BURUC SURESİ
َ ْٛ ط
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
عٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث ْس ِى
ىِٛ انش ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Büruc 85/1)

ِ بء رَا
َّ َٔان
ِ ًََٓ س
ِت ْانجُ ُشٔج
Burçları olan gök,

(Büruc 85/2)

عٕ ِد
ُ ْٕ ًَ  ْٕ ِو ْانَٛ َٔ ْان
Söz verilen gün,

(Büruc 85/3)

َٔضَب ِْ ٍذ َٔ َي ْط ُٕٓ ٍد
Şahit olan ve şahit olunan kişiler hakkı için!

(Büruc 85/4)

بة ْاْلُ ْخذُٔ ِد
ُ ص َح
ْ َ قُحِ َم ا
O çukurların sahipleri kahrolup gittiler.
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(Büruc 85/5)

ت ْان َٕقُٕ ِد
ِ بس رَا
ِ َُّاَن
Yakıt dolu ateş çukurlarının sahipleri!

(Büruc 85/6)

 َٓب قُعُٕدْٛ َاِ ْر ُْ ْى َعه
Onlar, ateşin çevresinde oturur,

(Büruc 85/7)

ُ ٍَٛ ُ۪ ْف َعهٌَُٕ ِث ْبن ًُؤْ ِيَٚ َٔ ُْ ْى َع َٰهٗ َيب
ض ُٕٓد
Müminlere yaptıklarını seyrederlerdi.

(Büruc 85/8)

 ِذً۪ٛ ض ْان َحٚ
ُؤْ ِيُُٕا ِث هٚ ٌْ َ َٔ َيب ََقَ ًُٕا ِي ُْ ُٓ ْى ا ََِّْٓل ا
ِ بّٰللِ ْان َع ۪ض
Verdikleri cezanın tek sebebi, müminlerin. daima üstün olan, her şeyi güzel yapan Allah’a
inanıp güveniyor olmalarıydı.

(Büruc 85/9)

ذَ۪ٛٓ ءٍ ضْٙ ض
َ َّللاُ َع َٰهٗ ُك ِّم
ِ اَنَّز۪ ٘ نَُّ ُي ْهكُ انسًََّٰ َٕا
ض َٔ ه
ِ ت َٔ ْاْلَ ْس
Göklerin ve yerin hâkimine güvenmeleri. Halbuki Allah, her şeye şahittir.
(İbrahim 14/42)

َّ  ْع ًَ ُمَٚ َّللاَ غَب ِف اًل َع ًَّب
بس
ُ  ْٕ ٍو ج َ ْطخَٛ ُ َؤ ِ ّخ ُش ُْ ْى ِنٚ انظب ِن ًٌَُٕ اََِّ ًَب
س َج ٍَّ ه
ُ ص
َ َٔ َْل ج َ ْح
َ  ِّ ْاْلَ ْثٛ َ۪ص ف
Sakın Allah‟ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı güne kadar
erteliyor.
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(Mucadele 58/6)

ذَ۪ٛٓ ءٍ ضْٙ ض
َ َّللاُ َع َٰهٗ ُك ِّم
ُ َََٔ َُّللا
سُِٕ َٔ ه
ُّ هٛ ََُُٰجِّئ ُ ُٓ ْى ِث ًَب َع ًِهُٕا ا َ ْحصَٛعاب فً۪ٛ َّللاُ َج
 ْج َعث ُ ُٓ ُى هَٚ  ْٕ َوَٚ
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Büruc 85/10)

اة
ِ ٍَ َٔ ْان ًُؤْ ِيَُبٛ ٍَُ۪ فَحَُُٕا ْان ًُؤْ ِيٚ ۪ا ٌَِّ انَّز
ُ َاة َج ََُّٓ َى َٔنَ ُٓ ْى َعز
ُ ََحُٕثُٕا فَهَ ُٓ ْى َعزٚ ت ث ُ َّى نَ ْى
ق
ِ ْٚان َح ۪ش
Mümin erkeklerle mümin kadınları yakan sonra da tevbe etmeyen herkesin hak ettiği,
Cehennem azabı, orada yanma azabıdır.
(Nisa 4/18)

