُْ فَزُٙ َُٕ١ط َّ ْغ ََٕٓب ا َ ْػ
َ ْٓ ُٖ َػُٚدٌَٚمَ ْذ َس َاَٚ
Üstelik Lut’un konuklarını elde etmeye çalışıyorlardı ki gözlerini kör ediverdik: “Şimdi
uyarıların ardından gelen azabımın tadına varın.”
(Hud 11/78)

ٟ ۪ َِ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء ثََٕبرْٛ ََب ل٠ د لَب َي
ِ ۜ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌَْ اٍَُّٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ َوبَٚ ِٗ ١ْ ٌََِْ اُٛ َشػْٙ ُ٠ ُُِٗ ْٛ َ ََٓجب َءُٖ لَٚ
ْ َ ُ٘ َّٓ ا
ذ١ْظ ِِ ْٕ ُى ُْ َس ُجً َس ۪ش
ا هُٛ ُش ٌَ ُى ُْ فَبرَّمَٙ غ
َ ٟ ْ۪ فٚ
َ ١ٌََ اٟۜ ْ۪ف١ظ
ِ  َْل ر ُ ْخ ُضَٚ ََّللا
Halkı coşkulu bir şekilde ona yöneltildiler; hep o kötü işi yapıyorlardı o güne kadar kötü işler yaparlardı. Dedi
ki: “Ey halkım! Bunlar kızlarım… Sizin için temiz olan kızlardır. Allah’tan korkun; beni misafirlerim konusunda
rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?”

(Hud 11/79)

ُ ذ٠أَِّ َه ٌَز َ ْؼٍَ ُُ َِب ُٔ ۪شَٚ  ثََٕبرِ َه ِِ ْٓ َد ّكٟ ۪ذ َِب ٌََٕب ف
َ ّْ ٍِ ا ٌَمَ ْذ َػٌُٛلَب
“Kızlarınla ilgilenmediğimizi iyi bilirsin. Bizim ne istediğimizi de iyi bilirsin.” dediler.

(Hud 11/80)

ذ٠ ۪شذ
َ ٓ ُس ْوٌَِٰٝ  اَ۪ٞٚٓ  َٰاْٚ َ ح ً اَّٛ ُ ِث ُى ُْ لٟ ٌ۪ َّْ َ  اْٛ ٌَ لَب َي
“Keşke size karşı gücüm olsaydı, ya da sağlam bir sığınağa girebilseydim.” dedi.

(Hud 11/81)

ْ  َْه َفب َ ْع ِش ِثب َ ْ٘ ٍِ َه ِث ِم١ٌَ ِا اٍَُٛٓ ص
ُ ٌُٛ ب٠َ اٌُٛلَب
ْ  ٍْز َ ِف٠َ  َْلَٚ ًِ ١ْ ٌَّطغ َِِٓ ا
ذ
ُ غ أَِّب ُس
ِ ٠َ ْٓ ٌَ ع ًُ َس ِثّ َه
ص ْج ُخ
ُّ ٌْظ ا
ُّ ٌ ِػذَ ُ٘ ُُ اْٛ َِ َِّْ  ۜ ُْ اُٙ صب َث
َ َ ب ََِٓب اَٙ ُج١ِِ ْٕ ُى ُْ ا َ َدذ ا َِّْل ْاِ َشاَر َ ۜ َه أَُِّٗ ُِ ۪ص
َ ١ٌََص ْج ۜ ُخ ا
ت٠ِثمَ ۪ش
Misafirler dedi ki “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz; bunlar sana asla ilişemezler. Ailenle birlikte gecenin bir
bölümünde ailenle yola çık; karın dışında hiç biriniz arkasına bakmasın. Bunların başına gelecek olan ona da
gelecektir. Azapla buluşma zamanları sabahtır. Sabah da yakın değil mi?”

(Kamer 54/38)

 ُْ ثُ ْى َشح ً َػزَاة ُِ ْغز َ ِمشُٙ صجَّ َذ
َ ٌَمَ ْذَٚ
Sabah erkenden onları kalıcı bir azap karşıladı.
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(Saffat 37/177)

َٓ٠ص َجب ُح ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ َ ُْ فِٙ غب َد ِز
َ ِفَ ِبرَا َٔضَ َي ث
َ غَٓب َء
Azabımız onların sahalarına inince, uyarılmış olan bu kişilerin sabahı ne kötü olur!

