
 

ARAF SURESİ 

İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

187.SANA kıyamet saatini soruyorlar; 

 “Gelip çatması ne zamandır?” diye. 

 De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. 

 Onu vaktinde oluşturacak olan O’dur ancak. 

 O, göklere de yere de ağır gelecektir! 

 O size ansızın gelir.” 

 Sanki sen ondan haberdar imişsin de sana soruyorlar. 

 De ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır.” 

 Fakat insanların birçoğu düşünmüyor. 

 

============================================================== 

 

TAHA SURESİ 

İniş Sırası: 45 • Mushaf Sırası: 20 • Mekki Sure • 135 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

15. Kıyamet saati muhakkak gelecektir. 

 Ben onu(n gelip çatma zamanını) gizli tutuyorum, 

 ki herkes yaptığının karşılığını bulsun! 

 

============================================================== 

 

NEML SURESİ 

İniş Sırası: 48 • Mushaf Sırası: 27 • Mekki Sure • 93 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

82. Üzerlerine söz gerçekleştiği zaman, 

 onlar için yerden bir dabbe/canlı (sorgu meleği) çıkarırız; 

 bu canlı varlık onlara (inkârcılara), 

 ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler! 

 

============================================================== 

  

YUNUS SURESİ 

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 



 

44. Kesinlikle Allah hiçbir şeyle insanlara zulmetmez! 

 Ancak insanlar, kendi kendilerine zulmediyorlar. 

  

45. Onları bir araya topladığı gün sanki onlar sadece, 

 görüşüp tanıştıkları gündüzün bir saati kadar kalmış gibiler! 

 Hüsrana uğramışlardır; 

 Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayan kimseler! 

 Çünkü onlar, doğru yola gelmemişlerdi. 

   

 

============================================================== 

 

HİCR SURESİ 

İniş Sırası: 54 • Mushaf Sırası: 15 • Mekki Sure • 99 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

85. VE UNUTMA Kİ; gökleri, yeryüzünü 

 ve 

 ikisi arasında bulunan şeyleri ancak bir hesap ile yarattık. 

 Ve saat/kıyamet mutlaka gelecektir. 

 Öyleyse, onlara karşı güzel bir davranış ile davran! 

 

============================================================== 

 

LOKMAN SURESİ 

İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla  

 

33. EY İNSANLAR! 

 Rabbinizden sakının! 

 Babanın çocuğunun yükünü yüklenemeyeceği, 

 çocuğun da babasının yükünü yüklenemeyeceği o günden 

 korkun! 

 Şüphesiz, Allah’ın sözü gerçektir. 

 Öyleyse dünya hayatında aldanmayın 

 ve 

 sakın çok aldatıcı (şeytan) sizi Allah’ın affına güvendirmesin! 

 

34. Şüphesiz, kıyamet saatinin ilmi O’nun katındadır. 

 O, yağmuru indirir ve rahimlerde olanı bilir. 

 Hiç kimse yarın başına ne geleceğini bilmez. 

 Hiç kimse arzın/yeryüzünün neresinde öleceğini de bilmez. 



 Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır! 

  

============================================================== 

 

SEBE SURESİ 

İniş Sırası: 58 • Mushaf Sırası: 34 • Mekki Sure • 54 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

3. İNKÂR EDENLER, dediler ki: 

 “Kıyamet saati bize gelmez.” 

 De ki: “Hayır öyle değil! 

 Gaybı bilen Rabbime ant olsun ki, o size mutlaka gelecektir.” 

 O’ndan zerre miktarınca bir şey gizli kalmaz; 

 ne göklerde 

 ve 

 ne de yeryüzünde! 

 Ne bundan daha küçük ve ne de daha büyük bir şey yoktur ki; 

 apaçık bir kitaba yazılıyor olmasın. 

 

4. Ki, inanan 

 ve 

 salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanları ödüllendirsin. 

