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YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-
kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, ima-
ni, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n

yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n ge-
çersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤-

lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevril-
mifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun
ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n
kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik
anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül
enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flma-
lar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir.
Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek
tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak
"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-

mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyle-
me niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-
ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle in-

sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-
mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk
etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-
mektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-
tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya,



Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan
Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-
d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arna-
vutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince,
Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhi-
velhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,
yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, in-
celeyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve
ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz
edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi
biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve fel-
sefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savun-
salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür.
Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufl-
lard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayeti-
ne vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhan-
gi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini
sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli
bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla mey-
dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi
olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden
olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik
eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤u-
nu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kana-
atinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-
yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, din-
sizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, in-
sanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha
fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizme-
tin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç
kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle,
21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete,
güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›l-
mas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›-
d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek
çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dola-
y›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir ima-
ni görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.
Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her
kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm
kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri
ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak
flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden
yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n an-
lat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymak-
tad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-
da anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edeme-
mektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gi-
bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek
isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefek-
kür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›-
na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n
tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlat-
mak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okun-
mas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önem-
li sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikle-
ri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip da-
ha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zen-
gin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-
naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilme-
yen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rast-
layamazs›n›z.
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G‹R‹fi

nsanlar Kuran'da göklerin, yerin, da¤lar›n, y›ld›zlar›n,

bitkilerin, tohumlar›n, hayvanlar›n, gece ile gündüzün

meydana geliflinin, kendi do¤umunun, ya¤murun ve ya-

rat›lm›fl daha birçok varl›¤›n üzerinde düflünmeye ve bu

varl›klar› incelemeye ça¤r›lmaktad›rlar. Bunlar› incele-

yen insan ise tüm varl›klarda Allah'›n yarat›fl sanat›n› görecek, böylece

kendisini ve tüm evreni yoktan yaratan Rabbimiz'i tan›yabilecektir. 

Evreni ve içindeki tüm varl›klar› incelemenin ve Allah'›n yarat›fl sana-

t›n› keflfederek insanl›¤a aç›klaman›n yollar›ndan biri ise "bilim"dir. Dola-

y›s›yla din, bilimi Allah'›n yarat›fl›ndaki detaylara ulaflmada bir yol ola-

rak benimser ve bu nedenle bilimi teflvik eder. 

Din, bilimsel araflt›rmalar› teflvik etti¤i gibi, ‹slam dininde var olan ger-

çeklere göre yönlendirilen bilimsel araflt›rmalar da çok h›zl› ve kesin so-

nuçlar getirir. Çünkü din, evrenin ve canl›l›¤›n nas›l var oldu¤u sorusuna

en do¤ru ve en kesin cevab› vermektedir. Dolay›s›yla do¤ru bir noktadan

bafllanarak yap›lan araflt›rmalar, evrenin ve canl›l›¤›n var olufluna ait s›r-

lar› en k›sa sürede, en az emek ve enerji harcayarak aç›¤a ç›karacakt›r. 20.

yüzy›l›n en büyük bilim adamlar›ndan biri olarak kabul edilen Albert

Einstein'›n da söyledi¤i gibi "dinsiz bilim topald›r", yani dinin yol gös-

termedi¤i bilim ilerleme gösteremez, kesin sonuçlara ulaflmas› çok zaman

al›r ve hatta ço¤u zaman sonuç al›nmas› mümkün olmaz.

Bu gerçe¤i göremeyen materyalist ideolojiye sahip bilim adamlar› tara-

f›ndan yönlendirilen bilimsel çal›flmalar›n ise, özellikle son iki yüzy›ld›r,

insanl›¤a ne kadar vakit kaybettirdi¤i, bu yolda yap›lan çal›flmalar›n bü-

yük bir k›sm›n›n heba oldu¤u ve harcanan trilyonlarca liran›n nas›l bofla

gitti¤i gözler önündedir. 

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R
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‹flte bu nedenle, insanlar›n kesin olarak bilmeleri gereken bir gerçek

vard›r: Bilim ancak Allah'›n sonsuz kudretini, evrendeki yarat›l›fl delille-

rini araflt›rma amac›n› benimser ve bu amaç do¤rultusunda çal›fl›rsa do¤-

ru sonuçlara ulaflabilir. Rotas› do¤ru çizilirse, yani do¤ru yönlendirilirse

bilimin gerçek amac›na en k›sa sürede ulaflmas› sa¤lanabilir. 

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mükem-

melli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu ke-

limenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli.

Allah'›n tüm evrende kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz'in

önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki,

yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'›n yaratmak için herhangi bir

'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ayn›

anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'›n, bir fleyin ya

da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için yaln›zca "Ol!" demesi

yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da

hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin ol-

mas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 117)







K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

D‹N B‹L‹M‹ TEfiV‹K EDER

slam dini ak›l ve vicdan dinidir. ‹nsan, akl› ile Allah'›n bil-

dirdi¤i gerçekleri görür ve vicdan›n› kullanarak gördükle-

rinden sonuç ç›kar›r. Örne¤in ak›l ve vicdan sahibi bir in-

san kendisine hiçbir bilgi verilmese bile evrendeki her-

hangi bir varl›¤›n özelliklerini inceledi¤inde bunu üstün bir Ak›l, ‹lim ve

Güç sahibinin yaratt›¤›n› anlar. Veya dünyada yaflam›n meydana gelebil-

mesi için gereken binlerce kofluldan sadece birkaç›n› görmesi bile, dünya-

n›n insanlar›n yaflayabilmeleri için özel olarak yarat›lm›fl bir gezegen ol-

du¤unu anlamas› için yeterlidir. Ak›l ve vicdan sahibi bu insan, dünyan›n

tesadüfen olufltu¤u gibi bir iddian›n ak›l d›fl› oldu¤unu ise kolayl›kla an-

lar. K›sacas› akl›n› ve vicdan›n› kullanarak düflünen her insan Allah'›n

varl›¤›n›n delillerini tüm aç›kl›¤› ile görebilir. Allah bu insanlar hakk›nda

bir ayette flöyle haber vermektedir:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'› zikrederler ve

göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda düflünürler. (Ve derler ki:)

"Rabbimiz, Sen bunu bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ate-

flin azab›ndan koru." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

Bu nedenle Allah, Kuran'da insanlar› çevrelerindeki yarat›l›fl delillerini

düflünmeye ve incelemeye ça¤›r›r. Tüm evrende var olan sistemleri, canl›

ve cans›z varl›klar› inceleyen, gördükleri üzerinde düflünen ve araflt›ran

her insan Allah'›n üstün akl›n›, ilmini ve sonsuz gücünü tan›maya baflla-

yacakt›r. Allah'›n insanlar›, üzerinde düflünmeye ça¤›rd›¤› konulardan

baz›lar› ayetlerde flöyle bildirilmektedir:

12 H a r u n  Y a h y a

‹



Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l bina ettik ve onu

nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok. Yeri de (nas›l) döfleyip-yay-

d›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve onda 'göz al›c› ve iç aç›c›' her

çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen' her

kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. Ve gökten müba-

rek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler

ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmifl tomurcuk

yüklü yüksek hurma a¤açlar› da. (Kaf Suresi, 6-10)

D i n  B i l i m i  T e fl v i k  E d e r
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Düflünen, ak›l ve
vicdan sahibi her

insan için evrende,
üstün bir Yarat›c›
olan Allah'›n varl›¤›-
n›n delilleri aç›kça
görülmektedir. 
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O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›fl

oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; her-

hangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? (Mülk

Suresi, 3)

‹nsan bir baks›n, hangi fleyden yarat›ld›? (Tar›k Suresi, 5)

Bakm›yorlar m› o deveye; nas›l yarat›ld›? Gö¤e, nas›l yükseltildi?

Da¤lara; nas›l oturtulup-kuruldu? Yere; nas›l yay›l›p-döflendi? (Gafli-

ye Suresi, 17-20) 

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi Allah insanlar›, gökyüzü, ya¤-

mur, bitkiler, hayvanlar, do¤um, co¤rafi özellikler gibi konularda araflt›r-

ma ve inceleme yapmaya ça¤›rmaktad›r. Tüm bu varl›klar› incelemenin

ve araflt›rman›n yollar›ndan ise baflta da belirtti¤imiz gibi bilimdir. Bilim-

sel araflt›rmalar sonucunda elde edilen bilgiler insanlara yarat›l›fl›n s›rla-

r›n›, Allah'›n sonsuz ilmini, akl›n› ve gücünü tan›t›r. Ve tarih boyunca in-

O, göklerin ve yerin

yarat›c›s›d›r... 

(fiura Suresi, 11)
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A l b e r t E i n s t ei n

sanl›¤a büyük hizmetler veren bilim adamlar›n›n önemli bir bölümünün

Allah'a inanan dindar kimseler olmas›n›n nedeni de budur; bilimin

Allah'›n kudretini takdir edebilmenin bir yolu olmas›... 

Allah ‹nanc› Bilim Adamlar›na

Büyük Bir fievk ve Heyecan Kazand›r›r

Yukar›da da söz etti¤imiz gibi din, bilimi teflvik eder ve bilimle u¤raflan

ak›l ve vicdan sahibi insanlar Allah'›n varl›¤›n›n delillerine çok yak›ndan

flahit olduklar› için, ayn› zamanda güçlü bir imana da sahip olurlar. Çün-

kü bu insanlar yapt›klar› her incelemede, her yeni buluflta Allah'›n yarat-

t›¤› mükemmel bir sistem, kusursuz bir detay ile karfl›lafl›rlar. 

