HAKKA 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,

(Hakka 69/1)

ُا َ ٌْ ََٓذبلَّخ
Bunlar tümüyle gerçektir.

(Hakka 69/2)

َُِب ْاٌ ََٓذبلَّخ
Tümüyle gerçek olan nedir?

(Hakka 69/3)

ُه َِب ْاٌ ََٓذبلَّخ٠
َ  ََِٓب ا َ ْد َٰسَٚ
Tümüyle gerçek olanın ne olduğunu nereden bileceksin?

(Hakka 69/4)

ْ ََوزَّث
بس َػ ِخ
ِ َ َػبدٌ ِث ْبٌمَٚ ُدُّٛ َ ذ ث
Semud ile Ad, gümbür gümbür gelen o felaket için “Yalan!” demişlerdi.

1

(Hakka 69/5)

َّ ِا ثٛدُ فَب ُ ْ٘ ٍِ ُىُّٛ َ فَب َ َِّب ث
َ ِخ١بٌطب ِغ
Semud korkunç seslerle etkisizleştirildi.
(Şems 91/11)

َ ِدُ ثُّٛ َ ذ ث
ْ ََوزَّث
بَٙ ٠َٰٛ ط ْغ
Semûd halkı aşırı davranışları sebebiyle yalana sarıldı.

(Şems 91/12)

َ اِ ِر ا ْٔ َج َؼ
بَٙ ١ث ا َ ْش َٰم
Bir gün en hayırsızları ortaya çıktı.

(Şems 91/13)

بَٙ ١١َٰ ع ْم
ُ َٚ َِّللا
ُ  ُْ َسُٙ ٌَ فَمَب َي
َّللاِ َٔبلَخَ ه
 ُي هٛع
Allah’ın elçisi hemen: “Sakın Allah’ın devesine ve onun su hakkına ilişmeyin!” dedi.

(Şems 91/14)

بَٙ ٠ٛغ ه
َ َ ُْ فِٙ  ُْ ِثزَ ْٔ ِجُٙ ُّ ُْ َسثِٙ ١ْ ٍََ٘ب فَذَ ِْذَ ََ َػُٖٚ فَ َؼمَ ُشُٛفَ َىزَّث
Ama onu yalancı saydılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onları çökertti ve yerle bir etti.

(Şems 91/15)

بَٙ ١ػ ْم َٰج
ُ َبف
ُ خ٠َ  ََلَٚ
O hayırsız, bu işin böyle biteceği korkusunu taşımıyordu.

(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.

(Hakka 69/6)

 ٍخ١َ ِص ٍش َػبر
َ ص ْش
َ ٍخ٠ا ِث ۪شٛا َ َِّب َػبدٌ فَب ُ ْ٘ ٍِ ُىَٚ
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.
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(Fussilet 41/15)

َ َ ا َِ ْٓ اٌُٛلَبَٚ ك
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ح ً اَّٛ ُشذُّ َِِّٕب ل
ِ  ْاَلَ ْسِٟا فٚفَب َ َِّب َػبدٌ فَب ْعز َ ْى َج ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاٌ َذ١َض ِثغ
َ َ  اَٛ ُ٘ ُْ ُٙ َ َخٍَمٞ ۪اٌَّز
ََُْٚ ْج َذذ٠ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبُٛٔ َوبَٚ ً حَّٛ ُ ُْ لُٙ ْٕ ِِ ُّشذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah’ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
ِحٛ١َٰ  ْاٌ َذِٟ ِ فٞاة ْاٌ ِخ ْض
َ َ ُْ َػزُٙ َم٠ ۪د ٌُِٕز
َ  ٍَّبَ ٔ َِذ٠َ آَٟ ۪ص ًشا ف
َ فَب َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َٰ ْ اة
َْٚص ُش
ُ ٌََ َؼزَٚ َب١ْٔ ُّاٌذ
َ ْٕ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ٜاَل ِخ َشحِ ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.

(Hakka 69/7)

ُ  ُْ ا َ ْػ َجُٙ ََّٔ َوبٝص ْش َٰػ
بص
ُ  ٍَّبَ ُد٠ََخَ ا١ِٔث َ َّبَٚ َب ٍي١ٌَ ع ْج َغ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع َّخ َشَ٘ب َػ
َ
َ بَٙ ١ ۪ ََ فْٛ َ ْاٌمٜ ًِب فَز َ َشٛغ
َ ٍخ٠ِٚ ٔ َْخ ًٍ خَب
Allah rüzgârı, her şeyi silip süpürecek şekilde yedi gece, sekiz gün üzerlerine saldı. O gün bütün
halkı yere serilmiş halde görürdün; içi boşalmış hurma kütükleri gibiydiler.
(Kamer 54/19)

 َِ ٔ َْذ ٍظ ُِ ْغز َ ِّ ٍ ّشْٛ َ٠ ٟ ۪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.

(Kamer 54/20)

ُ  ُْ ا َ ْػ َجُٙ ََّٔبط َوب
بص ٔ َْخ ًٍ ُِ ْٕمَ ِؼ ٍش
ُ ر َ ْٕ ِض
َ ٌَّٕع ا
İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

(Hakka 69/8)

 ٍخ١َ ِ ُْ ِِ ْٓ َثبلُٙ ٌَ ٜ ًْ ر َ َٰشَٙ َف
Onlardan kalma bir kimseyi görebilir misin?
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(Meryem 19/97)

ّ غب ِٔ َه ٌِز ُ َج
 ًِب ٌُذًّاْٛ َر ُ ْٕز َِس ِث۪ٗ لَٚ َٓ١ ۪ش َِش ِث ِٗ ْاٌ ُّزَّم
َّ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(Meryem 19/98)

 ُْ ِس ْو ًضاُٙ ٌَ  ر َ ْغ َّ ُغْٚ َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ اُٙ ْٕ ِِ ظ
ُّ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ٘ ًَْ ر ُ ِذُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce nice nesilleri etkisizleştirdik. Şimdi onlardan birini hissedebiliyor veya onların bir kıpırdamasını
işitiyor musun?

