
                 
“İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.” “ Alimin mürekkebi şehidin kanından daha üstündür.”   “ İlim öğrenmek beşikten 

mezara kadar farzdır.” “ 1 saatlik  Tefekkür (Hikmetli Düşünüş) 60 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır.” diyen  Hz. 

Muhammed’in belirttiği gibi İslam’ın bilim ile çatışmadığını, evrensel  bir din olduğunu,akla ve doğaya en uygun din olduğunu derslerde 

belirteceğimiz zümre olarak karara alınmıştır. 
    * TD:-2356- 2517- ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BĠLGĠSĠ DERSĠ PROGRAMI VE TEMEL ĠLKELERĠ;  yer 

alan  9.-“Konular işlenirken yeri geldikçe  işlenen konular ile öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı 

kurulacaktır.”  İlkesi ışığında VE   Milli Eğitim Bakanlığı 2000/96   Genelge’sinde belirtilen -“Değişen ve gelişen eğitim anlayışı 

ile öğrencilerin bilgiyi tek kaynaktan almalarından kaçınılmalı; öğrencilerin çok kaynaktan bilgi edinme yolu seçilmelidir.Bu bağlamda 

ders kitabı önemli bir ders aracı olmakla beraber diğer öğretim materyallerinden de yaralanma yoluna gidilerek öğrenme ortamları 

zenginleştirilmelidir.” Yazısı ışığında; 

     * “2517 SAYILI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ’NDE  VE DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE”  belirtilen ilkeler ışığında , 

Kur’an-ı Kerim’in ve Dinimizin Bilim’le çatışmadığı, insanların bilimle uğraşmasını, bilimi ve ilim öğrenmeyi teşvik ettiği belirtilmiştir. 

     Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in bir bilim kitabı olmadığı, bilimin evrensel bir ilke olduğu derslerde vurgulanmaktadır.  Kur’an-ı Kerim’de 

yazılan Allah’ın evreni ve insanı nasıl yarattığı ile ilgili ayetlerin bilimin ortaya koyduğu sonuçlarla çatışmadığı belirtilmektedir. Ayrıca 

insanların aklını kullanarak kendi emek ve çalışmaları ile doğayı araştırmaları ve bilime ait keşifler yapması İslam açısından bir ibadet 

olduğu, bilimsel deneylere teşvik ettiği vurgulanmaktadır. Dinimizi, kulaktan dolma, -batıl-hurafelerden arınmış bir şekilde çağın 

bilimsel gerçekleri ile derslerimizi anlatacağımız, çağın yeni bilimsel, teknolojik gelişme ve imkanları kullanarak öğrencilerimize daha 

faydalı olacağımız bir kere daha zümre olarak  karara bağlanmıştır. 

     Ayrıca bu ayetlerin veriliş amacının Allah’ın eşsiz ve tek yaratıcı bir güç olarak O’nun Rabb oluşuyla  her an yaratma eyleminin 

devam ettiğini, sonsuzluğunu, Allah’ın dışındaki varlıkların ezeli ve ebedi olamayacağını, sonlu varlıklar olduğunu kanıtlamak; Kur’an-ı 

Kerim’in  Hz. Muhammed’in  yani bir insanın yazdığı bir kitap olmadığı, Tanrı sözü olduğunun bir kanıtı olarak bu bilimsel ipuçları 

veren ayetlerin yazılı olduğunu, Kur’an-ı Kerim’in Hak bir kitap olduğunu öğretmek ve kanıtlamak  amacı olduğu derslerde de örnekleri 

ile belirtilmektedir. 

* 2356 S.T.D.-ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BĠLGĠSĠ DERSĠ PROGRAMI VE TEMEL 

ĠLKELERĠ;AMAÇLARI   

        -Bu programda, % 99'u Müslüman olan ülkemizde İslam Dini’ne ait bilgilere daha fazla yer verilmiş olması, hem öğrencilerin bu 

konudaki ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, hem de tarihimizi, edebiyatımızı, musikimizi ve diğer sanat varlıklarımızı tanıtmak, 

benimsetmek, sevdirmek ve kısaca onları milli kültürümüzün bir üyesi yapmak açısından büyük önem taşımaktadır.  

-“Ġslâm dininin ilme ve akla önem verdiğini, ilme teĢvik ettiğini, bunu ibadet saydığını, en son ve en geliĢmiĢ din olduğunu 

bilmek.” 

*2517  S.T.D.-TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI--DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM 

PROGRAMLARI,GENEL ĠLKE VE AMAÇLAR;  - 

  - “Bilimsel verileri dikkate alan,”   

  - “Dinin hükümlerinin çağlara göre yorumlanarak evrenselliğinin fark edilmesi,” 

  - “Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt edebilmeleri vurgulanmaktadır.”   

  - “Çağdaş, evrensel insanî değerlerin İslâm’ın özü ile örtüştüğünü fark etmelerini amaçlamaktadır.” 

  - “İslâm’ın hurafeden uzak, akılcı ve evrensel bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılacaktır.” 

-“Ġslâm dininin akıl ve bilimle çatıĢmadığını, din ve bilimin birbirinin alternatifi olmadıklarını kavrayabilmelerini,” 

-“Aklın, dinî sorumluluğun temel şartı olduğunu; dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teĢvik ettiğini 

kavrayabilmelerini”   -“İslâm’ın  belli kalıplar, kuru bilgi ve yüzeysel davranışlardan ibaret olmadığı, aksine sürekli canlılık ve ilerleme 

isteyen bir din olduğu gerçeği kavratılacaktır.”  

İlkeleri ve amaçları  ışığı altında Lise 3 Din K.A.B. Dersi Müfredatında belirtilen 

konulara uygun olarak  bu yardımcı ders notları verilmiştir.   

 



KUR’AN-I  KERĠM  VE    BĠLĠM 
 

 

EEVVRREENN’’ĠĠNN  VVAARROOLLUUġġUU::              

Kuran-ı Kerim'de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:     (Diyanet İşleri Başkanlığı  Yayınları Meali)                                                                                             

“O, gökleri ve yeri yoktan var edendir...„ “ (En'am Suresi, 101)                                                                        

Kuran'da verilen bu bilgi,  çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. 

İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren nasıl var oldu? 

Bu evrendeki denge, ahenk ve düzen nasıl ortaya çıktı?  

Üzerinde yaşadığımız dünya, nasıl bizim yaşamımız için bu denli uygun bir barınak olabildi? 

İşte bu sorular, tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl ve sağduyu ile bu soruları inceleyen bilim adamlarının ya da 

düşünürlerin vardıkları sonuç ise hep şu olmuştur: Evrendeki bu düzen ve tasarım, tüm evrene hakim olan üstün bir Yaratıcı'nın varlığının 

ispatıdır.  

Akıl yoluyla ulaşabildiğimiz bu sonuç, doğrunun ta kendisidir. Allah, insanlara yol gösterici olarak 14 asır önce vahyetmiş olduğu 

Kuran'da, bu gerçeği insanlara bildirir. Evreni yoktan yarattığını ve belirli bir amaca göre düzenlediğini, evrendeki tüm sistem ve dengeleri 

insan yaşamı için var ettiğini haber verir. Kuran'da bildirildiğine göre, insan, evrendeki tüm sistem ve dengelerin kendisi için Allah tarafından 

yaratıldığını fark etmeli, bu gerçek üzerinde düşünmeli ve ders almalıdır: 

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz 

bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.“ (Nahl Suresi, 12) 

“(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar; güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, 

her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbiniz'dir; 

mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.“ (Fatır Suresi, 13) 

Kuran'ın haber verdiği bu gerçek, modern astronominin kurucusu olan pek çok saygın bilimadamı tarafından da kabul edilmiştir.  

Galilei, Kepler, Newton gibi isimler, evrenin yapısını, Güneş Sistemi'nin tasarımını, fiziğin kanun ve dengelerini keşfettikçe, tüm bunların 

Allah tarafından yaratıldığını anlamışlardır.  

            Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var 
olduğudur. "Büyük Patlama", orijinal adıyla "Big Bang" teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla 

yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Büyük Patlama teorisi bugün evrenin varoluşu ve başlangıcı konusunda bütün bilim çevreleri 
tarafından ortak kabul gören yegane bilimsel açıklamadır. Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktur.Madde ezeli değildir, bir başlangıcı 
vardır. Maddenin, enerjinin, hatta zamanın dahi bulunmadığı, tamamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında madde, enerji 
ve zaman yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek, Kuran'da bize 1400 yıl önceden haber verilmektedir.   NASA'nın 
1992'de gönderdiği Cobe uydusunun hassas tarayıcıları Big Bang'den sonra tüm evrene yayıldığı varsayılan radyasyonun kalıntılarını buldu. 
Bu buluş evrenin yoktan var edildiği gerçeğinin bilimsel bir açıklaması olan Big Bang teorisinin ispatı oldu.   

              

  Evrenin oluşumu hakkında, bundan bir asır önce,  evrenin sonsuzdan beri var olduğu iddia edilmekteydi. Bunun nedeni ise, 19. 
yüzyıldaki varsayımını benimsemesiydi. Bu "sonsuzdan beri var olan evren" fikri, Batı düşüncesine materyalist düşünce  ile birlikte girmişti. 
Söz konusu "sonsuz evren" fikri, her zaman için ateizmle iç içe oldu. Çünkü evrenin bir başlangıcı olması, Allah tarafından yaratıldığı 
anlamına geliyordu ve buna karşı çıkmanın tek yolu da, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde, "evren sonsuzdan beri vardır" iddiasını öne 
sürmekti. 

Bu iddiayı ısrarla sahiplenenlerden biri, 20. yüzyılın ilk yarısında yazdığı kitaplarla materyalizmin ünlü bir savunucusu haline gelen 
Georges Politzer idi. Politzer, “Felsefenin Başlangıç İlkeleri” adlı kitabında, "sonsuz evren" modelinin geçerliliğine güvenerek yaratılışa şöyle 
karşı çıkıyordu: “Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde, evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması 



ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için, her şeyden önce, evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra 
da, hiçlikten (yokluktan) bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir.”  

 
Politzer, yaratılışa karşı sonsuz evren fikrini savunurken, bilimin kendi tarafında olduğunu sanıyordu. Oysa çok geçmeden, Politzer'in  

"eğer öyle olsa, bir Yaratıcı olduğunu kabul etmek gerekir"  dediği gerçeği, yani evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğini bilim,   

bu yüzyılda ispatladı. 

1920'li yıllar, modern astronominin gelişimi açısından çok önemli yıllardı. Belçikalı astronom Georges Lemaitre oldu. Lemaitre, bazı 

verilere dayanarak evrenin bir başlangıcı olduğunu ve bu başlangıçtan itibaren sürekli genişlediğini öngördü. Bu bilim adamlarının 

teorik hesaplamaları o zaman çok ilgi çekmemişti. Ancak 1929 yılında gelen gözlemsel bir delil, bilim dünyasına bomba gibi düşecekti. O yıl 

California Mount Wilson gözlemevinde, Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı. Hubble, 

kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru kayan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bu 

buluş, o zamana kadar kabul gören evren anlayışını temelden sarsıyordu. Big Bang'in bir diğer önemli delili ise, uzaydaki hidrojen ve helyum 

gazlarının miktarı oldu. Günümüzde yapılan ölçümlerde anlaşıldı ki, evrendeki hidrojen-helyum gazlarının oranı, Big Bang'den arta kalan 

hidrojen-helyum oranının teorik hesaplanmasıyla uyuşuyordu. Eğer evren, bir başlangıcı olmadan,  sonsuzdan geliyor olsaydı, evrendeki 

hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu.  
 

          Yapılan hesaplamalar, evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu "tek nokta"nın, korkunç çekim gücü nedeniyle "sıfır hacme" 

sahip olacağını gösterdi. Evren, sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıĢtı. Bu patlamaya "Big 
Bang" (Büyük Patlama) dendi ve bu teori de aynı isimle bilindi. Big Bang'in gösterdiği önemli bir gerçek vardı: Sıfır hacim "yokluk" 
anlamına geldiğine göre, evren, "yok" iken "var" hale gelmiĢti. Bu ise, evrenin bir baĢlangıcı olduğu anlamına geliyor 

ve bu       BĠLĠMSEL BULUġ ile   BĠLĠM ADAMLARI           materyalizmin "evren sonsuzdan beri vardır",  

varsayımını geçersiz kılıyordu.   
 
--(Andrei Linde, Kozmoloji Profesörü)  “Klasik olarak, Big Bang teorisi, evrenin tüm parçalarının aniden genişlemeye başladığını kabul eder. 
Ama evrenin tüm parçaları genişlemeye nasıl aynı anda başlayabilmişlerdir? Emri veren kimdir?”   

--ilk önceleri ateist olan felsefeci Anthony Flew, bu konuda şunları söyler: 

"İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım: Big Bang modeli, bir ateist açısından oldukça 
sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Ben hala 
ateizme inanıyorum, ama bunu Big Bang karşısında savunmanın pek kolay ve rahat bir durum olmadığını itiraf etmeliyim. " 

---Astrofizikçi Hugh Ross, evrenin Yaratıcı'sının tüm boyutların üzerinde olduğunu şöyle açıklar: 

"Zaman, olayların meydana geldiği boyuttur. Eğer madde, patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa, o zaman evreni meydana getiren nedenin 
evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize Yaratıcı'nın evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. 
Aynı zamanda Yaratıcı'nın bazılarının savunduğu gibi evrenin kendisi olmadığını ve evreni kapladığını, sadece evrenin içindeki bir güç 
olmadığını kanıtlar." 

 
Kur‟an-ı Kerim, insanın kendisiyle veya evrenle ilgili soruları sormayı teşvik eder. Niçin? 
    Yüce Allah, kendisine bilinçli, gerçekçi, akılcı  bir şekilde ( Tahkiki iman ) iman edilmesini ister. Bu nedenle kutsal kitabımızın bir çok 

ayeti insanın merak duygusunu kamçılar. Kozmolojik soruları ve benzerlerini sormaya teşvik eder. İnsanları düşünmeye zorlar  Bazı soruların 
cevaplarını verir, bazılarının cevaplarının bulunmasını da bizden ister. 

Kur’an’ın evrenle ilgili bilgiler vermesinin nedeni nedir? 
           -İnsanın evren içindeki yerini ve önemini belirtmek, 
           -İnsanın diğer insanlarla ve varlıklarla ilişkilerinin nasıl olacağını bildirmek, 
           -İnsana bir yaratıcının varlığını, onun ilim, irade ve kudret sahibi Yüce bir Varlık olduğunu kavratmak, 
           -İnsanın bilen, inanan ve faaliyet gösteren,uygarlıklar kuran bir varlık haline getirmek, 
           -İnsanı bilinçli bir mümin olmasını sağlamak. 
           -İnsanları,  evreni araştırmaya, bilime  teşvik etmek 

 

Kur’an’daki evrenle ilgili ayetleri incelediğimizde ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? 
Allah, evrenin mutlak yaratıcısıdır. Evreni, hür iradesiyle yaratmıştır. 

Var olan her şeyi bir düzen (armoni) içinde ve bir gayeye ( erek) bağlı olarak yaratmıştır.Hiçbir şey boş yere yartılmamıştır. 

Yer ve göklerin yaratılışı bir takım basamaklardan geçerek oluşmuştur. 

Evrenle ilgili ayetler, bilimsel sonuçlarla çatışmamaktadır.Kur‟an, bilimi desteklemektedir. 

 Evrendeki varlıklar sınırlıdır, ezeli ve ebedi değildir. Allah‟ın  ise sonsuz ve sınırsız  özellikleri  vardır. 
-Kur‟an, bir Biyoloji ve Tıp kitabı değildir. Onun amacı, insanın dikkatini kendi yapısına, evrene ve  yaratılışındaki hikmetlere, sahip olduğu 

yeteneklere ve Allah‟ın ona verdiği nimetlere dikkat çekmek, evreni eşsiz bir düzende yarattığına dikkat çektirip Allah‟ın yüceliğini ortaya 
koyup Allah‟a kulluk borucunu yerine getirmesini sağlamak, nankör bir kul durumuna düşmesini önlemektir.Ve böylece Allah‟a olan inancın 
güçlenmesini sağlamak,Kur‟an‟ın bir insan sözü olamayacağını, Allah‟ın sözü olduğunu Ve Hak bir Kitap olduğunu kanıtlamaktır. 

