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Abstract 
Holy Koran and the Book of Unıverse 

While calls its smallest unit an ʺayet,ʺ the term ʺayetʺ is also used for each creature in the 
nature. Then what one has is two books authored by the same author. One is a written book of 
6236 ayets (verses), namely the Holy Koran... And the other one is a colossal book that is an 
interpretation of the former, which is made up of humans, animals, plants, and countless living and 
non-living organisms and phenomena from the smallest to the largest, in other words made up of 
ayets again. Man is the addressee of both books. And both books have been created for man. 
And since they have both been created by Allah, of course, thy do not conflict with each other. 
Thus, in this paper, we will dwell on the references made by His written book Koran to the Book of 
the Universe, and we will seek to demonstrate the extent of harmony that exists between these two 
books. 
Keywords: Koran, Book of Universe, Verses about the universe, Scholarly Interpretation. 

 Kur’ân’da sık sık geçen ̋ âyetʺ kelimesi lügatta, alâmet, emâre, nişan, işâret, 
delil ve ibret gibi anlamlara gelmektedir.1 Fakat bu kelime Kurʹânʹda bu lügat anlam-
larının yanında başlıca üç anlamda daha kullanılmaktadır : 
 Bunlardan birincisi. Kurʹânʹın kendi “âyet”’leridir.  
 İkincisi, Yüce Allahʹın peygamberleri eliyle gösterdiği “mucize”’lerdir.2  
 Üçüncüsü ise, kendimiz de dâhil olmak üzere, tabiatta ve kâinatta gördüğü-
müz en küçüğünden en büyüğüne kadar canlı, cansız bütün varlıklar, olaylar 
ve oluşumlardır.3 Buna göre mesela, ay, güneş, gece-gündüz, bir insan, bir çi-

                                                           
*  Prof. Dr. , Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
1   Ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, c. X, ss. 26 – 27 ; el-Cevherî, es-Sıhâh, c. VI, ss. 2275 - 2276; Lisânuʹ1-

Arab, c. XIV, ss. 61- 62; ez-Zerkânî, Menâhîlu’l-irfân, c. I, ss. 331- 332 . 
2   Şu âyetlerde bu anlamda kullanılmıştır : Bakara 2/248; Enʹâm  6/35; Aʹrâf  7/73; Yûnus 10/92; 

Hûd 11/64; Tâhâ 20/22; Enbiyâ  21/5; Şuarâ  26/154. 
3   “Âyet” kelimesi İslam öncesi Arap dilinde dînî anlamda  değil de tabiatla ilgili olarak kulla-

nılmıştır. Bk. Toshihiko İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan,  çev.: Süleyman Ateş, Kevser Yay.,, 
Ankara, s.28 
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çek, bir kuş, bir sinek, hatta bir yaprak birer âyettir. Kur’ân’da bu konu ile ilgili 
olan âyetler genel olarak kevnî  âyetler olarak isimlendirilmektedir. 
 Dikkat edilirse yukarda sayılan üç türlü âyet de aslında bir yerde birleş-
mektedir. Zira, bunların üçü de neticede onları gereği gibi düşünüp değerlendire-
bilenleri Allahʹa götüren, Onun varlığını, birliğini, sonsuz güç, kudret ve ilmini 
açıkça ortaya koyan birer delil, işâret, alâmet ve nişandırlar.  
 Demek ki, Yüce Allahʹın yazılı âyetlerini içine alan Mukaddes Kitabı 
Kurʹânʹın yanında bir de kâinatta, somut olarak karşımızda duran, okunmayı, 
keşfedilmeyi bekleyen pek çok ̋ âyetʺ ‘ini içine alan Kâinat Kitabı vardır. Birinci 
tür ayetler Allah’ın sözlü âyetleri, ikinci tür âyetler ise Allah’ın sözsüz âyetle-
ridir. İşte Kurʹân, Yüce Allahʹın varlığını, birliğini ve diğer yüce sıfatlarını, bu 
meyanda yeniden dirilmenin mümkün olduğunu isbat sadedinde bu Kâinat Kitabı-
nın âyetlerine de sık sık dikkatimizi çeker ve onlar hakkında düşünmemizi ve 
araştırma yapmamızı ister.4 İşte bundan sonra biz Kur’an’ın bu âyetlere yaptığı 
atıfları, bu atıfların hikmetlerini ve onlara ilgisiz kalanların akıbetlerini vermeye 
çalışacağız. 

Kur’ân’da Kâinat Kitabına yapılan atıflardan örnekler  

Kur’ân’da kâinat kitabına yapılan atıflar başlıca üç maksatla gündeme getirilir. 
Bunlardan birincisi, Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine, ilminin ve kudretinin 
sonsuzluğuna işaret, ikincisi,  yeniden dirilişin mümkün olduğuna birer işaret, 
üçüncüsü de Kâinattaki bu nimetlere şükredilmesinin gerekliliğine işarettir. 

a) Allah’ın varlığının ve birliğinin ayrıca kudretinin ve ilminin yüceliğine 
işaret maksadı ile yapılan atıflar 

Genelde insanların çoğu adına ne derlerse desinler kendilerini ve bütün kâinatı 
yaratan Yüce bir Yaratıcıya inanırlar.5 Nitekim, Kur’ân’ın ilk muhatapları da 
Yüce Allah’ı bu isimle biliyorlar, tanıyorlar ve Onu en büyük ilah olarak kabul 
ediyorlardı.6 Ancak problem bundan sonra başlıyordu. Çeşitli gerekçeler ileri 
sürerek başka ilahları Ona ortak koşuyorlardı.7 İşte Kur’ân bu konuda da onları 
ikna etmek için kâinattan  misaller getirir. Onlara şu soruları sorar : “ Yoksa 
onlar, hiçbir şey yaratmamış, aksine kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Ona ortak ko-

                                                           
4   Yunus 10/101 
5   Yusuf 12/106 
6   Mü’minûn 23/84-89 ; Ankebût 29/61,63 ; Yunus 10/31 ; Lokman 31/25 ; Zümer 39/38 ; Zuhruf 

43/9, 87 . 
7   Zümer 39/3; Yâsîn 36/74-75; Meryem 19/81-82; Yunus 10/18; Zuhruf 43/22-23. 
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şuyorlar?”8;  “ Onlar yer yüzünde bir şey yaratmışlar mı ? Yoksa, gökte Allah’la bir 
ortakları mı var?”9  
 Yine, öncesinde kâinat ve tabiatla ilgili pek çok şeyi zikrettikten sonra  : 
“Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu ?”10diye sorar. Başka bir yerde de: “Yoksa, 
Dünyayı yaratana nankörlük edip Ona ortaklar mı icad ediyorlar?” der.11 Bundan 
başka kâinatta birden fazla ilah olsaydı Kâinattaki mevcut düzenin ilahlar ara-
sındaki iktidar ve güç kavgası sebebiyle mutlaka bozulacağını hatırlatarak on-
ların salt aklına hitap eder.12 Başka bir âyette de “Allah mı daha üstündür, yoksa 
onların ona ortak koştukları mı?” şeklindeki sorusundan sonra kendisinin insanla-
ra olan çeşitli nimetlerini sıralayıp “Yoksa, Allah ile beraber başka bir ilah mı var?... 
Yoksa, Allah ile beraber başka bir ilah mı var?” şeklinde peş peşe can alıcı sorular 
yöneltir.13 Görüldüğü gibi İslam’ın tevhid inancı çok yalın, sade ve kolay anlaşı-
lır bir durumdadır bu da onun rahatlıkla kabul edilebilir olmasını sağlamıştır.14 
 Yüce Allah, kudret ve ilminin azameti ile ilgili olarak ise, enteresan ve çarpı-
cı ifadelerde bulunmuştur. Misaller yine tabiattan verilerek onun ilmini yaz-
mak için bütün denizler mürekkep, bütün ağaçlar da kalem olsa yine de onun 
bilgilerini yazmaktan aciz kalınacağını ifade etmiş,15 düşen her yaprağın Onun 
ilmi ile düştüğünü,16 tomurcuğundan çıkan her meyvenin onun ilmi ile çıktığını 
ve hâmile kalan her kadının onun ilmi ile hamile kalıp doğurduğunu17 belirt-
miştir. Yine yeryüzüne giren ve çıkan, gök yüzünden inen ve oraya yükselen 
her şeyi bildiğini,18 ayrıca gaybın bütün anahtarlarının kendi elinde olduğunu 
ifâde etmiştir.19 
 Bundan başka Kurʹânʹda bir sinekten tutun da dağlara, güneşe aya ve yıl-
dızlara kadar Kâinattaki pek çok varlık ve oluşum pek çok surede sık sık gün-
deme getirilir. Tek tek düşünüp ibret almamız maksadı ile düşünüp değerlen-
dirmemiz gereken bu âyetlere misal olarak aşağıda bazı örnekler sunacağız:  

