
Müminun 

 

14. Sonra o nutfeyi alâkaya/embriyoya/hücrelere çevirdik, 

hücreleri/embriyoyu bir çiğnem et yaptık. 

Sonra, o et parçasını kemiklere çevirdik, 

bu kemiklere de et giydirdik. 

Sonra (onun için yarattığımız ruhumuzu/ruhunu üfleyerek), 

onu bambaşka (akıllı) bir yaratık olarak inşa ettik! 

Yaratıp biçim verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir! 

15. Sonra siz bütün bunların ardından mutlaka ölecek olanlarsınız! 

16. Sonra siz kıyamet günü elbette diriltilirsiniz! 

 

Secde 

7. O ki, yarattığının tamamını en güzel şekilde yarattı. 

Ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. 

8. Sonra onun neslinin devamı için soyunu, 

basit bir sudan çoğaltmış/devam ettirmiştir! 

9. Sonra onu şekillendirdi 

ve (insanlar için yarattığı) 

ruhtan üfledi (ruhlarını bedenlerine giydirdi). 

Sizin için kulaklar (işitme özelliği), gözler (görme özelliği) 

ve 

kalpler (duygusal zekalar) var etti. Ne de az şükrediyorsunuz! 

 

Fatır 

11. Allah sizi(n ilk yaratılışınızı) topraktan, 

sonra nutfeden/embriyodan yarattı. 

Sonra da çiftler (çok sayıda oluşturduğu aile) hâline getirdi. 

Bir dişinin hamile kalması ve doğurması, 

ancak O’nun ilmiyle/izniyle olur. 

Bir canlının uzun hayatındaki yaşadıkları 

ve 

bir canlının kısa hayatı mutlaka bir kitaba yazılmaktadır. 

Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır. 

 

Tekvir 

7. nefisler eşleştirildiğinde 

 

Zümer 

42. ALLAH; ölmekte olan(insanlar)ın canlarını alır, 

ölmeyenlerin de uykularında (ruhlarını yanına/katına alır). 

Sonra (uyuyorken), 

ölümüne hükmettiğini(n ruhunu) yanında tutar 

ve 

diğerlerini (uykuda öldürmediklerini) yaşama sürelerince 



(ruhlarını bedenlerine tekrar) salıverir. 

Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır! 

 

Mümin 

45. SONUNDAAllah onu, 

onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. 

Ve Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. 

46. Ateş!.. Sabah ve akşam ona sunulurlar. 

Kıyamet saati gelip çattığı gün: 

“Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atınız!” denilir. 

 

Nahl 

28. Meleklerin, 

kendi kendilerine zalimlik ederlerken vefat ettirdiği kimseler: 

“Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” diyerek teslim olurlar. 

Hayır, hayır; şüphesiz Allah yapıyor olduklarınızı bilendir! 

 

Müminun 

99. NİHAYET, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: 

“Rabbim! Beni geriye döndür” der. 

100. “Umulur ki; 

orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!” 

Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. 

Onların önünde diriltilecekleri güne kadar 

engel vardır (geri dönüş yasaktır). 

 

Hac 

6. Bu böyle! Çünkü Allah hakkın/gerçeğin ta kendisidir. 

Şüphesiz O ölüleri diriltir 

ve 

O herşeye hakkıyla kâdirdir/tam hakimdir. 

7. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. 

Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, 

kabirdeki kimseleri diriltecektir. 

 

Bakara 

154. Allah yolunda öldürülenlere; 

“Ölüler (nimetlerden istifade edemeyenler)” demeyin. 

Hayır, onlar diridirler (cennette nimetlerden istifâde ederler). 

Ancak siz bunu bilemezsiniz. 

 

Yasin 

26. (Şehit edildikten sonra ona) ‘cennete gir’ denilince, dedi ki: 

“Ah, ne olurdu kavmim bilseydi! 

27. Rabbimin beni bağışladığını 



ve 

beni ağırlananlardan/ikram edilenlerden kıldığını!..” 

 

Fussilet 

30. GERÇEKTEN Rabbimiz Allah’tır diyen, 

sonra; 

dosdoğru olan kişilerin üzerlerine/duygusal zekâlarına 

melekler iner, onlara: 

“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! 

31. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız! 

Orada nefislerinizin iştah duyduğu her nimet sizindir. 

32. Bağışlayan, esirgeyenden bir ağırlama olarak!” 

 

Zümer 

55. Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun! 

Size azap ansızın 

ve 

hiç farkına varamayacağınız bir sırada gelmeden önce! 

56. Bir nefsin şöyle demesinden çekinin: 

“Allah’a karşı aşırı gitmem yüzünden vah başıma gelenlere! 

Gerçekten ben, alay edenlerden idim.” 

57. Veya şöyle demesinden: 

“Eğer Allah bana hidayet etseydi, 

elbette, ben de korunup sakınanlardan olurdum.” 

58. Ya da azabı gördüğü an şöyle demesinden: 

“Benim için tekrar dönmek olsaydı, 

ben de güzel işler yapanlardan olsaydım.” 

59. Hayır öyle değil! 

Ayetlerim/delillerim sana geldi de sen onları yalanladın, 

büyüklük tasladın ve inkârcılardan oldun. 

60. KIYAMET GÜNÜ, 

Allah’a yalan isnat edenleri/uyduranları görürsün; 

onların yüzleri simsiyah kesilmiş haldedir! 

Cehennemde büyüklenenler için yer mi yok? 

61. Allah başarılarıyla korunup sakınanları kurtarır. 

Onlara bir fenalık/kötülük dokunmaz 

ve 

onlar (o gün) üzülmezler! 

 

Münafikun 

9. EY İMAN EDENLER! 

Mallarınız ve evlatlarınız, 

sizi Allah’ı zikretmekten, 

(emir ve yasakları hatırlamaktan) alıkoymasın. 

Her kim bunu yaparsa, 



işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 

10. Herhangi birinize ölüm gelip de; 

“Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, 

sadaka verip iyilerden olsam!” demeden once; 

size rızık olarak yarattığımız şeylerden, 

Allah’ın size tavsiye ettiği şekilde harcayın. 

11. Allah ölümüne izin verdiği hiçbir kimseyi asla ertelemez. 

Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 


