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Kur'an-ı Kerim'de 70 adet "yevm*(e,i,u) 

l'Kıyâmet" (Kıyâmet Günü) bileşik kelimelerini 

içeren ayetler vardır. Bunlardan 69 adedi 

arasındaki 19'un katsayısı uzaklıkta olanlar 

aşağıda GA gruplarına göre gösterilmiştir. 

 

Kur'an-ı Kerim'de 47 adet "sâ'At" kelimesi 

vardır. Bunların çoğu Kıyametin kopacağı zamanı 

ifade etmek için kullanılmıştır. Bunların içinden 

bir birlerine 19'un katsayısı kadar uzaklıkta 

olanlar aşağıda GA gruplarına göre gösterilmiştir. 

 

Kur'an-ı Kerim'de 65 adet "Hayât*(i,e, ü)-

ddünya=dünya hayâtı" bileşik kelimelerini içeren 

ayetler vardır. Bunların hepsi birbirine 19'un 

katsayısı uzaklıktadırlar. Bunlar aşağıda GA 

gruplarına göre gösterilmiştir. 

 
 

 

 

Sevgili okuyucularıma bunların meallerini okumalarını 

öneriyorum. 
 

 



 

GA1 GRUBU 

 

SN473#17;    3:180:21; (GN9292; 3GA1;)    yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 3:180 - Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı 
cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. 
Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde 
boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır. 
 
SN4515#12;  46:5:13;  (GN65076;  46GA1;)  yawmi l'qiyaamati      

Elmalılı 46:5 - Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiç 
bir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık 
kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin, onların yalvarışlarından 
haberleri bile yoktur. 
 
saaAti 16:77:7(GN35398;  16GA1) 
Elmalılı 16:77 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. 
Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan 
başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 
 

saaAta 33:63:13(GN55177;  33GA1)  
Elmalılı 33:63 - İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: 
"Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet 
yakında olur." 
 

saaAta 40:59:2(GN61314;  40GA1) 
Elmalılı 40:59 - Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak gelecektir. 
Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 
 
SN587#17;   4:94:21;   (GN11800; 4GA1;)   l'Hayaati ddunyaa  

Elmalılı 4:94 - Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız 
zaman, mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren 
kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, "Sen mümin 
değilsin" demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâm'a ilk önce 
girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra Allah size lutufta bulundu. 
Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır. 
 



 

SN2008#13;  16:107:4;  (GN35873;  16GA1;)   l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 16:107 - Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını 
sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu 
hidayete erdirmez. 
 

SN4249#12;  41:31:4;   (GN62093; 41GA1;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 41:31 - "Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin 
dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her 
şey vardır." 
 

SN4530#8;   46:20:10; (GN65361;  46GA1;)  Hayaatikumu ddunyaa 

Elmalılı 46:20 - İnkâr edenler ateşe arzedilecekleri gün onlara: "Siz 
dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini 
sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız 
ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azabla 
cezalandırılacaksınız." (denir). 
 
========================================= 
GA2 GRUBU 

 

SN1572#14;  11:99:5;  (GN29870;  11GA2;)   wayawma l'qiyaamati  

Elmalılı 11:99 - Hem burada, hem de kıyamet gününde lanetle 
izlendiler. Onlara verilen bu karşı destek ne fena bir destektir! 
 
SN4118#14;  39:60:1;  (GN60232;  39GA2;)   wayawma l'qiyaamati   

Elmalılı 39:60 - Hem o kıyamet günü görürsün ki, Allah'a karşı yalan 
söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil 
mi? 
----------------------------------------------------- 
 
SN3323#17;  28:71:10;  (GN50941;  28GA2;)  yawmi l'qiyaamati    

Elmalılı 28:71 - (Resulüm!) De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer Allah 
üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, 
Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hâlâ işitmeyecek 
misiniz?" 
 
SN3324#18;  28:72:10;  (GN50960;  28GA2;)  yawmi l'qiyaamati 

Elmalılı 28:72 - De ki: "Haber verin bakayım, eğer Allah üzerinizde 
gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan 



başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâlâ 
görmeyecek misiniz?" 
 
saaAti 25:11:3(GN46609;  25GA2)  
Elmalılı 25:11 - Fakat onlar o saati (kıyameti) de yalanladılar. Biz ise 
o saati yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. 
 

saaAtu 30:55:3(GN52993;  30GA2)  
Elmalılı-orijinal 30:55 O gün ki saat gelir Kıyamet kopar, mücrimler, 
bir saatten fazla durmadıklarına yemîn ederler evvel de böyle 
çeviriliyorlardı. 
 
SN211#2;    2:204:7;   (GN3859; 2GA2;)    l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 2:204 - İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı 
hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit 
tutar. Halbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır. 
 

SN410#11;   3:117:6;   (GN8153; 3GA2;)    l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 3:117 - Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, 
kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup da mahveden 
kavurucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Allah onlara zulmetmedi. 
Fakat kendileri, kendilerine zulmediyorlar. 
 

SN919#7;    6:130:21;  (GN18546; 6GA2;)   l'Hayaatu ddunyaa   

Elmalılı 6:130 - (Allah) "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size 
âyetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi 
uyaran peygamberler gelmedi mi?" deyince onlar: "Kendi aleyhimize 
şahidiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kâfir 
olduklarına şahitlik ettiler. 
 

