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“  ...  gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde  akıl 

erdirecek bir topluluk için ayetler (Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan deliller)  vardır ..”     
Bakara suresi , ayet 164   
 
“ Ayet “ kelimesi Kur’anda en çok   Allah-u Teâlâ’nın varlığını, birliğini, ilmini, kudretini ve 
diğer yüce vasıflarını  kanıtlayan “ deliller “ anlamında  kullanılmaktadır. Dini terminoljide, 
Kur’an daki bildiğimiz cümle dizilerine  “Teşrii “ ayetler, bu tür ayetlere ise “ Kevni veya 
Tekvini “ (yaratılışla , tabiatla ilgili) ayetler  denilmektedir. Teşbihde hata olmasın, nasıl ki bir 
sanatkar- örneğin bir mimar  kendi ilim, hüner ve sanatını yaptığı büyük  mimari eserlerle 
gösteriyorsa, gökleri ve yeryüzünü yaratan   Allah-u  Teâlâ’da  böcekten çiçeğe, buluttan 
dağlara, ay’dan yıldızlara kadar yarattığı her şey’ de  - düşünüp akleden kimseler, yani gören 
gözler  için - kendi varlığını, birliğini ve yüce sıfatlarını  ortaya koymaktadır.   
 
Örneğin bulutlar.. Bilim adamlarının yaptığı hesaplamalara göre  resimde görülen Cumulus 
bulutlarında yaklaşık 550 ton su bulunmaktadır. Büyük bir su tankerinin 10 ton su aldığını 
düşünürsek, bu güzel bulutların içinde havada asılı vaziyetde  55 tanker ağırlığında su 
bulunduğu ortaya çıkmaktadır !  Bazen gökyüzünde yoğun yağış getiren karabulutlar 
görürürüz.  Bunların taşıdığı su miktarı ise  6 000  ton’a kadar ulaşmaktadır.  Daha da büyük 
olan kasırga ve tayfun  bulutlarının taşıdıkları su  ise  inanılmaz miktarlardadır : 220  ilâ 250 
milyon ton ! ; yani,  adeta bir  dağ  ağırlığında su kütlesi gökyüzünde seyretmektedir : 
“.. Ve (Allah ) gökten, oradaki dağlar (gibi bulutlar) dan bir dolu indirir de onu dilediğine 
isabet ettirir   ..   “                                    Nur suresi, ayet 43  

 
Bilindiği üzere bulutları oluşturan mekanizma dünya genelindeki “ Küresel Su Çevrimi” dir.    
https://water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html . Su çevrimini harekete geçiren ise  güneştir. Güneş 
okyanuslarda buharlaşmaya neden olur. Yükselen su buharı atmosferin üst katmanlarında 
yoğunlaşarak  bulutları oluşturur. Rüzgarlar da bu bulutları dünya çevresinde hareket ettirip 

https://water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html


belli yerlere götürür ve oralarda bulutlar su yüklerini yağış olarak yeryüzüne bırakırlar. Bu 
çevrimin her aşamasında büyük bir ilim, derin bir hikmet, ince bir sanat ve güzellik vardır. Bu 
çevrimde Güneş’e ısıtıcılık, rüzgarlara  taşıyıcılık, atmosfere de yumuşatıcılık  görevleri 
verilmiştir. Her hangi bir anda milyonlarca ton su okyanuslardan alınıp  dağlara, 
ovalara, tarım alanlarına yani  dünyanın bir köşesinden diğer köşesine - bulutlar 
vasıtasıyla- havadan ve  büyük bir kolaylıkla  götürülmektedir.(Teknoloji bu kadar 

ilerlemesine rağmen, bizler su naklini ancak  yerden ve  kanallar vasıtasıyla yapabilmekteyiz).  Oralarda  ise 
yüzlerce metre yüksekten bir taş parçası gibi düşmesine izin verilmemekte, İlâhi hikmet 
gereği  yeryüzüne yumuşacık iniş yapması sağlanmaktadır..   
Yapılan  hesaplamalara  göre , bulutlar vasıtasıyla atmosferde dolaşan su miktarı  13 trilyon 
tondur ! Bu  muazzam  miktarın yaklaşık  on’da  biri  her gün  yağmur olarak yeryüzüne geri 
gönderilir. Bu  rakam ise dakikada yaklaşık  bir milyar ton ‘a  tekabül eder . Başka bir ifade ile, 
gökten   yeryüzüne  her  dakikada  ortalama  bir milyar ton ,  bir saniye içinde ise  16 milyon  
ton  su ( yağmur) inmektedir !   
 
Düşünenleri  hayrette bırakan bu düzenin oluşmasında, bu sistemin kurulup çalıştırılmasında 
insanoğlunun en ufak bir katkısı yoktur ! (ancak bozulmasında vardır, onun için son yıllarda 
dengesiz yağışlar, seller, El Nino’lar çoğalmıştır !)   O zaman düşünmek gerekir, bu düzeni 

oluşturup yeryüzündeki milyar kere milyarlarca  canlının su ihtiyacını karşılayan kimdir ? 
Güneşe ısıtıcılık, rüzgarlara taşıyıcılık görevlerini kim vermiştir ? Acaba bütün bunlar  
evrimcilerin dediği gibi  “ tesadüfen “ mi olmaktadır, veya  aklı,  düşüncesi olmayan “ doğa “ 
mı bunları tertiplemiştir ? .. Elbette, zerre kadar insafı ve aklı  olan bir insan kabul eder ki ne 
bilinçsiz doğa , ne de kör tesadüflerin  bunlarda bir rolü olamaz ... Yeryüzünü kim ve hangi 
amaçla yaratmışsa, bu düzeni, çevrim’i kuran da ancak O, yani âlemlerin Rabbi olan Allah-u 
Teâlâ dır ... Ve bu yolla, Samed sıfatı gereği, -  yarattığı  canlıların su ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır ...    
 
Yazımızı bu hususları kısa ve veciz bir şekilde ifade eden  bir âyet ile bitiriyoruz: 
--“ Allah  rüzgarları gönderen,  (bunlarla) bulutları harekete geçiren; sonra onu (o 
bulutları) gökte dilediği gibi yayan ve onu parça parça edendir. Derken aralarından 

yağmurun çıktığını görürsün ..  “            Rûm suresi, ayet  48    
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