MÜRSELAT SURESİ
َ ١ْ ط
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْس
ُ١ِ اٌش ِز
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْز
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Mürselat 77/1)

ع ْشفًب
ِ س ََل
ُ د
َ  ْاٌ ُّ ْشَٚ
İyiliği yaymak için görev üstlenenler,
(Enam 6/48)

ّ ََٓ ا ََِّّل ُِج١ ٍ۪س
 ََّلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َع
ْ َ اَٚ ََِٓ َٓ فَ َّ ْٓ َٰا٠ ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ط ِ۪ش
ٌ َْٛ صٍَ َر فَ ََل خ
َ  َِب ُٔ ْش ِس ًُ ْاٌ ُّ ْشَٚ
َُْٛٔ َ ْسض٠َ ُْ ُ٘
Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler
artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Saffat 37/171)

ْ َسجَم
َٓ١ ٍ۪س
َ ذ َو ٍِ َّزَُٕب ٌِ ِعجَب ِدَٔب ْاٌ ُّ ْش
َ ٌَمَ ْذَٚ
Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

(Saffat 37/172)

َْٚسٛ
ُ ْٕ َّ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُ ص
“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz.

(Saffat 37/181)

َٓ١ ٍ۪س
َ  ْاٌ ُّ ْشٍَٝس ََل ٌَ َع
َ َٚ
Bütün elçilere selam olsun.
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(Mürselat 77/2)

صفًب
ِ بصفَب
ْ د َع
ِ َفَ ْبٌع
İşleri sürükleyip götürenler,
(Zariyat 51/1)

اًٚ د رَ ْس
ِ َب٠اٌزَّ ِاسَٚ
Zirveye tırmananlar

(Zariyat 51/2)

 ْل ًشاِٚ د
ِ بِ ََل
ِ فَ ْبٌ َس
Yük altına girenler

(Zariyat 51/3)

ُ ْس ًشا٠ د
ِ ب٠َ بس
ِ فَ ْبٌ َد
Kolayca yol bulanlar

(Zariyat 51/4)

د ا َ ِْ ًشا
ِ س َّب
ّ ِ َفَ ْبٌ ُّم
Ve işi paylaştıranlar hakkı için,

(Mürselat 77/3)

د َٔ ْط ًشا
ِ إٌَّب ِض َشاَٚ
İyiliği her tarafa yayanlar,

(Mürselat 77/4)

د فَ ْشلًب
ِ بسلَب
ِ َفَ ْبٌف
İyi ile kötüyü birbirinden ayıranlar,
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(Adiyat 100/1)

ظ ْج ًسب
ِ ب٠َ  ْاٌ َعب ِدَٚ
َ د
Meş’âle olup engelleri aşanlar çok önemlidir!

(Adiyat 100/2)

د لَ ْذ ًزب
ِ َب٠سٛ
ِ ُّ ٌفَ ْب
Bir ışık gösterenler,

(Adiyat 100/3)

ص ْج ًسب
ِ شا١
ُ د
َ فَ ْبٌ ُّ ۪غ
Güneş doğmadan işe girişenler,

(Adiyat 100/4)

فَبَث َ ْشَْ ثِ۪ٗ َٔ ْمعًب
Böylece arkalarında istikrar bırakanlar,

(Adiyat 100/5)

ْ س
طَٓ ِث۪ٗ َخ ّْعًب
َ َٛ َف
Bu halleriyle topluluğun merkezinde olanlar çok önemlidir.

(Mürselat 77/5)

د ِر ْو ًشا
ِ ب١َ فَ ْبٌ ُّ ٍْ ِم
Ve arkalarında doğru bir bilgi bırakanlar; işte bütün bu kişiler önemlidir.

(Mürselat 77/6)

 ُٔ ْز ًساْٚ َ ع ْز ًسا ا
ُ
O bilgi, özür için de uyarı için de olabilir.
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(Mürselat 77/7)

الِ ٌعَٛ ٌَ َُْٚ  َعذُٛأَِّ َّب ر
Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.
(Kaf 50/20)

 ِذ١ ۪عَٛ ٌ َُ ْاْٛ َ٠ س َٰر ٌِ َهٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.

(Zariyat 51/5)

ٌ صبد
ِق
َ ٌَ َُْٚ  َعذُٛأَِّ َّب ر
Size vadedilen doğrudur;

(Zariyat 51/6)

ا ِل ٌعَٛ ٌَ َٓ٠ّا َِّْ اٌ ۪ذَٚ
Hesap günü gerçekleşecektir.

(Adiyat 100/6)

ٌ دُٕٛسبَْ ٌِ َشثِّ۪ٗ ٌَ َى
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اَّل
İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.

(Adiyat 100/7)

ٌ ذ١َ۪ٙ  َٰر ٌِ َه ٌَطٍَٰٝ أَُِّٗ َعَٚ
Buna kendi de şahittir.

(Adiyat 100/8)

ٌ ذ٠ ۪طذ
َ ٌَ  ِْش١أَُِّٗ ٌِ ُستّ ِ ْاٌ َخَٚ
Ondaki mal sevgisi çok güçlüdür.

(Adiyat 100/9)

سٛ
ِ ُ ْاٌمُجَِٟ ْعٍَ ُُ اِرَا ثُ ْعثِ َش َِب ف٠ اَفَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,
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(Adiyat 100/10)

سُٚ
ُّ ٌ اٟص ًَ َِب ِف
ّ ِ  ُزَٚ
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,

(Adiyat 100/11)

ش١
ٌ  َِئِ ٍز ٌَخ َ۪جْٛ َ٠ ُْ ِٙ  ُْ ِثُٙ َّا َِّْ َسث
Rableri onlara her şeyi, işte o gün bildirecektir.

