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

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

(Abese 80/1)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ظ
َ ََػج
Yüzünü ekşittin ve sırtını döndün,

(Abese 80/2)

ٝ َّْٰا َ ْْ ََٓجب َءُٖ ْاْلَػ
O kör, sana geldi diye.

(Abese 80/3)

َٝ َّض هو٠ ٍَُّٗه ٌَ َؼ٠
َ ُ ْذ ۪س٠  َِبَٚ
Ne biliyorsun, belki o kendini geliştirecekti,

(Abese 80/4)

ٜزَّ َّو ُش فَز َ ْٕفَ َؼُٗ اٌ ِزّ ْو َٰش٠َ ْٚ َ ا
Veya bilgi edinecek, o bilgi onun için faydalı olacaktı!
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(Abese 80/5)

َٰٕٝ ا َ َِّب َِ ِٓ ا ْعز َ ْغ
Sana ihtiyaç duymayan adama gelince,
(Leyl 92/8)

َٰٕٝ ا ْعز َ ْغَٚ ًَ ا َ َِّب َِ ْٓ ثَ ِخَٚ
Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görür,

(Leyl 92/9)

َٰٕٝ ة ِث ْبٌ ُح ْغ
َ َّ َوزَٚ
en güzel şeyler karşısında yalana sarılırsa,

(Leyl 92/10)

ٜغ ُِشُٖ ٌِ ٍْؼُ ْغ َٰش
ّ ١َ ُٕغ
َ َف
onu da en zor şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Abese 80/6)

ٜصذ ه
َ ْٔ َ فَب
َ َ ذ ٌَُٗ ر
Sanki ona değil de duvara konuşuyorsun!

(Abese 80/7)

ٝ َّض هو٠َ  َْه ا َ َّْل١ٍَ َِب َػَٚ
Onun kendini geliştirmemesinden sana ne!

(Abese 80/8)

ٝ َٰغْؼ٠َ ا َ َِّب َِ ْٓ ََٓجب َء َنَٚ
Bir gayretle sana gelen kişi ise,
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(Abese 80/9)

َٝ ْخ َٰش٠ َٛ ُ٘ َٚ
O Allah’tan korkar,

(Abese 80/10)

ٝٙذ َػ ُْٕٗ رٍََ ه
َ ْٔ َ فَب
Ama sen onunla ilgilenmedin!
(Enam 6/52)

ْ َ  َْل رَٚ
ُْ ِٙ غب ِث
َ ُٗ َِبَٙ  ْجَٚ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠ ِ ٟ
َ  َْه ِِ ْٓ ِح١ٍَػ
ّ  ْاٌ َؼ ِشَٚ ِحٚ ُْ ِث ْبٌغَ َٰذُٙ ََّْ َسثَُٛ ْذػ٠ َٓ٠ ۪ط ُش ِد اٌَّز
ْ َ ءٍ فَزَٟ
َّ َِِٓ َْٛط ُشدَ ُ٘ ُْ فَز َ ُى
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ  َِب ِِ ْٓ ِحَٚ ٍءَٟ
ْ  ُْ ِِ ْٓ شِٙ ١ْ ٍَغب ِث َه َػ
ْ ِِ ْٓ ش
Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz göstermesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların hesabı senden sorulmaz.
Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları uzaklaştırırsan yanlış yapanlardan olursun.

(Enam 6/51)

 ٌغ١ ۪ َْل شَفَٚ ٟ
َ ١ٌَ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ ا اُٚ ْحش ََُٓش٠ ْْ َ َْ اَُٛخَبف٠ َٓ٠ ۪ا َ ْٔز ِْس ثِ ِٗ اٌَّزَٚ
ٌّ ٌِ َٚ ُِ۪ٗٔٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ ْظ
َُْٛزَّم٠َ ُْ ُٙ ٌٍََّ َؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri olacaktır.
Belki çekinip kendilerini korurlar.