                                                           
8    Araf 7/191 . 
9    Ahkâf 46/4. 
10  Nahl 16/17 
11  Fussılet 41/9 . 
12  Mü’minûn 23/91 . 
13  Neml 2759-64 . 
14  Jan İbrahim Farah, Kur’ân’ın Tabiata Bakışı ve Allah’a İman, Basılmamış doktora tezi, Ankara 

1987, s. 15-17. 
15  Lokman 31/27; ayrıca bk. Kehf 18/109 . 
16  En’âm 6/59 . 
17  Fussılet 41/47 ; Ra’d 13/8 . 
18  Sebe’ 34/2 . 
19  En’âm 6/59 ; ayrıca bk. Nahl 16/77. 
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1. Rum suresi, âyet : 20 – 25  

Bunlardan ʺve min âyâtihî, ve min âyâtihî...ʺ denilerek peş peşe pek çok kevnî  
âyetin yer aldığı şu pasajı burada  zikredebiliriz : 

 َوِمنْ آَياِتهِ أَنْ َخلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُِسكُمْ أَْزَواجاً لَِّتْسكُُنوا  * َوِمنْ آَياِتهِ أَنْ َخلَقَكُم مِّن ُتَرابٍ ثُمَّ ِإذَا أَنُتم َبَشرٌ َتنَتِشُرونَ 
 َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض  *ِلَك لَآَياٍت لِّقَْوٍم َيَتفَكَُّرونَ ِإلَْيَها َوَجَعلَ َبْيَنكُم مََّودَّةً َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي ذَ

ِلِه  َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤكُم مِّن فَْض *َواْخِتلَاُف أَلِْسَنِتكُْم َوأَلَْواِنكُْم ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لِّلَْعاِلِمَني 
 َوِمْن آَياِتِه ُيِريكُُم الَْبْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َوُيَنزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحِيي ِبِه الْأَْرَض  *ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لِّقَْوٍم َيْسَمُعونَ 

ن َتقُوَم السََّماء َوالْأَْرُض ِبأَْمِرِه ثُمَّ ِإذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً مَِّن  َوِمْن آَياِتِه أَ *َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لِّقَْوٍم َيْعِقلُونَ 
  *الْأَْرِض ِإذَا أَنُتْم َتْخُرُجونَ 

ʺOnun âyetlerinden (sonsuz gücünün işâretlerinden) birisi de, sizi topraktan yaratma-
sıdır. Sonra siz (yeryüzüne yayılan) insan(lar) oluverdiniz. Onun âyetlerinden biri de, 
kendileri ile kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve mer-
hamet koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır. Onun 
âyetlerinden birisi de, göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı 
farklı olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için ibretler vardır. Onun âyetlerinden birisi de, 
geceleyin ve gündüzün uyumanız ve Onun lütfundan (nasibinizi) aramanızdır. Şüphesiz 
bunda kulak veren bir toplum için ibretler vardır. Onun âyetlerinden birisi de, size korku 
ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla, ölümünden sonra 
yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Yine 
Onun âyetlerinden birisi de, göğün ve yerin Onun buyruğu ile durmasıdır. Sonra, sizi 
yerden bir tek davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki (diriltilmiş olarak yerden) 
çıkıyorsunuz.”  
 Görüldüğü gibi, Yüce Allah, bu âyetlerde, etrafımızda ve kâinatta gördü-
ğümüz çeşitli varlıklara, olaylara gerçeklere ve bizzat kendimize dikkatimizi 
çekerek bütün bunlarda, düşünen, araştıran, inceleyen, aklını çalıştıran, ihtisas 
sahiplerine kulak veren kişi ve topluluklar için alınacak dersler ve ibretler oldu-
ğunu belirtmektedir.  
 Bu âyetler  sırasıyla :  
 * İnsanın topraktan yaratılması,  
 * İnsana kendi cinsinden eşler yaratılıp, evlilikle, birbirine tamâmen yaban-
cı iki  insan arasında,    
 çok sıcak bir ilişki, sevgi ve beraberliğin kurulabilmesi, 
 * Uçsuz bucaksız bir evrenin ve dünyanın yaratılışı ve akıl almaz ince bir 
düzen ve denge içinde   
 varlıklarını devam ettirmeleri, 
 * İnsanların renklerinin ve dillerinin farklı farklı oluşu, 
 * İnsanın hem çalışması ve hem de uyuyup dinlenmesi için gece ve gündü-
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zün yaratılmış olması, 
* İnsanlara  korku ve yağmur ümidi veren şimşeğin çakması, 
* Yağan yağmurla, âdeta  ölü  gibi  duran toprağın  ilkbaharda  tekrar  yeşerme-
si ve  rengarenk, çiçek, ot, meyve ve sebzelerle bezenmesi, 
* Göklerin ve yerin Yüce Allahʹın emri ile ortada görünen bir direk olmaksızın 
ayakta durup varlıklarını ve düzenlerini devam ettirmeleri.  
Görüldüğü gibi, âyette geçen her unsur, üzerinde uzun uzun düşünmeye hattâ 
hakkında araştırmalar yapmaya değer bir konudur. 

2. Bakara sûresi: 164 

İşte etrafımızda her zaman gördüğümüz varlıklara ve olaylara dikkatimizi çe-
ken bir âyet daha : 
ِإنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواتِ َواَألْرضِ َواْخِتالَفِ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوالْفُلْكِ الَِّتي َتْجِري ِفي الَْبْحرِ ِبَما َينفَعُ النَّاسَ َوَما أَنَزلَ اللُّه 

ِه األْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة َوَتْصِريِف الرَِّياِح َوالسََّحاِب الُْمَسخِِّر َبْيَن ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء فَأَْحَيا ِب
 السََّماء َواَألْرِض آلَياٍت لِّقَْوٍم َيْعِقلُونَ 

ʺŞüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanların 
faydasına olan şeyleri denizde taşıyıp giden gemilerde, Allahʹın gökten indirip kendisiyle 
yeryüzünü ölümünden sonra tekrar dirilttiği suda, yeryüzüne yaydığı her türlü canlı-
da, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesin-
de, elbette düşünen bir topluluk için (Allahʹın varlığına ve birliğine) deliller vardır.ʺ20 
 Yüce Allah bu âyette de, önce, içinde yaşadığımız şu uçsuz bucaksız kâinatın 
yaratılışına dikkatimizi çekmekte, sonra pek çok âyette geçtiği gibi, gece ile 
gündüzün birbiri ardına gelişini, sonra da, koca koca gemilerin denizde batmadan 
yüzmelerini, gökten su indirip onunla âdeta ölü gibi duran toprağı yeniden diriltme-
sini, yeryüzüne küçük büyük, sayısız canlıyı yaymasını, bulutları ve rüzgarları ora-
dan oraya evirip çevirmesini gündeme getirmektedir. Ve âyet, aklını çalıştıran bir 
toplum için bütün bunlardan alınacak dersler, çıkarılacak neticeler olduğunu belir-
terek sona ermektedir. 
 Bir gün benzeri bir âyeti 21 okuyan Hz. Peygamber, arkasından şöyle deh-
şetli bir uyarıda bulunmuştur : 

