NAZİAT SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َ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,

(Naziat 79/1)

د غ َْشلًب
ِ بص َػب
ِ ٌَّٕاَٚ
Kökten çözüm getirenler,

(Naziat 79/2)

ً د َٔ ْش
َ إٌَّب ِشَٚ
طب
ِ طب
İşini zevkle yapanlar,

(Naziat 79/3)

ع ْج ًحب
ِ غب ِث َحب
َّ ٌاَٚ
َ د
Kolayca iş başaranlar,

(Naziat 79/4)

ع ْجمًب
ِ غبثِمَب
َّ ٌفَب
َ د
Yarıştıkça yarışanlar,
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(Naziat 79/5)

د ا َ ِْ ًشا
ِ فَ ْبٌ ُّذَ ِثّ َشا
Ve işi çekip çevirenler hakkı için,

(Naziat 79/6)

ُاعفَخ
َّ ف
ُ  ََ ر َ ْش ُعْٛ َ٠
ِ اٌش
şiddetli bir sarsıntının sarsacağı gün,

(Naziat 79/7)

ُاٌشا ِدفَخ
َّ بَٙ ُرَزْجَؼ
bir artçı sarsıntı olacaktır.
(Zilzal 99/1)

بَٙ ٌَض ِص ٌْضَ ا
ِ ٌَاِرَا ُص ٌْ ِض
ُ ذ ْاْلَ ْس
Yer, bütün şiddetiyle sarsılınca,

(Zilzal 99/2)

بَٙ ٌَض اَصْمَب
ِ ا َ ْخ َش َعَٚ
ُ ذ ْاْلَ ْس
Yer, ağırlıklarını atınca,

(Zilzal 99/3)

ُ غ
بَٙ ٌَ بْ َِب
ِ ْ لَب َيَٚ
َ ْٔ اْل
İnsan, “Bu yere ne olmuş!” deyince,

(Zilzal 99/4)

ُ ّ َِئِ ٍز ر ُ َحذْٛ ٠َ
بسَ٘ب
َ ِس ا َ ْخ َج
Yer, bütün haberlerini o gün anlatacaktır.
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(Naziat 79/8)

ٌاعفَخ
ٌ ٍُُل
ِ َٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ةٛ
O gün, bazı kalpler hızla çarpacak,
(Mümin 40/18)

َٰ ْ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َّ ٌِ َٓ َِب١ّ۪ بظ
 َْلَٚ ُ١ٍ ّ۪ َٓ ِِ ْٓ َح١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ ٍُُاْل ِصفَ ِخ اِ ِر ْاٌم
ِ َبع ِش َو
ِ ٕ ْاٌ َحَٜة ٌَذٛ
َ ُ٠ ٍغ١ ۪شَف
ع
ُ طب
Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği
gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi.

(Naziat 79/9)

ٌبسَ٘ب خَب ِش َؼخ
ُ ص
َ ا َ ْث
gözleri yere çakılacaktır.
(Hac 22/1)

ٌُ ١ ٌء َػ ۪ظْٟ ش
َ غب َػ ِخ
َّ ٌا َسثَّ ُى ُْ ا َِّْ صَ ٌْضَ ٌَخَ اُٛبط ارَّم
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.

(Hac 22/2)

ْ ظ َؼ
ٜر َ َشَٚ بَٙ ٍَّْ د َح ّْ ًٍ َح
ِ ع ُغ ُو ًُّ رَا
َ َ رَٚ ذ
َ ظ َؼ ٍخ َػ ََّّٓب ا َ ْس
ِ ب ر َ ْز َ٘ ًُ ُو ًُّ ُِ ْشَٙ َْٔٚ  ََ ر َ َشْٛ ٠َ
ٌ ذ٠ ۪شذ
َ َِّللا
ُ  َِب ُ٘ ُْ ِثَٚ ٜع َى َٰبس
ُ بط
اة ه
َ َ ٌَٰ ِى َّٓ َػزَٚ ٜغ َى َٰبس
َ ٌَّٕا
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah’ın azabı onları iyice sarar.

(Kamer 54/7)

َّ ُخ
 ُْ َع َشادٌ ُِ ْٕزَش ٌِشُٙ ََّٔس َوب
ِ َْ َِِٓ ْاْلَ ْعذَاٛ ْخ ُش ُع٠َ ُْ ُ٘ بس
ُ ص
َ شؼًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kamer 54/8)

ػغ ٌِش
َ ٌَ ْٛ َ٠ َْ َٰ٘زَاٚ ُي ْاٌ َىبفِ ُشَُٛم٠ ِ اٌذَّاعٌََِٝٓ ا١ ِط ۪ؼْٙ ُِ
Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kafirler, “Bu ne çetin bir
gün!” derler.
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(Naziat 79/10)

 ْاٌ َحبفِ َش ِحَِْٟ فُٚدَُْٚ َءأَِّب ٌَ َّ ْشدٌَُُٛٛم٠
Şimdi diyorlar ki: “Biz mezar çukurunda iken gerçekten tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

(Naziat 79/11)

َ َءاِرَا ُوَّٕب ِػ
ً ظب ًِب ٔ َِخ َشح
Hem de çürümüş kemikler haline gelmişken! Öyle mi?”
(Yasin 36/77)

ْ ُٔ ْٓ ِِ ُٖبْ أََّب َخٍَ ْمَٕب
ٌ  ٌُ ُِ ۪ج١َص
ُ غ
ٓ١
۪  خَٛ ُ٘ طفَ ٍخ فَ ِبرَا
ِ ْ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ْٔ اْل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاٌ ِؼُٟ ْح٠ ْٓ َِ  خ ٍَْمَُٗ لَب َيِٟ
ٌُ ١ِ۪  َسٟ
َ َٚ
َ ظ َ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 َػ
َ ْٔ َ  اَٞٓ ۪ب اٌَّزَٙ ١١۪ ُ ْح٠ ًْ ُل
ٍ ٍَْ  ثِ ُى ًِّ خَٛ ُ٘ َٚ ٍ َي َِ َّشحَّٚ َ شب َ ََٓ٘ب ا
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Saffat 37/16)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َءاِرَا ِِزَْٕب
َُْٛصُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
Yani ölüp de toprak ve kemikler haline geldikten sonra, gerçekten tekrar kalkacak mıyız?