Allah, insana kendi ruhundan üflemiştir.(Secde 7,9) Bu ilahi ruha sahip olması, Allah‟ın sıfatlarından bazılarının sınırlı da olsa insana 
verilmesi ile en şerefli varlık haline gelmiştir.. Bu ruh sayesinde insan, psikolojik(Ruhsal) bir varlık haline gelmiştir. Böylece, düşünen, akıllı, 
inanan, okuyan, okutan, öğrenen, öğreten, ibadet eden, uygarlık kuran, tarih yapan, geçmişine sahip çıkan, geleceğini güvence altına alan bir 
varlık olmuştur. 

 
 



 

EEVVRREENNĠĠNN  GGEENNĠĠġġLLEEMMEESSĠĠ  (Yaratılış ve Gayelilik-İlim,Felsefe ve Din Işığında-Prof.Dr.Hüseyin Aydın-Diyanet İşleri yayn)  

 

 

          Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kuran-ı Kerim'de evrenin genişlediğinden şöyle 

bahsedilir: 

 “Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz.„ 

(Zariyat Suresi, 47)Ayette geçen "gök" kelimesi Kuran'ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Burada da bu 

anlamda kullanılmıştır. Yani Kuran'da, evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Bilimin bugün varmış olduğu sonuç da Kuran'da bildirilenle 
aynıdır.  Yüzyılımızın başlarına dek bilim dünyasında hakim olan tek görüş, "evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri 
süregeldiği" şeklindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir başlangıcı 
olduğunu ve sürekli olarak "genişlediğini" ortaya koydu. 

      Rus fizikçi ALEXANDER FRİEDMANN   ve Belçikalı evren bilimci GEORGES LEMAİTRE, bu yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket 
halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar.  Bu gerçek, 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom 
EDWİN HUBBLE kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını 
keşfetti. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise, sürekli "genişleyen" bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin 
genişlemekte olduğu, ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı.   Ancak bu gerçek, henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken, 
Kuran'da asırlar önce açıklanmıştı. Çünkü Kuran, tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür.                                                                                                                                                

GGÖÖKKLLEERR  ĠĠLLEE  YYEERRĠĠNN  BBĠĠRRBBĠĠRRĠĠNNDDEENN  AAYYRRIILLMMAASSII (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-Prof.Dr.Mehmet Aydın, Milli Eğitim 

Yayn.) (Yaratılış ve Gayelilik-İlim,Felsefe ve Din Işığında-Prof.Dr.Hüseyin Aydın-Diyanet İşleri yayn)          

  Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir başka ayet ise şöyledir:  
“O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer,  birbiriyle bitişik 

iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi  sudan yarattık. Yine de onlar 

inanmayacaklar mı?„ (Enbiya Suresi, 30) 



       
Allah'ın evreni yoktan var ettiğini bir kez daha ortaya koyan Big Bang, bilimsel delillerle ispatlanmıştır.  Bilim dünyasında kesin bir kabul 
görmesiyle sonuçlanmıştır.   Ayetin "birbiriyle bitişik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi, "birbiriyle içiçe, ayrılmaz durumda, kaynaşmış" 
anlamlarına gelir.. Ayette geçen "ayırdık" ifadesi ise Arapça "fatk" fiilidir. Örneğin tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması , bu fiille 

ifade edilir.  Gerçekten de Big Bang'in ilk anını hatırladığımızda, tek bir noktanın evrenin tüm maddesini içerdiğini görüyoruz.  

     Ayette geçen ifadeleri bilimsel bulgularla karşılaştırdığımızda tam bir uyum içinde olduklarını görüyoruz. 14 asır önce haber verilmiş 
olan bu bulguların, bilimsel olarak ortaya konması ise ancak 20. yüzyılda mümkün olmuştur.                                                                                                                             

YYÖÖRRÜÜNNGGEELLEERR (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-O.Çetin) 

                             Kuran'da Güneş ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır:  
“Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan O'dur;  her biri bir yörüngede yüzüp 

gidiyor.„ (Enbiya Suresi, 33) 

 

                            Güneş'in sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol almakta olduğu, bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir:  

“Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp 

gitmektedir.    Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.„Yasin S., 38)      

  Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak çağımızdaki astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre 
Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.'lik muazzam bir hızla hareket 

etmektedir. Bu, kabaca bir hesapla, Güneş'in günde 17 milyon 280 bin km. yol kat ettiğini gösterir. Güneş'le birlikte onun çekim sistemi 
içindeki tüm gezegenler ve uyduları da aynı mesafeyi kat ederler. Ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete 

sahiptirler.  

                            Tüm evrenin bu şekilde yörüngelerle donatılmış olduğu, yine Kuran'da şöyle haber verilmiştir:  
    “'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun.„ (Zariyat 

Suresi, 7) 

           Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi mevcuttur.Galaksiler de şaşırtıcı hızlarla planlı ve hesaplı yörüngeler üzerinde hareket ederler. 
Bu hareketleri esnasında hiçbir gök cismi bir diğeriyle çarpışmaz.  

            Elbette, Kuran'ın indirildiği dönemde insanlık, günümüzdeki gibi uzayı milyonlarca kilometre uzaklara dek gözlemleyecek 
teleskoplara,  gelişmiş gözlem teknolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip değildi. Dolayısıyla uzayın, ayette bildirildiği gibi, 
"özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış" olduğunu, o dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkansızdı. Ancak o çağda 

indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de bu gerçek bizlere açıkça haber verilmiştir; ÇÜNKÜ KURAN, ALLAH'IN SÖZÜDÜR.  

   

DDÜÜNNYYAANNIINN  YYUUVVAARRLLAAKKLLIIĞĞII (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-M.Öcal) 

“Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün  üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de 

gecenin  üstüne sarıp örtüyor...„ (Zümer Suresi, 5) 

 

 

Kuran'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler 
oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sarıp örtmek" 
olarak tercüme edilen Arapça kelime  "tekvir" dir. Bu 

kelimenin Türkçe karşılığı, "yuvarlak bir şeyin üzerine bir 
cisim sarmak"tır.  

       Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini 
sarıp-örtmeleri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, 
aynı zamanda Dünya'nın biçimi konusunda kesin bir bilgi 
içermektedir. Ancak ve ancak Dünya'nın yuvarlak olması 
durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir.   Yani 
7. yüzyılda indirilen Kuran'da Dünya'nın yuvarlak olduğuna 
işaret edilmiştir.  

 

  



KKOORRUUNNMMUUġġ  TTAAVVAANN (Yaratılış ve Gayelilik-İlim,Felsefe ve Din Işığında-Prof.Dr.Hüseyin Aydın-Diyanet İşleri yayn) 

                                                         Kuran'da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelliğine şöyle dikkat çeker:    

“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık;  onlar ise bunun ayetlerinden yüz 

çeviriyorlar. „ (Enbiya Suresi, 32) 

         Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği, 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yerküremizi çepeçevre kuşatan 
atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok 
eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosfer, bunun yanı sıra, uzaydan gelen ve canlılar için 
zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve 
radyo dalgalarını geçirmesidir. Bunların tümü yaşam için gerekli ışınlardır. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin 
verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla tüm canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır.  

          Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz. Dünya, uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer 
sayesinde korunur. Atmosferin yanı sıra "Van Allen Kuşakları" denilen ve Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka da, 
gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Özellikle Güneş'te sık sık meydana gelen ve "parlama" adı verilen enerji 
patlamaları, Van Allen Kuşakları olmasa, Dünya'daki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir.  

       Tüm bu bilimsel bulgular, Dünya'nın özel bir şekilde korunduğunu kanıtlamaktadır. Önemli olan, bu korunmanın "gökyüzünü 
korunmuş bir tavan kıldık" ayetiyle 1400 sene önce Kuran'da haber verilmiş olmasıdır.  

GGEERRĠĠ  DDÖÖNNDDÜÜRREENN  GGÖÖKK    

                              Kuran-ı Kerim'de, Tarık Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri döndürücü" özelliğinden bahsedilir:  

 

“Dönüşlü olan 

göğe andolsun.„ 
(Tarık Suresi, 11)  

 

 

     Kur‟an meallerinde "dönüşlü" olarak tercüme edilen kelime, "geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlamına da gelmektedir. Dünya 
üzerindeki canlı yaşamı için suyun varlığı son derece önemlidir. Suyun oluşmasındaki etkenlerden bir tanesi de atmosferin 
katmanlarından biri olan Troposfer'dir. Troposfer tabakası okyanuslardan yükselen su buharını yoğunlaştırarak yeryüzüne yağmur olarak 
geri döndürür. 

