NEBE SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Nebe 78/1)

ٌَُْٛغَٓب َء
َ َ َز٠ َُّ َػ
Neyi soruşturuyorlar?

(Nebe 78/2)

ُ١ِ َػ ِٓ إٌَّ َج ِب ْاٌ َؼ ۪ظ
O büyük haberi…
(Sad 38/65)

بس
ِ َٛ ٌَّللاُ ْا
 َِب ِِ ْٓ ا ٌَِٰ ٍٗ ا ََِّّل هَٚ لُ ًْ أَِّ ََّٓب أَ َ۬ب ُِ ْٕزِس
ُ َّٙ َازذ ُ ْاٌم
De ki “Ben sadece uyarırım. Allah‟tan başka ilah yoktur; o bir tektir ve karşı konulmaz gücü vardır.

(Sad 38/66)

ُ  َّب ْاٌ َؼ ۪ضُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
بس
ِ اَٛ َََّّٰسةُّ اٌغ
ُ َّض ْاٌغَف٠
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında olanların Rabbidir. Üstündür, suçları örter.”

(Sad 38/67)

ُ١ َٔ َج ۬إا َػ ۪ظَٛ ُ٘ ًْ ُل
De ki “Bu büyük bir haberdir.

1

(Sad 38/68)

َُْٛا َ ْٔز ُ ُْ َػ ُْٕٗ ُِ ْؼ ِشض
Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.

(Kamer 54/4)

 ِٗ ُِ ْضدَ َخش١ َ۪ٓبء َِب ف
ِ ٌََمَ ْذ ََٓخب َء ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَّلَ ْٔجَٚ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan vazgeçirecek olanları da var.

(Kamer 54/5)

ِز ْى َّخ َثب ٌِغَخ فَ َّب ر ُ ْغ ِٓ إٌُّزُ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.

(Nebe 78/3)

َُْٛ ِٗ ُِ ْخز َ ٍِف١ ۪ ُ٘ ُْ فٞ ۪اٌََّز
Yani üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?
(Yunus 10/19)

ْ َازذَح ف
ْ َعجَم
 َّب١ ۪ ُْ فُٙ َٕ١ْ َ ثٟ
ِ َٚ بط ا َََِّّٓل ا ُ َِّخ
ُ ٌَّٕ َِب َوبَْ اَٚ
ِ ُذ ِِ ْٓ َس ِثّ َه ٌَم
َ  ََّل َو ٍِ َّخْٛ ٌََٚ اُٛبخزٍََف
َ ض
ََُْٛ ْخز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ف
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar olmasaydı,
onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

(Zümer 39/46)

َّ ٌاَٚ ت
 َّب١ ِ۪ن ف
ِ اَٛ ََّّٰبط َش اٌغ
َ َْٓ ِػجَبد١َذ ر َ ْس ُى ُُ ث
َ ْٔ َ بدَحِ اَٙ ش
ِ َ َُّ فُٙ لُ ًِ اٌٍه
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ١ْ َض َػب ٌِ َُ ْاٌغ
ََُْٛ ْخز َ ٍِف٠ ِٗ ١ ۪ا فَُٛٔوب
De ki “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah‟ım! Kullarının tartıştığı her konuda,
aralarında hüküm verecek olan sensin.”

2

(Nebe 78/4)

َُّْٛ ٍََ ْؼ١ع
َ َو ََّّل
Yok; yakında öğrenecekler.
(Enam 6/67)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َٚ ٌِ ُى ًِّ َٔجَ ٍب ُِ ْغزَمَ ٌّۘش
َ ْٛ ع
“Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır, yakında siz de öğrenirsiniz.”

(Nebe 78/5)

َُّْٛ ٍَ ْؼ١َ ع
َ ث ُ َُّ َو ََّّل
Yok, yok eninde sonunda öğreneceklerdir.
(Tekasür 102/3)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َو ََّّل
َ ْٛ ع
Yok, nasıl olsa yakında öğreneceksiniz!

(Tekasür 102/4)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ ث ُ َُّ َو ََّّل
َ ْٛ ع
Yok yok… Yakında her şeyi iyice öğreneceksiniz!

(Tekasür 102/5)

ٓ١
ِ ۪م١َ ٌَْ ِػ ٍْ َُ ْاُّٛ ٍَ ر َ ْؼْٛ ٌَ َو ََّّل
Keşke bunu kesin bir bilgiyle bilseniz

(Tekasür 102/6)

ُ١
َ  َّْ ْاٌ َد ۪سُٚ ٌَز َ َش
o alevli ateşi şimdiden görebileceksiniz.

(Tekasür 102/7)

ٓ١
ِ ۪م١َ ٌَْٓ ْا١ب َػَٙ َُّٔٚ ث ُ َُّ ٌَز َ َش
Daha sonra onu çıplak gözle zaten göreceksiniz.
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(Tekasür 102/8)

ُ١ِ  َِئِ ٍز َػ ِٓ إٌَّ ۪ؼْٛ ٠َ َّٓ ٍَُٔث ُ َُّ ٌَز ُ ْغـ
Bir de o gün, size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

(Vakıa 56/88)

َٓ١فَب َ ََِّٓب ا ِْْ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّمَ َّش ۪ث
Eğer Allah‟a yakınlardan ise...