(Kamer 54/39)

ُٔزُ ِسَٚ ٟا َػزَ ۪اثُٛلُٚفَز
“Uyarıların ardından gelen azabımın tadına varın.”

(Kamer 54/40)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ ٠َ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. O bilgiye ulaşan var mı?
(Ala 87/8)

ُٜ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ غ ُِش َن
ّ ١َ َُٔٚ
Seni en kolaya kolayca ulaştıracağız!

(Ala 87/9)

ٜۜ ذ اٌ ِزّ ْو َٰش
ِ َفَزَ ِ ّو ْش ا ِْْ َٔفَؼ
Doğru bilgi vermenin faydası olacaksa doğru bilgiyi hatırlat!

(Kamer 54/41)

َْ إٌُّزُ ُسْٛ ٌَمَ ْذ ََٓجب َء َٰا َي فِ ْش َػَٚ
Firavun hanedanına da uyarılar yapılmıştı.
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(Kamer 54/42)

ض ُِ ْمزَذِس٠ب فَب َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ ا َ ْخزَ َػ ۪ضَٙ ٍِّ َبرَِٕب ُو٠ا ثِ َٰبَُٛوزَّث
Belgelerimizin tamamına karşı yalan yanlış şeylere sarıldılar. Biz de onları, güçlü ve ölçülü bir
biçimde yakaladık.
(İsra 17/101)

ّٟ۪ٔ ِ ُْ اْٛ  ًَ اِ ْر ََٓجب َء ُ٘ ُْ فَمَب َي ٌَُٗ فِ ْش َػ٠ اِ ْع ََٓش ۪اءَٟٓ ََِّ۪ٕٕبد فَ ْغـَٔ ًْ ث١ََبد ث٠ رِ ْغ َغ َٰاٝ َٰعُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
ُ ََْل
ساٛ
ً  َِ ْغ ُذٝ َٰعُِٛ َب٠ ظُّٕ َه
Musa’ya elçiliğini ispatlayan dokuz belge verdik. Sor İsrailoğullarına; o belgeler geldiğinde Firavun ona demişti
ki: “Ben senin büyülenmiş biri olduğuna kanaat getirdim.”

(İsra 17/102)

ُ َ َْلّٟ۪ٔ ِاَٚ صَٓب ِئ َش
ب٠َ ظُّٕ َه
ِ اَٛ ََّّٰذ ََِٓب ا َ ْٔضَ َي َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء ا َِّْل َسةُّ اٌغ
َ ّْ ٍِ لَب َي ٌَمَ ْذ َػ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ض َث
ساٛ
ً ُ ُْ َِضْجْٛ فِ ْش َػ
Musa dedi ki: “Çok iyi bilirsin ki bunları birer gösterge olarak indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası
değildir. Bak Firavun, bana göre sen davanı kaybetmişsin.”

(Şuara 26/63)

َّ بن ْاٌجَ ْذ ۜ َش فَب ْٔفٍََكَ فَ َىبَْ ُو ًُّ فِ ْشق َو
َٓ َٰ ُِ ٌَِٰٝ  ََٕٓب ا١ْ  َدْٚ َ فَب
ُ١ِ  ِد ْاٌ َؼ ۪ظْٛ بٌط
َ ص
َ  ا َ ِْ اظ ِْشةْ ِث َؼٝعٛ
Bunun üzerine Musa’ya: “Değneğinle denize vur.” diye vahyettik. Hemen deniz yarıldı. Yarılan her parça koca
bir dağ gibi oldu.

(Şuara 26/65)

َٓ١ َِ ْٓ َِؼََُٗٓ ا َ ْج َّ ۪ؼَٚ ٝ َٰعُِٛ َٕب١ْ ا َ ْٔ َجَٚ
Musa’yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık.

(Şuara 26/66)

ۜ اْلخ َ۪ش
َٰ ْ ص ُ َُّ ا َ ْغ َش ْلَٕب
َٓ٠
Sonra öbürlerini suya batırdık.

