ĞAŞİYE SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َ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,

(Gaşiye 88/1)

ُ ۪ه َحذ١
َ ِخ١ث ْاٌغَب ِش٠
َ ٘ ًَْ ا َ َٰر
Çepeçevre kuşatacak olanın haberi sana geldi, değil mi?
(Duhan 44/10)

ٓ١
َّ ٌ اٟ ََ رَأ ْ ِرْٛ ٠َ ْبسر َ ِمت
ْ َف
ٍ َبْ ُِ ۪ج
ٍ غ ََّٓب ُء ِثذُخ
Üstlerini açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.

(Duhan 44/11)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ بط َٰ٘زَا
َ ٌَّٕ اََٝ ْغش٠
O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!

(Gaşiye 88/2)

ٌ َِئِ ٍز خَب ِش َؼخْٛ ٠َ ٌٖٛ ُخُٚ
O gün kimi yüzler asık.

(Gaşiye 88/3)

ٌَبص َجخ
ِ َػ
ِ ٔ ٌبٍَِخ
Çalışıp yorgun düşmüş gibi olacak!
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(Kıyame 75/24)

ٌ  َِ ِئ ٍز َثب ِع َشحْٛ ٠َ ٌٖٛ ُخُٚ َٚ
O gün bazı yüzler de asıktır.

(Kıyame 75/25)

ُ َر
ٌ ب فَبلِ َشحَٙ ُ ْف َؼ ًَ ِث٠ ْْ َ ظ ُّٓ ا
Onlar da bel kemiklerinin kırılacağını sanacaktır.

(Gaşiye 88/4)

ًخ١َ ِب
ِ َبسا َح
ْ َر
ً ٔ ٍَٰٝ ص
Sıcak bir ateşten uzak kalamayacaklardır.
(Mutaffifın 83/15)

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

(Mutaffifın 83/16)

ُ١ِ ا ْاٌ َد ۪حٌُٛصب
َ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔث ُ َُّ ا
Sonra o alevli ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Gaşiye 88/5)

َ ٍخ١ِٔ ٍْٓ َٰا١ػ
َ ْٓ ِِ ٝر ُ ْغ َٰم
Kendilerine çok sıcak bir kaynaktan su içirilecek.

(Gaşiye 88/6)

َ ُْ ُٙ ٌَ ْظ
َ ْٓ ِِ ط َؼب ٌَ ا ََِّّل
َ ١ٌَ
ٍغ٠ض ۪ش
Kuru dikenden başka yiyecekleri de olmayacaktır.
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(Gaşiye 88/7)

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

(Gaşiye 88/8)

ٌ َِئِ ٍز َٔب ِػ َّخْٛ َ٠ ٌٖٛ ُخُٚ
O gün kimi yüzler de mutlu olacak;
(Mutaffifın 83/23)

ُ ْٕ َ٠  ْاَّلَ ََٓسائِ ِهٍََٝػ
َْٚظ ُش
Tahtlarına kurulacak, etrafa bakacaklardır.

(Mutaffifın 83/24)

ُ١ِ  ُْ َٔض َْشح َ إٌَّ ۪ؼِٙ ِ٘ ٛ ُخُٚ ٟ ۪ف ف
ُ ر َ ْؼ ِش
Nimetin verdiği mutluluğu yüzlerinden anlayacaksın.

(Gaşiye 88/9)

ٌَخ١اض
ِ ب َسَٙ ِ١غ ْؼ
َ ٌِ
Yaptıkları çalışmalardan huzur duyacaklardır.
(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّئَِّٕخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠َََٓب ا٠
Ey içi rahat olan kişi!

(Fecr 89/28)

ًَّخ١ض
ِ خً َِ ْش١َ اض
ِ  َس ِثّ ِه َسٌَِٰٝ  اٟا ِْس ِخ ۪ َٓؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!
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(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِػ َجبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,

(Fecr 89/30)

ٟ ۪ َخَّٕزٟ ٍ۪ا ْد ُخَٚ
ve Cennet‟ime gir!

(Gaşiye 88/10)

َ ٍخ١ٌِ  َخَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
Onlar yüksekçe bir bahçede olacak,
(Hakka 69/21)

َ ٍخ١اض
َ ١ ۪ػٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek,

(Hakka 69/22)

 ٍخ١َ ٌِ  َخَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ١ِٔب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

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

4

(Gaşiye 88/11)

ًَخ١ب ََّل ِغَٙ ١ ََّ۪ل ر َ ْغ َّ ُغ ف
orada boş bir söz duymayacaklardır.
(Vakıa 56/25)

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

(Vakıa 56/26)

ً ۪ا ََِّّل ل
ع ََّل ًِب
َ ع ََّل ًِب
َ َّل١
İşittikleri sadece “Selam, selam” sözleridir.