Örne¤in, gözler üzerinde inceleme yapan bir bilim adam›, yaln›zca in-

san gözündeki kompleks sistemi gördü¤ünde bile bunun asla tesadüfler-

le, aflamal› olarak meydana gelemeyece¤ini anlar. Biraz daha inceledi¤in-

de, gözün oluflumundaki her detay›n mucizevi bir yarat›l›fl› oldu¤una fla-

hit olur. Gözün birbiriyle tam bir uyum içinde çal›flan onlarca ayr› parça-

dan olufltu¤unu görür ve onu yaratm›fl olan Allah'a olan hayranl›¤› kat

kat artar. 

Ayn› flekilde evreni inceleyen bir bilim adam›, kendini bir anda binler-

ce mucizevi dengeyle karfl› karfl›ya bulur. S›n›rlar›n› belirlemenin müm-

kün olmad›¤› uçsuz bucaks›z uzayda yer alan milyarlarca galaksi ve bu

galaksilerdeki milyarlarca y›ld›z›n büyük bir uyum içinde varl›klar›n›

sürdürebilmesi ona büyük bir araflt›rma

flevki verir. 

Bunlardan dolay›, iman sahibi

bir insan bilimsel araflt›rmalar yap-

mak ve evrenin s›rlar›n› ö¤renmek

konusunda, son derece istekli ve ka-

rarl› olur. Ça¤›m›z›n en büyük dehas› ola-

rak kabul edilen Albert Einstein bir yaz›s›n-

da iman eden bilim adamlar›n›n dinden al-

d›klar› bu ateflleyici gücü flöyle dile ge-

tirmifltir:

"Evrenle ilgili dini duygunun bilimsel
araflt›rmalar›n en güçlü ve en soylu

D i n  B i l i m i  T e fl v i k  E d e r
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nedeni oldu¤u kanaatindeyim. fiüphesiz ki bu duyguyu, bilimsel zihniyeti ile
ilk kuranlar en kuvvetli sezmifllerdi. Evrenin yap›s›n›, bilimsel ve ak›lc› bir
flekilde anlamak, insana en derin iman duygusu verir. Y›llarca mesai so-
nunda kavrad›klar› evren anlay›fl›, Kepler ve Newton'a böyle derin duygular
vermifltir.

Bilimsel araflt›rmalar›n yaln›z pratik alan›nda kalanlar, bu konuda her zaman
her yerde yanl›fl aç›klamalara düflmüfllerdir. Ancak hayatlar›n› tamamen bi-
limsel araflt›rmalara vermifl olanlar›nd›r ki, bu sezifl ve ilham, kalplerine dolar
ve ancak bu çapta adamlard›r ki, binbir güçlü¤e ra¤men bu aramalar›na devam
ederler. Onlar bu kuvveti din duygusundan al›rlar. Bir ça¤dafl›m›z pek do¤-
ru olarak flöyle demifltir: Bizim materyalist ça¤›m›zda en derin din duygusu-
nu, pozitif bilim yolunun ilk aray›c›lar› sezmifllerdir."1

Johannes Kepler Yarat›c›'n›n eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle

ilgilendi¤ini söylerken, tarihin en büyük bilim adamlar›ndan biri olan Isa-

ac Newton ise bilimsel araflt›rmalar›n› yapma çabas›n›n ard›ndaki sebebin

Allah'› bulup tan›mak iste¤i oldu¤unu ifade etmifltir. 

Bu sözler dünya tarihinin en önemli bilim adamlar›ndan sadece birka-

ç›na aittir. Bu kifliler ve - ileriki bölümlerde inceleyece¤imiz - bunlar gibi

daha yüzlerce bilim adam› evreni inceleyerek Allah'›n varl›¤›na iman

eden, Allah'›n ihtiflamla yaratt›¤› kanunlardan ve olaylardan etkilenerek,

daha fazlas›n› keflfetme iste¤i duyan kimselerdir.

Görüldü¤ü gibi, Allah'›n evreni nas›l bir yarat›l›flla var etti¤ini görebil-

me iste¤i, tarihte pek çok bilim adam›n›n en büyük motivasyon kayna¤›

olmufltur. Çünkü evrenin ve canl›lar›n yarat›lm›fl olduklar›n› kavrayan bir

insan, ayn› zamanda bu yarat›l›flta bir amaç oldu¤unu da kavrar. Amaç

ise do¤al olarak anlam meydana getirir. Bu anlam› kavrayabilmek, delil-

lerini bulmak, detaylar›n› incelemek iste¤i, bilimsel çal›flmalara büyük bir

güç kazand›racakt›r. Ancak e¤er evrenin ve canl›lar›n yarat›lm›fl oldukla-

r› gerçe¤i reddedilirse, bu anlam da ortadan kalkacakt›r. Örne¤in mater-

yalist felsefeye ve Darwinizm'e inanan bir bilim adam›, evrende hiçbir

amaç olmad›¤›n›, herfleyin kör tesadüflerin ürünü oldu¤unu zannedecek-

tir. Bu durumda evreni ve canl›lar› araflt›rman›n da gerçek bir anlam› kal-

maz. Einstein bu gerçe¤i, "din duygusu ne zaman kaybolsa bilim, ilha-

m› olmayan bir deneycili¤e dönüyor"2 sözüyle özetler.
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Bu durumda, bir bilim adam›n›n hedefleyebilece¤i yegane amaç, yap-

t›¤› bir buluflla ünlü olmak, tarihe geçmek ya da çok para kazanmak ola-

bilir. Bu hedefler ise onu samimiyetten ve bilimsel dürüstlükten ay›rabi-

lir. Örne¤in bilimsel bulgulara dayanarak vard›¤› bir sonucu, bu sonuç bi-

lim dünyas›nda hakim olan yayg›n kan›ya ters düfltü¤ü durumda, ününü

yitirmek, k›nanmak, küçük düflürülmek gibi endiflelerle gizlemek duru-

munda kalabilir. 

Evrim teorisinin uzun bir zamand›r bilim dünyas›nda kabul görmüfl

olmas›, bu samimiyetsizli¤in bir örne¤idir. Gerçekte bilimsel verilerle

yüz yüze kalan çok say›da bilim adam›, evrim teorisinin canl›l›¤› aç›k-

lamaktan çok uzak oldu¤unu görmekte, ama s›rf tepki çekmemek için

bunu ifade etmemektedir. ‹ngiliz fizikçi H. S. Lipson bu konuda flu iti-

raf› yapar:

D i n  B i l i m i  T e fl v i k  E d e r
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Evrende var olan her
varl›k kusursuz bir ta-

sar›ma sahiptir. Örne¤in fi-
zikçi Lipson'›n da belirtti¤i
gibi küçücük bir sinir hüc-
resi elektrik mühendisli¤i
yönünden bir flaheserdir. 

Dendrit

Akson

Myelin 
(‹zolasyon)

Hücre
Gövdesi

Hücre
çekirde¤i
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Canl›lar hakk›nda Darwin'in bildi¤inden çok daha fazlas›n› biliyoruz. Örne-
¤in sinirlerin nas›l çal›flt›¤›n› biliyoruz ve bence her sinir elektrik mühendisli-
¤i yönünden bir flaheserdir. Ve bizim vücudumuzda bunlardan milyarlarcas›
vard›r... Bu durumda benim akl›ma gelen kelime "tasar›m"d›r. Ama bi-
yolog meslektafllar›m bu kelimeden hiç hofllanmamaktad›r.3

Yarat›l›fl› ifade eden "tasar›m" kelimesi, s›rf bu kelimeden hofllan›lma-

d›¤› için bilimsel literatürün d›fl›na at›lmak istenmekte, çok say›da bilim

adam› da bu dogmatik tutuma boyun e¤mektedir. Lipson, bu gerçe¤i flöy-

le aç›klar:

Asl›nda evrim bir anlamda bilimsel bir din haline geldi; hemen hemen bütün
bilim adamlar› bunu kabul etti ve birço¤u onunla uyumlu olmas› için gözlem-
lerini e¤ip bükmeye haz›rlar.4

Bu çarp›k durum, 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren bilim dünyas›na

hakim olmaya bafllayan "dinsiz bilim" aldan›fl›n›n bir sonucudur. Einste-

in'in belirtti¤i gibi "dinsiz bir bilim topald›r"5. Bu yüzden de bu aldan›fl,

hem bilim dünyas›n› yanl›fl hedeflere yönlendirmifl, hem de bu hedeflerin

yanl›fll›¤›n› görmelerine ra¤men kay›ts›z kalan bilim adamlar› ortaya ç›-

karm›flt›r. Bu iki etkiden birincisini ilerleyen sayfalarda detayl› olarak

inceleyece¤iz. 

‹man Eden Bilim Adamlar›n›n "Hizmet fievki" 

Allah'›n varl›¤›na ve büyüklü¤üne iman eden bilim adamlar›n›n dün-

yaya yönelik makam, mevki, ün veya para gibi h›rslar› olmad›¤› için, bi-

limsel araflt›rmalarda gösterdikleri gayret de son derece samimi olur. Bu

insanlar bilirler ki, evrenle ilgili olarak keflfettikleri her s›r tüm insanlara

Allah'› tan›tacak, insanlara Allah'›n sonsuz gücünü ve ilmini gösterecek-

tir. Ve insanlara Allah'›n varl›¤›n› anlatmak, yarat›l›fl gerçe¤ini tan›tmak

iman eden bir kifli için kuflkusuz önemli bir ibadettir. 

‹flte bu samimi düflünceler içinde olan inançl› bilim adamlar›, tüm ya-

flamlar› boyunca büyük bir flevkle evrendeki kanunlar›, do¤adaki mucizevi

sistemleri, canl›lardaki kusursuz mekanizmalar›, ak›lc› davran›fllar› keflfet-

me yolunda önemli çal›flmalar yaparlar. Yapt›klar› çal›flmalardan da son de-

rece fayda verecek sonuçlar al›rlar, büyük ilerlemeler gösterirler. Bu yolda
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zorluklarla karfl›laflmalar› onlar› y›lg›nl›¤a sürüklemez. Veya insanlardan

bir karfl›l›k göremediklerinde de flevklerinde bir azalma olmaz. Çünkü on-

lar yapt›klar› iflte Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmay› amaçlamaktad›rlar. 

