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II. KUR'AN ve HADiS 

Yeryüzilndeki hayatı ve ilk dönemler
den beri insanları birçok bakımdan et
kileyen gilneş, Kur'an-ı Kerim'in azerin
de en çok durduğu iki gök cisminden 
biri olup (diğeri ay) Allah'ın Uzerine ye
min ettiği nesneler arasında yer alır; bu 
yeminin geçtiği 91. sOre onun adını ta
şımaktadır (eş-Şems) . Gilneş Kur'an-ı Ke
rim'de otuz bir defa şems, bir defa da 
"gilndilziln işareti" anlamında ayetü'n
nehar adıyla anılmıştır (el-isra ı 71 ı 2) . 
Güneşin ışık kaynağı, ayın ise yalnızca 
parlak olduğunu ifade etmek için bun
ların farklı kelimelerle nitelendirildikleri 
görillür. Güneş hakkında gösterici (mub
s ıra), ziya ve yanıp parlayan bir lamba 
(siracün vehhac) veya sadece lamba (sirac) 
gibi benzetmeler yapılmış ve bu kelime
lerin bir kısmı bazan tek başına zikre
dilmiştir (el-isra 17/12; el-Furkan 25/ 
61; en-Nebe' 78/ 13). Bunun yanında sa
dece aydınlık oluşu veya parlak kılındığı 
belirtilmiştir (Yunus 10/5; ei-Furkan 25/ 
61; Nüh 71/16). Güneş için değişik sı
fatlar seçilmesi, onun çeşitli durum ve 
işlevlerini açıklamak amacıyla, mesela 
yanıp parlayan bir lamba veya bir çera
ğa benzetilmesi, enerji kaynağının ken
di içinde bulunduğunu anlatmak için ola
bilir. Hz. Peygamber'in bazı hadislerin
de cehennemle güneş arasında benzet
meler yaptığı görülmektedir. Mesela, 
"Ateş (nar) rabbine, 'Benim bir kısmım 
diğer kısmıını yiyor' diye şikayette bu
lundu. Yüce Allah da onun biri yazın, öte
ki kışın olmak üzere iki defa nefes al
masına izin verdi. Maruz kaldığınız en 
şiddetli sıcaklarla, sizi en çok ilşüten 

zemheri işte budur" (Buhari. "Bed,ü'l-
1].~", 10; Müslim, "Mesacid", 185; İbn 
Balaban, IX. 277, nr. 7423) şeklindeki söz
leriyle ResOl-i Ekrem'in, "güneşte de
vamlı surette hidrojen gazının helyuma 
dönüştilğü ve bu sırada ortaya enerji çı
karken bu gazın devamlı surette azaldı
ğı" gerçeğini anlatmak istediği düşünü
lebilir. Yazın sıcak günlerinde öğle na
mazının serinlik çıkineaya kadar erte
lenmesini tavsiye ederken de Hz. Pey
gamber'in yine böyle bir benzetmesiyle 
karşılaşılmaktadır (bk. Müslim, "Mesa
cid", 180) . Kur'an'da cennetin mutedil 
iklimi anlatılırken de şems kelimesi "ha
raret" anlamında kullanılmıştır (el-insan 
76/13). 

Işık kaynağı olan gök cisimlerinin ya
ratılışı şilphesiz ki sonradan vuku bulan 
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bir olaydır; daha önce uzayda mutlak 
bir karanlık hilküm sürüyordu. Konuy
la ilgili ayetlerde karanlığın aydınlıktan 
önce zikredilişi bu gerçeğin bir ifadesi 
sayılabilir. Mesela, "Hamd gökleri ve ye
ri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var 
eden Allah'a mahsustur" (el-En'am 6/ ı) 

mealindeki ayet ile, "Göklerle yer bitişik 
bir halde iken ... " (el-Enbiya 21 / 30) me
alindeki ayetin tefsirinde Abdullah b. Ab
bas ilk önce ortada yalnız karanlığın bu
lunduğunu söyler (bk. es-SabOni. ll, 506). 
Işık veren kiltlelerin bu duruma gelişini 
anlatmak için ayetlerde "ca')" (yapma; 
yaratma, yoktan var etme) fiili, "mevcut 
bir madde ve nesneye belli şekil ve ni
telikler kazandırma" anlamıyla kullanıl
mıştır. Buna göre yukarıdaki ayette yer 
alan "önceleri göklerle yerin birleşik tek 
bir kütle olduğu" ibaresiyle, "gök adala
rın (galaksi) başlangıçta kızgın birer gaz 
bulutu iken (nebülöz) zamanla yıldızların 
ateş topu şeklinde yoğunlaşması üzeri
ne bugilnkü duruma geldikleri" ilmi tes- . 
bitinin dile getirilmiş olduğu dilşünüle
bilir. Tek başına güneşin aydınlatma ni
teliği anlatılırken de daima ca'l fiilinin 
kullanıldığı görülür. Bazan da, "Allah gö
ğün gecesini karartıp aydınlığını ortaya 
çıkardı" (en-Naziat 79/ 29) ayetiyle, "O 
-karanlıkları- yarıp sabahları çıkarandır" 

(ei-En'am 6/96) mealindeki ayette oldu
ğu gibi güneşin adı anılmadan aydınlat
ma olayına dikkat çekilir. 

