VAKIA SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانو ۪ع
ُ َا
َّ ٌب
ػٕم ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث َْ ِى
ىِٛ انو ِؽ
َّ ٍِ ًَ َٰ انو ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Vakıa 56/1)

ُذ ْان َٕا ِل َؼخ
ِ اِمَا َٔلَ َؼ
O olay olunca,
(Hakka 69/15)

ُذ ْان َٕا ِل َؼخ
ِ  ْٕ َي ِئ ٍن َٔلَ َؼَٛ َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

َخِْٛ َ ْٕ َيئِ ٍن َٔاٚ ٙ
َ َْ َٔا
ِ َّشم
َّ ذ ان
َ ِٓ ََ ًََٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Hakka 69/17)

َٓ
خَٛ َِ ْٕ َيئِ ٍن ص َ ًَبَٚ ُ َه ِثّ َك فَ ْٕلَ ُٓ ْى
َ  ْؾ ًِ ُم َػ ْوَٚ َٔ َٔ ْان ًَهَكُ َػ َٰهٗ ا َ ْه ََٓعبئِ َٓب
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.

(Hakka 69/18)

َخَِٛ ْٕ َيئِ ٍن ر ُ ْؼ َوظٌَُٕ ََل ر َ ْق َٰفٗ ِي ُْ ُك ْى فَبفٚ
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.
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(Vakıa 56/2)

ٌْ ِن َٕ ْلؼَزِ َٓب َكب ِمثَخ
َ َٛن
Olduğunda onu yalan sayan kimse kalmaz.

(Vakıa 56/3)

عخ َهافِ َؼخ
َ ِفَبف
O, kimini alçaltır, kimini de yükseltir.
(Yunus 10/26)

بة ْان َغَُّ ِۚ ِخ
ُ ص َؾ
ْ َ َ ْوْ َُك ُٔ ُعٕ َْ ُٓ ْى لَزَو َٔ ََل مِنَّخ ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك اٚ َبكَح َٔ ََلَُُٕٚا ْان ُؾ َْ َُٰٗ َٔ ِى
َ ٍَ ا َ ْؽٚ ِ۪نهَّن
ٌَُٔ َٓب فَب ِنلٛ ُْ۪ ْى ف
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet
ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

(Yunus 10/27)

بص ٍِۚى
ِ ّـَٔبِٛ َ
َّ َجُٕا ان
ّئ َ ٍخ ِث ًِضْ ِه َٓب َٔر َ ْو َْمُ ُٓ ْى مِنَّخ َيب َن ُٓ ْى ِيٍَ هِٛ ٍ
ِ َّللاِ ِي ٍْ َػ
َ د َع ََٓيا ُء
َ ٍَ َكٚ َ۪ٔانَّن
ْ  ِم ُيْٛ َّطؼًب ِيٍَ ان
َ ذ ُٔ ُعٕ ُْ ُٓ ْى ِل
ْ َٛ َكبَََّ ًََٓب ا ُ ْغ ِش
ٌَُٔ َٓب فَب ِنلٛ ۪به ُْ ْى ف
ُ ص َؾ
ْ َ ظ ِه ًًب ا ُ ۬ٔ َٰ َٓن ِئ َك ا
ِ ِۚ َُّبة ان
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah’tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Vakıa 56/4)

ض َه ًّعب
ِ اِمَا ُه َّع
ُ ذ ْاَلَ ْه
Ne zaman ki yer, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılır,
(Hac 22/1)

ىٛء َػ ۪ظْٙ ش
َ َب َػ ِخ
َّ بً ارَّمُٕا َهثَّ ُك ِۚ ْى ا ٌَِّ ىَ ْنيَ نَخَ ان
ُ َُُّّ َٓب انََٚٓب اَٚ
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.
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(Hac 22/2)

ْ ظ َؼ
ٖد َؽ ًْ ٍم َؽ ًْهَ َٓب َٔر َ َو
ِ ع ُغ ُك ُّم مَا
َ َ ذ َٔر
َ ظ َؼ ٍخ َػ ًََّٓب ا َ ْه
ِ  ْٕ َو ر َ َو ََْٔ َٓب ر َ ْن َْ ُم ُك ُّم ُي ْوَٚ
لٚ ۪شل
َ َِّللا
ُ ٍ َك َٰبهٖ َٔ َيب ُْ ْى ِث
ُ ًب
اة ه
َ ََ َك َٰبهٖ َٔ َٰن ِك ٍَّ َػن
َ َُّان
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah’ın azabı onları iyice sarar.

(Naziat 79/6)

ُاعفَخ
َّ ف
ُ َ ْٕ َو ر َ ْو ُعٚ
ِ انو
Şiddetli bir sarsıntının sarsacağı gün,

(Naziat 79/7)

ُانوا ِكفَخ
َّ رَزْ َجؼُ َٓب
Bir artçı sarsıntı olacaktır.

(Naziat 79/8)

اعفَخ
ِ َٔ َ ْٕ َيئِ ٍنٚ لُهُٕة
O gün, bazı kalpler hızla çarpacak,

(Naziat 79/9)

بهَْب فَب ِش َؼخ
ُ ص
َ ا َ ْث
Gözleri yere çakılacaktır.

(Zilzal 99/1)

ض ِى ْنيَ انَ َٓب
ِ َاِمَا ُى ْن ِين
ُ ذ ْاَلَ ْه
Yer, bütün şiddetiyle sarsılınca,

(Zilzal 99/2)

ض اَصْمَبنَ َٓب
ِ َٔا َ ْف َو َع
ُ ذ ْاَلَ ْه
Yer, ağırlıklarını atınca,

(Zilzal 99/3)

ُ َ
بٌ َيب نَ َٓ ِۚب
ِ ْ َٔلَب َل
َ َْ اَل
İnsan, “Bu yere ne olmuş!” deyince,
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(Zilzal 99/4)

ُ ّ ْٕ َي ِئ ٍن ر ُ َؾلَٚ
بهَْب
َ ِس ا َ ْف َج
Yer, bütün haberlerini o gün anlatacaktır.

(Zilzal 99/5)

ِثب َ ٌَّ َهث ََّك ا َ ْٔؽَٰ ٗ نَ َٓب
Çünkü senin Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.

(Vakıa 56/5)

َب
ِ َ
ًّ ذ ْان ِغ َجب ُل َث
َّ َُٔث
Dağlar paramparça olur,
(Mürselat 77/7)

اََِّ ًَب رُٕ َػل ٌَُٔ نَ َٕا ِلغ
Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

(Mürselat 77/8)

ُ فَ ِبمَا انُُّ ُغٕ ُو
ْ َ
ذ
َ ًِ غ
Yıldızlar söndürülünce,

(Mürselat 77/9)

ْ َ ًََٓب ُء فُ ِو َع
ذ
َّ َٔاِمَا ان
Gök açılınca,

(Mürselat 77/10)

ْ ََٔاِمَا ْان ِغجَب ُل َُ َِف
ذ
Dağlar parçalanıp savrulunca,

(Karia 101/1)

ُبه َػخ
ِ َا َ ْنم
Gümbürdeyen!
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(Karia 101/2)

ُبه َػ ِۚخ
ِ ََيب ْانم
Nedir o gümbürdeyen?

(Karia 101/3)

ُبه َػخ
َ َٔ ََٓيب ا َ ْك َٰه
ِ َك َيب ْانمٚ
Gümbürdeyenin ne olduğunu nereden bileceksin?

(Karia 101/4)

ُ  ُكَٚ  ْٕ َوَٚ
س
ِ ُٕاُ ْان ًَ ْجض
ِ بً َك ْبنفَ َو
ُ ٌَُّٕ ان
İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün,

(Karia 101/5)

ُ َٔر َ ُك
ُٕ
ِ ٌُٕ ْان ِغجَب ُل َك ْبن ِؼ ْٓ ٍِ ْان ًَ ُْف
Dağlar, rengârenk yünler gibi yayılmış olur.

(Vakıa 56/6)

ْ َفَ َكب
َذ َْ َجَٓب ًء ُي ُْ َجضًّب
Sonra yayılmış bir toz haline gelir;
(Nebe 78/17)

مَبرًبٛص ِم َكبٌَ ۪ي
ْ َ ْٕ َو ْانفَٚ ٌَِّ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.

(Nebe 78/18)

ٕه فَزَأْرٌَُٕ ا َ ْف َٕا ًعب
ُّ  انُِٙ ُْفَ ُـ فٚ َ ْٕ َوٚ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Nebe 78/19)

ْ ََ ًََٓب ُء فَ َكب
َذ اَث َْٕاثًب
ِ َٔفُزِ َؾ
َّ ذ ان
Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.
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(Nebe 78/20)

ْ َد ْان ِغ َجب ُل فَ َكب
ٍ َواثًب
ِ ّ َوِٛ ٍ
ُ َٔ
َ َذ
Dağlar yürütülmüş, toprağa karışmış olur.

(Vakıa 56/7)

ًَٔ ُك ُْز ُ ْى ا َ ْى َٔا ًعب ص َ َٰهضَخ
Siz, üç sınıf olursunuz:

(Vakıa 56/8)

 ًََُ ِخْٛ ًَ بة ْان
ُ ص َؾ
ُ ص َؾ
ْ َ  ًََُ ِخ ََٓيب اْٛ ًَ بة ْان
ْ َ فَب
Sağcılar, Ne mutlu o sağcılara!
(İsra 17/71)

 ْم َو ۫ ُؤٌَ ِكزَب َث ُٓ ْى َٔ ََلَٚ ُِّ۪ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َكً۪ٛ َٛ  ِكزَب َثُّ ِثٙ
ُ  ْٕ َو ََ ْلَٚ
ِ َبً ِث ِب َي
ٍ َُػٕا ُك َّم ا
َ ِبي ِٓ ِۚ ْى فَ ًَ ٍْ ا ُ ۫ٔر
ْ ُٚ
ً ۪ظهَ ًٌَُٕ فَز
لٛ
Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar
haksızlık yapılmamış olur.

