
Beyyine 

6. ŞÜPHESİZ, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, 

içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. 

İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler. 

 

Enbiya 

Dersin ortssında tartıştıkları ayetleri üste aldım. 95. Ayetten sonrası için bütünlük olsun diye. Altta 95. 

Ayetten başlıyor yecüc mecücü anlatmaya. 

6. Bunlardan önce (mucizeyi görüp iman etmeyen ve) helâk ettiğimiz 

hiçbir kent halkı inanmamıştı. 

Şimdi (mucizeden dolayı) bunlar inanacaklar mı? 

 

11. OYSA BİZ, halkı zulmeden nice kentleri kırıp geçirdik! 

Onlardan sonra da, 

diğerlerini başka bir topluluk olarak inşa etmişizdir. 

12. Azabımızı hissettikleri zaman, 

hemen oradan hızlıca kaçışıyorlardı! 

13. ”Boşuna kaçmayın! 

İçinde şımartıldığınız lüks hayata ve evlerinize dönün! 

Çünkü sorgulanacaksınız.” 

14. Dediler ki: 

“Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz zulmedenlerdendik.” 

15. Bu homurdanışları sürüp giderken, 

Biz onları biçilmiş ekin gibi yaptık, sönüp gittiler 

 

95. Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının, 

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır. 

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler! 

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc seddi açıldığında; 

onlar her bir tepeden akın ederler! 

97. (Yecüc Mecüc seddinin açılışıyla) 

gerçek olan söz (kıyamet) yaklaşmıştır. 

İşte o zaman inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır: 

“Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz. 

Hayır aksine biz zalimlermişiz.” 

98. Gerçekten siz de Allah’ın dışında kulluk ettikleriniz de, 

cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. 

99. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi. 

Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır. 

100.Orada, onlar için bir inleme vardır. 

Onlar orada, hiçbir şey duymazlar. 

101.TARAFIMIZDAN, 

kendilerine bir güzellik takdir edilen kimseler, 

işte onlar, ondan (cehennemden) uzaklaştırılmışlardır. 

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). 

 

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. 

Enam 

60. Geceleyin sizi ölü (gibi) yapan/uyutan 

ve 

gündüzün ne işlediğinizi bilen O’dur. 

Sonra, bir süre tamamlansın diye sizi diriltir. 

Sonra, dönüşünüz O’nadır. 

Sonra, yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. 

 

Yasin 

48. “Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, 

bu tehdit ne zamanmış?” diyorlar. 

49. Onlar sadece tek bir çığlık bekliyorlar! 

Onlar çekişip dururlarken o (çığlık) kendilerini yakalar. 

50. Artık ne bir vasiyet edebilirler, ne de ailelerine dönebilirler. 

51. SUR’A üflenmiştir; 

bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, 

Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar. 

 

Nuh 

1. ŞÜPHESİZ Biz Nuh’u, 
“Kendilerine acı bir azap yetişmeden önce, halkını uyar” diye 
kavmine gönderdik. 
2. Dedi ki: “Ey kavmim! Ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 



3. Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana uyun ki; 
4. günahlarınızı bağışlasın ve sizi, bir süreye kadar ertelesin. 
Allah’ın emri geldiği zaman, 
kesinlikle ertelenmez, ne olurdu bilmiş olsaydınız!” 

 

Kehf 

89. SONRA yine bir yol tuttu. 

90. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, 

onu bir kavmin üzerine doğar halde buldu. 

Onlara güneşten koruyan bir siper yapmamıştık. 

91. İşte böyle! Biz onunla ilgili olan her bilgiyi kuşatmıştık. 

92. SONRA yine bir yol tuttu. 

93. Nihayet iki set arasına ulaşınca; iki setin yanında neredeyse, 

hiç söz anlamayan bir halk buldu. 

94. “Ey Zülkarneyn!” dediler. 

”Yecüc ve Mecüc bu yerde gerçekten bozgunculuk yapıyorlar. 

Onlarla bizim aramızda bir set yapman için, 

sana vergi/ücret verelim mi?” 

95. Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkânlar, 

daha hayırlıdır. 

Siz bana güç ile/işçilik ile yardım edin, 

sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım. 

96. Bana demir kütleleri getirin.” 

Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince; 

“Körükleyin” dedi. 

Nihayet o demir kütlelerini kor ateş haline sokunca, dedi ki: 

“Bana erimiş bakır getirin de onun üzerine dökeyim.” 

97. Böylelikle onu aşmayı başaramadılar, 

delmeye (de) güç yetiremediler. 

98. Dedi ki: “Bu Rabbimden bir rahmettir. 

Rabbimin sözü/tehdidi geldiği zaman onu yerle bir eder. 

Rabbimin sözü/tehdidi gerçektir.”n 

99. BİZ O GÜN bazılarını bırakmışızdır, 

dalga dalga/izdiham halinde birbirlerine giriverirler. 

Sûr’a da üflenmiştir. 

Artık onların tümünü biraraya toplamışızdır. 

100.O gün cehennemi kâfirler için açıkça göstermişizdir. 

101.Onlar ki gözleri, 
Beni hatırlatan (doğadaki) ayetleri görmek istemiyorlardı 
ve 
(okunan ayetlerimizi de) dinlemeye tahammül edemiyorlardı. 
102.YOKSA inkâr eden kimseler, 
Beni bırakıp da kullarımı evliya/dostlar edinerek, 
kurtulacaklarını mı sandılar? 
Biz cehennemi, 
inkârcılara konaklanılan/bir vatan olarak hazırladık. 
Tevbe 



38. EY İMAN EDENLER! 
Ne oldunuz ki size; 
“Allah izin verdiği için, 
size saldıranlara karşı sefere çıkın” denilince, 
yere çakılıp kaldınız. 
Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? 
Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir. 
39. Eğer Allah izin verdiği halde, 
size saldıranlara karşı sefere çıkmazsanız, 
sizi çok acıklı bir azap ile cezalandırır 
ve 
yerinize sizden başka bir toplum getirir. 
Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. 
Allah herşeye hakkıyla gücü yetendir. 