(Duha 93/10)

 ْشَٙ ْٕ َ غبئِ ًَ فَ ََل ر
ََّٓ ٌا َ َِّب اَٚ
Sana bir şey sorana ilgisiz kalma!

(Duha 93/11)

ْ ا َ َِّب ثِِٕ ْؼ َّ ِخ َس ِثّ َه فَ َح ِذَٚ
ّس
Rabbinin nimetini hep anlat!
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(Abese 80/11)

ٌ ب ر َ ْز ِو َشحَٙ ََِّٔو َََّٓل ا
Yok, yok… Bunlar ileride hatırlanacaktır.

(Abese 80/12)

ََٓ ْٓ َّ َف
ُٖشب َء رَ َو َش
Kim ne yapmışsa onu hatırlayacaktır.
(Araf 7/7)

َٓ١ َِب ُوَّٕب ََٓغبئِ ۪جَٚ ٍُ ٍْ  ُْ ثِ ِؼِٙ ١ْ ٍَص َّٓ َػ
َّ ُفٍَََٕم
Ne yaptıklarını bildiğimiz için onlara bir bir anlatacağız. Çünkü onlardan uzakta değildik.

(Mucadele 58/6)

ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ شْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ََٔٚ َُّللا
 هَٚ ُٖٛغ
ُٗ ه١ َٰا ا َ ْحصٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ َُٕجِّئ١َؼًب ف١ّ۪ َّللاُ َج
 ُُ هُٙ ُ َ ْج َؼض٠ ََ ْٛ َ٠
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Abese 80/13)

ص ُحفٍ ُِ َى َّش َِ ٍخ
ُ ٟ ۪ف
Bunlar, değerli sayfalara,

(Abese 80/14)

َ ُِ  َػ ٍخَُِٛ ْشف
 َش ٍحَّٙ ط
yüksek nitelikli ve temiz sayfalara

4

(Abese 80/15)

ٍعفَ َشح
َ ٞ ۪ذ٠ْ َ ثِب
Yazıcıların elleriyle kaydedilir.

(Abese 80/16)

ٍِو َش ٍاَ ثَ َش َسح
güvenilir, değerli yazıcıların…
(İnfitar 82/10)

َٓ١ ُى ُْ ٌَ َحبفِ ۪ظ١ْ ٍَا َِّْ َػَٚ
Hâlbuki çevrenizde özenle saklayanlar.

(İnfitar 82/11)

َٓ١ِو َشا ًِب َوبرِ ۪ج
Değerli yazıcılar vardır.

(İnfitar 82/12)

ٍَََُْْٛ َِب ر َ ْفؼُّٛ ٍََ ْؼ٠
Onlar yaptığınız her şeyi bilirler.

(Kaf 50/17)

ّ ِ ٌػ ِٓ ا
ٌ ذ١ ۪ش َّب ِي لَؼ
َ َٚ ٓ١
ِ ّ۪ َ١ٌبْ َػ ِٓ ْا
ِ َ١ّ ْاٌ ُّزٍََ ِمََّٝزٍََم٠ اِ ْر
Oturan iki alıcı, bütün yaptıklarını sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ  ٍْ ِف٠َ َِب
ٌ ذ١ ۪ػز
ٌ ۪ ِٗ َسل٠ْ َ ٍي ا َِّْل ٌَذْٛ َع ِِ ْٓ ل
َ ت١
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu kaydedip koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.
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(Abese 80/17)

ُ غ
ِ ْ ًَ ِلُز
ُٖبْ ََِٓب ا َ ْوفَ َش
َ ْٔ اْل
Kahrolası insan, ne kadar da nankördür!
(Hac 22/66)

سٛ
ِ ْ َِّْ  ُى ُْ ا١١۪ ُ ْح٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ َب ُو ْۘ ُْ ص١ ا َ ْحَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌ ُغبَْ ٌَ َىف
َ ْٔ اْل
Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O’dur. İnsanoğlu gerçekten nankördür

(Adiyat 100/6)

ٌ دُٕٛغبَْ ٌِ َش ِثّ۪ٗ ٌَ َى
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اْل
İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.