(Saffat 37/17)

ٌََُّْٛٚ َ َٰاثََٓب ُ۬ ُؤَٔب ْاْلَٚ َ ا
Geçmiş büyüklerimiz de mi kalkacak?”
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(Saffat 37/18)

َْٚاخ ُش
ِ َا َ ْٔز ُ ُْ دَٚ ُْ لُ ًْ َٔ َؼ
De ki: “Evet! Hem de siz alçaltılmış bir halde olacaksınız.

(Naziat 79/12)

ٌ ا رِ ٍْ َه اِرًا َو َّشح ٌ خَب ِع َشحٌُٛلَب
“O zaman bu, zararlı bir tekrar olur!” diyorlar.

(Naziat 79/13)

ٌ احذَح
ِ َٚ ٌ  صَ ْع َشحٟ
َ ِ٘ فَ ِبَّٔ َّب
O iş, bir tek sese bakar.
(Saffat 37/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُ٘ احذَح ٌ فَ ِبرَا
َْٚظ ُش
ِ َٚ ٌ  صَ ْع َشحٟ
َ ِ٘ فَ ِبَّٔ َّب
Tekrar kalkma işi bir komuta bakar; o zaman anlarlar.

(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 َ٠ َٰ٘زَا
“İşte bu, sizin yalan saydığınız yargı günüdür” denir.

(Yasin 36/49)

ُ ْٕ ٠َ َِب
َُّْٛ ص
ِ َٚ ً َحخ١ْ ص
ّ ِ َ ِخ٠ ُْ َُ٘ٚ ُْ ُ٘ ُاحذَح ً رَأ ْ ُخز
َ َْ ا َِّْلٚظ ُش
Bekledikleri tek bir seslenmedir; o ses onları, birbirleriyle çekişirlerken yakalar.
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(Naziat 79/14)

َّ ٌفَ ِبرَا ُ٘ ُْ ثِب
ِغب ِ٘ َشح
Hepsi birden yeryüzüne çıkar.
(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاْلَ ْعذَاٛ
ُّ ٌ أُِٟ ِف َخ فَٚ
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

ٍَُْٛع
َّ َػذ
َ َٚ ٍََٕب َِ ْٓ َثؼَضََٕب ِِ ْٓ َِ ْشلَ ِذَٔب َٰ٘زَا َِب٠ْ َٚ ب٠َ اٌُٛلَب
َ صذَقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ُٓ َّٰاٌش ْح
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman’ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Kaf 50/42)

َٰ ِ ّ  َحخَ ثِ ْبٌ َح١ْ ص
َّ ٌَْ اَُٛ ْغ َّؼ٠ ََ ْٛ َ٠
ِطٚ َُ ْاٌ ُخ ُشْٛ َ٠ ك ر ٌِ َه
O gün o dehşetli sesi, bütün gerçekliği ile duyarlar. İşte o gün, topraktan çıkış günüdür.

(Kaf 50/43)

ش١
ُ َٕب ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٔ َْح ُٓ ُٔ ْح
Hayat veren ve öldüren Biziz; dönüşünüz de Bizedir.

(Kaf 50/44)

ش١
َ َ  ََ رْٛ َ٠
ً  ُْ ِع َشاُٙ ْٕ ض َػ
ُ شمَّ ُك ْاْلَ ْس
ٌ َ ۪غ٠ َٕب١ْ ٍَػب َٰر ٌِ َه َح ْش ٌش َػ
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(Kaf 50/45)

 ِذ١ ۪ػَٚ َبف
َ ْٔ َ  ََِٓب اَٚ ٌََُُْٛٛم٠ ٔ َْح ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب
ُ َخ٠ ْٓ َِ ِْ َّبس فَزَ ِ ّو ْش ِث ْبٌمُ ْش َٰا
ٍ  ُْ ِث َغجِٙ ١ْ ٍَذ َػ
Biz onların ne dediğini iyi biliriz. Sen üstlerinde bir zorba değilsin; tehdidimden korkanları Kur’an ile
bilgilendir.
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(Naziat 79/15)

ُ ۪ه َحذ١
ٝ َٰعُِٛ ش٠
َ ٘ ًَْ ا َ َٰر
Sana Musa’nın haberi ulaştı, değil mi?

(Naziat 79/16)

ُ ا ِد ْاٌ ُّمَذ َِّطَٛ ٌُٗ َسثُُّٗ ِث ْب٠اِ ْر َٔب َٰد
ًٜٛ غ
Rabbi ona kutsal Tuva Vadisinde şöyle seslenmişti:
(Meryem 19/52)

ُّ ت
ًّب١لَ َّش ْثَٕبُٖ ٔ َِغَٚ ِٓ َّ ٠ْ َس ْاْلٛ
ِ َِٕٔبُٖ ِِ ْٓ َعب٠ْ ََٔبدَٚ
ِ اٌط
Ona, Tur'un sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık.

(Ta Ha 20/12)

ُ ا ِد ْاٌ ُّمَذ َِّطَٛ ٌ َْه أَِّ َه ِث ْب١ٍَبخٍَ ْغ َٔ ْؼ
ْ َ أَ َُ۬ب َسث َُّه فَّٟ۪ٓٔ ِا
ًٜٛ غ
“Ben, evet ben! Senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen, kutsal Tuva vadisindesin.

(Ta Ha 20/13)

ْ أََبَٚ
ٝ َٰحُٛ٠ اخز َ ْشر ُ َه فَب ْعز َ ِّ ْغ ٌِ َّب
Ben seni seçtim. Şimdi sana bildirilecek şeyleri dinle.

