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ÖNSÖZ
Bilgiye ulaﬂma noktas›nda internet, dünyan›n kütüphanelerini 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 internet ba¤lant›s›na sahip olan herkes fikirlerini s›n›rs›z bu dünyada
duyurabiliyor ya da birbirinden de¤iﬂik konularda haz›rlanm›ﬂ sitelerde gezebiliyor.
Araﬂt›rmalar, dini konular›n internet dünyas›nda çok önemli bir
yer tuttu¤unu gösteriyor. Kendi dini inanc›n› anlatmak ya da savunmak 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 getirilen eleﬂtirileri okumaya ve bunlar› cevapland›rmaya u¤raﬂ›yorum.
Genel olarak bu eleﬂtirilerde gördü¤üm temel eksiklik dini kaynaklar›n yeteri kadar bilinmemesi ve hurafelerin din olarak düﬂünülmesi oldu. Ayr›ca ateist ba¤nazl›kla hareket eden kiﬂilerin, sadece eleﬂtirmek ya da baﬂkalar›n› da kendi düﬂüncelerine ikna etmek için konular› çarp›tarak aktard›klar›n› gördüm. Bu kitapta ‹slâm dinine karﬂ› 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 düﬂündüm.
9

Kur’an hakk›nda baz› çeliﬂki iddialar›, internetteki bu tart›ﬂma
ortamlar›nda çok s›k dile getiriliyor. Bu iddialara di¤erlerinden farkl› bir önem verdi¤imi söylemek istiyorum. Çünkü Rabbimiz Kur’an’›n kendi kat›ndan oldu¤unu bildirirken, buna delil olarak içinde çeliﬂki olmad›¤›n› söylemektedir (Nisa Suresi, 82). Bu yüzden bu
çeliﬂki iddialar›n›n cevapland›r›lmas› ve Kuran’›n ilahi bir kitap olarak 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 birçok insan›n bu sorulara cevap arad›klar›n› gördüm. Bu insanlar okuduklar› yaz›lardan dolay› bir ikileme düﬂüyorlar. Kafalar› meﬂgul
eden bu sorulara cevaplar›n verilmesi ve insanlar›n Allah’a yak›nlaﬂmas›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 konunun 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 Rabbimizin yarat›ﬂ›na bizleri götüren bir kaç konuda yazd›¤›m makaleleri 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.
Bülent Tatl›can
Ocak 2007, ‹stanbul
b_tatlican@yahoo.com
btatlican@ttnet.net.tr
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G‹R‹ﬁ
Bilimsel geliﬂmeler, insan hayat›n› temelinden etkilemektedir.
Filmlerde bir dönem bilimkurgu ürünü olarak yaz›lan senaryolar teker teker gerçekleﬂiyor. Yaﬂanan de¤iﬂim sadece teknolojide de olmuyor. 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›lmaz 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 kadar 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 baﬂlayan bu din karﬂ›t› hareket, Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche,
Durkheim, Darwin ve Freud gibi düﬂünürler arac›l›¤›yla bilim ve felsefe 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 dünyada tümüyle hâkim oldu. Bu görüﬂü kabul eden bilim dünyas›na
göre Evren’deki tüm denge ve düzen bir tesadüfün ürünüydü. Evren sonsuzdan beri vard›. Bu, Evren’in kökeninin materyalist aç›klamas›yd›. Canl›l›¤›n nas›l oluﬂtu¤u sorusuna ise Darwin’in evrim te11

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 getirdikleri bu aç›klamalar bilimsel gerçekmiﬂ gibi kabul edilip, benimsendi. Bunlara göre bilimden sanata, psikolojiden sosyolojiye kadar
her alanda uygulamalar yap›ld›.
Oysa ateist felsefeye temel olan bu görüﬂlerin hepsi son yüzy›lda ve özellikle son 25–30 y›lda bilimsel ve toplumsal geliﬂmelerin
karﬂ›s›nda y›k›ld›lar. Bugün astronomi ve biyolojide yaﬂanan geliﬂmeler, 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 düﬂünürler, Evren’in mekanik ve rastlant›sal oldu¤u düﬂüncesine sahipken; bilim, Evren’de son derece aç›k bir tasar›m›n ve hassas bir düzenin var oldu¤unu keﬂfetmiﬂtir. Yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar Evren’in her noktas›nda, canl›l›¤›n her parças›nda tasar›m›n izlerini ortaya koymaktad›r. Bilim ve din aras›nda geçen, yüz y›ll›k tart›ﬂman›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 gökbilimden geldi. Materyalizmin temelini oluﬂturan “Sonsuz Evren” fikri çöktü. Bilim Evren’in sonsuzdan beri var oldu¤u düﬂüncesini y›karken, zaman›n ve maddenin bir baﬂlang›c› oldu¤unu, yani yarat›ld›¤›n› ortaya koydu. ‹lk bak›ﬂta sadece bilimsel bir keﬂif gibi gözüken bu gerçe¤in felsefi sonuçlar›, düﬂünce dünyas›n› temelinden
sarsacak güçteydi. Çünkü bilim dünyas› “Sonsuz Evren” fikrini kabul 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 ilgi görmedi. Daha sonra Eski Yunan kaynaklar›n›n tercüme edilmesi ve gündeme getirilmesi insanlar›n düﬂünce dünyas›nda, materyalizmin yeniden kabul görmesine sebep oldu.
“Sonsuz Evren” fikrini sistematik olarak Yeniça¤’da ilk savunan, kendisi asl›nda bir materyalist olmamas›na ra¤men Immanuel
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Kant oldu. Daha sonra bu görüﬂ, felsefeciler taraf›ndan çok büyük
ilgi gördü. Marx ve Engels gibi diyalektik materyalizmin savunucular› 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 ateizmle 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 oldu¤unu ve sonsuz Evren fikrini destekledi¤ini
düﬂünürken, onlara as›l itiraz yine bilimden geldi. Bir dizi keﬂif sonucunda Evren’in “Big Bang”
ad› verilen bir patlamayla tekillikten yani yokluktan yarat›ld›¤›n›, mekân›n, maddenin ve za- Sonsuz evren fikrini sistematik olarak Yeni
man›n bir baﬂlang›c›n›n oldu¤u ortaya kondu. Ça¤’da ilk savunan ImBu, materyalist felsefenin sonunu haz›rlayan bir manuel Kant oldu.
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 edilebilir aç›klaman›n yarat›l›ﬂ oldu¤unu onaylamak zorunday›z. Bunun ben dâhil ço¤u fizikçi için son derece zor oldu¤unun fark›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 ayetlerindeki bilgileri ve bilimin dini nas›l destekledi¤ini, nas›l uyum içinde
olduklar›n› ve birbirlerini tamamlad›klar›n› bir sonraki bölümde detayl› olarak inceleyece¤iz.
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“Sonsuz Evren” düﬂüncesinden sonra bilimsel geliﬂmelerin
y›kt›¤› ikinci ateist dogma ise ‘Rastlant›sal Evren’” düﬂüncesidir. Evren’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 Carter’dan geldi. Kopernikus’un 500. do¤um günü nedeniyle aralar›nda 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 tebli¤ sunan Carter’›n ortaya koydu¤u fikirler, Kopernikçi devrimin felsefi etkilerinden aﬂa¤› kal›r nitelikte de¤ildi.
Carter, Yunanca “insan” anlam›na gelen anthropos kelimesinden hareketle, düﬂüncesini ‘antropik ilke’ olarak adland›rd›. Carter, antropik ilke ile fizikteki görünüﬂte, keyfi ve ilgisiz olarak gözüken 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 gözlemini ortaya koydu. Evren’deki bu dengelerle ilgili bir listeyi “Kuran Mucizeleri” bölümünde inceleyece¤iz.
Carter’in bu tebli¤inden sonra “antropik ilke” bilim dünyas›nda 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 Davies, 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 geliﬂmesini 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 “Rastlant›sal Evren’” düﬂüncesi de bugün bilim karﬂ›s›nda çökmüﬂtür.
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19. yüzy›lda ateizmin yükseliﬂindeki en önemli etken Darwin’in “Canl›l›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›” hakk›nda ortaya att›¤› teorisiydi.
Darwin, yeryüzünde var olan tüm canl›l›¤›n bilinçsiz rastlant›lar sonucunda 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 Darwin’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 yaklaﬂ›lamad›.
Evrimciler, canl›lar birbirinden evrimleﬂti¤ini iddia ederken ve
canl›lar birbirlerine dönüﬂürken ara formlarda canl›lar›n da yaﬂad›klar›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 evrimleﬂmiﬂti. Bir canl› türü di¤er canl› türüne dönüﬂürken ara formda 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 evrimsel bir sürecin yaﬂand›¤› iddias›n›n gerçek d›ﬂ› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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Evrim teorisinin açmaz›n› ortaya
koyan üçüncü baﬂl›k ise evrimin mekanizmalar› hakk›ndad›r. E¤er do¤ada, iddia edildi¤i gibi evrimsel bir süreç varsa
bunu sa¤layan mekanizmalar›n da olmas› gerekir. Darwin do¤al seleksiyonun evrimleﬂtirici bir mekanizma oldu¤unu düﬂünse de bunun gerçek olmad›¤›, genetik biliminin ortaya ç›kmas›yla
anlaﬂ›ld›. Neodarwinciler do¤al seleksiyonun yan›na mutasyon mekanizmas›n›
koymaya çal›ﬂt›lar. Fakat bunun da evrim teorisi iddias›n› aç›klamaktan uzak
oldu¤u anlaﬂ›ld›. Çünkü bilim adamlar›
yapt›klar› çal›ﬂmalarla mutasyonun can- Mikroskobun keﬂfi ve elektromikroskobun geliﬂtirilmesi hücre hakl›l›¤a yeni bilgi ilave etme özelli¤ine sa- k›ndaki bilgilerimizi de¤iﬂtirdi.
hip olmad›¤›n› ortaya koydular.
Darwin’in evrim teorisine as›l öldürücü darbe yine bilim dünyas›ndan geldi. Teknolojik imkânlar›n geliﬂmesi, özellikle elektromikroskobun 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 yap›s›n›n oldu¤u ortaya ç›kt›. DNA’n›n keﬂfi ve içinde saklad›¤› bilgilerin incelenebilmesiyle, sadece tesadüfi olarak bu tarz yap›lar›n meydana gelemeyece¤i anlaﬂ›ld›. Canl›l›¤›n sahip oldu¤u hücre, doku,
organ ve sistemlerin üstün bir tasar›m›n ürünü oldu¤u görülmektedir. Tek bir insan hücresinin bile sahip oldu¤u özellikler, kendi kendine oluﬂamayaca¤›n› ve bunun bir ak›ll› tasar›m›n ürünü oldu¤u ortaya koydu.
Tüm bu geliﬂmeler ateist felsefenin temel taﬂ› olan canl›l›¤›n
tesadüfi evrimsel bir süreç sonucunda oluﬂtu¤u düﬂüncesini geçersiz 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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üstün yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›¤›n› ortaya koyan “bilinçli tasar›m” (intelligent design) teorisi yayg›nlaﬂmaktad›r.
Pennsylvania’daki Lehigh Üniversitesi’nden biyokimya profesörü Michael J. Behe’nin Darwin’in Kara Kutusu: Evrime Karﬂ› Biyokimyasal Baﬂkald›r› adl› kitab›, bu teorinin ilk büyük ç›k›ﬂ› oldu. Behe, kitab›nda canl› hücresinin Darwin zaman›nda içeri¤i bilinmeyen
bir “kara kutu” oldu¤unu, hücrenin detaylar› anlaﬂ›ld›¤›nda ise, burada çok kompleks bir “tasar›m” bulundu¤unu ortaya koydu. Behe’ye göre, canl›lardaki kompleks sistemlerin do¤al seleksiyon ve
mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya ç›kmas› imkâns›zd›r. Bu durum hücrenin “bilinçli bir ﬂekilde tasarland›¤›n›” göstermektedir.
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 Müslümanlar 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 karﬂ›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 evrime karﬂ› ç›k›ﬂ›n temeli yine bilimdir. Bilimsel aç›dan hatalarla dolu
oldu¤u için Evrim Teorisi’ne itiraz edilmektedir. Bunun yan›nda yukar›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›klamalard›. 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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gelece¤i hakk›nda bir de kehanette
bulunuyordu. Freud’a göre, insanl›¤›n ilerlemesiyle birlikte dini inançlar
tamamen ortadan kalkacakt›. Freud’un bu aç›klamalar›yla psikoloji bilimi hep ateist bir yaklaﬂ›ma sahip oldu. 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. ‹nsan psikolojisi üstüne yap›lan araﬂt›rmalar 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:

Sonuçta modern psikoloji, dinin önemini yeniden kavramaya
baﬂlad›. ‹nsan ruhu hakk›ndaki materyalist yaklaﬂ›m günümüz bilimi karﬂ›s›nda tam bir çöküﬂ yaﬂamaktad›r. Bu ateizmin psikoloji alan›ndaki çöküﬂüdür.
Buraya kadar k›saca özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu bir kaç geliﬂme 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 materyalist felsefenin iddialar›n› çürütmemekte, günümüzden 14 as›r
önce vahyedilmiﬂ Kuran-› Kerim’in Allah’›n sözleri oldu¤unu da ortaya koymaktad›r.
S. Freud psikolojide ortaya att›¤› teorilerle ateist düﬂüncenin 19. yüzy›lda yükseliﬂine yol açt›.

20. yüzy›l›n son çeyre¤i (Freud’un kurdu¤u)
psikoanalitik vizyona hiç de uygun davranmad›. 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 “Kan›t” (Evidenbir yana, genel zihinsel sa¤l›k ve mutlulu¤un ce) isimli kitab›nen tutarl› ö¤elerinden biri oldu¤unu ortaya ç›- da Patric Glynn
kard›. Üst üste yap›lan pek çok araﬂt›rma, dini ateist düﬂünceinanç ve ibadetlerle; intihar, alkol ve uyuﬂturu- nin bilim karﬂ›cu ba¤›ml›l›¤›, boﬂanma, depresyon ve hat- s›ndaki çöküﬂüta—ve belki de ﬂaﬂ›rt›c› ﬂekilde—evlilikteki nü de¤iﬂik yöncinsel tatmin gibi konulardaki sa¤l›kl› davra- leriyle
ortaya
n›ﬂlar aras›nda güçlü bir iliﬂki oldu¤unu gös- koydu.
terdi. K›sacas›, ampirik (deneye dayal›) bilgiler,
psikoterapi mesle¤inin sözde ‘bilimsel’ ortak kan›s› ile tamamen ters düﬂtü. (Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World, Prima Publishing, California, 1997, s. 61)
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Kuran-› Kerim’de Çeliﬂki Yoktur
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Kuran-› Kerim günümüzden 14 as›r önce Peygamber Efendimiz’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 verilen 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 Kuran’›n Allah kat›ndan olmas›n›n en büyük delili ayette belirtildi¤i
gibi içinde hiçbir çeliﬂki olmamas›d›r. Bir Kuran ayetinde ﬂöyle buyrulur:
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, 42)

Kuran’›n bu meydan okumas›na karﬂ› baz› iddialarda bulunulmaktad›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¤erlendirmeleri 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 iddialar incelendi¤inde sorunun Kuran’dan olmad›¤›n›, bu eleﬂtirileri ge22
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tiren kiﬂilerin yaklaﬂ›m›ndan oldu¤unu görece¤iz. Bu yaklaﬂ›mlardaki temel hatalar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
A. Arapça bilgi eksikli¤i ya da meal hatalar›: Bu eleﬂtirilerin
birço¤unda yap›lan eleﬂtirinin özü ayetin Arapça’dan Türkçe’ye çevirisi esnas›nda yap›lan hatalara dayanmaktad›r. Önyarg›l› bir yaklaﬂ›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 gerçek çok rahatl›kla anlaﬂ›labilecektir.
B. Ayeti konu bütünlü¤ünden kopartmak: Ayette geçen bir
ifade konu bütünlü¤ünden kopart›larak al›nmakta ve anlam›nda
kayd›rma oluﬂturmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ﬂekilde oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan eleﬂtirilerdeki hatalar› görebilmek için sadece ayetin konunun
ak›ﬂ› içinde bir kere okunmas› yeterli olacakt›r.
C. Uydurma hadisleri ya da örften kaynaklanan hatalar›n Ku ran’da ve ‹slâm’da oldu¤unu iddia etmek: Baz› uydurma hadislerde
anlat›lan olaylar, Peygamberimize (sav) dolay›s›yla da dine mal edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ﬂekilde ‹slâm dininde hatalar oldu¤u ispatlanmaya 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› yaklaﬂ›mlar›na ﬂahit olacaks›n›z. Bu iddialar içinde ayetler okundu¤unda ilk bak›ﬂta bile anlaﬂ›lan son derece zay›f ithamlar bulunmaktad›r. Çok fazla bu iddialar dillendirildi¤i için k›sa da olsa bu tarz sorular›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 Allah, 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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sudan, baz›lar›nda ise alak’tan yarat›ld›¤› ifade
edilmektedir. Bu farkl› ifadelerin olmas›, bir çeliﬂki gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lsa da, burada bir çeliﬂki 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 topraktand›r.

‹nsan farkl› aﬂamalardan geçerek yarat›lmaktad›r.

ﬁüphesiz, Allah kat›nda ‹sa’n›n durumu, Âdem’in durumu gibi dir. Onu topraktan yaratt›, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi. (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 insan› belli bir ﬂekilde planlam›ﬂ ve bir suret vermiﬂtir. Bu safhada yine 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:
Hani Rabbin meleklere demiﬂti: “Ben, kuru bir çamurdan, ﬂekillenmiﬂ bir balç›ktan bir beﬂer yarataca¤›m.” (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 menidir. Ayetlerde ifade edilen insan›n bu yarat›l›ﬂ›d›r.
Allah sizi topraktan yaratt›, sonra bir damla meniden (nutfe den). Sonra da sizi çift çift k›ld›. O’nun bilgisi olmaks›z›n, hiç bir
diﬂi gebe kalmaz ve do¤urmaz da. Ömür sürene, ömür verilme si ve onun ömründen k›salt›lmas› da mutlaka bir kitapta (yaz› l›)d›r. Gerçekten bu, Allah’a göre kolayd›r. (Fat›r Suresi, 11)
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Meryem Suresi’ndeki ayette ise ortada hiç bir ﬂey yokken insan›n bu ﬂekilde gözle görülmeyecek kadar küçük sperm ve yumurta hücrelerinden yaratmas›ndan dolay›, “önceden hiç bir ﬂey de¤ilken” ifadesini kullanmaktad›r:
‹nsan önceden, hiç bir ﬂey de¤ilken, gerçekten bizim onu yarat m›ﬂ bulundu¤umuzu (hiç) düﬂünmüyor mu? (Meryem Suresi,
67)

Gerçekten ortada bir insan
yokken Allah mucizevî bir plan içinde
insan› yaratm›ﬂt›r.
Yumurtan›n sperm ile birleﬂmesiyle 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.
Yaratan Rabbin ad›yla oku.
O, insan› bir alak’tan yarat Cenin yumurta ve spermin birleﬂmet› (Alak Suresi, 1–2)
siyle oluﬂmaktad›r.

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 “onu kara çamur lu bir gözede batmakta (Ma¤rib) buldu,” 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 anlamlar›n› kavrayamamak ve anlay›ﬂ eksikli¤idir. Kehf Suresi’nin 86. aye26

tinde geçen Türkçeye “batmak” olarak çevrilmiﬂ iki kelime vard›r.
Bunlar› inceledi¤imizde durum daha rahat anlaﬂ›lacakt›r:
Sonunda Güneﬂ’in batt›¤› (ma¤rib) yere kadar ulaﬂt› ve onu ka ra çamurlu bir gözede batmakta (Garebe) buldu, yan›nda bir
kavim gördü. (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 batmas›” 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 iddiada bulunulmas›na neden
olmuﬂtur.
Güneﬂ’in
batmas›
“Garebe” fiiliyle ifade edilir.
Hatta bu kökten türeyen
kelimeler Türkçe’ye de geçmiﬂtir. Örne¤in “garb” ya
da “ma¤rib” ayn› kökten
türeyen kelimelerdir, “bat›”
(yön) anlamlar›na gelir.
Türkçe’de bir cismin suda batmas›yla, güneﬂin batBir nesnenin suda bat- mas› “batmak” fiili ile ifade edilir.
mas› ise “gareke” fiilidir ve
“garabe”den farkl› bir fiildir. Bu kelime de asl›nda Türkçeye geçmiﬂtir. 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, ?(...) ‹çindekilerini bat›rmak (garake) için mi onu deldin ”
(...)” (Kehf Suresi, 71) denmektedir.
ﬁimdi Güneﬂ’in batmas›yla, bir ﬂeyin suda batmas›n›n Türkçede ayn› sözcük ile ifade edildi¤i, Arapça’da ise farkl› kelimeler oldu27

¤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 yukar›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 batt›¤› m› anlaﬂ›l›r? Ya da “Güneﬂ her sabah do¤uyor” derken Güneﬂ’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

Afrika ülkesi Fas’a Araplar ‘Ma¤rip’ derler. Çünkü bat› yönünde gittikleri bir yer oldu¤u için böyle isimlendirmiﬂlerdir. Buradan da dünya 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 Türkçedekiyle ayn› anlama gelen ‘Far East’ kelimesi vard›r). Do¤uda gidilebilecek 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 dünyan›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 “Dünya’n›n ve Evren’in ﬁekli” baﬂl›kl› bölümde anlat›ld›¤› gibi dünyan›n
yuvarlak ﬂekilde oldu¤u da ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili Naziyat Suresi’nde geçen ayet ﬂöyledir:
Ve yeryüzünü de yay›p yuvarlatt›. (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 çekilmiﬂtir. Ayette geçen süreler farkl› oldu¤u için çeliﬂki oldu¤u iddia
edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Gerçekten, senin Rabbinin kat›nda bir gün, sizin saymakta ol duklar›n›zdan bin y›l gibidir. (Hac Suresi, 47)

‹ngilzce’de de uzak do¤u ( Far east) ifadesi Do¤u Asya ve Japonya için kullan›l›r.
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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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Gökten yere her iﬂi O evirip düzene koyar. Sonra (iﬂler, ) sizin
saymakta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O’na yükselir.
(Secde Suresi, 5)

Burada bildirilen ise iﬂlerin bizim saymakta oldu¤umuz bin y›l
süreli bir günde Allah’a yükselece¤idir. Burada dikkat edilecek nokta olaya konu olan ﬂeyin “iﬂ”ler oldu¤udur. Yani yükseldi¤i söylenen “iﬂ”lerdir. Üçüncü ayet ise ﬂöyle:
Melekler ve Ruh (Cebrail), O’na, süresi elli bin y›l olan bir gün de ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 4)

Burada ise “meleklerin ve ruhun” ona elli bin y›l süreli bir günde
ç›kabildi¤i bildirilmektedir. ﬁimdi
önceki ayette dikkat ederseniz yükselen “iﬂ”lerdir. Bunlar bin y›l olan
bir günde ç›karlar. Son ayette bahse
Einstein’dan yüzy›llar önce Kuran’da
konu olan ise yükselme iﬂini yapan- zaman›n izafi oldu¤u bildirilmektedir.
lar ise “melekler ve ruhtur”. Yani iki
farkl› sürenin söz konusu olmas› iki farkl› nesneden kaynaklan›r. Birincisinde 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 mucizeleri bölümde “‹zafiyet Teorisi” bahsinde bu deneyden bahsetmiﬂtik. ‹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 geçen 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 günde ç›kt›¤› ayetlerde bildirilmektedir. Allah kat›nda bir gün bizim say30

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 dünyaya göre daha h›zlanaca¤› aç›kt›r. Yani iki ayette farkl› ﬂeyler anlat›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 boyutlu Evren’de hareket etmesi gibi bir iddia yoktur. Farkl› bir boyutta ve yönde de hareket ediyor olabilirler. Bir de burada meleklerin
sürekli Allah kat›na ç›k›p ç›kmad›klar› sorulabilir. Buna da Kadir Suresi’ndeki ayetler cevap vermektedir.
Kadir gecesi, bin aydan daha hay›rl›d›r. Melekler ve Ruh, onda
Rablerinin izniyle her bir iﬂ için inerler. (Kadir Suresi, 3–4)

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

Ölürken Ruhu Kim Al›r?
Bu iddiaya göre de baz› ayetlerde insanlar›n canlar›n› alan olarak tek bir melekten söz edilirken, baz› ayetlerde ise birçok melekten söz edildi¤i, dolay›s›yla iki ayet aras›nda çeliﬂki oldu¤udur. Ayetlere bakarsak ortada bir çeliﬂkinin olmad›¤› daha rahat anlaﬂ›lacak.
Secde Suresi’ndeki ayet ﬂöyledir:
De ki: “Size vekil k›l›nan ölüm mele¤i, hayat›n›za son verecek,
sonra Rabbinize döndürülmüﬂ olacaks›n›z.” (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›nmakta ve o melek bizzat can› almaktad›r. Bu yüzden buradaki ölüm mele¤i ifadesi tekildir. Muhammed Suresi’ndeki ifade ise ﬂöyledir:
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Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalar›na vura vura canlar›n› al d›klar› zaman nas›l olacak? (Muhammed Suresi, 27)

Burada canlar› al›nan birçok inkârc›dan söz edilmektedir. Onlar›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 gittiler.” 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¤retmen. Ama genel olarak çok ö¤retmen vard›r. Türkçe örnek olarak
verdi¤im bu cümle yap›s›n›n Arapçada olmad›¤› düﬂünülebilir. Fakat bu yap› Arapçada da ayn›d›r. Benzer mant›kta Kuran’da kullan›lm›ﬂ bir cümleyi örnek verebiliriz:
Andolsun, biz her ümmete (tüm ümmetler- küllü ümmatin):
“Allah’a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n” (diye tebli¤ etmesi
için) bir elçi (resulen) gönderdik. (Nahl Suresi, 36)
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Ayetin ifadesi ile “her nefis ölümü tad›c›d›r”. Allah insanlar›n
ne zaman ölece¤ine karar verir. Onlar›n canlar›n› alan temelde Allah’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 sürülmekte ve bunun çeliﬂki oldu¤u düﬂünülmektedir. Oysa belirtilen
yaratma aﬂamalar›n›n yanl›ﬂ hesaplanmas› sonucundan ötürü çeliﬂki 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 Fussilet Suresi’ndeki ayetleri görelim:
De ki: “Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratan› inkâr ediyor ve
O’na birtak›m eﬂler k›l›yorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” Orda
(yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda bereketler
yaratt› ve isteyip-arayanlar için eﬂit olmak üzere oradaki r›z›kla r› dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “‹steyerek veya istemeyerek
gelin.” ‹kisi de: “‹steyerek (‹taat ederek) geldik” dediler. Böyle ce onlar› iki gün içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her bir
gö¤e emrini vahyetti. Biz dünya gö¤ünü de kandillerle süsleyipdonatt›k ve bir koruma (alt›na ald›k). ‹ﬂte bu, üstün ve güçlü
olan, bilen (Allah)’›n takdiridir. (Fussilet Suresi, 9–12)

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. Görüldü¤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 olmad›¤› aç›kt›r. Allah’›n canlar› almas›na gelince; tekrar Secde Suresi’nin 11. ayetine geri dönecek olursak bu konu da netli¤e kavuﬂacakt›r. Allah’›n ölüm meleklerini canlar› almas› için vekil k›ld›¤›n› bu
ayette bildirilmektedir:

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

De ki: “Size vekil k›l›nan ölüm mele¤i, hayat›n›za son verecek,
sonra Rabbinize döndürülmüﬂ olacaks›n›z.” (Secde Suresi, 11)

O inkâr edenler görmüyorlar m› ki, (baﬂlang›çta) göklerle yer,
birbiriyle bitiﬂik iken, biz onlar› ay›rd›k (?) (Enbiya Suresi, 30)
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Yer yarat›ld›¤›nda gök de di¤er yandan ayn› zamanda yarat›lmaktad›r. 11. ayete bakarsan›z burada, sonra duman halinde olan
gö¤e yönelindi¤inden söz edilir.

Yeryüzü ﬂekillenirken atmosferin duman halinde oldu¤u Kuran’da bildirilmektedir.