(Beled 90/13)

فَ ُّك َهلَ َج ٍخ
Zor olan, hürriyetini kaybetmiş birini kurtarmaktır.

(Beled 90/14)

ْ ا َ ْٔ ا
 ْٕ ٍو م۪ ٘ َي َْغَ َج ٍخَٚ ٙ ِ۪غ َؼبو ف
Veya kıtlık gününde birinin karnını doyurmaktır.

(Beled 90/15)

 ًًب مَا َي ْم َوثَ ٍخٛ َ۪زٚ
Yakınlarından bir öksüzü
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(Beled 90/16)

ًُب مَا َيزْ َو َث ٍخٛا َ ْٔ ِي َْ ۪ك
Veya bitkin hale gelmiş bir çaresizi kurtarmaktır.

(Beled 90/17)

ص ْٕا ِث ْبن ًَ ْو َؽ ًَ ِخ
َّ ص ْٕا ِثبن
َ صج ِْو َٔر َ َٕا
َ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔر َ َٕاٚ ۪ص ُ َّى َكبٌَ ِيٍَ انَّن
Aynı zamanda inanıp güvenen, birbirine sabrı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden biri olmaktır.

(Beled 90/18)

 ًََُ ِخْٛ ًَ بة ْان
ُ ص َؾ
ْ َ ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ا
İşte sağcılar bunlardır.

(İnşikak 84/7)

ُِّ۪ ً۪ٛ َِٛ ِكزَبثَُّ ثٙ
َ ِفَب َ َّيب َي ٍْ ا ُ ۫ٔر
Kimin defteri sağından verilirse,

(İnşikak 84/8)

واٛ
ُ ٍ
ً َ۪ َٚ َبثًب
َ ت ِؽ
َ ُ َؾبٚ ف
َ َف
َ ْٕ َ
onun hesabı kolayca kapatılır,

(İnşikak 84/9)

َٓ ُ  ُْمَ ِهٚٔ
ٔها
ً ت ا َِٰنٗ ا َ ْْ ِهّ۪ َي َْ ُو
َ َ
eşi dostu arasına sevinç içinde döner.

(Vakıa 56/9)

بة ْان ًَ ْشـَٔ ًَ ِخ
ُ ص َؾ
ُ ص َؾ
ْ َ بة ْان ًَ ْشـَٔ ًَ ِخ ََٓيب ا
ْ َ َٔا
Solcular, Ne yazık o solculara!
(Beled 90/19)

بة ْان ًَ ْشـَٔ ًَ ِخ
ُ ص َؾ
ْ َ ب ِرَُب ُْ ْى اَٚ ٍَ َكفَ ُؤا ِث َٰبٚ َ۪ٔانَّن
Ayetlerimizi görmemekte direnenler de solculardır.
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(Beled 90/20)

صلَح
َ ْ ِٓ ْى ََبه ُيإْٛ ََػه
Onların üstünde kendilerini kuşatmış bir ateş bulunur.

(Hakka 69/25)

ّْ ِۚ َٛد ِكزَب ِث
َ ٔ۫ ُ  نَ ْى اٙ َُ۪زْٛ ََب نٚ َمُٕ ُلَٛ ِكزَبثَُّ ثِ ِش ًَب ِنّ۪ فٙ
َ َِٔا َ َّيب َي ٍْ ا ُ ۫ٔر
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ّْ ِۚ َٛ َِبث
َ َٔنَ ْى ا َ ْك ِه َيب ِؽ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

ََ ِۚخٛبظ
ِ ََز َ َٓب َكبْٛ ََب نٚ
ِ َذ ْانم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ّْ ِۚ َٛ َيب ِنُّ۪ٙ ََٓيب ا َ ْغ َُٰٗ َػ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ٍ ْه
ّْ ِۚ َٛ َِ طب
ُ ُّ۪ٙ َْهَ َك َػ
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ُُُِّٕفنُُِٔ فَغُه
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ُُِّٕصه
َ ىٛ
َ ص ُ َّى ْان َغ ۪ؾ
Sonra alevli ateşte kızartın!
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(Hakka 69/32)

ً ٍ ْجؼٌَُٕ م َِها
ُ  ٍِ ْه َِهَ ٍخ مَ ْهٙ ۪ص ُ َّى ف
ُِٕػب فَب ٍْهُ ُك
َ ػ َٓب
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(Hakka 69/33)

ىِٛ بّٰللِ ْان َؼ ۪ظ
ُإْ ِي ٍُ ِث هٚ اََُِّّ َكبٌَ ََل
O, Yüce Allah’a güvenmezdi.

(Hakka 69/34)

َ ٗط َػ َٰه
ٍٛ
ُّ  ُؾَٚ َٔ ََل
ِ غ َؼ ِبو ْان ًِ َْ ۪ك
Çaresiz birini doyurmaya özendirmezdi.

(Hakka 69/35)

ىً۪ٛ َ ْٕ َو َْٰ َُُٓب َؽٌْٛ نَُّ ْان
َ َٛفَه
Bugün burada onun bir can yoldaşı da

(Hakka 69/36)

َ َٔ ََل
ٍٛ
ٍ ۪غ َؼبو ا ََِّل ِي ٍْ ِغَْه
kanlı irin dışında yiyeceği de olmaz.

(İnşikak 84/10)

َ  ِكزَب َثُّ َٔ ََٓها َءٙ
ِ۪ ظ ْٓ ِو
َ َِٔا َ َّيب َي ٍْ ا ُ ۫ٔر
Kimin defteri de arka tarafından verilirse,

(İnşikak 84/11)

ٕها
ُ  ْلَٚ ف
ً ُػٕ صُج
َ َف
َ ْٕ َ
O da yok olmak için yalvarır.

(Vakıa 56/10)

ٌََُٕب ِثم
َّ َب ِثمٌَُٕ ان
َّ َٔان
Bir de önde gidenler var; hep önde gidenler!
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(Fatır 35/32)

َ َُب ِي ٍْ ِػ َجب ِكَ َِۚب فَ ًِ ُْ ُٓ ْىْٛ َطف
َ ص
ص ِۚل َٔ ِي ُْ ُٓ ْى
ْ ٍَ اٚ ۪بة انَّن
ِ َ ظب ِنى ِنَُ ْفَ ۪ ِِّۚ َٔ ِي ُْ ُٓ ْى ُي ْمز
َ َ ص ُ َّى ا َ ْٔ َهصَُْب ْان ِكز
وٛ
ْ ََّللاِ َٰم ِن َك ُْ َٕ ْانف
ِ  َْواٍٛب ِثك ِث ْبن َق
د ِث ِب ْم ٌِ ه
ُ ع ُم ْان َك ۪ج
َ
Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri Allah'ın izniyle bu Kitaba mirasçı yaparız. Onlardan kimi kendine
kötülük yapar, kimi orta yolda gider, kimi de iyilikler konusunda en önde olur. İşte büyük üstünlük en önde
olmaktır.

(Müminun 23/57)

ٌَُٕ ِخ َه ِثّ ِٓ ْى ُي ْش ِفمَٛ ٍَ ُْ ْى ِي ٍْ َف ْشٚ ۪ا ٌَِّ انَّن
Rablerine saygılarından dolayı hassas davranan,

(Müminun 23/58)

ٌَُُُٕإْ ِيٚ د َهثِّ ِٓ ْى
ِ َبٍَٚ ُْ ْى ثِ َٰبٚ َ۪ٔانَّن
Rablerinin ayetlerine inanan,

(Müminun 23/59)

ٌَُٕ ْش ِو ُكٚ ٍَ ُْ ْى ِث َو ِثّ ِٓ ْى ََلٚ َ۪ٔانَّن
Rablerine ortak koşmayan,

(Müminun 23/60)

ٌَُٕاعؼ
ِ ُإْ رٌَُٕ ََٓيب َٰار َ ْٕا َٔلُهُٕثُ ُٓ ْى َٔ ِعهَخ اَََّ ُٓ ْى ا َِٰنٗ َه ِثّ ِٓ ْى َهٚ ٍَٚ َ۪ٔانَّن
Rablerinin huzuruna dönecekleri için verdiklerini, içlerinde Allah korkusunu duyarak verenler var ya;

(Müminun 23/61)

َٓ
ٌٍَُٕب ِثم
ِ  َْواٛ ْان َقِٙبهػٌَُٕ ف
َ د َٔ ُْ ْى نَ َٓب
َ ُٚ ا ُ ۬ٔ َٰنئِ َك
ِ َ
İşte iyiliklerde yarışanlar onlardır. Onlar bu konuda hep öndedirler.

(Naziat 79/1)

د غ َْولًب
ِ بى َػب
ِ ََُّٔان
Kökten çözüm getirenler,

(Naziat 79/2)

ً د ََ ْش
َ َٔانَُّب ِش
طب
ِ طب
İşini zevkle yapanlar,
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(Naziat 79/3)

ٍ ْج ًؾب
ِ َب ِث َؾب
َّ َٔان
َ د
Kolayca iş başaranlar,

(Naziat 79/4)

ٍ ْجمًب
ِ َب ِثمَب
َّ فَبن
َ د
Yarıştıkça yarışanlar,

(Vakıa 56/11)

ِۚ ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ْان ًُمَ َّوث
ٌَُٕ
Onlar, her türlü ikramın yakınına alınırlar.