(Ta Ha 20/14)

ٞح َ ٌِ ِز ْو ۪شٍَٰٛ ص
َّ ٌاَلِ ُِ اَٚ ٟ َّ۪ٔللاُ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّْٓل أَ َُ۬ب فَب ْػجُ ْذ
 أََب هَٟٓ َِّ۪ٕٔا
Ben! Evet ben Allah’ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim namazı düzgün ve
sürekli kıl.

(Naziat 79/17)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ اِ ْرَ٘تْ ا
ٝغ َٰغ
“Firavun’a git! O, haddini aştı.
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(Ta Ha 20/43)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  ِف ْش َػٌَِٰٝ اِ ْر َ٘ َجَٓب ا
ٝغ َٰغ
Firavun’a gidin; o haddini aştı.

(Ta Ha 20/44)

َ ُفَم
َٝ ْخ َٰش٠ ْٚ َ َزَزَ َّو ُش ا٠ ًٍَُّّٕٗب ٌَ َؼ١ِ ٌَ  ًْلْٛ َْل ٌَُٗ لٛ
Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır veya korkar.”

(Naziat 79/18)

ٝ ا َ ْْ ر َضَ هوٌَِٝٓ َٰ فَمُ ًْ ٘ ًَْ ٌَ َه ا
Ona de ki: “Kendini arındırıp geliştirmek hakkındır, değil mi?
(Ta Ha 20/75)

ٍَٰٝ ُ ُُ اٌذ ََّس َعبدُ ْاٌؼُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ د فَب
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌَأْرِ۪ٗ ُِإْ ًِِٕب لَ ْذ َػ ِّ ًَ ا٠ ْٓ َِ َٚ
Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse öylelerine en yüksek dereceler vardır.

(Ta Ha 20/76)

ٝ َٰر ٌِ َه َع َٰ َٓض ُ۬ ُؤا َِ ْٓ ر َضَ هوَٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْح ِزَٞعَّٕبدُ َػ ْذ ٍْ ر َ ْغ ۪ش
Onlar, içinden ırmaklar akan kalıcı cennetlere ölümsüz kişiler olarak gireceklerdir. İşte kendini geliştirenlerin
alacakları karşılık budur.

(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.
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(Naziat 79/19)

ٝ َس ِثّ َه فَز َ ْخ َٰشٌَِٰٝ َ َه ا٠ا َ ْ٘ ِذَٚ
Rabbine giden yolu sana göstereyim ki, çekinesin.”

(Naziat 79/20)

َٰ ْ ُٗ٠فَب َ َٰس
َٜخَ ْاٌ ُىج َْٰش٠اْل
Ona en büyük ayetleri de gösterdi.
(Ta Ha 20/17)

ٝ َٰعُِٛ َب٠ ِٕ َه١ّ۪ َ١ِ َِب رِ ٍْ َه ثَٚ
Sağ elindeki nedir, Musa?”

(Ta Ha 20/18)

َٰ
ٜة ا ُ ْخ َٰش
ُ ب َِ َٰب ِسَٙ ١ ۪ فٟ
ُّ ُ٘ َ اَٚ بَٙ ١ْ ٍَ َّو ُ۬ ُإا َػَٛ َ  اَرٞب
َ  َػٟ
َ ص
َ ٌِ َٚ َّٟ۪ ٕ َغٍٝب َػَٙ ش ِث
َ ِ٘ لَب َي
“O, değneğimdir” dedi. “Ona dayanır, onunla davarıma yaprak silkerim; başka işlerime de yarar.”

(Ta Ha 20/19)

ٝ َٰعُِٛ َب٠ بَٙ لَب َي ا َ ٌْ ِم
“Onu at, Musa!” dedi.

(Ta Ha 20/20)

ٝ ََّٰخٌ رَغْؼ١ َحٟ
َ ِ٘ ب فَ ِبرَاَٙ ١فَب َ ٌْ َٰم
Hemen attı. Bir de ne görsün, değnek yılana dönüşmüş, koşuyor.

(Ta Ha 20/21)

َٰ ُب ْاْلَٙ َ شر١
ٌٝٚ
ْ ْ۠  َْل رَخَٚ لَب َي ُخ ْزَ٘ب
َ َف
َ ذَُ٘ب ۪ع١عُٕ ۪ؼ
“Tut onu ama korkma! Onu ilk şekline çevireceğiz

(Ta Ha 20/22)

َٜخً ا ُ ْخ َٰش٠ءٍ َٰاٛع
ْ اَٚ
ِ ٕ َعٌَِٰٝ َذَ َن ا٠ ُْ ُّ ظ
َُٓ  ِْش١عَٓب َء ِِ ْٓ َغ
َ ١ْ ََبح َه ر َ ْخ ُشطْ ث
Şimdi elini koynuna sok da lekesiz, bembeyaz bir şekilde dışarı çıkar. Bu da bir başka ayettir.
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(Ta Ha 20/23)

ٜب ِرَٕب ْاٌ ُىج َْٰش٠َ  َه ِِ ْٓ َٰا٠َ ٌُِٕ ِش
Bunları yapmamız, en büyük ayetlerimizden bazısını sana gösterelim diyedir.

(Ta Ha 20/24)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ اِ ْرَ٘تْ ا
ٝغ َٰغ
Haydı, Firavun’a git. Çünkü o iyice azgınlaştı.”

(Ta Ha 20/56)

ٝا َ َٰثَٚ ة
َ َّب فَ َىزَٙ ٍََّبرَِٕب ُو٠َٕبُٖ َٰا٠ْ ٌَمَ ْذ ا َ َسَٚ
Firavun’a bütün ayetlerimizi gösterdik ama o yalana sarıldı ve direndi.

(Naziat 79/21)

ٝ َٰ َػصَٚ ة
َ َّفَ َىز
Ama o, yalana sarıldı ve karşı geldi.

