4548 - Bu Kâinatı Yaratan Bir Yaratıcı Var mı?
Soru

Sen zannediyor musun ki, bu kâinatı, çok yüce, Zekiy ve Kaviy olan bir yaratıcı yaratmıştır?

Detaylı cevap

Böyle bir soru sorduğun için sana teşekkür ederiz. Biz bu soruna Allah’ın Kelamından, Allah’ın
kitabından ayetlerle cevap vermek istiyoruz. Sonra sen bunu kendinle nefsin arasında düşün. Hak
senin için ortaya çıktıktan sonra ona tabi olmana hiçbir engel yoktur.
Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:
( َونﺮﻄﻴﺴ اﻟْﻤﻢ ﻫمِﻚَ اﺑ رﻦاﺋ ﺧَﺰﻢﻨْﺪَﻫ ﻋمﻨُﻮنَ اﻮﻗﻞ ﻻ ﻳ ﺑضراﻻاتِ وﻮﻤ ﺧَﻠَﻘُﻮا اﻟﺴمﻘُﻮنَ ا اﻟْﺨَﺎﻟﻢ ﻫم اءَﺮِ ﺷ ﻏَﻴﻦﻘُﻮا ﻣ ﺧُﻠم) ا
Yoksa onlar, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar; yahutta onlar, kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa
gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar, kesin olarak îman etmiyorlar. Yoksa Rabbının
hazineleri onların yanında mıdır? Yahutta yegâne hâkim onlar mıdır? (Tûr: 35-37)
( ﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻪ اﻟلﻧْﺰﺎ اﻣ و اﻟﻨﱠﺎسﻨْﻔَﻊﺎ ﻳﺮِ ﺑِﻤﺤ اﻟْﺒﺮِي ﻓ ﺗَﺠاﻟْﻔُﻠْﻚِ اﻟﱠﺘﺎرِ واﻟﻨﱠﻬ وﻞﻼفِ اﻟﻠﱠﻴاﺧْﺘضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖنﱠ ﻓا
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟضِ ﻵﻳراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻴﺨﱠﺮِ ﺑﺴﺎبِ اﻟْﻤﺤاﻟﺴ وﺎحِﻳﺮِﻳﻒِ اﻟﺮﺗَﺼ وﺔاﺑ دﻞ ﻛﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﺚﺑﺎ وﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻﺎ ﺑِﻪﻴﺣ ﻓَﺎﺎء ﻣﻦﻣ
َﻠُﻮنﻘﻌ) ﻳ
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlar için faydalı
olan şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip de kendisiyle
ölümünden sonra yeryüzüne hayal verdiği suda ve orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgârları
dilediği yöne sevk edişinde ve gökyüzüyle yeryüzü arasında (rüzgâra) tâbi olan bulutlarda, aklını
kullanan kimseler için deliller vardır. (Bakara: 164)
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( ﺎﻬ ﻃَﻠْﻌﻦ ﻣ اﻟﻨﱠﺨْﻞﻦﻣﺎ وﺒاﻛﺘَﺮﺎ ﻣﺒ ﺣﻨْﻪ ﻣا ﻧُﺨْﺮِجﺮ ﺧَﻀﻨْﻪﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ ﻓَﺎءَ ﺷﻞ ﻛﺎت ﻧَﺒﻨَﺎ ﺑِﻪﺟﺧْﺮ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣلﻧْﺰ اﻟﱠﺬِي اﻮﻫو
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟ ﻵﻳﻢ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻪﻨْﻌﻳ وﺮﺛْﻤذَا ا اﺮِه ﺛَﻤَﻟوا ا اﻧْﻈُﺮﺘَﺸَﺎﺑِﻪ ﻣﺮﻏَﻴﺎ وﺸْﺘَﺒِﻬﺎنَ ﻣﻣاﻟﺮﺘُﻮنَ وﻳاﻟﺰﻨَﺎبٍ وﻋ اﻦﻨﱠﺎتٍ ﻣﺟﺔٌ وﻴاﻧانٌ دﻨْﻮﻗ