 “  .ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها “
“Yazıklar olsun o kimseye ki, bu âyeti okur ama onun üzerinde düşünmez.”22  

                                                           
20  Bakara 2/ 164 . 
21  Âl-i İmrân  3/190 – 191. 
22  Kurtubî, c. IV, s. 310; İbnu Kesîr, c. I, ss. 440 – 441 . 
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3. Câsiye : 3 – 6 

Benzeri  konular aşağıdaki âyette de şöyle dile getirilmiştir : 
 َواْخِتلَافِ اللَّْيِل  * َوِفي َخلِْقكُمْ َوَما َيُبثُّ ِمن َدابَّةٍ آَياتٌ لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ  *تٍ لِّلُْمْؤِمِننيَ ِإنَّ ِفي السََّماَواتِ َوالْأَْرضِ لَآَيا

 ِتلَْك * لِّقَْوٍم َيْعِقلُونَ َوالنََّهاِر َوَما أَنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن رِّْزٍق فَأَْحَيا ِبِه الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَتْصِريِف الرَِّياِح آَياٌت 
  *آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك ِبالَْحقِّ فَِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيْؤِمُنونَ 

ʺŞüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığına, birliğine ve kudretine) 
işâretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve (yeryüzüne) yaydığı canlılarda, kesin olarak 
inananlar için âyetler (işâretler) vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah-
ʹın gökten rızık (sebebi su ve güneş ışınları) indirip onunla ölümünden sonra 
yeri diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için işaretler 
vardır. İşte bunlar Allahʹın âyetleridir. Sana bunları gerçek olarak okuyoruz. Allahʹtan ve 
Allahʹın âyetlerinden sonra artık başka hangi söze inanacaklar ?!” 23 

4. Zâriyât : 20 – 21 

Yüce Allah, yine bu nevi canlı âyetlerin sadece tabiattaki varlıklarda değil, in-
sanın bizzat kendisinin maddi ve mânevi yapısında da olduğuna şöyle işâret 
eder : 

  ُتْبِصُرونَ َوِفي أَنفُِسكُْم أَفَلَا  *َوِفي الْأَْرِض آَياٌت لِّلُْموِقِنَني 
“Yeryüzünde de kesin inanacak insanlar için (Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren) 
nice işaretler vardır. Bizzat kendinizde de … Görmüyor musunuz ?!”24 
 Görüldüğü gibi, Yüce Allah, bütün bu âyetlerde, ısrarla bize bunlar üze-
rinde düşünmemizi, kafa yormamızı, araştırma yapmamızı, bu sahalardaki 
ihtisas sahibi kimselerin sözlerine kulak vermemizi istemektedir. Âyetlerde geçen 
ve her biri, Tıb, Astronomi, Psikoloji, Filoloji, Meteoroloji ve Botanik gibi pek çok ilmin 
konuları içine giren bu olayları ve gerçekleri incelemek ve bu sahalarda araştırma 
yapmak ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmak Yüce Allahʹın bizden 
istediği ve bizi teşvik ettiği çalışmalar içine girmektedir. 
 Hiç şüphesiz bu konularda bilinenler, bilinmeyenlere göre henüz çok daha 
azdır. O halde bu alanlarda yeni yeni keşiflerde bulunmak için bir ibâdet aşkı 
ile çalışmak inanan insana düşen önemli görevlerden birisi olmaktadır. Çünkü 
Kur’ân, bu konularda araştırma yapılmasını açıkça istemektedir : 

 قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرِض فَانظُُروا كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق
“Onlara şöyle söyle: Yeryüzünde gezip dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını araştı-
rın.”25 
                                                           
23  Câsiye  45/3 – 6 . 
24  Zâriyât  51/20 – 21 . 
25  Ankebût  29/20 . 
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 İşte bu araştırmaları ile bilginler, hücreden atoma, yerin derinliklerinden 
uzayın sonsuzluklarına kadar her olayda ve varlıkta ilâhî damgayı görecek, Allah-
ʹın kudretinin ve ilminin yüceliğini ve büyüklüğünü daha iyi kavrayıp, Onun 
emir ve yasaklarını daha büyük bir aşk, şevk ve heyecanla yerine ifa etme gayreti 
içine girecek ve insanın hizmetine verilen bu kâinattan azami bir şekilde istifade 
etmenin yollarını bularak bütün insanlığa hizmet etmiş, böylece, Yüce Rabbına 
olan şükrünü de en güzel bir şekilde yerine getirmiş olacaktır. 

b) Yüce Allah’a şükre davet için yapılan atıflar 

Yüce Allah, insanın çevresinde ve kâinatta bulunan ayetlerini bazen de onu 
şükre davet için hatırlatır.26Çünkü, insanlar Onun nimetlerini ve bunların ay-
rıntılarını ne kadar iyi bilirlerse elbette şükürleri ve Ona karşı görevlerini yeri-
ne getirmedeki özenleri de o nisbette artacaktır. Hiç şüphesiz, Allah’ın insanlar 
üzerindeki nimetleri sayılamayacak kadar çoktur.27 Zira, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar kâinatta bulunan bütün varlıklar insan için yaratılmış, ona 
göre dizayn edilmiş ve onun hizmetine verilmiştir.28 İnsana düşen ise bu son-
suz nimetleri kendisine bahşeden Yüce Yaratıcıya şükretmektir. 
 Şükür ise, sadece bir “el-hamdü lillah!” veya “çok şükür!” demek gibi sözlü 
bir şükürden ibaret değildir. Şükür üç boyutludur : kalp ve düşünce bazında 
şükür, dille şükür ve fiîlî şükür. Yani, önce Yüce Allah’ın sonsuz nimetlerini 
düşünmek. Atılan her adımın, alıp verilen her nefesin Onun sayesinde olduğu-
nu ve her şeyi sadece Ona borçlu olduğunu daima hissetmek, kendisinin bütün 
bu nimetlere layıkıyla karşılık veremediğinin şuurunda olmak; bundan sonra 
bütün bu düşünce ve duygularını sözle ifade etmek, ama bununla da kalmayıp 
kendisine bu sonsuz nimetleri bahşeden  Rabbına karşı  bütün görevlerini bü-
yük bir aşkla ve şevkle yerine getirmek. Onun sevgisini kaybetme korkusunu 
daima içinde hissetmek. 
 Şimdi bu tesbitlerimizle ilgili bazı ayetleri gözden geçirelim: Meselâ Nahl 
suresinin 3.üncü âyetinden itibaren Yüce Allah, pek çok nimetini peş peşe say-
mış ve aralarda da tefekkür, taakkul, tezekkür, teşekkür gibi şükrün çeşitli boyutla-
rına işaret ederek bu nimetlerin daima düşünülmesi, incelenilmesi, hatırlanılması 
ve onlardan ibret alınmasını  istemiştir. Bu pasajda arda arda bir buçuk sayfa 
kadar sayılan bu nimetler şunlardır : Göklerin ve yerin yoktan var edilmesi, 

                                                           
26  Furkan 25/62 
27  Nahl 16/18, 53 ; İbrahim 14/34 . 
28  Ra’d 13/2-4 ; İbrahîm 14/32-34 ; Nahl 16/12-14 ; 78-83 ; Lokman 31/20 ; Mü’min 40/64 ; Câsiye 