(Naziat 79/22)

ٝ ََٰغْؼ٠ ص ُ َُّ ا َ ْدثَ َش
Sonra döndü ve işe girişti.

(Naziat 79/23)

ٜفَ َحش ََش فََٕب َٰد
Herkesi topladı ve haykırdı:
(Zuhruf 43/51)

ْٓ ِِ ٞبس ر َ ْغ ۪ش
ْ ِِ ُ ُِ ٍْهٟ ٌ۪ ْظ
ُ َٙ ْٔ َ َٰ٘ ِز ِٖ ْاْلَٚ ص َش
َ ١ٌََ َِ اْٛ ََب ل٠  ِِ۪ٗ لَب َيْٛ َ لٟ ۪ ُْ فْٛ  فِ ْش َػَٜٔب َٰدَٚ
َْْٚص ُش
ِ  اَفَ ًَل رُجٟ ۪ر َ ْحز
Firavun, halkına şöyle seslendi: “Ey halkım! Mısır’ın yönetimi bende değil mi? Şu ırmaklar hakimiyetim altında
akmıyor mu? Gerçekleri görmüyor musunuz?”
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(Zuhruf 43/52)

ٌ ۪ٙ َِ َٛ ُ٘ ٞ ۪ ٌْش ِِ ْٓ َٰ٘زَا اٌَّز١ا َ َْ أَ َُ۬ب َخ
ُ ُ ۪ج٠ ُ َىبد٠َ  َْلَٚ ٓ١
ٓ١
Ben şu alçaktan iyi değil miyim? Daha iki kelimeyi bile bir araya getiremiyor.

(Zuhruf 43/53)

َٓ١ ۪ٔ ََٓعب َء َِ َؼُٗ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ُِ ْمز َ ِشْٚ َ ت ا
ٍ َ٘ َ َسح ٌ ِِ ْٓ رِٛ  ِٗ ا َ ْع١ْ ٍَ َػٟ
َ  ََْٓل ا ُ ٌْ ِمْٛ ٍََف
Üzerine altın bilezikler yağsaydı ya! Çevresinde meleklerin dolaşması gerekmez mi?”

(Zuhruf 43/54)

َ َ  َُِٗ فَبْٛ ََف ل
َٓ١ ۪ ًِب فَب ِعمْٛ َا لُٛٔ ُْ َوبُٙ َُِّٖٔ اٛػ
ُ غب
َّ فَب ْعزَخ
Firavun, halkını aptal yerine koydu ama yine de ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir halktı.

(Naziat 79/24)

ٍَْٰٝ فَمَب َي أَ َُ۬ب َسثُّ ُى ُُ ْاْلَػ
“Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi.
(Kasas 28/38)

ُ َِ َب َ٘ب٠ ٟ ٌ۪ لِ ْذْٚ َ  فَبٞ ْ۪ش١ب ْاٌ َّ ًَلُ َِب َػ ٍِ ّْذُ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا ٌَِٰ ٍٗ َغَٙ ُّ٠َََٓب ا٠ ُْ ْٛ لَب َي فِ ْش َػَٚ
ٍَٝبْ َػ
َّ َ  آٍَّٟ ۪ َص ْش ًحب ٌَؼ
ّ۪
ُ َ َْلّٟ۪ٔ ِاَٚ ٝ َٰعُِٛ ِٗ ٌَِٰ  اٌَِٝٓ َٰ غ ٍِ ُغ ا
َٓ١ظُُّٕٗ َِِٓ ْاٌ َىبر ِ۪ث
ْ َٓ ف١
َ ٟ ٌ۪ ًْ َبعؼ
ِ اٌط
Firavun dedi ki: “Ey devletliler! Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum. Haman, benim için çamuru
pişir’de bir kule yap; belki Musa’nın ilahına çıkarım. Ben gerçekten onun yalancının teki olduğunu
düşünüyorum.”

(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َعؼ٠ َٕب َْل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إَُّٛٓ ظ
ِ  ْاْلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُعَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْىجَ َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َح١َض ثِغ
Hem Firavun, hem de orduları, hak etmedikleri halde o topraklarda büyüklük taslıyor, huzurumuza döneceklerini
asla beklemiyorlardı.
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(Naziat 79/25)

َٰ ْ َّللاُ َٔ َىب َي
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاْلَٚ ِاْل ِخ َشح
فَب َ َخزَُٖ ه
Allah da onu, çağdaşlarına ve sonrakilere ibret olacak şekilde cezalandırdı.
(Ta Ha 20/77)

َ ُْ ُٙ ٌَ ْ فَبظ ِْشةٞ ۪ ا َ ْْ ا َ ْع ِش ثِ ِؼجَبدَٝٓ َٰعُِٛ ٌَِٰٝ  ََٕٓب ا١ْ  َحْٚ َ ٌَمَ ْذ اَٚ
َبف
ً ََج٠  ْاٌجَ ْح ِشِٟمًب ف٠غ ۪ش
ُ غب َْل رَخ
ٝ َْل ر َ ْخ َٰشَٚ دَ َس ًوب
Musa’ya şunu bildirmiştik: “Kullarımızla birlikte geceleyin yola çık. Onlara denizde kuru bir yol aç. Sana
yetişmelerinden de korkma; endişeye kapılma.”

(Ta Ha 20/78)

َ  ِ ُّ َِب١َ ٌ ُْ َِِٓ ْاُٙ ١َ  ِدٖ۪ فَغَ ِشُٕٛ ُْ ِث ُغْٛ  ُْ ِف ْش َػُٙ فَبَرْ َج َؼ
ُْ ُٙ ١َ غ ِش
Derken Firavun, ordularıyla birlikte onların peşine düştü. Sonra deniz onları iyice içine gömdü.

