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KURAN’DA
ÇEL‹fiK‹ YOKTUR

Bülent Tatl›can

Onlar hâlâ Kuran’› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah’tan
baflkas›n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar

(çeliflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›. 
(Nisa Suresi, 82)
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ÖNSÖZ

Bilgiye ulaflma noktas›nda internet, dünyan›n kütüphanele-
rini evlerimizin içine tafl›d›. ‹nsan kitaplar aras›nda bo¤ularak dahi
ulaflamayaca¤› bilgilere, art›k basit bir arama motorunda kelime
taratarak ulaflabiliyor. Farkl› sitelerde tart›flmaya aç›lan konular,
insanlar taraf›ndan rahatl›kla izlenebiliyor. Bir bilgisayar ve inter-
net ba¤lant›s›na sahip olan herkes fikirlerini s›n›rs›z bu dünyada
duyurabiliyor ya da birbirinden de¤iflik konularda haz›rlanm›fl site-
lerde gezebiliyor. 

Araflt›rmalar, dini konular›n internet dünyas›nda çok önemli bir
yer tuttu¤unu gösteriyor. Kendi dini inanc›n› anlatmak ya da savun-
mak isteyen insanlar internet siteleri kurarken, dinlere elefltirel olarak
yaklaflan çevreler de rahatl›kla bu düflüncelerini anlatabiliyorlar. 

Ben, bir süredir internet üzerinde Kur’an ve ‹slâm hakk›ndaki
tart›flmalar› takip etmeye çal›fl›yorum. ‹slâm ve Kuran hakk›nda ge-
tirilen elefltirileri okumaya ve bunlar› cevapland›rmaya u¤rafl›yorum.
Genel olarak bu elefltirilerde gördü¤üm temel eksiklik dini kaynak-
lar›n yeteri kadar bilinmemesi ve hurafelerin din olarak düflünülme-
si oldu. Ayr›ca ateist ba¤nazl›kla hareket eden kiflilerin, sadece elefl-
tirmek ya da baflkalar›n› da kendi düflüncelerine ikna etmek için ko-
nular› çarp›tarak aktard›klar›n› gördüm. Bu kitapta ‹slâm dinine kar-
fl› ortaya at›lm›fl tüm elefltiriler üzerinde durmay› düflünmedim. Bu
konularda çok farkl› çal›flmalar yap›lm›fl ve yap›lmaya da devam
ediliyor. Yap›lan elefltirilerden sadece bir grubuyla ilgilenmeyi dü-
flündüm. 
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G‹R‹fi

Bilimsel geliflmeler, insan hayat›n› temelinden etkilemektedir.
Filmlerde bir dönem bilimkurgu ürünü olarak yaz›lan senaryolar te-
ker teker gerçeklefliyor. Yaflanan de¤iflim sadece teknolojide de ol-
muyor. Bu de¤iflimin en fliddetli yafland›¤› yer, ilk bak›flta çok fark
edilmese de insano¤lunun düflünce dünyas›nda meydana geliyor.
Son ikiyüz y›ld›r dünyada yayg›n olarak kabul gören ateist düflünce
temel dayanaklar›n› kaybediyor, etkisini yitiriyor. Bir dönem tart›fl›l-
maz gerçekler olarak kabul edilen kuramlar, bilimsel geçerli¤ini ya
yitiriyor ya da bilim çevrelerinden ald›¤› destek azal›yor. 

Allah’›n varl›¤›n› inkâr düflüncesinin temelleri Eski Yunan’a ka-
dar uzansa da toplumlar› etkilemesi ve siyasi sonuçlar vermesi 18.
yüzy›l Avrupa’s›nda oldu. Baron d’Holbach, Diderot gibi din karfl›t›
düflünürler, maddenin sonsuzdan beri varoldu¤unu, maddenin d›-
fl›nda hiçbir varl›k âleminin olmad›¤›n› iddia ettiler. 18. yüzy›lda bafl-
layan bu din karfl›t› hareket, Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche,
Durkheim, Darwin ve Freud gibi düflünürler arac›l›¤›yla bilim ve fel-
sefe alan›nda yayg›nlaflt›. Bu kiflilerin ortaya att›¤› kuramlar bilimsel
gerçekler olarak kabul edildi. Tüm bilim dünyas› bu kiflilerin ortaya
att›¤› düflüncelere göre flekillendi. 

19. yüzy›lda ise ateizmin oluflturdu¤u materyalist görüfl dün-
yada tümüyle hâkim oldu. Bu görüflü kabul eden bilim dünyas›na
göre Evren’deki tüm denge ve düzen bir tesadüfün ürünüydü. Ev-
ren sonsuzdan beri vard›. Bu, Evren’in kökeninin materyalist aç›kla-
mas›yd›. Canl›l›¤›n nas›l olufltu¤u sorusuna ise Darwin’in evrim te-
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Kur’an hakk›nda baz› çeliflki iddialar›, internetteki bu tart›flma
ortamlar›nda çok s›k dile getiriliyor. Bu iddialara di¤erlerinden fark-
l› bir önem verdi¤imi söylemek istiyorum. Çünkü Rabbimiz Ku-
r’an’›n kendi kat›ndan oldu¤unu bildirirken, buna delil olarak için-
de çeliflki olmad›¤›n› söylemektedir (Nisa Suresi, 82). Bu yüzden bu
çeliflki iddialar›n›n cevapland›r›lmas› ve Kuran’›n ilahi bir kitap ola-
rak fark›n›n vurgulanmas›n›n önemi ortaya ç›k›yor. 

Birçok kifli kendi aç›s›ndan böyle bir çal›flmaya ihtiyaç olmad›-
¤›n› düflünebilir. Fakat Kuran’a elefltiri getiren siteleri takip eden bir-
çok insan›n bu sorulara cevap arad›klar›n› gördüm. Bu insanlar oku-
duklar› yaz›lardan dolay› bir ikileme düflüyorlar. Kafalar› meflgul
eden bu sorulara cevaplar›n verilmesi ve insanlar›n Allah’a yak›nlafl-
mas›na vesile olmas› düflüncesiyle sanal ortamda yazmaya çal›flt›-
¤›m yaz›lar› derleyerek bir kitap alt›nda toplad›m.

Bunun d›fl›nda Kuran’da bulunan bilimsel ayetleri ve içinde
bar›nd›¤› rakamsal sistemi anlatan bir bölüme de yer verdim. Bu ko-
nunun önemli oldu¤unu ve tüm Müslümanlar›n Kuran’da anlat›lan
bu konular› iyi bilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Bu, hem kiflinin
Kuran’a olan iman›n› pekifltirecek, hem de Kuran’›n insanlara daha
iyi anlat›lmas›nda önemli bir kan›t olacakt›r. Ek bölümde ise Rabbi-
mizin yarat›fl›na bizleri götüren bir kaç konuda yazd›¤›m makalele-
ri okuyucularla paylaflmak istedim.

Bu kitapta ifllenen konulardan bir tanesi bile, tek bir kiflinin
kafas›nda oluflan tek bir soruya cevap olursa ve Yüce Rabbimize bir
nebze olsun yak›nlaflmas›na sebep olursa, benim aç›mdan bu hitap
amac›na ulaflm›flt›r.

Umar›m bu çal›flman›n gerçek ‹slâm’›n anlafl›lmas›nda küçük
de olsa bir katk›s› olur. 

BBüülleenntt  TTaattll››ccaann
Ocak 2007, ‹stanbul 
b_tatlican@yahoo.com
btatlican@ttnet.net.tr
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Kant oldu. Daha sonra bu görüfl, felsefeciler taraf›ndan çok büyük
ilgi gördü. Marx ve Engels gibi diyalektik materyalizmin savunucu-
lar› sosyal bilimler alan›na bu görüflü tafl›yarak fliddetle sahip ç›kt›-
lar ve 20. yüzy›lda birçok alanda hâkim düflünce haline getirdiler.

Sonsuz Evren düflüncesi, her zaman ate-
izmle iç içe oldu. Çünkü e¤er Evren sonsuzdan
beri var ise onun bir yarat›c›ya da ihtiyac› yoktu.
Ateist düflünürler bilimin kendi yanlar›nda ol-
du¤unu ve sonsuz Evren fikrini destekledi¤ini
düflünürken, onlara as›l itiraz yine bilimden gel-
di. Bir dizi keflif sonucunda Evren’in “Big Bang”
ad› verilen bir patlamayla tekillikten yani yok-
luktan yarat›ld›¤›n›, mekân›n, maddenin ve za-
man›n bir bafllang›c›n›n oldu¤u ortaya kondu.
Bu, materyalist felsefenin sonunu haz›rlayan bir
geliflmeydi. Evren’in sonsuzdan beri var oldu¤u
düflüncesi üzerine kurulu olan bu felsefe, Big Bang teorisinin ortaya
ç›kmas›yla çökmüfl oldu. Big Bang’in ortaya ç›kmas› ateist bilim
adamlar›n› felsefi aç›dan oldukça zor duruma düflürdü. Kendisi de
bir ateist olan ‹ngiliz fizikçi H. P. Lipson, yarat›l›fl›n bilimsel bir gerçek
oldu¤unu “istemeden de olsa” yazd›¤› kitapta flöyle kabul eder:

Bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebi-
lir aç›klaman›n yarat›l›fl oldu¤unu onaylamak zorunday›z. Bu-
nun ben dâhil ço¤u fizikçi için son derece zor oldu¤unun far-
k›nday›m, ama e¤er deneysel kan›tlar bir teoriyi destekliyorsa,
bu teoriyi s›rf hoflumuza gitmedi¤i için reddetmemeliyiz. (H. P.
Lipson, “A Physicist Looks at Evolution”, Physics Bulletin, vol.
138, 1980, s. 138)

Sonuçta bilimin ulaflt›¤› gerçek fludur: Tüm Evren ve zaman
bir anda yarat›lm›flt›r. ‹çinde yaflad›¤›m›z Evren’i var eden sonsuz
güç, bilgi ve ak›l sahibi olan Allah’t›r. Big Bang ve Kuran ayetlerin-
deki bilgileri ve bilimin dini nas›l destekledi¤ini, nas›l uyum içinde
olduklar›n› ve birbirlerini tamamlad›klar›n› bir sonraki bölümde de-
tayl› olarak inceleyece¤iz.
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orisinin cevap verdi¤i düflünülüyordu. Ateist felsefe do¤rultusunda,
tarih ve sosyolojide Marx ve Durkheim; psikoloji de ise Freud’un her
fleye bilimsel bir aç›klama getirdikleri zannediliyordu. Onlar›n getir-
dikleri bu aç›klamalar bilimsel gerçekmifl gibi kabul edilip, benim-
sendi. Bunlara göre bilimden sanata, psikolojiden sosyolojiye kadar
her alanda uygulamalar yap›ld›. 

Oysa ateist felsefeye temel olan bu görüfllerin hepsi son yüz-
y›lda ve özellikle son 25–30 y›lda bilimsel ve toplumsal geliflmelerin
karfl›s›nda y›k›ld›lar. Bugün astronomi ve biyolojide yaflanan gelifl-
meler, ateist dünya görüflünü temellerinden y›km›fl durumdad›r.
Günümüzde seküler ve ateist düflünürlerin, Allah hakk›ndaki tüm
varsay›m ve öngörüleri tersine çevrilmifl durumdad›r. Ateist düflü-
nürler, Evren’in mekanik ve rastlant›sal oldu¤u düflüncesine sahip-
ken; bilim, Evren’de son derece aç›k bir tasar›m›n ve hassas bir dü-
zenin var oldu¤unu keflfetmifltir. Yap›lan bilimsel araflt›rmalar Ev-
ren’in her noktas›nda, canl›l›¤›n her parças›nda tasar›m›n izlerini or-
taya koymaktad›r. Bilim ve din aras›nda geçen, yüz y›ll›k tart›flma-
n›n ard›ndan flu anda bilim, ulafl›lan somut deliler sonucunda çok
güçlü bir flekilde Allah inanc› yönünü iflaret etmektedir.

20. yüzy›lda ateizmin çöküflünü haz›rlayan ilk darbe gökbi-
limden geldi. Materyalizmin temelini oluflturan “Sonsuz Evren” fik-
ri çöktü. Bilim Evren’in sonsuzdan beri var oldu¤u düflüncesini y›-
karken, zaman›n ve maddenin bir bafllang›c› oldu¤unu, yani yarat›l-
d›¤›n› ortaya koydu. ‹lk bak›flta sadece bilimsel bir keflif gibi gözü-
ken bu gerçe¤in felsefi sonuçlar›, düflünce dünyas›n› temelinden
sarsacak güçteydi. Çünkü bilim dünyas› “Sonsuz Evren” fikrini ka-
bul etmifl ve teoriler ve çal›flmalar buna göre flekillenmiflti. 

Evren’in sonsuzdan beri var oldu¤u düflüncesi Eski Yunan’da
geliflmifl bir felsefeydi. Fakat Ortaça¤ boyunca bu düflünce fazla il-
gi görmedi. Daha sonra Eski Yunan kaynaklar›n›n tercüme edilme-
si ve gündeme getirilmesi insanlar›n düflünce dünyas›nda, materya-
lizmin yeniden kabul görmesine sebep oldu. 

“Sonsuz Evren” fikrini sistematik olarak Yeniça¤’da ilk savu-
nan, kendisi asl›nda bir materyalist olmamas›na ra¤men Immanuel
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Sonsuz evren fikrini sis-
tematik olarak Yeni
Ça¤’da ilk savunan Im-
manuel Kant oldu.



19. yüzy›lda ateizmin yükseliflindeki en önemli etken Dar-
win’in “Canl›l›¤›n ortaya ç›k›fl›” hakk›nda ortaya att›¤› teorisiydi.
Darwin, yeryüzünde var olan tüm canl›l›¤›n bilinçsiz rastlant›lar so-
nucunda meydana geldi¤ini iddia etmiflti. Bu aç›klama ateistler için
bulunmaz bir f›rsat oldu. Ateist düflünür ve bilim adamlar› kendi
düflüncelerinin temeline Darwin’in evrim teorisini koydu. Fakat Dar-
win’in Evrim Teorisi, 20. yüzy›ldaki bilimsel geliflmelerden en büyük
darbeyi alan dogma oldu. Çünkü paleontolojiden geneti¤e kadar
birçok bilim dal›nda yaflanan geliflmeler Darwin’in iddia etti¤i gibi
evrimsel bir sürecin yaflanmad›¤›n› ve böyle bir sürecin yaflanmas›-
n›n bilimsel olarak imkâns›zl›¤›n› ortaya koydu. 

Evrim teorisine getirilen itirazlar› ve açmazlar›n› temel olarak
3 bafll›k alt›nda özetleyebiliriz: Bunlardan ilki canl›l›¤›n ortaya ç›k›fl›
hakk›ndad›r. Darwin, canl›l›¤›n birbirinden tesadüflerle evrimleflerek
geliflti¤ini iddia ederken, ilk canl›l›¤›n nas›l ortaya ç›k›¤› konusunda
fazla bir aç›klama getirmedi. Dönemin ilkel bilim anlay›fl› nedeniyle
Darwin canl›l›¤›n kolayca cans›z maddelerden meydana gelebilece-
¤ine inan›yordu. Fakat gerçek bu kadar basit de¤ildi. Darwin’den
günümüze kadar geçen 150 y›l› aflk›n bir süreye ra¤men canl›¤›n
kökeni aç›klanamad›. B›rak›n tesadüfen ortaya ç›kmay› günümüzün
geliflmifl teknolojik imkânlar›na ra¤men cans›z maddeler bir araya
getirilerek canl› bir hücre yarat›lamad›. Bunun yak›n›na dahi yakla-
fl›lamad›. 

Evrimciler, canl›lar birbirinden evrimleflti¤ini iddia ederken ve
canl›lar birbirlerine dönüflürken ara formlarda canl›lar›n da yaflad›k-
lar›n› iddia ettiler. Çünkü bu teorinin temeli, basit de¤iflikliklerle
canl›l›¤›n zaman içinde evrimleflti¤i iddias› idi. Bu iddian›n sahibi
olan Darwin’e göre canl›l›k küçük de¤iflikliklerle zaman içinde ev-
rimleflmiflti. Bir canl› türü di¤er canl› türüne dönüflürken ara form-
da canl›lar oluflmas› gerekmekteydi. Oysa böyle bir süreç yaflanm›fl
olsa milyonlarca ara türe ait fosile rastlanmas› gerekirdi. Canl›l›¤›n
yeralt›ndaki tarih kay›tlar› olan fosiller, bizlere zaman içinde evrim-
sel bir sürecin yafland›¤› iddias›n›n gerçek d›fl› oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. 
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“Sonsuz Evren” düflüncesinden sonra bilimsel geliflmelerin
y›kt›¤› ikinci ateist dogma ise ‘Rastlant›sal Evren’” düflüncesidir. Ev-
ren’deki tüm sistemlerin ve dengelerin insan yaflam› için detayl› bir
flekilde ayarland›¤› gerçe¤i 1970’li y›llardan itibaren bilim adamlar›
taraf›ndan dile getirilmeye bafllam›flt›r. Bu sürecin en somut ç›k›fl›,
1973 y›l›nda Cambridge Üniversitesi’nden kozmolog Brandon Car-
ter’dan geldi. Kopernikus’un 500. do¤um günü nedeniyle aralar›n-
da Stephen Hawking, Roger Penrose, Robert Wagoner, Joseph Silk,
John Wheeler gibi zaman›m›z›n en seçkin astronom ve fizikçilerinin
bulundu¤u bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›da ‘Kozmolojideki
büyük rakaml› tesadüf ve antropik ilke’ olarak isimlendirilen bir teb-
li¤ sunan Carter’›n ortaya koydu¤u fikirler, Kopernikçi devrimin fel-
sefi etkilerinden afla¤› kal›r nitelikte de¤ildi.

Carter, Yunanca “insan” anlam›na gelen anthropos kelime-
sinden hareketle, düflüncesini ‘antropik ilke’ olarak adland›rd›. Car-
ter, antropik ilke ile fizikteki görünüflte, keyfi ve ilgisiz olarak gözü-
ken sabitlerin tamamen müflterek tuhaf bir noktalar›n›n oldu¤unu
söylemektedir. Esasen antropik ilke, fizi¤in çok say›daki kanunlar›-
n›n, insan›n yarat›lmas› için Evren’in en bafl›ndan itibaren hassas bir
flekilde düzenlenmifl oldu¤unu ve içinde bulundu¤umuz Evren’in,
insano¤lunun ortaya ç›kmas› için özellikle tasarlanm›fl oldu¤u göz-
lemini ortaya koydu. Evren’deki bu dengelerle ilgili bir listeyi “Ku-
ran Mucizeleri” bölümünde inceleyece¤iz.

Carter’in bu tebli¤inden sonra “antropik ilke” bilim dünyas›n-
da çok büyük bir ilgi gördü. Ünlü astronom Paul Davies Kozmik Plan
isimli kitab›n›n son paragraf›nda ‘bir tasar›m oldu¤u düflüncesi, ezici
biçimde üstün gelmektedir’ diyerek ulaflt›¤› sonucu aç›klar (Paul Da-
vies, The Cosmic Blueprint, London: Penguin Books, 1987, s. 203)

Yine astrofizikçi W. Pres, Nature dergisindeki bir makalesinde
Evren’deki tasar›ma dikkat çekerken “Evren’de, ak›ll› yaflam›n gelifl-
mesini destekleyen büyük bir tasar›m bulunmaktad›r’ demektedir.
(W. Press, “A Place for Teleology’”, Nature, vol. 320, 1986, s. 315).

K›sacas› ateizmin temel dayanaklar›ndan birisi olan “Rastlan-
t›sal Evren’” düflüncesi de bugün bilim karfl›s›nda çökmüfltür. 
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üstün yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›¤›n› ortaya koyan “bilinçli tasa-
r›m” (intelligent design) teorisi yayg›nlaflmaktad›r. 

Pennsylvania’daki Lehigh Üniversitesi’nden biyokimya profe-
sörü Michael J. Behe’nin Darwin’in Kara Kutusu: Evrime Karfl› Biyo-
kimyasal Baflkald›r› adl› kitab›, bu teorinin ilk büyük ç›k›fl› oldu. Be-
he, kitab›nda canl› hücresinin Darwin zaman›nda içeri¤i bilinmeyen
bir “kara kutu” oldu¤unu, hücrenin detaylar› anlafl›ld›¤›nda ise, bu-
rada çok kompleks bir “tasar›m” bulundu¤unu ortaya koydu. Be-
he’ye göre, canl›lardaki kompleks sistemlerin do¤al seleksiyon ve
mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya ç›kmas› imkâns›z-
d›r. Bu durum hücrenin “bilinçli bir flekilde tasarland›¤›n›” göster-
mektedir.

Burada özellikle vurgulanmas› gereken nokta evrim teorisinin
dini aç›dan yaklafl›m› hakk›nda olmal›d›r. Bugün Evrim Teorisi bilime
ra¤men sadece materyalist kayg›larla savunulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Ateist düflünce evrime mahkûmdur. Fakat bunun tersi Müslüman-
lar için geçerli de¤ildir. Allah Evren’i ve canl›l›¤› planlanm›fl bir süreç
içinde de yaratm›fl olabilir. Kurani aç›dan böyle bir düflüncenin kar-
fl›s›nda hiç bir ayet yoktur. Hatta baz› ayetlerden yola ç›karak Allah
taraf›ndan kontrol edilmifl planl› bir evrimin olabilece¤inden söz
eden Müslüman düflünür ve bilim adamlar› da olmufltur. Burada ev-
rime karfl› ç›k›fl›n temeli yine bilimdir. Bilimsel aç›dan hatalarla dolu
oldu¤u için Evrim Teorisi’ne itiraz edilmektedir. Bunun yan›nda yu-
kar›da k›saca anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› gibi “Ak›ll› tasar›m” hareketi
canl›l›¤›n sahip oldu¤u tasar›m› ortaya koyarken, canl›l›¤›n ortaya
ç›k›fl›ndaki tesadüf düflüncesini tümüyle ortadan kald›rm›flt›r. 

Darwin, biyolojide ateist düflünceye temel haz›rlad›¤› gibi,
Sigmund Freud da psikoloji alan›nda ortaya att›¤› teorilerle ateizmin
19. yüzy›ldaki yükselifline destek oldu. Freud insan›n ruh varl›¤›n›
reddederken, insan davran›fl›n›n temelini sadece cinsel dürtülerle
aç›klamaya çal›flt›. Freud’un görüfllerinin ateist dünyada bu kadar
popüler olmas›n›n sebebi ise, dine karfl› getirmeye çal›flt›¤› aç›kla-
malard›. Freud Bir ‹llüzyonun Gelece¤i adl› kitab›nda, dini inanc›n
sözde bir tür ak›l hastal›¤› (nevroz) oldu¤unu ileri sürüyor ve dinin
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Evrim teorisinin açmaz›n› ortaya
koyan üçüncü bafll›k ise evrimin meka-
nizmalar› hakk›ndad›r. E¤er do¤ada, id-
dia edildi¤i gibi evrimsel bir süreç varsa
bunu sa¤layan mekanizmalar›n da ol-
mas› gerekir. Darwin do¤al seleksiyo-
nun evrimlefltirici bir mekanizma oldu-
¤unu düflünse de bunun gerçek olmad›-
¤›, genetik biliminin ortaya ç›kmas›yla
anlafl›ld›. Neodarwinciler do¤al seleksi-
yonun yan›na mutasyon mekanizmas›n›
koymaya çal›flt›lar. Fakat bunun da ev-
rim teorisi iddias›n› aç›klamaktan uzak
oldu¤u anlafl›ld›. Çünkü bilim adamlar›
yapt›klar› çal›flmalarla mutasyonun can-
l›l›¤a yeni bilgi ilave etme özelli¤ine sa-
hip olmad›¤›n› ortaya koydular. 

Darwin’in evrim teorisine as›l öldürücü darbe yine bilim dün-
yas›ndan geldi. Teknolojik imkânlar›n geliflmesi, özellikle elektro-
mikroskobun bilim adamlar› taraf›ndan kullan›lmaya bafllanmas›,
insanlar›n canl›l›k hakk›ndaki bilgilerini artt›rd›. ‹lk baflta son derece
basit oldu¤u düflünülen hücrenin, aksine oldukça kompleks bir ya-
p›s›n›n oldu¤u ortaya ç›kt›. DNA’n›n keflfi ve içinde saklad›¤› bilgile-
rin incelenebilmesiyle, sadece tesadüfi olarak bu tarz yap›lar›n mey-
dana gelemeyece¤i anlafl›ld›. Canl›l›¤›n sahip oldu¤u hücre, doku,
organ ve sistemlerin üstün bir tasar›m›n ürünü oldu¤u görülmekte-
dir. Tek bir insan hücresinin bile sahip oldu¤u özellikler, kendi ken-
dine oluflamayaca¤›n› ve bunun bir ak›ll› tasar›m›n ürünü oldu¤u or-
taya koydu. 

Tüm bu geliflmeler ateist felsefenin temel tafl› olan canl›l›¤›n
tesadüfi evrimsel bir süreç sonucunda olufltu¤u düflüncesini geçer-
siz k›lm›flt›r. Baz› bilim çevreleri ›srarla bu teoriyi savunmaya çal›flsa
da Darwinizim “kriz içinde” bir teoridir. Bugün baflta ABD olmak
üzere pek çok bat› ülkesinde bilim adamlar› aras›nda, canl›¤›n bir
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Mikroskobun keflfi ve elektromik-
roskobun gelifltirilmesi hücre hak-
k›ndaki bilgilerimizi de¤ifltirdi. 



Sonuçta modern psikoloji, dinin önemini yeniden kavramaya
bafllad›. ‹nsan ruhu hakk›ndaki materyalist yaklafl›m günümüz bili-
mi karfl›s›nda tam bir çöküfl yaflamaktad›r. Bu ateizmin psikoloji ala-
n›ndaki çöküflüdür. 

Buraya kadar k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z bu bir kaç gelifl-
me Allah’› inkâr eden ateist düflüncenin tüm dayanaklar›n›n teker
teker ortadan kalkt›¤›n› göstermektedir. Di¤er birçok alanda ateist
düflüncenin bu çöküflü görülmektedir. Baz› çevreler ideolojik kayg›-
lar›ndan dolay› bu gerçe¤i kabul etmekten flimdilik kaç›nsa da, bu
gerçe¤in üstü örtülemeyecektir. Bu felsefenin çöküflüyle insanlar
Allah’a yönelmektedir. Ortaya ç›kan bilimsel gerçekler sadece ma-
teryalist felsefenin iddialar›n› çürütmemekte, günümüzden 14 as›r
önce vahyedilmifl Kuran-› Kerim’in Allah’›n sözleri oldu¤unu da or-
taya koymaktad›r. 
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gelece¤i hakk›nda bir de kehanette
bulunuyordu. Freud’a göre, insanl›-
¤›n ilerlemesiyle birlikte dini inançlar
tamamen ortadan kalkacakt›. Fre-
ud’un bu aç›klamalar›yla psikoloji bili-
mi hep ateist bir yaklafl›ma sahip ol-
du. Sadece Freud de¤il, ondan sonra
geliflen psikoloji ekolleri de hep ayn›
çizgide bir karakteri korudular. 

Freud’un din karfl›t› söylemlerini
yalanlayan yine ayn› çevreler oldu. ‹n-
san psikolojisi üstüne yap›lan araflt›r-
malar tüm bu iddialar›n aksine çok
farkl› sonuçlar› ortaya koydu. Dinin
insan ruhuna etkisi hakk›nda yap›lan
araflt›rmalarda gelinen son noktay›
Patrick Glynn, flöyle özetler:

20. yüzy›l›n son çeyre¤i (Freud’un kurdu¤u)
psikoanalitik vizyona hiç de uygun davranma-
d›. Bunun en dikkat çekici yönü ise, Freud’un
din hakk›ndaki görüfllerinin tamamen yanl›fl
ç›kmas›yd›. ‹ronik bir biçimde, son 25 y›lda
psikoloji alan›nda yap›lan araflt›rmalar, dini
inanc›n, Freud’un ve müritlerinin iddia etti¤i
gibi bir tür nevroz veya nevroz kayna¤› olmak
bir yana, genel zihinsel sa¤l›k ve mutlulu¤un
en tutarl› ö¤elerinden biri oldu¤unu ortaya ç›-
kard›. Üst üste yap›lan pek çok araflt›rma, dini
inanç ve ibadetlerle; intihar, alkol ve uyuflturu-
cu ba¤›ml›l›¤›, boflanma, depresyon ve hat-
ta—ve belki de flafl›rt›c› flekilde—evlilikteki
cinsel tatmin gibi konulardaki sa¤l›kl› davra-
n›fllar aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤unu gös-
terdi. K›sacas›, ampirik (deneye dayal›) bilgiler,
psikoterapi mesle¤inin sözde ‘bilimsel’ ortak kan›s› ile tama-
men ters düfltü. (Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World, Prima Pub-
lishing, California, 1997, s. 61)
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S. Freud psikolojide ortaya att›¤› te-
orilerle  ateist düflüncenin 19. yüzy›l-
da yükselifline yol açt›.

“Kan›t” (Eviden-
ce) isimli kitab›n-
da Patric Glynn
ateist düflünce-
nin bilim karfl›-
s›ndaki çöküflü-
nü de¤iflik yön-
leriyle ortaya
koydu.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Kuran-› Kerim’de Çeliflki Yoktur



Kuran-› Kerim günümüzden 14 as›r önce Peygamber Efendi-
miz’e vahyedilmifltir. ‹lk iniflinden bugüne kadar milyarlarca insan,
Kuran’›n Allah kat›ndan oldu¤una iman etti ve hayatlar›n› buna
göre düzenlediler. Kuran’›n sahip oldu¤u üslup, içindeki bilimsel
ayetler, matematiksel mucizeler, toplumsal kanunlar hakk›nda ve-
rilen bilgiler ve insan psikolojisi hakk›nda yap›lm›fl olan yorumlar ile
ilahi bir kitap oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda Ku-
ran’›n Allah kat›ndan olmas›n›n en büyük delili ayette belirtildi¤i
gibi içinde hiçbir çeliflki olmamas›d›r. Bir Kuran ayetinde flöyle buy-
rulur:

OOnnllaarr  hhââllââ  KKuurraann’’››  iiyyiiccee  ddüüflflüünnmmüüyyoorrllaarr  mm››??  EE¤¤eerr  oo,,  AAllllaahh’’ttaann
bbaaflflkkaass››nn››nn  kkaatt››nnddaann  oollssaayydd››,,  kkuuflflkkuussuuzz  iiççiinnddee  bbiirrççookk  aayykk››rr››ll››kkllaarr
((ççeelliiflflkkiilleerr,,  iihhttiillaaffllaarr))  bbuullaaccaakkllaarrdd››..  (Nisa Suresi, 42) 

Kuran’›n bu meydan okumas›na karfl› baz› iddialarda bulunul-
maktad›r. Ayetler aras›nda bir çeliflkinin bulundu¤u iddia edilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bu yönde kaleme al›nm›fl baz› kitaplarda ya da baz›
internet sitelerinde ateist iddialar dillendirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
bölümde ortaya at›lan bu iddialara cevap verece¤iz. Bu de¤erlendir-
meleri okudu¤unuzda çeliflki diye ifade edilen bu sözlerin gerçek d›-
fl› iddialar oldu¤unu göreceksiniz. Baz› iddialarda ayette söylenen
gerçekler ya sapt›r›lmaya ya da farkl› yorumlarla gerçek anlam› d›-
fl›nda sonuçlara ulaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Kuran’a yönelik bu iddia-
lar incelendi¤inde sorunun Kuran’dan olmad›¤›n›, bu elefltirileri ge-
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sudan, baz›lar›nda ise alak’tan yarat›ld›¤› ifade
edilmektedir. Bu farkl› ifadelerin olmas›, bir çe-
liflki gibi gösterilmeye çal›fl›lsa da, burada bir çe-
liflki yoktur. Bu farkl› anlat›mlar›n hepsi gerçe¤i
ifade etmektedir. 

‹nsan›n yarat›l›fl› de¤iflik ad›mlarda ve de-
¤iflik safhalar içinde olmufltur. Bu safhalardan
dolay› ayetlerde bu ad›mlar farkl› flekilde ifade
edilmifltir. fiimdi ayetlere teker teker bakal›m:

Hz. Âdem’in ilk yarat›l›fl› temel olarak top-
raktand›r. 

fifiüüpphheessiizz,,  AAllllaahh  kkaatt››nnddaa  ‹‹ssaa’’nn››nn  dduurruummuu,,  ÂÂddeemm’’iinn  dduurruummuu  ggiibbii--
ddiirr..  OOnnuu  ttoopprraakkttaann  yyaarraatttt››,,  ssoonnrraa  oonnaa  ““ooll””  ddeemmeessiiyyllee  oo  ddaa  hhee--
mmeenn  oolluuvveerrddii.. (Ali ‹mran Suresi, 59) 

Allah Hz. Âdem’i ilk baflta topraktan yaratm›flt›r. ‹nsanda var
olan tüm atomlar toprakta da vard›r. Allah topra¤› kullan›rken in-
san› belli bir flekilde planlam›fl ve bir suret vermifltir. Bu safhada yi-
ne toprak kökenli olan onun su ile kar›fl›m› olan balç›¤› kullanm›fl.
Temel olarak köken toprakt›r, bu toprak balç›k halinde insan olarak
biçimlendirilip kurutulmufltur. Bu di¤er bir safhad›r:

HHaannii  RRaabbbbiinn  mmeelleekklleerree  ddeemmiiflflttii::  ““BBeenn,,  kkuurruu  bbiirr  ççaammuurrddaann,,  flfleekkiill--
lleennmmiiflfl  bbiirr  bbaallçç››kkttaann  bbiirr  bbeeflfleerr  yyaarraattaaccaa¤¤››mm..””  (Hicr Suresi, 28) 

Hz. Âdem’in yarat›l›fl›n›n d›fl›nda genel olarak insan›n ayr› bir
yarat›l›fl› vard›r. Bu yarat›l›fl›n bafllang›c› ise rahimlere dökülen meni-
dir. Ayetlerde ifade edilen insan›n bu yarat›l›fl›d›r. 

AAllllaahh  ssiizzii  ttoopprraakkttaann  yyaarraatttt››,,  ssoonnrraa  bbiirr  ddaammllaa  mmeenniiddeenn  ((nnuuttffee--
ddeenn))..  SSoonnrraa  ddaa  ssiizzii  ççiifftt  ççiifftt  kk››lldd››..  OO’’nnuunn  bbiillggiissii  oollmmaakkss››zz››nn,,  hhiiçç  bbiirr
ddiiflflii  ggeebbee  kkaallmmaazz  vvee  ddoo¤¤uurrmmaazz  ddaa..  ÖÖmmüürr  ssüürreennee,,  öömmüürr  vveerriillmmee--
ssii  vvee  oonnuunn  öömmrrüünnddeenn  kk››ssaalltt››llmmaass››  ddaa  mmuuttllaakkaa  bbiirr  kkiittaappttaa  ((yyaazz››--
ll››))dd››rr..  GGeerrççeekktteenn  bbuu,,  AAllllaahh’’aa  ggöörree  kkoollaayydd››rr..  (Fat›r Suresi, 11) 
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tiren kiflilerin yaklafl›m›ndan oldu¤unu görece¤iz. Bu yaklafl›mlarda-
ki temel hatalar› flöyle s›ralayabiliriz: 

AA..  AArraappççaa  bbiillggii  eekkssiikkllii¤¤ii  yyaa  ddaa  mmeeaall  hhaattaallaarr››:: Bu elefltirilerin
birço¤unda yap›lan elefltirinin özü ayetin Arapça’dan Türkçe’ye çe-
virisi esnas›nda yap›lan hatalara dayanmaktad›r. Önyarg›l› bir yakla-
fl›mla yanl›fl tercüme edilmifl mealler seçilerek ayetler aras›nda bir
çeliflki oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Oysa ayetin Arapça metnine
bak›lsa ya da farkl› meallerdeki bu ayetlerin çevirileri incelense ger-
çek çok rahatl›kla anlafl›labilecektir. 

BB..  AAyyeettii  kkoonnuu  bbüüttüünnllüü¤¤üünnddeenn  kkooppaarrttmmaakk:: Ayette geçen bir
ifade konu bütünlü¤ünden kopart›larak al›nmakta ve anlam›nda
kayd›rma oluflturmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu flekilde oluflturulmaya ça-
l›fl›lan elefltirilerdeki hatalar› görebilmek için sadece ayetin konunun
ak›fl› içinde bir kere okunmas› yeterli olacakt›r. 

CC..  UUyydduurrmmaa  hhaaddiisslleerrii  yyaa  ddaa  öörrfftteenn  kkaayynnaakkllaannaann  hhaattaallaarr››nn  KKuu--
rraann’’ddaa  vvee  ‹‹ssllââmm’’ddaa  oolldduu¤¤uunnuu  iiddddiiaa  eettmmeekk:: Baz› uydurma hadislerde
anlat›lan olaylar, Peygamberimize (sav) dolay›s›yla da dine mal edil-
meye çal›fl›lmaktad›r. Bu flekilde ‹slâm dininde hatalar oldu¤u ispat-
lanmaya çal›fl›lsa da, hurafelerin Kuran’la bir ilgisi yoktur. Gerçek d›-
fl› hurafeleri dinimizden temizledi¤imizde, bu iddialar da temelsiz
kalacakt›r. 

Bunun d›fl›nda baz› iddialarda ise, iddiada bulunan kiflilerin
anlay›fl eksikli¤ini göreceksiniz. Objektiflikten uzak bir yaklafl›mla
ayetler aras›nda çeliflki ç›kartmaya çal›fl›rken, son derece yanl› yak-
lafl›mlar›na flahit olacaks›n›z. Bu iddialar içinde ayetler okundu¤un-
da ilk bak›flta bile anlafl›lan son derece zay›f ithamlar bulunmakta-
d›r. Çok fazla bu iddialar dillendirildi¤i için k›sa da olsa bu tarz so-
rular›n da cevaplar›na bu çal›flmada yer verilmifltir. 

fiimdi bu iddialar› ve cevaplar›n› teker teker inceleyelim:

‹nsan Neden (Hangi Maddeden) Yarat›lm›flt›r?
‹nsan›n yarat›l›fl› hakk›nda birçok ayet vard›r. Bu ayetlerde Al-

lah, insan›n farkl› aflamalardan yarat›ld›¤›n› ifade etmektedir. Baz›-
lar›nda insan›n topraktan, baz›lar›nda kuru balç›ktan, baz›lar›nda
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‹nsan farkl› aflamalar-
dan geçerek yarat›l-
maktad›r.



tinde geçen Türkçeye “batmak” olarak çevrilmifl iki kelime vard›r.
Bunlar› inceledi¤imizde durum daha rahat anlafl›lacakt›r:

SSoonnuunnddaa  GGüünneeflfl’’iinn  bbaatttt››¤¤››  ((mmaa¤¤rriibb)) yyeerree  kkaaddaarr  uullaaflfltt››  vvee  oonnuu  kkaa--
rraa  ççaammuurrlluu  bbiirr  ggöözzeeddee  bbaattmmaakkttaa  ((GGaarreebbee))  bbuulldduu,,  yyaann››nnddaa  bbiirr
kkaavviimm  ggöörrddüü.. (18 Kehf Suresi, 86)

Yukar›daki ayette Günefl’in suyun içine bat›yormufl gibi bir
ifade oldu¤u iddia edilse de durum öyle de¤ildir. “Günefl’in batma-
s›” ile “bir fleyin suda batmas›” Türkçede ayn› kelime olabilir, fakat
bu kelimeler Arapça’da ayr› kelimelerdir. 

Bu fark›n bilinmemesi
veya diller aras› çeviriden
kaynaklanan karmafladan
yararlanmak istenmesi, bu
son derece yanl›fl olan id-
diada bulunulmas›na neden
olmufltur.

Günefl’in batmas›
“Garebe” fiiliyle ifade edilir.
Hatta bu kökten türeyen
kelimeler Türkçe’ye de geç-
mifltir. Örne¤in “garb” ya
da “ma¤rib” ayn› kökten
türeyen kelimelerdir, “bat›”
(yön) anlamlar›na gelir.

Bir nesnenin suda bat-
mas› ise “gareke” fiilidir ve
“garabe”den farkl› bir fiildir. Bu kelime de asl›nda Türkçeye geçmifl-
tir. Suya gark oldu derken bu fiili kullan›r›z. Kuran’da, da bir fleyin
suyun içine batmas› anlam›nda bu kelime kullan›l›r, mesela Kehf
Suresi’nde, ??((......))  ‹‹ççiinnddeekkiilleerriinnii  bbaatt››rrmmaakk  ((ggaarraakkee))  iiççiinn  mmii  oonnuu  ddeellddiinn””
((......))”” (Kehf Suresi, 71) denmektedir.

fiimdi Günefl’in batmas›yla, bir fleyin suda batmas›n›n Türkçe-
de ayn› sözcük ile ifade edildi¤i, Arapça’da ise farkl› kelimeler oldu-
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Meryem Suresi’ndeki ayette ise ortada hiç bir fley yokken in-
san›n bu flekilde gözle görülmeyecek kadar küçük sperm ve yumur-
ta hücrelerinden yaratmas›ndan dolay›, “önceden hiç bir fley de¤il-
ken” ifadesini kullanmaktad›r:

‹‹nnssaann  öönncceeddeenn,,  hhiiçç  bbiirr  flfleeyy  ddee¤¤iillkkeenn,,  ggeerrççeekktteenn  bbiizziimm  oonnuu  yyaarraatt--
mm››flfl  bbuulluunndduu¤¤uummuuzzuu  ((hhiiçç))  ddüüflflüünnmmüüyyoorr  mmuu??  (Meryem Suresi,
67) 

Gerçekten ortada bir insan
yokken Allah mucizevî bir plan içinde
insan› yaratm›flt›r. 

Yumurtan›n sperm ile birlefl-
mesiyle anne karn›nda alak (cenin)
oluflmaktad›r. Bu da insan›n yarat›l›-
fl›ndaki di¤er bir safhad›r. ‹nsanlar bu
safhadan geçerek yarat›l›rlar. 

YYaarraattaann  RRaabbbbiinn  aadd››yyllaa  ookkuu..
OO,,  iinnssaann››  bbiirr  aallaakk’’ttaann  yyaarraatt--
tt››  (Alak Suresi, 1–2) 

Sonuç olarak insan›n ve Hz. Âdem’in yarat›l›fl›nda geçirdi¤i
safhalar düflünüldü¤ünde yukar›da bildirilen ayetlerin hepsinin bir
gerçekli¤i ifade etti¤i ve kesinlikle aralar›nda bir çeliflki olmad›¤›
aç›kça görülmektedir. 

Kuran’da Günefl’in Suyun ‹çinde Batt›¤› ‹ddias› 
Var m›d›r?

Baz› ateistler Kehf Suresi’nin 86. ayetindeki ““oonnuu  kkaarraa  ççaammuurr--
lluu  bbiirr  ggöözzeeddee  bbaattmmaakkttaa  ((MMaa¤¤rriibb)) bbuulldduu,,”” ifadesinden yola ç›karak
Kuran’da Günefl’in suyun içine batt›¤› söylendi¤i iddia edilmektedir.
Yine bu ayetlerdeki ifadeden dünyan›n düz oldu¤u sonucunu ç›-
kartmaktad›rlar. Bu elefltirilerdeki en büyük hata kelimelerin anlam-
lar›n› kavrayamamak ve anlay›fl eksikli¤idir. Kehf Suresi’nin 86. aye-
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Cenin yumurta ve spermin birleflme-
siyle oluflmaktad›r. 

Türkçe’de bir cismin suda batmas›yla, güneflin bat-
mas› “batmak” fiili ile ifade edilir. 



Afrika ülkesi Fas’a Araplar ‘Ma¤rip’ derler. Çünkü bat› yönünde git-
tikleri bir yer oldu¤u için böyle isimlendirmifllerdir. Buradan da dün-
ya düz anlam› kesinlikle ç›kmaz. Mesela günümüzde de Türkçede
ya da di¤er dillerde benzer ifadeler kullan›l›r. 

Japonya bir uzak do¤u ülkesidir. (‹ngilizcede de Türkçedekiy-
le ayn› anlama gelen ‘Far East’ kelimesi vard›r). Do¤uda gidilebile-
cek en uzak ülke Japonya’d›r. Japonya’n›n dünyan›n en do¤udaki
ülke oldu¤unun denmesi dünyan›n düz oldu¤unu göstermez. 

Dolay›s›yla nas›l ‘Uzakdo¤u’ dendi¤inde bu ifadeden dünya-
n›n düz oldu¤u sonucuna var›lm›yorsa, “Ma¤rib” ifadesinden de
ayn› sonuca var›lamaz. Kuran’da dünyan›n düz oldu¤una yönelik
hiç bir ifade olmad›¤› gibi, Kuran mucizeleri bölümünde “Dün-
ya’n›n ve Evren’in fiekli” bafll›kl› bölümde anlat›ld›¤› gibi dünyan›n
yuvarlak flekilde oldu¤u da ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili Na-
ziyat Suresi’nde geçen ayet flöyledir:

VVee  yyeerryyüüzzüünnüü  ddee  yyaayy››pp  yyuuvvaarrllaatttt››.. (Naziyat Suresi, 30)

Kuran’da iddia edildi¤i gibi bilim d›fl› hiç bir anlat›m yoktur.
Aksine Kuran’da anlat›lan gerçekler günümüz bilimi taraf›ndan
do¤rulanmaktad›r. 

Allah’›n Kat›nda Bir Gün Dünyadaki Kaç Güne 
Eflittir?

Bu iddiada Kuran’daki iki ayette geçen zamana dikkat çekil-
mifltir. Ayette geçen süreler farkl› oldu¤u için çeliflki oldu¤u iddia
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayetler flu flekildedir:

GGeerrççeekktteenn,,  sseenniinn  RRaabbbbiinniinn  kkaatt››nnddaa  bbiirr  ggüünn,,  ssiizziinn  ssaayymmaakkttaa  ooll--
dduukkllaarr››nn››zzddaann  bbiinn  yy››ll  ggiibbiiddiirr.. (Hac Suresi, 47) 

Burada Allah kat›nda bir günün insanlar›n saymakta oldu¤u
bin y›l gibi oldu¤u bildiriliyor. ‹kinci ayet flöyle:
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¤u aç›kt›r. Dolay›s›yla yukar›daki ayette de Günefl’in suyun içinde bir
cisim gibi batmas›ndan bahsedilmesi söz konusu de¤ildir. Burada
anlat›lan Günefl’in bat›fl›d›r. 

Asl›nda batmak fiilini Arapça karfl›l›klar›n› bilinmese bile yuka-
r›daki elefltirileri yapan kiflilerin anlad›¤› gibi anlamak bir art niyet
sonucudur. Acaba biri “Ben dün deniz k›y›s›na gittim ve Günefl’in
denizde bat›fl›n› seyrettim.” dese bundan Günefl’in suyun içine bat-
t›¤› m› anlafl›l›r? Ya da “Günefl her sabah do¤uyor” derken Gü-
nefl’in bir annesi var, her sabah bu anne do¤um yap›p, Günefl’i do-
¤urdu¤u sonucuna m› var›l›r? Zaten kelimelerin Arapça karfl›l›klar›-
na bak›ld›¤›nda konunun çok aç›k oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Günefl’in batt›¤› yer olarak ayette geçen kelimenin orijinali
“ma¤rib” kelimesidir. Bu kelime bat›da bir yer anlam›na gelir. Bu
ifade bat›da gidilecek en uzak yeri ifade etmektedir. Mesela Kuzey
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‹ngilzce’de de uzak do¤u ( Far east) ifadesi Do¤u Asya ve Japonya için kullan›l›r. 



d›¤›m›z bin y›l gibidir. Fakat meleklerle ilgili ayette ise farkl› bir fley
anlat›l›yor. Yüksek h›zla hareket edildi¤i düflünülürse zaman›n dün-
yaya göre daha h›zlanaca¤› aç›kt›r. Yani iki ayette farkl› fleyler anla-
t›lmaktad›r.

Burada vurgulamak istedi¤imiz nokta zaman›n izafi oldu¤unu
göstermek ve hareket edene göre zaman›n yeryüzündeki zamana
göre farkl› iflleyece¤idir. Yoksa meleklerin belli bir yönde ve 3 bo-
yutlu Evren’de hareket etmesi gibi bir iddia yoktur. Farkl› bir boyut-
ta ve yönde de hareket ediyor olabilirler. Bir de burada meleklerin
sürekli Allah kat›na ç›k›p ç›kmad›klar› sorulabilir. Buna da Kadir Su-
resi’ndeki ayetler cevap vermektedir. 

KKaaddiirr  ggeecceessii,,  bbiinn  aayyddaann  ddaahhaa  hhaayy››rrll››dd››rr..  MMeelleekklleerr  vvee  RRuuhh,,  oonnddaa
RRaabblleerriinniinn  iizznniiyyllee  hheerr  bbiirr  iiflfl  iiççiinn  iinneerrlleerr..  (Kadir Suresi, 3–4) 

Bu ayetten anlafl›laca¤› gibi melekler ve ruh tüm ifller için Ka-
dir Gecesi olarak adland›r›lan bir gecede inmifllerdir. Sürekli bir gi-
difl gelifl söz konusu de¤ildir.

Ölürken Ruhu Kim Al›r? 
Bu iddiaya göre de baz› ayetlerde insanlar›n canlar›n› alan ola-

rak tek bir melekten söz edilirken, baz› ayetlerde ise birçok melek-
ten söz edildi¤i, dolay›s›yla iki ayet aras›nda çeliflki oldu¤udur. Ayet-
lere bakarsak ortada bir çeliflkinin olmad›¤› daha rahat anlafl›lacak.
Secde Suresi’ndeki ayet flöyledir:

DDee  kkii::  ““SSiizzee  vveekkiill  kk››ll››nnaann  ööllüümm  mmeellee¤¤ii,,  hhaayyaatt››nn››zzaa  ssoonn  vveerreecceekk,,
ssoonnrraa  RRaabbbbiinniizzee  ddöönnddüürrüüllmmüüflfl  oollaaccaakkss››nn››zz..”” (Secde Suresi, 11)

Burada vekil k›l›nan ölüm mele¤inden söz edilmektedir. Yani
herkesin ölüm mele¤i bir tanedir. Herkese tek melek vekil k›l›nmak-
ta ve o melek bizzat can› almaktad›r. Bu yüzden buradaki ölüm me-
le¤i ifadesi tekildir. Muhammed Suresi’ndeki ifade ise flöyledir:
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GGöökktteenn  yyeerree  hheerr  iiflflii  OO  eevviirriipp  ddüüzzeennee  kkooyyaarr..  SSoonnrraa  ((iiflfllleerr,,  ))  ssiizziinn
ssaayymmaakkttaa  oolldduu¤¤uunnuuzz  bbiinn  yy››ll  ssüürreellii  bbiirr  ggüünnddee  yyiinnee  OO’’nnaa  yyüükksseelliirr..
(Secde Suresi, 5) 

Burada bildirilen ise ifllerin bizim saymakta oldu¤umuz bin y›l
süreli bir günde Allah’a yükselece¤idir. Burada dikkat edilecek nok-
ta olaya konu olan fleyin “ifl”ler oldu¤udur. Yani yükseldi¤i söyle-
nen “ifl”lerdir. Üçüncü ayet ise flöyle:

MMeelleekklleerr  vvee  RRuuhh  ((CCeebbrraaiill)),,  OO’’nnaa,,  ssüürreessii  eellllii  bbiinn  yy››ll  oollaann  bbiirr  ggüünn--
ddee  çç››kkaabbiillmmeekktteeddiirr.. (Mearic Suresi, 4) 

Burada ise “meleklerin ve ru-
hun” ona elli bin y›l süreli bir günde
ç›kabildi¤i bildirilmektedir. fiimdi
önceki ayette dikkat ederseniz yük-
selen “ifl”lerdir. Bunlar bin y›l olan
bir günde ç›karlar. Son ayette bahse
konu olan ise yükselme iflini yapan-
lar ise “melekler ve ruhtur”. Yani iki
farkl› sürenin söz konusu olmas› iki farkl› nesneden kaynaklan›r. Bi-
rincisinde yükselen “ifl”lerdir. ‹kincisinde ise “melekler” ve
“ruh”tur. Burada flunu sorabilirsiniz, bizim için bir gün nas›l “ifller”
için bin y›l ve “melekler” için 50 bin y›l sürer? Burada da zaman›n
izafi olmas›yla ilgili bir gerçek sakl›d›r. ‹zafiyet teorisi bize zaman›n
da izafi oldu¤unu söyler.

Bir cismin h›z› artt›kça onun için zaman yavafllar. Bu teorik ve
deneysel olarak da ispatlanm›fl bir gerçektir. Yukar›daki Kuran mu-
cizeleri bölümde “‹zafiyet Teorisi” bahsinde bu deneyden bahset-
mifltik. ‹flte buradaki ayetlerde “sizin için 50 bin y›l olan bir günde
ç›kar” ifadesi ile zaman›n izafili¤i anlat›lmaktad›r. ‹nsanlar için ge-
çen süre 50 bin y›l iken, farkl› durumda, örne¤in son derece yüksek
h›zda hareket eden birisi için bu sadece bir gün olacakt›r. Melekler
50 bin y›l olan bir günde ç›karlarken, ifllerin ise bin y›l süreli bir gün-
de ç›kt›¤› ayetlerde bildirilmektedir. Allah kat›nda bir gün bizim say-
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Einstein’dan yüzy›llar önce Kuran’da
zaman›n izafi oldu¤u bildirilmektedir. 



Ayetin ifadesi ile ““hheerr  nneeffiiss  ööllüümmüü  ttaadd››cc››dd››rr””. Allah insanlar›n
ne zaman ölece¤ine karar verir. Onlar›n canlar›n› alan temelde Al-
lah’t›r; fakat ölüm melekleri vas›tas›yla canlar›n› al›r. Ölüm her insan
için baflka bir bafllang›çt›r. Sonsuz ahiret hayat›na bir geçifltir. 

Yer ve Gök Kaç Günde Yarat›lm›flt›r?
Birçok ayette göklerin ve yerin 6 günde yarat›ld›¤›ndan söz

edilir. Fussilet Suresi’nde ise gö¤ün ve yerin yarat›l›fl ve düzenlenme
safhalar›ndan söz edilirken toplam 8 günün ortaya ç›kt›¤› öne sü-
rülmekte ve bunun çeliflki oldu¤u düflünülmektedir. Oysa belirtilen
yaratma aflamalar›n›n yanl›fl hesaplanmas› sonucundan ötürü çelifl-
ki var gibi görünmektedir. E¤er ayetteki ifadeler dikkatli okunursa
yarat›l›fl k›sm›n›n sadece 6 günde oldu¤u anlafl›lacakt›r. fiimdi Fus-
silet Suresi’ndeki ayetleri görelim:

DDee  kkii::  ““GGeerrççeekktteenn  ssiizz  mmii  yyeerrii  iikkii  ggüünnddee  yyaarraattaann››  iinnkkâârr  eeddiiyyoorr  vvee
OO’’nnaa  bbiirrttaakk››mm  eeflfllleerr  kk››ll››yyoorrssuunnuuzz??  OO,,  ââlleemmlleerriinn  RRaabbbbiiddiirr..””  OOrrddaa
((yyeerrddee))  oonnuunn  üüssttüünnddee  ssaarrss››llmmaazz  ddaa¤¤llaarr  vvaarr  eettttii,,  oonnddaa  bbeerreekkeettlleerr
yyaarraatttt››  vvee  iisstteeyyiipp--aarraayyaannllaarr  iiççiinn  eeflfliitt  oollmmaakk  üüzzeerree  oorraaddaakkii  rr››zz››kkllaa--
rr››  ddöörrtt  ggüünnddee  ttaakkddiirr  eettttii..  SSoonnrraa,,  dduummaann  hhaalliinnddee  oollaann  ggöö¤¤ee  yyöö--
nneellddii;;  bbööyylleeccee  oonnaa  vvee  yyeerree  ddeeddii  kkii::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  vveeyyaa  iisstteemmeeyyeerreekk
ggeelliinn..””  ‹‹kkiissii  ddee::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  ((‹‹ttaaaatt  eeddeerreekk))  ggeellddiikk””  ddeeddiilleerr..  BBööyyllee--
ccee  oonnllaarr››  iikkii  ggüünn  iiççiinnddee  yyeeddii  ggöökk  oollaarraakk  ttaammaammllaadd››  vvee  hheerr  bbiirr
ggöö¤¤ee  eemmrriinnii  vvaahhyyeettttii..  BBiizz  ddüünnyyaa  ggöö¤¤üünnüü  ddee  kkaannddiilllleerrllee  ssüüsslleeyyiipp--
ddoonnaatttt››kk  vvee  bbiirr  kkoorruummaa  ((aalltt››nnaa  aalldd››kk))..  ‹‹flflttee  bbuu,,  üüssttüünn  vvee  ggüüççllüü
oollaann,,  bbiilleenn  ((AAllllaahh))’’››nn  ttaakkddiirriiddiirr.. (Fussilet Suresi, 9–12) 

Burada 9. ayette yerin yarat›lmas›n›n iki günde oldu¤u bildiril-
mektedir. 10. ayette ise da¤lar›n ve besinlerin takdir edilmesinin 4
günde oldu¤u söylenmektedir. Yerin ve gö¤ün yarat›l›fl süreci bera-
ber gerçekleflmifltir. Allah göklerin ve yerin birlikte iken onlar› birbi-
rinden ay›rd›¤›n› ayette bildirmektedir:

OO  iinnkkâârr  eeddeennlleerr  ggöörrmmüüyyoorrllaarr  mm››  kkii,,  ((bbaaflflllaanngg››ççttaa))  ggöökklleerrllee  yyeerr,,
bbiirrbbiirriiyyllee  bbiittiiflfliikk  iikkeenn,,  bbiizz  oonnllaarr››  aayy››rrdd››kk  ((??)) (Enbiya Suresi, 30)
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ÖÖyylleeyyssee  mmeelleekklleerr,,  yyüüzzlleerriinnee  vvee  aarrkkaallaarr››nnaa  vvuurraa  vvuurraa  ccaannllaarr››nn››  aall--
dd››kkllaarr››  zzaammaann  nnaass››ll  oollaaccaakk?? (Muhammed Suresi, 27)

Burada canlar› al›nan birçok inkârc›dan söz edilmektedir. On-
lar›n canlar›n› alan birçok melek vard›r. Her biri için vekil k›l›nm›fl
ölüm mele¤i farkl› oldu¤u için ço¤ul bir ifade burada kullan›lm›flt›r.

Bu ayetlerde geçen tekil ve ço¤ul ifadeyi daha iyi anlamak için
flöyle bir cümleyi örnek verebiliriz. “Müdür, tüm ö¤rencilerin kendi
s›n›flar› için tayin edilmifl ö¤retmenin (Bu tekildir) yan›nda durmas›-
n› istedi. Ö¤renciler de ö¤retmenlerinin (Bu da ço¤uldur) yan›na git-
tiler.” Görüldü¤ü gibi ilk ö¤retmen ifadesi tekil çünkü ö¤rencilerin
yan›nda durmas› gereken ö¤retmen her s›n›f için belli ve tek ö¤ret-
men. Ama genel olarak çok ö¤retmen vard›r. Türkçe örnek olarak
verdi¤im bu cümle yap›s›n›n Arapçada olmad›¤› düflünülebilir. Fa-
kat bu yap› Arapçada da ayn›d›r. Benzer mant›kta Kuran’da kulla-
n›lm›fl bir cümleyi örnek verebiliriz:

AAnnddoollssuunn,,  bbiizz  hheerr  üümmmmeettee  ((ttüümm  üümmmmeettlleerr--  kküüllllüü  üümmmmaattiinn))::
““AAllllaahh’’aa  kkuulllluukk  eeddiinn  vvee  ttaa¤¤uuttttaann  kkaaçç››nn››nn””  ((ddiiyyee  tteebbllii¤¤  eettmmeessii
iiççiinn))  bbiirr  eellççii  ((rreessuulleenn))  ggöönnddeerrddiikk..  (Nahl Suresi, 36)

Burada “bir elçi” diye çevrilen kelime “resulen” kelimesidir.
Yani “bir” ifadesi yoktur. Sadece tekil elçi (resulen)  ifadesi vard›r.
Burada ümmet kelimesi ço¤uldur. (Küllü ümmatin) (ümmet tekil
ümmat ço¤uldur) Her ümmete ayr› ayr› resuller gönderilmifltir. Gö-
rüldü¤ü gibi ümmetler ço¤ulken her ümmete mahsus bir elçi geldi-
¤i için o tekildir. Dolay›s›yla yukar›daki iki ayet aras›nda bir çeliflki ol-
mad›¤› aç›kt›r. Allah’›n canlar› almas›na gelince; tekrar Secde Sure-
si’nin 11. ayetine geri dönecek olursak bu konu da netli¤e kavufla-
cakt›r. Allah’›n ölüm meleklerini canlar› almas› için vekil k›ld›¤›n› bu
ayette bildirilmektedir:

DDee  kkii::  ““SSiizzee  vveekkiill  kk››ll››nnaann  ööllüümm  mmeellee¤¤ii,,  hhaayyaatt››nn››zzaa  ssoonn  vveerreecceekk,,
ssoonnrraa  RRaabbbbiinniizzee  ddöönnddüürrüüllmmüüflfl  oollaaccaakkss››nn››zz..”” (Secde Suresi, 11)
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esnada yeryüzünde ilk be-
sinlerin de oluflmaya bafl-
lad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu
besinleri günümüzdeki
bitkiler vs. olarak düflün-
memek gerekir. Bu ilk
canl›l›¤›n yeryüzünde olufl-
maya bafllamas›d›r. Ayet-
teki ifadeye dikkat edilirse
“isteyip arayanlar” için
besinlerin yarat›ld›¤› söy-
lenmektedir. Baz› mealler-
de “isteyip arayanlar” ifadesi bitkiler, hayvanlar gibi çevrilse de
bunun do¤ru bir çeviri olmad›¤› kanaatindeyiz. Yani yeryüzünün ilk
yarat›lmas›ndan sonra yerde var olan canl› türleri hangisiyse (örne-
¤in o dönemki atmosfer flartlar›na göre bakteriler olabilir) onlar›n
ihtiyac› olan, ayetteki ifadeyle onlar›n isteyip arad›¤› besinler de ay-
n› anda var edilmifltir. Bu süreç 4 gün sürmüfltür. Bu noktada vur-
gulanmas› gereken bir nokta da Arapça’da “yevm” (gün) kelimesi-
nin dönem, devir gibi anlamlar›n›n da oldu¤udur. Yani kastedilen 4
dönemdir. Toplam olarak yerlerin ve göklerin yarat›lmas› bu 6 gün-
de (dönemde) meydana gelmifltir. Burada yaratma süreci bitmifl ve
düzenleme süreci bafllam›flt›r. Son iki günde ise daha önceden var
olan, yarat›lm›fl olan gökyüzünün günümüzde oldu¤u gibi 7 kat
olarak düzenlenmesidir.

Sonuç olarak bu ayetlerde ifade edilenin d›fl›nda anlamlar ve-
rilerek yaratma süreci 8 günde olufluyormufl gibi ifade edip sonra
buna dayanarak çeliflkilerin oldu¤unu iddia etmek, gerçe¤i yans›t-
mamaktad›r. 

Gök mü Yoksa Yer mi Önce Yarat›ld›? 
Naziyat ve Fussilet surelerinde geçen ifadelerden yola ç›karak

iki farkl› yerde yerin ve gö¤ün yarat›l›fl›yla ilgili farkl› bir s›ralaman›n
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Yer yarat›ld›¤›nda gök de di¤er yandan ayn› zamanda yarat›l-
maktad›r. 11. ayete bakarsan›z burada, sonra duman halinde olan
gö¤e yönelindi¤inden söz edilir. 

Bu ifadeden de anlafl›laca¤› gibi bir gök vard›r. Daha önceden
var edilmifltir. Dolay›s› ile bundan sonra bir yaratma söz konusu de-
¤ildir. 12. ayete bak›l›rsa burada var olan gö¤ün 7 kat olarak dü-
zenlendi¤inden söz edildi¤i görülecektir. Bu ayette geçen ifade ya-
ratmaktan farkl›d›r. Yaratmak için “haleke” fiili kullan›l›rken, bu
ayette geçen kelime yaratma de¤il düzenleme anlam›na gelen “Qa-
deye” kelimesidir. Yani burada yarat›lm›fl var edilmifl bir fleyin daha
sonradan düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme 2 gün sür-
müfltür. Bu bir yarat›lma de¤il bir düzenlemedir sadece. O yüzden
6 günde yaratman›n d›fl›nda bir süreci ifade eder. Yarat›lman›n ol-
du¤u k›s›m 9 ve 10. ayetlerde bildirilen 6 günde tamamlanm›flt›r.
Dolay›s›yla yaratman›n 8 gün sürmesi söz konusu de¤ildir. 

Yukar›daki ayetlere göre düflünülürse, ilk iki günde yer yara-
t›lmaya bafllanm›flt›r. Sonraki dört günde yeryüzündeki da¤lar olufl-
maya bafllarken bir yandan da atmosfer oluflmaya bafllam›flt›r. Bu
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Yeryüzü flekillenirken atmosferin duman halinde oldu¤u Kuran’da bildirilmektedir.

Göklerin yarat›lmas›ndan sonra 2 gün( dönem) de
düzenlendi¤i Kuran’da iflaret edilir. 



mas› daha sonradan tüm atmosferin 7 de¤iflik katman fleklinde fle-
killendi¤i bilimsel teorilerde zaten ifade edilmektedir. fiu anda at-
mosferimiz ayette de bildirildi¤i gibi 7 ayr› katmandan oluflmakta-
d›r. Naziat Suresi’ndeki ayetlere bakt›¤›m›zda, yine benzer bir du-
rum oldu¤unu görürüz. Burada gö¤ün yarat›lmas›ndan bahsedilir.
Bunlar anlat›ld›ktan sonra ise yer ile ilgili flöyle bildirilir: 

““BBuunnddaann  ssoonnrraa  ddaa  yyeerryyüüzzüünnüü  ddüüzzeennlleeddii..””  (Naziyat Suresi, 30)

Burada da yerin yarat›lmas›ndan söz edilmez. Zaten yer var-
d›r. Burada söz edilen yerin düzenlenmesidir. Yani bir yarat›l›fl yok-
tur. Naziyat ve Fussilet surelerindeki ayetlerde anlat›lan yer ile gök-
ler birlikte yarat›lm›flt›r. Daha sonra da yer ve gök düzenlenmifller-
dir. Fussilet Suresi’nin 11. ayetinde yerlerin ve göklerin birlikte ha-
reket etmesi ““BBööyylleeccee  oonnaa  vvee  yyeerree  ddeeddii  kkii::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  vveeyyaa  iisstteemmee--
yyeerreekk  ggeelliinn..””  ‹‹kkiissii  ddee::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  ((‹‹ttaaaatt  eeddeerreekk))  ggeellddiikk””  ddeeddiilleerr..””  flek-
linde ifade edilir.

