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

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

(Müddesir 74/1)

ب ْاٌ ُّذ َِّث ّ ُشَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey örtüsüne bürünen kişi!
(Kalem 68/2)

ْٛ
َ ْٔ َ ََِٓب ا
ٍ ُٕذ ثِ ِٕ ْؼ َّ ِخ َس ِثّ َه ِث َّ ْج
Rabbinin nimeti sayesinde sen, cinlerin etkisinde değilsin.

(Kalem 68/3)

َ ا َِّْ ٌَ َه ََلَ ْج ًشاَٚ
ْٛ
ٍ ُّْٕ َِ  َْش١غ
Senin için tükenmek bilmeyen bir ödül var.

(Kalem 68/4)

ُ١ٍ ك َػ ۪ظ
ٍ ٍُ ُخٍَٰٝ أَِّ َه ٌَ َؼَٚ
Sen çok güçlü bir kişiliğe sahipsin.

(Kasas 28/86)

َ ََّٓ ٔٛبة ا ََِّل َس ْح َّخً ِِ ْٓ َس ِثّ َه فَ ََل ر َ ُى
َٓ٠شا ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش١
َ ْٕ  َِب ُوَٚ
ُ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِ اَُٝٓ ٍْ َٰم٠ ْْ َ ا اٛذ ر َ ْش َُٓج
ً ۪ٙ ظ
Böyle bir kitabın sana verileceğini hiç beklemiyordun. Bu, sadece Rabbinin bir ikramı olarak sana verildi. Sakın
o nankörlere arka çıkma.
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(Müddesir 74/2)

لُ ُْ فَب َ ْٔز ِْس
Kalk da insanları uyar!
(Şuara 26/214)

َٓ١شر َ َه ْاَلَ ْل َش ۪ث١
َ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َ ػ ۪ؾ
Sen kavminden en yakınlarını uyar.

(Şuara 26/215)

ْ َٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْط َجَٕب َح َه ٌِ َّ ِٓ ار َّ َج َؼ َه َِِٓ ْاٌ ُّإ
ْ اخ ِف
Sana uyan müminlere kol kanat ol.

(Şuara 26/216)

ٍََُّْٛ  ٌء ِِ َّّب ر َ ْؼٞ ثَ ۪ َٓشّٟ۪ٔ ِ َن فَمُ ًْ اْٛ ص
َ فَب ِْْ َػ
Seni dinlemezlerse de ki: “Ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım.”

(Şuara 26/217)

ُ١ِ اٌش ۪ح
َّ ض٠
ِ  ْاٌ َؼ ۪ضٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
Sen güçlü ve ikramı bol olan Allah’a dayan.

(Şuara 26/218)

َُ َُٛٓ رَم١ه ۪ح٠
َ  َٰش٠َ ٞ ۪اٌََّز
Ayakta iken seni gören,

(Şuara 26/219)

َٓ٠ ۪بجذ
َّ ٌ اِٟرَمٍَُّجَ َه فَٚ
ِ غ
Secde edenler arasında dolaşırken de görene dayan.

(Şuara 26/220)

ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َُِّٗٔا
Çünkü işiten ve bilen odur.
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(Müddesir 74/3)

 َسث ََّه فَ َىجِّ ْشَٚ
Rabbinin büyüklüğünü anlat!
(İsra 17/111)

ٌ َ ُى ْٓ ٌَُٗ ؽ َ۪ش٠ ُْ ٌََٚ ٌَذًاَٚ َز َّ ِخ ْز٠ ُْ ٌَ ٞ ۪لُ ًِ ْاٌ َح ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزَٚ
َِِٓ ٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠
شا١
ً  َو ِجّ ْشُٖ ر َ ْى ۪جَٚ اٌزُّ ِّي
De ki: “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O’nun büyüklüğünü iyi kavra. O’nu yücelttikçe yücelt.”

(Casiye 45/37)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَٟٓب ُء ِف٠َ ٌَُٗ ْاٌ ِىج ِْشَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O’ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.

(Müddesir 74/4)

َ ََبثَ َه ف١ِثَٚ
 ْشّٙ ِ ط
Elbiselerini temiz tut!
(Araf 7/26)

ً ٠ ۪سَٚ ُْ  َٰارِ ُىْٛ ع
 ٌْش َٰر ٌِ َه١ َٰر ٌِ َه َخَٰٜٛ بط اٌز َّ ْم
ً  ُى ُْ ٌِجَب١ْ ٍَ َٰادَ ََ لَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػَٟٓ ََ۪ٕب ث٠
ُ َ ٌِجَٚ ؾ ۠ب
َ ٞ ۪اسَٛ ُ٠ عب
ََْٚزَّ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍََّّللاِ ٌَ َؼ
ِ َب٠ِِ ْٓ َٰا
د ه
“Ey Âdem'in evlatları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise verdik. İyi elbise, sizi koruyan
elbisedir.” Bunlar Allah’ın ayetleridir, belki akıllarını başlarına alırlar.

(Araf 7/31)

ُُّ ِحت٠ ا أَُِّٗ ََلُٛ ََل ر ُ ْغ ِشفَٚ اُٛا ْؽ َشثَٚ اٍُٛ ُوَٚ َٕز َ ُى ُْ ِػ ْٕذَ ُو ًِّ َِ ْغ ِج ٍذ٠ا ۪صُٚ َٰادَ ََ ُخزَٟٓ ََ۪ٕب ث٠
َٓ١ ْ۪اٌ ُّ ْغ ِشف
Ey Âdem'in evlatları! Secde edilen her yerde süslerinizi giyinin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf
edenleri sevmez.
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(Müddesir 74/5)

اٌش ْجضَ فَب ْ٘ ُج ْش
ُّ َٚ
Pis şeylerden uzak dur!
(Al-i İmran 3/179)