ُ ج ُ ْجثَّ۪ٙ ِض َش ا َ َحذَ ُْ ُى ْان ًَ ْٕتُ قَب َل ا
ِ ِۚ ّـَٔبِٛ س
ِ س
َّ َ ْع ًَهٌَُٕ انٚ ٍَٚ ۪ث انح َّ ْٕثَةُ ِنهَّز
َ ت َححَٓهٗ اِرَا َح
َ ْٛ ََٔن
َٓ
 اًبٛ ۪عزَاثاب اَن
َ َ ًُٕج ٌَُٕ َٔ ُْ ْى ُكفَّبس ا ُ ۬ٔ َٰنئِ َك ا َ ْعح َ ْذََب نَ ُٓ ْىٚ ٍَٚ ْ۪ان َٰـٍَ َٔ َْل انَّز
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Al-i İmran 3/91)

ٖض رَ َْجاب َٔنَ ِٕ ا ْفح َ َٰذ
ِ ُ ْقجَ َم ِي ٍْ ا َ َح ِذ ِْ ْى ِي ْم ُء ْاْلَ ْسٚ ٍْ ٍََ َكفَ ُشٔا َٔ َيبجُٕا َٔ ُْ ْى ُكفَّبس فَهٚ ۪ا ٌَِّ انَّز
َٓ
ٍََٚبص ۪ش
ِ َ ٍْ ى َٔ َيب نَ ُٓ ْى ِيٛ ۪عزَاة اَن
َ ثِ ّ۪ ا ُ ۬ٔ َٰنئِ َك نَ ُٓ ْى
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Enfal 8/50)

َٓ
اة
َ َ عز
َ بسُْ ِۚ ْى َٔرُٔقُٕا
َ ض ِْشثٌَُٕ ُٔ ُجٕ َْ ُٓ ْى َٔا َ ْد َثَٚ ٍَُ َكفَ ُشٔا ْان ًَ َٰهئِ َكةٚ ۪ح َ َٕفَّٗ انَّزَٚ َٔنَ ْٕ ج َ َٰ َٓشٖ اِ ْر
ق
ِ ْٚان َح ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

3

(Hac 22/22)

َ ٍْ  ْخ ُش ُجٕا ِي ُْ َٓب ِيَٚ ٌْ َ ُكهَّ ًََٓب ا َ َسادَُٓٔا ا
ق
َ َ َٓب َٔرُٔقُٕا َعزٛ ۪ذُٔا فٛغ ٍ ّى ا ُ ۪ع
ِ ٚاة ْان َح ۪ش
İyice bunalıp oradan çıkmak isterlerse her defasında geri getirilecek ve onlara: “Şu yanma azabının zevkine
varın” denecektir.

(Büruc 85/11)

بس َٰر ِن َك ْانفَ ْٕ ُص
ِ صب ِن َحب
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َع ًِهُٕا انٚ ۪ا ٌَِّ انَّز
ُ َٓ َْ َت نَ ُٓ ْى َجَُّبت ج َ ْج ۪ش٘ ِي ٍْ ج َ ْححِ َٓب ْاْل
شٛ
ُ ْان َك ۪ج
Allah’a güvenen ve iyi işler yapanların hak ettiği ise içinden ırmaklar akan cennetlerdir. İşte
büyük başarı budur.
(Casiye 45/30)

ٍُ ٛ َس ْح ًَ ِحّ۪ َٰر ِن َك ُْ َٕ ْانفَ ْٕ ُص ْان ًُ ۪جٙ ُ۪ ْذ ِخهُ ُٓ ْى َسثُّ ُٓ ْى فَٛت ف
ِ صب ِن َحب
َّ ٍَ َٰا َيُُٕا َٔ َع ًِهُٕا انٚ ۪فَب َ َّيب انَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, Rableri ikramı ile kuşatacaktır. Açık başarı işte budur.