     Yeryüzündeki yaşam için öldürücü olabilecek ışınları engelleyen atmosfer katmanı ise, Ozonosfer tabakasıdır. Atmosferin her katmanı 
insanlara yararlı özelliklere sahiptir. Örneğin atmosferin en üst tabakalarından biri olan İyonosfer tabakası, belli bir merkezden yayınlanan 
radyo dalgalarını yeryüzüne geri yansıtarak bu yayınların uzak mesafelerden bile algılanmasını sağlar. 

                    DDEEMMĠĠRRDDEEKKĠĠ  SSIIRR    

              Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'ın "Hadid", yani "Demir" adlı suresinde şöyle buyrulur:  

“... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri 

de indirdik.(Hadid Suresi,25)   

Ayette, demir için özel olarak kullanılan "indirme" kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat 
kelimenin, "gökten fiziksel olarak indirme" şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği 
görülmektedir.  

        Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamızdaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.  
Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş Sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek bir 
yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. 
Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu 
patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.  

         Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni Dünya'da oluşmamış, gök taşları vasıtasıyla süpernovalardan taşınarak, aynen ayette 
bildirildiği şekilde "Dünyaya indirilmiştir". Bu bilginin Kuran'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. 
Arapların o dönemde böyle bir bilgiye erişmeleri imkansızdır.Ancak bu gerçek, her şeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allah'ın sözü olan 
Kuran'da yer almaktadır.  

AATTMMOOSSFFEERRĠĠNN  KKAATTMMAANNLLAARRII (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-H.Algül) 

Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri, gökyüzünün yedi kat olarak düzenlendiğidir:  

“Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları      

yedi gök olarak  düzenleyen O'dur. Ve O, her şeyi bilendir. „(Bakara Suresi, 29)  

 “Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak 
tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti...„ (Fussilet Suresi, 11-12) 



       Kuran'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi, Dünya göğünü ifade etmek için de 
kullanılır. Kelimenin bu anlamı alındığında, Dünya göğünün, bir başka deyişle atmosferin, 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  

Nitekim bugün Dünya atmosferinin üst üste dizilmiş farklı katmanlardan meydana geldiği bilinmektedir. Üstelik aynen ayette bildirildiği 
gibi, tam yedi temel katmandan... 

14 asır önce, gökyüzünün 
yekpare bir bütün sanıldığı 
dönemlerde Kuran'da, 
gökyüzünün katmanlardan 
meydana geldiği, üstelik bu 
katmanların sayısının 

"yedi" olduğu mucizevi bir 

biçimde haber 
verilmekteydi.  

Çağdaş bilim ise Dünyamızı 
çevreleyen atmosferin belli 
başlı "yedi" ana tabakadan 
meydana geldiğini ancak 
yakın zamanlarda ortaya 
koydu. 

 

Katmanları  saydığımızda atmosferin ayette bildirildiği gibi tam 
olarak 7 tabakadan oluştuğunu görürüz:  

1- TROPOSFER  

2- STRATOSFER  

3- OZONOSFER  

4- MEZOSFER  

5- TERMOSFER  

6- İYONOSFER  

7- EKZOSFER 

       Bu konuyla ilgili bir diğer önemli mucize de Fussilet Suresi'nin 12. ayetinde geçen "Her bir göğe emrini vahyetti" ifadesinde yer 
almaktadır. Yani ayette Allah'ın her tabakayı belli bir görevle görevlendirdiği belirtilmektedir. Yukarıda saydığımız tabakaların her birinin 
insanların ve yeryüzündeki tüm canlıların yararı açısından çok hayati görevleri vardır. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların 
engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi 
bulunmaktadır.  

     Örneğin bu görevlerden biri bilimsel  kaynaklarda şöyle bildirilmiştir: Dünya'nın atmosferi 7 katmandan oluşmaktadır. En alttaki tabaka 
Troposfer'dir. Yağmur, kar ve rüzgar yalnızca Troposfer'de oluşur. 20. yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir biçimde mümkün 
olmayan bu bilgilerin 1400 yüzyıl önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de açıkça bildirilmesi ise, çok büyük bir mucizedir.  
 

DDAAĞĞLLAARRIINN  GGÖÖRREEVVĠĠ (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-H.Algül)” 

             Kuran'da dağların önemli bir jeolojik işlevine dikkat çekilmektedir:  

“Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık...„ (Enbiya Suresi, 31) 

    Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici bir özelliğinin olduğu haber verilmektedir.  

 
   

 

 

 

 

 

       Kuran'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya 
çıkarılmıştır. Bu bulgulara göre, dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda 
meydana gelir.  Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapısı şöyle tarif edilir:    "Kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde yerkabuğu 
mantoya derinlemesine saplanır."  

Bir ayette, dağların bu işlevine, "kazık" benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir:  
“Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?  

Dağları da birer kazık?„ (Nebe Suresi, 6-7)      

         Dağlar yer üstünde olduğu kadar yeraltının derinliklerindeki uzantılarıyla da yerkabuğunun farklı tabakalarını adeta birer kazık gibi 
birbirine perçinler. Yerkabuğu sürekli hareket halinde olan tabakalardan oluşmaktadır. Dağların bu perçinleme özelliği son derece 
hareketli bir yapısı olan yerkabuğunu adeta sabitleyerek sarsıntıları büyük ölçüde engeller.  

          Bu şekilde, yerkabuğunu sabitleyerek magma  tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası 
dağları, tahtaları bir arada tutan çivilere benzetebiliriz.   Dağların bu sabitleyici özelliği bilimsel literatürde "izostasi" terimiyle tanımlanır.  

 

 

Dağların toprak seviyesinin oldukça derinlerinde kökleri vardır.   
(EARTH, Press and Siever, s.413) 

Kazık şeklindeki  dağların toprağın içerisine iyice yerleşmiş kökleri 
vardır.   (Anatomy of the Earth, Cailleux, s.220) 

 

Dağların derin kökleri dolayısıyla şekil olarak kazıklara 
benzediklerini gösteren diğer bir resim. (EARTH SCIENCE, Tarbuck 
and Lutgens, s.158) 

 



          Görüldüğü gibi, modern jeolojik ve sismik araştırmalar sonucunda keşfedilen dağların çok hayati bir işlevi, yüzyıllar önce indirilmiş 
olan Kuran-ı Kerim'de Allah'ın yaratmasındaki üstün hikmete bir örnek olarak verilmiştir. Bir başka ayette şöyle buyrulur:  

“... Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı.„(Lokman Suresi, 
10) 

DDAAĞĞLLAARRIINN    HHAARREEKKEETT  EETTMMEESSĠĠ    

            Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları, sürekli hareket halinde bulundukları şöyle bildirilmektedir:  

“Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi    

sürüklenirler...„   (Neml Suresi, 88) 

     Dağların bu hareketi, üzerinde bulundukları yerkabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yerkabuğu kendisinden daha yoğun olan manto 
tabakası üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak bu yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, 
yeryüzündeki kıtaların Dünya'nın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp 
uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur: Allah dağların hareketini ayette "sürüklenme" olarak 
bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terim de "Continental Drift" yani "Kıtasal 
Sürüklenme"‟dir.  

         Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin, Kuran'da bildirilmiş olması kuşkusuz Kuran'ın mucizelerinden biridir.  
   

YYAARRAATTIILLIIġġTTAAKKĠĠ  ÇÇĠĠFFTTLLEERR    

“Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden 

bütün çiftleri  yaratan (Allah çok) yücedir.„ (Yasin Suresi, 36)   

  Erkeklik dişilik, "çift" kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen  "bilmedikleri nice şeylerden"   ifadesi daha geniş bir 
anlam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biri ile karşılaşmaktayız. Maddenin çiftler halinde yaratıldığını 
ortaya koyan İngiliz bilim adamı Paul Dirac, 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. "Parité" adı verilen bu buluş, maddenin anti-
madde denilen bir çifti olduğunu ortaya koymuştur. Anti-madde, maddenin tersi özellikler taşır. Örneğin maddenin tersine anti-maddenin 
elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir:        "...Her parçacığın zıt yükte bir 
anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu 
göstermektedir."  
   