(Mürselat 77/8)

ُ َُ ٛفَ ِبرَا إٌُّ ُد
ْ س
ذ
َ ِّ غ
Yıldızlar söndürülünce,
(Tekvir 81/1)

َّ ٌاِرَا ا
ْ  َسِٛ ّ س ُو
د
ُ ّْ ط
Güneşin çevresi sarılmış,

(Tekvir 81/2)

ْ  َُ ا ْٔ َىذَ َسٛاِرَا إٌُّ ُدَٚ
د
Yıldızlar kararmış,

(Tekvir 81/3)

ْ ّ َش١ِ س
د
ُ اِرَا ْاٌ ِدجَب ُيَٚ
Dağlar yürütülmüş,

(Tekvir 81/4)

ِّ ع
ْ ٍَ ط
ذ
ُ َبس
ُ اِرَا ْاٌ ِعطَٚ
Birlikte yaşama şartları ortadan kaldırılmış,
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(Mürselat 77/9)

ْ س ََّٓب ُء فُ ِش َخ
ذ
َّ ٌاِرَا اَٚ
Gök açılınca,
(İnfitar 82/1)

َ َس ََّٓب ُء ا ْٔف
ْ ط َش
د
َّ ٌاِرَا ا
Gök yarılmış,

(İnfitar 82/2)

ْ ت ا ْٔزَث َ َش
د
ُ ا ِوَٛ اِرَا ْاٌ َىَٚ
Yıldızlar dağılmış,

(İnfitar 82/3)

ْ بس فُ ِ ّد َش
د
ُ اِرَا ْاٌ ِج َسَٚ
Denizler taşırılmış,

(İnfitar 82/4)

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

(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّس َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َع
د
ٌ ذ َٔ ْف
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Hakka 69/15)

ُالِعَخَٛ ٌذ ْا
ِ َلَعَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ١َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

ٌَخ١ِ٘ اَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّطم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َس ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.
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(Hakka 69/17)

َٓ
ٌخ١َ ِٔ  َِئِ ٍز ث َ َّبْٛ ٠َ ُْ ُٙ َلْٛ َش َس ِثّ َه ف
َ  ْس ِّ ًُ َع ْش٠َ َٚ بَٙ  ا َ ْس ََٓخب ِئٍَٰٝ  ْاٌ ٍََّهُ َعَٚ
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.

(Hakka 69/18)

ٌَخ١ِ ِِ ْٕ ُى ُْ خَبفَْٝ ََّل ر َ ْخ َٰفُٛ َِئِ ٍز ر ُ ْع َشظْٛ َ٠
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.

(Mürselat 77/10)

ْ َاِرَا ْاٌ ِدجَب ُي ُٔ ِسفَٚ
ذ
Dağlar parçalanıp savrulunca,
(Tur 52/9)

 ًساْٛ َِ س ََّٓب ُء
َّ ٌس اٛ
ُ ُّ َ  ََ رْٛ َ٠
Göğün çalkalanıp durduğu günde,

(Tur 52/10)

 ًْشا١س
ُ ر َ ۪سَٚ
َ ش ْاٌ ِد َجب ُي١
Dağlar yerlerinden oynadıkça oynar.

(Tur 52/11)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٛ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

ََُْٛ ٍْ َعج٠ ض
ٍ َْٛ  خٟ َ۪ٓ ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Nebe 78/19)

ْ ٔس ََّٓب ُء فَ َىب
اثًبَْٛ َذ اَث
ِ فُ ِز َسَٚ
َّ ٌذ ا
Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.
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(Nebe 78/20)

ْ ٔد ْاٌ ِد َجب ُي فَ َىب
س َشاثًب
ِ ّ َش١ِ س
ُ َٚ
َ َذ
Dağlar yürütülmüş, toprağa karışmış olur.

(Mürselat 77/11)

ْ َ س ًُ اُلِّز
ذ
ُ اٌش
ُّ اِرَاَٚ
Kendilerine elçi gönderilenler için belirlenen gün gelince,
(Maide 5/109)

ة
َ ْٔ َ ا ََّل ِع ٍْ َُ ٌََٕب أَِّ َه اٌُٛ ُي َِب َٓرَا ا ُ ِخ ْجز ُ ُْ لَبَُٛم١َس ًَ ف
ُ اٌش
ُّ َُّللا
َ ْد َّ ُع ه٠ ََ ْٛ َ٠
ِ ُٛ١ُع ََّل َُ ْاٌغ
َ ذ
Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da “Bizde bir bilgi
olmaz; her şeyin içyüzünü sadece sen bilirsin.” diyeceklerdir.

(Araf 7/6)

َٓ١ ٍ۪س
َ ٌََٕ ْسـٍََٔ َّٓ ْاٌ ُّ ْشَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٌََِٓ ا ُ ْس ِس ًَ ا٠ ۪فٍَََٕ ْسـٍََٔ َّٓ اٌَّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

(Araf 7/7)

َٓ١ َِب ُوَّٕب ََٓغبئِ ۪جَٚ ٍُ ٍْ  ُْ ِث ِعِٙ ١ْ ٍَص َّٓ َع
َّ ُفٍَََٕم
Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.

(Mürselat 77/12)

ْ ٍَ ٍَ ا ُ ِ ّخْٛ ٠َ ِ ٞ
ذ
ّ ََِّل
Buluşma hangi güne bırakıldı?
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(Mürselat 77/13)

ًِ ص
ْ َ َِ ْاٌفْٛ َ١ٌِ
Tabii ki ayırma gününe.

(Mürselat 77/14)

ًِ ص
َ  ََِٓب ا َ ْد َٰسَٚ
ْ َ َُ ْاٌفْٛ َ٠ ه َِب٠
Ayırma günü nedir, sen nereden bileceksin?
(Nebe 78/17)

مَبرًب١ِ۪ َْص ًِ َوب
ْ َ ََ ْاٌفْٛ َ٠ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.

(Nebe 78/18)

ا ًخبَٛ َْ ا َ ْفُٛس فَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُٟ ْٕفَ ُخ ِف٠ ََ ْٛ ٠َ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Saffat 37/20)

ٓ٠
ِ ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ٍََٕب َٰ٘زَا٠ْ َٚ َب٠ اٌُٛلَبَٚ
“Vay başımıza gelenler; bu, hesap günü yahu!” derler.

(Saffat 37/21)

َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪ص ًِ اٌَّز
ْ َ َُ ْاٌفْٛ ٠َ َٰ٘زَا
“İşte bu, sizin yalan saydığınız ayrışma günüdür.” denir.