(Adiyat 100/7)

ٌ ذ١َ۪ٙ  َٰر ٌِ َه ٌَشٍَٰٝ أَُِّٗ َػَٚ
Buna kendi de şahittir.

(Adiyat 100/8)

ٌ ذ٠ ۪شذ
َ ٌَ  ِْش١أَُِّٗ ٌِ ُحتّ ِ ْاٌ َخَٚ
Ondaki mal sevgisi çok güçlüdür.

(Adiyat 100/9)

سٛ
ِ ُ ْاٌمُجِٟ ْؼٍَ ُُ اِرَا ثُ ْؼ ِض َش َِب ف٠َ اَفَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

(Adiyat 100/10)

سُٚ
ُّ ٌ اِٟص ًَ َِب ف
ّ ِ  ُحَٚ
ِ 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.
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(Kıyame 75/34)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ا
Yazık sana yazık!

(Kıyame 75/35)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ٌَ َه فَبٌَٰٝ ْٚ َ ص ُ َُّ ا
Evet, yazıklar olsun sana!

(Kıyame 75/36)

ُ غ
ًٜعذ
ُ غ
ُ ُزْ َش َن٠ ْْ َ بْ ا
ِْ ت
َ ْٔ اْل
َ  ْح٠َ َ ا
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

(Abese 80/18)

َُٗءٍ َخٍَمَٟ
ّ َ ِِ ْٓ ا
ْ ِ شٞ
Allah onu hangi şeyden yarattı?

(Abese 80/19)

ْ ُٔ ْٓ ِِ
ُٖطفَ ٍخ َخٍَمَُٗ فَمَذ ََّس
Döllenmiş yumurtadan değil mi? Yarattı, arkasından ölçüsünü belirledi.
(Mürselat 77/20)

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

(Mürselat 77/21)

ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪فَ َج َؼ ٍَْٕبُٖ ف
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.
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(Mürselat 77/22)

َٛ
ٍ ٍُ لَذَ ٍس َِ ْؼٌَِٰٝ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.

(Mürselat 77/23)

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

(Abese 80/20)

َّ ٠َ ًَ ١غ ۪ج
َّ ٌص ُ َُّ ا
ُٖغ َش
Sonra yolunu kolaylaştırdı.
(Müminun 23/13)

ْ ُٔ ُٖص ُ َُّ َج َؼ ٍَْٕب
ٓ١
ٍ  لَ َش ٍاس َِ ۪ىٟ ۪طفَخً ف
Sonra onu, sağlam bir yerde döllenmiş yumurta haline getirdik.

(Müminun 23/14)

ْ ٌُّٕص ُ َُّ َخٍَ ْمَٕب ا
َ َٔب ْاٌ ِؼْٛ غ
َ عغَخَ ِػ
َب
ْ ُّ ٌعغَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْا
ْ ُِ َطفَخَ َػٍَمَخً فَ َخٍَ ْمَٕب ْاٌؼٍََمَخ
َ ظب ًِب فَ َى
َ ظ
َٓ١ ۪غ ُٓ ْاٌخَب ٌِم
بس َن ه
َ َّللاُ ا َ ْح
َ ٌََ ْح ًّ ۗب ص ُ َُّ ا َ ْٔشَأَْٔبُٖ خ ٍَْمًب َٰاخ ََش فَزَج
Sonra döllenmiş yumurtayı, 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.”

(Müminun 23/15)

َُِّْٛز١َّ ٌَ ص ُ َُّ أَِّ ُى ُْ ثَ ْؼذَ َٰر ٌِ َه
Siz daha sonra öleceksiniz.

(Müminun 23/16)

َُْٛ َّ ِخ ر ُ ْجؼَض١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ص ُ َُّ أَِّ ُى
Sonra kıyamet günü kaldırılacaksınız.
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(Abese 80/21)

ُٖص ُ َُّ ا َ َِبرَُٗ فَب َ ْلجَ َش
En sonunda onu öldürecek ve mezara koyacaktır.