(Vakıa 56/12)

ىِٛ د انَُّ ۪ؼ
ِ  َعَُّبٙ ۪ف
Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar.
(Yunus 10/9)

به
ِ صب ِن َؾب
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َػ ًِهُٕا انٚ ۪ا ٌَِّ انَّن
ُ َٓ َْ َ ًَبَِ ِٓ ِۚ ْى ر َ ْغ ۪و٘ ِي ٍْ ر َ ْؾزِ ِٓ ُى ْاَلٚ ِٓ ْى َهثُّ ُٓ ْى ِث ۪بٚ َ۪ ْٓلٚ د
ىِٛ د انَُّ ۪ؼ
ِ  َعَُّبٙ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, Rableri doğruya yöneltecektir. Nimet dolu cennetler içinde etraflarından
ırmaklar akacaktır.

(Hac 22/56)

ىِٛ د انَُّ ۪ؼ
ِ  َعَُّبٙ ۪د ف
ِ صب ِن َؾب
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َػ ًِهُٕا انٚ َُ۪ ُٓ ْى فَبنَّنْٛ ََ ْؾ ُك ُى ثٚ َِ ْٕ َيئِ ٍن ِ هّٰللٚ ُا َ ْن ًُ ْهك
O gün tüm yetki (hâkimiyet), yalnız Allah’ındır; aralarındaki kararı o verecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş
yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.

(Lokman 31/8)

ىِٛ د نَ ُٓ ْى َعَُّبدُ انَُّ ۪ؼ
ِ صب ِن َؾب
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َػ ًِهُٕا انٚ ۪ا ٌَِّ انَّن
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanların payına düşen de nimetlerle dolu bahçelerdir.
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(Lokman 31/9)

ُ َّللاِ َؽمًّب َٔ ُْ َٕ ْان َؼ ۪ي
 ُىٛي ْان َؾ ۪كٚ
 َٓب َٔ ْػلَ هٛ ٍَ۪ فٚ ۪فَب ِنل
Allah’ın gerçekleşecek sözü gereği orada ölümsüz olurlar. O; güçlüdür ,doğru karar verir.

(Vakıa 56/13)

ٍَٛ ۪صُهَّخ ِيٍَ ْاَلَ َّٔن
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

َٰ ْ ٍَم ِيٛ َ۪ٔلَه
ٍَٚاَل ِف ۪و
Birazı da sonrakilerdendir.

(Vakıa 56/15)

ظََٕ ٍخ
ُ ْٕ ٍ ُو ٍه َي
ُ َٗػ َٰه
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

ٍَٛ ۪ َٓب ُيزَمَب ِثهْٛ ٍََ َػهُٛيز َّ ِك ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Vakıa 56/17)

ُ َٚ
ٌَُٔ ِٓ ْى ِٔ ْنلَاٌ ُيقَهَّلْٛ َٕف َػه
ُ ط
Ölümsüz genç erkek hizmetçiler çevrelerinde dolaşır durur.
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(Vakıa 56/18)

ٍٛ
ٍ ثِب َ ْك َٕا
ٍ كَ َٔ َكأ ْ ًٍ ِي ٍْ َي ۪ؼٚة َٔاَثَ ۪به
Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle gelir giderler.
(İnsan 76/15)

َ َُٚٔ
ْ َة َكب
واٚ
َّ َِ ٍخ ِي ٍْ فَِٛ ِٓ ْى ثِ َٰبْٛ َبف َػه
ٍ ع ٍخ َٔا َ ْك َٕا
ُ ط
َ َذ لَ َٕ ۪اه
Çevrelerinde gümüş kaplar, billurlaşmış bardaklar dolaştırılır.

(İnsan 76/16)

واٚ
َّ ِو ِي ٍْ فٚ
ً ۪ع ٍخ لَل َُّهَْٔب ر َ ْمل
َ لَ َٕ ۪اه
Her biri, gümüşten billurlaştırılmıştır. İçecekleri miktarı kendileri belirlerler.

(İnsan 76/17)

ِۚ ً ٍب َكبٌَ ِييَ ا ُع َٓب ىَ َْ َغ ۪ج
لٛ
ً ْ  َٓب َكأٛ ُ۪ َْمَ ٌَْٕ فَٚٔ
Zencefil katkılı sular, kendilerine bardakla sunulur.

(İnsan 76/18)

ً َ ۪ج
لٛ
َ ٍ ْه
َ ًَٗ ه
َ ُ  َٓب رٛ ًُ۪ب فْٛ َػ
Su, Selsebil adı verilen bir pınardan alınır.

(Vakıa 56/19)

ٌَُُٕ ُْ ِيفٚ صلَّػٌَُٕ َػ ُْ َٓب َٔ ََل
َ ُٚ ََل
İçtikleri, ne başlarını ağrıtır ne de sarhoş olurlar.
(Saffat 37/46)

ِۚ به ۪ث
َّ عَٓب َء نَنَّحٍ ِنه
ٍَٛ
َ ْٛ َث
ِ ش
İçenlere zevk veren beyaz renkli içkiler.

(Saffat 37/47)

ٌَُُٕ ُْيَ فٚ ػ ُْ َٓب
َ  َٓب غ َْٕل َٔ ََل ُْ ْىٛ ََ۪ل ف
Onlarda ne baş ağrıtıcı bir şey bulunur ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.
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(Vakıa 56/20)

ٌَٔ َُّوَٛز َ َقٚ َٔفَب ِك َٓ ٍخ ِي ًَّب
Beğendikleri meyveler,

(Vakıa 56/21)

َ َٔنَ ْؾ ِى
ٌَُٕٓ َ َ ْشزٚ  ٍْو ِي ًَّبٛغ
Canlarının çektiği kuş etleri ile,

(Vakıa 56/22)

ٍَٛٔ ُؽٕه ۪ػ
İri gözlü güzeller.

(Vakıa 56/23)

ٌٕ
ِ ِۚ َُُكب َ ْيضَب ِل انهُّإْ نُ ۬ ِإ ْان ًَ ْك
Her biri, sedefinde saklı inciler gibi…
(Saffat 37/48)

َّ ُبص َواد
ٍٛف ۪ػ
ِ انط ْو
ِ ََٔ ِػ ُْلَ ُْ ْى ل
Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü güzeller olur.

(Saffat 37/49)

ٌُُْٕط َي ْكََٛكبَََّ ُٓ ٍَّ ث
Onlar gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.
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(Vakıa 56/24)

ٌََُٕ ْؼ ًَهٚ َع ََٓيا ًء ثِ ًَب َكبَُٕا
Bunlar, önde gidenlerin yaptıklarına karşılıktır.

(Vakıa 56/25)

 ًًبٛ ۪ َٓب نَ ْغ ًٕا َٔ ََل رَأْصٛ َ۪ َْ ًَؼٌَُٕ فٚ ََل
Orada boş söz ve kendilerini rahatsız eden bir şey de işitmezler,

(Vakıa 56/26)

ً ۪ا ََِّل ل
ٍ َل ًيب
َ ٍ َل ًيب
َ لٛ
İşittikleri sadece “Selam, selam” sözleridir.
(Nebe 78/35)

 َٓب نَ ْغ ًٕا َٔ ََل ِكنَّاثً ِۚبٛ َ۪ َْ ًَؼٌَُٕ فٚ ََل
Orada ne bir boş söz ne de yalan işiteceklerdir.

(Nebe 78/36)

ََٓ َع ََٓيا ًء ِي ٍْ َه ِثّ َك َػ
َبثًب
َ طب ًء ِؽ
Bu, Rabbinin, işe göre hesaplanmış ödülüdür.

(Vakıa 56/27)

ٍٛ
ُ ص َؾ
ُ ص َؾ
ْ َ ٍ ََٓيب اٛ
ْ َ َٔا
ِ ً۪ َٛبة ْان
ِ ً۪ َٛبة ْان
Sağcılara gelince; ne mutlu sağcılara!
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(Vakıa 56/28)

عٕ ٍك
ُ  ٍِ ْل ٍه َي ْقٙ ۪ف
Onlar da dikensiz sedir ağaçları,

(Vakıa 56/29)

َ َٔ
عٕ ٍك
ُ ُْ غ ْهؼٍ َي
Salkım salkım muz ağaçları arasında,

(Vakıa 56/30)

َٔ ِظ ٍّم َي ًْلُٔ ٍك
Uzayıp giden gölgeliklerde,

(Vakıa 56/31)

ة
ٍ َٕٔ ََٓيبءٍ َي َْ ُك
Akarsu boylarında,

(Vakıa 56/32)

و ٍحٛ
َ َ۪ٔفَب ِك َٓ ٍخ َكض
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َي ْم
طٕ َػ ٍخ َٔ ََل َي ًُُْٕ َػ ٍخ
Tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında,
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(Sad 38/54)

ا ٌَِّ َْٰنَا نَ ِو ْىلَُُب َيب نَُّ ِي ٍْ ََفَب ٍِۚك
Bu rızık bizdendir; tükenecek değildir.

(Vakıa 56/34)

َٔفُ ُو ٍُ َي ْوفُٕ َػ ٍخ
Dayalı döşeli, yüksek yerlerde olacaklardır.

(Vakıa 56/35)

شب ًء
ََٓ َْ ِاِ َََّٓب ا َ َْشَأََْب ُْ ٍَّ ا
Biz onları çok iyi yetiştirdik.

(Vakıa 56/36)

بها
ً فَ َغؼَ ْهَُب ُْ ٍَّ ا َ ْث َك
Her birini birer bakire kıldık.

(Vakıa 56/37)

ػ ُوثًب اَرْ َواثًب
ُ
Güzel konuşurlar ve birbirleriyle yaşıttırlar.

