KIYAMET SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

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

(Kıyame 75/1)

 َّ ِخ١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ ١َ ِاََل ا ُ ْل ِغ ُُ ث
Kıyamet gününe yemin ederim,

(Kıyame 75/2)

ا َِ ِخَّٛ ٌٍَّ اََل ا ُ ْل ِغ ُُ ِثبٌَّٕ ْف ِظ اَٚ
Yanlışlarını görüp kendini kınayabilen kişiye de yemin ederim,
(Yusuf 12/53)

بسح ٌ ثِ ا
ُ  اَِب اُثَ ِ ّشَٚ
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ِ بٌغ
ٌ ُ َغفّٟ ا َِّْ َس ۪ثٟۜ ّء ا ََِّل َِب َس ِح َُ َس ۪ثٛ
َ َِّ َظ ََل
َ  ا َِّْ إٌَّ ْفٟۚ ئ َٔ ْف ۪غ
Ben nefsimi yanlışlardan uzak saymam; çünkü nefis -Rabbimin ikram edip uyardığı zaman hariç- sürekli
kötülüğü emreder durur. Rabbim çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.”

(Al-i İmran 3/135)

َ ْٚ َ شخً ا
 ْغ ِف ُش٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ ِٙ  ِثُُٛٔا ٌِزَّٚللاَ فَب ْعز َ ْغفَ ُش
َ بح
ِ َا فٍَُٛٓ اِرَا فَ َع٠ ۪اٌَّزَٚ
ا هٚ ُْ رَ َو ُشُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفُّٛظٍَ ا
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ ُْ َُ٘ٚ اٍُٛ َِب فَ َعٍَٰٝ ا َعٚصش
ة ا ََِّل هٛ
ِ ُ٠ ُْ ٌََٚ َُّللا
َ ُٔاٌز
Onlar bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse Allah'ı hatırlar ve günahlarının
bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de yaptıkları yanlışta, bile bile
direnmezler.
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(Araf 7/23)

َ لَ َبَل َسثََّٕب
َٓ٠ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌخَب ِع ۪شٛر َ ْش َح َّْٕب ٌََٕ ُىَٚ ا ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْغ ِف ْش ٌََٕبَٚ غَٕب
َ ُظٍَ ّْ إَب ا َ ْٔف
Dediler ki “Rabbimiz! Biz ne ettikse kendimize ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlere karışır
gideriz.”

(Kasas 28/16)

َ ّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
ُُ ١اٌش ۪ح
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َُِّٗٔ فَغَفَ َش ٌَ ُۜٗ اٟ ٌ۪  فَب ْغ ِف ْشٟظٍَ ّْذُ َٔ ْف ۪غ
“Rabbim! Ben kendimi kötü duruma soktum; suçumu ört, beni bağışla” dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü
onun bağışlaması çok, ikramı boldur.

(Kıyame 75/3)

َ بْ اٌََّ ْٓ ٔ َْج َّ َع ِع
ُ غ
ُٗۜ َِ ظب
ُ غ
ِْ ت
َ ْٔ اَل
َ َ ْح٠َا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?

(Kıyame 75/4)

ا
َُٗٔ ثََٕبٞ
َ ُٔ ْْ َ  اٍَٰٝ َٓ َع٠ لَبد ِ۪سٍَٰٝ َث
َ ِٛ ّ غ
Evet, parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.
(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاٌ ِعُٟ ْح٠ ْٓ َِ  خ ٍَْمَ ُۜٗ لَب َيِٟ
ٌُ ١ِ۪  َسٟ
َ َٚ
َ ض َش
َ ظ
َ ِ٘ َٚ َب
َ َٔغَٚ ة ٌََٕب َِض َ ًًل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ٌُ ١ ٍ۪ك َع
َ ْٔ َ  اٞب اٌَّز۪ اَٙ ١١۪ ُ ْح٠ ًْ ُل
ٍ ٍَْ  ِث ُى ًِّ خَٛ ُ٘ َٚ ٍ َي َِ َّش ۜحَّٚ َ شب َ اَ٘ب ا
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Yasin 36/81)

 ْاٌخ ًََّل ُقَٛ ُ٘ َٚ ٍَٰٝ  ۜ ُْ َثُٙ ٍَْ ْخٍُكَ ِِض٠َ ْْ َ  اٍٝض ِثمَبد ٍِس َع َٰ ا
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ْ۪ظ اٌَّز
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ١ٌََٚ َ ا
ُُ ١ ٍْ۪اٌ َع
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

