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Allah CC'HUN Sıfatları ve İsimleriyle İlgili Bazı Ayetler 
 
Asrımızla İlgili Bazı Ayetler 
 
İnsanın Yaradılışıyla İlgili Bazı Ayetler 

Kainatın Yaradılışıyla İlgili Bazı Ayetler  
 
Kavimlerin Ömürleri İle İlgili  Bazı Ayetler 

Kıyametin Kopuşuyla İlgili Bazı Ayetler 
 
Seçtiğim Tüm Ayetler (Orijinal) 
 
 
11. Kuran Suresi/107-Rabbinin dilemesi bir yana, gökler ve yer durdukça, orada temelli kalacaklardır. 
Rabbin, şüphesiz, her istediğini yapar. 

11. Kuran Suresi/107-(Ve) Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece orada 
kalacaklar: çünkü, dilediğini yapan (Allah')tır, senin Rabbin. 
 
11. Kuran Suresi/108-Bahtiyar olanlara gelince, onlar (da dünyada yaptıklarından ötürü) cennette 
(yaşayacak) ve Rabbin bunun aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece -bitmeyen bir 
lütfun sonucu olarak- orada kalacaklar. 
 
21. Kuran Suresi/103-Gerçekten de bunda, ahret azabından korkanlara bir ibret var; o gün, bütün 
insanların bir araya toplanacağı bir gündür ve bütün insanların hazır olacağı bir gün 
 
21. Kuran Suresi/104-O Gün gökleri sayfaları dürer gibi düreceğiz; [ve] âlemi ilk kez nasıl yarattıysak 
onu yeniden yine öyle yaratacağız; 99 gerçekleştirilmesini kendi üzerimize aldığımız bir sözdür bu: 
şüphesiz, Biz [her şeyi] yapabilecek güçteyiz!Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk 
başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu Biz yaparız. 

21. Kuran Suresi/104-Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi 
katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu Biz yaparız. 

36. Kuran Suresi/53-Tek bir çığlık kopar, hepsi, hemen huzurumuza getirilmiş olur. 

37. Kuran Suresi/ 
6- Biz yeryüzüne en yakın gökleri yıldızların güzelliğiyle süsledik, 
 
6-Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. 
 
7-ve onları her türlü bozguncu, şeytani güce karşı emin kıldık, 

7-Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 
8-(ki) onlar, (o bilinmeyeni bilmek isteyenler,) yüce sakinler topluluğuna kulak veremesinler ve her 
taraftan kovulup sürülsünler, 

8-Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. 

9-(rahmetten) yoksun kalsınlar ve (öteki dünyada) kendilerini bekleyen ebedi azaba duçar olsunlar; 

9-Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 

10-ama eğer birisi (bu bilgiden) bir kırıntı koparmayı başarırsa, (bundan dolayı) yakıcı bir alevin 
pençesine düşsün. 

http://www.dinbilim.net/ayet/AllahCC.pdf
http://www.dinbilim.net/ayet/aiba.pdf
http://www.dinbilim.net/ayet/iy.pdf
http://www.dinbilim.net/ayet/ky.pdf
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http://www.dinbilim.net/ayet/sta.pdf
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10-Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip 
eder. 

 
19-Çünkü o (alay ettikleri yeniden dirilme,) bir itham çığlığı şeklinde (aniden onların tepesinde  

19-O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 

 

39. Kuran Suresi/67-Onlar, (O'ndan başkasına kulluk edenler,) Allah hakkında doğru bir anlayışa 
sahip değiller; çünkü bütün yeryüzü, Kıyamet Günü O'nun için avuç içi kadar bir şey olacaktır, gökler 
de O'nun sağ elinde dürülmüş hale gelecek. O kudret ve egemenliğinde sınırsızdır ve onların ortak 
koştukları her şeyin kat kat üstündedir! 

39. Kuran Suresi/67-Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun 
tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından 
yüce ve münezzehtir. 
 

39. Kuran Suresi/68. (O Gün hesap) suru üflenecek; ve yerde, gökte ne varsa hepsi, Allah'ın (hariç 
tutmak) istedikleri dışında, düşüp bayılacaklar. Sonra sur yeniden üflenecek; işte o zaman (yargı 
kürsüsü önünde) duranlar (hakikati) görmeye başlayacaklar! 

69. Kuran Suresi/ 
13. O halde, [Son Saat'i gözünün önüne getir,] [hesap vakti] sûru[nun] bir tek üflemeyle ses verdiği,  

14. yeryüzü[nün] ve dağlar[ın] bir tek darbe ile yerlerinden sökülüp parçalandıkları (ânı)!  

15. İşte böyle, olup bitmesi gereken  o gün olup bitecek;  

16. ve gök yarılıp parçalanacak çünkü o Gün zayıf ve güçsüz düşecek-;  

17. ve melekler onun başlarında [duracak]; ve onların da üstünde, o Gün sekiz(i) Rabbinin kudret ve 
egemenlik tahtını taşıyacak.  

81. Kuran Suresi/ 
1. Güneş katlanıp dürüldüğünde,   

2. Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,  

3. Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,  

4. Gebe develer salıverildiğinde,  

5. Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,  

6. Denizler kaynatıldığında,  

7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,  

8. Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,  

9. "Hangi günah sebebiyle öldürüldü diye.  

10. (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,  

11. Gökyüzü sıyrılıp alındığında,  
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12. Cehennem tutuşturulduğunda,  

13. Ve cennet yaklaştırıldığında,     

14. Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.  

82. Kuran Suresi/ 
1.Gökyüzü yarıldığı zaman,  

2.Yıldızlar döküldüğü zaman,  

3.Denizler birbirine katıldığı zaman,  

4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,  

5.İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.  

6.Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?  

7.O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp,ölçülü bir biçim verdi. 
 
84. Kuran Suresi/ 
1. Gök yarıldığı, 

2. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,  

3. Yer dümdüz edildiği,  

4. İçinde bulunanları atıp boşaldığı, 

5. Ve Rabbi'ni dinleyip O'na hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).  

6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na 
varacaksın. 

 

 