ZZAAMMAANNIINN  GGÖÖRREECCEELLĠĠĞĞĠĠ    

         Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek, ortaçağda El-Kindi tarafından ve yüzyılın 
başlarında ise  Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır.Bilim adamı Albert Einstein, görecelik kuramı ile bu gerçeği açık olarak 
ispatladı. Zamanın, kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya koydu.  

         Zaman, tamamıyla algılayana bağlı izafi (rölatif) bir kavramdır. Aynı süre bir kişiye uzun gelirken, başkası için oldukça kısa olabilir. 
Hangisinin doğru tahminde bulunduğunu anlamak için saat, takvim gibi kaynaklara ihtiyaç vardır. Kuran'da, zamanın izafi olduğunu gösteren 
bilgiler veriliyordu! Bu konuyla ilgili bazı ayetleri şöyle sıralayabiliriz:      

   “Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak 

muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta 

olduklarınızdan bin yıl gibidir.„   (Hac Suresi, 47) “Gökten yere her işi O evirip 

düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine 

O'na yükselir.„  (Secde Suresi, 5)   “Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin 

yıl olan bir günde çıkabilmektedir.„  (Mearic Suresi, 4) 

 

YYAAĞĞMMUURRDDAAKKĠĠ  ÖÖLLÇÇÜÜ    

            Kuran'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun belli bir ölçü ile indirildiğidir. Zuhruf Suresi'nde şöyle buyrulur:  

“Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi ‘diriltti 
(ve her yanına hayat) yaydı'; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) 

çıkarılacaksınız.„ (Zuhruf Suresi, 11) 

     Yağmurdaki bu ölçü de, yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su 

buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya'ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, 

sürekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da, bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan 
sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez.  

         Eğer bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da 
hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; yağmur, Kuran'da bildirildiği gibi, yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye 
devam eder.  
   

  YYAAĞĞMMUURRUUNN  OOLLUUġġUUMMUU  (Din K.A.B. Kaynak Kitap:  Dr.Saim Kılavuz, Dr.Akif Köten) 

         Yağmurun nasıl oluştuğu uzun süre insanlar için bir sırdı. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden sonra, yağmurun hangi 
evrelerden geçerek oluştuğu kesinlik kazandı. Buna göre, yağmur üç evreden geçerek oluşur: Önce rüzgar yoluyla yağmurun 
"hammaddesi" havalanır. Ardından bulutlar meydana gelir ve en son olarak da yağmur damlacıkları ortaya çıkar.  



Kuran'da yağmurun oluşumu ile ilgili aktarılanlar ise, tam da bu süreçlerden söz etmektedirler. Bir ayette bu oluşum hakkında şöyle bir 
bilgi verilir:  

“Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte 

yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun yağmurun akıp çıktığını 

görürsün. Sonunda kendi arasından  kullarından dilediğine verince, hemen sevince 

kapılıverirler.„       (Rum Suresi, 48)    Şimdi ayette ifade edilen üç evreyi teknik olarak inceleyelim.  

1. EVRE: "Allah rüzgarları gönderir..." Okyanuslardaki köpüklenme ile oluşan sayısız hava kabarcığı sürekli ortaya çıkmakta ve su zerreleri 
sürekli olarak gökyüzüne fırlamaktadır. Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla taşınır ve atmosferde yukarılara doğru yol 
alırlar. Aerosol adı verilen bu küçük parçacıklar "su tuzağı" adı verilen bir mekanizmayla yine denizlerden yükselen su buharını kendi 
çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut damlalarını oluştururlar.  
2. EVRE: "...böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar..."  Tuz kristallerinin ya da havadaki 
toz zerrelerinin etrafında yoğunlaşan su buharı sayesinde bulutlar oluşur. Bunların içindeki su damlacıkları çok küçük olduklarından (0.01 
ile 0.02 mm çapında) havada asılı kalırlar ve göğe yayılırlar. Böylece gök bulutlarla kaplanır. 
3. EVRE: "...nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün."  Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etrafında bir araya gelen su 
parçacıkları iyice yoğunlaşarak yağmur damlalarını oluştururlar. Böylece havadan daha ağır bir konuma gelen damlalar buluttan ayrılarak 
yağmur biçiminde yere düşmeye başlarlar.  

          Görüldüğü gibi yağmurun oluşumundaki her aşama, Kuran ayetlerinde bildirilmektedir. Üstelik bu aşamalar doğru sıralama ile 
açıklanmıştır. Dünyadaki birçok doğal olayda olduğu gibi, bunda da Allah en doğru açıklamayı yapmakta, üstelik bu açıklamayı 
keşfedilişinden  asırlar önce Kuran'la insanlara duyurmaktadır.  

                      Yağmurun oluşumu ile ilgili olarak başka bir ayette şu bilgiler verilmektedir:  

“Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da 

onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çıktığını 

görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar (gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğine 

isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir;  şimşeğinin  parıltısı neredeyse gözleri 

kamaştırıp  götürüverecektir.„  (Nur Suresi, 43) 

         Bu aşamaların sonucunda, su ve dolu damlaları -yukarı çekiş gücünün onları destekleyemeyeceği kadar- ağırlaştıkları zaman da 
bulutlardan yağmur, dolu vs. şeklinde düşmeye başlarlar.Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut oluşumu, yapısı ve fonksiyonu ile 
ilgili detayları gelişmiş ekipmanlar (uçak, uydu, bilgisayar vs.) kullanarak yakın zamanda öğrenmişlerdir. Görülen odur ki, Allah bu 
ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde o dönemde bilinmesi mümkün olmayan bir bilgi vermiştir.  
    

AAġġIILLAAYYIICCII  RRÜÜZZGGAARRLLAARR    

            Kuran'ın bir ayetinde rüzgarların "aşılama" özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna dikkat çekilir:  

"Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri 
suladık... " (Hicr Suresi, 22) 

        Ayette, yağmur oluşumundaki ilk aşamanın  rüzgarlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa bu yüzyılın başlarına kadar, rüzgarla 
yağmurun yağması arasındaki tek ilişki rüzgarın bulutları sürüklemesi olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarların 
yağmurun oluşumunda "aşılayıcı" rol oynadıklarını gösterdi. Görüldüğü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su buharını 

denizlerden taşıdıkları parçacıklarla "aşılamakta"  ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. Eğer rüzgarların bu özelliği 

olmasa, yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı Burada önemli olan 
nokta ise, rüzgarların yağmur oluşumundaki bu kritik görevinin asırlar önce Kuran ayetinde bildirilmiş olmasıdır. Hem de insanların doğa 
olayları hakkında hemen hiçbir şey bilmedikleri bir devirde...  

 AANNNNEE  SSÜÜTTÜÜ   (İnsanın Yaratılışı –Dr.M.Ali Bar –Diyanet Yayınları) 

          Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından 
yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Günümüz teknolojisi ile hazırlanan bebek mamaları dahi bu mucizevi besinin yerini tutamamaktadır.  

          Anne sütünün bebeğe olan faydaları her geçen gün daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bilimin anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği 
gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli 
bilgiyi Allah bizlere "…Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir..." ayetiyle 14 asır önce bildirmiştir.  

 “Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk 

üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır. Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir. "Hem 

bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır."„ (Lokman Suresi, 14) 

PPAARRMMAAKK  ĠĠZZLLEERRĠĠNNDDEEKKĠĠ  KKĠĠMMLLĠĠKK (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-H.Algül) 

     Kuran'da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir:  

“Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden)düzene koymaya güç 
yetirenleriz.„ (Kıyamet Suresi, 4)      

         Ayette parmak uçlarının vurgulanması, son derece hikmetlidir. Çünkü tüm insanların parmak izi, tamamen kendilerine özeldir. Şu an 
Dünya üzerinde yaşayan her insanın parmak izi birbirinden farklıdır. Dahası, tarih boyunca yaşamış insanlarınki de birbirinden farklıdır.  



       İşte bu nedenle parmak izi, herkese özel çok önemli bir "kimlik kartı" sayılmakta ve tüm dünyada bu amaçla kullanılmaktadır.  Ancak 
önemli olan, parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. Ondan önce, insanlar parmak izini hiçbir 
özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat Kuran'da, o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri 
vurgulanmakta ve bu izlerin ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir. 
 

