Furkan
1. O MÜBAREKTİR/şanı yücedir!
Evrendekilere uyarıcı olması için kuluna,
(gerçek ile yalanı ayırdedici) Furkan’ı/Kur’an’ı indirdi.
2. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur.
Çocuk edinmemiştir ve hükümranlıkta ortağı yoktur.
Herşeyi yaratmış ve bir ölçüye göre takdir etmiştir.
Rad
8. ALLAH; her dişinin neye gebe olduğunu,
rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir.
Herşey O’nun katında bir ölçü iledir.
9. O, (insan imkânları ile görülemeyen) gaybı da,
görülen âlemi de bilendir.
Çok büyüktür, çok yücedir.
10. (O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran,
geceleyin gizlenen ile gündüz ortaya çıkan eşittir.
Fussilet
9. DE Kİ: “Siz, Arz’ı iki günde yaratanı inkâr mı ediyorsunuz?
O’na eşler koşuyorsunuz ha?!
O, alemlerin Rabbidir.”
10. (Yeryüzüne) üstünden ağır baskılar/sabit dağlar yarattı
ve
orada bereketler/çok verimli gıdalar yarattı.
Ve orada gıdalarını tam dört gün(mevsim)de takdir etti;
arayıp soran(çalışan)lar için!
11. Aynı zamanda bir duman/gaz halinde olan göğe yöneldi.
Ona (göğe) ve yere buyurdu:
“İsteyerek veya istemeyerek, gelin!”
(Onların ikisi de) ‘bizler boyun eğerek/isteyerek geldik’ dediler.
Mearic
4. MELEKLER ve Ruh,
O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler!
İnsan
1. İNSANIN üzerinden,
daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken,
uzun bir süre (beşyüzbin yıl veya daha fazlası) geçmedi mi?
2. Gerçek şu ki; Biz insanı bir sıvı karışımından yarattık.
Özgür iradeleri ile yapacakları şeyler ortaya çıksın diye;
kendisini işitir ve görür kıldık.
3. Şüphesiz Biz ona yolu gösterdik.
İster şükredici olsun, ister nankör.

4. DOĞRUSU Biz;
kâfirler için zincirler, demir halkalar
ve
alevli bir ateş hazırladık.
Meryem
66. BÜTÜN bunlara rağmen insan der ki:
“Öldükten sonra mı tekrar diri olarak çıkarılacağım?!”
67. İnsan hiç düşünmüyor mu?
Daha önce hiçbir şey değilken Biz kendisini yarattık!
Abese
17. KENDİNİ kahretmek isteyen insan!
Ne nankör şeydir o!
18. Hangi şeyden onu yarattı?
19. Nutfeden onu yarattı.
Onu biçimlendirdi.
Hadid
22. YERYÜZÜNDE
ve
kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki,
Biz izin verdiğimiz takdirde,
bir Kitaba (Levh-i Mahfuz’a) yazılıyor olmasın.
Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.
Ala
1. YÜCE Rabbinin ismini an/hatırla!
2. O ki;
yaratan
ve
biçimlendiren.
3. Ve O ki;
kuralları (tabiat kanunlarını) belirleyip takdir eden,
doğru yolu gösteren.
Enam
148.ORTAK KOŞAN KİMSELER diyecekler ki:
“Allah (bizi mümin) yapsaydı;
ne biz, ne de babalarımız ortak koşmazdık!
Hiçbir şeyi de haram yapmazdık!”
Onlardan önce yalanlayan kimseler de böyle demişlerdi,
sonunda da azabımızı tatmışlardı.
De ki: “Yanınızda bize çıkarıp (göstereceğiniz) bir bilgi var mı?
Siz sadece zanna uyuyorsunuz

ve sadece tahmin yürüterek saçmalıyorsunuz.”
149.De ki: “Üstün ve kesin kanıt Allah’ındır.
O dileseydi (size özgür irade vermeseydi),
hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.”