Yine yerin ilk oluflumuyla ilgili bilimsel
çal›flmalara bak›l›rsa, tüm k›talar› birlikte tek
bir kara parças› oldu¤u daha sonra karalar›
oluflturan tabakalar›n hareket etti¤i, bu ha-
reketler s›ras›nda k›talar›n birbirinden uzak-
laflarak yeryüzünde yay›ld›¤›, da¤lar›n zaman
içinde flekillendi¤i anlat›l›r:

YYeerrii  ddee  BBiizz  ddööflfleeyyiipp--yyaayydd››kk;;  nnee  ggüüzzeell  ddööflfleeyyiiccii((yyiizz))..  (Zariyat Sure-
si, 48)

Bu ayette de bu bilimsel gerçek ifade edilmektedir. Görüldü-
¤ü gibi iki grup ayette göklerin ve yerin yarat›lmas›n›n birbirinden
önce ya da sonra yarat›ld›¤› söylenmez. Burada bahsedilenler yara-
t›lm›fl olan gö¤ün ve yarat›lm›fl olan yerin düzenlenmesidir. Bu dü-
zenlenmenin de t›pk› bilimsel araflt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan
gerçeklerde de söylendi¤i gibi oluflmufl olmas›d›r. Bu ayetlerde b›-
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oldu¤u iddia edilmektedir. Bu farkl›l›¤›n bir çeliflki oldu¤u söylense
de gerçek, iddia edildi¤i gibi de¤ildir. Asl›nda yerler ve göklerin ya-
rat›lmas›nda bir s›ralama yoktur. ‹kisi de ayn› anda yarat›lm›flt›r. En-
biya Suresi’ndeki bir ayette flöyle bildirilmektedir:

OO  iinnkkâârr  eeddeennlleerr  ggöörrmmüüyyoorrllaarr  mm››  kkii,,  ((bbaaflflllaanngg››ççttaa))  ggöökklleerrllee  yyeerr,,
bbiirrbbiirriiyyllee  bbiittiiflfliikk  iikkeenn,,  bbiizz  oonnllaarr››  aayy››rrdd››kk  ((??))  (Enbiya Suresi, 30)

Görüldü¤ü gibi hem gök hem de yer birlikte vard›r. Yarat›l›fl-
lar›nda bir s›ralama olmad›¤›; ayr›lma iflinin sonraki aflamada yap›l-
mas› söz konusudur. Di¤er ayetler de dikkatli okundu¤unda böyle
bir s›ralama yap›lmad›¤› görülecektir. ‹lk önce Fussilet Suresi’ndeki
ayetlere bakarsak bunu daha iyi görebiliriz.

OOrrddaa  ((yyeerrddee))  oonnuunn  üüssttüünnddee  ssaarrss››llmmaazz  ddaa¤¤llaarr  vvaarr  eettttii,,  oonnddaa  bbee--
rreekkeettlleerr  yyaarraatttt››  vvee  iisstteeyyiipp--aarraayyaannllaarr  iiççiinn  eeflfliitt  oollmmaakk  üüzzeerree  oorraaddaa--
kkii  rr››zz››kkllaarr››  ddöörrtt  ggüünnddee  ttaakkddiirr  eettttii..  SSoonnrraa,,  dduummaann  hhaalliinnddee  oollaann
ggöö¤¤ee  yyöönneellddii;;  bbööyylleeccee  oonnaa  vvee  yyeerree  ddeeddii  kkii::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  vveeyyaa  iissttee--
mmeeyyeerreekk  ggeelliinn..””  ‹‹kkiissii  ddee::  ““‹‹sstteeyyeerreekk  ((‹‹ttaaaatt  eeddeerreekk))  ggeellddiikk””  ddeeddii--
lleerr..  (Fussilet Suresi, 10–11)

10. ayete bakarsak yerin yarat›lmas›ndan söz edilir. 11. ayet-
te ise “sonra duman halinde olan gö¤e yöneldi” ifadesi vard›r. Ya-
ni burada gö¤ün daha sonradan yarat›lmas› söz konusu de¤ildir.
Gök zaten vard›r. Olan duman halindeki gö¤e yönelmedir. Ve 12.
ayette flöyle devam edilir:

BBööyylleeccee  oonnllaarr››  iikkii  ggüünn  iiççiinnddee  yyeeddii  ggöökk  oollaarraakk  ttaammaammllaadd››  vvee  hheerr
bbiirr  ggöö¤¤ee  eemmrriinnii  vvaahhyyeettttii..  BBiizz  ddüünnyyaa  ggöö¤¤üünnüü  ddee  kkaannddiilllleerrllee  ssüüss--
lleeyyiipp--ddoonnaatttt››kk  vvee  bbiirr  kkoorruummaa  ((aalltt››nnaa  aalldd››kk))..  ‹‹flflttee  bbuu,,  üüssttüünn  vvee
ggüüççllüü  oollaann,,  bbiilleenn  ((AAllllaahh))’’››nn  ttaakkddiirriiddiirr..  (Fussilet Suresi, 12)

Burada söz konusu olan duman halinde var olan gö¤ün, ye-
rin yarat›lmas›ndan sonra 7 kat gök olarak tabakaland›r›lmas›d›r.
Yeni bir yarat›l›fl söz konusu de¤ildir. Sadece düzenleme söz konu-
sudur. Atmosferin oluflumuyla ilgili bilimsel teorilere bakarsak bu
ifadenin onunla örtüfltü¤ü, atmosferin ilk baflta duman halinde ol-
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Yer ve gök yarat›l›fl› ayn› sü-
reçte gerçekleflmifltir. 



korumay› baflarm›fllard›. O yüzden ‹slâm öncesinde de Allah inanc›
ve hac, namaz, oruç gibi ibadetler bozulmufl olsa da hâlâ mevcut-
tu. Dolay›s›yla ‹slâm geldi¤inde bu kavram ve ibadetleri onlardan al-
mam›fl, aksine onlar› ilk defa insanlara buyuran Allah, yanl›fl yap›lan
uygulamalar› düzelterek tekrar Hz. Muhammed (sav) vas›tas›yla bil-
dirmifltir. 

Bu konuda delil olarak gösterilmeye çal›fl›lan arkeolojik bulgu-
lar da kas›tl› olarak çarp›t›lmaktad›r. Bu bulgular Mekke bölgesinde
de¤il oradan çok daha uzak olan Güney Arabistan bölgesinde bu-
lunmufltur. Bu bulgular kas›tl› olarak Kuzey Arabistan’da bulunmufl
gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunlar›n Mekke bölgesinde yafla-
yan Araplarla hiç bir alakas› yoktur. 

Ay tanr›s› arkeolojik bulgularda ”Sin” olarak geçer. Allah (el-
ilah) kelimesinin ay tanr›s› oldu¤u iddias›n› destekleyecek hiçbir ka-
n›t yoktur. Buna ra¤men bu tarz iddialarda birkaç resim koyup alt›-
na böyle bir yorum yazarak Ay tanr›s›n›n Allah oldu¤unu iddia eder-
ler.

E¤er bunun kökeni
biraz soruflturulsa, daya-
naks›z bu iddialar›n fana-
tik din düflmanlar›n›n
vehmi oldu¤u ortaya ç›-
kacakt›r. Camilerin kub-
besinde ay sembolünün
bulunmas› Ay kültünün
bir uzant›s› oldu¤unun
delili olarak sunulmakta-
d›r. Bu da oldukça des-
teksiz bir iddiad›r. Cami-
lerin kubbesine ay sembolü konmas› Peygamberimizin (sav) döne-
minde kullan›lan bir sembol de¤ildir. Hatta halifeler döneminde de
kullan›lmam›flt›r. O dönemde camilerin kubbeleri de yoktur, mina-
reler de yoktur. Bu adeti ilk yapanlar Emeviler de olmam›flt›r. Bu
adet ilk defa Araplar taraf›ndan de¤il, Türkler taraf›ndan uygulan-
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rak›n çeliflki olmas›n›, ancak son yüzy›lda ortaya ç›kan bilimsel ger-
çekler ifade edilmektedir. 

Ay Kültü ‹ddias›
Bu iddian›n ç›k›fl noktas› ‹slâm’a elefltiri getirmek isteyen baz›

fanatik H›ristiyanlard›r. ‹slâm Dini’ni karalama çal›flmas›yla bu iddi-
alar› ortaya atmaktad›rlar. Buna göre Allah ismi, Kuran’›n geliflin-
den de önce vard›r. Araplar, ‹slâm dininden önce de Allah’› biliyor-
lard›. Yine bu iddiaya göre Allah Ay tanr›s›n›n ad›yd›.‹slâm inanc› da
Ay kültünden gelmekteydi. Bu iddialar›n ›fl›¤›nda di¤er semavi din-
lerle hiçbir ilgisinin olmad›¤›n›, arkeolojik bulgularda bulunmufl ba-
z› kabartma resimleri kendilerince delil olarak öne sürmektedirler.
Bu ithamlar›n tümü aç›k bir sapt›rmad›r. Detayl› incelendi¤inde bu
sözlerin gerçek bir temelinin olmad›¤› ortaya ç›kacakt›r. fiimdi mad-
de madde bu iddialara ve cevaplar›na bakal›m:

Araplar›n ‹slâm öncesinde Allah inanc›na sahip oldu¤u fikri
yeni bir bulufl de¤ildir. Peygamberimiz’in babas›n›n ad› bizzat “Ab-
dullah”t›r (Allah’›n kulu anlam›na gelir). ‹slâm dininden önce de Al-
lah kavram›n›n Araplar taraf›ndan bilindi¤i gerçe¤i Kuran’da da bir-
çok ayette ifade edilir. Bunlarda birisi flöyledir:

HHaabbeerriinn  oollssuunn;;  hhaalliiss  ((kkaatt››kkss››zz))  oollaann  ddiinn  yyaallnn››zzccaa  AAllllaahh’’››nndd››rr..
OO’’nnddaann  bbaaflflkkaa  vveelliilleerr  eeddiinneennlleerr  ((flflööyyllee  ddeerrlleerr::))  ““BBiizz,,  bbuunnllaarraa  bbiizzii
AAllllaahh’’aa  ddaahhaa  ffaazzllaa  yyaakkllaaflfltt››rrss››nnllaarr  ddiiyyee  iibbaaddeett  eeddiiyyoorruuzz..”” (Zümer
Suresi, 3) 

Bu ayetten de anlafl›laca¤› gibi Peygamberimiz (sav) döne-
minde müflrikler Allah’› biliyordu; ama “Putlara bizi Allah”a ya-
k›nlaflt›rs›n diye tap›yoruz” diyorlard›. Onlarda Allah’› tümüyle bir
inkâr söz konusu de¤ildi. Sadece baz› putlar› ona ortak kofluyor-
lard›. 

Allah inanc›, ‹slâm öncesi di¤er hak dinlerden gelmektedir. ‹s-
lâm dininin ilk geldi¤i dönemde Hz. ‹brahim’in getirdi¤i “Hanef” di-
ni de Mekke’de insanlar›n inand›¤› bir dindi. Bu din dejenere edilse
de ilk bafl›ndan beri var olan birçok ibadeti ve inanc› ana hatlar›yla
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Camilerin kubbelerinde ay sembolü ne peygamberi-
miz ne de 4 büyük halife döneminde kullan›lmam›flt›r. 



Bu konuda en aç›klay›c› nokta ise “Allah” kelimesinin kökeni
ile ilgilidir. Allah kelimesi ‘El-‹lah’tan gelir. ‘El’ tak›s› ‹ngilizcedeki
‘the’ gibidir. Allah (El- ‹lah) ‘The God’ anlam›na gelir. Yani Allah El-
‹lah belli bir ilaht›r. Bu kelime sadece Arap dilinde yoktur. Arapça-
n›n mensubu oldu¤u Sami dillerinde de bu kelime vard›r. Örne¤in
‹branice’de “Elohim” (Tanr›) kelimesi bu kökten gelir. Ayr›ca yine
ayn› dil ailesinden gelen ve Hz. ‹sa’n›n ana dili olan Aramicede de
ayn› kelime vard›r. Hem de Arapçadaki “‹lah” kelimesiyle ayn› keli-
medir. Okunuflu da ayn›d›r. Bu konuda Aramice bir sözlü¤e ulafla-
mayanlara bir filmi kaynak olarak gösterebiliriz. Mel Gibson’un yö-
netti¤i Passion filminde, konu orijinali gibi olmas› için o dönemde
konuflulan diller seçilmifltir. Filmde, Hz. ‹sa rolünde oynayan kifli de
Aramice konuflmaktad›r. Bu filmde birçok yerde Tanr› kelimesi kul-
lan›rken Aramice “‹lah” fleklinde telaffuz edilir. (Bu filmi seyretme
imkân› bulunanlar, Hz. ‹sa rolündeki kiflinin çarm›ha gerildi¤i sah-
nede, Aramice Allah’a dua ederken “‹lah” diye seslendi¤ini duyabi-
lirler, yine benzer bir fleyi Yahudi rolündeki kiflinin Hz. ‹sa’y› sorgu-
larken, “Sen Allah’›n o¤lu musun’” diye sorarken, yine Aramice
“ilah” kelimesini söyledi¤ini duyabilirsiniz.” Filmi bulabilenler, afla-
¤›da belirtilen zamanlara göre filmdeki diyaloglar› izlerlerse, söyle-
nen konuflmalar› orada duyabilirler: (Time code1: 00:27:10-
00:27:15 / Time code2: 01:38:40- 01:38:45)

Bu gerçek fanatik H›ristiyanlar›n iddialar›n› tümüyle bofla ç›-
kartmaktad›r. E¤er fanatik H›ristiyanlar›n iddia etti¤i gibi El-‹lah ay
tanr›s›ysa, Hz. ‹sa’n›n da bu tanr›ya inan›yor ve ona ibadet ediyor ol-
mas› gerekirdi. Çünkü ona bu isimle dua ediyordu. Böyle bir fley söz
konusu de¤ildir. Hz. Muhammed’in (sav) seslendi¤i ilah ile Hz.
‹sa’n›n seslendi¤i ilah ayn›yd›. Ve o her fleyin yarat›c›s› olan efli ve
benzeri olmayan yüce Allah’t›r. Dolay›s›yla bu iddiada bulunan fa-
natik H›ristiyanlar bilmeden kendi kendilerini yalanlamaktad›rlar.
Kendi dinlerini bilmeden, Aramicede tanr›n›n ne demek oldu¤un-
dan haberleri olmadan, Hz. ‹sa’n›n konufltu¤u dilin fark›nda olma-
dan bu gerçek d›fl› iddiay› söylemifllerdir. Bu tip çal›flmalar yukar›da
da söyledi¤im gibi çok az da olsa baz› fanatik H›ristiyanlar taraf›n-
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m›flt›r. Alparslan 1064’te Ani’yi fethe-
dince camiye çevrilen katedralin kub-
besindeki büyük haç› indirilip yerine
büyük bir hilal koydurmufltur. 

Ve bundan sonra bu uygulama
gelenek haline gelmifltir. Ayr›ca ay
sembolü ‹slâm öncesi Türk toplumuna
ait bir simgedir. En son yap›lan kaz›lar-
da bulunan sikkeler, ay sembolünün
‹slâm öncesi Türkler taraf›nda kullan›l-
d›¤›n› ve bir Türk âdeti oldu¤unu orta-
ya koymaktad›r. ‹slâm öncesi Gök-
türklere ait sikkeler K›rg›zistan’da ya-
p›lan kaz›larda bulunmufltur. Bu sikke-
lerde göze çarpan bir nokta da bun-
larda ay sembolünün kullan›lm›fl ol-
mas›d›r.

Müslümanlar›n ay takvimi kullanmas›n›n yi-
ne Ay kültüyle alakas› yoktur. ‹slâm geldi¤inde
var olan takvim budur. Ve Müslümanlar da bunu
kullanm›fllard›r. “Müslümanlar sonradan bu tak-
vime geçmifllerdir” gibi bir iddian›n hiçbir temeli
yoktur. Ayr›ca bu takvimi sadece Araplar de¤il,
tüm Ortado¤u halklar› kullanm›flt›r. Çünkü kulla-
n›fl› çok basit olan bir yöntemdir. Ve çok fazla
mevsim de¤ifliklikleri söz konusu olmad›¤› için
Günefl takvimini kullanmaya ihtiyaç duymam›fllar-

d›r. Antik M›s›r’da bile Nil’in bask›nlar›ndan kaçmak için ya¤›fl za-
manlar›n› hesaplamak ad›na Günefl takvimine ihtiyaç duyulsa da,
kullan›m› kolay oldu¤u için halk ay takvimini de kullanm›flt›r. Yani
mevsimlerin de¤iflimi önem arz etti¤inde bile insanlar o dönemler-
de sadece Günefl takvimine geçme gere¤ini de duymam›fllard›r.
Dolay›s›yla ay takvimi kullanman›n dini bir gerekçesi söz konusu
de¤ildir. 
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Selçuklu hükümdar› Alparslan ilk de-
fa camilerde ay sembolünü kullan-
m›flt›r.

Ay sembolünü cami-
lerde ilk Selçuklular
döneminde kullan›l-
m›flt›r. Göktürk sik-
kelerinde de ay sem-
bolleri vard›r. 



lah-)d›r. Bu ayetlerin yerine do¤ru mealleri verilmifl kelimeleri koy-
du¤umuzda var gibi görülen çeliflkinin olmad›¤› anlafl›lacakt›r. Her
fley sonuçta Allah’›n dilemesi ve takdiriyledir. Bafllara gelen kötülük-
ler ise kendi elleriyle kazan›lmas› sonucundad›r. Örne¤in bir insan
elini atefle soksa eli yanar. Elinin yanmas› Allah’›n yaratt›¤› kanunlar
gere¤idir. Fakat elini yakan buna elini sokand›r. Sorumluluk elini so-
kan insandand›r; ama onun elini yakan bu do¤a kanunlar›n› yara-
tan Allah’t›r.

Bize gelen iyilikler ise hem Allah’›n taraf›ndan ve hem de
onun lütfündendir. Bize gelen nimetlerin fark›nda olmak ve bunu
Rabbimize karfl› bir flükran duygusuyla karfl›lamak bu aç›dan olduk-
ça önemlidir. Bakara Suresi’ndeki bir ayette yüce Allah flöyle seslen-
mektedir:

ÖÖyylleeyyssee  ((yyaallnn››zzccaa))  BBeennii  aann››nn,,  BBeenn  ddee  ssiizzii  aannaayy››mm;;  vvee  ((yyaallnn››zzccaa))
BBaannaa  flflüükkrreeddiinn  vvee  ((ssaakk››nn))  nnaannkköörrllüükk  eettmmeeyyiinn.. (Bakara Suresi,
152)

Kuran Saf Arapçad›r, Ancak Neden Kuran 
‹çerisindeki Baz› Kelimeler Arapça Kökenli De¤ildir?

Kuran apaç›k Arapça bir kitapt›r. Ayetlerde de Kuran’›n Arap-
ça indirildi¤i ifade edilmektedir:

BBööyylleeccee  BBiizz  oonnuu,,  AArraappççaa  bbiirr  KKuurr’’aann  oollaarraakk  iinnddiirrddiikk  vvee  oonnddaa  kkoorr--
kkuullaaccaakk  flfleeyylleerrii  ttüürrllüü  flfleekkiilllleerrddee  aaçç››kkllaadd››kk;;  uummuulluurr  kkii  kkoorrkkuupp--ssaakk››--
nn››rrllaarr  yyaa  ddaa  oonnllaarr  iiççiinn  ddüüflflüünnmmee  ((yyeetteennee¤¤iinnii))  oolluuflflttuurruurr..  (Taha
Suresi, 113)

Bunun yan›nda Kuran’da Arap diline sonradan geçmifl keli-
meler de vard›r. Bundan yola ç›karak, Kuran’›n Arapça oldu¤u söy-
lenen ayete itiraz edilmektedir. Fakat bu iddia son derece yanl› ve
abart›l› bir yaklafl›mla ortaya at›lm›fl bir iddiad›r. Kuran’da Arap dili-
ne daha önceden baflka dillerden geçmifl kelimeler olabilir ama
bunlar da zaten Arapçad›r. Arap dilinde olan kelimelerdir. Burada
dil bilimi düflünülmeden, sadece bir iddiada bulunmak için ortaya
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dan ortaya at›lm›flt›r. Ba¤›ms›z bilim adamlar› bu iddialara destek
vermemektedirler. Bu konuda Türkiye’de baz› ateist çevrelerin bu
fikre destek olmas›n›n sebebi, olay›n bilimsel temellerine dayanma-
s› de¤ildir. Gerçek d›fl› da olsa ‹slâm dinine bir elefltiri oldu¤u için
buna sahip ç›kmaya çal›flmaktad›rlar. Sonuç olarak, bu iddialar tü-
müyle gerçek d›fl›d›r. ‹slâm tevhid dinidir. Bu din Hz. Âdem’den gü-
nümüze kadar yeryüzünde hep var olmufltur. Allah, elçileri vas›ta-
s›yla bu dini insanlara ulaflt›rm›flt›r. Allah Kuran’da insanlar›n aya,
Günefl’e de¤il sadece Allah’a tapmalar› gerekti¤ini flöyle vurgula-
maktad›r:

GGeeccee,,  ggüünnddüüzz,,  ggüünneeflfl  vvee  aayy  OO’’nnuunn  aayyeettlleerriinnddeennddiirr..  SSiizz  ggüünneeflflee
ddee,,  aayyaa  ddaa  sseeccddee  eettmmeeyyiinn..  AAllllaahh’’aa  sseeccddee  eeddiinn  kkii  bbuunnllaarr››  kkeennddii--
ssii  yyaarraattmm››flfltt››rr..  EE¤¤eerr  OO’’nnaa  iibbaaddeett  eeddeecceekksseenniizz.. (Fussilet Suresi,
37) 

fier-Kötülük Allah’tan m› Gelir? 
Bu konuda elefltiri yap›lmaya çal›fl›lan Nisa Suresi’ndeki iki

ayettir. Önce bu ayetlere bakal›m:

HHeerr  nneerreeddee  oolluurrssaann››zz,,  ööllüümm  ssiizzii  bbuulluurr;;  yyüükksseekkççee  yyeerrlleerrddee  ttaahhkkiimm
eeddiillmmiiflfl  flflaattoollaarrddaa  oollssaann››zz  bbiillee..  OOnnllaarraa  bbiirr  iiyyiilliikk  ddookkuunnssaa::  ““BBuu,,  AAll--
llaahh’’ttaanndd››rr””  ddeerrlleerr;;  oonnllaarraa  bbiirr  kkööttüüllüükk  ddookkuunnssaa::  ““BBuu  sseennddeennddiirr””
ddeerrlleerr..  DDee  kkii::  ““TTüümmüü  AAllllaahh’’ttaanndd››rr..””  FFaakkaatt  nnee  oolluuyyoorr  kkii  bbuu  ttoopp--
lluulluu¤¤aa,,  hhiiçç  bbiirr  ssöözzüü  aannllaammaayyaa  ççaall››flflmm››yyoorrllaarr??  SSaannaa  iiyyiilliikktteenn  hheerr
nnee  ggeelliirrssee  AAllllaahh’’ttaanndd››rr,,  kkööttüüllüükktteenn  ddee  ssaannaa  nnee  ggeelliirrssee  oo  ddaa  kkeenn--
ddiinnddeennddiirr..  BBiizz  sseennii  iinnssaannllaarraa  bbiirr  eellççii  oollaarraakk  ggöönnddeerrddiikk;;  flflaahhiitt  oollaa--
rraakk  AAllllaahh  yyeetteerr..  (Nisa Suresi, 78–79) 

78. ayette tümü Allah kat›ndand›r derken, 79. ayete ise kötü-
lüklerin kendinden oldu¤u bildirilmektedir. Bu iki mealde mana ay-
n› gibi gözükürken, orijinal Arapças›nda birbirinden farkl› olarak ge-
çen bir kelime vard›r. 78. ayette tümü Allah’tand›r derken burada
Arapça “indi” (taraf›ndan) kelimesi geçer. Fakat yukar›da mealini
verdi¤imiz 79. ayette bu kelime geçmez. Bu kelime önemli bir an-
lam fark› ortaya ç›kart›r. Her fley Allah taraf›ndan (indi Allah –indil-
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fifiiimmddii,,  AAllllaahh  ssiizzddeenn  ((yyüükküünnüüzzüü))  hhaaffiifflleettttii  vvee  ssiizzddee  bbiirr  zzaaaaff  oolldduu--
¤¤uunnuu  bbiillddii..  SSiizzddeenn  yyüüzz  ssaabb››rrll››  ((kkiiflflii))  bbuulluunnuurrssaa,,  ((oonnllaarr››nn))  iikkii  yyüüzzüü--
nnüü  bboozzgguunnaa  uu¤¤rraatt››rr;;  ee¤¤eerr  ssiizzddeenn  bbiinn  ((kkiiflflii))  oolluurrssaa,,  AAllllaahh’’››nn  iizznniiyy--
llee  ((oonnllaarr››nn))  iikkii  bbiinniinnii  yyeenneerr..  AAllllaahh,,  ssaabbrreeddeennlleerrllee  bbeerraabbeerrddiirr.. (En-
fal Suresi, 66) 

‹ki ayet dikkatli okundu¤unda farkl› iki durumdan söz edildi¤i
anlafl›lacakt›r. 65. Ayette bir Müslüman kiflinin inkâr eden 10 kifliye
bedel oldu¤u bildirilmektedir. Bu kiflilerin zaafs›z olmalar› halinde
bu oran geçerlidir. Bu ayn› zamanda, kesin inanc›n zafere etkisinin
ifadesidir. Fakat 66. ayette ise zaaf halinde olanlar için farkl› bir du-
rum bildirilir. Zaaf halinde olan yüz kiflinin, iki yüz kifliyi yenece¤i bil-
dirilir. ‹ki ayet aras›nda bir çeliflki ya da birbirinin hükmünü kald›r-
mas› diye bir fley söz konusu de¤ildir. Zaaf olmamas› durumunda
65. ayetteki hükümler geçerli iken, zaaf durumunda ise 66. ayette-
ki hükümler geçerlidir. 

Burada dikkat edilecek bir di¤er nokta da 66. ayette söylenen
‘bildi’ ifadesi Türkçedeki kullan›ld›¤› gibi zamanla ö¤renerek bildi
anlam›nda de¤ildir. Allah için böyle bir fley söz konusu de¤ildir. Al-
lah ilk andan itibaren her fleyi bilir, bir süreç sonucunda ö¤renmez.
Allah insanlar ilk yarat›ld›¤› an her fleyi bilmifltir. ‹lk ayette normal
durumda zaafs›z olanlar›n durumunu aç›klarken, daha sonradan
zaafta olma durumunu bildi¤i için onlar için de ayr› bir oran bildir-
mifltir. 

Bu ayetlerde Müslümanlara da önemli bir mesaj vard›r. E¤er
zafiyetten kurtulup, sabredilirse bire on oran›nda bir etki gücü art›-
fl› vard›r. Bu yüzden Müslümanlar kendi zaaflar›n›n fark›na var›p
bunlardan kurtulmaya ve kendisini e¤itmeye çal›flmal›d›r. Bu yap›l-
d›¤›nda her türlü zorluktan baflar›yla ç›k›lacakt›r. Bir ayette Rabbi-
miz flöyle buyurmaktad›r:

GGeevvflfleemmeeyyiinn,,  üüzzüüllmmeeyyiinn;;  ee¤¤eerr  ((ggeerrççeekktteenn))  iimmaann  eettmmiiflflsseenniizz  eenn
üüssttüünn  oollaann  ssiizzlleerrssiinniizz.. (Ali ‹mran-Suresi, 139)
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at›lm›fl bir suçlama vard›r. Bu özellik sadece Arap dilinde de¤il her
dilde vard›r. Her dile baflka dillerden kelimeler geçer ve bu dile yer-
leflir. Ayn› fley Türkçede de geçerlidir. Örne¤in “Kemal, final imtiha-
n›nda kopya çekti¤i için fakülte konseyi karar›yla üniversiteden
uzaklaflt›r›ld›”. Bu cümle Türkçe bir cümledir. Her okuyan bu cüm-
leyi anlar fakat bu cümledeki kelimelerin tamam›na yak›n› baflka dil-
lerden Türkçeye geçmifl kelimelerdir. Kelimelerin baflka dillerden
geçmifl olmas› bu cümlenin Türkçe olmad›¤› anlam›na gelmez. Ak-
sine bu cümle içindeki kelimelerin hemen hemen hepsi yabanc› dil-
lerden geçmifl kelimeler olsa da, herkesin anlayabilece¤i aç›k bir
Türkçe’dir. Kuran da bu flekilde anlafl›l›r bir Arapça ile yaz›lm›fl bir
kitapt›r. Ayetlerde de Kuran’›n bu yönü vurgulanmaktad›r. 

Bu tarz iddialar› dillendiren kiflilerin yaklafl›m›n›n iyi niyetli ol-
mad›¤› aç›kt›r. Sadece bir hata üretebilmek ya da “Kuran’a herhan-
gi bir noktas›ndan flüphe oluflturulabilir mi?” kayg›s›yla ortaya at›l-
m›fl iddialard›r. Bu iddialar›n son derece saçma oldu¤u ortadad›r
ama çok fazla dillendirilip özellikte internet ortamlar›nda kendileri-
ne yer buldu¤u için bunlara bir flekilde cevap verilmesi gerekmek-
tedir. 

Bir Müslüman Kaç Kifliye Eflittir?
Enfal Suresi’ndeki iki farkl› ayette iman edenlerin kâfirlerden

farkl› say›larda kiflileri yenebilece¤ini söylemektedir. ‹ki ayette farkl›
oranlar›n söylenmesinden yola ç›karak bu iki ayet aras›nda bir çelifl-
ki oldu¤u iddia edilmektedir. Fakat ayetler dikkatli olarak okunursa
iki ayet aras›nda baz› farkl›l›ktan dolay› de¤iflik say›lar›n söylendi¤i
anlafl›lacakt›r. Bu konudaki iddialara delil olarak kullan›lan iki ayet
flöyledir:

EEyy  PPeeyyggaammbbeerr,,  mmüümmiinnlleerrii  ssaavvaaflflaa  kkaarrflfl››  hhaazz››rrllaayy››pp--tteeflflvviikk  eett..  EE¤¤eerr
iiççiinniizzddee  ssaabbrreeddeenn  yyiirrmmii  ((kkiiflflii))  bbuulluunnuurrssaa,,  iikkii  yyüüzz  ((kkiiflfliiyyii))  mmaa¤¤lluupp
eeddeebbiilliirrlleerr..  VVee  ee¤¤eerr  iiççiinniizzddeenn  yyüüzz  ((ssaabb››rrll››  kkiiflflii))  bbuulluunnuurrssaa,,  kkââffiirr--
lleerrddeenn  bbiinniinnii  yyeenneerr..  ÇÇüünnkküü  oonnllaarr  ((ggeerrççee¤¤ii))  kkaavvrraammaayyaann  bbiirr  ttoopp--
lluulluukkttuurr.. (Enfal Suresi, 65) 
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lah onun bu iste¤ine karfl›l›k verir. Onun kalbini ‹slâm’a açar. Bu aç›-
dan kalpler Allah’›n elindedir. Bir kifli kendisi istese de bunu yapa-
maz, ama hidayet veren (hadi) olan Allah bunu yapar. Ayn› flekilde
birisi sapmak istedi¤inde onun sapmas›n› yine Allah sa¤lar. Bunun
adalet içinde oldu¤unun düflünülmesi çok önemlidir. Allah, insan-
lar aras›nda adaletle hükmeder. ‹stese herkesi iman eden ya da in-
kâr eden yapabilir. Bu güç onun elindedir. Bu güce sahip olmas›
adaletle hükmetmeyece¤i anlam›na gelmez. 

Asl›nda materyalist de¤erlerle düflünüldü¤ünde insanlar›n
seçme gibi bir flans› yoktur. Her fley maddeden ibaret görüldü¤ün-
de, bu maddenin fonksiyonlar› da bellidir. ‹nsan› da sadece madde-
den ibaret düflündü¤ümüzde, olaylar karfl›s›nda verece¤i tepkiler
belirli olacakt›r. Çünkü sahip oldu¤u organlar ve onlar›n salg›lar› d›-
fl›nda hiçbir flekilde hareket edemez. Bu da insan›n hiçbir flekilde bir
seçme flans›n›n olmad›¤›n› iddia etmek olur. 

Evren sadece maddeden ibaret de¤ildir. Bu Evren’i yaratan
yüce Allah, insana seçme hakk› vermifltir. Bu seçimine göre Allah in-
san› sapt›r›r ya da hidayete erdirir. Cüz’i irade ve küllî irade konu-
sunda yap›lan hata ikisinin de nitelik olarak benzer kavramlar ola-
rak düflünülerek k›yaslanmaya kalk›lmas›d›r. Allah zaman d›fl›nda ve
zamana hâkim olan bir varl›kt›r. Onun için zaman›n geçmesi ya da
zaman› yaflamak diye bir durum söz konusu de¤ildir. ‹nsan ise za-
manl› bir varl›kt›r. O yüzden zaman içinde insan›n sahip oldu¤u cü-
zi irade ile, zamans›zl›k da Allah’›n sahip oldu¤u külli iradenin kar-
fl›laflt›r›lmas› mant›k olarak yanl›flt›r. Mutlak irade sahibi olan Allah,
insanlara seçme hakk› vermifltir. ‹nsanlar›n sahip oldu¤u bu hak,
onun iradesiyledir.

H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin Hali Ne Olacak? 
Onlar da Cennete Gidebilecekler mi?

H›ristiyan ve Yahudilerle ilgili ayetlerdeki ifadeler aras›nda bir
çeliflki oldu¤u iddia edilmektedir. Baz› ayetlerde Yahudi ve H›risti-
yanlar övülürken, baz› ayetlerde ise elefltirilmektedir. Bu ayetlerde
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Allah Sadece Diledi¤ini mi Do¤ru Yola ‹letir?
Hidayeti veren kimdir? Bu konu ile ilgili ayetler aras›nda bir

çeliflki oldu¤u iddias› vard›r. Allah diledi¤ini hidayete ulaflt›r›r diledi-
¤ini ise sapt›rabilir. Her fley onun kudret eli alt›ndad›r. Fakat her fle-
yi yapabilecek güce sahip olmas›, her fleyi yapt›¤› anlam›na gelmez.
Bu iki durum aras›nda önemli bir fark vard›r. Bir ayette flöyle bildi-
rilmektedir:

BBiizz  hhiiççbbiirr  eellççiiyyii,,  kkeennddii  kkaavvmmiinniinn  ddiilliinnddeenn  bbaaflflkkaass››yyllaa  ggöönnddeerrmmee--
ddiikk  kkii,,  oonnllaarraa  aappaaçç››kk  aannllaattss››nn..  BBööyylleeccee  AAllllaahh,,  ddiilleeddii¤¤iinnii  flflaaflfl››rrtt››pp
ssaapptt››rr››rr,,  ddiilleeddii¤¤iinnii  hhiiddaayyeettee  eerrddiirriirr..  OO,,  üüssttüünn  vvee  ggüüççllüü  oollaanndd››rr,,
hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett  ssaahhiibbiiddiirr..  (‹brahim Suresi, 4) 

‹brahim Suresi’ndeki bu ayette Allah, aç›kça, diledi¤ini sapt›-
r›p diledi¤ini de do¤ru yola iletebilece¤ini söylemektedir. Bunu ya-
pabilme gücüne sahiptir. Bu güce sahip olmas›, her zaman bunu
kulland›¤› anlam›na gelmez. Ayn› zamanda Allah kimseye haks›zl›k
da yapmaz. Onun s›fatlar›ndan birisi de “adil” olmas›d›r. Kullar›
aras›nda adaletle hükmeder. Allah’›n insanlar› sapt›rmas›yla ilgili
ayetlere bak›l›rsa, bu insanlar›n sapmay› istedikleri ve inkârda ol-
duklar› görülecektir. Allah sapmay› isteyene bu yönde sapk›nl›¤›n›
artt›rmaktad›r. Yoksa inanmak isteyen, samimi bir flekilde kendini
Allah’a açan bir insan›n sapt›r›lmas› söz konusu de¤ildir. 

DDee  kkii::  ““SSiizziinn  flfliirrkk  kkooflflttuukkllaarr››nn››zzddaann  hhaakkkkaa  uullaaflfltt››rraabbiilleecceekk  vvaarr
mm››??””  DDee  kkii::  ““HHaakkkkaa  uullaaflfltt››rraaccaakk  AAllllaahh’’tt››rr..  ÖÖyylleeyyssee,,  hhaakkkkaa  uullaaflfltt››--
rraann  mm››  uuyyuullmmaayyaa  ddaahhaa  hhaakk  ssaahhiibbiiddiirr,,  yyookkssaa  ddoo¤¤rruu  yyoollaa  uullaaflfltt››rr››ll--
mmaadd››kkççaa  kkeennddiissii  hhiiddaayyeettee  uullaaflflmmaayyaann  mm››??  NNee  oolluuyyoorr  ssiizzee??  NNaass››ll
hhüükkmmeeddiiyyoorrssuunnuuzz??”” (Yunus Suresi, 35) 

Bu ayette görülece¤i gibi burada flirk koflanlardan söz edil-
mektedir. Bunlar flirk içindedirler. Allah böyle sapmak isteyenin de
sapk›nl›¤›n› artt›r›r. Onlara hidayet vermez. Konuyla ilgili ayetlerin
tümüne bak›ld›¤›nda bu mant›k görülecektir. Allah sapmak isteye-
nin sapk›nl›¤›n› artt›r›r, iman etmek isteyenin ise hidayetini artt›r›r.
Örne¤in bir kifli kalben bir samimiyetle Allah’a yönelmek isterse, Al-
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Fakat bunlar›n içinden Allah’a teslim olmayan, onun yan›nda
baflka ilahlar kabul edenler ise aç›kça inkâra düflmüfllerdir. Bunlar
da kendi yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› hesap günü göreceklerdir. Bu ger-
çek de ayette flöyle vurgulan›r:

AAnnddoollssuunn,,  ““fifiüüpphheessiizz  AAllllaahh,,  MMeerryyeemm  oo¤¤lluu  MMeessiihh’’ttiirr””  ddiiyyeennlleerr
kküüffrree  ddüüflflmmüüflflttüürr..  OOyyssaa  MMeessiihh’’iinn  ddeeddii¤¤ii  ((flfluudduurr::))  ““EEyy  ‹‹ssrraaiilloo¤¤uull--
llaarr››,,  bbeenniimm  ddee  RRaabbbbiimm,,  ssiizziinn  ddee  RRaabbbbiinniizz  oollaann  AAllllaahh’’aa  iibbaaddeett
eeddiinn..  ÇÇüünnkküü  OO,,  kkeennddiissiinnee  oorrttaakk  kkooflflaannaa  flflüüpphheessiizz  cceennnneettii  hhaarraamm
kk››llmm››flfltt››rr,,  oonnuunn  bbaarr››nnmmaa  yyeerrii  aatteeflflttiirr..  ZZuullmmeeddeennlleerree  yyaarrdd››mmcc››  yyookk--
ttuurr..”” (Maide Suresi, 72) 

YYaahhuuddiilleerr::  ““ÜÜzzeeyyiirr  AAllllaahh’’››nn  oo¤¤lluudduurr””  ddeeddiilleerr;;  HH››rriissttiiyyaannllaarr  ddaa::
““MMeessiihh  AAllllaahh’’››nn  oo¤¤lluudduurr””  ddeeddiilleerr..  BBuu,,  oonnllaarr››nn  aa¤¤››zzllaarr››yyllaa  ssööyyllee--
mmeelleerriiddiirr;;  oonnllaarr,,  bbuunnddaann  öönncceekkii  iinnkkâârr  eeddeennlleerriinn  ssöözzlleerriinnii  ttaakklliitt
eeddiiyyoorrllaarr..  AAllllaahh  oonnllaarr››  kkaahhrreettssiinn;;  nnaass››ll  ddaa  ççeevvrriilliiyyoorrllaarr?? (Tevbe
Suresi, 30) 

Sonuç olarak iki grup ayet aras›nda bir çeliflki yoktur. Yanl›fl
kavramlar üzerinden yorumlar yap›ld›¤› için ulafl›lan sonuçlar da
yanl›fl olmufltur. Allah’a teslimiyet, tarih boyunca birçok farkl› din-
den insanlar taraf›ndan benimsenmifltir. Örne¤in Hz. ‹sa’ya uyan
havariler, Allah’a ve onun peygamberine iman etmifllerdir. Allah
onlar›n yapt›klar› salih amellerin karfl›l›¤›n› verecektir. Fakat bunun
yan›nda Hz. ‹sa’y› ilah yerine koyan ve ona tapanlar da olmufltur.
Bunlar›n karfl›l›¤›n› da Allah verecektir. Ayetlerde de bu gerçekler
anlat›lmaktad›r. Görüldü¤ü gibi Kuran’da bu konu son derece aç›k
ve çeliflkisiz flekilde yer alm›flt›r.

Yahudiler Lanetli Bir Irk m›? Kuran Irkç› Bir Kitap m›?
‹srail devletinin 40 y›l› aflk›n bir süredir Filistin’i iflgal etmesi ve

burada yapt›¤› zulüm devam ederken, son günlerde Lübnan’da gi-
riflti¤i katliamlar, tüm dünyada ve özellikle de ‹slâm dünyas›nda
büyük tepki do¤urdu. ‹nsani kayg›larla birçok köfle yazar› gazetele-
rinde bu anlams›z ve ac›mas›z sald›r›y› k›nayan yaz›lar yazd›.

Bu tepkiler içinde bir köfle yazar› Yahudi ›rk›na ‹slâmi perspek-
tiften nas›l bak›lmas› gerekti¤ini sorgulay›p, Kuran’da Yahudi ›rk›-

49

geçen ifadeler, metnin genel ak›fl›ndan kopar›larak yorumland›¤›n-
da yanl›fl sonuçlara ulafl›lmaktad›r. Oysa ayetler konu bütünlü¤ü
içinde de¤erlendirilse ortada hiçbir çeliflki olmad›¤› görülecektir. 

Her fleyden önce bilinmesi gereken gerçek, Allah kat›nda di-
nin ‹slâm oldu¤udur. ‹slâm kelimesi özel bir isim olmas›n›n yan›n-
da bir s›fatt›r. Allah’a teslim olmak anlam›na gelir. Allah’tan bafl-
kas›na teslim olunan, çok tanr›l› dinler bu ayette aç›kça reddedi-
lir. 

KKiimm  ‹‹ssllââmm’’ddaann  bbaaflflkkaa  bbiirr  ddiinn  aarraarrssaa  aassllaa  oonnddaann  kkaabbuull  eeddiillmmeezz..
OO,,  aahhiirreettttee  ddee  kkaayybbaa  uu¤¤rraayyaannllaarrddaanndd››rr.. (Âli ‹mran Suresi, 5) 

Allah daha öncede birçok elçi ve kitap göndermifltir. Bunlar-
da da insanlar Allah’a teslim olmaya ça¤r›lm›fllard›r. ‹slâm dini ve bu
s›fat sadece Peygamberimize (sav) ait bir din ve s›fat de¤ildir. Tüm
peygamberler ve onlara uyanlar da Müslüman’d›rlar.

‹‹yyiilliikk  yyaappaarraakk  kkeennddiinnii  AAllllaahh’’aa  tteesslliimm  ((IIsslleemmee,,  ‹‹ssllââmm  oollaann))  eeddeenn  vvee
hhaanniiff  ((tteevvhhiiddii))  oollaann  ‹‹bbrraahhiimm’’iinn  ddiinniinnee  uuyyaannddaann  ddaahhaa  ggüüzzeell  ddiinn’’llii
kkiimmddiirr??  AAllllaahh,,  ‹‹bbrraahhiimm’’ii  ddoosstt  eeddiinnmmiiflflttiirr.. (Nisa Suresi, 125) 

Bu aç›dan tarih boyunca farkl› isimlerde dinlere insanlar iman
etmifl olsalar da, kendini Allah’a teslim eden (‹slâm olan) birçok in-
san olmufltur. Bu aç›dan Allah onlar›n yapt›klar› iyili¤in karfl›l›¤›n›
mutlaka verecektir:

fifiüüpphheessiizz,,  iimmaann  eeddeennlleerr  ((llee))  YYaahhuuddiilleerr,,  HH››rriissttiiyyaannllaarr  vvee  SSaabbiiiilleerr
((ddeenn  kkiimm))  AAllllaahh’’aa  vvee  aahhiirreett  ggüünnüünnee  iimmaann  eeddeerr  vvee  ssaalliihh  aammeelllleerr--
ddee  bbuulluunnuurrssaa,,  aarrtt››kk  oonnllaarr››nn  AAllllaahh  kkaatt››nnddaa  eecciirrlleerrii  vvaarrdd››rr..  OOnnllaarraa
kkoorrkkuu  yyookkttuurr  vvee  oonnllaarr  mmaahhzzuunn  oollmmaayyaaccaakkllaarrdd››rr.. (Bakara Suresi,
62) 

GGeerrççeekk  flfluu  kkii,,  iimmaann  eeddeennlleerrllee  YYaahhuuddiilleerr,,  SSaabbiiiilleerr  vvee  HH››rriissttiiyyaannllaarr--
ddaann  AAllllaahh’’aa,,  aahhiirreett  ggüünnüünnee  iinnaannaann  vvee  ssaalliihh  aammeelllleerrddee  bbuulluunnaann--
llaarr;;  oonnllaarr  iiççiinn  kkoorrkkuu  yyookkttuurr,,  oonnllaarr  mmaahhzzuunn  ddaa  oollmmaayyaaccaakkllaarrdd››rr..
(Maide Suresi, 69) 
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HHaannii  RRaabbbbii,,  ‹‹bbrraahhiimm’’ii  bbiirrttaakk››mm  kkeelliimmeelleerrllee  ddeenneemmiiflflttii..  OO  ddaa  ((iiss--
tteenneennlleerrii))  ttaamm  oollaarraakk  yyeerriinnee  ggeettiirrmmiiflflttii..  ((OO  zzaammaann  AAllllaahh  ‹‹bbrraa--
hhiimm’’ee))::  ““SSeennii  flflüüpphheessiizz  iinnssaannllaarraa  iimmaamm  kk››llaaccaa¤¤››mm””  ddeeddii..  ((‹‹bbrraa--
hhiimm))  ““YYaa  ssooyyuummddaann  oollaannllaarr??””  ddeeyyiinnccee  ((AAllllaahh::))  ““ZZaalliimmlleerr  BBeenniimm
aahhddiimmee  eerriiflfleemmeezz””  ddeeddii.. (Bakara Suresi, 124)

Bir insan peygamber soyundan bile gelse, sonuçta zalimler-
den olabilir ya da sapk›n bir inanca sahip olabilir. ‹nsanlar ister fark-
l› bir ›rktan gelsin, isterse de Rabbimizin seçti¤i bir peygamberin so-
yundan gelsin, Kuran’a göre do¤ufltan hiçbir üstünlü¤ü olmad›¤›
aç›kt›r. Peygamberin soyundan gelmifl olmak hiç bir fley ifade et-
mez. ‹nsan bu soydan gelip çok rahatl›kla cehenneme de gidebilir.
Bu durumda Yahudilerle ilgili Kuran’daki ayetleri nas›l anlamam›z
gerekir? Hz. Musa k›ssas›nda Yahudilerle bahseden ayetlerde onla-
r›n neden lanetlendi¤i flöyle anlat›lmaktad›r:

AAnnddoollssuunn,,  BBiizz  MMuussaa’’yyaa  kkiittaabb››  vveerrddiikk  vvee  aarrdd››nnddaann  ppeeflfl  ppeeflflee  eell--
ççiilleerr  ggöönnddeerrddiikk..  MMeerryyeemm  oo¤¤lluu  ‹‹ssaa’’yyaa  ddaa  aappaaçç››kk  bbeellggeelleerr  vveerrddiikk
vvee  oonnuu  RRuuhhuu’’ll--KKuuddüüss’’llee  tteeyyiitt  eettttiikk..  DDeemmeekk,,  ssiizzee  nnee  zzaammaann  bbiirr
eellççii  nneeffssiinniizziinn  hhooflflllaannmmaayyaaccaa¤¤››  bbiirr  flfleeyyllee  ggeellssee,,  bbüüyyüükkllüükk  ttaassllaa--
yyaarraakk  bbiirr  kk››ssmm››nn››zz  oonnuu  yyaallaannllaayyaaccaakk,,  bbiirr  kk››ssmm››nn››zz  ddaa  oonnuu  ööllddüü--
rreecceekk  mmiissiinniizz??  DDeeddiilleerr  kkii::  ““BBiizziimm  kkaallpplleerriimmiizz  öörrttüüllüüddüürr..””  HHaayy››rr;;
AAllllaahh,,  iinnkkâârrllaarr››nnddaann  ddoollaayy››  oonnllaarr››  llaanneettlleemmiiflflttiirr..  BBuunnddaann  ddoollaayy››
ppeekk  aazz››  iimmaann  eeddeerr..  AAllllaahh  KKaatt››nnddaann  yyaannllaarr››nnddaa  oollaann  ((TTeevvrraatt))››
ddoo¤¤rruullaayyaann  bbiirr  kkiittaapp  ggeellddii¤¤ii  zzaammaann  --kkii  bbuunnddaann  öönnccee  iinnkkâârr
eeddeennlleerree  kkaarrflfl››  ffeettiihh  iissttiiyyoorrllaarrdd››--  iiflflttee  bbiilliipp--ttaann››dd››kkllaarr››  ggeelliinnccee,,
oonnuu  iinnkkâârr  eettttiilleerr..  AArrtt››kk  AAllllaahh’’››nn  llaanneettii  kkââffiirrlleerriinn  üüzzeerriinneeddiirr.. (Ba-
kara Suresi, 87–89)

Bakara Suresi’ndeki bu ayetler dikkatli okundu¤unda lanetle-
nen insanlar›n tüm Yahudi ›rk› olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Burada la-
netlenen Hz. Musa’ya, ondan sonra gelen birçok peygambere ve Hz.
‹sa’ya iman etmeyen, yalanlayan ve O’nu öldürmeye kalkan kifliler-
dir. Tüm ›rk› kapsayan bir durum olmad›¤› gibi o dönemde yaflayan
Yahudilerin tamam›n› da kapsamaz. Sadece o dönemde yaflayan ve
inkârc› olan Yahudileri kapsamaktad›r. Bu insanlar›n lanetlenmesinin
nedeni Musevi dinine tabi olduklar› için de¤il, aksine gerekti¤i gibi
bu dine uymad›klar› içindir. Tevrat’a uyan iyi birer Yahudi olmad›k-
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n›n lanetlenip lanetlenmedi¤ini sormufl ve Kuran’›n ›rkç› bir kitap
olup olmad›¤›na cevap aram›fl. Bu soru farkl› ortamlarda, farkl› fle-
killerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kuran’da baz› ayetlerde Yahudilerin seçilmifl oldu¤undan söz
edilirken baz› ayetlerde ise lanetlendiklerinden söz etmektedir. ‹lk
bak›flta bu iki anlat›m aras›nda bir çeliflki oldu¤u düflünülebilir. Za-
ten birçok ateizm propagandas› yapan internet sitesinde de bu
ayetler aras›nda bir çeliflki oldu¤u iddia edilip Kuran’a elefltiri geti-
rilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Baz› H›ristiyan ve Yahudi çevreler de bu ayetlerdeki ifadeleri
kendi amaçlar› do¤rultusunda yanl›fl yorumlayarak Kuran’›n ›rkç› bir
yaklafl›m› oldu¤unu iddia etmektedirler.

Fakat konu ile ilgili ayetler incelendi¤inde hem Kuran’da Ya-
hudilerin nas›l anlat›ld›¤› daha iyi anlafl›lacakt›r, hem de ayetler ara-
s›nda bir çeliflkinin olmad›¤› görülecektir.

Kuran’da temel olarak sadece ›rka dayal› de¤il, cinsiyete da-
yal› da bir üstünlü¤ün olamayaca¤› aç›kça belirtilmektedir:

EEyy  iinnssaannllaarr,,  ggeerrççeekktteenn,,  BBiizz  ssiizzii  bbiirr  eerrkkeekk  vvee  bbiirr  ddiiflfliiddeenn  yyaarraatttt››kk
vvee  bbiirrbbiirriinniizzllee  ttaann››flflmmaann››zz  iiççiinn  ssiizzii  hhaallkkllaarr  vvee  kkaabbiilleelleerr  ((flfleekklliinnddee))
kk››lldd››kk..  fifiüüpphheessiizz,,  AAllllaahh  KKaatt››nnddaa  ssiizziinn  eenn  üüssttüünn  ((kkeerriimm))  oollaann››nn››zz,,
((››rrkk  yyaa  ddaa  ssooyyccaa  ddee¤¤iill))  ttaakkvvaaccaa  eenn  iilleerriiddee  oollaann››nn››zzdd››rr..  fifiüüpphheessiizz
AAllllaahh,,  bbiilleennddiirr,,  hhaabbeerr  aallaanndd››rr.. (Hucurat Suresi, 13)

Allah kat›nda ölçü insanlar›n ›rk› ya da cinsiyeti de¤ildir. Do-
¤ufltan sahip olunan özellikler bir üstünlük vesilesi olamaz. Allah
Tekasür Suresi’nde kendi soyuyla ve çokluklar›yla insanlar›n övün-
mesini aç›kça elefltirmektedir:

ÇÇookklluukkllaa  öövvüünnmmeekk,,  ssiizzii  ’’ttuuttkkuuyyllaa  ooyyaallaayy››pp,,  kkeennddiinniizzddeenn  ggeeççiirrddii..’’
““ÖÖyyllee  kkii  ((bbuu,,  ))  mmeezzaarr››  zziiyyaarreettiinniizzee  ((kkaabbrree  ggiiddiiflfliinniizzee,,  ööllüümmüünnüüzzee))
kkaaddaarr  ssüürrddüü..””  HHaayy››rr;;  iilleerriiddee  bbiilleecceekkssiinniizz..  (Tekasür Suresi, 1–3)

Yüce Rabbimiz Kuran’da insanlar›n peygamber soyundan bi-
le gelse do¤ufltan bir üstünlü¤ünün olamayaca¤›n› Hz. ‹brahim k›s-
sas›nda flöyle vurgulamaktad›r:
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dan söz eden kifli ‹slâmi bir bak›fl aç›s›yla de¤il sadece ›rkç› bir bak›fl
aç›s›yla konuyu de¤erlendirmifl olur.

Buradan yola ç›karak ‹srail’i de¤erlendirirken de toptanc› bir
yaklafl›mdan sak›nmak gerekti¤ini düflünüyorum. fiu anda Lübnan
ve Filistin’de katliamlara imza atanlar seküler yönleri a¤›r basan Si-
yonist ›rkç› Yahudilerdir. Yahudi devleti kuruldu¤undan beri bu ide-
oloji tüm ‹srail’de hâkim olmufltur. Bu ›rkç› zalim yönetimin yan›nda
uygulamalar› kabul etmeyen, karfl› ç›kan, bu kiflileri Tevrat’a uymaya
ça¤›ran ya da insani de¤erlere sayg› göstermelerini isteyen baflka Ya-
hudiler de ‹srail’de yaflamakta ve yap›lanlar› elefltirmektedir. 

fiu anda yönetimde bulunan hükümetin büyük orta¤› olan
Kadima Partisi de seçimleri bar›fl getirecekleri vaadiyle propaganda
yapm›fl ve bu ›l›ml› yaklafl›m›yla seçimleri kazanm›flt›r. Fakat seçim-
lerden sonra tüm vaatlerinin tersine savafl› ve zulmü seçmifltir. Ku-
ran’a göre insanlar yapt›klar› zulüm ve haks›zl›ktan dolay› lanetle-
nirler. Bu aç›dan ac›mas›zca insanlar› bombalayan; kad›n, yafll›, ço-
cuk demeden hedef gözetmeksizin insanlar› öldüren, kendisi üstün
bir ›rk zannederek baflkalar›n›n topraklar›na el koyma hakk›n›n ol-
du¤unu düflünen ve savunmas›z insanlar› yurtlar›ndan ç›karanlar›
lanetliyorum. Buradaki ölçümüz ›rk temelinde de¤il, insani de¤erler
temelindedir. Allah’›n ve tüm insanlar›n laneti bu zalimlerin üstüne
olsun. 

Allah’a ve Ahiret Gününe ‹nanmayanlarla 
Savaflmak m› Laz›m Yoksa Onlar› Affetmek mi 
Laz›m? 
Kuran’daki savafl ile ilgili ayetler inkârc›lar taraf›ndan kas›tl›

olarak çarp›t›l›p kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ayetlerdeki ifadeler
metnin ana ak›fl›ndan kopar›larak farkl› anlamlara çekilmeye çal›fl›l-
makta ve konu tümüyle farkl› flekilde yorumlanmaktad›r. Oysa ayet-
ler Kuran’›n genel mant›¤› ve konunun ak›fl›na göre de¤erlendirilse
durum daha bir aç›kl›k kazanacakt›r. Tevbe Suresi’ndeki ayet flöyle-
dir:
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lar› için Allah bu kiflileri elefltirmifltir. Ayetlerde lanetlenen ayr›ca sa-
dece Yahudi ›rk›ndan gelen inkârc›lar da de¤ildir. Allah tüm inkâr
edenleri lanetledi¤ini Ali ‹mran Suresi’nde flöyle aç›klamaktad›r:

KKeennddiilleerriinnee  aappaaçç››kk  bbeellggeelleerr  ggeellddii¤¤ii  vvee  eellççiinniinn  hhaakk  oolldduu¤¤uunnaa  flflaa--
hhiitt  oolldduukkllaarr››  hhaallddee,,  iimmaannllaarr››nnddaann  ssoonnrraa  kküüffrree  ssaappaann  bbiirr  kkaavvmmii
AAllllaahh  nnaass››ll  hhiiddaayyeettee  eerrddiirriirr??  AAllllaahh,,  zzuullmmeeddeenn  bbiirr  kkaavvmmii  hhiiddaayyee--
ttee  eerrddiirrmmeezz..  ‹‹flflttee  bbuunnllaarr››nn  cceezzaass››,,  AAllllaahh’’››nn  mmeelleekklleerriinn  vvee  bbüüttüünn
iinnssaannllaarr››nn  llaanneettlleerriinniinn  üüzzeerriinnee  oollmmaass››dd››rr.. (Ali ‹mran Suresi,
86–87)

Ayr›ca Yahudiler kendilerine gönderilen elçilere uyduklar›nda,
Allah onlar› üstün k›lm›flt›r:

EEyy  ‹‹ssrraaiilloo¤¤uullllaarr››,,  ssiizzee  bbaa¤¤››flflllaadd››¤¤››mm  nniimmeettiimmii  vvee  ssiizzii  ((bbiirr  ddöönneemm))
ââlleemmlleerree  üüssttüünn  kk››lldd››¤¤››mm››  hhaatt››rrllaayy››nn..  (Bakara Suresi, 47)

KKeennddiilleerriinnee  vveerrddii¤¤iimmiizz  KKiittaabb››  ggeerree¤¤ii  ggiibbii  ookkuuyyaannllaarr,,  iiflflttee  oonnaa
iimmaann  eeddeennlleerr  bbuunnllaarrdd››rr..  KKiimm  ddee  oonnuu  iinnkkâârr  eeddeerrssee,,  aarrtt››kk  oonnllaarr
hhüüssrraannaa  uu¤¤rraayyaannllaarr››nn  ttaa  kkeennddiilleerriiddiirr..  EEyy  ‹‹ssrraaiilloo¤¤uullllaarr››,,  ssiizzee  bbaa¤¤››flfl--
llaadd››¤¤››mm  nniimmeettiimmii  vvee  ssiizzii  ((bbiirr  ddöönneemm))  ââlleemmlleerree  mmuuhhaakkkkaakk  üüssttüünn
kk››lldd››¤¤››mm››  hhaatt››rrllaayy››nn.. (Bakara Suresi, 121–122)

Burada unutulmamas› gereken bir di¤er noktada da Hz. Mu-
sa, ‹sa gibi peygamberlerin de Yahudi soyundan oldu¤udur. Ku-
ran’da ad› geçen 25 peygamberden 23’ü Yahudi ›rk›ndand›r. Bun-
lar Yahudilerin oldu¤u gibi Müslümanlar›n da peygamberidir. Hep-
si de Allah’›n elçisidir ve bizler için örnek insanlard›r. Sadece Pey-
gamberler de¤il Hz. ‹sa’n›n Annesi Hz. Meryem annemiz de Yahu-
di ›rk›ndand›r ve Allah onu takvas›ndan dolay› (›rk›ndan dolay› de-
¤il), tüm kad›nlardan üstün k›lm›flt›r: 

HHaannii  mmeelleekklleerr::  ““MMeerryyeemm,,  flflüüpphheessiizz  AAllllaahh  sseennii  sseeççttii,,  sseennii  aarr››nndd››rr--
dd››  vvee  ââlleemmlleerriinn  kkaadd››nnllaarr››nnaa  üüssttüünn  kk››lldd››,,  ””  ddeemmiiflflttii..  (Ali ‹mran Su-
resi, 42)

Ayetlerden de anlafl›laca¤› gibi Kuran’› kendisine ölçü alan bir
kiflinin lanetlenmifl bir ›rktan söz etmesi söz konusu olamaz. Bun-
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riyle bu mütecavizlerle savaflmalar›n› ister. Tevbe Suresi’ndeki
ayetler flöyledir:

YYeemmiinnlleerriinnii  bboozzaann,,  eellççiiyyii  ((yyuurrdduunnddaann))  ssüürrmmeeyyee  ççaabbaallaayyaann  vvee  ssii--
zziinnllee  iillkk  ddeeffaa  ((ssaavvaaflflaa))  bbaaflflllaayyaann  bbiirr  ttoopplluulluukkllaa  ssaavvaaflflmmaazz  mm››ss››nn››zz??
KKoorrkkuuyyoorr  mmuussuunnuuzz  oonnllaarrddaann??  EE¤¤eerr  iinnaann››yyoorrssaann››zz,,  kkeennddiissiinnddeenn
kkoorrkkmmaann››zzaa  AAllllaahh  ddaahhaa  llaayy››kktt››rr..  OOnnllaarrllaa  ççaarrpp››flfl››nn››zz..  AAllllaahh,,  oonnllaarr››
ssiizziinn  eelllleerriinniizzllee  aazzaarrllaanndd››rrss››nn,,  hhoorr  vvee  aaflflaa¤¤››ll››kk  kk››llss››nn  vvee  oonnllaarraa  kkaarr--
flfl››  ssiizzee  zzaaffeerr  vveerrssiinn,,  mmüümmiinnlleerr  ttoopplluulluu¤¤uunnuunn  ggöö¤¤ssüünnüü  flfliiffaayyaa  kkaa--
vvuuflflttuurrssuunn..  VVee  kkaallpplleerriinnddeekkii  ööffkkeeyyii  ggiiddeerrssiinn..  AAllllaahh  ddiilleeddii¤¤iinniinn
ttöövvbbeessiinnii  kkaabbuull  eeddeerr..  AAllllaahh  bbiilleennddiirr,,  hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett  ssaahhiibbiiddiirr..
(Tevbe Suresi, 13–15) 

Savaflta kararl› ve güçlü olman›n hem savafl›n daha çabuk bit-
mesini sa¤layaca¤›, hem de muhtemel savafllar için cayd›r›c› bir ör-
nek oluflturaca¤› aç›kt›r. Sald›rganlara karfl›l›k vermek ve onlar› bu
hareketlerine piflman etmek sonuçta bar›fl› korumak için en do¤ru
yol olacakt›r. Bunun d›fl›nda Allah, Müslümanlardan zay›f b›rak›l-
m›fl, eziyet gören, muhtaç insanlar için yine onlar› koruma amaçl›
savafla izin vermektedir:

SSiizzee  nnee  oolluuyyoorr  kkii,,  AAllllaahh  yyoolluunnddaa  vvee::  ““RRaabbbbiimmiizz,,  bbiizzii  hhaallkk››  zzaalliimm
oollaann  bbuu  üüllkkeeddeenn  çç››kkaarr,,  bbiizzee  kkaatt››nnddaann  bbiirr  vveellii  ((kkoorruuyyuuccuu  ssaahhiipp))
ggöönnddeerr,,  bbiizzee  kkaatt››nnddaann  bbiirr  yyaarrdd››mm  eeddeenn  yyoollllaa””  ddiiyyeenn  eerrkkeekklleerr,,
kkaadd››nnllaarr  vvee  ççooccuukkllaarrddaann  zzaayy››ff  bb››rraakk››llmm››flflllaarr  aadd››nnaa  ssaavvaaflflmm››yyoorrssuu--
nnuuzz?? (Nisa Suresi, 75) 

Bu tür bir savafl da fliddetten de¤il aksine merhametten do¤-
maktad›r. Zalimli¤e karfl› ‹slâm, mazlumu kuflat›c› ve koruyucu olun-
mas›n› inananlara ö¤ütler. Bar›fl durumunda ise Allah, iman eden-
lerden iyili¤i ve adaleti ister. Burada amaç savafla karfl› bar›fl›n koru-
nup muhafaza edilmesidir:

AAllllaahh,,  ssiizziinnllee  ddiinn  kkoonnuussuunnddaa  ssaavvaaflflmmaayyaann,,  ssiizzii  yyuurrttllaarr››nn››zzddaann  ssüü--
rrüüpp--çç››kkaarrmmaayyaannllaarraa  iiyyiilliikk  yyaappmmaann››zzddaann  vvee  oonnllaarraa  aaddaalleettllii  ddaavv--
rraannmmaann››zzddaann  ssiizzii  ssaakk››nndd››rrmmaazz..  ÇÇüünnkküü  AAllllaahh,,  aaddaalleett  yyaappaannllaarr››
sseevveerr..  (Mümtehine Suresi, 8) 
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KKeennddiilleerriinnee  kkiittaapp  vveerriilleennlleerrddeenn,,  AAllllaahh’’aa  vvee  aahhiirreett  ggüünnüünnee  iinnaann--
mmaayyaann,,  AAllllaahh’’››nn  vvee  RReessuullüü’’nnüünn  hhaarraamm  kk››lldd››¤¤››nn››  hhaarraamm  ttaann››mmaa--
yyaann  vvee  hhaakk  ddiinnii  ((‹‹ssllââmm’’››))  ddiinn  eeddiinnmmeeyyeennlleerrllee,,  kküüççüükk  ddüüflflüürrüüllüüpp
cciizzyyeeyyii  kkeennddii  eelllleerriiyyllee  vveerriinncceeyyee  kkaaddaarr  ssaavvaaflfl››nn.. (Tevbe Suresi,
29) 

Ayetteki ifadeye dikkat edilirse burada savaflman›n emredildi-
¤i insanlar tüm kitap ehli de¤ildir. Bunlar kitap verilenlerden bir
gruptur. Bunlarla savaflmak istenmesinin nedeni yine onlar›n Müs-
lümanlarla savaflmalar›ndan dolay›d›r. E¤er Tevbe Suresi bafl›ndan
itibaren okunursa konu daha iyi anlafl›lacakt›r. Savafl ile ilgili ayetle-
ri Kuran’›n bütünlü¤ü içinde de¤erlendirmek laz›md›r. Bu iddialar›n
aksine Kuran’a göre savafl savunma amaçl› yap›lmal›d›r. Baflka in-
sanlar›n topraklar›n› fethetmek için yap›lan savafl Kuran’a göre dini
bir savafl olamaz. Tarih boyunca fetih amaçl› ‹slâm devletleri baz›
savafllar yapm›fl olabilir. Fakat bunlar dini savafllar de¤il, siyasi savafl-
lard›r. Allah bu tarz bir savafl› yasaklamaktad›r. Bakara Suresi’nde
flöyle buyrulmaktad›r:

SSiizziinnllee  ssaavvaaflflaannllaarraa  kkaarrflfl››  AAllllaahh  yyoolluunnddaa  ssaavvaaflfl››nn,,  ((aannccaakk))  aaflfl››rr››  ggiitt--
mmeeyyiinn..  EEllbbeettttee  AAllllaahh,,  aaflfl››rr››  ggiiddeennlleerrii  sseevvmmeezz..  OOnnllaarr››,,  bbuulldduu¤¤uunnuuzz
yyeerrddee  ööllddüürrüünn  vvee  ssiizzii  çç››kkaarrdd››kkllaarr››  yyeerrddeenn  ssiizz  ddee  oonnllaarr››  çç››kkaarr››nn..  FFiitt--
nnee,,  ööllddüürrmmeekktteenn  bbeetteerrddiirr..  OOnnllaarr,,  ssiizzee  kkaarrflfl››  ssaavvaaflfl››nnccaayyaa  kkaaddaarr
ssiizz,,  MMeesscciidd--ii  HHaarraamm  yyaann››nnddaa  oonnllaarrllaa  ssaavvaaflflmmaayy››nn..  SSiizziinnllee  ssaavvaaflfl››rr--
llaarrssaa  ssiizz  ddee  oonnllaarrllaa  ssaavvaaflfl››nn..  KKââffiirrlleerriinn  cceezzaass››  iiflflttee  bbööyylleeddiirr..  OOnnllaarr,,
((ssaavvaaflflaa))  ssoonn  vveerriirrlleerrssee  ((ssiizz  ddee  ssoonn  vveerriinn));;  flflüüpphheessiizz  AAllllaahh,,  bbaa¤¤››flfl--
llaayyaanndd››rr  eessiirrggeeyyeennddiirr..  ((YYeerryyüüzzüünnddee))  FFiittnnee  kkaallmmaayy››nnccaayyaa  vvee  ddiinn
((yyaallnn››zz))  AAllllaahh’’››nn  oolluunnccaayyaa  kkaaddaarr  oonnllaarrllaa  ssaavvaaflfl››nn..  EE¤¤eerr  vvaazzggeeççeerr--
lleerrssee,,  aarrtt››kk  zzuullüümm  yyaappaannllaarrddaann  bbaaflflkkaass››nnaa  kkaarrflfl››  ddüüflflmmaannll››kk  yyookk--
ttuurr.. (Bakara Suresi, 190–193) 

Bu ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi savafl ancak savaflanlara karfl›
yap›l›r. Üstelik bu savaflta afl›r›l›¤a gidilmemesi için Allah, inanan-
lar› uyarmaktad›r. Savafl esnas›nda karfl› taraf savafla son verip
aman dilerse, Müslümanlar buna uyar ve savafla son verirler. Ku-
ran’da savafl›n ancak savunma amaçl› oldu¤unu yukar›daki ayet-
lerde görmüfltük. Bunun d›fl›nda sald›r› oldu¤unda ise Allah Müs-
lümanlar›n bu sald›rganl›¤a karfl› cevap vermelerini ve tüm güçle-
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BBiizz,,  oo  uu¤¤uurrssuuzz  ((ffeellaakkeett  yyüükkllüü  vvee))  ssüürreekkllii  bbiirr  ggüünnddee  üüzzeerrlleerriinnee
’’kkuullaakkllaarr››  ppaattllaattaann  bbiirr  kkaass››rrggaa’’  ggöönnddeerrddiikk.. (Kamer Suresi, 19) 

((AAllllaahh))  OOnnuu,,  yyeeddii  ggeeccee  vvee  sseekkiizz  ggüünn,,  aarraall››kk  vveerrmmeekkssiizziinn  üüzzeerrllee--
rriinnee  mmuussaallllaatt  eettttii..  ÖÖyyllee  kkii,,  oo  kkaavvmmiinn,,  oorraaddaa  ssaannkkii  iiççii  kkooff  hhuurrmmaa
kküüttüükklleerriiyymmiiflfl  ggiibbii  ççaarrpp››ll››pp  yyeerree  yy››kk››lldd››¤¤››nn››  ggöörrüürrssüünn.. (Hakka Su-
resi, 7) 

Kamer Suresi’nde de Hakka Suresi’nde de söylenen ayr› ve
anlat›lanlar da ayr›d›r. Kamer Suresi’nde kas›rgan›n gelifli yani bafl-
lang›c› u¤ursuz bir günde oldu¤u bildirilirken, Hakka Suresi’nde ise
bu gelen kas›rgan›n yedi gece ve sekiz gün sürdü¤ü aç›klanmakta-
d›r. Yani iki ayet birlikte düflünüldü¤ünde Ad kavmine gelen fela-
ket u¤ursuz bir günde gelmifl ve geldikten sonra da yedi gün sekiz
gece aral›ks›z sürmüfltür. 