(Kaf 50/36)

ْ َ ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ُّشذ
ً ط
ص١
َ َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ اُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
ٍ  ْاٌ ِج ََل ِد ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ذِٟا فُٛشب فََٕمَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?

(Kaf 50/37)

ٌ ذ١َ۪ٙ  شَٛ ُ٘ َٚ غ ّْ َغ
ٌ ٍْ َ ٌِ َّ ْٓ َوبَْ ٌَُٗ لٜ َٰر ٌِ َه ٌَ ِز ْو َٰشٟ ۪ا َِّْ ف
َّ ٌ اَٝ ا َ ٌْمْٚ َ ت ا
Bunda, kalp sahibi olan veya gidip görerek anlatılanları dinleyen birinin aklından çıkmayacak bilgiler vardır.

(Hakka 69/9)

َبغئَ ِخ
ِ  ْاٌ ُّإْ ر َ ِفىَبدُ ِث ْبٌخَٚ ٍَُٗ َِ ْٓ لَ ْجَٚ ُْ ْٛ  ََٓجب َء فِ ْش َػَٚ
Firavun, ondan öncekiler ve yanlış yola giren her toplum aynı hataya düştü.
(Müzzemmil 73/15)

ً ع
ً ع
َلٛ
ُ َْ َسْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ ع ٍْ ََٕٓب ا
ُ  ُى ُْ َس١ْ ٌَِع ٍْ ََٕٓب ا
َ  ُى ُْ َو ََّٓب ا َ ْس١ْ ٍََل شَب ِ٘ذًا َػٛ
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
Size şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir elçi göndermiştik.

(Müzzemmil 73/16)

ً  ۪ثَٚ  َي فَب َ َخ ْزَٔبُٖ ا َ ْخزًاٛع
َل١
ُ اٌش
َّ ُْ ْٛ  ِف ْش َػٝ َٰفَ َؼص
Firavun o elçiye karşı koymuştu. Biz onu çok kötü yakalamıştık.
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(Hakka 69/10)

ًَخ١ِ ُْ فَب َ َخزَ ُ٘ ُْ ا َ ْخزَح ً َساثِٙ ّ َي َس ِثٛع
ُ ا َسْٛ ص
َ َفَؼ
Rablerinin elçilerine başkaldırdılar. Rableri de onları kaldırıp yere vurdu.
(Nisa 4/14)

ٌٓ ١۪ٙ ُِ اة
ٌ ٌََُٗ َػزَٚ  ۖبَٙ ١ َ۪بسا خَب ٌِذًا ف
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ً ٔ ٍُْٗ ُ ْذ ِخ٠ َُٖدَُٚزَؼَذَّ ُدذ٠َٚ ٌَُٗٛع
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Onun
için alçaltıcı bir azap vardır.

(Muhammed 47/8)

ُْ ُٙ ٌَظ ًَّ ا َ ْػ َّب
ً ا فَز َ ْؼَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ ََّللاُ فَب َ ْدج
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْػ َّب
ا ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ٘  ُْ َو ِشُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ثِب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ْۘ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِ َجخُ اٌَّز
ِ  ْاَلَ ْسِٟا فٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
بَٙ ٌَُٓ ا َ ِْثَب٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Hakka 69/11)

َ أَِّب ٌَ َّّب
َ ِخ٠بس
ِ  ْاٌ َجِٟغغَب ْاٌ ََّٓب ُء َد َّ ٍَْٕب ُو ُْ ف
Sular kabarınca sizin gibi olanları gemide Biz taşıdık.
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(Araf 7/59)

َ ٍٗ ٌَِٰ َّللاَ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا
َبف
ا هُٚ َِ ا ْػجُذْٛ َب ل٠َ  ِِ۪ٗ فَمَب َيْٛ َ لٌَِٰٝ  ًدب اُٛٔ ع ٍَْٕب
ُ  اَخَّٟ۪ٓٔ ِ ُْشُٖ ا١غ
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْس
ُ١ٍ  ٍَ َػ ۪ظْٛ َ٠ اة
َ َ ػز
َ ُْ  ُى١ْ ٍََػ
Nuh’u halkına elçi göndermiştik. Onlara şöyle demişti: “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur.
Ben başınıza zor bir günün azabının gelmesinden korkuyorum.”

(Araf 7/64)

 ًِبْٛ َا لُٛٔ ُْ َوبُٙ ََِّٔبرَِٕب ا٠ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َ ْغ َش ْلَٕب اٌَّزَٚ  ْاٌفُ ٍْ ِهَِٟٓ َِ َؼُٗ ف٠ ۪اٌَّزَٚ َُٖٕب١ْ ُٖ فَب َ ْٔ َجُٛفَ َىزَّث
َٓ١ّ۪ َػ
Sonra onu yalancı yerine koydular. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiyle kurtardık. Ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük eden bir topluluktu.

(Hakka 69/12)

ٌخ١َ ا ِػَٚ ٌْ ُب اُرََٙٓ ١َ ر َ ِؼَٚ ً ب ٌَ ُى ُْ ر َ ْز ِو َشحَٙ ٌٍَِٕ َْج َؼ
Bunu, aklınızdan çıkarmayacağınız bir bilgi ve kulağınıza küpe olsun diye yaptık.
(Kamer 54/13)

ع ٍش
ِ  رَاٍَٰٝ  َد َّ ٍَْٕبُٖ َػَٚ
ُ ُدَٚ ٍاحَٛ ٌْ َ د ا
Nuh’u, levhaları birbirine perçinlenmiş bir gemiye bindirmiştik.