(Vakıa 56/89)

ُ١ٍ  َخَّٕذُ ٔ َ۪ؼَٚ ْ َسب٠ْ  َسَٚ ذْٚ فَ َش
Huzur, güzel kokular ve nimetlerle dolu bahçeler onu bekler.

(Vakıa 56/90)

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

(Vakıa 56/91)

ٓ١
ْ َ غ ََّلَ ٌَ َه ِِ ْٓ ا
ِ ص َسب
َ َف
ِ ّ۪ َ١ٌة ْا
Sağcılar güven ve esenlik içinde olurlar.

(Vakıa 56/92)

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

(Vakıa 56/93)

ُ١ٍ ّ۪ فَُٕ ُضي ِِ ْٓ َز
Kaynar suyun yanına yerleşir,

(Vakıa 56/94)

ُ١ٍ خُ َخ ۪س١َ ٍِ ص
ْ َ رَٚ
Ayrıca ateş yığınında kızarırlar.
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(Vakıa 56/95)

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

(Nebe 78/6)

بداَٙ ِِ ض
َ اٌََ ُْ ٔ َْد َؼ ًِ ْاَّلَ ْس
Yeryüzünü bir beşik haline getirmedik mi?
Ta Ha 20/53)

َٗٓ ۪ بء ََِٓبء فَب َ ْخ َش ْخَٕب ِث
َّ ٌا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٚ عجَُّل
ِ ََّٓ غ
ُ بَٙ ١ ۪عٍَ َه ٌَ ُى ُْ ف
َ َٚ ذاْٙ َِ ض
َ  َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَّلَ ْسٞ ۪اٌََّز
ٍ اخب ِِ ْٓ َٔجَبَٚ ا َ ْص
ٝشزه
َ د
Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O‟dur. Gökten su indirdi de onunla
çiftlerden çeşit çeşit bitkiler bitirdi.

(Zuhruf 43/10)

َُْٚزَذْٙ َ عجَُّل ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر
ُ بَٙ ١ ۪ َخؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ فَٚ ذاْٙ َِ ض
َ  َخؼَ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَّلَ ْسٞ ۪اٌََّز
Yeryüzünü size beşik gibi yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O‟dur.

(Zariyat 51/48)

َُْٚض فَ َش ْشَٕبَ٘ب فَِٕ ْؼ َُ ْاٌ َّب ِ٘ذ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ
Yeryüzünü de dayayıp döşedik. Onu ne güzel beşik yaptık.

(Nebe 78/7)

رَبداْٚ َ  ْاٌ ِد َجب َي اَٚ
Dağları da birer kazık yaptık.
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(Enbiya 21/30)

ًَّ بء ُو
ِ اَٛ ََّّٰا ا َ َّْ اٌغَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪ َش اٌَّز٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
ِ ََّٓ ٌ َخ َؼ ٍَْٕب َِِٓ ْاَٚ ض َوبَٔزَب َسرْمب فَفَز َ ْمَٕب ُ٘ َّب
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ٍ اَفَ ََّلٟ
ّ ءٍ َزْٟ ش
Kafirlerin görmeleri gerekmez mi gökler ve yer bütün halinde iken patlattık ve her canlı şeyi sudan yarattık; hâlâ
inanmayacaklar mı?

(Enbiya 21/31)

َُْٚزَذْٙ َ٠ ُْ ُٙ ٍَّعجَُّل ٌَ َؼ
ُ ب فِ َدبخبَٙ ١ ۪ َخ َؼ ٍَْٕب فَٚ ُْ ِٙ ذَ ِث١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َخ َؼ ٍَْٕب فَٚ
َ ا ِعَٚ ض َس
Onları savurup batırmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin
vadiler, yollar oluşturduk.

(Kaf 50/7)

َ  ْاَّلَ ْسَٚ
ٍح١۪ٙ َجٍ ثْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine kazık gibi çaktık. Orayı güzelleştiren her bitkinin erkeğini de
dişisini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ت
ٍ ١ ُِ۪ٕ ػ ْج ٍذ
َ ًِّ  ٌِ ُىٜ ِر ْو َٰشَٚ ْص َشح
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O‟na yönelen her kul için doğru bilgi kaynağı olsun diye.

(Nebe 78/8)

اخبَٚ  َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ا َ ْصَٚ
Sizleri ruh ve beden şeklinde eşleşmiş olarak yarattık.
(Fatır 35/11)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ث
ض ُغ
ٍ َّللاُ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
 هَٚ
َ َ  ََّل رَٚ ٝ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ِِ ْٓ ا ُ ْٔ َٰثَٚ اخبَٚ طفَ ٍخ ث ُ َُّ َخؼٍََ ُى ُْ ا َ ْص
ُ ْٓ ِِ ص
ٍ  ِوزَبٟ ۪ػ ُّ ِش ۪ َٖٓ ا ََِّّل ف
ُ َُ ْٕم٠  ََّلَٚ ُؼَ َّّ ُش ِِ ْٓ ُِؼَ َّّ ٍش٠  َِبَٚ ِّ۪ٗ ٍْ ا ََِّّل ثِ ِؼ
 هٍَٝة ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ
َِّللا
ش١َ ۪غ٠
Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da eşleşmiş hale getirmiştir. O‟nun bilgisi
olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir deftere
kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır
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(Tekvir 81/7)

ْ  َخِٚ ّ ط ُصٛ
ذ
ُ ُاِرَا إٌُّفَٚ
ruhlarla bedenler birleştirilince,

(Tekvir 81/14)

ْ ض َش
ْ َّ ٍِ َػ
د
َ ذ َٔ ْفظ ََِٓب ا َ ْز
her canlı, yanında ne getirdiğini öğrenecektir.