(Vakıa 56/38)

ٍٛ
ْ ََِل
ِ ص َؾب
ِ ً۪ َٛة ْان
Bütün bunlar sağcılar içindir.
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(Vakıa 56/39)

ٍَٛ ۪صُهَّخ ِيٍَ ْاَلَ َّٔن
Bir kısmı eskilerden,

(Vakıa 56/40)

َٰ ْ ٍََٔصُهَّخ ِي
ٍَٚاَل ِف ۪و
Bir kısmı da sonrakilerdendir.

(Vakıa 56/41)

ّ ِ بة ان
ّ ِ بة ان
بل
ُ ص َؾ
ُ ص َؾ
ْ َ ش ًَب ِل ََٓيب ا
ْ َ َٔا
ِ ًَ ش
Solculara gelince; ne yazık uğursuz olan o kimselere!

(Vakıa 56/42)

ىٍٛ ً۪ ٕو َٔ َؽ
ٍ ًُ ٍ
َ ٙ ۪ف
Zehirli yerde, kaynar sular arasında,

(Vakıa 56/43)

ٕو
ٍ ًُ  ْؾَٚ ٍْ َٔ ِظ ٍّم ِي
Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.
(Duhan 44/10)

ٍٛ
َّ  انَِٙ ْٕ َو رَأْرٚ ْبهر َ ِمت
ْ َف
ٍ َبٌ ُي ۪ج
ٍ َ ًََٓب ُء ثِلُف
Üstlerini açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.
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(Duhan 44/11)

ىٛ ۪ػنَاة اَن
َ بً َْٰنَا
َ َُّ ْغشَٗ انَٚ
O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!

(Vakıa 56/44)

ىٍٚ به ٍك َٔ ََل َك ۪و
ِ َََل ث
Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

(Vakıa 56/45)

ِۚ ۪اََِّ ُٓ ْى َكبَُٕا لَ ْج َم َٰم ِن َك ُيزْ َوف
ٍَٛ
Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı.
(Sebe 34/34)

ٌَٔو ا ََِّل لَب َل ُيزْ َوفُٕ ََْٓب اََِّب ِث ًََٓب ا ُ ْه ٍِ ْهز ُ ْى ِثّ۪ َكبفِ ُوٚ
َ َٔ ََٓيب ا َ ْه
ٍ ۪ ٍخ ِي ٍْ ََنَٚ  لَ ْوٙ ٍ۪ ْهَُب ف
Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen şeyleri görmek
istemiyoruz."

(Sebe 34/35)

ٍََٛٔلَبنُٕا َ َْؾ ٍُ ا َ ْكض َ ُو ا َ ْي َٕ ًاَل َٔا َ ْٔ ََلكًا َٔ َيب َ َْؾ ٍُ ِث ًُ َؼنَّ ۪ث
Bir de şunu derler: "Malları çok olanlar biziz, evladı çok olan da. Biz azap görecek de değiliz."

(Duhan 44/47)

ىِِٛۚ اء ْان َغ ۪ؾ
ِ ََٕٓ ٍ
َ ُٗفنُُِٔ فَب ْػزِهُُِٕ ا َِٰن
“Tutun onu! Kaldırın da şu alevli ateşin ortasına atın!

(Duhan 44/48)

ىِٛ ً۪ ة ْان َؾ
ُ ص ُ َّى
ِ صجُّٕا فَ ْٕقَ َهأْ ٍِّ۪ ِي ٍْ َػنَا
Sonra da başından aşağı kaynar su dökme cezasına çarptırın.
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(Duhan 44/49)

ُ ذ ْان َؼ ۪ي
 ُىٚي ْان َك ۪وٚ
َ َْ َ مُ ِۚ ْق اََِّ َك ا
Tat bu azabı; hani sen çok üstün ve çok değerlisin ya!

(Duhan 44/50)

ٌَٔا ٌَِّ َْٰنَا َيب ُك ُْز ُ ْى ِثّ۪ ر َ ًْز َ ُو
İşte bu ceza, dünyadayken bir türlü inanamadığınız şeydir.”

(Vakıa 56/46)

ىِِٛۚ ش ْان َؼ ۪ظ
ِ ُْ ص ُّؤٌَ َػهَٗ ْان ِؾ
ِ ُٚ َٔ َكبَُٕا
Israrla büyük günahları işler dururlardı,

(Vakıa 56/47)

َ َمُٕنٌَُٕ اَئِنَا ِيزَُْب َٔ ُكَُّب ر ُ َواثًب َٔ ِػٚ َٔ َكبَُٕا
ٌَُٕظب ًيب َءاََِّب نَ ًَ ْجؼُٕص
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,

(Vakıa 56/48)

ٌَُٕا َ َٔ َٰاثََٓب ۬ ُؤََب ْاَلَ َّٔن
“Eski atalarımız da mı kalkacak!” derlerdi.

(Vakıa 56/49)

َٰ ْ َٔ ٍَٛ ۪لُ ْم ا ٌَِّ ْاَلَ َّٔن
ٍَٚاَل ِف ۪و
Onlara şimdiden de ki “Evet, eskiler de sonrakiler de,
(Saffat 37/17)

ٌَُٕا َ َٔ َٰا َثَٓب ۬ ُؤََب ْاَلَ َّٔن
Geçmiş büyüklerimiz de mi kalkacak?”
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(Saffat 37/18)

ِۚ اف ُو
ٌَٔ
ِ َلُ ْم ََ َؼ ْى َٔا َ َْز ُ ْى ك
De ki: “Evet! Hem de siz alçaltılmış bir halde olacaksınız."

(Vakıa 56/50)

ٕو
ِ مَبٛنَ ًَ ْغ ًُٕػٌَُٕ ا َِٰنٗ ۪ي
ٍ َُ ْٕ ٍو َي ْؼهٚ د
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”
(Kaf 50/43)

وٛ
ُ َُب ْان ًَ ۪صْٛ َذُ َٔاِنً۪ٛ ََُٔ ٙ
۪ اََِّب َ َْؾ ٍُ َُ ْؾ
Hayat veren ve öldüren Biziz; dönüşünüz de Bizedir.

(Kaf 50/44)

وَ۪ٛ َٚ َُبْٛ َػب َٰم ِن َك َؽ ْشو َػه
َ َ َ ْٕ َو رٚ
ً ض َػ ُْ ُٓ ْى ٍِ َوا
ُ شمَّ ُك ْاَلَ ْه
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(Vakıa 56/51)

ٌَُٕعبنٌَُّٕ ْان ًُ َك ِنّث
ََّٓ ُّ َٓب انَٚص ُ َّى اََِّ ُك ْى ا
Siz, ey yoldan çıkmış yalancılar!

(Vakıa 56/52)

ٕو
َ ٍْ َ ََٰل ِكهٌَُٕ ِي
ٍ ُّش َغ ٍو ِي ٍْ ىَ ل
Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.
(Saffat 37/64)

ىِٛ ص ِم ْان َغ ۪ؾ
َ اََِّ َٓب
ْ َ  اَٙٓ ۪ش َغ َوح ر َ ْق ُو ُط ف
O, Cehennem’in dibinde biten bir ağaçtır.
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(Saffat 37/65)

َ
َّ ً ان
ٍٛ
۪ َٛ ش
ُ غ ْهؼُ َٓب َكبَََُّّ ُه ۫ ُؤ
ِ بغ
Her bir tomurcuğu sanki bir şeytan başı gibi.

(Duhan 44/43)

َّ د
ٕو
َ ٌَِّ ا
َ ش َغ َو
ِ ُّانيل
O zakkum ağacı var ya;

(Duhan 44/44)

َ
ىِِٛۚ ۪غ َؼب ُو ْاَلَص
Günaha dalanların yiyeceği olan ağaç...

(Duhan 44/45)

ُ ُ ْانجِٙ فٙ َ۪ ْغهٚ َك ْبن ًُ ْٓ ِۚ ِم
ٌٕ
ِ ط
Erimiş maden gibidir. Karınlarda kaynayacaktır.

(Duhan 44/46)

ىِٛ ً۪  ِ ْان َؾَٙكغ َْه
Sıcak suyun kaynaması gibi…

(Vakıa 56/53)

ِۚ ط
ُ ُفَ ًَب ِن ۫ ُإٌَ ِي ُْ َٓب ْانج
ٌَٕ
Karnınızı onunla dolduracaksınız.

(Vakıa 56/54)

ىِِٛۚ ً۪  ِّ ِيٍَ ْان َؾْٛ ََبهثٌَُٕ َػه
ِ فَش
Üzerine kaynar su içeceksiniz.
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(Vakıa 56/55)

ُ ٌََُٕبهث
ىِٛ ۪ٓ ة ْان
َ ش ْو
ِ فَش
Susuzluktan yanıp kavrulmuş kimseler gibi içeceksiniz.

(Vakıa 56/56)

ٍٚ
ِ َّ ْٕ َو ان ۪لٚ َْٰنَا َُ ُينُ ُٓ ْى
Bu, solcuların hesap verme günü ağırlanma biçimidir.

(Vakıa 56/57)

ٌَُٕص ِلّل
َ ُ َ َْؾ ٍُ َفهَ ْمَُب ُك ْى فَهَ ْٕ ََل ر
Sizi yaratan biziz. Bütün bunların doğru olduğunu keşke kabullenseydiniz.

(Vakıa 56/58)

ًٌَُُْٕ ُ ز ُ ْى َيب رْٚ َ اَفَ َوا
Boşalttığınız meniye hiç baktınız mı?
(Tarık 86/5)

ُ ُْ َٛ فَ ْه
ُ َ
َبٌ ِي َّى ُف ِهك
ِ ْ ظ ِو
َ َْ اَل
İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

(Tarık 86/6)

ك
ٍ ُِف ِهكَ ِي ٍْ ََٓيبءٍ كَاف
İleri giden bir sudan yaratılmıştır.

(Tarık 86/7)

ت
ُّ  ٍِْ انٛ ْق ُو ُط ِي ٍْ َثَٚ
ِ ت َٔانز َّ ََٓوا ِئ
ِ ص ْه
O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar.