(Kamer 54/14)

َُِٕٕب َج ََٓضا ًء ٌِ َّ ْٓ َوبَْ ُو ِف َش١ ثِب َ ْػٞر َ ْج ۪ش
Görmezlikten gelinmiş o zatın ödülü olarak gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

(Kamer 54/15)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِو ٍشَٙ َخً ف٠َ ٌَمَ ْذ ر َ َش ْوَٕب ََٓ٘ب َٰاَٚ
Gemiyi, bir belge olarak bıraktık. Hiç öğüt alan var mı?

(Kamer 54/16)

ُٔز ُ ِسَٚ ٟف َوبَْ َػزَ ۪اث
َ ١ْ فَ َى
Yapılan uyarılar ve ardından gelen azabım nasılmış, bir düşünün.
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(Hakka 69/13)

ٌ ادذَح
ِ َٚ ٌس َٔ ْفخَخٛ
ُّ ٌ اِٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ف
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,
(Müddesir 74/8)

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

(Müddesir 74/9)

ش١
ٌ  ٌَ َػ ۪غْٛ ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ فَ َٰز ٌِ َه
İşte o gün zor gündür.

(Müddesir 74/10)

ش١
ٍ َ ۪غ٠  ُْش١َٓ َغ٠ ْاٌ َىب ِف ۪شٍََٝػ
Hele kâfirler için; hiç de kolay olmayacak!

(Zümer 39/68)

َّللاُ ث ُ َُّ ُٔ ِف َخ
ََٓ ْٓ َِ ض ا ََِّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟص ِؼكَ َِ ْٓ ف
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
شب َء ه
ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
َ َس فٛ
ِ ص
ُ ْٕ َ٠ ٌَ َب١ِ فَ ِبرَا ُ٘ ُْ لٜ ِٗ ا ُ ْخ َٰش١ ۪ف
َْٚظ ُش
Sura üfürülünce Allah’ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecektir. Sonra ona bir
daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

(Hakka 69/14)

ً ادذَح
ِ ٍَِّ  ُدَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِججَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ض
ُ ذ ْاَلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.
(Ta Ha 20/105)

 َٔ ْغفًبّٟب َس ۪ثَٙ َُ ْٕ ِغف٠ ًْ ُٔ ََه َػ ِٓ ْاٌ ِججَب ِي فَمٍََُٛٔ ْغـ٠َٚ
Sana dağları soruyorlar. De ki “Rabbim onları kül gibi savuracaktır,
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(Ta Ha 20/106)

صفًب
ً زَ ُسَ٘ب لَب١َ َف
َ ص ْف
َ ػب
Yerlerini de aynı seviyede dümdüz bırakacaktır.

(Ta Ha 20/107)

 َََٓل ا َ ِْزًبَٚ  ًجبَٛ ب ِػَٙ ١ ۪ فََٜل ر َ َٰش
Orada bir eğiklik de bir yükseklik de göremeyeceksin!”

(Kamer 54/50)

ص ِش
ِ َٚ  ََِٓب ا َ ِْ ُش ََٓٔب ا ََِّلَٚ
َ ادذَح ٌ َوٍَ ّْخٍ ِث ْبٌ َج
Emri bir kere veririz; göz kırpma gibidir.

(Hakka 69/15)

ُالِؼَخَٛ ٌذ ْا
ِ َلَؼَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ١َف
Asıl olacaklar o gün olur.
(Vakıa 56/1)

ُالِؼَخَٛ ٌذ ْا
ِ َلَؼَٚ اِرَا
O olay olunca,

(Vakıa 56/2)

ٌب َوب ِر َثخَٙ ِ ْل َؼزَٛ ٌِ ْظ
َ ١ٌَ
Olduğunda onu yalan sayan kimse kalmaz.

(Vakıa 56/3)

ٌعخٌ َسافِ َؼخ
َ ِخَبف
O, kimini alçaltır, kimini de yükseltir.

(Vakıa 56/4)

ض َس ًّجب
ِ اِرَا ُس َّج
ُ ذ ْاَلَ ْس
Ne zaman ki yer, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılır,
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(Vakıa 56/5)

غب
ِ غ
ًّ ذ ْاٌ ِج َجب ُي َث
َّ ُثَٚ
Dağlar paramparça olur,

(Vakıa 56/6)

ْ ٔفَ َىب
َذ َ٘جََٓب ًء ُِ ْٕجَثًّب
Sonra yayılmış bir toz haline gelir;

(Hakka 69/16)

ٌخ١َ ِ٘ اَٚ  َِ ِئ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّشم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.
(Müzzemmil 73/18)

ً ُ ْػذُُٖ َِ ْفؼَٚ َْغ ََّٓب ُء ُِ ْٕفَ ِط ٌش ِث۪ٗ َوب
َلٛ
َّ ٌَا
O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.

(Müzzemmil 73/19)

ً ع ۪ج
َل١
ََٓ ْٓ َّ َا َِّْ َٰ٘ ِزٖ۪ ر َ ْز ِو َشح ٌ ف
َ ِّ۪ٗ َسثٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola girer.

(Hakka 69/17)

َٓ
ٌخ١َ ِٔ َِئِ ٍز ث َ َّ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.
(Fecr 89/21)

ض دَ ًّوب دَ ًّوب
ِ َو َََّٓل اِرَا دُ َّو
ُ ذ ْاَلَ ْس
Hayır, böyle gitmez! Yeryüzü dümdüz edilince,
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(Fecr 89/22)

صفًّب
َ صفًّب
َ ُ ْاٌ ٍََّهَٚ  ََٓجب َء َسث َُّهَٚ
Melekler sıra sıra dizili iken Rabbinin hesap sorma vakti gelmiş olacaktır.