2

(Ahkaf 46/33)

ْْ َ  اٍٝ َّٓ ثِمَبد ٍِس َع َٰ اِٙ  ِثخ ٍَْ ِمٟ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاَ اٌَّز
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ  ْع٠َ ُْ ٌََٚ ض
ا
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  أَُِّٗ َعٍَٰٝ  َثٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ١ِ ُ ْح٠
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah‟ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Kıyame 75/5)

ُ غ
ُٗۚ َِ  ْف ُج َش ا َ َِب١َ ٌِ ْب
ِ ْ ُذ٠ُ ۪ش٠ ًْ َث
َ ْٔ اَل
Ama insanoğlu önce suç işlemek, ister.
(Şems 91/7)

بَٙ ٠ٛع ه
َ  َِبَٚ َٔ ْف ٍظَٚ
Nefse ve onun dengesini kurana,

(Şems 91/8)

بَٙ ٠َٰٛ ر َ ْمَٚ سَ٘بٛ
َ ب فُ ُجَٙ َّ َٙ ٌْ َ فَب
Günahlarını ve yanlışlardan korunmasını ona ilham edene and olsun ki,

(Şems 91/9)

بَٙ ١لَ ْذ ا َ ْفٍَ َح َِ ْٓ صَ هو
Kendini arındırıp geliştiren umduğuna kavuşur,

(Şems 91/10)

 ۜبَٙ ١ع
َبة َِ ْٓ دَ ه
َ لَ ْذ خَٚ
Kendini pis işlere sokan da kaybeder.

(Kıyame 75/6)

 َّ ۜ ِخ١َٰ  َُ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ََّْب٠ََ ْغـَٔ ًُ ا٠
"Kıyamet günü ne zaman?" diye de sorar.
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(Enbiya 21/38)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْعذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌُُٛٛم٠َ َٚ
“Şu sözü verilen gün ne zamanmış?” derler. Doğruysanız, söyleyin.

(Enbiya 21/39)

ُ ْٓ  ََل َعَٚ بس
ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ِ٘ سٛ
َ ٌَّٕ ُُ اِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ْٓ َْ َعَٛ ُىف٠ َٓ ََل١ا ۪حَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ ْعٍَ ُُ اٌَّز٠ ْٛ ٌَ
ِ ُٙ ظ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠
Ayeti görmezlikten gelen kâfirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Kıyame 75/7)

ص ُش
َ َفَ ِبرَا ثَ ِشقَ ْاٌج
Gözler çakmak çakmak açılınca.
(Enbiya 21/97)

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

(İbrahim 14/42)

ۜ ُّ ٌِ اٌظب
َّ ًُ َّ َ ْع٠ َّللاَ غَبفِ ًًل َع َّّب
بس
ُ  ٍَ ر َ ْشخْٛ َ١ٌِ ُْ ُ٘ ُ َإ ِ ّخ ُش٠ َْ أَِّ َّبٛ
غجَ َّٓ ه
ُ ص
َ  ََل ر َ ْحَٚ
َ  ِٗ ْاَلَ ْث١ َ۪ص ف
Sakın Allah‟ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onlara gözlerin yuvalarından
fırlayacağı bir güne kadar süre vermektedir.

(Kıyame 75/8)

ف ْاٌمَ َّ ُش
َ  َخَٚ
َ غ
Ay tutulmuş,
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(Kıyame 75/9)

َّ ٌ ُج ِّ َع اَٚ
 ْاٌمَ َّ ُشَٚ ظ
ُ ّْ ش
Güneş ile Ay bir araya getirilmiş olur.

(Kıyame 75/10)

ُ غ
َْٓ ْاٌ َّ َف ۚش٠َ َِئِ ٍز اْٛ َ٠ ْب
ِ ْ  ُيَُٛم٠
َ ْٔ اَل
İnsan o zaman: "Kaçacak yer nerede?" der.
(Şura 42/35)

ص١
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ ۪حُٙ ٌَ برِٕ َۜب َِب٠َ  َٰاَْٟ ف۪ اٌُُٛ َجب ِد٠ َٓ٠ ۪ ْعٍَ َُ اٌَّز٠َ َٚ
Belgelerimiz üzerinde çekişip duranlar bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur.