(Şuara 26/67)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ً ۜخ٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
İşte bu olayda kesin bir belge vardır. Ama onların çoğu inanacak değillerdi.
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(Kamer 54/43)

ُّ ِٟ َٰ ٌَٓئِ ُى ُْ ا َ َْ ٌَ ُى ُْ ثَ ََٓشا َءح فُٚ۬ ُ ْش ِِ ْٓ ا١بس ُو ُْ َخ
اٌضثُ ِش
ُ َّا َ ُوف
Sizin kâfirleriniz bunlardan daha mı iyi? Yoksa Zeburlarda sizin aklandığınıza dair bir şey mi
var?
(Nisa 4/49)

ْ ُ٠  َْلَٚ شب ُء
ً َْ۪ فَزُّٛ ٍَظ
َل١
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ُٟضَ ۪ ّو٠ َُّللا
 ۜ ُْ ثَ ًِ هُٙ غ
َ َُْ ا َ ْٔفُٛضَ ُّو٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
Kendi kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, gerekeni yapan kişiyi temize çıkarır. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/50)

ُ ْٔ ُ ا
ًٕب١ ِث۪ٗ َٓ اِصْ ًّب ُِ ۪جٝ َو َٰفَٚ ِة
 هٍََْٝ َػٚ ْفز َ ُش٠َ ْف
َ ۜ َّللاِ ْاٌ َىز
َ ١ظ ْش َو
Baksana, kendi yalanlarını nasıl da Allah'a mal ediyorlar! Açık bir günah olarak bu onlara yeter.

(Kamer 54/44)

صش
ِ َ غ ُِ ْٕز١ّ۪ َْ ٔ َْذ ُٓ َجٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
Yoksa bunlar: “Biz birbiriyle kenetlenmiş bir topluluğuz.” mu diyorlar?
(Meryem 19/81)

 ُْ ِػ ًّض ْۙاُٙ ٌَ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ ًخَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
Kendileri için bir şeref ve itibar kaynağı olsunlar Allah ile aralarında bir takım ilahlar edindiler.

(Ankebut 29/25)

 ْىفُ ُش٠َ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َُّ ُ ب ص١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َذِِٟٕ ُى ُْ ف١ْ دَّح َ َثَٛ َِ صَبًٔ ْۙبْٚ َ َّللاِ ا
ْ هُٚ
ِ لَب َي أَِّ َّب ار َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ دَٚ
َٓ٠َبص ۪ش
ً ع ُى ُْ َث ْؼ
ُ  ٍْ َؼ ُٓ َث ْؼ٠َ َٚ ع ُى ُْ ثِ َج ْؼط
ُ َث ْؼ
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ عب
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.
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(Kamer 54/45)

َْ اٌذُّثُ َشٌَُّٛٛ ُ٠َٚ ضَ َُ ْاٌ َج ّْ ُغْٙ ُ١ع
َ
O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp gidecektir.
(Mümin 40/33)

َّللاُ فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘بد
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُبص
ع ٍِ ًِ ه
َٓ َِب ٌَ ُى ُْ َِِٓ ه٠َْ ُِ ْذثِ ۪شٌَُّٛٛ ُ  ََ رْٛ َ٠
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
Arkanızı dönüp gideceğiniz gün sizi Allah'a karşı koruyacak kimse olmaz. Allah’ın sapık saydığını, kimse
doğru yolda göremez.”

(Kamer 54/46)

ا َ َِ ُّشَٚ َٰٝ٘ غب َػخُ ا َ ْد
َّ ٌاَٚ ُْ ُ٘ ُ ِػذْٛ َِ ُغب َػخ
َّ ٌَث ًِ ا
Asıl tehdidi, vakti geldiğinde yaşayacaklar. O vakit her şey, ne kadar korkunç ve ne kadar acı
olacaktır.
(Enbiya 21/97)

ۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪بس اٌَّز
 َغ ْفٍَخٟ ٍََ۪ٕب لَ ْذ ُوَّٕب ف٠ْ َٚ ب٠َ اٚ
ِ شٟ
ُ ص
َ ا ْلز َ َشَٚ
َ صخ ا َ ْث
َ َبخ
َ ِ٘  ْػذ ُ ْاٌ َذ ُّك فَ ِبرَاَٛ ٌة ْا
َ ِِ ْٓ َٰ٘زَا َث ًْ ُوَّٕب
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
Artık gerçek tehdidin vakti yaklaşmıştır. Birde bakarsın ki bu kâfirlerin gözleri fal taşı gibi açılmış: “Yazık oldu
bize, bunu hesaba katmamıştık, aslında yanlış yapıyorduk.” diyorlar.