َﻨُﻮنﻣﻮ) ﻳ
Gökten su indiren de O'dur; işte biz o su ile her çeşit nebat çıkardık; o nebattan da bir yeşillik
meydana getirdik ki, bu yeşillikten birbiri üzerine kümelenmiş taneler, hurma tomurcuğundan
koparılması kolay salkımlar, üzüm bağları, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar (gibi
meyveler) çıkarırız. (Bütün bu bitkiler) meyve verdikleri ve bir de olgunlaştığı zaman meyvesine bir
bakın. İşte bütün bunlarda îman eden kimseler için (ibret alınacak) deliller vardır. (Enâm: 99)
( ﻞ ﻛﻦ ﻣﻨَﺎ ﺑِﻪﺟﺧْﺮ ﻓَﺎﺎء اﻟْﻤﻟْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺰِﺖٍ ﻓَﺎﻴﻠَﺪٍ ﻣﺒ ﻟﻘْﻨَﺎهﻘَﺎﻻ ﺳﺎ ﺛﺎﺑﺤ ﺳﻗَﻠﱠﺖذَا ا اﺘﱠ ﺣﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳﺮ اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﻫو
َونﺮ ﺗَﺬَﻛﻢﻠﱠ ﻟَﻌَﺗﻮ اﻟْﻤﻚَ ﻧُﺨْﺮِجﺬَﻟاتِ ﻛﺮ)اﻟﺜﱠﻤ
Rahmetinin önünden müjdeci olarak rüzgârları gönderen O’dur. (Öyle ki bu rüzgârlar) yağmur
yüklü bulutları yüklendiği zaman, biz onu ölü bir memlekete sevk ederiz; sonra o bulutlarla suyu
indiririz; sonra da o su ile her çeşit meyveyi çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde
düşünüp ibret alırsınız. (Araf: 57)
( َﻨُﻮنﻣﻮﻓَﻼ ﻳ ا ﺣءَ ﺷﻞ ﻛﺎء اﻟْﻤﻦﻠْﻨَﺎ ﻣﻌﺟﺎ وﻤﺗْﻘًﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫﺎﻧَﺘَﺎ ر ﻛضراﻻاتِ وﻮﻤنﱠ اﻟﺴوا اﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟَﻢو)ا
Şu küfredenler bilmezler mi ki gökler ve yer, (bir zamanlar) bitişik idi de, biz onları ayırdık ve bütün
canlı şeyleri sudan yarattık. (Yine de bunlardan ibret alıp) îman etmezler mi? (Enbiyâ: 30)
( ﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋﺎ اﻫﺮنْ ﺗُﻨْﺒِﺘُﻮا ﺷَﺠ اﻢَﺎنَ ﻟﺎ ﻛ ﻣﺔﺠﻬ ﺑ ذَاتﻖﺪَاﺋ ﺣﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢَ ﻟلﻧْﺰا وضراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖﻦﻣا
َﺪِﻟُﻮنﻌ ﻳم ﻗَﻮﻢ ﻫﻞ)ﺑ
"(Onlar mı daha hayırlıdır) yoksa gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten bir su indiren mi?' İşte
biz o su ile sizin bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel bahçeler bitirmişizdir, Allah
ile birlikte bir de ilah mı? Hayır, onlar doğru yoldan sapan bir kavimdir." (Neml: 60)
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( ﺘْﻨَﺎﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻟْﻨَﺎ ﻣﻧْﺰا وﺔاﺑ دﻞ ﻛﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﺚﺑ وﻢِﻴﺪَ ﺑنْ ﺗَﻤ ااﺳوضِ رر اﻻ ﻓَﻟْﻘاﺎ وﻧَﻬوﺪٍ ﺗَﺮﻤﺮِ ﻋاتِ ﺑِﻐَﻴﻮﻤ اﻟﺴﺧَﻠَﻖ