Allah r›zas› için, iman eden di¤er insanlara da fayda verebilme amac›-

n› tafl›rlar. Ve bu konuda bir s›n›r tan›mazlar. Verebilecekleri en yüksek

fayday› sa¤lamak ve insanlara en güzel flekilde hizmet edebilmek için ça-

l›fl›rlar. Bu samimi çabalar›na karfl›l›k olarak da son derece verimli insan-

lar olurlar. Yapt›klar› ifllerden her zaman güzel sonuçlar ç›kar.

Bilimselli¤in dinden uzak kalmakla oluflaca¤›n› zannedenler ise kuflku-

suz büyük bir yan›lg› içerisindedirler. Herfleyden önce Allah'a iman etme-

yen kimseler iman›n getirdi¤i manevi flevki yaflayamazlar. Belki en bafl›n-

da büyük bir heyecanla bafllad›klar› bilimsel araflt›rmalar, bir süre sonra

onlara tekdüze ve monoton olaylar olarak görünmeye bafllar. Bu zihniyet-

teki kiflilerin hayattaki amaçlar›, k›sa sürede bitecek olan dünya hayat›na

yönelik ç›karlar elde etmektir. Para, makam, flöhret, itibar gibi dünyevi

h›rslar içinde olan bu kifliler ancak kendilerine bunlar› kazand›racak çal›fl-

malar› yaparlar. Örne¤in bu flekilde düflünen ve üniversitede kariyer yap-

mak isteyen bir bilim adam› ancak kendini daha üst bir mevkiye geçirebi-

lecek alanlarda çal›flma yapar. ‹nsanlara fayda getirebilece¤ini düflündü-

¤ü bir konu olsa bile, kendi ç›karlar› aç›s›ndan bir fley kazand›rmayaca¤›-

n› düflündü¤ü bir konuda araflt›rma yapmaz. Veya karfl›s›na araflt›rma ya-

pabilece¤i iki konu ç›kt›¤›nda, bu ikisi aras›nda hangisinin kendisine da-

ha çok maddi kazanç, itibar ve makam sa¤layaca¤› yönünde bir k›yas ya-

par ve di¤erinin insanlar için daha faydal› bir sonuç getirebilece¤ini bilse

bile o konudan uzaklaflabilir. K›sacas› bu tip insanlar, ç›karlar› olmad›¤›

sürece asla di¤er insanlara fayda vermeye, onlara hizmet etmeye yanafl-

mazlar. Ç›kar sa¤lama imkanlar› ortadan kalkt›¤› anda, onlar›n çal›flma

azimleri de yok olur gider.

Allah'a iman eden bir insan›n yaflad›¤› flevk ve heyecan ise sadece bi-

lim alan›nda de¤il, sanat, kültür gibi hayat›n daha birçok alan›nda insan-

lara genifl ufuklar açar. Ve asla tükenmeden, hatta daha da katlan›p arta-

rak devam eder.

D i n  B i l i m i  T e fl v i k  E d e r
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ilim, içinde yaflad›¤›m›z maddesel dünyan›n deney ve

gözlem yoluyla incelenmesine denir. Elbette bilim bu in-

celemeyi yaparken, deney ve gözlem yoluyla elde etti¤i

verileri temel alarak, bu verilere bakarak sonuç ç›kara-

cakt›r. Ancak bunun yan› s›ra, her bilim dal›nda, araflt›r-

ma öncesinden kabul edilen baz› temel k›staslar vard›r. Bu k›staslar›n tü-

müne birden bilim dilinde "paradigma" ad› verilir. 

Bu temel, yap›lacak olan bilimsel araflt›rmalar›n "istikametini" belirler.

Bilindi¤i gibi bilimsel araflt›rmalardaki ilk ad›m bir "hipotez" (varsay›m)

belirlemektir. Bilim adamlar› inceleyecek olduklar› konu hakk›nda ilk

baflta belirli bir varsay›m ortaya atarlar. Daha sonra bu varsay›m bilimsel

verilerle s›nan›r. E¤er yap›lan deney ve gözlemler hipotezi do¤rularsa,

"hipotez", "kan›tlanm›fl bir prensip ya da kanun" olarak adland›r›l›r. E¤er

hipotez yalanlan›rsa, baflka hipotezler denenir ve bu süreç devam eder.

Dikkat edilirse bu sürecin ilk aflamas› olan hipotez belirlenmesi, bilim

adamlar›n›n benimsedi¤i temelde yanl›fl olan bak›fl aç›s› ile ilgilidir. Örne-

¤in bilim adamlar›, bu yanl›fl bak›fl aç›lar› nedeniyle, "maddenin, herhan-

gi bir bilinçli düzenleme olmadan, kendi kendini düzenleme yönünde bir

e¤ilimi vard›r" gibi bir hipotezle yola ç›kabilirler. Sonra da bu hipotezi

do¤rulamak için y›llar süren uzun araflt›rmalar yapabilirler. Ama madde-

nin böyle bir özelli¤i yoktur ve dolay›s›yla tüm bu çaba baflar›s›zl›kla so-

nuçlanacakt›r. Hatta e¤er bilim adamlar› bu hipotezde çok ›srarl› iseler,

araflt›rma y›llar, hatta nesiller boyu bile sürebilir. Sonuçta ise ortaya çok

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R
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büyük bir zaman ve imkan kayb› ç›kar. Oysa e¤er bafllang›çta "madde-

nin, herhangi bir bilinçli düzenleme olmadan kendi kendini düzenlemesi

mümkün de¤ildir" fikri ile yola ç›k›lacak olsa, buna dayal› bilimsel arafl-

t›rmalar çok h›zl› ve verimli ilerleyecektir. 

Dikkat edilirse, bu nokta, yani hipotezi do¤ru belirleme noktas›, bilim-

sel bulgulardan farkl› bir kayna¤› gerektirmektedir. Bu kayna¤› do¤ru tes-

pit etmek ise çok önemlidir, çünkü az önce belirtti¤imiz örnekte oldu¤u

gibi, kayna¤›n yanl›fl belirlenmesi, bilim dünyas›na, y›llar, on y›llar, hatta

as›rlar kaybettirebilir. 

‹flte bu aranan kaynak, Allah'›n insanlara ulaflt›rd›¤› vahiydir. Çünkü

Allah, evrenin ve tüm canl›lar›n yarat›c›s›d›r ve dolay›s›yla bu konular

hakk›ndaki en do¤ru, tart›flmas›z bilgi Allah'tan gelen bilgidir. Nitekim

Allah Kuran'da bu konular hakk›nda bize önemli bilgiler vermektedir.

Bunlar›n en belirginlerini flöyle s›ralayabiliriz:

1) Evreni, Allah yoktan var etmifltir. Herfley bir amaç üzerine yarat›l-

m›flt›r. Bu gerçe¤in bir sonucu olarak da do¤ada ve tüm evrende tesadüf-

lerin oluflturdu¤u bir kaos de¤il, yarat›lm›fl olan kusursuz bir düzen bu-

lunmaktad›r. 

2) Maddesel evrenin, özellikle de üzerinde yaflad›¤›m›z Dünya'n›n tüm

özellikleri, insan yaflam›na uygun olacak flekilde, özel olarak tasarlanm›fl-

t›r. Y›ld›zlar›n ve gezegenlerin hareketlerinde, yeryüzü flekillerinde, su-

yun ya da atmosferin özelliklerinde, insan yaflam›na imkan sa¤layan be-

lirli bir amaç bulunmaktad›r. 

3) Tüm canl› türlerini Allah yaratm›flt›r. Ayr›ca, bal ar›lar› örne¤inde

bildirildi¤i gibi, bu canl›lar›n hareketleri de Allah'tan gelen özel bir ilham-

la gerçekleflmektedir. 

Bunlar, Allah'›n Kuran vesilesiyle bizlere ö¤retti¤i mutlak gerçeklerdir.

Bu gerçekleri temel alan bir bilim anlay›fl› da hiç flüphesiz çok büyük bir

baflar› elde edecek, çok verimli bir biçimde insanl›¤a hizmet verecektir.

Nitekim tarihte bunun aç›k örnekleri vard›r. Müslüman bilim adamlar›-

n›n dünyan›n en ileri medeniyetlerine öncülük ettikleri 9. ve 10. yüzy›llar-

da önemli baflar›lar elde edilmifl olmas›, bilimin yukar›da say›lan do¤ru

temellere oturtulmas› sayesinde mümkün olmufltur. Bat›'da da, fizik, kim-

ya, astronomi, biyoloji, paleontoloji gibi bilim dallar›n›n tüm öncüleri,

Allah'›n varl›¤›na inanan ve O'nun yaratt›klar›n› inceleme amac›yla

araflt›rma yapan büyük bilim adamlar›d›r. 

D i n ,  B i l i m i n  D o ¤ r u  Y ö n l e n d i r i l m e s i n i  S a ¤ l a r
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Einstein, insanlar›n hedeflerini belirlerken dini gerçeklerden yola ç›k-

malar› gerekti¤ini flöyle ifade etmifltir:

‹nsan›n gerçek hedefini din belirler. Ancak hangi vas›talara baflvurulmas› ge-
rekti¤i noktas›nda bilimin de söyleyece¤i fleyler vard›r. Bilim, gerçe¤i eksiksiz
ö¤renmek isteyenler taraf›ndan flekillendirilip belli çerçevelere icra edilerek ku-
rulur. Ama, temelde, bunun kayna¤›nda da büyük ölçüde yine din vard›r. Ben
derin bir imana sahip olmayan herhangi bir bilim adam› düflünemiyorum.6

Ancak 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana, bilim dünyas› bu ‹lahi temel-

den uzaklaflt›r›lm›fl ve materyalist felsefenin etkisi alt›na girmifltir. Mater-

yalizm, eski Yunan'a kadar uzanan bir düflüncedir. Maddenin mutlak var-

l›¤›n› savunur ve Allah'› inkar eder. 