(Zariyat 51/50)

ٌ ۚ ش ُِ ۪ج٠
ۜ  هٌَِٝا اٚفَ ِف اش
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ َٔزّٟ۪ٔ َِّللاِ ا
“Öyleyse Allah‟a kaçın. Ben O‟nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”

(Kıyame 75/11)

صَ ۚ َسَٚ َو ًَّل ََل
Hayır, artık sığınılacak yer kalmamıştır.
(Kehf 18/27)

ِ۪ٔٗ ُِ ٍْز َ َحذًاُٚ ٌَ ْٓ ر َ ِجذَ ِِ ْٓ دَٚ ِ۪ٗة َس ِثّ ۚ َه ََل ُِجَ ِذّ َي ٌِ َى ٍِ َّبر
ِ  َْه ِِ ْٓ ِوزَب١ٌَِ اٟ
َ  ِحٚ۫ ُ ارْ ًُ اَِب اَٚ
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O‟nun sözlerinin yerine geçecek bir şey yoktur. O‟ndan
başka sığınacak bir yer de bulamazsın.

(Şura 42/47)

ْ
ۜ  ٌَ ََل َِ َشدَّ ٌَُٗ َِِٓ هْٛ ٠َ ٟ
 َِبَٚ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ َّللاِ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ َِ ٍْ َج ٍب
َ أ ِر٠َ ْْ َ ا ٌِ َش ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛج١اِ ْعز َ ۪ج
ش١
ٍ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ٔ َ۪ى
Allah‟ın geriye dönme fırsatı vermeyeceği gün gelmeden Rabbinizin çağrısına karşılık verin. Yoksa o gün ne
bir sığınağınız olur ne de suçu üstlenmemenin bir yolu bulunur.
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(Kıyame 75/12)

 َِئِ ٍۨ ٍز ْاٌ ُّ ْغز َ َم ۜشْٛ ٠َ  َس ِثّ َهٌَِٰٝ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.
(Yunus 10/4)

إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٞ
 ْعذَ هَٚ عً ۜب١ّ۪  ِٗ َِ ْش ِجعُ ُى ُْ َج١ْ ٌَِا
َ  ْج ِض١َ ٌِ ُُٖذ١ ُ۪ع٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠َ ََُِّّٗٔللاِ َحمًّ ۜب ا
اُٛٔ ٌُ ِث َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ِ صب ٌِ َحب
ٌ َ َعزَٚ ُ١ٍ ّ۪ اة ِِ ْٓ َح
ٌ  ُْ ش ََشُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ د ِث ْبٌ ِم ْغ ۜ ِط
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ
َْٚ ْىفُ ُش٠َ
Hepinizin döndürüleceği yer onun huzurudur. Bu, Allah‟ın verdiği gerçek sözdür. Yaratılışınızı başlatan odur.
Sonra yaratılışı tekrarlayacak ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun
şekilde versin. Kâfirlik edenlere ise kâfirlik etmelerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

(Kıyame 75/13)

ُ غ
ا َ َّخ ۜ َشَٚ َََّ  َِئِ ٍز ثِ َّب لَذْٛ َ٠ ْب
ِ ْ َُٕجَّإُا٠
َ ْٔ اَل
O gün, insana, neye öncelik verdiği neyi ertelediği tek tek bildirilir.
(Hicr 15/24)

َٓ٠ٌَمَ ْذ َع ٍِ َّْٕب ْاٌ ُّ ْغزَأ ْ ِخ ۪شَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى١ِِ۪ ٌَمَ ْذ َع ٍِ َّْٕب ْاٌ ُّ ْغز َ ْمذَٚ
Muhakkak ki biz, sizden yapması gerekenleri yapmış olanları da yapması gerekenleri yapmayıp erteleyenleri de
biliyoruz.

(İnfitar 82/4)

ْ س ثُ ْع ِض َشٛ
د
ُ ُاِرَا ْاٌمُجَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ۜ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّظ َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َع
د
ٌ ذ َٔ ْف
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.
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(Fecr 89/24)

ٟۚ ۪بر١َ  لَذ َِّْذُ ٌِ َحٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم٠َ
Der ki “Ah! Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!”