23

(Tarık 86/8)

اََُِّّ َػ َٰهٗ َه ْع ِؼّ۪ نَمَبكِه
Allah ona, geri dönme gücü verir.

(Vakıa 56/59)

ٌََُٕءا َ َْز ُ ْى ر َ ْقهُمَََُُّٕٓ ا َ ْو َ َْؾ ٍُ ْانقَب ِنم
Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?
(Tur 52/35)

َ  ِْوٛا َ ْو ُف ِهمُٕا ِي ٍْ َغ
ٌَُٕءٍ ا َ ْو ُْ ُى ْانقَب ِنمْٙ ش
Onlar yoktan mı yaratıldılar yoksa yaratan kendileri mi?

(Tur 52/36)

ٌَُُُٕٕ ِلٚ ض َث ْم ََل
ِ ا َ ْو َفهَمُٕا انًَََّٰ َٕا
َ ِۚ د َٔ ْاَلَ ْه
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.

(Vakıa 56/60)

ٍَٛ ۪د َٔ َيب َ َْؾ ٍُ ِث ًَ َْجُٕل
َ ْٕ ًَ َُ ُك ُى ْانْٛ ََ َْؾ ٍُ لَل َّْهََب ث
Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

(Vakıa 56/61)

ًٌَُٕ َ َيب ََل ر َ ْؼهٙ َ۪ػ َٰ َٓهٗ ا َ ٌْ َُجَ ِلّ َل ا َ ْيضَبنَ ُك ْى ََُٔ ُْ ِشئ َ ُك ْى ف
Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için
yazdık.
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(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ انَُّ ْشبَح
ُ َْ ض فَب
ُ ُ ُْ ِشٚ َُّللا
اَل ِف َوح َ ا ٌَِّ ه
ْف ثَلَا َ ْانق َْهكَ ص ُ َّى ه
ِ  ْاَلَ ْهٙؤا ِفٛ
ُ ٍ۪ لُ ْم
ََّللا
َ ٛظ ُؤا َك
وِٚۚ ۪ءٍ لَلْٙ ش
َ َػ َٰهٗ ُك ِّم
De ki: “Yeryüzünde gezin de Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Necm 53/47)

ٖ ِّ انَُّ ْشبَح َ ْاَلُ ْف َٰوْٛ ََٔا َ ٌَّ َػه
Ahiretteki yapısını oluşturmak da O’nun işidir.

(Vakıa 56/62)

ٌََٔٔنَمَ ْل َػ ِه ًْز ُ ُى انَُّ ْشبَح َ ْاَلُ ۫ٔ َٰنٗ فَهَ ْٕ ََل رَنَ َّك ُو
Şimdiki yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke elinizdeki bilgileri kullanıp da aklınızı başınıza alsanız?
(Zuhruf 43/61)

ىٛ ۪ص َواغ ُي َْزَم
َّ َٔاََُِّّ نَ ِؼ ْهى ِنه
ِ ٌٕ َْٰنَا
ِ َُب َػ ِخ فَ َل ر َ ًْز َ ُو ٌَّ ِث َٓب َٔار َّ ِجؼ
Muhakkak ki İsa, yeniden diriliş için bir bilimdir. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana uyun; doğru yol
budur.

(Vakıa 56/63)

ٌَُٕز ُ ْى َيب ر َ ْؾ ُوصْٚ َ اَفَ َوا
Yaptığınız tarıma da baktınız mı?
(Enam 6/141)

َّ َٔ د َٔانَُّ ْق َم
ُُّع ُي ْقز َ ِهفًب ا ُ ُكه
ٍ  َْو َي ْؼ ُؤشَبٛد َٔ َغ
ٍ د َي ْؼ ُؤشَب
ٍ شب َ َعَُّب
َ َْ َ َٔ ُْ َٕ انَّن۪ َٓ٘ ا
َ اني ْه
َّ َٔ
َ ْٕ َوٚ َُّّ َْو ُيزَشَبثِ ٍّ ُكهُٕا ِي ٍْ ص َ ًَ ِوِ۪ َٓ اِ َٓمَا اَصْ ًَ َو َٔ َٰارُٕا َؽمٛانو َّيبٌَ ُيزَشَبثِ ًٓب َٔ َغ
ُّ َٔ ٌَُٕزْٚ اني
ٍَٛ ُ۪ ِؾتُّ ْان ًُ َْ ِوفٚ صبك ۪ ِِ۪ۘ َٔ ََل ر ُ َْ ِوفُٕا اََُِّّ ََل
َ َؽ
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri
ve narları var eden O’dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O’nun hakkını verin. Sakın
saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.
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(Rad 13/4)

َ ض ِل
َ َٔ ٌص ُْ َٕا
 ُْوٛغ
ٍ طغ ُيز َ َغب ِٔ َهاد َٔ َعَُّبد ِي ٍْ ا َ ْػَُب
ِ  ْاَلَ ْهَٙٔ ِف
ِ مٛة َٔىَ ْهع ََٔ َ۪ق
ٍ بَٚ  َٰم ِن َك َ ََٰلٙ ۪ ْاَلُ ُك ِم ا ٌَِّ فٙط ِف
د
ّ ِ َاؽ ٍ۠ ٍل ََُٔف
ِ َٔ ٍُ َْ َٰمٗ ِث ًََٓبءٚ ٌا
ٍ ع َٓب َػ َٰهٗ َث ْؼ
َ ع ُم َث ْؼ
ِ
ٍ َٕ ُْ ص
ٌَُٕ ْؼ ِمهَٚ ِنمَ ْٕ ٍو
Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır. Hepsi de
bir su ile sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını kullanan bir topluluk için
ayetler vardır.

(Vakıa 56/64)

َّ ٍُ ػََٕ َُّٓ ا َ ْو َ َْؾ
ٌَُٕاني ِاهػ
ُ َءا َ َْز ُ ْى ر َ ْي َه
O bitkileri bitiren siz misiniz, yoksa biz mi bitiriyoruz?
(Neml 27/60)

اد َث ْٓ َغ ِۚ ٍخ
ِ ا َ َّي ٍْ َفهَكَ انًَََّٰ َٕا
َ َبء ََٓيب ِۚ ًء فَب َ َْ َجزَُْب ِثّ۪ َؽ َٓلَا ِئكَ م
َّ ض َٔا َ َْيَ َل نَ ُك ْى ِيٍَ ان
ِ ًََٓ َ
َ د َٔ ْاَلَ ْه
َ َيب َكبٌَ نَ ُك ْى ا َ ٌْ ر ُ ُْجِزُٕا
ٌَُٕ ْؼ ِلنَٚ َّللاِ َث ْم ُْ ْى لَ ْٕو
ش َغ َوَْب َءا َِٰنّ َي َغ ه
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren hiç iyi olmaz
mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar
yoldan ayrılmış bir halktır.

(Secde 32/27)

ُ َ
ػب رَأ ْ ُك ُم ِي ُُّْ ا َ َْ َؼب ُي ُٓ ْى
ً ض ْان ُغ ُو ِى فَُُ ْق ِو ُط ِثّ۪ ىَ ْه
ُ ََ  َو ْٔا اَََّبَٚ ا َ َٔنَ ْى
ِ ٕق ْان ًََٓب َء اِنَٗ ْاَلَ ْه
ٌَْٔص ُو
ُ َُٔا َ َْف
ِ ُجٚ َ ُٓ ْى اَفَ َل
Görmezler mi ki, kuru toprağa suyu gönderip hayvanlarının ve kendilerinin yediği bitkileri çıkarmaktayız. Bunu
kavrayamıyorlar mı?

(Vakıa 56/65)

َ َطب ًيب ف
َ شب ُء نَ َغ َؼ ْهَُبُِ ُؽ
ََٓ ََ ْٕ َن
ٌَُٕٓ ظ ْهز ُ ْى رَفَ َّك
Onları kuru ota dönüştürmeye gerek görsek dönüştürürüz, o zaman da şaşırıp kalırsınız.
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(Yunus 10/24)

َ بفز َ َه
ْ بء َف
أ ْ ُك ُمَٚ ض ِي ًَّب
َّ ب َك ًََٓبءٍ ا َ َْيَ ْنَُبُِ ِيٍَ انَٛ َْ ُّٕ ِح انلَٰٛ اََِّ ًَب َيض َ ُم ْان َؾ
ِ ًََٓ َ
ِ ػ ِثّ۪ ََ َجبدُ ْاَلَ ْه
َ َٔ َذ
َّ َٔ ض ُى ْف ُوفَ َٓب
ْ َُّٚاى
ٌَٔظ ٍَّ ا َ ْْهُ ََٓٓب اَََّ ُٓ ْى لَبك ُِه
ِ َبً َٔ ْاَلَ َْ َؼب ُو َؽزَٓهٗ اِمََٓا ا َ َفن
ُ د ْاَلَ ْه
ُ َُّان
ص ُم
ّ ِ َلًا َكب َ ٌْ نَ ْى ر َ ْغٍَ ِث ْبَلَ ْي ٌِ َك َٰن ِن َك َُفٛبها فَ َغ َؼ ْهَُبَْب َؽ ۪ص
ً َٓ ََ ْٔ َ  ًْل اَٛ ََٓٓب ا َ ْي ُوََب نٛ ََٓٓب ا َ َٰرْٛ ََػه
َٰ ْ
ٌَٔزَفَ َّك ُوَٚ د ِنمَ ْٕ ٍو
ِ بَٚ اَل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve en’amın beslendiği bitkiler
sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Kehf 18/45)

َ َبفزَه
ْ َبء ف
ض
َّ َب َك ًََٓبءٍ ا َ َْيَ ْنَُبُِ ِيٍَ انَْٛ ُّٕحِ انلَٰٛ َٔاظ ِْوةْ نَ ُٓ ْى َيض َ َم ْان َؾ
ِ ًََٓ َ
ِ ػ ِثّ۪ ََ َجبدُ ا َْلَ ْه
ءٍ ُي ْمزَل ًِهاَٙ
ْ َ فَب
ّ ِ ُِٔ ًًب ر َ ْن ُهٛ ۪صجَ َؼ َْش
َب ُػ َٔ َكبٌَ هٚانو
ْ َّللاُ َػ َٰهٗ ُك ِّم ش
Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş
dolaş olur, sonra kurur da rüzgâr onu kapıp götürür. Allah, her şeyi bir ölçüye göre yapar.