(Hakka 69/18)

ٌَخ١ِ ِِ ْٕ ُى ُْ خَبفَْٝ ََل ر َ ْخ َٰفُٛ َِئِ ٍز ر ُ ْؼ َشظْٛ َ٠
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.
(Tarık 86/9)

غ ََٓشائِ ُش
َّ ٌ اٍَٝ ََ ر ُ ْجْٛ َ٠
Sırların ortaya döküleceği gün,

(Tarık 86/10)

َبص ٍش
ِ ٔ  ََلَٚ ٍحَّٛ ُفَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ ل
Kişinin ne kuvveti kalır ne de yardımcısı.

(Hakka 69/19)

ْٗ َ١ ُي ََٓ٘ب ُ۬ ُؤ َُ ا ْل َش ۫ ُؤا ِوزَب ِثَُٛم١َِٕ۪ٗ ف١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ َ١غب ِث
َ ق ِد
ٍ  ُِ ََلّٟ۪ٔ َ ظَٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”
(İsra 17/71)

 ََلَٚ ُْ ُٙ ََ ْم َش ۫ ُؤَْ ِوزَبث٠  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ِٕ۪ٗ فَب١ّ۪ َ١ ِوزَبثَُٗ ِثٟ
ُ  ََ َٔ ْذْٛ َ٠
ِ َِ َبط ِث ِب
ٍ ُٔا ُو ًَّ اٛػ
َ ِرٚ۫ ُ  ُْ فَ َّ ْٓ اِٙ ِب
ْ ُ٠
ً َْ۪ فَزُّٛ ٍَظ
َل١
Her insan topluluğunu önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kime amel defteri sağından verilirse, onlar
defterlerini okurlar, kıl kadar haksızlık görmezler.
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(İnşikak 84/7)

ِ۪ٕٗ ١ّ۪ َ١ِ ِوزَب َثُٗ ثٟ
َ  ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Kimin defteri sağından verilirse,

(İnşikak 84/8)

شا١
ُ ع
ً َ ۪غ٠ غبثًب
َ ت ِد
َ ُ َذب٠ ف
َ َف
َ ْٛ غ
Onun hesabı kolayca kapatılır,

(İnşikak 84/9)

َٓ ُ ٍِ َ ْٕم٠ٚ
ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْغ ُشٌَِٰٝ ت ا
َ َ
Eşi dostu arasına sevinç içinde döner.

(Hakka 69/21)

 ٍخ١َ اظ
َ ١ ۪ػٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek.
(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّ ِئَّٕخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠ََٓب ا٠َ
Ey içi rahat olan kişi!

(Fecr 89/28)

ًَّخ١ظ
ِ َخً َِ ْش١اظ
ِ  َس ِثّ ِه َسٌَِٰٝ  اٟا ِْس ِج ۪ َٓؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!

(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِػ َجبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,

(Fecr 89/30)

ٟ ۪ َجَّٕزٟ ٍ۪ا ْد ُخَٚ
Ve Cennet’ime gir!

11

(Hakka 69/22)

َ ٍخ١ٌِ  َجَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
Yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ١ِٔب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

 ِخ١َ ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاَلِٟـًٔب ِث ََّٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١َٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın
karşılığıdır.”
(Tur 52/18)

ُ١ِ اة ْاٌ َج ۪ذ
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١ َٰلَٚ َٚ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١َٓ ِث ََّٓب َٰا َٰر١۪ٙ فَب ِو
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem’in azabından da korumuştur.

(Tur 52/19)

ٍََُّْٛ ـًٔب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ََٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”

(Hakka 69/25)

ْٗ َ١د ِوزَب ِث
َ ٚ۫ ُ  ٌَ ُْ اٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم١َ ِوزَبثَُٗ ثِ ِش َّب ٌِ۪ٗ فٟ
َ ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!
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(Hakka 69/26)

ْٗ َ١ِغبث
َ ٌَ ُْ ا َ ْد ِس َِب ِدَٚ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

ََخ١بظ
ِ َٔب َوبَٙ َ ز١ْ ٌَ َب٠
ِ َذ ْاٌم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!
(Nebe 78/40)

ُ ْٕ َ٠ ََ ْٛ َ٠ جًب٠اِ ََّٓٔب ا َ ْٔزَ ْسَٔب ُو ُْ َػزَاثًب لَ ۪ش
ْ َِ َّظ ُش ْاٌ َّ ْش ُء َِب لَذ
ُ ُو ْٕذٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُي ْاٌ َىبفِ ُشَُٛم٠َٚ َُٖذَا٠ ذ
ر ُ َشاثًب
Biz sizi, yakın bir azapla uyarmış olduk. O gün kişi, yaptığı her şeyi görecek, kâfir olan da “Keşke toprak
olsaydım!” diyecektir.

(Furkan 25/14)

شا١
ُ ا ْدَٚ ادذًا
ُ ََل ر َ ْذ
ِ َٚ ساٛ
ً ۪سا َوثٛ
ً ُا ثُجٛػ
ً ُ ََ ثُجْٛ َ١ٌا ْاٛػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(Hakka 69/28)

ْٗ َ١ٌِ  َِبّٟٕ۪  َػَٰٕٝ ََِٓب ا َ ْغ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ٍْ ع
ْٗ ١َ ِٔطب
ُ ّٟٕ۪ ٍََ٘ َه َػ
Yetkilerim de elimden gitti!”

13

(İnşikak 84/10)

َ  ََٓسا َءَٚ ُٗ ِوزَب َثٟ
ٖ۪  ِشْٙ ظ
َ  ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Kimin defteri de arka tarafından verilirse,

(İnşikak 84/11)

ساٛ
ُ َ ْذ٠ ف
ً ُ ثُجٛػ
َ َف
َ ْٛ غ
O da yok olmak için yalvarır.

(İnşikak 84/12)

شا١
ْ ٠َ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ ٍَٰٝ ص
Bunu alevli bir ateşten ayrılamayınca yapacaktır.

(İnşikak 84/13)

ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْغ ُشٟأَُِّٗ َوبَْ ۪ َٓف
Dünyada iken eşi dostu arasında keyif sürerdi.