(Kıyame 75/14)

ٌ شح١
ُ غ
ِ ْ ًِ َث
َ ْٔ اَل
َ  َٔ ْفغِ۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ بْ َع
Aslında insanın kendisi, kendine karşı görgü şahididir.
(Yasin 36/65)

ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔ ُْ ِث َّب َوبُٙ ٍُذُ ا َ ْس ُجَٙ ر َ ْشَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ر ُ َى ٍِّ ُّ إَب اَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفٍٝ ََ ٔ َْخزِ ُُ َع َٰ اْٛ َ١ٌْ َ ا
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.

(Fussilet 41/20)

َ  اِرَا َِب اَجب ۫ ُؤَ٘بَٝحزاه
ٍََُّْٛ  ْع٠َ اُٛٔد ُ ُ٘ ُْ ِث َّب َوبٍُٛ ُجَٚ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَذَ َعِٙ ش
َ ا َ ْثَٚ ُْ ُٙ ُع ّْع
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.

(Fussilet 41/21)

َ ْٔ َ  اَّٞللاُ اٌَّز۪ ا
َ ْٔ َ ا إٌُٛ َۜب لَب ا١ْ ٍَ ْذر ُ ُْ َعِٙ ش
 َيَّٚ َ  َخٍَمَ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ ٍءَٟ
َ َُ ٌِ ُْ ِ٘  ِدٍُٛا ٌِ ُجٌُٛلَبَٚ
طمََٕب ه
ْ طكَ ُو ًَّ ش
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َجع١ْ ٌَِاَٚ ٍَِ َّشح
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O‟dur; O‟nun huzuruna çıkarılıyorsunuz.” diye cevap verecekler.

(Fussilet 41/22)

َ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ د ُ ُوٍُٛ ََل ُجَٚ ُْ بس ُو
َّْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
ُ ص
َ ُْ  ُى١ْ ٍَذَ َعَٙ  ْش٠َ ْْ َ َْ اٚ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْغز َ ِز ُشَٚ
َ  اََل ا َ ْثَٚ ُْ ع ّْعُ ُى
ٍََُّْٛ شا ِِ َّّب ر َ ْع١
ه
ً ۪ ْعٍَ ُُ َوض٠َ َّللاَ ََل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem almıyordunuz.
Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın birçoğunu bilmez.

(Kıyame 75/15)

ُٖۜ ش٠
َ ۪ َِ َعبرٝ ا َ ٌْ َٰمْٛ ٌََٚ
Özürlerini sayıp dökse de bir şey değişmez.
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(Mürselat 77/35)

َُْٛ ْٕ ِطم٠َ  َُ ََلْٛ ٠َ َٰ٘زَا
Bu, onların konuşamayacakları gündür.

(Mürselat 77/36)

ََْٚ ْعزَز ُِس١َ ُْ فُٙ ٌَ ُْ َُإْ ر٠  ََلَٚ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.

(Rum 30/57)

َ َٓ٠ ۪ ْٕفَ ُع اٌَّز٠َ  َِئِ ٍز ََلْٛ ١َ َف
َُُْٛ ْغز َ ْعزَج٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ُٙ ُ ا َِ ْعز َِسرُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah‟ı razı etmeleri de istenmeyecektir.

(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ۜ ََ أَِّ َّب ر ُ ْجضْٛ َ١ٌا ْاٚا ََل ر َ ْعزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ٠ََاب ا٠
Ey ayetleri görmezlikten gelen kâfirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Mümin 40/52)

َّ َ ْٕفَ ُع٠  ََ ََلْٛ َ٠
 ُء اٌذ َِّاسٛع
ُ ُْ اُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْعَٕخُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ُ َٓ َِ ْعز َِسر١ّ۪ ٌِ اٌظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.

(Kıyame 75/16)

ٗۜ ۪ غبٔ ََه ٌِز َ ْع َج ًَ ِث
َ ٌِ ََ۪ٗل ر ُ َح ِ ّش ْن ِث
“Dile getirmek için acele etme!‟‟

(Kıyame 75/17)

ُٗۚ َٔلُ ْش َٰاَٚ َُٕٗب َج ّْ َع١ْ ٍَا َِّْ َع
Onu toplamak ve ayet kümesi haline getirmek bizim işimizdir.
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(Kıyame 75/18)

ُٗۚ َٔفَ ِبرَا لَ َشأَْٔبُٖ فَبرَّجِ ْع لُ ْش َٰا
„‟Onu ayet kümesi haline getirdiğimizde ona uy!”