(Nebe 78/9)

ع َجبرب
ُ ُْ  َِ ُىَْٛ ٔ  َخ َؼ ٍَْٕبَٚ
Uykunuzu hayattan kopuş gibi yaptık.
(Enam 6/60)

َٓ َٰ ُ ْم١ٌِ ِٗ ١ َ۪ ْج َؼث ُ ُى ُْ ف٠ َُّ ُ بس ث
ًّّٝ غ
َ ُِ ً ا َ َخٝض
ِ َٙ ٌَّٕ ْؼٍَ ُُ َِب َخ َش ْزز ُ ُْ ِثب٠َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ ُى ُْ ِثب١فهَٛ َ ز٠َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٍََُّْٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ٠ َُّ ُ  ِٗ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ ث١ْ ٌَِث ُ َُّ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüzün nelerle uğraştığınızı bilen odur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş
eceliniz tamamlansın. Sonra dönüşünüz ona olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size o bildirecektir.

(Zümer 39/42)

ْ ُّ َ  ٌَ ُْ رٟ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ِرْٛ َِ َٓ١ظ ۪ز
َٰ َ لٟ ُ۪ ّْ ِغهُ اٌَّز١َب فَٙ َِب
َه
بَٙ ١ْ ٍَ َػٝض
ِ َِٕ ٟ ۪ذ ف
َ ُ ْاَّلَ ْٔفَّٝفَٛ َ َز٠ َُّللا
َٓ
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪ ا َِّْ فًّّٝ غ
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
َ ْٛ َّ ٌْا
َ ُِ ًٍ  ا َ َخٌَِٰٝ  اُٜ ْش ِع ًُ ْاَّلُ ْخ َٰ َٓش٠َٚ د
Allah nefisleri/ruhları, vücut öldüğü sırada vefat ettirir, ölmemiş olanların ruhlarını da uykusunda vefat ettirir.
Ölümüne hükmettiğinin ruhunu tutar, ötekini belirlenmiş eceline kadar salıverir. Bunda, düşünen bir topluluk
için âyetler vardır.

(Nebe 78/10)

 ًَ ٌِجَبعب١ْ ٌَّ َخ َؼ ٍَْٕب اَٚ
Geceyi bir örtü haline getirdik.
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(Yunus 10/67)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ْ۪صشا ا َِّْ ف
ََُْٛ ْغ َّؼ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ بس ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ِٗ ١ ۪ا فُٕٛ ًَ ٌِز َ ْغ ُى١ْ ٌَّ َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Dinlenesiniz diye geceyi sizin için yaratan O‟dur. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Dinleyen bir topluluk için
bunda âyetler vardır.

(Rum 30/23)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪ض ٍِ ۪ٗ ا َِّْ ف
ٍَ ْٛ َد ٌِم
ْ َا ْثزِ َٓغَب ۬ ُؤ ُو ُْ ِِ ْٓ فَٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّبرِ۪ٗ ََِٕب ُِ ُى ُْ ِثب٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ََُْٛ ْغ َّؼ٠
Gece ve gündüz uyumanız ve Allah‟ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. Bunda, dinleyen bir topluluk
için ayetler vardır.

(Nebe 78/11)

بس َِ َؼبشب
َ َٙ ٌَّٕ َخ َؼ ٍَْٕب اَٚ
Gündüzü, çalışıp kazanma vakti yaptık.
(Furkan 25/47)

ُ ُٔ بس
ساٛش
ُ ََ ْٛ ٌَّٕاَٚ  ًَ ٌِجَبعب١ْ ٌَّ َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ َٙ ٌَّٕ َخ َؼ ًَ اَٚ عجَبرب
Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur.

(Kasas 28/73)

ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪ا فُٕٛبس ٌِز َ ْغ ُى
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ض
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ ِِ ْٓ َس ْز َّ ِز۪ٗ َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ
Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki
teşekkür edersiniz.

(Nebe 78/12)

عجْؼب ِشذَادا
َ ُْ لَ ُىْٛ ََٕب ف١ْ َٕ َثَٚ
Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.
(Zariyat 51/47)

َُْٛ ِعؼُّٛ ٌَ أَِّبَٚ  ٍذ٠ْ َ َٕبَ٘ب ِثب١ْ َٕغ ََّٓب َء َث
َّ ٌاَٚ
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.
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(Mülk 67/3)

ٍ ٚب
ٍ اَٛ َّٰع
ص َش
ْ َد ف
َّ ك
َ ع ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ ۪اٌََّز
ُ َاٌش ْزَّٰ ِٓ ِِ ْٓ رَف
َ بس ِخغِ ْاٌ َج
ِ ٍَْ  خٟ ۪ فٜد ِط َجبلب َِب ر َ َٰش
ُ ُ ِِ ْٓ فٜ٘ ًَْ ر َ َٰش
سٛ
ٍ ط
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O‟dur. Rahman‟ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bakışlarını oraya
çevir; bir çatlak görebilir misin?