َّ َِِٓ ث١
َ ضَ ْاٌخ َ۪ج١ّ۪ َ٠ ٝ ِٗ َحزه١ْ ٍَ ََِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ َػٍَٰٝ َٓ َػ١ ِِ۪ٕ َْزَ َس ْاٌ ُّإ١ٌِ َُّللا
َْ َِب َوبَٚ ت
َِب َوبَْ ه
ِ ِّ١اٌط
ْ ُ١ٌِ َُّللا
ِْْ اَٚ ٍِ۪ٗ ع
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍِ۪ٗ ع
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
ُ  ِِ ْٓ ُسَٟ ْجز َ ۪ج٠ ََّللا
ا ثِ هُِِٕٛ ؾب ُء فَ َٰب
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ت
ه
ِ ١ْ َ ْاٌغٍَٝط ٍِؼَ ُى ُْ َػ
ٌُ ١ا فٍََ ُى ُْ ا َ ْج ٌش َػ ۪ظُٛرَزَّمَٚ إُِِٛ ْرُإ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden ayıracaktır. Allah, gizli
bilgilerini size açmaz ama elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve elçilerine güvenin. Eğer
güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(Maide 5/5)

َّ ُُ  ََ ا ُ ِح ًَّ ٌَ ُىْٛ َ١ٌْ َ ا
َ َٚ ُْ بة ِح ًٌّ ٌَ ُى
َ َٚ ُّجَبد١ِ اٌط
ُْ ُٙ ٌَ ًٌّ غؼَب ُِ ُى ُْ ِح
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪غؼَب َُ اٌَّز
بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ اِ َٓرَا
ِ صَٕبدُ َِِٓ ْاٌ ُّإْ َِِٕب
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪صَٕبدُ َِِٓ اٌَّز
َ  ْاٌ ُّ ْحَٚ د
َ  ْاٌ ُّ ْحَٚ
ْب
۪ ْ َِ ْىفُ ْش ث٠ ْٓ َِ َٚ ْا
ِ س ُ٘ َّٓ ُِ ْحٛ
َ ُِ  َْش١َٓ َغ١ ۪ٕص
َ  ُ٘ َّٓ ا ُ ُجُّٛ ُ ز١ْ َ َٰار
ٍ َ ا َ ْخذَٞٓ ۪ ََل ُِز َّ ِخزَٚ َٓ١غبفِ ۪ح
ِ َّ ٠بَل
َٰ ْ ِٟ فَٛ ُ٘ َٚ ٍَُُّٗ ػ َػ
َ فَمَ ْذ َح ِج
َٓ٠اَل ِخ َش ِح َِِٓ ْاٌخَب ِع ۪ش
Bugün size, temiz olanlar helâl kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size helâl, sizin yiyeceğiniz
de onlara helâldir. Mehirlerini verir, namuslu olur, gizli dost tutmazsanız, iffetli mümin kadınlar ile kendilerine
Kitap verilmiş olanların iffetlileri size helâldir. Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider, Ahiret'te
kaybedenlere karışır.

(Maide 5/6)

ك
َّ ٌ اٌَِٝا اِرَا لُ ّْز ُ ُْ إَُٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ِ  ْاٌ َّ َشا ِفٌََِٝ ُى ُْ ا٠ ِذ٠ْ َ اَٚ ُْ  َ٘ ُىٛ ُجُٚ اٍُٛحِ فَب ْغ ِغٍَٰٛ ص
َّ َا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُجُٕجًب فَٚ ِْٓ ١َ ْاٌ َى ْؼجٌَِٝا َ ْس ُجٍَ ُى ُْ اَٚ ُْ ا ثِ ُش ۫ ُؤ ِع ُىٛغ ُح
َٓ َٰ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َِ ْشَٚ اٚ ُشَّٙ بغ
ٝظ
َ ِ ْاَٚ
اُّٛ َّّ َ١َا ََِٓب ًء فَزُٚ غَٓب َء فٍََ ُْ ر َ ِجذ
َ ٌِّٕ ٌَٰ َّ ْغز ُ ُُ اْٚ َ  ََٓجب َء ا َ َحذٌ ِِ ْٕ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ َٓغَبئِ ِػ اْٚ َ عفَ ٍش ا
َ ٍَٰٝ  َػْٚ َ ا
َ ذًا١ص ۪ؼ
ذُ ه٠ُ ۪ش٠  ُى ُْ ِِ ُْٕٗ َِب٠ ۪ذ٠ْ َ اَٚ ُْ  ِ٘ ُىٛ ُجُٛ ِا ثٛغ ُح
ْ َِّجًب ف١غ
َ ِب
َ
ٍ ُى ُْ ِِ ْٓ َح َشج١ْ ٍََ ْجؼَ ًَ َػ١ٌِ َُّللا
َ ُ١ٌِ ُ ذ٠ُ ۪ش٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ
َْٚ ُى ُْ ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْؾ ُى ُش١ْ ٍَُزِ َُّ ِٔ ْؼ َّزَُٗ َػ١ٌِ َٚ ُْ  َش ُوّٙ ِ ط
Ey inanıp güvenenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı
ve ayak bileği kemiklerine kadar ayaklarınızı mesh edin. Eğer cünüp olmuşsanız yıkanın. Hasta veya yolcu olur
yahut sizden biri ayakyolundan gelir ya da kadınlarınızla birlikte olur da su bulamazsanız, temiz yüzeye yönelin;
onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah, size güçlük çıkarmak istemez. Onun isteği sizi arındırmak ve
size olan nimetini tamamlamaktır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

4

(Maide 5/100)

َّ َٚ ث١
ُ  ْاٌخ َ۪جِٞٛ َ  ْغز٠َ لُ ًْ ََل
ة
ِ ١ ا َ ْػ َج َج َه َوثْ َشح ُ ْاٌخ َ۪جْٛ ٌََٚ ت
ُ ّ١ِ اٌط
ا هُٛث فَبرَّم
ِ  ْاَلَ ٌْ َجبٌِٟ ٚ۬ ُ َٓب ا٠َ ََّللا
ٌََْٛ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُح
De ki: “Pis şeyler ile temiz şeyler bir olmaz; isterse pis şeylerin çokluğu seni etkilemiş olsun”. Ey sağlam
duruşlu olanlar, Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız.