SN3404#3;   29:64:3;   (GN52176; 29GA2;)  l'Hayaatu ddunyaa     

Elmalılı 29:64 - Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan 
ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş 
olsalardı. 
 
========================================= 
 

 

 

 



GA3 GRUBU 

 

SN1462#18;  10:98:17;  (GN28066; 10GA3;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 10:98 - Fakat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda 
vermiş bir kasaba olsaydı? Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri 
vakit, dünya hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmış ve bir 
süre onları rahata kavuşturmuştuk. 
 

SN2479#9;   20:131:11; (GN41575; 20GA3;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 20:131 - Kâfirlerden bir kısmına, onları sınamak için dünya 
hayatının zineti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini 
geçindirdiğimiz şeye (mal ve saltanata) sakın rağbetle bakma. 
Rabbinin (ahiretteki) rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. 
 

SN2710#12;  23:37:4;  (GN44444;  23GA3;)  Hayaatunaa ddunyaa 

Elmalılı 23:37 - "Dünya hayatından başka gerçek yoktur. (Kimimiz) 
ölürüz, (kimimiz) yaşarız; bir daha diriltilecek değiliz." 
 

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

GA4 GRUBU 

 

SN2087#16;  17:58:8; (GN36959;  17GA4;)    yawmi l'qiyaamati 

Elmalılı 17:58 - Hiç bir şehir (halkı) yoktur ki, kıyamet gününden 
önce biz onu helak etmeyelim, yahut şiddetli bir azab ile 
azablandırmayalım. Bu, Kitap'ta (Levh-i Mahfuzda) yazılıdır. 
 
SN3313#7;   28:61:14;  (GN50829;  28GA4;)  yawma l'qiyaamati      

Elmalılı 28:61 - Şu halde, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, 
ardından ona kavuşan kimse, (sırf) dünya hayatının geçici zevkini 
yaşattığımız ve sonra kıyamet gününde (azab için) huzurumuza 
getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 
 
saaAti 7:187:3(GN22367;  7GA4)  
Elmalılı 7:187 - Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini 
soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam 
vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına 
göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın 
gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. 
De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu 
bilmezler. 



saaAtu 54:1:2(GN68518;  54GA4)  
Elmalılı 54:1 - Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı. 
 

saaAtu 54:46:2(GN68803;  54GA4)  
Elmalılı 54:46 - Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat 
cidden çok feci ve acıdır. 
 
SN93#17;    2:86:4;    (GN1429;  2GA4;)   l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 2:86 - Bunlar ahireti, dünya hayatına satmış kimselerdir. 
Onun için bunlardan azap hafifletilmez ve kendilerine bir yerden 
yardım da gelmez. 
 

SN219#10;   2:212:4;   (GN3975;  2GA4;)   l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 2:212 - Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi. (Onlar), 
iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler, 
kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. 
 

SN307#3;    3:14:19;   (GN6388;  3GA4;)   l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 3:14 - İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş 
yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle 
bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya 
hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin 
(ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır. 
 

SN1005#17;  7:51:7;    (GN20125; 7GA4;)   l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 7:51 - Onlar ki, dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular 
ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Onlar, bugüne kavuşacaklarını 
nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr ettilerse, biz de bugün 
onları öyle unuturuz. 
 

SN1387#19;  10:23:18;  (GN26870; 10GA4;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 10:23 - Sonra Allah onları oradan kurtarır, kurtulur kurtulmaz 
yeryüzünde çeşitli taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar taşkınlığınız sırf 
kendi zararınızadır. Şu değersiz dünya hayatının bir süre tadını 
çıkarınız, sonra nasıl olsa dönüp bize geleceksiniz. Biz de bütün 
yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz. 
 

 

 

 

 



SN1428#3;   10:64:4;   (GN27535; 10GA4;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 10:64 - Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da 
müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en 
büyük kurtuluştur. 
 
SN2706#8;   23:33:12;  (GN44407; 23GA4;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 23:33 - Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı 
yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kodaman 
güruh dedi ki: "Bu dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin 
yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer." 
 

SN3561#8;   33:28:9;   (GN54477; 33GA4;)  l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 33:28 - Ey peygamber! Hanımlarına şöyle söyle: "Eğer dünya 
hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi gelin, sizi donatayım ve 
güzellikle bırakıp salıvereyim. 
 

SN5095#3;   57:20:35;  (GN69962; 57GA4;)  l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 57:20 - Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs 
ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından 
ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin 
hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. 
Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya 
hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 
 
========================================= 
GA5 GRUBU 

 

SN478#3;     3:185:19; (GN9391; 3GA5;)    l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 3:185 - Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz 
size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp 
cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, 
aldatıcı zevkten başka birşey değildir. 
 

SN986#17;   7:32:17;   (GN19746; 7GA5;)   l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 7:32 - De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve 
tertemiz rızıkları kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, bu dünya 
hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara 
mahsustur". İşte böylece biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun 
açıklıyoruz. 
 

 



SN3365#2;   29:25:11;  (GN51609; 29GA5;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 29:25 - (İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya 
hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar 
edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi 
tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer 
cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur." 
 
SN4813#6;   53:29:10;  (GN68329;  53GA5;)   l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 53:29 - Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya 
hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. 
 
============================================================ 

GA6 GRUBU 

 

SN580#10;    4:87:8;   (GN11577; 4GA6;)    yawmi l'qiyaamati  

Elmalılı 4:87 - Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet 
gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. 
Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? 
 