(Mürselat 77/15)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.
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(Tur 52/11)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٛ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

ََُْٛ ٍْ َعج٠ ض
ٍ َْٛ  خٟ َ۪ٓ ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Tur 52/13)

َّٕ َُ دَعًّبَٙ َبس َخ
ِ ٔ ٌَِٰٝ َْ اُُّٛذَع٠ ََ ْٛ َ٠
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُو ْٕز ُ ُْ ِثٟ ۪بس اٌَّز
ُ ٌََّٰٕ٘ ِز ِٖ ا
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Mürselat 77/16)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ ٍِ ِه ْاَّلْٙ ُٔ ُْ ٌََا
Sizden öncekileri etkisizleştirmedik mi?
(İsra 17/58)

ٟذًا َوبَْ َٰر ٌِ َه ِف٠ ۪ضذ
َ عزَاثًب
َ َ٘بُٛ ُِ َع ِزّثْٚ َ  َّ ِخ ا١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ًَ َ٘ب لَ ْجٛ ٍِ ُىْٙ ُِ ُٓ  ٍخ ا ََِّّل ٔ َْس٠َ ا ِْْ ِِ ْٓ لَ ْشَٚ
ُ ة َِ ْس
ساٛ
ً ط
ِ ْاٌ ِىزَب
Kıyamet gününden önce etkisizleştirmeyeceğimiz ya da çetin bir azaba uğratmayacağımız kent yoktur. Bunlar, o
Kitapta yazılıdır.

(Meryem 19/98)

 ُْ ِس ْو ًضاُٙ ٌَ  ر َ ْس َّ ُعْٚ َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ َز ٍذ اُٙ ْٕ ِِ س
ُّ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ٘ ًَْ ر ُ ِسُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce nice nesilleri etkisizleştirdik. Şimdi onlardan birini hissedebiliyor veya onların bir kıpırdamasını
işitiyor musun?
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(Kaf 50/36)

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

(Yasin 36/31)

ََُْٛ ْش ِخع٠  ُْ ََّلِٙ ١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّْٔ اٚ
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌمُ ُشُٙ ٍَا َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجْٚ َ َش٠ ُْ ٌََا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.

(Mürselat 77/17)

َٰ ْ ُُ ُٙ ُث ُ َُّ ُٔزْ ِجع
َٓ٠اَّل ِخ ۪ش
Sonrakileri de onlara katacağız.
(Tevbe 9/69)

ُْ ِٙ ِا ِثخ َََللُٛ ََّلدًا فَب ْسز َ ّْزَعْٚ َ اَٚ  ًاَّلَٛ ِْ َ ا َ ْوث َ َش اَٚ ً حَّٛ ُضذَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ل
َ َ ا اَُٛٔٓ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َوب٠ َ۪وبٌَّز
اٛظ
ْ  ُخَٚ ُْ ِٙ َِٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ِثخ َََلل٠ ۪فَب ْسز َ ّْز َ ْعز ُ ُْ ِثخ َََللِ ُى ُْ َو َّب ا ْسز َ ّْز َ َع اٌَّز
ُ  خَبٞ ۪عز ُ ُْ َوبٌَّز
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌُذ ا َ ْع َّب
َ  َٰ ٌَٓئِ َه َز ِجٚ۬ ُ ا
ْ ط
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِس ُشٚ۬ ُ اَٚ ِاَّل ِخ َشح
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi paylarından
yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa sizde kendi payınızdan o şekilde
yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa
gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar edenler işte onlardır.

(Enbiya 21/6)

ْ َِٕ ََِٓب َٰا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ُْ ُٙ ََ ٍخ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبَ٘ب اَف٠ ُْ ِِ ْٓ لَ ْشُٙ ٍََذ لَ ْج
Onlardan önce etkisizleştirdiğimiz kentlerden hiçbiri inanmamıştı; bunlar mı inanacaklar?

(Mürselat 77/18)

َٓ١ِ۪ َو َٰز ٌِ َه َٔ ْف َع ًُ ِث ْبٌ ُّ ْد ِش
Bunu, bütün suçlulara yapacağız.
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(Yunus 10/13)

َ َْ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَ َّّبٌَٚمَ ْذ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ْاٌمُ ُشَٚ
إُِِٛ ُْإ١ٌِ اُٛٔ َِب َوبَٚ د
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُس
ُ  ُْ ُسُٙ ْ ََٓخب َءرَٚ اُّٛ ٍَظ
َٓ١ِ۪  ََ ْاٌ ُّ ْد ِشْٛ َ ْاٌمَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Sizden önce nice kuşakları yanlış yola girdiklerinde etkisiz hale getirdik. Onlara gelen elçiler, apaçık belgelerle
gelmişlerdi ama inanmamaya kararlıydılar. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Secde 32/22)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َُّْٛ َٓ ُِ ْٕز َ ِم١ِ۪ ب أَِّب َِِٓ ْاٌ ُّ ْد ِشَٙ ْٕ ع
ِ َب٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش ِث َٰب
َ ض
َ د َس ِثّ۪ٗ ث ُ َُّ اَع َْش
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Araf 7/40)

ََْ ا ٌْ َدَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  ََّلَٚ بء
َّ ٌاة ا
ِ ََّٓ س
ُ َْٛ  ُْ اَثُٙ ٌَ ب ََّل رُفَز َّ ُرَٙ ْٕ ا َعٚا ْسز َ ْى َج ُشَٚ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْد ِشٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِضَٚ بغ
ِ ١َ س ِ ُّ ْاٌ ِخ
َ ٟ ۪ ٍِ َح ْاٌ َد َّ ًُ ف٠َ َٝززه
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; işte onlara göklerin kapıları
açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet’e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle
cezalandırırız.

(Enam 6/55)

َٰ ْ ًُ ص
َٓ١ِ۪  ًُ ْاٌ ُّ ْد ِش١س ۪ج
ِ ب٠َ اَّل
ّ ِ َ َو َٰز ٌِ َه ُٔفَٚ
َ َٓ١ ٌِز َ ْسز َ ۪جَٚ د
İşte ayetlerimizi böyle açık seçik anlatırız ki suçluların yolu iyice belli olsun.

(İbrahim 14/49)

صفَب ِد
ْ َ ْاَّلَِٟٓ ف١ ۪ٔ َِئِ ٍز ُِمَ َّشْٛ َ٠ َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْد ِشٜر َ َشَٚ
O gün suçluların kelepçelere vurulduğunu göreceksin.

(Rum 30/12)

َُِْٛ س ْاٌ ُّ ْد ِش
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ ٠َ َٚ
ُ ٍِ ُ ْج٠ ُسب َعخ
Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir.
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(Mürselat 77/19)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/20)

ٓ١
ٍ ۪ٙ َِ ٍاٌََ ُْ ٔ َْخٍُ ْم ُى ُْ ِِ ْٓ ََِٓبء
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?
(Tarık 86/5)

ُ ْٕ َ١ٍْ َف
ُ س
َبْ ِِ َُّ ُخ ٍِك
ِ ْ ظ ِش
َ ْٔ اَّل
İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

(Tarık 86/6)

ك
ٍ ُخ ٍِكَ ِِ ْٓ ََِٓبءٍ دَا ِف
İleri giden bir sudan yaratılmıştır.