Kur'an'da diğer gök cisimlerinin oldu
ğu gibi güneşin de hareketlerine yer ve
rilmiş ve bu hareketlerden "sibaha" (yüz
me) ve "cera" (akma) fiilieriyle bahsedil
miştir. iki ayette geçen sitaha fiilinin 
her iki yerde de felekle birlikte kullanıl
dığı görülür: ·o geceyi, gündüzü, güne
şi ve ayı yaratandır. Her biri bir felekte 
yüzmektedir" (el-Enbiya 2 ı 1 33); "Ne gü
neş aya yetişebilir ne de gece gündüzü 
geçebilir. Her biri bir felekte yüzmekte
dir" (Yasin 36/ 40). Bu ayetlerde felek ile 
gökyüzü (veya gök cisimlerinin yörünge
leri; bk. FELEK) kastedilmekte ve ayla 
güneşin burada birbiriyle yarış içinde ol
madan -birer gemi gibi- kendi rotala
rında yüzdükleri bildirilmektedir. 

Cera fiili ise güneşin ve diğer gök ci
simlerinin büyük çaplı dairevi hareket
leriyle ilgili olmalıdır. Bu konuda beş ay
rı ayet bulunmakta ve bunların yalnız 

birinde (diğer dördü er-Ra'd 13/2; Lok
man 31 1 29; Fa tır 35 1 13; ez-Zümer 391 
5) sadece güneşin hareketi söz konusu 
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edilmektedir: "Güneş kendisi için belirle
nen yerde akar. İşte bu aziz ve alim olan 
Allah'ın takdiridir" (Yasin 36/ 38). Mü
fessirler bu ayete zaman ve mekan açı
sından olmak üzere iki ayrı yorum ge
tirmişlerdir. Mekanı esas alanlara göre 
güneş belli bir noktaya kadar, zamanı 
esas alanlara göre ise belli bir sürenin 
sonuna kadar akıp gitmesine devam ede
cektir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu 
ikinci görüşü benimsemiş, fakat hare
ket için ayrı ayrı zaman süresi tayin et
miştir. Bir kısmına göre bu, alemdeki 
mevcut düzenin bozulmasına kadar ge
çecek olan zamandır; bazıları ise güne
şin akıp gitmesini yıllık veya günlük ha
reketi olarak anlamışiardır (İbn Kuteybe, 
s. 365; Bey haki, s. 393-394; Zemahşehri, 
V, 96; Ebüssuüd, VII, I 68; es-Sabüni, lll, 
163). Herhalde güneşin bu tayin edilmiş 
akıp gitme hareketiyle Herkül takım yıl
dızına doğru gidişi, yani Samanyolu içe
risindeki saatte 72.000 km. hızla 2SO 
milyon yılda tamamladığı hesaplanan 
bir dönüşü kastedilmiştir. Abdullah b. 
Mes'üd, İkrime ve Abdullah b. Abbas gü
neşin SÖZ konUSU hareketiyle ilgili ayeti, 
"Güneş hiç durmadan ve herhangi bir 
gevşeklik göstermeden devamlı surette 
bir tarafa doğru akıp gider" şeklinde an
lamışlardır. Böyle mana verildiğinde ayet. 
"Düzenli seyreden güneşi ve ayı size fay
dalı kıldı. .. " (İbrahim 14/33) ayetiyle de 
uyum içinde olmaktadır (İbnü'l-Cevzi, VII , 
19; KurtubT, XV, 28; es-SabünT, III, 163). 
Güneşin akıp gitme hareketiyle ilgili ayet 
hakkındaki Hz. Peygamber'in açıklama
sı ise şöyledir: "Resül-i Ekrem -etrafın
dakilere-, 'Bu güneş nereye gidiyor bili
yor musunuz?' diye sordu. Oradakiler, 
'Allah ve resulü bilir' dediler. Bunun üze
rine Peygamber şu açıklamada bulundu: 
'Güneş arşın altındaki belli yerine kadar 
gider ve orada secdeye kapanır. Secde 
durumunda iken ona, yüksel ve geldi
ğin yerden geri dön denilir; o da geri 
dönüp doğu tarafından doğar. Sonra arş 
altındaki belli yerine varıncaya kadar 
akıp gider. Orada secdeye kapanır ve 
bu halde iken ona, yüksel ve geldiğin 

yerden geri dön denilir; o da geri dö
nüp doğduğu yerden tekrar doğar ve bu 
şekilde akıp gitmesine, insanlar Allah'
tan korkmadan her istediklerini yapar 
hale gelinceye kadar devam eder. Niha
yet yine arşın altındaki belli yerine var
dığı zaman ona, yüksel ve batıdan doğ 
denilir; o da batısından döner" (Buhari, 
"Bed'ü'l-1;}~", 4, "Tev:t_ı1d", 22-23, "Tef