45/13 .  
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insanın bir spermden vücuda getirilmesi, etinden, sütünden ve derisinden ya-
rarlandığımız ve taşımacılıkta kullandığımız ehlî hayvanların yaratılması, gök-
ten su indirilip onunla her türlü ziraat ürünleri, zeytin, hurma ve üzüm gibi her 
türlü meyve ağaçlarının yetiştirilmesi,  gecenin gündüzün güneşin ayın ve yıl-
dızların insanın hizmetine verilmesi, yine denizin de insanın hizmetine verilip 
ondan taze et  ve inci mercan gibi süs eşyalarını elde etmeleri, ayrıca ulaşımda 
faydalanmaları. Yeryüzünün sarsılıp kaymaması için adeta bir kazık gibi yer 
yer çakılmış bulunan dağların yerleştirilip aralarına nehirlerin ve tabii yolların 
konulmuş olması… Bütün bu nimetler sayıldıktan sonra şu tesbit yapılır : “Al-
lah’ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız sayamazsınız.”29 
 “Fakat bazı kimseler bu nimetleri tattıkları ve sahibinin de kim olduğunun farkın-
da oldukları halde Yüce Allah’a nankörlük ederler.30 Bütün bunlar sanki kendiliğinden 
oluyormuş gibi bir tavır içine girerler. Nitekim aşağıdaki pasajda da benzeri nimetler 
sayıldıktan sonra insanın bu nankörlüğüne işaret edilmiştir : “ O Allah ki, gökleri ve 
yeri yaratmış, gökten su indirip onunla çeşitli ürünleri sizin için rızık olarak çıkarmış, 
emri ile denizde yüzüp gitmesi için gemileri sizin hizmetinize vermiş, nehirleri de sizin 
hizmetinize âmâde kılmıştır. Yine güneşi ve ayı da sürekli olarak sizin hizmetinize 
vermiştir. Aynı şekilde geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize vermiştir. Bunlardan 
başka istediğiniz daha pek çok şeyi de size vermiştir. Allah’ın bütün bu nimetlerini tek 
tek saymaya kalksanız sayamazsınız. Fakat yine de insan çok zalim ve çok nankör-
dür.”31 
 Yüce Allah, insandaki bu şükürsüzlüğe ve şükür azlığına daha pek çok 
yerde işarette bulunmuştur. 32 Ve ibret almamız için bizim cansız ve şuursuz 
sandığımız yer, gök, şimşek,33 yıldızlar,34 ağaçlar,35 gölge36 gibi bütün varlıkla-
rın37 bile, kendilerine verilen görevleri yerine getirdiklerini, bütün bunların 
kendilerine göre  tesbihlerinin, salâtlarının38 ve secdelerinin olduğunu haber ver-
miş fakat bunu bizim anlayamayacağımızı da belirtmiştir.39 

                                                           
29  Nahl 16/3-18. Başka örnekler için bk. Zümer 39/6-7 ; Furkan 25/62 ; En’âm 6/99 ; Zuhruf 43/13 
30  Nahl 16/83. 
31  İbrahîm 14/32-34. 
32  Secde 32/7-9 ; Mü’min 40/61 ; Mü’minun 23/78 ; Yâsîn 36/73 ; Nahl 16.83 . 
33  Ra’d 13/13 
34  Rahmân 55/6 
35  Aynı yer. 
36  Nahl 16/48 ; Ra’d 13/15 . 
37  Saf 61/1 ; Ra’d 13/15 ; Hac 22/18 ; 
38  Nur 24/41 
39  İsra 17/44. 
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c) Yeniden Dirilişe delil olarak yapılan atıflar 

Tevhid esasından sonra Kur’ân’ın üzerinde en çok durduğu konulardan ilki 
âhiret inancıdır. Çünkü Kur’ân’ın ilk muhatapları şirke bulaşmış da olsa bir 
Allah inancına sahip olmakla birlikte âhiret inancını tamâmen yitirmişlerdi. 
Özellikle yeniden dirilmeyi bir türlü akıllarına sığdırıp kabul edemiyorlardı. Bu 
sebeple Yüce Allah, Kur’ân’da her fırsatta âhiret konusunu gündeme getirerek 
yeniden dirilmenin mümkün olduğuna dair tabiattan sık sık misaller vermek-
tedir. Onun bu inanç esasına gösterdiği önemi en açık bir şekilde ortaya koyan 
bir gösterge de âhiret gününe imanı tam 26 yerde kendisine imanla beraber 
zikretmesi40 ve âhiret gününe Kur’ân’da  40 küsur isim41 takmış olmasıdır. Bu 
isimlerden her biri o gün hakkında bize ayrı bir ışık tutmaktadır.  
 Yüce Allah, bazı insanların bir türlü akıl erdirip kabul edemedikleri yeniden 
dirilişe canlı bir delil olarak yine tabiata dikkatimizi çekmekte ve her sene ilk-
baharda tabiatta gerçekleşen yeniden dirilişi düşünmemizi istemektedir : 

      الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ذَِلَك لَُمْحِيي الَْمْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرفَانظُْر ِإلَى آثَاِر َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيْحِيي
“Allahʹın rahmetinin eserlerine bakın ki, yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor ? ! Şüp-
he yok ki, O, ölüleri de işte böyle diriltecektir. O her şeye kâdirdir.”42  
 Bundan başka Yüce Allah, daha pek çok yerde yeniden dirilişe çok açık bir 
delil olarak tabiatın bu ilkbahardaki yeniden dirilişini, gündeme getirir.43 Böyle-
ce O, toprağa karışarak kaybolan cesedin dirileceğine en kolay delili yine topraktan 
getirmiş ve sonbaharda toprakta kalan tohum ve köklerin yeniden dirilişini sık sık 
insanların gözlerinin önüne koyar. 
 Bunun gibi, ahiretin gerçekleşeceğine dâir getirilen bütün deliller tabiat ve 
kâinatla ilgilidir. Bunlardan birisi de bu kadar muazzam bir kâinatın yaratılma-
sının ve insanın hizmetine verilmesinin elbette bir hikmetinin ve sebebinin ol-
masıdır. O da insanın imtihanda oluşudur.44 Nitekim, Yüce Allah’ı ayakta iken, 
otururken veya yanlarına yaslanırken olsun daima anan müminlerin göklerin 
ve yerin yaratılışı üzerinde düşünüp “Ey Rabbimiz Sen bütün bunları boşu boşuna 
yaratmış olamazsın !” dedikleri özendirilerek anlatılır.45 Pek çok yerde de gökle-
rin doğru bir maksatla yaratıldığı ifâde edilir.46 

                                                           
40  Mevlüt Güngör, Kur’ân Penceresinden Bakış, İstanbul, 1997, s. 93 . 
41  Aynı eser, s.93-100. 
42  Rûm 30/50 . 
43  Aʹrâf  7/57; Hac 22/5 ; Rûm 30/19 ve 24; Fâtır 35/ 9; Fussılet 41/39; Zuhruf  43/11; Kâf  50/11; 