 İşte onlar, 

 onlar için bir bağışlanma 

 ve 

 bol bol güzel bir rızık vardır. 

 

5. Ayetlerimizi âciz bırakmak için koşuşup duranlara gelince, 

 işte bunlara da en çirkininden acıklı bir azap vardır. 

 

26. De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak. 

 Sonra, hak/gerçek ile aramızı ayıracaktır. 

 O ki, en doğru şekilde açan/ayıran ve herşeyi bilendir.” 

 

27. De ki: “Bana gösterin, 

 O’nun yanına ortaklar olarak kattıklarınızı! 

 Hayır, hayır! Aksine O Allah; üstündür, herşeye hükmedendir.” 

 

28. BİZ SENİ bütün insanlar için ancak bir müjdeci 

 ve 

 bir uyarıcı olarak gönderdik. 

 Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor. 

 

29. Diyorlar ki: 



 “Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamanmış?” 

  

30. De ki: “Sizin için bir gün olur ki; siz ondan, 

 ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alınabilirsiniz.” 

  

============================================================== 

 

ZÜMER SURESİ 

İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

67. Allah’ı, gereğince takdir edemediler/tanıyamadılar. 

 Kıyamet günü; 

 yeryüzü tamamen O’nun tasarrufundadır/emri altındadır. 

 Ve gökler de O’nun emri altındadır/kudreti ile dürülmüştür. 

 O, yaratıklara benzemez, egemenliği sınırsızdır! 

 O, onların ortak koştuklarından yücedir! 

 

68. Sûr’a üflenir, 

 göklerde veyeryüzünde kim varsa hepsi düşüp bayılır. 

 Allah’ın dilediği kimseler hariç! 

 Sonra ona bir daha üflenmiştir; 

 bir de ne göresin hepsi birden ayağa kalkmış bakıyorlar! 

  

69. Yeryüzü Rabbinin ışığı ile parıldamış, 

 (tüm yapılanların kayıtlı olduğu) kitap ortaya konmuş; 

 peygamberler ve şahitler getirilmiş, 

 aralarında adaletle hüküm verilmiştir. 

 Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. 

  

70. Herkese, yaptığının tam karşılığı verilmiştir. 

 O, onların ne yaptıklarını daha iyi bilir. 

  

============================================================== 

 

MÜMİN SURESİ 

İniş Sırası: 60 • Mushaf Sırası: 40 • Mekki Sure • 85 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla   

   

59. Kıyamet saati elbette gelecektir. 

 Bunda şüphe yoktur. 

 Fakat insanların birçoğu inanmıyor. 

 



============================================================== 

 

FUSSİLET SURESİ 

İniş Sırası: 61 • Mushaf Sırası: 41 • Mekki Sure • 54 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

   

47. Duruşma saatinin ilmi, ancak O’na havale edilir. 

 O’nun bilgisi olmaksızın meyveler kabuklarından çıkmaz, 

 hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğurmaz... 

 Allah onlara: 

 “Bana ortak koştuklarınız nerede?” diye seslendiği gün; 

 “Sana arz ederiz ki, bizden hiçbir tanık yoktur” derler. 

 

48. Önceden yalvarıp durdukları şeyler, 

 kendilerinden sapıp gitmişlerdir. 

 Kendileri için kaçıp kurtulacak bir yer olmadığını anlamışlardır! 

   

============================================================== 

 

ŞURA SURESİ 

İniş Sırası: 62 • Mushaf Sırası: 42 • Mekki Sure • 53 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

17. Kitab’ı gerçekle indiren Allah’tır ve mizanı/ölçüyü de!.. 

 Nereden bileceksin belki de saat pek yakındır? 

 

18. Ona inanmayan kimseler onun çabucak gelmesini isterler. 

 İnanan kimseler ise ondan ürperip korkarlar. 

 Bilirler ki o, şüphesiz gerçektir. 

 Haberiniz olsun saat hakkında tartışıp duran kimseler, 

 elbette uzak bir sapıklık içindedirler. 