(Yunus 10/90)

ُٗ اِ َٓرَا ا َ ْد َس َوٝا َحزَٓهًٚ ػ ْذ
َ َٚ ًب١دُُٖ ثَ ْغُٕٛ ُعَٚ ُْ ْٛ  ُْ فِ ْش َػُٙ َ ًَ ْاٌجَ ْح َش فَبَرْجَؼ٠ ِٕا ْع ََٓش ۪اءَٟٓ َ۪ٕ ْصَٔب ثِجٚ َع َبَٚ
ْ َِٕ  َٰاَٞٓ ْ۪اٌغ ََش ُق لَب َي َٰا َِ ْٕذُ أََُّٗ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل اٌَّز
َٓ١ّ۪ ٍِ أَ َُ۬ب َِِٓ ْاٌ ُّ ْغَٚ ًَ ٠ا اِ ْع ََٓش ۪اءَُٕٛٓ ََذ ثِ۪ٗ ث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olanlardanım.”

(Yunus 10/91)

َٓ٠ ۪ذ َِِٓ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
َ ْٕ  ُوَٚ ًُ ْذ لَ ْج
َ ١ص
َ لَ ْذَٚ ََٰٓآَ ٌْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

(Yunus 10/92)

ٍَُِْٛبرَِٕب ٌَغَبف٠َ بط َػ ْٓ َٰا
َ  ََ َُٕٔ ۪ ّغْٛ ١َ ٌفَ ْب
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ ًخ٠َ َْ ٌِ َّ ْٓ خ ٍَْفَ َه َٰاٛه ِثجَذَِٔ َه ٌِز َ ُى١
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir ayet olsun. Çünkü insanların çoğu âyetlerimizi
umursamıyorlar.”
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(Naziat 79/26)

َٝ ْخ َٰش٠ ْٓ َّ ٌِ ً  َٰر ٌِ َه ٌَ ِؼج َْشحٟ ۪ا َِّْ ف
Bunda, çekinecek olanların alacakları dersler vardır.

(Naziat 79/27)

 ْ۠بَٙ ١َٰٕ َغ ََّٓب ُء ث
َ َ َءا َ ْٔز ُ ُْ ا
َّ ٌشذُّ خ ٍَْمًب ا َ َِ ا
Sizin yapınız mı daha sağlam yoksa göğün yapısı mı? Onu Allah yaptı.
(Mülk 67/3)

ٍ ٚب
ٍ اَٛ َّٰع
ص َش
ْ َد ف
َّ ك
َ ع ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ ۪اٌََّز
ُ َاٌش ْحَّٰ ِٓ ِِ ْٓ رَف
َ َبس ِعغِ ْاٌج
ِ ٍَْ  خٟ ۪ فٜد ِغجَبلًب َِ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?

(Mülk 67/4)

ش١
ْ َُّ ُ ص
ٌ ۪ َحغَٛ ُ٘ َٚ ص ُش خَب ِعئًب
َ  َْه ْاٌ َج١ٌَِ ْٕمَ ٍِتْ ا٠َ ِْٓ ١َص َش َو َّشر
َ اس ِعغِ ْاٌ َج
Sonra bakışlarını iki defa daha çevir de bak, gözün umutsuz halde bitkin düşecektir.

(Naziat 79/28)

بَٙ ٠ٛغ ه
َ َب فَٙ ع ّْ َى
َ َسفَ َغ
Tavanını yükseltti ve dengesini kurdu.
(Kaf 50/6)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ٍََاَف
طٚ
َّ ٌ اٌَِٝا اٚظ َُٓش
ِ ََّٓ غ
َ ١ ُْ َوُٙ َلْٛ َبء ف
ٍ ب ِِ ْٓ فُ ُشَٙ ٌَ  َِبَٚ ََّّٕبَ٘ب٠ َصَٚ َٕبَ٘ب١ْ ََْٕف ث
Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltmişiz ve nasıl süslemişiz. Onda çatlaklıklar yoktur.

(Enbiya 21/32)

ً ُٛع ْمفًب َِ ْحف
َُْٛب ُِ ْؼ ِشظَٙ ِبر٠َ  ُ٘ ُْ َػ ْٓ َٰاَٚ ظب
َّ ٌ َع َؼ ٍَْٕب اَٚ
َ غ ََّٓب َء
Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün ayetlerinden yüz çeviriyorlar.
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(Naziat 79/29)

َ ا َ ْغَٚ
بَٙ ١ َٰظح
ُ ا َ ْخ َش َطَٚ بَٙ ٍَ١ْ ٌَ ش
َ ط
Gecesini alâmetsiz kıldı ve duhâsını çıkardı.
(İsra 17/12)

ا فَع ًًْلُْٛص َشح ً ٌِز َ ْجزَغ
ِ بس ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َعؼَ ٍَْٕب اَٚ
ِ َٙ ٌََّٕخَ ا٠ َعؼَ ٍْ ََٕٓب َٰاَٚ ًِ ١ْ ٌََّخَ ا٠ ََٓٔب َٰاْٛ  ِْٓ فَ َّ َح١ََز٠بس َٰا
ً ص ٍَْٕبُٖ ر َ ْف ۪ص
ًل١
َ ًَّ  ُوَٚ بة
ّ ٌػذَدَ ا
َّ َءٍ فْٟ ش
َ غ
َ اُّٛ ٍَ ٌِز َ ْؼَٚ ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
َ  ْاٌ ِحَٚ َٓ١ ِ۪ٕغ
Geceyi ve gündüzü iki âyet yaptık, sonra gecenin göstergesini kaldırdık ve gündüzün göstergesini de
“aydınlatıcı olma” kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz
içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Naziat 79/30)

بَٙ ١ َٰض ثَ ْؼذَ َٰر ٌِ َه دَح
َ  ْاْلَ ْسَٚ
Yeri, bundan sonra döşedi.
(Zariyat 51/48)

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

(Fussilet 41/10)

ا ًءََٛٓ ع
َ َ ٍَّب٠َ ا َ ْس َث َؼ ِخ اٟب ۪ َٓفَٙ َ ارَٛ ب ا َ ْلََٙٓ ١ ۪لَذ ََّس فَٚ بَٙ ١ ۪بس َن ف
َ  َثَٚ بَٙ ِلْٛ َ ِِ ْٓ فٟ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ ۪ َع َؼ ًَ فَٚ
َٓ١ ٍِ۪غبئ
ََّٓ ٌٍِ
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin gıdanın ölçüsünü
dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O’dur

(Naziat 79/31)

بَٙ ١ َِ ْش َٰػَٚ ب ََِٓب َءَ٘بَٙ ْٕ ِِ ا َ ْخ َش َط
Suyunu, otlağını çıkardı.
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(Abese 80/31)

اَثًّبَٚ ًخَٙ فَب ِوَٚ
Meyveleri ve otları biz yetiştirdik.

