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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) 

Bakara 2. Kuran Suresi/ 

 Yoksa [ey insanoğlu, sen,] halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap olmuş (virane) bir kasabadan 
geçen [ve]: “Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltebilirmiş?” 252 diyen o kişi [ile aynı fikirde] 
misin? 253 Bunun üzerine Allah, onu yüzyıl süre ile ölü bırakmış ve sonra tekrar hayata döndürerek 
sormuştu: “Bu halde ne kadar kaldın?” O da: “Bu halde bir gün veya bir günden biraz daha az bir süre 
kaldım” diye cevap vermişti. [Allah]: “Hayır” dedi, “bu halde bir yüzyıl kaldın! Yiyeceğine ve içeceğine 
bak -geçen yıllar onları bozmamış- ve eşeğine bak! 254 [Biz bütün bunları] insanlara bir ibret olman 
için [yaptık]. Birde şu [insanların ve hayvanların] kemiklerine bak -onları nasıl birleştirip et ile 
örttüğümüzü düşün!” 255 [Bütün bunlar] ona açıklanınca, “[Şimdi] öğrendim ki” dedi, “Allah her şeye 
kadirdir!” 

7. Kuran Suresi/

180. En güzel isimler (el-esmaü'l-hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun 
isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. 

15. Kuran Suresi/
70. Gerçek şu ki, Biz Âdemoğullarını üstün ve onurlu kıldık; karada ve denizde onların ulaşımını
sağladık; temiz besinlerle onları rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın pek çoğundan üstün tuttuk 

21. Kuran Suresi/
34.Ey Peygamber, sana inanmayanlara hatırlat  ki, Biz senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük 
vermedik;  ve imdi, sen ölürsen bunlar kendilerinin sonsuza kadar yaşayacaklarını mı sanıyorlar?  

35.Her can ölümü tadacaktır; ne var ki, [hayatın] iyi ve kötü [tezahürleriyle] karşı karşıya getirerek 
sınıyoruz sizi; ve sonunda hepiniz Bize döneceksiniz.  

Ankubet  29. Kuran Suresi/ 
14. Ayet;Biz [çok zaman önce] Nuh’u kendi kavmine göndermiştik ve Nuh onlar arasında dokuz yüz elli
yıl geçirmişti; sonra onlar hâlâ zulüm batağında yaşamaya devam ederlerken bir tufana 
yakalanmışlardı: 

39. Kuran Suresi/
42. Bütün insanların, [bedenen] öldüklerinde canlarını alan ve henüz ölmemiş olanları da uyku halinde
[ölü gibi yapan] Allah'tır; [yalnız O'dur bu güce sahip olan]:  O, böylece ölümlerine hükmettiklerini 
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[hayattan] koparır, diğerlerini de [kendisinin koyduğu] bir mühlet için salıverir. [Bütün] bunlarda 
gerçekten düşünenler için mesajlar vardır!  

42. Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne
hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz 
bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Diyanet Yeni) 

40. Kuran Suresi/
7.Eğer inkar ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne 
razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. 
Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan 
her şeyi hakkıyla bilendir.  

41. Kuran Suresi/
44. Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde
açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu 
gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve 
Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini 
anlamıyorlar.) 

57. Kuran Suresi/
21. [Bu nedenle,] Rabbinizin bağışlayıcılığına nail olmak ve [böylece] Allah'a ve Elçisine iman edenler
için  hazırlanmış bulunan, gökler ve yer kadar geniş bir cenneti elde etmek yolunda birbirinizle yarışın: 
bu, Allah'ın dilediğine bağışladığı bir lütfüdür; çünkü Allah sonsuz lütuf sahibidir. 

70. Kuran Suresi/
3. [çünkü o,] Allah'tan [gelir,] katına yükselmenin birçok yolu olan (Allah'tan):

4. bütün melekler ve [insana bahşedilmiş olan] ilham O'na [bir günde] yükselir,  uzunluğu elli bin yıl
[gibi] süren bir günde.   
Mearic (70)  4. Ayet. bütün melekler ve [insana bahşedilmiş olan] ilham O'na [bir günde] yükselir, 4 
uzunluğu elli bin yıl [gibi] süren bir günde. 5 

Kuran-ı Kerim CC'HUNA Göre Arşın Yüksekliği ve Melek Uçuş  Hızı; 

1-Dünyamız güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken 1 saniyede 30 km lik yol kat etmektedir 

2-Dünyamızın Güneş etrafındaki yörüngesini 365 gün 5 saat 48 dakikada ve 46 Saniye de 
tamamlanmaktadır. O halde 1 yıl=3153600+18000+2926=31556926 Saniyedir. 

3-Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğu (365 5 saat 48 dakikada ve 46 Saniye 
=3153600+18000+2926=31556926 1 yılın Saniye değeri X30 km/ Dünya yörüngesinde ilerlerken 1 
saniyede 30 km’lik yol kat etmektedir = 946707780 KM Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin 
uzunluğudur.  
 4- Ayetteki 50.000 yılda alınan yolun uzunluğu;50 000x946707780=47335389000000 KM arşın 
yüksekliğidir. 

5-Işığın bir yılda aldığı yol; 299792,458 km  (ışığın saniyede aldığı yol)  x 
31556926=9460528412464,108 km ye eşittir. 

6-Arşın Dünyadan Yüksekliği; 47335389000000/9460528412464,108=5,003461427972281 yani 
yaklaşık 5 Işık yılıdır. Yani Melekler 1 arş gününde yaklaşık 5 Işık yılı yol alabilmektedirler. 
DEMİRKUŞ 2013 

Kamer- 54. Kuran Suresi/
49-BAKIN, Biz her şeyi gerekli ölçü ve nispette yarattık;
50-Bizim [bir şeyi] takdir etmemiz ve [onun meydana gelmesi] göz kırpması gibi bir anlık bir fiildir.
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7. En güncel ve hassas hesaplamalara göre Evren'imizin yaşı 13.798 milyar yıldır ve bunun 
üzerinde 37 milyon yılı hata payı vardır. Yani %95'ten yüksek bir ihtimalle Evren'in yaşı en az 
13.761, en fazla 13.835 milyar yıldır. Ancak Gözlenebilir Evren'in yarıçapı 46.5 milyar ışık yılı, 
çapı ise 93 milyar ışık yılıdır! 

8. O zaman evrenin yüksekliği yaklaşık 5, çapı ise yaklaşık ise 93 milyar ışık yılıdır! 

9. Evrenin genişleme hızı her 3,26 milyon ışık yılında saniyede 67 ila 74 km arasında değişiyor. 

 