(Abese 80/22)

ََٓ ص ُ َُّ اِرَا
ُٖشب َء ا َ ْٔش ََش
Daha sonra onu, istediği zamanda mezardan çıkaracaktır.
(Araf 7/25)

َْٛب ر ُ ْخ َش ُجَٙ ْٕ ِِ َٚ َُْٛرُّٛ َ ب رَٙ ١ ۪فَٚ َْْٛ َ١ب ر َ ْحَٙ ١ ۪لَب َي ف
Dedi ki “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُج ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪ؼَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.

(Abese 80/23)

ُٖط ََِٓب ا َ َِ َش
ِ َ ْم٠ َو ََّل ٌَ َّّب
Yok, yok…, bu güne kadar Allah’ın verdiği emri tutmadı.

(Abese 80/24)

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

(Abese 80/29)

ٔ َْخ ًَلَٚ ًٔبُٛز٠ْ َصَٚ
zeytini, hurmayı,

(Abese 80/30)

ُ َ َح َٓذَائِكَٚ
غ ٍْجًب
gür bitkili bahçeleri,
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(Abese 80/31)

اَثًّبَٚ ًخَٙ فَب ِوَٚ
meyveleri ve otları biz yetiştirdik.
(Enam 6/99)

َع ًشا
َ َبء ََِٓب ًء فَب َ ْخ َش ْجَٕب ثِ۪ٗ َٔج
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ِ ََّٓ غ
ِ ءٍ فَب َ ْخ َش ْجَٕب ِِ ُْٕٗ خَٟ
ْ بد ُو ًِّ ش
َ ْٓ ِِ ًِ  َِِٓ إٌَّ ْخَٚ ُٔ ْخ ِش ُط ِِ ُْٕٗ َحجًّب ُِز َ َشا ِوجًب
ٌ َٛ ْٕ ب ِلَٙ غ ٍْ ِؼ
ٍ  َجَّٕبَٚ ٌخ١َ ِٔاْ دَا
ة
ٍ د ِِ ْٓ ا َ ْػَٕب
ُ ْٔ ُ  َْش ُِزَشَب ِث ٍٗ ا١ َغَٚ بًٙ اٌش َِّبَْ ُِ ْشز َ ِج
َّ َٚ
ٟ ۪ ْٕ ِؼ۪ٗ ا َِّْ ف٠َ َٚ  ص َ َّ ِشٖ۪ َٓ اِ َٓرَا اَصْ َّ َشٌَِٰٝ ا اٚظ َُٓش
ُّ َٚ َُْٛز٠ْ اٌض
ٍ ب٠َ َٰر ٌِ ُى ُْ َ َْٰل
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Gökten su indiren Allah'tır. Onunla her türlü bitkinin filizini çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan da üst üste
binmiş daneleri, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımları, üzüm bağlarını, birbirine benzeyen ve benzemeyen
zeytini ve narı çıkarır. Ürün verince ürününe ve olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp güvenen bir topluluk
için ayetler vardır.

(Rad 13/4)

َ ِض ل
ٌ َٛ ْٕ ص
ٌ َّٕ َجَٚ اد
ٌ  َسِٚ ط ٌغ ُِز َ َجب
َ َٚ ْا
 ُْش١غ
ٌ صَ ْسَٚ ة
ٍ بد ِِ ْٓ ا َ ْػَٕب
ِ  ْاْلَ ْسِٟفَٚ
ِ ًٌ ١ٔ َ۪خَٚ ع
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ ْاْلُ ُو ًِ ا َِّْ فِٟط ف
د
ّ ِ َُٔفَٚ اح ٍ۠ ٍذ
ِ َٚ ٍ ثِ ََّٓبءُٝ ْغ َٰم٠ ْا
ٍ  ثَ ْؼٍَٰٝ ب َػَٙ ع
َ ع ًُ ثَ ْؼ
ِ
ٍ َٛ ْٕ ص
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ ٌَِم
Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır. Hepsi de
bir su ile sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını kullanan bir topluluk için
ayetler vardır.