Materyalizm bu iddialar›n› bilim dünyas›na aflamal› bir biçimde be-

nimsetmifl ve 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren de bilimsel

araflt›rmalar›n önemli bir bölümü bu iddialar› destekleme-

ye ayr›lm›flt›r. Bu amaçla; evrenin sonsuzdan beri var

oldu¤unu varsayan "sonsuz evren modeli"; canl›-

l›¤›n tesadüflerin bir eseri oldu¤unu öne sü-

ren Darwin'in evrim teori-

si; ya da insan

zihninin beyinden iba-

ret oldu¤unu öne süren Freud'un

görüflleri ve benzeri teoriler ortaya at›lm›flt›r.

Ancak bugün geriye dönüp bak›ld›¤›nda, materyalizmin bu iddialar›-

n›n bilime sadece zaman kaybettirdi¤ini görürüz. Çünkü bu iddialar›n

her birini ispatlayabilmek için on y›llar boyunca say›s›z bilim adam› çaba-

lam›fl, ancak ortaya ç›kan sonuçlar bu iddialar›n geçersizli¤ini göstermifl-

tir. Bulgular, aynen Kuran'da Allah'›n haber verdi¤i gibi; evrenin yoktan

yarat›ld›¤›n›, insan yaflam›n› gözeten bir amaca göre tasarland›¤›n›, canl›-

l›¤›n tesadüflerle do¤mas›n›n ve evrimleflmesinin imkans›z oldu¤unu is-

patlam›flt›r.

fiimdi bu gerçekleri s›ras›yla inceleyelim:
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Materyalistlerin, "Sonsuz Evren" Saplant›lar› ile

Bilime Kaybettirdikleri 

20. yüzy›l›n bafllar›na dek materyalistlerin hakim oldu¤u bilim dün-

yas›ndaki yayg›n görüfl, evrenin sonsuz boyutlara sahip oldu¤u, son-

suzdan beri var oldu¤u ve sonsuza kadar da var olaca¤› fleklindeydi.

"Statik evren modeli" ad› verilen bu inan›fla göre, evrenin bir bafllang›c›

ve sonu yoktu, evren s›n›rs›z bir maddeler bütünüydü. Materyalist fel-

sefenin temelini teflkil eden bu görüfl, evrenin yarat›lm›fl oldu¤unu da

reddediyordu. 

Materyalizme inanm›fl ya da bu felsefenin etkisinde kalm›fl olan çok sa-

y›da bilim adam›, söz konusu "sonsuz evren" modelini bilimsel çal›flmala-

r›na temel olarak ald›. Astronomi ve fizik alanlar›ndaki tüm çal›flmalar,

maddenin sonsuzdan beri var oldu¤u varsay›m›na dayand›.. K›sacas› sa-

y›s›z bilim adam› uzun y›llar bofla çabalay›p yoruldu. Çünkü bilim, çok

geçmeden bu efsaneleri y›kacakt›. 

Sonsuz evren modelinin yanl›fll›¤›n› sezen ve buna karfl› bilimsel bir al-

ternatif getiren ilk kifli, Belçikal› bilim adam› Georges Le-

maitre oldu. Lemaitre, Rus bilim adam› Ale-

xandre Friedmann'›n baz› hesaplamalar›-

na dayanarak, evrenin gerçekte bir

bafllang›c› oldu¤unu ve bu

bafllang›çtan itibaren sü-

rekli geniflledi¤ini öne

sürdü. Ayr›ca, bu

bafllang›ç an›ndan ar-

ta kalan radyasyonun da

saptanabilece¤ini belirtti.

Burada vurgulanmas› gereken

nokta, George. Lemaitre'in ayn› za-

manda bir din adam› olufludur. Lema-

itre, "evreni Allah'›n yoktan yaratt›¤›"na

yürekten inan›yordu. Yani bilime,  materya-

listlerden çok daha farkl› bir temelden yakla-

fl›yordu. 

‹lerleyen y›llar, Lemaitre'in inand›¤› temelin
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do¤ru oldu¤unu ortaya ç›karacakt›. ‹lk olarak Amerikal› astronom Edwin

Hubble kulland›¤› dev teleskopla y›ld›zlar›n hem bizden, hem de birbir-

lerinden sürekli olarak uzaklaflt›klar›n› keflfetti. Evrende herfley birbirin-

den uzaklafl›yorsa, bunun gösterdi¤i tek sonuç vard›: Evren genifllemek-

teydi, yani materyalistlerin iddia ettikleri gibi dura¤an de¤ildi. 
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H ubble, kulland›-
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bu ile y›ld›zlar›n
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Evrenin dura¤an olamayaca¤›n› asl›nda Albert Einstein daha önce te-

orik olarak hesaplam›flt›. Ancak bu hesaplar sonucunda elde etti¤i veriler,

o dönemin dura¤an evren modeliyle uyuflmad›¤› için bu buluflunun üze-

rinde durmam›fl ve bir kenara b›rakm›flt›. Einstein gibi yüzy›l›n en büyük

dehas› say›lan bir bilim adam› bile materyalist dogmadan etkilenmifl ve

bu önemli buluflunu ortaya ç›karmam›flt›. Einstein daha sonra bu olay›

"kariyerinin en büyük hatas›" olarak adland›rd›.

Evrenin geniflliyor olmas›n›n gösterdi¤i önemli bir gerçek daha vard›:

Evren geniflledi¤ine göre, zaman içinde geriye do¤ru gidildi¤inde evrenin

tek bir noktadan genifllemeye bafllad›¤› ortaya ç›k›yordu. Yap›lan hesap-

lar sonucunda ise bu tek noktan›n s›f›r hacme sahip olmas› gerekti¤i an-

lafl›ld›. ‹flte evren bu noktan›n patlamas›yla ortaya ç›km›flt›. Bu patlamaya

"Big Bang" yani "Büyük Patlama" ismi verildi. 

Asl›nda bu patlayan noktan›n s›f›r hacme sahip oldu¤u ifadesi teorik

olarak kullan›lmaktad›r. Çünkü s›f›r hacim ifadesinin karfl›l›¤› "yok-

luk"tur. Yani evren yokluktan var olmufltur. En do¤ru ifadesiyle "yoktan

yarat›lm›flt›r."

Big Bang teorisi evrenin yoktan yarat›ld›¤› gerçe¤ini aç›kça göstermek-

teydi. Ancak bu teorinin kabul görmesi için bilimsel delillerinin de bulun-

mas› gerekiyordu. 1948 y›l›nda George Gamow, evrenin büyük bir patla-

ma ile oluflmas› durumunda, Lemaitre'nin de daha evvel belirtti¤i gibi,

evrende bu patlamadan arta kalan bir radyasyonun olmas›n›n ve bu rad-

yasyonun evrenin her yan›nda eflit miktarda bulunmas› gerekti¤ini öne

sürdü.  

Gamow'un bulunmas› gerekti¤ini söyledi¤i bu kan›t k›sa sürede ortaya

ç›kt›. 1965 y›l›nda Arno Penzias ve Robert Wilson adl› iki araflt›rmac› bu

radyasyon kal›nt›lar›n› keflfettiler. "Kozmik Fon Radyasyonu" ad› verilen

bu radyasyon, yerel kökenli de¤il, evrenin tümüne da¤›lm›fl bir radyas-

yondu. Böylece uzun süredir evrenin her yerinden eflit ölçüde al›nan ›s›

dalgas›n›n, Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma oldu¤u ortaya ç›kt›.

Penzias ve Wilson, bu bulgular›ndan ötürü Nobel Ödülü kazand›lar.

1989 y›l›na ulafl›ld›¤›nda ise, Amerikan Uzay Araflt›rmalar› Dairesi NA-

SA, Kozmik Fon Radyasyonu'nu araflt›rmak üzere uzaya COBE uydusu-

nu gönderdi. Bu geliflmifl uyduya yerlefltirilen hassas taray›c›lar da, Pen-

zias ve Wilson'›n ölçümlerini birkaç dakika içinde do¤rulad›.
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Evreni Allah'›n "Big Bang" ile yoktan

var etmifl oldu¤unun bu delillerle de orta-

ya konmas›, materyalist bilim adamlar›n›

büyük bir flaflk›nl›¤a u¤ratt›. Çünkü y›llar

boyunca yapt›klar› çal›flmalar›n, ortaya at-

t›klar› fikirlerin, dayanaks›z teorilerin bi-

rer birer y›k›ld›¤›na flahit oldular. Ünlü

ateist felsefeci Anthony Flew, bu konuda-

ki düflüncelerini flöyle ifade etmektedir:

‹tiraflarda bulunman›n insan ruhuna iyi gel-
di¤ini söylerler. Ben de bir itirafta bulunaca-
¤›m: Big Bang modeli, bir ateist aç›s›ndan ol-
dukça s›k›nt› vericidir. Çünkü bilim, dini
kaynaklar taraf›ndan savunulan bir iddi-
ay› ispat etmifltir: Evrenin bir bafllang›c› ol-
du¤u iddias›n›. Ben hala ateizme inan›yorum,
ama bunu Big Bang karfl›s›nda savunman›n

pek kolay ve rahat bir durum olmad›¤›n› itiraf etmeliyim.7

Bu örnekte görüldü¤ü gibi, materyalizme körü körüne sadakat göste-

ren baz› insanlar, karfl›s›na ne kadar çok bilimsel delil de ç›kar›lsa bunu

kabul etmeye yanaflmamaktad›rlar. Hatta bu gerçe¤i bizzat itiraf etseler

bile, materyalizme ba¤l›l›ktan vazgeçememektedirler.