SN1928#9;   16:27:2; (GN34624;  16GA6;)    yawma l'qiyaamati   

Elmalılı 16:27 - Sonra kıyamet günü Allah, O kâfirleri rezil rüsvay 
edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı düşman 
kesildiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar: 
"Şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir." diyeceklerdir. 
 
SN3528#13;  32:25:6; (GN53928;  32GA6;)    yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 32:25 - Şimdi ihtilafa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz ki 
Rabbin kıyamet günü aralarında ayırıcı hükmü verecektir. 
 
SN4125#2;   39:67:9;  (GN60312;  39GA6;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 39:67 - Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer 
kıyamet günü O'nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. 
O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. 
 
SN4317#4;   42:45:20;  (GN63181;  42GA6;)  yawma  l'qiyaamati     

Elmalılı 42:45 - Sen, onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, 
göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını 
görürsün, iman edenler de: "Gerçekten zarara uğrayanlar hem 
kendilerine hem de ailelerine kıyamet günü yazık etmiş olan 



kimselerdir." diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap 
içerisindedirler. 
 
saaAti 25:11:7(GN46613;  25GA6)  
Elmalılı 25:11 - Fakat onlar o saati (kıyameti) de yalanladılar. Biz ise 
o saati yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. 
 

saaAtu 45:32:15(GN64948  45GA6)  
Elmalılı 45:32 - Allah'ın vaadi gerçektir. "O kıyâmetin geleceğinde 
şüphe yoktur." denildiğinde "Kıyamet nedir bilmiyoruz." Yalnız bir 
zandan ibârettir sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok." 
derdiniz. 
 

saaAtu 54:46:4(GN68805;  54GA6) 
Elmalılı 54:46 - Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat 
cidden çok feci ve acıdır. 
 
SN1488#6;   11:15:4;   (GN28487; 11GA6;)  l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 11:15 - Her kim dünya hayatını ve güzelliklerini isterse biz 
onlara amellerinin karşılığını orada tamamen öderiz. Bu hususta 
kendilerine bir densizlik yapılmaz. 
 

SN1753#5;   14:3:3;    (GN32876; 14GA6;)  l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 14:3 - Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih 
ederler, (insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini 
isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. 
 

SN2420#7;   20:72:18;  (GN40894; 20GA6;)  l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 20:72 - (İman eden sihirbazlar şöyle) dediler: "Bize gelen bu 
açık mucizeler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih edemeyiz. Ne 
hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatına 
hükmedebilirsin." 
 

SN2824#12;  24:33:38; (GN45739;  24GA6;) l'Hayaati ddunyaa     

Elmalılı 24:33 - Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile 
kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin 
altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak 
isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri 
için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah'ın size 
vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici 



menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen 
cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, 
bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok 
bağışlayıcı ve merhametlidir. 
 

SN3665#17;  35:5:10;  (GN56265;  35GA6;) l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 35:5 - Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi 
muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o 
aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. 
 
========================================= 
GA7 GRUBU 

 

SN2091#1;   17:62:10;  (GN37038;  17GA7;)  yawmi l'qiyaamati      

Elmalılı 17:62 - (Yine İblis) dedi ki: "Şu benden üstün kıldığını 
gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar 
ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına 
alacağım." 
 
SN2530#3;   21:47:4; (GN42149;  21GA7;)    liyawmi l'qiyaamati    

Elmalılı 21:47 - Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir 
kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler 
olarak da biz kâfiyiz. 
 
SN3293#6;   28:41:6;  (GN50509;  28GA7;)   wayawma l'qiyaamati  

Elmalılı 28:41 - Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü 
onlar yardım görmeyeceklerdir. 
 
SN4258#2;   41:40:18;  (GN62232;  41GA7;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 41:40 - Âyetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkâra 
sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha 
hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? 
İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah, yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. 
 
SN5111#19;  58:7:41;  (GN70326;  58GA7;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 58:7 - Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor 
musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka 
O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. 
Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar 



mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını 
haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. 
 
saaAtan 10:45:7(GN27253;  10GA7)  

Elmalılı 10:45 - Allah'ın onları haşredip toplayacağı günde, 
sanki onlar dünyada gündüz bir parça kalmışlar da 
aralarında tanışmışlar gibi olacak. Allah'ın huzuruna 
çıkacaklarına inanmamış ve doğru yolu tutmamış olanlar hiç 
şüphesiz en büyük ziyana uğramış olacaklar. 

saaAta 41:50:14(GN62403;  41GA7) 
Elmalılı 41:50 - Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan 
sonra, biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, O: "Bu 
benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum, 
Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka O'nun yanında 
benim için daha güzel şeyler vardır" der. Biz o inkâr edenlere 
yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara ağır bir 
azap tattıracağız. 

saaAta 15:85:10(GN34245;  15GA7)  
Elmalılı 15:85 - Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak 
ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey 
Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele 
et. 
 
SN92#16;    2:85:37;   (GN1413;  2GA7;)   l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 2:85 - Sonra sizler öyle kimselersiniz ki, kendilerinizi 
öldürüyorsunuz ve sizden olan bir grubu diyarlarından 
çıkarıyorsunuz, onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık güdüyor ve bu 
konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz, şayet size esir olarak 
gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Halbuki yurtlarından 
çıkarılmaları size haram kılınmış idi. Yoksa siz kitabın bir kısmına 
inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle 
yapanlar, netice olarak dünya hayatında perişanlıktan başka ne 
kazanırlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah, 
yaptıklarınızdan gafil değildir. 
 