(Tarık 86/7)

ت
ُّ ٌ ِْٓ ا١ََ ْخ ُش ُج ِِ ْٓ ث٠
ِ ِاٌز َّ ََٓشائَٚ ت
ِ ٍْ ص
O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar.

(Vakıa 56/58)

َُّْْٕٛ ُ ز ُ ُْ َِب ر٠ْ َ اَفَ َشا
Boşalttığınız meniye hiç baktınız mı?

(Vakıa 56/59)

ََُْٛٔ َُٓٗ ا َ َْ ٔ َْس ُٓ ْاٌخَب ٌِمَُٛءا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْخٍُم
Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

(Secde 32/7)

ٓ١
َ ًَّ سَٓ ُو
ِ ْ َثَذَا َ خ ٍَْكَٚ َُٗءٍ َخٍَمْٟ ض
َ ْٔ اَّل
َ  ا َ ْزَٞٓ ۪اٌََّز
ٍ بْ ِِ ْٓ ۪غ
ِ س
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.
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(Secde 32/8)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ ٍَُٗث ُ َُّ َخ َع ًَ َٔ ْس
ٍ ۪ٙ َِ ٍس ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ ََِٓبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.

(Mürselat 77/21)

ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪فَ َد َع ٍَْٕبُٖ ف
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.
(Müminun 23/12)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ َْسب
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
َ ْٔ اَّل
ٍ س ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ ۪غ
İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Müminun 23/13)

ْ ُٔ ُٖث ُ َُّ َخ َع ٍَْٕب
ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪طفَخً ف
Sonra onu, karar-ı mekînde nutfe haline getirdik.

(Mürselat 77/22)

َٛ
ٍ ٍُ لَذَ ٍس َِ ْعٌَِٰٝ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.
(Müminun 23/14)

ْ ٌُّٕث ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِعْٛ س
َ عغَخَ ِع
َب
ْ ُّ ٌعغَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َعٍَمَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌعٍََمَخ
َ ظب ًِب فَ َى
َ ظ
َٓ١ ۪س ُٓ ْاٌخَب ٌِم
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْز
َ ٌََ ْس ًّ ۗب ث ُ َُّ ا َ ْٔطَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ََش فَزَج
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)

ً ٍَ۪ ْاَّلَ ْفـِذَح َ لَٚ بس
ََْٚل َِب ر َ ْط ُى ُش١
َّ ٌ َخ َع ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗزٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛس ه
َ َُّ ُ ث
َ  ْاَّلَ ْثَٚ س ّْ َع
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller vermiştir
Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Mürselat 77/23)

َْٚفَمَذَ ْسٔ َۗب فَِٕ ْع َُ ْاٌمَبد ُِس
Ölçülerinizi orada belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!
(Al-i İmran 3/6)

ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ ُ٘ طب ُء َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّل
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
ََٓ َ٠ ْف
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ ١ ْاَّلَ ْس َز ِبَ َوِٟ ُس ُو ُْ فِٛ ّ ص
Sizi, analarınızın rahminde, tercihine göre biçimlendiren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. O daima üstündür,
bütün kararları doğrudur.

(Ahkaf 46/33)

ْْ َ  اٍَٝٓ َٰ  َّٓ ثِمَبد ٍِس َعِٙ  ثِخ ٍَْ ِمٟ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌسٞ َّ۪للاَ اٌَّز
ا ا َ َّْ هْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ َ ْع٠ ُْ ٌََٚ ض
َٓ
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ ضٍَٰٝ  أَُِّٗ َعٍَٰٝ َ ثٝ َٰرْٛ َّ ٌ ْاٟ
َ ِ١ُ ْس٠
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Mürselat 77/24)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/25)

ض ِوفَبرًب
َ اٌََ ُْ ٔ َْد َع ًِ ْاَّلَ ْس
Yeryüzünü toplanma ve kalma yeri yapmadık mı?
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(Hicr 15/20)

َٓ١ ۪ َِ ْٓ ٌَ ْسز ُ ُْ ٌَُٗ ِث َش ِاصلَٚ ص
َ ِ٠ب َِ َعبَٙ ١ ۪ َخ َع ٍَْٕب ٌَ ُى ُْ فَٚ
Yeryüzünde sizin için de rızkı size ait olmayanlar için de yaşam alanları oluşturduk.

(Nebe 78/6)

بدًاَٙ ِِ ض
َ اٌََ ُْ ٔ َْد َع ًِ ْاَّلَ ْس
Yeryüzünü bir beşik haline getirmedik mi?

(Nebe 78/7)

رَبدًاْٚ َ  ْاٌ ِد َجب َي اَٚ
Dağları da birer kazık yaptık.

(Nebe 78/8)

ا ًخبَٚ  َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ا َ ْصَٚ
Sizleri ruh ve beden şeklinde eşleşmiş olarak yarattık.

(Mürselat 77/26)

ارًبَٛ ِْ َ اَٚ ََٓب ًء١ا َ ْز
Diriler ve ölüler için...
(Araf 7/25)

َْٛب ر ُ ْخ َش ُخَٙ ْٕ ِِ َٚ َُْٛرُّٛ َ ب رَٙ ١ ۪فَٚ َْْٛ َ١ب ر َ ْسَٙ ١ ۪لَب َي ف
“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُخ ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪عَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.
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(Mürselat 77/27)

ٍ َبِخَب
َٕب ُو ُْ ََِٓب ًء فُ َشارًب١ْ َا َ ْسمَٚ د
ِ ضٟ
َ ا ِسَٚ ب َسَٙ ١ ۪ َخعَ ٍَْٕب فَٚ
Orada yüksek dağlar oluşturduk. Size tatlı sular içirdik, değil mi?
(Nahl 16/15)

َُْٚزَذْٙ َ سجُ ًَل ٌَعٍََّ ُى ُْ ر
ُ َٚ بسا
ً َٙ ْٔ َ اَٚ ُْ ذَ ثِ ُى١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ فٝا َ ٌْ َٰمَٚ
َ ا ِسَٚ ض َس
Yer kabuğu sizi çok sarsmasın diye yere sabit dağlar yerleştirdi. Hedefinize ulaşabilmeniz için de ırmaklar ve
yollar oluşturdu.