(Tevbe 9/72)

ٍ ت َجَُّب
ٍَسب ِك
ِ ٍَ َٔ ْان ًُؤْ ِيَُبٛ َُّ۪للاُ ْان ًُؤْ ِي
َٔ َعذَ ه
ُ َٓ َْ َت ج َ ْج ۪ش٘ ِي ٍْ ج َ ْححِ َٓب ْاْل
َ  َٓب َٔ َيٛ ٍَ۪ فٚ ۪بس خَب ِنذ
َ
 ُىَّٛللاِ ا َ ْكجَ ُش َٰر ِن َك ُْ َٕ ْانفَ ْٕ ُص ْانعَ ۪ظ
ِ  َجَُّبٙ ّ۪جَةا فِٛ ط
ت َع ْذ ٌٍ َٔ ِسض َْٕاٌ ِيٍَ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah‟ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Büruc 85/12)

ْ َا ٌَِّ ث
ذٚ ۪طذ
َ َص َس ِثّ َك ن
َ ط
Rabbinin yakalaması, kıskıvrak yakalama olur.
(Zuhruf 43/8)

ْ َضذَّ ِي ُْ ُٓ ْى ث
ط ا
َٰ طب َٔ َي
َ َ فَب َ ْْهَ ْك ََُٓب ا
ٍَٛ ۪ضٗ َيث َ ُم ْاْلَ َّٔن
Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde
anlatılmıştı.
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(Duhan 44/16)

ْ ص ْان َج
َ ط
ًٌَُٕ طةَ ْان ُكج َْٰش ِٖۚ اََِّب ُي ُْح َ ِق
ُ  ْٕ َو ََج ِْطَٚ
Bütün bunlar, onlara o büyük darbeyi indireceğimiz gün olacaktır. Biz onlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.

(Büruc 85/13)

ُ  ِۚذُٛ ۪عَٚٔ ئ
ُ ُ ْج ِذٚ َٕ ُْ ََُِّّا
İlkin var eden ve yeniden var edecek olan O’dur.
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذٚ ْف
شٛ َ۪سٚ َِّللا
ذُُِ ا ٌَِّ َٰر ِن َك َعهَٗ هُٛ ۪عٚ َّللاُ ْانخ َْهقَ ث ُ َّى
ئ ه
َ َٛ َش ْٔا َكٚ ا َ َٔنَ ْى
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Rum 30/11)

َه
ٌَُٕ ِّ ج ُ ْش َجعْٛ َذُُِ ث ُ َّى اِنٛ ُ۪عٚ  ْجذَؤُا ْانخ َْهقَ ث ُ َّىَٚ َُّللا
İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah‟tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Büruc 85/14)

ُ ٕس ْان َٕد ُٔد
ُ َُٔ ُْ َٕ ْانغَف
Bağışlaması çok, sevgisi çok olan da O’dur.
(Hud 11/90)

ى َٔدُٔدٛ َس ۪حّٙ ِّ ا ٌَِّ َس ۪ثْٛ ََٔا ْسح َ ْغ ِف ُشٔا َسثَّ ُك ْى ث ُ َّى جُٕ َٓثُٕا اِن
Rabbinizden bağışlanma dileyin de artık O‟na yönelin. Çünkü benim Rabbimin ikramı boldur, sevgi doludur.”

(Büruc 85/15)

ُ ذٛرُٔ ْان َع ْش ِش ْان ًَ ۪ج
Yönetim O’nun elindedir, pek yücedir.
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(Neml 27/26)

َه
ىِٛ َّللاُ ََْٓل ا َِٰنَّ ا َِّْل ُْ َٕ َسةُّ ْان َع ْش ِش ْان َع ۪ظ
Allah… Ondan başka ilah yoktur. Büyük yönetimin merkezinin Rabbidir.”

(Müminun 23/116)

ىِٚ َّللاُ ْان ًَ ِهكُ ْان َح ِۚ ُّق ََْٓل ا َِٰنَّ ا َِّْل ُْ ِۚ َٕ َسةُّ ْانعَ ْش ِش ْان َك ۪ش
فَحَعَبنَٗ ه
Hakimiyet, gerçek anlamda elinde olan Allah pek yücedir. O‟ndan başka ilah yoktur. O, değerli yönetim
merkezinin Rabbidir.