(Kıyame 75/19)

ُٗۜ ََٔب١ََٕب ث١ْ ٍَص ُ َُّ ا َِّْ َع
„‟Sonra onu açıklamak bizim işimizdir.‟‟
(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْحذ٠ ْٚ َ َْ اَُٛزَّم٠ ُْ ُٙ ٍََّ ِذ ٌَع١ ۪عَٛ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ ۪ص َّش ْفَٕب ف
 ُْ ِر ْو ًشاُٙ ٌَ ِس
َ  َو َٰز ٌِ َه ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًبَٚ
َ َٚ ًّب١ِع َشث
Biz bunu böylece Arapça kur'ânlar, ayet kümeleri halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye
tehditleri onun içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.

(Ta Ha 20/114)

ُ ْم َٰ ا٠ ْْ َ  ََل ر َ ْع َج ًْ ِث ْبٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اَٚ َّللاُ ْاٌ َّ ٍِهُ ْاٌ َح ۚك
 هٌَٝفَز َ َعب
ِ ّلُ ًْ َسةَٚ ُُٗ١ ْحَٚ  َْه١ٌَِ اٝض
 ِع ٍْ ًّبٟ ِ۪ٔص ْد
Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'ânın vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme.
“Rabbim ilmimi artır” de.

(Kıyame 75/20)

َبجٍَخ
ِ َْ ْاٌ َعَٛو ًَّل َث ًْ ر ُ ِحج
Hayır! Bir an önce elinize geçecek şeyleri seviyorsunuz.
(İnsan 76/27)

ً ۪ ًِب صَمْٛ ٠َ ُْ ُ٘ اَسا َءَٚ َْٚزَ ُس٠َ َٚ َبجٍَخ
ًل١
ِ َْ ْاٌ َعُٛ ِحج٠ ا َِّْ َٰ ا٘ ُ۬ ُإ اََل ِء
O insanlar bir an önce ellerine geçecek şeyler isterler, önlerindeki ağır günü hesaba katmazlar.
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(İsra 17/18)

بَٙ ١ٍَٰ ص
َب َِب َٔ اَٙ ١ ۪بجٍَخَ َع َّج ٍَْٕب ٌَُٗ ف
ْ ٠َ َُ ۚ ََّٕٙ ذ ُ ص ُ َُّ َج َع ٍَْٕب ٌَُٗ َج٠شب ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ ذ ُ ْاٌ َع٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ساٛ
ً  ًِب َِ ْذ ُحُِٛ َِ ْز
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk
edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.

(Kıyame 75/21)

َٰ ْ َْٚرَزَ ُسَٚ
َ اَل ِخ َش ۜح
Sonrasını bir kenara bırakıyorsunuz.
(Ala 87/16)

ب١َ ْٔ ح َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َحَٚث ًْ رُإْ صِ ُش
Hayır, siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz.

(Ala 87/17)

َٰ ْ َٚ
ٝۜ اَث َْٰمَٚ  ٌْش١اَل ِخ َشح ُ َخ
Oysa ilerideki hayat daha hayırlı ve süreklidir!

(Kıyame 75/22)

ٌ َبض َشح
ِ ٔ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
O gün birtakım yüzler parlayacak,
(Abese 80/38)

ٌ  َِئِ ٍز ُِ ْغ ِف َشحْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
Kimi yüzler de ışık saçacak.

(Abese 80/39)

ٌ بح َىخٌ ُِ ْغز َ ْجش َِش ۚح
ِ ض
َ
Neşe içinde, sevincini paylaşmak isteyecektir.
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(Kıyame 75/23)

ٌ َبظ َش ۚح
ِ ٔ بَٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ ا
Rablerini görmeye çalışırlar.

(Kıyame 75/24)

ٌ  َِئِ ٍز ثَب ِع َشحْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ َٚ
O gün bazı yüzler de asıktır.
(Gaşiye 88/2)

ٌ َِئِ ٍز َخب ِش َعخْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
O gün kimi yüzler asık.

(Gaşiye 88/3)

ٌَبص َجخ
ِ َع
ِ ٔ ٌبٍَِخ
Çalışıp yorgun düşmüş gibi olacak!