(Gaşiye 88/12)

ٌَخ٠بس
ِ  ٌْٓ َخ١ب َػَٙ ١ ۪ف
Bahçede akan bir kaynak,

(Gaşiye 88/13)

ٌ َػخُٛع ُش ٌس َِ ْشف
ُ بَٙ ١ ۪ف
Yüksek yere konmuş koltuklar,
(Vakıa 56/15)

َٔ ٍخٛض
ُ ْٛ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍ۪ب ُِزَمَب ِثَٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ُِز َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.
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(Gaşiye 88/14)

ٌ َػخٛض
ٌ َٛ ا َ ْوَٚ
ُ ْٛ َِ اة
dizi dizi kadehler,

(Gaşiye 88/15)

ٌفَخُٛصف
ْ َِ بس ُق
ِ َّ ََٔٚ
sıra sıra yastıklar,

(Gaşiye 88/16)

ٌثَخُٛ َِ ْجثٟ
ُّ صَ َسا ِثَٚ
yayılmış sergiler olacaktır.

(Gaşiye 88/17)

ُ ْٕ ٠َ اَفَ ََّل
ْ َْف ُخ ٍِم
ذ
ِ ْ ٌََِْٝ اٚظ ُش
َ ١اَّلثِ ًِ َو
bulutlara bakmazlar mı, nasıl yaratılmış?

(Gaşiye 88/18)

ْ َْف ُس ِفؼ
ذ
َّ ٌ اٌَِٝاَٚ
ِ ََّٓ غ
َ ١بء َو
Göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiş?
(Rad 13/2)

َّ ٌع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٛ ََّّٰ َسفَ َغ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ث ُ َُّ ا ْعزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّ ٍذ ر َ َش١َد ِثغ
َ ّْ ش
َٰ ْ ًُ ص
َُْٕٛ ِلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ ب٠َ اَّل
ِ َد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ِث ٍِ َٓم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاَّلَ ِْ َش٠ ًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  َِّلَ َخٞ ْد ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َش ُوَٚ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra arşa geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her biri,
belli bir süreye kadar akar gider. İşi çekip çeviren ve bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme
konusunda kesin kanaate varırsınız.
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(Hac 22/65)

ُُ ّْ ِغه٠َٚ ۪ٖ ْاٌجَ ْح ِش ثِب َ ِْ ِشِٟ فٞ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْد ۪شَٚ ض
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاَّلَ ْسِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
َ ََّللا
ٌُ ١ف َس ۪ح
َّ ٌا
ض ا ََِّّل ثِ ِب ْرِ۪ٔٗ ا َِّْ ه
ٌ بط ٌَ َش ُ۫ ُؤ
ِ ٌََّّٕللاَ ثِب
ِ  ْاَّلَ ْسٍَٝغ ََّٓب َء ا َ ْْ رَمَ َغ َػ
Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile[*] sizin hizmetinize
vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O‟dur; O‟nun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı
pek şefkatlidir, ikramı boldur.

(Gaşiye 88/19)

ْ ص َج
ذ
ِ ُٔ ْف
َ ١ ْاٌ ِد َجب ِي َوٌَِٝاَٚ
Dağlar nasıl yerleştirilmiş,
(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 zikir kaynağı olsun diye.

(Gaşiye 88/20)

ْ ع ِط َح
ذ
ُ ْف
ِ  ْاَّلَ ْسٌَِٝاَٚ
َ ١ض َو
Yer nasıl döşenmiş?
(Fussilet 41/9)

َُّْ ٌََُٗٓ ا َ ْٔذَادًا َٰر ٌِ َه َسةٍُٛر َ ْد َؼَٚ ِْٓ ١َِ ْٛ َ٠ ٟ ۪ض ف
َ  َخٍَكَ ْاَّلَ ْسٞ َْ۪ ِثبٌَّزٚلُ ًْ اَئَِّٕ ُى ُْ ٌَز َ ْىفُ ُش
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌ َؼب
De ki “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O‟nu görmezlikten gelen siz misiniz? O,
tüm varlıkların Rabbidir.”
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(Fussilet 41/10)

ا ًءََٛٓ ع
َ َ ٍَّب٠َ ا َ ْسثَؼَ ِ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 ۪ َخؼَ ًَ 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.

(Gaşiye 88/21)

ذ ُِزَ ِ ّو ٌش
َ ْٔ َ فَزَ ِ ّو ْش أَِّ ََّٓب ا
Sen hatırlat! Senin görevin sadece hatırlatmaktır.
(Ala 87/9)

ٜذ اٌ ِزّ ْو َٰش
ِ فَزَ ِ ّو ْش ا ِْْ َٔفَ َؼ
Birine bilgi vermenin faydası olacaksa bilgi ver!