(Tevbe 9/108)

 ِٗ ِس َجب ٌي١ ۪ ِٗ ف١ َ۪ فٛ
ّ ِ ُ  ِٗ اَثَذًا ٌَ َّ ْغ ِجذٌ ا١ ََ۪ل رَمُ ُْ ف
َ ع
َ ُ ٍَ ا َ َح ُّك ا َ ْْ رَمْٛ َ٠  ِيَّٚ َ  ِِ ْٓ اَٰٜٛ  اٌز َّ ْمٍَٝظ َػ
َّ ُّ ٌُ ِحتُّ ْا٠ َُّللا
َ َ َز٠ ْْ َ َْ اُُّٛ ِحج٠
َٓ٠ ۪شّٙ ِ ط
 هَٚ اٚ ُشَّٙ ط
Orada asla namaza durma. Senin namaz kılmana layık olan Mescit ilk günden itibaren takva temeli üzerine
kurulmuş mescittir. Orada temizliği seven adamlar vardır. Allah, tertemiz olanları sever.

(Tevbe 9/109)

ؽفَب
َ ٍَٰٝ َبَُٔٗ َػ١ْٕ ُظ ث
َّ َ  ٌْش ا َ َْ َِ ْٓ ا١اْ َخ
َّ َ اَفَ َّ ْٓ ا
 َِِٓ هَٰٜٛ  ر َ ْمٍَٰٝ َبَُٔٗ َػ١ْٕ ُظ ث
ٍ َْٛ  ِسظَٚ َِّللا
َ ع
َ ع
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 هَٚ َُ ََّٕٙ َبس َج
ٍ ٘ ٍُج ُشف
َ َٙ ْٔ َبس فَب
ِ ٔ ٟ ۪بس ثِ۪ٗ ف
Binasını takva ve Allah rızasını elde etme temeli üzerine kuran mı iyidir, yoksa binasını kaymakta olan bir
uçurumun kıyısına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah, yanlışlar içinde olan
topluluğu yola getirmez.

(Müddesir 74/6)

 ََل ر َ ُّْٕ ْٓ ر َ ْغز َ ْى ِث ُشَٚ
İyiliği, daha fazlasını isteyerek yapma!
(Bakara 2/264)

بط
ِ ٌَُّٕ ْٕ ِف ُك َِبٌَُٗ ِسئََٓب َء ا٠ ٞ ۪ َوبٌَّزٜ ْاَلَ َٰرَٚ ِّٓ َّ ٌصذَلَبرِ ُى ُْ ثِ ْب
َ اٍُٛا ََل رُج ِْطَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ُٗاثِ ًٌ فَز َ َش َوَٚ َُٗصبث
ٌ  ِٗ ر ُ َش١ْ ٍَاْ َػ
ُإْ ِِ ُٓ ثِ ه٠  ََلَٚ
َ َ اة فَب
َ ًِ َ اَل ِخ ِش فَ َّثٍَُُٗ َو َّث
ٍ َٛ ص ْف
َٓ٠ ََ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ََل
 هَٚ اُٛغج
َ ءٍ ِِ َّّب َوَٟ
َ
ْ  ؽٍَٰٝ َْ َػَٚ ْمذ ُِس٠ ص ٍْذًا ََل
Müminler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş olsun diye malını
harcayan, ama Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın! Onun durumu, üzerinde toprak olan
kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. Böyleleri çalışmalarından bekledikleri sonucu
alamazlar. Allah, âyetleri görmezlikten gelen bir topluluğu yola getirmez.
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(Bakara 2/265)

ِ ظب
ٍحَْٛ  ُْ َو َّث َ ًِ َجَّٕ ٍخ ِث َشثِٙ زًب ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ١رَثْ ۪جَٚ َِّللا
د ه
َ  ُُ ا ْث ِز َٓغَب َء َِ ْشُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ ۪ َِث َ ًُ اٌَّزَٚ
َ َا ِث ًٌ فَٚ بَٙ ص ْج
ْ َ ا ِث ًٌ فَ َٰبرَٚ بَٙ صب َث
 ٌش١َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ًٌّ ط
ِ ُ٠ ُْ ٌَ ِْْ  ِْٓ فَب١َظ ْؼف
ِ بَٙ ٍَذ ا ُ ُو
َ َا
Allah’ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlama almak için mallarını harcayanlar, yüksekçe yere kurulu olup
bol yağmur alan ve iki kat ürün veren bir bahçenin sahibi gibidirler. Yağmur yağmasa bile bir çisenti olur.
Yaptığınız her şeyi gören Allah’tır.

(Müddesir 74/7)

ص ِج ْش
ْ  ٌِ َش ِثّ َه فَبَٚ
Rabbinin rızası için sabırlı ol!
(Al-i İmran 3/200)

ُ  َسا ِثَٚ اٚصب ِث ُش
ََّْٛللاَ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُح
ْ ا إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ا هُٛارَّمَٚ اٛط
َ َٚ اٚص ِج ُش
Ey inanıp güvenenler! Sabredin, sabırda yarışın, her an tetikte olun ve Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki
umduğunuza kavuşabilesiniz.

(Yunus 10/109)

َٓ َٰ ُ٠ ارَّجِ ْغ َِبَٚ
َٓ١ّ۪  ُْش ْاٌ َحب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝحٛ
َ ْح ُى َُ ه٠ ٝصجِ ْش َحزه
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Tur 52/48)

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

(İnsan 76/24)

ساٛ
ْ فَب
ً ُ َوفْٚ َ  ُْ َٰاثِ ًّب اُٙ ْٕ ِِ  ََل ر ُ ِط ْغَٚ ص ِج ْش ٌِ ُح ْى ُِ َس ِثّ َه
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı davran. Günahkâra da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.
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(Mearic 70/5)

ً ّ۪ صج ًْشا َج
َل١
ْ فَب
َ ص ِج ْش
Sen güzelce sabır göster.