(Vakıa 56/68)

َُْٛ ر َ ْط َشثٞ ۪ز ُ ُُ ْاٌ ََّٓب َء اٌَّز٠ْ َ اَفَ َشا
İçmekte olduğunuz suya baktınız mı?

(Vakıa 56/69)

ٌَُُْٖٛ َِِٓ ْاٌ ُّ ْض ِْ ا َ َْ ٔ َْس ُٓ ْاٌ ُّ ْٕ ِضُّٛ ُ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا َ ْٔضَ ٌْز
Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz?

(Vakıa 56/70)

ََٓ َٔ ْٛ ٌَ
َْٚ ََّل ر َ ْط ُى ُشْٛ ٍََطب ُء َخ َع ٍَْٕبُٖ ا ُ َخب ًخب ف
Gerek görsek o suyu, tuzlu ve acı yapardık. Keşke sorumluluklarınızı yerine getirseniz!

(Mülk 67/30)

ٓ١
ْ َ ز ُ ُْ ا ِْْ ا٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
ٍ  ُى ُْ ثِ ََّٓبءٍ َِ ۪ع١ َ۪أْر٠ ْٓ َّ َ ًسا فَْٛ صجَ َر ََِٓب ۬ ُؤ ُو ُْ غ
De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”

(Hicr 15/21)

َٛ
َ ْٓ ِِ ِْْ اَٚ
ٍ ٍُ َِب ُٕٔ ِ َّضٌَُُٗٓ ا ََِّّل ِثمَذَ ٍس َِ ْعَٚ ُُٗۘ ُِٕءٍ ا ََِّّل ِع ْٕذََٔب خ َََٓضائْٟ ض
Hiç bir şey yoktur ki kaynakları bizim katımızda olmasın. Onu ancak belli bir ölçüye göre göndeririz.

(Hicr 15/22)

َٓ١ َ۪ٔبص
َّ ٌا ِل َر فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ اَٛ ٌَ ب َذ٠َ اٌش
ِ ََّٓ س
ّ ِ س ٍَْٕب
َ ا َ ْسَٚ
ِ  ََِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ٌَُٗ ِثخَٚ ُُّٖٛ َٕب ُو١ْ َبء ََِٓب ًء فَب َ ْسم
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.
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(Hicr 15/23)

َُْٛ ِاسثَٛ ٌٔ َْس ُٓ ْاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٌَٕ َْس ُٓ ُٔ ْسَٚ
Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.

(Mürselat 77/28)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/29)

َ ْٔ ِا
َُْٛ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ثِ۪ٗ ر ُ َى ِزّثٌَِٰٝ ا اُٛط ٍِ َٓم
Yalan saydığınız yere gidin şimdi!
(Furkan 25/11)

شا١
َّ ٌة ثِب
َّ ٌا ثِبُٛثَ ًْ َوزَّث
ً س ۪ع
َ َّا َ ْعز َ ْذَٔب ٌِ َّ ْٓ َوزَٚ سب َع ِخ
َ سب َع ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir
ateş hazırlamışızdır.

(Sebe 34/42)

َ َٓ٠ ۪ ُي ٌٍَِّزَُٛٔمَٚ ظ ًّشا
بس
ُ  ّْ ٍِهُ َث ْع٠َ  ََ ََّلْٛ ١َ ٌفَ ْب
ٍ ع ُى ُْ ٌِ َج ْع
َ  ََّلَٚ ط َٔ ْفعًب
َ َا َعزُٛلُٚا رُّٛ ٍَظ
ِ ٌَّٕاة ا
َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُو ْٕز ُ ُْ ِثٟ ۪اٌَّز
Allah diyecek ki, "Bugün birinizin diğerine ne fayda sağlamaya, ne de zarar vermeye gücü yeter.” Yanlış
yapanlara deriz ki; “Yalan saydığınız bu ateşin azabını tadın, bakalım.”

(Mürselat 77/30)

َ ْٔ ِا
ُ ث
ت
ِ ٍَٰ َ  ثٞ ۪ ِظ ًٍّ رٌَِٰٝ ا اُٛط ٍِ َٓم
ٍ َضع
Gidin de üç bölümlü gölgeye varın.
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(Mürselat 77/31)

َ ََّل
ت
ِ َٙ ٌٍَّ َِِٓ اٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََّلَٚ ًٍ ١ ٍ۪ظ
Gölgelendirmeyen, alevden de korumayan yere.
(Vakıa 56/43)

َٛ
ٍ ُّ َ ْس٠ ْٓ ِِ ًٍّ  ِظَٚ
Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.

(Vakıa 56/44)

ُ٠ٍ  ََّل َو ۪شَٚ بس ٍد
ِ ََّل َث
Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

(Mürselat 77/32)

ص ِش
ْ َ ِثط ََش ٍس َو ْبٌمِٟ۪ ب ر َ ْشَٙ َِّٔا
Orası kalaslar gibi kıvılcımlar saçar.

(Mürselat 77/33)

ٌ ٌََوبََُّٔٗ ِخ َّب
ص ْف ٌش
ُ ذ
Her biri sarı renkli gemi halatına benzer.

(Mürselat 77/34)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.
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(Mürselat 77/35)

ََُْٛ ْٕ ِطم٠  َُ ََّلْٛ َ٠ َٰ٘زَا
Bu, onların konuşamayacakları gündür.
(Neml 27/84)

ُ ١ٌَ ُْ ر ُ ۪سَٚ ٟ َ۪بر٠ اِرَا ََٓخب ُ۫ ُؤ لَب َي ا َ َوزَّ ْثز ُ ُْ ثِ َٰبَٝززَٓه
ٍََُّْٛ ب ِع ٍْ ًّب ا َ َِّبرَا ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعَٙ ِا ثٛط
Huzurumuza geldiklerinde de onlara şöyle denir: “Anlayıp dinlemeden ayetlerimiz karşısında yalan mı
söylediniz? Ya da neydi o yapıp ettikleriniz?”

(Neml 27/85)

َ  ُْ ِث َّبِٙ ١ْ ٍَ ُي َعْٛ َلَ َع ْاٌمَٚ َٚ
َُْٛ ْٕ ِطم٠َ  ُْ ََّلُٙ َا فُّٛ ٍَظ
Yaptıkları yanlışlara karşılık aleyhlerindeki tehdit gerçekleşecek; onlar ağızlarını bile açamayacaklar.