Allah inkâr edenler için bir uyar› olarak geçmifl dönemde yafla-
m›fl baz› kavimleri bu flekilde örnek vermifltir. Fakat bu k›ssalardan ib-
ret almak yerine ona bir tak›m elefltiriler getirmeye çal›flsalar da, bu
örnekte de görüldü¤ü gibi bu elefltirilerin bir geçerlili¤i söz konusu
de¤ildir. Belki de kendileri de bu inkâr ettikleri ya da yalanlamaya ça-
l›flt›klar› Kuran’da anlat›lan sonla bir gün karfl›layacaklard›r. Dönüflü
olmayan o gün gelmeden önce insanlar kendi hayatlar›n› ve yapt›kla-
r›n› gözden geçirmek zorundad›r. Yoksa çok büyük bir hüsran ile kar-
fl› karfl›ya kalacaklard›r. Allah tüm insanlara flöyle seslenmektedir:

EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,  AAllllaahh’’ttaann  nnaass››ll  kkoorrkkuupp--ssaakk››nnmmaakk  ggeerreekkiiyyoorrssaa
ööyylleeccee  kkoorrkkuupp--ssaakk››nn››nn  vvee  ssiizz,,  aannccaakk  MMüüssllüümmaann  oollmmaakkttaann  bbaaflflkkaa
((bbiirr  ddiinn  vvee  ttuuttuumm  üüzzeerriinnddee))  ööllmmeeyyiinn.. (Ali ‹mran Suresi, 102)

Allah’tan Baflka Yard›mc› Var m›? 
Melekler Yard›mc› m›d›r?

Daha önce birkaç örnekte de gördü¤ümüz gibi ayetlerin ko-
nu ak›fl›ndan kopart›lmas›yla farkl› anlamlar yüklenmesi, Kuran’a
karfl› getirilen elefltirilerde çokça uygulanan bir yöntemdir. Bu ör-
nekte de ayn› yöntem uygulanarak görüntüde bir çeliflki yarat›lma-
ya çal›fl›lmaktad›r. Oysa ayetlerde söylenen ifadeler konu bütünlü-
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Karfl›n›zdaki grup hangi dinden olursa olsun e¤er bar›fl içinde
yaflamak istiyorsa, bunlara karfl› inananlar›n yaklafl›m› Kuran’a göre
sadece dostane bir yaklafl›m olabilir. 

Günümüzde özellikle bat› medyas›nda ‹slâm Dini, bir savafl di-
ni gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunu gerekçe göstererek ‹slâm
co¤rafyas›ndan yap›lan emperyalist sald›rganl›¤› savunma gayretle-
ri söz konusudur. Bu iddialara karfl› ‹slâm’›n bir savafl dini olmad›¤›,
fakat sald›rganl›¤a karfl› da en iyi flekilde Müslümanlar›n kendilerini
savunacaklar› iyi bir flekilde anlat›lmalar›d›r. 

Ad Kavmi Kaç Günde Helak Edilmifltir?
Ad Kavmi hakk›ndaki ayetlerde kavme gelen felaket süresi ve

gelifl flekliyle ilgili baz› bilgiler vard›r. Bu ayetlerdeki ifadelerin birbi-
riyle çeliflti¤i iddia edilse de ayetler objektif bir flekilde okunup, de-
¤erlendirildi¤inde durumun farkl› oldu¤u görülecektir. Konuyla ilgi-
li ayetlerde geçen ifadeler flöyledir:
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Ad kavmi büyük bir kas›rga sonucu helak edilmiflti.



‹‹flflttee  oo  ggüünn  iinnssaannaa  ddaa  cciinnee  ddee  ggüünnaahh››  ssoorruullmmaazz.. (Rahman Sure-
si, 39)

DDuurrdduurruunn  oonnllaarr››,,  ççüünnkküü  oonnllaarr  ssoorrgguuyyaa  ççeekkiilleecceekklleerrddiirr.. (Saffat
Suresi, 24)

Tek bafllar›na bu cümlelere bak›ld›¤›nda iki ifade aras›nda bir
çeliflki oldu¤u iddia edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Oysa ayetlerdeki ifa-
deler konu bütünlü¤ü içinde de¤erlendirildi¤inde durumun farkl›
oldu¤u görülecektir. Rahman Suresi’ndeki ayeti bir kaç ayetle birlik-
le okursak durum daha kolay anlafl›lacakt›r:

SSoonnrraa  ggöökk  yyaarr››ll››pp  yyaa¤¤  ggiibbii  eerriimmiiflfl  oollaarraakk  kk››ppkk››rrmm››zz››  bbiirr  ggüüll  oolldduu--
¤¤uu  zzaammaann;;  fifiuu  hhaallddee  RRaabbbbiinniizziinn  hhaannggii  nniimmeettlleerriinnii  yyaallaannllaayyaabbiilliirr--
ssiinniizz??  ‹‹flflttee  oo  ggüünn,,  nnee  iinnssaannaa,,  nnee  cciinnnnee  ggüünnaahh››nnddaann  ssoorruullmmaazz..  fifiuu
hhaallddee  RRaabbbbiinniizziinn  hhaannggii  nniimmeettlleerriinnii  yyaallaannllaayyaabbiilliirrssiinniizz??  (Rahman
Suresi, 37–40)

Dikkat edilirse bu ayetlerde k›yametin bafllad›¤› ve tüm Ev-
ren’in yok oldu¤u günden söz edilmektedir. 39. Ayette de iflte o
gün ifadesiyle bu günden söz etmektedir.

Saffat Suresi’nde söz edilen gün ise biraz daha farkl›d›r. O
ayeti de konu ak›fl›nda bir kaç ayetle birlikte incelenirse durum da-
ha iyi anlafl›lacakt›r:

‹‹flflttee  oo,,  yyaallnn››zzccaa  bbiirr  tteekk  çç››¤¤ll››kkttaann  iibbaarreettttiirr;;  aarrtt››kk  kkeennddiilleerrii  ((ddiirriillttiill--
mmiiflfl  oollaarraakk))  bbaakk››pp  dduurruuyyoorrllaarr..  DDeerrlleerr  kkii::  ““EEyyvvaahhllaarr  bbiizzee;;  bbuu,,  ddiinn
ggüünnüüddüürr..  BBuu,,  ssiizziinn  yyaallaannllaadd››¤¤››nn››zz  ((mmüümmiinnii  kkââffiirrddeenn,,  hhaakkll››yy››  hhaakk--
ss››zzddaann))  aayy››rrmmaa  ggüünnüüddüürr..  ZZuullmmeeddeennlleerrii,,  eeflfllleerriinnii  vvee  ttaapptt››kkllaarr››nn››
bbiirr  aarraayyaa  ggeettiirriipp  ttooppllaayy››nn..  AAllllaahh’’ttaann  bbaaflflkkaa  ((ttaapptt››kkllaarr››nn››));;  aarrtt››kk
oonnllaarr››  cceehheennnneemmiinn  yyoolluunnaa  yyöönneellttiipp  ggööttüürrüünn..  VVee  oonnllaarr››  dduurrdduu--
rruupp--ttuuttuukkllaayy››nn,,  ççüünnkküü  ssoorrgguuyyaa  ççeekkiilleecceekklleerrddiirr..”” (Saffat Suresi,
19–24)

Bu ayetler dikkatli okundu¤unda burada söz edilen günün k›-
yamet koptuktan sonra insanlar›n haflredildi¤i, mezarlar›ndan kald›-
r›l›p sorguya götürüldü¤ü gün oldu¤u anlafl›lacakt›r. Zamanlar fark-
l› oldu¤u için anlat›lan fleylerin farkl› olmas› bir çeliflki oluflturmaz.
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¤ü içinde de¤erlendirildi¤inde durumun çok daha farkl› oldu¤u gö-
rülür. Bu iddiaya konu olan ayetler flunlard›r: 

YYeerriinn,,  ggöökklleerriinn  eeggeemmeennllii¤¤iinniinn  AAllllaahh’’aa  aaiitt  oolldduu¤¤uunnuu  vvee  AAllllaahh’’ttaann
bbaaflflkkaa  bbiirr  ssaahhiipp  vvee  yyaarrdd››mmcc››nn››nn  oollmmaadd››¤¤››nn››  bbiillmmeezz  mmiissiinn?? (Baka-
ra Suresi, 107) 

SSiizz  nnee  yyeerryyüüzzüünnddee  nnee  ddee  ggöökkttee  bbuunnuu  eennggeelllleeyyeemmeezzssiinniizz..  SSiizziinn
AAllllaahh’’ttaann  bbaaflflkkaa  ssaahhiibbiinniizz  vvee  yyaarrdd››mmcc››nn››zz  yyookkttuurr.. (Ankebut Sure-
si, 22) 

DDüünnyyaa  hhaayyaatt››nnddaa  ddaa,,  aahhiirreettttee  ddee  ssiizziinn  ddoossttllaarr››nn››zz  bbiizziizz..  OOrraaddaa  ccaa--
nn››nn››zz››nn  ççeekkttii¤¤ii  vvee  iisstteeddii¤¤iinniizz  hheerr  flfleeyy  vvaarrdd››rr. (Fussilet Suresi, 31) 

E¤er yukar›daki ayetlerin öncesindeki ve sonras›ndaki ayetler
okunursa konu anlafl›lacakt›r. Fussilet Suresi’nin 31. ayetinde me-
leklerin hem dünya da hem de ahirette iman edenlere yar›mc› ola-
ca¤› bildirilmektedir. Bu iman edenler için geçerli bir durumdur. Fa-
kat inkâr edenler için ayn› durum söz konusu de¤ildir. Yukar›daki
Bakara Suresi ve Ankebut Suresi’ndeki ayetlerin ak›fl›na bakarsan›z,
burada inkâr edenlerden söz edildi¤i ve e¤er inkâr ederseniz, onlar
için Allah’tan baflka yard›m olmad›¤›n› söyledi¤i görülecektir. Bura-
da söylenen e¤er inkâr edilir ve baflka putlara tap›l›rsa onlar›n yar-
d›m› olmaz, onlar›n hiçbir gücü yoktur, yard›mc› olabilecek tek güç
inkârc›lar için Allah’t›r. Bu yüzden Allah puta tapanlar› yaln›zca Al-
lah’a inanmaya ça¤›rmaktad›r.

Fakat inananlar için durum daha farkl›d›r. Allah onlar›n velisi-
dir ve melekleri de onlara veli olarak k›lm›flt›r. Hem bu dünyada
hem de ahirette inananlara dost olmufllard›r. 

‹nsanlar Sorguya Çekilecek mi Çekilmeyecek mi?
Yine ayette bir ifadeyi al›p konu ak›fl›ndan ay›rarak çeliflki or-

taya ç›kar›lmaya çal›fl›lmas›na bir örnek de insanlar›n sorguya çekil-
mesiyle ilgili Rahman ve Saffat Suresi’nde geçen ifadelerdir. Bu ifa-
delerin birisinde sorgudan söz edilirken, di¤erinde sorguya çekile-
ce¤inden söz edilir:
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llaarr››  bbaa¤¤››flflllaammaazz..  BBuunnuunn  dd››flfl››nnddaa  kkaallaannllaarr  iissee,,  ((oonnllaarrddaann))  ddiilleeddii¤¤ii--
nnii  bbaa¤¤››flflllaarr..  KKiimm  AAllllaahh’’aa  flfliirrkk  kkooflflaarrssaa  eellbbeettttee  oo  uuzzaakk  bbiirr  ssaapp››kkll››kk--
llaa  ssaappmm››flfltt››rr.. (Nisa Suresi, 115–116) 

Bu iki ayet beraber okundu¤unda bu flirk kofltu¤u için affe-
dilmeyen kiflilerin affedilmeyifllerinin hesap gününde oldu¤u anla-
fl›lacakt›r. Yani bir insan ömrü boyunca flirk koflarak yaflar ve tövbe
etmeden ölürse, bu durumda Allah’›n onun günah›n› affetmeyece-
¤i aç›klanmaktad›r. Oysa 153. ayette anlat›lan dünyada insanlar
hâlâ yaflarken meydana gelen bir durumdur. ‹srailo¤ullar› inkârla-
r›ndan sonra tövbe etmifl ve ba¤›fllanma dilemifllerdir. K›sacas›
116. ayette sorgu gününde Allah’›n ba¤›fllamayaca¤› günah olan
flirkten bahsedilmektedir. 153. ayette ise dünya da insanlar›n flirk-
te dahi bulunsalar da tövbe etmeleri durumunda her türlü güna-
h›ndan kurtulacaklar›ndan söz edilir. Araf Suresi 179. ayetinde ‹s-
railo¤ullar›n›n tövbe ediflleri aç›kça belirtilmektedir. Allah bu dün-
yada ne günah ifllenirse ifllensin, tövbe edenin tövbesini kabul
eder. Ahirette de affeder ama flirk koflanlar›n günah›n› ba¤›fllamaz.
Bu gerçekle ayetler okundu¤unda bir çeliflki olmad›¤› anlafl›lacak-
t›r. 

AAnnccaakk  kkiimm  iiflfllleeddii¤¤ii  zzuullüümmddeenn  ssoonnrraa  ttöövvbbee  eeddeerr  vvee  ((ddaavvrraann››flflllaarr››--
nn››))  ddüüzzeellttiirrssee,,  flflüüpphheessiizz  AAllllaahh  oonnuunn  ttöövvbbeessiinnii  kkaabbuull  eeddeerr..  MMuu--
hhaakkkkaakk  AAllllaahh,,  bbaa¤¤››flflllaayyaanndd››rr,,  eessiirrggeeyyeennddiirr.. (Maide Suresi, 39) 

Bu aç›dan dünya hayat›nda yaflad›¤›m›z her gün insanlar için
büyük bir f›rsatt›r. Yap›lm›fl olan hata ne olursa olsun, bundan dö-
nüp tövbe etme imkân› her zaman vard›r. Allah tövbeleri çokça ka-
bul edendir. Bu yap›lan hatan›n içinde flirk dahi olsa bunu kabul
edece¤ini ve günahlar› ba¤›fllayaca¤›n› Rabbimiz bildirmektedir. Bu
davete kulak verip, buna uymak, dönüflü olmayan gün geldi¤inde
duyulacak derin piflmanl›ktan kurtaracakt›r. Onun için tüm kalbi-
mizle yüce yaratan›m›za dönüp günahlar›m›zdan dolay› ona s›¤›na-
l›m ve ba¤›fllamas›n› dileyelim. 
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Dolay›s›yla Saffat Suresi’nde ve Rahman Suresi’nde söz edi-
len günler birbirinden farkl› iki gündür ve özellikleri farkl›d›r. K›ya-
met koptu¤u anda kimseye günahlar› sorulmayacak ve o dönem-
de yaflayan herkes günah ve sevaplar› ne olursa olsun bu an› ya-
flayacakt›r. Fakat k›yamette sonra haflr günü tüm insanlar yeniden
diriltilecek ve yapt›klar›ndan dolay› sorguya çekilecektir. Dolay›s›y-
la iki ayet aras›nda bir çeliflkinin olmad›¤› aç›kça ortadad›r. 

Allah fiirki Ba¤›fllar m›?
fiirk koflanlar›n durumuyla ilgili ayetlerde bir çeliflki oldu¤u id-

dias› vard›r. Fakat yine burada da ayetlerin ak›fl› kesilerek belli k›s›m-
lar› al›n›p farkl› flekilde yorumland›rmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu konu ile
ilgili ayetler flöyledir. 

HHiiçç  flflüüpphheessiizz,,  AAllllaahh,,  kkeennddiissiinnee  flfliirrkk  kkooflflaannllaarr››  bbaa¤¤››flflllaammaazz..  BBuunnuunn
dd››flfl››nnddaa  kkaallaannllaarr  iissee,,  ((oonnllaarrddaann))  ddiilleeddii¤¤iinnii  bbaa¤¤››flflllaarr..  KKiimm  AAllllaahh’’aa
flfliirrkk  kkooflflaarrssaa  eellbbeettttee  oo  uuzzaakk  bbiirr  ssaapp››kkll››kkllaa  ssaappmm››flfltt››rr..  (Nisa Suresi,
116) 

KKiittaapp  EEhhllii,,  sseennddeenn  kkeennddiilleerriinnee  ggöökktteenn  bbiirr  kkiittaapp  iinnddiirrmmeennii  iissttii--
yyoorr..  MMuussaa’’ddaann  bbuunnddaann  ddaahhaa  bbüüyyüü¤¤üünnüü  iisstteemmiiflfllleerrddii..  DDeemmiiflfllleerr--
ddii  kkii::  ““BBiizzee  AAllllaahh’’››  aaçç››kkççaa  ggöösstteerr..””  BBööyylleeccee  zzuullüümmlleerriinnddeenn  ddoollaa--
yy››  oonnllaarraa  yy››lldd››rr››mm  ççaarrppmm››flfltt››..  AArrdd››nnddaann  kkeennddiilleerriinnee  aappaaçç››kk  bbeellggee--
lleerr  ggeellddiikktteenn  ssoonnrraa,,  bbuuzzaa¤¤››yy››  ((iillaahh))  eeddiinnmmiiflfllleerrddii..  YYiinnee  bbuunnddaann
ddoollaayy››  oonnllaarr››  aaffffeettttiikk  vvee  MMuussaa’’yyaa  aappaaçç››kk  oollaann  iissppaattllaayy››cc››  bbiirr  ddeelliill
vveerrddiikk.. (Nisa Suresi, 153) 

Nisa Suresi 116. ayette flirk koflanlar›n ba¤›fllanmayaca¤› aç›k-
lan›rken 153. ayette ise buza¤›ya taparak flirk koflan Yahudilerin ba-
¤›flland›¤›ndan söz edilir. Bu çeliflki gibi gösterilmeye çal›fl›lsa da
116. ayette farkl› bir durumdan bahsedilir. fiimdi bu ayete bir ön-
cekiyle beraber bakal›m:

KKiimm  kkeennddiissiinnee  ’’ddoossddoo¤¤rruu  yyooll’’  aappaaçç››kk  bbeellllii  oolldduukkttaann  ssoonnrraa,,  eellççii--
yyee  mmuuhhaalleeffeett  eeddeerrssee  vvee  mmüümmiinnlleerriinn  yyoolluunnddaann  bbaaflflkkaa  bbiirr  yyoollaa
uuyyaarrssaa,,  oonnuu  ddöönnddüü¤¤üü  flfleeyyddee  bb››rraakk››rr››zz  vvee  cceehheennnneemmee  ssookkaarr››zz..  NNee
kkööttüü  bbiirr  yyaattaakktt››rr  oo!!....  HHiiçç  flflüüpphheessiizz,,  AAllllaahh,,  kkeennddiissiinnee  flfliirrkk  kkooflflaann--
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““ÇÇookk  ggeeçç!!  DDaahhaa  öönnccee  bbaaflfl  kkaalldd››rrmm››flfl  vvee  bboozzgguunnccuullaarrddaann  oollmmuuflfl--
ttuunn..  SSeennddeenn  ssoonnrraakkii  kkuuflflaakkllaarraa  iibbrreett  oollmmaann  iiççiinn  bbuuggüünn  sseenniinn  ccee--
sseeddiinnii  kkoorruuyyaaccaa¤¤››zz..  NNee  vvaarr  kkii  iinnssaannllaarr››nn  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu  iiflflaarreettlleerrii--
mmiizzddeenn  hhaabbeerrssiizzddiirrlleerr..”” (Yunus Suresi, 91–92)

‹sra Suresi’ndeki ayetlere bakt›¤›m›zda Firavun ve onunla bir-
likte olanlar›n bo¤uldu¤u söylenmektedir. Yunus Suresi’nde ise
söylenen cesedinin korundu¤udur. Burada korunan canl› olarak be-
deni de¤ildir. 

Hz. Musa’n›n peflinde onu
takip etmek için yar›lan denize
giren Firavun denizin tekrar ka-
panmas›yla bo¤ulmufltur. Fakat
onun ölü bedeni bu esnada
kaybolmam›fl ve korunmufltur.
Dolay›s›yla bu ayetler de Fira-
vun’un canl› olarak korundu¤u
yönünde bir ifade yoktur. Ayet-
ler aras›nda da herhangi bir çeliflki yoktur. 

Firavun k›ssas›ndan ç›kar›lacak birçok ders vard›r. Bunlardan bir
tanesi de, küfrün inananlar üzerideki kurdu¤u bask›n›n ve zulmün en
üst noktaya ç›kt›¤› an belki de sona en yak›n olduklar› and›r. Firavun
Hz. Musa ve ona tabi olanlar› tekrar köle yapmak ya da katletmek
için takip etmifltir. Onlar› yakalad›¤›nda sahip oldu¤u gücü ile onlar›
ezece¤ini düflündü¤ü anda, kendi sonu ile karfl›laflm›flt›r. 

Buradan günümüze ç›kart›lacak bir di¤er ders ise ‹srail devle-
ti içindir. Bugün Filistinlilere ait topraklar› iflgal etmekte ve bu iflga-
lini bask›c› ve zalim tavr›yla pekifltirmektedir. Günümüzden yüzy›llar
önce Firavun zulmüne u¤rayan bu halk kendi kutsal kitaplar›nda ya-
zan bu k›ssadan bir ders ç›kartmada, Firavunu aratacak kadar zalim
olmufllard›r. Firavun ve ordusunun yaflad›¤› sonun benzeri ile karfl›-
laflmadan yapt›klar›ndan dönmeleri ve zulmü b›rakmalar› için, ata-
lar›n›n yüzy›llar öncesi yaflad›klar› bu olay bir uyar› niteli¤indedir.

Tüm zulme u¤rayanlar için de bu k›ssa bir umut vermektedir.
Filistin halk› bugün iflgal alt›nda yaflamaktad›r. Yafll›, kad›n, çocuk
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Hz. Lut’un Kar›s› m›? Yafll› Kad›n m›?
Hz. Lut kavminin helakiyle ilgili ayetlerde geride kalan yafll› bir

kad›ndan söz edilir, baflka bir ayette ise geride kalan›n Hz. Lut’un
kar›s› oldu¤u söylenir. Bu iki ifadede bir çeliflki oldu¤u baz› çevre-
lerce iddia edilse de ortada bir çeliflki yoktur. Ayetlerdeki ifadeler
flöyledir:

OOnnuu  vvee  ttüümm  aaiilleessiinnii  kkuurrttaarrdd››kk..  YYaallnn››zz  bbiirr  yyaaflflll››  kkaadd››nn  hhaarriiçç;;  ggeerrii--
ddee  kkaallaannllaarrddaann  iiddii.. (fiuara Suresi, 170–171)

OOnnuu  vvee  aaiilleessiinnii  kkuurrttaarrdd››kk..  KKaarr››ss››  hhaarriiçç..  OO  ggeerriiddee  kkaallaannllaarrddaann  ooll--
dduu.. (Araf Suresi, 83) 

Buradaki ifadelerden Hz. Lut’un kar›s›n›n geride kalan tek ki-
fli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Di¤er ayette ise onun yafll› bir kad›n ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. ‹ki ayette bir çeliflki yoktur. 

Burada inananlar için bir di¤er ibret dersi ise, en yak›n›
peygamber bile olsa kendisine hesap günü için bir faydan›n sa¤lan-
mad›¤› gerçe¤idir. birçok kifli ailesinin ne kadar dindar oldu¤unu,
dini köklerini anlat›r ve bunu bir dini aç›dan övünme ve üstünlük
özelli¤i olarak görebilir. Oysa bunun Allah kat›nda hiçbir önemi
yoktur. Hz. ‹brahim Peygamber kendi babas›n›, Nuh ise o¤lunu kur-
taramam›flt›r. Herkes yapt›klar›ndan sorumludur ve tek bafl›na he-
saba çekilecektir. 

Firavun Bo¤uldu mu? Kurtuldu mu?
Kuran’a karfl› getirilen iddialardan birisi de Firavun’un bo¤ul-

mas› hakk›ndad›r. Bu iddiaya göre baz› ayetlerde Firavun’un bo¤ul-
du¤u söylense de baz›lar›nda kurtuldu¤u söylenmektedir. Bunun da
bir çeliflki oluflturdu¤u öne sürülmektedir. Bu konudaki iddia da t›p-
k› di¤erleri gibi gerçe¤i yans›tmaz. Bu konuyla ilgili ayetler flöyledir:

““GGöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  RRaabbbbii’’nnddeenn  bbaaflflkkaass››nn››nn  bbuu  ddeelliilllleerrii  iinnddiirrmmee--
ddii¤¤iinnii  iiyyii  bbiilliiyyoorrssuunn..  FFiirraavvuunn,,  sseennii  mmaahhvvoollmmuuflfl  bbiirrii  oollaarraakk  ggöörrüü--
yyoorruumm!!””  OOnnllaarr››  yyeerryyüüzzüünnddeenn  kkaalldd››rrmmaakk  iisstteeyyiinnccee  ddee  oonnuu  vvee  bbee--
rraabbeerriinnddeekkiilleerrii  ttoopplluuccaa  ssuuddaa  bboo¤¤dduukk.. (‹sra Suresi, 102–103)
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Musa döneminde yaflad›¤› düflünülen 2.
Ramses’in mumyas› halen ‹ngiltere’deki Bri-
tish müzesinde bulunmaktad›r. 



kavme de Allah’›n emirlerini iletecek bir elçi gönderilmifltir. ‹ki ayet-
teki ifade aras›nda bir çeliflki yoktur. 

Kaç Tane Melek Meryem’le Konufluyordu? 
Meryem’in meleklerle konufltu¤undan bahsedilen ayetlerde bir

yerde tek melek oldu¤u di¤er yerde ço¤ul bir ifade oldu¤u dolay›s›y-
la bu iki ayet grubu aras›nda bir çeliflki olufltu¤u iddia edilmektedir.
Bu iddian›n do¤rusunu ö¤renmek için ilk önce ayetlere bakal›m:

SSoonnrraa  oonnllaarrddaann  yyaannaa  ((kkeennddiinnii  ggiizzlleeyyeenn))  bbiirr  ppeerrddee  ççeekkmmiiflflttii..  BBööyy--
lleeccee  oonnaa  rruuhhuummuuzz  ((CCiibbrriill’’ii))  ggöönnddeerrmmiiflflttiikk,,  oo  ddaa,,  ddüüzzggüünn  bbiirr  bbee--
flfleerr  kk››ll››¤¤››nnddaa  ggöörrüünnmmüüflflttüü..  DDeemmiiflflttii  kkii::  ““GGeerrççeekktteenn  bbeenn,,  sseennddeenn
RRaahhmmaann  ((oollaann  AAllllaahh))aa  ss››¤¤››nn››rr››mm..  EE¤¤eerr  ttaakkvvaa  ssaahhiibbiiyysseenn  ((bbaannaa
yyaakkllaaflflmmaa))..””DDeemmiiflflttii  kkii::  ““BBeenn,,  yyaallnn››zzccaa  RRaabbbbiinnddeenn  ((ggeelleenn))  bbiirr  eell--
ççiiyyiimm;;  ssaannaa  tteerrtteemmiizz  bbiirr  eerrkkeekk  ççooccuukk  aarrmmaa¤¤aann  eettmmeekk  iiççiinn  ((bbuu--
rraaddaayy››mm))..”” (Meryem Suresi, 17–19) 

((ZZeekkeerriiyyaa))  ““RRaabbbbiimm,,  bbaannaa  bbiirr  aallaammeett  ((aayyeett))  vveerr..””  ddeeddii..  ““SSaannaa
aallaammeett,,  iiflflaarreettlleeflflmmee  dd››flfl››nnddaa,,  iinnssaannllaarrllaa  üüçç  ggüünn  kkoonnuuflflmmaammaanndd››rr..
RRaabbbbiinnii  ççookkççaa  zziikkrreett  vvee  aakkflflaamm  ssaabbaahh  OO’’nnuu  tteessppiihh  eett..””  ddeeddii..  HHaa--
nnii  mmeelleekklleerr::  ““MMeerryyeemm,,  flflüüpphheessiizz  AAllllaahh  sseennii  sseeççttii,,  sseennii  aarr››nndd››rrdd››
vvee  ââlleemmlleerriinn  kkaadd››nnllaarr››nnaa  üüssttüünn  kk››lldd››..””  ddeemmiiflflttii..  ““MMeerryyeemm,,  RRaabb--
bbiinnee  ggöönnüüllddeenn  iittaaaattttee  bbuulluunn,,  sseeccddee  eett  vvee  rrüükkûû  eeddeennlleerrllee  bbiirrlliikk--
ttee  rrüükkûû  eett..”” (Âli ‹mran Suresi, 41–43) 

Bu iki ayet grubu okundu¤unda farkl› iki olay anlat›ld›¤› gö-
rülmektedir. Meryem Suresi’ndeki ayetlerde Meryem’in Cebrail ile
karfl›laflmas›ndan söz edilir. Âli ‹mran Suresi’ndeki ayetlerde ise an-
lat›lan farkl› bir olayd›r. Burada baflka bir yerde, baflka bir zamanda
Meryem ile meleklerin konuflmas›ndan söz edilmektedir. 

Dolay›s›yla bir yerde ço¤ul meleklerden söz edilmesi ile di¤er
yerde tek ruhtan (Cebrail) söz edilmesi aras›nda bir çeliflki yoktur. 

Tar›k Suresi’nde Bahsedilen Meni mi, ‹nsan m›?
Bu iddiaya göre Tar›k Suresi’ndeki 7. ayette geçen ifadede

meninin kaburga ve bel kemi¤i aras›ndan ç›kt›¤› fakat bunun bi-
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demeden, kendisini üstün ›rk zanneden zalim insanlar taraf›ndan
öldürülmekte, yurtlar›ndan sürülmekte, her türlü haktan mahrum
b›rak›lm›fl olarak yaflama haklar› ellerinden al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.
Zalimler Firavun k›ssas›nda da anlat›ld›¤› gibi, sonsuza kadar varl›k-
lar›n› sürdüremezler. Vakti geldi¤inde ac› bir sonla karfl›laflacaklar›
kesindir. Tarih boyunca böyle olmufltur, bundan sonra da böyle ola-
cakt›r. Bu aç›dan zulüm içinde yaflayanlar için de bu k›ssa önemli
dersler içerir. 

Peygamberlik ‹brahim’in Soyundan m› De¤il mi? 
Kuran’daki ayetlerde birbirleriyle akrabal›k ba¤lar› olan pey-

gamberler hakk›nda bilgiler vard›r. Örne¤in bir ayet flöyledir. 

OO’’nnaa  ((‹‹bbrraahhiimm’’ee))  ‹‹sshhaakk  vvee  YYaakkuubb’’uu  bbaa¤¤››flflllaadd››kk..  SSooyyuunnaa  ppeeyyggaamm--
bbeerrlliikk  vvee  kkiittaapp  vveerrddiikk..  ÖÖddüüllüünnüü  bbuu  ddüünnyyaaddaa  vveerrddiikk  vvee  aahhiirreettttee
ddee  eerrddeemmlliilleerrllee  bbiirrlliikkttee  oollaaccaakktt››rr.. (Ankebut Suresi, 27)

Baflka bir ayette ise her kavme bir elçi gönderildi¤i flöyle ifade
edilir:

HHeerr  bbiirr  ttoopplluumm  iiççiinn  ddee,,  ““AAllllaahh’’aa  kkuulllluukk  eeddiinn  vvee  ppuuttppeerreessttlliikktteenn
ssaakk››nn››nn,,  ””  ddiiyyeenn  bbiirr  eellççii  ggöönnddeerrddiikk..  OOnnllaarrddaann  kkiimmiinnee  AAllllaahh  yyooll
ggöösstteerrddii,,  kkiimmii  ddee  ssaapp››kkll››kkttaa  kkaallmmaa¤¤aa  mmaahhkkûûmm  oolldduu..  YYeerryyüüzzüünnüü
ddoollaaflfl››nn  vvee  yyaallaannllaayyaannllaarr››nn  ssoonnuunnuunn  nnaass››ll  oolldduu¤¤uunnaa  ddiikkkkaatt  eeddiinn..
(Nahl Suresi, 36)

Buradaki ifadelerden yola ç›karak, e¤er tüm peygamberler ay-
n› aileden ise nas›l olur da her kavme bir elçinin gönderilmesinin
mümkün oldu¤u sorusu bir çeliflki olarak ortaya at›lmaya çal›fl›l›r. Bu
soru ayetlerdeki ifadelerin dikkatli okunmamas›ndan ortaya ç›kar.
Ankebut Suresi’nin 27. ayetinde söylenen, Hz. ‹brahim Peygam-
ber’in (sa) soyuna peygamberlik verildi¤i gerçe¤idir. Fakat ‘tüm
peygamberler Hz. ‹brahim soyundan geliyor’ diye bir flart burada
koflulmam›flt›r. Hz. ‹brahim soyu d›fl›ndan da baflka peygamberler
gönderilmifltir. Nahl Suresi’nin 36. ayetinde de bu ifade edilir. Her
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Hüküm Gününde ‹nkâr Edenlerin Kitaplar› Hangi 
Taraf›ndan Verilir? 

Cehennem ehlinin hesap günü kitaplar›n›n verilmesiyle ilgili
ayetlerde bir çeliflki oldu¤u iddia edilmektedir. ‹nflikak ve Hakka su-
relerindeki konuyla ilgili ayetler flöyledir:

KKiimmiinn  ddee  kkiittaabb››  aarrdd››nnddaann  vveerriilliirrssee,,  (‹nflikak Suresi, 10) 

KKiittaabb››  ssooll  eelliinnee  vveerriilleenn  iissee;;  oo  ddaa,,  ddeerr  kkii::  ““BBaannaa  kkeeflflkkee  kkiittaabb››mm  vvee--
rriillmmeesseeyyddii..”” (Hakka Suresi, 25) 

‹nflikak Suresi’nin 10. ayetinde kitab› ard›ndan verilenlerden
söz edilmektedir. Burada cehennem ehlinin kitab›n›n arkalar›ndan
uzat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Hakka Suresi’nin 25. ayetinde ise kitab›n
cehennem ehlinin sol ellerine verilece¤i söylenmifltir. Bu iki ayet ara-
s›nda hiç bir çeliflki yoktur. Birinde kitab›n uzat›ld›¤› yön olan “ar-
kalar›ndan” ifadesi ile belirtilmektedir, di¤erinde ise kitab›n cehen-
nem ehlinin sol ellerine verilmesinden söz edilmektedir. Yani ce-
hennem ehlinin kitab› arkalar›ndan uzat›larak sol ellerine verilecek-
tir. Çeliflki bir yana iki ayette söylenen ifadeler birbirini tamamla-
maktad›r. 

Miras Paylafl›m› Neye Göre Olur?
Miras paylafl›m›yla ilgili iki ayette çeliflki oldu¤u iddias› vard›r.

Bu iddiaya göre Bakara Suresi’nin 180. ayetinde varise vasiyetin hak
oldu¤u söylenirken, Nisa Suresi’nin 11. ve 12. ayetlerinde ise miras
paylafl›m›nda baz› oranlar bildirilmektedir. Ayetler dikkatli okundu-
¤unda, iki olay aras›nda bir çeliflki olmad›¤› görülür. Ayetler flöyle-
dir:

SSiizzddeenn  bbiirriinnee  ööllüümm  yyaakkllaaflfltt››¤¤››nnddaa,,  bbiirr  mmaall  bb››rraakkaaccaakkssaa  aannaayyaa  bbaa--
bbaayyaa,,  yyaakk››nnllaarraa,,  uuyygguunn  bbiirr  bbiiççiimmddee  vvaassiiyyeett  eettmmeessii  ffaarrzz  kk››ll››nndd››..
BBuu,,  eerrddeemmlliilleerr  iiççiinn  bbiirr  ggöörreevvddiirr.. (Bakara Suresi, 180)

AAllllaahh  ssiizzee  ççooccuukkllaarr››nn››zz  hhaakkkk››nnddaa  öö¤¤üüttttee  bbuulluunnuuyyoorr..  EErrkkeekk,,  kkaa--
dd››nn››nn  iikkii  kkaatt››  ppaayy  aall››rr..  MMiirraassçç››llaarr  ssaaddeeccee  kkaadd››nn  oolluupp  iikkii  kkiiflfliiddeenn
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limle çeliflti¤i söylenmektedir. Çünkü bilimsel olarak meninin tes-
tislerde üretildi¤i bilinmektedir. ‹lk baflta bu konuyla ilgili ayetlere
bak›p sonra üzerinde tart›flal›m. Tar›k Suresi’ndeki ayetler flöyle:

‹‹nnssaann  bbiirr  bbaakkss››nn,,  hhaannggii  flfleeyyddeenn
yyaarraatt››lldd››..  DDöökküüllüüpp  aatt››llaann  bbiirr  ssuu--
ddaann  yyaarraatt››lldd››..  BBeell  kkeemmii¤¤ii  iillee  kkaa--
bbuurrggaallaarr  aarraass››nnddaann  çç››kkaarr..  fifiüüpphhee--
ssiizz  ((AAllllaahh)),,  oonnuu  yyeenniiddeenn--ddöönnddüürr--
mmeeyyee  ggüüçç  yyeettiirreennddiirr.. (Tar›k Sure-
si, 5–8)

5. Ayette Allah insan›n neden ya-
rat›ld›¤›n› sorar. 6. ayette ise onun dö-
külüp at›lan meniden yarat›ld›¤›n› söy-
ler. 7. ayette ise onun belkemi¤i ile kabur-
ga aras›ndan ç›kt›¤› ifade edilir. 7. Ayette ç›kan fleyin meni oldu-
¤unu söyleyenler varsa da burada söylenen insan›n ç›k›fl›d›r. Ya-
ni belkemi¤i ile kaburga aras›nda tarif edilen yer bebe¤in anne
karn›nda olufltu¤u yerdir. Bir sonraki ayette “o” zamiri insana
gitti¤i aç›kt›r. E¤er 8. ayete dikkatli bak›l›rsa “onu tekrar döndür-
meye güç yetirendir” ifadesiyle, insan›n tekrar öldükten sonra
yarat›laca¤›ndan söz edildi¤i görülür. Yani buradaki “o” ifadesi
insand›r. 7. Ayette de “ç›kan” olarak söylenenin insan oldu¤u
aç›klanm›fl olur. 7. Ayetteki ifadede ç›kan fleyin meni oldu¤u dü-
flünülmüfl ve bu flekilde aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Tabi bu da günümüzdeki bilimsel gerçeklerle çelifliyor gibi gö-
zükmektedir. Oysa ayetin gelifl ve gidifli dikkatli okundu¤unda bu-
rada kaburga ve belkemi¤i aras›ndan ç›kan fleyin insan oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Burada tarif edilen bölgeyi yukar›dan afla¤›ya do¤ru
düflünülmelidir. Kaburgan›n oldu¤u yer ile bel kemi¤inin oldu¤u
bölge düflünüldü¤ünde, tarif edilen yer bu ikisinin aras›nda kalan
yukar›dan afla¤›ya do¤ru mide ve kar›n bofllu¤unun oldu¤u bölge,
yani anne karn›nda bebe¤in olufltu¤u bölgedir.
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Tar›k Sure’sinin 7. ayetinde
belirtilen menin oluflumu de-
¤il, insan›n anne karn›ndaki
oluflumudur. 



meye çal›fl›lsa da, ayetlerde anlat›lan konulara bak›ld›¤›nda ortada
bir çeliflkinin olmad›¤› görülür. Çünkü sürelerin farkl› olmas›n›n se-
bebi, dul kalm›fl kad›nlar için farkl› konularda farkl› süreler bildiril-
mifl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu konuyla ilgili ayetler flu fle-
kildedir:

ÖÖllüüpp  ddee  ggeerriiyyee  eeflfllleerr  bb››rraakkaann  eerrkkeekklleerriinniizz,,  eeflfllleerriinniinn  eevvlleerriinnddeenn
çç››kkaarr››llmmaakkss››zz››nn  bbiirr  yy››ll  bbooyyuunnccaa  ggeeççiimmlleerriinniinn  ssaa¤¤llaannmmaass››nn››  vvaassiiyyeett
eettssiinnlleerr..  ÇÇ››kkaarrllaarrssaa,,  kkeennddiilleerrii  iiççiinn  uuyygguunn  oollaann››  yyaappmmaallaarr››nnddaann  ssiizz
ssoorruummlluu  ddee¤¤iillssiinniizz..  AAllllaahh  ggüüççllüüddüürr,,  bbiillggeeddiirr..  (Bakara Suresi,
240)

‹‹ççiinniizzddeenn  öölleenn  eerrkkeekklleerriinn  ggeerriiddee  bb››rraakktt››¤¤››  eeflfllleerrii,,  ddöörrtt  aayy  vvee  oonn
((ggüünn))  bbeekklleerrlleerr..  SSüürreelleerriinnii  ddoolldduurruunnccaa  aarrtt››kk  kkeennddiilleerrii  iiççiinn  uuyygguunn
oollaann››  yyaappmmaallaarr››nnddaa  ssiizzee  ssoorruummlluulluukk  yyookkttuurr..  AAllllaahh  yyaapptt››kkllaarr››nn››zz--
ddaann  hhaabbeerrlliiddiirr..  (Bakara Suresi, 234)

Bakara Suresi’nin 240. ayetinde bildirilen konu dul kalm›fl
kad›nlar›n kocalar›n›n evinde bir y›l kalma hakk›n›n oldu¤unun
bildirilmesidir. Kocas› öldükten sonra miras paylafl›m›nda kocaya
ait ev farkl› kiflilere miras olarak kalm›fl olabilir. Bu durumda ka-
d›n›n bu evde bir y›l oturma hakk› vard›r. Ayr›ca geçiminin de sa¤-
lanmas› gerekir. Bakara Suresi’nin 234. ayetinde ise kocalar› ölen
kad›nlar›n dört ay on gün süreyle beklemeleri ve bu süre içinde
evlenmemeleri buyrulmaktad›r. Dolay›s›yla iki ayette kad›n için
farkl› iki durum hakk›nda hüküm bildirildi¤i görülmektedir. Ayet
konular›yla dikkatli bir flekilde incelendi¤inde çeliflki olmad›¤›
aç›kt›r. 

Sadaka Verilmeli mi Verilmemeli mi? 
Mücadele Suresi’ndeki arka arakaya gelen iki ayet aras›nda

bir çeliflki oldu¤u iddias› vard›r. Bir ayette verilen bir hüküm di¤er
ayette kald›r›ld›¤› iddia edilmekte ve bununda bir çeliflki oluflturdu-
¤u söylenmektedir. Mücadele Suresi’ndeki ayetler flöyledir: 

EEyy  iinnaannaannllaarr,,  eellççiiyyllee  öözzeell  ggöörrüüflflmmee  yyaappaaccaa¤¤››nn››zz  zzaammaann,,  ggöörrüüflfl--
mmeenniizzddeenn  öönnccee  ((yyookkssuullllaarraa))  bbiirr  ssaaddaakkaa  vveerriinn..  BBuu  ssiizziinn  iiççiinn  ddaahhaa
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ffaazzllaa  iisseelleerr  tteerreekkeenniinn  üüççttee  iikkiissii  oonnllaarr››nndd››rr..  ÇÇooccuukk  ssaaddeeccee  bbiirr
kkaadd››nnssaa  tteerreekkeenniinn  yyaarr››ss››  oonnuunndduurr..  ÖÖlleenn  kkiiflflii  aarrdd››nnddaa  ççooccuukk  bb››--
rraakkmm››flflssaa,,  aannaa  vvee  bbaabbaass››nn››nn  hheerr  bbiirriissiinnee  aalltt››ddaa  bbiirr  ddüüflfleerr..  ÇÇooccuu--
¤¤uu  yyookk  ddaa  kkeennddiissiinnee  ssaaddeeccee  aannaa  vvee  bbaabbaass››  vvaarriiss  oolluuyyoorrssaa  bbuu
dduurruummddaa  aannnneessiinnee  üüççttee  bbiirr  ppaayy  ddüüflfleerr..  KKaarrddeeflflii  vvaarrssaa  bbuu  dduu--
rruummddaa  aannnneessiinnee  aalltt››ddaa  bbiirr  ddüüflfleerr..  TTüümm  bbuu  ppaayyllaaflflmmaa  oorraannllaarr››,,
öölleenniinn  yyaapptt››¤¤››  vvaassiiyyeetttteenn  vvee  bboorrççllaarr››nn  ööddeennmmeessiinnddeenn  ssoonnrraa  ggee--
lliirr..  AAnnaallaarr››nn››zz,,  bbaabbaallaarr››nn››zz  vvee  ççooccuukkllaarr››nn››zzddaann  hhaannggiissiinniinn  ssiizzee
ddaahhaa  yyaarraarrll››  oolldduu¤¤uunnuu  bbiilleemmeezzssiinniizz..  BBuu  AAllllaahh’’››nn  yyaassaass››dd››rr..  AAll--
llaahh  bbiilleennddiirr,,  bbiillggeeddiirr..  ÇÇooccuukkllaarr››  yyookkssaa  hhaann››mmllaarr››nn››zz››nn  bb››rraakktt››¤¤››
mmiirraass››nn  yyaarr››ss››  ssiizziinnddiirr..  ÇÇooccuukkllaarr››  vvaarr  iissee,,  bb››rraakktt››kkllaarr››nn››nn  ddöörrttttee
bbiirrii  ssiizziinnddiirr..  BBuu  ppaayy,,  bboorrççllaarr››nn››nn  ööddeennmmeessiinnddeenn  vvee  yyaapptt››kkllaarr››
vvaassiiyyeetttteekkii  ppaayyllaarr››nn  ddaa¤¤››tt››llmmaass››nnddaann  ssoonnrraadd››rr..  ÇÇooccuukkllaarr››nn››zz
yyookkssaa  bb››rraakktt››¤¤››nn››zz››nn  ddöörrttttee  bbiirrii  oonnllaarr››nndd››rr..  ÇÇooccuukkllaarr››nn››zz  vvaarrssaa,,
bb››rraakktt››¤¤››nn››zz››nn  sseekkiizzddee  bbiirrii  oonnllaarr››nndd››rr..  BBuu  ppaayy,,  bboorrççllaarr››nn››zz››nn
ööddeennmmeessiinnddeenn  vvee  yyaapptt››¤¤››nn››zz  vvaassiiyyeetttteekkii  ppaayyllaarr››nn  ddaa¤¤››tt››llmmaass››nn--
ddaann  ssoonnrraadd››rr..  MMiirraass  bb››rraakkaann  eerrkkee¤¤iinn  vveeyyaa  kkaadd››nn››nn,,  ççooccuu¤¤uu  vvee
eeflflii  oollmmaayy››pp  bbiirr  eerrkkeekk  vveeyyaa  bbiirr  kk››zz  kkaarrddeeflflii  vvaarr  iissee  bbuu  dduurruummddaa
hheerr  bbiirriinnee  aalltt››ddaa  bbiirr  ddüüflfleerr..  BBuunnddaann  ffaazzllaa  iisseelleerr,,  üüççttee  bbiirrii  ppaayyllaa--
flfl››rrllaarr..  BBuu  ppaayyllaaflfl››mm  vvaassiiyyeetttteekkii  ppaayyllaarr››nn  ddaa¤¤››tt››llmmaass››nnddaann  vvee
bboorrççllaarr››nn  ööddeennmmeessiinnddeenn  ssoonnrraa  uuyygguullaannmmaall››dd››rr  kkii  kkiimmsseeyyee  zzaa--
rraarr  vveerriillmmeessiinn..  BBuu,,  AAllllaahh’’ttaann  bbiirr  vvaassiiyyeettttiirr..  AAllllaahh  bbiilliirr,,  flfleeffkkaattllii--
ddiirr.. (Nisa Suresi, 11–12)

Bakara Suresi’nin 180. ayetinde vasiyet etmenin bir hak ol-
du¤u, herkesin ölümünden sonra mallar›n›n da¤›t›m› için vasiyet
edebilece¤i ayette bildirilir. Fakat bir insan vasiyet etmeden öle-
bilir. Bu durumda ise bu kiflinin b›rakt›¤› mallar› nas›l paylafl›laca-
¤› Nisa Suresi’ndeki ayetlerde ifade edilmifltir. Bu ayetler aras›nda
herhangi bir çeliflki olmas› söz konusu de¤ildir. ‹ki ayette farkl›
durumlara göre miras hukuku hakk›ndaki hükümler bildirilmekte-
dir.

Kocas› Ölen Bir Kad›n Ne Sürede ‹ddet Bekler?
Kocas› ölen bir kad›n›n durumuyla ilgili baz› hükümler Ku-

ran’da bildirilmektedir. Bu konuda hükümlerin bildirildi¤i ayetler-
de bir çeliflki oldu¤u iddia edilmektedir. Bu ayetlerin birisinde bir
y›ll›k bir süreden söz edilirken di¤erinde ise dört ay on günlük bir
süreden söz edilir. Süreler farkl› olmas› bir çeliflki olarak gösteril-
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Nahl Suresi’ndeki bu ayette bir durum tespiti vard›r. Meyve-
lerden hem sarhoflluk veren fleyler üretildi¤inden hem de güzel r›zk
üretildi¤inden söz edilmektedir. ‹çki içmek helaldir diye bir ifade
yoktur. Sadece bir durum tespiti söz konusudur.

SSaannaa  iiççkkiiyyii  vvee  kkuummaarr››  ssoorraarrllaarr..  DDee  kkii::  ““OOnnllaarrddaa  hheemm  bbüüyyüükk  ggüü--
nnaahh,,  hheemm  iinnssaannllaarr  iiççiinn  ((bbaazz››))  yyaarraarrllaarr  vvaarrdd››rr..  AAmmaa  ggüünnaahhllaarr››
yyaarraarrllaarr››nnddaann  ddaahhaa  bbüüyyüükkttüürr..””  VVee  ssaannaa  nneeyyii  iinnffaakk  eeddeecceekklleerrii--
nnii  ssoorraarrllaarr..  DDee  kkii::  ““‹‹hhttiiyyaaççttaann  aarrttaakkaallaann››..””  BBööyylleeccee  AAllllaahh,,  ssiizzee
aayyeettlleerriinnii  aaçç››kkllaarr;;  uummuulluurr  kkii  ddüüflflüünnüürrssüünnüüzz;; (Bakara Suresi,
219) 

Bakara Suresi’ndeki bu ayette de içkinin (flarap ve sarhoflluk
veren) baz› faydalar› olabilece¤i fakat günah›n›n yarar›ndan daha
fazla oldu¤u bildirilmektedir. Yani k›smen k›s›tlama söz konusu de-
¤ildir. Tümüyle yasak oldu¤u bu ayette aç›kça ifade edilmektedir. 

EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,  ssaarrhhooflfl  iikkeenn,,  nnee  ddeeddii¤¤iinniizzii  bbiilliinncceeyyee  vvee  ccüünnüüpp
iikkeenn  ddee  --yyoollccuulluukkttaa  oollmmaann››zz  hhaarriiçç--  gguussüüll  eeddiinncceeyyee  kkaaddaarr  nnaa--
mmaazzaa  yyaakkllaaflflmmaayy››nn..  EE¤¤eerr  hhaassttaa  vveeyyaa  yyoollccuulluukkttaa  iisseenniizz  yyaa  ddaa  bbii--
rriinniizz  aayyaakk  yyoolluunnddaann  ((hhaacceett  yyeerriinnddeenn))  ggeellmmiiflflsseenniizz  yyaahhuutt  kkaadd››nn--
llaarraa  ddookkuunnmmuuflfl  ddaa  ssuu  bbuullaammaamm››flflssaann››zz,,  bbuu  dduurruummddaa,,  tteemmiizz  bbiirr
ttoopprraakkllaa  tteeyyeemmmmüümm  eeddiinn,,  ((hhaaffiiffççee))  yyüüzzlleerriinniizzee  vvee  eelllleerriinniizzee
ssüürrüünn..  fifiüüpphheessiizz,,  AAllllaahh,,  bbaa¤¤››flflllaayyaanndd››rr,,  eessiirrggeeyyeennddiirr..  (Nisa Su-
resi, 43) 

Nisa Suresi’ndeki bu ayette ise içkili durumda olan bir insan›n
nas›l namaz k›labilece¤i anlat›lmaktad›r. Bir insan içki içebilir, sarhofl
olabilir bu haramd›r; fakat böyle olmas› onun namaz k›lmayaca¤›
anlam›na gelmez. Bir insan bu haram› ifllese de, ibadetlerini nas›l
yapaca¤› anlat›lmaktad›r. Bu ayet sarhofl olan bir kiflinin e¤er na-
maz k›lmak isterse kendini bilene kadar namaza yaklaflmamas›n›
emreder. Yoksa içkinin helal k›l›nmas› diye bir fley söz konusu de-
¤ildir. 

EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,  iiççkkii,,  kkuummaarr,,  ddiikkiillii  ttaaflflllaarr  vvee  ffaall  ookkllaarr››  aannccaakk  flfleeyy--
ttaann››nn  iiflfllleerriinnddeenn  oollaann  ppiisslliikklleerrddiirr..  ÖÖyylleeyyssee  bbuunn((llaarr))ddaann  kkaaçç››nn››nn;;
uummuulluurr  kkii  kkuurrttuulluuflflaa  eerreerrssiinniizz.. (Maide Suresi, 90) 
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iiyyii  vvee  ddaahhaa  tteemmiizzddiirr..  VVeerreemmiiyyoorrssaann››zz,,  AAllllaahh  BBaa¤¤››flflllaayyaanndd››rr,,  RRaa--
hhiimmddiirr.. (Mücadele Suresi, 12)

ÖÖzzeell  ggöörrüüflflmmeenniizzddeenn  öönnccee  bbiirr  ssaaddaakkaa  vveerrmmeekktteenn  ççeekkiinnddiinniizz  mmii
kkii  oonnuu  uuyygguullaammaadd››nn››zz??  AAllllaahh  ttöövvbbeenniizzii  kkaabbuull  eeddeerr..  NNaammaazz››  ggöö--
zzeettiinn,,  zzeekkââtt››  vveerriinn,,  AAllllaahh’’aa  vvee  eellççiissiinnee  uuyyuunn..  AAllllaahh  yyaapptt››kkllaarr››nn››zz--
ddaann  hhaabbeerrddaarrdd››rr..  (Mücadele Suresi, 13)

Mücadele Suresi’nin 12. ayetinde Allah iman edenlerden Hz.
Peygamber ile görüflmeden önce sadaka vermelerini emretmekte-
dir. 13. ayette ise Peygamber’e (sav) sadaka vermeden görüflenleri
elefltirmekte ve onlar›n tövbe etmelerini istemektedir. 13. ayette
bildirilen fley, 12. ayette bildirilen hükmü kald›rmamaktad›r. Yine
Peygamber’e (sav) görüflmeden önce sadaka verilmesi hükmü ge-
çerlidir. Sadece bunu yapmayanlar›n tövbe etmesi bir sonraki ayet-
te bildirilmektedir. Dolay›s›yla iki ayette bildirilen hükümler birbirini
tamamlamaktad›r. 

‹çki Konusundaki Hükümler Aras›nda Bir 
Çeliflki Var m›d›r?

‹çki ile ilgili hükümler bildiren ayetler aras›nda da bir çeliflki ol-
du¤u iddias› vard›r. Bu iddiaya göre içki konusunda farkl› hükümler
olan ifadeler mevcuttur. Di¤er tüm konularda oldu¤u gibi, bu ko-
nuda da ayetler dikkatli okundu¤unda iddialar›n geçersiz oldu¤u
görülecektir. fiimdi bu konudaki ayetlere bakal›m:

HHuurrmmaall››kkllaarr››nn  vvee  üüzzüümm--
llüükklleerriinn  mmeeyyvveelleerriinnddeenn
kkuurrdduukkllaarr››  ççaarrddaakkllaarrddaa
hheemm  ssaarrhhooflfllluukk  vveerriiccii  iiçç--
kkii,,  hheemm  ggüüzzeell  bbiirr  rr››zz››kk
eeddiinnmmeekktteessiinniizz..  fifiüüpphhee--
ssiizz  aakkll››nn››  kkuullllaannaabbiilleenn
bbiirr  ttoopplluulluukk  iiççiinn,,  ggeerr--
ççeekktteenn  bbuunnddaa  bbiirr  aayyeett
vvaarrdd››rr.. (Nahl Suresi,
67) 
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Üzümün bir nimet olarak faydal› oldu¤u gi-
bi, sarhoflluk veren ve insan sa¤l›¤› için za-
rarl› olan alkol de ondan yap›labilir. 



EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,  iiççkkii  ((HH››mm››rr)),,  kkuummaarr,,  ddiikkiillii  ttaaflflllaarr  vvee  ffaall  ookkllaarr››  aann--
ccaakk  flfleeyyttaann››nn  iiflfllleerriinnddeenn  oollaann  ppiisslliikklleerrddiirr..  ÖÖyylleeyyssee  bbuunn((llaarr))ddaann  kkaa--
çç››nn››nn;;  uummuulluurr  kkii  kkuurrttuulluuflflaa  eerreerrssiinniizz..  GGeerrççeekktteenn  flfleeyyttaann,,  iiççkkii  vvee
kkuummaarrllaa  aarraann››zzaa  ddüüflflmmaannll››kk  vvee  kkiinn  ddüüflflüürrmmeekk,,  ssiizzii,,  AAllllaahh’’››  aann--
mmaakkttaann  vvee  nnaammaazzddaann  aall››kkooyymmaakk  iisstteerr..  AArrtt››kk  vvaazzggeeççttiinniizz  ddee¤¤iill
mmii?? (Maide Suresi, 90–91) 

Ayr›ca Allah Kuran’da cennet içece¤inin sarhoflluk vermedi¤i-
ni baflka bir ayette ayr›ca flöyle ifade etmektedir. 

KKaayynnaa¤¤››nnddaann  ((ddoolldduurruullmmuuflfl))  tteessttiilleerr,,  iibbrriikklleerr  vvee  kkaaddeehhlleerr  kkii  bbuunn--
ddaann  nnee  bbaaflflllaarr››nn››  bbiirr  aa¤¤rr››  ttuuttaarr,,  nnee  ddee  kkeennddiilleerriinnddeenn  ggeeççiipp  aakk››ll--
llaarr››  ççeelliinniirr..  (Vak›a Suresi, 18–19) 

Dolay›s›yla iki dil aras›ndaki bu anlam karmaflas›ndan faydala-
n›larak bu elefltiriler yap›lmaktad›r. Oysa ayette geçen kelimelerin
gerçek anlamlar› bulunup, kelimeler buna göre düflünülürse sonuç-
ta ortada bir çeliflki olmad›¤› görülür. 

Allah’›n Dostu Var M›?
Kuran’da geçen dost (veli) kavram› ile ilgili olarak ayetler ara-

s›nda bir çeliflkinin oldu¤u iddias›nda bulunulmakta. Bu iddiaya de-
lil olarak kullan›lan iki ayet flöyledir:

VVee  ddee  kkii::  ““ÖÖvvggüü,,  AAllllaahh’’aadd››rr..  OO  ççooccuukk  eeddiinnmmeemmiiflflttiirr,,  yyöönneettiimmddee
oorrttaa¤¤››  vvee  zzaayy››ffll››kkttaann  ööttüürrüü  ddee  bbiirr  yyaarrdd››mmcc››ss››  ((vveelliissii))  yyookkttuurr..””
OO’’nnuu  aallaabbiillddii¤¤iinnee  yyüücceelltt..  (‹sra Suresi, 111)

AAllllaahh’’aa  tteesslliimm  oollaarraakk  iiyyiilliikk  yyaappaann  vvee  ‹‹bbrraahhiimm’’iinn  tteekkttaannrr››cc››  ddiinniinnee
uuyyaannddaann  ddaahhaa  ggüüzzeell  bbiirr  ddiinnee  kkiimm  ssaahhiipp  oollaabbiilliirr??  AAllllaahh  ‹‹bbrraahhiimm’’ii
ddoosstt  ((vveellii))  eeddiinnddii..  (Nisa Suresi, 125)

fiimdi asl›nda normal bir muhakeme ile bu iki ayet okundu-
¤unda bir çeliflkinin olmad›¤›n›n anlafl›lmas› gerekir diye düflünüyo-
rum.

Veli kelimesinin sözlük anlam› “Dost, Yak›n, Akraba, bak›c›,
sahip”tir. (Kuran Lügati, Timafl Yay›nlar›, s. 561) Birlikte ayetler üze-
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Bu ayette de aç›kça içkinin haram oldu¤u ifade edilir. Sonuç
olarak bu ayetlerin hiçbiri di¤eriyle çeliflmedi¤i gibi, hiçbiri di¤erinin
hükmünü ortadan kald›rmaz. Aksine birbirini tamamlayan ayetler-
dir. 

Dünya’da Haram Olan fiarap, Cennette ‹çilecek mi?
Bu iddian›n temel sebebi içki ve içecek kelimelerinin Arapça

karfl›l›¤› ile Türkçe karfl›l›¤›n›n kar›flt›r›lmas›d›r. Bu kar›fl›kl›l›kla ori-
jinal metinde olmayan ifadeler sanki Kuran’da varm›fl gibi zanne-
dilmektedir. ‹lk baflta bu konuyla ilgili olan ayetlere bakal›m.