(Müddesir 74/8)

سٛ
ِ ُ إٌَّبلٟفَ ِبرَا ُٔ ِم َش ِف
Sura üfürüldüğü gün...
(Mearic 70/6)

ذًا١َُٔٗ َث ۪ؼْٚ  َش٠َ ُْ ُٙ َِّٔا
Onlar o günü uzak görüyorlar;

(Mearic 70/7)

جًب٠ُٗ لَ ۪ش٠ٔ ََٰشَٚ
Oysa Biz yakın görüyoruz

(Müddesir 74/9)

ش١
ٌ  ٌَ َػ ۪غْٛ ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ فَ َٰز ٌِ َه
İşte o gün zor gündür.
(Hakka 69/13)

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

(Hakka 69/14)

ً احذَح
ِ ٍَِّ  ُحَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِججَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ض
ُ ذ ْاَلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.
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(Hakka 69/15)

ُا ِل َؼخَٛ ٌذ ْا
ِ لَ َؼَٚ  َِ ِئ ٍزْٛ ١َ َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Kamer 54/46)

ا َ َِ ُّشَٚ َٰٝ٘ غب َػخُ ا َ ْد
َّ ٌاَٚ ُْ ُ٘ ُ ِػذْٛ َِ ُغب َػخ
َّ ٌثَ ًِ ا
Asıl tehdidi vakti geldiğinde yaşayacaklar. O vakit her şey, ne kadar korkunç ve ne kadar acı olacaktır.

(Müddesir 74/10)

ش١
ٍ َ۪غ٠  ُْش١َٓ َغ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍََٝػ
Hele kâfirler için; hiç de kolay olmayacak!
(Furkan 25/25)

ً ُٔ ِ ّض َي ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ر َ ْٕ ۪ضَٚ َغ ََّٓب ُء ِث ْبٌغَ َّ ِب
َل٠
َ َ  ََ رْٛ ٠َ َٚ
َّ ٌؾمَّ ُك ا
Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün;

(Furkan 25/26)

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

(Müddesir 74/11)

ذًا١ ۪حَٚ ُ َِ ْٓ َخٍَ ْمذَٚ ٟ ۪ٔرَ ْس
Tek olarak yarattığım o kişiyi bana bırak!
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(Müddesir 74/12)

دًاُٚ َج َؼ ٍْذُ ٌَُٗ َِ ًبَل َِ ّْذَٚ
Ona ardı arkası kesilmeyen mallar,

(Müddesir 74/13)

ُ َٓ١ َ۪ٕثَٚ
دًاُٛٙ ؽ
Yanından ayrılmayan oğullar verdim.

(Müddesir 74/14)

ذًا١۪ٙ ّْ َ ذْدُ ٌَُٗ رَّٙ َِ َٚ
Her şeyi önüne serdim.

(Müddesir 74/15)

ْ ٠َ َُّ ُ ث
َذ٠ط َّ ُغ ا َ ْْ ا َ ۪ص
Hâlâ da artırmamı bekliyor!
(Mearic 70/19)

ػب
ً ٍَُٛ٘ َغبَْ ُخ ٍِك
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اَل
İnsan doyumsuz yapıda yaratılmıştır.

(Meryem 19/77)

ٌَذًاَٚ َٚ َ َّٓ َِ ًبَل١َرُٚلَب َي ََلَٚ َبرَِٕب٠ َوفَ َش ثِ َٰبٞ ْ۪ذ اٌَّز
َ ٠َاَفَ َشا
Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”

(Meryem 19/78)

َّ َ ا
ذًاْٙ اٌش ْحَّٰ ِٓ َػ
َّ َْت ا َ َِ ار َّ َخزَ ِػ ْٕذ
َ ١َغٍَ َغ ْاٌغ
Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman’ın katından söz mü aldı?
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(Meryem 19/79)

ة َِذًّا
ُ ُ عَٕ ْىز
ِ َٔ ُّذُّ ٌَُٗ َِِٓ ْاٌ َؼزَاَٚ  ُيُٛم٠َ ت َِب
َ َو ََّل
Böyle şeyler olamaz. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap ekleyeceğiz.

(Meryem 19/80)

َٕب فَ ْشدًا١ َ۪أْر٠َٚ  ُيَُٛم٠ ٔ َِشثُُٗ َِبَٚ
Onun sözünü ettiği şeyler bize kalacaktır. Kendisi de karşımıza tek başına gelecektir.

(Sebe 34/34)

َْٚ ََٓ٘ب أَِّب ِث ََّٓب ا ُ ْس ِع ٍْز ُ ُْ ِث۪ٗ َوبفِ ُشُٛش ا ََِّل لَب َي ُِزْ َشف٠
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
ٍ ۪ ٍخ ِِ ْٓ َٔز٠َ  لَ ْشٟ ۪ع ٍَْٕب ف
Bir yere elçi gönderdiğimizde onların şımartılmış takımı şunu söyler: "Biz sizinle gönderilen şeyleri görmek
istemiyoruz".

(Sebe 34/35)

َٓ١ َِب ٔ َْح ُٓ ِث ُّ َؼزَّ ۪ثَٚ  ََلدًاْٚ َ اَٚ  ًاَلَٛ ِْ َ ا ٔ َْح ُٓ ا َ ْوث َ ُش اٌُٛلَبَٚ
Bir de şunu derler: "Malları çok olanlar biziz, evladı çok olan da. Biz azap görecek de değiliz."

(Müddesir 74/16)

ذًا١ ۪ٕػ
َ ب ِرَٕب٠َ َو ََّل أَُِّٗ َوبَْ ِ ََٰل
Asla! Çünkü o, ayetlerimiz karşısında inatçılık ediyor.
(Kaf 50/24)

 ٍذ١ ۪ٕبس َػ
ٍ ََّّٕ َُ ُو ًَّ َوفَٙ  َجٟ ۪ب ف١َ ا َ ٌْ ِم
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.

(Kaf 50/25)

ت
ٍ ٠ ِْش ُِ ْؼز َ ٍذ ُِ ۪ش١ََِّٕبعٍ ٌِ ٍْ َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.
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(Müddesir 74/17)

دًاُٛصؼ
َ
َ ُُٗعب ُ ْس ِ٘م
Onu dik yokuşa süreceğim.

(Müddesir 74/18)

لَذ ََّسَٚ أَُِّٗ فَ َّى َش
O düşündü, ölçtü biçti.

