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ALTMIŞD0KUZUNCU SÛRE-İ CELÎLE
el-HÂKKA SÛRE-İ CELÎLESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
52 âyet-i kerîmedir.
O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle!

1- O (vukuu kesin ve) hak olan (kıyamet) ân(ı)!
2- O hak olan (kıyamet) ân(ı) nedir?
3- Sana ne bildirdi ki; o hak olan (kıyamet) ân(ı) nedir?
4- Semûd ve Âd kavimleri o (şiddetleriyle tüm âlemlere ve insanlara) darbe vuran (kıyamet)
olay(ın)ı yalanladı!
5- Semûd'a gelince; onlar haddi aşan bir vâkıayla helâk edildiler (ki o da, Cebrâîl
(Aleyhisseiâm)ın nârasıyla meydana gelen emsalsiz bir zelzeledir)!
6- Âd (kavmi) ise; şiddetli esen pek soğuk / çok gürültülü / bir fırtına ile helâke
uğratıldılar.
7- O (Rableri) onu art arda gelen yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etmişti ki;
sen orada (bulunsan,) o toplumu çarpılıp yere yıkılan kimseler olarak görürsün!
Sanki gerçekten onlar içi boş hurma kütükleri gibidir.
8- Artık onlar için hiçbir kalıntı / onlardan kalan birkişi / görebiliyor musun?
9- Firavun da, ondan önce olanlar da, o (Lût (Aleyhisselâm)ın) ters döndürülen (şehir)ler(i)
de (hep) o hatayı işleyegeldi!
10- Böylece onlar Rablerinin rasûlüne isyan ettiler, O da hemen onları fazlaca şiddetli
olan büyük bir yakalayışla yakalayıverdi!
11- (Nûh tufanında) su(, alışıla gelen) haddini aş(ıp, en yüksek dağın üzerine bile onbeş arşın
çık)tığı zaman, şüphesiz ki Biz (atalarınızın sulplerinde bulunan) sizi o akıp giden gemide
taşıdık!
12- Tâ ki onu sizin için(, yaratıcının üstün gücüne ve engin rahmetine delalet eden) büyük

bir ibret kılalım ve kavrayıcı kulaklar onu(n sizi taşıyıp tufandan kurtarma kıssasını)
muhafaza etsin!
13- Artık Sûr'un içerisine tek bir üfürülüşle (ilk defa) üfürüldüğü zaman;
14- Yer (küre) ve dağlar (ilâhî bir kudretle) taşınılıp (mekânlarından) kaldırıldığı, ardı sıra da
her ikisi tek bir darbeyle (birbirine) çarpılıp dümdüz edildiği zaman,
15- İşte meydana gelecek o (kıyamet) olay(ı) o gün vuku bulmuştur!
16- Gök de iyice yarılmıştır, (bugünkü sağlam görüntüsüne rağmen) artık işte o gün o çok
zayıftır (ve düştü düşecek bir haldedir)!
17- Melekler (yarılan sahalardan çekilme mecburiyetinde kalıp, yarılmayan cihetlere doğru
yönelmiş bir halde) onun kenarları üzeredirler! Rabbinin Arş'ını, onların da üstünde işte o
gün sekiz (melek) taşıyacaktır (ki, her birinin kulak yumuşağıyla boynu arası, yediyüz senelik
mesafe kadardır, tırnaklarıyla uylukları arası ise iki gök arası kadar uzundur).
18- İşte o gün (muhasebe için Allâh-u Te'âlâ'nın huzuruna) arz olunacaksınız ki, sizden
hiçbir sır gizli kalmayacaktır!
19- Artık o kimse ki; kitabı ona sağ eliyle verilmiştir. İşte o (sevincinden dolayı
arkadaşlarına dönüp) der ki: "Alın kitabımı okuyun (da içindeki salih amelleri görün)!
20- Şüphesiz ben hesabıma mutlaka kavuşacak biri olduğumu bilmiştim!"
21- Artık o, çok hoşnut olunan bir yaşantı içerisindedir.
22- Pek yüksek bir cennettedir ki;
23- Devşirilecek ürünleri(, yatanın bile uzanacağı derecede) pek yakındır!
24- (O gün onlara:) "Geçen (dünya) günler(in)de sunmuş bulunduğunuz (güzel) şeylere
karşılık, sıkıntısız bir şekilde yiyin için(, hazmı âsân olsun, afiyet olsun)!" (denilecektir.)
25- Ama kim ki; kitabı ona sol eliyle verilmiştir; işte o da (defterindeki kötü amelleri
gördüğünde) der ki: "Ah keşke ben; kitabım bana verilmeyeydi!
26- Hesabım nedir bilmeyeydim!
27- Ah keşke ne olaydı o (dünyada tattığım ölüm, hayatımı bitirme hususunda), kesin karar
veren bir şey olaydı (da, tekrar diriltilmeyeydim)!
28- Malım benden bir şey savuşturamadı!
29- Saltanatım(, insanlara musallat olacak hâkimiyet gücüm) / (dünyada kendisine
dayandığım) delîlim / benden kayboldu(, şimdi zelil bir halde kaldım)!"
30- (O zaman Allâh-u Te'âlâ cehennem bekçilerine buyurur ki:) "Onu yakalayın ve hemen
onu bukağılarla bağlayın!