(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ َ ُذ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

شا١
ً  ا َِّْ َسثَُّٗ َوبَْ ِث۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.

(Hakka 69/30)

ٍُُُُّٖٖٛ فَغُُٚخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!
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(Hakka 69/31)

ٍُُّٖٛص
َ ُ١
َ ث ُ َُّ ْاٌ َج ۪ذ
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ً َْ ر َِساُٛع ْجؼ
ُ  ِع ٍْ ِغٍَ ٍخ رَ ْسٟ ۪ث ُ َُّ ف
ُٖٛػب فَب ْعٍُ ُى
َ بَٙ ػ
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”
(İnsan 76/4)

شا١
ً ۪عؼ
َ َٚ ا َ ْغ ََل ًَلَٚ ع ََل ِع َ َُ۬ل
َ َٓ٠اِ ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

(Müzzemmil 73/12)

 ًّب١ َج ۪ذَٚ  ََٕٓب ا َ ْٔ َى ًبَل٠ْ َا َِّْ ٌَذ
Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,

(Müzzemmil 73/13)

َ َٚ
ُ غؼَب ًِب رَا
 ًّب١ ٌَ۪ َػزَاثًب اَٚ ص ٍخ
َّ غ
yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır.

(Mümin 40/71)

َُُْٛ ْغ َذج٠ ًُ غ ََل ِع
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ ِ ا َ ْػَٕبلَٟٓ ۪اِ ِر ْاَلَ ْغ ََل ُي ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.

(Mümin 40/72)

َُْٚ ْغ َج ُش٠ بس
ِ ٌَّٕ اُٟ ث ُ َُّ ِف١ِ ّ۪  ْاٌ َذِٟف
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.
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(Hakka 69/33)

ُ١ِ بّٰللِ ْاٌؼَ ۪ظ
ُإْ ِِ ُٓ ثِ ه٠ أَُِّٗ َوبَْ ََل
O, Yüce Allah’a güvenmezdi.
(Fetih 48/13)

شا١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ثِ ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ َٓ٠ ٌِ۪ٗ فَ ِب ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شٛع
Kim Allah’a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.

(Hakka 69/34)

َ ٍَٰٝ ط َػ
ٓ١
ُّ  ُذ٠َ  ََلَٚ
ِ غ َؼ ِبَ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
Çaresiz birini doyurmaya özendirmezdi.
(Müddesir 74/42)

عمَ َش
َ ٟ ۪عٍَ َى ُى ُْ ف
َ َِب
Onlara, “Sizi Sakar’a sürükleyen ne oldu?” diye sorarlar.

(Müddesir 74/43)

َٓ١ٍّ۪ ص
َ ُّ ٌا ٌَ ُْ َٔهُ َِِٓ ْاٌُٛلَب
Onlar da, “Biz namaz kılan kişiler değildik.” derler.

(Müddesir 74/44)

ْ ُٔ ٌَُ ُْ َٔهَٚ
َٓ١ط ِؼ ُُ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
“Yoksulları doyurmazdık.

(Müddesir 74/45)

َٓ١ض َِ َغ ْاٌ ََٓخبئِ ۪عٛ
ُ  ُوَّٕب َٔ ُخَٚ
Dünyaya dalanlarla dalar giderdik.

(Müddesir 74/46)

ٓ٠ّ
ُ ّ ُوَّٕب ُٔ َىزَٚ
ِ ۪ َِ اٌذْٛ َ١ِة ِث
Hesap günü konusunda da yalan söylerdik.
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(Müddesir 74/47)

ُٓ ١ ۪م١َ ٌَٕب ْا١ ا َ َٰرَٝدزَٓه
Sonunda ölüm geldi çattı.” derler.

(Müddesir 74/48)

َّ ٌشفَب َػخُ ا
َ ُْ ُٙ ُفَ َّب ر َ ْٕفَؼ
َٓ١شبفِ ۪ؼ
Artık şefaatçilerinin şefaati onlara bir fayda vermez.

(Hakka 69/35)

ٌُ ١ّ۪ َٕب َدُٙ َٰ٘ ََ ْٛ َ١ٌْظ ٌَُٗ ْا
َ ١ٍََف
Bugün burada onun bir can yoldaşı da,
(Mümin 40/18)

َٰ ْ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َّ ٌِ َٓ َِب١ّ۪ بظ
 ََلَٚ ُ١ٍ ّ۪ َٓ ِِ ْٓ َد١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ ٍُُاَل ِصفَ ِخ اِ ِر ْاٌم
ِ َبج ِش َو
ِ ٕ ْاٌ َذَٜة ٌَذٛ
َ ُ٠ ٍغ١ ۪شَف
ع
ُ طب
Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği
gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi.

(Mearic 70/10)

 ًّب١ّ۪  ٌُ َد١ّ۪ َ ْغـَٔ ًُ َد٠  ََلَٚ
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.

(Hakka 69/36)

َ  ََلَٚ
ٓ١
ٍ ٍْ۪غ َؼب ٌَ ا ََِّل ِِ ْٓ ِغغ
Kanlı irin dışında yiyeceği de olmaz.
(İbrahim 14/16)

 ٍذ٠ ۪صذ
َ ٍ ِِ ْٓ ََِٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  ََٓسائِ۪ٗ َجَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.
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(İbrahim 14/17)

ٍ ّ١ِ َّ  ِثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ ََٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ ز َ َج َّش٠َ
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ ۪أْر٠َ َٚ ُُٗغ١ُ ۪غ٠ ُ َىبد٠َ  ََلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػز
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.

(Hakka 69/37)

ََْبغ ۫ ُإ
ِ َأ ْ ُوٍَُُٗٓ ا ََِّل ْاٌخ٠ ََل
Bunu, o hatayı işleyenlerden başkası yemez.
(Vakıa 56/45)

َٓ١ ۪ا لَ ْج ًَ َٰر ٌِ َه ُِزْ َشفُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı.

