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1. DERS 

 

1. ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR 
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Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bu ölçü, evrendeki 
varlıkları kendi içinde tutarlı ve uyumlu bir bütün yapmıştır. Kur’anıkerim’de bu durumu 
açıklayan ayetler vardır:  

 
“Allah’ın katında her şey bir ölçüye göredir.” (13/Ra’d suresi, 8) 
 
“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (54/Kamer suresi, 49) 
 
“Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’tır.”  (25/Furkan su-

resi, 2) 
 
Kur’anıkerim’de Allah, insanın yaratılış sürecinin her aşamasında da  bu ölçü-

nün varlığını belirttikten sonra, “Biz ölçüyü böyle koyduk. Bizim koyduğumuz ölçü, 
ne güzeldir.” demektedir. (77/Mürselât suresi, 20-23; bakınız: 23/Mü’minûn suresi, 12-
14) 
 

 
Evrende gelişigüzel hiçbir şey yoktur. Her varlık bir plân, program ve ölçü içinde  

yaratılmıştır. Yer altında ve yer üstünde insanın yararına sunulan her türlü yiyecek, 
içecek ve insana gerekli olan her şey, bir ölçü içinde; belli bir büyüklük, ağırlık ve yo-
ğunlukta yaratılmıştır. Ayrıca bun-ların oluşumunu sağlayan, toprak, su, hava, sıcaklık, 
soğukluk gibi şeyler de bir ölçüye göre belirlenmiştir.  
 
 

Allah Kur’an’da evrendeki her şeyi ölçüye göre yarattığını örneklerle açıklamak-
tadır: 

 
“Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yeryüzünde durdurduk.” 

(23/Mü’minûn suresi, 18) 
 
“Yeryüzünde her türlü bitkiyi bir ölçüye göre bitirdik.” (15/Hicr suresi, 19)  

 
 

Her şeyi bir ölçüye göre yaratan Allah, evrendeki her varlığa yapacağı işe uygun 
yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiştir:  

 
“Allah, her şeyi yaratmakta ve amacına uygun biçimler vermektedir. O, her 

şeyi bir ölçüyle yapmakta ve yol göstermektedir.” (87/A’lâ suresi, 3) 
 
 
Allah, evrendeki bu eksiksiz düzen ve ölçülülük üzerinde düşünmemizi ve gere-

ken dersleri çıkarmamızı istemektedir: 
 
“Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için 

aya evreler koyan Allah’tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini 
bilen/düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.” (10/Yunus suresi, 5) 

 
“Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde ya-

rattığı her şeyde, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler 
vardır.” (10/Yunus suresi, 6) 

 
“Göklerin ve yerin yaratılışında... sağduyulu olanlar için dersler vardır.” 

(3/Âl-i İmrân suresi, 190) 