   

 

DDEENNĠĠZZLLEERRĠĠNN  BBĠĠRRBBĠĠRRĠĠNNEE  KKAARRIIġġMMAAMMAASSII  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elbette ki işin ilginç yanı, insanların, ne fizikten, ne yüzey geriliminden, ne de okyanus biliminden haberdar olmadıkları bir devirde bu 
gerçeğin Kuran'da bildirilmiş olmasıdır. 

            ĠĠNNSSAANN’’IINN  DDOOĞĞUUMMUU    

      Kuran'da insanlar imana çağırılırken oldukça farklı konulardan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi zaman yeryüzünü, bazen 
hayvanları ve bitkileri insana delil gösterir. Yine birçok ayette insanın bizzat kendi yaratılışına dönüp bakması öğütlenir. İnsanın nasıl 
yeryüzüne geldiği, hangi aşamalardan geçtiği ve temel maddesinin ne olduğu sık sık hatırlatılır. Örneğin bir ayette şöyle denir:  

“Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte 

olduğunuz nutfeyi (sperma) gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz 

miyiz?„ (Vakıa Suresi, 57-59)    

İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır. Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. 
yüzyılda yaşayan insanların asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları:  

1) İnsan, çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır.  
2) Bebeğin cinsiyetini erkek belirler.  
3) İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır.  
4) İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir.  

       Çocuğun ortalama 9 ayda doğduğu da rahatlıkla gözlemlenen, bilmek için araştırma gerektirmeyen bir konu idi. Ancak yukarıda 
sıraladığımız bilgiler o devrin insanının bilgi seviyesinin çok üstündeydi. Bunlar, ancak 20. yüzyıl bilimi tarafından keşfedildi.  

Kuran'da bu gerçek şöyle açıklanmıştır:  “İnsan, ‘kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor? 
Kendisi, akıtılan nutfeden (sperma) bir damla su değil miydi?„ (Kıyamet Suresi, 36-37) 

“Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı 

onu işiten ve gören yaptık.„ (İnsan Suresi, 2) 

 “O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra 

onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır.„ (Secde Suresi, 7-8) 

 BBEEBBEEĞĞĠĠNN  CCĠĠNNSSĠĠYYEETTĠĠ  

 
      Yakın bir zamana kadar, insanlar, bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyorlardı. Ya da en azından, anne ve 
babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Kuran'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve erkeklik ve 
dişiliğin, "rahime dökülen nutfeden" yaratıldığı bildirilmiştir:  

“Rahime dökülen nutfeden(sperma), erkek ve dişi iki çifti O yarattı..„(Necm Suresi,45-

46) 

Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere, her insanın parmak izi kendine özeldir. 

BaĢka bir değiĢle, insanların parmak uçlarında kimlikleri ĢifrelenmiĢtir. Bu 

Ģifreleme sistemini, günümüzde kullanılmakta olan barkod sistemine benzetmek de 

mümkündür. 

Denizlerin, araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği, 
Kuran'ın Rahman Suresi'nde şöyle bildirilir:  

“Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi 

salıverdi. İkisi arasında bir engel 

vardır; birbirlerinin sınırını 

geçmezler.„  

(Rahman Suresi, 19-20) 

Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette 
bildirilen bu özelliği, okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce 
keşfedilmiştir. "Yüzey gerilimi" adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle, komşu 
denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından 
kaynaklanan yüzey gerilimi, adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını 
engeller. 

 

Cebelitarık Boğazı'nın 
uydudan çekilmiş fotoğrafı 



         Kuran'da verilen bu bilginin doğruluğu, genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatlandı. Cinsiyetin 
tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadının ise bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki 
etken, kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte 
XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin 
birleşmesi ile başlar. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır.   

            Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, doğacak 
çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa 
Kuran'da, insanlara genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş, cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten 
gelen spermadan olduğu bildirilmiştir.  
   

  RRAAHHMMEE  AASSIILLIIPP  TTUUTTUULLAANN  AALLAAKK  ((ZZĠĠGGOOTT))  (İnsanın Yaratılışı –Dr.M.Ali Bar –Diyanet Yayınları) 

    

       Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde, doğacak bebeğin ilk özü de oluşmuş olur. Biyolojide "zigot" olarak tanımlanan 
bu tek hücre, hiç zaman yitirmeden bölünerek çoğalacak ve giderek küçük bir "et parçası" haline gelecektir. Ancak zigot bu büyümesini 
boşlukta gerçekleştirmez. Rahim duvarına asılıp tutunur. Sahip olduğu uzantılar sayesinde toprağa yerleşen kökler gibi, buraya yapışır. Bu 
bağ sayesinde de, gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri annenin vücudundan emebilir. İşte burada çok önemli bir Kuran mucizesi ortaya 
çıkmaktadır. Allah Kuran'da, anne rahmine tutunarak gelişmeye başlayan zigottan söz ederken, "alak" kelimesini kullanmaktadır:  

“Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir "alak"tan yarattı. Oku, Rabbin en büyük 

kerem sahibidir.„ (Alak Suresi, 1-3)  "Alak" kelimesinin Arapça'daki anlamı ise, "bir yere asılıp tutunan şey" 

demektir.  

          Kuşkusuz, anne karnında gelişmekte olan zigotu bu özelliğiyle tarif eden bir kelime kullanılması, Kuran'ın Alemlerin Rabbi olan Allah 
tarafından indirildiğini bir kez daha ispatlamaktadır. Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek 
için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Modern embriyolojinin tespit ettiği bu oluşum Kuran'da, "asılıp tutunan" anlamına 
gelen, "alak"  kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. 

KKEEMMĠĠKKLLEERRĠĠNN  KKAASSLLAA  SSAARRIILLMMAASSII    

 
       Kur‟an ayetlerinde haber verilen bir diğer önemli bilgi ise, insanın anne rahmindeki oluşum aşamalarıdır. Ayetlerde, anne karnında önce 
kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı haber verilmektedir:    

“Sonra o su damlasını bir alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak'ı  bir 

çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak 
yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. 

Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir.„ (Müminun Suresi, 14)  

      Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyolojidir. Ve embriyoloji alanında, yakın zamana kadar kemiklerle kasların birlikte 
ortaya çıkarak geliştikleri sanılmıştır. Bu yüzden bazı kimseler uzun bir süre bu ayetlerin bilime ters düştüğünü iddia etmiştir. Ancak gelişen 
teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kuran'da bildirilenlerin eksiksiz bir şekilde doğru olduğunu ortaya 
koymuştur.  

      Kısacası insanın Kuran'da tarif edilen oluşum aşamaları, modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. İnsanın anne 
karnındaki gelişiminin pek çok aşaması Kuran'da haber verilmiştir. Müminun Suresi'nin 14. ayetinde bildirildiği gibi anne karnındaki 
embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemikler kas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu 
gelişimi, "...daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik..." ifadesiyle en açık şekilde tarif 
etmiştir. 

BBEEBBEEKKLLEERRĠĠNN  RRAAHHĠĠMMDDEE  ÜÜÇÇ  EEVVRREESSĠĠ - (İnsanın Yaratılışı –Dr.M.Ali Bar –Diyanet Yayınları) 

               Kuran'da insanın anne karnında üç aşamalı bir yaratılışla yaratıldığı bildirilmektedir:  

“... Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir 
başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmakta- dır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk 

O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?„ (Zümer Suresi, 6)  Dikkat 

edilirse, ayette, insanın anne karnında, birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir.  

        Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede gerçekleştiğini ortaya 
koymuştur. Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan "Basic Human Embryology" isimli kaynakta bu gerçek şöyle 
ifade edilmektedir: Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluşur; 

Preembriyonik evre:  (ilk 2,5 hafta), Zigot bölünerek çoğalır.  

Embriyonik evre: (8. haftanın sonuna kadar), canlı "Embriyo"‟dur. 

Fetal evre: (8. haftadan doğuma kadar) embriyo artık "Fetus" „tur.    Tıp dilinde "trimester" yani "üç dönem" olarak da tanımlanan bu 

evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. 