(Enbiya 21/98)

َُْٚ ِاسدَٚ بَٙ ٌَ ُْ ُ َّٕ ۜ َُ ا َ ْٔزَٙ ت َج
ُ ص
ْ هُٚ
َ َّللاِ َد
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ َِب ر َ ْؼجُذَٚ ُْ أَِّ ُى
Hem siz, hem de Allah ile aranıza koyarak kulluk ettikleriniz cehennem odunudur. Siz oraya gireceksiniz.

(Enbiya 21/99)

َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ ُوً فَٚ ٘ َۜبُٚ َسدَٚ خً َِبَٙ ٌِ  َوبَْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء َٰاْٛ ٌَ
Bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada, ölümsüz olacaklardır.

(Enbiya 21/100)

ََُْٛ ْغ َّؼ٠ ب َْلَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ش١ ۪ب صَ فَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
Yapacakları tek şey, cehennemde inim inim inlemektir. Orada kimseyi dinleyemeyeceklerdir.
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(Kamer 54/47)

عؼُ ْۢش
ُ َٚ ظ ََلي
َ ٟ َ۪ٓ ف١ِ۪ ا َِّْ ْاٌ ُّ ْج ِش
Bu suçlular sapıklık ve çılgınlık içindeler.
(Zuhruf 43/74)

ََُّْٕٚ َُ خَب ٌِذَٙ ة َج
ِ  َػزَاٟ َ۪ٓ ف١ِ۪ ا َِّْ ْاٌ ُّ ْج ِش
Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir.

(Zuhruf 43/75)

َْٛغ
ُ ٍِ  ِٗ ُِ ْج١ ُ۪٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ْٕ ُفَز َّ ُش َػ٠ َْل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.

(Kamer 54/48)

عمَ َش
َّ َِ اُٛلُٚ ۜ ُْ رِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ٍَٰٝ بس َػ
َ ظ
ِ ٌَّٕ اَِْٟ فُُٛ ْغ َذج٠ ََ ْٛ َ٠
Ateşin içinde yüzüstü süründürülecekleri gün: “Cehennemin dokunuşlarını tadın!” denilir.
(Ankebut 29/54)

ْۙ طخ ثِ ْبٌ َىبفِ ۪ش
َ ١َّٕ َُ ٌَ ُّ ۪ذَٙ ا َِّْ َجَٚ ة
َٓ٠
ِ ۜ ٔ ََه ثِ ْبٌؼَزَاٍَُٛ ْغز َ ْؼ ِج٠
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kâfirleri saracak.

(Ankebut 29/55)

ٍََُّْٛ ا َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُٛلُٚ ُي رَُٛم٠َٚ ُْ ِٙ ٍِ ذ ا َ ْس ُج
ِ  ِِ ْٓ ر َ ْذَٚ ُْ ِٙ ِلْٛ َاة ِِ ْٓ ف
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ١َ ْغ َٰش٠ ََ ْٛ َ٠
Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin
tadına varın bakalım.”

(Ahkaf 46/34)

اُٛلُٚ َس ِثّٕ َۜب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ َا ثٌُٛك لَب
ُ ُ ْؼ َش٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ِ ۜ ٌَّٕ اٍَٝا َػَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض اٌَّز
َ ١ٌََبس ا
ِ ّ ۜ ْظ َٰ٘زَا ثِ ْبٌ َذ
َْٚاة ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌؼَز
Ateşle yüzleştirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere şöyle denecek: “Cehennem gerçekmiş değil mi?”
“Evet, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş.” diye cevap verecekler. Allah da “Ayetleri görmezlikten gelmenize
karşılık tadın şu azabı.” diye karşılık verecek.
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(Nebe 78/30)

ذَ ُو ُْ ا َِّْل َػزَاثًب٠ا فٍََ ْٓ ٔ َ۪ضُٛلُٚفَز
Tadın bakalım; size daha ne azaplar tattıracağız!