(Ala 87/10)

َٝ ْخ َٰش٠ ْٓ َِ َزَّ َّو ُش١ع
َ
Saygısı olan, o bilgiden yararlanacak,

(Zariyat 51/55)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ر َ ْٕفَ ُغ ْاٌ ُّإٜرَ ِ ّو ْش فَب َِّْ اٌ ِزّ ْو َٰشَٚ
Yalnızca hatırlat. Çünkü o hatırlatma inananlar için yararlı olur.

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ َِٟبرَِٕب ف٠ ُْ َٰاِٙ ٠عُٕ ۪ش
ََُّٗٔف ِث َش ِثّ َه ا
ِ َ ْى٠ ُْ ٌََٚ َ  ُْ أََُّٗ ْاٌ َح ُّك اُٙ ٌَ ََّٓ١ََزَج٠ ٝ ُْ َحزهِٙ  ا َ ْٔفُ ِغَٟٓ ۪فَٚ ق
َ
ِ اَّلفَب
ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ شَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?
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(Yunus 10/101)

َٰ ْ ِٟٕ َِب ر ُ ْغَٚ ض
ُ ْٔ لُ ًِ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ٍَ ََّلْٛ َإٌُّزُ ُس َػ ْٓ لَٚ ُبد٠َ اَّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا َِبرَا فٚظ ُش
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
Onlara de ki “Göklerde ve yerde neler olduğunu gözlemleyin. Ama oralardaki göstergeler ve yapılan uyarılar,
inanıp güvenmeyen bir topluluğun işine yaramaz.”

(Yusuf 12/105)

َُْٛب ُِ ْؼ ِشضَٙ ْٕ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ٍخ ف٠ّ ْٓ ِِ ْٓ َٰا٠ِ َ  َوبَٚ
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ ُْ ُ٘ َٚ بَٙ ١ْ ٍََْ َػَٚ ُّ ُّش٠ ض
Göklerde ve yerde nice göstergeler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.

(Gaşiye 88/22)

 ِْط ٍش١ص
َ ٌَ ْغ
َ ُّ  ُْ ِثِٙ ١ْ ٍَذ َػ
Onları hizaya getirecek değilsin!
(Yunus 10/99)

اَُٛٔٛ ُى٠ ٝبط َحزه
ََٓ ْٛ ٌََٚ
َ ْٔ َ ؼًب اَفَب١ّ۪  ُْ َخُٙ ٍُّض ُو
ِ  ْاَّلَ ْسِٟشب َء َسث َُّه َ ََّٰل ََِٓ َِ ْٓ ف
َ ٌَّٕذ ر ُ ْى ِشُٖ ا
َٓ١ ِِ۪ٕ ُِْإ
Gerekeni Rabbin yapsaydı yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. İnanıp güvenenlerden olsunlar diye
insanlara sen mi baskı uygulayacaksın?

(Kaf 50/45)

 ِذ١ ۪ػَٚ َبف
َ ْٔ َ  ََِٓب اَٚ ٌَُُْٛٛم٠َ ٔ َْح ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب
ُ خ٠َ ْٓ َِ ِْ َّبس فَزَ ِ ّو ْش ِث ْبٌمُ ْش َٰا
ٍ  ُْ ِث َدجِٙ ١ْ ٍَذ َػ
Biz onların ne dediğini iyi biliriz. Sen üstlerinde bir zorba değilsin; tehdidimden korkanları Kur‟an ile
bilgilendir.

(Gaşiye 88/23)

 َو َف َشَٚ ٌٝهَٛ َ ا ََِّّل َِ ْٓ ر
Ama kim görmezlikte direnerek yüz çevirirse,
(Mearic 70/15)

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

(Ta Ha 20/48)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
ِ ُ أَِّب لَ ْذ ا
َ َّ َِ ْٓ َوزٍَٰٝ اة َػ
َ َ ََٕٓب ا َ َّْ ْاٌ َؼز١ْ ٌَِ اٟ
َ حٚ
Bize şöyle vahyedildi: „Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.‟”

(Gaşiye 88/24)

اة ْاَّلَ ْو َج َش
ُ َؼ ِزّثُُٗ ه١َف
َ ََّللاُ ْاٌ َؼز
Allah onu en büyük azaba çarptıracaktır.
(Secde 32/20)

ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪لَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚ ذ١ب ا ُ ۪ػََٙٓ ْٕ ِِ اَٛ ْخ ُش ُخ٠ ْْ َ ا اَُٚٓبس ُوٍَّ ََّٓب ا َ َساد
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ ا فَ َّأُٛغم
َ ََٓ ف٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪بس اٌَّز
َ َ ػز
َ اُٛلُٚر
ِ ٌَّٕاة ا
Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de Cehennemdir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler "Yalanlayıp
durduğunuz ateşin azabını tadın" denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.