Bunun yan›nda, kendisini Allah'›n varl›¤›n› reddetmeye körü körüne

flartland›rmayan pek çok bilim adam›, bugün evreni sonsuz güç sahibi

Allah'›n yaratt›¤›n› kabul etmifl durumdad›r. Örne¤in Big Bang hakk›nda-

ki çal›flmalar› ile tan›nan Amerikal› bilim adam› William Lane Craig, bu

konuda flu aç›klamay› yapar:

Gerçekte, "hiçlikten sadece hiçlik ç›kar" kural›na uygun olarak, Big Bang'in
do¤aüstü bir sebebi olmal›d›r. Patlama öncesindeki tekillik, her türlü zaman-
mekan kavramlar›n›n sona erdi¤i s›n›r oldu¤una göre, Big Bang'in fiziksel bir
sebebi olmas› imkans›zd›r. Aksine, Big Bang'in nedeninin, fiziksel uzay ve za-
man› tümüyle aflm›fl, evrenden tamamen ba¤›ms›z ve ak›l almayacak derecede
kudretli olmas› gerekmektedir. Dahas›, bu sebep, kendi ba¤›ms›z iradesine sa-
hip olan bilinçli bir varl›k olmal›d›r... Dolay›s›yla evrenin kökeninin sebebi,
evreni s›rf kendi iradesi ile belirli bir zaman önce var eden bir Yarat›c›'d›r.8
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Cobe uydusu Big
Bang'in varsay›-

lan delillerini k›sa sü-
rede buldu.



Big Bang teorisinin bize gösterdi¤i önemli bir sonuç, baflta da belirtti¤i-

miz gibi, ‹lahi bilgilerden yola ç›kan bir bilim anlay›fl›n›n, evrenin s›rlar›-

n› çözmekte son derece baflar›l› olaca¤›d›r. Materyalist felsefeden yola ç›-

kan bilim adamlar› ortaya "sonsuz evren" modelini atm›fllar, ama tüm ça-

balar›na ra¤men bu teoriyi ayakta tutamam›fllard›r. Georges Lemaitre'nin

dini kaynaklardan yola ç›karak gelifltirdi¤i Big Bang teorisi ise bilimsel

geliflmeye ›fl›k tutmufl ve evrenin gerçek kökeninin anlafl›lmas›n› sa¤la-

m›flt›r. 20. yüzy›l›n bilim tarihine bakt›¤›m›zda, benzeri bir durumun di-

¤er alanlarda da yafland›¤›n› görebiliriz.

"Evrende Tasar›m Yoktur" ‹ddias›n›n

Bilime Kaybettirdikleri

Materyalistler, evrenin sonsuzdan beri var oldu¤unu savunduklar› gi-

bi, evrende bir amaç ve tasar›m olmad›¤›n› da iddia etmifllerdir. Evrende-

ki tüm denge, ahenk ve uyumun sadece tesadüflerin bir eseri oldu¤unu

öne sürmüfllerdir. Önceki sayfalarda iddia da yine 19. yüzy›l›n ikinci ya-

r›s›ndan itibaren bilim dünyas›na hakim olmufl ve bilimsel çal›flmalara

yön vermifltir.

Örne¤in, evrende bir tasar›m olmad›¤›n› gösterebilmek amac›yla, "ka-

os teorisi" adl› bir varsay›m ortaya at›lm›flt›r. Önceki sayfalarda da de¤in-

di¤imiz gibi teori uyar›nca, kaosun (karmaflan›n) içinden kendi kendine

düzenlilik oluflabilece¤i iddia edilmifl ve bu iddiay› destekleyebilmek için
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say›s›z bilimsel çal›flma yap›lm›flt›r. Matematiksel hesaplar, teorik fizik

çal›flmalar›, fiziksel deneyler ve kimyasal araflt›rmalar, hep "evrenin bir

kaosun ürünü oldu¤u nas›l gösterilebilir" sorusuna cevap bulmak için

sürdürülmüfltür. 

Oysa yap›lan her yeni araflt›rma, kaos ve tesadüf varsay›mlar›n› biraz

daha geçersiz k›lm›fl ve gerçekte evrende çok büyük bir tasar›m bulundu-

¤unu göstermifltir. Özellikle 1960'l› y›llardan itibaren yap›lan araflt›rmalar,

evrendeki tüm fiziksel dengelerin insan yaflam› için çok hassas bir biçim-

de ayarland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Araflt›rmalar derinlefltirildikçe, ev-

rendeki fizik, kimya ve biyoloji kanunlar›n›n, yer çekimi, elektromanye-

tizma gibi temel kuvvetlerin, atomlar›n ve elementlerin yap›lar›n›n tümü-

nün, insan›n yaflam› için tam olmalar› gereken flekilde düzenlendikleri bi-

rer birer bulunmufltur. 

Bat›l› bilim adamlar› bugün bu ola¤anüstü tasar›ma "‹nsani ‹lke"

(Anthropic Principle) ad›n› vermektedirler. Bu ilke, evrendeki her ay-

r›nt›n›n, insan yaflam›n› gözeten bir amaçla tasarland›¤›n› destekler ma-

hiyettedir. 

Bu sonuçla birlikte, materyalist felsefenin bilim dünyas›na empoze et-
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Kompleks bir düzen gördü¤ümüzde bu düzenin bir ak›l
sahibi taraf›ndan sa¤land›¤›n› hemen anlar›z. 



ti¤i "evren, içinde hiçbir amaç ve anlam olmayan bir maddeler y›¤›n›d›r,

tesadüflerle ifller" fleklindeki anlat›m›n, gerçekte bilime ayk›r› bir masal

oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ünlü moleküler biyolog Michael Denton, Natu-

re's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe (Do¤a-

n›n Kaderi: Biyoloji Kanunlar› Evrendeki Amac› Nas›l Gösteriyor) adl› ki-

tab›nda bu konuda flu yorumu yapar:

20. yüzy›l astronomisi içinde ortaya ç›kan yeni tablo, geçti¤imiz dört as›r için-
de bilimsel çevrelerde yayg›n kabul gören bir varsay›ma karfl› ciddi bir bafl kal-
d›r› oluflturmaktad›r. Bu varsay›m, yaflam›n evren içinde ortaya ç›km›fl tesa-
düfi ve önemsiz bir kavram oldu¤u düflüncesidir... Modern kozmoloji ve fi-
zik taraf›ndan ortaya konan deliller, asl›nda 17. yüzy›ldaki do¤al te-
oloji savunucular›n›n arad›klar›, ama o dönemdeki bilim düzeyi için-
de bulamad›klar› delillerdir.9

Bu al›nt›da sözü edilen "do¤al teoloji savunucular›", 17. ve 18. yüzy›l-

larda yaflayan ve bilimsel delillere dayanarak ateizmi geçersiz k›lmay› ve

Allah'›n varl›¤›n› ispatlamay› hedeflemifl dindar bilim adamlar›d›r. An-

cak, yine üstteki al›nt›da belirtildi¤i gibi, o dönemde bilim düzeyinin

zay›f oluflu, bu bilim adamlar›n›n aç›klad›klar› gerçeklerin yeterince delil-
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Resimlerde görülen Albert Einstein
bulmacas›n›n da¤›t›lm›fl parçalar›

ancak ak›l sahibi biri taraf›ndan
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sarlad›¤› da kesin bir gerçektir.
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lendirilememesine neden olmufl ve ayn› ilkel bilim düzeyinden güç bulan

materyalizm 19. yüzy›lda bilim dünyas›nda hakim hale gelmifltir. Oysa

20. yüzy›l bilimi bu süreci tersine çevirmifl ve evreni Allah'›n yaratt›¤›n›

ispatlayan aç›k delilleri gözler önüne sermifltir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, "evrende bir amaç ve tasar›m

yoktur" fleklindeki materyalist hurafenin bilim dünyas›na kaybettirmifl

oldu¤u zamand›r. Bu hurafeyi destekleyebilmek için ortaya at›lm›fl olan

tüm teoriler, formüller, teorik fizik çal›flmalar›, matematiksel denklemler

vs., hepsi bofla harcanm›fl birer çabad›r. Aynen ›rkç› ideolojinin 2. Dünya

Savafl›'n› ateflleyerek insanl›¤› felakete sürükleyifli gibi, materyalist ide-

oloji de bir hiç u¤runa bilim dünyas›n› karanl›¤a sürüklemifltir.

Oysa e¤er bilim dünyas› materyalizm yan›lg›s› yerine, evreni Allah'›n

yaratt›¤› gerçe¤ini temel alm›fl olsa, bilimsel araflt›rmalar da bu gerçe¤e

göre yürütülmüfl olacakt›. 
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Evrim Teorisini Kan›tlama Yönündeki Umutsuz

Çabalar›n Bilime Kaybettirdikleri

Bilimin yanl›fl temeller üzerine oturtulmas›n›n en somut örne¤ini, Dar-

win'in evrim teorisinde görmek mümkündür. 140 y›l öncesinde bilim

dünyas›n›n gündemine giren bu teori, gerçekte tüm bilim tarihinin en bü-

yük yan›lg›s›n› oluflturmaktad›r. 