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 düzenlendi¤inden söz edildi¤i görülecektir. Bu ayette geçen ifade yaratmaktan farkl›d›r. Yaratmak için “haleke” fiili kullan›l›rken, bu
ayette geçen kelime yaratma de¤il düzenleme anlam›na gelen “Qadeye” kelimesidir. Yani burada yarat›lm›ﬂ var edilmiﬂ bir ﬂeyin daha
sonradan düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme 2 gün sürmüﬂtür. 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 oldu¤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 yarat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Sonraki dört günde yeryüzündeki da¤lar oluﬂmaya baﬂlarken bir yandan da atmosfer oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
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esnada yeryüzünde ilk besinlerin de oluﬂmaya baﬂlad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
besinleri günümüzdeki
bitkiler vs. olarak düﬂünmemek gerekir. Bu ilk
canl›l›¤›n yeryüzünde oluﬂmaya baﬂlamas›d›r. Ayetteki ifadeye dikkat edilirse
“isteyip arayanlar” için Göklerin yarat›lmas›ndan sonra 2 gün( dönem) de
besinlerin yarat›ld›¤› söy- düzenlendi¤i Kuran’da iﬂaret edilir.
lenmektedir. Baz› meallerde “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 ayn› anda var edilmiﬂtir. Bu süreç 4 gün sürmüﬂtür. Bu noktada vurgulanmas› gereken bir nokta da Arapça’da “yevm” (gün) kelimesinin dönem, devir gibi anlamlar›n›n da oldu¤udur. Yani kastedilen 4
dönemdir. Toplam olarak yerlerin ve göklerin yarat›lmas› bu 6 günde (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 verilerek yaratma süreci 8 günde oluﬂuyormuﬂ gibi ifade edip sonra
buna dayanarak çeliﬂkilerin oldu¤unu iddia etmek, gerçe¤i yans›tmamaktad›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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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 yarat›lmas›nda bir s›ralama yoktur. ‹kisi de ayn› anda yarat›lm›ﬂt›r. Enbiya Suresi’ndeki bir ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
O inkâr edenler görmüyorlar m› ki, (baﬂlang›çta) göklerle yer,
birbiriyle bitiﬂik iken, biz onlar› ay›rd›k (?) (Enbiya Suresi, 30)

mas› daha sonradan tüm atmosferin 7 de¤iﬂik katman ﬂeklinde ﬂekillendi¤i bilimsel teorilerde zaten ifade edilmektedir. ﬁu anda atmosferimiz ayette de bildirildi¤i gibi 7 ayr› katmandan oluﬂmaktad›r. Naziat Suresi’ndeki ayetlere bakt›¤›m›zda, yine benzer bir durum oldu¤unu görürüz. Burada gö¤ün yarat›lmas›ndan bahsedilir.
Bunlar anlat›ld›ktan sonra ise yer ile ilgili ﬂöyle bildirilir:
“Bundan sonra da yeryüzünü düzenledi.” (Naziyat Suresi, 30)

Görüldü¤ü gibi hem gök hem de yer birlikte vard›r. Yarat›l›ﬂlar›nda bir s›ralama olmad›¤›; ayr›lma iﬂinin sonraki aﬂamada yap›lmas› 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.
Orda (yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda be reketler yaratt› ve isteyip-arayanlar için eﬂit olmak üzere oradaki r›z›klar› dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan
gö¤e yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “‹steyerek veya iste meyerek gelin.” ‹kisi de: “‹steyerek (‹taat ederek) geldik” dedi ler. (Fussilet Suresi, 10–11)

10. ayete bakarsak yerin yarat›lmas›ndan söz edilir. 11. ayette ise “sonra duman halinde olan gö¤e yöneldi” ifadesi vard›r. Yani 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:
Böylece onlar› iki gün içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her
bir gö¤e emrini vahyetti. Biz dünya gö¤ünü de kandillerle süs leyip-donatt›k ve bir koruma (alt›na ald›k). ‹ﬂte bu, üstün ve
güçlü olan, bilen (Allah)’›n takdiridir. (Fussilet Suresi, 12)

Burada söz konusu olan duman halinde var olan gö¤ün, yerin 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 konusudur. Atmosferin oluﬂumuyla ilgili bilimsel teorilere bakarsak bu
ifadenin onunla örtüﬂtü¤ü, atmosferin ilk baﬂta duman halinde ol36

Burada da yerin yarat›lmas›ndan söz edilmez. Zaten yer vard›r. Burada söz edilen yerin düzenlenmesidir. Yani bir yarat›l›ﬂ yoktur. Naziyat ve Fussilet surelerindeki ayetlerde anlat›lan yer ile gökler birlikte yarat›lm›ﬂt›r. Daha sonra da yer ve gök düzenlenmiﬂlerdir. Fussilet Suresi’nin 11. ayetinde yerlerin ve göklerin birlikte hareket etmesi “Böylece ona ve yere dedi ki: “‹steyerek veya isteme yerek gelin.” ‹kisi de: “‹steyerek (‹taat ederek) geldik” dediler.” ﬂeklinde 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 hareketler s›ras›nda k›talar›n birbirinden uzaklaﬂarak yeryüzünde yay›ld›¤›, da¤lar›n zaman Yer ve gök yarat›l›ﬂ› ayn› süreçte gerçekleﬂmiﬂtir.
içinde ﬂekillendi¤i anlat›l›r:
Yeri de Biz döﬂeyip-yayd›k; ne güzel döﬂeyici(yiz). (Zariyat Suresi, 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 yarat›lm›ﬂ olan gö¤ün ve yarat›lm›ﬂ olan yerin düzenlenmesidir. Bu düzenlenmenin de t›pk› bilimsel araﬂt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan
gerçeklerde de söylendi¤i gibi oluﬂmuﬂ olmas›d›r. Bu ayetlerde b›37

rak›n çeliﬂki olmas›n›, ancak son yüzy›lda ortaya ç›kan bilimsel gerçekler 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 iddialar› ortaya atmaktad›rlar. Buna göre Allah ismi, Kuran’›n geliﬂinden de önce vard›r. Araplar, ‹slâm dininden önce de Allah’› biliyorlard›. 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 dinlerle hiçbir ilgisinin olmad›¤›n›, arkeolojik bulgularda bulunmuﬂ baz› 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 madde 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 “Abdullah”t›r (Allah’›n kulu anlam›na gelir). ‹slâm dininden önce de Allah kavram›n›n Araplar taraf›ndan bilindi¤i gerçe¤i Kuran’da da birçok ayette ifade edilir. Bunlarda birisi ﬂöyledir:
Haberin olsun; halis (kat›ks›z) olan din yaln›zca Allah’›nd›r.
O’ndan baﬂka veliler edinenler (ﬂöyle derler:) “Biz, bunlara bizi
Allah’a daha fazla yaklaﬂt›rs›nlar diye ibadet ediyoruz.” (Zümer
Suresi, 3)

Bu ayetten de anlaﬂ›laca¤› gibi Peygamberimiz (sav) döneminde müﬂrikler Allah’› biliyordu; ama “Putlara bizi Allah”a yak›nlaﬂt›rs›n diye tap›yoruz” diyorlard›. Onlarda Allah’› tümüyle bir
inkâr söz konusu de¤ildi. Sadece baz› putlar› ona ortak koﬂuyorlard›.
Allah inanc›, ‹slâm öncesi di¤er hak dinlerden gelmektedir. ‹slâm dininin ilk geldi¤i dönemde Hz. ‹brahim’in getirdi¤i “Hanef” dini 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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korumay› baﬂarm›ﬂlard›. O yüzden ‹slâm öncesinde de Allah inanc›
ve hac, namaz, oruç gibi ibadetler bozulmuﬂ olsa da hâlâ mevcuttu. Dolay›s›yla ‹slâm geldi¤inde bu kavram ve ibadetleri onlardan almam›ﬂ, aksine onlar› ilk defa insanlara buyuran Allah, yanl›ﬂ yap›lan
uygulamalar› düzelterek tekrar Hz. Muhammed (sav) vas›tas›yla bildirmiﬂtir.
Bu konuda delil olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lan arkeolojik bulgular da kas›tl› olarak çarp›t›lmaktad›r. Bu bulgular Mekke bölgesinde
de¤il oradan çok daha uzak olan Güney Arabistan bölgesinde bulunmuﬂtur. Bu bulgular kas›tl› olarak Kuzey Arabistan’da bulunmuﬂ
gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunlar›n Mekke bölgesinde yaﬂayan Araplarla hiç bir alakas› yoktur.
Ay tanr›s› arkeolojik bulgularda ”Sin” olarak geçer. Allah (elilah) kelimesinin ay tanr›s› oldu¤u iddias›n› destekleyecek hiçbir kan›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 ederler.
E¤er bunun kökeni
biraz soruﬂturulsa, dayanaks›z bu iddialar›n fanatik din düﬂmanlar›n›n
vehmi oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. Camilerin kubbesinde ay sembolünün
bulunmas› Ay kültünün
bir uzant›s› oldu¤unun
delili olarak sunulmaktaCamilerin kubbelerinde ay sembolü ne peygamberid›r. Bu da oldukça des- miz ne de 4 büyük halife döneminde kullan›lmam›ﬂt›r.
teksiz bir iddiad›r. Camilerin kubbesine ay sembolü konmas› Peygamberimizin (sav) döneminde kullan›lan bir sembol de¤ildir. Hatta halifeler döneminde de
kullan›lmam›ﬂt›r. O dönemde camilerin kubbeleri de yoktur, minareler de yoktur. Bu adeti ilk yapanlar Emeviler de olmam›ﬂt›r. Bu
adet ilk defa Araplar taraf›ndan de¤il, Türkler taraf›ndan uygulan39

m›ﬂt›r. Alparslan 1064’te Ani’yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki 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›larda bulunan sikkeler, ay sembolünün
‹slâm öncesi Türkler taraf›nda kullan›ld›¤›n› ve bir Türk âdeti oldu¤unu ortaya koymaktad›r. ‹slâm öncesi Göktürklere ait sikkeler K›rg›zistan’da yap›lan kaz›larda bulunmuﬂtur. Bu sikke- Selçuklu hükümdar› Alparslan ilk defa camilerde ay sembolünü kullanlerde göze çarpan bir nokta da bun- m›ﬂt›r.
larda ay sembolünün kullan›lm›ﬂ olmas›d›r.
Müslümanlar›n ay takvimi kullanmas›n›n yine Ay kültüyle alakas› yoktur. ‹slâm geldi¤inde
var olan takvim budur. Ve Müslümanlar da bunu
kullanm›ﬂlard›r. “Müslümanlar sonradan bu takAy sembolünü cami- vime geçmiﬂlerdir” gibi bir iddian›n hiçbir temeli
lerde ilk Selçuklular
yoktur. Ayr›ca bu takvimi sadece Araplar de¤il,
döneminde kullan›lm›ﬂt›r. Göktürk sik- tüm Ortado¤u halklar› kullanm›ﬂt›r. Çünkü kullakelerinde de ay sem- n›ﬂ› çok basit olan bir yöntemdir. Ve çok fazla
bolleri vard›r.
mevsim de¤iﬂiklikleri söz konusu olmad›¤› için
Güneﬂ takvimini kullanmaya ihtiyaç duymam›ﬂlard›r. Antik M›s›r’da bile Nil’in bask›nlar›ndan kaçmak için ya¤›ﬂ zamanlar›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 dönemlerde 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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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. Arapçan›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› kelimedir. Okunuﬂu da ayn›d›r. Bu konuda Aramice bir sözlü¤e ulaﬂamayanlara bir filmi kaynak olarak gösterebiliriz. Mel Gibson’un yönetti¤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 kullan›rken Aramice “‹lah” ﬂeklinde telaffuz edilir. (Bu filmi seyretme
imkân› bulunanlar, Hz. ‹sa rolündeki kiﬂinin çarm›ha gerildi¤i sahnede, Aramice Allah’a dua ederken “‹lah” diye seslendi¤ini duyabilirler, yine benzer bir ﬂeyi Yahudi rolündeki kiﬂinin Hz. ‹sa’y› sorgularken, “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, söylenen konuﬂmalar› orada duyabilirler: (Time code1: 00:27:1000:27:15 / 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 olmas› 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 fanatik H›ristiyanlar bilmeden kendi kendilerini yalanlamaktad›rlar.
Kendi dinlerini bilmeden, Aramicede tanr›n›n ne demek oldu¤undan haberleri olmadan, Hz. ‹sa’n›n konuﬂtu¤u dilin fark›nda olmadan 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›n41

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 dayanmas› 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 tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r. ‹slâm tevhid dinidir. Bu din Hz. Âdem’den günümüze kadar yeryüzünde hep var olmuﬂtur. Allah, elçileri vas›tas›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 vurgulamaktad›r:
Gece, gündüz, güneﬂ ve ay O’nun ayetlerindendir. Siz güneﬂe
de, aya da secde etmeyin. Allah’a secde edin ki bunlar› kendisi yaratm›ﬂt›r. E¤er O’na ibadet edecekseniz. (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:
Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim
edilmiﬂ ﬂatolarda olsan›z bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Al lah’tand›r” derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir”
derler. De ki: “Tümü Allah’tand›r.” Fakat ne oluyor ki bu top lulu¤a, hiç bir sözü anlamaya çal›ﬂm›yorlar? Sana iyilikten her
ne gelirse Allah’tand›r, kötülükten de sana ne gelirse o da ken dindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; ﬂahit ola rak Allah yeter. (Nisa Suresi, 78–79)

78. ayette tümü Allah kat›ndand›r derken, 79. ayete ise kötülüklerin kendinden oldu¤u bildirilmektedir. Bu iki mealde mana ayn› gibi gözükürken, orijinal Arapças›nda birbirinden farkl› olarak geçen 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 anlam fark› ortaya ç›kart›r. Her ﬂey Allah taraf›ndan (indi Allah –indil42

lah-)d›r. Bu ayetlerin yerine do¤ru mealleri verilmiﬂ kelimeleri koydu¤umuzda var gibi görülen çeliﬂkinin olmad›¤› anlaﬂ›lacakt›r. Her
ﬂey sonuçta Allah’›n dilemesi ve takdiriyledir. Baﬂlara gelen kötülükler 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 sokan insandand›r; ama onun elini yakan bu do¤a kanunlar›n› yaratan 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 oldukça önemlidir. Bakara Suresi’ndeki bir ayette yüce Allah ﬂöyle seslenmektedir:
Öyleyse (yaln›zca) Beni an›n, Ben de sizi anay›m; ve (yaln›zca)
Bana ﬂükredin ve (sak›n) nankörlük etmeyin. (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 Arapça indirildi¤i ifade edilmektedir:
Böylece Biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda kor kulacak ﬂeyleri türlü ﬂekillerde aç›klad›k; umulur ki korkup-sak› n›rlar ya da onlar için düﬂünme (yetene¤ini) oluﬂturur. (Taha
Suresi, 113)

Bunun yan›nda Kuran’da Arap diline sonradan geçmiﬂ kelimeler de vard›r. Bundan yola ç›karak, Kuran’›n Arapça oldu¤u söylenen 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 diline 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
43

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 yerleﬂir. Ayn› ﬂey Türkçede de geçerlidir. Örne¤in “Kemal, final imtihan›nda kopya çekti¤i için fakülte konseyi karar›yla üniversiteden
uzaklaﬂt›r›ld›”. Bu cümle Türkçe bir cümledir. Her okuyan bu cümleyi anlar fakat bu cümledeki kelimelerin tamam›na yak›n› baﬂka dillerden Türkçeye geçmiﬂ kelimelerdir. Kelimelerin baﬂka dillerden
geçmiﬂ olmas› bu cümlenin Türkçe olmad›¤› anlam›na gelmez. Aksine bu cümle içindeki kelimelerin hemen hemen hepsi yabanc› dillerden 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 olmad›¤› aç›kt›r. Sadece bir hata üretebilmek ya da “Kuran’a herhangi bir noktas›ndan ﬂüphe oluﬂturulabilir mi?” kayg›s›yla ortaya at›lm›ﬂ iddialard›r. Bu iddialar›n son derece saçma oldu¤u ortadad›r
ama çok fazla dillendirilip özellikte internet ortamlar›nda kendilerine yer buldu¤u için bunlara bir ﬂekilde cevap verilmesi gerekmektedir.

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 çeliﬂki 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:
Ey Peygamber, müminleri savaﬂa karﬂ› haz›rlay›p-teﬂvik et. E¤er
içinizde sabreden yirmi (kiﬂi) bulunursa, iki yüz (kiﬂiyi) ma¤lup
edebilirler. Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kiﬂi) bulunursa, kâfir lerden binini yener. Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir top luluktur. (Enfal Suresi, 65)

44

ﬁimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir zaaf oldu ¤unu bildi. Sizden yüz sab›rl› (kiﬂi) bulunursa, (onlar›n) iki yüzü nü bozguna u¤rat›r; e¤er sizden bin (kiﬂi) olursa, Allah’›n izniy le (onlar›n) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal 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 durum bildirilir. Zaaf halinde olan yüz kiﬂinin, iki yüz kiﬂiyi yenece¤i bildirilir. ‹ki ayet aras›nda bir çeliﬂki ya da birbirinin hükmünü kald›rmas› diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Zaaf olmamas› durumunda
65. ayetteki hükümler geçerli iken, zaaf durumunda ise 66. ayetteki 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. Allah 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 bildirmiﬂtir.
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›ld›¤›nda her türlü zorluktan baﬂar›yla ç›k›lacakt›r. Bir ayette Rabbimiz ﬂöyle buyurmaktad›r:
Gevﬂemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiﬂseniz en
üstün olan sizlersiniz. (Ali ‹mran-Suresi, 139)
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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 ﬂeyi yapabilecek güce sahip olmas›, her ﬂeyi yapt›¤› anlam›na gelmez.
Bu iki durum aras›nda önemli bir fark vard›r. Bir ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden baﬂkas›yla gönderme dik ki, onlara apaç›k anlats›n. Böylece Allah, diledi¤ini ﬂaﬂ›rt›p
sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü oland›r,
hüküm ve hikmet sahibidir. (‹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 yapabilme 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 olduklar› 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.
De ki: “Sizin ﬂirk koﬂtuklar›n›zdan hakka ulaﬂt›rabilecek var
m›?” De ki: “Hakka ulaﬂt›racak Allah’t›r. Öyleyse, hakka ulaﬂt›ran m› uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa do¤ru yola ulaﬂt›r›l mad›kça kendisi hidayete ulaﬂmayan m›? Ne oluyor size? Nas›l
hükmediyorsunuz?” (Yunus Suresi, 35)

Bu ayette görülece¤i gibi burada ﬂirk koﬂanlardan söz edilmektedir. 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 isteyenin 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, Al46

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 yapamaz, 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, insanlar aras›nda adaletle hükmeder. ‹stese herkesi iman eden ya da inkâr 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¤ünde, bu maddenin fonksiyonlar› da bellidir. ‹nsan› da sadece maddeden 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 insan› sapt›r›r ya da hidayete erdirir. Cüz’i irade ve küllî irade konusunda yap›lan hata ikisinin de nitelik olarak benzer kavramlar olarak 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 zamanl› bir varl›kt›r. O yüzden zaman içinde insan›n sahip oldu¤u cüzi irade ile, zamans›zl›k da Allah’›n sahip oldu¤u külli iradenin karﬂ›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›ristiyanlar övülürken, baz› ayetlerde ise eleﬂtirilmektedir. Bu ayetlerde
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geçen ifadeler, metnin genel ak›ﬂ›ndan kopar›larak yorumland›¤›nda 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 dinin ‹slâm oldu¤udur. ‹slâm kelimesi özel bir isim olmas›n›n yan›nda bir s›fatt›r. Allah’a teslim olmak anlam›na gelir. Allah’tan baﬂkas›na teslim olunan, çok tanr›l› dinler bu ayette aç›kça reddedilir.
Kim ‹slâm’dan baﬂka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez.
O, ahirette de kayba u¤rayanlardand›r. (Âli ‹mran Suresi, 5)

Allah daha öncede birçok elçi ve kitap göndermiﬂtir. Bunlarda 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.
‹yilik yaparak kendini Allah’a teslim (Isleme, ‹slâm olan) eden ve
hanif (tevhidi) olan ‹brahim’in dinine uyandan daha güzel din’li
kimdir? Allah, ‹brahim’i dost edinmiﬂtir. (Nisa Suresi, 125)

Bu aç›dan tarih boyunca farkl› isimlerde dinlere insanlar iman
etmiﬂ olsalar da, kendini Allah’a teslim eden (‹slâm olan) birçok insan olmuﬂtur. Bu aç›dan Allah onlar›n yapt›klar› iyili¤in karﬂ›l›¤›n›
mutlaka verecektir:
ﬁüphesiz, iman edenler (le) Yahudiler, H›ristiyanlar ve Sabiiler
(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih ameller de bulunursa, art›k onlar›n Allah kat›nda ecirleri vard›r. Onlara
korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi,
62)
Gerçek ﬂu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiiler ve H›ristiyanlar dan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunan lar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard›r.
(Maide Suresi, 69)
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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 gerçek de ayette ﬂöyle vurgulan›r:
Andolsun, “ﬁüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih’tir” diyenler
küfre düﬂmüﬂtür. Oysa Mesih’in dedi¤i (ﬂudur:) “Ey ‹srailo¤ul lar›, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet
edin. Çünkü O, kendisine ortak koﬂana ﬂüphesiz cenneti haram
k›lm›ﬂt›r, onun bar›nma yeri ateﬂtir. Zulmedenlere yard›mc› yok tur.” (Maide Suresi, 72)
Yahudiler: “Üzeyir Allah’›n o¤ludur” dediler; H›ristiyanlar da:
“Mesih Allah’›n o¤ludur” dediler. Bu, onlar›n a¤›zlar›yla söyle meleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklit
ediyorlar. Allah onlar› kahretsin; nas›l da çevriliyorlar? (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› dinden 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 giriﬂti¤i katliamlar, tüm dünyada ve özellikle de ‹slâm dünyas›nda
büyük tepki do¤urdu. ‹nsani kayg›larla birçok köﬂe yazar› gazetelerinde 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 perspektiften nas›l bak›lmas› gerekti¤ini sorgulay›p, Kuran’da Yahudi ›rk›49

n›n lanetlenip lanetlenmedi¤ini sormuﬂ ve Kuran’›n ›rkç› bir kitap
olup olmad›¤›na cevap aram›ﬂ. Bu soru farkl› ortamlarda, farkl› ﬂekillerde 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. Zaten birçok ateizm propagandas› yapan internet sitesinde de bu
ayetler aras›nda bir çeliﬂki oldu¤u iddia edilip Kuran’a eleﬂtiri getirilmeye 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 Yahudilerin nas›l anlat›ld›¤› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r, hem de ayetler aras›nda bir çeliﬂkinin olmad›¤› görülecektir.
Kuran’da temel olarak sadece ›rka dayal› de¤il, cinsiyete dayal› da bir üstünlü¤ün olamayaca¤› aç›kça belirtilmektedir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k
ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde)
k›ld›k. ﬁüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z,
(›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz
Allah, bilendir, haber aland›r. (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 övünmesini aç›kça eleﬂtirmektedir:
Çoklukla övünmek, sizi ’tutkuyla oyalay›p, kendinizden geçirdi.’
“Öyle ki (bu, ) mezar› ziyaretinize (kabre gidiﬂinize, ölümünüze)
kadar sürdü.” Hay›r; ileride bileceksiniz. (Tekasür Suresi, 1–3)

Yüce Rabbimiz Kuran’da insanlar›n peygamber soyundan bile gelse do¤uﬂtan bir üstünlü¤ünün olamayaca¤›n› Hz. ‹brahim k›ssas›nda ﬂöyle vurgulamaktad›r:
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Hani Rabbi, ‹brahim’i birtak›m kelimelerle denemiﬂti. O da (is tenenleri) tam olarak yerine getirmiﬂti. (O zaman Allah ‹bra him’e): “Seni ﬂüphesiz insanlara imam k›laca¤›m” dedi. (‹bra him) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Allah:) “Zalimler Benim
ahdime eriﬂemez” dedi. (Bakara Suresi, 124)

Bir insan peygamber soyundan bile gelse, sonuçta zalimlerden olabilir ya da sapk›n bir inanca sahip olabilir. ‹nsanlar ister farkl› bir ›rktan gelsin, isterse de Rabbimizin seçti¤i bir peygamberin soyundan gelsin, Kuran’a göre do¤uﬂtan hiçbir üstünlü¤ü olmad›¤›
aç›kt›r. Peygamberin soyundan gelmiﬂ olmak hiç bir ﬂey ifade etmez. ‹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 onlar›n neden lanetlendi¤i ﬂöyle anlat›lmaktad›r:
Andolsun, Biz Musa’ya kitab› verdik ve ard›ndan peﬂ peﬂe el çiler gönderdik. Meryem o¤lu ‹sa’ya da apaç›k belgeler verdik
ve onu Ruhu’l-Kudüs’le teyit ettik. Demek, size ne zaman bir
elçi nefsinizin hoﬂlanmayaca¤› bir ﬂeyle gelse, büyüklük tasla yarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak, bir k›sm›n›z da onu öldü recek misiniz? Dediler ki: “Bizim kalplerimiz örtülüdür.” Hay›r;
A l l a h , i n k â r l a r › n d a n d ol a y › o n l a r › l a n e t l e m i ﬂ t i r . B u n d a n d o l a y ›
pek az› iman eder. Allah Kat›ndan yanlar›nda olan (Tevrat)›
do¤rulayan bir kitap geldi¤i zaman -ki bundan önce inkâr
edenlere karﬂ› fetih istiyorlard›- iﬂte bilip-tan›d›klar› gelince,
onu inkâr ettiler. Art›k Allah’›n laneti kâfirlerin üzerinedir. (Bakara Suresi, 87–89)

Bakara Suresi’ndeki bu ayetler dikkatli okundu¤unda lanetlenen insanlar›n tüm Yahudi ›rk› olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Burada lanetlenen Hz. Musa’ya, ondan sonra gelen birçok peygambere ve Hz.
‹sa’ya iman etmeyen, yalanlayan ve O’nu öldürmeye kalkan kiﬂilerdir. 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›k51

lar› için Allah bu kiﬂileri eleﬂtirmiﬂtir. Ayetlerde lanetlenen ayr›ca sadece Yahudi ›rk›ndan gelen inkârc›lar da de¤ildir. Allah tüm inkâr
edenleri lanetledi¤ini Ali ‹mran Suresi’nde ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Kendilerine apaç›k belgeler geldi¤i ve elçinin hak oldu¤una ﬂa hit olduklar› halde, imanlar›ndan sonra küfre sapan bir kavmi
Allah nas›l hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez. ‹ﬂte bunlar›n cezas›, Allah’›n meleklerin ve bütün
insanlar›n lanetlerinin üzerine olmas›d›r. (Ali ‹mran Suresi,
86–87)

Ayr›ca Yahudiler kendilerine gönderilen elçilere uyduklar›nda,
Allah onlar› üstün k›lm›ﬂt›r:
Ey ‹srailo¤ullar›, size ba¤›ﬂlad›¤›m nimetimi ve sizi (bir dönem)
âlemlere üstün k›ld›¤›m› hat›rlay›n. (Bakara Suresi, 47)
Kendilerine verdi¤imiz Kitab› gere¤i gibi okuyanlar, iﬂte ona
iman edenler bunlard›r. Kim de onu inkâr ederse, art›k onlar
hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. Ey ‹srailo¤ullar›, size ba¤›ﬂ lad›¤›m nimetimi ve sizi (bir dönem) âlemlere muhakkak üstün
k›ld›¤›m› hat›rlay›n. (Bakara Suresi, 121–122)

Burada unutulmamas› gereken bir di¤er noktada da Hz. Musa, ‹sa gibi peygamberlerin de Yahudi soyundan oldu¤udur. Kuran’da ad› geçen 25 peygamberden 23’ü Yahudi ›rk›ndand›r. Bunlar Yahudilerin oldu¤u gibi Müslümanlar›n da peygamberidir. Hepsi de Allah’›n elçisidir ve bizler için örnek insanlard›r. Sadece Peygamberler de¤il Hz. ‹sa’n›n Annesi Hz. Meryem annemiz de Yahudi ›rk›ndand›r ve Allah onu takvas›ndan dolay› (›rk›ndan dolay› de¤il), tüm kad›nlardan üstün k›lm›ﬂt›r:
Hani melekler: “Meryem, ﬂüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›r d› ve âlemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›, ” demiﬂti. (Ali ‹mran Suresi, 42)

Ayetlerden de anlaﬂ›laca¤› gibi Kuran’› kendisine ölçü alan bir
kiﬂinin lanetlenmiﬂ bir ›rktan söz etmesi söz konusu olamaz. Bun52

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 Siyonist ›rkç› Yahudilerdir. Yahudi devleti kuruldu¤undan beri bu ideoloji 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 Yahudiler 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 seçimlerden sonra tüm vaatlerinin tersine savaﬂ› ve zulmü seçmiﬂtir. Kuran’a göre insanlar yapt›klar› zulüm ve haks›zl›ktan dolay› lanetlenirler. Bu aç›dan ac›mas›zca insanlar› bombalayan; kad›n, yaﬂl›, çocuk demeden hedef gözetmeksizin insanlar› öldüren, kendisi üstün
bir ›rk zannederek baﬂkalar›n›n topraklar›na el koyma hakk›n›n oldu¤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›lmakta ve konu tümüyle farkl› ﬂekilde yorumlanmaktad›r. Oysa ayetler Kuran’›n genel mant›¤› ve konunun ak›ﬂ›na göre de¤erlendirilse
durum daha bir aç›kl›k kazanacakt›r. Tevbe Suresi’ndeki ayet ﬂöyledir:
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Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inan mayan, Allah’›n ve Resulü’nün haram k›ld›¤›n› haram tan›mayan ve hak dini (‹slâm’›) din edinmeyenlerle, küçük düﬂürülüp
cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaﬂ›n. (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 Müslümanlarla savaﬂmalar›ndan dolay›d›r. E¤er Tevbe Suresi baﬂ›ndan
itibaren okunursa konu daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Savaﬂ ile ilgili ayetleri 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 insanlar›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 savaﬂlard›r. Allah bu tarz bir savaﬂ› yasaklamaktad›r. Bakara Suresi’nde
ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Sizinle savaﬂanlara karﬂ› Allah yolunda savaﬂ›n, (ancak) aﬂ›r› git meyin. Elbette Allah, aﬂ›r› gidenleri sevmez. Onlar›, buldu¤unuz
yerde öldürün ve sizi ç›kard›klar› yerden siz de onlar› ç›kar›n. Fit ne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karﬂ› savaﬂ›ncaya kadar
siz, Mescid-i Haram yan›nda onlarla savaﬂmay›n. Sizinle savaﬂ›r larsa siz de onlarla savaﬂ›n. Kâfirlerin cezas› iﬂte böyledir. Onlar,
(savaﬂa) son verirlerse (siz de son verin); ﬂüphesiz Allah, ba¤›ﬂlayand›r esirgeyendir. (Yeryüzünde) Fitne kalmay›ncaya ve din
(yaln›z) Allah’›n oluncaya kadar onlarla savaﬂ›n. E¤er vazgeçer lerse, art›k zulüm yapanlardan baﬂkas›na karﬂ› düﬂmanl›k yok tur. (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, inananlar› uyarmaktad›r. Savaﬂ esnas›nda karﬂ› taraf savaﬂa son verip
aman dilerse, Müslümanlar buna uyar ve savaﬂa son verirler. Kuran’da savaﬂ›n ancak savunma amaçl› oldu¤unu yukar›daki ayetlerde görmüﬂtük. Bunun d›ﬂ›nda sald›r› oldu¤unda ise Allah Müslümanlar›n bu sald›rganl›¤a karﬂ› cevap vermelerini ve tüm güçle54

riyle bu mütecavizlerle savaﬂmalar›n› ister. Tevbe Suresi’ndeki
ayetler ﬂöyledir:
Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve si zinle ilk defa (savaﬂa) baﬂlayan bir toplulukla savaﬂmaz m›s›n›z?
Korkuyor musunuz onlardan? E¤er inan›yorsan›z, kendisinden
korkman›za Allah daha lay›kt›r. Onlarla çarp›ﬂ›n›z. Allah, onlar›
sizin ellerinizle azarland›rs›n, hor ve aﬂa¤›l›k k›ls›n ve onlara karﬂ› size zafer versin, müminler toplulu¤unun gö¤sünü ﬂifaya ka vuﬂtursun. Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah diledi¤inin
tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Tevbe Suresi, 13–15)

Savaﬂta kararl› ve güçlü olman›n hem savaﬂ›n daha çabuk bitmesini sa¤layaca¤›, hem de muhtemel savaﬂlar için cayd›r›c› bir örnek 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›lm›ﬂ, eziyet gören, muhtaç insanlar için yine onlar› koruma amaçl›
savaﬂa izin vermektedir:
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halk› zalim
olan bu ülkeden ç›kar, bize kat›ndan bir veli (koruyucu sahip)
gönder, bize kat›ndan bir yard›m eden yolla” diyen erkekler,
kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar ad›na savaﬂm›yorsu nuz? (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 olunmas›n› inananlara ö¤ütler. Bar›ﬂ durumunda ise Allah, iman edenlerden iyili¤i ve adaleti ister. Burada amaç savaﬂa karﬂ› bar›ﬂ›n korunup muhafaza edilmesidir:
Allah, sizinle din konusunda savaﬂmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli dav ranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar›
sever. (Mümtehine Suresi, 8)
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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 dini gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunu gerekçe göstererek ‹slâm
co¤rafyas›ndan yap›lan emperyalist sald›rganl›¤› savunma gayretleri 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 birbiriyle çeliﬂti¤i iddia edilse de ayetler objektif bir ﬂekilde okunup, de¤erlendirildi¤inde durumun farkl› oldu¤u görülecektir. Konuyla ilgili ayetlerde geçen ifadeler ﬂöyledir:

Biz, o u¤ursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine
’kulaklar› patlatan bir kas›rga’ gönderdik. (Kamer Suresi, 19)
(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aral›k vermeksizin üzerle rine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma
kütükleriymiﬂ gibi çarp›l›p yere y›k›ld›¤›n› görürsün. (Hakka Suresi, 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 baﬂlang›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›klanmaktad›r. Yani iki ayet birlikte düﬂünüldü¤ünde Ad kavmine gelen felaket 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 yaﬂam›ﬂ baz› kavimleri bu ﬂekilde örnek vermiﬂtir. Fakat bu k›ssalardan ibret 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 çal›ﬂt›klar› Kuran’da anlat›lan sonla bir gün karﬂ›layacaklard›r. Dönüﬂü
olmayan o gün gelmeden önce insanlar kendi hayatlar›n› ve yapt›klar›n› gözden geçirmek zorundad›r. Yoksa çok büyük bir hüsran ile karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r. Allah tüm insanlara ﬂöyle seslenmektedir:
Ey iman edenler, Allah’tan nas›l korkup-sak›nmak gerekiyorsa
öylece korkup-sak›n›n ve siz, ancak Müslüman olmaktan baﬂka
(bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. (Ali ‹mran Suresi, 102)

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

Ad kavmi büyük bir kas›rga sonucu helak edilmiﬂti.
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Daha önce birkaç örnekte de gördü¤ümüz gibi ayetlerin konu ak›ﬂ›ndan kopart›lmas›yla farkl› anlamlar yüklenmesi, Kuran’a
karﬂ› getirilen eleﬂtirilerde çokça uygulanan bir yöntemdir. Bu örnekte de ayn› yöntem uygulanarak görüntüde bir çeliﬂki yarat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Oysa ayetlerde söylenen ifadeler konu bütünlü57

¤ü içinde de¤erlendirildi¤inde durumun çok daha farkl› oldu¤u görülür. Bu iddiaya konu olan ayetler ﬂunlard›r:
Yerin, göklerin egemenli¤inin Allah’a ait oldu¤unu ve Allah’tan
baﬂka bir sahip ve yard›mc›n›n olmad›¤›n› bilmez misin? (Bakara Suresi, 107)
Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin
Allah’tan baﬂka sahibiniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Ankebut Suresi, 22)
Dünya hayat›nda da, ahirette de sizin dostlar›n›z biziz. Orada can›n›z›n çekti¤i ve istedi¤iniz her ﬂey vard›r. (Fussilet Suresi, 31)

E¤er yukar›daki ayetlerin öncesindeki ve sonras›ndaki ayetler
okunursa konu anlaﬂ›lacakt›r. Fussilet Suresi’nin 31. ayetinde meleklerin hem dünya da hem de ahirette iman edenlere yar›mc› olaca¤› bildirilmektedir. Bu iman edenler için geçerli bir durumdur. Fakat 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. Burada söylenen e¤er inkâr edilir ve baﬂka putlara tap›l›rsa onlar›n yard›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 Allah’a inanmaya ça¤›rmaktad›r.
Fakat inananlar için durum daha farkl›d›r. Allah onlar›n velisidir 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 ortaya ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lmas›na bir örnek de insanlar›n sorguya çekilmesiyle ilgili Rahman ve Saffat Suresi’nde geçen ifadelerdir. Bu ifadelerin birisinde sorgudan söz edilirken, di¤erinde sorguya çekilece¤inden söz edilir:
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‹ﬂte o gün insana da cine de günah› sorulmaz. (Rahman Suresi, 39)
Durdurun onlar›, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. (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 ifadeler konu bütünlü¤ü içinde de¤erlendirildi¤inde durumun farkl›
oldu¤u görülecektir. Rahman Suresi’ndeki ayeti bir kaç ayetle birlikle okursak durum daha kolay anlaﬂ›lacakt›r:
Sonra gök yar›l›p ya¤ gibi erimiﬂ olarak k›pk›rm›z› bir gül oldu ¤u zaman; ﬁu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilir siniz? ‹ﬂte o gün, ne insana, ne cinne günah›ndan sorulmaz. ﬁu
halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (Rahman
Suresi, 37–40)

Dikkat edilirse bu ayetlerde k›yametin baﬂlad›¤› ve tüm Evren’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 daha iyi anlaﬂ›lacakt›r:
‹ﬂte o, yaln›zca bir tek ç›¤l›ktan ibarettir; art›k kendileri (diriltil miﬂ olarak) bak›p duruyorlar. Derler ki: “Eyvahlar bize; bu, din
günüdür. Bu, sizin yalanlad›¤›n›z (mümini kâfirden, hakl›y› hak s›zdan) ay›rma günüdür. Zulmedenleri, eﬂlerini ve tapt›klar›n›
bir araya getirip toplay›n. Allah’tan baﬂka (tapt›klar›n›); art›k
onlar› cehennemin yoluna yöneltip götürün. Ve onlar› durdu rup-tutuklay›n, çünkü sorguya çekileceklerdir.” (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 farkl› oldu¤u için anlat›lan ﬂeylerin farkl› olmas› bir çeliﬂki oluﬂturmaz.
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Dolay›s›yla Saffat Suresi’nde ve Rahman Suresi’nde söz edilen günler birbirinden farkl› iki gündür ve özellikleri farkl›d›r. K›yamet koptu¤u anda kimseye günahlar› sorulmayacak ve o dönemde yaﬂayan herkes günah ve sevaplar› ne olursa olsun bu an› yaﬂayacakt›r. Fakat k›yamette sonra haﬂr günü tüm insanlar yeniden
diriltilecek ve yapt›klar›ndan dolay› sorguya çekilecektir. Dolay›s›yla 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 iddias› vard›r. Fakat yine burada da ayetlerin ak›ﬂ› kesilerek belli k›s›mlar› al›n›p farkl› ﬂekilde yorumland›rmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu konu ile
ilgili ayetler ﬂöyledir.
Hiç ﬂüphesiz, Allah, kendisine ﬂirk koﬂanlar› ba¤›ﬂlamaz. Bunun
d›ﬂ›nda kalanlar ise, (onlardan) diledi¤ini ba¤›ﬂlar. Kim Allah’a
ﬂirk koﬂarsa elbette o uzak bir sap›kl›kla sapm›ﬂt›r. (Nisa Suresi,
116)
Kitap Ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa’dan bundan daha büyü¤ünü istemiﬂlerdi. Demiﬂler di ki: “Bize Allah’› aç›kça göster.” Böylece zulümlerinden dolay› onlara y›ld›r›m çarpm›ﬂt›. Ard›ndan kendilerine apaç›k belgeler geldikten sonra, buza¤›y› (ilah) edinmiﬂlerdi. Yine bundan
dolay› onlar› affettik ve Musa’ya apaç›k olan ispatlay›c› bir delil
verdik. (Nisa Suresi, 153)

Nisa Suresi 116. ayette ﬂirk koﬂanlar›n ba¤›ﬂlanmayaca¤› aç›klan›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 öncekiyle beraber bakal›m:
Kim kendisine ’dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan baﬂka bir yola
uyarsa, onu döndü¤ü ﬂeyde b›rak›r›z ve cehenneme sokar›z. Ne
kötü bir yatakt›r o!.. Hiç ﬂüphesiz, Allah, kendisine ﬂirk koﬂan 60

lar› ba¤›ﬂlamaz. Bunun d›ﬂ›nda kalanlar ise, (onlardan) diledi¤i ni ba¤›ﬂlar. Kim Allah’a ﬂirk koﬂarsa elbette o uzak bir sap›kl›k la sapm›ﬂt›r. (Nisa Suresi, 115–116)

Bu iki ayet beraber okundu¤unda bu ﬂirk koﬂtu¤u için affedilmeyen kiﬂilerin affedilmeyiﬂlerinin hesap gününde oldu¤u anlaﬂ›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› inkârlar›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 ﬂirkte dahi bulunsalar da tövbe etmeleri durumunda her türlü günah›ndan kurtulacaklar›ndan söz edilir. Araf Suresi 179. ayetinde ‹srailo¤ullar›n›n tövbe ediﬂleri aç›kça belirtilmektedir. Allah bu dünyada 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›lacakt›r.
Ancak kim iﬂledi¤i zulümden sonra tövbe eder ve (davran›ﬂlar› n›) düzeltirse, ﬂüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Mu hakkak Allah, ba¤›ﬂlayand›r, esirgeyendir. (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 dönüp tövbe etme imkân› her zaman vard›r. Allah tövbeleri çokça kabul 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 kalbimizle yüce yaratan›m›za dönüp günahlar›m›zdan dolay› ona s›¤›nal›m ve ba¤›ﬂlamas›n› dileyelim.
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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› çevrelerce iddia edilse de ortada bir çeliﬂki yoktur. Ayetlerdeki ifadeler
ﬂöyledir:
Onu ve tüm ailesini kurtard›k. Yaln›z bir yaﬂl› kad›n hariç; geri de kalanlardan idi. (ﬁuara Suresi, 170–171)
Onu ve ailesini kurtard›k. Kar›s› hariç. O geride kalanlardan oldu. (Araf Suresi, 83)

Buradaki ifadelerden Hz. Lut’un kar›s›n›n geride kalan tek kiﬂi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Di¤er ayette ise onun yaﬂl› bir kad›n oldu¤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¤lanmad›¤› 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 kurtaramam›ﬂt›r. Herkes yapt›klar›ndan sorumludur ve tek baﬂ›na hesaba çekilecektir.

Firavun Bo¤uldu mu? Kurtuldu mu?
Kuran’a karﬂ› getirilen iddialardan birisi de Firavun’un bo¤ulmas› hakk›ndad›r. Bu iddiaya göre baz› ayetlerde Firavun’un bo¤uldu¤u söylense de baz›lar›nda kurtuldu¤u söylenmektedir. Bunun da
bir çeliﬂki oluﬂturdu¤u öne sürülmektedir. Bu konudaki iddia da t›pk› di¤erleri gibi gerçe¤i yans›tmaz. Bu konuyla ilgili ayetler ﬂöyledir:
“Göklerin ve yerin Rabbi’nden baﬂkas›n›n bu delilleri indirme di¤ini iyi biliyorsun. Firavun, seni mahvolmuﬂ biri olarak görü yorum!” Onlar› yeryüzünden kald›rmak isteyince de onu ve be raberindekileri topluca suda bo¤duk. (‹sra Suresi, 102–103)
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“Çok geç! Daha önce baﬂ kald›rm›ﬂ ve bozgunculardan olmuﬂ tun. Senden sonraki kuﬂaklara ibret olman için bugün senin ce sedini koruyaca¤›z. Ne var ki insanlar›n ço¤unlu¤u iﬂaretleri mizden habersizdirler.” (Yunus Suresi, 91–92)

‹sra Suresi’ndeki ayetlere bakt›¤›m›zda Firavun ve onunla birlikte olanlar›n bo¤uldu¤u söylenmektedir. Yunus Suresi’nde ise
söylenen cesedinin korundu¤udur. Burada korunan canl› olarak bedeni de¤ildir.
Hz. Musa’n›n peﬂinde onu
takip etmek için yar›lan denize
giren Firavun denizin tekrar kapanmas›yla bo¤ulmuﬂtur. Fakat
onun ölü bedeni bu esnada
kaybolmam›ﬂ ve korunmuﬂtur. Musa döneminde yaﬂad›¤› düﬂünülen 2.
Dolay›s›yla bu ayetler de Fira- Ramses’in mumyas› halen ‹ngiltere’deki Brivun’un canl› olarak korundu¤u tish müzesinde bulunmaktad›r.
yönünde bir ifade yoktur. Ayetler 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 devleti içindir. Bugün Filistinlilere ait topraklar› iﬂgal etmekte ve bu iﬂgalini bask›c› ve zalim tavr›yla pekiﬂtirmektedir. Günümüzden yüzy›llar
önce Firavun zulmüne u¤rayan bu halk kendi kutsal kitaplar›nda yazan 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, atalar›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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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›klar›n› sürdüremezler. Vakti geldi¤inde ac› bir sonla karﬂ›laﬂacaklar›
kesindir. Tarih boyunca böyle olmuﬂtur, bundan sonra da böyle olacakt›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 peygamberler hakk›nda bilgiler vard›r. Örne¤in bir ayet ﬂöyledir.
O’na (‹brahim’e) ‹shak ve Yakub’u ba¤›ﬂlad›k. Soyuna peygam berlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette
de erdemlilerle birlikte olacakt›r. (Ankebut Suresi, 27)

Baﬂka bir ayette ise her kavme bir elçi gönderildi¤i ﬂöyle ifade
edilir:
Her bir toplum için de, “Allah’a kulluk edin ve putperestlikten
sak›n›n, ” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol
gösterdi, kimi de sap›kl›kta kalma¤a mahkûm oldu. Yeryüzünü
dolaﬂ›n ve yalanlayanlar›n sonunun nas›l oldu¤una dikkat edin.
(Nahl Suresi, 36)

Buradaki ifadelerden yola ç›karak, e¤er tüm peygamberler ayn› 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 Peygamber’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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kavme de Allah’›n emirlerini iletecek bir elçi gönderilmiﬂtir. ‹ki ayetteki 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›yla 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:
Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmiﬂti. Böy lece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiﬂtik, o da, düzgün bir be ﬂer k›l›¤›nda görünmüﬂtü. Demiﬂti ki: “Gerçekten ben, senden
Rahman (olan Allah)a s›¤›n›r›m. E¤er takva sahibiysen (bana
yaklaﬂma).”Demiﬂti ki: “Ben, yaln›zca Rabbinden (gelen) bir el çiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk arma¤an etmek için (bu raday›m).” (Meryem Suresi, 17–19)
(Zekeriya) “Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” dedi. “Sana
alamet, iﬂaretleﬂme d›ﬂ›nda, insanlarla üç gün konuﬂmamand›r.
Rabbini çokça zikret ve akﬂam sabah O’nu tespih et.” dedi. Ha ni melekler: “Meryem, ﬂüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›rd›
ve âlemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›.” demiﬂti. “Meryem, Rab bine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle birlik te rükû et.” (Âli ‹mran Suresi, 41–43)

Bu iki ayet grubu okundu¤unda farkl› iki olay anlat›ld›¤› görülmektedir. Meryem Suresi’ndeki ayetlerde Meryem’in Cebrail ile
karﬂ›laﬂmas›ndan söz edilir. Âli ‹mran Suresi’ndeki ayetlerde ise anlat›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 bi65

limle çeliﬂti¤i söylenmektedir. Çünkü bilimsel olarak meninin testislerde üretildi¤i bilinmektedir. ‹lk baﬂta bu konuyla ilgili ayetlere
bak›p sonra üzerinde tart›ﬂal›m. Tar›k Suresi’ndeki ayetler ﬂöyle:
‹nsan bir baks›n, hangi ﬂeyden
yarat›ld›. Dökülüp at›lan bir sudan yarat›ld›. Bel kemi¤i ile ka burgalar aras›ndan ç›kar. ﬁüphesiz (Allah), onu yeniden-döndür meye güç yetirendir. (Tar›k Suresi, 5–8)

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 surelerindeki konuyla ilgili ayetler ﬂöyledir:
Kimin de kitab› ard›ndan verilirse, (‹nﬂikak Suresi, 10)
Kitab› sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keﬂke kitab›m verilmeseydi.” (Hakka Suresi, 25)

Tar›k Sure’sinin 7. ayetinde

5. Ayette Allah insan›n neden yabelirtilen menin oluﬂumu de¤il, insan›n anne karn›ndaki
rat›ld›¤›n› sorar. 6. ayette ise onun döoluﬂumudur.
külüp at›lan meniden yarat›ld›¤›n› söyler. 7. ayette ise onun belkemi¤i ile kaburga 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. Yani 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 döndürmeye 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 düﬂünülmüﬂ ve bu ﬂekilde aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tabi bu da günümüzdeki bilimsel gerçeklerle çeliﬂiyor gibi gözükmektedir. Oysa ayetin geliﬂ ve gidiﬂi dikkatli okundu¤unda burada kaburga ve belkemi¤i aras›ndan ç›kan ﬂeyin insan oldu¤u anlaﬂ›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.

‹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 aras›nda hiç bir çeliﬂki yoktur. Birinde kitab›n uzat›ld›¤› yön olan “arkalar›ndan” ifadesi ile belirtilmektedir, di¤erinde ise kitab›n cehennem ehlinin sol ellerine verilmesinden söz edilmektedir. Yani cehennem ehlinin kitab› arkalar›ndan uzat›larak sol ellerine verilecektir. Çeliﬂki bir yana iki ayette söylenen ifadeler birbirini tamamlamaktad›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 ﬂöyledir:
Sizden birine ölüm yaklaﬂt›¤›nda, bir mal b›rakacaksa anaya ba baya, yak›nlara, uygun bir biçimde vasiyet etmesi farz k›l›nd›.
Bu, erdemliler için bir görevdir. (Bakara Suresi, 180)
Allah size çocuklar›n›z hakk›nda ö¤üt te bulunuyor. Erkek, ka d›n›n iki kat› pay al›r. Mirasç›lar sadece kad›n olup iki kiﬂiden
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fazla iseler terekenin üçte ikisi onlar›nd›r. Çocuk sadece bir
kad›nsa ter ekenin yar›s› onundur. Ölen kiﬂi ard›nda çocuk b› rakm›ﬂsa, ana ve babas›n›n her birisine alt›da bi r düﬂer. Çocu ¤u yok da kendisine sadece ana ve babas› varis oluyorsa bu
durumda annesine üçte bir pay düﬂer. Kardeﬂi varsa bu du rumda annesine alt›da bir düﬂer. Tüm bu paylaﬂma oranlar›,
ölenin yapt›¤› vasiyetten ve borçlar›n ödenmesinden sonra ge lir. Analar›n›z, babalar›n›z ve çocuklar›n›zdan hangisinin size
daha yararl› oldu¤unu bilemezsiniz. Bu Allah’›n yasas›d›r. Al lah bilendir, bilgedir. Çocuklar› yoksa han›mlar›n›z›n b›rakt›¤›
m i r a s › n y a r › s › s i z i n d i r . Ç o c u k l a r › v a r i s e , b › r a k t › k l ar › n › n d ö r t t e
biri sizindir. Bu pay, borçlar›n›n ödenmesinden ve yapt›klar›
vasiyetteki paylar›n da¤›t›lmas›ndan sonrad›r. Çocuklar›n›z
yoksa b›rakt›¤›n›z›n dörtte biri onlar›nd›r. Çocuklar›n›z varsa,
b›rakt›¤›n›z›n sekizde biri onlar›nd›r. Bu pay, borçlar›n›z›n
ödenmesinden ve yapt›¤›n›z vasiyetteki p aylar›n da¤›t›lmas›n dan sonrad›r. Miras b›rakan erke¤in veya kad›n›n, çocu¤u ve
eﬂi olmay›p bir er kek veya bir k›z kardeﬂi var ise bu durumda
her birine alt›da bir düﬂer. Bundan fazla iseler, üçte biri payla ﬂ›rlar. Bu paylaﬂ›m vasiyetteki paylar›n da¤›t›lmas›ndan ve
borçlar›n ödenmesinden sonra uygulanmal›d›r ki kimseye za rar verilmesin. Bu, Allah’tan bir vasiyettir. Allah bilir, ﬂefkatli dir. (Nisa Suresi, 11–12)

Bakara Suresi’nin 180. ayetinde vasiyet etmenin bir hak oldu¤u, herkesin ölümünden sonra mallar›n›n da¤›t›m› için vasiyet
edebilece¤i ayette bildirilir. Fakat bir insan vasiyet etmeden ölebilir. 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 bildirilmektedir.

meye çal›ﬂ›lsa da, ayetlerde anlat›lan konulara bak›ld›¤›nda ortada
bir çeliﬂkinin olmad›¤› görülür. Çünkü sürelerin farkl› olmas›n›n sebebi, dul kalm›ﬂ kad›nlar için farkl› konularda farkl› süreler bildirilmiﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu konuyla ilgili ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Ölüp de geriye eﬂler b›rakan erkekleriniz, eﬂlerinin evlerinden
ç›kar›lmaks›z›n bir y›l boyunca geçimlerinin sa¤lanmas›n› vasiyet
etsinler. Ç›karlarsa, kendileri için uygun olan› yapmalar›ndan siz
sorumlu de¤ilsiniz. Allah güçlüdür, bilgedir. (Bakara Suresi,
240)
‹çinizden ölen erkeklerin geride b›rakt›¤› eﬂleri, dört ay ve on
(gün) beklerler. Sürelerini doldurunca art›k kendileri için uygun
olan› yapmalar›nda size sorumluluk yoktur. Allah yapt›klar›n›z dan haberlidir. (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 kad›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?
Kocas› Ölen Bir Kad›n Ne Sürede ‹ddet Bekler?
Kocas› ölen bir kad›n›n durumuyla ilgili baz› hükümler Kuran’da bildirilmektedir. Bu konuda hükümlerin bildirildi¤i ayetlerde 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 gösteril68

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:
Ey inananlar, elçiyle özel görüﬂme yapaca¤›n›z zaman, görüﬂ menizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha
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iyi ve daha temizdir. Veremiyorsan›z, Allah Ba¤›ﬂlayand›r, Ra himdir. (Mücadele Suresi, 12)
Özel görüﬂmenizden önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi
ki onu uygulamad›n›z? Allah tövbenizi kabul eder. Namaz› gö zetin, zekât› verin, Allah’a ve elçisine uyun. Allah yapt›klar›n›z dan haberdard›r. (Mücadele Suresi, 13)

Mücadele Suresi’nin 12. ayetinde Allah iman edenlerden Hz.
Peygamber ile görüﬂmeden önce sadaka vermelerini emretmektedir. 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 geçerlidir. Sadece bunu yapmayanlar›n tövbe etmesi bir sonraki ayette 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 oldu¤u iddias› vard›r. Bu iddiaya göre içki konusunda farkl› hükümler
olan ifadeler mevcuttur. Di¤er tüm konularda oldu¤u gibi, bu konuda da ayetler dikkatli okundu¤unda iddialar›n geçersiz oldu¤u
görülecektir. ﬁimdi bu konudaki ayetlere bakal›m:
Hurmal›klar›n ve üzüm lüklerin meyvelerinden
kurduklar› çardaklarda
hem sarhoﬂluk verici iç ki, hem güzel bir r›z›k
edinmektesiniz. ﬁüphe siz akl›n› kullanabilen
bir topluluk için, ger çekten bunda bir ayet Üzümün bir nimet olarak faydal› oldu¤u givard›r. (Nahl Suresi, bi, sarhoﬂluk veren ve insan sa¤l›¤› için za67)
rarl› olan alkol de ondan yap›labilir.
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Nahl Suresi’ndeki bu ayette bir durum tespiti vard›r. Meyvelerden 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.
Sana içkiyi ve kumar› sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük gü nah, hem insanlar için (baz›) yararlar vard›r. Ama günahlar›
yararlar›ndan daha büyüktür.” Ve sana neyi infak edecekleri ni sorarlar. De ki: “‹htiyaçtan artakalan›.” Böylece Allah, size
ayetlerini aç›klar; umulur ki düﬂünürsünüz; (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.
Ey iman edenler, sarhoﬂ iken, ne dedi¤inizi bilinceye ve cünüp
iken de -yolculukta olman›z hariç- gusül edinceye kadar na maza yaklaﬂmay›n. E¤er hasta veya yolculukta iseniz ya da bi riniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmiﬂseniz yahut kad›n lara dokunmuﬂ da su bulamam›ﬂsan›z, bu durumda, temiz bir
toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize
sürün. ﬁüphesiz, Allah, ba¤›ﬂlayand›r, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 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 namaz k›lmak isterse kendini bilene kadar namaza yaklaﬂmamas›n›
emreder. Yoksa içkinin helal k›l›nmas› diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir.
Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taﬂlar ve fal oklar› ancak ﬂey tan›n iﬂlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaç›n›n;
umulur ki kurtuluﬂa erersiniz. (Maide Suresi, 90)
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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 ayetlerdir.

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 orijinal metinde olmayan ifadeler sanki Kuran’da varm›ﬂ gibi zannedilmektedir. ‹lk baﬂta bu konuyla ilgili olan ayetlere bakal›m.
Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (ﬂudur): ‹çinde bo zulmayan sudan ›rmaklar, tad› de¤iﬂmeyen sütten ›rmaklar,
içenler için lezzet veren ﬂaraptan ›rmaklar ve süzme baldan ›r maklar vard›r ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve
Rablerinden bir ma¤firet vard›r. Hiç (böyle mükâfatlanan bir kiﬂi), ateﬂin içinde ebedi olarak kalan ve ba¤›rsaklar›n› ’parça par ça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

Ey iman edenler, içki (H›m›r), kumar, dikili taﬂlar ve fal oklar› an cak ﬂeytan›n iﬂlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan ka ç›n›n; umulur ki kurtuluﬂa erersiniz. Gerçekten ﬂeytan, içki ve
kumarla aran›za düﬂmanl›k ve kin düﬂürmek, sizi, Allah’› an maktan ve namazdan al›koymak ister. Art›k vazgeçtiniz de¤il
mi? (Maide Suresi, 90–91)

Ayr›ca Allah Kuran’da cennet içece¤inin sarhoﬂluk vermedi¤ini baﬂka bir ayette ayr›ca ﬂöyle ifade etmektedir.
Kayna¤›ndan (doldurulmuﬂ) testiler, ibrikler ve kadehler ki bun dan ne baﬂlar›n› bir a¤r› tutar, ne de kendilerinden geçip ak›l lar› çelinir. (Vak›a Suresi, 18–19)

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

Allah’›n Dostu Var M›?
Bu ayette çevrilen ‘ﬂaraptan ›rmaklar’ kelimesinden yola ç›karak 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›lacakt›r.
Ayetin orijinalinde de ‘ﬂarap’ kelimesi geçer ve Türkçeye direkt olarak ‘ﬂarap’ diye tercüme edilir. Fakat Arapçadaki ‘ﬂarap’ kelimesinin karﬂ›l›¤› ile Türkçedeki ‘ﬂarap’ kelimesinin karﬂ›l›¤› ayn› de¤ildir. ‘ﬁarap’ kelimesi Arapça ‘içmek’ anlam›na gelen ‘ﬂerebe’ fiilinden türer. ﬁarap içilecek olan her ﬂeydir. Fakat bu kelime Arapçadan Türkçeye geçerken anlam kaymas›na u¤ram›ﬂ ve ‘içki’ anlam›nda ‘ﬂarap’ olarak anlamland›r›lm›ﬂt›r.
Kuran’da ise ‘ﬂarap’ ve ‘alkollü di¤er içecekler’ için ‘H›m›r’ kelimesi kullan›lmaktad›r. Kuran’da da ‘alkollü içecek” (Türkçedeki
ﬂarap) anlam›nda bu kelime kullan›lmaktad›r.
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Kuran’da geçen dost (veli) kavram› ile ilgili olarak ayetler aras›nda bir çeliﬂkinin oldu¤u iddias›nda bulunulmakta. Bu iddiaya delil olarak kullan›lan iki ayet ﬂöyledir:
Ve de ki: “Övgü, Allah’ad›r. O çocuk edinmemiﬂtir, yönetimde
orta¤› ve zay›fl›ktan ötürü de bir yard›mc›s› (velisi) yoktur.”
O’nu alabildi¤ine yücelt. (‹sra Suresi, 111)
Allah’a teslim olarak iyilik yapan ve ‹brahim’in tektanr›c› dinine
uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? Allah ‹brahim’i
dost (veli) edindi. (Nisa Suresi, 125)

ﬁimdi asl›nda normal bir muhakeme ile bu iki ayet okundu¤unda bir çeliﬂkinin olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› gerekir diye düﬂünüyorum.
Veli kelimesinin sözlük anlam› “Dost, Yak›n, Akraba, bak›c›,
sahip”tir. (Kuran Lügati, Timaﬂ Yay›nlar›, s. 561) Birlikte ayetler üze73

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 yard›mc› da olamaz. Ayette söylenen sadece budur. Fakat Allah’›n zafiyete düﬂerek, bu zafiyetinde bir dostunun olmamas›, onun her zaman 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 oluﬂturabilirdi. Fakat böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Buna çok yak›n
‹ngilizce bir kelimeyi örnek vermek istiyorum. ‹ngilizcede veli kelimesine 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 partnerim” diyor dese, bu eleﬂtiri mant›kl› olur mu? Çünkü ilk cümlede 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 Suresi’ndeki ayette ise durum farkl›d›r. Allah Hz. ‹brahim’i dost edinmiﬂtir. 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 ortadad›r. Allah Hz. ‹brahim’i dost edinmiﬂtir. Hz. ‹brahim Allah’› birleyen bir haniftir. Ona hiçbir kimseyi ortak koﬂmam›ﬂt›.
‹brahim, ne Yahudi idi, ne de H›ristiyan’d›: ancak, O hanif (mu vahhit) bir Müslüman’d›, müﬂriklerden de de¤ildi. (Ali ‹mran
Suresi, 67)
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Bu güzel özelliklerinden dolay› Allah onu kendisine yak›n k›lm›ﬂt›. Onda tüm inananlar için güzel örnekler vard›r. “‹‹brahim ve
onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vard›r” (Mümtehine
Suresi, 4). E¤er iman edenler de Hz. ‹brahim Peygamber’in bu özelli¤ini örnek al›p her zaman Allah’› birleyen insanlar olmaya çal›ﬂ›rlarsa, Rabbimize yak›nlaﬂacaklar ve ayetteki bu ifade ile ona dost
olacaklard›r. Allah’›n bizi kendisine yak›n olanlardan, onun dostlar›ndan k›lmas› duas› ile…

‹nsanlar Baﬂkas›n›n Günah›n› Yüklenir mi?
Kuran’da insan›n günah yükleriyle ilgili farkl› ayetlerde ifadeler 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›¤› görülecektir.
Kuran’da baﬂkalar›n›n günah›ndan dolay› insanlar›n sorumlu
tutulamayaca¤› bildirilmektedir. Bu yak›n akrabas› dahi olsa de¤iﬂmeyecek bir kaidedir. Ayette ﬂöyle ifade edilir.
Kimse kimsenin günah›n› yüklenmez. Günahla yüklenmiﬂ birisi
yükünü taﬂ›mak üzere akrabalar›n› bile ça¤›rsa onun yükünden
hiçbir ﬂey taﬂ›nmaz. Sen yaln›zca, kendi baﬂlar›na iken Rab’leri ni sayan ve namaz› gözeten kiﬂileri uyarabilirsin. Kim kendisini
ar›nd›r›rsa kendisi yarar›na ar›nm›ﬂt›r. Dönüﬂ Allah’ad›r. (Fat›r
Suresi, 18)

Herkes kendi yapt›¤›yla sorumludur. Bu ayette bildirilen bu gerçek, kan davas› güdülmesinin ya da bir baban›n yapt›¤› hatadan dolay› o¤lunun sorumlu tutulmas›n›n hata oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu yüzden bir kiﬂinin babas›, annesi ya da kardeﬂi bir yanl›ﬂ yapm›ﬂ olabilir. Bundan dolay› o kiﬂi sorumlu olmaz. Sanki o da sorumluymuﬂ gibi davranmak yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Baﬂka bir ayette ise diriliﬂ günü insanlar› bilgisizce sapt›rmalar›ndan dolay› sapan kiﬂilerin
günahlar›ndan bir k›sm›n› yüklenece¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
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Diriliﬂ gününde kendi günahlar›n›n tamam›n›, ayr›ca bilgisizce
sapt›rd›klar› kimselerin günah yüklerinden de bir pay› yüklenir ler. Yükleri ne de kötüdür. (Nahl Suresi, 25)