(Secde 32/21)

ََُْٛ ْش ِخؼ٠ ُْ ُٙ ٍََّة ْاَّلَ ْوجَ ِش ٌَؼ
ِ َْ ْاٌؼَزَاُٚ دَٰٝٔ ة ْاَّلَ ْد
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌؼَزَاُٙ ََّٕم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Gaşiye 88/25)

ُْ ُٙ ََبث٠ِ ََٕٓب ا١ْ ٌَِا َِّْ ا
Hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak.
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(Bakara 2/28 )

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َخؼ١ْ ٌَِ ُى ُْ ث ُ َُّ ا١١۪ ُ ْح٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ ب ُو ُْ ث١َ ارًب فَب َ ْحَٛ ِْ َ  ُو ْٕز ُ ُْ اَٚ ِبّٰلل
َْ ِث هْٚف ر َ ْىفُ ُش
َ ١َو
Allah‟a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale
getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Bakara 2/281 )

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ََّلَٚ ذ
ْ غ َج
َُّْٛ ٍَظ
 هٌَِٝ ِٗ ا١ َْ۪ فُٛ ًِب ر ُ ْش َخؼْٛ ٠َ اُٛارَّمَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َوٝفهَٛ ُ َّللاِ ث ُ َُّ ر
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün Allah‟ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese
kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Al-i İmran 3/83)

َ ض
ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ  َو ْش ً٘بَٚ ػب
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌََُِٟٗٓ ا َ ْعٍَ َُ َِ ْٓ فَٚ ََُْٛ ْجغ٠ َِّللا
ً ْٛ ط
ٓ ه٠
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ۪ َْش د١َاَفَغ
َُُْٛ ْش َخؼ٠
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O‟na
teslim olmuştur. Hepsi döndürülüp O‟nun huzuruna çıkarılacaktır.

(Cuma 62/8)

َّ ٌاَٚ ت
بدَ ِحَٙ ش
َ ْٛ َّ ٌلُ ًْ ا َِّْ ْا
ِ ١ْ َ َػب ٌِ ُِ ْاٌغٌَِٰٝ َْ اُّٚ ُى ُْ ث ُ َُّ ر ُ َشد١ َْ۪ ِِ ُْٕٗ فَ ِبَُّٔٗ ُِ ََّللٚ ر َ ِف ُّشٞ ۪د اٌَّز
ٍََُّْٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َف
De ki “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen Allah‟ın huzuruna
çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir”.

(Gaşiye 88/26)

ُْ ُٙ غب َث
َ َٕب ِح١ْ ٍَث ُ َُّ ا َِّْ َػ
Sonra hepsi hesaba çekilecektir.
(Bakara 2/284 )

ِٗ ُ َحب ِع ْج ُى ُْ ِث٠ ُُٖٛ ر ُ ْخفْٚ َ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ آَٟ ۪ا َِب فُٚ ا ِْْ ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ هّٰللِ َِب ِف
ِ  ْاَّلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ش٠
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ِة
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ  ْغ ِف ُش١َ ََّللاُ ف
ُ ُّ َؼز٠َٚ شب ُء
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
 هَٚ شب ُء
ه
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah‟ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah‟tır.
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(Enbiya 21/1)

َُْٛ َغ ْفٍَ ٍخ ُِ ْؼ ِشضٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ُغبث
ِ ٌٍَِّٕ ة
َ اِ ْلز َ َش
َ بط ِح
İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

(Mümin 40/17)

ُ ذ ََّل
ْ َغج
ة
 ََ ا َِّْ هْٛ َ١ٌظ ٍْ َُ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِح٠ع ۪ش
َ ََّللا
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب َوٜ ََ ر ُ ْد َٰضْٛ َ١ٌْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.

(Nur 24/39)

َّ ُُٗغج
ْـًٔب١ش
َ ُٖ ِد ْذ٠َ ُْ ٌَ ُٖ اِرَا ََٓخب َءٝاٌظ ّْ َٰب ُْ ََِٓب ًء َحزَٓه
ٍ غ َشا
َ  ْح٠َ  َؼ ٍخ١ ۪ة ِثم
َ  ُْ َوُٙ ٌُا ا َ ْػ َّبَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ
ة
 هَٚ ُٗغب َث
 َخذَ هَٚ َٚ
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِح٠ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُٗ ِح١فهَٛ ََّللاَ ِػ ْٕذَُٖ ف
Allah‟ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah‟ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.
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