(Abese 80/32)

ُْ بِ ُى
ً َِزَب
ِ  ِْلَ ْٔ َؼَٚ ُْ ػب ٌَ ُى
Bu, hem sizin hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınızın yararlanması içindir.

(Ta Ha 20/53)

َٗٓ ۪ بء ََِٓب ًء فَب َ ْخ َش ْعَٕب ِث
َّ ٌا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٚ عجُ ًًل
ِ ََّٓ غ
ُ بَٙ ١ ۪عٍَ َه ٌَ ُى ُْ ف
َ َٚ ذًاْٙ َِ ض
َ  َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاْلَ ْسٞ ۪اٌََّز
ٍ ا ًعب ِِ ْٓ َٔ َجبَٚ ا َ ْص
ٝشزه
َ د
Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O’dur. Gökten su indirdi de onunla erkekli,
dişili çiftlerden çeşit çeşit bitkiler bitirdi.

(Ta Ha 20/54)

ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا ا َ ْٔ َؼب َِ ُى ُْ ا َِّْ فْٛ اس َػ
ٝ ٌَُّٰٕٙ اٌِٟ ُٚ۬ ُد ِْل
ْ َٚ اٍُُٛو
Onlardan yiyin, malınızı davarınızı da otlatın. Bunda aklını çalıştıranlar için kesin ayetler vardır."

(Naziat 79/32)

بَٙ ١ َٰ ْاٌ ِغجَب َي ا َ ْسعَٚ
Dağları sabitledi.
(Hicr 15/19)

ْٚ
َ ًِّ ب ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ  ْاْلَ ْسَٚ
ٍ  ُصْٛ َِ ٍءْٟ ش
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ض َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Üstten aşağıya sabit dağlar yerleştirerek yerin alanını artırdık ve her bitkiyi orada dengeli olarak bitirdik.

(Enbiya 21/31)

َُْٚزَذْٙ ٠َ ُْ ُٙ ٍَّعجُ ًًل ٌَ َؼ
ُ ب ِف َغب ًعبَٙ ١ ۪ َع َؼ ٍَْٕب فَٚ ُْ ِٙ ذَ ِث١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاْلَ ْسٟ َع َ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.
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(Kaf 50/7)

َ  ْاْلَ ْسَٚ
ٍظ١۪ٙ طٍ َ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 zikir kaynağı olsun diye.

(Naziat 79/33)

ُْ بِ ُى
ً َِزَب
ِ َ ِْلَ ْٔؼَٚ ُْ ػب ٌَ ُى
Bunu, hem siz hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınız yararlansın diye yaptı.
(Abese 80/24)

ُ ْٕ َ١ٍْ َف
َ ٌَِٰٝ بْ ا
ُ غ
ِ۪ٗب
ِ َغؼ
ِ ْ ظ ِش
َ ْٔ اْل
O insan, yiyeceğine baksın!

(Abese 80/25)

صجًّب
َ صجَ ْجَٕب ْاٌ ََّٓب َء
َ أََّب
Suyu bolca biz yağdırdık.

(Abese 80/26)

شمًّب
َ ض
َ َُّ ُ ص
َ شمَ ْمَٕب ْاْلَ ْس
Sonra toprağı tam tavına getirdik.

(Abese 80/27)

ب َحجًّبَٙ ١ ۪فَب َ ْٔجَزَْٕب ف
Arkasından orada daneler bitirdik.

(Abese 80/28)

عجًب
ْ َلَٚ  ِػَٕجًبَٚ
Üzümü, yoncayı,
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(Abese 80/29)

ٔ َْخ ًًلَٚ ًٔبُٛز٠ْ َصَٚ
zeytini, hurmayı,

(Abese 80/30)

ُ َ َح َٓذَائِكَٚ
غ ٍْجًب
gür bitkili bahçeleri,

(Abese 80/31)

اَثًّبَٚ ًخَٙ فَب ِوَٚ
meyveleri ve otları biz yetiştirdik.

(Abese 80/32)

ُْ بِ ُى
ً َِزَب
ِ َ ِْلَ ْٔؼَٚ ُْ ػب ٌَ ُى
Bu, hem sizin hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınızın yararlanması içindir.

(Naziat 79/34)

ََّٓ د
ٜاٌطب َِّخُ ْاٌ ُىج َْٰش
ِ فَ ِبرَا ََٓعب َء
O en büyük toplantı başladığında,

(Naziat 79/35)

ُ غ
ٝ َٰعؼ
ِ ْ زَزَ َّو ُش٠َ ََ ْٛ ٠َ
َ بْ َِب
َ ْٔ اْل
Kişi, yapıp ettiklerini bir bir hatırlar.
(Fecr 89/21)

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

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

(Fecr 89/23)

ٜ ٌَُٗ اٌ ِزّ ْو َٰشٝأَهَٚ ُْ غب
ِ ْ َزَزَ َّو ُش٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ َُ ََّٕٙ  َِئِ ٍز ِث َغْٛ َ٠  َءٟ ۪ َٓعَٚ
َ ْٔ اْل
O gün Cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda!