(Mürselat 77/36)

َْٚ ْعزَز ُِس١َ َ ُْ فُٙ ٌَ ُْ َُإْ ر٠  ََّلَٚ
Özürlerini ortaya koymalarına dahi izin verilmez.
(Tevbe 9/66)

ََٓ ْغب ِئفَ ٍخ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔعَزِّة
ََٓ ْٓ ع
اُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔغب ِئفَخً ِثب
ُ  َّب ِٔ ُى ُْ ا ِْْ َٔ ْع٠ا لَ ْذ َوفَ ْشر ُ ُْ ثَ ْعذَ ۪اََّٚل ر َ ْعزَز ُِس
َ ف
َٓ١ِ۪ ُِ ْد ِش
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

(Rum 30/57)

َ َٓ٠ َ۪ ْٕفَ ُع اٌَّز٠  َِئِ ٍز ََّلْٛ َ١َف
َُُْٛ ْسز َ ْعزَج٠ ُْ ُ٘  ََّلَٚ ُْ ُٙ ُ ا َِ ْعز َِسرُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah’ı razı etmeleri de istenmeyecektir.

(Mümin 40/52)

َّ  ْٕفَ ُع٠َ  ََ ََّلْٛ ٠َ
 ُء اٌذ َِّاسٛس
َُٓ ُْ ُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْعَٕخُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ُ َٓ َِ ْعز َِسر١ّ۪ ٌِ اٌظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.
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(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ََ أَِّ َّب ر ُ ْدضْٛ ١َ ٌا ْاٚا ََّل ر َ ْعزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kafirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Mürselat 77/37)

َٓ١ َِ ِئ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/38)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ ْاَّلَٚ ُْ ص ًِ َخ َّ ْعَٕب ُو
ْ َ َُ ْاٌفْٛ َ٠ َٰ٘زَا
İşte ayırma günü budur. O gün sizi de sizden öncekileri de bir araya toplayacağız.
(Vakıa 56/47)

َ  ِعَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌَُُٛٛم٠ اُٛٔ َوبَٚ
َُْٛثُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجع
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız!” diye söylenirlerdi,

(Vakıa 56/48)

ٌََُّْٛٚ َ َٰاثََٓب ۬ ُؤَٔب ْاَّلَٚ َ ا
“Eski atalarımız da mı kalkacak!” derlerdi.

(Vakıa 56/49)

َٰ ْ َٚ َٓ١ ٌَّ۪ٚ َلُ ًْ ا َِّْ ْاَّل
َٓ٠اَّل ِخ ۪ش
Onlara şimdiden de ki “Evet, eskiler de sonrakiler de

(Vakıa 56/50)

َٛ
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛعُّٛ ٌَ َّ ْد
ٍ ٍُ ٍَ َِ ْعْٛ َ٠ د
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”
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(Duhan 44/40)

َٓ١ ُْ ا َ ْخ َّ ۪عُٙ ُ مَبر١ِ۪ ًِ ص
ْ َ ََ ْاٌفْٛ ٠َ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayırt edileceği gün, onların tamamının toplanacağı gündür.

(Duhan 44/41)

َ ًٌْٝٛ َِ ْٓ ع
َْٚص ُش
َ ًٌْٝٛ َِ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََ ََّلْٛ َ٠
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََّلَٚ ْـًٔب١ض
O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir

(Tegabun 64/9)

ُْٕٗ ُ َى ِفّ ْش َع٠ صب ٌِ ًسب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ِٓ ُ َُ اٌزَّغَبثْٛ ٠َ  َِ ْاٌ َد ّْعِ َٰر ٌِ َهْٛ ١َ ٌِ ُْ  ْد َّعُ ُى٠َ ََ ْٛ ٠َ
َ ًْ َّ  ْع٠َ َٚ ِبّٰلل
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َخَّٕب٠َٚ ِّ۪ٗـَٔبر١ِ س
ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َب ا َ َثذًا َٰر ٌِ َه ْاٌفََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞد ر َ ْد ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah’a
inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden
ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

(Tegabun 64/10)

ش١
ُ ص َس
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ برِ ََٕٓب ا٠َ ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ س ْاٌ َّ ۪ص
ِ ٌَّٕبة ا
َ ْثِئَٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem ahalisidir. Onlar
oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Mürselat 77/39)

ُْٚ
ِ ذ١ذ ٌ فَ ۪ى١ْ فَب ِْْ َوبَْ ٌَ ُى ُْ َو
Bir oyununuz varsa şimdiden oynayın.
(Araf 7/194)

َٓ١ ۪صبدِل
ُ َّللاِ ِع َجبدٌ ا َ ِْثَبٌُ ُى ُْ فَب ْد
ْ هُٚ
َ ُْ ُ ا ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕزُٛج١َ ْسز َ ۪د١ٍْ َ ُ٘ ُْ فٛع
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذع٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Dedikleriniz içinize yatıyorsa onlara seslenin
de size cevap versinler.
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(Araf 7/195)

ٌ َ ُْ َٰارُٙ ٌَ َْ َ  ُۘب اَٙ َْ ِثْٚص ُش
ُ َج ِْط٠  ٍذ٠ْ َ  ُْ اُٙ ٌَ َْ َ  ُۘب اَٙ َْ ِثٛط
ُ ّْ ٠َ ًٌ  ُْ ا َ ْس ُخُٙ ٌََا
ْا
ِ ُج٠ ٌٓ ُ١ ُْ ا َ ْعُٙ ٌَ َْ َ  ُۘب اَٙ َْ ِثٛط
ُ اٛع
ْٚ
ُ ب لُ ًِ ا ْدَٙ َْ ِثُٛ ْس َّع٠َ
ِ ْ فَ ََل ر ُ ْٕ ِظ ُشُٚ
ِ ذ١ض َش ََٓوب َء ُو ُْ ث ُ َُّ ۪و
Ayakları mı var ki yürüsünler; elleri mi var ki tutsunlar; gözleri mi var ki görsünler; kulakları mı var ki
dinlesinler. De ki: “Çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun; hiç göz açtırmayın.”