Nahl 16/65. 
44  Hûd 11/7. 
45  Âl-i İmrân 3/191. 
46  Ahkâf 46/3 ; Nahl 16/3 ; Ankebut 29/44 ; Câsiye 45/22 ; Teğabün 64/3 ; Rûm 30/8. 
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 Yüce Allah, kendisi açısından yeniden diriltmenin kolaylığına da yine gök-
leri ve yeri delil gösterir.47 Bir yerde : “Yaratılma bakımından siz mi daha zorsunuz 
yoksa gökler mi?”48 diye sorar; başka bir yerde : “Elbette göklerin ve yerin yaratıl-
ması daha büyük bir şeydir.”49 diye cevap verir. Yasin suresinin sonlarında : “Yer-
leri ve gökleri yaratan Allah onların mislini tekrar yaratmaya kadir değil midir ?”diye 
sorduktan sonra ise yine kendisi: “Elbette kâdirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi en 
iyi bilendir.”diye cevap verir.50 
 Kur’ân’da, çürümüş kemikle yeniden canlanmayı birbirine ters görüp im-
kansızlığını ileri sürenlere de yine tabiattan bir örnek verilir. Bilindiği gibi su ve 
ateş birbirine ters şeylerdir. Ama Arabın o yörede bildiği ve kullandığı “marh” 
ve “afâr” adındaki iki yeşil ağaçtan51 alınan dallar birbirine sürütüldüğü zaman 
ateş çıkmaktadır.52 Bu örnekle Yüce Allah, onların daha suyu damlayan bu iki 
yeşil ağacı birbirine sürtüp nasıl ateş çıkartabiliyorlarsa kendisinin de çürümüş 
kemiklerden pekala tekrar bir canlı meydana getirebileceğini ima ederek,  bir 
şeyin zıddından da meydana getirilebileceği aklî delili ile onların salt akıllarına 
hitab etmektedir. 
 Bu konuda Kur’ân’da ortaya konan bir delil de ilk yaratılışın ikinciye bir 
delil olarak getirilmesidir. Bu da yine salt akla hitab eden mantıkî bir delildir. 
Çünkü birinci yaratılış inkar edilemiyeceğine göre insanı baştan hiç yoktan bir 
kere yaratmış olan Allah’ın onu tekrar yaratmaya elbette kadir olacağıdır.53 
Çünkü mühim olan bir şeyin ilk yapılışıdır. Bir şeyi bir defa yapan onu ikinci, 
üçüncü .. defa elbette kolaylıkla yapabilir. Yüce Allah bu konuda serzenişli bir 
soru da yöneltir “ilk yaratılışta çok mu yorulduk da, ikinci yaratılışı 
gerçekleştiremiyeceğiz?!”54 
 Yüce Allah, yeniden dirilmeyi kabul edemiyenler için  uyku-ölüm ve uyan-
ma-yeniden dirilme arasında da bir benzerlik kurarak uykuya dalanlar vakti ge-
lince nasıl uyanıyorlarsa, ölülerin de âdeta uykudan uyanır gibi vakti gelince 
dirileceklerine işaret eder.55 Böylece onların zihinlerine yeniden dirilme olayını 
yaklaştırma hedefini güder. Bunun dünya üstünde yaşanmış bir canlı bir örneği 

                                                           
47  Şûrâ 42/29. 
48  Nâziât 79/27. 
49  Mü’min 40/57. 
50  Yâsîn 36/81; Benzeri ifadeler için bk. İsra 17/98-99 ; Ahkâf 46/33. 
51  El-Beğavî, Meâlimu’t,Tenzîl, Beyrut, 1986, c. IV, s. 21; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, 

1979, c. VI, s. 4042. 
52  Yâsîn 36/80. 
53  Yâsîn 36/79;Benzeri yerler için bk. 19/66-68; İsra 17/51; Hac 22/5-7. 
54  Kâf 50/15 ; Aynı konuda bk. 46/33 ; Kâf 50/38 ; Meryem 19/9 ; Ankebut 29/20.  Rum 30/27   
55  En’âm 6/60 ; Zümer 39/42 . 
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olarak da ashâb-ı kehf kıssasını hatırlatır. 309 yıllık bir uykudan sonra uyanan bu 
insanların kıssası gerçekten dikkat çekicidir.56 
 Yüce Allah, başka bir âyette de âdeta parmak uçlarındaki ilâhî mucizeye 
işâret ederek :  

  َبلَى قَاِدِريَن َعلَى أَن نَُّسوَِّي َبَناَنُه *  أََيْحَسُب الِْإنَسانُ أَلَّن َنْجَمَع ِعظَاَمُه 
“ Yoksa insan, Bizim onun kemiklerini (tekrar) bir araya getiremeyeceğimizi mi zanne-
diyor? Biz onun parmak açlarını dahi yeniden (aynı şekilde) düzenlemeye kadiriz.” bu-
yurur.57  Böylece parmak uçlarındaki çizgilerin bile yeniden dirilişte aynen oluşturula-
cağını haber verir. 
 Kâinat kitabının ayetleri üzerinde düşünmemenin ortaya çıkardığı sonuç-
lar: 
 Görüldüğü gibi Yüce Allah yerde ve gökte bulunan varlıklara her fırsatta 
çeşitli maksatlarla dikkatimizi çekmektedir. Fakat İnsanlar, bu muhteşem kâinat 
kitabının sayısız âyetlerinin yanından sabah akşam, gece gündüz geçerler. Onla-
ra çeşitli vesilelerle tanıklık ederler. Bu âyetler âdeta onları kendilerine çağırır-
lar. Kendilerinin görülmesini, incelenilmesini, kalplere ve akıllara ilham kaynağı 
olmayı beklerler... Fakat insanlardan çoğu ne onları görürler ne de seslenişlerini 
duyarlar, ve ne de derin ve mânâlı tesirlerini hissederler...  
 Nitekim, Yüce Allah, şu âyette yerde ve gökte pek çok âyeti olduğunu, fakat 
bir çok kimsenin bu âyetleri görüp yanından gelip geçtikleri halde, onlardaki 
sanatı, inceliği, eşsiz denge ve düzeni düşünerek onları yaratana ulaşamadıklarına, 
ulaşsalar da Onu hakkıyla takdir edemediklerine şöyle işâret etmektedir: 

  َوكَأَيِّن مِّن آَيٍة ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضونَ 
“Göklerde ve yerde nice âyetler var ki, onların yanından geçip giderler  ve onlardan yüz 
çevirirler ” 58 
 Halbuki, bir an güneşin doğduğu yerle battığı yeri düşünmek, bir gölgenin 
uzayıp kısalması üzerinde durmak, bir nehrin akışı bir pınarın, bir şelâlenin, 
gümbür gümbür çağlayışı, bir çiçeğin yavaş yavaş büyüyüşü, bir goncanın nazlı 
nazlı açılışı önünde bir an durup düşünceye dalmak insanı bambaşka ufuklara 
götürecektir.59 
 Havada uçan bir kuşa, denizde yüzen bir balığa, durmadan çalışan karıncaya, 
sanki elle işlenmiş gibi düzgün simetriği ve rengarenk kanatlarıyla uçan bir 
kelebeğe bir an ibret gözüyle bakmak Yüce Yaratıcının kudretini ve engin ilmini 
açık bir şekilde kendisine yeniden hatırlatacaktır.  
                                                           
56  Kehf 18/9-26. 
57  Kıyâmet 75/4 . 
58  Yûsuf 12/105 . 
59  Seyyid Kutub, Fî-Zılâli’l-Kur’ân, İstanbul, ts., c. VIII, s. 485. 
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 Demek ki, bütün bunları bir an durup düşünmek insanın kalbine kâinat 
sırlarının akması için kâfidir. Bu bir lahza bakış onun kalbini titretecek şuurunu 
harekete geçirip üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır. 
 Ancak, etraflarındaki bu inceliklerin farkına varabilen insanlar da iki gu-
ruba ayrılmaktadırlar. Bazıları gördükleri bu muhteşem yapı ve düzen karşında 
yaratıcılarına teslim olup, Ona olan şükran borçlarım yerine getirmeye koyulur-
ken, ne yazık ki, bazıları, O Yüce Yaratıcıyı fark edip bulduğu halde Ona, Onun 
istediği gibi kulluk edemeyip içindeki diğer adı konmuş veya konulmamış çeşitli 
tanrıları bir türlü söküp atamamaktadırlar. 
 Pek çok insan da her zaman yüz yüze, göz göze geldiği bu âyetlerin yanın-
dan gelip geçer. Gördükleri bu pek çok canlı âyeti her gün göre göre kanıksa-
dıklarından mıdır, yoksa, bütün bu olan biteni sanki kendiliğinden oluyormuş gibi 
zannettiklerinden midir, ya da inatçı inkarcılıklarından mıdır nedir bilinmez 
bunlara şöyle bir ibret gözü ile bakıp üzerinde düşünerek, onlardaki mucizevî 
yapıyı fark edip ders çıkarmak istemezler, yüzlerini başka tarafa çevirip geçip 
giderler. Daha doğrusu görürler de görmemezlikten gelirler, bazıları da bütün 
bunları kör bir tesadüfe bağlayıp işin içinden sıyrılmaya çalışırlar. Bu durumun 
sebebini Yüce Allah aşağıdaki âyette açık bir şekilde ortaya koymaktadır : 