(Müddesir 74/19)

ْف لَذ ََّس
َ ١فَمُزِ ًَ َو
Kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!

(Müddesir 74/20)

ْف لَذ ََّس
َ ١ث ُ َُّ لُ ِز ًَ َو
Ah kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!

(Müddesir 74/21)

َ َٔ َُّ ُ ث
ظ َش
Şöyle bir bakındı.

(Müddesir 74/22)

غ َش
َ َُّ ُ ث
َ َثَٚ ظ
َ َػج
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı;
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(Müddesir 74/23)

ا ْعز َ ْى َج َشَٚ ث ُ َُّ ا َ ْدثَ َش
Daha sonra geri döndü ve büyüklendi.

(Müddesir 74/24)

ُإْ ث َ ُش٠ فَمَب َي ا ِْْ َٰ٘ َٓزَا ا ََِّل ِع ْح ٌش
Arkasından şöyle dedi: “Bu olsa olsa etkilenilen bir büyü olur!”

(Müddesir 74/25)

 ُي ْاٌ َجؾ َِشْٛ َا ِْْ َٰ٘ َٓزَا ا ََِّل ل
"Bu, olsa olsa bir insan sözü olur!"

(Müddesir 74/26)

ع َم َش
ْ ُ عب
َ ِٗ ١ ٍ۪ص
َ
Onu Sakar’da kızartacağım.
(Nisa 4/56)

ْ َع َج
دًاٍُٛدُ ُ٘ ُْ َثذ ٌََّْٕب ُ٘ ُْ ُجٍُٛذ ُج
ْ ُٔ ف
ً ٔ ُْ ِٙ ١ ٍ۪ص
ِ ٔ َبسا ُوٍَّ َّب
َ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْٛ ع
ً َّللاَ َوبَْ َػ ۪ض
 ًّب١ضا َح ۪ى٠
اة ا َِّْ ه
َ َا ْاٌ َؼزُٛلُٚز١َ ٌِ  َْشَ٘ب١َغ
Ayetlerimizi görmezden gelen kâfirleri ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle değiştireceğiz ki o
azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

(Müddesir 74/27)

ع َم ُش
َ  ََِٓب ا َ ْد َٰسَٚ
َ ه َِب٠
Sakar nedir? Onu nereden bileceksin?

12

(Müddesir 74/28)

 ََل رَزَ ُسَٚ ٟ ََ۪ل رُجْم
O, ne yaşatır ne yok eder!
(Ta Ha 20/74)

ٝ١َٰ َ ْح٠  ََلَٚ بَٙ ١ ۪دُ فُّٛ َ٠ َّٕ َُ ََلَٙ د َسثَُّٗ ُِ ْج ِش ًِب فَب َِّْ ٌَُٗ َج
ِ ْ َأ٠ ْٓ َِ َُِّٗٔا
Rabbine günahkâr olarak gelenin yeri cehennemdir. Orada ne ölür, ne de hayat sürer.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ َُ ََلَٙ َبس َج
بَٙ ػزَا ِث
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُّ َخف٠  ََلَٚ اُٛرُّٛ ١َ َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝع
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
سٛ
ٍ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Müddesir 74/29)

ا َحخٌ ٌِ ٍْجَؾ َِشَّٛ ٌَ
İnsanın derisini kavurur!

(Müddesir 74/30)

ػؾ ََش
َ َب رِ ْغ َؼخَٙ ١ْ ٍََػ
Onun üzerinde görevli on dokuz vardır.
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(Müddesir 74/31)

َٓ ِم١ْ َ  ْغز١َ ٌِ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ُْ ا ََِّل ِفزَْٕخً ٌٍَِّزُٙ َ  َِب َج َؼ ٍَْٕب ِػذَّرَٚ ًبس ا ََِّل َِ َٰ ٍَٓ ِئ َىخ
ْ َ  َِب َج َؼ ٍْ ََٕٓب اَٚ
َ ص َح
ِ ٌَّٕبة ا
بة
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪بة اٌَّز
َ َ  ْشر٠َ  ََلَٚ  َّبًٔب٠ا ۪إََُِٛٓ َٓ َٰا٠ َ۪ ْضدَادَ اٌَّز٠َٚ بة
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪اٌَّز
َٰ زَا َِث َ ًَل َو َٰز ٌِ َهَّٙللاُ ِث
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪ َي اٌَّزُٛم١َ ٌِ َٚ َُِِْٕٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ
َْ َِب َٓرَا ا َ َسادَ هٚ ْاٌ َىب ِف ُشَٚ ض
ٜ ا ََِّل ِر ْو َٰشٟ
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ ؾب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ع ًُّ ه
ِ ُ٠
َ ِ٘  َِبَٚ َٛ ُ٘ دَ َس ِثّ َه ا ََِّلُٕٛ ْؼٍَ ُُ ُج٠َ  َِبَٚ ؾب ُء
ٌِ ٍْ َجؾ َِش
O ateşin yöneticilerini meleklerden başkası yapmadık. Sayılarını da sırf kâfirler için bir imtihan
sebebi yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler kesin kanaate varır; müminlerin güvenleri
artar, kendilerine kitap verilenler ile müminler kuşkuya düşmezler. Kalplerinde hastalık
olanlarla kâfirler de, “Allah bu örnekle ne demek istiyor?” derler. Allah, sapıklığın gereğini
yapanın sapıklığını onaylar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yola getirir. Allah’ın
ordularını kendi dışında kimse bilmez. O, tüm insanlık için doğru bilgiden başkası değildir.

(Müddesir 74/32)

 ْاٌمَ َّ ِشَٚ َو ََّل
Hayır; Ay’ı,

(Müddesir 74/33)

 ًِ اِ ْر ا َ ْد َث َش١ْ ٌَّاَٚ
Dönüp gittiğinde geceyi,

(Müddesir 74/34)

صجْحِ اِ َٓرَا ا َ ْعفَ َش
ُّ ٌاَٚ
Ağarırken tan yerini iyi düşünün!