(Kıyame 75/25)

ُ َر
ٌ ب فَبلِ َش ۜحَٙ ُِ ْفعَ ًَ ث٠ ْْ َ ظٓ ا
Onlar da bel kemiklerinin kırılacağını sanacaktır.

(Kıyame 75/26)

ٟ
ِ ََو اًَّل اِرَا ثٍََغ
َ ذ اٌز َّ َشا ِل
Hayır! Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman:
(Vakıa 56/83)

َٛ
ِ َ اََل اِرَا ثٍََغْٛ ٍََف
َ ُذ ْاٌ ُح ٍْم
Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz!
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(Vakıa 56/84)

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

(Vakıa 56/85)

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

(Vakıa 56/86)

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

(Vakıa 56/87)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ب ا ِْْ ُو ْٕزََٙٔ اُٛر َ ْش ِجع
Ve iddianızda samimi iseniz o canı geri çevirirsiniz.

(Kıyame 75/27)

ق
ٍ  ًَ َِ ْٓ۔ َسا١ ۪لَٚ
"Kim okuyup üfleyecek?" denir.

(Kıyame 75/28)

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

(Kıyame 75/29)

ُ غ
ق
ِ َّ ْاٌزَفَٚ
َّ ٌبق ِثب
َّ ٌذ ا
ِ غب
Bir bacağı diğerine dolaşmış gibi olur.
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(Kaf 50/19)

ْ  اَجب َءَٚ
ُ ذ١ذ ِِ ُْٕٗ ر َ ۪ح
ِ ْٛ َّ ٌع ْى َشح ُ ْا
َ ْٕ ك َٰر ٌِ َه َِب ُو
َ د
ِ ّ ۜ د ِث ْبٌ َح
Ölüm sarhoşluğu, o gerçeği getirir; işte kaçıp durduğun şey!

(Kıyame 75/30)

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

(Kıyame 75/31)

ٝصٍه
َ  ََلَٚ َصذَّق
َ فَ ًَل
O, doğruları kabul etmemiş, görevini yapmamıştı.
(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
َ ١ص ُ َُّ لُزِ ًَ َو
Ah kahrolasıca, ne biçim ölçtü biçti!
(Müddesir 74/21)

َ َٔ َُّ ُ ص
ظ َش
Şöyle bir bakındı.
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(Müddesir 74/22)

غ َش
َ َُّ ُ ص
َ  َثَٚ ظ
َ ع َج
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı;
(Müddesir 74/23)

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

(Kıyame 75/32)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
َ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َوزَٚ
Ama yalan söyleyip sırt çevirmişti.
(Ta Ha 20/48)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
ِ ُ أَِّب لَ ْذ ا
َ َّ َِ ْٓ َوزٍَٰٝ اة َع
َ َ إَب ا َ َّْ ْاٌ َعز١ْ ٌَِ اٟ
َ حٚ
Bize şöyle vahyedildi: „Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.‟”

(Lokman 31/7)

ّ  ْل ًش ۚا فَ َجَٚ ِٗ ١ْ َُٔ اُرٟب َوب َ َّْ ۪ افَٙ َ ْغ َّ ْع٠ ُْ ٌَ ْْ َ  ُِ ْغز َ ْى ِج ًشا َوبٌٝهَٚ برَُٕب٠َ  ِٗ َٰا١ْ ٍَ َعٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ة
ٍ ش ِْشُٖ ِث َعزَا
ُ١ٍ ٌَ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.

(Kıyame 75/33)

ز َ َّ ه٠َ ٍِ۪ٗ ْ٘ َ  اٌَِٝت ا َٰ ا
ٝۜ ط
َ َ٘ص ُ َُّ ر
Sonra da salına salına arkadaşlarının yanına gitmişti.
(Mutaffifın 83/29)

ْ َ٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِِٓ اٌَّزُٛٔا َوبُِٛ َٓ ا َ ْج َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َْٛض َح ُى
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.
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(Mutaffifın 83/30)

َْٚزَغَب َِ ُض٠َ ُْ ِٙ ا ِثٚاِرَا َِشَٚ
Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz ediyorlar.

(Mutaffifın 83/31)

َٓ١۪ٙ ا فَ ِىُٛ ُُ ا ْٔمٍََجِٙ ٍِ ْ٘ َ  اٌِٝا ا َٰ اُٛاِرَا ا ْٔمٍََ اجَٚ
Eş ve dostlarına dönünce de kahraman edasıyla dönüyorlar.