TTaakkvvaa  ssaahhiipplleerriinnee  vvaa’’ddeeddiilleenn  cceennnneettiinn  mmiissaallii  ((flfluudduurr))::  ‹‹ççiinnddee  bboo--
zzuullmmaayyaann  ssuuddaann  ››rrmmaakkllaarr,,  ttaadd››  ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn  ssüütttteenn  ››rrmmaakkllaarr,,
iiççeennlleerr  iiççiinn  lleezzzzeett  vveerreenn  flflaarraappttaann  ››rrmmaakkllaarr  vvee  ssüüzzmmee  bbaallddaann  ››rr--
mmaakkllaarr  vvaarrdd››rr  vvee  oorrddaa  oonnllaarr  iiççiinn  mmeeyyvveelleerriinn  hheerr  ttüürrllüüssüünnddeenn  vvee
RRaabblleerriinnddeenn  bbiirr  mmaa¤¤ffiirreett  vvaarrdd››rr..  HHiiçç  ((bbööyyllee  mmüükkââffaattllaannaann  bbiirr  kkii--
flflii)),,  aatteeflfliinn  iiççiinnddee  eebbeeddii  oollaarraakk  kkaallaann  vvee  bbaa¤¤››rrssaakkllaarr››nn››  ’’ppaarrççaa  ppaarr--
ççaa  kkooppaarraann’’  kkaayynnaarr  ssuuddaann  iiççiirriilleenn  kkiimmsseelleerr  ggiibbii  oolluurr  mmuu??  (Mu-
hammed Suresi, 15) 

Bu ayette çevrilen ‘flaraptan ›rmaklar’ kelimesinden yola ç›ka-
rak flarab›n bir içecek olarak cennette oldu¤u ve dolay›s›yla övüldü-
¤ü iddia edilmektedir. Fakat bu ayette geçen kelimenin karfl›l›¤› ve
bunun anlam›na bak›ld›¤›nda hatan›n nerede yap›ld›¤› anlafl›lacak-
t›r. 

Ayetin orijinalinde de ‘flarap’ kelimesi geçer ve Türkçeye di-
rekt olarak ‘flarap’ diye tercüme edilir. Fakat Arapçadaki ‘flarap’ ke-
limesinin karfl›l›¤› ile Türkçedeki ‘flarap’ kelimesinin karfl›l›¤› ayn› de-
¤ildir. ‘fiarap’ kelimesi Arapça ‘içmek’ anlam›na gelen ‘flerebe’ fii-
linden türer. fiarap içilecek olan her fleydir. Fakat bu kelime Arap-
çadan Türkçeye geçerken anlam kaymas›na u¤ram›fl ve ‘içki’ anla-
m›nda ‘flarap’ olarak anlamland›r›lm›flt›r. 

Kuran’da ise ‘flarap’ ve ‘alkollü di¤er içecekler’ için ‘H›m›r’ ke-
limesi kullan›lmaktad›r. Kuran’da da ‘alkollü içecek” (Türkçedeki
flarap) anlam›nda bu kelime kullan›lmaktad›r. 
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Bu güzel özelliklerinden dolay› Allah onu kendisine yak›n k›l-
m›flt›. Onda tüm inananlar için güzel örnekler vard›r. “‹‹bbrraahhiimm  vvee
oonnuunnllaa  bbiirrlliikkttee  oollaannllaarrddaa  ssiizzee  ggüüzzeell  bbiirr  öörrnneekk  vvaarrdd››rr””  (Mümtehine
Suresi, 4). E¤er iman edenler de Hz. ‹brahim Peygamber’in bu özel-
li¤ini örnek al›p her zaman Allah’› birleyen insanlar olmaya çal›fl›r-
larsa, Rabbimize yak›nlaflacaklar ve ayetteki bu ifade ile ona dost
olacaklard›r. Allah’›n bizi kendisine yak›n olanlardan, onun dostla-
r›ndan k›lmas› duas› ile…

‹nsanlar Baflkas›n›n Günah›n› Yüklenir mi?
Kuran’da insan›n günah yükleriyle ilgili farkl› ayetlerde ifade-

ler bulunmaktad›r. Bu ifadeler aras›nda bir çeliflki oldu¤u iddia
edilmektedir. Ayetler üzerinde düflünmeden, önyarg›l› bir flekilde
ortaya at›lm›fl bir iddiad›r. Bu ayetler dikkatli bir flekilde okundu-
¤unda bir çeliflkinin olmad› ve ifadelerin birbirini tamamlad›¤› gö-
rülecektir.

Kuran’da baflkalar›n›n günah›ndan dolay› insanlar›n sorumlu
tutulamayaca¤› bildirilmektedir. Bu yak›n akrabas› dahi olsa de¤ifl-
meyecek bir kaidedir. Ayette flöyle ifade edilir. 

KKiimmssee  kkiimmsseenniinn  ggüünnaahh››nn››  yyüükklleennmmeezz..  GGüünnaahhllaa  yyüükklleennmmiiflfl  bbiirriissii
yyüükküünnüü  ttaaflfl››mmaakk  üüzzeerree  aakkrraabbaallaarr››nn››  bbiillee  ççaa¤¤››rrssaa  oonnuunn  yyüükküünnddeenn
hhiiççbbiirr  flfleeyy  ttaaflfl››nnmmaazz..  SSeenn  yyaallnn››zzccaa,,  kkeennddii  bbaaflflllaarr››nnaa  iikkeenn  RRaabb’’lleerrii--
nnii  ssaayyaann  vvee  nnaammaazz››  ggöözzeetteenn  kkiiflfliilleerrii  uuyyaarraabbiilliirrssiinn..  KKiimm  kkeennddiissiinnii
aarr››nndd››rr››rrssaa  kkeennddiissii  yyaarraarr››nnaa  aarr››nnmm››flfltt››rr..  DDöönnüüflfl  AAllllaahh’’aadd››rr.. (Fat›r
Suresi, 18)

Herkes kendi yapt›¤›yla sorumludur. Bu ayette bildirilen bu ger-
çek, kan davas› güdülmesinin ya da bir baban›n yapt›¤› hatadan do-
lay› o¤lunun sorumlu tutulmas›n›n hata oldu¤unu ortaya koymakta-
d›r. Bu yüzden bir kiflinin babas›, annesi ya da kardefli bir yanl›fl yap-
m›fl olabilir. Bundan dolay› o kifli sorumlu olmaz. Sanki o da sorum-
luymufl gibi davranmak yanl›fl bir yaklafl›md›r. Baflka bir ayette ise di-
rilifl günü insanlar› bilgisizce sapt›rmalar›ndan dolay› sapan kiflilerin
günahlar›ndan bir k›sm›n› yüklenece¤ini flöyle bildirmektedir:
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rinde düflünelim. ‹sra Suresi’ndeki ayette Allah’›n zay›fl›ktan ötürü
bir yard›mc›s› (Veli) olmad›¤› söyleniyor. 

Allah bir zafiyete düflmez. Böyle düflüp ona bir dost, bir yar-
d›mc› da olamaz. Ayette söylenen sadece budur. Fakat Allah’›n za-
fiyete düflerek, bu zafiyetinde bir dostunun olmamas›, onun her za-
man bir dostu olmad›¤› anlam›na gelmez. E¤er ayette zay›fl›ktan
dolay› diye bir ön flart olmasa ve genel olarak hiçbir dostu yoktur
dense, bu durumda Nisa Suresi’ndeki ayette ile bir çeliflki olufltura-
bilirdi. Fakat böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Buna çok yak›n
‹ngilizce bir kelimeyi örnek vermek istiyorum. ‹ngilizcede veli keli-
mesine yak›n ‘partner’ diye bir kelime vard›r. Bu ortak, efl, arkadafl
gibi anlamlar› vard›r.

Mesela birisi dese ki “Benim iflte bir partnerim (orta¤›m)
yoktur.” Yine ayn› kifli dese ki: “Ayfle benim partnerim (eflim)dir.”
Bu iki cümle aras›nda bir çeliflki var m›d›r? Baflka birisi iddia etse
“ilk cümlede partnerim yok diyor ama ikinci cümle de Ayfle part-
nerim” diyor dese, bu elefltiri mant›kl› olur mu? Çünkü ilk cümle-
de bir ön flart vard›r. ‹flinden söz eder ve bunda bir orta¤› olmad›-
¤›n› söyler.

Bu örnekte oldu¤u gibi yukar›daki ayetteki durumu da cümle
bütünlü¤ü içinde okumak gerekir. ‹lk cümlenin bir flart› vard›r ve bu
durumda oldu¤unda Allah’›n böyle bir orta¤› yoktur. Nisa Sure-
si’ndeki ayette ise durum farkl›d›r. Allah Hz. ‹brahim’i dost edinmifl-
tir. Ama bu dostluk Allah zafiyete düfltü¤ünde ona yard›mc›s› olma
fleklinde de¤ildir. Allah Samet’tir. Hiçbir flekilde zafiyete düflmez.
Zaten ayette de bu ön flart belirtilmifltir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda okudu¤unu do¤ru anlamak ve bunun
üstüne yorum yapmak önemli diye düflünüyorum. Tam anlamadan
hata bulmak kayg›s›yla yap›lm›fl yorumlar›n yanl›fl oldu¤u da orta-
dad›r. Allah Hz. ‹brahim’i dost edinmifltir. Hz. ‹brahim Allah’› birle-
yen bir haniftir. Ona hiçbir kimseyi ortak koflmam›flt›. 

‹‹bbrraahhiimm,,  nnee  YYaahhuuddii  iiddii,,  nnee  ddee  HH››rriissttiiyyaann’’dd››::  aannccaakk,,  OO  hhaanniiff  ((mmuu--
vvaahhhhiitt))  bbiirr  MMüüssllüümmaann’’dd››,,  mmüüflflrriikklleerrddeenn  ddee  ddee¤¤iillddii..  (Ali ‹mran
Suresi, 67)
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devredemez. Bu yüzden baflkas›na güvenerek, ya da onun “suçun
sorumlulu¤u benim, sen yap” gibi sözleri olsa da böyle bir fleye
kanmamas› gerekir. 

Dünya Hayat› Ne ‹çin Yarat›lm›flt›r?
Dünya hayat› insan için do¤um ile bafllayan ve ölümle

sonuçlanan bir serüvendir. Yeryüzündeki yaflam› boyunca birçok
flekilde imtihan olur. Kimi bu yaflama erken yafllarda veda eder-
ken, kimi ise yaflam›n di¤er bir ucu olan yafll›l›¤a ulafl›r ve sonuç-
ta ayetin ifadesiyle her canl› gibi ölümü tadar. Bu dünya hayat› ne
için yarat›lm›flt›r? 

Bu konuda birçok ayette insanlara hat›rlatma ve uyar›lar var-
d›r. Kuran’a karfl› elefltirel yaklaflan çevrelerce bu konudaki ayetler
aras›nda bir çeliflki oldu¤u ve ifadelerin birbirinden farkl› mant›klar
iflledi¤i iddia edilmektedir. 

Bu yaz›da hem bu ayetlerde anlat›lan gerçeklerden söz et-
mek, hem iddia edildi¤i gibi bir çeliflkinin olmad›¤›n› göstermek,
hem de dünya hayat›n›n amac›ndan söz etmek istiyorum. 

‹nsan sadece dünyevi bir varl›k de¤ildir. Bu dünya hayat› insa-
n›n ölümüyle bitmez. Hesap gününden sonra sonsuz bir yaflam var-
d›r. Bu aç›dan dünya hayat›, ahirete nispetle çok k›sa olsa da en
önemli bölümdür. Bu dünyada yapt›klar›m›z bizim ahiret hayat›m›-
z› flekillendirecektir. Erdemli bir yaflama sahip olanlar, kendilerine
vaat edilenle karfl›laflaca¤› gibi, erdemsiz bir yaflam› tercih edenler
ise yine kendileri için bildirilenle karfl›laflacakt›r. Dünya hayat›ndan
söz edilen bir ayette flöyle bildirilmektedir:

DDüünnyyaa  hhaayyaatt››  yyaallnn››zzccaa  bbiirr  ooyyuunn  vvee  bbiirr  ooyyaallaannmmaaddaann  bbaaflflkkaass››  ddee--
¤¤iillddiirr..  KKoorrkkuupp--ssaakk››nnmmaakkttaa  oollaannllaarr  iiççiinn  aahhiirreett  yyuurrdduu  ggeerrççeekktteenn
ddaahhaa  hhaayy››rrll››dd››rr..  YYiinnee  ddee  aakk››ll  eerrddiirrmmeeyyeecceekk  mmiissiinniizz?? (Enam Sure-
si, 32)

Bu ayette dikkat etmenizi istedi¤im ilk k›s›m, ayette dünya ha-
yat›ndan söz edildi¤idir. Yani bu dünya hayat› bir oyun ve oyalan-
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DDiirriilliiflfl  ggüünnüünnddee  kkeennddii  ggüünnaahhllaarr››nn››nn  ttaammaamm››nn››,,  aayyrr››ccaa  bbiillggiissiizzccee
ssaapptt››rrdd››kkllaarr››  kkiimmsseelleerriinn  ggüünnaahh  yyüükklleerriinnddeenn  ddee  bbiirr  ppaayy››  yyüükklleenniirr--
lleerr..  YYüükklleerrii  nnee  ddee  kkööttüüddüürr.. (Nahl Suresi, 25)

Burada ise insanlar› sapt›ran kiflinin günah› sapt›rd›¤› kiflinin
iflledikleriyle iliflkili oldu¤u anlat›lmaktad›r. Yani burada sapt›ran ki-
fli masum de¤ildir. Bir kifliyi sapt›rarak bir suç ifllemifltir ve bu bir so-
rumluluk getirir. Örne¤in diyelim ki, bir kifliyi sapt›rarak zina yap-
t›rd›, ya da bir kifliyi sapt›rarak cinayet ifllemesine sebep oldu. Bu
durumda sapt›rd›¤› kiflinin iflledi¤i günaha göre bir karfl›l›k göre-
cektir. Ankebut Suresi’nde ise inkârc›lar›n insanlar› kand›rmaya ça-
l›fl›rken söyledi¤i sözleri elefltirir ve bunun do¤ru olmad›¤›n› ifade
eder. 

‹‹nnkkâârrcc››llaarr  iinnaannaannllaarraa,,  ““YYoolluummuuzzaa  uuyyuunn;;  ggüünnaahhllaarr››nn››zz››  bbiizz  yyüükkllee--
nniirriizz,,  ””ddeeddiilleerr..  OOyyssaa  oonnllaarr››nn  ggüünnaahhllaarr››nnddaann  hhiiççbbiirr  flfleeyyii  yyüükklleennee--
cceekk  ddee¤¤iilllleerrddiirr;;  yyaallaanncc››dd››rrllaarr.. (Ankebut Suresi, 12)

‹nkârc›lar kendilerine uymaya ça¤›r›r ve e¤er uyarlarsa tüm
sorumlulu¤u kendilerinin ald›¤›n› söyler. Oysa böyle bir fley söz
konusu de¤ildir. Diyelim ki, bir insan bu k›flk›rtmaya kand› ve suç
iflledi. Yapt›¤›ndan dolay› karfl›l›¤›n› görecektir ve cezaland›r›la-
cakt›r. Bunu kesinlikle inkârc›lar kendi üzerine alamazlar. Fakat
onlar insanlar› sapt›rd›klar›ndan dolay›, ayr›ca bir ceza daha var-
d›r. Bunu da göreceklerdir. 

Sonuçta 3 ayet düflünüldü¤ünde aralar›nda bir çeliflki olma-
d›¤› birbirlerini tamamlayan konulardan söz edildi¤i anlafl›lmakta-
d›r. Kimse kimsenin günah›n› üstüne yüklenemez ya da bir insa-
n›n yapt›¤›ndan dolay› en yak›n akrabas› bile sorumlu tutulamaz.
Fakat bir insan baflka bir insan› kand›rarak onu k›flk›rt›r ve suç ifl-
lemesini sa¤larsa, iflleyen cezas›n› görece¤i gibi, onu k›flk›rtan da
yap›lan suçun büyüklü¤ü ölçüsünce cezaland›r›lacakt›r. Suç iflle-
mek için k›flk›rt›rken, karfl›s›ndaki insana senin günah›n› ben üze-
rime al›yorum dese de böyle bir fley söz konusu olmaz. Herkes
yapt›¤›yla sorumludur, kimse kimsenin iflledi¤i suç sorumlulu¤unu
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EE¤¤eerr  bbiirr  ’’ooyyuunn  vvee  ooyyaallaannmmaa’’  eeddiinnmmeekk  iisstteesseeyyddiikk,,  bbuunnuu,,  kkeennddii
kkaatt››mm››zzddaann  eeddiinniirrddiikk..  YYaappaaccaakk  oollssaayydd››kk,,  bbööyyllee  yyaappaarrdd››kk.. (Enbi-
ya Suresi, 17)

Yukar›daki iki ayet birlikte düflünüldü¤ünde flöyle bir sonuç
ortaya ç›kar: Allah dünyay›, gö¤ü ve canl›lar› kendisi için bir oyun
olarak yaratmam›flt›r. Ama dünya hayat› yeryüzünde yaflayan insan-
lar için bir oyun ve oyalanmad›r. ‹nsanlar dünyan›n süsüne aldan›r,
çocuklara mal ve mülkte art›fla aldan›r. Oysa ahiret yurdunu düflün-
meleri kendileri için daha hay›rl›d›r. Konunun daha iyi anlafl›lmas›

için bir örnek vermek gerekirse, “futbol bir oyundur. Sahada insan-
lar oyun oynarlar. Ama Fenerbahçe Stad›’n› yapan yöneticiler bunu
bir oyun için yapmam›fllard›r, Oyuncular› bir oyun olsun diye tak›m›-
na almazlar.” cümlesinde bir çeliflki yoktur. Futbolun oyun olmas›y-
la stadyumu yapan, tak›m kuran yöneticilerin amac›n›n oyun olma-
mas› birbirinden farkl› konulard›r ve birbiriyle çeliflmez.

Sonuçta iki ayette farkl› durumlardan söz edilir. ‹lk söz etti¤i-
miz ayette dünya hayat›n›n insan için bir oyun ve oyalanma oldu-
¤undan söz edilirken, ikinci ayette ise Allah’›n yeryüzünü kendisi
için bir oyun konusu olarak yaratmad›¤›ndan söz edilir. 

Kuran hidayet sahipleri için bir yol gösterici kitapt›r. E¤er in-
san do¤ruyu görmek istemiyorsa, kendisini kand›racak fleyler bul-
mak istiyorsa, onlar› bulur. Yukar›daki ayetteki ifadeyi bir kez daha
tekrarlamak istiyorum. Bu dünya hayat› bir oyun ve oyalanmad›r.
Bu örnekte oldu¤u gibi insanlar inanmamak, bahaneler bulmak ve
dünya hayat›n›n oyununa aldanma için gerekçeler bulmaya çal›fl›r.
Fakat insan için sadece bu dünya hayat› söz konusu de¤ildir. Her
nefis vakti geldi¤inde ölümü tadacakt›r. Hesap günü geldi¤inde ise
herkes yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak alacakt›r.

Y›lan m›? Ejderha m›? 
Hz. Musa k›ssas›yla ilgili iki ayette geçen ifadelerde çeliflki

oldu¤u iddias› vard›r. Ayetler flu flekildedir:
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mad›r. Ayetin ikinci k›sm›nda ise bir uyar› vard›r. Ahiret yurdunun
ise daha hay›rl› oldu¤u bildirilmektedir. Dünya hayat›n›n mahiyeti
baflka bir ayette ise daha detayl› anlat›lmaktad›r.

BBiilliinn  kkii,,  ddüünnyyaa  hhaayyaatt››  aannccaakk  bbiirr  ooyyuunn,,  ’’((ee¤¤lleennccee  ttüürrüünnddeenn))  ttuutt--
kkuulluu  bbiirr  ooyyaallaammaa’’,,  bbiirr  ssüüss,,  kkeennddii  aarraann››zzddaa  bbiirr  öövvüünnmmee  ((ssüürreessii  vvee
kkoonnuussuu)),,  mmaall  vvee  ççooccuukkllaarr  ddaa  bbiirr  ’’ççoo¤¤aallmmaa--ttuuttkkuussuu’’dduurr..  BBiirr  yyaa¤¤--
mmuurr  öörrnnee¤¤ii  ggiibbii;;  oonnuunn  bbiittiirrddii¤¤ii  eekkiinn  eekkiicciilleerriinn  ((vveeyyaa  kkââffiirrlleerriinn))
hhooflfluunnaa  ggiittmmiiflflttiirr,,  ssoonnrraa  kkuurruuyyuuvveerriirr,,  bbiirr  ddee  bbaakkaarrss››nn  kkii  ssaappssaarr››
kkeessiillmmiiflfl,,  ssoonnrraa  oo,,  bbiirr  ççeerr--ççööpp  oolluuvveerrmmiiflflttiirr..  AAhhiirreettttee  iissee  flfliiddddeettllii
bbiirr  aazzaapp;;  AAllllaahh’’ttaann  bbiirr  mmaa¤¤ffiirreett  vvee  bbiirr  hhooflflnnuuttlluukk  ((rr››zzaa))  vvaarrdd››rr..
DDüünnyyaa  hhaayyaatt››,,  aallddaann››flfl  oollaann  bbiirr  mmeettaaddaann  bbaaflflkkaa  bbiirr  flfleeyy  ddee¤¤iillddiirr..
(Hadid Suresi, 20)

Bu ayette dünyada insana zevk veren ve onu oyalayan fleyler-
den söz edilir. E¤er insan sadece kazançlar›na ba¤l› yaflar, sürekli bir
tutku ile bunlar peflinde koflarsa sonuçta büyük bir hiçle karfl›lafla-
cakt›r. Dünyan›n tamam›na sahip olsa ölüm gelip onu bulacak ve
dünya için kazand›klar›n›n hepsi burada kalacakt›r. fiimdiye kadar
dünya h›rs› ile hareket eden zenginler, krallar, imparatorlar ya da
devlet yöneticilerinin hiçbiri kazand›klar›yla ebedi kalamam›fllard›r.
Sadece dünya için yaflam›fllarsa, kazand›klar›n› b›rakmak zorunda
kalm›fllard›r.

Baflka bir ayette ise gö¤ün yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n
oyun ve oyalanma konusu olsun diye yarat›lmad›¤› flöyle vurgulan-
maktad›r:

BBiizz,,  bbiirr  ““ooyyuunn  vvee  ooyyaallaannmmaa  kkoonnuussuu””  oollssuunn  ddiiyyee  ggöö¤¤üü,,  yyeerrii  vvee
iikkiissii  aarraass››nnddaa  bbuulluunnaannllaarr››  yyaarraattmmaadd››kk.. (Enbiya Suresi, 16)

Bu ayette ise yarat›lm›fl varl›klardan söz edilmesidir. Yani
yeryüzü gökyüzü ve ikisi aras›ndaki canl›lar bunlara insanlar da
dâhil bir oyun için yarat›lmam›flt›r. Allah bunu kendisine bir oyun
edinmemifltir. Ayetin devam› okundu¤unda bu daha iyi anlafl›la-
cakt›r. 
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özellikle Hz. Muhammed’in (sav)  Hz. Zeynep ile yapt›¤› evlilik gün-
deme getirilmektedir. Bunun d›fl›nda Hz. Âdem’in çocuklar›n›n na-
s›l evlendi¤i konusu da ayr› bir tart›flma oluflturmaktad›r. Bu tart›fl-
malara girmeden önce konuya en bafl›ndan bafllansa daha anlafl›l›r
olaca¤›n› düflünüyorum. 

A. Ahlak’›n ve Evlilik Kurumunun Kökeni:
Bu elefltirilerin temelinde toplumda var olan ahlaki kavramla-

r›n kullan›ld›¤› aç›kt›r. Toplumda var olan örf temel al›narak, Pey-
gamberimizin (sav) evlatl›¤›n›n bofland›¤› efli ile yapt›¤› evlilik eleflti-
rilir. Bu örfün kökenine bakmam›z konuya bir aç›kl›k getirecektir. 

Ahlak kelimesi Arapça ‘Haleke’ yaratmak kelimesinden gel-
mektedir. “Yarat›l›fl›na uygun yaflamak” anlam›ndad›r. 

Kelimenin anlam›ndan da anlafl›labilece¤i gibi bu din kökenli
bir kelimedir. Ahlak›n ç›k›fl› da referans› da dindir. Gerçekten de
e¤er bir toplumdan dini de¤erleri kald›r›rsan›z ahlaki de¤erler de or-
tadan kalkm›fl olur. Temel olarak evlilik kurumu da bunun içindedir.
Kimlerin kiminle evlenebilece¤i ya da evlenemeyece¤i dinin koydu-
¤u hükümlerle belirlenmifltir. Bu hükümler daha sonra toplumun
örfüne dâhil olmufl ve benimsenmifltir. 

Ateist elefltirilere dönersek, burada bir ikiyüzlülük görülecek-
tir. Çünkü dini bir kavram kullan›larak yine dine elefltiri getirilmek-
tedir. Dini kabul etmemesine ra¤men ald›¤› referans dinin kendi ku-
rallar›d›r. Yani e¤er evlilikten ve onun de¤erlerinden söz ediyorsak,
art›k dinin koydu¤u s›n›rlar içine girmiflizdir demektir. 

E¤er dini ortadan kald›r›rsak evlilik ve bunun kurallar› da orta-

dan kalkm›fl olur. Örne¤in, Hz. Muhammed (sav) kendi evlatl›¤›n›n

boflam›fl oldu¤u efliyle daha sonradan evlenmiflse, bunu dinin ken-

disine verdi¤i s›n›rlar içinde yapm›flt›r. Ateistler bu evlili¤i elefltirir-

ken iflte dinin verdi¤i bu s›n›rlar› bilmeden elefltiri yapmaktad›r. Hz.

Peygamber’in (sav) yapt›¤› bu evlili¤i elefltirirken asl›nda kendileri

için evlili¤in ne anlama geldi¤ini bilmemektedirler.
Evlilik, yukar›da da izah etmeye çal›flt›¤›m gibi dini bir kavram-
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BBööyylleelliikkllee  ((MMuussaa))  aassaass››nn››  ff››rrllaatt››nnccaa,,  aann››nnddaa  aappaaçç››kk  bbiirr  eejjddeerrhhaa
oolluuvveerrddii.. (Araf Suresi, 107)

BBööyylleeccee,,  oonnuu  aatttt››;;  ((bbiirr  ddee  nnee  ggöörrssüünn))  oo  hheemmeenn  hh››zzllaa  kkooflflaann  ((kkoo--
ccaammaann))  bbiirr  yy››llaann  ((oolluuvveerrmmiiflfl)).. (Taha Suresi, 20)

Araf Suresi’nde Hz. Musa asas›n› at›nca ejderhaya dönüfltü¤ü
ifade ediirken, Taha Suresi’nde ise kocaman bir y›lana dönüfltü¤ü
ifade edilmektedir. Bu iki ayette dönüflen hayvan›n isimleri farkl›
geçmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, Araf Suresi’ndeki ve
Taha Suresi’ndeki anlat›lan iki olay birbirinden farkl›d›r. Ayn› konu-
dan söz edilmemektedir. E¤er o ayetten önceki birkaç ayet okunsa
bu rahatl›kla görülebilir. Araf Suresi’nin 107. ayetinde firavunla kar-
fl›laflma esnas›nda yaflanan bir olay anlat›l›r ve ona karfl› Hz. Musa
asas›n› atar. Taha Suresi’nin 20. ayetinde, ise Firavun’a gitmeden
önce Allah, Hz. Musa’ya verdi¤i mucizeleri gösterirken, asas›n› at-
mas›n› ister. ‹ki farkl› durumda boyut olarak birbirinden farkl› hay-
vanlara dönüflmüfl olabilir. Olaylar farkl› oldu¤u için de, bir çeliflki-
den söz etmek de mümkün de¤ildir. 

Bunun d›fl›nda, iki ayette geçen kelimeler birbirinden farkl› ol-
sa da, ortak sözlük anlamlar› vard›r. Sözlü¤e bak›ld›¤›nda ikisini de
‘y›lan’ anlam› oldu¤u görülecektir. Mesela Taha Suresi 20. ayette
geçen kelime “hayyatun’nun anlam› ‘y›lan’d›r. (Kuran-› Kerim Lü-
gati, Timafl Yay›nlar›, s. 160)

Araf Suresi 107. ayetteki “suaba” kelimesinin de y›lan anlam›
vard›r. (Kuran-› Kerim Lügati, Timafl Yay›nlar›, s. 112) Fakat baz›
meal yapanlar y›lan anlam›n› de¤il, di¤er anlam›n› meallerinde kul-
lanm›fllar. Bunlar efl anlaml› kelimelerdir. Bu yönüyle de bak›ld›¤›n-
da da ortada bir çeliflki olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Ahlak’›n Kökeni, Evlili¤in S›n›rlar› ve 
Hz. Âdem’in Çocuklar› Sorunu

Ateist forumlarda evlilik kavram›ndan yola ç›karak ‹slâm’a yö-
nelik baz› elefltirilerde bulunulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu bafll›kta
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dan dolay› dinen ay›planamazlar. Evlatl›k olan kifli, öz evlat gibi de-
¤ildir. E¤er ateist ideallerle elefltiriliyorsa, bu son derece yanl›flt›r.
Sonuçta bir ateist için böyle bir de¤er yarg›s› zaten söz konusu ola-
maz. 

Daha çok toplumda var olan örfi duygular kullan›larak, Ku-
ran’a elefltiri getirip, insanlar içinde tepki oluflturma amaçl› bir yak-
lafl›md›r. Ama samimi bir yaklafl›m de¤ildir. 

B. Hz. Âdem’in Çocuklar›:
Hz. Âdem’in çocuklar›n›n nas›l evlendi¤i konusuna gelince, ilk

bafltan beri anlatmaya çal›flt›¤›m gibi, evlilik dini bir kurumdur. Ki-
min kiminle evlenece¤ini helal ya da haram k›lan Allah’›n hükümle-
ridir. ‹nsanlar baz› kiflilerle evlenmiyorsa, bu Allah yasaklad›¤› içindir. 

Hz. Âdem’in çocuklar›n› düflünürsek, Allah onlara böyle bir
yasak getirmediyse, evlenmeleri de haram olmaz. Daha sonraki ne-
sillerde gelen peygamberler arac›l›¤›yla bu tarz evlilik yasaklanm›fl-
t›r.

Bunun d›fl›nda bu konuya çok farkl› yaklaflan ‹slâm düflünür-
leri de olmufltur. Hz. Âdem’i bir sembol oldu¤unu ve ilk insan›n bir-
çok kifliden olufltu¤unu söyleyenler de vard›r. Bu da bir baflka bak›fl
aç›s›d›r. Hz. Âdem tek bir insan olsun ya da bir sembol olarak bir-
den fazla insan olsun yine de evlili¤in s›n›rlar›n› koyan, dini insanla-
ra vahyeden Allah’t›r ve farkl› toplumlara farkl› helal ve haramlar
vermifltir. En do¤rusunu Allah bilir. 

C. Çocuklar Sakat Do¤maz m›?
Akla tak›labilecek bir soru bu tarz evliliklerden do¤acak ço-

cuklar›n sakat olma ihtimalinin yüksel olabilece¤i konusu olabilir.
Günümüzde akraba evliliklerinde çocuklar›n sakat do¤ma ihtimali-
nin yüksek oldu¤u bir gerçektir. Fakat bunun sebebi genetik bir so-
rundur. Yani bir kiflide genetik bir hastal›k varsa ve ayn› genetik
hastal›¤a sahip baflka bir kifli ile evlenirse, do¤acak çocuk bu gene-
tik hastal›¤a sahip olabilir. Evlilikte bireyler benzer genetik özellikle-
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d›r. E¤er dini referans almazsan›z, dini kurumlar, dolay›s›yla evlilik
kurumu da ortadan kald›r›lm›fl olur. Ateistler, peygamberin evlili¤i-
ne elefltiri getirirken bilmeden toplumdan ö¤rendikleri dini kavram-
lar› kullanarak elefltirdiklerinin fark›nda de¤illerdir. 

Dinin topluma ö¤retti¤i de¤erleri kabul etmeyen bir ateist için
evlili¤in bir fley ifade etmemesi gerekir. Çünkü e¤er dinsiz bir kifli
iseniz, elinizde ölçü olarak kabul edece¤iniz ahlaki bir ö¤reti de kal-
mam›fl olur. 

Ensest iliflkinin materyalist bak›fl aç›s›yla yasaklanmas›n›n se-
bebini aç›klayacak hiçbir referans ateist bak›fl aç›s› yoktur. Birçok
ateist buna itiraz edebilir. Kendilerinin ensest iliflkiyi kötü gördükle-
rini söyleyebilirler, fakat onlarda var olan bu de¤er yarg›s›, yine top-
lumdan ö¤rendikleri dini referanslardan kaynaklanmaktad›r. 

Materyalist dünya görüflüne sahip olup, yine bu düflünce ad›-
na ensest iliflkiyi savunan birçok düflünür olmufltur. Bunun en tipik
örne¤i Sigmund Freud’dur. Freud cinsel güdülerin bask›lanmamas›
gerekti¤ini iddia etmifl ve sa¤l›kl› bir psikoloji için bunun önündeki
her türlü tabunun kald›r›lmas› gerekti¤ini öngörmüfltür. Ensest ilifl-
kinin de bir tabu oldu¤unu düflünen Freud’un kendi k›z› ile de böy-
le bir iliflki yaflad›¤› bilinen bir gerçektir. Salt materyalist de¤erlerle
hareket edildi¤inde de bunun yanl›fl bir mant›k olmayaca¤› aç›kt›r.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tüm ateistler ensest
iliflki içindedir gibi bir iddia yoktur. Birçok ateist düflünceye sahip ki-
flinin ensest iliflkiyi güdüsel olarak kötü karfl›lad›klar› ve k›nad›klar›
bir gerçektir. Fakat bunu kötü görmelerinin sebebinin dinin getirdi-
¤i de¤erler oldu¤unu unutmamalar› gerekmektedir. Ensest iliflkiyi
kötü gören ateist düflünceye sahip kifliler asl›nda dinin kendilerine
kazand›rd›¤› referans ile hareket etmektedirler. E¤er dini ve onun
getirdi¤i hükümleri ortadan kald›r›rsan›z, Freud gibi düflünmelerinin
önünde hiç bir engel yoktur. 

fiimdi tekrar Hz. Peygamber’in evlilik bahsine dönerse, Hz.
Peygamber’in evlili¤i dinin s›n›rlar› içinde gerçeklefltirilmifl bir evlilik-
tir. ‹nsanlar kendi çocuklar› olmayan evlatl›klar›n›n boflanm›fl eflleriy-
le evlenebilirler. Bu yasak de¤ildir. Allah bunu helal k›lm›flt›r. Bun-
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E¤er bir kifli Allah bundan önce bunu biliyor muydu? Ya da
daha önceden bunu irade etti mi gibi bir soru ile karfl›lafl›rsa, bu ko-
nuda diyebilece¤i tek fley bu sorunun mant›k kurallar›n›n d›fl›nda bir
soru oldu¤udur. Çünkü Allah için öncesi ve sonras› gibi bir zaman
söz konusu de¤ildir. Allah insanlarla beraber yaflay›p zaman içinde
olaylar›n ak›fl›n› takip etmez. Allah Evvel’dir, Ahir’dir. Bu tarz bir so-
ru mant›ks›z oldu¤u için cevab› yoktur. O yüzden cüzi irade mi kül-
li irademi sorusu kendi içinde do¤ru bir soru de¤ildir.

Peki, biz yapt›klar›m›zdan sorumlu muyuz? Kuran, yapt›klar›-
m›zdan sorumlu oldu¤umuzu söylüyor. Buna göre imtihan oluyo-
ruz. Fakat Allah’›n mutlak iradesi içinde bu gerçekleflmektedir diye
düflünüyorum. Zamans›z olan Allah her fleye hâkim oldu¤u gibi
mutlak irade sahibidir. Tabi bu zamans›zl›k içinde düflünülmelidir.
‹nsan ise zamanl› bir varl›kt›r ve yapt›klar›ndan sorumludur.

Din gününün sahibi olan Rabbimiz, ‹hlâs Suresi’nde söylendi-
¤i gibi tek (Ehad) oland›r. Onun efli ve benzeri yoktur. Her insan tek-
tir. Ama di¤er insanlar onun efli ve benzeridir. Allah’›n ise efli ve
benzeri yoktur. Bildi¤imiz, gördü¤ümüz her fleyden farkl› ve eksik-
liklerden uzakt›r. Bu nedenle Allah bize kendisini tan›mam›z için s›-
fatlar›n› bildirmifltir. Bu s›fatlara göre insan tan›r ve iman eder. Ev-
vel ve ahir olmas› ve zaman›n d›fl›nda onu kapsayan olmas› da onun
bir s›fat›d›r.

Zamanl› varl›klar olan bizlerin zamans›zl›¤› kavramam›z›n söz
konusu olamayaca¤›n› düflünüyorum. Ancak varl›¤›n› bilebiliriz. Bu-
nu matematik yard›m›yla, ya da rüyalar›m›z vas›tas›yla zaman›n na-
s›l göreceli olabilece¤ini ve boyutlar› düflünerek zaman›n d›fl›nda
tüm zaman›n üstünde bir varl›k olabilece¤ini anlayabiliriz. Bununla
birlikte zamans›zl›¤› kavrayamayaca¤›m›z› kavrayabiliriz.

Bunun d›fl›nda Allah’›n mutlak iradesi ve cüzi irade ile ilgili
ayetlerin yorumunda temel iki hata yap›lmaktad›r. Birincisi Allah’›n
her fleye gücünün yeten olmas›, herfleyi yapt›¤› anlam›na gelmez.
Mesela Allah dilese herkesin kalbini ‹slâm’a açabilir ya da kapayabi-
lir. Bu kudret O’nun elindedir. Fakat bunu her zaman yapt›¤› anla-
m›na gelmez.
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re sahip olduklar› için, do¤acak çocukta genetik bir hastal›¤›n orta-
ya ç›kmas›, akraba d›fl› evlili¤e göre daha yüksektir.

Peki, bu durumda Hz. Âdem’in çocuklar›n›n yapaca¤› evlilikler-
de ayn› risk söz konusu de¤il midir? Burada kilit olan nokta anne ve
babada bu genetik hastal›¤›n bulunmas› gerçe¤idir. E¤er bireylerde
genetik olarak bu hastal›k tafl›nm›yorsa, çocuklarda da böyle bir so-
run yaflanmaz. Bilindi¤i gibi her akraba evlili¤inde böyle sorunlar ya-
flanmamaktad›r. ‹lk insan olan Hz. Âdem ve Havva’n›n genetik ola-
rak bir hastal›klar›n›n olmad›¤› düflünülürse onlar›n çocuklar› ve ço-
cuklar›n›n çocuklar›nda da böyle sorunlar›n ç›kmayaca¤› anlafl›l›r. 

Cüzi ‹rade, Külli ‹rade Sorunsal› ve Zamans›zl›k
Belki de din konusunda insanlar›n en çok akl›na tak›lan ve en

çok sordu¤u soru irade konusu olsa gerek. Bu konunun anlafl›lma-
s›n›n ya da anlafl›lmayaca¤›n›n, (anlafl›lmas›nda) zamans›zl›¤›n kilit
oldu¤unu düflünüyorum.

fiimdi irade konusundaki temel soru flu: Bir fleyi yapt›¤›m›zdan
önce Allah bunu biliyor muydu? Ya da biz bir fleyi yapmadan önce
Allah m› irade etti? Burada cüzi irade kendisi irade ediyor mu? Yok-
sa ondan önce Külli irade mi bunu irade ediyor? Dikkat edilirse bu
sorunun temelinde bir zaman kavram› var. Yani bir fleyin öncesi ve
sonras› söz konusu… Kendim için düflünürsem ben bu yaz›y› yaz-
madan önce bunu istiyorum ve yap›yorum. Benim için bu olay›n ön-
cesi ve sonras› diye bir zaman kavram› söz konusu. Peki ben bunu
istemeden önce Allah bunu irade ediyor mu? Bence cevapland›r›l-
mas› gereken temel soru bu. Ya da incelenmesi gereken temel nok-
ta buras›... Bir fleyin öncesi, sonras› Allah için geçerli mi?

Allah tüm eksikliklerden münezzeh oldu¤u gibi zamana da
ba¤l› de¤ildir. Onun için zaman geçerli de¤ildir. O yaflay›p görmez.
Örne¤in Allah düflünüp bir fleye karar vermez. O Alimdir. Sadece bi-
lir. Zaman süreci onun için geçerli de¤ildir. Allah için flu anda geçen
zaman söz konusu de¤ildir. Onun için dünya hayat›, hesap günü,
cennet, cehennem hepsi and›r.
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¤›n› devralm›fl ve yüzy›llarca dünyaya nizam vermifltir. Osmanl›
Türklerinin y›k›m›n› haz›rlayan süreç ise dünya ticaret yollar›n›n de-
¤iflmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Daha önceden dünya ticaret yolu olan
‘ipek yolu’ hep Müslüman halklar›n kontrolünde olmuflken, Ümit
Burnu’nun geçilmesi ve Yeni Dünya’n›n keflfi ile bu durum de¤ifl-
mifltir. Art›k Dünya ticaret yollar› karadan denizlere kaym›flt›r. Bu ise
Osmanl› için çöküflün bafllang›c› olmufltur.

Bu gidiflin fark›na varan Sokullu Mehmet Pafla, döneminde
Hindistan seferini planlanm›fl ve bu yönde bir donanmay› Hint De-
nizine gönderilmifltir. Hatta Osmanl›’n›n yeni ticaret yollar›n›n haki-
miyetini ele geçirmek için Osmanl› donanmas›n›n rahatl›kla Hint
Okyanusuna indirebilecekleri bir kanal›n Süveyfl’te aç›lmas› için pro-
je Sokullu Mehmet Pafla taraf›nda düflünülmesine ra¤men dönemin
teknik imkans›zl›klar›ndan dolay› bunda baflar›l› olunamam›flt›r.

Osmanl› Yeni Dünya olan Amerika’da da bir koloni kurmay›
düflünse de, iç denize uygun olan Osmanl› gemileri okyanus afl›r›
yolculuklarda kullan›lamam›flt›r. Bu yöndeki giriflimler baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›flt›r. Bu ve benzeri birçok neden ticaretin dolay›s›yla ser-
mayenin Müslümanlar›n elinden bat›n›n eline geçmesine sebep ol-
mufltur. Ticaret yollar›n›n el de¤ifltirmesinin d›fl›nda, Bat›, ortaya
koydu¤u sömürgeci yaklafl›mlarla, hem Amerika’n›n hem uzak do-
¤unun hem de Afrika k›tas›n›n zenginliklerini çal›p kendi ülkelerine
tafl›m›flt›r. Özellikle Osmanl›n›n zay›flad›¤› 18. yüzy›ldan sonra em-
peryalist ülkeler ‹slâm dünyas›n› iflgal etmifl ve Müslüman toplumla-
r› kendi hedefleri do¤rultusunda dizayn etmifllerdir. Bugün Ortado-
¤u ve tüm ‹slâm co¤rafyas›na antidemokratik rejimlerin hâkim ol-
mas› ve diktatörler taraf›ndan yönetilmesinin temel nedeni Birinci
Dünya Savafl› sonras› emperyalist devletlerin yapt›klar› bu dizaynd›r.
Dolay›s›yla ‹slâm dünyas› tarih boyunca her zaman geri olmad›¤› gi-
bi, günümüzde de göreceli olarak daha az geliflmifl olmas›n›n nede-
ni de yine ‹slâm dini kaynakl› de¤ildir. Aksine Müslümanlar ekono-
mik ve siyasi nedenlerle geri kald›kça dine ve hayata bak›fl› da geri-
lemifl ve dinden uzak bir taassuba gömülmüfllerdir. Bu taassubun
içinde yeni düflünce ve fikirler üretemez noktaya gelmifllerdir. Yine
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Allah’›n kalbi mühürlemesiyle ilgili ayetlerin ak›fl›na bak›ld›¤›n-
da da, bunun inkâr edenlerin yapt›klar›ndan dolay› oldu¤u görüle-
cektir. Dolay›s›yla ayetteki ifade konu bütünlü¤ünden kopart›lma-
dan yorumlanmal›d›r. Kalbi mühürlenenler yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n›
görmektedirler. Yani inançs›zl›¤› kendileri irade ederler. Allah da
onlar›n inançs›zl›¤›n› art›rmaktad›r. 

Müslümanlar ‹slâm Yüzünden mi Geri Kald›?
Bu soru daha do¤rusu iddia çok fazla dillendirilmesinin yan›n-

da, ‹slâm dinine ve Kuran’a elefltiri getiren kiflilerin temel argüman-
lar›ndan birisini oluflturmaktad›r. ‹slâm ülkelerinin günümüzde için-
de bulundu¤u durum, bu teze kaynakl›k ederken, Müslümanlar›n
dinleri nedeniyle geri kald›¤› vurgulanmaya çal›fl›lmaktad›r. Peki,
söylemin gerçeklik pay› ne kadard›r?

‹slâm dini e¤er geri kalman›n sebebi olsayd›, tarih boyunca
Müslümanlar›n yaflad›¤› ülkelerin hep geri kalmas› gerekirdi. Oysa
durum bunun tam tersidir. ‹slâm, do¤ufluyla birlikte dünya üzerin-
de çok h›zla yay›lm›fl, 18. yüzy›la kadar da ‹slâm ülkeleri dünya üze-
rinde hep baflat güç olmufllard›r. Bu gerçe¤i hat›rlamak için Avru-
pa’n›n içinde yüzy›llarca hüküm süren Endülüs’e ya da k›saca Os-
manl› tarihine bakmak yeterli olacakt›r. Ayr›ca bilim tarihine göz
at›ld›¤›nda t›ptan kimyaya, felsefeden sosyolojiye kadar birçok ko-
nuda Müslüman bilim adamlar›n›n oraya koydu¤u çal›flmalar görü-
lebilecektir. Peki, nas›l oldu da Müslümanlar günümüzdeki duruma
geldiler. Buna neden olarak dini göstermek belki de en oryantalist
ve en kolayc› yaklafl›md›r ancak bu gerçek de¤ildir.

Müslümanlar›n geri kalmas›n› tetikleyen nedenlerden ilki ya-
flad›klar› Mo¤ol istilâs›d›r. Mo¤ol istilas› ile büyük bir y›k›m yaflayan
Müslümanlar -özellikle Araplar- bir daha eski güçlerine hiçbir za-
man gelememifllerdir. Mo¤ol istilas› sürecince yaflananlar incelendi-
¤inde, koskoca Arap- ‹slâm medeniyetinin nas›l yok edildi¤i görüle-
cektir.

Araplar›n yaflad›¤› bu y›k›mdan sonra göreceli olarak bu istila-
dan daha az etkilenmifl olan Müslüman Türk toplumu ‹slâm bayra-
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nuflmak, f›s›ldamak anlamlar›na gelmektedir. Peygamberlere vahiy
Cebrail taraf›ndan getirilmifltir. Peygamberler de kendisine aktar›lan
bu vahyi, görevi gere¤i di¤er insanlara aktarm›flt›r. Al’a Suresi’nde
Allah, Kuran’›n peygambere vahyini flöyle anlatmaktad›r:

SSaannaa  ookkuuttaaccaa¤¤››zz,,  sseenn  ddee  uunnuuttmmaayyaaccaakkss››nn.. (A’la Suresi, 6)

Kuran Peygamberimize (sav) vahiy olunurken ezberletiliyor-
du. Peygamberimiz de ezberledi¤i bu ayetleri onunla birlikte olan
vahiy kâtiplerine yazd›r›yordu. Her ayetin hangi surede olaca¤›n›
iflaret ediyordu. Bir yandan da sahabe taraf›ndan Hz. Peygam-
ber’in (sav) koydu¤u bu tertibe göre ayetler ezberleniyor ve oku-
nuyordu.

Kuran’›n yaz›lmas›n› iyi anlayabilmek için günümüzden 14 as›r
önceki flartlar› da göz önünde tutman›n önemli oldu¤unu düflünü-
yorum. Özellikle ‹slâm dinin ilk y›llar›nda ekonomik güç ve imkânlar
çok iyi de¤ildi. Yaz› için gerekli olan araçlar çok ilkel düzeydeydi.
Bunun yan›nda gerekli araçlara da ulaflmak çok zordu. Kuran ayet-
leri çok ilkel yaz› gereçleriyle deri, kemik, tafl parçalar›, ba¤›rsak,
hurma yapraklar›n›n üzerine yaz›l›p peygamberimizin evinde koru-
nuyordu. 

Ayr›ca Arap yaz›s› çok geliflmifl durumda de¤ildi. Harekelen-
dirme ve harflerden bulunan noktalar yaz›da kullan›lm›yordu. Örne-
¤in ‘Be’ harfi ile ‘Te’ harfini ay›ran noktalar bu dönemde henüz kul-
lan›lm›yordu. Bu harfler yaz›n›n ak›fl›na göre ne oldu¤u tayin edilip
ona göre okunuyordu. Bu nedenle Arapçan›n okunmas› ve yaz›lma-
s› çok zordu. 

‹lk Derleme Çal›flmas›:
Peygamberimiz döneminde Kuran hâlâ vahyedildi¤i için kitap

olarak henüz derlenmemiflti. Fakat haf›zlar taraf›ndan s›ra ile oku-
nuyor ve her gelen yeni vahiy, Kuran’da Peygamberimizin (sav) ifla-
ret etti¤i sureye konuluyordu. Peygamberimiz vefat etti¤inde Kuran
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bunun sebebi ‹slâm’dan kaynaklanan dinamikler de¤il, ‹slâm’a ra¤-
men ortaya ç›kan tutuculuktur.

Bat›n›n günümüzde ileri gitmesinin dini nedenlerden olmad›-
¤›n› ortaya koyan bir di¤er argüman da, yine geliflmifl bat› ile ayn›
dine ait olan ço¤u ülkenin de göreceli olarak geri kalm›fl olmas›d›r.
Bugün Afrika’da bulunan birçok H›ristiyan ülke sömürü kaynakl›
geri kalm›fll›¤› en ac› flekilde yaflmaktad›r. Hastal›k ve açl›¤›n pençe-
sinde bir hayat süren bu insanlar›n mahkûm olduklar› hayat›n ne-
deni dinleri de¤ildir. Onlar da geliflmifl bat› ile ayn› dine hatta mez-
hebe sahip olmas›na ra¤men, kaynaklar›n›n ve insanlar›n›n yüzy›l-
lard›r ya¤malanmas›ndan dolay› yoksulluk içinde yaflamaya mah-
kûm edilmifllerdir. Benzer flekilde Güney Amerika’y› örnek verebili-
riz. Bugün hemen hemen tamam›na yak›n› Katolik olan insanlar›n
oluflturdu¤u fiili, Paraguay, Uruguay, Arjantin gibi Güney Amerika
ülkeleri yine ekonomik aç›dan geri kalm›fll›k içindedir. Ayn› flekilde
So¤uk Savafl y›llar›ndan demir perde ülkesi olarak an›lan birçok Av-
rupa ülkesi de benzer durumdad›r. Bu ve benzeri örnekler Müslü-
manlar›n geri kalmas›n›n nedeninin din olmad›¤›n› ve bat›n›n da ge-
liflmesinin temelindeki motivasyonun yine dinden kaynaklanmad›¤›-
n› ortaya koymaktad›r.

Kuran’›n Asl› Yak›ld› m›?
Bu dikkat çekici bafll›¤a Kuran’a karfl› sald›r›lar›n yap›ld›¤› ate-

ist sitelerde çok fazla rastlanmaktad›r. Bu bafll›k kullan›lan yaz›larda
genelde tarihi baz› olaylar çarp›t›larak, konu sapt›r›lmakta, insanla-
r›n Kuran’a bak›fl›nda kuflkular oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu
sinsi yaklafl›m›n, tarihi gerçeklerin objektif olarak de¤erlendirilme-
siyle bofla ç›kaca¤› aç›kt›r.

Bu yaz›da sizlere Kuran’›n derlenmesi ve günümüze kadar na-
s›l geldi¤ini anlatmaya çal›flaca¤›m. Bu süreç içinde yaflanan olay-
lar›n, ön yarg›l› ateistler taraf›ndan nas›l çarp›t›ld›¤›na de¤inmeye
çal›flaca¤›m. 

KKuurraann’’››nn  VVaahhyyeeddiillmmeessii  vvee  YYaazz››llmmaass››::  Vahiy kelimesi gizli ko-
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man bu sefer de zaten ilkel bir yaz› durumunda olan Arapçada ya-
z›larda farkl›l›klar oluflmaya bafllad›. Tükçedeki örne¤e dönersek.
“Kardefltir” kelimesini baflka Arap kabileleri lehçelerinden dolay›
yaz›da da farkl› yazd›lar. Kiflisel gayretlerle yaz›lm›fl olan Kuran’lar
hem metotsuz olarak toplanm›fl ve içinde birçok imla hatas› ve kifli-
sel yorumlar bar›nd›r›yordu. Baz›lar›nda Kuran d›fl›nda peygamberi-
mize ait sözler de yaz›lmaya çal›fl›lm›flt›. Bunun ilerde sorun yarata-
bilece¤ini gören Osman harekete geçerek, bu farkl›l›klar› ortadan
kald›rmaya karar verdi. Bir komisyon kurularak Kuran Peygamberi-
mizin (sav) lehçesi olan Kureyfl lehçesinde Ebu Bekir döneminde to-
parlanm›fl olan metinlerden, okunufl s›ras›na göre derlendi.

Bundan sonra okuma farkl›l›klar›n› ortadan kald›rmak ve
Müslümanlar› tek bir okuyufl etraf›ndan birlefltirmek için bütün flah-
si Mushaflar›n ve Kuran parçalar›n›n yak›lmas›na karar verildi. Bu
dönemde devlet çok büyümüfl ve ekonomik imkânlar daha çok art-
m›flt›. Daha önceden imkâns›zl›klar içinde deri, kemik, tafla yaz›lm›fl
ve zaman içinde sürekli okundu¤u için y›pranm›flt›. Kuran çok daha
iyi imkânlarla ve geliflmifl bir yaz› tekni¤i ile Kureyfl lehçesinde kâ¤›-
da yaz›lm›flt›. Art›k eski ve y›pranm›fl nüshalara da ihtiyaç kalmam›fl-
t›. Bunlar da ortadan kald›r›ld›. 

Böylece Kureyfl lehçesinde yaz›lm›fl olan tek nüsha kald›. Gü-
nümüzde tüm ‹slâm dünyas›nda kullan›lan nüsha da bunun kopya-
s›d›r. Günümüzde birbirinden farkl› düflünen, hatta birbirine düfl-
man dahi olan onlarca Müslüman grup, mezhep, tarikat ya da dü-
flünce ekolü vard›r. Bu gruplar›n hiçbirisinde ayr›l›k sebebi Kuran’›n
metni hakk›nda de¤ildir. fiii ya da Sünni olsun hepsi ayn› Kuran’a
iman eder. Farkl›l›klar Kuran d›fl›nda baz› hadisleri insanlar›n kaynak
olarak kabul etmesinden kaynaklan›r.

Sonuçta Kuran’›n asl›n›n yak›lmas› olay› k›saca budur. Ateist id-
dialarda oldu¤u gibi ortada flüphe uyand›racak hiçbir durum yoktur.
Allah Kuran’›n Allah kat›ndan oldu¤una delil olarak içinde hiçbir çe-
liflki olmamas›n› göstermektedir. Bu kitapta da as›l bu gerçe¤i vurgu-
lamaya çal›fl›yoruz. E¤er Kuran Rabbimizin kat›ndan gelmeseydi, ilahi
bir bilginin eseri olmasayd›, içinde birçok çeliflki bulunurdu. 
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birçok haf›z taraf›ndan ezbere okunur durumdayd› ve vahiy tümüy-
le yaz›l› kay›t alt›na al›nm›flt›.

Ebu Bekir dönemindeki ‘Yemame’ savafl›nda birçok sahabe-
nin flehit düflmesi ve bunlardan baz›lar›n›n Kuran haf›z› olmas›, ha-
f›zlar›n azalmas›na sebep oldu. Bunun için Hz. Ömer’in teklifi do¤-
rultusunda Ebu Bekir taraf›ndan Kuran’›n tümünün tek bir nüsha
halinde toplanmas›na karar verildi. Zeyd ‹bn Sabit taraf›ndan sure-
lerin tertibi göz önünde bulundurulmadan tüm yaz›l› ayetler topla-
t›ld›. Toplanan bu ayetler dönemin imkânlar›na uygun ka¤›t yaprak-
lar üzerine yaz›lm›flt›. Zeyd’in derledi¤i bu Kuran, Hz. Ebu Bekir’in
korumas›nda kalm›fl, onun flehit edilmesinden sonra Hz. Ömer’e
geçmifl, onun vefat edilmesinden sonra ise k›z› Haysa’ya intikal et-
mifltir. 

‹kinci Derleme:
Osman’›n halifeli¤i s›ras›nda ‹slâm devletinin s›n›rlar› çok ge-

niflledi. Farkl› Arap kabilelileri ‹slâm’› kabul etmelerinin yan›nda
farkl› ›rklardan insanlar da ‹slâm dinini seçiyorlard›. Ana dilleri fark-
l› olan insanlar›n Kuran’› okuyufllar› do¤al olarak farkl› olacakt›. Ay-
n› flekilde farkl› Arap kabileleri aras›nda da günümüzdeki Araplar
aras›nda oldu¤u gibi derin lehçe farkl›l›klar› vard›. Bu nedenle gerek
bu farkl› Arap kabileleri ve gerekse farkl› milletlerin Kuran okuyufl-
lar› aras›nda farkl›l›klar olufltu. Bu okuyufl farkl›l›klar› anlaflmazl›kla-
ra ve tart›flmalara yol açmaya bafllam›flt›. Hatta bu tart›flmalar grup-
laflmalara ve insanlar›n bu farkl›l›klardan dolay› birbirlerini tekfirlik-
le suçlamalar›na kadar ulaflt›. Bu durumu anlamak için Türkçeden
örnek vermek gerekirse; “Her Müslüman kardefltir” ayetini do¤u fli-
vesiyle konuflan bir kifli ile ‹stanbul flivesi ile konuflan kifli farkl› telaf-
fuz edecektir. ‹stanbul lehçesiyle ‘kardefltir’ ifadesini do¤u lehçesiy-
le konuflan bir kifli ‘Gardafld›r’ diye telaffuz edebilir. Burada bir an-
lam farkl›¤› yokken, okunufl, farkl›l›¤› oluflmaktad›r. 

Arapçada farkl› lehçeler aras›nda Türkçeye göre çok daha bü-
yük farkl›l›klar vard›r. Bu yüzden anlam olarak ayn› olsa da, farkl›
okunufllar ortaya ç›kt›. Bu okunufllar› insanlar yaz›ya geçirdi¤i za-
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fifiuu  hhaallddee,,  ssaannaa  vvaahhyyeeddiilleennee  ss››mmss››kk››--ttuuttuunn;;  ççüünnkküü  sseenn  ddoossddoo¤¤rruu
bbiirr  yyooll  üüzzeerriinnddeessiinn..  VVee  flflüüpphheessiizz  oo  ((KKuurraann)),,  sseenniinn  vvee  kkaavvmmiinn  iiççiinn
ggeerrççeekktteenn  bbiirr  zziikkiirrddiirr..  SSiizz  ((oonnddaann))  ssoorruullaaccaakkss››nn››zz..  (Zuhruf Sure-
si, 43–44)

Sonraki bölümümüzde Kuran’da geçen bilimsel mucizeler üze-
rinde duraca¤›z. Kuran’›n Yüce Rabbimiz kat›ndan oldu¤unu ortaya
koyan di¤er kan›tlar da ancak günümüz bilimiyle ortaya ç›kan ger-
çeklerin, yüzlerce y›l öncesinde Kuran’da bildirilmifl olmas›d›r. 

Kuran’da 5 bilinemeyen konusu var m›? 
Lokman Suresinde geçen bir ayet ve bu konuda rivayet edilen

bir hadise dayanarak 5 konunun kesinlikle bilinemeyece¤i söylen-
mektedir. Fakat günümüzdeki teknolojik geliflmelerin ›fl›¤›nda bili-
nemeyece¤i iddia edilen konulardan baz›lar›n›n bilindi¤i ortaya ç›k-
maktad›r. Hatal› yorumlarla yola ç›k›ld›¤›nda bilim ve Kuran ayetle-
ri aras›nda bir çeliflki varm›fl gibi zannedilebilir. 

‹lk baflta bu iddian›n kayna¤› olan hadisi ve ayeti görelim son-
ra da iddiay› de¤erlendirelim: 

Bu iddiaya temel olan bir rivayet bulunmaktad›r. Buna göre
bir bedevi peygambere gelerek 5 konuyu sorar. Bu sorular flunlar-
d›r: “K›yamet ne zaman kopacak?”, “Ne zaman ya¤mur ya¤a-
cak?”, “Kar›m ne zaman do¤uracak?”, “Nerede ölece¤im?” ve
“Yar›n ne kazanaca¤›m?”. Hadislere göre Lokman suresinin 31
ayeti bu sorular üzerine indirilmifltir. Ve baz› geleneksel müfessirler
ayette bu 5 sorunun cevab›n›n kimse taraf›ndan bilinemeyece¤i
söylenmektedir. 

Fakat günümüzde Anne rahminde olan cenin teknolojik im-
kânlarla bilinmektedir ya da ya¤murun ne zaman ya¤aca¤› bilim
adamlar› taraf›ndan tespit edilebilmektedir. 

Peygamberimize ithaf edilen hadise dayanarak yorum yap›lan
müfessirlerin yorumuna göre Kuran bunlar›n bilinemeyece¤ini söy-
lemektedir. 

Lokman suresindeki ayet dikkatli okundu¤unda durumun çok
farkl› oldu¤u görülecektir. Lokman Suresindeki ayet flöyledir:
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Bunun d›fl›nda içinde bar›nd›rd›¤› bilimsel ayetler ve matema-
tiksel sistem ve kelime tekrarlar› Kuran’›n günümüzden 14 as›rdan
fazla bir süre önce Arap çöllerinde yaflam›fl olan bir insan›n sözleri
olamayaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Kurandaki bilimsel ayet-
leri bir sonraki bölümde okuyabilirsiniz. 

Kuran Rabbimizin sözleridir. Kendi yolunu insanlara göster-
mek için bir hidayet rehberi olarak gönderilmifltir. Hesap günü gel-
di¤inde biz ondan sorulaca¤›z. 

Kuran Çeliflki ‹çermeyen Bir Kitapt›r
Bu bölümde Kuran’da çeliflki oldu¤u iddialar›na k›saca cevap

vermeye çal›flt›k. Örneklerde de görüldü¤ü gibi çeliflki olarak göste-
rilmeye çal›fl›lan tüm iddialarda, hiçbir çeliflki yoktur. Bu Kuran’›n
ilahi kitap olmas›n›n bir özelli¤idir. ‹nkâr edenler bu tarz iddialarda
bulunmaya çal›flsalar da, ayetler üzerinde biraz düflünüldü¤ünde ya
da biraz araflt›rma yap›ld›¤›nda gerçek ortaya ç›kmaktad›r. Ulafl›l-
mak istenen hedef, insanlar›n kafas›nda soru iflaretleri oluflturmak-
t›r. Özellikle Kuran hakk›nda fazla bilgisi olmayan insanlar hedef
al›nmaya çal›fl›lmakta, basit kelime ve mant›k oyunlar›yla gerçekte
olmayan sonuçlara ulafl›lmak istenmektedir. Fakat bu gayretler bo-
flunad›r. Kuran Allah kat›ndan gelmifl bir kitapt›r. ‹çinde çeliflki yok-
tur. Sahip oldu¤u mucizevî ayetler ile gerçe¤i bildiren Yüce Allah’›n
sözleridir. Kuran 1400 y›ldan fazla bir süredir insanlar için bir hida-
yet rehberi olmufltur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. 

Allah vahyetti¤i kitab› ile insanlara kendisini tan›tm›fl, insanla-
r›n f›trat›na en uygun yaflam biçimini bildirmifltir. ‹nsan, Allah’a kar-
fl› sorumludur. ‹nsanlar›n yapmas› gereken ise, Rablerinin bu ça¤r›-
s›na kulak verip, O’na yönelmeleridir. Ayetin ifadesi ile ““hheerr  nneeffiiss
ööllüümmüü  ttaadd››cc››dd››rr””. Her canl› gibi bizler de bir gün ölece¤iz. Hesap
günü geldi¤inde ise, Kuran ile hesaba çekilece¤iz. Geri dönüflü
mümkün olmayan o günde insanlar› kurtaracak olan ise, bu dün-
yada yarat›l›fl amac›na uygun yaflamas›d›r. ‹flte Kuran da bizlere bu
amac› anlatmaktad›r. 
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Kurandaki Bilimsel Ayetler
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““KK››yyaammeettiinn  nnee  zzaammaann  ggeelleeccee¤¤ii  hhaakkkk››nnddaa  bbiillggii  AAllllaahh’’››nn  yyaann››nnddaa--
dd››rr..  YYaa¤¤mmuurruu  OO  yyaa¤¤dd››rr››rr,,  RRaahhiimmlleerrddee  oollaann››  bbiilliirr..  HHiiçç  kkiimmssee  yyaarr››nn
nnee  kkaazzaannaaccaa¤¤››nn››  bbiillmmeezz,,  hhiiçç  kkiimmssee  hhaannggii  yyeerrddee  öölleeccee¤¤iinnii  ddee  bbiill--
mmeezz......  fifiüüpphheessiizz  AAllllaahh  hheerr  flfleeyyii  bbiilliirr,,  hheerr  flfleeyyddeenn  hhaabbeerrddaarrdd››rr..””
(Lokman Suresi, 31)

Ayete göre K›yametin bilgisi Allah kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤-
d›ran Allah’t›r, ama ayette ne zaman ya¤aca¤› bilinmez gibi bir an-
lat›m yoktur. Kuran’da bildirilmeyen bir konu uydurma ya da yanl›fl
anlafl›lan hadislerin etkisinde, ayetlerde bildiriliyormufl gibi yorum-
lanmaktad›r. Yine ayn› flekilde ayette rahimlerde olan› Allah’›n bile-
ce¤i aç›klanmaktad›r. Fakat baflka kimse bilemez diye bir anlat›m
ayette yoktur. Anne karn›ndaki çocu¤un durumu, cinsiyeti, DNA
tahlilleriyle genetik yap›s›, tafl›d›¤› genetik hastal›klar vs. her fley bi-
linebilmektedir. Ayette bunlar›n bilinemeyece¤i gibi bir ifade yok-
tur. Ayettin devam›nda bilinemeyecek iki fley belirtilmektedir. Bun-
lar yar›n ne kazanaca¤›m›z ve nerede ölece¤imiz konusudur. 

Dolay›s›yla Kuran’a yönelik bir elefltiri yap›l›rken, geleneksel
yorumlara ba¤l› kalarak de¤il, Kuran metnine bakarak elefltiri yap›l-
mas› do¤ru olacakt›r. Böyle yap›ld›¤›nda iddia edilen çeliflkinin, bir
çeliflki olmad›¤› sadece yanl›fl bir yorumun ürünü oldu¤u anlafl›la-
cakt›r. 
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Bat› dünyas›nda din ve bilim aras›ndaki tart›flmalar oldukça
sanc›l› ve kanl› geçmifltir. Ayd›nlanma süreci boyunca yaflanan olay-
lar, kilisenin otoritesine karfl› geliflen hareket birçok insan›n ölümüy-
le sonuçlanm›flt›r. Bugün bat› dünyas›nda bu tart›flman›n travmala-
r› hâlâ görülmektedir. H›ristiyanl›k dinine karfl› son derece güçlü ve
tepkili çevreler vard›r. Bu tepkinin bir sonucu olarak, ateist düflün-
ce bu ülkelerde gittikçe yay›lmaktad›r. 