(Vakıa 56/46)

ُ١ِ ث ْاٌ َؼ ۪ظ
ِ ْٕ  ْاٌ ِذٍََْٝ َػٚص ُّش
ِ ُ٠ اُٛٔ َوبَٚ
Israrla büyük günahları işler dururlardı,

(Bakara 2/81)

َٓ ۪ ذ ثِ۪ٗ خ
َ ا َ َدبَٚ ًّئَخ١ِ ع
ْ غ
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ ـَٔزُُٗ فَب١َط
َ غ
َ ت
َ  َِ ْٓ َوٍَٰٝ َث
ِ ٌَّٕبة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günahlara iyice batanlar Cehennem ahalisidirler, orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Hakka 69/38)

َْْٚص ُش
ِ فَ َََٓل ا ُ ْل ِغ ُُ ِث َّب رُج
Görmekte olduklarınız çok önemlidir.
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(Hakka 69/39)

َْْٚص ُش
ِ  َِب ََل رُجَٚ
Görmedikleriniz de.

(Hakka 69/40)

ُ٠ٍ  ٍي َو ۪شٛع
ُ  ُي َسْٛ َأَُِّٗ ٌَم
Asıl önemlisi, Kur’an’ın değerli bir elçinin sözü olmasıdır.
(Tekvir 81/19)

ُ٠ٍ  ٍي َو ۪شٛع
ُ  ُي َسْٛ َأَُِّٗ ٌَم
Kur’ân değerli bir elçinin ilettiği sözdür,

(Tekvir 81/20)

ٓ١
ٍ  ْاٌ َؼ ْش ِػ َِ ۪ىِٞحٍ ِػ ْٕذَ رَّٛ ُ لٞ ۪ر
Arşın sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

َ ُِ
ٓ١
ٍ ِ۪ َ طبعٍ ث َ َُّ ا
Orada saygı gören, güvenilir elçinin ilettiği sözdür.

(Hakka 69/41)

ً ٍَ۪ ِي شَب ِػ ٍش لْٛ َ ِثمَٛ ُ٘  َِبَٚ
َُِِْٕٛ َْل َِب رُإ١
O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!
(Saffat 37/36)

ْٛ
ٍ ُٕزَِٕب ٌِشَب ِػ ٍش َِ ْجَٙ ٌِ ا َٰاٛبس َُٓو
ِ َ َْ اَئَِّٕب ٌَزٌُُٛٛم٠َ َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.
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(Saffat 37/37)

َٓ١ ٍ۪ع
َ صذَّقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ك
ِ ّ َث ًْ ََٓجب َء ِث ْبٌ َذ
Aslında o, gerçeği getirmiş; üstelik önceki elçileri de tasdik etmişti.

(Tur 52/30)

ْٛ
ُ َْ شَب ِػ ٌش َٔز َ َشثٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
َ ٠َّص ِث۪ٗ َس
ِ َُّٕ ٌْت ْا
Yoksa şöyle mi diyorlar: “Şairin teki; başına gelecekleri bekliyoruz.”

(Yasin 36/69)

ّ ِ ٌ َِب َػٍَّ َّْٕبُٖ اَٚ
ٌ لُ ْش َٰا ٌْ ُِ ۪جَٚ  ا ََِّل ِر ْو ٌشَٛ ُ٘ ِْْ  ٌَُٗ اٟ ْٕ َج ۪غ٠َ  َِبَٚ ش ْؼ َش
ٓ١
O’na şiir öğretmedik; zaten gerekmezdi de. Bu, sadece doğru bilgi ve açık seçik ortaya koyan Kur’ân’dır.

(Hakka 69/42)

ً ٍَ۪ ِي َوب ِ٘ ٍٓ لْٛ َ ََل ثِمَٚ
ََْٚل َِب رَزَ َّو ُش١
Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!
(Tur 52/29)

ْٛ
ِ َّ ذ ثِِٕ ْؼ
َ ْٔ َ فَزَ ِ ّو ْش فَ ََّٓب ا
ٍ ُٕ ََل َِ ْجَٚ ٍٓ ِ٘ ذ َس ِثّ َه ثِ َىب
Onları bilgilendirmeye devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne geleceği bildiğini sanan birisin ne de
cinlerin etkisindesin.

(Hakka 69/43)

َٓ١ّ۪ ٌَ ًٌ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼب٠ر َ ْٕ ۪ض
Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
(Secde 32/2)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
ِ  ًُ ْاٌ ِىزَب٠ر َ ْٕ ۪ض
َ ٠ة ََل َس
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Zümer 39/2)

َٓ٠ّصب ٌَُٗ اٌ ۪ذ
ك فَب ْػجُ ِذ ه
ً ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِاِ ََّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب ا
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َذ
Gerçekleri içeren bu Kitab’ı sana Allah indirmiştir. Öyleyse dinine bir şey katmadan kulluğu Allah’a yap.

(Hakka 69/44)

ًِ ٠ٚط ْاَلَلَ ۪ب
َ َٕب ثَ ْؼ١ْ ٍَ َي َػَّٛ َ رَمْٛ ٌََٚ
O, Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٓ١
ِ ّ۪ ١َ ٌََلَ َخ ْزَٔب ِِ ُْٕٗ ِث ْب
Onu kıskıvrak yakalar,

(Hakka 69/46)

ْۘ ۪رَٛ ٌط ْؼَٕب ِِ ُْٕٗ ْا
َ َث ُ َُّ ٌَم
َٓ١
Şah damarını koparırdık.