(Naziat 79/27)

بَٙ ١َٰٕ َغ ََّٓب ُء ث
َ َ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا
َّ ٌشذُّ خ ٍَْمب ا َ َِ ا
Sizin yapınız mı daha sağlam yoksa göğün yapısı mı? Onu Allah yaptı.

(Naziat 79/28)

بَٙ ٠ٛغ ه
َ َب فَٙ ع ّْ َى
َ َسفَ َغ
Tavanını yükseltti ve dengesini kurdu.

(Nebe 78/13)

 َّ٘بخبَٚ  َخ َؼ ٍَْٕب ِع َشاخبَٚ
Bir de ısı ve ışık yayan bir kaynak oluşturduk.
(Nuh 71/15)

ٍ اَٛ َّٰع
د ِطجَبلب
ْف َخٍَكَ ه
َ ع ْج َغ
َ َُّللا
َ ١ا َوْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
Yedi kat göğü tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi?

(Nuh 71/16)

َّ ٌ َخ َؼ ًَ اَٚ ساُٛٔ َّٓ ِٙ ١ ۪ َخ َؼ ًَ ْاٌمَ َّ َش فَٚ
ظ ِع َشاخب
َ ّْ ش
Onların içinde Ay‟ı bir ışık, Güneş‟i de bir ışık kaynağı yaptı.

(Furkan 25/61)

شا١ ُِ۪ٕ لَ َّشاَٚ ب ِع َشاخبَٙ ١ ۪ َخؼَ ًَ فَٚ خبٚبء ثُ ُش
َّ ٌ اِٟ َخؼَ ًَ فٞ ۪بس َن اٌَّز
ِ ََّٓ غ
َ َرَج
Gökte burçlar, yıldız kümeleri oluşturan, içine bir kandil olarak Güneşi ve ışık yansıtan Ay‟ı koyan Allah
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.
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(Nebe 78/14)

د ََِٓبء ث َ َّدبخب
ِ ص َشا
ِ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ ْاٌ ُّ ْؼَٚ
Birbirini sıkıştıran bulutlardan boşalan sular indirdik.
(Hicr 15/22)

َٓ١ َ۪ٔبص
َّ ٌا ِل َر فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ اَٛ ٌَ ب َذ٠َ اٌش
ِ ََّٓ غ
ّ ِ ع ٍَْٕب
َ ا َ ْسَٚ
ِ  ََِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ٌَُٗ ِثخَٚ ُُّٖٛ َٕب ُو١ْ َبء ََِٓبء فَب َ ْعم
Rüzgârları aşı yapma göreviyle göndeririz. Gökten su indirir, onunla su ihtiyacınızı karşılarız. Onun kaynağı
sizin elinizde değildir.

(Nur 24/43)

ْٓ ِِ  ْخ ُش ُج٠َ َ ْدقَٛ ٌ ْاَٜ ْد َؼٍُُٗ ُس َوبِب فَز َ َش٠ َُّ ُ َُٕٗ ث١ْ ف َث
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ُ ٌِّ ُ َإ٠ َُّ ُ ع َسبثب ث
َ ُٟ ْض ۪خ٠ ََّللا
ْٓ ص ِشفُُٗ َػ
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٗت ِث١
َّ ٌُٕ ِ َّض ُي َِِٓ ا٠َٚ ٌِ۪ٗ ِخ ََّل
ُ ُ ۪ص١َب ِِ ْٓ ثَ َش ٍد فَٙ ١ ۪بء ِِ ْٓ ِخ َجب ٍي ف
ِ ََّٓ غ
ْ ٠َ َٚ شب ُء
بس
ََٓ ٠َ ْٓ َِ
ُ ٘ ْز٠َ ِ۪ٗعَٕب َث ْشل
َ ُ َىبد٠َ شب ُء
َ َت ِث ْبَّلَ ْث
ِ ص
Hiç görmedin mi Allah, bulutları sürüklüyor, sonra bir birine kaynaştırıyor; sonra yığın haline getiriyor. Sonra
arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağdan dolu indirip uygun gördüğü kimselerin tepesine yağdırıyor.
Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir.

(Nebe 78/15)

َٔجَبربَٚ ٌُِٕ ْخ ِش َج ثِ۪ٗ َزجًّب
Bunu, tohumu ve bitkiyi onunla çıkaralım.
(Nahl 16/10)

َ ُْٕٗ ِِ َٚ بء ََِٓبء ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ ش ََشاة
َُّْٛ ١ ۪ ِٗ رُغ١ ۪ش َدش ف
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ََّٓ غ
Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecekler ve içinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o sudan olur.