Burada ise insanlar› sapt›ran kiﬂinin günah› sapt›rd›¤› kiﬂinin
iﬂledikleriyle iliﬂkili oldu¤u anlat›lmaktad›r. Yani burada sapt›ran kiﬂi masum de¤ildir. Bir kiﬂiyi sapt›rarak bir suç iﬂlemiﬂtir ve bu bir sorumluluk getirir. Örne¤in diyelim ki, bir kiﬂiyi sapt›rarak zina yapt›rd›, ya da bir kiﬂiyi sapt›rarak cinayet iﬂlemesine sebep oldu. Bu
durumda sapt›rd›¤› kiﬂinin iﬂledi¤i günaha göre bir karﬂ›l›k görecektir. Ankebut Suresi’nde ise inkârc›lar›n insanlar› kand›rmaya çal›ﬂ›rken söyledi¤i sözleri eleﬂtirir ve bunun do¤ru olmad›¤›n› ifade
eder.
‹nkârc›lar inananlara, “Yolumuza uyun; günahlar›n›z› biz yükle niriz, ”dediler. Oysa onlar›n günahlar›ndan hiçbir ﬂeyi yüklene cek de¤illerdir; yalanc›d›rlar. (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›lacakt›r. Bunu kesinlikle inkârc›lar kendi üzerine alamazlar. Fakat
onlar insanlar› sapt›rd›klar›ndan dolay›, ayr›ca bir ceza daha vard›r. Bunu da göreceklerdir.
Sonuçta 3 ayet düﬂünüldü¤ünde aralar›nda bir çeliﬂki olmad›¤› birbirlerini tamamlayan konulardan söz edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Kimse kimsenin günah›n› üstüne yüklenemez ya da bir insan›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 iﬂlemesini sa¤larsa, iﬂleyen cezas›n› görece¤i gibi, onu k›ﬂk›rtan da
yap›lan suçun büyüklü¤ü ölçüsünce cezaland›r›lacakt›r. Suç iﬂlemek için k›ﬂk›rt›rken, karﬂ›s›ndaki insana senin günah›n› ben üzerime 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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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 ederken, kimi ise yaﬂam›n di¤er bir ucu olan yaﬂl›l›¤a ulaﬂ›r ve sonuçta 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 vard›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 etmek, 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› insan›n ölümüyle bitmez. Hesap gününden sonra sonsuz bir yaﬂam vard›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:
Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan baﬂkas› de ¤ildir. Korkup-sak›nmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten
daha hay›rl›d›r. Yine de ak›l erdirmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 32)

Bu ayette dikkat etmenizi istedi¤im ilk k›s›m, ayette dünya hayat›ndan söz edildi¤idir. Yani bu dünya hayat› bir oyun ve oyalan77

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.
Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, ’(e¤lence türünden) tut kulu bir oyalama’, bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve
konusu), mal ve çocuklar da bir ’ço¤alma-tutkusu’dur. Bir ya¤ mur örne¤i gibi; onun bitirdi¤i ekin ekicilerin (veya kâfirlerin)
hoﬂuna gitmiﬂtir, sonra kuruyuverir, bir de bakars›n ki sapsar›
kesilmiﬂ, sonra o, bir çer-çöp oluvermiﬂtir. Ahirette ise ﬂiddetli
bir azap; Allah’tan bir ma¤firet ve bir hoﬂnutluk (r›za) vard›r.
Dünya hayat›, aldan›ﬂ olan bir metadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
(Hadid Suresi, 20)

Bu ayette dünyada insana zevk veren ve onu oyalayan ﬂeylerden söz edilir. E¤er insan sadece kazançlar›na ba¤l› yaﬂar, sürekli bir
tutku ile bunlar peﬂinde koﬂarsa sonuçta büyük bir hiçle karﬂ›laﬂacakt›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 vurgulanmaktad›r:
Biz, bir “oyun ve oyalanma konusu” olsun diye gö¤ü, yeri ve
ikisi aras›nda bulunanlar› yaratmad›k. (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›lacakt›r.
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E¤er bir ’oyun ve oyalanma’ edinmek isteseydik, bunu, kendi
kat›m›zdan edinirdik. Yapacak olsayd›k, böyle yapard›k. (Enbiya 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 insanlar için bir oyun ve oyalanmad›r. ‹nsanlar dünyan›n süsüne aldan›r,
çocuklara mal ve mülkte art›ﬂa aldan›r. Oysa ahiret yurdunu düﬂünmeleri kendileri için daha hay›rl›d›r. Konunun daha iyi anlaﬂ›lmas›
için bir örnek vermek gerekirse, “futbol bir oyundur. Sahada insanlar 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›yla stadyumu yapan, tak›m kuran yöneticilerin amac›n›n oyun olmamas› birbirinden farkl› konulard›r ve birbiriyle çeliﬂmez.
Sonuçta iki ayette farkl› durumlardan söz edilir. ‹lk söz etti¤imiz 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 insan do¤ruyu görmek istemiyorsa, kendisini kand›racak ﬂeyler bulmak 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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Böylelikle (Musa) asas›n› f›rlat›nca, an›nda apaç›k bir ejderha
oluverdi. (Araf Suresi, 107)
Böylece, onu att›; (bir de ne görsün) o hemen h›zla koﬂan (ko caman) bir y›lan (oluvermiﬂ). (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› konudan söz edilmemektedir. E¤er o ayetten önceki birkaç ayet okunsa
bu rahatl›kla görülebilir. Araf Suresi’nin 107. ayetinde firavunla karﬂ›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› atmas›n› ister. ‹ki farkl› durumda boyut olarak birbirinden farkl› hayvanlara dönüﬂmüﬂ olabilir. Olaylar farkl› oldu¤u için de, bir çeliﬂkiden söz etmek de mümkün de¤ildir.
Bunun d›ﬂ›nda, iki ayette geçen kelimeler birbirinden farkl› olsa 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 Lügati, 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 kullanm›ﬂlar. Bunlar eﬂ anlaml› kelimelerdir. Bu yönüyle de bak›ld›¤›nda 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 yönelik baz› eleﬂtirilerde bulunulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu baﬂl›kta
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özellikle Hz. Muhammed’in (sav) Hz. Zeynep ile yapt›¤› evlilik gündeme getirilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda Hz. Âdem’in çocuklar›n›n nas›l evlendi¤i konusu da ayr› bir tart›ﬂma oluﬂturmaktad›r. Bu tart›ﬂmalara 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 kavramlar›n kullan›ld›¤› aç›kt›r. Toplumda var olan örf temel al›narak, Peygamberimizin (sav) evlatl›¤›n›n boﬂand›¤› eﬂi ile yapt›¤› evlilik eleﬂtirilir. Bu örfün kökenine bakmam›z konuya bir aç›kl›k getirecektir.
Ahlak kelimesi Arapça ‘Haleke’ yaratmak kelimesinden gelmektedir. “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 ortadan 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 görülecektir. Çünkü dini bir kavram kullan›larak yine dine eleﬂtiri getirilmektedir. Dini kabul etmemesine ra¤men ald›¤› referans dinin kendi kurallar›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 ortadan kalkm›ﬂ olur. Örne¤in, Hz. Muhammed (sav) kendi evlatl›¤›n›n
boﬂam›ﬂ oldu¤u eﬂiyle daha sonradan evlenmiﬂse, bunu dinin kendisine verdi¤i s›n›rlar içinde yapm›ﬂt›r. Ateistler bu evlili¤i eleﬂtirirken 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 kavram81

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¤ine eleﬂtiri getirirken bilmeden toplumdan ö¤rendikleri dini kavramlar› 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 kalmam›ﬂ olur.
Ensest iliﬂkinin materyalist bak›ﬂ aç›s›yla yasaklanmas›n›n sebebini aç›klayacak hiçbir referans ateist bak›ﬂ aç›s› yoktur. Birçok
ateist buna itiraz edebilir. Kendilerinin ensest iliﬂkiyi kötü gördüklerini söyleyebilirler, fakat onlarda var olan bu de¤er yarg›s›, yine toplumdan 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 iliﬂkinin de bir tabu oldu¤unu düﬂünen Freud’un kendi k›z› ile de böyle 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 kiﬂinin 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 evliliktir. ‹nsanlar kendi çocuklar› olmayan evlatl›klar›n›n boﬂanm›ﬂ eﬂleriyle evlenebilirler. Bu yasak de¤ildir. Allah bunu helal k›lm›ﬂt›r. Bun82

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 olamaz.
Daha çok toplumda var olan örfi duygular kullan›larak, Kuran’a eleﬂtiri getirip, insanlar içinde tepki oluﬂturma amaçl› bir yaklaﬂ›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. Kimin kiminle evlenece¤ini helal ya da haram k›lan Allah’›n hükümleridir. ‹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 nesillerde gelen peygamberler arac›l›¤›yla bu tarz evlilik yasaklanm›ﬂt›r.
Bunun d›ﬂ›nda bu konuya çok farkl› yaklaﬂan ‹slâm düﬂünürleri de olmuﬂtur. Hz. Âdem’i bir sembol oldu¤unu ve ilk insan›n birçok 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 birden fazla insan olsun yine de evlili¤in s›n›rlar›n› koyan, dini insanlara 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 çocuklar›n sakat olma ihtimalinin yüksel olabilece¤i konusu olabilir.
Günümüzde akraba evliliklerinde çocuklar›n sakat do¤ma ihtimalinin yüksek oldu¤u bir gerçektir. Fakat bunun sebebi genetik bir sorundur. Yani bir kiﬂide genetik bir hastal›k varsa ve ayn› genetik
hastal›¤a sahip baﬂka bir kiﬂi ile evlenirse, do¤acak çocuk bu genetik hastal›¤a sahip olabilir. Evlilikte bireyler benzer genetik özellikle83

re sahip olduklar› için, do¤acak çocukta genetik bir hastal›¤›n ortaya ç›kmas›, akraba d›ﬂ› evlili¤e göre daha yüksektir.
Peki, bu durumda Hz. Âdem’in çocuklar›n›n yapaca¤› evliliklerde 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 sorun yaﬂanmaz. Bilindi¤i gibi her akraba evlili¤inde böyle sorunlar yaﬂanmamaktad›r. ‹lk insan olan Hz. Âdem ve Havva’n›n genetik olarak bir hastal›klar›n›n olmad›¤› düﬂünülürse onlar›n çocuklar› ve çocuklar›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›lmas›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? Yoksa 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› yazmadan önce bunu istiyorum ve yap›yorum. Benim için bu olay›n öncesi ve sonras› diye bir zaman kavram› söz konusu. Peki ben bunu
istemeden önce Allah bunu irade ediyor mu? Bence cevapland›r›lmas› gereken temel soru bu. Ya da incelenmesi gereken temel nokta 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 bilir. 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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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 konuda 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 soru mant›ks›z oldu¤u için cevab› yoktur. O yüzden cüzi irade mi külli 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 oluyoruz. 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 tektir. Ama di¤er insanlar onun eﬂi ve benzeridir. Allah’›n ise eﬂi ve
benzeri yoktur. Bildi¤imiz, gördü¤ümüz her ﬂeyden farkl› ve eksikliklerden 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. Evvel 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. Bunu matematik yard›m›yla, ya da rüyalar›m›z vas›tas›yla zaman›n nas›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 kapayabilir. Bu kudret O’nun elindedir. Fakat bunu her zaman yapt›¤› anlam›na gelmez.
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Allah’›n kalbi mühürlemesiyle ilgili ayetlerin ak›ﬂ›na bak›ld›¤›nda da, bunun inkâr edenlerin yapt›klar›ndan dolay› oldu¤u görülecektir. Dolay›s›yla ayetteki ifade konu bütünlü¤ünden kopart›lmadan 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›nda, ‹slâm dinine ve Kuran’a eleﬂtiri getiren kiﬂilerin temel argümanlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r. ‹slâm ülkelerinin günümüzde içinde 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 üzerinde çok h›zla yay›lm›ﬂ, 18. yüzy›la kadar da ‹slâm ülkeleri dünya üzerinde hep baﬂat güç olmuﬂlard›r. Bu gerçe¤i hat›rlamak için Avrupa’n›n içinde yüzy›llarca hüküm süren Endülüs’e ya da k›saca Osmanl› tarihine bakmak yeterli olacakt›r. Ayr›ca bilim tarihine göz
at›ld›¤›nda t›ptan kimyaya, felsefeden sosyolojiye kadar birçok konuda Müslüman bilim adamlar›n›n oraya koydu¤u çal›ﬂmalar görülebilecektir. 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 yaﬂad›klar› Mo¤ol istilâs›d›r. Mo¤ol istilas› ile büyük bir y›k›m yaﬂayan
Müslümanlar -özellikle Araplar- bir daha eski güçlerine hiçbir zaman gelememiﬂlerdir. Mo¤ol istilas› sürecince yaﬂananlar incelendi¤inde, koskoca Arap- ‹slâm medeniyetinin nas›l yok edildi¤i görülecektir.
Araplar›n yaﬂad›¤› bu y›k›mdan sonra göreceli olarak bu istiladan daha az etkilenmiﬂ olan Müslüman Türk toplumu ‹slâm bayra86

¤›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¤iﬂmiﬂtir. 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 Denizine gönderilmiﬂtir. Hatta Osmanl›’n›n yeni ticaret yollar›n›n hakimiyetini ele geçirmek için Osmanl› donanmas›n›n rahatl›kla Hint
Okyanusuna indirebilecekleri bir kanal›n Süveyﬂ’te aç›lmas› için proje 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 sermayenin Müslümanlar›n elinden bat›n›n eline geçmesine sebep olmuﬂtur. 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 emperyalist ülkeler ‹slâm dünyas›n› iﬂgal etmiﬂ ve Müslüman toplumlar› kendi hedefleri do¤rultusunda dizayn etmiﬂlerdir. Bugün Ortado¤u ve tüm ‹slâm co¤rafyas›na antidemokratik rejimlerin hâkim olmas› 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›¤› gibi, günümüzde de göreceli olarak daha az geliﬂmiﬂ olmas›n›n nedeni de yine ‹slâm dini kaynakl› de¤ildir. Aksine Müslümanlar ekonomik ve siyasi nedenlerle geri kald›kça dine ve hayata bak›ﬂ› da gerilemiﬂ ve dinden uzak bir taassuba gömülmüﬂlerdir. Bu taassubun
içinde yeni düﬂünce ve fikirler üretemez noktaya gelmiﬂlerdir. Yine
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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 pençesinde bir hayat süren bu insanlar›n mahkûm olduklar› hayat›n nedeni dinleri de¤ildir. Onlar da geliﬂmiﬂ bat› ile ayn› dine hatta mezhebe sahip olmas›na ra¤men, kaynaklar›n›n ve insanlar›n›n yüzy›llard›r ya¤malanmas›ndan dolay› yoksulluk içinde yaﬂamaya mahkûm edilmiﬂlerdir. Benzer ﬂekilde Güney Amerika’y› örnek verebiliriz. 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 Avrupa ülkesi de benzer durumdad›r. Bu ve benzeri örnekler Müslümanlar›n geri kalmas›n›n nedeninin din olmad›¤›n› ve bat›n›n da geliﬂmesinin 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›¤› ateist sitelerde çok fazla rastlanmaktad›r. Bu baﬂl›k kullan›lan yaz›larda
genelde tarihi baz› olaylar çarp›t›larak, konu sapt›r›lmakta, insanlar›n Kuran’a bak›ﬂ›nda kuﬂkular oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu
sinsi yaklaﬂ›m›n, tarihi gerçeklerin objektif olarak de¤erlendirilmesiyle boﬂa ç›kaca¤› aç›kt›r.
Bu yaz›da sizlere Kuran’›n derlenmesi ve günümüze kadar nas›l geldi¤ini anlatmaya çal›ﬂaca¤›m. Bu süreç içinde yaﬂanan olaylar›n, ön yarg›l› ateistler taraf›ndan nas›l çarp›t›ld›¤›na de¤inmeye
çal›ﬂaca¤›m.
Kuran’›n Vahyedilmesi ve Yaz›lmas›: Vahiy kelimesi gizli ko88

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:
Sana okutaca¤›z, sen de unutmayacaks›n. (A’la Suresi, 6)

Kuran Peygamberimize (sav) vahiy olunurken ezberletiliyordu. 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. Peygamber’in (sav) koydu¤u bu tertibe göre ayetler ezberleniyor ve okunuyordu.
Kuran’›n yaz›lmas›n› iyi anlayabilmek için günümüzden 14 as›r
önceki ﬂartlar› da göz önünde tutman›n önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. 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 ayetleri çok ilkel yaz› gereçleriyle deri, kemik, taﬂ parçalar›, ba¤›rsak,
hurma yapraklar›n›n üzerine yaz›l›p peygamberimizin evinde korunuyordu.
Ayr›ca Arap yaz›s› çok geliﬂmiﬂ durumda de¤ildi. Harekelendirme ve harflerden bulunan noktalar yaz›da kullan›lm›yordu. Örne¤in ‘Be’ harfi ile ‘Te’ harfini ay›ran noktalar bu dönemde henüz kullan›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›lmas› 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 okunuyor ve her gelen yeni vahiy, Kuran’da Peygamberimizin (sav) iﬂaret etti¤i sureye konuluyordu. Peygamberimiz vefat etti¤inde Kuran
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birçok haf›z taraf›ndan ezbere okunur durumdayd› ve vahiy tümüyle yaz›l› kay›t alt›na al›nm›ﬂt›.
Ebu Bekir dönemindeki ‘Yemame’ savaﬂ›nda birçok sahabenin ﬂehit düﬂmesi ve bunlardan baz›lar›n›n Kuran haf›z› olmas›, haf›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 surelerin tertibi göz önünde bulundurulmadan tüm yaz›l› ayetler toplat›ld›. Toplanan bu ayetler dönemin imkânlar›na uygun ka¤›t yapraklar 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 etmiﬂtir.

‹kinci Derleme:
Osman’›n halifeli¤i s›ras›nda ‹slâm devletinin s›n›rlar› çok geniﬂledi. Farkl› Arap kabilelileri ‹slâm’› kabul etmelerinin yan›nda
farkl› ›rklardan insanlar da ‹slâm dinini seçiyorlard›. Ana dilleri farkl› olan insanlar›n Kuran’› okuyuﬂlar› do¤al olarak farkl› olacakt›. Ayn› 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 okuyuﬂlar› aras›nda farkl›l›klar oluﬂtu. Bu okuyuﬂ farkl›l›klar› anlaﬂmazl›klara ve tart›ﬂmalara yol açmaya baﬂlam›ﬂt›. Hatta bu tart›ﬂmalar gruplaﬂmalara ve insanlar›n bu farkl›l›klardan dolay› birbirlerini tekfirlikle suçlamalar›na kadar ulaﬂt›. Bu durumu anlamak için Türkçeden
örnek vermek gerekirse; “Her Müslüman kardeﬂtir” ayetini do¤u ﬂivesiyle konuﬂan bir kiﬂi ile ‹stanbul ﬂivesi ile konuﬂan kiﬂi farkl› telaffuz edecektir. ‹stanbul lehçesiyle ‘kardeﬂtir’ ifadesini do¤u lehçesiyle konuﬂan bir kiﬂi ‘Gardaﬂd›r’ diye telaffuz edebilir. Burada bir anlam farkl›¤› yokken, okunuﬂ, farkl›l›¤› oluﬂmaktad›r.
Arapçada farkl› lehçeler aras›nda Türkçeye göre çok daha büyük farkl›l›klar vard›r. Bu yüzden anlam olarak ayn› olsa da, farkl›
okunuﬂlar ortaya ç›kt›. Bu okunuﬂlar› insanlar yaz›ya geçirdi¤i za90

man bu sefer de zaten ilkel bir yaz› durumunda olan Arapçada yaz›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 kiﬂisel yorumlar bar›nd›r›yordu. Baz›lar›nda Kuran d›ﬂ›nda peygamberimize ait sözler de yaz›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Bunun ilerde sorun yaratabilece¤ini gören Osman harekete geçerek, bu farkl›l›klar› ortadan
kald›rmaya karar verdi. Bir komisyon kurularak Kuran Peygamberimizin (sav) lehçesi olan Kureyﬂ lehçesinde Ebu Bekir döneminde toparlanm›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 ﬂahsi Mushaflar›n ve Kuran parçalar›n›n yak›lmas›na karar verildi. Bu
dönemde devlet çok büyümüﬂ ve ekonomik imkânlar daha çok artm›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›ﬂt›. Bunlar da ortadan kald›r›ld›.
Böylece Kureyﬂ lehçesinde yaz›lm›ﬂ olan tek nüsha kald›. Günümüzde tüm ‹slâm dünyas›nda kullan›lan nüsha da bunun kopyas›d›r. Günümüzde birbirinden farkl› düﬂünen, hatta birbirine düﬂman dahi olan onlarca Müslüman grup, mezhep, tarikat ya da düﬂünce 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 iddialarda oldu¤u gibi ortada ﬂüphe uyand›racak hiçbir durum yoktur.
Allah Kuran’›n Allah kat›ndan oldu¤una delil olarak içinde hiçbir çeliﬂki olmamas›n› göstermektedir. Bu kitapta da as›l bu gerçe¤i vurgulamaya çal›ﬂ›yoruz. E¤er Kuran Rabbimizin kat›ndan gelmeseydi, ilahi
bir bilginin eseri olmasayd›, içinde birçok çeliﬂki bulunurdu.
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Bunun d›ﬂ›nda içinde bar›nd›rd›¤› bilimsel ayetler ve matematiksel 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 ayetleri bir sonraki bölümde okuyabilirsiniz.
Kuran Rabbimizin sözleridir. Kendi yolunu insanlara göstermek için bir hidayet rehberi olarak gönderilmiﬂtir. Hesap günü geldi¤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 gösterilmeye 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›lmak istenen hedef, insanlar›n kafas›nda soru iﬂaretleri oluﬂturmakt›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 boﬂunad›r. Kuran Allah kat›ndan gelmiﬂ bir kitapt›r. ‹çinde çeliﬂki yoktur. Sahip oldu¤u mucizevî ayetler ile gerçe¤i bildiren Yüce Allah’›n
sözleridir. Kuran 1400 y›ldan fazla bir süredir insanlar için bir hidayet rehberi olmuﬂtur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir.
Allah vahyetti¤i kitab› ile insanlara kendisini tan›tm›ﬂ, insanlar›n f›trat›na en uygun yaﬂam biçimini bildirmiﬂtir. ‹nsan, Allah’a karﬂ› sorumludur. ‹nsanlar›n yapmas› gereken ise, Rablerinin bu ça¤r›s›na kulak verip, O’na yönelmeleridir. Ayetin ifadesi ile “her nefis
ölümü tad›c›d›r”. 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 dünyada yarat›l›ﬂ amac›na uygun yaﬂamas›d›r. ‹ﬂte Kuran da bizlere bu
amac› anlatmaktad›r.
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ﬁu halde, sana vahyedilene s›ms›k›-tutun; çünkü sen dosdo¤ru
bir yol üzerindesin. Ve ﬂüphesiz o (Kuran), senin ve kavmin için
gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 43–44)

Sonraki bölümümüzde Kuran’da geçen bilimsel mucizeler üzerinde duraca¤›z. Kuran’›n Yüce Rabbimiz kat›ndan oldu¤unu ortaya
koyan di¤er kan›tlar da ancak günümüz bilimiyle ortaya ç›kan gerçeklerin, 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 söylenmektedir. Fakat günümüzdeki teknolojik geliﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda bilinemeyece¤i iddia edilen konulardan baz›lar›n›n bilindi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Hatal› yorumlarla yola ç›k›ld›¤›nda bilim ve Kuran ayetleri aras›nda bir çeliﬂki varm›ﬂ gibi zannedilebilir.
‹lk baﬂta bu iddian›n kayna¤› olan hadisi ve ayeti görelim sonra da iddiay› de¤erlendirelim:
Bu iddiaya temel olan bir rivayet bulunmaktad›r. Buna göre
bir bedevi peygambere gelerek 5 konuyu sorar. Bu sorular ﬂunlard›r: “K›yamet ne zaman kopacak?”, “Ne zaman ya¤mur ya¤acak?”, “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 imkânlarla 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 söylemektedir.
Lokman suresindeki ayet dikkatli okundu¤unda durumun çok
farkl› oldu¤u görülecektir. Lokman Suresindeki ayet ﬂöyledir:
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“K›yametin ne zaman gelece¤i hakk›nda bilgi Allah’›n yan›nda d›r. Ya¤muru O ya¤d›r›r, Rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse yar›n
ne kazanaca¤›n› bilmez, hiç kimse hangi yerde ölece¤ini de bil mez... ﬁüphesiz Allah her ﬂeyi bilir, her ﬂeyden haberdard›r.”
(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 anlat›m yoktur. Kuran’da bildirilmeyen bir konu uydurma ya da yanl›ﬂ
anlaﬂ›lan hadislerin etkisinde, ayetlerde bildiriliyormuﬂ gibi yorumlanmaktad›r. Yine ayn› ﬂekilde ayette rahimlerde olan› Allah’›n bilece¤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 bilinebilmektedir. Ayette bunlar›n bilinemeyece¤i gibi bir ifade yoktur. Ayettin devam›nda bilinemeyecek iki ﬂey belirtilmektedir. Bunlar 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›lmas› do¤ru olacakt›r. Böyle yap›ld›¤›nda iddia edilen çeliﬂkinin, bir
çeliﬂki olmad›¤› sadece yanl›ﬂ bir yorumun ürünü oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Kurandaki Bilimsel Ayetler
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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 olaylar, kilisenin otoritesine karﬂ› geliﬂen hareket birçok insan›n ölümüyle sonuçlanm›ﬂt›r. Bugün bat› dünyas›nda bu tart›ﬂman›n travmalar› hâlâ görülmektedir. H›ristiyanl›k dinine karﬂ› son derece güçlü ve
tepkili çevreler vard›r. Bu tepkinin bir sonucu olarak, ateist düﬂünce bu ülkelerde gittikçe yay›lmaktad›r.
‹slâm dünyas›nda bat›da oldu¤u gibi din-bilim tart›ﬂmas› yaﬂanmam›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› olmam›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 incelendi¤inde ya bunlar›n ‹slâm dini ile bir ilgisinin olmad›¤› sadece bat›da yaﬂanan tart›ﬂman›n bir kopyas› oldu¤u; ya da din san›lan, Kuran d›ﬂ› hurafelerin eleﬂtirildi¤i görülecektir.
Ayetler dikkatli bir ﬂekilde okundu¤unda içlerinde ancak günümüz bilimi ile bilinebilecek birçok gerçe¤in sakl› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ve bu gerçekler vahyin geliﬂinden yüzlerce y›l sonra bilimsel 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 vermemiﬂtir. Yani Kuran’›n vahyedildi¤i ça¤da inan›lan bilimd›ﬂ› hurafelerin hiçbiri, Kuran içinde yer almam›ﬂt›r.
96

97

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; jeolojiden, tarihsel gerçeklere kadar birçok gerçek Kuran’da insanlara
sunulmuﬂtur.
Kuran Allah’›n sözüdür.
Göklerin yerin ve ikisinin aras›nda bulunan her ﬂeyin Rabbi
olan Allah bizlere bir hidayet
rehberi ve yol gösterici olarak
bu kitab› kulu Hz. Muhammed’e (sav) vahyetmiﬂtir. Kuran’daki bilimsel mucizeleri
okurken her bölümde kendinize 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 Kuran günümüzden 14 as›r önce hiçbir teknolojik imkan›n olmad›¤› bir dönemde Hz. Muhamyüzy›llarca önce bu bilgilere med’e (sav) vahyedildi.
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 sonsuzdan 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 dura¤an Evren modeline s›¤›nm›ﬂlard›r. Bu görüﬂe göre madde hep
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vard›r. Yarat›lmad›¤› için bir yarat›c›ya da ihtiyaç yoktur. 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 yoktan var edilmiﬂ olmas› gerekirdi. Yarat›l›ﬂ› kabul
edebilmek için her ﬂeyden önce Evren’in var olmad›¤› bir an›n varl›¤›n›, sonra da hiçlikten
(yokluktan) bir ﬂeyin ç›km›ﬂ oldu¤unu kabul etmek gerekir.

Georges Politzer’in “Felsefenin baﬂlang›ç ilkeleri” isimli kitab›

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 sonsuzdan beri geldi¤i düﬂüncesini reddetmiﬂtir. Allah, tüm Evren’in
yokluktan yarat›ld›¤›n› insanlara Bakara Suresi’nde ﬂöyle ifade etmektedir:
O (Allah) Evren’i (Gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratand›r (be dea). O, bir iﬂin olmas›na karar verirse yaln›zca “Ol” der, o da
hemen oluverir. (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 Evren’in büyük bir patlama ile yoktan yarat›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Big Bang ad› verilen bu teoriye göre Evren günümüzden yaklaﬂ›k 15 milyar y›l önce tekil bir noktan›n patlamas›yla hiçlikten yarat›lm›ﬂt›r. ‹lk patlamadan Planck Zaman denen ve saniyenin 10-43’ü
99

kadar geçen süre, fizik kanunlar›n›n geçerli olmad›¤›
fizik ötesi bir durumdur. Bu
süreden sonra madde ve fizik kanunlar› oluﬂmuﬂtur.
Planck Zaman›’ndan ve büyük patlamadan önce madde ve mekân›n olmad›¤›,
hatta zaman›n da olmad›¤›,
hiçlik ortam›ndan mekân,
zaman ve madde yarat›lm›ﬂt›r.
Big Bang’in ortaya
koydu¤u gerçekler karﬂ›s›nda materyalist bilim adamlar› oldukça çaresiz kalm›ﬂ- Evren hiçbir ﬂey yokken büyük bir patlama ile meydana geldi.
lard›r. Kendisi de bir agnostik olan gökbilimci Robert Jastrow, God ve Astronomers isimli kitab›nda ﬂöyle söylemektedir:
Akl›n gücüne inanc›yla yaﬂam›ﬂ olan bilim adam› için hikâye kötü bir rüya ile biter. O cahillik da¤lar›na t›rman›r; zirveyi ele geçirmek üzeredir; son kayaya tutunarak kendini yukar› çekti¤inde orada yüzy›llard›r oturmakta olan bir grup din adam› taraf›ndan selamlan›r. (Robert Jastrow, God and the Astromers, s.
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Robert Jastrow’un da belirtti¤i gibi Evren’in yarat›lmas›yla ilgili bu gerçek, dinler ve özellikle de Allah’›n vahyi olan Kuran’da yüzlerce y›ld›r insanlara bildirilmektedir.