(Hakka 69/47)

َٓ٠بج ۪ض
ِ فَ َّب ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َد ٍذ َػ ُْٕٗ َد
İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.
(Hud 11/35)

َُِْٛ  ٌء ِِ َّّب ر ُ ْج ِشٞأَ َُ۬ب ثَ ۪ َٓشَٚ ِٟ ا ِْج َش ۪اٟ
َّ ٍََزُُٗ فَؼ٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َش٠َْ ا ْفز َ َٰشٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
Yoksa “Bunu Muhammed uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin
işlediklerinizin cezalarından uzağım.”
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(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُْٛع١ ۪ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب رُفَٛ ُ٘ ْـًٔب١ش
 َِِٓ هٟ ٌ۪ َْٛزُُٗ َف ََل ر َ ّْ ٍِ ُى٠ْ ُٗ لُ ًْ ا ِِْ ا ْفز َ َش٠َْ ا ْفز َ َٰشٌُُٛٛم٠َ َْ َ ا
ُُ ١اٌش ۪د
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ  َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١ذًا َث١َ۪ٙ  ِث۪ٗ شٝ ِٗ َو َٰف١ ۪ف
Yoksa “Onu kendisi uydurup Allah’a mal etti.” mi diyorlar? De ki: “Uydurup Allah’a mal ettiysem beni hiç bir
şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığınız dedikoduları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda Allah’ın
şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”

(Hakka 69/48)

َٓ١ ۪أَُِّٗ ٌَز َ ْز ِو َشح ٌ ٌِ ٍْ ُّزَّمَٚ
Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.
(Sad 38/49)

ة
ٍ َٓ ٌَ ُذغَْٓ َِ َٰب١ ۪ا َِّْ ٌِ ٍْ ُّزَّمَٚ َٰ٘زَا ِر ْو ٌش
Bu, tümüyle doğru bilgidir. Mutlu son kendini bozmamış olanlarındır.

(Müddesir 74/54)

ٌ َو َََّٓل أَُِّٗ ر َ ْز ِو َشح
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.

(Müddesir 74/55)

ََٓ ْٓ َّ َف
ُٖشب َء رَ َو َش
Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.

(Müddesir 74/56)

ََٓ َ٠ ْْ َ َْ ا َََِّٓل اَٚ ْز ُو ُش٠  َِبَٚ
ِا َ ْ٘ ًُ ْاٌ َّ ْغ ِف َشحَٚ َٰٜٛ  ا َ ْ٘ ًُ اٌز َّ ْمَٛ ُ٘ َُّللا
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

(İnsan 76/29)

ً ع ۪ج
َل١
ََٓ ْٓ َّ َا َِّْ َٰ٘ ِزٖ۪ ر َ ْز ِو َشح ٌ ف
َ ّ۪ٗ َس ِثٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola
girer.
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(Tekvir 81/27)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا ََِّل ِر ْو ٌش ٌِ ٍْ َؼبَٛ ُ٘ ِْْ ا
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.

(Tekvir 81/28)

ُ١
ََٓ ْٓ َّ ٌِ
َ َ۪ ْغزَم٠ ْْ َ شب َء ِِ ْٕ ُى ُْ ا
İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

(Tekvir 81/29)

ََٓ ٠َ ْْ َ شب ۫ ُؤَْ ا َََِّٓل ا
ََٓ َ  َِب رَٚ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌ َؼب
شب َء ه
Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.

(Hakka 69/49)

َٓ١أَِّب ٌََٕ ْؼٍَ ُُ ا َ َّْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِ َىزّ ِ۪ثَٚ
Çok iyi biliyoruz ki içinizde yalancılar var.
(Münafikun 63/1)

َِّْ ذ ُ اَٙ َ ْش٠ َُّللا
ُ  ْؼٍَ ُُ أَِّ َه ٌَ َش٠َ َُّللا
ُ ذُ أَِّ َه ٌَ َشَٙ ا َٔ ْشٌَُْٛ لَبُٛاِرَا ََٓجب َء َن ْاٌ َُّٕبفِم
 هَٚ ٌُُٗٛع
 هَٚ َِّللا
 ُي هٛع
ََُْٛٓ ٌَ َىب ِرث١ ْ۪اٌ َُّٕبفِم
Münafıklar sana geldiklerinde derler ki "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin
kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.

(Münafikun 63/2)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔعَٓب َء َِب َوب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ُْ ُٙ ََِّّٔللاِ ا
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َ ُْ ُجَّٕخً فُٙ َٔ َّب٠ْ َ ا اَُٚٓاِر َّ َخز
Bu gibi sözleri kalkan edinip Allah’ın yolundan çekilirler. Yapıp durdukları şey ne kötüdür!

(Münafikun 63/3)

ُ َا فٚا ث ُ َُّ َوفَ ُشَُِٕٛ  ُْ َٰاُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
َُْٛٙ َ ْفم٠َ  ُْ ََلُٙ َ ُْ فِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ط ِج َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.
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(Münafikun 63/4)

ُ  ُْ ُخُٙ ََّٔ ُْ َوبِٙ ٌِ ْٛ َا ر َ ْغ َّ ْغ ٌِمٌُُٛٛم٠َ ِْْ اَٚ ُْ ُٙ ُِ غب
َُْٛغج
ٌ ش
َ  ْذ٠َ ٌ غَّٕذَح
َ ُِ ت
َ  ُْ ر ُ ْؼ ِججُ َه ا َ ْجُٙ َ ز٠ْ َ اِرَا َساَٚ
ْۘ  ُُ هُٙ ٍََبدزَ ْس ُ٘ ُْ لَبر
َُْٛإْ فَ ُى٠ َّٝللاُ أَه
ْ َ فُُّٚ  ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ َؼذِٙ ١ْ ٍَ َذ ٍخ َػ١ْ ص
َ ًَّ ُو
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Oysa duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Hakka 69/50)

َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝأَُِّٗ ٌَ َذ ْغ َشح ٌ َػَٚ
Kur’an, kendini ayetlere kapatan bu kişilerin de yalanını ortaya çıkarır.
(Mutaffifın 83/10)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
Yalana batanların o gün çekecekleri var!