(Fecr 89/24)

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

(Naziat 79/36)

َٜ َٰش٠ ْٓ َّ ٌِ ُُ ١د ْاٌ َغ ۪ح
ِ َثُ ِ ّشصَٚ
Gören herkese, alevli ateş gösterilir.
(Mülk 67/8)

ش٠
ٌ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠ ُْ ٌََب اََٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌََعب
َ  ٌطْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ ََّٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّض َِِٓ ْاٌغ١َّ َ ر َ َىبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.

(Mülk 67/9)

ش١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش فَ َىزَّ ْثَٕب٠
ٌ ۪ لَ ْذ ََٓعب َءَٔب َٔزٍَٰٝ ا َثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ءٍ ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا َِّْل فَٟ
ٍ ظ ًَل ٍي َو ۪ج
ْ َّللاُ ِِ ْٓ ش
“Evet” derler; “bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık
içindesiniz” dedik.

(Mülk 67/10)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َ  آَٟ ۪ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب فْٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْغ َّ ُغ اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َحب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.
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(Mülk 67/11)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َغ ْحمًب ِْل
ُ َ ُْ فِٙ ا ِثزَ ْٔ ِجُٛفَب ْػز َ َشف
ِ ص َحب
ِ غ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Naziat 79/37)

َ ْٓ َِ فَب َ َِّب
ٝغ َٰغ
Kim ki sınırları aşar,

(Naziat 79/38)

َب١ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ  َٰاص َ َش ْاٌ َحَٚ
dünya hayatını tercih ederse,

(Naziat 79/39)

َٰٜٚ ْ  ْاٌ َّأٟ
َ فَب َِّْ ْاٌ َغ ۪ح
َ ِ٘ ُ١
Kalacağı yer o alevli ateştir.
(Yunus 10/7)

ْ َٚ ب١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ِث ْبٌ َحٛظ
برَِٕب٠َ َٓ ُ٘ ُْ َػ ْٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ا ِثَُّٛٔاغ َّب
ُ  َسَٚ َْ ٌِ َٓمَب َءَٔبٛ ْش ُع٠َ َٓ َْل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٍَُِْٛغَبف
Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimize
aldırmayanlar var ya...

(Yunus 10/8)

َٓ
ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔبس ثِ َّب َوب
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰئِ َه َِأُٚ۬ ُ ا
İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.
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(Hud 11/15)

َْٛغ
ِ ّ َٛ ُٔ بَٙ َ َٕز٠ ۪صَٚ ب١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ ذ ُ ْاٌ َح٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ُ ُ ْج َخ٠ ب َْلَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ ُْ ا َ ْػ َّبِٙ ١ْ ٌَِف ا
Her kim dünya hayatını ve süsünü isterse onlara işlerinin karşılığını tamı tamına veririz. Burada onlardan bir
kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

َٓ
َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٌَ ْظ
َ  َح ِجَٚ بس
اُٛٔبغ ًٌ َِب َوب
ِ  َثَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٛصَٕؼ
ُ ٌَّٕاْل ِخ َشحِ ا َِّْل ا
َ ػ َِب
َ ١ٌَ َٓ٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزُٚ۬ ُ ا
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠
Onlar için ahirette o ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada başardıkları şeyler yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmıştır.

(İsra 17/18)

بَٙ ١ٍَٰ ص
ََٓ َٔ ب َِبَٙ ١ ۪بعٍَخَ َػ َّغ ٍَْٕب ٌَُٗ ف
ْ َ٠ َُ ََّٕٙ ذ ُ ص ُ َُّ َع َؼ ٍَْٕب ٌَُٗ َع٠شب ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ ذ ُ ْاٌ َؼ٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ساٛ
ً  ًِب َِ ْذ ُحُِٛ َِ ْز
Kim sadece dünyayı isterse, istediğimiz kişiye gerek gördüğümüz kadarını bu dünyada çabucak verir, sonra ona
cehennemi alçalmış ve terk edilmiş olarak kalacağı bir yurt yaparız.

(Ala 87/16)

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

(Ala 87/17)

َٰ ْ َٚ
ٝاَث َْٰمَٚ  ٌْش١اْل ِخ َشح ُ َخ
Oysa ilerideki hayat daha hayırlı ve süreklidir!

(Naziat 79/40)

َٰٜٛ َٙ ٌظ َػ ِٓ ْا
َ  إٌَّ ْفَٝٙ ََٔٚ ّ۪ٗبَ َس ِث
َ ا َ َِّب َِ ْٓ خَٚ
َ ََبف َِم
Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse,
(Mülk 67/12)

ش١
ٌ ا َ ْع ٌش َو ۪جَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ  ْخش٠َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
İçten içe Rabbinden korkanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
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(Rahman 55/46)

ْب
َ  ٌِ َّ ْٓ خَٚ
ِ َ بَ َس ِثّ۪ٗ َعَّٕز
َ ََبف َِم
Rabbinin makamından korkanlar için iki Cennet vardır.

(Naziat 79/41)

َٰٜٚ ْ  ْاٌ َّأٟ
َ ِ٘ َفَب َِّْ ْاٌ َغَّٕخ
Onun kalacağı yer de Cennet’tir.