SN1106#4;   7:152:11;  (GN21705; 7GA7;)   l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 7:152 - Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir 
gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, 
iftiracıları böyle cezalandırırız. 



 

SN1733#4;   13:26:8;   (GN32497; 13GA7;)  bil'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 13:26 - Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. 
Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa düna hayatı ahiret 
hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. 
 

SN1777#10;  14:27:8;   (GN33333; 14GA7;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 14:27 - Allah, iman edenleri, dünya hayatında da, ahirette de 
sağlam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptırır ve Allah, dilediğini 
yapar. 
 

SN3502#6;   31:33:26;  (GN53587;  31GA7;)   l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 31:33 - Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden 
korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına 
hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi 
gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı 
şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. 
 

SN4234#16;  41:16:12;  (GN61890; 41GA7;)  l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 41:16 - Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik 
azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga 
gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara 
yardım da edilmeyecektir. 
 

SN5964#17;  87:16:3;   (GN76653; 87GA7;)    l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 87:16 - Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 
 
========================================= 
GA8 GRUBU 

 

SN634#7;     4:141:28;   (GN12757; 4GA8;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 4:141 - Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah tarafından 
size bir zafer nasip olursa: "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. 
Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa: (Bu defa da onlara): "Size 
üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Allah, 
kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin 
aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. 
 
SN986#17;    7:32:20;   (GN19749;  7GA8;)  yawma l'qiyaamati      

Elmalılı 7:32 - De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve 
tertemiz rızıkları kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, bu dünya 



hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara 
mahsustur". İşte böylece biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun 
açıklıyoruz. 
 
SN2604#1;   22:9:12;  (GN42986;  22GA8;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 22:9 - Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük 
taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet 
gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız. 
 
SN3365#2;   29:25:14;  (GN51612;  29GA8;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 29:25 - (İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya 
hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar 
edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi 
tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer 
cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur." 
 
SN602#13;   4:109:6;   (GN12130; 4GA8;)   l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 4:109 - Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz 
(diyelim). Peki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim 
savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır? 
 

SN1452#8;   10:88:11;  (GN27900; 10GA8;)  l'Hayaati ddunyaa        

Elmalılı 10:88 - Musa dedi: "Ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve 
adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve bol bol 
servet verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey 
Rabbimiz! Onların mallarını sil süpür ve kalblerine sıkıntı düşür. 
Çünkü onlar o acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler." 
 

SN2168#2;   18:28:17;  (GN38179; 18GA8;)  l'Hayaati ddunyaa     

Elmalılı 18:28 - Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine 
yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü 
isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil 
kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan 
kimseye uyma. 
 

SN4184#4;   40:51:7;   (GN61226; 40GA8;)  l'Hayaati ddunyaa     

Elmalılı 40:51 - Biz peygamberimize ve inananlara hem dünya 
hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde (kıyamette) 
elbette yardım ederiz. 
 

 



SN4357#6;   43:32:10;  (GN63639; 43GA8;)  l'Hayaati ddunyaa   

Elmalılı 43:32 - Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim 
ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz 
taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir 
kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti 
onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. 
 
SN4508#5;  45:35:8;  (GN64988;  45GA8;)  l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 45:35 - Bunun sebebi şudur; Siz Allah'ın âyetlerini alaya 
aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar, ateşten 
çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul 
edilmeyecektir. 
 
========================================= 
GA9 GRUBU 

 

SN92#16;     2:85:39;    (GN1415; 2GA9;)   wayawma l'qiyaamati   

Elmalılı 2:85 - Sonra sizler öyle kimselersiniz ki, kendilerinizi 
öldürüyorsunuz ve sizden olan bir grubu diyarlarından 
çıkarıyorsunuz, onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık güdüyor ve bu 
konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz, şayet size esir olarak 
gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Halbuki yurtlarından 
çıkarılmaları size haram kılınmış idi. Yoksa siz kitabın bir kısmına 
inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle 
yapanlar, netice olarak dünya hayatında perişanlıktan başka ne 
kazanırlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah, 
yaptıklarınızdan gafil değildir. 
 
SN1424#18;  10:60:8;  (GN27464;  10GA9;)   yawma l'qiyaamati     

Elmalılı 10:60 - Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne 
sanıyorlar? Allah, insanlara çok ihsanda bulunmuştur, lâkin insanların 
çoğu şükretmezler. 
 
SN1457#13;  10:93:19; (GN27996;  10GA9;)   yawma l'qiyaamati      

Elmalılı 10:93 - Gerçekten İsrailoğulları'nı çok güzel bir yurda 
yerleştirdik ve onlara hoş nimetlerden rızıklar verdik. Anlaşmazlığa 
düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki, 
Rabbin, o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında 
hüküm verecektir. 
 



SN1533#13;  11:60:6;  (GN29250;  11GA9;)   wayawma l'qiyaamati      

Elmalılı 11:60 - Hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde bir 
lânetle izlendiler. Bilin ki, Âd kavmi, gerçekten Rablerini inkâr ettiler. 
Yine bilin ki, Hud'un kavmi olan Âd, defolup gittiler. 
 
SN2042#9;   17:13:9; (GN36356;  17GA9;)    yawma l'qiyaamati      

Elmalılı 17:13 - Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet 
günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. 
 
