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Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Uzaydaki Karanlık ve Yayılma Olayı (Işığın Yayılması)

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla, Rabbimiz buyuruyor ki:

﴿ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَاباً ِمَن الّسَماِء فََظلّوا فِيِه يَْعُرُجوَن * لَقَالُوا إِنَّما ُسِكَّرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن ﴾
“Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine

“Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.”

(Hicr Suresi: 14)

Arap asıllı bir uzay bilimci Batı dünyasında, çok büyük bir uzay üssündeyken, uzaya bir

araç fırlatılmıştı, bir astronot birden “kör olduk” diye bağırdı.
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Çünkü atmosferi geçtiklerinde zifiri karanlık olan bölgeye girdiler, Şöyle ki, (dünyada)

ışığın yayılması diye bir olay vardır, güneş ışınları hava ile temas ettiğinde, hava

parçacıkları güneş ışınlarını, ışınların ulaşmadığı diğer parçalara yansıtır.

Dünyada bir ışık vardır, bir de ışın vardır. Bir yerde gördüğümüz şey ışındır.

Atmosferi geçtiğimizde bu olay tamamen ortadan kalkar, karşımızda kapkaranlık bir hava
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kalır ve hiçbir şey göremeyiz, sadece ışıklı noktalar vardır, onlar da gezegenlerdir.

İşte bu astronot da uzay boşluğuna girip de atmosferi geçtiğinde, “kör olduk” diye

bağırdı, bu olay seneler önceydi, belki yirmi sene önceydi, fakat Kuran’ı Kerim de şöyle

bir ayet vardır:

 ﴿ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَابًا ِمْن الّسَماِء فََظلّوا فِيِه يَْعُرُجوَن ، لَقَالُوا إِنَّما ُسِكَّرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن ﴾

“Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine

“Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.”

(Hicr Suresi: 14)

Evren Allah’ın yüceliğini yansıtır

Bu ayeti ancak şimdi anladık, Çünkü insan uzay boşluğuna çıkmadan önce bu ayetin

manasını kavrayamamıştı, zira durum, Hz. Ali’nin sözünü de teyit eder vaziyettedir, Hz.

Ali buyuruyor ki: “Kuran’da henüz açıklanamayan ayetler vardır”, bilim ilerledikçe bu

evrenin büyüklüğü ve azameti keşfediliyor.

Bu yüzden de diyorlar ki: Evren sessiz Kuran’dır.
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Kuran ise konuşan kâinattır, peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise yürüyen

Kuran’dır, Kuran’da yeryüzündeki tüm varlıkların boyun eğdiği bir şey vardır ki, O da

kainattır, insan hangi milletten, hangi heyetten, hangi gruptan, hangi dinden, hangi

mezhepten olursa olsun, bir ilah olduğuna inanmıyorsa da evrene boyun eğer, Çünkü o

sessiz Kuran’dır, Allah’ın yüceliğinin göstergesidir, O’nun güzel isim ve sıfatlarının bir

tezahürüdür, Gökler ve yeryüzü hakkında tefekkür etmek şüphesiz ki en kıymeti ibadettir.

Zira bu Allah’ı bilmektir. O’nu bilirsen de her şeyi biliyorsun demektir

Kaynak:

Televizyon programları/ “İman Ahlaktır” programı – Suriye Uydu Kanalı – Bölüm: 10 –

İnsana verilen Sorumlulukların Unsurları: İnsan – İnsan beninin yaratılmasındaki Mucize
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Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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