sir", 36/ ı ; Müslim, "İman", 250) 
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Kur'an'da ve hadislerde kıyamet sıra
sında vuku bulacak olaylar anlatılırken 
güneşten bahsedilir. Bazı müfessirler, 
"Güneşle ay bir araya getirildiği zaman" 
(el-Kıyame 75 /9) mealindeki ayeti gü
neşle ayın ve dolayısıyla dünyanın çar
pışması şeklinde yorumlamışlardır. Bir 
hadiste de güneşin arza çok yaktaşa

cağı ve o sırada insanlardan ter boşa
lacağı ifade edilmektedir (BuharT, "En
biya'", 3, 9; Hakim, N, 571). Adını güne
şin kıyamet günündeki halinden alan 
Tekvfr süresinde ise güneşin dürülüp 
tortop edileceği bildirilmektedir (et-Tek
vir81 / l). 

Güneş, gökteki belirli düzenin bozul
masına kadar olan sürede bütün seyir 
ve dönüşlerini hiç şaşmaz bir şekilde ve 
ince bir plan dahilinde sürdürecektir. 
"Güneş ve ay bir hesaba göre hareket 
etmektedir" (er-Rahman 55/5) mealin
deki ayet bu durumu açıklamaktadır. 
Güneşle ayın hareketleri insanlık için bi
rer takvim oluşturmuş ve İslamiyet'te 
belli bazı ibadetler zamana bağlı oldu
ğu için Kur'an özellikle bu hususa dik
kat çekmiştir : "Biz geceyi ve gündüzü 
birer delil olarak yarattık ve rabbinizin 
nimetlerini aramanız, ayrıca yılların sa
yısını ve hesabını bilmeniz için gecenin 
karanlığını silip yerine gündüzün aydın
lığını getirdik" (el-İsra 171 12 ; ayrıca bk. 
Yünus 10/ 5). 

Ay ve güneş tutulması (husQf ve küsQf) 
eski çağlardan beri kehanete dayalı yo
rumlara tabi tutulmuştur. Hz. Peygam
ber bunlara sadece birer tabii gök olayı 
şeklinde bakmış ve ilim dışı yaklaşımla

ra şiddetle karşı çıkmıştır. 9 (630) yılın
da ölen oğlu İbrahim'in defni sırasında 
güneş tutulunca bazı kimseler bunu Ca
hiliye dönemi inanışlarıyla yorumlamak 
istemişler, Resül-i Ekrem ise insanları 

bu tabii olay karşısında onun yaratıcısı 
olan Allah'ı tesbih etmeye ve iki rek'at 
küsQf namazı kılmaya davet etmiştir (Bu
hari. "Küsı1f", 1, 6; "Bed'ü'l-IJalJ:c", 4; Müs
lim, "Küsılf", 10; Nesai, "Küsılf" , 10 ; ayrı
ca bk. KÜSÜF). 

"Gökte burçları var eden, onların için
de bir sirac (güneş) ve nurlu bir ay ba
rındıran Allah yüceler yücesidir" (el-Fur
kiin 25/61) mealindeki ayette güneş ve 
ay gökteki burçlar sistemine nisbet edil
miştir. Bazı müfessirler, ayette geçen 
"sirac" kelimesini güneş yerine öteki par
lak yıldızlardan biri olarak yorumlamış
lardır (Taberi, XIX, 19-20; KurtubT, X, 9; 
Nesefı, IV, 454). 

İslamiyet güneşe, Allah'ın varlığının bir 
belgesi ve insanlığın hizmetkarı (er-Ra'd 
13/2; İbrahim 14/33; en-Nahl 16/ 12; 
Lokman 31 / 29) olmaktan başka bir göz
le bakmamıştır. 
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III. ASTRONOMİ 

Güneşin yere göre görünür hareketi
ni en iyi biçimde açıklayan ilk önemli 
teori, milattan önce ll. yüzyılda yaşamış 
ünlü bilim adamı Hipparkhas tarafından 
ortaya atılmıştır. Hipparkhos, güneşin 

hareketlerini açıklamak için Aristo'nun 
evren modeline uygun bir sistem geliştir
miştir. Aristo'nun evren modeli şöyledir: 
Ver evrenin merkezinde ve hareketsiz
dir: güneş dahil bütün gök cisimleri ye
rin etrafında dairesel olarak dönerler ve 
hızları sabittir. Ancak yapılan gözlemler, 
gezegenlerin muntazam bir hızla hare
ket etmediğini ve ayrıca yerden uzak
lıklarının sürekli değiştiğini göstermek
teydi. Dolayısıyla gözlemler Aristo'nun 
temel prensipleriyle uyuşmuyordu. Hip
parkhas dış merkezli (eksantrik) bir sis
tem kullanarak aradaki uyuşmazlığı or
tadan kaldırmaya çalıştı. 

Hipparkhas tarafından ileri sürülen ve 
daha sonra Batlamyus'un geliştirdiği bu 
teoriyi islam astronomları olduğu gibi 
kabul etmişlerdir. Buna göre güneş ger
çekte kendi mümessel yörüngesinde de
ğil bu yörünge ile aynı düzlemde bulu
nan dış merkezli bir yörünge, yani "mer-