SN2345#8;   19:95:3;  (GN40251;  19GA9;)   yawma l'qiyaamati         

Elmalılı 19:95 - Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek 
başına çıkacaktır. 
 
saaAta 18:36:3(GN38313;  18GA9)  

Elmalılı 18:36 - "Kıyametin kopacağını da zannetmem. Şayet 
Rabbimin huzuruna götürürlürsem, muhakkak orada bundan 
daha hayırlı bir sonuç bulurum". 

saaAtan 34:30:8(GN55793;  34GA9)  
Elmalılı 34:30 - De ki: "Size vaad edilen öyle bir gündür ki, 
ondan ne bir an(saaAt) geri kalabilirsiniz, ne de ileri 
geçebilirsiniz." 

 
========================================= 
GA10 GRUBU 

 

SN1571#13;  11:98:3;  (GN29859;  11GA10;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 11:98 - Kıyamet günü, kavminin önüne düşer. Artık o bunları 
ateşe götürmüştür. O varılan yer, ne kötü bir yerdir. 
 
SN1926#7;   16:25:4; (GN34590;  16GA10;)   yawma l'qiyaamati        

Elmalılı 16:25 - Bunu söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi 
günahlarını tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden 
saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da 
yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür! 
 
SN4490#6;   45:17:19;  (GN64724;  45GA10;) yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 45:17 - Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat 
onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve 



düşmanlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa 
düştükleri şeylerde, kıyâmet günü aralarında hükmedecektir. 
 
SN1733#4;   13:26:11;  (GN32500; 13GA10;) l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 13:26 - Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. 
Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı 
ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. 
 

SN3331#6;  28:79:9;  (GN51101;  28GA10;)    l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 28:79 - Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. 
Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim 
de olsaydı. Hakikat şu ki o, çok büyük devlet sahibidir" dediler. 
 

SN5095#3;   57:20:3;   (GN69930; 57GA10;) l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 57:20 - Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs 
ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından 
ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin 
hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. 
Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya 
hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 
 
========================================= 
GA11 GRUBU 

 

SN2245#3;   18:105:12; (GN39246;  18GA11;) yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 18:105 - İşte onlar, Rabblerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna 
çıkacaklarını inkâr etmişlerdir de bu yüzden iyilik altında yaptıkları 
bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir 
ölçü tutturmayız. 
 
SN2472#2;   20:124:10; (GN41488;  20GA11;) yawma l'qiyaamati         

Elmalılı 20:124 - Her kim de benim zikrimden (Kur'ân'dan) yüz 
çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü 
kör olarak haşrederiz. 
 
SN5552#4;   75:1:3;  (GN74890; 75GA11;)    biyawmi l'qiyaamati   

Elmalılı 75:1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 
 
saaAti 33:63:4(GN55168;  33GA11)  
Elmalılı 33:63 - İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: 



"Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet 
yakında olur." 
 

saaAta 22:7:2(GN42951;  22GA11) 
Elmalılı 22:7 - Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah 
bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. 
 

saaAtu 6:31:10(GN16731; 6GA11)  
Elmalılı 6:31 - Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten 
hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar, 
günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler: "Dünyada 
yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize!" Bakın yüklendikleri 
günah ne kötüdür! 
 

saaAtu 6:40:9(GN16902; 6GA11)  
Elmalılı 6:40 - De ki: "Kendinizi hiç düşündünüz mü, Allah'ın azabı 
size gelse veya kıyamet vakti gelse, Allah'tan başkasına mı 
yalvarırsınız? Eğer sözünde doğru kimselerseniz cevap verin". 
 
SN821#4;    6:32:2;   (GN16750; 6GA11;)     l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 6:32 - Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey 
değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. 
Aklınızı kullanmaz mısınız? 
 

SN1273#19;  9:38:18;  (GN24654;  9GA11;)    bil'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 9:38 - Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda 
cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa 
ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya 
hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir. 
 
========================================= 
GA12 GRUBU 

 

SN2448#16;  20:100:6; (GN41242;  20GA12;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 20:100 - Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet günü 
bir günah yüklenecektir. 
 
SN4089#4;   39:31:3;  (GN59805;  39GA12;)  yawma l'qiyaamati         



Elmalılı 39:31 - Sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin 
huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. 
 
SN4105#1;   39:47:16;  (GN60052;  39GA12;) yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 39:47 - Eğer bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı da 
beraber o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet günü azabın kötülüğünden 
kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ancak ne var ki, hiç 
hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılır. 
saaAta 20:15:2(GN40387;  20GA12)  
Elmalılı 20:15 - Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini 
gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün. 
saaAta 42:17:10(GN62769;  42GA12) 
Elmalılı 42:17 - Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, 
belki de kıyamet saati yakındır! 
saaAti 22:1:8(GN42819;  22GA12)  
Elmalılı 22:1 - Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet 
gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 
saaAtu 30:14:3(GN52395;  30GA12)  
Elmalılı 30:14 - Kıyamet saatinin gelip çattığı gün varya, o gün 
(inananlarla inanmayanlar) ayrılırlar. 
saaAtu 40:46:8(GN61154;  40GA12)  
Elmalılı 40:46 - Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet 
kopacağı gün de: "Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!" 
(denilecektir). 
saaAta 43:66:4(GN63985;  43GA12) 
Elmalılı 43:66 - Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin 
başlarına gelmesini mi bekliyorlar? 
 