(Abese 80/32)

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

(Abese 80/33)

ُصب َّخ ْۘخ
ِ فَ ِبرَا ََٓجب َء
ََّٓ ٌد ا
Kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün;
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(Abese 80/34)

ِٗ ١َ ِف ُّش ْاٌ َّ ْش ُء ِِ ْٓ ا َ ۪خ٠ ََ ْٛ َ٠
Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür,

(Abese 80/35)

ِٗ ١ا َ ۪ثَٚ ِٗ ِّ ِ ُ اَٚ
Anasından, babasından,

(Abese 80/36)

ِٗ ١ َ۪ٕثَٚ ِ۪ٗبحجَز
ِ ص
َ َٚ
eşinden ve çocuklarından da!
(Müminun 23/101)

ٌَُْٛغَٓب َء
ُّ ٌ اِٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ف
َ غ
َ َ َز٠  َْلَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ١ْ َبة ث
َ ْٔ َ س فَ َََٓل اٛ
ِ ص
Sura üfürüldüğünde aralarında akrabalık bağı kalmaz. Kimse kimseyi arayıp sormaz.

(Lokman 31/33)

ْ َٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٛبط ارَّم
بص
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ٍ  َجَٛ ُ٘ ٌدٌُْٛٛ َِ  َْلَٚ ِْٖۘ ۪ ٌَذَٚ ْٓ ا ٌِذ ٌ َػَٚ ٞ ْج ۪ض٠َ  ًِب َْلْٛ ٠َ اَْٛ اخش
سٚ
َ ۪ٖا ٌِ ِذَٚ ْٓ َػ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ِث ه٠َ  َْلَٚ  ٍ۠ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َح ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َح
 ْػذَ هَٚ َِّْ ْـًٔب ا١ش
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ana babanın evladı için; evladın da anası ve babası için bir
ödeme yapamayacağı günden korkun. Allah'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatan
da sizi Allah ile aldatmasın.

(Abese 80/37)

ِٗ ١ ُ۪ٕ ْغ٠ ٌْ ْ  َِئِ ٍز شَأْٛ ٠َ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ئ
ٍ ٌِ ُى ًِّ ْاِ ِش
O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.
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(Mearic 70/10)

 ًّب١ّ۪  ٌُ َح١ّ۪ َ ْغـَٔ ًُ َح٠  َْلَٚ
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.

(Mearic 70/11)

ِٗ ١ َ۪ٕ ِِئِ ٍز ِثجْٛ َ٠ ة
َّ َُج٠
ِ  ِِ ْٓ َػزَاٞ َ۪ ْفز َذ٠ ْٛ ٌَ َُ دُّ ْاٌ ُّ ْج ِشَٛ َ٠ ُْ ُٙ َٔٚص ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٗ ١ا َ ۪خَٚ ِ۪ٗبحجَز
ِ ص
َ َٚ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٗ ٠۪ٛ ْٔ رُـٟ ٍَ۪زِ ِٗ اٌَّز١فَ ۪صَٚ
Kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٗ ١ُ ْٕ ۪ج٠ َُّ ُ ؼًب ص١ّ۪ ض َج
ِ  ْاْلَ ْسٟ َِ ْٓ ِفَٚ
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

ٝب ٌَ َٰظَٙ ََِّٔو ََّل ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar,

(Mearic 70/16)

َّ ٌٍِ ًٔ ََّضا َػخ
َٰٜٛ ش
kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ا َِ ْٓ ا َ ْدثَ َشٛػ
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.
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(Abese 80/38)

ٌ  َِئِ ٍز ُِ ْغ ِف َشحْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
Kimi yüzler de ışık saçacak.
(Kıyame 75/22)

ٌ َبظ َشح
ِ ٔ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
O gün birtakım yüzler parlayacak,

(Kıyame 75/23)

ٌ َبظ َشح
ِ ٔ بَٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ ا
Rablerini görmeye çalışırlar.