(Kamer 54/49)

ء َخٍَ ْمَٕبُٖ ِثمَذَسْٟ ش
َ ًَّ أَِّب ُو
Biz, yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız.
(Şura 42/29)

َّ َ َِب ثَٚ ض
 ُْ اِرَاِٙ  َج ّْ ِؼٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ  َّب ِِ ْٓ َٓدَاث َّۜخِٙ ١ ۪ش ف
ِ اَٛ َََّّٰبرِ۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠ ۪شب ُء لَذ
ََٓ َ٠
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.

(Ahkaf 46/33)

ْْ َ  اٍَٝٓ َٰ  َّٓ ثِمَبدِس َػِٙ  ثِخ ٍَْ ِمٟ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاَ اٌَّز
ا ا َ َّْ هْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ َ ْؼ٠ ُْ ٌََٚ ض
َٓ
ش٠ ۪ء لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  أَُِّٗ َػٍَٰٝ َ ثٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ِ١ُ ْذ٠
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Kamer 54/50)

ص ِش
ِ َٚ  ََِٓب ا َ ِْ ُش ََٓٔب ا َِّْلَٚ
َ ادذَح َوٍَ ّْخ ِث ْبٌ َج
Emri bir kere veririz; göz kırpma gibidir.
(Hakka 69/13)

ادذَ ْۙح
ِ َٚ س َٔ ْفخَخٛ
ُّ ٌ اٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ِف
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,

(Hakka 69/14)

ً ادذَح
ِ ٍَِّ  ُدَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِججَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ض
ُ ذ ْاْلَ ْس
yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.
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(Hakka 69/15)

ُا ِل َؼ ْۙخَٛ ٌذ ْا
ِ لَ َؼَٚ  َِ ِئزْٛ ١َ َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

َ ْۙخ١ِ٘ اَٚ  َِئِزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّشم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Hakka 69/17)

َٓ
 ۜخ١َ ِٔ َِئِز ص َ َّبْٛ ٠َ ُْ ُٙ َلْٛ َػ َس ِثّ َه ف
َ  ْذ ِّ ًُ َػ ْش٠َ َٚ  ۜبَٙ ِ ا َ ْس ََٓجبئٍَٰٝ  ْاٌ ٍََّهُ َػَٚ
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.

(Hakka 69/18)

َخ١ِ ِِ ْٕ ُى ُْ خَبفَْٝ َْل ر َ ْخ َٰفُٛ َِئِز ر ُ ْؼ َشظْٛ َ٠
O’nun önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.

(Kamer 54/51)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِوشَٙ ََب َػ ُى ُْ ف١ٌَمَ ْذ ا َ ٍَْ٘ ْى ََٕٓب ا َ ْشَٚ
Sizin gibi nicelerini etkisiz hale getirdik; ibret alan yok mu?
(Tevbe 9/69)

ُْ ِٙ ِا ثِخ َََللُٛ َْلد ًۜا فَب ْعز َ ّْزَؼْٚ َ اَٚ  ًاْلَٛ ِْ َ ا َ ْوض َ َش اَٚ ً حَّٛ ُشذَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ل
َ َ ا اَُٛٔٓ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َوب٠ َ۪وبٌَّز
ۜ ظ
اٛ
ْ  ُخَٚ ُْ ِٙ َِٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ثِخ َََلل٠ ۪فَب ْعز َ ّْز َ ْؼز ُ ُْ ثِخ َََللِ ُى ُْ َو َّب ا ْعز َ ّْز َ َغ اٌَّز
ُ  خَبٞ ۪عز ُ ُْ َوبٌَّز
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
َ ِ َٰ ٌَٓئِ َه َدجُٚ۬ ُ ا
ْ ط
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشُٚ۬ ُ اَٚ ِاْل ِخ َشح
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi paylarından
yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa sizde kendi payınızdan o şekilde
yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa
gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar edenler işte onlardır.
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(Neml 27/52)

ۜ ُّ ٍَظ
َ خً ِث َّب٠َ ِٚ  ُْ خَبُٙ ُ رُٛ١ُفَ ِز ٍْ َه ث
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ َْٛ ََخً ٌِم٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا ا َِّْ فٛ
Çökmüş evleri oradadır; her şey yaptıkları yanlışlar yüzünden olmuştu. Bunda bilenler topluluğu için
bir ibret vardır.