  

============================================================== 

 

ZUHRUF SURESİ 

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

61. VE ŞÜPHESİZ o (babasız yaratılmış İsa’nın doğumu) 

 Saati (Kıyamet’in yaklaşmış olduğunu) hatırlatan 

 bir mucizedir/ilimdir. 

 O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, 



 Bana uyun, doğru yol budur. 

 

62. Sakın şeytan sizi bu yoldan alıkoymasın. 

 Çünkü o, sizin için apaçık saldırgan bir düşmandır. 

  

66. ONLAR, ille de saati mi bekliyorlar? 

 Farkında olmadıkları bir anda, 

 ansızın kendilerine gelmesini mi? 

 

67. O gün samimî dostlar birbirlerine düşmandırlar! 

 Allah’tan korkup sakınanlar hariç! 

  

84. O, gökyüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. 

 yeryüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. 

 O, bilir ve doğru hüküm/karar verendir. 

 

85. Göklerin, 

 yeryüzünün 

 ve 

 ikisi arasında bulunanların mülkü/imparatorluğu 

 kendisine ait olan Allah ne yücedir! 

 Saatin bilgisi O’nun yanındadır. 

 O’nun huzuruna döndürülürsünüz. 

  

============================================================== 

 

NAHL SURESİ 

İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

77. GÖKLERİN ve yeryüzünün gaybı Allah’a aittir. 

 Saatin işi/emri ise sadece göz kırpması gibidir. 

 Veya daha da kısadır. Şüphesiz Allah herşeye güç yetirendir!  

 

============================================================== 

 

ENBİYA SURESİ 

İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. İNSANLARIN hesapları yaklaştı, 

 oysa onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler. 

  



2. Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı/öğüdü, 

 ancak alay konusu ederler! 

 

============================================================== 

 

RUM SURESİ 

İniş Sırası: 84 • Mushaf Sırası: 30 • Mekki Sure • 60 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

11. (İNSANI) yaratan Allah sonra ona yeniden can verecektir. 

 Ve sonunda hepiniz O’nun huzuruna döndürülürsünüz. 

  

12. Kıyamet saati gelip çattığı gün suçlular ümitsizliğe düşerler. 

 

13. Allah’a koştukları ortaklardan, 

 kendilerine şefaat (şahitlik) edenler de bulunmaz! 

 Ve eski ortaklarını da inkâr eder/tanımazlar! 

  

14. Kıyamet saati gelip çattığı gün, 

 (herkesin) ne olduğu (gerçeği) ortaya çıkacaktır. 

 

============================================================== 

 

AHZAB SURESİ 

 

İniş Sırası: 90 • Mushaf Sırası: 33 • Medeni Sure • 73 Ayettir 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

63. İNSANLAR sana kıyametin vaktini soruyorlar. 

 De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” 

 Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.  

 

============================================================== 

 

MUHAMMED SURESİ 

İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

17. Allah doğru yola gidenlerin doğruluklarını artırır 

 ve 

 onlara korunma gücü bahşeder. 

 

18. İnkârcılar, 



 Saat’in kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar. 

 Şüphesiz, onun alâmetleri belirmiştir. 

 Kendilerine gelip çatınca hatırlamaları neye yarar? 

  

 

============================================================== 

 

HAC SURESİ 

İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. EY İNSANLAR! Rabbinize karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz kıyametin sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 

 

2. Onu gören her emzikli kadın, 

 emzirmekte olduğu çocuğundan geçer 

 ve 

 her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. 

 İnsanları sarhoş görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. 

 Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. 

 

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. 

8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, 

 Allah hakkında tartışır; 

 ne bir ilmi, 

 ne bir yol göstericisi, 

 ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!.. 

  

9. Kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmaya çalışır. 

 Ona dünyada bir rezillik vardır. 

 Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. 

  

10. (Ona ey insan); 

 “İşte bu, kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. 

 Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir” (denir.) 

    

============================================================== 