(Mutaffifın 83/11)

ٓ٠
ِ ّ َِ اٌ ۪ذْٛ ١َ َِْ ثُُٛ َى ِزّث٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.

(Mutaffifın 83/12)

ُ١ٍ ِ۪ة ثِ۪ٗ َٓ ا ََِّل ُو ًُّ ُِ ْؼز َ ٍذ اَث
ُ ُّ َىز٠  َِبَٚ
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Mutaffifın 83/13)

۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاَل١
ُ بغ
َ َ برَُٕب لَب َي ا٠َ  ِٗ َٰا١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُز
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Mutaffifın 83/14)

ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َو ََّل ثَ ًْ۔ َساَْ َػ
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.
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(Mutaffifın 83/15)

َُْٛثٛ َِ ِئ ٍز ٌَ َّ ْذ ُجْٛ ٠َ ُْ ِٙ ّػ ْٓ َس ِث
َ ُْ ُٙ ََِّٔو َََّٓل ا
Aman ha! O gün onların Rableri ile araları açılmış olacaktır.

(Mutaffifın 83/16)

ُ١ِ ا ْاٌ َج ۪ذٌُٛصب
َ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔث ُ َُّ ا
Sonra o alevli ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Mutaffifın 83/17)

َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ُ۪مَب ُي َٰ٘زَا اٌَّز٠ َُّ ُ ث
Sonra onlara “İşte sizin yalan söyleyip durduğunuz konu budur!” denecektir.

(Hakka 69/51)

ٓ١
ِ َ۪م١ٌأَُِّٗ ٌَ َذ ُّك ْاَٚ
Çünkü o, kesin gerçektir.
(Vakıa 56/83)

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

(Vakıa 56/84)

ُ ْٕ َ َٕئِ ٍز ر١ا َ ْٔز ُ ُْ ۪دَٚ
َْٚظ ُش
O vakit siz bakakalırsınız.

(Vakıa 56/85)

َْْٚص ُش
ُ ٔ َْذ ُٓ ا َ ْل َشَٚ
ِ  ٌَٰ ِى ْٓ ََل رُجَٚ ُْ  ِٗ ِِ ْٕ ُى١ْ ٌَِة ا
Biz ona, sizden daha yakınız ama göremezsiniz.

(Vakıa 56/86)

َٓ١ ۪ٕ٠ ۪ َْش َِذ١ َََٓل ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َغْٛ ٍََف
Size boyun eğdirilmemişse,
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(Vakıa 56/87)

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

(Vakıa 56/88)

َٓ١فَب َ ََِّٓب ا ِْْ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّمَ َّش ۪ث
Eğer ölen kişi Allah’ın yakın saydıklarından ise...

(Vakıa 56/89)

ٌ  َذ٠ْ  َسَٚ  ٌحْٚ فَ َش
ُ١ٍ  َجَّٕذُ ٔ َ۪ؼَٚ ْب
Huzur, güzel kokular ve nimetlerle dolu bahçeler onu bekler.

(Vakıa 56/90)

ٓ١
ْ َ ا َ ََِّٓب ا ِْْ َوبَْ ِِ ْٓ اَٚ
ِ ص َذب
ِ ّ۪ َ١ٌة ْا
Eğer sağcılardan ise...

(Vakıa 56/91)

ٓ١
ْ َ غ ََل ٌَ ٌَ َه ِِ ْٓ ا
ِ ص َذب
َ َف
ِ ّ۪ َ١ٌة ْا
Sağcılar güven ve esenlik içinde olurlar.

(Vakıa 56/92)

َٓ١ٌّع ۪ب
ََّٓ ٌَٓ ا١ا َ ََِّٓب ا ِْْ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ثَٚ
Ama eğer yalancı sapkınlardansa,

(Vakıa 56/93)

ُ١ٍ ّ۪ فَُٕ ُض ٌي ِِ ْٓ َد
Kaynar suyun yanına yerleşir,

(Vakıa 56/94)

ُ١ٍ خُ َج ۪ذ١َ ٍِ ص
ْ َ رَٚ
Ayrıca ateş yığınında kızarırlar.
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(Vakıa 56/95)

ٓ١
ِ ۪م١َ ٌ َد ُّك ْاَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
Bütün bunlar, doğruluğu kesin olan bilgilerdir.

(Hakka 69/52)

ُ١ِ غ ِجّ ْخ ِثب ْع ُِ َس ِثّ َه ْاٌ َؼ ۪ظ
َ َف
Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.
(İsra 17/43)

شا١
ُ ٌَُُْٛٛم٠َ  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َذب
ُ
ً ا َو ۪جًّٛ ٍُػ
Allah, onların söylediklerinden tamamen uzaktır, yüceler yücesidir.”

(Saffat 37/180)

َُْٛصف
ُ
ِ َ٠ ع ْج َذبَْ َس ِثّ َه َسةّ ِ ْاٌ ِؼ َّضحِ َػ َّّب
Gücü elinde bulunduran Rabbin, onların yaptıkları tanımlamalardan uzaktır.

(Ala 87/1)

ٍَْٰٝ ع ِجّخِ ا ْع َُ َس ِث َّه ْاَلَػ
َ
Her şeyinle, Rabbinin yüce adına yönel.

(Ala 87/2)

ٜٛغ ه
َ َ َخٍَكَ فٞ ۪اٌََّز
Yaratan ve dengeyi kuran O’dur.

(Ala 87/3)

ٜ َٰذَٙ َ لَذ ََّس فٞ ۪اٌَّزَٚ
Ölçüyü koyan ve yolu gösteren O’dur.

(Hicr 15/98)

َٓ٠ ۪بجذ
َّ ٌ ُو ْٓ َِِٓ اَٚ غ ِجّ ْخ ِث َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
ِ غ
Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.
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