(Büruc 85/16)

ُ ذُٚ ۪شٚ فَعَّبل ِن ًَب
İrade ettiği her şeyi yapacak güçtedir.
(Yasin 36/82)

ُ  ُكَٛ َقُٕ َل نَُّ ُك ٍْ فَٚ ٌْ َ ْـًٔب اٛض
ٌٕ
َ َاََِّ ًََٓب ا َ ْي ُش َُِٓ اِ َٓرَا ا َ َساد
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Büruc 85/17)

ُ ۪ك َحذٛ
ث ْان ُجُُٕ ِدٚ
َ ْ َْم ا َ َٰج
O orduların haberi sana ulaştı, değil mi?
(Sad 38/11)

ة
ِ ُج ُْذ َيب َُُْب ِن َك َي ْٓ ُضٔو ِيٍَ ْاْلَ ْحضَ ا
Bunlar burada, kaybetmiş ordulardır.

(Sad 38/12)

ْ ََكزَّث
ث قَ ْجهَ ُٓ ْى قَ ْٕ ُو َُٕحٍ َٔ َعبد َٔفِ ْش َع ْٕ ٌُ رُٔ ْاْلَ ْٔجَب ِد
Onlardan önce Nuh halkı, Ad ve kazıkları olan Firavun da yalana sarılmıştı,
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(Sad 38/13)

اة
ُ َ َك ِة ا ُ ۬ٔ َٰ َٓن ِئ َك ْاْلَ ْحضْٛ َٔبة ْنـ
ُ ص َح
ْ َ َٔث َ ًُٕدُ َٔقَ ْٕ ُو نُٕطٍ َٔا
Semud ve Lut halkı, bir de Eyke‟liler. İşte o kaybetmiş kitleler.

(Sad 38/14)

ة
ُ انش
ُّ ة
ِ س َم فَ َح َّق ِعقَب
َ َّا ٌِْ ُك ٌّم ا َِّْل َكز
Bunlar elçilerimi yalanladı ve azabımı hak ettiler.

(Büruc 85/18)

َِف ْش َع ٌَْٕ َٔث َ ًُٕد
Firavun ve Semud ordularının…
(Kasas 28/40)

َّ ُْف َكبٌَ َعب ِق َجة
ُ َْ  ِِۚ ّى فَبَٛ  ْانٙفَب َ َخ ْزََبُِ َٔ ُجُُٕدَُِ فََُ َج ْزََب ُْ ْى ِف
ًٍَ۪ٛ انظب ِن
َ ٛظ ْش َك
Biz de onu alıp ordularıyla birlikte nehire gömdük. O zalimlerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

(Kasas 28/41)

ٌَٔص ُش
َ ُْ ُٚ  ًَ ِة َْلَٰٛ َ ْٕ َو ْان ِقَٚٔ بس
ِ ِۚ ََُّ ْذعٌَُٕ اِنَٗ انٚ َٔ َجعَ ْهَُب ُْ ْى اَئِ ًَّةا
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Büruc 85/19)

ت
ٍ ٚ ۪ ج َ ْكزٙ ٍَ۪ َكفَ ُشٔا فٚ ۪ثَ ِم انَّز
Aslında bütün kafirler yalana batmıştır.
(Tur 52/11)

ٍََٛ ْٕ َيئِ ٍز ِن ْه ًُ َكزّ ِ۪ثٚ ْمَٕٚ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.
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(Tur 52/12)

ٌََُٕ ْهعَجٚ ض
ٍ َْٕ  خٙ ٍَ۪ ُْ ْى فٚ ۪اَنَّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Mutaffifın 83/10)

ٍََٛ ْٕ َيئِ ٍز ِن ْه ًُ َكزّ ِ۪ثٚ ْمَٚٔ
Yalana batanların o gün çekecekleri var!

(Mutaffifın 83/11)

ٍٚ
ِ ّ ْٕ ِو ان ۪ذَٛ ُِ َك ِزّثٌَُٕ ثٚ ٍَٚ ۪اَنَّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.