(Zümer 39/21)

ػب
َّ َّللاَ ا َ َْيَ َل ِيٍَ ان
ً ُ ْق ِو ُط ثِّ۪ ىَ ْهٚ ض ص ُ َّى
ِ ًََٓ َ
اَنَ ْى ر َ َو ا َ ٌَّ ه
ِ  ْاَلَ ْهِٙ َغ فَُٛ َ۪بثٚ َُّهَ َك
َ َبء ََٓيب ًء ف
َ َ ْغؼَهُُّ ُؽٚ صفَ ًّوا ص ُ َّى
ٙ َٰم ِن َك نَ ِن ْك َٰوٖ َِلُ ۬ٔ ِنٙ ۪طب ًيب ا ٌَِّ ف
ْ ُّ ُيٚ ُظ فَز َ َٰو۪ٛٓ َٚ ُي ْقز َ ِهفًب ا َ ْن َٕاَُُّ ص ُ َّى
ة
ِ ْاَلَ ْن َجب
Allah’ın gökten su indirip yerdeki kaynaklara yönlendirdiğini, sonra onunla farklı renklerde bitkiler bitirdiğini ve
daha sonra kuruduklarını hiç görmedin mi? Bir de bakarsın ki sararmış, kırık dökük hale gelmişler. Bunda,
sağlam duruşluların alacakları bilgiler vardır.

(Hadid 57/20)

 ْاَلَ ْي َٕا ِلَُٙ ُك ْى َٔر َ َكبصُو ِفْٛ َُخ َٔرَفَب ُفو َثٚب نَ ِؼت َٔنَ ْٕٓ َٔ ۪ىَٛ َْ ُّٕح ُ انلَٰٛ اِ ْػهَ ًَُٕٓا اَََّ ًَب ْان َؾ
َ ٌٕ ُؽ
ُ َ ُكٚ صفَ ًّوا ص ُ َّى
ٍ ْٛ َٔ ْاَلَ ْٔ ََل ِك َك ًَض َ ِم َغ
ٙطب ًيب َٔ ِف
ْ ُّ ُيٚ ُظ فَز َ َٰو۪ٛٓ َٚ به ََ َجبرُُّ ص ُ َّى
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْان ُكف
َٰ ْ
ٔه
َ اَل ِف َو ِح َػنَاة
ُ َٓب ا ََِّل َيزَبَٛ َْ ُّٕح ُ انلَٰٛ َّللاِ َٔ ِهظ َْٕاٌ َٔ َيب ْان َؾ
ل َٔ َي ْغ ِف َوح ِيٍَ هٚ ۪شل
ِ ع ْانغُ ُو
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.
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(Vakıa 56/66)

ٌَٕاََِّب نَ ًُ ْغ َو ُي
“Biz borçlu kaldık;

(Vakıa 56/67)

ٌَٕثَ ْم َ َْؾ ٍُ َي ْؾ ُؤ ُي
Artık yoksul kimseleriz.” dersiniz.

(Vakıa 56/68)

ٌَُٕز ُ ُى ْان ًََٓب َء انَّن۪ ٘ ر َ ْش َوثْٚ َ اَفَ َوا
İçmekte olduğunuz suya baktınız mı?
(Mülk 67/30)

ٍٛ
ْ َ ز ُ ْى ا ٌِْ اْٚ َ لُ ْم ا َ َها
ٍ  ُك ْى ِث ًََٓبءٍ َي ۪ؼٛ ۪أْرَٚ ٍْ ًَ َصجَ َؼ ََٓيب ۬ ُؤ ُك ْى غ َْٕ ًها ف
De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”

(Hicr 15/22)

ٍَٛ ََ۪بى
َّ ب َػ نَ َٕا ِل َؼ فَب َ َْيَ ْنَُب ِيٍَ انَٚ انو
ِ ًََٓ َ
ّ ِ ٍ ْهَُب
َ َٔا َ ْه
ِ َُب ُك ًُٕ ُِِۚ َٔ ََٓيب ا َ َْز ُ ْى نَُّ ِثقْٛ َبء ََٓيب ًء فَب َ ٍْم
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.

(Vakıa 56/69)

ٌََُٕءا َ َْز ُ ْى ا َ َْيَ ْنز ُ ًُُِٕ ِيٍَ ْان ًُ ْي ٌِ ا َ ْو َ َْؾ ٍُ ْان ًُ ُْ ِين
Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz?
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(Rum 30/48)

ُ َ
َه
َفًب
ََٓ َٚ ْف
َّ  انٙطُّ ِف
ِ ًََٓ َ
ُ  ْجَٛ ٍَ َؾبثًب ف
ّ ِ ُ ْو ٍِ ُمٚ ٘ َّ۪للاُ انَّن
ُ ۪ب َػ فَزُضَٚ انو
َ  ْغ َؼهُُّ ِكَٚ َٔ شب ُء
َ وٛ
َ ٛبء َك
ََٓ َٚ ٍْ بة ثِّ۪ َي
ٌََٔ َْز َ ْجش ُِوٚ شب ُء ِي ٍْ ِػ َجب ِكِ۪ َٓ اِمَا ُْ ْى
َ ص
َ َ  ْق ُو ُط ِي ٍْ ِف َل ِن ۪ ِّۚ فَ ِب َٓمَا اَٚ َفَز َ َوٖ ْان َٕ ْكق
Rüzgarları gönderen Allah’tır. Bulutu kaldırıp Allah’ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme
yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü kullarına ulaştırdığında hemen
sevinirler.

(Rum 30/49)

ٍََ۪ٛ  ِٓ ْى ِي ٍْ لَ ْج ِهّ۪ نَ ًُ ْج ِهْٛ َُُ ََّي َل َػهٚ ٌْ َ َٔا ٌِْ َكبَُٕا ِي ٍْ لَ ْج ِم ا
Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi

(Vakıa 56/70)

ََٓ ََ ْٕ َن
ٌَٔشب ُء َع َؼ ْهَُبُِ ا ُ َعب ًعب فَهَ ْٕ ََل ر َ ْش ُك ُو
Gerek görsek o suyu, tuzlu ve acı yapardık. Keşke sorumluluklarınızı yerine getirseniz!

(Vakıa 56/71)

ٌَٕٔه
ُ ُ  رٙ ۪به انَّز
َ َُّز ُ ُى انْٚ َ اَفَ َوا
Tutuşturduğunuz ateşi de mi düşünmediniz?

(Vakıa 56/72)

َ َءا َ َْز ُ ْى ا َ َْشَأْر ُ ْى
ٌَش َغ َور َ ََٓٓب ا َ ْو َ َْؾ ٍُ ْان ًُ ُْ ِش ۫ ُإ
Onun ağacını siz mi oluşturuyorsunuz yoksa oluşturan biz miyiz?

(Vakıa 56/73)

ِۚ ٕ۪ ػب ِن ْه ًُ ْم
ٍَٚ
ً َ َْؾ ٍُ َعؼَ ْهَُبَْب ر َ ْن ِك َوح ً َٔ َيزَب
Biz ateşi, hem bilgi konusu hem ihtiyacı olanlar için yararlı bir şey haline getirdik.
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(Yasin 36/80)

َّ اَنَّن۪ ٘ َع َؼ َم نَ ُك ْى ِيٍَ ان
ٌََُٔبها فَ ِب َٓمَا ا َ َْز ُ ْى ِي ُُّْ رُٕ ِلل
ً َ ع ِو
َ ش َغ ِو ْاَلَ ْف
O, yeşil ağaçtan, sizin için ateş oluşturandır, siz onu yakarsınız.

(Hicr 15/21)

ٕو
َ ٍْ َٔا ٌِْ ِي
ٍ ُءٍ ا ََِّل ِػ ُْلَََب ف َََٓيائُُِ ُّ۪ۘ َٔ َيب َُُ ِ َّينَُُّٓ ا ََِّل ِثمَلَ ٍه َي ْؼهْٙ ش
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.

(Vakıa 56/74)

ىِٛ َ ِجّ ْؼ ِثب ٍْ ِى َه ِثّ َك ْان َؼ ۪ظ
َ َف
Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.
(Ala 87/1)

ٍٗ ِجّؼِ ا ٍْ َى َه ِث َّك ْاَلَػ َْٰه
َ
Her şeyinle, Rabbinin yüce adına yönel.

(Ala 87/2)

َٖٕ ه
َ َاَنَّن۪ ٘ َفهَكَ ف
Yaratan ve dengeyi kuran O’dur.

(Ala 87/3)

َٖٔانَّن۪ ٘ لَل ََّه فَ َٓ َٰل
Ölçüyü koyan ve yolu gösteren O’dur.

(Nasr 110/3)

َ ِجّ ْؼ ثِ َؾ ًْ ِل َه ِثّ َك َٔا ٍْز َ ْغ ِف ْوُِ اََُِّّ َكبٌَ ر َ َّٕاثًب
َ َف
Her şeyi güzel yapan Rabbine yönel ve bağışlanma dile! O, tövbeleri kabul eder.
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(Vakıa 56/75)

ٕو
ِ فَ ََٓل ا ُ ْل َِ ُى ثِ ًَ َٕالِغِ انُُّ ُغ
Yok yok! Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim,
(Necm 53/1)

ََٰٖٕ ْ َٔانَُّ ْغ ِى اِمَا
Alçalıp yükseldiğinde o yıldız önemlidir.