SN2244#2;  18:104:5;  (GN39228; 18GA12;)   l'Hayaati ddunyaa     

Elmalılı 18:104 - Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. 
Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. 
 

SN5750#12; 79:38:2;   (GN75784  79GA12;)   l'Hayaata ddunyaa      

Elmalılı 79:38 - Ve dünya hayatını tercih etmişse. 
 
========================================= 
GA13 GRUBU 

 

SN219#10;    2:212:13;   (GN3984; 2GA13;)  yawma l'qiyaamati     



Elmalılı 2:212 - Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi. (Onlar), 
iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler, 
kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. 
 
SN370#9;     3:77:21;   (GN7480; 3GA13;)   yawma l'qiyaamati     

Elmalılı 3:77 - Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya 
satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet 
günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları 
temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır. 
 
SN478#3;     3:185:8;   (GN9380; 3GA13;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 3:185 - Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz 
size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp 
cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, 
aldatıcı zevkten başka birşey değildir. 
 
SN683#18;    5:14:18;   (GN13883; 5GA13;)  yawmi l'qiyaamati     

Elmalılı 5:14 - "Biz hıristiyanız" diyenlerden de söz almıştık. Onlar da 
kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların 
arasına, kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne 
yapmış olduklarını onlara - elbette haber verecektir. 
 
SN2025#11;  16:124:12; (GN36113; 16GA13;)  yawma l'qiyaamati              

Elmalılı 16:124 - Cumartesi günü (avlanmamak), ancak onda ihtilafa 
düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin onların ihtilaf edip durdukları 
şeyler hakkında kıyamet günü, aralarında elbette hükmünü 
verecektir. 
 
SN2126#17;  17:97:15;  (GN37519; 17GA13;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 17:97 - Allah kime hidayet verirse, o doğru yoldadır. Kimi de 
hidayetten uzak tutarsa, artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir 
yardımcı bulamazsın. Ve biz, o kâfirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve 
sağır oldukları halde, yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. 
Varacakları yer cehennemdir; ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. 
 
SN5310#9;   68:39:7;  (GN73334;  68GA13;)  yawmi l'qiyaamati  

Elmalılı 68:39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin 
lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli 
kesin sözler mi var? 
 



saaAta 47:18:4(GN65924;  47GA13) 
Elmalılı 42:18 - O'na inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini 
istiyorlar. İnananlar ise O'ndan korkarlar ve O'nun hak olduğunu 
bilirler. İyi bilin ki, kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir 
sapıklık içindedirler. 
saaAti 42:18:19(GN62789;  42GA13)  
Elmalılı 42:18 - O'na inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini 
istiyorlar. İnananlar ise O'ndan korkarlar ve O'nun hak olduğunu 
bilirler. İyi bilin ki, kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir 
sapıklık içindedirler. 
 
========================================= 
GA14 GRUBU 

 

SN120#6;     2:113:26;   (GN2009;  2GA14;) yawma l'qiyaamati   

Elmalılı 2:113 - Yahudiler dediler ki, "Hıristiyanlar birşey üzerinde 
değiller", Hristiyanlar da "Yahudiler bir şey üzerinde değiller" dediler. 
Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle 
onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah, ihtilafa 
düştükleri bu gibi şeylerde, kıyamet günü aralarında hüküm 
verecektir. 
 
SN602#13;    4:109:12;   (GN12136; 4GA14;) yawma l'qiyaamati            

Elmalılı 4:109 - Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz 
(diyelim). Peki kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim 
savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır? 
 
SN1121#19;   7:167:7;   (GN22054; 7GA14;)  yawmi l'qiyaamati   

Elmalılı 7:167 - O Vakit Rabbin işte şu ahdi ilan edip bildirdi ki: 
Kıyamet gününe kadar onlara en kötü muameleyi yapacak olan 
kimseleri başlarına gönderecektir. Muhakkak ki, Rabbin hızla 
cezalandırandır ve yine muhakkak ki O, çok affedici, çok 
merhametlidir. 
 
SN2689#10;  23:16:3;  (GN44189; 23GA14;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 23:16 - Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar 
diriltileceksiniz. 
 
SN3674#7;   35:14:11;  (GN56463; 35GA14;)  wayawma l'qiyaamati  



Elmalılı 35:14 - Kendilerine dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler 
bile size cevabını veremezler. Kıyamet günü de kendilerini Allah'a 
ortak koştuğunuzu inkâr ederler. Sana her şeyden haberdar olan 
(Allah) gibi bir haber veren olmaz. 
 
saaAti 79:42:3(GN75805; (79GA14) 
*Elmalılı 79:42 - Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye. 
saaAti 43:61:3(GN63930;  43GA14)  
*Elmalılı 43:61 - Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin 
yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye 
düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur. 
saaAtan 7:34:9(GN19793;  7GA14)  

Elmalılı 7:34 - Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel 
geldiğinde, ne bir ân(saaAt) erteleyebilirler, ne de öne 
alabilirler. 

saaAtu 22:55:10(GN43714;  22GA14)  
Elmalılı 22:55 - İnkâr edenler de, kendilerine ansızın kıyamet 
gelinceye veya akîm (kısır) bir günün azabı gelinceye kadar, 
Kur'ân'dan şüphe etmekte devam edip giderler. 
saaAtu 45:27:7(GN64880;  45GA14)  
Elmalılı 45:27 - Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyâmetin 
kapacağı gün varya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana 
düşecekler. 
 