(Kamer 54/52)

ُّ ُِٟٖ فٍَُٛء فَؼَٟ
اٌضثُ ِش
ْ  ُو ًُّ شَٚ
Yaptıkları her şey size gönderilen Zeburlardadır.
(Tevbe 9/70)

ْ
ََٓ٠ة َِ ْذ
ْ َ اَٚ ُ١
ِ ص َذب
َ ۪٘ َِ اِث َْٰشْٛ َلَٚ َدُّٛ َ صَٚ  َػبدَٚ حُٛٔ َِ ْٛ َ ُْ لِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ ُْ َٔجَب ُ اٌَّزِٙ َِأر٠ ُْ ٌََا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
ْ َ١ٌِ َُّللا
َُّْٛ ٍِ ظ
ِ َِّٕب١َ ُْ ثِ ْبٌجُٙ ٍُع
ِ ۜ  ْاٌ ُّإْ ر َ ِف َىبَٚ
ُ  ُْ ُسُٙ ْد اَرَز
د فَ َّب َوبَْ ه
َ ُا ا َ ْٔفَُٛٔٓ  ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
Öncekilerin haberleri; Nuh’un, Ad’ın, Semud’un halkının, İbrahim halkının, Medyen’lilerin ve altı üstüne
getirilmiş yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara o açık belgelerle gelmişlerdi. Allah onlara yanlış
yapmış değildir ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardı.

(Zuhruf 43/8)

ْ َ ُْ ثُٙ ْٕ ِِ َّشذ
ً ط
َٰ َِ َٚ شب
َ َ فَب َ ٍَْ٘ ْى ََٕٓب ا
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َِض َ ًُ ْاْلٝع
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.

(Kamer 54/53)

َ َ ش ُِ ْغز١ َو ۪جَٚ ش١ص ۪غ
طش
َ ًُّ  ُوَٚ
Küçük, büyük demeden hepsi yazılmıştır.
(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْش ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْج ِشٜبة َفز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ َ٠  َْلَٚ بظ ًش ۜا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َدٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َجذَٚ َٚ بَٙ ١ َٰشح ً ا ََِّْٓل ا َ ْدص١
َ ُغَبد ُِس٠ َْل
َ  َْل َو ۪جَٚ ً شح١
َ ۪صغ
ا َ َدذًا
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.
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(Yasin 36/12)

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

(Kamer 54/54)

 ْۙشَٙ ََٔٚ  َجَّٕبدٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
Kendilerini koruyanlar bahçelerde, ırmak kıyılarında dolaşacak,
(Hicr 15/45)

ۜ ُ ١ػ
ْٛ
ُ َٚ  َجَّٕبدٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.

(Hicr 15/46)

َٓ١ ِِ۪ٕ غ ََلَ َٰا
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
“Oralara esenlik ve güvenle girin” denmiştir.

(Hicr 15/47)

َٓ١ ٍ۪ع ُشس ُِزَمَب ِث
ُ ٍَٰٝ أًب َػَٛ س ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًّ ا ِْخُٚ
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕب َِب فَٚ
ِ صذ
Biz göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmış oluruz. Kardeşler halinde karşılıklı sedirler üzerindedirler

(Hicr 15/48)

َٓ١ب ِث ُّ ْخ َش ۪جَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘  َِبَٚ صت
ُّ َّ َ٠ َْل
َ َٔ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ غ
Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.

(Kamer 54/55)

ه ُِ ْمزَذِس١ ٍَِ۪ َص ْذق ِػ ْٕذ
ِ  َِ ْم َؼ ِذٟ ۪ف
Doğruluk meclisinde, ölçüleri koyan hükümdarın katında olacaklardır.
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(Maide 5/119)

َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌ ْٕفَ ُغ ا٠َ َُ ْٛ ٠َ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞ ُْ َجَّٕبد ر َ ْج ۪شُٙ ٌَ ُْ ۜ ُٙ ُص ْذل
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َػ ْٕ ُۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب ا َ َثذ ًۜا َسََٙٓ 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.”

(Maide 5/120)

ۜ
ش٠ ۪ء لَذَٟ
ِ اَٛ ََِّّٰ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ َّٓ ِٙ ١ ۪ َِب فَٚ ض
Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin yönetimi Allah’a aittir. O, her şeye bir ölçü koymuştur.
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