(Naziat 79/42)

بَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍَُٛٔ ْغـ٠َ
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

بَٙ ٠ذ ِِ ْٓ ِر ْو َٰش
َ ْٔ َ ُ ا١
َ ۪ف
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

بَٙ ١ ََٰٙ َس ِثّ َه ُِ ْٕزٌَِٰٝ ا
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.
(Araf 7/187)

َٛ ُ٘ ب ا َِّْلََٙٓ ِ ْلزَٛ ٌِ بَٙ ١ٍّ۪ ُ َغ٠  َْلّٟب ِػ ْٕذَ َس ۪ثَٙ ُّ ٍْ ب لُ ًْ أَِّ َّب ِػَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
ْ ٍَُصَم
ب لُ ًْ أَِّ َّبَٙ ْٕ  َػٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟذ ِف
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٌّ ٔ ََه َوبََّٔ َه َح ِفٍَُٛٔ ْغـ٠َ ً ُى ُْ ا َِّْل َث ْغزَخ١ ۪ض َْل رَأْر
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ بط َْل
ب ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ ِػ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ َِّللا
Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki: “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir.
Vakti gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın
olacaktır.” Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama
insanların çoğu bunu bilmezler.”
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(Ta Ha 20/15)

ٝ َٰ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب رَغْؼٜب ٌِز ُ ْغ َٰضَٙ ١ ۪خٌ ا َ َوبدُ ا ُ ْخف١َ غب َػخَ َٰا ِر
َّ ٌا َِّْ ا
Kıyamet saati gelecektir; herkes yaptığı şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu kendimden bile gizli
tutacağım.

(Naziat 79/45)

بَٙ ١َ ْخ َٰش٠ ْٓ َِ ذ ُِ ْٕز ُِس
َ ْٔ َ أَِّ ََّٓب ا
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.
(Fatır 35/18)

َ ُْٕٗ ِِ ًْ َّ ُ ْح٠ ب َْلَٙ ٍِ ّْ  ِحٌَِٰٝ ع ُِضْمٍََخٌ ا
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ ٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ  َْل ر َ ِض ُسَٚ
َْ َوبْٛ ٌََٚ  ٌءْٟ ش
 فَ ِبَّٔ َّبٝ َِ ْٓ ر َضَ هوَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ت
ِ ١ْ َ ُْ ثِ ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس اٌَّزٝرَا لُ ْش َٰث
ش١
 هٌَِٝاَٚ ِ۪ٗ ٌَِٕ ْفغَٝز َضَ هو٠
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Yasin 36/11)

ّ ت فَ َج
ُ٠ٍ ا َ ْع ٍش َو ۪شَٚ ش ِْشُٖ ِث َّ ْغ ِف َش ٍح
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْحَّٰ َٓ ِث ْبٌغ
َ  َخشَٚ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس َِ ِٓ ار َّ َج َغ اٌ ِزّ ْو َش
Sen ancak, içten içe Rahman’dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara, durumlarının
düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.

(Naziat 79/46)

بَٙ ١ َٰظح
ُ ْٚ َ َّخً ا١ػ ِش
َ ا ا َِّْلََُٛٓ ٍْجَض٠ ُْ ٌَ بَٙ َْٔٚ َ َش٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ َََّٔوب
İnsanlar onu gördükleri gün, bu dünyada bir akşam ya da bir gündüz vakti kadar kalmış gibi
olurlar.
(Yunus 10/45)

ُ َ ْح٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
َٓ٠ ۪ ُْ لَ ْذ َخغ َِش اٌَّزُٙ َٕ١ْ ََْ ثُٛبسف
َ ا ا َِّْلََُٛٓ ٍْجَض٠ ُْ ٌَ ْْ َ ش ُش ُ٘ ُْ َوب
َ ََزَؼ٠ بس
ِ َٙ ٌَّٕعب َػخً َِِٓ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُِ اُٛٔ َِب َوبَٚ َِّللا
ِ َا ثِ ٍِ َٓمَُٛوزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada bulunmamış gibi
olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.
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(Ta Ha 20/103)

 ُْ ا ِْْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ا َِّْل َػ ْش ًشاُٙ َٕ١ْ ََْ ثُٛزَخَبفَز٠َ
Aralarında fısıldaşacaklar ve “Dünyada topu topuna on gün kaldınız.” diyeceklerdir.

(Ta Ha 20/104)

َ ُْ ُٙ ٍَُ ُي ا َ ِْضَُٛم٠ َْ اِ ْرٌَُُٛٛم٠ ٔ َْح ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب
 ًِبْٛ َ٠ مَخً ا ِْْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ا َِّْل٠غ ۪ش
Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de, “Bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.

(Müminun 23/112)

َٓ١ ۪ٕض َػذَدَ ِع
ِ  ْاْلَ ْسِٟلَب َي َو ُْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ف
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.

(Müminun 23/113)

َٓ٠ّ ٍَ فَ ْغـَٔ ًِ ْاٌ َٓؼَب ۪دْٛ َ٠ ط
َ  ثَ ْؼْٚ َ  ًِب اْٛ َ٠ ا ٌَجِضَْٕبٌُٛلَب
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin” diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

ً ٍَ۪لَب َي ا ِْْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ا َِّْل ل
َُّْٛ ٍَ أََّ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٛ ٌَ ًل١
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!

(Rum 30/55)

َُْٛإْ فَ ُى٠ اُٛٔعب َػ ٍخ َو َٰز ٌِ َه َوب
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ ٠َ َٚ
َ  َْش١ا َغَُْٛ َِب ٌَ ِجضُِٛ ُ ْم ِغ ُُ ْاٌ ُّ ْغ ِش٠ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiği gün suçlular, dünyada bir saatten fazla kalmadık diye, yemin ederler. Onlar dünyada da bu
şekilde yanlışa sürüklenirlerdi.

(Rum 30/56)

َُ ْٛ َ٠ َٰ زَاَٙش ف
۪ ْ َٚ َُ ٍْ ا ْاٌ ِؼُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ِ  َِ ْاٌ َج ْؼْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َّللاِ ا
ة ه
ِ  ِوزَبٟ ۪ َّبَْ ٌَمَ ْذ ٌَجِضْز ُ ُْ ف٠اْل
َُّْٛ ٍَ ٌَٰ ِىَّٕ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ َْل ر َ ْؼَٚ ش
ِ ْاٌجَ ْؼ
Kendilerine bilgi ve güven verilenler derler ki; “Allah’ın Kitabına göre siz, diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu,
dirilme günüdür; ama siz bunu bilmez bir haldeydiniz.
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