ﺮِﻳﻢ ﻛج زَوﻞ ﻛﻦﺎ ﻣﻴﻬ)ﻓ
Gördüğünüz gibi, gökleri direksiz yaratmış, sizi sarsmasın diye de, yeryüzüne sabit dağlar atmış ve
orada her çeşit hayvanı yaymıştır. Gökten bir su indirip orada her güzel çifti bitirmişizdir. (Lokman:
10)
( ﻪ اﻟ ﻓﺎدِلﺠ ﻳﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦﻣَﺔً وﺎﻃﺑةً وﺮ ﻇَﺎﻫﻪﻤﻌ ﻧﻢﻠَﻴﻎَ ﻋﺒﺳاضِ ور اﻻﺎ ﻓﻣاتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻢَ ﻟﺨﱠﺮ ﺳﻪنﱠ اﻟا او ﺗَﺮﻟَﻢا
ٍﻴﺮﻨﺘَﺎبٍ ﻣﻻ ﻛﺪًى وﻻ ﻫ وﻠْﻢﺮِ ﻋ)ﺑِﻐَﻴ
Hiç görmüyor musunuz, Allah, göklerde ve yerde olan her şeyi sizin emrinize vermiş, açık ve gizli
bütün nimetlerini size ihsan etmiş? Buna rağmen insanlar arasında Allah'a karşı bilgisiz, delilsiz ve
aydınlatıcı kitapsız mücadele eden kimseler vardır. (Lokman: 20)
( ﺎﻮﻧَﻬﺴﺔً ﺗَﻠْﺒﻠْﻴﻮنَ ﺣﺘَﺨْﺮِﺟﺗَﺴﺎ وﺎ ﻃَﺮِﻳﻤﻠُﻮنَ ﻟَﺤﻛ ﺗَﺎﻞ ﻛﻦﻣ وﺎجﺟ اﻠْﺢﺬَا ﻣﻫ وﻪاﺑﻎٌ ﺷَﺮﺎﺋ ﺳات ﻓُﺮﺬْبﺬَا ﻋانِ ﻫﺮﺤﺘَﻮِي اﻟْﺒﺴﺎ ﻳﻣو
( ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ12)َونﺮْ ﺗَﺸﻢﻠﱠﻟَﻌ وﻪﻠ ﻓَﻀﻦﺘَﻐُﻮا ﻣﺘَﺒ ﻟﺮاﺧﻮ ﻣﻴﻪى اﻟْﻔُﻠْﻚَ ﻓﺗَﺮو
İki deniz bir değildir: Biri, suyu tatlı, doyurucu ve içimi kolaydır; diğeri tuzlu ve acıdır. Fakat siz her
birinden de taze bir et yersiniz ve takınacağınız kolyelik süs eşyası çıkarırsınız. Ayrıca orada
gemilerin, Allah'ın lûtfunu aramak için ve şükredesiniz diye, suyunu yararak gittiğini görürsün.
(Fâtir: 12)

( ﻮﻫ( و46)اﻴﺮﺴﺎ ﻳﻀﻨَﺎ ﻗَﺒﻟَﻴ اﻨَﺎهﻀ ﻗَﺒ(ﺛُﻢ45)ﻴﻼﻟ دﻪﻠَﻴ ﻋﺲﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻤﻌ ﺟﻨًﺎ ﺛُﻢﺎﻛ ﺳﻠَﻪﻌ ﻟَﺠ ﺷَﺎءﻟَﻮ وﻞّﺪﱠ اﻟﻈ ﻣﻒﻴِﻚَ ﻛﺑ رَﻟ ا ﺗَﺮﻟَﻢا
ﻦﻟْﻨَﺎ ﻣﻧْﺰا وﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳر اﻟﱠﺬِي اﻮﻫ(و47)ا ﻧُﺸُﻮرﺎر اﻟﻨﱠﻬﻞﻌﺟﺎﺗًﺎ وﺒ ﺳماﻟﻨﱠﻮﺎ وﺎﺳﺒ ﻟﻞ اﻟﻠﱠﻴﻢَ ﻟﻞﻌاﻟﱠﺬِي ﺟ
49))اﻴﺮﺜ ﻛﻧَﺎﺳاﺎ وﺎﻣﻧْﻌﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻤ ﻣﻪﻴﻘﻧُﺴﺘًﺎ وﻴﻠْﺪَةً ﻣ ﺑ ﺑِﻪِﻴﻨُﺤ(ﻟ48)اﻮر ﻃَﻬﺎء ﻣﺎءﻤ)اﻟﺴ
Görmüyor musun Rabbın, gölgeyi nasıl uzatıyor; eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra güneşi ona
delil kılmışızdır. Sonra da onu kendimize yavaş yavaş çekmişizdir. Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve
gündüzü de dirilip çalışma zamanı yapan Allah'tır. Rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak
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gönderen de Allah'tır. Nitekim gökten, ölü bir beldeye hayat vermek ve yarattığımız birçok hayvan
ve insanı sulamak için tertemiz bir su indirmişizdir. (Lokman: 45-49)
( ﺎء اﻟْﻤﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻮﻫ(و53)اﻮرﺠﺤا ﻣﺮﺠﺣزَﺧًﺎ وﺮﺎ ﺑﻤﻨَﻬﻴ ﺑﻞﻌﺟ وﺎجﺟ اﻠْﺢﺬَا ﻣﻫ وات ﻓُﺮﺬْبﺬَا ﻋ ﻫﻦﻳﺮﺤ اﻟْﺒجﺮ اﻟﱠﺬِي ﻣﻮﻫو
( ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن54)اﻚَ ﻗَﺪِﻳﺮﺑﺎنَ رﻛا وﺮﻬﺻﺎ وﺒ ﻧَﺴﻠَﻪﻌا ﻓَﺠﺸَﺮﺑ
Birinin suyu son derece tatlı, birinin suyu da son derece tuzlu iki denizi salıveren, buna rağmen
aralarına sanki birbirine karışmalarını önleyici bir engel koyan Allah'tır. Sudan bir insan yaratan,
sonra da ona soy sop veren de Allah'tır. Rabbın her şeye kadirdir. (Furkan: 53-54)
( ﻦﺎ ﻣﻴﻬﻧَﺎ ﻓﺮﻓَﺠﻨَﺎبٍ وﻋا وﻴﻞ ﻧَﺨﻦﻨﱠﺎتٍ ﻣﺎ ﺟﻴﻬﻠْﻨَﺎ ﻓﻌﺟ(و33)َﻠُﻮنﻛﺎ ﻳﻨْﻪﺎ ﻓَﻤﺒﺎ ﺣﻨْﻬﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮاﺎ وﻨَﺎﻫﻴﻴﺣﺘَﺔُ اﻴ اﻟْﻤضر اﻻﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳو
ﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اﻦﻣ وض اﻷرﺎ ﺗُﻨْﺒِﺖﻤﺎ ﻣﻠﱠﻬ ﻛاجزْو اﻻﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﺤﺒ(ﺳ35)َونﺮْﺸﻓَﻼ ﻳ اﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻠَﺘْﻪﻤﺎ ﻋﻣ وﺮِه ﺛَﻤﻦﻠُﻮا ﻣﻛﺎﻴ(ﻟ34)ِﻮنﻴاﻟْﻌ
ِﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮﺎ ذَﻟٍ ﻟَﻬﺘَﻘَﺮﺴﻤﺮِي ﻟ ﺗَﺠﺲاﻟﺸﱠﻤ(و37)َﻮنﻤﻈْﻠ ﻣﻢذَا ﻫ ﻓَﺎﺎر اﻟﻨﱠﻬﻨْﻪﻠَﺦُ ﻣ ﻧَﺴﻞ اﻟﻠﱠﻴﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳ(و36)َﻮنﻠَﻤﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻣو
ﻞﻛﺎرِ و اﻟﻨﱠﻬﺎﺑِﻖ ﺳﻞﻻ اﻟﻠﱠﻴ وﺮنْ ﺗُﺪْرِكَ اﻟْﻘَﻤﺎ ا ﻟَﻬﻐﻨْﺒ ﻳﺲ(ﻻ اﻟﺸﱠﻤ39)ﻮنِ اﻟْﻘَﺪِﻳﻢﺟﺮﺎﻟْﻌ ﻛﺎد ﻋﺘﱠ ﺣﻨَﺎزِل ﻣﻧَﺎه ﻗَﺪﱠرﺮاﻟْﻘَﻤ( و38)ﻴﻢﻠاﻟْﻌ
ﻢ ﻧُﻐْﺮِﻗْﻬنْ ﻧَﺸَﺎا(و42)َﻮنﺒﻛﺮﺎ ﻳ ﻣﻪﺜْﻠ ﻣﻦ ﻣﻢﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻟَﻬ(و41)ِﻮنﺸْﺤ اﻟْﻔُﻠْﻚِ اﻟْﻤ ﻓﻢﺘَﻬِﻳﻠْﻨَﺎ ذُرﻤﻧﱠﺎ ﺣ اﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳ(و40)َﻮنﺤﺒﺴ ﻓَﻠَﻚٍ ﻳﻓ
( ﺳﻮرة ﻳﺲ44)ﻴﻦ ﺣَﻟﺎ اﺘَﺎﻋﻣﻨﱠﺎ وﺔً ﻣﻤﺣﻻ ر(ا43)َﻨْﻘَﺬُون ﻳﻢﻻ ﻫ وﻢﺮِﻳﺦَ ﻟَﻬﻓَﻼ ﺻ
İşte, ölü yeryüzü onlar için bir delildir: Onu diriltir ve oradan bir takım hububat çıkarırız da ondan
yerler. Ayrıca orada, meyvelerinden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeleri için hurma ve üzüm
bahçeleri yaratmış ve içlerinde pınarlar fışkırtmışızdır. Yine de şükretmeyecekler mi? Yerin
yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah,