(Mutaffifın 83/32)

ٌَْٛضاب
َ ٌَ ا ا َِّْ َٰ ا٘ ُ۬ ُإ اََل ِءٌُُٛ٘ ُْ لَب اْٚ َ اِرَا َساَٚ
Müminleri gördükleri zaman: “Bunların hepsi sapık!” diyorlar.

(Mutaffifın 83/33)

ۜ  ُْ َحبفِ ۪ظِٙ ١ْ ٍَا َعٍُٛ اَِب ا ُ ْس ِعَٚ
َٓ١
Oysa bunları korumakla görevli değillerdir.

(Mutaffifın 83/34)

ْ َ٠ بس
َْٛض َح ُى
ِ َّا َِِٓ ْاٌ ُىفَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ََ اٌَّزْٛ َ١ٌفَ ْب
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.

(Kıyame 75/34)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ا
Yazık sana yazık!

(Kıyame 75/35)

ٝۜ ٌَٰ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ص ُ َُّ ا
Evet, yazıklar olsun sana!
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(Casiye 45/7)

ُ١ٍ ۪ ًٌ ٌِ ُى ًِّ اَفَّبنٍ اَص٠ْ َٚ
Yalanlar uydurup duran ve günaha dalan herkese yazıklar olsun!

(Casiye 45/8)

ّ َ ۚب فَجَٙ َ ْغ َّ ْع٠ ُْ ٌَ ْْ َ صش ُِ ْغز َ ْى ِج ًشا َوب
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ِ َب٠َ ْغ َّ ُع َٰا٠
ٍ ش ِْشُٖ ثِ َعزَا
د ه
ِ ُ٠ َُّ ُ  ِٗ ص١ْ ٍَ َعٍَٰٝ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah‟ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Kıyame 75/36)

ُ غ
ًٜۜ عذ
ُ غ
ُ ُزْ َش َن٠ ْْ َ بْ ا
ِْ ت
َ ْٔ اَل
َ  ْح٠َ َ ا
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
(Beled 90/5)

ٌ ِٗ ا َ َحذ١ْ ٍَ ْمذ َِس َع٠َ ْٓ ٌَ ْْ َ ت ا
ُ غ
َ  ْح٠َ َ ا
Kimsenin ona sınır çizemeyeceğini mi sanıyor!

(Beled 90/7)

ٌ َ َش اُٖ ا َ َح ۜذ٠ ُْ ٌَ ْْ َ ت ا
ُ غ
َ َ ْح٠َا
Kimsenin kendini görmediğini mi sanıyor?

(Müminun 23/115)

ََُْٕٛب ََل ر ُ ْش َجع١ْ ٌَِأََّ ُى ُْ اَٚ اَفَ َح ِغ ْجز ُ ُْ أََّ َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ َع َجضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Ankebut 29/2)

ََُُْٕٛ ْفز٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ا َٰا ََِّٕبٌُٛ اَُٛم٠ ْْ َ ا اُٛزْ َش اُو٠ ْْ َ بط ا
ُ ٌَِّٕت ا
َ ا َ َحغ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?
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(Kıyame 75/37)

ْ ُٔ َُه٠ ُْ ٌََا
َٰٕٝ ّْ ُ٠ ٍ ٟ
ّ َِِٕ ْٓ ِِ ًطفَخ
Ölçülendirilen bir meniden oluşan döllenmiş yumurta değil miydi?
(Mürselat 77/20)

ٓ١
ٍ ۪ٙ َِ ٍاٌََ ُْ ٔ َْخٍُ ْم ُى ُْ ِِ ْٓ اَِبء
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?

(Mürselat 77/21)

ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪فَ َج َع ٍَْٕبُٖ ف
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.

(Mürselat 77/22)

َٛ
ٍ ٍُ لَذَ ٍس َِ ْعٌَِٰٝ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.

(Mürselat 77/23)

َْٚفَمَذَ ْسٔ َۗب فَِٕ ْع َُ ْاٌمَبد ُِس
Ölçülerinizi orada belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!