Tekillikten Evren’e
Yukar›da da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi Evren tekil bir noktadan 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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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. Ayette iﬂte bu gerçek ﬂöyle bildirilmektedir:
‹nkâr edenler, Evren (gökler) ve yer birbirleriyle bitiﬂik iken on lar› ay›rd›¤›m›z›, her canl›y› sudan yaratt›¤›m›z› görmüyorlar m›?
Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Burada dikkat çeken bir nokta da, Rabbimizin, bu ayeti Evren’in bu tekillikten
yarat›larak
göklerin ve yerlerin birbirinden ayr›lmas›n›
inkâr
edenlere bir örnek
olarak sunmuﬂ olmas›d›r.
Çünkü
Big Bang ve Evren’in oluﬂumu in- Big bang ile tüm madde tekillikten yarat›l›p gökleri ve yeri oluﬂturdu.
kârc› materyalist
felsefesini tümüyle çökertmektedir.
Yüzy›llard›r materyalist düﬂüncenin dayana¤›; maddenin sonsuzdan beri var oldu¤u ve yarat›lmad›¤› düﬂüncesi, büyük patlaman›n ortaya konmas›yla tümüyle çökmüﬂtür. Madde ve zaman bir anda 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 oluﬂtuysa, zaman› ve maddeyi yaratan, maddeden ve zamandan müsta¤ni olan bir yarat›c›n›n varl›¤› aç›kça ortaya ç›km›ﬂ olmaktad›r. ‹ﬂte bu varl›k Kuran ayetleri arac›l›¤›yla kendisini bizlere tan›tan yüce
Allah’t›r.
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Evren’in Geniﬂlemesi
Evren’in ilk meydana gelmesi d›ﬂ›nda, Evren’in ﬂu anki durumu da felsefecilerin konusu olmuﬂtur. Yine bu konuda materyalist
düﬂüncenin etkisiyle genel kabul gören görüﬂ, “dura¤an Evren modeli”dir. Hatta bu konuda bilim dünyas›nda o kadar büyük bir önyarg› oluﬂmuﬂtur ki, bu önyarg›n›n etkisiyle bilimsel hesaplamalar
sonucunda ulaﬂ›lan gerçekler bile görmezlikten gelinmiﬂtir. Ünlü fizikçi 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 hatas›” 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 gönderilmiﬂ olan Peygamberimize (sav) vahyedilen Kuran’da ise Evren hakk›nda çok önemli bir gerçek ifade edilmektedir:
Ve Evren’i (gö¤ü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu geniﬂ letmekteyiz. (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 geniﬂlemekte oldu¤u düﬂüncesi yoktur. Evren’in geniﬂledi¤i düﬂüncesi
bilim adamlar› ve hatta felsefeciler taraf›ndan 20. yüzy›la gelene kadar ifade edilmemiﬂtir. Tarih boyunca Evren’in geniﬂlemesi hakk›nda böyle hiçbir iddia dahi yokken, Kuran’da, Einstein’›n bile görmezlikten gelmeye çal›ﬂt›¤›
bu gerçek tüm insanlara yüzy›llard›r ifade edilmektedir.
Vahiy ile bildirilmiﬂ olan
bu gerçe¤e, bilim adamlar›
belli bir süreç içinde ulaﬂabilmiﬂlerdir. 1922 y›l›nda Einstein’›n formüllerinden yola ç›kan Rus fizikçi Alexander Fri- Evren ﬂiﬂen bir balon gibi sürekli geniﬂlemekte
ve gök yüzündeki tüm cisimler birbirinden uzaedmann en ufak bir etkide Ev- klaﬂmaktad›r.
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ren’in geniﬂleyece¤i veya daralaca¤› sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Bu
keﬂfin de¤erini anlay›p Evren’in
geniﬂlemekte oldu¤unu ise aç›kça, 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 oluﬂtu¤unu, daha sonra da Evren’in
geniﬂledi¤ini ifade etmiﬂtir.
Bu ortaya at›ld›¤› dönemde bilim adamlar›na o kadar inan›lmaz gözükmüﬂtür ki, baﬂta,
kendi formüllerinden ulaﬂ›lan Ayn› zamanda bir din adam› olan Georges
Lemaitre evrenin geniﬂlemekte oldu¤unu
bu iddiaya Einstein bile inanma- aç›kça dile getiren ilk bilim adam› oldu.
m›ﬂt›r. Lemaitre’nin fizikten pek
anlamad›¤›n› söyleyerek, Evren’in sonsuz geniﬂlikte ve de¤iﬂmez oldu¤unu belirtmiﬂtir.
1929 y›l›nda Amerikal› astronom Hubble, tüm bu kuramsal
tart›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda, Mount Wilson gözlemevinde son derece geliﬂmiﬂ 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 Suresi’nde Yüce Allah ﬂöyle buyurmaktad›r:
O gün Evren’i kitab›n sayfalar›n› katlar gibi düreriz. Ve onu yarat›l›ﬂa ilk baﬂlad›¤›m›z duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir
vaattir. Elbette, gerçekleﬂtirece¤iz. (Enbiya Suresi, 104)
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Ayetin ifadesi ile Evren’, t›pk› ilk yarat›ld›¤› hale geri dönecektir. Yani Evren yokluktan yarat›lm›ﬂt›r ve ve yoklu¤a gidecektir. Bilim adamlar›n›n da Evren’i bekleyen son hakk›nda yapt›¤› araﬂt›rmalar, ayn› sonucu vermektedir. Big Bang ad› verilen büyük bir patlamayla baﬂlayan Evren Big Crunch denilen bir çöküﬂle içine çökerek
baﬂlad›¤› tekilli¤e geri dönecektir.
Evren’in bu ﬂekilde kapanmas› astronomide ‘kapal› Evren modeli’ olarak bilinmektedir. Evren, ilk patlaman›n etkisiyle geniﬂlemeye devam etmektedir. Bu geniﬂlemeyi frenleyen kuvvet ise kütleler
aras›ndaki çekim kuvvetidir.
Havaya f›rlat›lan bir cisim 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 dayanamaz. Daha sonra bu süreç
geriye iﬂler ve yere do¤ru
düﬂer. Evren’de de ilk patlaman›n etkisiyle sürekli birbirinden uzaklaﬂan maddeler Evren’in geniﬂlemesi durdu¤unda, tersine dönekritik bir uzakl›¤a ve h›za cek ve tekrar içine kapanacakt›r.
geldi¤inde duracak ve kütlesel 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. Gördü¤ümüz ve daha uzaklardaki göremedi¤imiz her ﬂey, bir protondan bile küçük bir nokta ﬂeklinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymiﬂsiniz gibi... Kara enerjinin en iyi tarifinin ﬂu aç›klama oldu¤unu bulduk: Aﬂama aﬂama negatif hale gelen bu kara enerji, Evren’in dengesinin de¤iﬂmesine sebep olacak ve büzülüp çökecek... (Mark Schwartz, ‘Cosmic ‘Big Crunch’ Could
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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› sürdürmektedir. Zaman› geldi¤inde o da yok olacakt›r.

Yörüngeler
Kuran’da Evren hakk›nda verilen bilgilerden birisi de yörüngeler hakk›ndad›r. Zariyat Suresi’nin 7. ayetinde ﬂöyle bildirilmektedir.
Özenle oluﬂturulmuﬂ yollara (yörüngelere) sahip Evren’e (gö¤e)
and olsun. (Zariyat Suresi, 7)

‹nsan, Evren’i
ç›plak gözle gözlemledi¤inde say›s›z y›ld›zla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu hemen fark eder. Görünür Evren’de ortalama 200 milyar
civar›nda galaksi
Gökyüzünde sadece güneﬂ sistemindeki de¤il, evrendeki tüm
oldu¤u düﬂünül- gök cisimlerinin bir yörüngesi vard›r.
mektedir. Her galakside 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 kümeleri ve onlar›n oluﬂturdu¤u galaksilerin de belli yörüngeleri vard›r. Bu yörüngelerin ç›plak gözle tespit edilmesi imkâns›zd›r. Ancak
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geliﬂmiﬂ teleskoplar ve geliﬂmiﬂ matematiksel hesaplamalar ile, bu
yörüngeler ortaya konmuﬂtur.
Kuran ise bizlere günümüzden yüzlerce y›l önce, bilimin geliﬂmedi¤i, teknolojik imkanlar›n olmad›¤›, ç›plak göz d›ﬂ›nda hiçbir
araç olmadan gökyüzünün gözlenebildi¤i bir dönemde Evren’in sahip oldu¤u düzenli yörüngelerden söz etmiﬂtir. Bu yörüngeleri yaratan ve bunun bilgisini elçisine vahyetti¤i kitab›yla insanlara duyuran Allah ne yücedir!

Evren’deki Düzen ve Denge
Kuranda Evren hakk›nda dikkat çekilen bir di¤er nokta ise belli bir dengenin varl›¤›d›r. Furkan Suresi’nde Rabbimizin yarat›ﬂ›ndaki düzen ve ölçü ﬂöyle ifade edilmektedir.
Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiﬂtir. O’na
mülkünde ortak yoktur, her ﬂeyi yaratm›ﬂ, ona bir düzen ver miﬂ, onu belli bir ölçüyle takdir etmiﬂtir. (Furkan Suresi, 2)

Evren büyük
bir patlama sonucunda yarat›lm›ﬂt›r. Fakat bu patlama gözlemlenen tüm patlamalardan ayr› bir
özelli¤e sahiptir.
Big Bang’in sonucunda düzensizlik
de¤il Evren’in her
noktas›nda
bir
düzen ortaya ç›kBüyük patlamadan sonra sürekli geniﬂleyen evrende, di¤er tüm
m›ﬂt›r.
patlaman›n tersine muazzam bir düzen meydana geldi.
Bilim dünyas› bugün Evren’deki bu düzen ve tasar›m› “‹‹nsani ‹lke” (Anthropic Principle) kavramlar›yla ortaya koymaktad›r. ‹nsani ilkeye göre
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Evren amaçs›z bir ﬂekilde tesadüfen oluﬂamayacak kadar mükemmel özelliklere sahiptir. Bilimin ortaya koydu¤u ve Furkan Suresi’nin
2. ayetinde belirtildi¤i gibi Evren’de bir düzen ve ölçü vard›r. Evren’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 olsayd›, Evren’deki tüm madde da¤›l›rd›; e¤er patlama biraz daha yavaﬂ
olsayd›, bütün madde hemen kapan›rd›. Her iki durumda da ne galaksiler, ne y›ld›zlar, ne dünyam›z, ne de canl›lar oluﬂurdu. Patlaman›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 üstünde durmas› kadar bile de¤ildir.
2) Big Bang’in patlama an›nda, e¤er daha fazla madde olsayd› Evren hemen kapanacakt›. E¤er patlama an›nda madde daha az
olsayd› patlama galaksileri oluﬂturmadan maddeyi da¤›tabilirdi. Görülüyor ki Big Bang, hem ﬂiddeti, hem madde oran›, hem de bunlar›n birbirine göre düzenlenmesiyle bilinçli bir tasar›m›n ürünüdür.
3) Big Bang’in baﬂlang›c›n›n çok yüksek s›cakl›kta olmas› sayesinde 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 oluﬂmas›n›n bir ﬂart›d›r. Baﬂlang›ç homojenli¤indeki ufak bir azalma galaksilerin oluﬂmas›na izin vermeyecek ve tüm maddenin kara deliklere dönüﬂmesi sonucunu do¤uracakt›. O zaman da biz var olamayacakt›k.
5) Evren’de entropi sürekli artmaktad›r. Bu ise Evren’deki baﬂlang›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, antiprotonlardan 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 olmal›yd› ve öyle olmuﬂtur.
107

8) Elektronlar ve pozitronlar da birbirini yok eder. Canl›l›¤›n
oluﬂabilmesi için elektron say›s›, pozitronlardan çok olmal›yd› ve öyle olmuﬂtur.
9) Kuarklar ve karﬂ› kuarklar da birbirini yok eder. Oysa yaﬂam›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›klar›n mevcut kütleleri farkl› olsayd› yaﬂam için gerekli atomlar oluﬂamayacakt›.
12) Protonlar ve elektronlar çok farkl› kütlelerine karﬂ›n elektrik yükleriyle birbirlerini dengelerler. E¤er bu denge sa¤lanmasayd› 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 etkilenecekti 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› kimyasal 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 kuvvetin gücüne direnemeden karadeliklere dönüﬂürdü. E¤er daha zay›f
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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, elektromanyetik kuvvet
ve yerçekimi kuvveti belli kritik
de¤erler gözetilerek yarat›lmalar›
gerekti¤i
gibi,
birbirlerine göre
uygun oranlarda
da yarat›lmalar› Y›ld›zlar aras›ndaki mesafe gezegenlerin yörüngelerindeki düzen
gerekmektedir. için çok önemlidir.
Bu hem galaksilerin 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 Evren’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 seviyesine olan oran› daha yüksek olsayd› canl›l›k için gerekli oksijen yetersiz olurdu. E¤er mevcut oran daha düﬂük olsayd› canl›l›k için gerekli karbon yetersiz olurdu.
21) Hayat için büyük önemi olan karbon ve oksijen atomlar›
birbirlerinin enerji seviyelerine ba¤l› olduklar› gibi, helyum atomunun 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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e¤er helyumun enerji seviyesi düﬂük olsayd› yine yaﬂam için gerekli karbon ve oksijen miktar› yetersiz olacakt›.
22) Süpernova patlamalar›n›n uzakl›¤›, yak›nl›¤› ve s›kl›k derecesi de canl›l›k için çok önemlidir. Örne¤in bu patlamalar çok yak›n
olsayd›, oluﬂacak radyasyon canl›l›¤› yok edebilirdi. E¤er bu patlamalar çok uzak olsayd› canl›l›k için gerekli a¤›r atomlar yeterli seviyede 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 olmayacakt›. 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›¤› mümkün 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 olmazd›. Ayr›ca mevcut yörüngemiz de de¤iﬂirdi. Bu iki durum da canl›l›k için ayarlanm›ﬂ
çok özel koﬂullar› bozard›.
25) Dünyam›z, Güneﬂe Jüpiter Dünya’m›z› büyük göktaﬂlar›ndan kodaha uzak olsayd›, yaﬂama ola- rur.
nak tan›mayan so¤uk ve buzullarla karﬂ› karﬂ›ya kal›rd›k. E¤er Güneﬂ’e daha yak›n olsayd›k yeryüzündeki 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 ortam olmas›n› engellerdi. E¤er Dünyam›z›n çekimi daha az olsayd›
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atmosfer çok su kaybeder ve canl›l›k için elveriﬂli ortam kalmazd›.
27) Dünyam›z›n çevresindeki manyetik alan da çok özel olarak ayarlanm›ﬂt›r. E¤er bu manyetik alan daha güçlü olsayd›, Güneﬂten 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 yaﬂam›n oluﬂmas›na olanak tan›mazd›.

Dünyam›z›n etraf›nda özel bir manyetik alan vard›r.

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 etkisiyle aﬂ›r› ›s›nan yeryüzü yaﬂama elveriﬂli olmazd›.
29) Yaﬂam için yer kabu¤unun kal›nl›¤› da önemlidir. Yer kabu¤u daha kal›n olsayd›, atmosferden yer kabu¤una oksijen transferiyle oksijen dengesi bozulurdu. Yer kabu¤u daha ince olsayd› yer
kabu¤unun her yerinden sürekli volkanlar f›ﬂk›r›rd›. Bu ise hem iklimi 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 sü111

rekli yang›nlar
ç›kard›. Bu de¤er e¤er alçak
olsayd› solunum yapmak
imkâns›z olurdu.
31) Atmosferdeki
karbondioksit
oran› da yaﬂam› mümkün
Atmosferdeki oksijen oran› biraz daha yüksek olsayd›, her yerde
k›lacak bir de- kendili¤inden yang›nlar baﬂlard›.
¤erde yarat›lm›ﬂt›r. Karbondioksit daha fazla olsayd› sera etkisi oluﬂacakt›. E¤er
daha az olsayd› bitkilerin fotosentez yapmas› mümkün olmayacakt›.
32) Dünyam›zdaki ozon miktar› da çok kritik bir de¤erde yarat›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› artard›.
33) Yaﬂam için atmosfer bas›nc›n›n da belli bir de¤erde olmas› gerekmektedir. E¤er atmosfer bas›nc› daha düﬂük olsayd›, buharlaﬂan su miktar› artacak ve bu sera etkisi oluﬂturacakt›, atmosferdeki 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›ld›zlar›n içindeki oluﬂumu çok kritik de¤erler alt›nda meydana gelmektedir. Bunun için iki helyum atomu birleﬂip 0.000000000000001 saniye gibi k›sa bir süre berilyum atomuna dönüﬂürler ve üçüncü bir hel112

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 bileﬂikler yapmas› sayesinde var olmuﬂlard›r. Karbon, yaﬂam için gerekli olan bileﬂikleri 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 milyarlarca derece s›caktan mutlak s›f›r
olan -273 dereceye kadar geniﬂ bir aral›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- Y›ld›zlarda karbon oluﬂumu çok
hassas dengeler sonucunda ancak
çekleﬂebilirler. Bu s›cakl›k aral›¤› ise gerçekleﬂebilir.
Dünya’da var olan s›cakl›k aral›¤› ile
tam uyumludur. Zay›f ba¤lar gerçekleﬂmezse hiçbir canl› var olamazd›.
38) Yaﬂam için bütün ﬂartlar› yerine getiren Dünya’m›z›n, yarat›lma zaman› da yaﬂama tam uygun olarak seçilmiﬂtir. Dünya e¤er
daha önce yarat›lsayd› canl›l›k için gerekli a¤›r atomlar (karbon, oksijen gibi) yeterli miktarda bulunmayacakt›. E¤er Dünya’m›z›n yarat›l›ﬂ› daha sonraya kalsayd›, Güneﬂ sistemimizi oluﬂturacak yo¤unlukta hammadde kalmam›ﬂ olacakt›.
39) Canl›l›¤›n mümkün olabilmesinin ﬂartlar›ndan biri de suyun belirli bir yüzey gerilimine sahip olmas›d›r. Bitkilerin suyu topraktan emmeleri ve en üst noktalar›na kadar iletebilmeleri bu gerilimin 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 argon gibi hiçbir reaksiyona girmeden durur. Suyun ak›ﬂkanl›k de¤e113

ri, suyun kat› halinin s›v› halinden daha hafif olmas› da
yeryüzündeki canl›l›¤a büyük katk›da bulunur.

Güneﬂ’in Hareketi
Güneﬂ’in ve Dünya’n›n
hareketleri hakk›nda insanlar tarih içinde farkl› görüﬂlere sahip olmuﬂlard›r. Ortaça¤ Avrupas›nda Kilise Aristo felsefesinin de etkisiyle
dünya merkezli bir Evren
Su sahip oldu¤u özelliklerle canl›l›k için vazgeçil- görüﬂünü kabul etmiﬂtir. Bu
mezdir.
görüﬂe göre Dünya Evren’in
merkezindedir. Güneﬂ dâhil
tüm gök cisimleri ise onun etraf›ndad›r. Fakat opernik, Kepler, Galileo ile baﬂlayan süreç ise Dünya’n›n merkezde olmad›¤›, aksine
Güneﬂ’in merkezde oldu¤u Dünya’n›n ise onun etraf›nda döndü¤ünü ortaya konmuﬂtur. Bu görüﬂ göreceli olarak do¤ru olsa da eksiktir.
Güneﬂ,Güneﬂ sisteminin
merkezinde olmas›na ve Dünya’n›n etraf›nda dönmesine
ra¤men sabit de¤il o da hareketlidir. Geliﬂmiﬂ teleskoplar
ve bilimsel keﬂifler Güneﬂ’in
de sabit olmad›¤› ve hareket
etti¤ini aç›kça ortaya koymuﬂtur.
Güneﬂ’in sabit olmad›¤›n› ve hareket etti¤i gerçe¤ini Kuran da aç›kça ifade edilJohannes Kepler (1571-1630)
mektedir:
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Geceyi, gündüzü, Güneﬂ’i
ve Ay’› yaratan O’dur; her
biri bir yörüngede yüzüp
gidiyor. (Enbiya Suresi,
33)

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

Güneﬂ, güneﬂ sisteminin merkezinde
olmas›na ra¤men kendisine ait bir yörüngede evren içinde hareket etmektedir.

Güneﬂ de bir karar yerine do¤ru ak›p gitmektedir. Bu üstün Olan
ve Bilen’in takdiridir. (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 büyük bir h›zla Solar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z’›na do¤ru hareket etmektedir. Dünya’n›n hem kendi ekseni etraf›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:
Ay’a da bir tak›m evrelerle ölçü biçtik. Nitekim o eski bir hurma
dal› gibi döner. (Yasin Suresi, 39)

Ay’›n hareketlerinin bir tak›m evreleri oldu¤u belirtilip, bu hareketlerin 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 gerekir. Ay, Dünya etraf›nda dairesel bir hareket yapmaktad›r. Ay ayn› zamanda Güneﬂ’in etraf›nda da dönmektedir. Bu nedenle Ay’›n
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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›ﬂlar 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 bilgi birikimi olmaks›z›n böyle bir detay›n bilinmesine imkan olmad›¤› ortadad›r. Allah bizlere bu

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

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

Kuran’da y›ld›zlardan, Güneﬂ’ten, aydan ve gezegenlerden
söz edilmektedir. Bu kelimelerin geçti¤i ayetlere dikkatli bak›ld›¤›nda bu gök cisimleri aras›nda baz› farklar belirtildi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu farklar o dönemin teknolojisi ve bilgisiyle bilinebilecek detaylar de¤ildir. Örne¤in ayette Güneﬂ için ﬂöyle denmektedir:

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.

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 etkisiyle hareket etti¤idir. Ayette ﬂöyle belirtilmektedir.
Ve Güneﬂ, ve onun par›lt›s› Ve uyup onu izledi¤inde Ay’a
andolsun (ﬁems Suresi 1-2)

Ay yukar›da belirtti¤imiz gibi sadece Dünya’n›n etraf›nda dönmekle kalmaz ayn› zamanda Güneﬂ’in etraf›nda da döner. Güneﬂ bilindi¤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 Güneﬂ’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.
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Sizin üstünüze sapasa¤lam yedi-gök bina ettik. Par›ldad›kça pa r›ldayan bir kandil (Güneﬂ) k›ld›k. (Nebe Suresi, 12–13)

Bu ayette Güneﬂin bir ›s› ve ›ﬂ›k kayna¤› olarak kandil kelimesiyle belirtmesi oldukça önemlidir. Ay ile Güneﬂ’in birlikte geçti¤i
ayette ise yine Güneﬂ’i kandil olarak belirtirken Ay’›n ise bir ›ﬂ›k kayna¤›ndan öte yans›t›c› oldu¤u ifade edilmektedir.
Ve Ay’› bunlar içinde bir nur k›lm›ﬂ, Güneﬂ’i de (ayd›nlat›c› ve
yak›c›) bir kandil yapm›ﬂt›r. (Nuh Suresi, 16)

Mürselat Suresi’nde ise y›ld›zlar›n bir sonu oldu¤u ve sönece¤i bildirilmektedir:
Y›ld›zlar söndürüldü¤ü zaman (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 teknolojisiyle bilinmesi imkâns›zd›r. Kuran’da y›ld›zlar›n sönece¤i bildirilirken onlar›n yörüngelerinde olan gezegenlerin ise da¤›laca¤› vurgulanmaktad›r.
Gezegenler saç›ld›¤› zaman (‹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 gücüyle bu yörüngedeki hareketini sürdüren gezegenlerin de bu etkiden kurtulup bulunduklar› yörüngeden sapacaklar› bildirilmiﬂtir. Y›ld›zlar›n söndü¤ünden söz edilirken gezegenler hakk›ndaki bu detay
ayette vurgulanm›ﬂ ve onlar›n savrulaca¤› belirtilmiﬂtir. Ayette verilen 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 Suresi’ndeki ayet ﬂöyledir:
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Ve yeryüzünü de yay›p yuvarlatt›. (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 basit bir döﬂemek ve düzeltmek de¤il, yuvarlak olarak düzeltmek,
döﬂemek anlam›n› verir ki bu ayetten Yeryüzünün yuvarlak yarat›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 kelimelerde yuvarlakl›k anlam›
olmas›na karﬂ›n baz› çevirmenler yeryüzünün yuvarlakl›¤›n› alg›lamaktaki zorluklar› sebebiyle ayeti sadece yeryüzünün düzenlenmesi olarak alg›lam›ﬂlar, yaz› ve çevirilerinde bunu yans›tm›ﬂlard›r. Oysa Dünya’n›n
ﬂekli gerçekten de ‘dahv’
kelimesinin ifade etti¤i yuvarlakl›¤a, yumurta biçimine, devekuﬂu yumurtas› ﬂekline benzemektedir. Dünyam›z ayn› devekuﬂu yumurtas› gibi geoittir.
Dünya’n›n yuvarlak yap›s›na iﬂaret eden bir di¤er ayet ise ﬂöyledir:
Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne sa r›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor... (Zümer
Suresi, 5)
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Bu ayette sar›p örtme olarak çevrilen kelimenin karﬂ›l›¤› ‘tekvir’dir. Bu kelimeyi yine Süleyman Ateﬂ tefsirinde ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Tekvir, ip yuma¤› gibi bir ﬂeyi birbiri üstüne dolamakt›r. “Allah geceyi gündüzün üzerine dolar, gündüzü de gecenin üstüne
dolar” cümlesi, gayet aç›k olarak Dünya’n›n yuvarlakl›¤›n› ve ekseni çevresinde döndü¤ünü gösterir. Çünkü dolama ve sarma iﬂi yumak gibi top gibi ﬂeylerin üzerinde olur. (Yüce Kuran’›n ça¤daﬂ tefsiri, 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:

Bu ayette çaplar olarak çevrilen kelimenin Arapça karﬂ›l›¤› ‘aktar’d›r. Çap kelimesinin ço¤uludur. Görüldü¤ü gibi burada Dünya’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 olmas›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 atmosferin bu yap›s›na da bu ﬂekilde dikkat çekilmiﬂ olur.

Onlar görmüyorlar m› ki, gerçekten Yeryüzü’ne yönelip onu uçlar›ndan eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. O’nun hükmünü iptal
edebilecek olan yoktur. O hesab› çok çabuk görendir. (Rad Suresi, 41)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘yeryüzünün uçlar›ndan eksilmesi’ ifadesidir. Bu ayeti tefsir eden din âlimleri farkl› ﬂekillerde 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 ekvator bölgesinden geniﬂlemektedir.
Dünya’n›n bu ﬂekli ancak son yüzy›lda yap›lan bilimsel çal›ﬂmalarla anlaﬂ›l›rken, tüm Evren’in yarat›c›s› Yüce Allah bu bilgiyi bizlere yüzlerce y›l önce Kuran’da bildirmiﬂtir.
Dünya’n›n yuvarlakl›¤›n› ortaya koyan bir baﬂka ayet ise yine
ﬂöyledir:
Ey cinler ve insanlar toplulu¤u! Göklerin ve yeryüzünün çapla r›n› aﬂ›p geçmeye gücünüz yetiyorsa aﬂ›p geçin. Ancak üstün
bir güçle geçebilirsiniz. (Rahman Suresi, 33)
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Tüm Evren için de benzer bir durum söz konusudur. Bilindi¤i
gibi Evren Big Bang ad› verilen büyük bir patlaman›n sonunda oluﬂmuﬂtur. Bu patlama sonucunda geniﬂlemeye baﬂlam›ﬂ ve halen geniﬂlemeye 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 etkisiyle Evren’in sonsuz oldu¤u fikri bilim dünyas›nda hakim olan bir
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görüﬂtü. Fakat yap›lan araﬂt›rmalar ve bilimsel keﬂifler sonucunda bunun do¤ru olmad›¤› ve Evren’in bir sonu oldu¤u anlaﬂ›ld›. Bugün modern 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 geçilmesi ile ilgili bilgidir. Burada gö¤ün çaplar›ndan geçilmesinin zorlu¤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 gemileri vas›tas›yla atmosferin d›ﬂ›na ç›kmak mümkün olmuﬂtur.
Kuran günümüzden 14 as›r önce iﬂte bu olay› bizlere bildirmekte 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’ zaman hakk›ndaki alg›m›z› kökünden de¤iﬂtirdi. Zaman; 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 hesaplarla ortaya kondu. Einstein’›n teorik olarak ortaya koydu¤u bu gerçek, deneysel olarak da ispatlan- Einstein ortaya
d›.
koydu¤u izafiyet
Bu deneyi ‹ngiliz Ulusal Fizik Enstitüsü yapm›ﬂ- teorisiyle insanl›¤›n zaman kavrat›r. Araﬂt›rmac› John Laverty zaman› mükemmele ya- m›na bak›ﬂ›n› dek›n bir ﬂekilde do¤ru gösteren (300 bin y›lda sadece ¤iﬂtirdi.
1 saniye hata yapan) iki saati senkronize etti. Saatlerden 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 etmektedir. Deney sonucunda iki saat aras›nda fark oluﬂtu¤u görüldü. 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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Farkl› durumlarda zaman›n da farkl› iﬂledi¤i üç farkl›
ayette bildirilmektedir.
... Gerçekten, senin Rabbinin kat›nda bir gün,
sizin saymakta olduklar›n›zdan bin y›l gibidir.
(Hac Suresi, 47)
Gökten yere her iﬂi O evirip düzene koyar. Sonra (iﬂler) sizin saymakta oldu¤unuz bin y›l süre li bir günde yine O’na yükselir. (Secde Suresi, 5)
Melekler ve Ruh (Cebrail), O’na, süresi elli bin
y›l olan bir günde ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 4)

Araﬂt›rmac›
John Laverty
izafiyet teorisini
deneysel olarak
da geçerlili¤ini
ortaya koydu.