       Anne rahmindeki gelişim ile ilgili bu bilgiler, ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak 
görüldüğü gibi bu bilgiler de, diğer pek çok bilimsel gerçek gibi, mucizevi bir biçimde Kuran ayetlerinde haber verilmiştir. İnsanlığın tıbbi 
konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönemde, Kuran'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgiler verilmiş olması, elbette Kuran'ın 
insan sözü değil, Allah Kelamı olduğunun açık bir kanıtıdır.  



ĠĠLLMMĠĠ  VVEE  BBĠĠLLĠĠMMSSEELL  FFAAAALLĠĠYYEETTEE  DDEESSTTEEKK::      (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Meali) – (Bilim Ve Teknolojinin 

Gelişimi ile Türk İslam Bilginlerinin Yeri-L. Göker, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ) (Din K.A.B. Kaynak Kitap:  Dr.Saim Kılavuz, 

Dr.Akif Köten) AAAYYYEEETTTLLLEEERRR:::    

ĠLK AYET    -ALAK / 1-5. ““EY MUHAMMED!, ĠNSANI PIHTILAġMIġ KANDAN YARATAN RABBĠNĠN ADIYLA OKU! 
OKU! KALEMLE ÖĞRETEN, ĠNSANA BĠLMEDĠĞĠNĠ BĠLDĠREN RABBĠN,EN BÜYÜK KEREM SAHĠBĠDĠR.”       
 
ZÜMER/9-   ““DE KĠ: HĠÇ BĠLENLERLE BĠLMEYENLER BĠR OLUR MU?  ġÜPHESĠZ, TEMĠZ AKIL SAHĠPLERĠ ÖĞÜT ALIP 

DÜġÜNÜRLER." 
 
FATIR/28-   ““ALLAH’TAN,KULLARI ARASINDA ANCAK BĠLGĠNLER KORKAR.” 
 
BAKARA/269-     ““KĠME HĠKMET VERĠLMĠġSE ġÜPHESĠZ ONA ÇOKÇA HAYIR VERĠLMĠġTĠR.BUNDAN ANCAK AKIL  
SAHĠPLERĠ ĠBRET ALIR.” 
 

“ġÜPHESĠZ GÖKLERĠN VE YERĠN YARATILIġINDA, GECE ĠLE GÜNDÜZÜN ARDARDA GELĠġĠNDE TEMĠZ AKIL SAHĠPLERĠ 

ĠÇĠN GERÇEKTEN AYETLER VARDIR.” (3/190)  
 “ĠġTE BĠZ, AKLINI KULLANABĠLEN BĠR KAVĠM ĠÇĠN AYETLERĠ BÖYLE BĠRER BĠRER AÇIKLARIZ.” (30/28)  

 

 “ (BU KUR'AN,) AYETLERĠNĠ, ĠYĠDEN ĠYĠYE DÜġÜNSÜNLER VE TEMĠZ AKIL SAHĠPLERĠ ÖĞÜT ALSINLAR DĠYE SANA 

ĠNDĠRDĠĞĠMĠZ MÜBAREK BĠR KĠTAPTIR.” (38/29)  
 
CASĠYE: 20-  “BU (KUR'AN) ĠNSANLARIN KALP GÖZÜNÜ AÇAN BĠR NUR, KESĠN BĠLGĠ EDĠNMEK ĠSTEYEN BĠR 
TOPLUM ĠÇĠN DE HĠDÂYET VE RAHMETTĠR.” 

   

HHHAAADDD İİİSSS--- İİİ    ŞŞŞEEERRR İİİFFFLLLEEERRR:::  (Türkiye Diyanet İşleri Yayn.Riyazü’s-Salihin-Seçme Hadisler)   

“ĠLĠM ELDE ETMEK HER MÜSLÜMAN KADINA VE ERKEĞE FARZDIR.” 
 
“ĠLĠM ARAMAK ĠÇĠN BĠR TARAFA  YÖNELEN KĠMSEYE ALLAH, CENNET YOLUNU KOLAYLAġTIRIR.” 
 
“MUHAKKAK KĠ ALĠMLER, PEYGAMBERLERĠN MĠRASÇILARIDIR.” 
 
“HĠKMET(ĠLĠM), MÜ’MĠNĠN KAYBOLMUġ MALIDIR,ONU NEREDE BULURSA  ALIR.” 
 
“ĠLĠM ÖĞRENMEK, BEġĠKTEN MEZARA KADAR FARZDIR.” 
 
“ ĠLMĠN  YARISI, SORU SORMAKTIR.” 
 
“MAHġERDE ALĠMĠN MÜREKKEBĠ, ġEHĠDĠN KANINDAN  MĠZAN’DA  DAHA AĞIR GELĠR.” 
 
“ BĠR SAATLĠK TEFEKKÜR (HĠKMETLĠ DÜġÜNÜġ ) 60 YILLIK NAFĠLE ĠBADETTEN DAHA HAYIRLIDIR.” 
 
“ALĠMĠN UYKUSU, CAHĠLĠN ĠBADETĠNDEN DAHA HAYIRLIDIR.” 
 
“ĠLĠM, ÇĠN’DE DAHĠ OLSA GĠDĠP ALINIZ.” 
 
“BĠR ALĠM, BĠR KONUDA GÖRÜġ BĠLDĠRDĠĞĠNDE BU YORUMU DOĞRU ĠSE 10 SEVAP, YANILIR ĠSE 1 SEVAP 
ALIR.”  

 
* İLİM – DİN- KUR’AN  İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN BAZI GÜZEL SÖZLER  (SON ASRIN İLİM VE FEN ADAMLARINA 

GÖRE-İLİM,AHLAK VE İMAN –  R. BALABAN, DİYANET YAYN.) 
 
"İlim, insanlığa, telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkları tedavi çarelerini verdi. Din de ferdlerde ruhî sükûneti ve ahlâkî muvazeneyi 
te'min eder.İlim ve din, kâinatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakikî iki anahtardır.  İnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaşar."   
(William James) 
Geçtiğimiz yıllarda ölen ünlü İngiliz bilim adamı Sir Fred Hoyle, hücredeki kompleks yapı karşısında ortaya çıkan sonucu şöyle 
özetlemektedir:  
 “Aslında, yaşamın akıl sahibi bir Varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul 
edilmediğini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.” (Fred Hoyle ) 
 
"Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah'ı öven bir İlâhîdir."   (Maria Mitchell) 
 
"Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî şekilde meşgul olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: "İmân et!" İman, ilim 
adamının vazgeçemeyeceği  bir vasıftır."   (Max Planck) 
 
"Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür."   (Albert Einstein) 

    "Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır."       (Albert   Einstein) 
 



    "İlim ile din, birbirini inkâr etmez, bilakis  tamamlar. Çünkü bunlardan biri aklın, diğeri gönlün (kalbin) ışığıdır. Ve insan ne yalnız akıldan, 
ne de gönülden ibarettir. Fakat hem akıl, hem de gönül sahibi bir varlıktır. Dinsiz ilim belki aklı tatmîn eder, fakat muhakkak ki gönlü karartır. 
Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü ışıtır, fakat aklı karanlıkta bırakır. Binaenaleyh, insanlığın hayrı ve faydası, ne bugün olduğu gibi yalnız 
ilme bağlanmaktır, ne de orta zamanlarda olduğu gibi yalnız dine sarılmaktır. Fakat her ikisine birden sahip olmaktır." (Ali Fuad Başgil) 
 
"Allahu Teâlâ'nın mahlûklarını inceleyen fen adamları, O'nun büyüklüğünü herkesten iyi anlarlar."  (Fahreddin-i Razî) 

 

Kur’an-ı Kerim,  hakkında  bilim adamlarının söylediği bazı sözler: 
     “İnsanın gelişimi hakkında Kur‟an'daki  ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak 
söylüyorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (sav)'e Allah vermiştir, çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu 
bana şunu kanıtlıyor ki, Hz. Muhammed (sav) Allah'ın elçisidir.” (Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi 
profesörü, seçkin bir embriyolog ve pek çok tıp ders kitabının yazarı) 
 
“... İnsan embriyosunun geçirdiği evreler kompleks olduğundan -ki bunu gelişim sırasındaki sürekli değişim sürecine borçludur- Kur‟an ve 
sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki 
embriyolojik bilgiyle tam uyum halindedir.” (Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü) 
     