‹slâm dünyas›nda bat›da oldu¤u gibi din-bilim tart›flmas› ya-
flanmam›flt›r. Yapay olarak bat›daki tart›flman›n benzeri birtak›m
tart›flmalar ülkemize tafl›nmaya çal›fl›lsa da bu yaklafl›m baflar›l› ol-
mam›flt›r. Bunun sebebi Kuran’da gizlidir. Kuran’da bilim d›fl› veya
karfl›t› hiçbir fikir vaaz edilmez. Aksine Kuran ayetlerinde onlarca
yerde, Allah insanlar› düflünmeye, akletmeye, araflt›rmaya davet
eder. 

Bu nedenle ‹slâm dinine ve Kuran’a getirilen elefltiriler ince-
lendi¤inde ya bunlar›n ‹slâm dini ile bir ilgisinin olmad›¤› sadece ba-
t›da yaflanan tart›flman›n bir kopyas› oldu¤u; ya da din san›lan, Ku-
ran d›fl› hurafelerin elefltirildi¤i görülecektir. 

Ayetler dikkatli bir flekilde okundu¤unda içlerinde ancak gü-
nümüz bilimi ile bilinebilecek birçok gerçe¤in sakl› oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Ve bu gerçekler vahyin geliflinden yüzlerce y›l sonra bilim-
sel geliflmelerle anlafl›labilmifltir. Bu bölümde, ancak son yüzy›lda
ortaya ç›km›fl bilgilerle bilinebilecek gerçeklerin Kuran ayetlerinde
nas›l geçti¤ini görece¤iz. Kuran’da bilimsel bu gerçekleri insanlara
aktar›l›rken, hiçbir hurafe ya da bilimd›fl› yanl›fl bilgiye yer verme-
mifltir. Yani Kuran’›n vahyedildi¤i ça¤da inan›lan bilimd›fl› hurafele-
rin hiçbiri, Kuran içinde yer almam›flt›r. 
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vard›r. Yarat›lmad›¤› için bir yarat›c›ya da ihtiyaç yok-
tur. Ateist filozoflardan Georges Politzer Felsefenin
Bafllang›ç ‹lkeleri kitab›nda bunu flöyle belirtir: 

Evren yarat›lm›fl bir fley de¤ildir. E¤er yarat›lm›fl
olsayd›, o takdirde Evren’in Tanr› taraf›ndan
belli bir anda yarat›lm›fl olmas› ve Evren’in yok-
tan var edilmifl olmas› gerekirdi. Yarat›l›fl› kabul
edebilmek için her fleyden önce Evren’in var ol-
mad›¤› bir an›n varl›¤›n›, sonra da hiçlikten
(yokluktan) bir fleyin ç›km›fl oldu¤unu kabul et-
mek gerekir.

20. yüzy›l›n ortalar›na kadar da bu iddia bilim dünyas›nda ve
özellikle de ateist çevrelerde hâkim bir görüfl olmufltur. Bu görüflün
aksine, günümüzden 14 as›r önce vahyedilen Kuran, Evren’in son-
suzdan beri geldi¤i düflüncesini reddetmifltir. Allah, tüm Evren’in
yokluktan yarat›ld›¤›n› insanlara Bakara Suresi’nde flöyle ifade et-
mektedir:

OO  ((AAllllaahh))  EEvvrreenn’’ii  ((GGöökklleerrii))  vvee  yyeerryyüüzzüünnüü  yyookkttaann  yyaarraattaanndd››rr  ((bbee--
ddeeaa))..  OO,,  bbiirr  iiflfliinn  oollmmaass››nnaa  kkaarraarr  vveerriirrssee  yyaallnn››zzccaa  ““OOll””  ddeerr,,  oo  ddaa
hheemmeenn  oolluuvveerriirr..  (Bakara Suresi, 117)

Bu ayette geçen ‘bedea’ kelimesinin özel bir anlam› vard›r.
Sözlükte bu kelimenin karfl›l›¤› söyle ifade edilmektedir: “Bedea:
Geçmiflte bir örne¤i olmaks›z›n (yoktan) ihdas ve icad eden” (Doç.
Dr. Mahmut Çanga, Kur’an-› Kerim Lügat›, Timafl Yay›nlar›, 1999,
sf. 78) Yani Allah, Kuran’da Evren’in bir fleyden dönüfltürülerek de-
¤il, örne¤i olmaks›z›n yoktan yarat›ld›¤›n› ifade etmektedir. 

Bakara Suresi’nde bildirilen bu gerçek, modern bilimin ulaflt›-
¤› sonuçlarla tam bir paralellik göstermektedir. Bilim bize tüm Ev-
ren’in büyük bir patlama ile yoktan yarat›ld›¤›n› ortaya koymakta-
d›r. Big Bang ad› verilen bu teoriye göre Evren günümüzden yakla-
fl›k 15 milyar y›l önce tekil bir noktan›n patlamas›yla hiçlikten yara-
t›lm›flt›r. ‹lk patlamadan Planck Zaman denen ve saniyenin 10-43’ü
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Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Bir hidayet kitab›d›r. Fakat tüm
Evren’i yaratan ve onun bilgisine sahip olan Allah, bu bilgilerin bir
k›sm›na da Kuran’da yer vermifltir. Biyolojiden, gök bilimine; jeolo-
jiden, tarihsel gerçeklere kadar birçok gerçek Kuran’da insanlara
sunulmufltur. 

Kuran Allah’›n sözüdür.
Göklerin yerin ve ikisinin ara-
s›nda bulunan her fleyin Rabbi
olan Allah bizlere bir hidayet
rehberi ve yol gösterici olarak
bu kitab› kulu Hz. Muham-
med’e (sav) vahyetmifltir. Ku-
ran’daki bilimsel mucizeleri
okurken her bölümde kendi-
nize flu soruyu lütfen sorun:
Bu sözler 14 as›r önce çölde
yaflam›fl, bilim ve teknolojiden
uzak bir insana ait olabilir mi?
Peygamberimiz (sav)  bizden
yüzy›llarca önce bu bilgilere
sahip olabilir mi? Bu ayetler
samimi bir flekilde de¤erlendirildi¤inde bunun imkâns›z oldu¤u ve
Kuran’›n Allah sözü oldu¤u anlafl›lacakt›r. 

Yoktan Var Edilme
Evren’in kökeni hakk›nda tarih boyunca felsefeciler ve bilim

adamlar› farkl› teoriler ortaya atm›fllard›r. En çok kabul gören teori
ise, materyalist dünya görüflünün bir ürünü olan; Evren’in sonsuz-
dan beri var oldu¤u düflüncesidir.

Allah’›n varl›¤›n› inkâr eden ateistler, maddenin sonsuzdan
beri var oldu¤unu, maddenin bafllang›c› bulunmad›¤›n›, var olan
her fleyin tesadüfler sonucunda olufltu¤unu iddia etmifller ve bu du-
ra¤an Evren modeline s›¤›nm›fllard›r. Bu görüfle göre madde hep
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Georges Polit-
zer’in “Felsefe-
nin bafllang›ç il-
keleri” isimli ki-
tab›

Kuran günümüzden 14 as›r önce hiçbir teknolo-
jik imkan›n olmad›¤› bir dönemde Hz. Muham-
med’e (sav) vahyedildi.



ortam de¤ildir. Planck Zaman›’ndan sonra ilk atom alt› parçac›klar
ortaya ç›km›fl, ard›ndan bunlar atomlar› atomlar bir araya gelerek
y›ld›z tozlar›n›, y›ld›zlar› ve gezegenleri oluflturmufltur. Bilim bize flu
anda var olan tüm maddenin tekillikten bafllad›¤›n› söyler. Her fley
bu tekillikten meydana gelmifltir. Göklerde ve yerde var olan herfley
bu tekillikte bir aradayken patlamayla birbirinden ayr›lm›flt›r. Ayet-
te iflte bu gerçek flöyle bildirilmektedir:

‹‹nnkkâârr  eeddeennlleerr,,  EEvvrreenn  ((ggöökklleerr))  vvee  yyeerr  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  bbiittiiflfliikk  iikkeenn  oonn--
llaarr››  aayy››rrdd››¤¤››mm››zz››,,  hheerr  ccaannll››yy››  ssuuddaann  yyaarraatttt››¤¤››mm››zz››  ggöörrmmüüyyoorrllaarr  mm››??
YYiinnee  ddee  oonnllaarr  iinnaannmmaayyaaccaakkllaarr  mm››?? (Enbiya Suresi, 30) 

Burada dikkat çeken bir nokta da, Rabbimizin, bu ayeti Ev-
ren’in bu tekillik-
ten yarat›larak
göklerin ve yerle-
rin birbirinden ay-
r›lmas›n› inkâr
edenlere bir örnek
olarak sunmufl ol-
mas›d›r. Çünkü
Big Bang ve Ev-
ren’in oluflumu in-
kârc› materyalist
felsefesini tümüyle çökertmektedir. 

Yüzy›llard›r materyalist düflüncenin dayana¤›; maddenin son-
suzdan beri var oldu¤u ve yarat›lmad›¤› düflüncesi, büyük patlama-
n›n ortaya konmas›yla tümüyle çökmüfltür. Madde ve zaman bir an-
da yarat›lm›flt›r. Maddenin ve zaman›n yarat›lm›fl olmas›n›n tabiî ki
baz› felsefi sonuçlar› olacakt›r. E¤er madde ve zaman bir anda olufl-
tuysa, zaman› ve maddeyi yaratan, maddeden ve zamandan müs-
ta¤ni olan bir yarat›c›n›n varl›¤› aç›kça ortaya ç›km›fl olmaktad›r. ‹fl-
te bu varl›k Kuran ayetleri arac›l›¤›yla kendisini bizlere tan›tan yüce
Allah’t›r. 
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kadar geçen süre, fizik ka-
nunlar›n›n geçerli olmad›¤›
fizik ötesi bir durumdur. Bu
süreden sonra madde ve fi-
zik kanunlar› oluflmufltur.
Planck Zaman›’ndan ve bü-
yük patlamadan önce mad-
de ve mekân›n olmad›¤›,
hatta zaman›n da olmad›¤›,
hiçlik ortam›ndan mekân,
zaman ve madde yarat›lm›fl-
t›r. 

Big Bang’in ortaya
koydu¤u gerçekler karfl›s›n-
da materyalist bilim adam-
lar› oldukça çaresiz kalm›fl-
lard›r. Kendisi de bir agnos-
tik olan gökbilimci Robert Jastrow, God ve Astronomers isimli kita-
b›nda flöyle söylemektedir:

Akl›n gücüne inanc›yla yaflam›fl olan bilim adam› için hikâye kö-
tü bir rüya ile biter. O cahillik da¤lar›na t›rman›r; zirveyi ele ge-
çirmek üzeredir; son kayaya tutunarak kendini yukar› çekti¤in-
de orada yüzy›llard›r oturmakta olan bir grup din adam› tara-
f›ndan selamlan›r. (Robert Jastrow, God and the Astromers, s.
250)

Robert Jastrow’un da belirtti¤i gibi Evren’in yarat›lmas›yla ilgi-
li bu gerçek, dinler ve özellikle de Allah’›n vahyi olan Kuran’da yüz-
lerce y›ld›r insanlara bildirilmektedir. 

Tekillikten Evren’e
Yukar›da da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z gibi Evren tekil bir nokta-

dan Big Bang ad› verilen bir patlama sonucunda ortaya ç›km›flt›r.
Planc Zaman›’nda, Evren öncesi, fiziksel olarak aç›klanabilecek bir
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Big bang ile tüm madde tekillikten yarat›l›p gökleri ve yeri olufl-
turdu. 

Evren hiçbir fley yokken büyük bir patlama ile mey-
dana geldi.



ren’in geniflleyece¤i veya darala-
ca¤› sonucuna ulaflm›flt›r. Bu
keflfin de¤erini anlay›p Evren’in
genifllemekte oldu¤unu ise aç›k-
ça, iddial› bir flekilde ilk savunan,
Belçikal› papaz ve bilim adam›
Georges Lemaitre olmufltur.
Demaitre, Evrenin genifllemesini
geri sard›¤›m›zda Evren’in tek
bir birleflimden patlayarak olufl-
tu¤unu, daha sonra da Evren’in
geniflledi¤ini ifade etmifltir.

Bu ortaya at›ld›¤› dönem-
de bilim adamlar›na o kadar ina-
n›lmaz gözükmüfltür ki, baflta,
kendi formüllerinden ulafl›lan
bu iddiaya Einstein bile inanma-
m›flt›r. Lemaitre’nin fizikten pek
anlamad›¤›n› söyleyerek, Evren’in sonsuz genifllikte ve de¤iflmez ol-
du¤unu belirtmifltir. 

1929 y›l›nda Amerikal› astronom Hubble, tüm bu kuramsal
tart›flmalar›n d›fl›nda, Mount Wilson gözlemevinde son derece ge-
liflmifl teleskopu ile gözlemler yapmaktad›r. Hubble tüm galaksilerin
birbirinden uzaklaflt›¤›n›, böylece Evren’in geniflledi¤ini gözlemsel
olarak da ispatlam›flt›r.

Evren’in Yok Oluflu (Big Crunch)
Kuran’da sadece Evren’in oluflumu hakk›nda bilgiler yoktur.

Evren’in sonu hakk›nda da baz› aç›klamalar bulunur. Enbiya Sure-
si’nde Yüce Allah flöyle buyurmaktad›r:

OO  ggüünn  EEvvrreenn’’ii  kkiittaabb››nn  ssaayyffaallaarr››nn››  kkaattllaarr  ggiibbii  ddüürreerriizz..  VVee  oonnuu  yyaa--
rraatt››ll››flflaa  iillkk  bbaaflflllaadd››¤¤››mm››zz  dduurruummaa  iiaaddee  eeddeerriizz..  BBuu,,  üüzzeerriimmiizzddeekkii  bbiirr
vvaaaattttiirr..  EEllbbeettttee,,  ggeerrççeekklleeflflttiirreeccee¤¤iizz..  (Enbiya Suresi, 104)
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Evren’in Genifllemesi
Evren’in ilk meydana gelmesi d›fl›nda, Evren’in flu anki duru-

mu da felsefecilerin konusu olmufltur. Yine bu konuda materyalist
düflüncenin etkisiyle genel kabul gören görüfl, “dura¤an Evren mo-
deli”dir. Hatta bu konuda bilim dünyas›nda o kadar büyük bir ön-
yarg› oluflmufltur ki, bu önyarg›n›n etkisiyle bilimsel hesaplamalar
sonucunda ulafl›lan gerçekler bile görmezlikten gelinmifltir. Ünlü fi-
zikçi Albert Einstein hesaplamalar› sonucunda Evren’in dura¤an de-
¤il geniflleyen bir Evren oldu¤u sonucuna ulaflsa da hesaplamalar›-
n› de¤ifltirmifl ve yapt›¤› bu de¤iflikli¤i “kariyerinin en büyük hata-
s›” olarak tan›mlam›flt›r. 20. yüzy›l›n ortalar›na kadar bilim dünyas›-
n›n durumu bu iken, 14 as›r önce çölde Arap toplumuna gönderil-
mifl olan Peygamberimize (sav) vahyedilen Kuran’da ise Evren hak-
k›nda çok önemli bir gerçek ifade edilmektedir:

VVee  EEvvrreenn’’ii  ((ggöö¤¤üü))  kkuuvvvveettiimmiizzllee  kkuurrdduukk,,  mmuuhhaakkkkaakk  kkii  oonnuu  ggeenniiflfl--
lleettmmeekktteeyyiizz..  (51 Zariyat Suresi 47)

Tarih boyunca Evren’in durumu hakk›nda birçok teori ortaya
at›lsa da bunlar›n hiçbirinde Kuran’da bildirildi¤i gibi Evren’in genifl-
lemekte oldu¤u düflüncesi yoktur. Evren’in geniflledi¤i düflüncesi
bilim adamlar› ve hatta felsefeciler taraf›ndan 20. yüzy›la gelene ka-
dar ifade edilmemifltir. Tarih boyunca Evren’in genifllemesi hakk›n-
da böyle hiçbir iddia dahi yokken, Kuran’da, Einstein’›n bile gör-
mezlikten gelmeye çal›flt›¤›
bu gerçek tüm insanlara yüz-
y›llard›r ifade edilmektedir. 

Vahiy ile bildirilmifl olan
bu gerçe¤e, bilim adamlar›
belli bir süreç içinde ulaflabil-
mifllerdir. 1922 y›l›nda Einste-
in’›n formüllerinden yola ç›-
kan Rus fizikçi Alexander Fri-
edmann en ufak bir etkide Ev-
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Ayn› zamanda bir din adam› olan Georges
Lemaitre evrenin genifllemekte oldu¤unu
aç›kça dile getiren ilk bilim adam› oldu. 

Evren fliflen bir balon gibi sürekli genifllemekte
ve gök yüzündeki tüm cisimler birbirinden uza-
klaflmaktad›r.



Trigger an Early Demise of Our Universe”, Stanford Report, 25
Eylül 2002.)

Yeryüzünde var olan tüm canl›lar do¤ar, yaflar ve ölürler. Bu,
insanlar dâhil tüm canl› varl›klar› bekleyen sondur. Ayn› son cans›z
maddeler için de geçerlidir. Y›ld›zlar, y›ld›z sistemleri, galaksiler de
do¤ar yaflar ve ölürler. Bu, içinde yaflad›¤›m›z Evren’i de bekleyen
sondur. Evren’imiz yokluktan var olmufltur ve flu anda yaflam›n› sür-
dürmektedir. Zaman› geldi¤inde o da yok olacakt›r. 

Yörüngeler
Kuran’da Evren hakk›nda verilen bilgilerden birisi de yörünge-

ler hakk›ndad›r. Zariyat Suresi’nin 7. ayetinde flöyle bildirilmektedir. 

ÖÖzzeennllee  oolluuflflttuurruullmmuuflfl  yyoollllaarraa  ((yyöörrüünnggeelleerree))  ssaahhiipp  EEvvrreenn’’ee  ((ggöö¤¤ee))
aanndd  oollssuunn.. (Zariyat Suresi, 7) 

‹nsan, Evren’i
ç›plak gözle göz-
lemledi¤inde say›-
s›z y›ld›zla karfl› kar-
fl›ya oldu¤unu he-
men fark eder. Gö-
rünür Evren’de or-
talama 200 milyar
civar›nda galaksi
oldu¤u düflünül-
mektedir. Her ga-
lakside de yine ortalama 200 milyar y›ld›z oldu¤u öngörülmektedir.
Bir insan taraf›ndan say›lamayacak kadar çok olan y›ld›zlar›n ortak
özellikleri, hepsinin bir yörüngesinin olmas› ve bu yörüngede ak›p
gitmeleridir. Sadece y›ld›zlar de¤il y›ld›zlar›n oluflturdu¤u y›ld›z kü-
meleri ve onlar›n oluflturdu¤u galaksilerin de belli yörüngeleri var-
d›r. Bu yörüngelerin ç›plak gözle tespit edilmesi imkâns›zd›r. Ancak
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Ayetin ifadesi ile Evren’, t›pk› ilk yarat›ld›¤› hale geri dönecek-
tir. Yani Evren yokluktan yarat›lm›flt›r ve ve yoklu¤a gidecektir. Bi-
lim adamlar›n›n da Evren’i bekleyen son hakk›nda yapt›¤› araflt›rma-
lar, ayn› sonucu vermektedir. Big Bang ad› verilen büyük bir patla-
mayla bafllayan Evren Big Crunch denilen bir çöküflle içine çökerek
bafllad›¤› tekilli¤e geri dönecektir. 

Evren’in bu flekilde kapanmas› astronomide ‘kapal› Evren mo-
deli’ olarak bilinmektedir. Evren, ilk patlaman›n etkisiyle geniflleme-
ye devam etmektedir. Bu genifllemeyi frenleyen kuvvet ise kütleler
aras›ndaki çekim kuvvetidir. 

Havaya f›rlat›lan bir ci-
sim ilk f›rlatman›n etkisiyle
bir süre yükselse de, bu
yükselmesinin h›z› zamanla
orant›l› olarak yavafllar ve
bir süre sonra durur. Dünya
kütlesinin çekimine dayana-
maz. Daha sonra bu süreç
geriye ifller ve yere do¤ru
düfler. Evren’de de ilk patla-
man›n etkisiyle sürekli birbi-
rinden uzaklaflan maddeler
kritik bir uzakl›¤a ve h›za
geldi¤inde duracak ve küt-
lesel çekim kuvveti nedeniyle tekrar geri dönecektir.Bafllang›çtaki
tekilli¤e kadar büzülecek ve Evren yok olacakt›r. Fizik profesörleri;
Renata Kallosh ve Andrei Linde, Evren’i bekleyen sonu flöyle ifade
etmektedir:

Evren’in ak›beti, küçülmeye ve yok olmaya do¤ru gidiyor. Gör-
dü¤ümüz ve daha uzaklardaki göremedi¤imiz her fley, bir pro-
tondan bile küçük bir nokta fleklinde küçülecek. Sanki kara de-
lik içindeymiflsiniz gibi... Kara enerjinin en iyi tarifinin flu aç›kla-
ma oldu¤unu bulduk: Aflama aflama negatif hale gelen bu ka-
ra enerji, Evren’in dengesinin de¤iflmesine sebep olacak ve bü-
zülüp çökecek... (Mark Schwartz, ‘Cosmic ‘Big Crunch’ Could
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Gökyüzünde sadece günefl sistemindeki de¤il, evrendeki  tüm
gök cisimlerinin bir yörüngesi vard›r.

Evren’in  genifllemesi durdu¤unda, tersine döne-
cek ve tekrar içine kapanacakt›r. 



Evren amaçs›z bir flekilde tesadüfen oluflamayacak kadar mükem-
mel özelliklere sahiptir. Bilimin ortaya koydu¤u ve Furkan Suresi’nin
2. ayetinde belirtildi¤i gibi Evren’de bir düzen ve ölçü vard›r. Ev-
ren’de var olan tasar›mla ilgili belli bafll› örnekler k›saca incelendi-
¤inde durum daha net anlafl›lacakt›r. 

1) Evren’i meydana getiren patlama biraz daha fliddetli olsay-
d›, Evren’deki tüm madde da¤›l›rd›; e¤er patlama biraz daha yavafl
olsayd›, bütün madde hemen kapan›rd›. Her iki durumda da ne ga-
laksiler, ne y›ld›zlar, ne dünyam›z, ne de canl›lar oluflurdu. Patlama-
n›n galaksileri, y›ld›zlar›, Dünyam›z› ve canl›lar› oluflturacak flekilde
olmas›n›n olas›l›¤›, havaya at›lan bir kurflun kalemin sivri ucu üstün-
de durmas› kadar bile de¤ildir. 

2) Big Bang’in patlama an›nda, e¤er daha fazla madde olsay-
d› Evren hemen kapanacakt›. E¤er patlama an›nda madde daha az
olsayd› patlama galaksileri oluflturmadan maddeyi da¤›tabilirdi. Gö-
rülüyor ki Big Bang, hem fliddeti, hem madde oran›, hem de bun-
lar›n birbirine göre düzenlenmesiyle bilinçli bir tasar›m›n ürünüdür.

3) Big Bang’in bafllang›c›n›n çok yüksek s›cakl›kta olmas› sa-
yesinde atom-alt› dünyadaki oluflumlar gerçekleflmifltir. Böylece de
galaksilerden canl›lara kadar olan süreç mümkün olmufltur.

4) Evren’in bafllang›çtaki homojen yap›s› da galaksilerin olufl-
mas›n›n bir flart›d›r. Bafllang›ç homojenli¤indeki ufak bir azalma ga-
laksilerin oluflmas›na izin vermeyecek ve tüm maddenin kara delik-
lere dönüflmesi sonucunu do¤uracakt›. O zaman da biz var olama-
yacakt›k.

5) Evren’de entropi sürekli artmaktad›r. Bu ise Evren’deki bafl-
lang›ç an›nda çok düflük entropili bir bafllang›c›n olmas› gerekti¤i
anlam›n› tafl›r. Bu olas›l›¤›n gerçekleflmesi imkâns›zd›r. 

6) Big Bang’den sonra aç›¤a ç›kan protonlar ve anti-protonlar
birbirini yok eder. Canl›l›¤›n oluflabilmesi için proton say›s›n›n, anti-
protonlardan çok olmas› gerekiyordu ve öyle olmufltur.

7) Ayn› flekilde nötronlar ve anti-nötronlar birbirini yok eder.
Canl›l›¤›n oluflabilmesi için nötron say›s›, anti-nötronlardan çok ol-
mal›yd› ve öyle olmufltur.
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geliflmifl teleskoplar ve geliflmifl matematiksel hesaplamalar ile, bu
yörüngeler ortaya konmufltur. 

Kuran ise bizlere günümüzden yüzlerce y›l önce, bilimin gelifl-
medi¤i, teknolojik imkanlar›n olmad›¤›, ç›plak göz d›fl›nda hiçbir
araç olmadan gökyüzünün gözlenebildi¤i bir dönemde Evren’in sa-
hip oldu¤u düzenli yörüngelerden söz etmifltir. Bu yörüngeleri ya-
ratan ve bunun bilgisini elçisine vahyetti¤i kitab›yla insanlara duyu-
ran Allah ne yücedir! 

Evren’deki Düzen ve Denge
Kuranda Evren hakk›nda dikkat çekilen bir di¤er nokta ise bel-

li bir dengenin varl›¤›d›r. Furkan Suresi’nde Rabbimizin yarat›fl›nda-
ki düzen ve ölçü flöyle ifade edilmektedir. 

GGöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  mmüüllkküü  OO’’nnuunndduurr;;  ççooccuukk  eeddiinnmmeemmiiflflttiirr..  OO’’nnaa
mmüüllkküünnddee  oorrttaakk  yyookkttuurr,,  hheerr  flfleeyyii  yyaarraattmm››flfl,,  oonnaa  bbiirr  ddüüzzeenn  vveerr--
mmiiflfl,,  oonnuu  bbeellllii  bbiirr  ööllççüüyyllee  ttaakkddiirr  eettmmiiflflttiirr.. (Furkan Suresi, 2)

Evren büyük
bir patlama sonu-
cunda yarat›lm›fl-
t›r. Fakat bu pat-
lama gözlemle-
nen tüm patlama-
lardan ayr› bir
özelli¤e sahiptir.
Big Bang’in sonu-
cunda düzensizlik
de¤il Evren’in her
noktas›nda bir
düzen ortaya ç›k-
m›flt›r. 

Bilim dün-
yas› bugün Evren’deki bu düzen ve tasar›m› “‹‹nnssaannii  ‹‹llkkee” (Anthro-
pic Principle) kavramlar›yla ortaya koymaktad›r. ‹nsani ilkeye göre
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Büyük patlamadan sonra sürekli geniflleyen evrende, di¤er tüm
patlaman›n tersine muazzam bir düzen meydana geldi.



olsayd›, a¤›r elementleri oluflturacak y›ld›zlar oluflamayacakt›. Her
iki durumda da canl›l›k oluflamazd›.

18) Zay›f
nükleer kuvvet,
güçlü nükleer
kuvvet, elektro-
manyetik kuvvet
ve yerçekimi kuv-
veti belli kritik
de¤erler gözetile-
rek yarat›lmalar›
gerekti¤i gibi,
birbirlerine göre
uygun oranlarda
da yarat›lmalar›
gerekmektedir.
Bu hem galaksile-
rin ve y›ld›zlar›n, hem de tüm canl›lar›n var olabilmesi için gerekli
çok hassas bir dengedir.

19) Canl›l›¤›n oluflabilmesi için y›ld›zlar aras› mesafe belli bir
büyüklükte olmal›d›r. E¤er y›ld›zlar birbirlerine daha yak›n olsayd›
çekim gücünün fazlal›¤› gezegenlerin yörüngelerini bozacakt›. E¤er
y›ld›zlar birbirlerine daha uzak olsayd› süpernovalar taraf›ndan Ev-
ren’e saç›lan a¤›r atomlar çok genifl bir alana yay›lacakt› ve yaflam
için gerekli atomlar yeterli düzeyde olamayacakt›.

20) Hayat için gerekli atomlardan en önemli ikisi karbon ve
oksijendir. Bu atomlardan karbonun oksijen atomunun enerji sevi-
yesine olan oran› daha yüksek olsayd› canl›l›k için gerekli oksijen ye-
tersiz olurdu. E¤er mevcut oran daha düflük olsayd› canl›l›k için ge-
rekli karbon yetersiz olurdu.

21) Hayat için büyük önemi olan karbon ve oksijen atomlar›
birbirlerinin enerji seviyelerine ba¤l› olduklar› gibi, helyum atomu-
nun enerji seviyesine de ba¤l›d›rlar. Helyumun enerji seviyesi yüksek
olsayd› yaflam için gerekli karbon ve oksijen miktar› yetersiz olurdu,
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8) Elektronlar ve pozitronlar da birbirini yok eder. Canl›l›¤›n
oluflabilmesi için elektron say›s›, pozitronlardan çok olmal›yd› ve öy-
le olmufltur.

9) Kuarklar ve karfl› kuarklar da birbirini yok eder. Oysa yafla-
m›n varl›¤› kuarklar›n daha fazla olmas›na ba¤l›d›r ve kuarklar karfl›
kuarklardan daha çok olmufllard›r.

10) Evrende canl›l›¤›n oluflabilmesi için proton, nötron ve
elektronlar›n kendi anti-maddelerinden daha fazla olmalar› gerekti-
¤i gibi, birbirlerine göre belirlenmifl oranlarda yarat›lm›fl olmalar› da
gerekmektedir. Bu da canl›l›¤›n bir flart›d›r.

11) Evrende canl›l›¤›n oluflabilmesi için proton, nötron ve
elektronlar›n kütleleri de mevcut eflit flekilde olmal›d›r. Bu parçac›k-
lar›n mevcut kütleleri farkl› olsayd› yaflam için gerekli atomlar olu-
flamayacakt›.

12) Protonlar ve elektronlar çok farkl› kütlelerine karfl›n elek-
trik yükleriyle birbirlerini dengelerler. E¤er bu denge sa¤lanmasay-
d› canl›l›k için gerekli atomlar oluflamayacakt›. Elektronun elektrik
yükü biraz farkl› olsayd› y›ld›zlar oluflamazd›.

13) E¤er Evren’deki nötrino miktar› daha az olsayd› galaksiler
oluflamayacakt›. E¤er nötrino miktar› daha fazla olsayd› galaksiler çok
yo¤un olacakt›. Her iki durum da canl›l›¤›n oluflmas›n› engellerdi.

14) Güçlü nükleer kuvvet, çekirdekteki proton ve nötronlar›
bir arada tutar. Bu kuvvet biraz daha zay›f olsayd›, hidrojen d›fl›nda
hiçbir atom, dolay›s›yla canl›l›k oluflamazd›.

15) Zay›f nükleer kuvvet biraz daha güçlü olsayd›, Big Bang’de
çok fazla hidrojen helyuma dönüflürdü. E¤er bu kuvvet biraz daha
zay›f olsayd›, y›ld›zlardaki a¤›r elementlerin oluflumu olumsuz etki-
lenecekti ve canl›l›k oluflamayacakt›.

16) Elektromanyetik kuvvet daha fliddetli olsayd› kimyasal
ba¤lar›n oluflumunda sorun ç›kard›. E¤er daha zay›f olsayd› kimya-
sal ba¤lar›n oluflumu sorunlu olurdu ve canl›l›k için mutlak gerekli
olan karbon ve oksijen atomlar› yetersiz kal›rd›.

17) Çekim gücü daha kuvvetli olsayd›, tüm y›ld›zlar bu kuvve-
tin gücüne direnemeden karadeliklere dönüflürdü. E¤er daha zay›f
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Y›ld›zlar aras›ndaki mesafe gezegenlerin yörüngelerindeki düzen
için çok önemlidir.



atmosfer çok su kaybeder ve canl›l›k için elveriflli ortam kalmazd›.
27) Dünyam›z›n çevresindeki manyetik alan da çok özel ola-

rak ayarlanm›flt›r. E¤er bu manyetik alan daha güçlü olsayd›, Gü-
neflten gelen canl›l›k için yararl› ›fl›nlar› da engelleyebilirdi. E¤er bu
manyetik alan daha zay›f olsayd›, Günefl’ten gelen zararl› ›fl›nlar ya-
flam›n oluflmas›na olanak tan›mazd›.

28) Yeryüzünden yans›t›lan ›fl›k ile yeryüzüne çarpan ›fl›k da
belli bir oranda olmal›d›r. E¤er bu oran daha büyük olsayd› yeryüzü
buzullarla kaplan›rd›. E¤er bu oran daha küçük olsayd› sera etkisiy-
le afl›r› ›s›nan yeryüzü yaflama elveriflli olmazd›.

29) Yaflam için yer kabu¤unun kal›nl›¤› da önemlidir. Yer ka-
bu¤u daha kal›n olsayd›, atmosferden yer kabu¤una oksijen trans-
feriyle oksijen dengesi bozulurdu. Yer kabu¤u daha ince olsayd› yer
kabu¤unun her yerinden sürekli volkanlar f›flk›r›rd›. Bu ise hem ikli-
mi de¤ifltirir, hem de canl›l›¤› yok ederdi.

30) Atmosferdeki oksijen miktar› da yaflam için kritik bir de-
¤erde yarat›lm›flt›r. Bu de¤er e¤er yüksek olsayd›, yeryüzünde sü-
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e¤er helyumun enerji seviyesi düflük olsayd› yine yaflam için gerek-
li karbon ve oksijen miktar› yetersiz olacakt›.

22) Süpernova patlamalar›n›n uzakl›¤›, yak›nl›¤› ve s›kl›k dere-
cesi de canl›l›k için çok önemlidir. Örne¤in bu patlamalar çok yak›n
olsayd›, oluflacak radyasyon canl›l›¤› yok edebilirdi. E¤er bu patla-
malar çok uzak olsayd› canl›l›k için gerekli a¤›r atomlar yeterli sevi-
yede olmayacakt›.

23) Dünyam›zda canl›l›¤›n oluflabilmesi için galaksimizin belli
oranda maddeye sahip olmas› gerekmektedir. E¤er madde oran›
fazla olsayd› Güneflin yörüngesi de¤iflecekti. E¤er daha az madde
olsayd›, Güneflimiz gibi bir y›ld›z›n var olmas› mümkün olmayacak-
t›. Ayr›ca galaksimizin büyüklü¤ü, flekli ve baflka galaksilere uzakl›-
¤› da canl›l›¤›n oluflmas› için
çok önemlidir.

24) Jüpiter gezegeninin
büyüklü¤ü ve mesafesi de
Dünya’m›zdaki canl›l›¤› müm-
kün k›lan koflullardan biridir.
E¤er Jüpiter flu andaki yerinde
ve büyüklü¤ünde olmasayd›,
Dünya’m›z meteor ya¤murlar›-
na karfl› bu kadar güvenli ol-
mazd›. Ayr›ca mevcut yörün-
gemiz de de¤iflirdi. Bu iki du-
rum da canl›l›k için ayarlanm›fl
çok özel koflullar› bozard›.

25) Dünyam›z, Günefle
daha uzak olsayd›, yaflama ola-
nak tan›mayan so¤uk ve bu-
zullarla karfl› karfl›ya kal›rd›k. E¤er Günefl’e daha yak›n olsayd›k yer-
yüzündeki su buharlafl›r ve yaflam mümkün olmazd›.

26) Dünyam›z›n çekimi daha fazla olsayd›, amonyak ve metan
oran›n›n artmas› gibi durumlar yeryüzünün canl›l›¤a elveriflli bir or-
tam olmas›n› engellerdi. E¤er Dünyam›z›n çekimi daha az olsayd›
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Dünyam›z›n etraf›nda özel bir manyetik alan vard›r.

Jüpiter Dünya’m›z› büyük göktafllar›ndan ko-
rur. 



yumun eklenmesiyle karbon atomu oluflur. Bahsedilen atomlar›n
enerji seviyelerindeki ufak bir farkl›l›k karbon atomunun ve canl›l›¤›n
ortaya ç›k›fl›n› imkâns›zlaflt›r›rd›.

36) Tüm canl›lar, karbon atomunun di¤er elementlerle bile-
flikler yapmas› sayesinde var olmufllar-
d›r. Karbon, yaflam için gerekli olan bi-
leflikleri ancak dar bir s›cakl›k aral›¤›nda
gerçeklefltirebilir. Bu s›cakl›k aral›¤› ise
Dünya’n›n s›cakl›¤›yla tam uyumludur.
Oysa Evren’de y›ld›zlar›n içindeki mil-
yarlarca derece s›caktan mutlak s›f›r
olan -273 dereceye kadar genifl bir ara-
l›k mevcuttur.

37) Karbon atomunun oluflturdu-
¤u kovalent ba¤lar gibi zay›f ba¤lar da
ancak belli bir s›cakl›k aral›¤›nda ger-
çekleflebilirler. Bu s›cakl›k aral›¤› ise
Dünya’da var olan s›cakl›k aral›¤› ile
tam uyumludur. Zay›f ba¤lar gerçekleflmezse hiçbir canl› var ola-
mazd›.

38) Yaflam için bütün flartlar› yerine getiren Dünya’m›z›n, ya-
rat›lma zaman› da yaflama tam uygun olarak seçilmifltir. Dünya e¤er
daha önce yarat›lsayd› canl›l›k için gerekli a¤›r atomlar (karbon, ok-
sijen gibi) yeterli miktarda bulunmayacakt›. E¤er Dünya’m›z›n yara-
t›l›fl› daha sonraya kalsayd›, Günefl sistemimizi oluflturacak yo¤un-
lukta hammadde kalmam›fl olacakt›.

39) Canl›l›¤›n mümkün olabilmesinin flartlar›ndan biri de su-
yun belirli bir yüzey gerilimine sahip olmas›d›r. Bitkilerin suyu top-
raktan emmeleri ve en üst noktalar›na kadar iletebilmeleri bu geri-
limin tasarlanm›fl olmas› sayesindedir. Bu gerilim daha farkl› olsayd›
ne bitkilerden, ne de di¤er canl›lardan söz edebilirdik.

40) Suyun reaksiyon kabiliyeti de canl›l›¤›n di¤er flartlar›ndan
biridir. Su ne baz› asitler gibi parçalay›c› özellikler gösterir, ne de ar-
gon gibi hiçbir reaksiyona girmeden durur. Suyun ak›flkanl›k de¤e-
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rekli yang›nlar
ç›kard›. Bu de-
¤er e¤er alçak
olsayd› solu-
num yapmak
imkâns›z olur-
du.

31) At-
m o s f e r d e k i
karbondioksit
oran› da yafla-
m› mümkün
k›lacak bir de-
¤erde yarat›l-
m›flt›r. Karbondioksit daha fazla olsayd› sera etkisi oluflacakt›. E¤er
daha az olsayd› bitkilerin fotosentez yapmas› mümkün olmayacak-
t›.

32) Dünyam›zdaki ozon miktar› da çok kritik bir de¤erde ya-
rat›lm›flt›r. E¤er bu de¤er daha yüksek olsayd› yüzey s›cakl›¤› çok
düflerdi. E¤er bu de¤er daha düflük olsayd› hem yüzey s›cakl›¤› çok
yükselirdi, hem de yaflam› yok edecek flekilde ultraviyole ›fl›nlar› ar-
tard›.

33) Yaflam için atmosfer bas›nc›n›n da belli bir de¤erde olma-
s› gerekmektedir. E¤er atmosfer bas›nc› daha düflük olsayd›, buhar-
laflan su miktar› artacak ve bu sera etkisi oluflturacakt›, atmosferde-
ki su buhar› azalacak ve dünya çölleflecekti.

34) Atmosferdeki havan›n solunabilmesi için havan›n belli bir
bas›nçta, ak›flkanl›kta ve yo¤unlukta olmas› laz›md›r. Atmosferin
yo¤unlu¤unda ve ak›flkanl›¤›ndaki ufak bir de¤ifliklik nefes almam›-
z›n imkâns›z olmas›na sebep olabilirdi.

35) Canl›l›k için olmazsa olmaz flart olan karbon atomunun, y›l-
d›zlar›n içindeki oluflumu çok kritik de¤erler alt›nda meydana gelmek-
tedir. Bunun için iki helyum atomu birleflip 0.000000000000001 sa-
niye gibi k›sa bir süre berilyum atomuna dönüflürler ve üçüncü bir hel-
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Y›ld›zlarda karbon oluflumu çok
hassas dengeler sonucunda ancak
gerçekleflebilir. 

Atmosferdeki oksijen oran› biraz daha yüksek olsayd›, her yerde
kendili¤inden yang›nlar bafllard›.



GGeecceeyyii,,  ggüünnddüüzzüü,,  GGüünneeflfl’’ii
vvee  AAyy’’››  yyaarraattaann  OO’’dduurr;;  hheerr
bbiirrii  bbiirr  yyöörrüünnggeeddee  yyüüzzüüpp
ggiiddiiyyoorr.. (Enbiya Suresi,
33)

Günefl’in hareketiyle ilgili dik-
kat edilmesi gereken bir di¤er nok-
ta da Günefl’in hareketinin bir yöne
do¤ru olmas›d›r. Yasin Suresi’nde
flöyle ifade edilmektedir:

GGüünneeflfl  ddee  bbiirr  kkaarraarr  yyeerriinnee  ddoo¤¤rruu  aakk››pp  ggiittmmeekktteeddiirr..  BBuu  üüssttüünn  OOllaann
vvee  BBiilleenn’’iinn  ttaakkddiirriiddiirr.. (Yasin Suresi, 38)

Günefl gerçekten de ayette ifade edildi¤i gibi hareketini bir
yöne do¤ru yapmaktad›r. Günefl saatte 700.000 km’den daha bü-
yük bir h›zla Solar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›l-
d›z’›na do¤ru hareket etmektedir. Dünya’n›n hem kendi ekseni et-
raf›nda, hem Günefl’in etraf›nda dönerken, ayn› zamanda Günefl
sistemiyle beraber hareket etti¤i de unutulmamal›d›r.

Ay’›n Yörüngesi
Ay hakk›nda Kuran’da verilen bir detay ise onun yörüngesinin

flekli hakk›ndad›r. Yasin Suresi’nde bu konu flöyle geçmektedir:

AAyy’’aa  ddaa  bbiirr  ttaakk››mm  eevvrreelleerrllee  ööllççüü  bbiiççttiikk..  NNiitteekkiimm  oo  eesskkii  bbiirr  hhuurrmmaa
ddaall››  ggiibbii  ddöönneerr..  (Yasin Suresi, 39) 

Ay’›n hareketlerinin bir tak›m evreleri oldu¤u belirtilip, bu ha-
reketlerin eski bir hurma dal› gibi döndü¤ü belirtilmektedir. 

Bu ayetteki benzetmeyi anlamak için Ay’›n hareketine daha
yak›ndan bakmak ve eski hurma dal›n›n flekliyle karfl›laflt›rmak ge-
rekir. Ay, Dünya etraf›nda dairesel bir hareket yapmaktad›r. Ay ay-
n› zamanda Günefl’in etraf›nda da dönmektedir. Bu nedenle Ay’›n
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ri, suyun kat› halinin s›v› ha-
linden daha hafif olmas› da
yeryüzündeki canl›l›¤a bü-
yük katk›da bulunur.

Güneflfl’’in Hareketi

Günefl’in ve Dünya’n›n
hareketleri hakk›nda insan-
lar tarih içinde farkl› görüfl-
lere sahip olmufllard›r. Orta-
ça¤ Avrupas›nda Kilise Aris-
to felsefesinin de etkisiyle
dünya merkezli bir Evren
görüflünü kabul etmifltir. Bu
görüfle göre Dünya Evren’in
merkezindedir. Günefl dâhil

tüm gök cisimleri ise onun etraf›ndad›r. Fakat opernik, Kepler, Ga-
lileo ile bafllayan süreç ise Dünya’n›n merkezde olmad›¤›, aksine
Günefl’in merkezde oldu¤u Dünya’n›n ise onun etraf›nda döndü¤ü-
nü ortaya konmufltur. Bu görüfl göreceli olarak do¤ru olsa da eksik-
tir. 

Günefl,Günefl sisteminin
merkezinde olmas›na ve Dün-
ya’n›n etraf›nda dönmesine
ra¤men sabit de¤il o da hare-
ketlidir. Geliflmifl teleskoplar
ve bilimsel keflifler Günefl’in
de sabit olmad›¤› ve hareket
etti¤ini aç›kça ortaya koymufl-
tur. 

Günefl’in sabit olmad›-
¤›n› ve hareket etti¤i gerçe¤i-
ni Kuran da aç›kça ifade edil-
mektedir:
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Günefl, günefl sisteminin merkezinde
olmas›na ra¤men kendisine ait bir yö-
rüngede evren içinde hareket etmekte-
dir.

Su sahip oldu¤u özelliklerle canl›l›k için vazgeçil-
mezdir. 

Johannes Kepler (1571-1630)



fiems Suresi’ndeki ayette de Allah, Ay’›n Günefl’in etkisiyle
hareket etmesine dikkat çekmekte ve ona uyup onu izledi¤ini be-
lirtmektedir. 

Gök Cisimleri Aras›ndaki Fark
Kuran’da y›ld›zlardan, Günefl’ten, aydan ve gezegenlerden

söz edilmektedir. Bu kelimelerin geçti¤i ayetlere dikkatli bak›ld›¤›n-
da bu gök cisimleri aras›nda baz› farklar belirtildi¤i ortaya ç›kmak-
tad›r. Bu farklar o dönemin teknolojisi ve bilgisiyle bilinebilecek de-
taylar de¤ildir. Örne¤in ayette Günefl için flöyle denmektedir:
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hareketi Dünya ve Günefl’in çevresindeki iki
hareketi birlikte de¤erlendirildi¤inde dairesel
bir hareket de¤il, “S” fleklinde inifller ve ç›k›fl-
lar çizen bir yörüngede hareket etti¤i ortaya
ç›kacakt›r. 

E¤er ayette belirtildi¤i gibi bir kurumufl
hurma dal›na bak›l›rsa onun da fleklinin ay›n
yörüngesine benzedi¤i ortaya ç›kacakt›r. 

Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda, astronomik bil-
gi birikimi olmaks›z›n böyle bir detay›n bilinme-
sine imkan olmad›¤› ortadad›r. Allah bizlere bu

tarz detaylar› Kuran’da bildirerek, do¤ruyu bizlere ulaflt›rm›flt›r. 
Ay’›n hareketleri ile ilgili verilen bir di¤er bilgi ise Günefl’in et-

kisiyle hareket etti¤idir. Ayette flöyle belirtilmektedir. 

VVee  GGüünneeflfl,,  vvee  oonnuunn  ppaarr››lltt››ss››  VVee  uuyyuupp  oonnuu  iizzlleeddii¤¤iinnddee  AAyy’’aa
aannddoollssuunn (fiems Suresi 1-2)

Ay yukar›da belirtti¤imiz gibi sadece Dünya’n›n etraf›nda dön-
mekle kalmaz ayn› zamanda Günefl’in etraf›nda da döner. Günefl bi-
lindi¤i gibi sabit de¤ildir ve o da bir yörüngede hareket eder. Dolay›-
s›yla Ay, sadece Günefl’in de etraf›nda dönmez, ayn› zamanda Gü-
nefl’in hareketine uyarak onu izler ve Evren’de hareket eder. 
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Gökcisimlerinin yap›lar› birbirinden farkl›d›r. Y›ld›zlar sürekli yanarken, gezegen ya da
göktafllar›n›n böyle bir özelli¤i yoktur. 

Ay›n hareketi güneflin et-
raf›ndaki dönüflte düflü-
nüldü¤ünde dairesel de¤il
“S” hareketi fleklindedir.
Kurumufl hurma dal›n›n
“S” fleklindeki yap›s› da
Ay›n hareketine oldukça
benzemektedir.

Kurumufl hurma dal›n›n “S” fleklindeki yap›s› da Ay›n hareketine oldukça benzemektedir.
Ay›n hareketi güneflin etraf›ndaki dönüflte düflünüldü¤ünde dairesel de¤il “S” hareketi
fleklindedir.



VVee  yyeerryyüüzzüünnüü  ddee  yyaayy››pp  yyuuvvaarrllaatttt››.. (Naziat Suresi, 30) 

Burada “yay›p yuvarlama” anlam›nda çevrilen kelimenin
Arapça karfl›l›¤› ‘Davn’d›r. Bu kelimenin tefsirinde, kelimeyi detayl›
bir flekilde inceleyen Prof. Dr. Süleyman Atefl flöyle iyor: 

(...) Hâs›l› dahv döflemek, düzeltmek demek ise de sadece ba-
sit bir döflemek ve düzeltmek de¤il, yuvarlak olarak düzeltmek,
döflemek anlam›n› verir ki bu ayetten Yeryüzünün yuvarlak ya-
rat›ld›¤› anlam› ç›kar.” (Süleyman Atefl XE “Süleyman Atefl”
Yüce Kuran’›n Ça¤dafl Tefsiri”. 10, s. 308) 

Atefl, yine tefsirinde “devekuflunun yumurtas›na da ‘davn’
kökünden türeyen ‘dhiyn’” dendi¤ini belirtmektedir. 

‘Dahv’ kelimesinde ve bu kelimenin kökünden türeyen keli-
melerde yuvarlakl›k anlam›
olmas›na karfl›n baz› çevir-
menler yeryüzünün yuvar-
lakl›¤›n› alg›lamaktaki zor-
luklar› sebebiyle ayeti sade-
ce yeryüzünün düzenlen-
mesi olarak alg›lam›fllar, ya-
z› ve çevirilerinde bunu yan-
s›tm›fllard›r. Oysa Dünya’n›n
flekli gerçekten de ‘dahv’
kelimesinin ifade etti¤i yu-
varlakl›¤a, yumurta biçimi-
ne, devekuflu yumurtas› flekline benzemektedir. Dünyam›z ayn› de-
vekuflu yumurtas› gibi geoittir. 

Dünya’n›n yuvarlak yap›s›na iflaret eden bir di¤er ayet ise flöy-
ledir:

GGöökklleerrii  vvee  yyeerrii  hhaakk  oollaarraakk  yyaarraatttt››..  GGeecceeyyii  ggüünnddüüzzüünn  üüssttüünnee  ssaa--
rr››pp--öörrttüüyyoorr,,  ggüünnddüüzzüü  ddee  ggeecceenniinn  üüssttüünnee  ssaarr››pp  öörrttüüyyoorr...... (Zümer
Suresi, 5) 
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SSiizziinn  üüssttüünnüüzzee  ssaappaassaa¤¤llaamm  yyeeddii--ggöökk  bbiinnaa  eettttiikk..  PPaarr››llddaadd››kkççaa  ppaa--
rr››llddaayyaann  bbiirr  kkaannddiill  ((GGüünneeflfl))  kk››lldd››kk..  (Nebe Suresi, 12–13)

Bu ayette Güneflin bir ›s› ve ›fl›k kayna¤› olarak kandil kelime-
siyle belirtmesi oldukça önemlidir. Ay ile Günefl’in birlikte geçti¤i
ayette ise yine Günefl’i kandil olarak belirtirken Ay’›n ise bir ›fl›k kay-
na¤›ndan öte yans›t›c› oldu¤u ifade edilmektedir. 

VVee  AAyy’’››  bbuunnllaarr  iiççiinnddee  bbiirr  nnuurr  kk››llmm››flfl,,  GGüünneeflfl’’ii  ddee  ((aayydd››nnllaatt››cc››  vvee
yyaakk››cc››))  bbiirr  kkaannddiill  yyaappmm››flfltt››rr..  (Nuh Suresi, 16)

Mürselat Suresi’nde ise y›ld›zlar›n bir sonu oldu¤u ve sönece-
¤i bildirilmektedir:

YY››lldd››zzllaarr  ssöönnddüürrüüllddüü¤¤üü  zzaammaann (Mürselat Suresi, 8)

Y›ld›zlar›n bir yak›t›n›n oldu¤u ve zaman› geldi¤inde bu yak›-
t›n tükenip y›ld›zlar›n sönece¤i, günümüzden 14 as›r öncesinin tek-
nolojisiyle bilinmesi imkâns›zd›r. Kuran’da y›ld›zlar›n sönece¤i bildi-
rilirken onlar›n yörüngelerinde olan gezegenlerin ise da¤›laca¤› vur-
gulanmaktad›r. 

GGeezzeeggeennlleerr  ssaaçç››lldd››¤¤››  zzaammaann (‹nfitar Suresi, 2)

K›yamet hakk›ndaki bir haberin verildi¤i bu ayette, y›ld›zlar›
söndü¤ünde onlar›n yörüngesinde bulunan ve y›ld›zlar›n çekim gü-
cüyle bu yörüngedeki hareketini sürdüren gezegenlerin de bu etki-
den kurtulup bulunduklar› yörüngeden sapacaklar› bildirilmifltir. Y›l-
d›zlar›n söndü¤ünden söz edilirken gezegenler hakk›ndaki bu detay
ayette vurgulanm›fl ve onlar›n savrulaca¤› belirtilmifltir. Ayette veri-
len bu bilgiler Kuran’›n Allah sözü oldu¤unu bir kez daha insanlara
göstermektedir. 

Dünya’n›n ve Evren’in fiekli
Dünyan›n flekli ile ilgili birçok ayette bilgiler vard›r. Naziat Su-

resi’ndeki ayet flöyledir:
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Bu ayette çaplar olarak çevrilen kelimenin Arapça karfl›l›¤› ‘ak-
tar’d›r. Çap kelimesinin ço¤uludur. Görüldü¤ü gibi burada Dün-
ya’n›n bir çap›n›n oldu¤u ifade edilmifltir. Dolay›s›yla bu ayetten de
dünyan›n yuvarlak yap›s› anlafl›lmaktad›r. 

Rahman Suresi’ndeki bu ayette dikkat edilmesi gereken bir
baflka nokta da, atmosferin ve Evren’in de çap›ndan söz edilmifl ol-
mas›d›r. 

Gök ve gökler kelimesi Kuran’da hem atmosfer için hem de
tüm Evren için kullan›lmaktad›r. Dünyam›z› çevreleyen atmosfer de
Dünyam›z›n fleklini ald›¤› için yuvarlakt›r ve çap› vard›r. Ayette at-
mosferin bu yap›s›na da bu flekilde dikkat çekilmifl olur. 

Tüm Evren için de benzer bir durum söz konusudur. Bilindi¤i
gibi Evren Big Bang ad› verilen büyük bir patlaman›n sonunda olufl-
mufltur. Bu patlama sonucunda genifllemeye bafllam›fl ve halen ge-
nifllemeye devam etmektedir. Bilim adamlar› yapt›klar› çal›flmalarda
Evren’in küre fleklinde oldu¤unu ve bir çap›n›n oldu¤unu ortaya
koymufllard›r. Astronomlar›n yapt›klar› hesaplamalara göre, giderek
geniflleyen uzay›n uçtan uca 156 milyar ›fl›k y›l› büyüklü¤ünde oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. 

20. yüzy›la kadar özellikle materyalist dünya görüflünün de et-
kisiyle Evren’in sonsuz oldu¤u fikri bilim dünyas›nda hakim olan bir
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Bu ayette sar›p örtme olarak çevrilen kelimenin karfl›l›¤› ‘tek-
vir’dir. Bu kelimeyi yine Süleyman Atefl tefsirinde flöyle aç›klamak-
tad›r:

Tekvir, ip yuma¤› gibi bir fleyi birbiri üstüne dolamakt›r. ““AAll--
llaahh  ggeecceeyyii  ggüünnddüüzzüünn  üüzzeerriinnee  ddoollaarr,,  ggüünnddüüzzüü  ddee  ggeecceenniinn  üüssttüünnee
ddoollaarr””  cümlesi, gayet aç›k olarak Dünya’n›n yuvarlakl›¤›n› ve ekse-
ni çevresinde döndü¤ünü gösterir. Çünkü dolama ve sarma ifli yu-
mak gibi top gibi fleylerin üzerinde olur. (Yüce Kuran’›n ça¤dafl tef-
siri, Süleyman Atefl XE “Süleyman Atefl”. 7, s. 528)

Rad Suresi’ndeki bir ayette ise Dünya’n›n flekli hakk›nda baflka
bir detay bildirilmektedir. Ayet flöyledir:

OOnnllaarr  ggöörrmmüüyyoorrllaarr  mm››  kkii,,  ggeerrççeekktteenn  YYeerryyüüzzüü’’nnee  yyöönneelliipp  oonnuu  uuçç--
llaarr››nnddaann  eekkssiillttiiyyoorruuzz..  AAllllaahh  hhüükküümm  vveerriirr..  OO’’nnuunn  hhüükkmmüünnüü  iippttaall
eeddeebbiilleecceekk  oollaann  yyookkttuurr..  OO  hheessaabb››  ççookk  ççaabbuukk  ggöörreennddiirr.. (Rad Su-
resi, 41)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘yeryüzünün uçlar›n-
dan eksilmesi’ ifadesidir. Bu ayeti tefsir eden din âlimleri farkl› fle-
killerde yorumlamaya çal›flalar da, Dünya hakk›nda bilgimiz artt›kça
anlat›lmak istenen gerçek daha iyi kavranm›flt›r. 

Küremsi bir yap›s› olan Dünya kutuplardan geçen bir eksen
etraf›nda dönmektedir. Bu dönme esnas›nda dünyan›n ekseninin
geçti¤i kutuplar bölgesinden eksilmekte yani bas›klaflmakta ve ek-
vator bölgesinden genifllemektedir. 

Dünya’n›n bu flekli ancak son yüzy›lda yap›lan bilimsel çal›fl-
malarla anlafl›l›rken, tüm Evren’in yarat›c›s› Yüce Allah bu bilgiyi biz-
lere yüzlerce y›l önce Kuran’da bildirmifltir. 

Dünya’n›n yuvarlakl›¤›n› ortaya koyan bir baflka ayet ise yine
flöyledir:

EEyy  cciinnlleerr  vvee  iinnssaannllaarr  ttoopplluulluu¤¤uu!!  GGöökklleerriinn  vvee  yyeerryyüüzzüünnüünn  ççaappllaa--
rr››nn››  aaflfl››pp  ggeeççmmeeyyee  ggüüccüünnüüzz  yyeettiiyyoorrssaa  aaflfl››pp  ggeeççiinn..  AAnnccaakk  üüssttüünn
bbiirr  ggüüççllee  ggeeççeebbiilliirrssiinniizz.. (Rahman Suresi, 33)
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Farkl› durumlarda zaman›n da farkl› iflledi¤i üç farkl›
ayette bildirilmektedir. 

......  GGeerrççeekktteenn,,  sseenniinn  RRaabbbbiinniinn  kkaatt››nnddaa  bbiirr  ggüünn,,
ssiizziinn  ssaayymmaakkttaa  oolldduukkllaarr››nn››zzddaann  bbiinn  yy››ll  ggiibbiiddiirr..
(Hac Suresi, 47)

GGöökktteenn  yyeerree  hheerr  iiflflii  OO  eevviirriipp  ddüüzzeennee  kkooyyaarr..  SSoonn--
rraa  ((iiflfllleerr))  ssiizziinn  ssaayymmaakkttaa  oolldduu¤¤uunnuuzz  bbiinn  yy››ll  ssüürree--
llii  bbiirr  ggüünnddee  yyiinnee  OO’’nnaa  yyüükksseelliirr.. (Secde Suresi, 5)

MMeelleekklleerr  vvee  RRuuhh  ((CCeebbrraaiill)),,  OO’’nnaa,,  ssüürreessii  eellllii  bbiinn
yy››ll  oollaann  bbiirr  ggüünnddee  çç››kkaabbiillmmeekktteeddiirr.. (Mearic Su-
resi, 4)

Bu ayetteki ifadelerde görüldü¤ü gibi farkl› flekillerde hareket
edilen iki ayr› durumda, örne¤in meleklerin hareketi esnas›nda ge-
çen zaman ile yeryüzünde geçen zaman birbirinden farkl› olmakta-
d›r. Birisi için bir gün süre geçerken zaman›n izafiyetinden dolay› di-
¤erinde elli bin y›l geçebilmektedir.

14 as›r önce Kuran’›n ortaya koydu¤u bu gerçek ancak 20.
yüzy›lda bulunan izafiyet teorisiyle anlafl›labilmifltir. 

Her fieyin Çift Olarak Yarat›lmas›
‹ngiliz bilim adam› Paul Dirac, Parite ad›yla bilinen çal›flmas›yla

1933 y›l›nda Nobel Fizik ödülünü kazanm›flt›. Ona bu ödülü kazand›-
ran çal›flma k›saca maddenin efller halinde yarat›lmas›yd›. Maddenin
antimadde denilen bir efli oldu¤u bu buluflla ortaya konmufltu. 

Sadece insanlar›n ya da hayvanlar›n de¤il bitkilerin ve daha bi-
linmeyen birçok fleyin eflinin oldu¤u ise Paul Direk’ten yüzlerce y›l
önce söyleyen baflka bir kaynak vard›r. Bu kaynak 14 as›r önce bili-
min ve teknolojinin geliflmedi¤i Arap çöllerinde yaflanan bir kifliye
vahyedilen Kuran’› Kerim’di. Allah Kuran’da flöyle buyurmaktad›r:

YYeerryyüüzzüünnüünn  bbiittiirrddiikklleerriinnddeenn,,  kkeennddii  bbeennlliikklleerriinnddeenn  vvee  ddaahhaa  bbiill--
mmeeddiikklleerriinnddeenn  hheeppssiinnii  eeflfllleerr  hhaalliinnddee  yyaarraattaann  ççookk  yyüücceeddiirr.. (Yasin
Suresi, 36)
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görüfltü. Fakat yap›lan araflt›rmalar ve bilimsel keflifler sonucunda bu-
nun do¤ru olmad›¤› ve Evren’in bir sonu oldu¤u anlafl›ld›. Bugün mo-
dern bilimsel imkânlar ve çal›flmalar sonucunda ulafl›lan bu bilgiyi biz
Kuran’da bulabiliyoruz. 

Ayette dikkat çeken bir di¤er nokta ise gö¤ün çaplar›ndan ge-
çilmesi ile ilgili bilgidir. Burada gö¤ün çaplar›ndan geçilmesinin zor-
lu¤u vurgulanm›fl fakat bunun imkâns›z oldu¤u söylenmemifltir.
Aksine bir güç ile geçilebilece¤i bildirilmifltir. Nitekim yap›lan uzay
çal›flmalar› sonucunda, roket motorlarla güçlendirilmifl uzay gemi-
leri vas›tas›yla atmosferin d›fl›na ç›kmak mümkün olmufltur. 

Kuran günümüzden 14 as›r önce iflte bu olay› bizlere bildir-
mekte ve insanlar›n bir güç vas›tas›yla atmosferin d›fl›na geçebilece-
¤ini vurgulamaktad›r. 

‹zafiyet Teorisi ve Kuran Ayetleri
Einstein ismiyle özdeflleflen ‘‹zafiyet Teorisi’ za-

man hakk›ndaki alg›m›z› kökünden de¤ifltirdi. Za-
man; kütle ve h›za ba¤l› olarak de¤ifliyordu. E¤er bir
kifli ›fl›k h›z›na yak›n bir h›zla hareket ederse onun
için zaman›n daha yavafl geçece¤i matematiksel he-
saplarla ortaya kondu. Einstein’›n teorik olarak orta-
ya koydu¤u bu gerçek, deneysel olarak da ispatlan-
d›. 

Bu deneyi ‹ngiliz Ulusal Fizik Enstitüsü yapm›fl-
t›r. Araflt›rmac› John Laverty zaman› mükemmele ya-
k›n bir flekilde do¤ru gösteren (300 bin y›lda sadece
1 saniye hata yapan) iki saati senkronize etti. Saat-
lerden biri Londra’daki laboratuarda tutuldu, di¤eri ise Londra’dan
Çin’e gidip gelen bir uça¤a kondu. Uçak yüksekten uçtu¤u için,
Dünya’daki çekim gücünden daha düflük bir çekimde hareket et-
mektedir. Deney sonucunda iki saat aras›nda fark olufltu¤u görül-
dü. Bu da bizlere zaman›n izafiyetinin deneysel ispat› oldu.

Kuran’da ise zaman›n izafi oldu¤u aç›kça ifade edilmektedir.
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A r a fl t › r m a c ›
John Laverty
izafiyet teorisini
deneysel olarak
da geçerlili¤ini
ortaya koydu.

Einstein ortaya
koydu¤u izafiyet
teorisiyle insanl›-
¤›n zaman kavra-
m›na bak›fl›n› de-
¤ifltirdi. 



lenme gerçekleflir. Döllenme sonucunda tohumlar ve ondan da bit-
kiler oluflur. 

Topra¤›n Titreflmesi
Hac Suresi’nde Yüce Allah, ya¤murun ya¤mas›ndan sonra

topraktan oluflan titreflimden söz eder. Topra¤›n bu özelli¤i 5. ayet-
te söyle ifade edilmektedir. 

((......))  YYeerryyüüzzüünnüü  kkuuppkkuurruu  ööllüü  ggiibbii  ggöörrüürrssüünn,,  aannccaakk  üüzzeerriinnee  ssuu
yyaa¤¤dd››rrdd››¤¤››mm››zz  zzaammaann  ttiittrreeflfliirr,,  kkaabbaarr››rr  vvee  hheerr  ggüüzzeell  ççiifftttteenn  bbiirr
flfleeyylleerr  bbiittiirriirr..  (Hac Suresi, 5)

Gözle gözlemlenemeyecek kadar küçük olan bu titreflim, ‹n-
giliz Botanikçi Robert Brown taraf›ndan 1828 y›l›nda mikroskop al-
t›nda tespit edilmifltir.

Topra¤›n üzerine düflen su damlac›klar› bir hedef olmaks›z›n
birçok yönde hareket eder. Suyun topra¤a düflmesiyle topraktaki
farkl› moleküller aras›nda elektrik ak›m› oluflur. Topra¤›n parçac›k-
lar› iyonlafl›r. Elektrik ak›m›n›n düflüflüyle pozitif iyona, yükselifliyle
negatif iyona dönüflüm olur. Suyun topra¤a gelifliyle iyonik mole-
küller titreflir. Bu hareket, suyun topra¤›n üzerine düflmesiyle olu-
flan bir süreçte gerçekleflir. Botanikçi Robert Brown’›n keflfetti¤i bu
harekete Brown Movement (Brown Titremesi) ad› verilmifltir. Brown
titremesinin 19. yüzy›l›n bafl›nda bulunmas›na ra¤men daha sonra
hakk›nda baz› spekülasyonlar yap›lm›flt›. Brown’›n yaflad›¤› dönem-
de var olan mikroskoplar›n böyle bir olay› gözlemlemeye yeterli ol-
mad›¤› iddia edilmifl ve Brown’›n çal›flmalar›n›n abart›l› oldu¤u elefl-
tirilerinde bulunulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu karfl› iddialardan dolay›
Brown’›n keflfinden tam 165 y›l sonra ayn› gözlem bir daha video
kay›tlar› kullanarak yap›lm›flt›r (Ford, Brian J., [lecture] And Evening
with Brian: The Proof of Brownian Movement. Inter Micro 92,
McCormick Center, Chicago, Illinois, 2000h, 13 July 1992.) 