Bu ayetteki ifadelerde görüldü¤ü gibi farkl› ﬂekillerde hareket
edilen iki ayr› durumda, örne¤in meleklerin hareketi esnas›nda geçen zaman ile yeryüzünde geçen zaman birbirinden farkl› olmaktad›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 bilinmeyen 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 bilimin ve teknolojinin geliﬂmedi¤i Arap çöllerinde yaﬂanan bir kiﬂiye
vahyedilen Kuran’› Kerim’di. Allah Kuran’da ﬂöyle buyurmaktad›r:
Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bil mediklerinden hepsini eﬂler halinde yaratan çok yücedir. (Yasin
Suresi, 36)
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Yasin Suresi’ndeki bu ayette Allah bitkilerin, insanlar›n ve bilmediklerimizden her ﬂeyin eﬂler halinde yarat›ld›¤›n› vurgulamaktad›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›ﬂmalar yap›ld›kça protonun karﬂ› eﬂi antiprotonun, Elektronun karﬂ›
eﬂi pozitronun, nötronun karﬂ› eﬂi antinötronun varl›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Yasin Suresi’ndeki bu ayet d›ﬂ›nda da bitkilerin eﬂler halinde
yarat›ld›¤›na ayr›ca dikkat çekilir.
O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›ﬂt›r, bunu görmektesiniz.
Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve
orada her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik,
böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman
Suresi, 10)
Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beﬂik k›ld›, onda sizin için
yollar döﬂedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür
bitkiden çiftler ç›kard›k. (Taha Suresi, 53)

Kuran’da bitkilerin çift oldu¤u diﬂisi erke¤i bulundu¤u bildirilirken, 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 bitkilerde erkek ve diﬂi üreme organlar› mevcuttur. Bu organlar diﬂi ve
erkek hücreleri üretir. Diﬂi organ›n›n içinde ﬂiﬂkince bölümde bulunan tohum taslaklar›nda diﬂi
hücreler vard›r. Erkek üreme
hücreleri ise erkek organ› taraf›ndan üretilen çiçek tozlar›n›n içinde bulunur. Çiçek tozlar› böcekler rüzgâr ve buna benzer yollar
vas›tas›yla erkek organdan diﬂi
organa gider burada erkek ve diﬂi üreme hücreleri birleﬂerek döl- Erkek üreme hücrelerine sahip bir çiçek
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lenme gerçekleﬂir. Döllenme sonucunda tohumlar ve ondan da bitkiler 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. ayette söyle ifade edilmektedir.
(...) Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, ancak üzerine su
ya¤d›rd›¤›m›z zaman titreﬂir, kabar›r ve her güzel çiftten bir
ﬂeyler bitirir. (Hac Suresi, 5)

Gözle gözlemlenemeyecek kadar küçük olan bu titreﬂim, ‹ngiliz Botanikçi Robert Brown taraf›ndan 1828 y›l›nda mikroskop alt›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›klar› iyonlaﬂ›r. Elektrik ak›m›n›n düﬂüﬂüyle pozitif iyona, yükseliﬂiyle
negatif iyona dönüﬂüm olur. Suyun topra¤a geliﬂiyle iyonik moleküller titreﬂir. Bu hareket, suyun topra¤›n üzerine düﬂmesiyle oluﬂan 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›¤› dönemde var olan mikroskoplar›n böyle bir olay› gözlemlemeye yeterli olmad›¤› iddia edilmiﬂ ve Brown’›n çal›ﬂmalar›n›n abart›l› oldu¤u eleﬂtirilerinde 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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Burada biraz durup düﬂünmemiz gerekir. Kuran’›n iniﬂinden tam 12 as›r sonra mikroskoplar kullan›larak bir keﬂif yap›l›yor ve keﬂif mikroskoplar yeterli olmayabilir gerekçesiyle eleﬂtiriyor. Daha sonra, çok daha geliﬂmiﬂ teknoloji kullan›larak ayn› gözlem tekrarlan›yor ve
benzer bir sonuca ulaﬂ›l›yor.
Brown Movement (Brown
Brown Movment ad› verilen bu titreﬂim Titremesi) hareketini buhakk›nda bilgi keﬂfinden yüzlerce y›l önce, lan Botanikçi Robert
Brown
Rabbimizin sözlerinden oluﬂan Kuran’› Kerim’de insanlara bildiriliyor. Bu detay bilgi bir defa daha bizlere Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu bizlere göstermektedir.

iﬂte bu prensip do¤rultusunda çal›ﬂ›r. Rüzgâr›n toz
ve aerosolü atmosferin üst
katmanlar›na yükseltmesini
beklemeden, ya¤mur bombas›yla bu kar›ﬂ›m atmosfere at›l›r ve bulut oluﬂumu
meydana getirilmeye çal›ﬂ›Bulutlar rüzgarlar›n aerosoller taraf›ndan aﬂ›lanl›r.
mas›yla oluﬂabilmektedir.
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:

Rüzgârlar›n Aﬂ›lay›c› Olmas›
Bulutlar›n rüzgârlar
vas›tas›yla bir yerden di¤erine hareket etmesi gözlemle
tespit edilecek bir durumdur. Fakat rüzgâr›n bulut
oluﬂumu üzerinde baﬂka bir
etkisi vard›r. Rüzgârlar su
buhar›n› aﬂ›layarak bulut
oluﬂumunu sa¤larlar.
Rüzgarlar dalgalar›n hareketleriyle aerosollerin
Denizlerin ve di¤er su- gökyüzünde yükselmelerini sa¤lar.
lar›n da yine rüzgâr ya da
dalga hareketlerinden dolay› köpüklenme nedeniyle ‘Aerosol’ adl›
hava kabarc›klar› oluﬂmaktad›r. Bunlar yine rüzgârlar›n etkisiyle karadan sürükledi¤i tozlarla kar›ﬂarak Atmosfer’in üst katmanlar›na
do¤ru havalan›r. Rüzgârlar›n yükseltti¤i bu aerosol ve toz parçac›klar› su buhar› ile birleﬂir, su buhar› bu parçac›klar›n etraf›nda yo¤unlaﬂ›r. Bu aﬂ›lama ile su buharlar› bir araya gelerek dev bulutlar› oluﬂtururlar.
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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Ve aﬂ›lay›c›lar olarak rüzgârlar› gönderdik, böylece gökten su
indirdik de sizleri sulad›k... (Hicr Suresi, 22)

Böyle bir teknik konunun hiçbir geliﬂmiﬂ alet olmadan sadece ç›plak gözle de¤erlendirerek tespit edilmesinin 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.

Yeryüzüne her y›l düﬂen ya¤murun ölçüsü daima sabittir.

Ya¤murdaki Ölçü
Her sene yeryüzüne ya¤an ya¤murun bir ölçüsü oldu¤unu biliyor 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 meteorolo127

jik olaylardan haberiniz olmadan cevap vermeniz imkâns›zd›r. Ancak haberleﬂme ve gözlem gibi çok teknolojik bir imkân›n geliﬂmesiyle böyle bir bilgiye ulaﬂ›labilmiﬂtir. Biz de bu bilgilerin aç›klanmas›yla, yeryüzüne düﬂen su miktar›n›n sabit oldu¤unu ö¤renebiliyoruz. Fakat ayn› bilgiyi Rabbimizin bir hidayet rehberi olan Kuran’da
da bulabiliyoruz. Allah Kuran’da bu gerçe¤i ﬂöyle ifade etmektedir:
O, gökten ölçüye ba¤l› olarak su indirmiﬂtir. Onunla ölü bir bölgeyi canland›rd›k. ‹ﬂte siz de böyle ç›kar›l›rs›n›z. (Zuhruf Suresi,
11)

Bu ayet bile tek baﬂ›na bizlere Kuran’›n bir insan sözü olamayaca¤›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 sonucunda düﬂmüﬂtü. Gerçekten
de atmosferde yukar›ya do¤Uçaklar özel bas›nç ayarlay›c› sistemler sahip olru ç›kt›kça insan için nefes al- madan belli bir yüksekli¤in üstünde uçuﬂ yapama özelli¤i de o derece düﬂ- mazlar.
mektedir. 3000 metreye kadar insan ek bir önleme ihtiyaç olmadan nefes almay› rahatl›kla sürdürmektedir. 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 ölümcül 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›l128

m›ﬂ bir bilgidir. Fakat teknolojik olarak bunun bilinmesinin imkâns›z oldu¤u bir dönemde Allah Kuran’da insanlar›n gökyüzünde yükseldikçe gö¤sünün s›k›ﬂt›¤› hissine kap›laca¤›n› bildirmektedir:
Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slâm’a
açar; kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükse liyormuﬂ gibi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üs tüne iﬂte böyle pislik çökertir. (Enam Suresi, 125)

Gökyüzünün Koruyucu Etkisi
Dünya, yaﬂam için özel olarak tasarlanm›ﬂ bir gezegendir. Sahip oldu¤u yüzlerce özellikten bir tanesi olmasa yeryüzünde yaﬂam
imkâns›z hale gelirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de atmosferin koruyucu özelli¤idir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Kuran’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:
Ve gökyüzünü korunmuﬂ bir tavan yapt›k. Onlar ise bunun de lillerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Sahip oldu¤umuz atmosferin yeryüzünü ve yaﬂam› koruyucu
birçok özelli¤i vard›r ve bunlar ancak günümüz bilimiyle tespit edilebilmiﬂ 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 göktaﬂlar› yanarlar ve tamam›na yak›n› yeryüzüne düﬂmeden küle dönüﬂür. 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 sürekli olarak meteor bombard›man› alt›ndad›r. Meteorlar›n çarpma129

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.

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

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. Atmosferin 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› korumas›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› atmosfer vas›tas›yla tutularak uzay›n so¤u¤undan korunmuﬂ olur.
Atmosfer, ›s›n›n uzay boﬂlu¤una da¤›lmas›n› önleyerek koruyucu özelli¤ini geri dönüﬂtürücü olarak yerine getirmiﬂ olur. Yine bir
baﬂka Kuran ayetinde atmosferin geri dönüﬂtürücü olma özelli¤ine
ﬂöyle dikkat çekilmektedir:
Ve O geri çeviren gök (…) (Tar›k Suresi, 11)

Atmosferin bu koruyucu özelliklerinin günümüzden 14 as›r önce bilinmesine imkan yoktur. Gökleri, yerleri ve aras›ndaki her ﬂeyi
kudret eliyle yaratan Yüce Allah, yaratt›¤› dünyan›n bu özelli¤ini yüz130

Veya engin bir denizdeki karanl›klara benzer. Onu dalga üstün de dalga kapl›yor, üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanl›klar.
Elini ç›kartan neredeyse onu bile göremeyecek. Allah’›n ›ﬂ›k ver medi¤ine hiçbir ›ﬂ›k bulunamaz. (Nur Suresi, 40)

Bu ayette engin denizlerdeki karanl›klardan
söz edilmektedir. Gerçekten de Güneﬂ ›ﬂ›¤› deniz
alt›nda 200 metrenin alt›na inememektedir. Bu
mesafenin alt› Güneﬂ görmeyen zifiri karanl›k bir
Denizin derinliklerine inildikçe tümüyle ›ﬂ›ktan izole
ortamd›r. Böyle bir bilginin edilmiﬂ, karanl›k bir dünya ile karﬂ›laﬂ›l›r.
6. yüzy›lda bilinmesi imkâns›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 edilemeyecek bir özelli¤ini bizlere as›rlar önce bildirmiﬂtir.
Yeryüzünü bir döﬂek yapmad›k m›? Da¤lar› da birer kaz›k? (Nebe Suresi, 6–7)

Da¤lar›n yüksekliklerinin d›ﬂ›nda yerin alt›na do¤ru adeta bir
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kaz›k gibi uzant›lar› vard›r. Hatta bu uzant›lar da¤›n normal boyunun 15 kat› kadar olabilmektedir. Örne¤in yaklaﬂ›k 9 kilometre yüksekli¤indeki Everest’in 125 km kadar bir kökü
mevcuttur.
Da¤lar›n bu ﬂekilde köklerinin olmas›, yeryüzündeki
hayat için oldukça büyük bir Da¤lar›n›n görünen k›s›mlar›n›n d›ﬂ›nda çok daöneme sahiptir. Bilindi¤i gibi ha derin kaz›k ﬂeklinde kökleri vard›r.
yeryüzü tabakalardan oluﬂmuﬂtur. Bu tabakalar›n alt›nda ise ak›ﬂkan durumdaki magma tabakas› 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 halinde olurdu. Depremler çok ﬂiddetli ve sürekli hale gelirlerdi. Da¤lar bu yap›lar›yla yerkabu¤unu dengede tutar. Yerkabu¤unun a¤›rlaﬂt›¤› 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:
... Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rak t›... (Lokman Suresi, 10)

ABD Bilimler Akademisi Baﬂkan› Frank Pres de The Earth (Yeryüzü) isimli kitab›nda da¤lar›n bu özelliklerinden söz eder. O, da¤lar›, kökünün ço¤u topra¤›n derinliklerinden olan çiviye (wedge like 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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Fay Hatlar›
Kuran’da yeryüzü hakk›nda verilen bir baﬂka bilgi ise fay hatlar› hakk›ndad›r. Bilindi¤i gibi yeryüzü farkl› tabakalardan oluﬂur ve
bu tabakalar aras›nda ya da üzerinde çatlaklar vard›r. Bunlar depremleri oluﬂturan fay hatlar›d›r.
Bu fay hatlar›n›n keﬂfi
‹kinci Dünya Savaﬂ’ndan
sonra yeryüzünde madenlerin araﬂt›r›lmas› esnas›nda
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bilim
adamlar› özellikle deniz alt›nda yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda yeryüzünün her taraf›n›n
çatlaklarla dolu oldu¤unu Yerkabu¤u tabakalardan oluﬂur. Bu tabakalar›n s›n›rlar› ve tabakalar üzerindeki çatlaklar fay hatlar›fark etmiﬂlerdir.1950’lerede n› oluﬂtururlar.
yeryüzünün bu durumu keﬂfedilmesine ra¤men günümüzden 14 as›r önce bu bilgi Kuran’da
insanlara duyurulmuﬂtur. Tar›k Suresi’nin 12. ayetinde bu gerçek
ﬂöyle bildirilmektedir:
Ve çatlaklarla dolu yer. (Tar›k Suresi, 12)

Denizler Aras›ndaki Engel
Birbiriyle komﬂu iki denizin sular›n›n birbiriyle kar›ﬂmamas›
Kuran’da ﬂöyle bildirilmektedir.
‹ki denizi salm›ﬂt›r, birbirleriyle birleﬂiyorlar. Aralar›nda bir engel
vard›r, birbirlerinin s›n›r›n› aﬂm›yorlar. (Rahman Suresi, 19–20)

‹ki denizin birbiriyle kar›ﬂmamas›na en çarp›c› örnek Cebelitar›k’ta gözlemlenebilmektedir. Akdeniz’in suyu ile Atlas Okyanus’un
suyu birbiriyle bu bo¤azda karﬂ›laﬂmas›na ra¤men, iki taraf birbirine kar›ﬂmamaktad›r. Ayn› ﬂekilde birçok yerde benzer durum gözlemlenmektedir. ‹ki denizin birbiriyle s›n›r olmas›na ra¤men kar›ﬂ133

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 Cebelitar›k
bo¤az›nda,
Atlas
Okyanusu
ve
Akdeniz
birbirlerine
s›n›r
birbirinden ay›r›r. Ayn› türden bir su
olsalar da kar›ﬂmazlar.
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:
Gerçekten de insan› kar›ﬂ›ml› bir damla sudan yaratt›k. Onu de niyoruz. Bu yüzden onu iﬂiten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

Mikroskop icat edilene kadar insan vücudundaki birçok sistem, organ veya dokunun nas›l çal›ﬂt›¤› bilinemiyordu. Mikroskobun 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›ndan, 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 yap›l›rsa bu s›v›n›n; sitrik asit, prostoglondinler, flavinler, askorbik asit,
ergotionein, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipidler, fibrinolizin, çinko, asit fosfataz, fosfaz, hiyolurinadaz ve spermler gibi birçok ayr› bileﬂenden oluﬂtu¤u görülür.
‹nsano¤lunun yeryüzündeki yaﬂam› bir damla karmaﬂ›k sudaki tek bir sperm ile baﬂl›yor. Bu tohum anne rahminde ﬂekillenerek,
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dokular›, organlar›, sistemleri
olan mükemmel bir organizmaya dönüﬂüyor ve hayat›n›
tek baﬂ›na sürdürebilecek hale
geliyor. Bu oluﬂumu yak›ndan
görmek Rabbimizin eﬂsiz yarat›ﬂ›na ﬂahit olmam›z› sa¤l›yor.

B- As›l›p tutunan
damlac›k
‹nsan›n anne karn›nda Meni farkl› bileﬂenlerden oluﬂan karmaﬂ›k bir
s›v›d›r.
oluﬂmas›n›n Evren’leri de Kuran’da detayl› olarak bildirilmiﬂtir. Bunlardan ilki yumurta ile spermin birleﬂmesiyle oluﬂan zigotun anne rahmine as›lmas› hakk›ndad›r. Ayette zigotun bu durumu ﬂöyle tasvir edilmektedir:
Sonra onu dayan›kl› bir karar yerinde bir damlac›k haline getir dik. Sonra o damlac›¤› as›l›p tutunan bir ﬂeye dönüﬂtürdük...
(Müminun Suresi, 13–14)

Burada ‘as›l›p tutulan’
olarak tercüme edilen kelimenin Arapça karﬂ›l›¤› ‘alak’ kelimesidir. Bu kelimeyi baz› meallerde kan p›ht›s› olarak çevrildi¤i görülebilir. Fakat bu ﬂekilde
tercüme etmek ayetin genel
ak›ﬂ›na ve kelimenin Arapça anlam›na ters düﬂmektedir. Pey- Zigot anne rahminde as›larak yap›ﬂ›r.
gamberimizin döneminde embriyolojiden 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›yla imkâns›zd›r. Dönemin dili ile kullan›lan kelimeler vas›tas›yla anne
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karn›ndaki zigotun hareketi tarif edilmiﬂtir.
Anne rahminde zigotun hareketi ﬂöyle gerçekleﬂir: Yumurtada kendi di¤er yar›s›n› bulan sperm, fallop tüpünden rahme do¤ru
ilerler. Embriyo bu yolculu¤unda fallop tüpünde tutunmaya kalkmaz. Embriyo rahme do¤ru yol al›r, rahme ulaﬂt›¤›nda da kan damarlar›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. Günümüze 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.

¤iﬂim göstermez. Rahim sahip oldu¤u s›k ve kal›n kaslarda ceninin ihtiyac›na göre zaman içinde geliﬂme gösterir, onu d›ﬂ darbelerden korur. 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 oluﬂumun s›ras› ﬂöyle bildirilmektedir:
Sonra o damlac›¤› as›l›p tutunan bir ﬂeye dönüﬂtürdük. Sonra
as›l›p tutunan ﬂeyi, bir çi¤nemlik et parças› haline getirdik. Son ra bir çi¤nemlik et parças›n›, kemik olarak yaratt›k. Sonra kemi ¤e et giydirdik. (Müminun Suresi, 14)

C- Dayan›kl› rahim
Kuran’da insan›n yarat›l›ﬂ›n› anlatan Mürselat Suresi’ndeki
ayette anne rahminin sa¤laml›¤›ndan söz edilir:
Sizi baya¤› bir sudan yaratmad›k m›? Ve sonra dayan›kl› bir yere yerleﬂtirdik. Bilinen bir süreye kadar? (Mürselat Suresi,
20–22)

Teknolojik imkânlar›n artmas›yla insan vücudu daha rahat incelenebilmekte ve anne karn›nda çocu¤un geliﬂimi gözlemlenebilmektedir. Yap›lan araﬂt›rmalar anne rahminin özelliklerini ortaya
koymuﬂ ve ayette belirtildi¤i gibi bebek için özel tasarlanm›ﬂ korunakl› 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. Normalde küçük bir kütle olan rahim hamilelik boyunca bebekle birlikle
geniﬂler ve büyür. ‹lk baﬂlang›çta 50 gram olan rahim hamilelik sonunda 1 kg olur. Baz› durumlarda 5 kg oldu¤u bile gözlemlenebilir.
Bu de¤iﬂme kabiliyetiyle rahmin insan vücudunda ayr› bir önemi vard›r. Hiçbir organ rahim gibi k›sa zamanda bu kadar büyük de136

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.
(...) Kemiklere de bir bak. Nas›l yerli yerince düzenliyoruz onlar› ve sonra da onlara et giydiriyoruz (...) (Bakara Suresi, 259)

Özellikle baz› ateist çevreler, Kuran’a eleﬂtiri getirmeye çal›ﬂ›rlarken, bu aﬂamalara itiraz edip kemikleﬂme olmas›n›n ve daha sonradan bu kemiklere et giydirilmesinin bilimsel bir yaklaﬂ›m olmad›¤›n› iddia etmeye çal›ﬂ›rlar. Oysa durum çok farkl›d›r. Bugün modern 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 daha 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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‘et’ ifadesi ise ayette
‘lahm’ kelimesi ile anlat›l›r.
Bu deyim ‘taptaze et’ gibi
eti vurgular. Bu ayr›m›n alt›n› çizmekte fayda vard›r.
Embriyo baﬂlang›çta
kemiksiz bir çi¤nemlik et
formundad›r. Embriyodaki k›k›rdak doku, ayette
söylendi¤i gibi sonradan
kemikleﬂmeye baﬂlar. Yine aynen ayetin söyledi¤i
gibi kemikleﬂme baﬂlad›ktan daha sonra kas etleri
oluﬂarak kemikleri sarar.
Ayette geçen ‘lahm’ kelimesi kas etleri için kulla- Embriyo anne karn›nda 3 farkl› evreden geçerek gen›lmaktad›r.
Kuran’da liﬂimini tamamlar.
1400 y›l önce haber verilen bu oluﬂumdan bilim çok yak›n döneme dek habersizdi. Bu dönemde kemiklerin ve kaslar›n beraber oluﬂtu¤u düﬂünülüyordu.
Geliﬂmiﬂ mikroskoplar ve anne karn›n›n içine giren mikro kameralar, 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:
(...) Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k içinde, bir yarat›l›ﬂtan sonra (bir baﬂka) yarat›l›ﬂa (dönüﬂtürüp) yaratmaktad›r. ‹ﬂte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O’nundur. O’ndan baﬂka ilah
yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)
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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 geçirilmektedir.
Gerçekten de rahim içinde döllenmeden sonra ceninin oluﬂumu incelendi¤inde 3 farkl› karanl›k evrenin oldu¤u ve farkl› yarat›l›ﬂlardan geçirilerek insan›n oluﬂtu¤u görülmektedir.
1. Fallop borusundaki bölge; 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›rken 3 tabaka oluﬂtururlar ve organize olurlar.
2. Ceninin tutunarak geliﬂmeye baﬂlad›¤› rahim duvar›n›n
içindeki bölme: 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.
3. Ceninin özel bir s›v› dolu kese içerisinde geliﬂmeyi sürdürdü¤ü bölge: Bu aﬂama ise karanl›k bir deniz dibine benzer. Burada
eller, yüz, ayaklar belirginleﬂmeye baﬂlar. ‹nsan›n d›ﬂ görünümü ortaya ç›kar. Sekizinci haftadan do¤uma kadar olan safhad›r. Buradan 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 teknolojik 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. Hatta geçmiﬂte, kad›nlar›n kocalar›na erkek çocuk do¤uramad›klar› için
suçlan›p boﬂanmaya mecbur b›rak›lmalar›na bile rastlanm›ﬂt›r. Sa139

dece Türk toplumunda de¤il, dünya üzerinde birçok toplumda benzer 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.

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:
Gerçekten de O, erkek ve diﬂi olarak iki çifti yaratand›r. Ak›t›lan
meninin bir damlas›ndan.(Necm Suresi, 45–46)

Parmak Uçlar›
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k
ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde)
k›ld›k. ﬁüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z,
(›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz
Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)

Bu nedenle erkek çocu¤un, k›z çocu¤una tercih edilmesi ve üstün tutulmas› yanl›ﬂt›r.
‹kinci yanl›ﬂ ise bir çocu¤un cinsiyetinin ne olaca¤›n›n sorumlusu kad›n hiç de¤ildir. Çünkü
bebe¤in cinsiyetini sperm hücresinden gelen
Bebe¤in cinsiyetini belirgenetik bilgi belirler. ‹nsan hücresinde 46 kro- leyen, spermden gelen
mozom vard›r bunlardan iki tanesi cinsiyeti be- cinsiyet kromozomudur.
lirleyen kromozomlard›r. Erkeklerdeki cinsiyet
kromozomu XY, kad›ndaki cinsiyet kromozomu ise XX olarak tan›mlan›r. Üreme hücreleri olan yumurta ve spermde ise 23 kromozom vard›r. Dolay›s›yla cinsiyet kromozomlar› çift de¤il tek olarak
bulunur. Kad›n›n cinsiyet kromozomu XX oldu¤u için yumurta hücresinde daima X kromozomu bulunur.
Erke¤in cinsiyet kromozomu XY oldu¤u için sperm hücrelerinin 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 birleﬂirse çocuk k›z olur. E¤er erkekten gelen Y kromozomu kad›n yumurtas›ndaki X kromozomuyla birleﬂirse çocuk erkek olur. Dolay›s›yla çocu¤un cinsiyetini belirleyen sperm hücresindeki kromozomdur. Bu bilgiye insano¤lu bilimsel yöntemlerle ancak 20. yüzy›l›n so140

Yeryüzünde yaﬂayan milyarlarca insan›n birbirinden farkl›
özellikleri vard›r. Bu özellikler içinde en belirgin olan ise parmak izleridir. Herkes farkl› parmak izine sahiptir. Parmak izleri anne karn›ndayken ﬂekillenir ve ölene kadar da kal›c› bir yara al›nmazsa ayn› kal›r.
Tek yumurta ikizlerinde bile parmak izleri birbirinden farkl›d›r. ‹nsanlar›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 ‹nsanlar›n parmak izleri birbirlerinden farkl›d›r.
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 oldu. Özellikle polis teﬂkilatlar› taraf›nda suçlular›n tespitinde çok büyük 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 Suresi’ndeki ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
Evet; onun parmak uçlar›n› dahi derleyip- (yeniden) düzene
koymaya güç yetirenleriz. (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 de141

taya yer verilir. Firavun’a karﬂ› toplumun tavr›ndan ve toplum içindeki konumundan, Firavun’un yard›mc›s› Haman gibi de¤iﬂik konular 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 belirtilmektedir. 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›¤› resmi din olarak kabul eden
Roma, putperest oldu¤unu 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› yasaklad›lar. MS 300’lerden
sonra Hiyeroglif yaz›s›
unutuldu ve yeryüzünde
bu yaz›y› okuyabilen kimse kalmad›. 18 yüzy›la ka- Rosetta stone
dar bu böyle sürdü. Bu dili bilen olmad›¤› için M›s›r
papirüslerinde ve yaz›tlar›nda neler yazd›¤› hiç kimse taraf›ndan bilinemiyordu. Bu durum 1799’da M›s›r’› iﬂgal eden Frans›z ordusundaki 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 ayn› metnin hem Hiyeroglif, hem demotik hem de Yunaca olarak yaz›lm›ﬂ olmas›yd›.
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Yunanca bilinen bir dil oldu¤u için buna bak›larak Hiyeroglif
yaz›s› Jean-Françoise Champollion adl› bir Frans›z taraf›ndan da çözülebildi. 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›ndaki 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 Kuran’da geçti¤ini söylemeden, 7. yüzy›ldaki Arap el
yazmas› diyerek M›s›r bilimcisinin tepkisini ölçer.) O Kuran’›n bilimsel
da, 7. yüzy›ldaki bir Arap el yazmas›nda hiyeroglifle- mucizeleri konure ait bir bilginin geçirilmiﬂ olmas›n›n mümkün olma- sundaki çal›ﬂmalar›yla tan›nan
d›¤›n›, fakat Firavun saray›n›n isim listelerine bakaca- Frans›z
bilim
¤›n› söyler, Dr. Maurice Bucaille’a ise Dictionary of adam› Prof. Dr.
Maurice Bucaille
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› ‹ﬂçilerinin ﬁefi oldu¤unu bulur. (Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, 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 bulunan bir an›tta da kaz›l›d›r. (Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften 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:
Firavun dedi ki: “Ey önde gelenle r, sizin için benden baﬂka ilah
oldu¤unu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateﬂ
yak da, bana yüksekçe bir kule inﬂa et, belki Musa’n›n ilah›na
ç›kar›m çünkü gerçekten ben onu yalanc›lardan (biri) san›yo rum.” (Kasas Suresi, 38)
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Musa dedi ki: “Ey Firavun! Gerçekten de ben Âlemlerin Efen disinden bir elçiyim” (Araf Suresi, 104)
Dediler ki: “Melikin (hükümdar›n) su tas›n› kaybettik...” (Yusuf
Suresi, 72)

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

Eski M›s›r’a ait bu yaz›tlar›n okunabilmesi, Kuran’da söylendi¤i gibi Haman’›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
Aras›ndaki Fark

Kuran’da Hz. Yusuf’un da t›pk›
Hz. Musa gibi Eski M›s›r’da yaﬂad›¤› bildirilmektedir.