(Nahl 16/11)

َّ َٚ ع
َّ ِٗ ُ ْٕ ِجذُ ٌَ ُى ُْ ِث٠
خ٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪د ا َِّْ ف
ِ  ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌث َّ َّ َشاَٚ َبة
َ اٌض ْس
َ ٕ ْاَّلَ ْػَٚ ًَ ١إٌَّ ۪خَٚ َُْٛز٠ْ اٌض
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ٍَ ْٛ ٌَِم
O su ile sizin için ekini, zeytini, hurmaları, üzümleri ve meyvenin her türlüsünü bitirir. Düşünen bir topluluk için
bunda kesin belge vardır.
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(Kaf 50/9)

ٍ بسوب فَب َ ْٔ َجزَْٕب ِث۪ٗ َخَّٕب
 ِذ١ َزتَّ ْاٌ َس ۪صَٚ د
َّ ٌٔ ََّض ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ ََّٓ غ
َ بء ََِٓبء ُِ َج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek tohumlu bitkiler bitirdik.

(Kaf 50/10)

َ بَٙ ٌَ د
ٍ إٌَّ ْخ ًَ ثَب ِعمَبَٚ
ذ١ط ٍْغ ٔ َ۪ض
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.

(Nebe 78/16)

ٍ  َخَّٕبَٚ
د ا َ ٌْفَبفب
Ve sarmaş dolaş bahçeleri oluşturalım diye yaptık.
(Enam 6/99)

َضشا
َ بء ََِٓبء َفب َ ْخ َش ْخَٕب ِث۪ٗ َٔ َج
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ِ ََّٓ غ
ِ ءٍ فَب َ ْخ َش ْخَٕب ِِ ُْٕٗ خَٟ
ْ بد ُو ًِّ ش
َ ْٓ ِِ ًِ  َِِٓ إٌَّ ْخَٚ ُٔ ْخ ِش ُج ِِ ُْٕٗ َزجًّب ُِز َ َشا ِوجب
ٍ  َخَّٕبَٚ خ١َ ِٔاْ دَاَٛ ْٕ ب ِلَٙ ط ٍْ ِؼ
ة
ٍ د ِِ ْٓ ا َ ْػَٕب
ُ ْٔ ُ  َْش ُِزَشَب ِث ٍٗ ا١ َغَٚ بٙاٌش َِّبَْ ُِ ْشز َ ِج
َّ َٚ
ٟ ۪ ْٕ ِؼ۪ٗ ا َِّْ ف٠َ َٚ  ث َ َّ ِشٖ۪ َٓ اِ َٓرَا اَثْ َّ َشٌَِٰٝ ا اٚظ َُٓش
ُّ َٚ َُْٛز٠ْ اٌض
ٍ ب٠َ َٰر ٌِ ُى ُْ َ ََّٰل
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Gökten su indiren Allah'tır. O, her türlü bitkiyi onunla çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan da üst üste binmiş
taneleri, hurmanın tomurcuğundan aşağı sarkmış salkımları, üzüm bağlarını, zeytini ve narı birbirine benzeyen
ve benzemeyen halde çıkarır. Meyve verince meyvesine ve meyvenin olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp
güvenen bir topluluk için kesin ayetler vardır.

(Hac 22/63)

ش١ف خ َ۪ج١َّللاَ ٌَ ۪ط
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ِ ََّٓ غ
ْ ُ بء ََِٓ ٌّۘبء فَز
ُ صجِ ُر ْاَّلَ ْس
ض َّشح ا َِّْ ه
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ ض ُِ ْخ
Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar
yapar, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Nebe 78/17)

مَبرب١ِ۪ َْص ًِ َوب
ْ َ ََ ْاٌفْٛ ٠َ َِّْ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.
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(Nebe 78/18)

اخبَٛ َْ ا َ ْفُٛس فَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.
(Duhan 44/40)

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

(Duhan 44/41)

َ ٌْٝٛ َِ ْٓ ػ
َْٚص ُش
َ ٌْٝٛ َِ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََ ََّلْٛ ٠َ
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََّلَٚ ْـًٔب١ش
O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.

(Neml 27/83)

ُ  ََ ٔ َْسْٛ ٠َ َٚ
َُْٛصَ ػُٛ٠ ُْ ُٙ َب ِرَٕب ف٠َ ِة ِث َٰب
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َّّ ِِ خبْٛ َش ُش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ف
Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları bölük bölük toplayacağımız mahşer gününde bir yere
gitmelerine imkân verilmez.

(Zilzal 99/6)

ُْ ُٙ ٌَا ا َ ْػ َّبْٚ ُ َش١ٌِ بط ا َ ْشزَبرب
ْ ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ
ُ ٌَّٕصذ ُُس ا
O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin.