Sonuçlar son derece ilgi çekicidir. Brown’›n keflfinde hiçbir
abart› olmad›¤› ortaya ç›km›fl ve bu titreflim tekrar tespit edilmifltir.
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Yasin Suresi’ndeki bu ayette Allah bitkilerin, insanlar›n ve bil-
mediklerimizden her fleyin efller halinde yarat›ld›¤›n› vurgulamakta-
d›r. Bugün hayvanlar ve insanlar d›fl›nda madeninin her parças›n›n
da bir eflinin oldu¤u bilimsel çal›flmalar sonucunda bilinmektedir.
Atom, Evren’de var olan her fleyin yap› tafl›d›r. Atom üzerinde çal›fl-
malar yap›ld›kça protonun karfl› efli antiprotonun, Elektronun karfl›
efli pozitronun, nötronun karfl› efli antinötronun varl›¤› ortaya ç›k-
m›flt›r. Yasin Suresi’ndeki bu ayet d›fl›nda da bitkilerin efller halinde
yarat›ld›¤›na ayr›ca dikkat çekilir. 

OO,,  ggöökklleerrii  ddaayyaannaakk  oollmmaakkss››zz››nn  yyaarraattmm››flfltt››rr,,  bbuunnuu  ggöörrmmeekktteessiinniizz..
AArrzzddaa  ddaa,,  ssiizzii  ssaarrss››nntt››yyaa  uu¤¤rraatt››rr  ddiiyyee  ssaarrss››llmmaazz  ddaa¤¤llaarr  bb››rraakktt››  vvee
oorraaddaa  hheerr  ccaannll››ddaann  ttüürreettiipp  yyaayy››vveerrddii..  BBiizz  ggöökktteenn  ssuu  iinnddiirrddiikk,,
bbööyylleelliikkllee  oorraaddaa  hheerr  ggüüzzeell  oollaann  ççiifftttteenn  bbiirr  bbiittkkii  bbiittiirrddiikk..  (Lokman
Suresi, 10)

KKii  ((RRaabbbbiimm)),,  yyeerryyüüzzüünnüü  ssiizziinn  iiççiinn  bbiirr  bbeeflfliikk  kk››lldd››,,  oonnddaa  ssiizziinn  iiççiinn
yyoollllaarr  ddööflfleeddii  vvee  ggöökktteenn  ssuu  iinnddiirrddii;;  bbööyylleelliikkllee  bbuunnuunnllaa  hheerr  ttüürr
bbiittkkiiddeenn  ççiiffttlleerr  çç››kkaarrdd››kk..  (Taha Suresi, 53) 

Kuran’da bitkilerin çift oldu¤u diflisi erke¤i bulundu¤u bildiri-
lirken, bunun bilimsel yöntemlerle keflfi 100 y›l öncesine dayan›r.
Botanikçilerin de bitkilerin farkl› cinslerinin oldu¤unu fark etmeleri
ancak 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru gerçekleflebilmifltir. 

Gerçekten de ayette belirtildi¤i gibi, tohumlu ve çiçekli bitki-
lerde erkek ve difli üreme organlar› mevcuttur. Bu organlar difli ve
erkek hücreleri üretir. Difli organ›n›n içinde fliflkince bölümde bulu-
nan tohum taslaklar›nda difli
hücreler vard›r. Erkek üreme
hücreleri ise erkek organ› taraf›n-
dan üretilen çiçek tozlar›n›n için-
de bulunur. Çiçek tozlar› böcek-
ler rüzgâr ve buna benzer yollar
vas›tas›yla erkek organdan difli
organa gider burada erkek ve di-
fli üreme hücreleri birleflerek döl-
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Erkek üreme hücrelerine sahip bir çiçek



iflte bu prensip do¤rultu-
sunda çal›fl›r. Rüzgâr›n toz
ve aerosolü atmosferin üst
katmanlar›na yükseltmesini
beklemeden, ya¤mur bom-
bas›yla bu kar›fl›m atmosfe-
re at›l›r ve bulut oluflumu
meydana getirilmeye çal›fl›-
l›r.

Ancak son yüzy›lda
anlafl›lan rüzgâr›n afl›lay›c› olma özelli¤i, Kuran’da bizlere yüzlerce
y›l önce bildirilmifltir. Allah rüzgârlar›n bu özelli¤ini ayette flöyle
aç›klamaktad›r:

VVee  aaflfl››llaayy››cc››llaarr  oollaarraakk  rrüüzzggâârrllaarr››  ggöönnddeerrddiikk,,  bbööyylleeccee  ggöökktteenn  ssuu
iinnddiirrddiikk  ddee  ssiizzlleerrii  ssuullaadd››kk......  (Hicr Suresi, 22)

Böyle bir teknik konu-
nun hiçbir geliflmifl alet olma-
dan sadece ç›plak gözle de-
¤erlendirerek tespit edilmesi-
nin imkans›z oldu¤u aç›kt›r.
Yüce Allah, bu tarz detaylar›
insanlara bildirerek, Kuran’›n
kendi sözü oldu¤u gerçe¤ini
de ortaya koymaktad›r. 

Ya¤murdaki Ölçü
Her sene yeryüzüne ya¤an ya¤murun bir ölçüsü oldu¤unu bi-

liyor musunuz? Bu ölçüde bir de¤ifliklik olmad›¤›n›n fark›nda m›s›-
n›z? Dünya üzerine her saniye ortalama 16–17 milyon ton aras›nda
su düflmektedir. Bu toplamda her y›l 500 trilyon ton suya tekabül
etmektedir.

Tabi ki böyle bir bilgiye, dünyan›n her taraf›ndaki meteorolo-
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Burada biraz durup düflünmemiz gerekir. Ku-
ran’›n iniflinden tam 12 as›r sonra mikroskop-
lar kullan›larak bir keflif yap›l›yor ve keflif mik-
roskoplar yeterli olmayabilir gerekçesiyle elefl-
tiriyor. Daha sonra, çok daha geliflmifl tekno-
loji kullan›larak ayn› gözlem tekrarlan›yor ve
benzer bir sonuca ulafl›l›yor.

Brown Movment ad› verilen bu titreflim
hakk›nda bilgi keflfinden yüzlerce y›l önce,
Rabbimizin sözlerinden oluflan Kuran’› Ke-
rim’de insanlara bildiriliyor. Bu detay bilgi bir defa daha bizlere Ku-
ran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu bizlere göstermektedir. 

Rüzgârlar››n Aflfl››lay››c›› Olmas››

Bulutlar›n rüzgârlar
vas›tas›yla bir yerden di¤eri-
ne hareket etmesi gözlemle
tespit edilecek bir durum-
dur. Fakat rüzgâr›n bulut
oluflumu üzerinde baflka bir
etkisi vard›r. Rüzgârlar su
buhar›n› afl›layarak bulut
oluflumunu sa¤larlar. 

Denizlerin ve di¤er su-
lar›n da yine rüzgâr ya da
dalga hareketlerinden dolay› köpüklenme nedeniyle ‘Aerosol’ adl›
hava kabarc›klar› oluflmaktad›r. Bunlar yine rüzgârlar›n etkisiyle ka-
radan sürükledi¤i tozlarla kar›flarak Atmosfer’in üst katmanlar›na
do¤ru havalan›r. Rüzgârlar›n yükseltti¤i bu aerosol ve toz parçac›k-
lar› su buhar› ile birleflir, su buhar› bu parçac›klar›n etraf›nda yo¤un-
lafl›r. Bu afl›lama ile su buharlar› bir araya gelerek dev bulutlar› olufl-
tururlar. 

Bu afl›lama olmasa sadece su buhar›ndan bulutlar oluflamaz.
Suni olarak ya¤mur oluflturmak için üretilen ya¤mur bombalar› da
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Bulutlar rüzgarlar›n aerosoller taraf›ndan afl›lan-
mas›yla oluflabilmektedir.

Yeryüzüne her y›l düflen ya¤murun ölçüsü dai-
ma sabittir.

Brown Movement (Brown
Titremesi) hareketini bu-
lan Botanikçi Robert
Brown

Rüzgarlar dalgalar›n hareketleriyle aerosollerin
gökyüzünde yükselmelerini sa¤lar.



m›fl bir bilgidir. Fakat teknolojik olarak bunun bilinmesinin imkân-
s›z oldu¤u bir dönemde Allah Kuran’da insanlar›n gökyüzünde yük-
seldikçe gö¤sünün s›k›flt›¤› hissine kap›laca¤›n› bildirmektedir:

AAllllaahh,,  kkiimmii  hhiiddaayyeettee  eerrddiirrmmeekk  iisstteerrssee,,  oonnuunn  ggöö¤¤ssüünnüü  ‹‹ssllââmm’’aa
aaççaarr;;  kkiimmii  ssaapptt››rrmmaakk  iisstteerrssee,,  oonnuunn  ggöö¤¤ssüünnüü,,  ssaannkkii  ggöö¤¤ee  yyüükkssee--
lliiyyoorrmmuuflfl  ggiibbii  ddaarr  vvee  ss››kk››nntt››ll››  kk››llaarr..  AAllllaahh,,  iimmaann  eettmmeeyyeennlleerriinn  üüss--
ttüünnee  iiflflttee  bbööyyllee  ppiisslliikk  ççöökkeerrttiirr.. (Enam Suresi, 125) 

Gökyüzünün Koruyucu Etkisi
Dünya, yaflam için özel olarak tasarlanm›fl bir gezegendir. Sa-

hip oldu¤u yüzlerce özellikten bir tanesi olmasa yeryüzünde yaflam
imkâns›z hale gelirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de atmosferin ko-
ruyucu özelli¤idir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Ku-
ran’da gökyüzü ifadesinin, daha önce de aç›klad›¤›m›z gibi, hem
uzay için hem de atmosfer için kullan›lm›fl olmas›d›r. Atmosferin bu
özelli¤ini Allah kendi yarat›fl›n›n bir delili olarak insanlara gösterir.
Enbiya Suresi’ndeki ayet flöyledir:

VVee  ggöökkyyüüzzüünnüü  kkoorruunnmmuuflfl  bbiirr  ttaavvaann  yyaapptt››kk..  OOnnllaarr  iissee  bbuunnuunn  ddee--
lliilllleerriinnddeenn  yyüüzz  ççeevviirriiyyoorrllaarr..  (Enbiya Suresi, 32)

Sahip oldu¤umuz atmosferin yeryüzünü ve yaflam› koruyucu
birçok özelli¤i vard›r ve bunlar ancak günümüz bilimiyle tespit edi-
lebilmifl olan özelliklerdir. Bunlardan ilki atmosferin göktafllar›ndan
yeryüzünü korumas›d›r. Dünyan›n çevresinde 10 bin kilometrelik bir
atmosfer vard›r. Bu atmosfer saydam gazlardan oluflsa da, buradan
geçmek isteyen gök tafllar› için koruyucu bir kalkan görevi görür.
Atmosferdeki sürtünmeden dolay› dünyaya yönelmifl olan göktafl-
lar› yanarlar ve tamam›na yak›n› yeryüzüne düflmeden küle dönü-
flür. Ulaflabilenlerin tamam›na yak›n› ise, yanmadan dolay› küçülüp
etkisiz hale gelirler. E¤er atmosferin bu etkisi olmasa Dünya’n›n ne
duruma gelece¤ini anlamak için sadece ay›n yüzeyine bakmam›z
yeterli olacakt›r. Ay koruyucu bir atmosfere sahip olmad›¤› için sü-
rekli olarak meteor bombard›man› alt›ndad›r. Meteorlar›n çarpma-
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jik olaylardan haberiniz olmadan cevap vermeniz imkâns›zd›r. An-
cak haberleflme ve gözlem gibi çok teknolojik bir imkân›n geliflme-
siyle böyle bir bilgiye ulafl›labilmifltir. Biz de bu bilgilerin aç›klanma-
s›yla, yeryüzüne düflen su miktar›n›n sabit oldu¤unu ö¤renebiliyo-
ruz. Fakat ayn› bilgiyi Rabbimizin bir hidayet rehberi olan Kuran’da
da bulabiliyoruz. Allah Kuran’da bu gerçe¤i flöyle ifade etmektedir:

OO,,  ggöökktteenn  ööllççüüyyee  bbaa¤¤ll››  oollaarraakk  ssuu  iinnddiirrmmiiflflttiirr..  OOnnuunnllaa  ööllüü  bbiirr  bbööll--
ggeeyyii  ccaannllaanndd››rrdd››kk..  ‹‹flflttee  ssiizz  ddee  bbööyyllee  çç››kkaarr››ll››rrss››nn››zz..  (Zuhruf Suresi,
11)

Bu ayet bile tek bafl›na bizlere Kuran’›n bir insan sözü olama-
yaca¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Gö¤sün Daralmas› 
2005 y›l›n›n a¤ustos

ay›nda K›br›s Rum kesimine
ait bir uçak, kabin bas›nc›n›n
düflmesinden dolay› pilot ve
yolcular›n nefes alamamas›
ve bilincini yitirmeleri sonu-
cunda düflmüfltü. Gerçekten
de atmosferde yukar›ya do¤-
ru ç›kt›kça insan için nefes al-
ma özelli¤i de o derece düfl-
mektedir. 3000 metreye ka-
dar insan ek bir önleme ihtiyaç olmadan nefes almay› rahatl›kla sür-
dürmektedir. 3000 ile 5000 metre aras›nda nefes alma zorlafl›r,
tansiyon yükselir. Nefes alma güçleflti¤inden gö¤üste daralma hissi
meydana gelir. Özellikle solunum güçlü¤ü çeken hastalar için ölüm-
cül riskler bu mesafede meydana gelebilir. 7500 metreden sonra ise
insanlar bilincini tümüyle yitirmekte ve nefes almak imkâns›z hale
gelmektedir. 

Yükseklik ve nefes al›p verme iliflkisi ancak teknoloji ile ulafl›l-
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Uçaklar özel bas›nç ayarlay›c› sistemler sahip ol-
madan belli bir yüksekli¤in üstünde uçufl yapa-
mazlar.



lerce y›l önce, teknolojik olarak insanlar taraf›ndan bilinmesine imkân
olmayan bir dönemde, vahyetti¤i kitab›nda insanlara bildirmifltir. 

Deniz Alt›ndaki Karanl›klar
Allah, Nur Suresi’nde inkâr edenlerden söz ederken bir örnek

verir. Bu örnek incelendi¤inde, denizlerle ilgili çok ilginç detaylar›n
sakl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

VVeeyyaa  eennggiinn  bbiirr  ddeenniizzddeekkii  kkaarraannll››kkllaarraa  bbeennzzeerr..  OOnnuu  ddaallggaa  üüssttüünn--
ddee  ddaallggaa  kkaappll››yyoorr,,  üüssttüünnddee  ddee  bbuulluutt..  BBiirrbbiirrii  üüssttüünnee  kkaarraannll››kkllaarr..
EElliinnii  çç››kkaarrttaann  nneerreeddeeyyssee  oonnuu  bbiillee  ggöörreemmeeyyeecceekk..  AAllllaahh’’››nn  ››flfl››kk  vveerr--
mmeeddii¤¤iinnee  hhiiççbbiirr  ››flfl››kk  bbuulluunnaammaazz..  (Nur Suresi, 40)

Bu ayette engin de-
nizlerdeki karanl›klardan
söz edilmektedir. Gerçek-
ten de Günefl ›fl›¤› deniz
alt›nda 200 metrenin alt›-
na inememektedir. Bu
mesafenin alt› Günefl gör-
meyen zifiri karanl›k bir
ortamd›r. Böyle bir bilginin
6. yüzy›lda bilinmesi im-
kâns›zd›r. Çünkü teknolojik olarak o mesafeye inmeye imkân sa¤-
layan araçlar ancak 19. yüzy›lda yap›labilmifltir.

Da¤lar›n Yap›s› ve Görevi
Nebe Suresi’nde Allah, da¤lar›n gözlem ile tespit edilemeye-

cek bir özelli¤ini bizlere as›rlar önce bildirmifltir. 

YYeerryyüüzzüünnüü  bbiirr  ddööflfleekk  yyaappmmaadd››kk  mm››??  DDaa¤¤llaarr››  ddaa  bbiirreerr  kkaazz››kk?? (Ne-
be Suresi, 6–7)

Da¤lar›n yüksekliklerinin d›fl›nda yerin alt›na do¤ru adeta bir
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lar›ndan dolay› ay yüzeyi büyük kraterlerden oluflmufltur. 
Bunun d›fl›nda atmosferde bulunan ozon tabakas› Günefl’in

canl›l›k için zararl› olan ›fl›nlar›n› engellerken, bitkiler dolay›s›yla tüm
canl›l›k için yaflamsal öneme sahip olan faydal› ›fl›nlar› ise geçirir. At-
mosferin bu özelli¤i de Dünya için hayati öneme sahip koruyucu bir
özelliktir. Atmosferin bir di¤er koruyucu özelli¤i ise Dünya’n›n ›s›s›-
n› içeride tutmas› ve uzay›n so¤u¤undan yeryüzündeki yaflam› ko-
rumas›d›r. Uzay›n s›cakl›¤› -270 derece civar›ndad›r. E¤er Günefl’ten
gelen ›s› atmosfer vas›tas›yla korunmasa dünya çok h›zla so¤uyacak
ve yaflam imkâns›z hale gelecektir. Dolay›s›yla Günefl ›fl›nlar› atmos-
fer vas›tas›yla tutularak uzay›n so¤u¤undan korunmufl olur. 

Atmosfer, ›s›n›n uzay bofllu¤una da¤›lmas›n› önleyerek koru-
yucu özelli¤ini geri dönüfltürücü olarak yerine getirmifl olur. Yine bir
baflka Kuran ayetinde atmosferin geri dönüfltürücü olma özelli¤ine
flöyle dikkat çekilmektedir:

VVee  OO  ggeerrii  ççeevviirreenn  ggöökk  ((……)) (Tar›k Suresi, 11)

Atmosferin bu koruyucu özelliklerinin günümüzden 14 as›r ön-
ce bilinmesine imkan yoktur. Gökleri, yerleri ve aras›ndaki her fleyi
kudret eliyle yaratan Yüce Allah, yaratt›¤› dünyan›n bu özelli¤ini yüz-
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Denizin derinliklerine inildikçe tümüyle ›fl›ktan izole
edilmifl, karanl›k bir dünya ile karfl›lafl›l›r. 

Ay’›n Dünya gibi koruyucu bir atmosferi olmad›¤› için sürekli göktafl› bombard›man› alt›n-
dad›r. Ay’›n yüzeyi göktafllar›n›n darbeleriyle kraterlerle doludur. 



Fay Hatlar›
Kuran’da yeryüzü hakk›nda verilen bir baflka bilgi ise fay hat-

lar› hakk›ndad›r. Bilindi¤i gibi yeryüzü farkl› tabakalardan oluflur ve
bu tabakalar aras›nda ya da üzerinde çatlaklar vard›r. Bunlar dep-
remleri oluflturan fay hatlar›d›r.

Bu fay hatlar›n›n keflfi
‹kinci Dünya Savafl’ndan
sonra yeryüzünde madenle-
rin araflt›r›lmas› esnas›nda
ortaya ç›km›flt›r. Bilim
adamlar› özellikle deniz al-
t›nda yapt›klar› çal›flmalar›n-
da yeryüzünün her taraf›n›n
çatlaklarla dolu oldu¤unu
fark etmifllerdir.1950’lerede
yeryüzünün bu durumu kefl-
fedilmesine ra¤men günümüzden 14 as›r önce bu bilgi Kuran’da
insanlara duyurulmufltur. Tar›k Suresi’nin 12. ayetinde bu gerçek
flöyle bildirilmektedir:

VVee  ççaattllaakkllaarrllaa  ddoolluu  yyeerr..  (Tar›k Suresi, 12)

Denizler Aras›ndaki Engel
Birbiriyle komflu iki denizin sular›n›n birbiriyle kar›flmamas›

Kuran’da flöyle bildirilmektedir.

‹‹kkii  ddeenniizzii  ssaallmm››flfltt››rr,,  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  bbiirrlleeflfliiyyoorrllaarr..  AArraallaarr››nnddaa  bbiirr  eennggeell
vvaarrdd››rr,,  bbiirrbbiirrlleerriinniinn  ss››nn››rr››nn››  aaflflmm››yyoorrllaarr..  (Rahman Suresi, 19–20) 

‹ki denizin birbiriyle kar›flmamas›na en çarp›c› örnek Cebelita-
r›k’ta gözlemlenebilmektedir. Akdeniz’in suyu ile Atlas Okyanus’un
suyu birbiriyle bu bo¤azda karfl›laflmas›na ra¤men, iki taraf birbiri-
ne kar›flmamaktad›r. Ayn› flekilde birçok yerde benzer durum göz-
lemlenmektedir. ‹ki denizin birbiriyle s›n›r olmas›na ra¤men kar›fl-
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kaz›k gibi uzant›lar› vard›r. Hatta bu uzant›lar da¤›n normal boyu-
nun 15 kat› kadar olabilmek-
tedir. Örne¤in yaklafl›k 9 kilo-
metre yüksekli¤indeki Eve-
rest’in 125 km kadar bir kökü
mevcuttur.

Da¤lar›n bu flekilde kök-
lerinin olmas›, yeryüzündeki
hayat için oldukça büyük bir
öneme sahiptir. Bilindi¤i gibi
yeryüzü tabakalardan olufl-
mufltur. Bu tabakalar›n alt›nda ise ak›flkan durumdaki magma taba-
kas› bulunmaktad›r. ‹flte da¤lar›, yeryüzü tabakalar› aras›nda perçin
görevi görerek tabakalar›n hareket etmesine engel olur. Yeryüzünü
sabit tutarak sürekli depremlerin olmas›na engel olur. E¤er da¤lar›n
bu flekilde kökleri olmasayd›, yeryüzü tabakalar› sürekli hareket ha-
linde olurdu. Depremler çok fliddetli ve sürekli hale gelirlerdi. Da¤-
lar bu yap›lar›yla yerkabu¤unu dengede tutar. Yerkabu¤unun a¤›r-
laflt›¤› noktalarda, ak›flkan manto içine batmas›n› engellerken, hafif
oldu¤u bölgelerde ise ak›flkan›n kald›rma kuvvetiyle kald›rmas›na
engel olur. ‹flte da¤lar bu iki kuvvet aras›daki dengeyi sa¤layarak
yeryüzündeki hayat› da korumufl olurlar. Da¤›n bu koruyucu özelli-
¤i Lokman Suresi’ndeki bir ayette flöyle bildirilmektedir:

......  AArrzzddaa  ddaa,,  ssiizzii  ssaarrss››nntt››yyaa  uu¤¤rraatt››rr  ddiiyyee  ssaarrss››llmmaazz  ddaa¤¤llaarr  bb››rraakk--
tt››......  (Lokman Suresi, 10)

ABD Bilimler Akademisi Baflkan› Frank Pres de The Earth (Yer-
yüzü) isimli kitab›nda da¤lar›n bu özelliklerinden söz eder. O, da¤-
lar›, kökünün ço¤u topra¤›n derinliklerinden olan çiviye (wedge li-
ke shape) benzetir ve onlar›n yeryüzünü sabit tutmadaki katk›lar›na
dikkat çeker. Bu bilgiler yüzy›llar önce Kuran’da bildirilmifl bilgilerle
ayn›d›r. 
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Yerkabu¤u tabakalardan oluflur. Bu tabakalar›n s›-
n›rlar› ve tabakalar üzerindeki çatlaklar fay hatlar›-
n› olufltururlar.

Da¤lar›n›n görünen k›s›mlar›n›n d›fl›nda çok da-
ha derin kaz›k fleklinde kökleri vard›r. 



dokular›, organlar›, sistemleri
olan mükemmel bir organiz-
maya dönüflüyor ve hayat›n›
tek bafl›na sürdürebilecek hale
geliyor. Bu oluflumu yak›ndan
görmek Rabbimizin eflsiz yara-
t›fl›na flahit olmam›z› sa¤l›yor. 

B- As›l›p tutunan 
damlac›k

‹nsan›n anne karn›nda
oluflmas›n›n Evren’leri de Ku-
ran’da detayl› olarak bildirilmifltir. Bunlardan ilki yumurta ile sper-
min birleflmesiyle oluflan zigotun anne rahmine as›lmas› hakk›nda-
d›r. Ayette zigotun bu durumu flöyle tasvir edilmektedir:

SSoonnrraa  oonnuu  ddaayyaann››kkll››  bbiirr  kkaarraarr  yyeerriinnddee  bbiirr  ddaammllaacc››kk  hhaalliinnee  ggeettiirr--
ddiikk..  SSoonnrraa  oo  ddaammllaacc››¤¤››  aass››ll››pp  ttuuttuunnaann  bbiirr  flfleeyyee  ddöönnüüflflttüürrddüükk......
(Müminun Suresi, 13–14)

Burada ‘as›l›p tutulan’
olarak tercüme edilen kelime-
nin Arapça karfl›l›¤› ‘alak’ keli-
mesidir. Bu kelimeyi baz› meal-
lerde kan p›ht›s› olarak çevrildi-
¤i görülebilir. Fakat bu flekilde
tercüme etmek ayetin genel
ak›fl›na ve kelimenin Arapça an-
lam›na ters düflmektedir. Pey-
gamberimizin döneminde em-
briyolojiden söz edilmesi imkâns›zd›r. Bu nedenle bu bilime iliflkin
hiçbir terminoloji de o dönemde yoktur. Böyle bir dönemde inmifl
olan Kuran’da da embriyolojiye ait baz› terimlerin olmas› dolay›s›y-
la imkâns›zd›r. Dönemin dili ile kullan›lan kelimeler vas›tas›yla anne
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mamas›n›n sebebi, yüzey gerilimidir.
Yo¤unluklar› ve baz› özellikleri

farkl› olan iki su kütlesi karfl›laflt›¤›nda
aralar›nda yüzey gerilimi oluflur ve
adeta gizli bir perde gibi bu iki suyu
birbirinden ay›r›r. Ayn› türden bir su
engeli 1962 y›l›nda Alman bilim
adamlar› taraf›ndan Aden Körfezi ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i Mendep
Bo¤az›’nda da bulunmufltur. 

‹nsan›n Yarat›l›fl›ndaki Mucizeler

A- Kar›fl›ml› sudan yaratma
Kuran’da meni için kar›fl›ml› su ifadesi kullan›lmaktad›r. ‹nsan

Suresi’nin ikinci ayeti flöyledir:

GGeerrççeekktteenn  ddee  iinnssaann››  kkaarr››flfl››mmll››  bbiirr  ddaammllaa  ssuuddaann  yyaarraatttt››kk..  OOnnuu  ddee--
nniiyyoorruuzz..  BBuu  yyüüzzddeenn  oonnuu  iiflfliitteenn  vvee  ggöörreenn  yyaapptt››kk.. (‹nsan Suresi, 2)

Mikroskop icat edilene kadar insan vücudundaki birçok sis-
tem, organ veya dokunun nas›l çal›flt›¤› bilinemiyordu. Mikrosko-
bun bilim dünyas›nda kullan›lmaya bafllamas› ve daha sonra elektro
mikroskobun keflfi insan bedeninin gizemini gözler önüne serdi.
Yap›lan analizler sayesinde meninin, birçok ayr› merkezde üretilen
ayr› maddelerin kar›fl›m› oldu¤u anlafl›ld›. Meni; sperm kanallar›n-
dan, seminal keseciklerden, prostat bezinden, idrar yollar›na ba¤l›
cooper ve mery bezleri gibi salg› bezlerinden salg›lanan maddelerin
bir birleflimidir. Meni diye adland›rd›¤›m›z s›v›n›n detayl› analizi ya-
p›l›rsa bu s›v›n›n; sitrik asit, prostoglondinler, flavinler, askorbik asit,
ergotionein, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipidler, fibrinoli-
zin, çinko, asit fosfataz, fosfaz, hiyolurinadaz ve spermler gibi bir-
çok ayr› bileflenden olufltu¤u görülür. 

‹nsano¤lunun yeryüzündeki yaflam› bir damla karmafl›k suda-
ki tek bir sperm ile bafll›yor. Bu tohum anne rahminde flekillenerek,
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Meni farkl› bileflenlerden oluflan karmafl›k bir
s›v›d›r. 

Zigot anne rahminde as›larak yap›fl›r. 

Cebelitar›k bo¤az›nda, Atlas
Okyanusu ve Akdeniz birbirlerine s›n›r
olsalar da kar›flmazlar.



¤iflim göstermez. Rahim sahip oldu¤u s›k ve kal›n kaslarda ceninin ih-
tiyac›na göre zaman içinde geliflme gösterir, onu d›fl darbelerden ko-
rur. Ayette ifade edildi¤i gibi son derece dayanakl› bir yer oluflturur.
Rahmin bu yap›s›n› bizlere tüm canl›l›¤› oldu¤u gibi o rahmi ve kad›-
n› da yaratan Allah, 600’lü y›llarda gönderdi¤i kitab›nda aç›klam›flt›r. 

D- Kemiklere et giydirilmesi
Kuran’da insan›n anne karn›nda oluflumu son derece dikkat

çekici bir flekilde ifade edilmektedir. Müminin Suresi’nde bu oluflu-
mun s›ras› flöyle bildirilmektedir:

SSoonnrraa  oo  ddaammllaacc››¤¤››  aass››ll››pp  ttuuttuunnaann  bbiirr  flfleeyyee  ddöönnüüflflttüürrddüükk..  SSoonnrraa
aass››ll››pp  ttuuttuunnaann  flfleeyyii,,  bbiirr  ççii¤¤nneemmlliikk  eett  ppaarrççaass››  hhaalliinnee  ggeettiirrddiikk..  SSoonn--
rraa  bbiirr  ççii¤¤nneemmlliikk  eett  ppaarrççaass››nn››,,  kkeemmiikk  oollaarraakk  yyaarraatttt››kk..  SSoonnrraa  kkeemmii--
¤¤ee  eett  ggiiyyddiirrddiikk..  (Müminun Suresi, 14)

Embriyonun de¤iflimi esnas›nda et parças›n›n kemik olarak
yarat›ld›¤›n› ve daha sonra bu kemiklere et giydirildi¤ini bu ayette
Yüce Allah çok aç›k bir flekilde ifade etmektedir. Ayn› durum baflka
bir ayette de flöyle ifade edilir. 

((......))  KKeemmiikklleerree  ddee  bbiirr  bbaakk..  NNaass››ll  yyeerrllii  yyeerriinnccee  ddüüzzeennlliiyyoorruuzz  oonnllaa--
rr››  vvee  ssoonnrraa  ddaa  oonnllaarraa  eett  ggiiyyddiirriiyyoorruuzz  ((......)) (Bakara Suresi, 259)

Özellikle baz› ateist çevreler, Kuran’a elefltiri getirmeye çal›fl›r-
larken, bu aflamalara itiraz edip kemikleflme olmas›n›n ve daha son-
radan bu kemiklere et giydirilmesinin bilimsel bir yaklafl›m olmad›-
¤›n› iddia etmeye çal›fl›rlar. Oysa durum çok farkl›d›r. Bugün mo-
dern embriyoloji Kuran’da bildirilen bu s›ralamay› do¤rulamaktad›r.
Embriyo, t›pk› Kuran’da bildirildi¤i gibi anne rahminde ilk baflta bir
et parças› haline gelir sonra bu k›k›rda¤a dönüflerek kemikleflir da-
ha sonra k›k›rda¤›n etraf›n› kas hücreleri sararak, ayetin ifadesi ile
‘et giydirme’ gerçekleflir. 

Tercümede geçen ‘bir çi¤nemlik et’ ifadesi, Arapça ‘mudga’
kelimesinin karfl›l›¤›d›r. Kemi¤e giydirilen et vurgulan›rken geçen
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karn›ndaki zigotun hareketi tarif edilmifltir. 
Anne rahminde zigotun hareketi flöyle gerçekleflir: Yumurta-

da kendi di¤er yar›s›n› bulan sperm, fallop tüpünden rahme do¤ru
ilerler. Embriyo bu yolculu¤unda fallop tüpünde tutunmaya kalk-
maz. Embriyo rahme do¤ru yol al›r, rahme ulaflt›¤›nda da kan da-
marlar›n›n yo¤un oldu¤u bir bölgeye as›l›p tutunur. Art›k Kuran’›n
bahsetti¤i ‘alaka’ yani ‘as›l›p tutunma’ aflamas› bafllam›flt›r. Günü-
müze kadar zigotun anne rahminde ‘as›l›p tutulan’ ifadesiyle neyin
kastedildi¤i tam anlafl›lamad›¤›nda ‘alak’ kelimesine farkl› anlamlar
yüklenmeye çal›fl›lm›flt›r. Fakat embriyolojide yaflanan geliflmeler
ayetteki ifadenin tam da anne rahminde yaflanan olay› tarif etti¤ini
ortaya koymufltur. 

C- Dayan›kl› rahim 
Kuran’da insan›n yarat›l›fl›n› anlatan Mürselat Suresi’ndeki

ayette anne rahminin sa¤laml›¤›ndan söz edilir: 

SSiizzii  bbaayyaa¤¤››  bbiirr  ssuuddaann  yyaarraattmmaadd››kk  mm››??  VVee  ssoonnrraa  ddaayyaann››kkll››  bbiirr  yyee--
rree  yyeerrlleeflflttiirrddiikk..  BBiilliinneenn  bbiirr  ssüürreeyyee  kkaaddaarr??  (Mürselat Suresi,
20–22) 

Teknolojik imkânlar›n artmas›yla insan vücudu daha rahat in-
celenebilmekte ve anne karn›nda çocu¤un geliflimi gözlemlenebil-
mektedir. Yap›lan araflt›rmalar anne rahminin özelliklerini ortaya
koymufl ve ayette belirtildi¤i gibi bebek için özel tasarlanm›fl koru-
nakl› bir yer oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Rahim kaslarla sar›lm›fl uzunlu¤u
8, eni 5, yüksekli¤i 2,5 santimetre olan içi bofl bir organd›r. Normal-
de küçük bir kütle olan rahim hamilelik boyunca bebekle birlikle
genifller ve büyür. ‹lk bafllang›çta 50 gram olan rahim hamilelik so-
nunda 1 kg olur. Baz› durumlarda 5 kg oldu¤u bile gözlemlenebi-
lir. 

Bu de¤iflme kabiliyetiyle rahmin insan vücudunda ayr› bir öne-
mi vard›r. Hiçbir organ rahim gibi k›sa zamanda bu kadar büyük de-
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Ayette görüldü¤ü gibi anne karn›nda 3 karanl›k evreden söz
edilmektedir. Bu 3 evrede insan, farkl› yarat›l›fllardan geçirilmekte-
dir. 

Gerçekten de rahim içinde döllenmeden sonra ceninin oluflu-
mu incelendi¤inde 3 farkl› karanl›k evrenin oldu¤u ve farkl› yarat›-
l›fllardan geçirilerek insan›n olufltu¤u görülmektedir.

11..  FFaalllloopp  bboorruussuunnddaakkii  bbööllggee;; bu bölge spermle yumurtan›n
birleflti¤i ve yumurtal›¤›n rahime ba¤l› oldu¤u bölümdür. Bu birinci
karanl›k bölge dev karanl›k bir tüneli and›rmaktad›r. ‹lk iki haftay›
kapsayan bu aflama birinci trimester olarak an›l›r. Hücreler ço¤al›r-
ken 3 tabaka olufltururlar ve organize olurlar. 

22..  CCeenniinniinn  ttuuttuunnaarraakk  ggeelliiflflmmeeyyee  bbaaflflllaadd››¤¤››  rraahhiimm  dduuvvaarr››nn››nn
iiççiinnddeekkii  bbööllmmee:: Buras› bol k›lcal damarlar›n bulundu¤u karanl›k bir
orman› hat›rlat›r. Bu safhada hücre tabakalar›ndan temel organlar
ç›kmaya bafllar. ‹kinci hafta ile sekizinci hafta aras›n› kapsar.

33..  CCeenniinniinn  öözzeell  bbiirr  ss››vv››  ddoolluu  kkeessee  iiççeerriissiinnddee  ggeelliiflflmmeeyyii  ssüürrddüürr--
ddüü¤¤üü  bbööllggee:: Bu aflama ise karanl›k bir deniz dibine benzer. Burada
eller, yüz, ayaklar belirginleflmeye bafllar. ‹nsan›n d›fl görünümü or-
taya ç›kar. Sekizinci haftadan do¤uma kadar olan safhad›r. Bura-
dan da görülebilece¤i gibi ceninin anne karn›nda oluflumu t›pk›
ayette ifade edildi¤i gibi hem 3 karanl›k aflamadan geçer, hem de
bu aflamalar esnas›nda cenin farkl› yarat›l›fllardan geçmektedir.
fiimdiye kadar tüm di¤er Kuran mucizelerinde oldu¤u gibi, böyle bir
bilginin günümüzden 14 as›r önce bilimin geliflmedi¤i, hiçbir tekno-
lojik arac›n olmad›¤›, mikroskop gibi, sonar gibi tarama aletlerinin
bilinmedi¤i bir dönemde bilinmesine imkân yoktur. Allah bizlere
kendi kitab›nda bu bilgileri verirken, Kuran’›n kendi sözü oldu¤unu
bir kez daha ortaya koymaktad›r. 

Bebe¤in Cinsiyeti
Anadolu gelene¤inde erkek çocu¤a verilen önem aç›kt›r. Hat-

ta geçmiflte, kad›nlar›n kocalar›na erkek çocuk do¤uramad›klar› için
suçlan›p boflanmaya mecbur b›rak›lmalar›na bile rastlanm›flt›r. Sa-
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‘et’ ifadesi ise ayette
‘lahm’ kelimesi ile anlat›l›r.
Bu deyim ‘taptaze et’ gibi
eti vurgular. Bu ayr›m›n al-
t›n› çizmekte fayda vard›r. 

Embriyo bafllang›çta
kemiksiz bir çi¤nemlik et
formundad›r. Embriyoda-
ki k›k›rdak doku, ayette
söylendi¤i gibi sonradan
kemikleflmeye bafllar. Yi-
ne aynen ayetin söyledi¤i
gibi kemikleflme bafllad›k-
tan daha sonra kas etleri
oluflarak kemikleri sarar.
Ayette geçen ‘lahm’ keli-
mesi kas etleri için kulla-
n›lmaktad›r. Kuran’da
1400 y›l önce haber veri-
len bu oluflumdan bilim çok yak›n döneme dek habersizdi. Bu dö-
nemde kemiklerin ve kaslar›n beraber olufltu¤u düflünülüyordu.
Geliflmifl mikroskoplar ve anne karn›n›n içine giren mikro kamera-
lar, Kuran’›n hakl›l›¤›n› bir kez daha göstermifltir. 

E- Anne karn›ndaki evreler
Kuran’da ceninin oluflumu hakk›nda verilen bilgilerden birisi

de geçirdi¤i evreler hakk›ndad›r. Ayette bu evrelerden söz edilirken
Allah flöyle buyurmaktad›r:

((......))  SSiizzii  aannnneelleerriinniizziinn  kkaarr››nnllaarr››nnddaa,,  üüçç  kkaarraannll››kk  iiççiinnddee,,  bbiirr  yyaarraatt››--
ll››flflttaann  ssoonnrraa  ((bbiirr  bbaaflflkkaa))  yyaarraatt››ll››flflaa  ((ddöönnüüflflttüürrüüpp))  yyaarraattmmaakkttaadd››rr..  ‹‹flfl--
ttee  RRaabbbbiinniizz  oollaann  AAllllaahh  bbuudduurr,,  mmüüllkk  OO’’nnuunndduurr..  OO’’nnddaann  bbaaflflkkaa  iillaahh
yyookkttuurr..  BBuunnaa  rraa¤¤mmeenn  nnaass››ll  ççeevvrriilliiyyoorrssuunnuuzz??  (Zümer Suresi, 6)
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Embriyo anne karn›nda 3 farkl› evreden geçerek ge-
liflimini tamamlar.



nunda ulaflabilmifltir. Fakat ayn› bilgi 14 as›r önce insanlara Allah’›n
vahyi ile ulaflt›r›lm›flt›r. Çocu¤un cinsiyetinin erkek taraf›ndan sperm
vas›tas›yla bildirilmesi Kuran’da flöyle ifade edilmektedir:

GGeerrççeekktteenn  ddee  OO,,  eerrkkeekk  vvee  ddiiflflii  oollaarraakk  iikkii  ççiiffttii  yyaarraattaanndd››rr..  AAkk››tt››llaann
mmeenniinniinn  bbiirr  ddaammllaass››nnddaann..(Necm Suresi, 45–46)

Parmak Uçlar›
Yeryüzünde yaflayan milyarlarca insan›n birbirinden farkl›

özellikleri vard›r. Bu özellikler içinde en belirgin olan ise parmak iz-
leridir. Herkes farkl› parmak izine sahiptir. Parmak izleri anne kar-
n›ndayken flekillenir ve ölene kadar da kal›c› bir yara al›nmazsa ay-
n› kal›r. 

Tek yumurta ikizlerinde bile par-
mak izleri birbirinden farkl›d›r. ‹nsanla-
r›n parmak izlerindeki bu fark ancak
19. yüzy›lda dikkat çekmifltir. Genn
Ginsen isimli bir ‹ngiliz 1856 y›lnda ilk
defa parmak izinin bu özelli¤ini fark
etmifltir. Tarih boyunca yaflam›fl tüm
insanlar›n parmak izlerinin farkl› oldu¤unun anlafl›lmas›, bunun
adeta bir kimlik kart› gibi oldu¤unun fark›na var›lmas›na neden ol-
du. Özellikle polis teflkilatlar› taraf›nda suçlular›n tespitinde çok bü-
yük imkân sa¤lad›. 

Parmak izinin bu özelli¤inin ortaya ç›kmas›ndan yüzlerce y›l
önce, Allah insan›n bu özelli¤ine dikkat çekmifltir. K›yamet Sure-
si’ndeki ayette flöyle bildirilmektedir:

EEvveett;;  oonnuunn  ppaarrmmaakk  uuççllaarr››nn››  ddaahhii  ddeerrlleeyyiipp--  ((yyeenniiddeenn))  ddüüzzeennee
kkooyymmaayyaa  ggüüçç  yyeettiirreennlleerriizz..  (K›yamet Suresi, 4)

Firavun ve Haman
Hz. Musa ve onun Firavunla mücadelesi Kuran’da en çok yer

alan k›ssad›r. Bu k›ssada Eski M›s›r’›n yaflant›s› hakk›nda birçok de-
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dece Türk toplumunda de¤il, dünya üzerinde birçok toplumda ben-
zer haks›z uygulamalara tarih içinde rastlanm›flt›r. Tarih, 8.
Henry’nin kendisine k›z çocuk verdi¤i için efli Catherine’i boflamas›-
na benzer olaylarla doludur. Günümüzde tümüyle terk edilmeye
bafllanan bu davran›fl ve suçlamada iki büyük hata vard›r. Birincisi,
üstünlük cinsiyette ya da ›rkta de¤ildir. Allah, üstünlü¤ün Allah’tan
sak›nmakta ve takvada oldu¤unu Kuran’da bildirmektedir. 

EEyy  iinnssaannllaarr,,  ggeerrççeekktteenn,,  BBiizz  ssiizzii  bbiirr  eerrkkeekk  vvee  bbiirr  ddiiflfliiddeenn  yyaarraatttt››kk
vvee  bbiirrbbiirriinniizzllee  ttaann››flflmmaann››zz  iiççiinn  ssiizzii  hhaallkkllaarr  vvee  kkaabbiilleelleerr  ((flfleekklliinnddee))
kk››lldd››kk..  fifiüüpphheessiizz,,  AAllllaahh  KKaatt››nnddaa  ssiizziinn  eenn  üüssttüünn  ((kkeerriimm))  oollaann››nn››zz,,
((››rrkk  yyaa  ddaa  ssooyyccaa  ddee¤¤iill))  ttaakkvvaaccaa  eenn  iilleerriiddee  oollaann››nn››zzdd››rr..  fifiüüpphheessiizz
AAllllaahh,,  bbiilleennddiirr,,  hhaabbeerr  aallaanndd››rr.. (Hucurat Suresi, 13)

Bu nedenle erkek çocu¤un, k›z çocu¤u-
na tercih edilmesi ve üstün tutulmas› yanl›flt›r.
‹kinci yanl›fl ise bir çocu¤un cinsiyetinin ne ola-
ca¤›n›n sorumlusu kad›n hiç de¤ildir. Çünkü
bebe¤in cinsiyetini sperm hücresinden gelen
genetik bilgi belirler. ‹nsan hücresinde 46 kro-
mozom vard›r bunlardan iki tanesi cinsiyeti be-
lirleyen kromozomlard›r. Erkeklerdeki cinsiyet
kromozomu XY, kad›ndaki cinsiyet kromozomu ise XX olarak ta-
n›mlan›r. Üreme hücreleri olan yumurta ve spermde ise 23 kromo-
zom vard›r. Dolay›s›yla cinsiyet kromozomlar› çift de¤il tek olarak
bulunur. Kad›n›n cinsiyet kromozomu XX oldu¤u için yumurta hüc-
resinde daima X kromozomu bulunur. 

Erke¤in cinsiyet kromozomu XY oldu¤u için sperm hücreleri-
nin bir k›sm›nda X di¤er k›sm›nda ise Y kromozomu bulunur. ‹flte
çocu¤un cinsiyetini belirleyen de bu kromozomlard›r. E¤er erkekten
gelen X kromozomu kad›n yumurtas›ndaki X kromozomuyla birle-
flirse çocuk k›z olur. E¤er erkekten gelen Y kromozomu kad›n yu-
murtas›ndaki X kromozomuyla birleflirse çocuk erkek olur. Dolay›-
s›yla çocu¤un cinsiyetini belirleyen sperm hücresindeki kromozom-
dur. Bu bilgiye insano¤lu bilimsel yöntemlerle ancak 20. yüzy›l›n so-
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‹nsanlar›n parmak izleri birbirlerin-
den farkl›d›r. 

Bebe¤in cinsiyetini belir-
leyen, spermden gelen
cinsiyet kromozomudur. 



Yunanca bilinen bir dil oldu¤u için buna bak›larak Hiyeroglif
yaz›s› Jean-Françoise Champollion adl› bir Frans›z taraf›ndan da çö-
zülebildi. Bu flekilde Eski M›s›r dolay›s›yla Firavun hakk›nda birçok
fley ö¤renilebildi. Bu çal›flmalar› takip eden Frans›z bilim adam› Prof.
Dr. Maurice Bucaille, Kuran’da geçen konularla Eski M›s›r yaz›tlar›n-
daki bilgileri karfl›lafl›¤›nda ise çok ilginç sonuçlara ulaflt›. 

Maurice Bucaille “Haman” ismini bir Frans›z
M›s›r Bilimcisine verir ve bunun 7. yüzy›ldaki bir Arap
el yazmas›ndan al›nt› oldu¤unu söyler. (Bu ismin Ku-
ran’da geçti¤ini söylemeden, 7. yüzy›ldaki Arap el
yazmas› diyerek M›s›r bilimcisinin tepkisini ölçer.) O
da, 7. yüzy›ldaki bir Arap el yazmas›nda hiyeroglifle-
re ait bir bilginin geçirilmifl olmas›n›n mümkün olma-
d›¤›n›, fakat Firavun saray›n›n isim listelerine bakaca-
¤›n› söyler, Dr. Maurice Bucaille’a ise Dictionary of
Personal Names of the New Kingdom by Ranke adl›
M›s›r isimleri sözlü¤ünü önerir. Bucaille ise Almanca
hiyeroglif transliterasyon listesinden Haman’›n, tafl ocaklar› ‹flçileri-
nin fiefi oldu¤unu bulur. (Hermann Ranke, Die Ägyptischen Perso-
nennamen, Verzeichnis der Namen, Verlag Von J. J. Augustin in
Glückstadt, Band I, 1935, Band II, 1952.)

Dahas› Haman ismi flu anda Viyana’da Hof Müzesi’nde bulu-
nan bir an›tta da kaz›l›d›r. (Walter Wreszinski, Aegyptische Inschrif-
ten aus dem K.K. Hof Museum in Wien, 1906, J. C. Hinrichs’ sche
Buchhandlung.) 

Kuran’da, Firavun’un kule yapma iflini Haman’dan istemesini
haber veren ayet, bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir.
Kuran’da da Firavun Haman’a seslenmekte ve ondan kendisine
yüksek bir kule yapmas›n› istemektedir: 

FFiirraavvuunn  ddeeddii  kkii::  ““EEyy  öönnddee  ggeelleennlleerr,,  ssiizziinn  iiççiinn  bbeennddeenn  bbaaflflkkaa  iillaahh
oolldduu¤¤uunnuu  bbiillmmiiyyoorruumm..  EEyy  HHaammaann,,  ççaammuurruunn  üüssttüünnddee  bbiirr  aatteeflfl
yyaakk  ddaa,,  bbaannaa  yyüükksseekkççee  bbiirr  kkuullee  iinnflflaa  eett,,  bbeellkkii  MMuussaa’’nn››nn  iillaahh››nnaa
çç››kkaarr››mm  ççüünnkküü  ggeerrççeekktteenn  bbeenn  oonnuu  yyaallaanncc››llaarrddaann  ((bbiirrii))  ssaann››yyoo--
rruumm..””  (Kasas Suresi, 38)
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taya yer verilir. Firavun’a karfl› toplumun tavr›ndan ve toplum için-
deki konumundan, Firavun’un yard›mc›s› Haman gibi de¤iflik konu-
lar hakk›nda fikirler elde edilebilmektedir. Kuran’da geçen Haman
ismi baz› H›ristiyanlar taraf›ndan elefltiri sebebi olmufltur. Çünkü
Haman ismi Tevrat’ta Ester’in hikâyesinde geçer ve burada Haman,
‹srailo¤ullar›na kötülük yapan Pers kral›n›n yard›mc›s› olarak belirtil-
mektedir. Bu nedenle Baz› H›ristiyan araflt›rmac›lar Haman isminin
Kuran’da yanl›fl geçti¤ini iddia etmifller ve bunu Kuran’›n Tevrat’tan
kopyaland›¤› iddias›na delil olarak göstermeye çal›flm›fllard›r. 

M›s›r’›n tarihi ve dili
Roma ‹mparatorlu¤u’nun
iflgali esnas›nda tümüyle
de¤iflti. H›ristiyanl›¤› res-
mi din olarak kabul eden
Roma, putperest oldu¤u-
nu düflündükleri Eski M›-
s›r dinine karfl› yasaklay›c›
bir tav›r ald›. M›s›r tap›-
naklar›n› y›k›p, kitabeleri
söktüler. Hiyeroglif yaz›s›-
n›n kullan›lmas›n› yasak-
lad›lar. MS 300’lerden
sonra Hiyeroglif yaz›s›
unutuldu ve yeryüzünde
bu yaz›y› okuyabilen kim-
se kalmad›. 18 yüzy›la ka-
dar bu böyle sürdü. Bu di-
li bilen olmad›¤› için M›s›r
papirüslerinde ve yaz›tlar›nda neler yazd›¤› hiç kimse taraf›ndan bi-
linemiyordu. Bu durum 1799’da M›s›r’› iflgal eden Frans›z ordusun-
daki bir askerin, kendine siper kazarken buldu¤u Rosetta Stoen
isimli bir yaz›tla de¤iflti. Bu yaz›t› di¤er yaz›tlardan ay›ran özelli¤i ay-
n› metnin hem Hiyeroglif, hem demotik hem de Yunaca olarak ya-
z›lm›fl olmas›yd›.
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Kuran’›n bilimsel
mucizeleri konu-
sundaki çal›flma-
lar›yla tan›nan
Frans›z bilim
adam› Prof. Dr.
Maurice Bucaille

Rosetta stone 



MMuussaa  ddeeddii  kkii::  ““EEyy  FFiirraavvuunn!!  GGeerrççeekktteenn  ddee  bbeenn  ÂÂlleemmlleerriinn  EEffeenn--
ddiissiinnddeenn  bbiirr  eellççiiyyiimm”” (Araf Suresi, 104) 

DDeeddiilleerr  kkii::  ““MMeelliikkiinn  ((hhüükküümmddaarr››nn))  ssuu  ttaass››nn››  kkaayybbeettttiikk......”” (Yusuf
Suresi, 72)

Hz. Yusuf k›ssas›nda ge-
çen ayette ’Melik’ s›fat› kulla-
n›l›rken, Hz. Musa k›ssas›nda
ise Firavun ismi kullan›lmakta-
d›r. Bu ayr›m›n nedeni yine hi-
yeroglif yaz›lar›nda gizlidir. 

Hz. Musa ve Hz.Yusuf
birbirinden farkl› dönemlerde
yaflam›fllard›r. M›s›r’da Firavun
kelimesinin kullan›m› sadece
geç döneme aittir. 

Firavun hitab› M.Ö. 14.
yüzy›ldan itibaren kullan›lma-
ya bafllanm›flt›r. Hz. Yusuf ise
bu tarihten daha önce yafla-
m›flt›r. Encylopedia Britanni-
ca’da, Firavun kelimesi için ye-
ni krall›ktan itibaren (18. Hanedandan bafllar; MÖ 1539-1292) 22.
hanedana dek (MÖ 945-730) kullan›lan bir sayg› unvan› oldu¤u,
daha sonralar› bu hitab›n kral›n unvan›na dönüfltü¤ü, daha öncele-
ri ise bu unvan›n hiç kullan›lmad›¤› ifade edilir. Kuran Allah sözü-
dür. Hiçbir yerinde ne bir hata ne de bir eksiklik vard›r. Normalde
fark edilmesi güç olan detaylar bile atlanmadan Kuran’da dosdo¤-
ru flekilde bildirilmifltir. 

Ad Kavmi ve ‹‹rem fifiehri 
Kuran’da geçen k›ssalar›n benzeri genelde Tevrat ve ‹ncil’de de

vard›r. Örne¤in baz› farkl›l›klar olsa da Hz. ‹brahim k›ssas›n›n bir bö-
lümünü, Hz. Musa k›ssas›n›, Hz. Yusuf ya da Hz. Lut k›ssas›n› bu ki-
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Eski M›s›r’a ait bu yaz›tlar›n okuna-
bilmesi, Kuran’da söylendi¤i gibi Ha-
man’›n Eski M›s›r’da yaflad›¤›n› ortaya
koydu. Ayr›ca Haman’›n t›pk› Kuran’da
bildirildi¤i gibi Firavun’a yap›lar infla eden
bir kifli oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Firavun ve Melik Kelimesi
Arass›ndaki Fark
Hiyeroglif yaz›s›n›n okunmas› Haman kelimesi d›fl›nda

Kuran’da geçen baflka detaylar› da ortaya ç›karm›flt›r. Bunlardan bi-
risi de M›s›r aras›ndaki farkt›r. Kuran k›ssalar›ndan sadece Hz. Mu-
sa k›ssas› M›s›r’da geçmez.

Hz. Yusuf k›ssas› da M›s›rda geçmektedir. Fakat iki k›ssa ara-
s›nda M›s›r yöneticisinin s›fatland›r›lmas›nda bir fark vard›r. Ayetler-
de bu fark flöyle geçmektedir:
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M›s›r meliklerine Firavun s›fat› verilmeye, yeni
krall›k döneminde bafllanm›flt›r. 

Haman Eski M›s›r’da Firavun’un inflaatlardan sorumlu olan yard›mc›s›yd›. 

Kuran’da Hz. Yusuf’un da t›pk›
Hz. Musa gibi Eski M›s›r’da ya-
flad›¤› bildirilmektedir.
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taplarda da bulabilirsiniz. Bu k›ssalar içinde Ad kavmi hakk›ndaki bil-
giler ise di¤er kitaplarda yoktur. 

Bu k›ssada Allah, Ad Kavmi’ne Hud Peygamber’i (sa) gönder-
di¤ini bildirmektedir. Kavmi ise Hz. Hud Peygamber’in (sa) bu ça¤-
r›s›na uymaz, onun uyar›lar›na ra¤men putperest inanç ve tav›rlar›n-
dan vazgeçmezler. Bunun ard›ndan Allah Ad kavminin yaflad›¤›
yüksek sütunlu i‹rem fiehrini helak eder. Bu flehirden Fecr Sure-
si’nde flöyle söz edilir:

EEffeennddiinniinn  AAdd’’aa  nnee  yyaapptt››¤¤››nn››  ggöörrmmeeddiinn  mmii??  YYüükksseekk  ssüüttuunnllaarr››nn
ssaahhiibbii  ‹‹rreemm’’ee..  KKii  flfleehhiirrlleerr  iiççiinnddee  bbiirr  bbeennzzeerrii  yyaarraatt››llmmaamm››flfltt››.. (Fecr
Suresi, 68) 

Sadece Kuran’da geçen
bu kavimin arkeolojik bulgu-
lar›, amatör bir arkeolog olan
Nicholos Clapp taraf›ndan
bulundu. Bu flehri bulmak
için uzun süre u¤raflan Clap,
NASA ile ortak çal›flarak ama-
c›na ulaflabildi. 

Bölgenin uydudan çe-
kilmifl resimlerini kullanarak
eski yollar›n izlerini takip etti
ve ‹rem flehrinin kal›nt›lar›n›
buldu. Yap›lan kaz›larda bu flehrin di¤er antik flehirlerden farkl› ola-
rak her taraf›nda yüksek sütunlar›n bulundu¤u ortaya ç›km›flt›r. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuran-› Kerim’in Matematiksel Mucizeleri

‹rem flehrinin kal›nt›lar›n›n uzaydan görünüflü



Gün, Günler ve Ay Kelimeleri
Kuran’da tekil olarak

gün (yevm) kelimesi tam
365 sefer geçer. Dünya Gü-
nefl etraf›ndaki bir turu olan
bir y›l 365 gündür. Gün ke-
limesinin ço¤ul kullan›m›
olan (eyyam, yevmeyn) keli-
meleri ise tam 30 de¤er ge-
çer. Kuran’da ay (senenin
ay› anlam›nda) tam 12 sefer
geçer. Bilindi¤i gibi bir sene
12 ay vard›r. Gün kelimesi
tüm çekimleriyle Kuran’da
tam 475 sefer geçer. Bu
19’un tam 25 kat›d›r. Bu say›n›n 19 kat› olmas›n›n bir önemi vard›r.
Bunun d›fl›nda da 25 say›s›n›n Günefl için ayr› bir önemi vard›r. Dün-
ya Günefl’in etraf›nda bir y›lda döndü¤ünde kendi ekseni etraf›nda
365 kere dönmüfl olur. Günefl ise kendi etraf›nda bir y›lda tam 25
sefer döner. Ayr›ca 25’in katsay›s› olan 19’un Günefl-Dünya-Gün
kavramlar› ba¤lam›nda önemi vard›r. Çünkü Dünya’n›n, Günefl’in
ve Ay’›n ayn› hizaya geldi¤i Meton Devri; 19 Dünya y›l›nda bir olu-
flur.

Yani Günefl bir Meton devrinde 19x25= 475 defa kendi etra-
f›nda dönmüfl olur. Bu say› tam› tam›na gün kelimesinin tüm türev-
leriyle Kuran’daki geçifl say›s›na eflittir. Dünya ve Günefl’in hareket-
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Meton devrinde günefl kendi ekseni etraf›nda tam
475 sefer döner.



Toprak (Turabun) 17 kere
Nutfe (Nutfun) 12 kere
Embriyon (alak) 6 kere
Bir çi¤nemlik et (Mudya) 3 kere
Kemik (‹zamun) 15 kere
Et (Lehmun) 12 kere

TTooppllaamm  6655

Di¤er kelime tekrarlar› da flu flekildedir:
Bitki 26 kere 
A¤aç 26 kere

Ceza 117 kere 
Affetmek 234 kere (117’nin 2 kat›)

Dedi 332 Kere
Dediler 332 kere

Dünya 115 kere
Ahiret 115 kere

‹man 25 kere
Küfür 25 kere

fieytan 88 kere
Melek 88 kere

Cennet 77 kere
Cehennem 77 kere

Zekat 32 kere
Bereket 32 kere

151

leri ile Kuran’da gün, ay, kelimelerinin tekrarlar›n›n bu kadar iliflkili
olmas› gerçekten tesadüf olarak düflünülemez. Bu tekrar say›lar› ile
Dünya ve Günefl’in hareketleri aras›ndaki uyum hesaplanmas› kolay
fakat taklit edilmesi imkâns›z bir Kuran mucizesidir.

Karalar›n ve Denizlerin Oran›
‘Deniz (bahr)’ kelimesi Kuran’da 32 defa geçer. Kuran’da ge-

çen “bahr” kelimesi denizler gibi, göl, ›rmak tipi büyük sular› da ifa-
de eder. ‘Kara (berr, yabas)’ ifadesi ise Kuran’da 13 defa geçer.
E¤er 32’nin 45’e oran›n› al›rsak karfl›m›za %71, 111 ç›kar. Dünya
üzerindeki karalarla denizlerin oran› da bu ç›kan orand›r. Dünya’n›n
%71’i sularla kapl›d›r, %29’u ise karalarla kapl›d›r. 

Tekrar Eden Kelimeler
Kuran’da birbiriyle ilifl-

kili baz› kelimelerin tekrar
say›s›na bak›ld›¤›nda da il-
ginç bir sonuç ile karfl›lafl›l-
maktad›r. Örne¤in, “kad›n”
kelimesi  ve “erkek 23’er
kez Kuran’da geçer.

‹nsan hücresinde 46
kromozom vard›r. Erkek ve
kad›n üreme hücrelerinde
ise 23’er kromozom vard›r.
Kuran’da kad›n ve erkek ke-
limelerinin eflit geçmesinin
yan›nda, üreme hücrelerin-
deki kromozom say›s›n›n da, kad›n ve erkek kelimelerinin tekrar sa-
y›s› olan 23 olmas› oldukça dikkat çekicidir. 

‹nsan kelimesi Kuran’da tam 65 sefer geçer. ‹nsan›n oluflu-
munda geçirdi¤i Evren’i tan›mlayan kelimelerin Kuran’da geçifl sa-
y›lar› da 65’tir.
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‹nsan DNA’s›nda 23 tanesi anneden, 23 tanesi ba-
badan gelmek üzere toplam 46 kromozom bulu-
nur.



—Besmele tam 19 harf-
ten oluflmaktad›r.

—Kuran 114 (19’6) su-
redir. 

—‹lk vahyolan sure (96.
sure) sondan 19. suredir.

—Kuran’›n ilk vahyedi-
len ayetleri 96. surenin ilk 5
ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime say›s› 19’dur.

—Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi’) 19 ayete sahiptir ve 285
(19 x 15) harf içerir.

—Son vahyedilen sure
olan Nasr, toplam 19 kelime-
den oluflur.

—Kuran’da 114 (19 x 6)
besmele bulunur. Bu say› da
19’un 6 kat›d›r. (Kuran’da 113
sure besmele ile bafllar. Bafl›n-
da besmele bulunmayan tek
sure, 9 numaral› Tevbe Sure-
si’dir. Kuran’da sadece Neml
Suresi’nde iki besmele bulun-
maktad›r. Bu besmelelerden bi-
ri surenin bafl›nda di¤eri ise 30.
ayette yer al›r. Besmele ile bafl-
lamayan Tevbe Suresi’nden iti-
baren saymaya bafllan›ld›¤›nda
Neml Suresi’nin 19. s›rada yer ald›¤› görülecektir.)

“Rahman” kelimesi Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.
—Kuran’da bahsi geçen 30 farkl› rakam vard›r. Kuran’da ge-

çen tüm bu say›lar› (tekrarlar dikkate al›nmadan) toplad›¤›m›zda ç›-
kan say› 162.146’d›r. Bu da 19’un 8.534 kat›d›r.

Kaf harfi ile bafllayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi var-
d›r. Bafl›nda Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet Kaf
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Yaz+s›cak 5 kere
K›fl +so¤uk 5 kere

Akletmek 49 kere
Nur 49 kere

Dil 50 kere
Vaaz 50 kere

Sevgi 88 kere
‹taat 88 kere

Musibet 75 kere
fiükür 75 kere

Do¤ru yol 79 kere
Rahmet 79 kere

S›k›nt› 13 kere
Huzur 13 kere

H›yanet 16 kere
Habis 16 kere
(Kaynak: http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html)

19 Mucizesi
Kuran’da tekrar eden say›lar›n d›fl›nda 19 say›s›n›n ayr› bir

önemi vard›r. 19 say›s›yla iliflkili olarak baz› kelimeler ve harfler Ku-
ran içinde mucizevî bir flekilde yerlefltirilmifltir. Allah, Müdessir Su-
resi’nde 19 rakam›na dikkat çekerek ““OOnnuunn  üüzzeerriinnddee  oonn  ddookkuuzz  vvaarr--
dd››rr..”” (Müdessir Suresi, 30) buyurmaktad›r. Harflerin mucizevî bir fle-
kilde s›ralan›fl›na dikkat edildi¤inde, Kuran’›n Allah kat›ndan gelen
bir kitap oldu¤u gerçe¤i bir kez daha ortaya konmaktad›r. fiimdi
Kuran’daki bu konuyla ilgili örneklerin k›sa bir özetine bakal›m: 
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Besmele Arap harfleriyle 19 harften oluflur. 

Alak Suresi



Ayet ve Surelerin S›ralanmas›ndaki Düzen
Kuran’›n Allah kat›ndan gelmifl bir kitap oldu¤una dair birçok

delil vard›r. Bunlar bir tanesi Kuran’daki surelerin s›ralanmas› ve
ayet say›lar›yla ilgilidir. 

Kuran’daki sure ve ayet numaralar›n› say›larla ifade etti¤imiz-
de Fatiha Suresi’ni 1:7 (Yani 1. sure 7 ayet), Bakara Suresi’ni 2: 286
(Yani 2. sure 286 ayet) olarak tan›ml›yoruz. ‹flte birazdan inceleye-
ce¤imiz tabloda birinci sütuna sure numaralar›n› ikinci sütuna ayet
say›lar›n› yazaca¤›z. Örne¤in birinci sütuna Fatiha için sure numara-
s› olan 1’i yazaca¤›z. ‹kinci sütuna ise Fatiha Suresi’nin ayet say›s›
olan 7’i yazaca¤›z. Bunlar› birbiriyle toplad›¤›m›zda elde edilen sa-
y›lardan çift olanlar›n› 4. sütuna, tek olanlar›n› da 5. sütuna ilave
edece¤iz. Bu düzenlemeye göre oluflturdu¤umuz tabloya bakal›m:
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harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak sonuç
95 (19 x 5)’tir. 42. Surenin 53 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak 42+53
yine 95 (19 x 5)’tir.

—Ya, Sin harfleri Yasin Suresi’nin bafl›nda bulunmaktad›rlar.
Sin harfi Yasin Suresi’nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 de-
fa geçmektedir. Bu iki harfin toplam› 285 (19 x 15)’tir.

—Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad bafllang›ç harfleri tek bir surede -19.
sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 de-
fa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geç-
mektedir. 5 harfin toplam olarak geçti¤i yerlerin say›s› 137 + 175 +
343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Bu örnekler Kuran’daki 19 say›s› hakk›nda k›sa bir özettir. Bu
örnekler art›r›labilir. Sadece bu k›sa özet bile Kuran’daki kelimelerin
ve harflerin seçiminin bir insan eliyle yap›lamayaca¤›n› ve Yüce Al-
lah’›n sözleri oldu¤unu bizlere göstermeye yeterlidir. Allah, Ku-
ran’›n bu üstün özelliklerinden dolay› onun bir benzerinin yaz›lama-
yaca¤›n› 3 ayr› yerde söylemektedir:

EE¤¤eerr  kkuulluummuuzzaa  iinnddiirrddii¤¤iimmiizz  ((KKuurr’’aann))’’ddaann  flflüüpphheeddeeyysseenniizz,,  bbuu
dduurruummddaa,,  ssiizz  ddee  bbuunnuunn  bbeennzzeerrii  bbiirr  ssûûrree  ggeettiirriinn..  VVee  ee¤¤eerr  ddoo¤¤rruu
ssöözzllüüyysseenniizz,,  AAllllaahh’’ttaann  bbaaflflkkaa  flflaahhiittlleerriinniizzii  ((kkeennddiilleerriinnee  ggüüvveennddii--
¤¤iinniizz  yyaarrdd››mmcc››llaarr››nn››zz››))  ççaa¤¤››rr››nn.. (Bakara Suresi, 23)

YYookkssaa::  ““BBuunnuu  kkeennddiissii  yyaallaann  oollaarraakk  uuyydduurrdduu””  mmuu  ddiiyyoorrllaarr??  DDee
kkii::  ““BBuunnuunn  bbeennzzeerrii  oollaann  bbiirr  ssuurree  ggeettiirriinn  vvee  ee¤¤eerr  ggeerrççeekktteenn  ddoo¤¤--
rruu  ssöözzllüüyysseenniizz  AAllllaahh’’ttaann  bbaaflflkkaa  ççaa¤¤››rraabbiillddiikklleerriinniizzii  ççaa¤¤››rr››nn..”” (Yu-
nus Suresi, 38)

YYookkssaa::  ““OOnnuu  kkeennddiissii  uuyydduurrdduu””  mmuu  ddiiyyoorrllaarr??  DDee  kkii::  ““HHaayyddii  ssiizz,,
yyaallaann  üüzzeerree  uuyydduurruullmmuuflfl  oollaarraakk  oonnuunn  bbeennzzeerrii  oonn  ssuurree  ggeettiirriinn  vvee
ee¤¤eerr  ddoo¤¤rruu  ssöözzllüüyysseenniizz,,  AAllllaahh’’ttaann  bbaaflflkkaa  ççaa¤¤››rraabbiillddiikklleerriinniizzii  ççaa--
¤¤››rr››nn..”” (Hud Suresi, 13)

Bu ayetlerde de¤il Kuran’›n tümü, “bunun benzeri bir sure”
getirin denmektedir. Bu ayetlerin geçti¤i surelerin ortak özelli¤i,
hepsinin bafllang›c›nda ‘mukata’ harflerinin olmas›d›r. 
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Kuran’daki tüm surelerin numaralar› topland›¤›nda 6555 sa-
y›s› elde edilmektedir. Bu say› 5. sütunda sure ve ayet say›lar›n›n
toplam› tek olanlar›n›n toplam› olan 6555 say›s›na eflittir. Bu iki sa-
y›n›n eflit olmas› için hiçbir neden yoktur. Ayn› zamanda ayet say›-
lar›n›n toplam› olan 6236 say›s›yla ‘Çift’ hanesinde elde etti¤imiz
6236 say›s›n›n ayn› olmas› için de hiçbir neden yoktur. Bu veri, Ku-
ran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki ilahi düzenleme için say›s›z de-
lilden biridir.

Kuran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki ‘çift’ ve ‘tek’ rakamla-
r›n düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Ku-
ran’daki sure say›lar›n›n 114 (6x19) oldu¤unu biliyoruz. 19’u (onu
oluflturan en büyük tek ve çift iki say›lar olan) 10+9 olarak yazarsak
6 x (10+9) olur. Bu aç›l›mdan 60 ve 54 say›lar›n› elde ederiz. E¤er
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s› ‘Çift’ olan surelerdir. Heterojen surelerden kast›m›z ise sure nu-
maras› ve ayet say›s›ndan biri ‘Tek’ iken, di¤eri ‘Çift’ olan sureler-
dir. Sureleri bu aç›dan inceledi¤imizde eflit flekilde 57 homojen ve
57 heterojen sure vard›r. Burada say›sal simetri bu kadar ile kalmaz.
Homojen surelerin 30 tanesi ayet say›s› ve sure numaras› çift olan-
larken, geriye kalan homojen surelerin 27 tanesi ise sure numaras›
ve ayet say›s› tek olan surelerdir. 

Heterojenlere geldi¤imizde de ayn› simetri görülecektir. 57
heterojen surenin 30 tanesi çift sure numaral› ve tek ayet say›l› su-
relerden olurken, geriye kalan 27 tanesi ise tek sure numaral› ve çift
ayet say›l› surelerden oluflmaktad›r. 

Kuran’›n ilk yar›s›nda 29 tane ‘Tek’ numaral›, 28 tane ‘Çift’
numaral› sure vard›r. Kuran’›n ikinci yar›s›nda 28 tane ‘Tek’ numa-
ral›, 29 tane ‘Çift’ numaral› sure vard›r. Bu do¤al bir sonuçtur, arka
arkaya olan tüm say›larda bu özellik görünür. Fakat ilginç olan flu-
dur ki Kuran’›n ilk yar›s›nda 29 tane “heterojen”, 28 tane ‘homo-
jen’ sure varken, ikinci yar›s›nda 28 tane “heterojen”, 29 tane ‘ho-
mojen’ sure vard›r. Bu matemati¤in gerektirdi¤i bir sonuç de¤ildir.
Bu Kuran’›n hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir.
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Kuran’daki surelerin ayet say›lar›na bakarsak yine ayn› de¤erlere
ulafl›r›z. Kuran’da 60 tane çift say›l›, 54 tane de tek say›l› ayetlere
sahip sureler vard›r. 

114= 6x1199 = 6x (10+9) = (6x10) + (6+9) = 60+54
Bu 60 çift ve 54 tek say›l› ayete sahip sureler incelendi¤inde

yine çok ilginç bir simetri ortaya ç›kmaktad›r. 60 çift say›l› ayete sa-
hip surenin 30 tanesi çift numaral› surelerden, di¤er 30 tanesi ise
tek say›l› surelerden oluflmaktad›r. 54 tek say›l› ayete sahip surelere
gelince ayn› simetri bunda da söz konusudur. Bu surelerin yar›s›
olan 27 tane sure çift numaral› surelerden oluflurken, di¤er yar›s› ile
tek numaral› surelerden oluflmaktad›r.

57 = 3x1199 = 3x (10+9) = (3x10) + (3x9) = 30+27

Elimizde 4 tane grup vard›r. Her bir grup için bir örnek vere-
lim:

1- Tek say›l› sure – tek say›l› ayet say›s›: Örnek Fatiha Suresi (1.
sure 7 ayet)

2- Tek say›l› sure numaras›- çift say›l› ayet: Örnek Ali ‹mran Su-
resi (3. Sure 200 ayet)

3- Çift say›l› sure numaras›- tek say›l› ayet: Örnek Enam Sure-
si (6. sure 165 ayet)

4- Çift say›l› sure numaras›- çift say›l› ayet: Örnek Nisa Suresi
(4. sure 176 ayet)

Sure numaras›na ve ayet say›s›na göre de¤erlendirdi¤imiz su-
releri: 1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta in-
celeyebiliriz. Homojen surelerden kast›m›z; hem sure numaras›,
hem ayet say›s› ‘Tek’ olan veya hem sure numaras›, hem ayet say›-
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S›rf Kuran’daki sure numaralar›n› ve ayet say›lar›n› ‘Tek’ ve
‘Çift’ aç›s›ndan incelememiz bile Kuran’daki surelerin s›ras›n›n da,
ayetlerin numaralar›n›n da ilahi düzenleme ile düzenlendi¤ini ve bu
düzenin matematiksel sistem ile korundu¤unu ispata yeterlidir. Eli-
mizde matematiksel mucize aç›s›ndan test etti¤imiz tek bir tane ki-
tap vard›r. Burada anlat›lan tüm örnekler denenerek test edilebilir. 

Kuran’› içinde var olan tüm mucizeler ile birlikte düflünmek
çok önemlidir. ‹lk baflta sordu¤umuz soruyu tekrar kendimize sora-
l›m. Buraya kadar k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z ve flu ana kadar or-
taya ç›kan tüm bu bilimsel ayetler ve matematiksel mucizelere, gü-
nümüzden 14 as›rdan fazla bir süre önce Arabistan çöllerinde, tek-
noloji ve bilimden uzak bir dönemde yaflam›fl bir kifli yazm›fl olabilir
mi? Böyle bir bilgiye kendisi sahip olabilir mi? 

Kuran, sahip oldu¤u bu mucizelerle ilahi bir kitap oldu¤unu
ve bir insan›n sözleri olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Rabbimiz biz-
lere yolar›m›z› göstermek için bu kitab› göndermifltir. Bize düflen
Yüce Rabbimizin bu ça¤r›s›na kulak verip ona uymakt›r. ‹nsan bu
vahiyle sorumludur ve hesap günü geldi¤inde bundan sorulacakt›r. 
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S›rf bir suredeki bir ayeti de¤ifltirirseniz bu düzen de¤iflir. Ör-
ne¤in Fatiha Suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda inceledi¤imiz dü-
zen, hem sure oranlar›nda gözlemledi¤imiz bu düzen de¤iflir. Ayn›
flekilde Ali ‹mran Suresi (3. sure)’yi 2. sure yaparsak da tüm bu ma-
tematiksel düzen de¤iflir. Yaln›zca bir tek sureye 2, 4, ayet gibi çift
bir rakam eklersek veya ç›kar›rsak tablodaki sonuçlar de¤iflmez. Fa-
kat bir ‘Tek’ bir ‘Çift’ ayetli suredeki yapaca¤›m›z de¤ifliklik yine
tüm tablodaki verileri de¤ifltirir. Sure s›ralamas›nda ise bir ‘Tek’ ve
bir ‘Çift’ numaral› surenin yerini de¤ifltirmeye kalkt›k m› an›nda tüm
veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen olufltu¤unu iddia et-
mek; görmek istememenin veya matematiksel olas›l›k hesaplar›n›
do¤ru de¤erlendirmemenin bir sonucudur. Allah, Kuran’da kitapla-
r› rakamland›rd›¤›na dikkat çekmifltir, ayr›ca ‘Tek’e ve ‘Çift’e de dik-
kat çekmifltir. Allah’›n bize gösterdi¤i bu tablolar, Allah’›n bu dik-
kat çektiklerindeki hikmetleri anlamam›z› sa¤lamaktad›r.

Kuran’› sure say›s› temel al›narak ikiye bölersek ilk bölümü 57.
sure olan Hadid (Demir) Suresi’nin sonuna kadard›r. 1’den 57’ye
kadar olan sure numaralar›n› toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Su-
resi’nin s›ra numaras›n› (57) ve ayet say›s›n› (29) çarparsak; 57x29=
1653 (19x87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran’› ikiye bölerek ince-
ledi¤imizde ilginç matematiksel veriler elde edece¤imize ipuçlar›
vermektedir.
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EK BÖLÜM
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1- Entropi ve Yarat›l›fl

Termodinamik Yasalar› 
Do¤a kanunlar› hayat›n ve Evren’in s›n›rlar›n› bildiren gerçek-

lerdir. Bir cismin suda batmamas›, suyun kald›rma kuvvetine uygun-
lu¤uyla ilgilidir. Havada serbest b›rak›lan bir cisim do¤a yasalar› ge-
re¤i yerçekimi etkisinde yere düfler. Günefl kimya yasalar›n›n öngör-
dü¤ü reaksiyonlar› gerçeklefltirerek Evren’e ›s› ve ›fl›k yayar. Geze-
genle kütleler aras› çekim yasas› gere¤ince Günefl sistemi içinde yö-
rüngelerinde hareket ederler. Bunlar do¤an›n kurallar›n›n birer so-
nuçlar› olarak çevremizde sürekli meydana gelir.

Evren’de var olan bir di¤er do¤a yasas› ise tüm bunlar›n öte-
sinde bizi ve çevremizi daha yak›ndan ilgilendirir. Varl›¤›n s›n›rlar›n›
bildiren bu yasa, bizlere Evren’de var olan canl› cans›z her fleyin za-
manla y›pran›p, da¤›larak ölece¤ini söyler. Bu fizi¤in en temel ka-
nunlar›ndan olan termodinamik yasas›d›r.

Termodinamik yasas› ›s› al›flverifliyle ilgili bir yasa olmas›na ve
›s› hareketlerini aç›klamas›na ra¤men sonuçlar› itibariyle yaflam› ve
varl›¤› temelinden etkileyen bir yasad›r.

Albert Einstein bu yasay› ”bütün bilimlerin birinci kanunu”
olarak tan›mlam›flt›r. Ünlü fizikçi Sir Arthur Eddington ise bu ya-
sadan ‘en üstün metafizik kanunu’ olarak bahseder.

Termodinami¤in birinci yasas› ‘enerjinin korunumu’ yasas›
olarak da bilinmektedir. Buna göre Evren’de var olan enerji yok edi-
lemez ve yeni bir enerji var edilemez. Gerçekte enerji hiçbir ifllemle
oluflturulamaz sadece dönüfltürülebilir. Örne¤in bir araba motoru
vas›tas›yla hareket enerjisi üretir ve arabay› hareket ettirir. Bu ener-
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zensizli¤e, da¤›n›kl›¤a ve bozulmaya do¤ru gidece¤ini söyler. Can-
l› cans›z herfley zaman içinde afl›n›r, bozulur, çürür, parçalan›r ve
da¤›l›r. Bu er ya da geç her varl›¤›n karfl›laflaca¤› bir sondur. Bu ka-
nuna göre bu kaç›n›lmaz olan bir süreçtir. Zaman› meydana getiren
harekettir. Evren’de hareketin olmas›n› sa¤layan ise enerji dönüflü-
müdür. Zaman ilerledikçe enerji dönüflür ve entropi de¤eri sürekli
artar. Zaman› durdurmak ve geri çevirmek nas›l imkans›zsa entropi
art›fl›n› da durdurmak ve geri çevirmek o derece imkans›zd›r.

‹çinde bulundu¤unuz ortam›n, dünyan›n, Günefl sisteminin ve
tüm galaksinin entropi de¤eri yani düzensizli¤e ak›fl› sürekli olarak
artmaktad›r. Her geçen saniye gerçekte, mutlak düzensizlik ve yok
olufla giden bir ad›md›r.

Entropi ve Evren’in Yarat›lmas›
Tarih boyunca insanlar “yaflad›klar› Evren’in nas›l meydana

geldi¤i” sorusuna cevap aram›fllard›r. Ortaya ç›kan birçok düflünce
ak›m› Evren’in meydana gelifliyle ilgili birçok aç›klama getirmeye ça-
l›flm›flt›r. Bunlardan birisi de materyalist düflüncenin ortaya att›¤› id-
diad›r. Materyalist felsefenin temel özelli¤i maddeyi mutlak varl›k
olarak saymas›d›r. Bu düflünceye göre madde sonsuzdan beri vard›r
ve var olan fleyde maddeden ibarettir.

Oysa H›ristiyanl›k, Yahudilik ve ‹slâm dini gibi ilahi dinlerin
kutsal kitaplar›nda ise bu düflüncenin tam tersi bildirilmektedir. Bu
ilahi kitaplara göre tüm Evren her fleyi yoktan var etme gücüne sa-
hip olan yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r ve tüm Evren’in bir bafl-
lang›c› vard›r.

Dinlerin ortaya koydu¤u bu gerçek termodinamik yasalar› aç›-
s›ndan da do¤rulan›rken, materyalist düflüncenin ortaya att›¤› tüm
iddialar› yalanlamaktad›r.

E¤er termodinami¤in ilk yasas›na tekrar dönersek, bu yasa
bizlere Evren’de var olan enerjinin kendili¤inden yarat›lamayaca¤›-
n› ve var olan›n da yok edilemeyece¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Evren’in içinde var olan hiçbir mekanizma ya da güç bunu gerçek-
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jiyi oluflturan, yak›tta bulunan enerjinin motor içinde yak›larak ha-
rekete dönüfltürülmesidir. Yani benzinin sahip oldu¤u enerji hare-
kete dönüflmüfltür. Bir hidroelektrik santralinde suyun sahip oldu¤u
hareket enerjisi türbinler kullan›larak elektrik enerjisine dönüfltürül-
mektedir. Daha sonra bu enerji örne¤in bir lambada yak›larak ›fl›k
enerjisine dönüfltürülür. Hiçbir safhada yeni bir enerji meydana ge-
tirilmedi¤i gibi yap›lan sadece bir dönüfltürmedir.

‘Entropi yasas›’ olarak bilinen termodinami¤in ikinci yasas› da
bu dönüflümde verimin hiçbir zaman tam olmayaca¤›n› söyler. Yi-
ne araba örne¤ine geri dönersek, motorda yak›lan enerjinin tama-
m› hareket için kullan›lamaz. Bir k›s›m enerji ›s›ya dönüflmektedir.
Ya da yakt›¤›m›z bir ampulde tüm elektrik enerjisini ›fl›¤a çevireme-
yiz. Bir k›s›m enerji ›s›ya dönüflerek çevreye yay›l›r. Bu kaybolan
enerjidir. E¤er bir yerde enerji dönüflümü varsa, orada mutlaka ka-
y›p olan bir enerji vard›r.

Enerji sürekli hareket halindedir. Bir yerden di¤er yere akar.
‹çmek için haz›rlad›¤›n›z bir bardak s›cak çay bir süre beklerse so-
¤ur. Bu so¤uma oda s›cakl›¤›yla suyun s›cakl›¤› aras›nda enerji far-
k› kalmay›ncaya kadar sürer. S›cak bir odada ›s› sürekli olarak so-
¤uk d›fl ortama kaçmaya e¤ilimlidir. E¤er oda sürekli olarak ›s›t›l-
mazsa, bir süre içinde iç ortam›n s›cakl›¤› d›fl ortam›n s›cakl›¤›na
eflit oluncaya kadar so¤ur. Fakat bu reaksiyonlar›n hiçbiri tersine
de¤ildir. Yani bir bardak çay durdu¤u yerde kendili¤inden ›s›n›p s›-
cakl›¤› artmaz.

Evren’deki her hareket bir enerji dönüflümü sonucunda olur.
Evren’i ayakta tutan bu dönüflümün süreklili¤idir. Fakat bu dönüflü-
mün her ad›m›nda verim hiçbir zaman tam olmayaca¤› için, ortaya
hep bir kay›p ç›kar. ‹flte her enerji dönüflümünde meydana gelen bu
kay›ba ‘entropi’ denmektedir.

Entropi, art›k ifle dönüfltürülemeyen enerji miktar›n›n ölçüsü-
dür. Bu terim ilk olarak 1868 y›l›nda Alman fizikçi Rudolf Clausius
taraf›ndan kullan›lm›flt›r.

Termodinami¤in ikinci kanunu Evren’de kendi haline, do¤al
flartlara b›rak›lan tüm sistemlerin, zamanla do¤ru orant›l› olarak dü-
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Entropi ve Evren’in Sonu
Evren’deki enerji dönüflümünün boyutunu daha iyi anlamak

için 1 gr suyun, yapabilece¤i enerji dönüflümünü ele alal›m: Su çok
az enerjili (so¤uk) ortamdaysa, moleküller, birbirlerine s›k›-s›k›ya
ba¤lanm›fl flekilde, yani ‘buz’ halindedirler; moleküllerde bir hare-
ketlilik gözlenmez. Ortamdaki enerji yo¤unlu¤u artarsa, moleküller
aras› ba¤lar gevflerler ve gram bafl›na 80 kalorilik enerji alarak su
haline geçerler; bu defa moleküller enerji yüklü olduklar›ndan ‘ha-
reket’ halindedirler. S›cakl›k daha da artarsa, her derece (° C) art›-
fl›na karfl›l›k bir kalorilik bir enerji daha yüklenerek, daha da hare-
ketli (enerji yükü daha fazla) bir duruma geçerler. Buharlaflma nok-
tas›na ulafl›ld›¤›nda, bu defa gram bafl›na 540 kalorilik bir enerji da-
ha alarak buhar haline geçerler; yani su molekülleri aras›ndaki ba¤-
lant› çok daha azalm›fl olur. Ortamdaki enerji yo¤unlu¤u daha da
artarsa, H2O molekülleri de da¤›l›p, iyonlar›na, yani H+ ve O- par-
çalar›na ayr›l›rlar ve çok daha fazla enerjik olurlar. Parçac›k boyutu
küçüldükçe, parçac›¤›n hareketlilik yetene¤i, dolay›s›yla depolayabi-
lece¤i enerji miktar› da artar. Yani, ortamdaki enerji yo¤unlu¤u art-
t›kça, maddeler daha küçük, ama daha enerjik parçalara ayr›l›rlar.
Bu olay, atom alt› parçac›klara kadar devam eder ve Evren’in bafl-
lang›ç koflullar›n› yans›t›r.

fiimdi, olay› Evren’in bafllang›c›ndan itibaren düflünerek, 1
gr su içindeki ‘maddenin’ Evren’in bafllang›c› durumundaki depo-
lad›¤› enerji miktar›ndan, günümüz dünyas›ndaki 1 gr su haline
geçene kadarki süreçte ne kadar enerjiyi çevresine saçt›¤›n›, kaba-
ca hesaplarsak, devasa bir enerji miktar›n›n aç›¤a ç›kt›¤›n› fark
ederiz.

Evren’in ilk bafllang›c›ndan günümüze kadar bu enerji yaflad›-
¤› dönüflümlerle daha kullan›lmaz daha hareketsiz hale gelmifltir.
Bu entropi yasas›n›n do¤al bir sonucudur. Bu süreç devam etti¤in-
de ise daha çok entropi art›fl› daha hareketsizlik daha düzensizlik ve
daha kullan›lmaz enerji konumu olacakt›r. Tüm Evren’in belli bir ya-
flam süresi vard›r bu süre doldu¤unda art›k hareket ve zaman› olufl-
turan enerji ak›fl› duracak ve Evren çökecektir. Bu Evren’in kaç›n›l-
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lefltiremez. Termodinami¤in ikinci yasas› ise Evren’de var olan
enerjinin sürekli olarak kullan›lmaz hale geldi¤ini ve bu entropi ar-
t›fl›yla bir gün Evren’in tümüyle bozulup çökece¤ini ortaya koy-
maktad›r.

fiu an bizler sürekli bozulmakta olan bir Evren’de yaflamam›-
za ra¤men var olan bir düzen sürmektedir. E¤er tüm Evren mater-
yalist düflüncenin iddia etti¤i gibi sonsuzdan beri var olmufl olsayd›
flimdiye kadar gerçekleflen entropi art›fl› Evren’in çökmesine sebep
olacakt›. Oysa Evren hâlâ varl›¤›n› sürdürmektedir. Bu yasalar bizle-
re Evren’in bir bafllang›ç an›nda yarat›ld›¤›n› aç›kça göstermektedir.
Tüm Evren ve içinde var olan her fley bir bafllang›ç an›nda yarat›l-
m›flt›r.

Termodinami¤in birinci yasas›n› tekrar düflünürsek, bu yasaya
göre var olan enerji yok edilemez ya da yoktan var edilemez. Evren
içinde var olan hiçbir varl›k bunu gerçeklefltirme gücüne sahip de-
¤ildir. Peki bu s›f›r an›nda Evren’de var olan enerji ve madde nas›l
var olmufltur?

Ünlü Amerikal› astrofizikçi Hugh Ross Evren’in yarat›l›fl›yla il-
gili bu soruya flöyle cevap verir:

Zaman, olaylar›n meydana geldi¤i boyuttur. E¤er madde, pat-
lamayla birlikte ortaya ç›km›flsa, o zaman Evren’i meydana ge-
tiren nedenin Evren’deki zaman ve mekândan tamamen ba-
¤›ms›z olmas› gerekir. Bu bize Yarat›c›’n›n Evren’deki tüm bo-
yutlar›n üzerinde oldu¤unu gösterir. Ayn› zamanda Yarat›c›’n›n
baz›lar›n›n savundu¤u gibi Evren’in kendisi olmad›¤›n› ve Ev-
ren’i kaplad›¤›n›, sadece Evren’in içindeki bir güç olmad›¤›n›
kan›tlar. (Hugh Ross, The Creator and the Cosmos: How Grea-
test Scientific Discoveries of the Century Reveal God, Colora-
do: NavPress, revised edition, 1995, s. 76)

Tüm do¤a kanunlar› gibi termodinamik kanunlar› da bizlere
Evren’in yarat›l›fl›n› ve onun yarat›c›s› olan Yüce Rabbimizi göster-
mektedir. Enam Suresi’nin 101. ayetinde buyruldu¤u gibi Allah
““ggöökklleerrii  vvee  yyeerrii  bbiirr  öörrnneekk  eeddiinnmmeekkssiizziinn  yyaarraattaanndd››rr..””
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rimleflerek çok hücrelilere, onlar deniz canl›lar›na, denizde yaflayan
bal›klar zamanla karaya geçerek sürüngenlere, sürüngenler kufllara
ve memelilere dönüflmüfltür. Bu sürecin sonu da ise maymunlar›n
insana dönüfltü¤ü iddia edilmektedir.

Bu teoride iddia edilen evrimsel sürecin, yafland›¤›n› iddia et-
mek için do¤a yasalar›na uygun olmas› gerekir. E¤er do¤a yasalar›
bu öngörülerin yanl›fll›¤›n› ortaya koyuyorsa evrim iddias› çürütül-
müfl olacakt›r.

Evrim teorisi canl›l›kta basitten komplekse do¤ru bir de¤iflim
geçirdi¤ini söyler, oysa termodinami¤in ikinci kanunu böyle bir sü-
recin olmayaca¤›n› Evren’de var olan tüm sistemlerin bozulmaya
do¤ru gitti¤ini ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla evrim senaryosu do-
¤a yasalar›na ra¤men ortaya at›lm›fl ve kesinlikle gerçekleflemeye-
cek olan bir senaryodur.

Bu gerçe¤i evrimci bilim adamlar› bile görmekte ve itiraf et-
mektedirler. Evrimci bilim adam› Roger Lewin bilimsel bir dergi olan
Science’daki makalesinde evrimin termodinamik açmaz›n› flöyle di-
le getirmektedir: Biyologlar›n karfl›laflt›klar› problem, evrimin Ter-
modinami¤in ‹kinci Kanunu’yla olan çeliflkisidir. Sistemler zamanla
daha düzensiz yap›lara do¤ru bozulmal›d›rlar. (Roger Lewin, “A
Downward Slope to Greater”, Sience, clt 217, 24 Eylül 1982, s.
1239)

Bir tarafta bir teorinin ortaya att›¤› hayal ürünü bir iddia, di-
¤er tarafta ise bir kanunun ortaya koydu¤u gerçek vard›r. Normal
flartlarda bir bilim adam›n›n kabul etmesi gereken, teorinin yanl›fll›-
¤›d›r. Fakat gerçe¤i kabul etmek yerine yanl›fla inanmay› tercih et-
mektedirler. Bir baflka evrimci bilim adam› Jeremy R›fkin, içinde bu-
lunduklar› bu açmaz› flöyle itiraf etmektedir: 

Entropi Kanunu, evrimin bu gezegendeki yaflam için mevcut
olan tüm enerjiyi da¤›taca¤›n› söyler. Bizim evrim anlay›fl›m›z ise bu-
nun tam tersidir. Biz evrimin sihirli bir flekilde yeryüzünde daha bü-
yük bir de¤er ve düzen art›fl› oldu¤una inan›yoruz. (Jeremy R›fkin,
Entropi: A New World View, s. 55)

Jeremy R›fkin’in itiraf›nda oldu¤u gibi Evrim do¤a kanunlar›-
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maz sonudur. Var olan her fley ilk bafllad›¤›nda oldu¤u gibi yok ola-
cakt›r. Bir Kuran ayeti bu gerçe¤i flöyle bildirmektedir:

HHeerr  flfleeyy  yyookk  oolluuccuudduurr;;  cceellaall  vvee  iikkrraamm  ssaahhiibbii  oollaann  RRaabbbbiinniinn  yyüüzzüü
((kkeennddiissii))  bbaakkii  kkaallaaccaakktt››rr..  (Rahman Suresi 26, 27)

Entropi ve Evrim 
‹nsanl›k tarihine bak›ld›¤›nda dönem dönem insanlar›n birçok

ak›ld›fl› düflünceye inand›klar› görülecektir. Akla ve mant›¤a uyma-
mas›na ra¤men birçok düflünce insanlar taraf›ndan kabul edilmifltir.

Kimileri dünyan›n düz oldu¤una inanm›flt›r. Kimisi ise dünya-
n›n bir öküzün boynuzlar› üzerinde durdu¤unu kabul etmifltir. Hat-
ta bu iddialar›nda o kadar ileri gitmifllerdi ki, depremleri öküzün ha-
reketlerine ba¤lam›fllard›. Tüm bu düflüncelerin bilimsel geliflmeler
sonucunda ak›l d›fl›l›¤› anlafl›l›p terkedilmifltir.

Günümüzde ise do¤ada hâkim olan yasalar bilindi¤i için, or-
taya at›lan bu tarz bilim d›fl› iddialar bilinen yasalarla ve bilimsel bul-
gularla kolayca karfl›laflt›r›labilmekte ve bu teorilerin yanl›fll›¤› anla-
fl›labilmektedir. Bunu flöyle bir örnekle biraz daha açabiliriz. Örne-
¤in kimsenin yaflamad›¤› bir adada dev bir çelik kasa bulunsa ve bir
kiflinin bu kasan›n oraya gelifliyle ilgili bir teori üretse. Bu teoriye gö-
re bu kasa ana karadan tesadüfen denize düflmüfl ve ak›nt›lar vas›-
tas›yla bu adaya kadar gelmifl olsun. Bu iddia belli bir senaryo için-
de inand›r›c›l›k unsurlar› kullanarak anlat›lsa bile biz bunun do¤ru
olmad›¤›n› hemen anlar›z.

Çünkü anlat›lan senaryo do¤a yasalar›na terstir. Yani büyük
bir çelik kasa suya tesadüfen düflmüfl olsa da, suyun içinde yüze-
mez. Suyun kald›rma kuvveti bu kasay› yüzdüremez. Suya düfltü¤ü
an çelik kasan›n hemen bataca¤› aç›kt›r. Bunu her an her yerde gö-
rebilir ya da deneyebiliriz.

Bugün evrim teorisi benzer bir iddiada bulunmaktad›r. Bu te-
orinin iddias›na göre günümüzden miyarlarca y›l önce cans›z mad-
deler tesadüfen bir araya gelerek canl› bir hücreyi meydana getir-
mifl, daha sonra yine bu iddiaya göre bu tek hücreli organizma ev-
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müyle da¤›larak parçalanacakt›r. Fakat ayn› araba sürekli kullan›l›r-
sa, benzin yakar yol al›rsa, sonuçta entropisi daha h›zl› artaca¤›n-
dan daha çabuk y›pranacak ve paslanacakt›r. Her iki konumda da
entropi art›fl› vard›r fakat enerji tüketimi artt›kça entropi art›fl› daha
fazlad›r. Dünyam›zda da sürekli artan bir entropi vard›r. Fakat bu
entropi art›fl› tüketilen enerjinin artmas›yla h›zlanmaktad›r.

Özellikle 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren artan petrol ve kömür
tüketimi entropi art›fl›n› ve dünyada düzensizli¤in art›fl›n›n körükle-
mifltir. Sürekli yeryüzünün sahip oldu¤u enerji kaynaklar› ç›kar›larak
kontrolsüzce yak›lmakta bunun sonucunda dünyan›n entropisi sü-
rekli artmaktad›r. Bu sürekli artan tüketimin sonucunda enerji be-
raberinde kullan›lamayan kay›p enerjiyi artt›rmakta, sonuç olarak
çevreye yay›lan kay›p enerji de dünyada var olan ekolojik sistemi
bozmaktad›r. Entropi art›fl›yla günümüzde gelinen noktada, canl›la-
r›n dünya üzerindeki varl›klar› tehlike alt›ndad›r. Özellikle son y›llar-
da gündemde olan 3 temel sorun tüm insanl›¤›n dünya üzerindeki
yaflam›n› tehlikeye düflürmektedir. Bunlardan ilki çevrenin ve su
kaynaklar›n›n kirlenmesidir. Dünya üzerinde yaflayan insanlar›n ne-
redeyse yar›ya yak›n› temiz su kaynaklar›ndan uzakt›r. Ve bu say›
geçen her gün daha da artmaktad›r. Ölçüsüz enerji tüketimi ve bu-
nun sonucu ortaya ç›kan at›klar yeryüzündeki çevreyi ve su kaynak-
lar›n› kirletmektedir.

‹kinci temel sorun ise, dünya ikliminin bozulmas›d›r. Yine sü-
rekli fosil yak›t tüketimi ve bunun sonucu olarak ortaya ç›kan kar-
bon gazlar› dünya atmosferini de¤ifltirmekte, sera etkisi gibi sonuç-
larla iklimleri etkilemektedir. Bu de¤ifliklik sonucunda dünyan›n s›-
cakl›¤› her geçen gün daha da artmaktad›r. Is›n›n etkisiyle kutuplar-
daki buzullar erimekte ve deniz seviyesi artmaktad›r. Bu ›s› de¤iflik-
li¤inin ilk etkileri canl›lar üzerinde rahatl›kla gözlemlenmeye baflla-
m›flt›r. Birçok canl› türünün nesli flimdiden tehlike alt›ndad›r. ‹klim-
lerde meydana gelen afl›r›l›klar nedeniyle, dünyan›n bir k›sm›ndaki
insanlar afl›r› ya¤›fllar ve do¤al afetler nedeniyle canlar›n› mallar›n›
kaybederken di¤er bir k›sm› ise yaflanan kurakl›klar sonucunda aç-
l›k tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r.
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na ayk›r› olarak ortaya at›lm›fl ve y›llarca yanl›fl bir inançla sürekli sa-
vunulmakta olan bir teoridir.

Evrim teorisini yalanlayan sadece entropi yasas› de¤ildir. Her
fleyden önce canl›l›¤›n cans›z maddelerde ortaya ç›k›fl düflüncesi
mikrobiyoloji taraf›ndan yalanlanmaktad›r. Evrimciler hiçbir flekilde
cans›z maddelerin nas›l olup da canl› maddeden meydana geldi¤i-
ni aç›layamazken b›rak›n tesadüfen meydana gelmeyi geliflmifl tüm
imkânlara ra¤men laboratuar ortam›nda bir hücre daha meydana
getirmeyi bunun yan›na bile yaklafl›lamam›flt›r. Yine y›llard›r yap›lan
çal›flmalarla elde edilen fosillerin hiçbiri tarihte evrimsel bir sürecin
yaflanmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bulunan fosiller canl›l›¤›n iddia
edildi¤i gibi bir sürecin yaflanmad›¤›n› aç›kça göstermektedir. Ayr›-
ca do¤ada evrimcilerin iddias›ndaki gibi evrimlefltirici bir mekaniz-
maya kesinlikle rastlanmam›flt›r. Ne mutasyonun ne de do¤al selek-
siyonun böyle bir etkisinin olmad›¤› aç›kça ortadad›r. Fosil kay›tla-
r›ndan, mikrobiyolojiye; genetik biliminden fizik yasalar›na kadar
tüm gerçekler yarat›l›fl gerçe¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bir Ku-
ran ayetinde Yüce Rabbimizin yarat›fl› flöyle buyrulmaktad›r:

AAllllaahh,,  hheerr  ccaannll››yy››  ssuuddaann  yyaarraatttt››..  ‹‹flflttee  bbuunnllaarrddaann  kkiimmii  kkaarrnn››  üüzzee--
rriinnddee  yyüürrüümmeekkttee,,  kkiimmii  iikkii  aayyaa¤¤››  üüzzeerriinnddee  yyüürrüümmeekkttee,,  kkiimmii  ddee
ddöörrtt  ((aayyaa¤¤››))  üüzzeerriinnddee  yyüürrüümmeekktteeddiirr..  AAllllaahh,,  ddiilleeddii¤¤iinnii  yyaarraatt››rr..  HHiiçç
flflüüpphheessiizz  AAllllaahh,,  hheerr  flfleeyyee  ggüüçç  yyeettiirreennddiirr.. (24 Nur Suresi, 45)

Entropi ve Dünya
Daha önce de belirtti¤imiz gibi Evren’de var olan her sistemin

entropisi artar ve sürekli düzenden düzensizli¤e do¤ru bir ak›fl var-
d›r. E¤er sistemler içinde enerji dönüflümü artt›r›l›rsa, bozulman›n
h›z› da artar. Örne¤in bir araba hiç kullan›lmadan bir köflede dursa,
zaman içinde yavafl da olsa bir bozulma süreci yaflar. Araba hiç ça-
l›flmasa ve hareket etmese bile, sürekli olarak çevreden ›s› al›flverifli
içindedir. Araban›n metal parçalar› ortamdaki oksijenle reaksiyona
girerek, belli bir enerji aç›¤a ç›kar›r. Bu, zamanla araban›n paslan-
mas›na ve kullan›lamaz hale gelmesine sebep olur. Zaman içinde
belki de binlerce y›l alabilecek bir süreçte terk edilen bu araba tü-
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GGöökkyyüüzzüü,,  OOnnuu  ddaa  yyüükksseellttttii  vvee  mmiizzaann››  kkooyydduu..  SSaakk››nn  mmiizzaannddaa
““hhaakkss››zzll››kk  vvee  ttaaflflkk››nnll››kk  yyaappmmaayy››nn..”” (Rahman Suresi, 7–8)

Dünya kaynaklar›n›n ve yeryüzündeki yaflam›n mutlaka bir so-
nu olacakt›r. Bu noktada var olan kaynaklar›n iyi kullan›lmas› önem
tafl›maktad›r. ‹nsanlar için daha iyi bir yaflam ve gelecek sa¤layacak
olan bu kaynaklar›n s›n›rs›zca tüketilmesi ve çevrenin kirletilmesiyle
de¤il, do¤a da var olan düzen en uygun haliyle korunarak bu dü-
zende bir taflk›nl›k yap›lmamas›yla olabilir.

Entropi ve ‹nsan
Evren’de var olan her varl›k gibi insan da entropinin etkisi al-

t›ndad›r. ‹nsan›n varl›¤›n› sürdürmek için enerji tüketmesi gerekmek-
tedir. Her enerji dönüflümü ise beraberinde entropi art›fl›n› yani
sistemlerin bozulmas›n› ve insan›n yafllanmas›n› beraberinde getirir.

Do¤umuyla birlikte bir bebek ayn› zamanda yafllanma süreci
içine girmifltir. Yafllanman›n ilk etkisi damarlarda bafllasa da, bunla-
r›n belirginli¤i orta yafllardan itibaren gözükür.

20’li yafllara kadar insan bedeni sa¤l›kl› dönemini yaflarken ar-
t›k bu özelli¤ini 30’lu yafllar›n sonunda kaybetmeye bafllar.40’l› yafl-
larda 30’lu yafllara göre 1- 1, 5 cm kadar boylar daha k›salm›flt›r.
Kulakta duyma yetene¤i azalmaya bafllarken yak›n görmelerde de
baz› problemler belirir. 50’li yafllara gelindi¤inde menopozla birlik-
te kad›nlarda üreme özelli¤i sonlan›r. Kad›nlarda ve erkeklerde cilt-
te k›r›flma ve sarkmalar oluflurken, güç ve kas kayb› belirgin hale
gelir. 60’l› yafllara gelindi¤inde ise eklem ve k›k›rdaklarda ömür bo-
yu biriken hasarlar art›k belirgin hale gelirken hareket etme yetene-
¤i s›n›rlanmaya bafllar. Kemiklerde meydana gelen zay›flamayla be-
raber, yaflanabilecek muhtemel k›r›klar sa¤l›k aç›s›ndan önemli bir
tehlike haline gelir. Bununla beraber fleker ve kalp gibi rahats›zl›k-
lar›n ortaya ç›kmas›yla yaflam kalitesi iyice s›n›rland›r›lm›flt›r.

70’li yafllara gelindi¤inde ise tüm bu hastal›klara ilave olarak
kalp ve tansiyon sorunlar› oldukça yayg›n hale gelir. Bellek sorunla-
r› art›k belirgin flekilde kendini göstermektedir. Terleme azalm›fl cilt
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Yeryüzündeki canl›lar›n, dolay›s›yla insanlar›n yaflamlar›n›
tehdit eden bir di¤er sorun da ozon tabakas›nda oluflan incelme
ve delik oluflumudur. Yine s›n›rs›z enerji tüketiminin bir sonucu
olarak sanayide üretilen ve do¤aya sal›nan baz› gazlar›n ozon ta-
bakas› üzerinde son derece olumsuz etkileri olmaktad›r. Yeryü-
zünü Günefl’ten gelebilecek zararl› ›fl›nlardan koruyan ozon taba-
kas›, bu gazlar›n etkisiyle özellikle güney yar›mkürede son dere-
ce incelmifl ve oldukça büyük bir delik oluflmufltur. Bu bölgede
yer alan ülkelerde, Günefl’e yo¤un maruz kalan insanlarda cilt
kanserlerine yakalanma oranlar›nda hissedilir ölçüde yükselmeler
olmufltur.

Bu örnekler, insanlar›n yaflam›n› kitlesel olarak tehdit eden so-
runlard›r. Bunlar›n d›fl›nda hava kirlili¤i, nükleer at›klar, kitle imha
silahlar› gibi tehditler de söz konusudur.

Son y›llarda tart›fl›lan bir kavram da ‘sürdürülebilir kalk›nma’
olmufltur. Bu kavram›n gündeme gelmesindeki temel sebep dün-
yan›n bir entropi s›n›r›na dayanm›fl olmas›d›r. E¤er dünyan›n enerji
tüketimi s›n›rland›r›lamad›¤›, fosil yak›tlar›n›n yerini Günefl enerjisi
gibi yenilenebilir kaynaklar almad›¤› durumda, meydana gelen en-
tropi art›fl› insanlar›n yeryüzünde daha fazla yaflamalar›na izin ver-
meyecektir.

En son 2002 y›l›n›n Eylül ay›nda Güney Afrika’da birçok ülke-
nin devlet baflkanlar› bu gündemle toplanm›fllar ve sürdürülebilir
kalk›nman›n yollar›n› tart›flm›fllard›r.

Do¤a da bir düzen vard›r. Bu düzen fosil yak›tlar›n›n kontrol-
süz tüketilmesi, bu enerjinin kullan›lmas›yla ortaya ç›kan at›klar ne-
deniyle  bozulmaktad›r. ‹nsanlar›n daha rahat yaflamalar›n› amaçla-
yan üretim, kontrolsüz ve s›n›rs›zca gerçeklefltirildi¤i için sonuçta
tüm insanl›¤› tehdit etmektedir. Bu tehditten kaç›nmak için yap›l-
mas› gereken, var olan düzeni koruyacak, do¤a ve do¤an›n denge-
lerine uygun bir yaflam tarz›n›n benimsenmesidir.

Tüm insanl›¤›n gelecekte muhtemelen yaflayacaklar› bu tehli-
keye karfl›, günümüzden yaklafl›k 14 as›r önce Allah gönderdi¤i ki-
tab›nda uyarmaktad›r. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:
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2- DNA’n›n Dili
2001 y›l› fiubat ay›nda insan Genom Projesinin sonuçlar› bir

bas›n toplant›s›yla dünyaya duyuruldu. Bu toplant›da bir konuflma
yapan dönemin ABD baflkan› Bill Clinton “Tanr›’n›n yaflam› yaratt›-
¤› dili ö¤reniyoruz’” diyerek bafllad›¤› sözlerini “Tanr›’n›n en kutsal
arma¤an›n›n ne kadar harika, güzel ve karmafl›k oldu¤unu daha ya-
k›ndan anl›yoruz’” diyerek tamamlam›flt›.

DNA’n›n yap›s› tüm bilim adamlar›n› hayrete düflürmüfltü. Fa-
kat bu yap›n›n ötesinde insanlar› hayrete düflüren as›l nokta Clin-
ton’un dedi¤i gibi canl›l›¤a ait bir dilin var olmas› oldu.

fiimdi insan bedeninin yap› tafllar›ndan bafllayarak canl›l›¤›n
dilini anlamaya çal›flal›m. Hücreler temelde proteinlerden oluflmak-
tad›r. Proteinler ise aminoasit denilen moleküllerin belli flekillerde
bir araya gelmelerinden oluflurlar.. Do¤ada bulunan 200 farkl› ami-
noasidin içinden sadece 20 tanesi proteinlerde bulunmaktad›r. ‹n-
sanlar›n varl›¤›n› sürdürebilmesi için de bu aminoasitlerden oluflan
proteinlerin hücrelerde sürekli üretilmesi gerekmektedir. E¤er bun-
lar üretilmezse ne hücreler kendilerini ço¤altabilir ne de varl›klar›n›
sürdürebilir.

Hücrelerin çekirdeklerinde bulunan DNA’lar da bu proteinle-
rin ne flekilde üretileceklerini gösteren bilgilerin sakland›¤› birer bil-
gi bankas›d›r.

DNA molekülü, etraf›nda döner bir merdiven gibi k›vr›lm›fl iki
iplikçikten oluflur. Özel olarak paketlenmifl olan bu DNA aç›lsayd›
yaklafl›k 2 metre uzunlu¤a ulaflabilirdi.

DNA’y› oluflturan bu merdivenin trabzanlar›, fleker ve fosfat
moleküllerinden meydana gelmifl olup, nitrojenli bazlardan oluflan
basamaklarla birbirlerine ba¤lan›rlar.

Merdivenin basamaklar› adenin (A), guanin (G), Sitozin (C) ve
timin (T) isimli 4 farkl› bazd›r. ‹flte DNA’da bulunan bilginin alfabesini
de bu 4 farkl› baz oluflturur. Tüm DNA molekülü boyunca diziler bu
bazlar s›raland›¤›nda ortaya son derece uzun bir yaz› ç›kmaktad›r.

E¤er tüm bu bilgi ansiklopedi sayfalar›nda yaz›lm›fl olsayd›
toplam 1milyon ansiklopedi sayfas›n› doldurabilirdi. Her gün, 24 sa-
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kurumufl ve tamamen k›r›fl›kl›klarla kaplanm›flt›r. Görme iflitme kay-
b› art›k çok fazla belirginleflmifltir. Kanser, Alzheimer gibi hastal›k-
lar bu yafllar çok s›k olarak görülen hastal›klar haline gelmifltir.

Tüm bu yaflanan sürecin sonucunda beklenen son her canl›
gibi insan için de ölümdür. Tüm bunlar bir do¤a yasas› olan entro-
pinin bir sonucudur. Bir Kuran ayetinde insan hayat›n›n bu gerçe¤i
flöyle bildirilmektedir:

EEyy  iinnssaannllaarr,,  ee¤¤eerr  ddiirriilliiflfltteenn  yyaannaa  bbiirr  kkuuflflkkuu  iiççiinnddeeyysseenniizz,,  ggeerrççeekk
flfluu  kkii,,  bbiizz  ssiizzii  ttoopprraakkttaann  yyaarraatttt››kk,,  ssoonnrraa  bbiirr  ddaammllaa  ssuuddaann,,  ssoonnrraa
bbiirr  aallaakk’’ttaann  ((eemmbbrriiyyoo)),,  ssoonnrraa  yyaarraatt››ll››flfl  bbiiççiimmii  bbeellllii  bbeelliirrssiizz  bbiirr  ççii¤¤--
nneemmlliikk eett  ppaarrççaass››nnddaann;;  ssiizzee  ((kkuuddrreettiimmiizzii))  aaçç››kkççaa  ggöösstteerrmmeekk  iiççiinn..
DDiilleeddii¤¤iimmiizzii,,  aadd››  kkoonnuullmmuuflfl  bbiirr  ssüürreeyyee  kkaaddaarr  rraahhiimmlleerrddee  ttuuttuuyyoo--
rruuzz..  SSoonnrraa  ssiizzii  bbeebbeekk  oollaarraakk  çç››kkaarr››yyoorruuzz,,  ssoonnrraa  ddaa  eerrggiinnlliikk  ççaa¤¤››--
nnaa  eerriiflflmmeenniizz  iiççiinn  ((ssiizzii  bbüüyyüüttüüyyoorruuzz))..  SSiizzddeenn  kkiimmiinniizziinn  hhaayyaatt››nnaa
ssoonn  vveerriillmmeekkttee,,  kkiimmiinniizz  ddee,,  bbiillddiikktteenn  ssoonnrraa  hhiiççbbiirr  flfleeyy  bbiillmmeemmee
dduurruummuunnaa  ggeellmmeessii  iiççiinn  öömmrrüünn  eenn  aaflflaa¤¤››  uuccuunnaa  ((yyaaflflll››ll››¤¤aa))  ggeerrii
ççeevvrriillmmeekktteeddiirr.. (Hac Suresi, 5)
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kilde yerlefltirmifl oldu¤u düflüncesiyken, DNA’da böyle bir yap›n›n,
böyle bir bilginin ve gramer kurallar›n›n kendili¤inden meydana gel-
di¤ini düflünmek ak›l d›fl›d›r. Burada üstün bir yarat›l›fl ve tasar›m
vard›r ve bizlere bir yarat›c›n›n varl›¤›n› gösterir.

Bir Kuran ayetinde Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

BBiizz  aayyeettlleerriimmiizzii  hheemm  aaffaakkttaa,,  hheemm  kkeennddii  nneeffiisslleerriinnddee  oonnllaarraa  ggööss--
tteerreeccee¤¤iizz;;  ööyyllee  kkii,,  flflüüpphheessiizz  oonnuunn  hhaakk  oolldduu¤¤uu  kkeennddiilleerriinnee  aaçç››kk--
ççaa  bbeellllii  oollssuunn..  HHeerr  flfleeyyiinn  üüzzeerriinnddee  RRaabbbbiinniinn  flflaahhiitt  oollmmaass››  yyeettmmeezz
mmii??  (Fussilet Suresi, 53)

Sahip oldu¤umuz bedenimiz, onu oluflturan sistemler, onu
oluflturan organlar, onu oluflturan dokular ve onu oluflturan hücre-
lerin herbiri bizim nefislerimizde Rabbimizin gösterdi¤i ayetlerin-
dendir. Onun tüm yüceli¤i karfl›s›nda bize düflen ise sadece Rabbi-
mize yönelmemizdir.
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at boyunca, hiç durmadan, her saniyede insan›n gen bilgilerinden
bir tanesi okunacak olsa, bu ifllemin tamamlanmas› için 100 y›l geç-
mesi gerekmektedir. DNA’daki bilginin kitap haline getirildi¤ini var-
sayd›¤›m›zda ise, bu kitaplar› üst üste koydu¤umuz takdirde, kitap-
lar›n yüksekli¤i 70 metreye eriflecektir.

DNA, kromozom ad› verilen 23 çift özel bölümden oluflmak-
tad›r. E¤er DNA’y› her biri ortalama yaklafl›k 46 bin sayfadan olu-
flan 23 ciltlik bir dev ansiklopedi setine benzetirsek, her cildi de
kromozoma benzetebiliriz. Kromozomlar ise genlerden oluflmak-
tad›r. Bunlar› da ansiklopedi içindeki cümleler gibi düflünebiliriz.

Her gen, karfl›l›¤› oldu¤u protein türüne göre, say›lar› 1000
ile 186.000 aras›nda de¤iflen nükleotidlerin özel bir s›ralamada
dizilmesinden oluflur. Genlerdeki bu harflerin s›ralan›fl› özel üçlü
sisteme göre olmaktad›r. Her üçlü grup proteinin yap› tafl› olan
bir aminoasidi kodlar. Örne¤in ‘ATT’ bir aminoasidi kodlarken
‘AGA’ farkl› bir aminoasidi kodlamaktad›r. 20 farkl› aminoasidin
birbirinden farkl› kodlar› vard›r. Her genin bafl›nda ise ayn› za-
manda her insan proteininin de bafl›nda bulunan metionin ami-
noasidini kodlayan üçlü grup bulunmaktad›r. Genin sonunda ise
proteinin bitti¤ini belirten özel bir üçlü grup bulunmaktad›r. Bu-
nu cümlelerin sonunda konulan nokta iflaretine benzetebiliriz.
Bunlar DNA’n›n dilinin gramer kurallar›ndan sadece birkaç›d›r.

Burada söz etti¤imiz kurallar›n gözle görülmeyecek kadar kü-
çük hücrelerimizin içindeki çekirdeklerde sakl› olan, aç›ld›¤›nda iki
metre uzunlu¤una ulaflan bir iplikçi¤in üzerinde bulunan toplam 3
milyar kimyasal harften meydana gelmifl oldu¤unu tekrar hat›rlat-
mak istiyoruz.

fiimdi bu noktada durup düflünelim. ‹ki metre uzunlu¤unda ol-
mas›na ra¤men özel olarak paketlenerek hücre çekirde¤ine s›¤d›r›l-
m›fl DNA kendi kendine oluflabilir mi? Böyle bir iplikçikte 1 milyon an-
siklopedi sayfas› bilgi kendi kendine oluflabilir mi? Bu bilgiye ait bir dil
ve bu dile ait gramer kurallar› kendi kendine oluflabilir mi?

Bu üç sorunun da cevab› elbette ki hay›rd›r. Üst üste duran üç
tane tafl görüldü¤ünde insan›n akl›na ilk gelen bunlar› birinin bu fle-
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Nas›l olur da beyin kendisine gelen uyar›n›n beyaz renk oldu-
¤unu anlar. Çünkü beynin görme merkezine ulaflan ›fl›k de¤il sade-
ce bir elektrik uyar›s›d›r.

Beyin bu uyar›n›n karfl›l›¤›n›n beyaz oldu¤unu ve öyle yorum-
lanmas› gerekti¤ini bilir. Çünkü beyin bu flekilde yorumlayacak fle-
kilde programlanm›flt›r. Beyaz ›fl›¤› tan›mlayan elektrik uyar›s›n›n
karfl›l›¤› olan bilgi beyinde zaten vard›r. Ve bu uyar› geldi¤inde be-
yaz renk görüntüsü insan beyninde oluflur. Bunu en basit flekliyle
bilgisayara benzetebiliriz. Bilgisayarda tufllara basarak yaz›lar yaza-
biliriz. Örne¤in ‘a’ harfine bast›¤›m›zda ekranda ‘a’ harfinin yaz›s›n›
görürüz. Oysa tufla bast›¤›m›zda klavyeden bilgisayara giden sade-
ce bir elektrik uyar›s›d›r. Bilgisayar bu elektrik uyar›s›n› yorumlar ve
bunun ‘a’ oldu¤unu anlayarak ekranda bu harfi gösterir. Bilgisa-
yar›n bu ifllemi yaparken kendisine ulaflan bu uyar›lar› yorumlayacak
bir programa ihtiyac› vard›r. Yaz› yazma program› olmasa, biz klav-
yedeki tufllara basarak hiçbir fley yazamay›z. Bu durumda bast›¤›m›z
tufllar bilgisayar için hiçbir anlam ifade etmez. Bilgisayar kendisine
ulaflan bu elektrik sinyallerini yorumlayamaz.

‹flte bu bilgisayar örne¤indeki gibi beynimizin de kendine ait bir
yaz›l›m› vard›r. Beyne gelen elektrik uyar›s› bu yaz›l›m sayesinde yo-
rumlan›p alg›lan›r. Yani bizim beyaz rengi görebilmemiz için bu ren-
gin bilgisini tafl›yan elektrik uyar›s›n›n karfl›l›¤› olan bilgi ve bu bilginin
nas›l yorumlanaca¤› beyinde bulunur ve buna göre yorumlan›r.

Nas›l bilgisayar›n içindeki bilgiler kendi kendine durdu¤u yer-
de tesadüfen oluflamazsa insan›n sahip oldu¤u kavramlara ait bu
bilgiler de do¤uflundan itibaren vard›r. Örne¤in bir bebek ilk defa
tatsa bile limonun ekfli oldu¤unu bilir. Limonu tatt›¤›nda buna tep-
ki verir. Ya da etraf›ndaki nesneleri görüp onlara tepki gösterir. ‹n-
sanda do¤umundan itibaren insan beyninde bulunan bu ilk bilginin
bir yarat›c›s› vard›r.

Bu bilginin sahibi ve yarat›c›s› her fleyi bilen üstün güç sahibi
olan Allah’t›r.

Do¤ufltan sahip oldu¤umuz bu donan›m, Hz. Âdem’in ilk ya-
rat›lmas›ndan beri insanlarda vard›r.
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3- ‹lk Bilgi
Bir fleyin beyaz oldu¤unu nas›l anlar›z? Limonun ekfli tad›n›

nas›l hissederiz? Gülün güzel kokusunu neye göre tan›mlars›n›z?
Bu tarz d›fl dünya ile ilgili tüm tan›mlamalar›m›z› sa¤layan duyu
organlar›m›zd›r. Örne¤in bulutlar›n beyaz oldu¤unu gözlerimiz
vas›tas›yla görürü ve tan›r›z. Ya da kar›n so¤uk oldu¤unu ona do-
kunarak hissederiz. Fakat bizim alg›lar›m›z sadece duyu organla-
r›nda bitmez. Asl›na duyu organlar› bizim d›fl dünyay› tan›mlama-
m›z için gerekli fakat yeterli de¤ildir. Bunu bir örnekle inceleye-
rek anlamaya çal›flal›m. Bir buluta bakt›¤›m›zda onun beyaz oldu-
¤unu görürüz. Bu görme iflleminin ilk bafllad›¤› yer bizim gözle-
rimizdir. Görme ifllemi gözde bafllar ama burada bitmez. Bulut-
tan bize ulaflan ›fl›k fotonlar› bulutun rengi ile ilgili bilgiyi bize ta-
fl›yan birer bilgi paketçi¤i gibidir. Gözdeki de¤iflik tabakalardan
geçen bu ›fl›k fotonlar› baz› fiziksel ifllemlere maruz kald›ktan
sonra en son gözün arka k›sm›nda bulunan retina tabakas›na ge-
lir. Bu tabakada özellikle ›fl›¤a karfl› duyarl› olan hücreler vard›r.
Bu hücreler gelen ›fl›k fotonun niteli¤ine göre tepki gösterir ve
biyokimyasal bir ifllem bafllar. Ifl›k fotonlar›n›n etkisiyle hücreler
bir elektrik impulsu üretirler. Bu noktadan sonra art›k ›fl›k foto-
nunun ve gözün ifli bitmifltir. Bundan sonra görmenin oluflabil-
mesi için baflka ifllemlerden geçilmesi gerekir. Bu yönüyle bak›l-
d›¤›nda göz sadece bir dönüfltürücü konumundad›r. Göz kendi-
sine gelen fotonlar› özelli¤ine göre de¤iflik flekillerde ›fl›k foton-
lar›na dönüfltürür. Örne¤in farkl› renkler veya farkl› parlakl›klara
göre farkl› uyar›lar oluflur. Oysa görmenin gerçekleflmesi için da-
ha birçok ifllemin yap›lmas› gerekir.

Sinirler vas›tas›yla beyne iletilen bu elektrik impulsu beynin
görme merkezine gelir ve burada ifllemden geçirilerek yorumlan›r
sonuçta bizler bulutun beyaz oldu¤unu görürüz. Çok yo¤un ve kar-
mafl›k bir ifllem olan görmenin mekanizmas›n› kabaca böyle özetle-
yebiliriz. Burada dikkat çekmek istedi¤imiz önemli bir nokta vard›r:
”Beynin görme merkezine gelen bu elektrik uyar›s›n›n beyaz oldu-
¤unun beyin taraf›ndan yorumlanmas›.”
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YANILMI�IM TANRI VARMI�!

Ünlü ‹ngiliz felsefeci Antony Flew’un 2004 y›l›nda Tanr› inanc› ko-

nusundaki düflüncelerini de¤ifltirdi¤iyle ilgili haberler bas›nda yer alm›flt›.

Antony Flew’u ça¤dafl› olan birçok ateist düflünürden ay›ran temel

özelli¤i, yenilikçi ateist teoriler gelifltirmesi ve bunlar› yazd›¤› makalelerle

entelektüel dünya ile paylaflmas›yd›. Örne¤i “Teoloji ve Yanl›fllama” bafl-

l›kl› makalesi y›llarca tart›fl›ld›. 1950 y›l›nda Flew taraf›nda yay›nlanan bu

makale, son yüzy›l›n en çok bas›lan felsefi metni oldu.

Zaman içinde Flew, bilimsel geliflmelerin ›fl›¤› alt›nda görüfllerini de-

¤ifltirdi. Daha önceden teorisini gelifltirdi¤i ateist düflünceyi terk etti ve bir

yarat›c›n›n varl›¤›n› kabul etti¤ini aç›klad›.

Bu aç›klamas› do¤al olarak düflün dünyas›nda çok etkili oldu. Böy-

le bir kiflinin nas›l olup da düflüncelerini de¤ifltirdi¤i merak edildi ve ba¤-

naz ateist çevrelerce hakarete varan ifadelerle itham edildi.

Flew inançs›zl›ktan inanca yapt›¤› bu yolcu¤u anlatan bir kitap

kaleme ald›. ‹flte “Yan›lm›fl›m Tanr› Varm›fl” bafll›¤› bu kitaba ait. Peki,

Antony Flew düflüncelerini nas›l de¤ifltirdi? Nas›l olmufltu da Flew bu

kadar düflüncesini de¤ifltirmiflti? Kitab›nda yazar bu konuya detayl› bir

flekilde aç›kl›yor. Düflünce biçiminde bir de¤iflikli¤in olmad›¤›n› söyleyen

Flew, bilimin ›fl›¤›nda düflüncelerinin vard›¤› noktan›n de¤iflti¤ini flöyle

ifade ediyor:

Ateizmden vazgeçmem, yeni bir fenomen yada iddia nedeniy-
le olmad›. Son yirmi y›ld›r, bütün düflünce çevrem hareket ha-
lindeydi sürekli. Bu da do¤a ile ilgili kan›tlar› sürekli olarak de-
¤erlendirmemin bir sonucuydu. Sonunda bir Tanr›’n›n var oldu-
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‹nsana bu ilk bilginin ö¤retilmesiyle ilgili Kuran’da Hz. Âdem
k›ssas›nda flöyle söz edilmektedir.

HHaannii  RRaabbbbiinn,,  MMeelleekklleerree::  ““MMuuhhaakkkkaakk  bbeenn,,  yyeerryyüüzzüünnddee  bbiirr  hhaallii--
ffee  vvaarr  eeddeeccee¤¤iimm””  ddeemmiiflflttii..  OOnnllaarr  ddaa::  ““BBiizz  sseennii  flflüükkrrüünnllee  yyüücceellttiirr
vvee  ((ssüürreekkllii))  ttaakkddiiss  eeddeerrkkeenn,,  oorraaddaa  bboozzgguunnccuulluukk  çç››kkaarraaccaakk  vvee
kkaannllaarr  aakk››ttaaccaakk  bbiirriinnii  mmii  vvaarr  eeddeecceekkssiinn??””  ddeeddiilleerr..  ((AAllllaahh::))  ““fifiüüpp--
hheessiizz  ssiizziinn  bbiillmmeeddii¤¤iinniizzii  bbeenn  bbiilliirriimm””  ddeeddii..

VVee  ÂÂddeemm’’ee  iissiimmlleerriinn  hheeppssiinnii  öö¤¤rreettttii..  SSoonnrraa  oonnllaarr››  mmeelleekklleerree  yyöö--
nneellttiipp::  ““EE¤¤eerr  ddoo¤¤rruu  ssöözzllüüyysseenniizz,,  bbuunnllaarr››  bbaannaa  iissiimmlleerriiyyllee  hhaabbeerr
vveerriinn””  ddeeddii..

DDeeddiilleerr  kkii::  ““SSeenn  yyüücceessiinn,,  bbiizzee  öö¤¤rreettttii¤¤iinnddeenn  bbaaflflkkaa  bbiizziimm  hhiiççbbiirr
bbiillggiimmiizz  yyookk..  GGeerrççeekktteenn  sseenn,,  hheerr  flfleeyyii  bbiilleenn,,  hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett
ssaahhiibbii  oollaannss››nn..””

((AAllllaahh::))  ““EEyy  ÂÂddeemm,,  bbuunnllaarr››  oonnllaarraa  iissiimmlleerriiyyllee  hhaabbeerr  vveerr””  ddeeddii..
OO,,  bbuunnllaarr››  oonnllaarraa  iissiimmlleerriiyyllee  hhaabbeerr  vveerriinnccee  ddee  ddeeddii  kkii::  ““SSiizzee  ddee--
mmeeddiimm  mmii,,  ggöökklleerriinn  vvee  yyeerriinn  ggaayybb››nn››  ggeerrççeekktteenn  bbeenn  bbiilliirriimm,,  ggiizz--
llii  ttuuttttuukkllaarr››nn››zz››  vvee  aaçç››¤¤aa  vvuurrdduukkllaarr››nn››zz››  ddaa  bbeenn  bbiilliirriimm..””  (Bakara
Suresi, 30–33)

Bu ayetlerde görüldü¤ü gibi Hz. Âdem’e ilk isimleri yani kav-
ramlar›n bilgisini ö¤reten Allah olmufltur. Rabbimizin bize bu kav-
ramlar› ö¤retmesi sayesinde etraf›m›zdaki dünyay› alg›lar, kavrar ve
tan›r›z. E¤er bizim beynimizde bu bilgi bulunmasayd›, çevremizde-
ki nesneleri görmemiz ve tan›mam›z imkâns›z olurdu.

Bu yönüyle düflünüldü¤ünde alg›lad›¤›m›z her fley yüce Rab-
bimizin ilmiyledir. Övülmeye ve yüceltilmeye lay›k olan da yaln›zca
O’dur. Gerçek ilim sahibi olan da O’dur. Bütün bilgimizin sahibinin
yüce Allah oldu¤u gerçe¤i, Bakara Suresi’nde bizlere flöyle buyrul-
maktad›r:

DDeeddiilleerr  kkii::  ““SSeenn  yyüücceessiinn,,  bbiizzee  öö¤¤rreettttii¤¤iinnddeenn  bbaaflflkkaa  bbiizziimm  hhiiççbbiirr
bbiillggiimmiizz  yyookk..  GGeerrççeekktteenn  sseenn,,  hheerr  flfleeyyii  bbiilleenn,,  hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett
ssaahhiibbii  oollaannss››nn..”” (Bakara Suresi, 32) 
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felsefi iddialar›n yeniden incelenmesi de bana yard›mc› oldu.
((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9900))

Do¤adan var olan kanunlar sadece Flew’u etkilemedi. Einstein da

“Evrende en anlafl›lmaz fley, onun anlafl›labilir olmas›d›r” diyerek bu dü-

zen hakk›ndaki düflüncesi ifade etmifltir. Do¤a kanunlar› hakk›ndaki gö-

rüflünü Flew flöyle ifade ediyor:

(…) Bir zamanlar bu tasar›m argüman›n› sert bir flekilde elefltir-
mifl olsam da art›k flunu anlad›m ki; bu argüman do¤ru bir fle-
kilde formüle edildi¤inde Tanr›’n›n varl›¤›na iliflkin inand›r›c› bir
ifade teflkil etmektedir. Bu görüfle varmamda özellikle iki alan-
daki geliflmeler yol açm›flt›r. Bunlar›n ilki do¤a kanunlar›n›n
kayna¤› sorusu ve günümüzdeki sayg›n bilim adamlar›n›n bu
konu ile ilgili görüflleridir. ‹kincisi ise yaflam›n kayna¤› ve üreme
sorunudur… ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9966))

Kanun Varsa Bir Kanun Koyucu vard›r.