(Necm 53/2)

ِٖۚ ََٰٕ بؽجُ ُك ْى َٔ َيب غ
ِ ص
َ َيب
َ ظ َّم
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

(Necm 53/3)

َٰٖٕ َٓ  ُْ ِط ُك َػ ٍِ ْانَٚ َٔ َيب
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

ٗ َُٰٕؽٚ ٙا ٌِْ ُْ َٕ ا ََِّل َٔ ْؽ
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Vakıa 56/76)

ىَٛى نَ ْٕ ر َ ْؼهَ ًٌَُٕ َػ ۪ظ
َ ََٔاََُِّّ نَم
Bilseniz bu büyük bir yemindir.

(Vakıa 56/77)

ىٚاََُِّّ نَمُ ْو َٰاٌ َك ۪و
Şüphesiz o değerli bir Kur’an’dır,
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(Vakıa 56/78)

ٌٕ
ٍ  ِكزَبٙ ۪ف
ٍ ُُة َي ْك
Kınında saklı bir kitaptadır.
(Büruc 85/21)

لٛثَ ْم ُْ َٕ لُ ْو َٰاٌ َي ۪غ
Onların yalanladığı şerefli Kur’an’dır.

(Büruc 85/22)

ٍ نَ ْٕػٍ َي ْؾفُٕظٙ ۪ف
O, korunmuş bir levhadadır

(Vakıa 56/79)

َ ًُ ََُّٓ ا ََِّل ْان
ٌَٔط َّٓ ُو
ُّ ًَ َٚ ََل
Ona tertemiz sayılanlardan başkası dokunamaz.
(Şuara 26/210)

َّ ذ ثِ ِّ ان
ْ ََٔ َيب رَُ ََّين
ُ بغ
ٍٛ
۪ َٛش
Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.

(Şuara 26/211)

ٌَُٕؼَٛ َْز َ ۪طٚ  نَ ُٓ ْى َٔ َيبَٙ ُْجَ ۪غٚ َٔ َيب
Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.

(Vakıa 56/80)

ًٍَ۪ٛ َم ِي ٍْ َهةّ ِ ْان َؼبنٚر َ ُْ ۪ي
O, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Ta Ha 20/4)

ً ر َ ُْ ۪ي
ٗد ْانؼُ َٰه
ِ ض َٔانًَََّٰ َٕا
َ ل ِي ًَّ ٍْ َفهَكَ ْاَلَ ْهٚ
Bu, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 41/2)

ىِِٛۚ انو ۪ؽ
َّ ٍِ ًَٰانو ْؽ
َّ ٍَم ِيٚر َ ُْ ۪ي
Bu, iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Vakıa 56/81)

ٌَُُِْٕ ش ا َ َْز ُ ْى ُي ْل
ِ ٚ ۪اَفَ ِجَٰٓ نَا ْان َؾل
Şimdi siz, bu sözlere karşı yağcılık yapıyor,
(Kalem 68/8)

ٍَٛفَ َل ر ُ ِطغِ ْان ًُ َكنّ ِ۪ث
Yalancıları dikkate alma!

(Kalem 68/9)

ٌَُُِْٕ ُ ْلََٛٔكُّٔا نَ ْٕ ر ُ ْل ِْ ٍُ ف
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

(Vakıa 56/82)

ٌََُٕٔر َ ْغؼَهٌَُٕ ِه ْىلَ ُك ْى اَََّ ُك ْى ر ُ َك ِنّث
Söylediğiniz yalanları geçim kaynağı haline mi getiriyorsunuz?
(Bakara 2/41 )

 ص َ ًًَُبٙ َ۪برٚص ِلّلًب ِن ًَب َيؼَ ُك ْى َٔ ََل ر َ ُكََُٕٕٓا ا َ َّٔ َل َكبفِ ٍو ثِ ۪ ّ۪ۖ َٔ ََل ر َ ْشز َ ُؤا ثِ َٰب
َ َٔ َٰا ِيُُٕا ثِ ًََٓب ا َ َْيَ ْنذُ ُي
۪ۘ ً ۪لَه
ٌٕ
ِ َُّب٘ فَبرَّم
َ ِٚل َٔاٛ
Sizin yanınızda olanı onaylayıcı olarak indirdiğime inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi
geçici bir çıkara karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi koruyun!
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(Bakara 2/42 )

ًٌَُٕ َبغ ِم َٔر َ ْكز ُ ًُٕا ْان َؾ َّك َٔا َ َْز ُ ْى ر َ ْؼه
ِ َٕا ْان َؾ َّك ِث ْبن َج
ُ َٔ ََل ر َ ْه ِج
Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; bile bile hakkı gizlemeyin!

(Bakara 2/174 )

ً َ۪ ْشز َ ُؤٌَ ِثّ۪ ص َ ًًَُب لَهَٚٔ ة
ٙ َ۪أ ْ ُكهٌَُٕ فٚ ل ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك َيبٛ
َ ْكز ُ ًٌَُٕ ََٓيب ا َ َْيَ َل هٚ ٍَٚ ۪ا ٌَِّ انَّن
ِ َّللاُ ِيٍَ ْان ِكزَب
ُ ُث
ىٛ ۪ ِٓ ِۚ ْى َٔنَ ُٓ ْى َػنَاة اَنُٛيَ ۪ ّكٚ  ًَ ِخ َٔ ََلَٰٛ َ ْٕ َو ْان ِمٚ َُّللا
ُ َك ِهّ ًُ ُٓ ُى هٚ به َٔ ََل
َ َُّطَِٕ ِٓ ْى ا ََِّل ان
Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Bakara 2/175)

َٓ
به
ْ َ اة ِث ْبن ًَ ْغ ِف َو ِۚ ِح فَ ًََٓب ا
َ ٍََ ا ْشز َ َو ُٔا انع ََّلنَخَ ِث ْبن ُٓ َٰلٖ َٔ ْان َؼنٚ ۪ا ُ ۬ٔ َٰن ِئ َك انَّن
ِ َُّص َج َو ُْ ْى َػهَٗ ان
Onlar yoldan çıkmayı, rehbere uymaya; azabı, bağışlanmaya tercih edenlerdir. Ateşe ne kadar da
dayanıklılarmış.

(Vakıa 56/83)

ٕو
ِ َفَهَ ْٕ َََٓل اِمَا َثهَغ
َ ُذ ْان ُؾ ْهم
Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz!
(Kıyame 75/26)

ٙ
ِ ََك ََّٓل اِمَا َثهَغ
َ ذ انز َّ َوا ِل
Hayır ! Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman:

(Kıyame 75/27)

ق
ٍ  َم َي ٍْ۔ َهاٛ َ۪ٔل
"Kim okuyacak?" denir.

(Kıyame 75/28)

َ َٔ
ُ ظ ٍَّ اَََُّّ ْان ِف َو
اق
O da ayrılık vaktinin geldiğini anlar.
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(Kıyame 75/29)

ُ َ
ق
ِ ََّٔ ْانزَف
َّ بق ِثبن
َّ ذ ان
ِ َب
Bir bacağı diğerine dolaşmış gibi olur.

(Vakıa 56/84)

ُ ُْ َ َُئِ ٍن رَٛٔا َ َْز ُ ْى ۪ؽ
ٌَٔظ ُو
O vakit siz bakakalırsınız.

(Vakıa 56/85)

ٌَْٔص ُو
ُ ََٔ َْؾ ٍُ ا َ ْل َو
ِ  ِّ ِي ُْ ُك ْى َٔ َٰن ِك ٍْ ََل رُجْٛ َة اِن
Biz ona, sizden daha yakınız ama göremezsiniz.
(Kaf 50/16)

 ِلٚ ِّ ِي ٍْ َؽ ْج ِم ْان َٕ ۪هْٛ َة اِن
ُ َ ُِّۚ ََٔ َْؾ ٍُ ا َ ْل َو
ُ ً ِثّ۪ ََ ْف
ِ ْ َٔنَمَ ْل َفهَ ْمَُب
ُ ِٕ ٍْ َٕ ُ َبٌَ َََٔ ْؼهَ ُى َيب ر
َ َْ اَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Kaf 50/17)

ّ ِ ػ ٍِ ان
لٛ ۪ش ًَب ِل لَؼ
َ َٔ ٍٛ
ِ ً۪ َٛبٌ َػ ٍِ ْان
ِ ََّٛزَهَمَّٗ ْان ًُزَهَ ِمٚ اِ ْم
Oturan iki alıcı, sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ َ ْه ِفٚ َيب
لٛ ۪ػز
َ تٛ ۪ ِّ َهلْٚ َع ِي ٍْ لَ ْٕ ٍل ا ََِّل نَل
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.