(Yunus 10/71)

د
ِ َب٠ ِث َٰبٞش١۪ ر َ ْز ۪وَٚ ِٟ ُى ُْ َِمَ ۪ب١ْ ٍَ َِ ا ِْْ َوبَْ َوجُ َش َعْٛ َب َل٠ ِِ۪ٗ ْٛ ذٍ اِ ْر َلب َي ٌِ َمُٛٔ َ  ُْ َٔجَبِٙ ١ْ ٍَارْ ًُ َعَٚ
ُ ُْ  ُى١ْ ٍَع
ُ َٚ ُْ ا ا َ ِْ َش ُوُٛ َّو ٍْذُ فَب َ ْخ ِّ َٓعَٛ َ َّللاِ ر
َُّ ُ غ َّّخً ث
 هٍََّٝللاِ فَ َع
ه
َ ُْ َ ُى ْٓ ا َ ِْ ُش ُو٠ ض َش ََٓوب َء ُو ُْ ث ُ َُّ ََّل
ْٚ
َُٓ ا ْل
ِ  ََّل ر ُ ْٕ ِظ ُشَٚ ٟ
َّ ٌَِا اٛع
Onlara Nuh’un haberini oku. Bir gün halkına şöyle demişti: “Ey Halkım! Benim duruşum ve Allah’ın âyetleriyle
bilgilendirmem size ağır geliyorsa bakın ben Allah’a güvenip dayandım. Siz ve ortaklarınız bana ne
yapacağınıza karar verin ki işiniz üzüntüye dönüşmesin. Bana yapacağınızı yapın, hiç göz açtırmayın.

(Hud 11/55)

ْٚ
ِ عًب ث ُ َُّ ََّل ر ُ ْٕ ِظ ُش١ّ۪  َخٟ ُ۪ٔٚذ١ِ۪ٔٗ فَ ۪ىُِِٚ ْٓ د
“Allah ile aranıza koyduklarınızdan uzağım. Haydi, hep birlikte bana tuzak kurun. Hiç göz açtırmayın.”

(Mürselat 77/40)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/41)

ْٛ
ُ َٚ  ِظ ََل ٍيٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ٍ ُ ١ع
Kendini koruyanlar gölgeliklere, pınar başlarına gidecekler.
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(Mürselat 77/42)

َُْٛٙ َ َ ْطز٠ ا ِوَٗ ِِ َّّبَٛ َفَٚ
Orada canlarının istediği meyveler olur.

(Mürselat 77/43)

ٍََُّْٛ ـًٔب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع١َٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْض َشثَٚ اٍُُٛو
“Yaptıklarınıza karşılık, gönül rahatlığıyla yiyip için.”
(Hakka 69/19)

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

(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ ١َ سب ِث
َ ق ِز
ٍ  ُِ ََلّٟ۪ٔ َ ظَٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

َ ٍخ١اظ
َ ١ ۪عٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ط ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

 ٍخ١َ ٌِ  َخَّٕ ٍخ َعبٟ ۪ف
Yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌخ١َ ِٔ ب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

َ ِخ١ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاَّلِٟـًٔب ِث ََّٓب ا َ ْسٍَ ْفز ُ ُْ ف١َٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْض َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”
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(Tur 52/17)

ٍ  َخَّٕبٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ُ١ٍ ٔ َ۪عَٚ د
Kendini korumuş olanlar bahçelerde ve nimetler içinde...

(Tur 52/18)

ُ١ِ اة ْاٌ َد ۪س
َ َ عز
َ ُْ ُٙ ُّ ُْ َ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 َ ْع١ََٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْض َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”

(Mürselat 77/44)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْسسٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Mürselat 77/45)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.
(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.
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(Mutaffifın 83/12)

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

(Mutaffifın 83/13)

۪ س
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاَّل١
ُ بغ
َ َ َبرَُٕب لَب َي ا٠ ِٗ َٰا١ْ ٍَ َعٍَٰٝ ْاِرَا رُز
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Mutaffifın 83/14)

َُْٛ ْى ِسج٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َو ََّل َث ًْ۔ َساَْ َع
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.

(Mutaffifın 83/15)

َُْٛثٛ َِئِ ٍز ٌَ َّ ْس ُدْٛ َ٠ ُْ ِٙ ّع ْٓ َس ِث
َ ُْ ُٙ ََِّٔو َََّٓل ا
Aman ha! O gün onların Rableri ile araları açılmış olacaktır.

(Mutaffifın 83/16)

ُ١ِ ا ْاٌ َد ۪سٌُٛصب
َ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔ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.

(Mürselat 77/46)

ً ٍَ۪ا لُٛر َ َّزَّعَٚ اٍُُٛو
َُِْٛ َل أَِّ ُى ُْ ُِ ْد ِش١
“Ey yalancılar! Biraz daha yiyip için, keyfinize bakın. Sizler suçlusunuz.”
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(Ahkaf 46/20)

َ ُْ ُ بس ا َ ْر َ٘ ْجز
بَٙ ا ْسز َ ّْز َ ْعز ُ ُْ ِثَٚ ب١َ ْٔ ُّب ِر ُى ُُ اٌذ١َ  َزٟ ّ۪ َجب ِر ُى ُْ ف١ِ غ
ُ ُ ْع َش٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َعَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض اٌَّز
ُْ ُ  ِث َّب ُو ْٕزَٚ ك
ِ  ْاَّلَ ْسَْٟ ِفْٚ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْسز َ ْى ِج ُشٛ
َ َ عز
َ َْْٚ َ ََ ر ُ ْدضْٛ ١َ ٌفَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاٌ َس١َض ِثغ
ِ ُٙ ٌاة ْا
َُْٛسم
ُ ر َ ْف
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Yasin 36/59)

ُ َ  ْاِزَٚ
َُِْٛ ب ْاٌ ُّ ْد ِشَٙ ُّ٠َ ََ اْٛ ١َ ٌا ْاٚبص
“Ey suçlular! Bugün siz ayrılın!”

(Yasin 36/60)

َ ١ْ ط
َّ ٌا اُٚ َٰادَ ََ ا َ ْْ ََّل ر َ ْعجُذَٟٕ۪ٓ ََب ث٠ ُْ  ُى١ْ ٌَِ ْذ اَٙ اٌََ ُْ ا َ ْع
ٌٓ ١ ُِ ۪جٌُّٚ طبَْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َعذ
Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? Şeytan’a kul olmayın, o açık düşmanınızdır,

(Yasin 36/61)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْسزَم
ِ  َٰ٘زَاٟ ُ۪ٔٚا َ ِْ ا ْعجُذَٚ
Bana kul olun, doğru yol budur.” demedim mi?