Evrenin her noktas›nda do¤a kanunlar› geçerlidir. Gezegenler küt-

leler aras› çekim kanununa göre hareket ederler. Y›ld›zlarda Atomlar bel-

li kanunlar içinde reaksiyona girerler. Gemiler suyun kald›rma kanunlar›-

na göre yüzerler. Damarlar›m›zda akan kan ak›flkanlar mekani¤i kanun-

lar›na göre hareket eder. Var olan kanunlardan hareketle yazar önemli

bir ç›kar›m yap›yor: 

Do¤a kanunlar›n›n ilahi kayna¤› hakk›nda yaz›lar yazan birkaç
felsefeci olmufltur. Oxford Üniversitesi’nden felsefeci John Fos-
ter The Divine Lawmaker adl› kitab›nda, do¤adaki düzenlerin
nas›l tan›mlarsan›z tan›mlay›n, en iyi biçimde ilahi bir ak›lla aç›k-
lanabilece¤ini ileri sürüyor. E¤er kanunlar›n oldu¤u gerçe¤ini
kabul ediyorsan›z, evrende bu düzeni sa¤layan bir fley olmal›-
d›r, bu düzeni hangi etken( veya etmen) sa¤lamaktad›r? Bar-
row (Templeton ödülü alan bir felsefeci), tüm düzenin tek cid-
di kayna¤›n›n teistik seçenek oldu¤unu, böylece” dünyadaki
düzenleri sa¤layarak kanunlar› yaratan Tanr›- teistlerin inand›k-
lar› Tanr›- oldu¤u sonucuna rahatl›kla varabilece¤imizi” iddia
ediyor ve kanunlar›n varl›¤›n› inkâr etseniz bile, “düzenleri Tan-
r›’n›n arac›l›¤›na baflvurarak aç›klamak için güçlü gerekçeler
vard›r.” diyor. ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  110066--110077))
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¤unu kabul etti¤imde, bu bir paradigma de¤iflimi de¤ildi, Çün-
kü Republic adl› eserinde Platon’un Socrates için yazd›¤› gibi
benim paradigman hala ayn› yerde: “‹ddian›n götürdü¤ü yere
gitmeliyiz.” ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9900))

Baflka bir yerde ise Flew Tanr› düflüncesine ulaflmas›ndaki nedeni

flöyle aç›kl›yor:

Tanr›’y› keflfimin, do¤aüstü fenomenden hiç bahsetmeden ta-
mamen do¤al bir düzeyde geliflti¤ini alt›n› çizmeliyim. Gelenek-
sel olarak do¤al teoloji denen bir uygulamayd›. Bilinen dinlerin
hiçbirisiyle bir ba¤lant›s› olmad›. Ayr›ca Tanr› ile ilgili kiflisel bir
deneyimim yada do¤aüstü veya mucizevi denecek türden bir
deneyim yaflad›¤›m› da iddia etmiyorum. K›sacas› Tanr›’y› kefl-
fediflim inanc›n de¤il, muhakemenin bir yolculu¤udur. ((YYaann››ll--
mm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9933))

Flew’un vard›¤› bu sonuç akl›n, düflüncenin bir sonucuydu. Metafi-

zik hiçbir ç›kar›mdan yola ç›kmadan sadece düflüncesi ile bir yarat›c›n›n

varl›¤›n› kabul etmiflti. 

‹nançs›zl›ktan ‹nanca

Flew yaflad›¤› bu serüveni k›saca kitab›ndan flöyle özetliyor:

(…) fiimdi kartlar›m›, yani kendi görüfllerimi ve bunlar› destek-
leyecek nedenlerimi masaya dizme s›ram geldi. Art›k evrenin
sonsuz bir zekâ taraf›ndan var edildi¤ine inan›yorum. Bu evre-
nin karmafl›k kanunlar›n›n bilim adamlar›n›n Tanr›’n›n zihni de-
dikleri fleyi ortaya koydu¤una inan›yorum. Hayat›n ve ço¤alma-
n›n ilahi bir kaynaktan bafllad›¤›na inan›yorum.

Yar›m yüzy›ldan fazla bir süre boyunca ateizmi aç›klay›p sa-
vunduktan sonra neden buna inan›yorum? Bunu k›saca flöy-
le cevap verebilirim: modern bilimin ortaya ç›kard›¤› dünya
resmi, benim gördü¤üm flekliyle böyle. Bilim do¤an›n Tan-
r›’ya iflaret eden üç boyutuna ›fl›k tutuyor. Bunlardan ilki do-
¤an›n kanunlara uydu¤u gerçe¤i... ‹kincisi, hayat boyutu;
maddeden kaynaklanan ve zekice organize edilip amaca yö-
nelik hareket eden varl›k boyutu. Üçüncüsü ise do¤an›n var-
l›¤›. Ancak bana rehberlik eden sadece bilim olmad›. Klasik
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Bir yarat›c›n›n varl›¤›n› ortaya koyan en önemli kan›tlardan bir ta-

nesidir DNA. Sahip oldu¤u kodlama sistemi ve onun kullan›m›, araflt›rma-

c›lar› hayran b›rakmaktad›r. Flew DNA’n›n sahip oldu¤u bu kompleks ya-

p›y› flöyle ifade etmektedir:

(…) Yaflam›n kayna¤›n›n bir üçüncü felsefi boyut ise bütün ya-
flam biçimlerinin temel unsurlar›ndan biri olan kodlama ve bil-
gi ifllemenin kayna¤› ile iliflkilidir. Hücre hakk›nda flu anda bil-
diklerimizi çevreleyen bol miktarda güzel anlat›m oldu¤u belir-
ten matematikçi David Berlinski bu boyutu gayet güzel tan›m-
lamaktad›r.

DNA’daki genetik mesaj kodlanarak ço¤alt›l›r ve ard›ndan
RNA’daki mesaj›n amino asitlere aktard›¤› dönüfltürme süreci
gerçekleflir ve son olarak amino asitler bir araya gelerek prote-
inleri olufltururlar. Hücre asl›nda birbirinden farkl› iki bilgi yön-
temi ve kimyasal faaliyet yap›s›, evrensel genetik kod taraf›n-
dan koordine edilir. ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  112200))

Canl› Hücresindeki bu kodlama üzerinde detayl› bir flekilde dur-

duktan sonra Ünlü bilim yazar› Paul Davies’e at›fta bulunarak, DNA’ya

dikkat çekiyor:

Paul Davies de ayn› sorunun alt›n› çizmektedir. Davies, biyojenez
kuramlar›n›n ço¤unun yaflam›n kimyas›na odakland›¤›n› belirt-
mektedir. “Fakat yaflam, yaln›zca karmafl›k kimyasal tepkimeler-
den ibaret de¤ildir. Hücre bile kendi bafl›na bir bilgi depolama, ifl-
leme ve kopyalama sistemidir. Öncelikle bu bilginin kayna¤›n› ve
bilgi iflleme mekanizmas›n›n nas›l var oldu¤unu aç›klamam›z ge-
rekmektedir.” ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  112222))

Üremenin Kökeni

DNA’n›n sahip oldu¤u tasar›m bir tasar›mc›y› ortaya koymaktad›r.

Canl›lardaki üremeyi inceleyen Flew, düflüncelerinin de¤ifltirmesinde bu

yap›n›n da etkisi oldu¤unu ifade etmektedir. Bu konuyu kitab›nda ay›rd›-

¤› bir bölümde detayland›rarak anlatmaktad›r.

Üremenin kayna¤›na gelince, Nature dergisinin fahri editörü
John Maddox flunlar› belirtiyor: “En önemli soru cinsel üreme-
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Evrende ince bir ayar oldu¤un ifade eden Yazar bu konuda birçok

bilim adam›n›n görüfllerine yer verdikten sonra kendi görüfllerini flöyle

aç›kl›yor:

‹nce ayara iliflkin argümanlar hakk›nda üç fley söylenebilir. Ön-
celikle, belirli kanunlar› ve de¤iflmezleri oldu¤u bir evrende ya-
flad›¤›m›z ve bunlar›n baz›lar›n›n farkl› olmas› durumunda yafla-
m›n mümkün olamayaca¤› inkâr edilemez bir gerçekliktir. ‹kin-
ci olarak, mevcut kanunlar ile de¤iflmelerin yaflam›n devam et-
mesini sa¤l›yor olmas› gerçe¤i yaflam›n kayna¤› sorunun ceva-
b›n› vermemektedir. Göstermeye çal›flaca¤›m üzere bu oldukça
farkl› bir sorudur; bu koflullar yaflam›n bafllamas› için gerekli
ama yeterli de¤ildir. Üçüncü olarak, kendilerine özgü do¤a ka-
nunlar› bulunan birden fazla evren olabilmesinin mant›ken ola-
s› oldu¤u gerçe¤i, bu tür evrenlerin gerçekten var oldu¤unu
göstermez. fiu an için birden fazla evren olu¤u görüflünü des-
tekleyecek herhangi bir kan›t yoktur. Bu hala spekülatif bir fikir
olarak kalmaya devam edecektir. ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..
FFlleeww,,  ssff..  111144))

Evrendeki var olan hassas dengeler için bir aç›klama arayan ateist

düflünürler çoklu evren modeli ortaya atm›fllard›. Fakat bu aç›klaman›n

konu çözmedi¤ini düflünen Flew kitab›nda flöyle diyor:

Daha önce de bahsetti¤im gibi, birden fazla evren alternatifi-
ni pek faydal› bulmam›flt›m. Birden fazla evren oldu¤u yönün-
deki varsay›m›n tam anlam›yla ifle yaramaz bir alternatif oldu-
¤u iddia ediyorum. Bir evrenin varl›¤› bir aç›klama gerektiri-
yorsa birden fazla evrenin varl›¤› çok daha büyük bir aç›lama
gerektirir; Bu evrenlerin toplam say›s› sorunu daha da büyüt-
mektedir. Bu durum, ö¤retmenini ev ödevini köpe¤inin yedi-
¤ini inand›ramad›¤› için hikâyesini ev ödevini say›lmayacak
kadar kalabal›k bir köpek sürüsünün yedi¤i fleklinde de¤iflti-
ren ö¤rencinin durumuna benzemektedir. ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››
VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  112299))

Yaflam Nas›l Bafllad›?

Yaflam›n bafllang›c› hakk›ndaki ateist aç›klaman›n yetersizli¤ini fark

eden Flew, DNA’n›n incelenmesi, inan›lmaz karmafl›k yap›s›n›n ortaya ç›k-

mas›ndan sonra tümüyle de¤ifltirdi¤ini kitab›nda ifade etmektedir.
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sormam›z gereken soru, do¤an›n bu flekilde bir bütün halinde
nas›l geldi¤idir. Bu kesinlikle Newton, Einstein ve Heisenberg
gibi bilim adamlar›n›n sorduklar› ve cevaplad›klar› sorudur. Bu
kiflilerin bulduklar› cevap “Tanr›’n›n akl›” olmufltur. ((YYaann››llmm››flfl››mm
TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9966))

Hawking kendisiyle daha sonra yap›lan röportajlarda bu konu
hakk›nda flunlar› söylemiflti: “ En büyük kan›t evrendeki düzen-
dir. Evren hakk›nda daha fazla fley keflfettikçe evrenin mant›kl›
kanunlarca yöneltilmekte oldu¤una dair daha fazla fley keflfe-
deriz. Ve akl›m›zda hala flu soru olur: Evren var olma nedeni ne-
dir? ‹sterseniz Tanr›’y› bu denklemin cevab› olarak tan›mlayabi-
lirsiniz.” ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  9977))

Flew bu ve benzeri al›nt›larla yans›t›lan›n aksine birçok bilim insan›-

n›n bir Tanr› inanc› oldu¤unu ortaya koyuyor. Özellikle Einstein’›n birçok

al›nt›s›na yer verirken, onun da bir yarat›c› inanc› oldu¤unu anlat›yor.

Ateistlere Soru

Flew Paul Davies’in modern bilim ve mant›k hakk›ndaki görüflleri-

ne yer verdikten sonra ateistlerin düflüncelerindeki mant›k hatas›n› flöyle

ortaya koyuyor.

Modern bilimin belki de en etkili ça¤dafl yorumcusu Paul Davi-
es, “Bilim, evrenin her kademede tamam›yla mant›¤a ve akla
uygun oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r.” diyor. “Ateistler
do¤an›n kanunlar›n›n herhangi bir gerekçesinin olmad›¤›n› ve
evrenin tamamen anlams›z oldu¤unu iddia etmektedirler. Bir
bilim adam› olarak bu düflünceyi kabul edemiyorum. Evrenin
mant›kl› düzenli yap›s›n›n köklerinin yatt›¤› sa¤lam bir mant›kl›
temel olmal›d›r.” (Yan›lm›fl›m Tanr› Varm›fl, A. Flew, sf. 108)

Ateist düflüncenin bak›fl aç›s›n› ortaya koyan Flew, kitab›nda ateist-

lere bir soru sorarken ayn› zamanda da bir tespitte bulunmufl oluyor:

fiimdi ateist olmayan insanlara genellikle, bilimsel zihniyete sa-
hip dogmatik ateistlerin “Yine de bir Tanr› olabilir” ifadesini ka-
bul etmeleri için yeterli oldu¤unu kabul edecekleri bir nedene
dair akla gelecek bir kan›t yokmufl gibi geliyor. Bu nedenle es-
ki ateist arkadafllar›ma flu temel soruyu soruyorum: “En az›n-

189

nin ne zaman ve nas›l geliflti¤idir. On y›llard›r yap›lan bütün
tahminlere ra¤men bunu bilmiyoruz.” Son olarak bilim adam›
Gerald Schroeder, yaflama elveriflli koflullar›n varl›¤›n›n yaflam›n
nas›l bafllad›¤›n› aç›klamad›¤›n› belirtmektedir. Yaflam ancak
gezegenimizdeki elveriflli koflullar sayesinde devam edebilmifl-
tir. Fakat maddenin güdümlü, kendisini ço¤altabilen varl›klar
üretmesini emreden bir do¤a kanunu yoktur.”

(…) Ben de ayn› kan›day›m. Yeryüzünde gördü¤ümüz bu tür
güdümlü kendisini ço¤altabilen yaflam›n kayna¤› için yapabile-
cek yegâne tatmin edici aç›klama sonsuz zekâya sahip bir akl›n
varl›¤›d›r. ((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  112233--112244))

Tümevar›msal Argüman

Flew’un bir yarat›c›ya götüren serüvenindeki köfle tafllar›ndan bir

tanesi de ak›l yürütmeleridir. Richard Swinburne’nin kozmolojik argüma-

n› hakk›ndaki görüfllerini özetleyerek kitab›nda flöyle ifade etmektedir:

Richard Swinburne kozmolojik argümana iliflkin aç›klamas›n› flu
flekilde özetliyor: “E¤er Tanr› varsa, O’nun evrenin s›n›rlar›na ve
karmafl›kl›¤›na sahip bir fley yarataca¤› olma olas›l›¤› oldukça
yüksektir. Evrenin nedensiz yere var oldu¤u oldukça yüksek
olas›l›kt›r. Fakat Tanr›’n›n nedensiz var oldu¤u çok daha fazla
olas›d›r. Dolay›s›yla evrenin varl›¤›ndan Tanr›’n›n varl›¤›na uza-
nan argüman görüflünün temel aç›dan do¤ru gördü¤ünün far-
k›na vard›m.” Bu görüflün baz› özellikleri üzerinde düzeltmeler
yap›lmas› gerekiyor olabilir, fakat evren aç›klama isteyen bir
fleydir. Richard Swinburne’ün kozmolojik argüman› oldukça
umut verici, muhtemelen de do¤ru bir aç›klama sunmaktad›r.”
((YYaann››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  113355))

Bilim Adamlar› Bir Yarat›c›y› ‹flaret Ediyor

Flew kitab›nda ay›rd›¤› bir bölümde ünlü bilim adamlar›n›n da bir ya-

rat›c›y› kabul ettiklerini ifade etmektedir. Özellikle Einstein ve Hawking’in

üzerinde duran Flew, bu kiflilerin inançs›z gibi gösterilmeye çal›fl›lmas›n›n bir

çarp›tma oldu¤unu ve gerçe¤i yans›tmad›¤›n› ifade etmektedir:

Önemli nokta yanl›ca do¤ada düzenlerin olmas› de¤il, bu dü-
zenlerin matematiksel olarak kesin, evrensel ve “birbirine ba¤-
l›” olmas›d›r. Einstein bunlara “somut mant›k” diyordu. Bizim
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RICHARD DAWK‹NS’‹N YANILTMASI

Richard Dawkins’in son kitab›na koydu¤u isim Tanr› Yan›lg›s› (The

God Delusion) oldu. Ç›kar ç›kmaz en çok satan kitaplar listesinde yer al-

d›. Yurt d›fl›nda oldu¤u gibi bu kitap ülkemizde de birçok bask› yapt›. Din-

lere getirilmifl ciddi bir elefltiri olarak lanse edildi.Daha önceki kitaplar›n-

da a¤›rl›kl› olarak Evrim Teorisi’nin savunmas›n› seçen yazar, bu defa din-

leri elefltirmeyi seçti.. 

Yazar Kitapta özetle Tanr›’n›n olmad›¤› ve sosyal yaflam içinde in-

sanlar›n Tanr› inanc›na asl›nda ihtiyac› olmad›¤›n› anlatamaya çal›flmakta. 

Hayal Edin 

Kitab›n giriflinde yazar “Hümanist” düflüncenin “milli marfl›”
olarak kabul edilen ‹magine (Hayal edin) isimli flark›dan esinlene-
rek, bir hayal Kurmufl. Bu hayalini Dawkins flöyle ifade ediyor: 

John Lennon ile birlikte dinin olmad›¤› bir dünya hayal edin. ‹n-
tihar bombac›lar›n›n, 11 Eylül’ün, 7 Temmuz’un, Haçl› seferle-
rinin, cad› avlar›n›n, Barut Komplosunun, Hintlilerin ve Pakis-
tanl›lar›n ayr›lmalar›n›n, ‹srail- Filistin savafllar›n›n, S›rp-H›rvat-
Müslüman katliamlar›n›n, “‹sa katilleri” yak›flt›rmas›yla Yahudi-
lere yap›lan eziyetlerin, Kuzey ‹rlanda sorunlar›n›n, “namus ci-
nayetlerinin”, saf insanlar›n paralar›n› ellerinden alarak onlar›
soyup so¤ana çeviren parlak tak›m elbiseli kabar›k saçl› televan-
jelistlerin olmad›¤›n› hayal edin. ((RRiicchhaarrdd  DDaawwkkiinnss,,  TTaannrr››  YYaann››ll--
gg››ss››,,  AArraall››kk  22000077,,  44..bbaasskk››,,  KKuuzzeeyy  YYaayy››nnllaarr››,,  ssff..  1100))
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dan üstün bir zihnin varl›¤›n› düflünmeniz için bir neden olufl-
turmak üzere ne olmas› ya da ne olmufl olmas› gerekir?” ((YYaa--
nn››llmm››flfl››mm  TTaannrr››  VVaarrmm››flfl,,  AA..  FFlleeww,,  ssff..  113355))

Bu soru ateistlerin kendileri sormas› gereken önemli bir sorudur.

Acaba bir yarat›c› düflüncesine tümüyle kapal›lar m›? E¤er kapal› de¤iller-

se, evrende var olan ve ortaya konan bu delilere nas›l görmezlikten ge-

lebiliyorlar. Bu düflünceye kapal› olanlara ise söylenebilecek çok fazla bir

fley olmamaktad›r. Ba¤nazca inand›klar› ateist düflünceye kör bir inanç

fleklinde ba¤lanmaktad›rlar.

Kitab›nda iflledi¤i konular› k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m Flew, inanç-

s›zl›ktan inanca giden yolculu¤unu ve bunun nedenlerini tatmin edici de-

lillerle okuyucuya aktarm›fl.

“Neden bu dünyada var›z?”, “Nas›l var olduk?”, “Evrenin sebebi

nedir?” gibi sorular›n cevab›n› araflt›ran herkesin mutlaka okumas› gere-

ken bir kitap oldu¤unu da özellikle belirtmek istiyorum.

Bilime ra¤men de¤il, bilimin gösterdi¤i yöne, bir Tanr› inanc›na yö-

nelen 80’li yafllar›n› yaflayan bu insan›n maceras›n› okurken, hem inanan

kifliler kendileri için baz› deliller bulacaklar, hem de ba¤nazca ateizme

inanan insanlar belki de kendilerini sorgulama imkân› bulacaklar diye dü-

flünüyorum.
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kaç Müslüman tasvip etmektedir? Bir insan› kurtarman›n dünyalar› kur-

tarmakla efl de¤er oldu¤unu söyleyen Kuran ayetlerine göre böyle bir ey-

lem, dini aç›dan kabul edilebilir mi?

Bu tarz eylemler onlarca y›ld›r ‹slam dünyas›na yap›lan sald›r› ve sö-

mürüye karfl› verilmifl olan yanl›fl tepkilerdir. Bu sald›ralar dini de¤erler

aç›s›ndan kabul edilir bir taraf› yoktur.

Bence ne bu eylemlerde ne Pakistan- Hindistan bölünmesinde, Ne

de S›rp-H›rvat-Müslüman katliamlar›nda gerçek neden din de¤ildir. Bun-

lar dinin yanl›fl bir flekilde motivasyon arac› olarak siyasi hedefler do¤rul-

tusunda kullan›lmas›d›r.

‹nsanlar hata yaparlar, dine inand›¤›n› söyleyen insanlar da hata ya-

parlar. Din zaten bunun için vard›r. ‹nsanlar›n hatalar›n› göstermek ve

do¤ru yola onlar› iletmek için bir rehberdir. Dinler sayesinde tarih içinde

insanlar medenileflmifl, bir hukuka sahip olmufllard›r. Tarih içinde mede-

niyet kurmufl dinsiz bir toplum örnek verilebilir mi?

Dolay›s›yla Dawkins’in dedi¤i gibi dinleri kald›rd›¤›n›zda ortaya bir

bar›fl toplumu ç›kmaz. 

Yaflam Yeryüzünde Nas›l Bafllad›?

Yaflam›n yeryüzünde nas›l bafllad›¤› konusu bilimin en merak etti-

¤i ve üzerinde en fazla çal›flman›n yap›ld›¤› konulardan bir tanesidir. Ku-

ran’a göre yeryüzünü ve tüm canl›lar› yaratan Allah’t›r. Buna Müslüman-

lar iman ederler. Fakat bu yarat›l›fl›n nas›l oldu¤u konusu hakk›nda farkl›

düflünceler olabilir. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda din ile evrim teorisi birbirine z›t iki düflünce

olarak görmek yanl›fl bir yaklafl›m oldu¤u kanaatindeyim. Allah tüm evre-

ni ve canl›l›¤› bir süreç içinde yaratm›fl olabilir. Örne¤in evren tekil bir

noktan›n patlamas› ile ortaya ç›kt›¤› ve geniflleyen bir evren modelinin

varl›¤› bilim çevreleri taraf›nda kabul edilen bir noktad›r. Evrenin bu sü-

reçlerden geçmesi onun yarat›lmad›¤› anlam›na gelmez. 

Canl›l›k da evrimsel bir süreç sonucunda Allah taraf›ndan yarat›lm›fl

olabilir. Burada Darwin’in evrim düflüncesine dini aç›dan karfl› ç›k›lacak

olan nokta bunun tesadüfen oldu¤u iddias›d›r. Yoksa Allah yaratt›¤› ka-

nunlar ile canl›l›k evrimsel bir süreç geçirmifl olabilir. Yarat›l›fl›n nas›l oldu-
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Bu listeyi uzatan Dawkins dinin olmad›¤› bir dünya hayal edildi¤in-

de hiçbir sorunun olmayaca¤› ve insanlar›n bar›fl içinde mutlu yaflayaca-

¤›n› sonucuna varmaya çal›fl›yor.

Gerçekten böyle olabilir mi? Dinler olmasayd› insanlar mutlu olur,

hiç savafl olmaz m›yd›? Tabi ki bu sadece bir hayal, üstelik ç›k›fl noktas›

da gerçeklerden oluflmayan yalan bir hayal. Yazar çok ciddi bilgi eksikli-

¤i ile bu yorumlar› yapm›fl, daha do¤rusu okuyucuyu eksik bilgi ile yan›lt-

maya çal›flm›fl.

Dünya savafllar› hakk›nda k›sa bilgisi olan bir kifli bu hayalin ç›k›fl

noktas›n›n yanl›fl oldu¤unu kolayl›kla anlayabilir. . Örne¤in tüm dünyay›

saran ve en çok dünya çap›nda ölümlere sebep olan 1. dünya savafl› gi-

bi, 2. Dünya Savafl›n›n da motivasyon kayna¤› kesinlikle din olmad›. Ak-

sine bu savafllara liderlik eden kiflilerin dindar de¤il din karfl›t› olan Hitler

gibi, Stalin gibi, Musolini gibi liderlerin ç›kartt›¤› ve komünizm, Faflizm gi-

bi ideolojilerin neden oldu¤u savafllard›r. Sadece bu savaflta k›ta Avru-

pa’s›nda 50 milyondan fazla insan ölmüfltür.

2. Dünya savafl sonras›nda Stalin, Mao, Pol Pot gibi ateist liderlerin

yapt›¤› katliamlarda ölen insanlar›n say›s› hala belirsizdir.

Richard Dawkins “Baz› ateistler kötü eylemler sergileyebilir ancak

bu kötülükleri ateizm ad›na yapmazlar” (age sf. 262) diyerek konuyu ka-

patmaya çal›flsa da, ayn› hoflgörüyü neden din için göstermedi¤i anlafl›-

lamamaktad›r. Ayr›ca kurdu¤u mant›k da yanl›flt›r. Gerek Hitler olsun ge-

rek Stalin olsun, Sosyal Darwinzmi kendisine bilimsel temel alarak ideolo-

jilerini kurmufl ve bu kanl› eylemlerini gerçeklefltirmifltir.

Hitler’e göre evrimi son ürünü olan “Ari Irk” yaflam mücadelesinde

üstün gelip, tüm dünyay› yönetecek ve bin y›ll›k Alman ‹mparatorlu¤unu

kuracakt›. Di¤er zay›f ›rklar ise yaflam mücadelesini kaybedip, elimine ola-

caklard›. Bunun için Alman bombalar› alt›nda ölen insanlar do¤al seleksi-

yonun bir sonucuydu ve güçlü olmad›klar› için yaflamay› hak etmiyorlar-

d›. Yine Stalin gibi komünist liderler milyonlarca insan› ölüme gönderir-

ken kendisini bir ateist olarak hakl› görüyordu.

Her düflünce oldu¤u gibi Din de bir motivasyon arac› olarak kulla-

n›labilece¤i aç›kt›r. 11 Eylül ve 7 Temmuz eylemlerini yapan kifliler din ile

motive edilmifl olabilirler. Fakat onlar›n yapt›¤› bu eylemi dünya üzerinde
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maktad›r. Tüm teknik imkânlara ra¤men cans›z maddelerden canl› bir

maddenin üretilememesine, bu konuda herhangi bir fikrin olmamas›na,

bunun mekanizmas›na iliflkin en ufak bir kanaatin oluflmamas›na, yap›lan

tüm araflt›rmalar›n ileriye dönük olarak da bir ümit vermemesine ra¤men

Dawkins, geçmiflte bunun bir defa oldu¤unu rahatl›kla söylemektedir.

Bu bir dogmadan baflka bir fley ifade etmez. Dawkins ateist kayg›-

lardan dolay›, bir fleye inanm›fl ve bunu do¤ru olarak varsaymaktad›r.

Oysa bilim bunun aksini bize göstermektedir. Günümüz bilimine

göre cans›z maddelerden canl› bir madde meydana getirilememifltir. Böy-

le bir ifllemin yan›na bile yaklafl›lamam›flt›r. 

Ak›ll› Tasar›m

“Ak›ll› Tasar›m” Teorisi canl›l›¤›n bir tasar›m ürünü oldu¤unu orta-

ya koyan bir teoridir. Günümüzde bu teoriyi destekleyen birçok bilim

adam› bulunmaktad›r. Canl›l›ktaki tasar›m örneklerinden yola ç›k›larak

gelifltirilen bu teoriye göre, organizmalar›n sahip olduklar› kompleks ya-

p›lar kademe bir evrimle oluflamaz. Bu “‹ndirgenemez Komplekslik” kav-

ram›yla ifade edilmektedir. Bu kavrama göre, örne¤in bir fare kapan›n›

oluflturan parçalar tek bafllar›na bir fley ifade etmezler. Bu parçalar bir

arada varlarsa kapan› oluflturur ve ifllev görürler. Parçalardan birini ç›kar-

t›rsan›z, kapan bir ifle yaramaz. Bunun gibi canl›l›kta da benzer mekaniz-

malar gözlemlenmektedir.

Bu kavram ilk defa ABD’li bir mikrobiyolog olan Micheal Behe ta-

raf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Kaleme ald›¤› Darwin’in Kara Kutusu isimli ki-

tab›nda da bu konuyu iflleyen Behe, gözün yap›s›, bakteri kamç›s› ve ka-

n›n p›ht›laflma mekanizmas› gibi konularda örnekler vermektedir.

Dawkins Evrim Teorisi karfl›s›nda gittikçe güçlenen bu teoriyi baz›

aç›klamalar getirerek kitab›nda çürütmeye çal›flmaktad›r. Fakat verilen

örnekler bir aç›klamadan çok, yan›ltma amaçl›d›r. Ak›ll› Tasar›ma getirdi-

¤i elefltirisini kitab›nda flöyle ifade ediyor: 

Yar›m gözün faydas› nedir? Ve yar›m kanad›n faydas› nedir?
Sorular›n›n her ikisi de “indirgenemez karmafl›kl›” kavram›n›n
tan›mlanmas›yla ilgilidir. ‹flleyen bir birimin parçalar›ndan biri-
nin ç›kart›lmas› e¤er tüm birimin ifllemesini engelliyorsa, bu bi-
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¤unu söyleyecek olan bilimdir. Bunun aksine bir bilgi Kuran’da bulunma-

maktad›r. 

Bir Müslüman olarak benim evrim teorisine olan elefltirim dini kay-

nakl› de¤il, bilimsel kayg›lardan dolay›d›r. Bunu belirttikten sonra Daw-

kins’in kitab›ndaki iddialar›na dönebiliriz. 

Yazar›n Allah’›n varl›¤›n› inkâr etmek için s›¤›nd›¤› konu evrimdir.

Canl›l›¤›n tesadüfen ortaya ç›kt›¤›n› vurgulayan Dawkins, insanl›¤›n var

olmas› için bir Tanr›ya ihtiyaç olmad›¤›n› ve kendili¤inden olufltu¤unu an-

lat›r. Fakat durum bu kadar basit de¤ildir.

Evrim teorisi aç›s›ndan cevaplanmas› en zor olan soru herhalde yer-

yüzündeki yaflam›n bafllang›c› hakk›ndad›r. Dawkins bu konuda hayal

kurman›n ötesine geçip, kitab›nda kesin kabullerde bulunmaktad›r. Nas›l

oldu¤u belli olmayan bir konuyu, gerçekleflmifl gibi kabul ederek okuyu-

culara aktarmaktad›r.

Asl›nda Dawkins itiraf tad›ndaki bu cümlelerinde, Evrim Teorisinin

içinde bulundu¤u önemli bir açmaz› ifade etmektedir:

Yaflam›n bafllang›c›, flüphe duyanlar için söylemek isterim ki
araflt›rma konusu olarak geliflmekte olan bir konudur. Bu arafl-
t›rman›n ilgili uzmanl›k alan› kimyad›r ve bu benim alan›m de-
¤ildir. Geliflmeleri çok büyük bir merakla kenardan izlerim ve
önümüzdeki birkaç y›l içinde e¤er kimyac›lar laboratuarlar›nda
yeni bir yaflam bafllang›c›n› baflar›l› bir flekilde yeniden gerçek-
lefltirdiklerini bildirirlerse hiç flafl›rmam. Ancak yine de bu henüz
gerçekleflmedi ve bu geliflmenin olas›l›¤› oldukça düflük oldu-
¤unu söylemek mümkündür ve bu her zaman böyledir; gerçi
bu bir kez gerçekleflti. ((aaggee,,  ssaayyffaa  113333))

Yaflam›n nas›l olup da meydana geldi¤i konusunu 21. yüzy›lda bi-

limi için hala bilinmezdir. Evrimciler bunu bir ön kabulle olmufl gibi gös-

terirler. Bunun fark›nda olan Dawkins canl›l›¤›n oluflumu konusunda bir

geliflmenin de olmas›n›n çok düflük bir ihtimal oldu¤unu ifade etmekte-

dir. Fakat cümlenin sonunda bunun bir kere gerçekleflti¤ini de vurgula-

maktan geri durmamaktad›r.

Dawkins kitab›nda yer yer bilimsel ifadelerle yaz›s›n› süslese de, bu

örnekte oldu¤u gibi, bilimin ötesinde bir inanc›n›n oldu¤unu ortaya koy-
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leleri mevcuttur. www.discoveryinstitute.com adresinden ‹ngilizce maka-

leler bulunabilir.

Tüyün yap›s›ndaki tasar›m› geçsek bile Dawkins’in aç›klamaya çal›fl-

t›¤› kanat›n boyutundaki de¤iflimle ilgili de baflka bir sorun vard›r. Örne-

¤in ön aya¤›n› kaybedip, onun yerine yar›m kanat sahibi olan bir canl› na-

s›l bir avantaj sa¤lamaktad›r? 4 aya¤a sahip bir sürüngen h›zl› hareketi

sayesinde hem düflmanlar›ndan kaçabilecek, hem de avlanabilecektir.

Yar›m kanata sahip bir sürüngen a¤açtan düflüp, zarar görmesi engelle-

nirken bir fayda sa¤lasa da, ön ayaklar›n› kaybetti¤i için h›zl› hareket ede-

meyecektir. Böylece ne düflmanlar›ndan eskiye göre kaçabilir, ne de av-

lar›n› eskisi gibi yakalayabilir. Bu onun için yar›m kanat›n getirdi¤i avan-

taja göre çok büyük bir dezavantajd›r. Zaman içinde büyüyen kanatlar

düflerken onu yavafllatacak, fakat düflmanlar›ndan kaçarken ya da av›n›

kovalarken engel olacakt›r.

Dolay›s›yla Dawkins’in söyledi¤i gibi indirgenemez komplekslik ko-

nusunda evrimci bak›fl aç›s›yla bir aç›klama getirdi¤i do¤ru de¤ildir.

Ak›ll› Tasar›m teorisi bilimsel geliflmeler sonucunda ortaya ç›km›fl

bir teoridir. Yap›lan araflt›rmalar evrimin iddia etti¤i gibi bir geliflmenin

olamayaca¤›n› bize gösterir. Canl›l›ktaki tasar›m›n ötesinde, hücre çekir-

de¤i içinde var olan bilginin de evrim için ikinci büyük açmaz› oluflturmak-

tad›r. Cans›z ve fluursuz maddelerin bir araya gererek DNA gibi 3 milyar

harften oluflan bir bilgiyi oluflturamaz. Bu ve benzeri birçok örnek Evrim

Teorisinin anlatt›¤› senaryolar› çürütürken, bir yarat›c›n›n varl›¤›n› aç›kça

bize göstermektedir. 

Dua Deneyi

Dawkins kitab›nda birçok yanl›fl ve yan›lt›c› mant›k kurdu¤u yerler

bulunmaktad›r. Hepsini teker teker ele almak çok vakit alaca¤›ndan özel-

likle en saçma buldu¤um, “dua” üzerine yazd›¤› bölüme de¤inmek isti-

yorum.

Dawkins duan›n bir anlam› olmad›¤› dolay›s›yla bir Tanr›’n›n olma-

d›¤› sonucuna varmak için bir deneyden söz eder. Buna göre farkl› iki

grup seçilir ve bir k›sm›na dua edilip di¤er k›sm›na dua edilmez. Böylece

duan›n etkisi s›nanmak istenir: 
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rimin indirgenemez komplekslik oldu¤unu gösterir. Bunun
hem göz, hem de kanatlar için bariz bir durum oldu¤u düflünü-
lür. Ancak bu san›lar› dikkatlice gözden geçirmeye vakit tan›d›-
¤›m›zda yanl›fll›¤› hemen fark ederiz. Göz lensi ameliyatla ç›kar-
t›lm›fl bir katarakt hastas› gözlükleri olmadan net göremez an-
cak bir a¤aca çarpmayacak, bir uçurumdan düflmeyecek kadar
iyi görür. Bir yar›m kanat gerçekten de tam bir kanat gibi de-
¤ildir. Ancak hiç kanat olmamas›ndan iyidir. A¤açtan ya da be-
lirli bir yükseklikten düflüflünüzü hafifleterek hayat›n›z› kurtara-
bilir. … Yüzde 1 den yüzde 100’e kadar olan her bir kanat ken-
dine özgü bir yumuflak düflüfl avantaj› sa¤lamal›d›r.

(…) Böylece gözlerin ve kanatlar›n kesinlikle indirgenemez kar-
mafl›kl›k olmad›¤›n› gördük; ancak bu ayr›nt›l› örneklerden ka-
zanmam›z gereken genel ibrettir. ((aaggee,,  ssff..  112200//112211))

Her ne kadar Dawkins “Böylece gözlerin ve kanatlar›n kesinlikle in-

dirgenemez karmafl›kl›k olmad›¤›n› gördük” dese de, durum hiç de ifade

etti¤i gibi de¤ildir. Gözde lensi ç›kartmak yerine, kornea, sinir tabaka, re-

tina, beyne giden görme sinirleri ya da beyindeki görme merkezini ç›kar-

tarak ayn› iddias›n› niye s›namamaktad›r.

Bunun sebebi ortadad›r. Yukar›da sayd›¤›m organellerden herhan-

gi birisini ç›kartt›¤›n›zda göz hiçbir ifle yaramaz. Göz göremez. Dolay›s›y-

la bu organellerin zaman içinde geliflerek gözü oluflturdu¤u düflüncesi

dayanaks›z kalm›fl olur. Aksine bu organellerin gözden ç›kar›ld›¤›nda gör-

me iflleminin son bulmas›, gözün indirgenemez kompleksli¤e sahip bir or-

gan oldu¤u, dolay›s› ile bir tasar›m ürün oldu¤unu bize gösterir.

Göz gibi di¤er tüm organlarda da tasar›m örnekleri mevcuttur. Sa-

dece organlarda de¤il, Hücrelerin içinde de benzer mant›klara sahip çal›-

flan sistemler vard›r. Bu konuyla ilgilenenler Behe Darwin’in Kara Kutusu

isimli kitab›n› özellikle tavsiye etmek isterim.

Kanat içinde kademe geliflme konusunda birçok sorun vard›r. Daw-

kins kanad› oluflturan tüycüklerin sahip oldu¤u kancal› sistemin yap›s›n›

atlayarak sadece kanat boyutundaki kademeli de¤iflimi aç›klamaya çal›fl-

maktad›r. Tek bir tüyün sahip oldu¤u yap› ve tüyü oluflturan parçac›klar

da onun indirgenemez kompleksli¤e sahip oldu¤unu ortaya koymakta-

d›r. Bu konuda Prof . David Berlinski’nin kanad› oluflturan tüy ve onu

oluflturan parçac›klar›n sahip oldu¤u tasar›m ile ilgili çal›flmalar› ve maka-
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Ayr›ca dua eden kiflilerin inançlar› neye göre tespit edilmektedir.

Bu kifliler bir dine inand›klar›n› söyleseler de yanl›fl bir dini kavray›fllar› ola-

bilir. Ya da tümüyle inançs›z olup, sadece bu deney için belli cümleleri

tekrarl›yor olabilirler.

Dolay›s›yla bu deney bafltana afla¤› eksik bilgi ve mant›ks›zl›klar

üzerine kurulmufltur. Dawkins’in örnek verdi¤i bu sübjektif deneyin d›fl›n-

da bu konuda yap›lm›fl daha objektif yay›nlanm›fl deneyler vard›r. Bu ya-

y›nlarda dinin insan sa¤l›¤› üzerindeki etkisi aç›kça ortaya konmaktad›r.

Bu konuda detayl› bilgi edinmek isteyenlere Patrick Glynn in yazd›¤› ve

Gelenek Yay›nlar› taraf›nda bas›lan Kan›t isimli kitab›n “sa¤l›k- inanç ilifl-

kisi” bölümü tavsiye etmek istiyorum. 

Kitab-› Mukaddes ve Kuran

Dawkins kitab›n›n Kitab-› Mukaddes elefltirisine de yer vermifltir. Bu

elefltirilerin büyük bir k›sm› hakl› gerekçelere sahipken, bir k›sm› da ise ka-

s›tl› çarp›tmalar mevcuttur. Kitab-› Mukaddeste tahrif edilmifl ve yanl›fl

birçok inanç ve konu ilave edilmifltir. Bunlar› Müslümanlar da kabul etme-

mektedir. Kitab› Mukaddes’e yönelik elefltirilere burada girmeyece¤im.

Kuran ve ‹slam üzerine ise Dawkins çok s›n›rl› ve yüzeyler bilgileri

oldu¤u yorumlar›nda anlafl›l›yor. Kitab›nda Kuran hakk›nda flöyle bir yo-

rum yapmaktad›r:

Ne yaz›k ki Kuran’daki bar›fl yanl›s› pasajlar, genelde sadece ilk
bölümdedir, yani Muhammed’in Mekke’de oldu¤u zamanlar.
Daha kavgac› sat›rlar kitab›n sonraki bölümlerindedir. Medi-
ne’ye kaçmas› ile bafllar. ((aaggee,,  ssff..  229911))

Tahmin ediyorum Dawkins bu sat›rlarda ifade etmeye çal›flt›¤› dü-

flünceleri, Kuran’› okuyarak elde etmemifl, onun hakk›nda okudu¤u yo-

rumlardan almaya çal›flm›flt›r. Okudu¤u bu yorumlar› da yanl›fl anlad›¤›n›

düflünüyorum. Kuran’a yönelik olan bu iddia asl›nda flöyle:

‹lk inen ayetler bar›fl yanl›s› iken, daha sonra inen ayetler savafl yan-

l›s› ifadeler içerir. ‹slam dini devlet olduktan sonra savafl› teflvik etmifltir. 

Fakat Kuran flu anda inifl s›ras›na göre düzenlenmemifltir. Dolay›s›y-

la Mekke döneminde inen ayetlerle Medine döneminde inen ayetlerin s›-
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Bu deneyin kitaba uygun olabilmesi için double- blinded prosedü-

rüne uyulmas› gerekir ve bu kurala kat› biçimde uyulmufltur. Tam anla-

m›yla rastgele hastalar seçilen hastalar belirlenir. ‹lk grup denek grubu

(dua edilen) di¤eri ise kontrol grubu olarak belirlenir (dua edilmeyenler).

Ne hastalar, ne doktorlar, ne de hasta bak›c›lar ne de denekler hangi has-

talara dua edilece¤ini ya da hangilerinin kontrol üyesi oldu¤u bilinmez.

Ancak deneysel duay› edenlerin her kim için dua ederlerse isimlerini bil-

meleri gerekir; aksi takdirde, belirlenen kifliler haricindeki ilgisiz kifliler için

dua etmenin ne anlam› olurdu? Ancak duac›lara hastalar›n yaln›zca ön

isim ve soyad›n›n ilk harflerini vermek yeterlidir. Görünüfle göre bu saye-

de Tanr› do¤ru hastane yata¤›n›n yerini tam olarak saptayabilecekti.

(age, sayfa 65)

Sonuç tam Dawkins’in istedi¤i gibidir. Duan›n hiçbir etkisi olmam›fl-

t›r. Dolay›s›yla ona göre bu sonuçla Tanr› yoktur. E¤er deneyin temelini

yanl›fl bir kavram›n üzerine kurarsan›z sonuçlar›n›z da yanl›fl olur.

Dua sadece belli bir sözcü¤ün ifade edilmesi de¤ildir. Din böyle bir

fley ilk baflta zaten öngörmez. Yani tan›mad›¤›n›z, hiç görmedi¤iniz, var-

l›¤›ndan bile emin olmad›¤›n›z, sadece ad›n› bildi¤iniz bir kifliye dua ede-

ceksiniz, sonra bunun etkili olup olmad›¤›n› gözlemleyeceksiniz. Dinin du-

a tan›m› zaten bu de¤ildir.

Kuran’da duay› Allah Kuran’da flöyle aç›klar: ““RRaabbbbiinniizzee  yyaallvvaarraa

yyaallvvaarraa  vvee  iiççiinn  iiççiinn  dduuaa  eeddiinn..  fifiüüpphheessiizz  OO,,  hhaaddddii  aaflflaannllaarr››  sseevvmmeezz..”” (Araf

Suresi, 55), ““YYaa  ddaa  ss››kk››nntt››  vvee  iihhttiiyyaaçç  iiççiinnddee  oollaannaa,,  KKeennddiissii’’nnee  dduuaa  eettttii¤¤ii  zzaa--

mmaann  iiccaabbeett  eeddeenn……””  (Neml Suresi, 62)

Dolay›s›yla dua sadece söz de¤ildir. Bir kiflinin hiç bilmedi¤i, tan›-

mad›¤›, sadece ad›n› bildi¤i bir kifli için dua etmesi, ne derece dinin dua

tan›m›na uyar? Dinin vaaz etmedi¤i bir fley ile dinin s›nanmaya çal›flmas›

aç›k bir mant›k hatas›d›r.

Ayr›ca dua son derece göreceli bir konudur. Dua edilmeyen grup

içinde bulunan hastalar kendisine dua edip etmedi¤ini neye göre ölçüle-

bilir. Bu grupta olan kiflilere dua eden olmamas›na ra¤men bu kifliler has-

tal›klar›ndan dolay› s›k›nt› çekip içli bir flekilde Allah’a dua etmifl olabilir-

ler. Samimi bir flekilde kendi s›k›nt›s› için Allah’a dua eden, fakat dua edi-

len grubun içinde olmayan kifliye Allah karfl›l›k vermifl olabilir.
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Dolay›s›yla bu sömürü dinden de¤il, dine ra¤men yap›lan bir sömü-

rüdür. Dinin haram k›ld›¤› bir fleyin, uygulamas›d›r sadece. 

Dawkins ‹slam dinine elefltiri getirirken 2006 y›l›nda Afganistan’da

yaflanan bir idam olay›n› örnek verir. Abdul Rahman isimli bir Afganl› H›-

ristiyan dinine geçince hakk›nda idam cezas› verilmifltir. (age, sf. 272)

Bu olay gerçekten yaflanm›flt›r. Fakat yine olay kendisi Kuran ile ilifl-

kili de¤ildir. Geleneksel ö¤retinin bir ürünüdür. Baz› uydurma hadislerin

etkisiyle böyle düflünen dini gruplar olsa da, Kuran inananlara böyle bir

fley vaaz etmez. Kuran’da düflünce suçundan söz edilemez. Müslüman-

lar bu konuda kendilerini sorgulamaktad›r. Uydurma hadislerin ve inan›fl-

lar›n ‹slam dininden temizlenmesi için çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Hata her yerde olabilir. Fakat bunun kökenine bakmak gerekir. Bu-

rada sorulmas› gereken soru, yanl›fl inan›fllar›n kökeni din midir? Yoksa

dine daha sonradan sokulmaya çal›fl›lan yanl›fl inan›fllar m›d›r? 

Kuran’a göre insanlar inançlar›n› seçmekte özgürdür. ‹steyen din

de¤ifltirebilir. ‹steyen de inançs›zl›¤› seçebilir. Kuran’da inkârc›lara flöyle

hitap edilir: ““DDee  kkii::  ‘‘EEyy  iinnkkaarr  eeddeennlleerr..’’  ‘‘BBeenn  ssiizziinn  ttaapptt››kkllaarr››nn››zzaa  ttaappmmaamm..

BBeenniimm  ttaapptt››¤¤››mmaa  ssiizz  ttaappaaccaakk  ddee¤¤iillssiinniizz..  BBeenn  ddee  ssiizziinn  ttaapptt››kkllaarr››nn››zzaa  ttaappaa--

ccaakk  ddee¤¤iilliimm..  SSiizz  ddee  bbeenniimm  ttaapptt››¤¤››mmaa  ttaappaaccaakk  ddee¤¤iillssiinniizz..  SSiizziinn  ddiinniinniizz  ssiizzee,,

bbeenniimm  ddiinniimm  bbaannaa..’’””  (Kafirun Suresi, 1-6)

‹nkâr eden bir kifli istedi¤i fleyi seçebilir. Herkesin dini kendisinedir.

Ayr›l›¤a düflülen konularda hesap günü Allah hüküm verecektir. Bunun

d›fl›nda istedi¤i gibi düflünmek ve düflündü¤ü gibi yaflamakta insanlar Ku-

ran’a göre serbesttir. 

Hindisan ve Pakistan’›n bölünmesi konusunda da dinleri suçlu bulan

Dawkins, dinler olmasayd› bu ülkenin bölmeyece¤i kehanetinde bulunur. 

Hindistan’da bölünme zaman›nda, bir milyondan fazla kifli Hin-
du ve Müslümanlar aras›ndaki dinsel çat›flmalar s›ras›nda katle-
dildi. Öldürülecek topluluklar›n etiketlenmesinde yaln›zca din-
sel göstergeler etkendir. Bir bak›ma Hindistan halk›n› dinden
baflka bir fley bölemezdi. ((aaggee,,  ssff..  224455))

Bu da Dawkins’in son derece yanl›fl bir yorumudur. ‹lk önce kendi-

sine flunu sormas› gerekir. Neden bu insanlar yüzlerce y›l farkl› dinden ol-
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ras› kar›fl›kt›r. Daha sonradan Kuran’›n bu s›ras› peygamber taraf›ndan

vahiyle düzenlenmifltir. Dolay›s›yla Dawkins’in söylemeye çal›flt›¤› kitab›n

ilk bölümü, ikinci bölümü, Mekkî ya da Medeni ayetler diye ayr›lmaz.

Bu yanl›fl anlafl›lmay› aç›kl›¤a kavuflturduktan sonra, bu iddian›n

yanl›fll›¤›n› da vurgulamak isterim.

Kuran’a göre savafl ancak savunma amaçl› yap›l›r. Yani haks›z ye-

re, ortada hiçbir neden yokken, sadece iflgal etmek amaçl› savafl Kuran’a

göre yasakt›r. Ayette savafl›n ölçüsü flöyle bildirilmektedir: ““AAllllaahh,,  ssiizziinnllee

ddiinn  kkoonnuussuunnddaa  ssaavvaaflflmmaayyaann,,  ssiizzii  yyuurrttllaarr››nn››zzddaann  ssüürrüüpp--çç››kkaarrmmaayyaannllaarraa  iiyyii--

lliikk  yyaappmmaann››zzddaann  vvee  oonnllaarraa  aaddaalleettllii  ddaavvrraannmmaann››zzddaann  ssiizzii  ssaakk››nndd››rrmmaazz..

ÇÇüünnkküü  AAllllaahh,,  aaddaalleett  yyaappaannllaarr››  sseevveerr..”” (Mümtehine Suresi,8)

Belirtilen bu s›n›rlar›n d›fl›nda bir sebeple savafl edenler, dinen hata

etmifl olurlar. Bunun cevab›n› Allah kat›nda vermek zorundad›rlar.

Genelde Kuran’da savafl ile ilgili ayetler vard›r. Düflman›n y›ld›r›lma-

s›, onlara fliddetle karfl›l›k verilmesini tavsiye eden birçok ifadeyi görebilir-

siniz. Fakat burada yap›lan hata ya da yan›ltma bu ifadelerin metni genel

ak›fl›ndan kopart›larak yorumlanmas›d›r. Bu ayetlerin konu içindeki ak›fl›-

na bakarsan›z, gerçekte savafl› tavsiye etmedi¤i, aksine savafla karfl› iman

edenleri kendilerini en iyi flekilde korumaya teflvik etti¤i görülecektir.

Anlafl›l›yor ki, Dawkins de bilerek ya da bilmeyerek bir yan›lt›c› yo-

rumlar› aynen alarak kitab›na eklemifl ve ‹slam dinine elefltiri getirdi¤ini

düflünmüfl.

‹slam tarihin de birçok yanl›fl davran›fl olmufl olabilir ya da halen ‹s-

lam ülkelerinde din ad›na geleneksel uygulamalar sürdürülüyor olabilir.

Fakat bunlar›n hiç biri Kuran’dan kaynaklanmamaktad›r. Bu davran›fllar›n

temelinde geleneksel ö¤retiler, dinin baz› ç›karc› insanlar taraf›nda siyasi

ve maddi amaçl› kullan›lmas› gibi sebepler yatmaktad›r.

Suudi Arabistan ya da Afganistan gibi ülkelerde kad›n düflmanl›¤›-

na varan davran›fllar›n kökeni Kuran de¤il, o toplumlar›n gelenekleridir.

Bilgi ve iletiflim araçlar› artt›kça, insanlar e¤itildikçe, bu yanl›fl inan›fllar›n-

dan kurtulup gerçek ‹slam’› kavrayacaklard›r.

Yine tarih içinde ve günümüzde sadece siyasi ve maddi ç›karlar el-

de etmek için insanlar dini kullanm›fl ve insanlar› kendi ç›karlar› için din

ad›na motive etmifllerdir. Bu sadece ‹slam dinine özel bir durum de¤ildir.

Farkl› dinlerde ve hatta farkl› ideolojilerde benzer durumlar vard›r.
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belirgin bir fark olmad›¤›d›r. Bu sonuç benim ve di¤er birçok ki-
flinin benimsedi¤i flu görüflle uyumlu görünüyor, yani iyi ya da
kötü birisi olmak için Tanr›ya ihtiyaç yoktur. ((aaggee,,  ssff..  221144))

Bu son derece yanl›fl ve yüzeysel bir ç›kar›md›r. Her fleyden önce

belirtilmesi gereken insanlar do¤ufltan baz› de¤erlere sahiptir. Kuran bu-

nu reddetmez aksine Allah’›n insanlar› belli bir f›trat üzerine yaratt›¤›

ayetlerde vurgulanmaktad›r: ““ÖÖyylleeyyssee  sseenn  yyüüzzüünnüü  AAllllaahh’’››  bbiirrlleeyyeenn  ((bbiirr  hhaa--

nniiff))  oollaarraakk  ddiinnee,,  AAllllaahh’’››nn  oo  ff››ttrraatt››nnaa  ççeevviirr  kkii  iinnssaannllaarr››  bbuunnuunn  üüzzeerriinnee  yyaarraatt--

mm››flfltt››rr..  AAllllaahh’’››nn  yyaarraatt››flfl››  iiççiinn  hhiiççbbiirr  ddee¤¤iiflflttiirrmmee  yyookkttuurr..  ‹‹flflttee  ddiimmddiikk  aayyaakkttaa

dduurraann  ddiinn  ((bbuudduurr))..  AAnnccaakk  iinnssaannllaarr››nn  ççoo¤¤uu  bbiillmmeezzlleerr..”” (Rum Suresi, 30)

Yani insanlar›n do¤ufltan belli de¤erlere sahip olmas›, örne¤in bafl-

ka bir insan› öldürmeyi kötü karfl›lamas› ya da haks›zl›k karfl›s›nda adalet

duygusuna sahip olmas›, onun yarat›l›fl›ndan gelen f›tri bir bak›fl aç›s›d›r.

Bunun d›fl›nda insanlar binlerce y›ld›r dinin getirdi¤i ahlaki de¤erlere

göre yaflamaktad›r. Ve çocukluktan itibaren bu de¤er yarg›lar›n› ö¤renirler.

Hauser ve Singer’in yapt›¤› çal›flmaya tekrar dönecek olursak, bu

deneyde sorular sorulara cevap veren ateist kifliler, acaba gerçekten ate-

izme göre mi sorular› cevapland›rm›flt›r? Yoksa toplumdan ö¤renilen ör-

fün etkisinde kalarak m› bu sorular› cevapland›rm›fllard›r? Ki e¤er düflü-

nülürse bu toplumsal örfün oluflmas›n› sa¤layan yine dinin ortaya koydu-

¤u ahlakt›r.

Örne¤in ensest iliflkiyi ele alal›m. Bu dinen haram k›l›nm›flt›r. Fakat

bir ateist bu konuda ne düflünebilir? Fiziksel olarak bir engel olmad›¤›na

göre böyle bir iliflki içinde olmas›nda onu engelleyecek olan de¤er yarg›-

s› nedir? Ateist olup da ensest iliflkiyi savunan bir kifliyi nas›l cevap verile-

bilir? Ya da buna karfl› ç›kan bir ateistin de¤er yarg›s› nedir?

Ateistlerin büyük ço¤unlu¤u buna karfl› ç›kaca¤›na eminim. Ensest

iliflkinin yanl›fl oldu¤unu söyleyeceklerdir. Fakat onlara bunu söyleten ate-

ist de¤erler midir? Yoksa toplum içinde çocuklu¤undan beri ö¤rendi¤i di-

ni de¤erler midir? Böyle bir iliflkiye karfl› ç›karken, dini de¤erlerin etkisiy-

le hareket etti¤inin fark›nda m›d›rlar?

Türkçe’de “ahlak” kelimesi Arapça “haleka” filinden gelmektedir.

Yarat›l›fl›na uygun yaflamak anlam›na gelir. Ahlak köken olarak dini bir

kavramd›r ve kökeni Allah’›n koydu¤u kurallardan gelmektedir.
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malar›na ra¤men bir arada yaflam›fllard›r? Neden 20. yüzy›la gelindi¤in-

de böyle bir bölünme yaflamak zorunda kalm›fllard›r. Bu konuda acaba

as›l sebep o bölgeyi iflgal etmifl olan sömürgeci güçler olabilir mi? Ben

Dawkins’in pasaportunu tafl›d›¤› ‹ngiliz devletinin bu bölünmedeki katk›-

lar›n› incelemesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Dawkins bu bölümde de sadece görmek istedi¤i tabloyu görmüfl

ve bunu okuyucuya aktararak yan›ltmaya çal›flmaktad›r. Ortado¤u soru-

nunda olsun, Hindistan- Pakistan sorununda olsun as›l sorun din de¤ildir.

Dini de¤erler kullan›lmaktad›r. Bu sayede sömürgeci güçler bölge halkla-

r›n› yönetebilmektedir.

Dindarlar kendilerini kulland›rd›klar› için bu konuda suçludurlar. Ken-

di dini de¤erlerini terk ederek, dine ra¤men bu katliamlara sebep olduklar›

için suçludurlar. Oysa daha önce yüzlerce y›l birlikte yaflad›klar› gibi, hayat-

lar›na devam edebilirlerdi. Tabi emperyalist devletler buna izin verselerdi. 

Ahlak›n Kökeni

Dawkins’in kitab›nda aç›klamak için en çok gayret gösterdi¤i konu

ahlak hakk›nda yazd›¤› bölüm olmufl.

Toplumsal düzenin varl›¤›n sürdürebilmesi için ahlak kurallar› kaç›-

n›lmaz olarak gereklidir. Belli bir ortak ahlaka sahip olmayan ve buna uy-

mayan toplumlar›n, bir arada yaflamas›ndan söz edilemez.

Bunun fark›nda olan Dawkins, dinlere ihtiyaç olamadan bir ahlak›n

nas›l aç›klanabilece¤i üzerinde uzun uzun aç›klamalarda bulunurken, bu

aç›klamalar›n› da evrimsel baz› köklere dayand›rmaya çal›flmaktad›r.

Dawkins, Hause ve Singer isimli iki bilim adam›n›n yapt›¤› çal›flma-

ya yer verir. Deneklere hayali bir senaryo anlat›l›r ve bu durumda nas›l bir

tepki verecekleri sorulur. Bu senaryoda baz› kiflilerin hayat›n›n kurtar›lma-

s› için bir kifli feda edilecektir. Bu senaryo birkaç flekilde de¤ifltirilerek so-

rular tekrarlan›r. Deneyin sonucunda ateistler ile dindar kifliler aras›nda

belirgin bir fark yoktur. ‹ki grup da birbirine yak›n tepkileri göstermekte-

dir. Bu sonucu Dawkins flöyle yorumlamaktad›r: 

Hauser ve Singer’in ortak çal›flmas›n›n temel sonucu, bu tür ka-
rarlar al›nmas›nda dindar kifliler ve ateistler aras›nda istatistiksel
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rumuna ra¤men, yo¤un ac›lar çekmesine karfl›n hayat›na son verme se-

çene¤ini seçmezler.

Basit bir araflt›rma ile bu bilgiye ulafl›labilecekken, hatta böyle bir

araflt›rma yapmadan genel kültür bilgisi olarak dahi bilinen bu gerçe-

¤i görmezlikten gelerek Dawkins kitab›nda flöyle bir yorum daha yap-

maktad›r:

Dindar insanlar ölümle karfl›laflt›klar›nda neden böyle davran-
mazlar? (ötenazi yapmazlar) Bunun sebebi inan›rm›fl numaras›
yapt›klar› safsatalara içtenlikte inanmad›klar› olabilir mi? Belki
de hem inan›yor hem de ölüm sürecinin ac›lar›ndan kokuyor-
lard›r. ((aaggee,,  ssff..  333344))

Kitap boyunca Dawkins buna benzer birçok yan›lt›c› yorumlarla ko-

nular sapt›rmaya ve dindarlar› suçlamaya çal›flmaktad›r.

Montreal’de 17 Ekim 1969 y›l›nda meydana gelen ya¤ma olaylar›-

n›n anlatan yazar, bu flehirde yaflayanlar›n büyük k›sm›n›n H›ristiyan oldu-

¤undan yola ç›karak dinin buna engel olmad›¤›n›, dolay›s›yla dini ahlak-

tan söz edilemeyece¤ini söyler. Bu yorumlar›ndan sonra Dawkins konu-

yu flöyle noktalar:

Bu konu hakk›nda bilgisiz birisi olarak bir tahmin yaparsam
e¤er, dindarlar›n yak›p ya¤malamaya daha e¤ilimli olduklar›n›
söylerim. ((aaggee,,  ssff..  221177))

Bu sat›rlardan da yazar kafas›nda var olan önyarg›y› rahatl›kla gö-

rülmektedir. Montreal olaylar›n› yapan kiflileri ilk baflta yarg›layan yazar

bunlar›n dindar oldu¤u hükmüne varm›flt›r. Diyelim ki, bu flehirde yafla-

yan insanlar›n yüzde 80’i H›ristiyan, geri kalan› ise inançs›zsa ve bu olay-

lar› ç›kartan kifliler inançs›z az›nl›ktan olamaz m›? Bunun olmad›¤›n› gös-

teren nas›l bir çal›flma var ki, Dawkins bu kesin hükümlere varabilmekte

ve dindarlar› suçlamaktad›r? Ayr›ca diyelim ki; bu kifliler içinde dindar ola-

rak kendisini tan›mlayanlar olabilir. Fakat bunlar›n hareket noktas› dini

de¤erler mi? Yoksa dine ra¤men, dinin elefltirdi¤i bir davran›flta m› bu-

lunmufllar? Belki bu eylemi yapanlar içindeki H›ristiyan oldu¤unu söyle-

yen kifliler, kendilerini iyi e¤itmedikleri için ve dini de¤erleri tam bilmedik-
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E¤er dini ortadan kald›r›rsan›z, tüm ahlak› da ortadan kald›rm›fl olur-

sunuz. Bu durumda h›rs›zl›ktan, adam öldürmeye, ensest iliflkiden, zinaya

kadar her fleyin önündeki ahlaki de¤erleri ortadan kald›rm›fl olursunuz.

Her ateist kendi anlay›fl›na göre bir de¤er yarg›s› uyduracakt›r. Ki-

misi hayatta do¤a kurallar›n›n geçerli olmas› gerekti¤i söyleyecek, do¤al

seleksiyonla güçlü bireylerin ayakta kalmas› ve zay›f bireylerin yok olma-

s› gerekti¤ini savunacakt›r. Bir birey hayatta kalabilmek için zay›f olan› sö-

mürmesinde ya da ortadan kald›rmas›nda onu engelleyecek hiçbir de¤er

yarg›s› görmeyecektir.

Tabi her ateist böyle düflünecektir diye bir kesin hüküm verile-

mez. T›pk› her ateist hümanist olacak diye bir hüküm verilemeyece¤i gi-

bi. Burada vurgulamak istedi¤im; e¤er dini ortadan kald›r›rsan›z, ahla-

k› normlar›n da ortadan kalkaca¤›d›r. Bu bofllu¤un nas›l ne flekilde dol-

duraca¤› belli de¤ildir. Asl›nda bu bofllu¤u dolduracak bir de¤er yarg›-

s› art›k yoktur. 

Dindarlara Önyarg› 

Dawkins kitab›nda yapt›¤› yan›ltmalardan birisi de ötenazi konu-

sundad›r. Ötenazinin bir hak oldu¤unu düflünen Dawkins bunu kabul et-

meyen ve karfl› ç›kar dindarlar› elefltiri. Onlar›n bu tepkilerinin ölüm kor-

kusu nedeniyle oldu¤unu iddia eder ve konuyu flöyle de¤erlendirir: 

Y›llar boyunca edindi¤i deneyimlerle ölümden en çok korkan-
lar›n dindar insanlar›n oldu¤unu fark etmifl. Elbette bu gözlemi
istatistiksel olarak kan›tlanmak zorundad›r. Fakat hakl› oldu¤u
varsayd›¤›m›zda, bu tuhaf durumu nas›l aç›klayabiliriz? Bu du-
rumdan yola ç›karak, dinin ölüm korkusunda görünürde her-
hangi bir rahatlat›c› etkisinin olmad›¤›n› öne sürebiliriz. ((aaggee,,
ssff..333366))

Dawkins ya dindarlar›n yaflama bak›fl›n› yeteri kadar incelememifl,

ya da di¤er bölümlerde yapt›¤› gibi yine yan›ltmada bulunmaktad›r. H›ris-

tiyanl› ve Yahudilikte oldu¤u gibi ‹slam dininde insan›n kendi hayat›na bi-

linçli olarak son vermesi yasakt›r. Bu nedenle kendini dindar olarak tan›m-

layan insanlar aras›nda intihar oran› oldukça düflüktür. En zor sa¤l›k du-
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leri için bu eylemi yapm›fllard›r. Ayn› olaydan yola ç›karak, daha iyi dini

e¤itim verilmesi sonucuna da var›labilir. 

Dawkins Yan›ltmas›

Sonuç olarak bu kitap son derece yanl› ve yan›lt›c› argümanlarla

haz›rlanm›fl bir çal›flma olmufltur. Gerçek gizlenerek sadece görmek iste-

nen tablo okuyucuya aktar›larak etki alt›na al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Ki-

taptan “Tanr›” düflüncesinin bir yan›lg› oldu¤u anlat›lmaya çal›fl›lsa da,

gerçekte yap›lan Dawkins’in yan›ltmas›d›r. 
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