(Nebe 78/19)

ْ ٔغ ََّٓب ُء فَ َىب
اثبَْٛ َذ اَث
ِ فُزِ َسَٚ
َّ ٌذ ا
Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.
(Hakka 69/16)

خ١َ ِ٘ اَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّشم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Hakka 69/17)

َٓ
َخ١ِٔ َِئِ ٍز ث َ َّبْٛ َ٠ ُْ ُٙ َلْٛ َػ َس ِثّ َه ف
َ َ ْس ِّ ًُ َػ ْش٠َٚ بَٙ ِ ا َ ْس ََٓخبئٍَٰٝ  ْاٌ ٍََّهُ َػَٚ
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.
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(Nebe 78/20)

ْ ٔد ْاٌ ِدجَب ُي فَ َىب
ع َشاثب
ِ ّ َش١ِ ع
ُ َٚ
َ َذ
Dağlar yürütülmüş, toprağa karışmış olur.
(Vakıa 56/5)

غب
ِ غ
ًّ َذ ْاٌ ِدجَب ُي ث
َّ ُثَٚ
Dağlar paramparça olur,

(Vakıa 56/6)

ْ ٔفَ َىب
َذ َ٘ َجَٓبء ُِ ْٕ َجثًّب
Sonra yayılmış bir toz haline gelir;

(Karia 101/4)

ُ َ ُى٠ ََ ْٛ َ٠
س
ِ ُٛاػ ْاٌ َّ ْجث
ِ بط َو ْبٌفَ َش
ُ ٌَّْٕ اٛ
İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün,

(Karia 101/5)

ُ ر َ ُىَٚ
ػٛ
ِ ُ ِٓ ْاٌ َّ ْٕفْٙ ْ ْاٌ ِدجَب ُي َو ْبٌ ِؼٛ
Dağlar, rengârenk yünler gibi yayılmış olur.

(Nebe 78/21)

ْ َّٕٔ َُ َوبَٙ ا َِّْ َخ
صبدا
َ َذ ِِ ْش
Cehennem de gözetleme durumundadır.
(Fecr 89/23)

ٜ ٌَُٗ اٌ ِزّ ْو َٰشٝأَهَٚ ُْ غب
ِ ْ َزَزَ َّو ُش٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ َُ ََّٕٙ  َِئِ ٍز ِث َدْٛ َ٠  َءٟ ۪ َٓخَٚ
َ ْٔ اَّل
O gün Cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda!
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(Kaf 50/30)

 ٍذ٠ ُي ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ضُٛرَمَٚ د
ِ َّْٕ َُ َ٘ ًِ ْاِز َ ََلَٙ  ُي ٌِ َدُٛ ََ َٔمْٛ ٠َ
O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz, o da "Daha mı var!" der.

(Nebe 78/22)

َّ ٌِ
َٓ َِ َٰبثب١بغ
۪ ٍط
Orası, haddini aşanların varacağı yerdir.

(Nebe 78/23)

ب ا َ ْزمَبثبََٙٓ ١ َ۪ٓ ف١ ََّ۪لثِث
Orada çağlar boyu kalacaklar,

(Nebe 78/24)

 ََّل ش ََشاثبَٚ ب ثَ ْشداَٙ ١ َْ۪ فُٛلَُٚز٠ ََّل
serinliğin de içeceğin de zevkini tadamayacaklardır.

(Nebe 78/25)

غبلب
َّ  َغَٚ ّب١ّ۪ ا ََِّّل َز
Sıcak ve soğuktan başka tadacakları bir şey olmayacak,
(Sad 38/56)

ُبدَٙ ِّ ٌظ ْا
ْ َ٠ َُ ََّٕٙ َخ
َ ْب فَ ِجئَٙ َْٔٛ ٍَص
Cehenneme gidecekler ve orada kavrulacaklardır. Ne kötü yataktır o!

(Sad 38/57)

َ َٚ ُ١ّ۪ ُٖ َزُٛلَُٚز١ٍْ ََٰ٘زَا ف
غبق
َّ غ
Onlarınki bu! Tatsınlar bakalım, kaynar ve dondurucu su.
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(Nebe 78/26)

فَبلبِٚ َخ ََٓضاء
Suçlarıyla orantılı ceza göreceklerdir.
(Enfal 8/51)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 ِذ١ظ ََّّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Secde 32/14)

ٍََُّْٛ اة ْاٌ ُخ ٍْ ِذ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ َٕب ُو١ ۪ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا أَِّب َٔغْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ َٓمَب َء١ا ِث َّب ٔ َ۪غُٛلُٚفَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın" deriz.

(Nebe 78/27)

غبثب
َ َْ ِزَٛ ْش ُخ٠ ا ََّلُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlar, hesaba çekilme diye bir şey beklemeyenlerdir.
(Yunus 10/7)

ْ َٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ثِ ْبٌ َسٛض
َبرَِٕب٠َٓ ُ٘ ُْ َػ ْٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ِا ثَُّٛٔاط َّب
ُ  َسَٚ َْ ٌِ َٓمَب َءَٔبَٛ ْش ُخ٠ َٓ ََّل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٍَُِْٛغَبف
Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimize
aldırmayanlar var ya...

(Yunus 10/8)

َٓ
َُْٛ ْى ِغج٠َ اُٛٔبس ِث َّب َوب
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰ ِئ َه َِأٚ۬ ُ ا
İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.
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(Nebe 78/28)

َبرَِٕب ِوزَّاثب٠ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ
Âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmışlardı.
(Bakara 2/39)

َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َس
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ َبرِ ََٕٓب ا٠ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ٌَّٕبة ا
Yalan söyleyerek âyetlerimizi görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Rum 30/16)

َٓ
َٰ ْ بئ
َْٚض ُش
ِ  ْاٌ َؼزَاٟ ٌَٰ ِئ َه ِفٚ۬ ُ اَّل ِخ َش ِح فَب
َ ة ُِ ْس
ِ َ ٌِ َٓمَٚ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan söyleyenler var ya, onlar
azab içinde tutuklu kalacaklardır.