31- Sonra onu ancak şiddetle tutuşmuş o (cehennem) ateş(in)e girdirin!
32- Sonra da onu ancak, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içerisine sokun (ki,
makatından girip ağzından çıkacak olan o zincire dizilerek azaba uğratılsın)!"
33- Çünkü gerçekten o, O çok büyük olan Allâh'a inanmamaktaydı!
34- (Âhirete inanmadığı için sevap beklentisi taşımadığından) yoksulu yedirmeye (teşebbüs
etmediği gibi, bir diğerini) de (iyiliğe) teşvik etmezdi!
35- Artık işte burada bugün onun için (kendisini himaye edecek) hiçbir yakın dost yoktur!
(Çünkü dünyadaki dostları ondan kaçacaklardır.)
36- (Cehennem ehlinin yaralarından akan) irin ve kandan başka hiçbir yiyecek de yoktur!
37- Kasten suç işleyen (kâfir)Ierden başkası onu yemeyecektir!
38- İşte görmekte olduğunuz (yer, gök ve cisimler gibi) şeylere yemin ediyorum;
39- Görmemekte olduğunuz (meleklere, ruhlara vesâir gaybî) şeylere de (kasem ediyorum
ki);
40- Muhakkak ki o (Kur'ân-ı Kerîm), elbette (Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve
Cebrail (Aleyhisselâm) gibi, Allâh katında) pek şerefli olan bir elçinin (tebliğ ettiği) sözüdür!
41- O (sizin iddia ettiğiniz gibi) asla bir şairin sözü değildir! (Aşırı inadınızdan dolayı çoğunu
inkâr etseniz de, siz bile) pek az(ına) iman (etmeye kendinizi mecbur hiss)ediyorsunuz!
42- (Bazen iddia ettiğiniz gibi o,) bir kâhin sözü de değildir! Çok az düşünüyorsunuz! (Zira
biraz kafa yorsanız, Kur'ân ifadelerinin kehânete benzer bir yönü bulunmadığını kolayca
anlayabilirsiniz.)
43- (O,) bütün âlemlerin Rabbinden indirilmiştir!
44- Eğer o (Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), tarafımızdan kendisine vahiy
gelmeksizin) Bize karşı birtakım uydurma sözler iftira edecek olsaydı,
45- Elbette onun sağ elini yakalardık,
46- Sonra da elbette onun şah damarını koparırdık!
47- Sonra da sizden hiçbiri ondan (bu infazı) engelleyici kimseler olamazdınız!
48- Muhakkak o (Kur'ân), takva sahipleri için elbette büyük bir öğüttür!
49- Gerçekten Biz içinizden kesinlikle (Kur'ân'ı) yalanlayıcılar bulunduğunu elbet
bilmekteyiz! (Dolayısıyla onlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.)
50- Şüphesiz ki o (Kur'ân), kâfirlere karşı elbette büyük bir hasret (vesilesi)dir (ki, ona
inananların sevabını gördüklerinde tarif edilemeyecek bir pişmanlığa düşeceklerdir).

51- Muhakkak ki o (Kur'ân), elbette şüphesiz gerçek olan bir haktır!
52- O halde sen O (pek büyük ve) Azîm olan Rabbinin (büyük olan) ismiyle (zikirde
bulunarak, O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ve) tesbihte bulun!
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