(Abese 80/39)

ٌ بح َىخٌ ُِ ْغز َ ْجش َِشح
ِ ظ
َ
Neşe içinde, sevincini paylaşmak isteyecektir.
(İnşikak 84/7)

ِ۪ٕٗ ١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Kimin defteri sağından verilirse,

(İnşikak 84/8)

شا١
ُ ع
ً َ ۪غ٠ غبثًب
َ ت ِح
َ ُ َحب٠ ف
َ َف
َ ْٛ غ
Onun hesabı kolayca kapatılır,

(İnşikak 84/9)

َٓ ُ ٍِ َ ْٕم٠ٚ
ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْغ ُشٌَِٰٝ ت ا
َ َ
Eşi dostu arasına sevinç içinde döner.

(Hakka 69/19)

ْٗ َ١ِ ُي ََٓ٘ب ُ۬ ُؤ َُ ا ْل َش ۫ ُؤا ِوزَبثَُٛم١َِٕ۪ٗ ف١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!
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(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ ١َ غب ِث
َ ق ِح
ٍ  ُِ ََلّٟ۪ٔ َ ظَٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

َ ٍخ١اظ
َ ١ ۪ػٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

 ٍخ١َ ٌِ  َجَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ١ِٔب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

َ ِخ١ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاْلِٟـًٔب ِث ََّٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١ََٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Abese 80/40)

ٌ غجَ َشح
َ بَٙ ١ْ ٍَ َِئِ ٍز َػْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ َٚ
Kimi yüzler ise toz toprak içinde kalacak.
(Gaşiye 88/1)

ُ ۪ه َحذ١
َ ِخ١ش ْاٌغَب ِش٠
َ ٘ ًَْ ا َ َٰر
Çepeçevre kuşatacak olanın haberi sana geldi, değil mi?

(Gaşiye 88/2)

ٌ َِئِ ٍز خَب ِش َؼخْٛ َ٠ ٌٖٛ ُجُٚ
O gün kimi yüzler asık.
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(Gaşiye 88/3)

ٌَبص َجخ
ِ َػ
ِ ٔ ٌبٍَِخ
Çalışıp yorgun düşmüş gibi olacak!

(Gaşiye 88/4)

ًَخ١ِب
ِ َبسا َح
ْ َر
ً ٔ ٍَٰٝ ص
Sıcak bir ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Gaşiye 88/5)

 ٍخ١َ ِٔ ٍْٓ َٰا١ػ
َ ْٓ ِِ ٝر ُ ْغ َٰم
Kendilerine çok sıcak bir kaynaktan su içirilecek.

(Gaşiye 88/6)

َ ُْ ُٙ ٌَ ْظ
َ ْٓ ِِ غؼَب ٌَ ا َِّْل
َ ١ٌَ
ٍغ٠ظ ۪ش
Kuru dikenden başka yiyecekleri de olmayacaktır.

(Gaşiye 88/7)

ٍعٛ ِِ ْٓ ُجٟ ُ۪ٕ ْغ٠  َْلَٚ ُٓ ِّ ُ ْغ٠ َْل
O, onları ne besleyecek, ne de açlıklarını giderecektir.