Evrim teorisi, canl›l›¤›n tesadüfler sonucunda baz› cans›z maddelerin

biraraya gelmeleriyle olufltu¤unu iddia eder. Ayn› iddiaya göre, tesadü-

fen oluflan bu canl›lar yine tesadüfler sonucu evrimleflerek baflka canl›la-

ra dönüflmüfllerdir. Bu senaryonun ispatlanmas› için bir buçuk as›rd›r çok

büyük bir çaba harcanmakta, ama bilimsel deliller hep teorinin aleyhinde

ç›kmaktad›r. Aksine, bulunan bütün deliller evrimin asla gerçekleflmedi-

¤ini, canl›lar›n birbirine aflamal› dönüflümünün söz konusu olmad›¤›n›,

tüm canl› türlerinin ayr› ayr› ve olduklar› flekilde yarat›ld›klar›n› gös-

termektedir.

Yine de evrimciler, tüm bu aç›k delillere ra¤men, evrimi ispatlamak için

say›s›z araflt›rma ve deneyler yapmakta, sadece safsatalardan ve aldatma-

calardan ibaret ciltlerce kitap yazmakta, enstitüler kurup, konferanslar ve-

rip, televizyon programlar› haz›rlamaktad›rlar. Gerçek olmayan bir iddia

için binlerce bilim adam›n›n, hesaps›z paran›n ve imkan›n heba edilmesi

insanl›k için çok önemli bir kay›pt›r. Tüm bu zarar yerine e¤er bu imkan-

lar yerinde kullan›lm›fl olsayd›, bugüne kadar bilimde çok faydal› konular-

da, çok önemli ad›mlar at›lm›fl, kesin sonuçlar elde edilmifl olabilirdi. 

Baz› bilim adamlar› ya da düflünürler, evrimin ne denli büyük bir ya-

n›lg› oldu¤unu görmektedirler. Örne¤in Amerikal› felsefeci Malcolm

Muggeridge, bu konuda flöyle der:

Ben kendim, evrim teorisinin, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük alay ko-
nular›ndan biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflaklar, bu kadar dayanaks›z
ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›-
layacakt›r.10

‹skandinav bilim adam› Søren Løvtrup ise Darwinism: The Refutation

of a Myth (Darwinizm: Bir Efsanenin Çürütülüflü) adl› kitab›nda flöyle

demektedir:
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San›r›m herkes, tüm bir bilim dal›n›n yanl›fl bir teoriye ba¤›ml› hale gelmesinin
çok büyük bir flanss›zl›k olaca¤›n› kabul edecektir. Ancak biyolojide yaflanan fley
tam da budur: Uzun bir zamand›r insanlar evrimsel konular› Darwinistik kav-
ramlarla tart›fl›yor, "adaptasyon", "seleksiyon bas›nc›" ya da "do¤al seleksi-
yon" gibi kavramlarla. Sonra da bu tart›flmalarla do¤al olaylar›n aç›klanmas›-
na katk›da bulunduklar›n› san›yorlar. Ama gerçekte hiçbir katk› sa¤lam›yorlar...
‹nan›yorum ki, Darwinizm efsanesi bir gün bilim tarihindeki en büyük aldan›fl
olarak tan›mlanacakt›r.11

Baz› evrimci bilim adamlar› bile, savunmakta olduklar› teorinin ger-

çeklerle uyuflmad›¤›n› hissetmekte ve bu durum karfl›s›nda büyük rahat-

s›zl›k duymaktad›rlar. Örne¤in evrimci bilim adam› Paul R. Ehrlich, Sci-

ence dergisindeki bir röportaj›nda "günümüzde evrim teorisini bir dog-

ma olarak ölümsüzlefltirmek, gözlemlenen dünya hakk›nda daha doyu-

rucu aç›klamalar yap›lmas›n› engelleyecektir"12 diyerek, evrim teorisine

olan körü körüne ba¤l›l›¤›n, bilime verdi¤i zarar› dolayl› yollardan da ol-

sa kabul etmektedir.

fiimdi evrim teorisinin bilime ayk›r› olan iddialar›n›n desteklenmesi

u¤runa yap›lan ve gerçekte bilime sadece zaman ve imkan kaybettiren

ç›rp›n›fllar› inceleyelim. 

"Cans›z Madde Hayat Oluflturabilir" ‹ddias›n›n Bilime

Kaybettirdikleri

Canl›l›¤›n kayna¤› nedir? Bir kuflu ya da zürafay›, tafltan, sudan, top-

raktan, k›sacas› cans›z maddeden ne ay›rmaktad›r?

Bu sorunun cevab› tarihin eski dönemlerinden bu yana merak edilmifl-

tir. Bu konuda ortaya ç›kan görüfller ise, iki farkl› temelde toplan›r. Birin-

ci görüfl, canl›lar ile cans›z madde aras›nda çok ince bir s›n›r oldu¤u, bu

s›n›r›n kolayl›kla delinebildi¤i ve cans›z maddenin kendi kendine canla-

nabilece¤i yönündedir. Bu görüfle bilimsel dilde "abiogenesis" ad› verilir.

‹kinci görüfl ise, canl›l›k ile cans›z madde aras›nda büyük ve afl›lmaz bir

s›n›r oldu¤unu kabul eder. Cans›z maddenin, kendi kendine canlanmas›

imkans›zd›r ve her canl›, ancak bir baflka canl›dan kaynak bularak do¤ar.

"Hayat hayattan gelir" cümlesiyle özetlenen bu görüfl, "biogenesis" olarak

an›l›r.

‹lginç olan, "abiogenesis" fikrinin materyalist felsefeyle, "biogenesis"
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fikrinin ise dini kaynaklarla olan ba¤lan-

t›s›d›r. Materyalist felsefe, en bafltan beri

hep cans›z maddenin canlanabilece¤ini

savunmufltur. Eski Yunan'daki düflünür-

ler, basit canl›lar›n cans›z maddenin için-

den sürekli olarak do¤duklar›na inan-

m›fllard›r. 

Buna karfl›l›k, ‹lahi kaynaklar madde-

ye hayat verecek olan›n, sadece Allah'›n

yarat›fl› oldu¤unu bildirir. Kuran'daki

ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

Taneyi ve çekirde¤i yaran flüphesiz

Allah't›r. O, diriyi ölüden ç›kar›r, ölü-

yü de diriden ç›kar›r. ‹flte Allah bu-

dur. Öyleyse nas›l oluyor da çevrili-

yorsunuz? (Enam Suresi, 95)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur.

Diriltir ve öldürür. O, herfleye güç ye-

tirendir. (Hadid Suresi, 2)

‹nsanlar›n do¤a hakk›ndaki

bilgilerinin çok s›n›rl› oldu¤u Or-

taça¤'da, baz› yanl›fl gözlemler

sonucunda "abiogenesis" inanc›

yayg›nl›k kazanm›flt›. Aç›kta ka-

lan etlerin kurtland›¤›n› gören

insanlar, kurtlar›n etin üzerinde

"kendili¤inden" olufltu¤unu san-

m›fllard›. Ambarlarda üreyen farelerin

de, bu¤day y›¤›nlar›n›n içinden kendi

kendilerine olufltu¤u zannediliyordu.

"Spontane jenerasyon" olarak da bilinen

bu inan›fl, 17. yüzy›la kadar yayg›n bir

kabul gördü.

Ancak iki önemli bilim adam›n›n yü-

rüttü¤ü deneyler, spontane jenerasyon
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Ortaça¤'daki bilim anlay›fl›na gö-
re cans›z maddelerden canl›la-

r›n oluflabilecekleri zannediliyordu.
Örne¤in aç›kta kalan etlerin üzerin-
de oluflan kurtlar›n kendi kendileri-
ne meydana geldikleri san›l›yordu.
Ancak önce F. Redi'nin ve daha
sonra L. Pasteur'ün bulufllar› bu
yanl›fl inanc› y›kt›.
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inanc›n› y›kt›. Bunlar›n ilki, Francisco Redi idi. Redi, 1668 y›l›nda düzen-

ledi¤i   deneylerle, etlerin üzerinde oluflan kurtlar›n kendi kendine olufl-

mad›¤›n›, sineklerin getirip b›rakt›¤› yumurtalardan ç›kt›¤›n› ispatlad›.

Bu durum karfl›s›nda "Abiogenesis" fikrinin savu-

nucular› geri ad›m att›lar ve kurt ya da kurba¤a

gibi daha büyük canl›lar›n de¤il de, gözle gö-

rülmeyen mikroplar›n cans›z maddelerden

do¤du¤unu iddia ettiler. Tart›flma iki yüz y›l

kadar daha devam etti. Sonunda Frans›z biyo-

log Louis Pasteur, yapt›¤› bir dizi deneyle,

mikroplar›n da cans›z maddeden olufl-

mas›n›n imkans›z oldu¤unu ispatlad›.

Pasteur, vard›¤› sonucu flöyle özetli-

yordu:

Madde kendi kendini organize edebilir
mi?... Hay›r, bugün eldeki bilgiler, mikros-

kobik canl›lar›n dahi dünyaya kendilerine
benzer canl› atalar› olmadan gelemeyeceklerini

göstermektedir.13

Redi ve Pasteur'ün önemli bir özellikleri vard›: Her iki bilim adam› da

Allah'›n varl›¤›na ve tüm canl›l›¤› O'nun yaratt›¤›na inan›yordu. Abioge-

nesis düflüncesinin saçmal›¤›n› fark etmelerinde bu inanc›n büyük rolü

vard›. Materyalist felsefeden etkilenen bilim adamlar› (örne¤in Darwin,

Haeckel gibi evrimciler) abiogenesis fikrini ›srarla savunurken, bu bilim

adamlar› bilime do¤ru bir temelle yaklaflt›klar› için, "biogenesis" gerçe¤i-

ni fark ettiler. 