noksan sıfatlardan münezzehtir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan sıyırıp alırız da
karanlık içinde kalıverirler. Güneş, kendine âit bir yer çevresinde akar gider. Bu, dâima gâlib olan
ve her şeyi hakkıyle bilen Allah'ın takdiridir. Aya da, eski hurma salkımının eğri dalı haline
gelinceye kadar konaklar tayın etmişizdir. Ne güneşin aya yetişip onunla birleşmesi mümkündür,
ne de gecenin gündüzü geçmesi. Hepsi de bir yörüngede yüzerler. Zürriyetlerini dolu gemide
taşımamız ve kendileri için onun gibi, bindikleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir
âyettir. Dilesek, onları suda boğarız da, ne kendileri için bir koruyucu bulunur; ne de kendileri
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kurtulabilirler. Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar da yaşatma olmak üzere onları
koruruz. (Yasin: 33-44)
( ﻦ ﻣ اﻟْﺤﺨْﺮِج( ﻳ18)َون ﺗُﻈْﻬِﺮﻴﻦﺣﺎ وﻴﺸﻋضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺪُ ﻓﻤ اﻟْﺤﻟَﻪ( و17)َﻮنﺒِﺤ ﺗُﺼﻴﻦﺣﻮنَ وﺴ ﺗُﻤﻴﻦ ﺣﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﻓَﺴ
ﺸَﺮ ﺑﻧْﺘُﻢذَا ا اابٍ ﺛُﻢ ﺗُﺮﻦ ﻣﻢَنْ ﺧَﻠَﻘ اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و19) َﻮنﺟﻚَ ﺗُﺨْﺮﺬَﻟﻛﺎ وﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻِﻴﺤﻳ و اﻟْﺤﻦ ﻣِﺖﻴ اﻟْﻤﺨْﺮِجﻳِﺖِ وﻴاﻟْﻤ
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓﺔً اﻤﺣرةً ودﻮ ﻣﻢَﻨﻴ ﺑﻞﻌﺟﺎ وﻬﻟَﻴﻨُﻮا اﺘَﺴﺎ ﻟاﺟزْو اﻢﻧْﻔُﺴ اﻦ ﻣﻢَ ﻟنْ ﺧَﻠَﻖ اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و20)َونﺮﺗَﻨْﺘَﺸ
ﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و22)ﻴﻦﻤﺎﻟﻠْﻌﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻢاﻧﻟْﻮا وﻢﻨَﺘﻟْﺴ افَاﺧْﺘضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و21)َونﺮَﺘَﻔﻳ
ِلﻨَﺰﻳﺎ وﻌﻃَﻤﻓًﺎ و ﺧَﻮقﺮ اﻟْﺒﻢﺮِﻳ ﻳﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و23)َﻮنﻌﻤﺴ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﻛﻐَﺎوﺘاﺑﺎرِ واﻟﻨﱠﻬ وﻞ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻢﻨَﺎﻣﻣ
 ﺛُﻢﺮِهﻣ ﺑِﺎضراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴنْ ﺗَﻘُﻮم اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ( و24)َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓﺎ اﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻ ﺑِﻪِﻴﺤ ﻓَﻴﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻣ
 ﺛُﻢ اﻟْﺨَﻠْﻖﺪَاﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﻫ( و26)َﺘُﻮن ﻗَﺎﻧ ﻟَﻪﻞضِ ﻛراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻟَﻪ( و25)َﻮنﺟ ﺗﺨْﺮﻧْﺘُﻢذَا اضِ ار اﻻﻦةً ﻣﻮﻋ دﻢﺎﻛﻋذَا دا
( ﺳﻮرة اﻟﺮوم27) ﻴﻢ اﻟْﺤﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮﻫضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻓَﻠﻋ اﻻﺜَﻞ اﻟْﻤﻟَﻪ وﻪﻠَﻴنُ ﻋﻮﻫ اﻮﻫ وﻴﺪُهﻌﻳ
Akşamı ettiğiniz ve sabaha erdiğiniz vakitlerde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde, yatsı
vaktinde ve öğleye eriştiğinizde hamd O'na mahsustur. O, ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü
çıkarır. Ölümünden sonra da yeryüzüne hayat verir, işte siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan
yaratması, O'nun (kudretinin) delillerindendir. Sonra siz, birer insan olur, yeryüzünde
yayılırsınız. Size, kendi nefsinizden, kendisiyle huzura kavuşabileceğiniz eşler yaratıp aranıza sevgi
ve merhamet koyması da O'nun delillerindendir. Bunda, hiç şüphesiz düşünen kimseler için ibretler
vardır. Keza gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun
âyetlerindendir. Bunda da, şüphesiz âlimler için ibretler vardır. Geceleyin uyumanız, gündüzün
O'nun lutfundan rızık aramanız da O'nun delillerindendir. Bunda da, şüphesiz dinleyen kimseler için
ibretler vardır. Size korku ve ümid veren şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi, bu su ile
ölümünden sonra yeryüzüne hayat vermesi, hep O'nun delillerindendir. Aklını kullanan kimseler
için bunlarda da ibretler vardır. O'nun emriyle göğün ve yerin ayakta durması da keza O'nun
(kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir defa çağırdı mı, hemen çıkar
gelirsiniz. Göklerde ve yerde olan herkes O'nundur; hepsi O'na boyun eğmiştir. Mahlûkatı ilk defa
yaratan, ölümünden sonra onu tekrar var edecek olan O'dur. Bu, O'na daha kolaydır. Göklerde ve
yerde en yüksek sıfatlar O'nundur. O, dâima gâlibtir; hikmet sahibidir. (Rûm: 17-27)
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( ﻪَ اﻟ مﻠَﻪﺋﺎ اﻫﺮنْ ﺗُﻨْﺒِﺘُﻮا ﺷَﺠ اﻢَﺎنَ ﻟﺎ ﻛ ﻣﺔﺠﻬ ﺑ ذَاتﻖﺪَاﺋ ﺣﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢَ ﻟلﻧْﺰا وضراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖﻦﻣا
ﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋا اﺎﺟِﺰ ﺣﻦﻳﺮﺤ اﻟْﺒﻦﻴ ﺑﻞﻌﺟ واﺳوﺎ ر ﻟَﻬﻞﻌﺟا وﺎرﻧْﻬﺎ اﻼﻟَﻬ ﺧﻞﻌﺟا وار ﻗَﺮضر اﻻﻞﻌ ﺟﻦﻣ( ا60)َﺪِﻟُﻮنﻌ ﻳم ﻗَﻮﻢ ﻫﻞﺑ