14

(Müddesir 74/35)

 ْاٌ ُى َج ِشَٜب َ َِل ْحذَٙ َِّٔا
İyi anlayın ki Sakar, en büyüklerinden biridir;

(Müddesir 74/36)

شا ٌِ ٍْجَؾ َِش٠
ً َ۪ٔز
İnsanoğlu için uyarıdır.

(Müddesir 74/37)

زَب َ َّخ َش٠َ ْٚ َ زَمَذ َََّ ا٠َ ْْ َ ؽب َء ِِ ْٕ ُى ُْ ا
ََٓ ْٓ َّ ٌِ
İçinizden aşırılık eden veya iyilikten geri kalanlar için uyarıdır.
(Kıyame 75/12)

 َِئِ ٍۨ ٍز ْاٌ ُّ ْغز َ َم ُّشْٛ ٠َ  َس ِثّ َهٌَِٰٝ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.

(Kıyame 75/13)

ُ غ
ا َ َّخ َشَٚ َََّ  َِ ِئ ٍز ِث َّب لَذْٛ َ٠ ْب
ِ ْ َُٕجَّإُا٠
َ ْٔ اَل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.

(İnfitar 82/4)

ْ س ثُ ْؼثِ َشٛ
د
ُ ُاِرَا ْاٌمُجَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّظ َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َػ
د
ٌ ذ َٔ ْف
herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.
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(Fecr 89/23)

ٜ ٌَُٗ اٌ ِزّ ْو َٰشٝأَهَٚ ُْ غب
ِ ْ زَزَ َّو ُش٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ َُ ََّٕٙ  َِ ِئ ٍز ِث َجْٛ ٠َ  َءٟ ۪ َٓجَٚ
َ ْٔ اَل
O gün Cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda!

(Fecr 89/24)

ٟ َ۪بر١ لَذ َِّْذُ ٌِ َحٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم٠
Der ki “Ah! Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!”

(Müddesir 74/38)

ٌَٕخ١ ۪٘ذ َس
ْ غ َج
َ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ِث َّب َو
Herkes kendi yaptığına karşılık rehindir.
(Bakara 2/281)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ غ َج
َُّْٛ ٍَظ
 هٌَِٝ ِٗ ا١ َْ۪ فُٛ ًِب ر ُ ْش َجؼْٛ ٠َ اُٛارَّمَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َوٝفهَٛ ُ َّللاِ ث ُ َُّ ر
Öyle bir günden çekinin ki o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese kazandığı tam olarak
verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Al-i İmran 3/25)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ َغج
ْ َ١ّ ِفُٚ َٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
َُّْٛ ٍَظ
َ ٠ ٍَ ََل َسْٛ َ١ٌِ ُْ ُ٘ ْف اِرَا َج َّ ْؼَٕب
َ ذ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َو
َ ١فَ َى
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün onları topladığımızda ne hale düşerler! O gün herkese, yaptığının karşılığı
tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Mümin 40/17)

ُ ذ ََل
ْ َغج
ة
 ََ ا َِّْ هْٛ َ١ٌظ ٍْ َُ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِح٠ع ۪ش
َ ََّللا
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب َوٜ ََ ر ُ ْج َٰضْٛ َ١ٌْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ذ
ْ َغج
َُّْٛ ٍَظ
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 َخٍَكَ هَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب َوٜ ٌِز ُ ْج َٰضَٚ ك
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ثِ ْبٌ َح
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.
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(Müddesir 74/39)

ٓ١
ْ َ ا َََِّٓل ا
َ ص َح
ِ ّ۪ َ١ٌبة ْا
Sağcıların hali başkadır.
(Vakıa 56/27)

ٓ١
ُ ص َح
ُ ص َح
ْ َ ٓ ََِٓب ا١
ْ َ اَٚ
ِ ّ۪ َ١ٌبة ْا
ِ ّ۪ َ١ٌبة ْا
Sağcılara gelince; ne mutlu onlara!

(Vakıa 56/28)

 ٍدٛع
ُ  ِع ْذ ٍس َِ ْخٟ ۪ف
Onlar da dikensiz sedir ağaçları,

(Vakıa 56/29)

َ َٚ
 ٍدٛع
ُ ْٕ َِ ٍغ ٍْح
Salkım salkım muz ağaçları arasında,

(Vakıa 56/30)

 ٍدُٚ ِظ ًٍّ َِ ّْذَٚ
Uzayıp giden gölgeliklerde,

(Vakıa 56/31)

ة
ٍ ٛ ََِٓبءٍ َِ ْغ ُىَٚ
Akarsu boylarında,

(Vakıa 56/32)

ٍشح١
َ ۪ ٍخ َوثَٙ فَب ِوَٚ
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َِ ْم
 َػ ٍخُّْٕٛ َِ  ََلَٚ  َػ ٍخٛط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında,
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(Vakıa 56/34)

 َػ ٍخُٛفُ ُش ٍػ َِ ْشفَٚ
Dayalı döşeli, yüksek yerlerde olacaklardır.

(Vakıa 56/35)

ؾب ًء
ََٓ ْٔ ِاِ ََّٓٔب ا َ ْٔؾَأَْٔب ُ٘ َّٓ ا
Biz onları çok iyi yetiştirdik.

(Vakıa 56/36)

بسا
ً فَ َج َؼ ٍَْٕب ُ٘ َّٓ ا َ ْث َى
Her birini birer bakire kıldık.

(Vakıa 56/37)

ػ ُشثًب اَرْ َشاثًب
ُ
Güzel konuşurlar ve birbirleriyle yaşıttırlar.

(Vakıa 56/38)

ٓ١
ْ ََِل
ِ ص َحب
ِ ّ۪ َ١ٌة ْا
Bütün bunlar sağcılar içindir.

(Vakıa 56/39)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َثٍَُّخٌ َِِٓ ْاَل
Bir kısmı eskilerden,

(Vakıa 56/40)

َٰ ْ َِِٓ ٌثٍَُّخَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Bir kısmı da sonrakilerdendir.