Ancak evrimciler bu aç›k gerçe¤e karfl› direnmeye devam ettiler. Mater-

yalist felsefeye olan körü körüne ba¤l›l›k, onlar› bir as›r sürecek umutsuz

bir çaban›n içine soktu. Alexander Oparin ve J. B. Haldane adl› iki mater-

yalist bilim adam›, "kimyasal evrim" kavram›n› ortaya att›lar. Oparin ve

Haldane'e göre, abiogenesis k›sa zaman içinde gerçekleflmiyordu, ancak

uzun bir zaman dilimi bunu sa¤layabilirdi. Gerçekte baflta Termodinami-

¤in ‹kinci Kanunu olmak üzere temel baz› bilimsel yasalara ayk›r› olan bu

iddia, bilim dünyas›na zaman kaybettirecek yeni bir ç›kmaz haline geldi.
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Bu yüzy›l boyunca say›s›z bilim adam›, kimyasal evrim iddias›n› des-

tekleyecek deneyler düzenlemeye ya da yeni teorilerle bu iddiay› destek-

lemeye çabalad›. Dev laboratuvarlar, büyük enstitüler, üniversite kam-

püsleri bu iddiay› desteklemek için seferber edildi. Ama tüm bu u¤rafllar

baflar›s›zl›kla sonuçland›.

Ünlü evrimci ve Johannes Gutenberg Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü

Baflkan› Prof. Klaus Dose, cans›z maddelerin canl›l›¤› oluflturdu¤unu is-

patlamak için yap›lan tüm çal›flmalar›n hiçbir sonuç getirmedi¤ini flöyle

itiraf eder:

Kimyasal ve moleküler evrim alanlar›nda, yaflam›n kökeni konusunda otuz y›-
l› aflk›n bir süredir yürütülen tüm deneyler, yaflam›n kökeni sorununa cevap
bulmaktansa, sorunun ne kadar büyük oldu¤unun kavranmas›na neden oldu.
fiu anda bu konudaki bütün teoriler ve deneyler ya bir ç›kmaz sokak içinde bi-
tiyor ya da bilgisizlik itiraflar›yla sonuçlan›yor.14

E¤er bilim dünyas›, materyalist bir hurafe olan "abiogenesis" düflünce-

sine saplanmasayd›, "kimyasal evrim" ad› alt›nda yürütülen tüm bu

amaçs›z çabalar belki çok daha verimli çal›flmalara yönlendirilebilirdi. Bi-

lim dünyas›, canl›l›¤› Allah'›n yaratt›¤›n› ve can verme gücüne sadece

Rabbimiz'in sahip oldu¤unu bilerek hareket etseydi, tüm bu zaman,

para ve insan israf› engellenebilirdi. Bu durumda bilim, Eski Yunan ef-

sanelerini ispatlamaya çal›flmak yerine, insanl›¤a yarar sa¤layacak yeni

bulufl ve araflt›rmalara kanalize olurdu. 

Bugün bilim dünyas›, cans›z maddelerin tesadüfen geliflen olaylar so-

nucunda, kendi kendilerini düzenleyip, di¤er cans›z maddelerle biraraya

gelip, kusursuz ve son derece karmafl›k olan bir hücreyi meydana getire-

meyece¤ini göstermifltir. Ayn› flekilde çevremizde gördü¤ümüz milyon-

larca canl› türünün, evrimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfen biraraya ge-

len hücrelerden oluflamayaca¤› da anlafl›lmaktad›r. Aç›kt›r ki bir gül, bir

tavuskuflu, bir kaplan, bir kar›nca k›sacas› hiçbir canl›, fluursuz atomla-

r›n biraraya gelerek oluflturdu¤u bilinçsiz hücrelerin iradesiyle var ol-

mam›flt›r.

Bu konular üzerinde derin araflt›rmalar yapan bir bilim adam› da, yine

fluursuz atomlar›n karar almas›yla ortaya ç›kan bir varl›k de¤ildir. Hiç
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flüphesiz fluursuz atomlar›n son derece fluur-

lu bir insan meydana getirmesi olanaks›zd›r.

Nitekim Kuran'da canl›l›¤› bir "hiçlikken"

Allah'›n yaratt›¤›, can› verenin Allah oldu¤u,

O'ndan baflka hiçbir varl›¤›n "can verme" gü-

cüne sahip olmad›¤› bundan binlerce y›l önce

bildirilmifltir. 

E¤er bilim, Allah'›n insanlara bildirdi¤i bu

gerçekleri takip etmifl olsayd›, bu kadar uzun

bir süre, evrimciler taraf›ndan sonuç ç›kma-

yacak bir araflt›rma ile "oyalanarak" vakit

kaybetmezdi.
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Bugün bilim dünyas›, cans›z madde-
lerin tesadüfen geliflen olaylar sonu-

cunda, kendi kendilerini düzenleyip, di-
¤er cans›z maddelerle biraraya gelip, ku-
sursuz ve son derece karmafl›k olan bir
canl›y› meydana getiremeyece¤ini gös-
termifltir. Tüm varl›klar› yaratan ve can
verme gücüne sahip olan yaln›zca tüm
alemlerin Rabbi olan Allah't›r.



"Türlerin Evrimi" ‹ddias›n› Kan›tlama Çabalar›n›n

Bilime Kaybettirdikleri

Yeryüzünde milyonlarca canl› türü vard›r ve bu canl› türleri birbirlerin-

den birçok aç›dan farkl›d›r. Örne¤in atlar, kufllar, y›lanlar, kelebekler, ba-

l›klar, kediler, yarasalar, solucanlar, kar›ncalar, filler, sivrisinekler, ar›lar,

yunuslar, denizy›ld›zlar›, denizanalar›, develer... Bu canl›lar›n her birinin

fiziksel özellikleri, yaflad›klar› ortamlar, avlanma teknikleri, savunma tak-

tikleri, beslenme al›flkanl›klar›, üremeleri, k›sacas› sahip olduklar› her tür-

lü özellikleri birbirinden büyük farkl›l›klar gösterir. 

Peki bu canl›lar nas›l var olmufltur?

Bu soru üzerinde akl›n› kullanarak düflünen herkes, tüm canl›lar›n ku-

sursuzca tasarlanm›fl oldu¤unu, yani yarat›ld›klar›n› anlayacakt›r. Her ta-

sar›m, kendisini var eden tasar›mc›n›n varl›¤›n› gösterir. Canl›lar da, ev-

rendeki di¤er tüm tasar›m örnekleri gibi, Allah'›n varl›¤›n› ispatlamakta-

d›r.

Nitekim bu gerçek bizlere ‹slam dini yoluyla da bildirilmifltir. Kuran'da

bizlere canl›lar›n nas›l var olduklar›n› Allah aç›klam›flt›r: Tüm canl› türle-

rini Rabbimiz ayr› ayr› yaratm›flt›r. Allah, benzersiz yaratmas› ve sonsuz

ilmi ile her bir canl›ya çok farkl› özellikler vermifl ve insanlara sonsuz gü-

cünü, akl›n› ve ilmini tan›tm›flt›r. Canl›lar›n yarat›l›fl› ile ilgili ayetlerden

birkaç› flöyledir:

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yayma-

s› O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman onlar›n hepsini

toplamaya güç yetirendir. (fiura Suresi, 29)

Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi karn› üzerinde

yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de dört (aya¤›)

üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüphesiz Allah,

herfleye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz. Arz-

da 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 ora-

da her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bu, Allah'›n yaratmas›d›r.

fiu halde, O'nun d›fl›nda olanlar›n yaratt›klar›n› bana gösterin. Hay›r,

zulmedenler, aç›kça bir sap›kl›k içindedirler. (Lokman Suresi, 10-11)
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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, herfleye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)  
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fiüphesiz, müminler için göklerde ve yerde ayetler vard›r. Si-

zin yarat›l›fl›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle

inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 3-4)
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Bu yarat›l›fl gerçe¤i, biyoloji, anatomi, paleontoloji gibi bilim dallar›n›n

kuruluflunda bilim adamlar›na öncülük etmiflti. Canl›lar› ilk kez bir s›n›f-

lama içinde inceleyen ve "sistemati¤in kuru-

cusu" olarak bilinen Carl Linnaeus; fosil bi-

liminin ve karfl›laflt›rmal› anatominin ku-

rucusu olan Georges Cuvier; kal›t›m ka-

nunlar›n› ilk kez keflfederek genetik bi-

limini kuran Gregor Mendel ya da "19.

yüzy›l Amerikas›'n›n en büyük biyo-

lo¤u" say›lan Louis Agassiz gibi bü-

yük bilim adamlar›, tüm canl› türleri-

ni Allah'›n yaratt›¤›n› bilerek bi-

lim yapm›fllard›.

Ancak Charles Darwin'in or-

taya att›¤› evrim teorisinin ka-
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Tüm canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›-
na iman eden Carl Linnaeus

canl›lar› ilk kez bir s›n›flama için-
de incelemifl ve sistemati¤in ku-
rucusu olmufltur. 



bul edilmesiyle birlikte, bilim dünyas› "türlerin birbirlerinden evrimlefl-

tiklerini ispatlamak" gibi bir çaba içine sokuldu. Bu çaba bilim adamlar›-

n› birçok sonuçsuz araflt›rmaya yöneltti. Dünyan›n dört bir yan›nda yap›-

lan fosil kaz›lar›yla, gerçekte hiçbir zaman yaflamam›fl olan ara form fosil-

leri arand›. Dahas›, türlerin nas›l olup da birbirlerine evrimleflmifl olabile-

cekleri konusunda hayali senaryolar üretildi. Bu senaryolar, bilim dergi-

lerinde yer iflgal etti, okullarda gençlere ders olarak ö¤retildi. 