 “Son dört yıldır Kur‟an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya 
çıkmıştır ki, bu MS 7. yüzyılda kaydedildiği için çok şaşırtıcıdır... Kur‟an'daki açıklamalar MS 7. yüzyıldaki bilimsel bilgiye dayalı olamazlar...” 
(Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü) 
  
    “Evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim adamları bunu son derece komplike ve 
gelişmiş  teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir… 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir şey bilmeyen bir 
kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veya burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz.” 
(Prof. Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü, dünyanın en ünlü jeologlarından) 
  
    “… Ben inanıyorum ki Kur‟an'da 1400 sene önce ifade edilmiş olan her şey doğrudur ve bilimsel yollar ile kanıtlanabilir… Bu, tüm bilimleri 
bilen Allah'ın ilhamıdır. Böylece, şunu söylemenin vakti gelmiştir, "Allah'tan başka İlah yoktur ve Hz. Muhammed (sav) O'nun elçisidir".” 
(Prof. Tejatat Tejasen, Tayland, Chiang Mai Üniversitesi embriyoloji ve anatomi departmanının başkanı) 
    
  “Kur‟an birkaç yüzyıl evvel gelmiştir ve ne keşfettiysek teyit etmiştir. Bu demektir ki Kur‟an, Allah'ın sözüdür.” (Prof. Joly Sumson, jinekoloji  
profesörü) 

BİRKAÇ BİLİMSEL İPUCU VEREN   AYETLER (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-H.Algül) 

 

--EEVVRREENNDDEEKKİİ    EEŞŞSSİİZZ    DDEENNGGEE::  

KKAAMMEERR//4499--  ““ŞŞüüpphheessiizz  bbiizz  hheerr  şşeeyyii  bbiirr  ööllççüüyyee  ggöörree  yyaarraattmmıışşıızzddıırr..””       RA’D/8- “O’nun katında her şey bir ölçüye göredir.” 

 

--YYEERR  ÇÇEEKKİİMM  KKAANNUUNNUU::  

-RA‟D/2.  “Allah O‟dur ki, gökleri direksiz yükseltti.”             -LOKMAN/10-   “O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz..”  
-RAHMAN/7.  “Göğü yükseltti ve mizanı(dengeyi) koydu.”     -HAC/65-  “Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten O, (koruyup havada) tutuyor. 
Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.” 

DDĠĠNN  VVEE  BBĠĠLLĠĠMM    ((SON ASRIN İLİM VE FEN ADAMLARINA GÖRE-İLİM,AHLAK VE İMAN –  R. BALABAN DİYANET YAYN.) 

(Din K.A.B. Kaynak Kitap:  Dr. Saim Kılavuz, Dr. Akif Köten) (Lise 3 Din K.A.B. Ders Kitabı-Prof. Dr. Mehmet Aydın, M.Eğitim Yayn.) 
( ALLAH‟IN TELEOLOJİK, FELSEFİK  KANITI ) : 

I-Evren‟de (Gezegen, hayvan, bitki v.b.) saat gibi işleyen mili metrik  bir DÜZEN (Armoni)  görmekteyiz.. 

II-{Madde‟nin (Atom), aklı olmadığına göre-} Hiçbir nesne KENDİ KENDİNE TESADÜFEN düzenli bir şeyi ortaya çıkaramaz.Muhakkak ki 

düzeni,programı,planı  ortaya koyan bir akıllı varlık ÖZNE olması gerekir.Aklın ortaya koyduğu ”Her düzenli şeyin bir Düzenleyicisi 
bulunur.”  ilkesi vardır. Örn:sıra düzenlidir ve bir planlayıcı öznesi  olan marangozu vardır,binayı,uçağı yapan bir mühendis olduğu 

gibi..(Çünkü ağacın,çimentonun,demirin aklı olmadığına göre bu programı kendi kendine tesadüfen oluşturamaz.) 

III- O halde bu evrene de bir düzen,uyum veren bir varlık olması gerekir ki –bu basit bir varlık olamaz örneğin 150.000 km. kılcal damarı           

1.5 m.‟ye insanoğlu BU DÜZENLE  sığdıramaz.- O da gözle görünmeyen her şeye gücü yeten yüce bir varlıktır  ki O  da  AALLLLAAHH‟‟TTIIRR..  
 

       Akıl  sahibi bir insan, dünyanın tesadüfen oluştuğu gibi bir iddianın yanlışlığını  ise kolaylıkla anlar. Kısacası aklını  kullanarak düşünen 
her insan Allah'ın varlığının delillerini tüm açıklığı ile görebilir. Bu insanlardan bir ayette şu şekilde bahsedilir:  

      “Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. 

(Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru." (Al-i İmran 

Suresi, 191) 

       Bu nedenle Allah, Kuran'da insanları çevrelerindeki yaratılış delillerini düşünmeye ve incelemeye çağırır. Tüm evrende var olan 
sistemleri, canlı ve cansız varlıkları inceleyen, gördükleri üzerinde düşünen ve araştıran her insan Allah'ın üstün aklını, ilmini ve sonsuz 
gücünü tanımaya başlayacaktır. Allah'ın insanları, üzerinde düşünmeye çağırdığı konulardan bazıları ayetlerde şöyle bildirilmektedir:  



     “Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri 

de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) 

bitirdik. (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir anıştır. Ve gökten mübarek 

(bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne 

dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da.” (Kaf Suresi, 6-10)                                                                                    

“İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?”  (Tarık Suresi, 5) 

        Örneğin, gözler üzerinde inceleme yapan bir bilim adamı, yalnızca insan gözündeki kompleks sistemi gördüğünde bunun asla 
tesadüflerle, aşamalı olarak meydana gelemeyeceğini hemen anlar. Biraz daha incelediğinde, gözün oluşumundaki her detayın mucizevi bir 
yaratılışı olduğuna şahit olur. Gözün birbiriyle tam bir uyum içinde çalışan onlarca ayrı parçadan oluştuğunu görür ve onu yaratmış olan 
Allah'a olan hayranlığı kat kat artar.     Aynı şekilde evreni inceleyen bir bilim adamı, kendini bir anda binlerce mucizevi dengeyle karşı 
karşıya bulur. Sınırlarını belirlemenin mümkün olmadığı uçsuz bucaksız uzayda yer alan milyarlarca galaksi ve bu galaksilerdeki milyarlarca 
yıldızın büyük bir uyum içinde varlıklarını sürdürebilmesi ona büyük bir araştırma şevki verir.  

       Bunlardan dolayı, iman sahibi bir insan bilimsel araştırmalar yapmak ve evrenin sırlarını öğrenmek konusunda, son derece istekli ve 

kararlı olur. Çağımızın en büyük dehası olarak kabul edilen Albert Einstein, bir yazısında iman eden bilim adamlarının dinden aldıkları bu 

ateşleyici gücü şöyle dile getirmiştir: "Ben şunu iddia edebilirim ki, dini, kozmik yönden sezişler, bilimsel çalışmalarda çok daha kuvvetli 
hissedilmektedir.” Şüphesiz ki bu duyguyu, bilimsel zihniyeti ile ilk kuranlar en kuvvetli sezmişlerdi. Evrenin yapısını, bilimsel ve akılcı bir 
şekilde anlamak, insana en derin iman duygusu verir.  

       Yıllarca çalışma sonunda kavradıkları evren anlayışı, Kepler ve Newton'a böyle derin duygular vermiştir.  

Johannes Kepler: “Yaratıcı'nın eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle ilgilendiğini” söylerken, tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan 
Isaac Newton ise: “Bilimsel araştırmalarını yapma çabasının ardındaki sebebin Allah'ı bulup tanımak isteği olduğunu” ifade etmiştir.  

     A.Einstein, insanların hedeflerini belirlerken dini gerçeklerden yola çıkmaları gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “İnsanın gerçek hedefini din 
belirler. Ancak hangi vasıtalara başvurulması gerektiği noktasında bilimin de söyleyeceği şeyler vardır. Bilim, gerçeği eksiksiz öğrenmek 
isteyenler tarafından şekillendirilip belli çerçevelere icra edilerek kurulur. Ama, temelde, bunun kaynağında da büyük ölçüde yine din vardır. 
Ben derin bir imana sahip olmayan herhangi bir bilim adamı düşünemiyorum.” 

   

 
  