SN2185#19;  18:45:4;   (GN38432; 18GA14;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 18:45 - Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini 
ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su 
sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine 
karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur 
gider. Allah her şeye muktedirdir. 
 

SN4360#9;   43:35:7;   (GN63683; 43GA14;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 43:35 - Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların 
bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici 
menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva 
sahipleri içindir. 
 

SN4497#13; 45:24:5;  (GN64823;  45GA14;)  Hayaatunaa ddunyaa 



Elmalılı 45:24 - Hem müşrikler dediler ki: "Hayat, ancak bu dünya 
hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman 
yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. 
Onlar, sadece böyle zannederler. 
 
========================================= 
GA15 GRUBU 

 

SN348#6;     3:55:21; (GN7121;  3GA15;)    yawmi l'qiyaamati    

Elmalılı 3:55 - O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni 
öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan 
temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin 
üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz 
hususlarda aranızda hükmedeceğim." 
 
SN705#2;     5:36:17; (GN14360;  5GA15;)   yawmi l'qiyaamati             

Elmalılı 5:36 - Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkâr 
edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için 
hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için 
can yakıcı bir azap vardır. 
 
SN1126#5;    7:172:20;  (GN22169;  7GA15;) yawma l'qiyaamati   

Elmalılı 7:172 - Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki 
zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?" dediği vakit, "pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz" 
dediler. (Bunu) kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu." 
demeyesiniz diye (yapmıştık). 
 
SN2664#4;   22:69:4;  (GN43905;  22GA15;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 22:69 - Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü 
Allah aranızda hükmünü verecektir. 
 
SN3353#9;   29:13:7;  (GN51429;  29GA15;)  yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 29:13 - (Fakat gerçek şu ki) elbette kendi yüklerini, kendi 
yükleriyle birlikte nice yükleri (başkalarını saptırmanın vebalini) 
taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka 
sorguya çekileceklerdir. 
 
SN4082#16;  39:24:6;  (GN59732;  39GA15;)  yawma l'qiyaamati  



Elmalılı 39:24 - O halde kıyamet günü zalimlere: "Tadın bakalım 
kazanıp durduklarınızı!" denilirken, o kötü azabdan yüzü ile 
korunacak kimse ne olur? 
 
SN567#16;   4:74:7;   (GN11263; 4GA15;)  l'Hayaata ddunyaa 

Elmalılı 4:74 - O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı 
karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah 
yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da 
biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz. 
 

 

SN1388#1;   10:24:3;   (GN26881; 10GA15;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 10:24 - Dünya hayatının misali şöyledir: Gökten indirdiğimiz 
su ile, insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. 
Nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini 
ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün, ona 
emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki 
bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. Düşünen 
bir kavim için âyetlerimizi işte böyle açıklarız. 
 

SN4308#14;  42:36:6;   (GN63057; 42GA15;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 42:36 - Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının 
geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlar ise iman edip sadece 
Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 
 
========================================= 
GA16 GRUBU 

 

SN652#6;     4:159:10; (GN13069; 4GA16;)   wayawma l'qiyaamati   

Elmalılı 4:159 - Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce 
ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik 
edecektir. 
 
SN1993#17;  16:92:27; (GN35660; 16GA16;)   yawma l'qiyaamati      

Elmalılı 16:92 - Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) 
daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası 
yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya 
çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla imtihan eder ve 
şüphesiz hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü size mutlaka 
açıklayacaktır. 



 
SN2924#17;  25:69:4;  (GN47269; 25GA16;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 25:69 - Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış 
olarak temelli kalır. 
 
SN3294#7;   28:42:6;  (GN50518;  28GA16;)  wayawma l'qiyaamati    

Elmalılı 28:42 - Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar, kıyamet 
gününde de kötülenmişler arasındadır. 
 
SN5557#9;   75:6:3;     (GN74914; 75GA16;) yawmu l'qiyaamati    

Elmalılı 75:6 - O kıyamet günü ne zaman? diye sorar. 
 
========================================= 
GA17 GRUBU 

 

SN4073#7;   39:15:13;  (GN59563;  39GA17;) yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 39:15 - "Siz de O'ndan başka dilediğinize kul olun." De ki: 
"Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına 
ziyan edenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur." 
 
SN4499#15;  45:26:9;  (GN64864;  45GA17;)  yawmi l'qiyaamati               

Elmalılı 45:26 - (Ey Muhammed!) De ki: "Allah sizi diriltir. Sonra sizi 
o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde 
(diriltip) bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. 
 

saaAtan 10:49:20(GN27320;  10GA17)  
Elmalılı 10:49 - De ki, "Ben, Allah'ın dilediğinin dışında kendi 

kendime ne bir zarar ne bir fayda verebilirim". Her ümmetin bir eceli 
vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an(saaAt) geri, ne bir an ileri 
gidebilirler. 
saaAtu 30:12:3(GN52381;  30GA17)  
Elmalılı 30:12 - Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi 
keserler. 
saaAti 31:34:5(GN53597;  31GA17)  
Elmalılı 31:34 - Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. 
Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, 
renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını 
bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki 
Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. 



saaAtu 45:32:7(GN64940;  45GA17)  
Elmalılı 45:32 - Allah'ın vaadi gerçektir. "O kıyâmetin geleceğinde 
şüphe yoktur." denildiğinde "Kıyamet nedir bilmiyoruz." Yalnız bir 
zandan ibârettir sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok." 
derdiniz. 
 