(Kıyame 75/38)

ٜٛغ ه
َ َص ُ َُّ َوبَْ َعٍَمَخً فَ َخٍَكَ ف
Sonra kan pıhtısı görüntüsünde rahme asılı hale geldi, arkasından Allah şeklini belirleyip
organlarını tamamladı.
(Müminun 23/14)

ْ ٌٕص ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِعْٛ غ
َ ضغَخَ ِع
َب
ْ ُّ ٌضغَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َعٍَمَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌ َعٍَمَخ
َ ظب ًِب فَ َى
َ ظ
ۜ ۪غ ُٓ ْاٌخَب ٌِم
َٓ١
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْح
َ ٌَ ْح ًّ ۗب ص ُ َُّ ا َ ْٔشَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ۜ ََش فَز َ َج
Sonra nutfeyi, alaka haline getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve
kemikleri etle donattık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah,
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.”
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(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِذَ ۜح َ لَٚ بس
ًَْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َج َع ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗحٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛع ه
َ َُّ ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َع
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Kıyame 75/39)

َّ ُْٕٗ ِِ ًَ فَ َج َع
ٝۜ  ْاَلُ ْٔ َٰضَٚ  ِْٓ اٌزَّ َو َش١ َجْٚ اٌض
Çiftleri; erkeği de dişiyi de aynı şeyden oluşturdu.
(Necm 53/45)

َّ َأََُّٗ َخٍَكَٚ
ٝ ْاَلُ ْٔ َٰضَٚ  ِْٓ اٌزَّ َو َش١ َجْٚ اٌض
Eşleri; erkeği ve dişiyi yaratmıştır.

(Necm 53/46)

ْ ُٔ ْٓ ِِ
َٰٕٝ ّْ ُ طفَ ٍخ اِرَا ر
Ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan.

(Zümer 39/6)

ۜ َٚ َخَ ا َ ْص١ِٔا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْٔ َع ِبَ ص َ َّبَٚ بَٙ  َجْٚ َب صَٙ ْٕ ِِ ًَ احذَحٍ ص ُ َُّ َج َع
ِ َٚ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٍاط
ُ ٟ ۪ك ف
ُ ُ ثٟ َ۪ ْخٍُمُ ُى ُْ ف٠
َُّللاُ َسث ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ ۜه
ٍ ۜ ٍَٰ َ د ص
ٍ ظٍُ َّب
ش َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ٍ ٍَْ برِ ُى ُْ خ ٍَْمًب ِِ ْٓ ثَ ْع ِذ خَٙ َِّ ُ ْ اٛ
ِ ط
َُْٛص َشف
ْ ُ  رٝ فَبَٔهَٛ ۚ ُ٘ اََل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Sizi, tek bir nefisten yarattı. Daha sonra eşini de o nefisten oluşturdu. Koyun, keçi, sığır ve deveden sizin için
sekiz eş indirdi. Analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde şekilden şekile geçirerek yaratmıştır. İşte
bunları yapan, Allah‟tır, sizin Rabbinizdir. Yetki O‟ndadır. O‟ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka
tarafa döndürülüyorsunuz?

(Yasin 36/36)

َُّْٛ ٍَ ْع٠َ  ِِ َّّب ََلَٚ ُْ ِٙ  ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ض
ُ
ُ ب ِِ َّّب ر ُ ْٕ ِجذُ ْاَلَ ْسَٙ ٍَّا َط ُوَٚ  َخٍَكَ ْاَلَ ْصٞ ۪ع ْج َحبَْ اٌَّز
Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.
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(Kıyame 75/40)

َٰ ا
َٰ َ ١ٌََا
ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ِ١ُ ْح٠ ْْ َ  اٍْٝظ ر ٌِ َه ثِمَبد ٍِس َع
Bunları yapan, ölüleri diriltmenin ölçüsünü koyamaz mı?
(Yasin 36/81)

 ْاٌخ ًََّل ُقَٛ ُ٘ َٚ ٍَٰٝ َ ۜ ُْ ثُٙ ٍََْ ْخٍُكَ ِِض٠ ْْ َ  اٍٝض ثِمَبد ٍِس َع َٰ ا
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ْ۪ظ اٌَّز
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ١ٌََٚ َ ا
ُُ ١ ٍَْ۪اٌع
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Ahkaf 46/33)

ْْ َ  اٍٝ َّٓ ثِمَبد ٍِس َع َٰ اِٙ  ِثخ ٍَْ ِمٟ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاَ اٌَّز
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ  ْع٠َ ُْ ٌََٚ ض
ا
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  أَُِّٗ َعٍَٰٝ  َثٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ١ِ ُ ْح٠
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah‟ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.
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