ْيِر الَْحقِّ َوِإن َيَرْواْ كُلَّ آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنواْ ِبَها َوِإن َيَرْواْ َسِبيلَ الرُّْشِد الَ َسأَْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتكَبَُّرونَ ِفي اَألْرِض ِبَغ
 َيتَِّخذُوُه َسِبيالً َوِإن َيَرْواْ َسِبيلَ الَْغيِّ َيتَِّخذُوُه َسِبيالً ذَِلَك ِبأَنَُّهْم كَذَُّبواْ ِبآَياِتَنا َوكَاُنواْ َعْنَها غَاِفِلَني

“Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her 
türlü âyeti görseler de yine inanmazlar. Doğru yolu görseler, onu yol edinmezler, ama 
azgınlık yolunu görseler, onu yol edinirler. Çünkü onlar âyetlerimizi yalanladılar ve 
onları umursamaz oldular.”60 
 Görüldüğü gibi bu âyette Yüce Allah, bazı kimselerin gördükleri halde yeryü-
zündeki ve kâinattaki çeşitli âyetlerden neden istifâde edemediklerini izah et-
mektedir. Bunun sebebi onların büyük bir kibir içinde olmaları ve etraflarında-
ki bu âyetleri umursamaz tavırlarıdır. Dolayısıyla bu mahrumiyetleri bizzat kendi-
lerinden kaynaklanmaktadır. Ama Yüce Allah her türlü fiilin bizzat yaratıcısı 
olduğundan bunu ʺBen uzaklaştıracağımʺ şeklinde ifade etmektedir.   61  
 Kurʹânʹda daha pek çok yerde etraflarındaki âyetleri gereği gibi değerlen-
diremeyen kimselerden bahsedilmektedir, işte bunlardan birisi daha : 

  * أَفَلَا ُيْؤِمُنونَ أََولَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ
 َوَجَعلَْنا السََّماء َسقْفاً مَّْحفُوظاً  *َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرِض َرَواِسَي أَن َتِميَد ِبِهْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

                                                           
60  A’râf  7/146 . 
61  Bu konuda daha geniş bilgi için bk. Mevlüt Güngör, Kur’ân Araştırmaları -2- , “Âyetlerde 

geçen  “Allah Dilediğini Saptırır, Dilediğine Hidâyet Eder” İfâdesinin Anlamı” başlıklı makâle, 
İstanbul 1996, ss. 173-253 . 
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 لنََّهاَر َوالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوا *َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضونَ 
“İnkâr edenler bilmediler mi ki göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi 
sudan yarattık? Hâlâ inanmıyorlar mı? Yer onları sarsmasın diye onun üstünde dağlar 
yarattık . Ve (işlerine) gidebilsinler diye orada geniş (doğal) yollar (yani geçitler) açtık . 
Göğü, (düşmekten) korunmuş bir tavan yaptık; onlarsa hâlâ bizim (varlığımıza ve gücümüze 
delâlet eden) âyetlerimizin yanından düşünmeden geçip gitmektedirler. Yine O ki geceyi, 
gündüzü, güneşi ve ayı yaratmıştır. Ve bunların hepsi yörüngesinde akıp gitmektedir.” 62 
 Görüldüğü gibi Yüce Allah bu âyetlerde, göklerin ve yerin yaratılışı hak-
kında zamanındaki bilgilerin çok ötesinde bilgiler verip63 koca koca dağların yaratılı-
şının hikmetine işâret etmekte ve bütün bu bilgiler modern bilgilerle de tamâ-
men bir uyum arzetmektedir.64 Pasaj daha sonra insanların gözünün önünde 
duran bu somut âyetlerin önünden umursamadan geçip gidenleri kınamakta ve 
geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı da hatırlatarak bütün bu gezegenlerin kendilerine 
âit tayin edilmiş olan yörüngelerinde adeta yüzer gibi hareket etmekte olduklarını 
belirtmektedir. 

Kâinattaki âyetler gün geçtikçe daha çok anlaşılacaktır 

Bizzat insanın kendisi olsun, kâinattaki çeşitli varlıklar olsun varlık aleminin daha bir 
çok keşfedilmemiş esrarengiz sırlarla dolu olduğunu, bu sebeple bu sahalarda 
henüz bilinenlerin yanında bilinmeyenlerin hâlâ bir hiç mesabesinde olduğunu 
yukarda belirtmiştik. Nitekim Yüce Allah da bu tip âyetlerin sırrının 
hemen tamâmen kavranılmasa bile zaman içinde keşfedileceğine şöyle işâret 
etmektedir: 

  َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعَد ِحٍني *ِإنْ ُهَو ِإلَّا ِذكٌْر لِّلَْعالَِمَني 
“ O (Kur’ân), ancak bütün âlemlere öğüttür. Onun haber(ler)ini(n doğruluğunu) bir 
süre sonra gayet iyi anlayacaksınız ! ” 65 
İşte aynı hususu destekleyen başka bir âyet : 

 لِّكُلِّ َنَبٍإ مُّْسَتقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونَ 
“Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Bir müddet sonra öğreneceksiniz.”66 
 Şu âyet de aynı hususu gâyet açık bir şekilde ortaya koymaktadır : 

 َوقُِل الَْحْمُد ِللَِّه َسُيِريكُْم آَياِتِه فََتْعِرفُوَنَها 

                                                           
62  Enbiyâ  21/30 – 33 . 
63   Âyet, başta göklerin ve yerlerin bitişik olduğunu daha sonra ayrıldıklarını ortaya koyarak  

geçen asırda daha yeni farkına varılan “büyük patlama” olayına işâret etmiş olmaktadır. Bu 
konuda bk. Caner Taslaman, Big Bang ve Tanrı,  İstanbul 2003 . 

64  Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim, Samsun 1997, s. 99. 
65  Sâd  38/87 – 88 . 
66  En’âm  6/67 . 
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“ Ve (yine) de (ki) : “ Bütün hamd sadece Allah’ın hakkıdır. O, size âyetlerini göstere-
cek, siz de onları öğreneceksiniz . . .” 67 
 Benzeri başka bir âyet : 

 َياِتي فَلَا َتْسَتْعِجلُوِن َسأُِريكُْم آ
“Âyetlerimi size (zamanı geldikçe) göstereceğim. Acele etmeyin!” 68 
 Kur’ân bu gibi âyetleri ile insanların gözlerini kendilerine ve dış âleme 
doğru çevirirken kendinden gayet emindir, ilmin ilerlemesiyle kendisinin yan-
lışlarının ortaya çıkıp gözden düşeceği, bu sebeple insanların kendinden uzaklaşa-
cağı gibi bir endişesi yoktur. Bilakis, insanlar kâinatın yapısındaki ince sırları keş-
fettikçe Yüce Allahʹın varlığının, birliğinin, gücünün ve bilgisinin sonsuzluğunu 
daha iyi kavrayacaklar ve imanları daha da kuvvetlenecektir. Nitekim  O, şöyle buyu-
rur : 

  َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاِق َوِفي أَنفُِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم َيكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشِهيٌد
 “ Biz onlara, dış âlemde ve kendilerindeki âyetlerimizi göstereceğiz ki o (Kur’ân)ın 
gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbının her şeye şâhit olması, (her şeyi görmesi 
sana) yetmez mi ?” 69 
 Görüldüğü gibi, Yüce Allah bu âyetlerde, insanoğluna bu kâinatın bazı 
sırlarını göstereceğini, kendi iç dünyasının kapalı noktalarını açacağını 
vâdetmektedir. Bütün bunların kendilerine seslenen bu kitabın hak bir kitap 
olduğunu anlayıncaya kadar devam edeceğini belirtmektedir.  Allahʹdan daha 
doğru sözlü kim olabilir ? 
 Nitekim, Allah Teâlâ, bu vaadini doğru çıkarmış ve insanlara yapmış ol-
dukları araştırmalarla önceden bilinmeyen pek çok sırrını açmıştır. Evet bu gün in-
sanlık, aradan geçen onbeş asır zarfında - henüz hâlâ bilebildikleri bilemedikle-
rinin yanında çok az da olsa- pek çok şeyi keşfedip öğrenmiştir. 
 Kâinatın merkezi sandıklan dünyalarının aslında güneşe bağlı, onun etrafında 
dönen çok küçük bir zerre mesâbesinde olduğunu, güneşin ve onun içinde yer 
aldığı sistemin de milyarlarca benzerinden sâdece birisi olduğunu, kâinat yara-
tılalı beri ışığı yola çıkmış ama hâlâ ışığı bize kadar ulaşamamış nice yıldızların bu-
lunduğunu, semanın gittikçe daha da genişlediğini,70 canlı-cansız, bitki, hayvan bü-
tün varlıklarda ikili bir yapının71 olduğunu, kâinatın yaratılışının büyük bir patlama 

                                                           
67  Neml  27/93 . 
68  Enbiyâ 21/37 . 
69  Fussılet  41/53 . 
70  Zâriyât 51/47 : ̋ Göğü de Biz kendi ellerimizle (yani hiç kimsenin yardımı olmaksızın) inşâ ettik. 

Ve muhakkak ki, Biz onu genişletmekteyiz de.” 
71  Bu konuya işaret eden âyetler için bk. Yâsîn 36/36; Zâriyât 51/49. 
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ile başladığını,72  insanın ana rahmindeki oluşum devrelerinin bilimin tesbitleriyle73 
ne kadar uyumlu olduğunu öğrenmiştir.74 
 İnsanlar, kendi dünyalarını da gittikçe daha iyi tanıdılar. Onun hem kendi ek-
seni etrafında ve hem de güneşin çevresinde döndüğünü keşfettiler. Karada ve 
denizde, en küçüğünden en büyüğüne kadar birçok bitki ve hayvanı ve onların 
esrarengiz yaşamlarını tesbit ettiler. Son asırlarda Yüce Rablarının kendileri için 
yerin derinliklerinde gizlediği kömür, petrol ve doğalgaz gibi çok büyük enerji 
kaynaklarını tesbit edip kullanmaya başladılar. 
 Kendi vücutlarının maddî ve ruhî yönü ile ilgili de pek çok keşiflerde bu-
lundular ama araştırdıkça bilmediklerinin gittikçe daha da arttığını, çok esra-
rengiz ve dehşetli bir yapı ile karşı karşıya olduklarını anladılar. Ve insanlar Allah-
ʹın yarattığı bu muhteşem evreni ve kendilerini keşfetmeye, onlarda geçerli olan 
kanunları tesbit etmeye hâlâ devam etmektedirler. 

Sonuç 

Kurʹânʹda tabiat ve Kâinat ile ilgili âyetlerin sayısı tahmin edilenin de üstündedir. 
Kevnî âyetler dediğimiz bu nevi âyetler 750 kadar olup Kurʹânʹın 1/6 kadarını 
teşkil etmektedirler. Dolayısıyla, Kurʹânın hiç de azımsanmayacak bir bölümünü 
işgal eden bu âyetler hakkında hiç şüphesiz daha ilk asırlardan itibaren müfessirler 
eserlerinde mevcut bilgilere dayanarak birtakım yorumlarda bulunmuşlar, diğer 
âlimler de bu konulardaki araştırma ve incelemelerini yürütmüşlerdir. Hatta bu 
alanda müstakil tefsir çalışmaları da yapılmış ve yapılmaktadır.75 

 Bu gibi âyetlerin Kurʹânʹdaki varlığı müspet ilimler tabir edilen tabiî ilimle-
rin İslam Dünyasındaki inkişafına da en sağlam bir temel teşkil etmiş ve 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Hatta batının, bu ilimlerdeki gelişmesini bu 
çalışmalara borçlu olduğu bugün teslim edilen bir hakikattir. 
 Tefsir çalışmalarında bu âyetlerin tefsirinde zamanın ilmî bilgilerine baş-
vurma konusunda tefsirler arasında farklılıklar görülmüş, ̋ ilmi tefsir metoduʺ ola-

                                                           
72  Bu konuya işaret eden âyet için bk. Enbiya 21/30 ; Konu hakkında daha geniş bigi için bk. 

Taslaman, Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul  2003; Osman Çakmak, Bir Çekirdekte-
ki Kâinat, İzmir, 2005. 

73  Yaran, Din ve Bilim, ss. 102-103. 
74  Bu konuda daha geniş bilgi için bk.Kur’ân Araştırmaları Grubu, Kur’ân Hiç Tükenmeyen Muci-

ze, İstanbul Yayınevi, 2003; Mustafa Aykut, Vahye Kulak Ver, Okul Yay.,, İstanbul 2005. 
75  Bir kaç örnek verecek olursak meselâ, Abdullah Şehâta, Tefsîruʹl-Âyâtiʹl-Kevniyye, Kâhire, 

1980; Abdulhamîd Diyâb ve Ahmed Karkûz, Meʹaʹt-Tıbbi fiʹ1-Kurʹâniʹl-Kerîm, Dımaşk, 1982; 
Abdulhalîm Abdurrahmân Hudar, Hendesetuʹn-Nizâmiʹl-Kevniyyi fiʹ1-Kurʹâniʹl-Kerîm, Cidde, 1984; 
Celâl Kırca, Kurʹân-ı Kerîmʹde Fen Bilimleri, İstanbul, 1984; Zuheyr es-Sâbûnî ve Vehbe ez-Zuhaylî, 
Se-nurîhim Âyâtinâ, Dımaşk, 1992.  
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rak tabir edilen bu metodu birtakım şartlara bağlı olmadan kullananların ya-
nında, sadece belli şartlarla kullananlar olduğu gibi tamâmen reddedenler de 
olmuştur.76 Kanaatimizce bunların en isabetlisi, birtakım şartlara bağlı olarak mu-
tedil bir ölçü ile bu kabil ayetlerin tefsirinde modern bilgilerden de istifade edil-
mesidir. Aslında bu ekol İmam-ı Gâzalî ile gelişip, Râzi ile epey bir ilerleme 
kaydetmişse de geçen asırda Tantavî Cevheri ile zirvesine ulaşmıştır. Bu arada 
Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Mustafa el-Merâğı gibi Mısırlı âlimlerle Elmalılı 
Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Said Nursi ve Ahmed 
Hamdi Akseki gibi Türk ilim ve fikir adamları da bu gibi âyetlerin yorumunda  mo-
dern ilmin verilerinden istifâde etme yoluna gitmişlerdir. 
 Netice olarak, Yüce Allahʹın kâinattaki bu canlı ve adetâ konuşan mucizelerini 
en iyi bir şekilde değerlendirebilmek için, onlar üzerinde araştırma yapıp kâinat 
kitâbının sırlarını ve ondaki esrarengiz yapıyı ortaya koymaya çalışan âlimlere 
ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz Yüce Allahʹın güç ve kudretini en iyi takdir edebi-
lecek olanlar da onlar olacaktır. Dolayısıyla onların Yüce Yaratıcıya olan sevgi 
ve saygılarının da o derece yüksek olacağı muhakkaktır. Nitekim bu durum 
daha önce de işâret ettiğimiz gibi, şu âyette gâyet açık bir şekilde ortaya kon-
muştur. Yüce Allah bu âyette önce yine tabiattaki bazı tezahürlere dikkatlerimizi 
çektikten sonra şöyle buyurur: 
 Kulları içinde ancak âlimler Allah’tan “  ِإنََّما َيْخَشى اللَّهَ ِمنْ ِعَباِدهِ الُْعلََماء ِإنَّ اللَّهَ َعِزيزٌ غَفُورٌ  
(tam layıkı ve derin bir saygı ve sevgi ile)  korkarlar.” 77 
 Demek ki her âlim ilmi genişledikçe ve varlıklardaki ince yapıyı, denge ve dü-
zeni keşfettikçe Yüce Allahʹın güç kudret ve ilmini daha iyi anlayıp, daha iyi 
takdir edecek böylece Allahʹa olan saygı, sevgi ve hayranlığı da o derece artacaktır. 
 Şu halde, İslam bilginlerine pek çok görevler düşmektedir. Hiç şüphesiz 
böyle bir övgüye en lâyık âlimler öncelikle onlar olmalı ve gece gündüz çalışıp 
Yüce Allah’ın kâinat kitabındaki sırları keşfederek bu yüksek dereceye ulaşmalı, 
yeni yeni buluşlarla insanlığa hizmet edip pek çok kimsenin de hidâyetine vesile 
olmalıdırlar. 