(Yasin 36/62)

ٍَُْٛا ر َ ْع ِمُٛٔٛشا اَفٍََ ُْ ر َ ُى١
ً ۪ظ ًَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ِخجِ ًَّل َوث
َ َ ٌَمَ ْذ اَٚ
O, içinizden nice nesilleri yoldan çıkardı, aklınızı kullanmıyordunuz değil mi?

(Yasin 36/63)

َُْٚ َعذُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٟ َّ۪ٕ ُُ اٌَّزَٙ َٰ٘ ِزٖ۪ َخ
İşte tehdit edildiğiniz Cehennem!

(Yasin 36/64)

َْٚ ََ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُشْٛ ١َ ٌَ٘ب ْاْٛ ٍَص
ْ ِا
Gerçekleri örtmenizin cezası olarak bugün girin oraya!

27

(Yasin 36/65)

َُْٛ ْى ِسج٠َ اُٛٔ ُْ ِث َّب َوبُٙ ٍُذُ ا َ ْس ُخَٙ ر َ ْطَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ر ُ َى ٍِّ ُّ ََٕٓب اَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفٍَٝٓ َٰ  ََ ٔ َْخ ِز ُُ َعْٛ ١َ ٌْ َ ا
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.

(Mürselat 77/47)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Mürselat 77/48)

َُْٛ ْش َوع٠َ ا ََّلُٛاس َوع
ْ ُُ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
Onlara, “Allah’a boyun eğin!” denince boyun eğmiyorlar.
(Bakara 2/43)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
َٓ١اٌشا ِو ۪ع
ْ َٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّ ا َِ َعُٛاس َوع
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!

(Hac 22/77)

َْٛ َْش ٌَعٍََّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُس١ا ْاٌ َخٍَُٛا ْفعَٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٚا ْعجُذَٚ اُٚا ْس ُدذَٚ اُٛاس َوع
ْ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

(Kalem 68/42)

َُْٛع١َ ْسز َ ۪ط٠  ِد فَ ََلٛس ُد
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠َٚ ق
ُ ُ ْىط٠ ََ ْٛ َ٠
َ ْٓ َف َع
ٍ سب
O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.

(Kalem 68/43)

َُّْٛ ٌِ سب
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠ اُٛٔلَ ْذ َوبَٚ ٌ ُْ رٌَِّخُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ ُْ َُ٘ٚ  ِدٛس ُد
َ خَب ِض َعخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakacaklar, alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de secdeye
çağrılmışlardı.
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(İnşikak 84/20)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ََّلُٙ ٌَ فَ َّب
Bunlar nelerine güveniyor da inanmıyorlar?

(İnşikak 84/21)

ََُْٚ ْس ُدذ٠  ُُ ْاٌمُ ْش َٰا ُْ ََّلِٙ ١ْ ٍَئ َع
َ اِرَا لُ ِشَٚ
Kur’ân okununca boyun eğmiyorlar?

(İnşikak 84/22)

ُۘ ُ َى ِزّث٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ث ًِ اٌَّز
َُْٛ
Bu kâfirler aslında yalan söylüyorlar.

(İnşikak 84/23)

ُۘ عُٛ٠ َّللاُ ا َ ْعٍَ ُُ ثِ َّب
َُْٛ
 هَٚ
Allah onların ezberlerini iyi bilir.

(Mürselat 77/49)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٚ
O gün yalancılar çok çekecekler.
(Tur 52/11)

َٓ١ َِئِ ٍز ٌِ ٍْ ُّ َىزّ ِ۪ثْٛ َ٠ ًٌ ٠ْ َٛ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

َُْٛ ٍْ َعج٠َ ض
ٍ َْٛ  خٟ َ۪ٓ ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Tur 52/13)

َّٕ َُ دَعًّبَٙ َبس َخ
ِ ٔ ٌَِٰٝ َْ اُُّٛذَع٠ ََ ْٛ َ٠
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.
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(Tur 52/14)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُو ْٕز ُ ُْ ِثٟ ۪بس اٌَّز
ُ ٌََّٰٕ٘ ِز ِٖ ا
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Tur 52/15)

َْْٚص ُش
ِ اَفَس ِْس ٌش َٰ٘ َٓزَا ا َ َْ ا َ ْٔز ُ ُْ ََّل رُج
Bu da mı büyü! Bunu da mı görmüyorsunuz!

(Tur 52/16)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ُى ُْ أَِّ َّب ر ُ ْدض١ْ ٍَا ٌء َعََٛٓ س
ْ َ  ََّل رْٚ َ ا اٚص ِج َُٓش
ْ َ٘ب فَبْٛ ٍَص
ْ ِا
َ اٚص ِج ُش
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”

(Mürselat 77/50)

ٍ ٠ ۪ ِ َزذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َُٖث ثَ ْعذ
ّ َ فَجِب
Bunlar artık hangi söze inanırlar!
(Araf 7/185)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ْْ َ  اٝع َٰ َٓس
َ ْٓ ِِ َُّللا
ِ اَٛ ََّّٰد اٌس
ِ ٛ ٍََِ ُىٟ ۪ا فٚظ ُش
 َِب َخٍَكَ هَٚ ض
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ ْْ َ اَٚ ٍءْٟ ض
ٍ ٠ ۪ ِ َزذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َُٖث ثَ ْعذ
َ َْ لَ ِذ ا ْلز َ َشَٛ ُى٠
ّ َ  ُْ فَجِبُٙ ٍُة ا َ َخ
Göklerin ve yerin hâkimiyeti konusuna ve Allah’ın yarattığı her bir şeye bakmazlar mı? Belki de sonları
yaklaşmıştır. Öyleyse Allah’ın sözü dışında hangi söze inanacaklar?

(Casiye 45/6)

ٍ ٠ ۪ ِ َزذٞ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َِ۪ٗبر٠ َٰاَٚ َِّللا
ث ثَ ْعذَ ه
َبدُ ه٠رِ ٍْ َه َٰا
ّ َ ك فَجِب
ِ ّ  َْه ثِ ْبٌ َس١ٍََ٘ب َعٍَُّْٛللاِ َٔز
Bunlar Allah’ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah’a ve ayetlerine güvenmedikten sonra
artık hangi söze güvenecekler?
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