(Müddesir 74/40)

ٍ  َجَّٕبٟ ۪ف
ٌَُْٛغَٓب َء
َ َ ز٠َ د
Onlar bahçelerde olur, sorup soruştururlar;
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(Müddesir 74/41)

َٓ١ِ۪ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْج ِش
Suçlu olanları...

(Müddesir 74/42)

ع َم َ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 َ١ِِة ث
Hesap günü konusunda da yalan söylerdik.
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(Müddesir 74/47)

ُٓ ١ َ۪م١ٌَٕب ْا١ ا َ َٰرَٝحزَٓه
Sonunda ölüm geldi çattı.” derler.
(Enam 6/29)

َٓ
َٓ١ ۪ثُٛ َِب ٔ َْح ُٓ ثِ َّ ْجؼَٚ َب١ْٔ َُّبرَُٕب اٌذ١ ا ََِّل َحٟ
َ ِ٘ ِْْ ا اٌُٛلَبَٚ
Onlar şöyle demişlerdi: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de değiliz.”

(Enam 6/30)

اُٛلُٚ َس ِثَّٕب لَب َي فَزَٚ ٍَٰٝ ا َثٌُٛك لَب
َ ١ٌََ ُْ لَب َي اِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ ا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰ َٓشْٛ ٌََٚ
ِ ّ ْظ َٰ٘زَا ِث ْبٌ َح
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َْاٌ َؼز
Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara: “Nasıl? Tekrar dirilmek gerçek değil
miymiş?” diyecek, onlar da, “Rabbimize ant olsun ki gerçekmiş” diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine
Rableri: “Görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın.” diyecektir.

(Enam 6/31)

 َِبٍَٰٝ َب َح ْغ َشرََٕب َػ٠ اٌُٛغب َػخُ ثَ ْغزَخً لَب
َّ ٌ ُُ اُٙ ْ اِرَا ََٓجب َءرَّٝللاِ َحزَٓه
ِ َا ِث ٍِ َٓمَُٛٓ َوزَّث٠ ۪لَ ْذ َخغ َِش اٌَّز
بء ه
ْ فَ َّش
ُ ٍَٰٝ اس ُ٘ ُْ َػ
ََْٚ ِض ُس٠ عَٓب َء َِب
َ س ِ٘ ُْ ا َ ََلٛ
َ َصْٚ َ َْ اٍُِّٛ َ ْح٠ ُْ ُ٘ َٚ بَٙ ١ ۪غَٕب ف
ِ ُٙ ظ
Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince
günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki: “Bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize!” Baksana ne
kötü yükler yüklenmişlerdir!

(Enam 6/32)

َٰ ْ َّاس
ٍََُْْٛ اَفَ ََل ر َ ْؼ ِمَُٛزَّم٠ َٓ٠ ۪ ٌْش ٌٍَِّز١اَل ِخ َشح ُ َخ
ٌ ََٓب ا ََِّل ٌَ ِؼ١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َحَٚ
ُ ٌٍَذَٚ ٌٛ ْٙ ٌََٚ ت
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Kendini koruyanlar için hayırlı olan, o son yurttur.
Aklınızı kullanmıyor musunuz?

(Müddesir 74/48)

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

20

(Bakara 2/123)

 ََلَٚ ٌؽفَب َػخ
َ بَٙ ُ ََل ر َ ْٕفَؼَٚ ب َػ ْذ ٌيَٙ ْٕ ِِ ًُ ُ ْم َج٠  ََلَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ظ َػ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٌ  َٔ ْفٞ ًِب ََل ر َ ْج ۪ضْٛ ٠َ اُٛارَّمَٚ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘
Öyle bir günde karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmeyecek, kimseden
tazminat kabul edilmeyecek, şefaatin kimseye faydası olmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

(Enam 6/70)

ظ ِث َّب
ٌ غ ًَ َٔ ْف
َ رَ ِ ّو ْش ِث۪ٗ َٓ ا َ ْْ ر ُ ْجَٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َحُٙ ْغ ََّشرَٚ اًٛ ْٙ ٌََٚ  ُْ ٌَ ِؼجًبُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪رَ ِس اٌَّزَٚ
ْ ْۗ َغج
 َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ ب اَٙ ْٕ ِِ ُإْ َخ ْز٠ ػ ْذ ٍي ََل
ْ هُٚ
َ ًَّ ا ِْْ ر َ ْؼذ ِْي ُوَٚ  ٌغ١ ۪ ََل ؽَفَٚ ٟ
َ َو
َ ١ٌَ ذ
ِ ب ِِ ْٓ دَٙ ٌَ ْظ
ٌّ ٌِ َٚ َِّللا
ََْٚ ْىفُ ُش٠ اُٛٔ ٌُ ِث َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ َػزَٚ ُ١ٍ ّ۪ اة ِِ ْٓ َح
ٌ  ُْ ؽ ََشُٙ ٌَ اُٛغج
َ ا ِث َّب َوٍَُٛٓ ا ُ ْث ِغ٠ ۪اٌَّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Ama onları Kur’an ile uyar ki hiçbiri,
yaptığı şeyden dolayı mahrumiyet yaşamasın. Hiç kimsenin, Allah ile arasına girecek bir dostu ve bir şefaatçisi
olmaz. Bedel olarak ne verseler kabul edilmez. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.

(Müddesir 74/49)

َٓ١ ُْ َػ ِٓ اٌز َّ ْز ِو َش ِح ُِ ْؼ ِش ۪ظُٙ ٌَ فَ َّب
Bunlar nelerine güveniyorlar da akıllarında tutmaları gereken bilgiden yüz çeviriyorlar?
(Ta Ha 20/124)

ُ ٔ َْحَٚ ظ ْٕ ًىب
ٝ َّْٰ َّ ِخ اَػ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُٖؾ ُش
َ ١ فَب َِّْ ٌَُٗ َِ ۪ؼٞض َػ ْٓ ِر ْو ۪ش
َ ًؾخ
َ  َِ ْٓ اَػ َْشَٚ
Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kıyamet günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

(Zuhruf 43/36)

َ ١ْ ؽ
ٌ  ٌَُٗ لَ ۪شَٛ ُٙ َطبًٔب ف
ٓ٠
َ ٌَُٗ ط
ْ ّ١ِ َاٌش ْحَّٰ ِٓ ُٔم
َّ ؼ َػ ْٓ ِر ْو ِش
ُ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Müddesir 74/50)

ٌ  ُْ ُح ُّ ٌش ُِ ْغز َ ْٕ ِف َشحُٙ َََّٔوب
Ürkmüş eşekler gibi davranıyorlar,
21

(Müddesir 74/51)

ْ فَ َّش
ٍ َسحَٛ د ِِ ْٓ لَ ْغ
Aslandan ürküp kaçan eşeklere benziyorlar.