Hiyeroglif yaz›s›n›n okunmas› Haman kelimesi d›ﬂ›nda
Kuran’da geçen baﬂka detaylar› da ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bunlardan birisi de M›s›r aras›ndaki farkt›r. Kuran k›ssalar›ndan sadece Hz. Musa k›ssas› M›s›r’da geçmez.
Hz. Yusuf k›ssas› da M›s›rda geçmektedir. Fakat iki k›ssa aras›nda M›s›r yöneticisinin s›fatland›r›lmas›nda bir fark vard›r. Ayetlerde bu fark ﬂöyle geçmektedir:
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Hz. Yusuf k›ssas›nda geçen ayette ’Melik’ s›fat› kullan›l›rken, Hz. Musa k›ssas›nda
ise Firavun ismi kullan›lmaktad›r. Bu ayr›m›n nedeni yine hiyeroglif 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›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hz. Yusuf ise
bu tarihten daha önce yaﬂaM›s›r meliklerine Firavun s›fat› verilmeye, yeni
m›ﬂt›r. Encylopedia Britannikrall›k döneminde baﬂlanm›ﬂt›r.
ca’da, Firavun kelimesi için yeni 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 önceleri ise bu unvan›n hiç kullan›lmad›¤› ifade edilir. Kuran Allah sözüdür. 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 ﬁehri
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 bölümünü, Hz. Musa k›ssas›n›, Hz. Yusuf ya da Hz. Lut k›ssas›n› bu ki145

taplarda da bulabilirsiniz. Bu k›ssalar içinde Ad kavmi hakk›ndaki bilgiler ise di¤er kitaplarda yoktur.
Bu k›ssada Allah, Ad Kavmi’ne Hud Peygamber’i (sa) gönderdi¤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›ndan vazgeçmezler. Bunun ard›ndan Allah Ad kavminin yaﬂad›¤›
yüksek sütunlu i‹rem ﬁehrini helak eder. Bu ﬂehirden Fecr Suresi’nde ﬂöyle söz edilir:
Efendinin Ad’a ne yapt›¤›n› görmedin mi? Yüksek sütunlar›n
sahibi ‹rem’e. Ki ﬂehirler içinde bir benzeri yarat›lmam›ﬂt›. (Fecr
Suresi, 68)

Sadece Kuran’da geçen
bu kavimin arkeolojik bulgular›, amatör bir arkeolog olan
Nicholos Clapp taraf›ndan
bulundu. Bu ﬂehri bulmak
için uzun süre u¤raﬂan Clap,
NASA ile ortak çal›ﬂarak amac›na ulaﬂabildi.
Bölgenin uydudan çekilmiﬂ resimlerini kullanarak
eski yollar›n izlerini takip etti ‹rem ﬂehrinin kal›nt›lar›n›n uzaydan görünüﬂü
ve ‹rem ﬂehrinin kal›nt›lar›n›
buldu. Yap›lan kaz›larda bu ﬂehrin di¤er antik ﬂehirlerden farkl› olarak her taraf›nda yüksek sütunlar›n bulundu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuran-› Kerim’in Matematiksel Mucizeleri
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Gün, Günler ve Ay Kelimeleri
Kuran’da tekil olarak
gün (yevm) kelimesi tam
365 sefer geçer. Dünya Güneﬂ etraf›ndaki bir turu olan
bir y›l 365 gündür. Gün kelimesinin ço¤ul kullan›m›
olan (eyyam, yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 de¤er geçer. Kuran’da ay (senenin
ay› anlam›nda) tam 12 sefer
geçer. Bilindi¤i gibi bir sene
12 ay vard›r. Gün kelimesi Meton devrinde güneﬂ kendi ekseni etraf›nda tam
tüm çekimleriyle Kuran’da 475 sefer döner.
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. Dünya 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 oluﬂur.
Yani Güneﬂ bir Meton devrinde 19x25= 475 defa kendi etraf›nda dönmüﬂ olur. Bu say› tam› tam›na gün kelimesinin tüm türevleriyle Kuran’daki geçiﬂ say›s›na eﬂittir. Dünya ve Güneﬂ’in hareket148
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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 geçen “bahr” kelimesi denizler gibi, göl, ›rmak tipi büyük sular› da ifade 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 iliﬂkili baz› kelimelerin tekrar
say›s›na bak›ld›¤›nda da ilginç bir sonuç ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›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. ‹nsan DNA’s›nda 23 tanesi anneden, 23 tanesi baKuran’da kad›n ve erkek ke- badan gelmek üzere toplam 46 kromozom bululimelerinin eﬂit geçmesinin nur.
yan›nda, üreme hücrelerindeki kromozom say›s›n›n da, kad›n ve erkek kelimelerinin tekrar say›s› olan 23 olmas› oldukça dikkat çekicidir.
‹nsan kelimesi Kuran’da tam 65 sefer geçer. ‹nsan›n oluﬂumunda geçirdi¤i Evren’i tan›mlayan kelimelerin Kuran’da geçiﬂ say›lar› da 65’tir.
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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
Toplam 65
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
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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 Kuran içinde mucizevî bir ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir. Allah, Müdessir Suresi’nde 19 rakam›na dikkat çekerek “Onun üzerinde on dokuz var d›r.” (Müdessir Suresi, 30) buyurmaktad›r. Harflerin mucizevî bir ﬂekilde 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 tam 19 harften oluﬂmaktad›r.
—Kuran 114 (19’6) suredir.
—‹lk vahyolan sure (96.
sure) sondan 19. suredir.
—Kuran’›n ilk vahyedi- Besmele Arap harfleriyle 19 harften oluﬂur.
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 kelimeden 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›nda besmele bulunmayan tek
sure, 9 numaral› Tevbe Suresi’dir. Kuran’da sadece Neml
Suresi’nde iki besmele bulunmaktad›r. Bu besmelelerden biri surenin baﬂ›nda di¤eri ise 30.
ayette yer al›r. Besmele ile baﬂlamayan Tevbe Suresi’nden itiAlak Suresi
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 geçen 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 vard›r. Baﬂ›nda Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet Kaf
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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 defa 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 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 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 Allah’›n sözleri oldu¤unu bizlere göstermeye yeterlidir. Allah, Kuran’›n bu üstün özelliklerinden dolay› onun bir benzerinin yaz›lamayaca¤›n› 3 ayr› yerde söylemektedir:

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¤imizde 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 inceleyece¤imiz tabloda birinci sütuna sure numaralar›n› ikinci sütuna ayet
say›lar›n› yazaca¤›z. Örne¤in birinci sütuna Fatiha için sure numaras› 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 say›lardan çift olanlar›n› 4. sütuna, tek olanlar›n› da 5. sütuna ilave
edece¤iz. Bu düzenlemeye göre oluﬂturdu¤umuz tabloya bakal›m:

E¤er kulumuza indirdi¤imiz (Kur’an)’dan ﬂüphedeyseniz, bu
durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve e¤er do¤ru
sözlüyseniz, Allah’tan baﬂka ﬂahitlerinizi (kendilerine güvendi ¤iniz yard›mc›lar›n›z›) ça¤›r›n. (Bakara Suresi, 23)
Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De
ki: “Bunun benzeri olan bir sure getirin ve e¤er gerçekten do¤ ru sözlüyseniz Allah’tan baﬂka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n.” (Yunus Suresi, 38)
Yoksa: “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Haydi siz,
yalan üzere uydurulmuﬂ olarak onun benzeri on sure getirin ve
e¤er do¤ru sözlüyseniz, Allah’tan baﬂka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n.” (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 say›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 say›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, Kuran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki ilahi düzenleme için say›s›z delilden biridir.
Kuran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki ‘çift’ ve ‘tek’ rakamlar›n düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Kuran’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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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.
19 = 6x (10+9) = (6x10) + (6+9) = 60+54
114= 6x1
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 sahip 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.
19 = 3x (10+9) = (3x10) + (3x9) = 30+27
57 = 3x1

s› ‘Çift’ olan surelerdir. Heterojen surelerden kast›m›z ise sure numaras› ve ayet say›s›ndan biri ‘Tek’ iken, di¤eri ‘Çift’ olan surelerdir. 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 olanlarken, 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› surelerden olurken, geriye kalan 27 tanesi ise tek sure numaral› ve çift
ayet say›l› surelerden oluﬂmaktad›r.

Elimizde 4 tane grup vard›r. Her bir grup için bir örnek verelim:
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 Suresi (3. Sure 200 ayet)
3- Çift say›l› sure numaras›- tek say›l› ayet: Örnek Enam Suresi (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 sureleri: 1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz. Homojen surelerden kast›m›z; hem sure numaras›,
hem ayet say›s› ‘Tek’ olan veya hem sure numaras›, hem ayet say›158

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’ numaral›, 29 tane ‘Çift’ numaral› sure vard›r. Bu do¤al bir sonuçtur, arka
arkaya olan tüm say›larda bu özellik görünür. Fakat ilginç olan ﬂudur ki Kuran’›n ilk yar›s›nda 29 tane “heterojen”, 28 tane ‘homojen’ sure varken, ikinci yar›s›nda 28 tane “heterojen”, 29 tane ‘homojen’ sure vard›r. Bu matemati¤in gerektirdi¤i bir sonuç de¤ildir.
Bu Kuran’›n hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir.
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S›rf bir suredeki bir ayeti de¤iﬂtirirseniz bu düzen de¤iﬂir. Örne¤in Fatiha Suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda inceledi¤imiz düzen, hem sure oranlar›nda gözlemledi¤imiz bu düzen de¤iﬂir. Ayn›
ﬂekilde Ali ‹mran Suresi (3. sure)’yi 2. sure yaparsak da tüm bu matematiksel düzen de¤iﬂir. Yaln›zca bir tek sureye 2, 4, ayet gibi çift
bir rakam eklersek veya ç›kar›rsak tablodaki sonuçlar de¤iﬂmez. Fakat 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 etmek; görmek istememenin veya matematiksel olas›l›k hesaplar›n›
do¤ru de¤erlendirmemenin bir sonucudur. Allah, Kuran’da kitaplar› rakamland›rd›¤›na dikkat çekmiﬂtir, ayr›ca ‘Tek’e ve ‘Çift’e de dikkat çekmiﬂtir. Allah’›n bize gösterdi¤i bu tablolar, Allah’›n bu dikkat 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 Suresi’nin s›ra numaras›n› (57) ve ayet say›s›n› (29) çarparsak; 57x29=
1653 (19x87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran’› ikiye bölerek inceledi¤imizde ilginç matematiksel veriler elde edece¤imize ipuçlar›
vermektedir.
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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. Elimizde matematiksel mucize aç›s›ndan test etti¤imiz tek bir tane kitap 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 soral›m. Buraya kadar k›saca özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z ve ﬂu ana kadar ortaya ç›kan tüm bu bilimsel ayetler ve matematiksel mucizelere, günümüzden 14 as›rdan fazla bir süre önce Arabistan çöllerinde, teknoloji 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 bizlere 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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EK BÖLÜM

162

163

1- Entropi ve Yarat›l›ﬂ
Termodinamik Yasalar›
Do¤a kanunlar› hayat›n ve Evren’in s›n›rlar›n› bildiren gerçeklerdir. Bir cismin suda batmamas›, suyun kald›rma kuvvetine uygunlu¤uyla ilgilidir. Havada serbest b›rak›lan bir cisim do¤a yasalar› gere¤i yerçekimi etkisinde yere düﬂer. Güneﬂ kimya yasalar›n›n öngördü¤ü reaksiyonlar› gerçekleﬂtirerek Evren’e ›s› ve ›ﬂ›k yayar. Gezegenle kütleler aras› çekim yasas› gere¤ince Güneﬂ sistemi içinde yörüngelerinde hareket ederler. Bunlar do¤an›n kurallar›n›n birer sonuçlar› olarak çevremizde sürekli meydana gelir.
Evren’de var olan bir di¤er do¤a yasas› ise tüm bunlar›n ötesinde 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 zamanla y›pran›p, da¤›larak ölece¤ini söyler. Bu fizi¤in en temel kanunlar›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 yasadan ‘en üstün metafizik kanunu’ olarak bahseder.
Termodinami¤in birinci yasas› ‘enerjinin korunumu’ yasas›
olarak da bilinmektedir. Buna göre Evren’de var olan enerji yok edilemez 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 ener164
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jiyi oluﬂturan, yak›tta bulunan enerjinin motor içinde yak›larak harekete dönüﬂtürülmesidir. Yani benzinin sahip oldu¤u enerji harekete dönüﬂmüﬂtür. Bir hidroelektrik santralinde suyun sahip oldu¤u
hareket enerjisi türbinler kullan›larak elektrik enerjisine dönüﬂtürülmektedir. Daha sonra bu enerji örne¤in bir lambada yak›larak ›ﬂ›k
enerjisine dönüﬂtürülür. Hiçbir safhada yeni bir enerji meydana getirilmedi¤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. Yine araba örne¤ine geri dönersek, motorda yak›lan enerjinin tamam› hareket için kullan›lamaz. Bir k›s›m enerji ›s›ya dönüﬂmektedir.
Ya da yakt›¤›m›z bir ampulde tüm elektrik enerjisini ›ﬂ›¤a çeviremeyiz. Bir k›s›m enerji ›s›ya dönüﬂerek çevreye yay›l›r. Bu kaybolan
enerjidir. E¤er bir yerde enerji dönüﬂümü varsa, orada mutlaka kay›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 fark› 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›lmazsa, 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 dönüﬂümün 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 ölçüsüdür. 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 dü166

zensizli¤e, da¤›n›kl›¤a ve bozulmaya do¤ru gidece¤ini söyler. Canl› 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 kanuna göre bu kaç›n›lmaz olan bir süreçtir. Zaman› meydana getiren
harekettir. Evren’de hareketin olmas›n› sa¤layan ise enerji dönüﬂümüdür. 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 çal›ﬂm›ﬂt›r. Bunlardan birisi de materyalist düﬂüncenin ortaya att›¤› iddiad›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 sahip olan yüce Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r ve tüm Evren’in bir baﬂlang›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 gerçek167

leﬂtiremez. Termodinami¤in ikinci yasas› ise Evren’de var olan
enerjinin sürekli olarak kullan›lmaz hale geldi¤ini ve bu entropi art›ﬂ›yla bir gün Evren’in tümüyle bozulup çökece¤ini ortaya koymaktad›r.
ﬁu an bizler sürekli bozulmakta olan bir Evren’de yaﬂamam›za ra¤men var olan bir düzen sürmektedir. E¤er tüm Evren materyalist 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 bizlere 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›lm›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 ilgili bu soruya ﬂöyle cevap verir:
Zaman, olaylar›n meydana geldi¤i boyuttur. E¤er madde, patlamayla birlikte ortaya ç›km›ﬂsa, o zaman Evren’i meydana getiren nedenin Evren’deki zaman ve mekândan tamamen ba¤›ms›z olmas› gerekir. Bu bize Yarat›c›’n›n Evren’deki tüm boyutlar›n üzerinde oldu¤unu gösterir. Ayn› zamanda Yarat›c›’n›n
baz›lar›n›n savundu¤u gibi Evren’in kendisi olmad›¤›n› ve Evren’i kaplad›¤›n›, sadece Evren’in içindeki bir güç olmad›¤›n›
kan›tlar. (Hugh Ross, The Creator and the Cosmos: How Greatest Scientific Discoveries of the Century Reveal God, Colorado: 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 göstermektedir. Enam Suresi’nin 101. ayetinde buyruldu¤u gibi Allah
“gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratand›r.”
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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 hareketlilik 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 ‘hareket’ halindedirler. S›cakl›k daha da artarsa, her derece (° C) art›ﬂ›na karﬂ›l›k bir kalorilik bir enerji daha yüklenerek, daha da hareketli (enerji yükü daha fazla) bir duruma geçerler. Buharlaﬂma noktas›na ulaﬂ›ld›¤›nda, bu defa gram baﬂ›na 540 kalorilik bir enerji daha 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- parçalar›na ayr›l›rlar ve çok daha fazla enerjik olurlar. Parçac›k boyutu
küçüldükçe, parçac›¤›n hareketlilik yetene¤i, dolay›s›yla depolayabilece¤i enerji miktar› da artar. Yani, ortamdaki enerji yo¤unlu¤u artt›kça, maddeler daha küçük, ama daha enerjik parçalara ayr›l›rlar.
Bu olay, atom alt› parçac›klara kadar devam eder ve Evren’in baﬂlang›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 depolad›¤› enerji miktar›ndan, günümüz dünyas›ndaki 1 gr su haline
geçene kadarki süreçte ne kadar enerjiyi çevresine saçt›¤›n›, kabaca 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¤inde ise daha çok entropi art›ﬂ› daha hareketsizlik daha düzensizlik ve
daha kullan›lmaz enerji konumu olacakt›r. Tüm Evren’in belli bir yaﬂam süresi vard›r bu süre doldu¤unda art›k hareket ve zaman› oluﬂturan enerji ak›ﬂ› duracak ve Evren çökecektir. Bu Evren’in kaç›n›l169

maz sonudur. Var olan her ﬂey ilk baﬂlad›¤›nda oldu¤u gibi yok olacakt›r. Bir Kuran ayeti bu gerçe¤i ﬂöyle bildirmektedir:
Her ﬂey yok olucudur; celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü
(kendisi) baki kalacakt›r. (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 uymamas›na ra¤men birçok düﬂünce insanlar taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
Kimileri dünyan›n düz oldu¤una inanm›ﬂt›r. Kimisi ise dünyan›n bir öküzün boynuzlar› üzerinde durdu¤unu kabul etmiﬂtir. Hatta bu iddialar›nda o kadar ileri gitmiﬂlerdi ki, depremleri öküzün hareketlerine 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, ortaya at›lan bu tarz bilim d›ﬂ› iddialar bilinen yasalarla ve bilimsel bulgularla kolayca karﬂ›laﬂt›r›labilmekte ve bu teorilerin yanl›ﬂl›¤› anlaﬂ›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 göre bu kasa ana karadan tesadüfen denize düﬂmüﬂ ve ak›nt›lar vas›tas›yla bu adaya kadar gelmiﬂ olsun. Bu iddia belli bir senaryo içinde 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 yüzemez. Suyun kald›rma kuvveti bu kasay› yüzdüremez. Suya düﬂtü¤ü
an çelik kasan›n hemen bataca¤› aç›kt›r. Bunu her an her yerde görebilir ya da deneyebiliriz.
Bugün evrim teorisi benzer bir iddiada bulunmaktad›r. Bu teorinin iddias›na göre günümüzden miyarlarca y›l önce cans›z maddeler tesadüfen bir araya gelerek canl› bir hücreyi meydana getirmiﬂ, daha sonra yine bu iddiaya göre bu tek hücreli organizma ev170

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 etmek için do¤a yasalar›na uygun olmas› gerekir. E¤er do¤a yasalar›
bu öngörülerin yanl›ﬂl›¤›n› ortaya koyuyorsa evrim iddias› çürütülmüﬂ olacakt›r.
Evrim teorisi canl›l›kta basitten komplekse do¤ru bir de¤iﬂim
geçirdi¤ini söyler, oysa termodinami¤in ikinci kanunu böyle bir sürecin 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 gerçekleﬂemeyecek olan bir senaryodur.
Bu gerçe¤i evrimci bilim adamlar› bile görmekte ve itiraf etmektedirler. Evrimci bilim adam› Roger Lewin bilimsel bir dergi olan
Science’daki makalesinde evrimin termodinamik açmaz›n› ﬂöyle dile getirmektedir: Biyologlar›n karﬂ›laﬂt›klar› problem, evrimin Termodinami¤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 etmektedirler. Bir baﬂka evrimci bilim adam› Jeremy R›fkin, içinde bulunduklar› 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 bunun tam tersidir. Biz evrimin sihirli bir ﬂekilde yeryüzünde daha büyük 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›171

na ayk›r› olarak ortaya at›lm›ﬂ ve y›llarca yanl›ﬂ bir inançla sürekli savunulmakta 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¤ini 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 mekanizmaya kesinlikle rastlanmam›ﬂt›r. Ne mutasyonun ne de do¤al seleksiyonun böyle bir etkisinin olmad›¤› aç›kça ortadad›r. Fosil kay›tlar›ndan, mikrobiyolojiye; genetik biliminden fizik yasalar›na kadar
tüm gerçekler yarat›l›ﬂ gerçe¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bir Kuran ayetinde Yüce Rabbimizin yarat›ﬂ› ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹ﬂte bunlardan kimi karn› üze rinde yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de
dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç
ﬂüphesiz Allah, her ﬂeye güç yetirendir. (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 vard›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 çal›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 paslanmas›na ve kullan›lamaz hale gelmesine sebep olur. Zaman içinde
belki de binlerce y›l alabilecek bir süreçte terk edilen bu araba tü172

müyle da¤›larak parçalanacakt›r. Fakat ayn› araba sürekli kullan›l›rsa, benzin yakar yol al›rsa, sonuçta entropisi daha h›zl› artaca¤›ndan 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 körüklemiﬂtir. Sürekli yeryüzünün sahip oldu¤u enerji kaynaklar› ç›kar›larak
kontrolsüzce yak›lmakta bunun sonucunda dünyan›n entropisi sürekli artmaktad›r. Bu sürekli artan tüketimin sonucunda enerji beraberinde 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›lar›n dünya üzerindeki varl›klar› tehlike alt›ndad›r. Özellikle son y›llarda 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 neredeyse yar›ya yak›n› temiz su kaynaklar›ndan uzakt›r. Ve bu say›
geçen her gün daha da artmaktad›r. Ölçüsüz enerji tüketimi ve bunun sonucu ortaya ç›kan at›klar yeryüzündeki çevreyi ve su kaynaklar›n› kirletmektedir.
‹kinci temel sorun ise, dünya ikliminin bozulmas›d›r. Yine sürekli fosil yak›t tüketimi ve bunun sonucu olarak ortaya ç›kan karbon gazlar› dünya atmosferini de¤iﬂtirmekte, sera etkisi gibi sonuçlarla iklimleri etkilemektedir. Bu de¤iﬂiklik sonucunda dünyan›n s›cakl›¤› her geçen gün daha da artmaktad›r. Is›n›n etkisiyle kutuplardaki buzullar erimekte ve deniz seviyesi artmaktad›r. Bu ›s› de¤iﬂikli¤inin ilk etkileri canl›lar üzerinde rahatl›kla gözlemlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Birçok canl› türünün nesli ﬂimdiden tehlike alt›ndad›r. ‹klimlerde 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 açl›k tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
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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 tabakas› üzerinde son derece olumsuz etkileri olmaktad›r. Yeryüzünü Güneﬂ’ten gelebilecek zararl› ›ﬂ›nlardan koruyan ozon tabakas›, bu gazlar›n etkisiyle özellikle güney yar›mkürede son derece 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 sorunlard›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 dünyan›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 entropi art›ﬂ› insanlar›n yeryüzünde daha fazla yaﬂamalar›na izin vermeyecektir.
En son 2002 y›l›n›n Eylül ay›nda Güney Afrika’da birçok ülkenin 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 kontrolsüz tüketilmesi, bu enerjinin kullan›lmas›yla ortaya ç›kan at›klar nedeniyle bozulmaktad›r. ‹nsanlar›n daha rahat yaﬂamalar›n› amaçlayan üretim, kontrolsüz ve s›n›rs›zca gerçekleﬂtirildi¤i için sonuçta
tüm insanl›¤› tehdit etmektedir. Bu tehditten kaç›nmak için yap›lmas› gereken, var olan düzeni koruyacak, do¤a ve do¤an›n dengelerine uygun bir yaﬂam tarz›n›n benimsenmesidir.
Tüm insanl›¤›n gelecekte muhtemelen yaﬂayacaklar› bu tehlikeye karﬂ›, günümüzden yaklaﬂ›k 14 as›r önce Allah gönderdi¤i kitab›nda uyarmaktad›r. Bir ayette ﬂöyle buyrulmaktad›r:
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Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizan› koydu. Sak›n mizanda
“haks›zl›k ve taﬂk›nl›k yapmay›n.” (Rahman Suresi, 7–8)

Dünya kaynaklar›n›n ve yeryüzündeki yaﬂam›n mutlaka bir sonu 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 düzende bir taﬂk›nl›k yap›lmamas›yla olabilir.

Entropi ve ‹nsan
Evren’de var olan her varl›k gibi insan da entropinin etkisi alt›ndad›r. ‹nsan›n varl›¤›n› sürdürmek için enerji tüketmesi gerekmektedir. 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, bunlar›n belirginli¤i orta yaﬂlardan itibaren gözükür.
20’li yaﬂlara kadar insan bedeni sa¤l›kl› dönemini yaﬂarken art›k bu özelli¤ini 30’lu yaﬂlar›n sonunda kaybetmeye baﬂlar.40’l› yaﬂlarda 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 birlikte kad›nlarda üreme özelli¤i sonlan›r. Kad›nlarda ve erkeklerde ciltte 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 boyu biriken hasarlar art›k belirgin hale gelirken hareket etme yetene¤i s›n›rlanmaya baﬂlar. Kemiklerde meydana gelen zay›flamayla beraber, yaﬂanabilecek muhtemel k›r›klar sa¤l›k aç›s›ndan önemli bir
tehlike haline gelir. Bununla beraber ﬂeker ve kalp gibi rahats›zl›klar›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 sorunlar› art›k belirgin ﬂekilde kendini göstermektedir. Terleme azalm›ﬂ cilt
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kurumuﬂ ve tamamen k›r›ﬂ›kl›klarla kaplanm›ﬂt›r. Görme iﬂitme kayb› art›k çok fazla belirginleﬂmiﬂtir. Kanser, Alzheimer gibi hastal›klar 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 entropinin bir sonucudur. Bir Kuran ayetinde insan hayat›n›n bu gerçe¤i
ﬂöyle bildirilmektedir:
Ey insanlar, e¤er diriliﬂten yana bir kuﬂku içindeyseniz, gerçek
ﬂu ki, biz sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra
bir alak’tan (embriyo), sonra yarat›l›ﬂ biçimi belli belirsiz bir çi¤ nem lik et parças›ndan; size (kudretimizi) aç›kça göstermek için.
Diledi¤imizi, ad› konulmuﬂ bir süreye kadar rahimlerde tutuyo ruz. Sonra sizi bebek olarak ç›kar›yoruz, sonra da erginlik ça¤› na eriﬂmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kiminizin hayat›na
son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiçbir ﬂey bilmeme
durumuna gelmesi için ömrün en aﬂa¤› ucuna (yaﬂl›l›¤a) geri
çevrilmektedir. (Hac Suresi, 5)

176

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 yak›ndan anl›yoruz’” diyerek tamamlam›ﬂt›.
DNA’n›n yap›s› tüm bilim adamlar›n› hayrete düﬂürmüﬂtü. Fakat bu yap›n›n ötesinde insanlar› hayrete düﬂüren as›l nokta Clinton’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 oluﬂmaktad›r. Proteinler ise aminoasit denilen moleküllerin belli ﬂekillerde
bir araya gelmelerinden oluﬂurlar.. Do¤ada bulunan 200 farkl› aminoasidin içinden sadece 20 tanesi proteinlerde bulunmaktad›r. ‹nsanlar›n varl›¤›n› sürdürebilmesi için de bu aminoasitlerden oluﬂan
proteinlerin hücrelerde sürekli üretilmesi gerekmektedir. E¤er bunlar üretilmezse ne hücreler kendilerini ço¤altabilir ne de varl›klar›n›
sürdürebilir.
Hücrelerin çekirdeklerinde bulunan DNA’lar da bu proteinlerin ne ﬂekilde üretileceklerini gösteren bilgilerin sakland›¤› birer bilgi 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 sa177
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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 geçmesi gerekmektedir. DNA’daki bilginin kitap haline getirildi¤ini varsayd›¤›m›zda ise, bu kitaplar› üst üste koydu¤umuz takdirde, kitaplar›n yüksekli¤i 70 metreye eriﬂecektir.
DNA, kromozom ad› verilen 23 çift özel bölümden oluﬂmaktad›r. E¤er DNA’y› her biri ortalama yaklaﬂ›k 46 bin sayfadan oluﬂan 23 ciltlik bir dev ansiklopedi setine benzetirsek, her cildi de
kromozoma benzetebiliriz. Kromozomlar ise genlerden oluﬂmaktad›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› zamanda her insan proteininin de baﬂ›nda bulunan metionin aminoasidini kodlayan üçlü grup bulunmaktad›r. Genin sonunda ise
proteinin bitti¤ini belirten özel bir üçlü grup bulunmaktad›r. Bunu 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 küçük 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›rlatmak istiyoruz.
ﬁimdi bu noktada durup düﬂünelim. ‹ki metre uzunlu¤unda olmas›na ra¤men özel olarak paketlenerek hücre çekirde¤ine s›¤d›r›lm›ﬂ DNA kendi kendine oluﬂabilir mi? Böyle bir iplikçikte 1 milyon ansiklopedi 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 ﬂe178

kilde yerleﬂtirmiﬂ oldu¤u düﬂüncesiyken, DNA’da böyle bir yap›n›n,
böyle bir bilginin ve gramer kurallar›n›n kendili¤inden meydana geldi¤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:
Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara gös terece¤iz; öyle ki, ﬂüphesiz onun hak oldu¤u kendilerine aç›k ça belli olsun. Her ﬂeyin üzerinde Rabbinin ﬂahit olmas› yetmez
mi? (Fussilet Suresi, 53)

Sahip oldu¤umuz bedenimiz, onu oluﬂturan sistemler, onu
oluﬂturan organlar, onu oluﬂturan dokular ve onu oluﬂturan hücrelerin herbiri bizim nefislerimizde Rabbimizin gösterdi¤i ayetlerindendir. Onun tüm yüceli¤i karﬂ›s›nda bize düﬂen ise sadece Rabbimize yönelmemizdir.
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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 dokunarak hissederiz. Fakat bizim alg›lar›m›z sadece duyu organlar›nda bitmez. Asl›na duyu organlar› bizim d›ﬂ dünyay› tan›mlamam›z için gerekli fakat yeterli de¤ildir. Bunu bir örnekle inceleyerek anlamaya çal›ﬂal›m. Bir buluta bakt›¤›m›zda onun beyaz oldu¤unu görürüz. Bu görme iﬂleminin ilk baﬂlad›¤› yer bizim gözlerimizdir. Görme iﬂlemi gözde baﬂlar ama burada bitmez. Buluttan bize ulaﬂan ›ﬂ›k fotonlar› bulutun rengi ile ilgili bilgiyi bize taﬂ›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 gelir. 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 fotonunun ve gözün iﬂi bitmiﬂtir. Bundan sonra görmenin oluﬂabilmesi için baﬂka iﬂlemlerden geçilmesi gerekir. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda göz sadece bir dönüﬂtürücü konumundad›r. Göz kendisine gelen fotonlar› özelli¤ine göre de¤iﬂik ﬂekillerde ›ﬂ›k fotonlar›na dönüﬂtürür. Örne¤in farkl› renkler veya farkl› parlakl›klara
göre farkl› uyar›lar oluﬂur. Oysa görmenin gerçekleﬂmesi için daha 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 karmaﬂ›k bir iﬂlem olan görmenin mekanizmas›n› kabaca böyle özetleyebiliriz. 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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Nas›l olur da beyin kendisine gelen uyar›n›n beyaz renk oldu¤unu anlar. Çünkü beynin görme merkezine ulaﬂan ›ﬂ›k de¤il sadece bir elektrik uyar›s›d›r.
Beyin bu uyar›n›n karﬂ›l›¤›n›n beyaz oldu¤unu ve öyle yorumlanmas› gerekti¤ini bilir. Çünkü beyin bu ﬂekilde yorumlayacak ﬂekilde 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 beyaz renk görüntüsü insan beyninde oluﬂur. Bunu en basit ﬂekliyle
bilgisayara benzetebiliriz. Bilgisayarda tuﬂlara basarak yaz›lar yazabiliriz. Örne¤in ‘a’ harfine bast›¤›m›zda ekranda ‘a’ harfinin yaz›s›n›
görürüz. Oysa tuﬂa bast›¤›m›zda klavyeden bilgisayara giden sadece bir elektrik uyar›s›d›r. Bilgisayar bu elektrik uyar›s›n› yorumlar ve
bunun ‘a’ oldu¤unu anlayarak ekranda bu harfi gösterir. Bilgisayar›n bu iﬂlemi yaparken kendisine ulaﬂan bu uyar›lar› yorumlayacak
bir programa ihtiyac› vard›r. Yaz› yazma program› olmasa, biz klavyedeki 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 yorumlan›p alg›lan›r. Yani bizim beyaz rengi görebilmemiz için bu rengin 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 yerde 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 tepki verir. Ya da etraf›ndaki nesneleri görüp onlara tepki gösterir. ‹nsanda 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 yarat›lmas›ndan beri insanlarda vard›r.
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‹nsana bu ilk bilginin ö¤retilmesiyle ilgili Kuran’da Hz. Âdem
k›ssas›nda ﬂöyle söz edilmektedir.
Hani Rabbin, Meleklere: “Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edece¤im” demiﬂti. Onlar da: “Biz seni ﬂükrünle yüceltir
ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk ç›karacak ve
kanlar ak›tacak birini mi var edeceksin?” dediler. (Allah:) “ﬁüp hesiz sizin bilmedi¤inizi ben bilirim” dedi.
Ve Âdem’e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere yö neltip: “E¤er do¤ru sözlüyseniz, bunlar› bana isimleriyle haber
verin” dedi.
Dediler ki: “Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baﬂka bizim hiçbir
bilgimiz yok. Gerçekten sen, her ﬂeyi bilen, hüküm ve hikmet
sahibi olans›n.”
(Allah:) “Ey Âdem, bunlar› onlara isimleriyle haber ver” dedi.
O, bunlar› onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: “Size de medim mi, göklerin ve yerin gayb›n› gerçekten ben bilirim, gizli tuttuklar›n›z› ve aç›¤a vurduklar›n›z› da ben bilirim.” (Bakara
Suresi, 30–33)

Bu ayetlerde görüldü¤ü gibi Hz. Âdem’e ilk isimleri yani kavramlar›n bilgisini ö¤reten Allah olmuﬂtur. Rabbimizin bize bu kavramlar› ö¤retmesi sayesinde etraf›m›zdaki dünyay› alg›lar, kavrar ve
tan›r›z. E¤er bizim beynimizde bu bilgi bulunmasayd›, çevremizdeki nesneleri görmemiz ve tan›mam›z imkâns›z olurdu.
Bu yönüyle düﬂünüldü¤ünde alg›lad›¤›m›z her ﬂey yüce Rabbimizin 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 buyrulmaktad›r:
Dediler ki: “Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baﬂka bizim hiçbir
bilgimiz yok. Gerçekten sen, her ﬂeyi bilen, hüküm ve hikmet
sahibi olans›n.” (Bakara Suresi, 32)
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YANILMI IM TANRI VARMI !
Ünlü ‹ngiliz felsefeci Antony Flew’un 2004 y›l›nda Tanr› inanc› konusundaki 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” baﬂl›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. Böyle 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 nedeniyle olmad›. Son yirmi y›ld›r, bütün düﬂünce çevrem hareket halindeydi sürekli. Bu da do¤a ile ilgili kan›tlar› sürekli olarak de¤erlendirmemin bir sonucuydu. Sonunda bir Tanr›’n›n var oldu183