(Kaf 50/19)

ْ َٔ ََٓعب َء
ُ لٛذ ِي ُُّْ ر َ ۪ؾ
ِ ْٕ ًَ ٍ ْك َوح ُ ْان
َ ُْ ك َٰم ِن َك َيب ُك
َ د
ِ ّ د ِث ْبن َؾ
Ölüm sarhoşluğu, o gerçeği getirir; işte kaçıp durduğun şey!
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(Vakıa 56/86)

ٍَٛ ُ۪ٚ ۪ َْو َيلٛفَهَ ْٕ َََٓل ا ٌِْ ُك ُْز ُ ْى َغ
Size boyun eğdirilmemişse,

(Vakıa 56/87)

ٍَٛ ۪صبكِل
َ ر َ ْو ِعؼََُٕ ََٓٓب ا ٌِْ ُك ُْز ُ ْى
Ve iddianızda samimi iseniz o canı geri çevirirsiniz.
(Müminun 23/99)

ٌٕ
ْ ِ َّؽزَٓهٗ اِمَا ََٓعب َء ا َ َؽلَ ُْ ُى ْان ًَ ْٕدُ لَب َل َهة
ِ ُاه ِعؼ
Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

َ ْٕ ِوٚ ٗ ًَب ر َ َو ْكذُ َك َّل اََِّ َٓب َك ِه ًَخ ُْ َٕ َٓلَبئِهُ َٓب َٔ ِي ٍْ َٔ ََٓهائِ ِٓ ْى ثَ ْوىَ ؿ ا َِٰنٛ ۪صب ِن ًؾب ف
َ  ا َ ْػ ًَ ُمّٙنَ َؼ ۪ َٓه
ٌَُُٕ ْج َؼضٚ
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla!” O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden dirilecekleri
güne kadar bir engel vardır.

(Vakıa 56/88)

ٍَٛفَب َ ََّٓيب ا ٌِْ َكبٌَ ِيٍَ ْان ًُمَ َّو ۪ث
Eğer ölen kişi Allah’ın yakın saydıklarından ise,

(Vakıa 56/89)

ىٍٛ  َؾبٌ َٔ َعَُّذُ َ َ۪ؼْٚ فَ َو ْٔػ َٔ َه
Huzur, güzel kokular ve nimetlerle dolu bahçeler onu bekler.
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(Rahman 55/11)

 َٓب فَب ِك َٓ ۪ۖخ َٔانَُّ ْق ُم مَادُ ْاَلَ ْك ًَ ِبوٛ ۪ف
Orada türlü yemişler ve salkımlı hurma ağaçları,

(Rahman 55/12)

ُ ِۚ  َؾْٚ انو
ٌب
ِ ص
ْ َٔ ْان َؾتُّ مُٔ ْان َؼ
َّ َٔ ف
Tohumlu, yapraklı ve güzel kokulu bitkiler vardır.

(Vakıa 56/90)

ٍٛ
ْ َ َٔا َ ََّٓيب ا ٌِْ َكبٌَ ِي ٍْ ا
ِ ص َؾب
ِ ً۪ َٛ ة ْان
Eğer sağcılardan ise,
(Hakka 69/19)

ّْ ِۚ َٛ مُٕ ُل ََْٓب ۬ ُؤ ُو ا ْل َو ۫ ُؤا ِكزَب ِثَٛ َ ُِّ۪ فً۪ٛ َِٛ ِكزَب َثُّ ثٙ
َ فَب َ َّيب َي ٍْ ا ُ ۫ٔ ِر
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ َّ۪ٙ ِا
ّْ ِۚ ََِٛبث
َ ق ِؽ
ٍ  ُي َلَّ۪ٙ َ ظ َُ ُْذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

 ٍخَٛ اظ
َ ٛ ۪ػٙ ۪فَ ُٓ َٕ ف
ِ ش ٍخ َه
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

َ ٍخٛ َعَُّ ٍخ َػب ِنٙ ۪ف
Yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ُ ُل
َخَِٛطٕفُ َٓب كَا
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.
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(Hakka 69/24)

 ِخَٛ  َِّبو ْانقَب ِنَٚ ْاَلٙـًٔب ِث ًََٓب ا َ ٍْهَ ْفز ُ ْى ِفََُ۪ٛٓ ْ ُكهُٕا َٔا ْش َوثُٕا
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Vakıa 56/91)

ٍٛ
ْ َ َ َلو نَ َك ِي ٍْ ا
ِ ص َؾب
َ َف
ِ ً۪ َٛ ة ْان
Sağcılar güven ve esenlik içinde olurlar.

(Vakıa 56/92)

ٍَّٛع ۪بن
ََّٓ ٍَ انَٛٔا َ ََّٓيب ا ٌِْ َكبٌَ ِيٍَ ْان ًُ َكنّ ِ۪ث
Ama eğer yalancı sapkınlardansa,
(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ فَ ًَ ٍْ ا
ة
ظهَ ُى ِي ًَّ ٍِ ا ْفز َ َٰوٖ َػهَٗ ه
ِ جُ ُٓ ْى ِيٍَ ْان ِكزَبََُٛبنُ ُٓ ْى َ َ۪صٚ َبرِّ۪ ا ُ ۬ٔ َٰنئِ َكٚة ثِ َٰب
َ ََّّللاِ َك ِنثًب ا َ ْٔ َكن
َٓ
ظهُّٕا
ُ َؽزَٓهٗ اِمَا ََٓعب َءرْ ُٓ ْى ُه
ٌُٔ ه
َ َّللاِ لَبنُٕا
ِ ٍَْ َيب ُك ُْز ُ ْى ر َ ْلػٌَُٕ ِي ٍْ كََٚز َ َٕفَّ ََْٕ ُٓ ْى لَبنُٕا اٚ ٍهَُُب
َ َٔ َػَُّب
ٍَٚش ِٓل ُٔا َػ َٰ َٓهٗ ا َ َْفُ َِ ِٓ ْى اَََّ ُٓ ْى َكبَُٕا َكب ِف ۪و
Bir yalanı Allah’a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah’tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da: “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Mümin 40/70)

ًٌَُٕ ََ ْؼهٚ ف
ُ ٍ ْهَُب ِثّ۪ ُه
ِ ٍَ َكنَّثُٕا ِث ْبن ِكزَبٚ ۪اَنَّن
َ ٍَهَُ ٍَ۠ب ف
َ ة َٔ ِث ًََٓب ا َ ْه
َ ْٕ َ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize gönderdiklerimiz karşısında
yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

(Mümin 40/71)

ٌَُُٕ َْ َؾجٚ َ َل ٍِ ُم
َّ  ا َ ْػَُبلِ ِٓ ْى َٔانَٙٓ ۪اِ ِم ْاَلَ ْغ َل ُل ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.
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(Mümin 40/72)

ِۚ ُ َْ َغ ُوٚ به
ٌَٔ
ِ َُّ انٙى ص ُ َّى ِفِٛ ً۪  ْان َؾِٙف
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.

(Vakıa 56/93)

ىٍٛ ً۪ فَُُ ُيل ِي ٍْ َؽ
Kaynar suyun yanına yerleşir,

(Vakıa 56/94)

ىٍٛ َخُ َع ۪ؾٛص ِه
ْ َ َٔر
Ayrıca ateş yığınında kızarırlar.
(Nisa 4/56)

ْ َع َغ
ذ ُعهُٕكُ ُْ ْى ثَل َّْنَُب ُْ ْى ُعهُٕكًا
ْ َُ ف
ً َ  ِٓ ْىٛ ۪صه
ِ َ َبها ُكهَّ ًَب
َ َبرَُِبٍَٚ َكفَ ُؤا ثِ َٰبٚ ۪ا ٌَِّ انَّن
َ ْٕ ٍ
ً َّللاَ َكبٌَ َػ ۪ي
 ًًبٛيا َؽ ۪كٚ
اة ا ٌَِّ ه
َ ََنُٔلُٕا ْانؼَنٛ َْوَْب ِنَٛغ
Ayetlerimizi görmezden gelen kâfirleri ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle değiştireceğiz ki o
azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

(Müddesir 74/26)

ٍ َم َو
ْ ُ ٍب
َ ِّ ٛ ۪صه
َ
Onu Sakar’da kızartacağım.

(Müddesir 74/27)

ٍمَ ُو
َ َٔ ََٓيب ا َ ْك َٰه
َ ك َيبٚ
Sakar nedir? Onu nereden bileceksin?

(Müddesir 74/28)

 َٔ ََل رَنَ ِۚ ُهٙ ََ۪ل رُجْم
O, ne yaşatır ne yok eder!

39

(Müddesir 74/29)

نَ َّٕا َؽخ ِن ْه َجش ِۚ َِو
İnsanın derisini kavurur!

(Vakıa 56/95)

ٍٛ
ِ ِۚ َ۪مٛا ٌَِّ َْٰنَا نَ ُٓ َٕ َؽ ُّك ْان
Bütün bunlar, doğruluğu kesin olan bilgilerdir.
(Hakka 69/49)

ٍََٛٔاََِّب نََُ ْؼهَ ُى ا َ ٌَّ ِي ُْ ُك ْى ُي َكنّ ِ۪ث
Çok iyi biliyoruz ki içinizde yalancılar var.

(Hakka 69/50)

ٍََٚٔاََُِّّ نَ َؾ َْ َوح َػهَٗ ْان َكب ِف ۪و
Kur’an, kendini ayetlere kapatan bu kişilerin de yalanını ortaya çıkarır.

(Hakka 69/51)

ٍٛ
ِ َ۪مَٛٔاََُِّّ نَ َؾ ُّك ْان
Çünkü o, kesin gerçektir.

(Hakka 69/52)

ىِٛ َ ِجّ ْؼ ِثب ٍْ ِى َه ِثّ َك ْان َؼ ۪ظ
َ َف
Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.

(Vakıa 56/96)

ىِٛ َ ِجّ ْؼ ثِب ٍْ ِى َه ِثّ َك ْانؼَ ۪ظ
َ َف
Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.
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(Hicr 15/98)

ٍَٚ ۪بعل
َّ َ ِجّ ْؼ ِث َؾ ًْ ِل َه ِثّ َك َٔ ُك ٍْ ِيٍَ ان
َ َف
ِ َ
Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.

(Hicr 15/99)

ُ َ۪مَٛ َك ْانَِٛأْرٚ َٗٔا ْػجُ ْل َهث ََّك َؽزه
ٍٛ
O açık gerçek gelinceye kadar Rabbine kul olmaya devam et.
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