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)

7. Kuran Suresi/
54. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istiva eden, geceyi, durmadan
kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda
yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne
yücedir!
10. Kuran Suresi/
3. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek
arşa istiva eden Allah'dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O
halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?
11. Kuran Suresi/
7. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken,
gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak
diriltileceksiniz" desen, kafir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler.
18. Kuran Suresi/
7. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi
dünyanın kendine mahsus bir ziynet yaptık.
21. Kuran Suresi/
30.PEKİ, hakkı inkara şartlanmış olan bu insanlar, göklerin ve yerin [başlangıçta] bir tek bütün
olduğunu ve Bizim sonradan onu ikiye ayırdığımızı ve yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı
görmüyorlar mı? Hâlâ inanmayacaklar mı?
30-İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı
şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?
30-İnkar edenler, gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana
getirdiğimizi bilmezler mi? İnanmıyorlar mı?

31.Ve [görmüyorlar mı ki,] onları sarsmasın diye arz üzerine sapasağlam dağlar yerleştirdik; ve
kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler açtık;
32.ve göğü güvenli bir kubbe, bir çatı olarak yükselttik? Ve yine de onlar [yaratılışın] bu açık
işaretlerine inatla sırt çeviriyor,
33.ve [görmüyorlar ki,] geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı -hepsi de uzayda dolaşan (o gök cisimlerini)yaratan O'dur!
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25. Kuran Suresi/
59. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi altı evrede yaratan ve kudret ve hükümranlık
tahtına kurulan O'dur, O: Rahmân!./sınırsız Bağış-Kayra Sahibi! O'nu (Kendisinden), O her şeyden
Haberdar Olan'dan sor.
33. Kuran Suresi/
72. Gerçek şu ki, Biz [akıl ve irade] emaneti[ni] göklere, yere ve dağlara sunmuştuk; ama
(sorumluluğundan) korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O (emanet)i insan üstlendi; zaten o,
daima haksızlığa ve akılsızlığa son derece meyyal biridir.
36. Kuran Suresi/
82. O, Tek'tir, Biriciktir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der ve o (şey hemen)
oluverir. birbirinizle yarışın: bu, Allah'ın dilediğine bağışladığı bir lütfüdür; çünkü Allah sonsuz lütuf
sahibidir.
41. Kuran Suresi/
9-De ki: "Siz, arzı iki evrede yaratmış olan Allah'ı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? Ve O'na, alemlerin
Rabbine rakip güçlerin bulunduğunu mu iddia ediyorsunuz?"
9-De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin
Rabbidir.
10-O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine (kuleler gibi) sarsılmaz dağlar yerleştirdi, ona (sayısız) nimetler
bağışladı ve oradaki geçim araçlarını onları arayanlar arasında eşit şekilde paylaştırdı; (ve bütün
bunları) dört evrede (yarattı).
10-O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler
için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
11-Ve O, (sadece) duman halinde olan göklere şekil verdi; onlara ve arza, "İkiniz de isteyerek yahut
istemeden (varlık alanına) gelin!" diye buyurdu. İkisi birden: "Peki, boyun eğerek geliriz!" dediler.
11-Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin!
dedi. İkisi de «İsteyerek geldik» dediler.
12-Ve onları iki evrede yedi gök olarak yarattı, her göğe kendi işlevini yükledi. Biz, yere en yakın olan
gökleri ışıklarla süsledik. Ve onları emniyetli kıldık: İşte bu, Kudret Sahibi ve Her şeyi Bilen'in takdiridir.
12-Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı
kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.
13-(Bütün bu kozmik gerçeklere rağmen) onlar yine de yüz çevirirlerse de ki: "Sizi, 'Ad ve Semud
(kabilelerinin başına düşen) yıldırımlara benzer bir yıldırıma karşı uyarıyorum!"
13-Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki: İşte sizi Âd ve Semûd'un başına gelen kasırgaya benzer bir
kasırgaya karşı uyarıyorum
57. Kuran Suresi/
4. O, gökleri ve yeri altı çağda yaratmış ve kudret ve egemenlik tahtına oturmuştur. O, hem toprağa
giren ve ondan çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve ona yükselenleri bilir. Nerede olursanız olun O
sizinle beraberdir; ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
67. Kuran Suresi/
3. Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, [ne yüce]dir: Rahman’ın yaratışında hiçbir
aksaklık göremezsin. Gözünü bir kez daha [ona] çevir: Hiç kusur görüyor musun?
71. Kuran Suresi/
15-Görmüyor musunuz Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır,
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15- Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!
16- ve onların içine ay'ı (yansıyan) bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi (ışık saçan) bir lamba
yapmıştır?
16- Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.
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