¤unu kabul etti¤imde, bu bir paradigma de¤iﬂimi de¤ildi, Çünkü Republic adl› eserinde Platon’un Socrates için yazd›¤› gibi
benim paradigman hala ayn› yerde: “‹ddian›n götürdü¤ü yere
gitmeliyiz.” (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 90)

Baﬂka bir yerde ise Flew Tanr› düﬂüncesine ulaﬂmas›ndaki nedeni
ﬂöyle aç›kl›yor:
Tanr›’y› keﬂfimin, do¤aüstü fenomenden hiç bahsetmeden tamamen do¤al bir düzeyde geliﬂti¤ini alt›n› çizmeliyim. Geleneksel 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› keﬂfediﬂim inanc›n de¤il, muhakemenin bir yolculu¤udur. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 93)

Flew’un vard›¤› bu sonuç akl›n, düﬂüncenin bir sonucuydu. Metafizik 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› destekleyecek nedenlerimi masaya dizme s›ram geldi. Art›k evrenin
sonsuz bir zekâ taraf›ndan var edildi¤ine inan›yorum. Bu evrenin karmaﬂ›k kanunlar›n›n bilim adamlar›n›n Tanr›’n›n zihni dedikleri ﬂeyi ortaya koydu¤una inan›yorum. Hayat›n ve ço¤alman›n ilahi bir kaynaktan baﬂlad›¤›na inan›yorum.
Yar›m yüzy›ldan fazla bir süre boyunca ateizmi aç›klay›p savunduktan sonra neden buna inan›yorum? Bunu k›saca ﬂöyle cevap verebilirim: modern bilimin ortaya ç›kard›¤› dünya
resmi, benim gördü¤üm ﬂekliyle böyle. Bilim do¤an›n Tanr›’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 yönelik hareket eden varl›k boyutu. Üçüncüsü ise do¤an›n varl›¤›. Ancak bana rehberlik eden sadece bilim olmad›. Klasik
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felsefi iddialar›n yeniden incelenmesi de bana yard›mc› oldu.
(Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 90)

Do¤adan var olan kanunlar sadece Flew’u etkilemedi. Einstein da
“Evrende en anlaﬂ›lmaz ﬂey, onun anlaﬂ›labilir olmas›d›r” diyerek bu düzen hakk›ndaki düﬂüncesi ifade etmiﬂtir. Do¤a kanunlar› hakk›ndaki görüﬂünü Flew ﬂöyle ifade ediyor:
(…) Bir zamanlar bu tasar›m argüman›n› sert bir ﬂekilde eleﬂtirmiﬂ olsam da art›k ﬂunu anlad›m ki; bu argüman do¤ru bir ﬂekilde formüle edildi¤inde Tanr›’n›n varl›¤›na iliﬂkin inand›r›c› bir
ifade teﬂkil etmektedir. Bu görüﬂe varmamda özellikle iki alandaki 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… (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 96)

Kanun Varsa Bir Kanun Koyucu vard›r.
Evrenin her noktas›nda do¤a kanunlar› geçerlidir. Gezegenler kütleler aras› çekim kanununa göre hareket ederler. Y›ld›zlarda Atomlar belli kanunlar içinde reaksiyona girerler. Gemiler suyun kald›rma kanunlar›na göre yüzerler. Damarlar›m›zda akan kan ak›ﬂkanlar mekani¤i kanunlar›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 Foster 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›klanabilece¤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? Barrow (Templeton ödülü alan bir felsefeci), tüm düzenin tek ciddi kayna¤›n›n teistik seçenek oldu¤unu, böylece” dünyadaki
düzenleri sa¤layarak kanunlar› yaratan Tanr›- teistlerin inand›klar› Tanr›- oldu¤u sonucuna rahatl›kla varabilece¤imizi” iddia
ediyor ve kanunlar›n varl›¤›n› inkâr etseniz bile, “düzenleri Tanr›’n›n arac›l›¤›na baﬂvurarak aç›klamak için güçlü gerekçeler
vard›r.” diyor. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 106-107)
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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. Öncelikle, belirli kanunlar› ve de¤iﬂmezleri oldu¤u bir evrende yaﬂad›¤›m›z ve bunlar›n baz›lar›n›n farkl› olmas› durumunda yaﬂam›n mümkün olamayaca¤› inkâr edilemez bir gerçekliktir. ‹kinci olarak, mevcut kanunlar ile de¤iﬂmelerin yaﬂam›n devam etmesini sa¤l›yor olmas› gerçe¤i yaﬂam›n kayna¤› sorunun cevab›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 kanunlar› bulunan birden fazla evren olabilmesinin mant›ken olas› oldu¤u gerçe¤i, bu tür evrenlerin gerçekten var oldu¤unu
göstermez. ﬁu an için birden fazla evren olu¤u görüﬂünü destekleyecek herhangi bir kan›t yoktur. Bu hala spekülatif bir fikir
olarak kalmaya devam edecektir. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A.
Flew, sf. 114)

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 alternatifini pek faydal› bulmam›ﬂt›m. Birden fazla evren oldu¤u yönündeki varsay›m›n tam anlam›yla iﬂe yaramaz bir alternatif oldu¤u iddia ediyorum. Bir evrenin varl›¤› bir aç›klama gerektiriyorsa birden fazla evrenin varl›¤› çok daha büyük bir aç›lama
gerektirir; Bu evrenlerin toplam say›s› sorunu daha da büyütmektedir. 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¤iﬂtiren ö¤rencinin durumuna benzemektedir. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr›
Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 129)

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›kmas›ndan sonra tümüyle de¤iﬂtirdi¤ini kitab›nda ifade etmektedir.
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Bir yarat›c›n›n varl›¤›n› ortaya koyan en önemli kan›tlardan bir tanesidir DNA. Sahip oldu¤u kodlama sistemi ve onun kullan›m›, araﬂt›rmac›lar› hayran b›rakmaktad›r. Flew DNA’n›n sahip oldu¤u bu kompleks yap›y› ﬂöyle ifade etmektedir:
(…) Yaﬂam›n kayna¤›n›n bir üçüncü felsefi boyut ise bütün yaﬂam biçimlerinin temel unsurlar›ndan biri olan kodlama ve bilgi iﬂlemenin kayna¤› ile iliﬂkilidir. Hücre hakk›nda ﬂu anda bildiklerimizi çevreleyen bol miktarda güzel anlat›m oldu¤u belirten matematikçi David Berlinski bu boyutu gayet güzel tan›mlamaktad›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 proteinleri oluﬂtururlar. Hücre asl›nda birbirinden farkl› iki bilgi yöntemi ve kimyasal faaliyet yap›s›, evrensel genetik kod taraf›ndan koordine edilir. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 120)

Canl› Hücresindeki bu kodlama üzerinde detayl› bir ﬂekilde durduktan 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› belirtmektedir. “Fakat yaﬂam, yaln›zca karmaﬂ›k kimyasal tepkimelerden ibaret de¤ildir. Hücre bile kendi baﬂ›na bir bilgi depolama, iﬂleme ve kopyalama sistemidir. Öncelikle bu bilginin kayna¤›n› ve
bilgi iﬂleme mekanizmas›n›n nas›l var oldu¤unu aç›klamam›z gerekmektedir.” (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 122)

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 üreme187

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 edebilmiﬂtir. 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 yapabilecek yegâne tatmin edici aç›klama sonsuz zekâya sahip bir akl›n
varl›¤›d›r. (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 123-124)

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. (Yan›lm›ﬂ›m
Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 96)
Hawking kendisiyle daha sonra yap›lan röportajlarda bu konu
hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂti: “ En büyük kan›t evrendeki düzendir. Evren hakk›nda daha fazla ﬂey keﬂfettikçe evrenin mant›kl›
kanunlarca yöneltilmekte oldu¤una dair daha fazla ﬂey keﬂfederiz. Ve akl›m›zda hala ﬂu soru olur: Evren var olma nedeni nedir? ‹sterseniz Tanr›’y› bu denklemin cevab› olarak tan›mlayabilirsiniz.” (Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 97)

Tümevar›msal Argüman
Flew’un bir yarat›c›ya götüren serüvenindeki köﬂe taﬂlar›ndan bir
tanesi de ak›l yürütmeleridir. Richard Swinburne’nin kozmolojik argüman› 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 uzanan argüman görüﬂünün temel aç›dan do¤ru gördü¤ünün fark›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.”
(Yan›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 135)

Bilim Adamlar› Bir Yarat›c›y› ‹ﬂaret Ediyor
Flew kitab›nda ay›rd›¤› bir bölümde ünlü bilim adamlar›n›n da bir yarat›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 düzenlerin matematiksel olarak kesin, evrensel ve “birbirine ba¤l›” olmas›d›r. Einstein bunlara “somut mant›k” diyordu. Bizim
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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 görüﬂlerine yer verdikten sonra ateistlerin düﬂüncelerindeki mant›k hatas›n› ﬂöyle
ortaya koyuyor.
Modern bilimin belki de en etkili ça¤daﬂ yorumcusu Paul Davies, “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 ateistlere bir soru sorarken ayn› zamanda da bir tespitte bulunmuﬂ oluyor:
ﬁimdi ateist olmayan insanlara genellikle, bilimsel zihniyete sahip dogmatik ateistlerin “Yine de bir Tanr› olabilir” ifadesini kabul etmeleri için yeterli oldu¤unu kabul edecekleri bir nedene
dair akla gelecek bir kan›t yokmuﬂ gibi geliyor. Bu nedenle eski ateist arkadaﬂlar›ma ﬂu temel soruyu soruyorum: “En az›n189

dan üstün bir zihnin varl›¤›n› düﬂünmeniz için bir neden oluﬂturmak üzere ne olmas› ya da ne olmuﬂ olmas› gerekir?” (Ya n›lm›ﬂ›m Tanr› Varm›ﬂ, A. Flew, sf. 135)

Bu soru ateistlerin kendileri sormas› gereken önemli bir sorudur.
Acaba bir yarat›c› düﬂüncesine tümüyle kapal›lar m›? E¤er kapal› de¤illerse, evrende var olan ve ortaya konan bu delilere nas›l görmezlikten gelebiliyorlar. 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, inançs›zl›ktan inanca giden yolculu¤unu ve bunun nedenlerini tatmin edici delillerle 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› gereken bir kitap oldu¤unu da özellikle belirtmek istiyorum.
Bilime ra¤men de¤il, bilimin gösterdi¤i yöne, bir Tanr› inanc›na yönelen 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 düﬂünüyorum.

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 ald›. Yurt d›ﬂ›nda oldu¤u gibi bu kitap ülkemizde de birçok bask› yapt›. Dinlere getirilmiﬂ ciddi bir eleﬂtiri olarak lanse edildi.Daha önceki kitaplar›nda a¤›rl›kl› olarak Evrim Teorisi’nin savunmas›n› seçen yazar, bu defa dinleri eleﬂtirmeyi seçti..
Yazar Kitapta özetle Tanr›’n›n olmad›¤› ve sosyal yaﬂam içinde insanlar›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 esinlenerek, bir hayal Kurmuﬂ. Bu hayalini Dawkins ﬂöyle ifade ediyor:
John Lennon ile birlikte dinin olmad›¤› bir dünya hayal edin. ‹ntihar bombac›lar›n›n, 11 Eylül’ün, 7 Temmuz’un, Haçl› seferlerinin, cad› avlar›n›n, Barut Komplosunun, Hintlilerin ve Pakistanl›lar›n ayr›lmalar›n›n, ‹srail- Filistin savaﬂlar›n›n, S›rp-H›rvatMüslüman katliamlar›n›n, “‹sa katilleri” yak›ﬂt›rmas›yla Yahudilere yap›lan eziyetlerin, Kuzey ‹rlanda sorunlar›n›n, “namus cinayetlerinin”, saf insanlar›n paralar›n› ellerinden alarak onlar›
soyup so¤ana çeviren parlak tak›m elbiseli kabar›k saçl› televanjelistlerin olmad›¤›n› hayal edin. (Richard Dawkins, Tanr› Yan›l g›s›, Aral›k 2007, 4.bask›, Kuzey Yay›nlar›, sf. 10)
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Bu listeyi uzatan Dawkins dinin olmad›¤› bir dünya hayal edildi¤inde 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›ltmaya 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› gibi, 2. Dünya Savaﬂ›n›n da motivasyon kayna¤› kesinlikle din olmad›. Aksine bu savaﬂlara liderlik eden kiﬂilerin dindar de¤il din karﬂ›t› olan Hitler
gibi, Stalin gibi, Musolini gibi liderlerin ç›kartt›¤› ve komünizm, Faﬂizm gibi ideolojilerin neden oldu¤u savaﬂlard›r. Sadece bu savaﬂta k›ta Avrupa’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 kapatmaya 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 gerek Stalin olsun, Sosyal Darwinzmi kendisine bilimsel temel alarak ideolojilerini 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 olacaklard›. Bunun için Alman bombalar› alt›nda ölen insanlar do¤al seleksiyonun bir sonucuydu ve güçlü olmad›klar› için yaﬂamay› hak etmiyorlard›. Yine Stalin gibi komünist liderler milyonlarca insan› ölüme gönderirken kendisini bir ateist olarak hakl› görüyordu.
Her düﬂünce oldu¤u gibi Din de bir motivasyon arac› olarak kullan›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
192

kaç Müslüman tasvip etmektedir? Bir insan› kurtarman›n dünyalar› kurtarmakla eﬂ de¤er oldu¤unu söyleyen Kuran ayetlerine göre böyle bir eylem, dini aç›dan kabul edilebilir mi?
Bu tarz eylemler onlarca y›ld›r ‹slam dünyas›na yap›lan sald›r› ve sömürüye 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. Bunlar dinin yanl›ﬂ bir ﬂekilde motivasyon arac› olarak siyasi hedefler do¤rultusunda kullan›lmas›d›r.
‹nsanlar hata yaparlar, dine inand›¤›n› söyleyen insanlar da hata yaparlar. 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 medeniyet 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. Kuran’a göre yeryüzünü ve tüm canl›lar› yaratan Allah’t›r. Buna Müslümanlar 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 evreni 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 süreçlerden 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›¤› kanunlar ile canl›l›k evrimsel bir süreç geçirmiﬂ olabilir. Yarat›l›ﬂ›n nas›l oldu193

¤unu söyleyecek olan bilimdir. Bunun aksine bir bilgi Kuran’da bulunmamaktad›r.
Bir Müslüman olarak benim evrim teorisine olan eleﬂtirim dini kaynakl› de¤il, bilimsel kayg›lardan dolay›d›r. Bunu belirttikten sonra Dawkins’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 anlat›r. Fakat durum bu kadar basit de¤ildir.
Evrim teorisi aç›s›ndan cevaplanmas› en zor olan soru herhalde yeryüzündeki 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 okuyuculara 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 araﬂt›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 gerçekleﬂtirdiklerini 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. (age, sayfa 133)

Yaﬂam›n nas›l olup da meydana geldi¤i konusunu 21. yüzy›lda bilimi için hala bilinmezdir. Evrimciler bunu bir ön kabulle olmuﬂ gibi gösterirler. Bunun fark›nda olan Dawkins canl›l›¤›n oluﬂumu konusunda bir
geliﬂmenin de olmas›n›n çok düﬂük bir ihtimal oldu¤unu ifade etmektedir. Fakat cümlenin sonunda bunun bir kere gerçekleﬂti¤ini de vurgulamaktan 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 koy194

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. Böyle 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 ortaya 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 yap›lar kademe bir evrimle oluﬂamaz. Bu “‹ndirgenemez Komplekslik” kavram›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›kart›rsan›z, kapan bir iﬂe yaramaz. Bunun gibi canl›l›kta da benzer mekanizmalar gözlemlenmektedir.
Bu kavram ilk defa ABD’li bir mikrobiyolog olan Micheal Behe taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r. Kaleme ald›¤› Darwin’in Kara Kutusu isimli kitab›nda da bu konuyu iﬂleyen Behe, gözün yap›s›, bakteri kamç›s› ve kan›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 birinin ç›kart›lmas› e¤er tüm birimin iﬂlemesini engelliyorsa, bu bi195

rimin indirgenemez komplekslik oldu¤unu gösterir. Bunun
hem göz, hem de kanatlar için bariz bir durum oldu¤u düﬂünülür. Ancak bu san›lar› dikkatlice gözden geçirmeye vakit tan›d›¤›m›zda yanl›ﬂl›¤› hemen fark ederiz. Göz lensi ameliyatla ç›kart›lm›ﬂ bir katarakt hastas› gözlükleri olmadan net göremez ancak 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 belirli bir yükseklikten düﬂüﬂünüzü hafifleterek hayat›n›z› kurtarabilir. … Yüzde 1 den yüzde 100’e kadar olan her bir kanat kendine özgü bir yumuﬂak düﬂüﬂ avantaj› sa¤lamal›d›r.
(…) Böylece gözlerin ve kanatlar›n kesinlikle indirgenemez karmaﬂ›kl›k olmad›¤›n› gördük; ancak bu ayr›nt›l› örneklerden kazanmam›z gereken genel ibrettir. (age, sf. 120/121)

Her ne kadar Dawkins “Böylece gözlerin ve kanatlar›n kesinlikle indirgenemez 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, retina, beyne giden görme sinirleri ya da beyindeki görme merkezini ç›kartarak ayn› iddias›n› niye s›namamaktad›r.
Bunun sebebi ortadad›r. Yukar›da sayd›¤›m organellerden herhangi birisini ç›kartt›¤›n›zda göz hiçbir iﬂe yaramaz. Göz göremez. Dolay›s›yla bu organellerin zaman içinde geliﬂerek gözü oluﬂturdu¤u düﬂüncesi
dayanaks›z kalm›ﬂ olur. Aksine bu organellerin gözden ç›kar›ld›¤›nda görme iﬂleminin son bulmas›, gözün indirgenemez kompleksli¤e sahip bir organ oldu¤u, dolay›s› ile bir tasar›m ürün oldu¤unu bize gösterir.
Göz gibi di¤er tüm organlarda da tasar›m örnekleri mevcuttur. Sadece 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. Dawkins kanad› oluﬂturan tüycüklerin sahip oldu¤u kancal› sistemin yap›s›n›
atlayarak sadece kanat boyutundaki kademeli de¤iﬂimi aç›klamaya çal›ﬂmaktad›r. Tek bir tüyün sahip oldu¤u yap› ve tüyü oluﬂturan parçac›klar
da onun indirgenemez kompleksli¤e sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›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 maka196

leleri mevcuttur. www.discoveryinstitute.com adresinden ‹ngilizce makaleler bulunabilir.
Tüyün yap›s›ndaki tasar›m› geçsek bile Dawkins’in aç›klamaya çal›ﬂt›¤› 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› nas›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 engellenirken bir fayda sa¤lasa da, ön ayaklar›n› kaybetti¤i için h›zl› hareket edemeyecektir. Böylece ne düﬂmanlar›ndan eskiye göre kaçabilir, ne de avlar›n› eskisi gibi yakalayabilir. Bu onun için yar›m kanat›n getirdi¤i avantaja 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 konusunda 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 çekirde¤i içinde var olan bilginin de evrim için ikinci büyük açmaz› oluﬂturmaktad›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 özellikle en saçma buldu¤um, “dua” üzerine yazd›¤› bölüme de¤inmek istiyorum.
Dawkins duan›n bir anlam› olmad›¤› dolay›s›yla bir Tanr›’n›n olmad›¤› 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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Bu deneyin kitaba uygun olabilmesi için double- blinded prosedürüne uyulmas› gerekir ve bu kurala kat› biçimde uyulmuﬂtur. Tam anlam›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 hastalara dua edilece¤ini ya da hangilerinin kontrol üyesi oldu¤u bilinmez.
Ancak deneysel duay› edenlerin her kim için dua ederlerse isimlerini bilmeleri 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 sayede 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›ﬂt›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, varl›¤›ndan bile emin olmad›¤›n›z, sadece ad›n› bildi¤iniz bir kiﬂiye dua edeceksiniz, sonra bunun etkili olup olmad›¤›n› gözlemleyeceksiniz. Dinin dua tan›m› zaten bu de¤ildir.
Kuran’da duay› Allah Kuran’da ﬂöyle aç›klar: “Rabbinize yalvara
yalvara ve için için dua edin. ﬁüphesiz O, haddi aﬂanlar› sevmez.” (Araf
Suresi, 55), “Ya da s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi’ne dua etti¤i za man icabet eden…” (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 ölçülebilir. Bu grupta olan kiﬂilere dua eden olmamas›na ra¤men bu kiﬂiler hastal›klar›ndan dolay› s›k›nt› çekip içli bir ﬂekilde Allah’a dua etmiﬂ olabilirler. Samimi bir ﬂekilde kendi s›k›nt›s› için Allah’a dua eden, fakat dua edilen grubun içinde olmayan kiﬂiye Allah karﬂ›l›k vermiﬂ olabilir.
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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› olabilir. 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›nda bu konuda yap›lm›ﬂ daha objektif yay›nlanm›ﬂ deneyler vard›r. Bu yay›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 iliﬂkisi” 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 kas›tl› çarp›tmalar mevcuttur. Kitab-› Mukaddeste tahrif edilmiﬂ ve yanl›ﬂ
birçok inanç ve konu ilave edilmiﬂtir. Bunlar› Müslümanlar da kabul etmemektedir. 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 yorum 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. Medine’ye kaçmas› ile baﬂlar. (age, sf. 291)

Tahmin ediyorum Dawkins bu sat›rlarda ifade etmeye çal›ﬂt›¤› düﬂünceleri, Kuran’› okuyarak elde etmemiﬂ, onun hakk›nda okudu¤u yorumlardan 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 yanl›s› ifadeler içerir. ‹slam dini devlet olduktan sonra savaﬂ› teﬂvik etmiﬂtir.
Fakat Kuran ﬂu anda iniﬂ s›ras›na göre düzenlenmemiﬂtir. Dolay›s›yla Mekke döneminde inen ayetlerle Medine döneminde inen ayetlerin s›199

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 yere, ortada hiçbir neden yokken, sadece iﬂgal etmek amaçl› savaﬂ Kuran’a
göre yasakt›r. Ayette savaﬂ›n ölçüsü ﬂöyle bildirilmektedir: “Allah, sizinle
din konusunda savaﬂmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karmayanlara iyi lik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz.
Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever.” (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›lmas›, onlara ﬂiddetle karﬂ›l›k verilmesini tavsiye eden birçok ifadeyi görebilirsiniz. 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› yorumlar› 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 ‹slam 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›ndan kurtulup gerçek ‹slam’› kavrayacaklard›r.
Yine tarih içinde ve günümüzde sadece siyasi ve maddi ç›karlar elde 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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Dolay›s›yla bu sömürü dinden de¤il, dine ra¤men yap›lan bir sömürüdür. 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 iliﬂkili 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. Müslümanlar bu konuda kendilerini sorgulamaktad›r. Uydurma hadislerin ve inan›ﬂlar›n ‹slam dininden temizlenmesi için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Hata her yerde olabilir. Fakat bunun kökenine bakmak gerekir. Burada 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: “De ki: ‘Ey inkar edenler.’ ‘Ben sizin tapt›klar›n›za tapmam.
Benim tapt›¤›ma siz tapacak de¤ilsiniz. Ben de sizin tapt›klar›n›za tapacak de¤ilim. Siz de benim tapt›¤›ma tapacak de¤ilsiniz. Sizin dininiz size,
benim dinim bana.’” (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 Kuran’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 Hindu ve Müslümanlar aras›ndaki dinsel çat›ﬂmalar s›ras›nda katledildi. Öldürülecek topluluklar›n etiketlenmesinde yaln›zca dinsel göstergeler etkendir. Bir bak›ma Hindistan halk›n› dinden
baﬂka bir ﬂey bölemezdi. (age, sf. 245)

Bu da Dawkins’in son derece yanl›ﬂ bir yorumudur. ‹lk önce kendisine ﬂunu sormas› gerekir. Neden bu insanlar yüzlerce y›l farkl› dinden ol201

malar›na ra¤men bir arada yaﬂam›ﬂlard›r? Neden 20. yüzy›la gelindi¤inde 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 sorununda olsun, Hindistan- Pakistan sorununda olsun as›l sorun din de¤ildir.
Dini de¤erler kullan›lmaktad›r. Bu sayede sömürgeci güçler bölge halklar›n› yönetebilmektedir.
Dindarlar kendilerini kulland›rd›klar› için bu konuda suçludurlar. Kendi dini de¤erlerini terk ederek, dine ra¤men bu katliamlara sebep olduklar›
için suçludurlar. Oysa daha önce yüzlerce y›l birlikte yaﬂad›klar› gibi, hayatlar›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 uymayan 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›ﬂmaya 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›lmas› için bir kiﬂi feda edilecektir. Bu senaryo birkaç ﬂekilde de¤iﬂtirilerek sorular tekrarlan›r. Deneyin sonucunda ateistler ile dindar kiﬂiler aras›nda
belirgin bir fark yoktur. ‹ki grup da birbirine yak›n tepkileri göstermektedir. Bu sonucu Dawkins ﬂöyle yorumlamaktad›r:
Hauser ve Singer’in ortak çal›ﬂmas›n›n temel sonucu, bu tür kararlar al›nmas›nda dindar kiﬂiler ve ateistler aras›nda istatistiksel
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belirgin bir fark olmad›¤›d›r. Bu sonuç benim ve di¤er birçok kiﬂinin benimsedi¤i ﬂu görüﬂle uyumlu görünüyor, yani iyi ya da
kötü birisi olmak için Tanr›ya ihtiyaç yoktur. (age, sf. 214)

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 bunu reddetmez aksine Allah’›n insanlar› belli bir f›trat üzerine yaratt›¤›
ayetlerde vurgulanmaktad›r: “Öyleyse sen yüzünü Allah’› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’›n o f›trat›na çevir ki insanlar› bunun üzerine yarat m›ﬂt›r. Allah’›n yarat›ﬂ› için hiçbir de¤iﬂtirme yoktur. ‹ﬂte dimdik ayakta
duran din (budur). Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler.” (Rum Suresi, 30)
Yani insanlar›n do¤uﬂtan belli de¤erlere sahip olmas›, örne¤in baﬂka 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 ateizme göre mi sorular› cevapland›rm›ﬂt›r? Yoksa toplumdan ö¤renilen örfün etkisinde kalarak m› bu sorular› cevapland›rm›ﬂlard›r? Ki e¤er düﬂünülürse 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 verilebilir? 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 ateist de¤erler midir? Yoksa toplum içinde çocuklu¤undan beri ö¤rendi¤i dini de¤erler midir? Böyle bir iliﬂkiye karﬂ› ç›karken, dini de¤erlerin etkisiyle 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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E¤er dini ortadan kald›r›rsan›z, tüm ahlak› da ortadan kald›rm›ﬂ olursunuz. 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. Kimisi hayatta do¤a kurallar›n›n geçerli olmas› gerekti¤i söyleyecek, do¤al
seleksiyonla güçlü bireylerin ayakta kalmas› ve zay›f bireylerin yok olmas› gerekti¤ini savunacakt›r. Bir birey hayatta kalabilmek için zay›f olan› sömürmesinde ya da ortadan kald›rmas›nda onu engelleyecek hiçbir de¤er
yarg›s› görmeyecektir.
Tabi her ateist böyle düﬂünecektir diye bir kesin hüküm verilemez. T›pk› her ateist hümanist olacak diye bir hüküm verilemeyece¤i gibi. Burada vurgulamak istedi¤im; e¤er dini ortadan kald›r›rsan›z, ahlak› normlar›n da ortadan kalkaca¤›d›r. Bu boﬂlu¤un nas›l ne ﬂekilde dolduraca¤› 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 konusundad›r. Ötenazinin bir hak oldu¤unu düﬂünen Dawkins bunu kabul etmeyen ve karﬂ› ç›kar dindarlar› eleﬂtiri. Onlar›n bu tepkilerinin ölüm korkusu nedeniyle oldu¤unu iddia eder ve konuyu ﬂöyle de¤erlendirir:
Y›llar boyunca edindi¤i deneyimlerle ölümden en çok korkanlar›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 durumdan yola ç›karak, dinin ölüm korkusunda görünürde herhangi bir rahatlat›c› etkisinin olmad›¤›n› öne sürebiliriz. (age,
sf.336)

Dawkins ya dindarlar›n yaﬂama bak›ﬂ›n› yeteri kadar incelememiﬂ,
ya da di¤er bölümlerde yapt›¤› gibi yine yan›ltmada bulunmaktad›r. H›ristiyanl› ve Yahudilikte oldu¤u gibi ‹slam dininde insan›n kendi hayat›na bilinçli olarak son vermesi yasakt›r. Bu nedenle kendini dindar olarak tan›mlayan insanlar aras›nda intihar oran› oldukça düﬂüktür. En zor sa¤l›k du204

rumuna ra¤men, yo¤un ac›lar çekmesine karﬂ›n hayat›na son verme seçene¤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 yapmaktad›r:
Dindar insanlar ölümle karﬂ›laﬂt›klar›nda neden böyle davranmazlar? (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 kokuyorlard›r. (age, sf. 334)

Kitap boyunca Dawkins buna benzer birçok yan›lt›c› yorumlarla konular 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 ahlaktan söz edilemeyece¤ini söyler. Bu yorumlar›ndan sonra Dawkins konuyu 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. (age, sf. 217)

Bu sat›rlardan da yazar kafas›nda var olan önyarg›y› rahatl›kla görülmektedir. Montreal olaylar›n› yapan kiﬂileri ilk baﬂta yarg›layan yazar
bunlar›n dindar oldu¤u hükmüne varm›ﬂt›r. Diyelim ki, bu ﬂehirde yaﬂayan insanlar›n yüzde 80’i H›ristiyan, geri kalan› ise inançs›zsa ve bu olaylar› ç›kartan kiﬂiler inançs›z az›nl›ktan olamaz m›? Bunun olmad›¤›n› gösteren nas›l bir çal›ﬂma var ki, Dawkins bu kesin hükümlere varabilmekte
ve dindarlar› suçlamaktad›r? Ayr›ca diyelim ki; bu kiﬂiler içinde dindar olarak kendisini tan›mlayanlar olabilir. Fakat bunlar›n hareket noktas› dini
de¤erler mi? Yoksa dine ra¤men, dinin eleﬂtirdi¤i bir davran›ﬂta m› bulunmuﬂlar? Belki bu eylemi yapanlar içindeki H›ristiyan oldu¤unu söyleyen kiﬂiler, kendilerini iyi e¤itmedikleri için ve dini de¤erleri tam bilmedik205

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 istenen tablo okuyucuya aktar›larak etki alt›na al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Kitaptan “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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