(Mutaffifın 83/12)

ىٍٛ ِ۪ة ثِّ۪ َٓ ا َِّْل ُك ُّم ُي ْعح َ ٍذ اَث
ُ ُّ َكزٚ َٔ َيب
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Mutaffifın 83/13)

۪ س
ٍَٛ ۪ش ْاْلَ َّٔنٛ
ُ بط
َ َ بجَُُب قَب َل اَٚ  ِّ َٰاْٛ َاِرَا جُحْ َٰهٗ َعه
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Mutaffifın 83/14)

ٌََُٕ ْك ِسجٚ َك ًَّل ثَ ْم۔ َساٌَ َع َٰهٗ قُهُٕثِ ِٓ ْى َيب َكبَُٕا
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.

(Mutaffifın 83/15)

ٌََُٕ ْٕ َيئِ ٍز نَ ًَ ْح ُجٕثٚ ع ٍْ َس ِثّ ِٓ ْى
َ َك ًََّٓل اََِّ ُٓ ْى
Aman ha! O gün onların Rableri ile araları açılmış olacaktır.

(Mutaffifın 83/16)

ىِٛ صبنُٕا ْان َج ۪ح
َ َث ُ َّى اََِّ ُٓ ْى ن
Sonra o alevli ateşten uzak kalamayacaklardır.
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(Mutaffifın 83/17)

ٌَُُٕقَب ُل َْٰزَا انَّز۪ ٘ ُك ُْح ُ ْى ثِّ۪ ج ُ َك ِزّثٚ ث ُ َّى
Sonra onlara “İşte sizin yalan söyleyip durduğunuz konu budur!” denecektir.

(Büruc 85/20)

ِۚ َّٔللا ي ٍْ ٔسائٓى ي ۪ح
ظٛ
ُ ْ ِ ِ ََٓ َ ِ ُ َ ه
Oysa çepeçevre Allah’ın kuşatması altındadırlar.
(Nisa 4/126)

 اٛءٍ ُي ۪حْٙ ض
طب
َ َّللاُ ِث ُك ِّم
ِ  انسًََّٰ َٕاَِٙٔ ِ هّٰللِ َيب ف
ض َٔ َكبٌَ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٙت َٔ َيب ف
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır. Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.

(Fussilet 41/54)

ظٛءٍ ُي ۪حَٙ
ِ َ ٍة ِي ٍْ ِن َٓقَٚ  ِي ْشٙ ۪ا َ ََْٓل اََِّ ُٓ ْى ف
ْ بء َس ِثّ ِٓ ْى ا َ ََْٓل اََُِّّ ِث ُك ِّم ض
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.

(Büruc 85/21)

ذٛثَ ْم ُْ َٕ قُ ْش َٰاٌ َي ۪ج
Onların yalanladığı yüce Kur’an’dır.
(Sad 38/8)

ة
ِ َزُٔقُٕا َعزَاٚ  ض ٍَّك ِي ٍْ ِر ْك ۪ش ِۚ٘ ثَ ْم نَ ًَّبٙ َُُِ۪ب ثَ ْم ُْ ْى فْٛ َ ِّ ان ِزّ ْك ُش ِي ٍْ ثْٛ ََءا ُ َْ ِض َل َعه
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim bilgimden şüpheleri var. Yok yok... Henüz
azabımı tatmadılar.

(Sad 38/9)

ة
ِ ِۚ ض ْان َٕ َّْبٚ
ِ ا َ ْو ِع ُْذَ ُْ ْى خ َََٓضائِ ٍُ َس ْح ًَ ِة َس ِثّ َك ْانعَ ۪ض
Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?
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(Büruc 85/22)

ٍ نَ ْٕحٍ َي ْحفُٕظٙ ۪ف
O, korunmuş bir levhadadır.
(Vakıa 56/77)

ىٚاََُِّّ نَقُ ْش َٰاٌ َك ۪ش
O değerli bir Kur‟an‟dır,

(Vakıa 56/78)

ٌٕ
ٍ  ِكحَبٙ ۪ف
ٍ ُُة َي ْك
Kınında saklı bir kitaptadır.

(Vakıa 56/79)

َ ًُ سَُّٓ ا َِّْل ْان
ٌَٔط َّٓ ُش
ُّ ًَ َٚ َْل
Ona tertemiz sayılanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa 56/80)

ًٍَ۪ٛ َم ِي ٍْ َسةّ ِ ْان َعبنٚج َ ُْ ۪ض
O, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
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