
AYETLER   (1) 
 

 
 
-- “ Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da .. Tezekkür edecek (düşünüp 

ibret  alacak)  kimseler için nice ayetler (deliller)  vardır ..”             Nahl suresi, ayet 13  

 
“ Ayet  “ kelimesi  Kur’an-ı Kerîm de birkaç anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birisi 
herkesin bildiği,  Kur’andaki cümle dizileridir. Diğerleri ise “ ibretlik olay” veya  “ Allah-u 
Teâlâ’nın varlığını, birliğini, kudret  ve hikmetini  gösteren deliller “ anlamlarıdır ki, Kur’an da 
daha çok  bu anlamlarda kullanılmaktadır ..  
 
İçinde bulunduğumuz  Mart ayının bu  son günleri bahar çiçeklerinin açmaya başladığı 
günlerdir. Daha birkaç hafta öncesine kadar  kupkuru bir ağaç parçası olan dalların ucundan 
rengârenk çiçekleri, yaprakları çıkaran hikmet ve  güç acaba kimindir ? Bazılarının zannettiği 
gibi  bunları  doğa (tabiat) kendisi mi  yapmaktadır  ? Böyle düşünmek  “ doğa “ ya ve onun 
her bir parçasına, örneğin kuru  bir dal parçasına bile bilinç atfetmek olmaz mı ?  Oysa  
“Tabiat bir kitaptır, kâtip olamaz ; bir mektuptur, kâtip değildir; bir  eserdir, usta 
değildir; bir resimdir, ressam olamaz “  (Sözler) . Demek ki, bunlar ancak tüm güzelliklerin 
sahibi ve kaynağı, sonsuz derecede ilim, kudret ve hikmet sahibi olan bir Zât’ın eseri olabilir 
ki, o da ancak   Allah-u  Teâlâ’ dır .. Doğa ise, bu hikmetli güzelliklerin sergilendiği bir 
mekandır .. 
 
Görmekteyiz ki, her kış mevsiminde onbinlerce cins  bitki ve hayvanat türü (sinekler, 
böcekler, .. v.b) “ ölmekte” , her bahar bunlar  tekrar canlanmaktadırlar. Binlerce değişik 
türdeki bu canlıları vakti ve  zamanı gelince gayet kolay bir şekilde, hiçbiri diğerine 
karışmadan, biri diğerine engel olmadan, her ferdinin ayrı ayrı çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak  
hayata geri döndüren  Allah-u  Teâlâ’nın,  acaba tek bir tür’e - yani insanlara  – vakti ve 
zamanı gelince -  yeni bir hayat vermeye  gücü yetmeyecek midir ?  Hem de gönderdiği bütün 



kitaplarda  ve özellikle de  son ve bozulmamış tek kitab olan Kur’an-ı  Kerîm’inde  tekrarla 
ve ısrarla  “ Muhakkak ki bunu yapmaya gücüm yeter  ve yapacağım” demesine rağmen :  
 “Şimdi Allah’ın rahmet eserlerine bir bak: Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor 

? Şüphesiz ki O, ölüleri de mutlaka diriltecektir . (Çünkü) O herşeye kadirdir “   
Rum suresi, ayet 50   
 
Evet, madem ki söz vermiştir, mutlaka yapacaktır. Bizleri de kıyamet gününde  yeniden 
diriltecek ve bir imtihan meydanı olan bu dünya  hayatını O’nun rızâsına uygun şekilde 
geçirenleri her daim bahar çiçeklerinin açtığı, latif  bahar rüzgarlarının  estiği misk kokulu 
Cennetlerine dahil edecektir ... 
  
Yarabbi, bizleri şaşırtma ; bizleri nefsimizin ve şeytanın esiri olmaktan muhafaza buyur ... 
Lütuf ve kereminle bizleri de  Cennetlerine giren  bahtiyar kulların zümresine dahil etmeni 
Senden   niyaz ediyoruz ..    Amiin ..  