(Nebe 78/29)

َٕبُٖ ِوزَبثب١ْ ص
َ ءٍ ا َ ْزَٟ
ْ  ُو ًَّ شَٚ
Her şeyi tek tek yazıya geçirmişizdir.
(Kamer 54/53)

َ َ ش ُِ ْغز١
طش
ٍ  َو ۪جَٚ ش١
ٍ ص ۪غ
َ ًُّ  ُوَٚ
Küçük, büyük demeden hepsi yazılmıştır.

(Yasin 36/12)

ٓ١
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْس ُٓ ُٔ ْس
َ ءٍ ا َ ْزَٟ
َ َ  َٰاثَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ٍ  اِ َِ ٍبَ ُِ ۪جَٟٕبُٖ ۪ َٓف١ْ ص
ْ  ُو ًَّ شَٚ ُْ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Nebe 78/30)

ذَ ُو ُْ ا ََِّّل َػزَاثب٠ا فٍََ ْٓ ٔ َ۪ضُٛلُٚفَز
Tadın bakalım; size daha ne azaplar tattıracağız!
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(Nahl 16/88)

َُُْٚ ْف ِغذ٠ اُٛٔة ِث َّب َوب
 ًِ ه١ع ۪ج
ِ قَ ْاٌ َؼزَاْٛ ََّللاِ ِص ْدَٔبُ٘ ُْ َػزَاثب ف
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌََّز
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler ve O‟nun yolundan çevirenlerin azaplarının üstüne, bozgunculuklarına
karşılık bir azap daha koyarız.

(Sad 38/56)

ُبدَٙ ِّ ٌظ ْا
ْ ٠َ َُ ََّٕٙ َخ
َ ْب فَ ِجئَٙ َْٔٛ ٍَص
Cehenneme gidecekler ve orada kavrulacaklardır. Ne kötü yataktır o!

(Sad 38/57)

َ َٚ ُ١ّ۪ ُٖ َزُٛلَُٚز١ٍْ ََٰ٘زَا ف
غبق
َّ غ
Onlarınki bu! Tatsınlar bakalım, kaynar ve dondurucu su.

(Sad 38/58)

اجَٚ ش ْى ٍِ ۪ َٓٗ ا َ ْص
َ ْٓ ِِ  َٰاخ َُشَٚ
Bunun benzeri daha nice çifte azap.

Nebe 78/31)

َٓ َِفَبصا١ ۪ا َِّْ ٌِ ٍْ ُّزَّم
Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar ise başarıya ulaşanlardır.
(Müminun 23/109)

َٓ١ّ۪ از
َ ْٔ َ اَٚ اس َز َّْٕب
ِ اٌش
ْ َٚ َْ َسثَّ ََٕٓب َٰا ََِّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕبٌَُُٛٛم٠ ٞ ۪ك ِِ ْٓ ِػجَبد٠أَُِّٗ َوبَْ فَ ۪ش
َّ  ُْش١ذ َخ
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en
iyisisin.‟

(Müminun 23/111)

َْٚ ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ َٓفَبئِ ُضُٙ ََّٔا اٚصجَ َُٓش
َ  ََ ثِ َّبْٛ َ١ٌ ُُ ْاُٙ ُ ز٠ْ َ َخضّٟ۪ٔ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.”
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(Nebe 78/32)

ا َ ْػَٕبثبَٚ ََز َٓذَائِك
Onların bahçeleri ve bağları,

(Nebe 78/33)

ت اَرْ َشاثب
َ ا ِػَٛ  َوَٚ
Aynı anda toplanmış dolgun taneli meyveler,

(Nebe 78/34)

 َوأْعب ِدَ٘بلبَٚ
dolu dolu kadehlerle,

(Nebe 78/35)

 ََّل ِوزَّاثبَٚ اٛب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ ََّل
Orada ne bir boş söz ne de yalan işiteceklerdir.
(Vakıa 56/25)

ّب١ ۪ ََّل رَأْثَٚ اٛب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ ََّل
Orada boş söz ve kendilerini rahatsız eden bir şey de işitmezler,

(Vakıa 56/26)

ع ََّلِب
َ ع ََّلِب
َ َّل١ ۪ا ََِّّل ل
İşittikleri sadece “Selam, selam” sözleridir.
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(Nebe 78/36)

ََٓ َخ ََٓضاء ِِ ْٓ َس ِثّ َه َػ
غبثب
َ طبء ِز
Bu, Rabbinin, işe göre hesaplanmış ödülüdür.

(Nebe 78/37)

َ َْ ِِ ُْٕٗ ِخَٛ ّْ ٍِ ُى٠ اٌش ْزَّٰ ِٓ ََّل
طبثب
ِ اَٛ َََّّٰسةّ ِ اٌغ
َّ  َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahman’ın ödülüdür. Hiç kimse O’na tek
kelime edemeyecektir.