Yaratma nasıl başladı 29.20 

Evren ve Kur’ân Allah’ın iki ayrı kitabı. Kur’ân, “Kâinat kitabının” izah ve ter-
cümesi niteliğinde ve ondan Yaratıcısı hesabına bahsediyor ve yaratılışa ait 
sırlara değeri nispetinde yer veriyor. 

                                                           
76  Bu konudaki tartışmalar için bk. Emîn el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev.: Mevlüt 

Güngör, 2.baskı, Ankara 2001, ss. 43-60 . 
77    Fâtır 35-28 . 
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 Kâinat bir kitaptır ve okunduğunda bize yaratıcımızı tanıttırır. ancak in-
sanların bir çoğu bu kitabı okumasını bilmez. Cenab-ı Hak onlara merhamet 
eder ve balık, bal, yufka gibi eşya üzerine açıkça ismini nakşeder. Bu çalışma 
sizlere Kâinatta Allah-ü Tealaʹnın isminin açıkça zikredildiği resimleri sunuyor. 
Mutlaka bilgisayarınızda bulundurun. 
 Bunları okumadan geçen bir ömür boşa geçmiş demektir. Kâinat kitabı, 
İnsan ve Kurʹân kitabı birbirinin tefsiridir. Bu üç kitap insanı tek kapıya yön-
lendirir. O da bizleri yaradan Allah. Ve her satırı, her cümlesi, her kelimesiyle 
onlar Oʹnun güç ve kuvvetini, sanatını ve marifetini seslendirirler, ortaya ko-
yarlar... 
 Sınırsız, uçsuz bucaksız bir Kâinat kitabı.. Bir o kadar ilgi çekici in-
san kitabı ve bütün bunların tercümanı Kur'ân.... 

Kâinat Kitabından Mucizeler 

Cenab-ı Hak Kâinatı bir kitap sûretinde yaratmış, varlığının delillerini bu kita-
bın her köşesine serpiştirmiştir. Tefekkürî bir gözle bu kitabı inceleyenler, yara-
tıcının mevcudiyeti hususunda müttefiklerdir. Lakin, bazıları vardır ki, bu ki-
tabı okumasını bilmezler. İşte bu bölüm Kâinat kitabını okumasını bilmeyenle-
re daha açık bir şekilde yaratıcının varlığını ispat ediyor... Birbirinden güzel 
fotoğraflar.. 

Kâinat Kitabından Satırlar 

Kâinatta okunacak o kadar çok satırlar var ki, okuyacak gözleri bekliyor... Met-
ropoller ve şehir ortamları ise insanları dört duvar arasına hapsettiğinden beşer 
bu tür güzelliklerden bihaber olarak yaşıyor... Her ne kadar aslının yerini tut-
masa da, güzelin fotoğrafı bile insanı mutlu ediyor... Site ziyaretçilerinin gön-
derdiği, sizleri tefekküre sevk edecek güzellikler...   
 Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, birbirinin tamamlayıcısı ve açıklayıcısı olan bu 
iki kitap arasında herhangi bir zıtlık söz konusu olamaz zira her iki kitap da 
aynı müellifin elinden çıkmıştır. 
 Çeşitli nimetler 23.18-22 sadece nimetler sayılmış 
 Ev erade şükura   25.62  gökler ve yerler bunu için 
 Her şeyi onun hizmetine vermiş o halde kulluk sadece ona olacak 2.21-22 
 Nankörlük  14.34      İnsanın şükrü az 32 .7-9.  40.61   23.78   32.9        Efela 
yeşkurun 36.35, 73 
 İnsanın şükrü az sanki her şey kendiliğinden oluyormuş gibi bir hava için-
dedir. 40.61  32.9   36.73   16.83 
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 Şükür    fi zılal 9.72        İnsan şükretmeli razi 19.142.  , 14.18 
 Şükrün üç boyutu kalp söz ve fiil, kulluk fiili şükür : yaratıcı o olduğuna 
göre kulluk da ona yapılmalı ona hamd edilmeli  6.102      yazır 3.425         fiili 
şükür   yazır 5.446      Kalp ve dilden eyleme dökmeli   yazır 6.184    
 Tesbihi bütün varlıklar yapar biz ise onun sonsuz nimetleri karşısında 
kendi irademizle sözlü kalbi fiili şükür yapmalıyız.   Ra’din tesbihi :13.13   yer-
gök hepsi siz anlayamazsınız : 17.44     bütün varlıklar salatını tesbihini bilir: 
24.41    yerde gökteki her şey : 61.1  secde 13.15    gölgenin yer değiştirerek: 
16.48     her şey her şey secde eder 22.18      yıldız ağaç :55.6      gölgenin secdesi  
13.15  16.48 
 Hamd sadece ona  16.75    40.65 
 Atmosfer tabakası koruyucu tabaka ışınları süzer koruyucu tabaka. 

Özet 

Kurʹân kendisinin en küçük birimlerine ʺâyetʺ dediği gibi, tabiatta bulunan varlıklardan her 
birisi için de ̋ âyetʺ ifadesini kullanmaktadır. O halde karşımızda ikisi de aynı müellif tarafın-
dan meydana getirilmiş iki kitap vardır. Birisi, elimizde 6236 âyetten oluşmuş yazılı bir kitap 
yâni Kurʹân ... Ötekisi de, âdeta onun bir tefsiri durumunda olan ve insan, hayvan, bitki, canlı cansız 
en küçüğünden en büyüğüne kadar sayısız varlıklardan ve oluşumlardan, başka bir ifade ile yine 
âyetlerden müteşekkil muazzam bir kitap yâni kâinat kitabı.. Her iki kitabın muhatabı da insandır. 
Ve her iki kitap da insan için yaratılmıştır. Ve her ikisinin yaratıcısı da Allah olduğundan elbette 
aralarında bir çelişki söz konusu değildir, İşte biz bu makalemizde Onun yazılı kitabı Kurʹânʹın kâi-
nat kitâbına yaptığı atıflar üzerinde duracak ve bu iki kitâbın birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu 
ortaya koymaya çalışacağız. 
Anahtar kelimeler : Kur’ân, Kâinat kitabı, Kevnî âyetler, İlmî tefsir . 