(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٛ َٓ ا ْع٠ ٌ۪ٖ َفب َ َِّب اٌَّزٛ ُجُٚ ُّدَٛ ر َ ْغَٚ ٌٖٛ ُجُٚ ط
ُْ  َّب ِٔ ُى٠ ٍ۠ ُْ ا َ َوفَ ْشر ُ ُْ َث ْؼذَ ۪اُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ َّد
ُّ َ١ ََ ر َ ْجْٛ ٠َ
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
َ َا ْاٌ َؼزُٛلُٚفَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Al-i İmran 3/107)

ْ َع١َٓ ا ْث٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ َّ۪للاِ ُ٘ ُْ ف
 َس ْح َّ ِخ هٟ ۪ ُْ فَفُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ َّذ
Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın ikramını görecek, onlar o ikram içinde ölümsüzleşeceklerdir.
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(Yunus 10/26)

بة ْاٌ َجَّٕ ِخ
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ  َْل رٌَِّخٌ اَٚ  ُْ لَز َ ٌشُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ  ْش٘ َُك٠َ  َْلَٚ ٌ بدَح٠َ  ِصَٚ َٰٕٝ ا ْاٌ ُح ْغُٕٛغ
َ َٓ ا َ ْح٠ ٌٍَِّ۪ز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ُ۪٘ ُْ ف
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet
ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

(Yunus 10/27)

ٍُ بص
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌا اُٛغج
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  ُْ رٌَِّخٌ َِبُٙ ُر َ ْش َ٘مَٚ بَٙ ٍِ ّْئ َ ٍخ ِث ِّض١ِ ع
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
َ د َج ََٓضا ُء
َ َٓ َو٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ُِ ًِ ١ْ ٌَّطؼًب َِِٓ ا
َ ِ ُْ لُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ ذ
ْ َ١َوبََّٔ ََّٓب ا ُ ْغ ِش
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ ظ ٍِ ًّب ا
ِ ٌَّٕبة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah’tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Abese 80/41)

ٌ ب لَز َ َشحَٙ ُر َ ْش َ٘م
Üzerlerine perişanlık çökecektir.
(Mülk 67/6)

ش١
ُ َ ػز
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ُْ ِٙ ّا ثِ َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ٌٍَِّزَٚ
َ ْثِئَٚ َُ ََّٕٙ اة َج
Rablerini görmezlikten gelenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü hale gelmektir o!

(Mülk 67/7)

سٛ
ُ ُ رَفٟ
َ بَٙ ١ ۪ا فُٛاِ َٓرَا ا ُ ٌْم
َ ِ٘ َٚ مًب١َ۪ٙ ب شَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
Oraya atıldıklarında, alevler saçarken çektiği havanın uğultusunu işitirler.

(Mülk 67/8)

ش٠
ٌ ۪أ ْ ِر ُى ُْ َٔز٠َ ُْ ٌََ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.
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(Mülk 67/9)

ش١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش فَ َىزَّ ْثَٕب٠
ٌ ۪ لَ ْذ ََٓجب َ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
ْ َ  اٟ َٔ ْ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.

(Mülk 67/11)

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

(Abese 80/42)

ُ  َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ َىفَ َشح ُ ْاٌفَ َج َشحُٚ۬ ُ ا
İşte onlar ayetleri görmezlikte direnip, günaha batmış kimselerdir.
(İnfitar 82/14)

ُ١ٍ  َج ۪حٟ ۪بس ٌَف
َ ا َِّْ ْاٌفُ َّجَٚ
Taşkınlık edenler ise alevli ateşte olacaklar,

(İnfitar 82/15)

ٓ٠
ْ ٠َ
ِ ّ ََ اٌ ۪ذْٛ ٠َ بَٙ َْٔٛ ٍَص
hesap verme günü oraya girip kalacaklar,

(İnfitar 82/16)

َٓ١ب ِث َٓغَبئِ ۪جَٙ ْٕ  َِب ُ٘ ُْ َػَٚ
oradan kaçıp kurtulamayacaklardır.

(Bakara 2/81)

َٓ ۪ ذ ِث۪ٗ خ
َ ا َ َحبَٚ ًّئَخ١ِ ع
ْ غ
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ ـَٔزُُٗ فَب١َط
َ غ
َ ت
َ  َِ ْٓ َوٍَٰٝ َث
ِ ٌَّٕبة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günahlara iyice batanlar Cehennem ahalisidirler, orada ölümsüz olarak kalırlar.
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