(Nebe 78/38)

َٓ
اثبَٛ ص
َّ ٌَُٗ ََِْْ ا ََِّّل َِ ْٓ اَرُّٛ ٍََّز َ َى٠ صفًّب ََّل
ُّ َُ َُٛم٠ ََ ْٛ َ٠
َ لَب َيَٚ ُٓ َّٰاٌش ْز
َ ُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚ  ُذٚاٌش
Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı günde Rahman’ın izin verdikleri dışında
hiç kimse konuşmayacak; konuşan da doğru konuşacaktır.

(Nebe 78/39)

 َس ِثّ۪ٗ َِ َٰبثبٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
ََٓ ْٓ َّ َ َُ ْاٌ َس ُّك فْٛ َ١ٌَٰر ٌِ َه ْا
O gün bunların hepsi bir bir gerçekleşecektir. Bunları gereğini yapan kendini Rabbine
yöneltecek yola girer.
(Nur 24/21)

ُ َزَّجِ ْغ ُخ٠ ْٓ َِ َٚ ْب
ُ ا ُخُٛا ََّل رَز َّ ِجؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ ١ْ ش
َ ١ْ ش
َّ ٌد ا
َّ ٌد ا
َأ ْ ُِ ُش٠ َُّٗٔبْ فَ ِب
ِ اَٛ ط
ِ اَٛ ط
ِ ط
ِ ط
َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ َز ٍذ اَثَذاٝ َس ْز َّزُُٗ َِب صَ َٰوَٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
ََٓ ِث ْبٌفَ ْس
ْ َ ََّل فْٛ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشَٚ بء
ِ ش
ض ًُ ه
ُ١ ٍ۪غ َػ١ّ۪ ع
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ُٟضَ ۪ ّو٠ ََّللا
 هَٚ شب ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah‟ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.
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(Nur 24/46)

ٍ َّٕب١ِ َد ُِج
ٍ ب٠َ ٌَمَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب َٰا
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َُّللا
 هَٚ د
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
Biz, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Allah, yapması gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.

(Nebe 78/40)

ُ ْٕ َ٠ ََ ْٛ َ٠ جب٠اِ ََّٓٔب ا َ ْٔزَ ْسَٔب ُو ُْ َػزَاثب لَ ۪ش
ْ َِ َّظ ُش ْاٌ َّ ْش ُء َِب لَذ
ُ ُو ْٕذٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُي ْاٌ َىبفِ ُشَُٛم٠َٚ َُٖذَا٠ ذ
ر ُ َشاثب
Biz sizi, yakın bir azapla uyarmış olduk. O gün kişi, yaptığı her şeyi görecek, kâfir olan da
“Keşke toprak olsaydım!” diyecektir.
(Nisa 4/42)

ُ اٌش
ُ  ُُ ْاَّلَ ْسِٙ  ِثٜٛغ ه
َّ اُٛ ص
َْ هُّٛ ُ  ْىز٠َ  ََّلَٚ ض
ََّللا
َ ُ  رْٛ ٌَ  َيٛع
َ  َػَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ اٌَّزَٛ ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ
ثب٠ َ۪زذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye başkaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne
kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Furkan 25/11)

شا١ع ۪ؼ
َّ ٌة ثِب
َّ ٌا ثِبُٛثَ ًْ َوزَّث
َ َّا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ َّ ْٓ َوزَٚ غب َػ ِخ
َ غب َػ ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir
ateş hazırlamışızdır.

(Furkan 25/12)

شا١ ۪صَ فَٚ ُّظب١َب رَغَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
َ  ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ َىُٙ ْاِرَا َساَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.

(Furkan 25/13)

ساُٛا َُٕ٘ب ٌِ َه ثُجْٛ َٓ دَ َػ١ ّ۪ٔمب ُِمَ َّش١ِ ض
َ ب َِ َىبٔبَٙ ْٕ ِِ اُٛاِ َٓرَا ا ُ ٌْمَٚ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.
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(Furkan 25/14)

شا١ ۪سا َوثُٛا ثُجٛػ
ُ ا ْدَٚ ازذا
ُ ََّل ر َ ْذ
ِ َٚ ساُٛ ََ ثُجْٛ ١َ ٌا ْاٛػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(Hakka 69/27)

ََخ١بض
ِ َٔب َوبَٙ َ ز١ْ ٌَ َب٠
ِ َذ ْاٌم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٗ ١َ ٌِ  َِبّٟٕ۪  َػَٰٕٝ ََِٓب ا َ ْغ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ٍْ ع
ْٗ َ١ِٔطب
ُ ّٟٕ۪ ٍََ٘ َه َػ
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ٍُُُُّٖٖٛ فَغُُٚخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ٍُُّٖٛص
َ ُ١
َ ث ُ َُّ ْاٌ َد ۪س
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ُ  ِع ٍْ ِغٍَ ٍخ رَ ْسٟ ۪ث ُ َُّ ف
َُْٖٛ ر َِساػب فَب ْعٍُ ُىُٛع ْجؼ
َ بَٙ ػ
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(Hakka 69/33)

ُ١ِ بّٰللِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ أَُِّٗ َوبَْ ََّل
O, Yüce Allah‟a güvenmezdi.
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