SN859#4;    6:70:8;   (GN17402; 6GA17;)  l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 6:70 - Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini 
dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Ve hiçbir kimsenin 
kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için 
Allah'tan başka hiç bir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'ân ile 
hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse, 
kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake 
uğratılmışlardır. Onlar için, inkâr ettiklerinden dolayı kaynar bir 
içecek ve can yakıcı bir azab vardır. 
 

SN1273#19;  9:38:24;   (GN24660; 9GA17;)  l'Hayaati ddunyaa        

Elmalılı 9:38 - Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda 
cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa 
ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya 
hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir. 
 

SN1290#17;  9:55:12;   (GN24964; 9GA17;)  l'Hayaati ddunyaa  

Elmalılı 9:55 - Onların malları da, evlatları da sakın seni 
imrendirmesin. Bu olsa olsa, Allah'ın onları dünya hayatında bu gibi 
şeylerle azaba uğratmasından ve canlarının kâfir olarak çıkmasını 
murat etmiş olmasından başka birşey değildir. 
 

SN1371#3;   10:7:7;    (GN26541; 10GA17;) bil'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 10:7 - Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup 
onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden gafil olanlar da vardır 
muhakkak. 
 

SN1741#12;  13:34:4;   (GN32678; 13GA17;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 13:34 - Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı 
ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur. 
 
========================================= 
GA18 GRUBU 

 

SN181#10;    2:174:23;    (GN3153; 2GA18;) yawma l'qiyaamati  



Elmalılı 2:174 - Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla 
biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey 
yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini 
temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. 
 
SN733#11;    5:64:32;    (GN15028; 5GA18;) yawmi l'qiyaamati               

Elmalılı 5:64 - Yahudiler, "Allah'ın eli çok sıkıdır" dediler. Söyledikleri 
söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine 
Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbinden sana 
indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz, onların 
aralarına tâ kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman 
savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar 
yeryüzünde bozğunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları 
sevmez. 
 
SN801#3;     6:12:15;    (GN16434; 6GA18;) yawmi l'qiyaamati    

Elmalılı 6:12 - De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" 
"Allah'ındır" de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi, 
varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama 
kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. 
 
SN2612#9;   22:17:15; (GN43110; 22GA18;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 22:17 - Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiîler 
(yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah'a) eş 
koşanlar (yok mu?) Allah, kıyamet günü bunların arasını şüphesiz 
ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. 
 
SN5153#4;   60:3:6;  (GN71154;  60GA18;)   yawma l'qiyaamati  

Elmalılı 60:3 - Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda 
vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. 
 
saaAta 18:21:10(GN38037;  18GA18)  
Elmalılı 18:21 - Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki, 
öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe 
edilemeyeceğini bildirmek için, öylece şehir halkına buldurduk. Onları 
mağarada bulanlar, aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki: 
"Üstlerine bir bina (kilise) yapın. Bununla beraber Rableri, onları 
daha iyi bilir." Sözlerinde üstün gelen müminler: "Üzerlerine 
muhakkak bir mescid yapacağız." dediler. 



saaAta 19:75:18(GN40108;  19GA18)  
Elmalılı 19:75 - Onlara de ki: "Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona 
mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. Nihayet 
kendilerine vaad edilen azabı, yahut kıyamet günü cehennemi 
gördükleri vakit, artık bilecekler kimin mevkii daha fena ve 
yardımcıları daha zayıfmış. 
 
SN2186#1;   18:46:4;   (GN38455; 18GA18;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 18:46 - Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Bakî 
kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, 
ümid yönünden de daha hayırlıdır. 
 

SN4084#18;  39:26:5;   (GN59754; 39GA18;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 39:26 - Allah, onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret 
azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi! 
 
========================================= 
GA19 GRUBU 

 

SN454#17;    3:161:11;   (GN8949; 3GA19;)  yawma l'qiyaamati        

Elmalılı 3:161 - Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi (devlet-
millet malını aşırması) yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette 
bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra 
da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa 
da uğramazlar. 
 
SN2449#17;  20:101:5; (GN41249; 20GA19;)   yawma l'qiyaamati       

Elmalılı 20:101 - Devamlı o azabın altında kalacaklar. Kıyamet günü 
onlar için, bu ne fena bir yüktür! 
 
saaAtan 16:61:21(GN35112;  16GA19) 

Elmalılı 16:61 - Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden 
hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı 
bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte kadar erteler. 
Müddetleri (ecelleri) geldiği zaman, onu ne bir saat 
erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. 

saaAti 21:49:7(GN42180;  21GA19)  
Elmalılı 21:49 - Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar, 
kıyamet saatinden de titrerler. 
 



SN3312#6;   28:60:6;   (GN50806; 28GA19;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 28:60 - Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve 
debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 
Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi? 
 

SN3313#7;   28:61:10;  (GN50825; 28GA19;) l'Hayaati ddunyaa 

Elmalılı 28:61 - Şu halde, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, 
ardından ona kavuşan kimse, (sırf) dünya hayatının geçici zevkini 
yaşattığımız ve sonra kıyamet gününde (azab için) huzurumuza 
getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 
 

SN4172#11; 40:39:5;  (GN61047;  40GA19;)  l'Hayaatu ddunyaa 

Elmalılı 40:39 - "Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir 
menfaatten ibarettir. Ahiret ise durulacak karar yurdudur." 
 

 

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