(Müddesir 74/52)

َّ َُِٕ ص ُحفًب
ً ؾ َشح
ُ ُٝإْ َٰر٠ ْْ َ  ُْ اُٙ ْٕ ِِ ئ
ٍ ذُ ُو ًُّ ْاِ ِش٠ُ ۪ش٠ ًْ َث
Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
(Enam 6/124)

ُ ١َّللاُ ا َ ْػٍَ ُُ َح
َّللاِ َ ه
ْث
ُ  ُسٟ
ع ًُ ه
َ ِرٚ۫ ُ  ِِثْ ًَ ََِٓب اٝ ُٔإْ َٰرٝا ٌَ ْٓ ُٔإْ َِِٓ َحزهٌَُٛخٌ لَب٠ ُْ َٰاُٙ ْاِرَا ََٓجب َءرَٚ
اُٛٔذٌ ِث َّب َوب٠ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ػز
ُ ُ ۪ص١ع
َبس ِػ ْٕذَ ه
ٌ صغ
َ َٚ َِّللا
َ َُٗعبٌَز
َ َ ْج َؼ ًُ ِس٠
َ اُِٛ َٓ ا َ ْج َش٠ ۪ت اٌَّز١
ََْٚ ّْ ُى ُش٠
Onlara bir âyet gelince şöyle derler: "Allah’ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilinceye kadar bu elçiye
inanmayacağız." Allah kimi kendine elçi yapacağını çok iyi bilir. Suçlu duruma düşenlere Allah katında bir
alçaltılma ve kurdukları tuzakla bağlantılı bir azap vardır.

(Müddesir 74/53)

َٰ ْ َُْٛخَبف٠َ َو ََّل َث ًْ ََل
َاَل ِخ َشح
Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.
(Müzzemmil 73/17)

جً ْۗب١ ۪ ٌْذَاَْ ؽِٛ ٌ ْج َؼ ًُ ْا٠َ  ًِبْٛ ٠َ ُْ ُ َْ ا ِْْ َوفَ ْشرُْٛف رَزَّم
َ ١فَ َى
Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

(Müzzemmil 73/18)

ً ُ ْػذُُٖ َِ ْفؼَٚ َْغ ََّٓب ُء ُِ ْٕفَ ِط ٌش ثِ۪ٗ َوب
َلٛ
َّ ٌَا
O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.
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(Müddesir 74/54)

ٌ َو َََّٓل أَُِّٗ ر َ ْز ِو َشح
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.
(Hakka 69/48)

َٓ١ ۪أَُِّٗ ٌَز َ ْز ِو َشح ٌ ٌِ ٍْ ُّزَّمَٚ
O, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.

(Hakka 69/49)

َٓ١أَِّب ٌََٕ ْؼٍَ ُُ ا َ َّْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِ َىزّ ِ۪ثَٚ
Çok iyi biliyoruz ki içinizde yalancılar var.

(Hakka 69/50)

َٓ٠ ْاٌ َىب ِف ۪شٍَٝأَُِّٗ ٌَ َح ْغ َشح ٌ َػَٚ
Kur’an, kendini ayetlere kapatan bu kişilerin de yalanını ortaya çıkarır.

(Hakka 69/51)

ٓ١
ِ َ۪م١ٌأَُِّٗ ٌَ َح ُّك ْاَٚ
Çünkü o, kesin gerçektir.

(Müddesir 74/55)

ََٓ ْٓ َّ َف
ُٖؽب َء رَ َو َش
Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.
(Tekvir 81/27)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا ََِّل ِر ْو ٌش ٌِ ٍْ َؼبَٛ ُ٘ ِْْ ا
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.
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(Tekvir 81/28)

ُ١
ََٓ ْٓ َّ ٌِ
َ ۪ ْغزَم٠َ ْْ َ ؽب َء ِِ ْٕ ُى ُْ ا
İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

(Müddesir 74/56)

ا َ ْ٘ ًُ ْاٌ َّ ْغ ِف َش ِحَٚ َٰٜٛ  ا َ ْ٘ ًُ اٌز َّ ْمَٛ ُ٘ َُّللا
ََٓ ٠َ ْْ َ َْ ا َََِّٓل اٚ ْز ُو ُش٠َ  َِبَٚ
ؾب َ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.
(İbrahim 14/4)

ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ ؾب ُء
ََٓ ٠َ ْٓ َِ َُّللا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ َس
ع ًُّ ه
ِ ُ١َ ُْ فُٙ ٌَ َِّٓ١ُ َج١ٌِ ِِ۪ٗ ْٛ بْ َل
َ ٍِ  ٍي ا ََِّل ِثٛع
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
ِ غ
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ؾب ُء
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
ََٓ ٠َ
Biz, her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah,
sapıklığı tercih edeni sapık sayar ,doğru yolda olmayı tercih edeni de yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün
kararları doğru olan O’dur.

(Zümer 39/33)

َُْٛ ٌََٰٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّزَّمٚ۬ ُ صذَّقَ ِث۪ٗ َٓ ا
ّ ِ ٌ ََٓجب َء ِثبٞ ۪اٌَّزَٚ
َ َٚ ق
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.

(İnsan 76/29)

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

(İnsan 76/30)

 ًّ ْۗب١ ًّب َح ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
ََٓ ٠َ ْْ َ ؾب ۫ ُؤَْ ا َََِّٓل ا
ََٓ َ  َِب رَٚ
َّللاُ ا َِّْ ه
ؾب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O’dur.

24