ﺎﻴﻼ ﻣ ﻗَﻠﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋضِ ار اﻻ ﺧُﻠَﻔَﺎءﻢُﻠﻌﺠﻳ وﻮء اﻟﺴﻒﺸﻳ وﺎهﻋذَا د اﻄَﺮﻀ اﻟْﻤﺠِﻴﺐ ﻳﻦﻣ( ا61)َﻮنﻠَﻤﻌ ﻻ ﻳﻢﻫﺜَﺮﻛ اﻞﺑ
ﺎﻤ ﻋﻪ اﻟَﺎﻟ ﺗَﻌﻪ اﻟﻊ ﻣإﻟَﻪ اﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳﺮ ﻳﻦﻣﺮِ وﺤاﻟْﺒِ وﺮﺎتِ اﻟْﺒ ﻇُﻠُﻤ ﻓﻢﺪِﻳﻬ ﻳﻦﻣ( ا62)َونﺮﺗَﺬَﻛ
(64)ﻴﻦﺎدِﻗ ﺻﻨْﺘُﻢنْ ﻛ اﻢَﺎﻧﻫﺮﺎﺗُﻮا ﺑ ﻫ ﻗُﻞﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋضِ اراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢُزُﻗﺮ ﻳﻦﻣ وﻴﺪُهﻌ ﻳ ﺛُﻢ اﻟْﺨَﻠْﻖﺪَاﺒ ﻳﻦﻣ( ا63)َﻮنﺸْﺮِﻛﻳ
( ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ65)َﺜُﻮنﻌﺒﺎنَ ﻳﻳونَ اﺮﺸْﻌﺎ ﻳﻣ وﻪﻻ اﻟ اﺐضِ اﻟْﻐَﻴراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻠَﻢﻌ ﻻ ﻳﻗُﻞ
"(Onlar mı daha hayırlıdır) yoksa gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten bir su indiren mi?" İşte
biz o su ile sizin bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel bahçeler bitirmişizdir, Allah
ile birlikte bir de ilah mı? Hayır, onlar doğru yoldan sapan bir kavimdir." (Onlar mı daha hayırlıdır,)
yoksa yeryüzünü karargâh yapan, aralarına ırmaklar koyan, üzerine sabit dağlar diken ve iki deniz
arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte bir de ilâh mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. "(Onlar
mı daha hayırlıdır) yoksa kendisine duâ ettiği zaman, darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren
ve sizi yeryüzünün halîfeleri yapan mı? Allah ile birlikte bir de ilâh mı? Ne kadar az
düşünüyorsunuz? (Onlar mı daha hayırlıdır) yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol
gösteren ve rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte bir de
ilâh mı? Allah, sizin ortak koştuğunuz şeylerden çok yücedir. (Onlar mı daha hayırlıdır) yoksa
mahlûkatı yaratan, sonra onu iade edecek olan ve size hem gökten, hem de yerden rızık veren mi?
Allah ile birlikte bir de ilâh mı? (Ey Muhammed! Onlara) de ki: "Eğer söylediklerinizde doğru iseniz,
delilinizi getirin" Yine de ki: "Göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Ne zaman
diriltileceklerinin de farkına varmazlar." (Neml: 60-65)
Bu apaçık âyetlerde sorunun cevabı vardır. Biz seni, Müslümanların yoluna uymaya ve Allah’ın
âlemler için razı olduğu İslam dinine girmene davet ediyoruz. Allah’ın selamı, hidayete tabi
olanlara olsun.
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