Evrimcilerin bilimi ne derece bofl hayallere alet ettiklerinin daha iyi

anlafl›lmas› için bu senaryolardan birkaç örnek vermek daha aç›klay›c›

olabilir. Örne¤in evrimci bir kaynakta sürüngenlerin memelilere dönüflü-

mü ile ilgili olarak flöyle bir hikaye anlat›lmaktad›r:

So¤uk bölgelerde yaflayan baz› sürüngenler, vücutlar›n› ›s›tacak bir yöntem
gelifltirdiler... Pullar› giderek daha sivri hale geldi ve sonunda tüylere evrim-
leflti. Bu arada gerçekleflen bir di¤er adaptasyon ise terlemenin geliflmesi oldu;
bu, canl›ya gerekti¤inde suyun buharlaflmas› sayesinde vücudunu so¤utma
imkan› veriyordu. Bu arada beklenmedik bir biçimde, baz› yavrular beslenmek
için annelerinin vücudunda oluflan teri yalamaya bafllad›lar. Baz› ter bezleri
bu nedenle giderek daha zengin bir salg› salg›lamaya bafllad›lar ve bu salg› so-
nunda süt haline dönüfltü. Bu sayede bu ilk memelilerin yavrular› hayata da-
ha iyi bir bafllang›ç yapt›lar.15

Bu evrimci kayna¤›n iddias›n›n do¤rulu¤unun kan›tlanmas› için terin

süte, pulun tüye dönüflmesi gibi "imkans›z" olaylar›n da bilimsel olarak

ispatlanmas› gerekmifl ve binlerce bilim adam› bu kez de bu hikayenin

peflinde oyalanm›flt›r. Oysa bu dönüflümlerin her biri imkans›zd›r. Ön-

celikle bir bebe¤in ihtiyac› olan herfleyi içeren anne sütünün, yukar›da-

ki iddiadaki gibi "terin" evrimleflmesiyle oluflmas› mümkün de¤ildir.

Çünkü anne sütü bebe¤in ihtiyac›na göre özel olarak ayarlanm›fl, her

aflamada belirli bir planlamaya göre düzenlenen bir maddedir. Bir bebe-

¤in ihtiyac› olan her türlü madde, tam olmas› gerekti¤i zamanda anne

sütünde yer al›r. Örne¤in bebe¤in potasyuma ihtiyac› oldu¤u gün, anne

sütünün de yo¤un potasyum içerdi¤i gündür. Bu ayarlama, bebe¤in ge-

liflimine göre ihtiyaç duydu¤u di¤er tüm maddeler için de geçerlidir.

Aç›kt›r ki, böyle mucizevi bir besin maddesinin fluursuz tesadüflerle

oluflmas› imkans›zd›r.

Ayn› flekilde yukar›daki iddian›n bir di¤er parças› olan "sürüngen pul-

lar›n›n memeli tüylerine evrimleflmesi" hikayesi de bilimsel verilerle aç›k
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bir çeliflki içindedir. Pullar ve tüy-

ler birbirinden tamamen farkl› iki

yap›d›r:

1- Tüyler foliküler yap›lard›r,

yani bir tüpün içinde büyürler.

Pullar ise derinin içindeki katman-

lard›r. Ayr›ca pullar›n geliflme, bü-

yüme ve dökülme aflamalar› bir tü-

yünkinden tamamen farkl›d›r, bu

yönleriyle birbirlerine kesinlikle

benzemezler.

2- Hiçbir flekilde tüylerin pullar-

dan evrimleflti¤ine dair bilimsel

bir kan›t mevcut de¤ildir. Evrimci-

lerin bu iddialar›yla ilgili fosil ka-

y›tlar› olmad›¤› gibi, ileri sürebile-

cekleri mant›kl› bir mekanizma da

yoktur.

Sürüngenlerin memelilere haya-

li dönüflümü ile ilgili olarak ortaya

at›lan bilim d›fl› tek "hikaye" bu da

de¤ildir. Her evrimcinin kendine

ait bir "hikayesi" bulunmaktad›r.

Benzer flekilde dinozorlar›n kuflla-

ra evrimlefltikleri konusunda da

birçok hayali senaryo üretilmifltir.
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Sürüngenlerin evrimleflerek
kufllara dönüfltükleri iddi-

as› kesinlikle bilimle çeliflmek-
tedir. Bunun delillerinden biri
sürüngen pullar› ile kufl tüyle-
rinin yap›lar› aras›ndaki önem-
li farkl›l›klard›r. 



Bu senaryolardan bir tanesi, dinozorlar›n sinekleri kovalarken uçmaya

bafllad›klar›n› varsayar. Bir di¤eri ise dinozorlar›n a¤açtan a¤aca atlarken

kanatland›klar›n› öne sürer. Her evrimcinin hayal gücü do¤rultusunda

uydurdu¤u bu senaryolar›n "ispatlanmas›" görevi ise bilime düflmektedir.
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Kufl tüyleri, sürüngen pullar›ndan tamamen farkl› yap›lara sahiptir-
ler ve kufllar›n uçabilmelerini sa¤layan son derece karmafl›k özel-

liklerle donat›lm›fllard›r.
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Ve say›s›z bilim adam› bugüne kadar dinozorlar›n koflarken veya daldan

dala atlarken nas›l uçmufl olabilece¤ini araflt›rm›fl, pullar›n kufl tüyüne

nas›l dönüfltü¤ünü gösterebilmek için y›llar›n› harcam›flt›r. Ünlü evrimci

ve kuflbilimci Alan Feduccia da y›llar›n› bu konuda bofl yere harcam›fl

olan evrimci bilim adamlar›ndan biridir. 25 y›l›n› dinozorlarla kufllar ara-

s›nda ba¤lant› olup olmad›¤›n› inceleyerek geçiren Feduccia çal›flmalar›-

n›n sonucunda flöyle bir itirafta bulunur:

25 sene boyunca kufllar›n kafataslar›n› inceledim ve dinozorlarla aralar›nda
hiçbir benzerlik görmüyorum. Kufllar›n dört ayakl›lar-

dan evrimleflti¤i teorisi paleontoloji alan›nda 20.
yüzy›l›n en büyük utanc› olacakt›r.16

Evrimci senaryolar bunlarla da s›n›rl› kal-

maz. Evrimci paleontolog Dr. Colin Patter-

son'un da itiraf etti¤i gibi,"Hayat›n do¤as›

hakk›nda her biri birbirinden hayali

bir sürü kötü hikaye vard›r."17

Evrimciler balina, yunus gibi de-

niz memelilerinin de, denize gir-

46 H a r u n  Y a h y a

Evrimciler, sinek kovalayan dinozorlar›n ön ayaklar›n›n ka-
natlara dönüfltü¤ünü iddia ederler. Böylesine hayali, hatta

gülünç teoriler üretmekten çekinmezler.



mekten hofllanan ay›lar›n evrimleflmesiyle meydana geldi¤i gibi fantastik

bir fikir ortaya atm›fllard›r. Bu senaryoya temel bulabilmek için de, yar›

ay›-yar› balina canl›lar hakk›nda teoriler üretmifl, "yürüyen balina"lar

hakk›nda hikayeler yazm›fllard›r.

Elbette evrimciler diledikleri gibi hayal kurabilir ve diledikleri senaryo-

lara inanabilirler. Ama sorun, bu senaryolar› sözde ispatlama u¤runa bili-

min imkanlar›n› ve zaman›n› bofl yere harcamalar›d›r. Bir baflka ünlü ev-

rimci bilim adam› olan Pierre Paul Grassé'nin evrim senaryolar› konusun-

da belirtti¤i gibi "hayal kurmay› yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu

iflin içine dahil edilmemelidir."18

Bilim, Darwinizm gibi temelde yanl›fl olan varsay›mlara oturtulmaya

çal›fl›ld›¤› sürece, bu gibi masallar›n peflinde umutsuzca koflmaya devam

edecektir. Oysa e¤er yarat›l›fl gerçe¤i kabul edilmifl olsa, bilimin önünü t›-

kayan tüm bu sonuçsuz çabalar ortadan kalkacakt›r. Baflta da belirtti¤imiz

gibi, her canl› türünü Allah ayr› ayr› yaratm›flt›r. Her birinin fiziksel

özellikleri, beslenme al›flkanl›klar›, avlanma teknikleri, savunma taktikle-

ri, yavrular›n› yetifltirmeleri vs. birbiriyle kusursuz bir uyum göstermek-

tedir. Bu uyumun tesadüfen olufltu¤unu öne sürmek ve sonra bunu ispat-

lamaya çal›flmak son derece yersizdir. Çünkü bu kusursuzluk tesadüfen

oluflamaz, ancak üstün bir Yarat›c› olan Rabbimiz'in gücü ve denetimi ile

var olabilir. Dolay›s›yla hayal gücünün ürünü olan hikayeler üretmek ye-

rine var olan sistemleri araflt›rmak, bu sistemlerdeki özellikleri ortaya ç›-

karmak bilime çok büyük katk›lar sa¤layacakt›r. Herfleyden önemlisi ise

bu yöndeki araflt›rmalar›n, insan› ve tüm evreni yoktan yaratan üstün güç

sahibi Allah'› daha iyi tan›mam›za arac› oldu¤udur. 

Mutasyon Ç›kmaz›

Evrim teorisinin bilimi oyalayan iddialar›ndan bir di¤eri, "yararl› mu-

tasyonlar" için yap›lan umutsuz aray›fl olmufltur. 19 Neo-Darwinizm, "ev-

rim mekanizmas›" olarak iki kavram öne sürer ve bunlar›n biri mutasyon-

lard›r. Bu nedenle, mutasyonlar›n canl›lar üzerinde yararl› etkiler olufltu-

rabilece¤ini ispatlamak, evrim teorisi aç›s›ndan zorunludur. Ancak ev-

rimcilerin iddialar›n›n aksine mutasyonlar daima zararl›d›r ve hiçbir za-

man evrimlefltirici bir etkilerinin oldu¤u gözlemlenmemifltir.
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Evrimciler ise ›srarla yapay mutasyon örnekleri oluflturmufl ve yararl›

mutasyon gözlemleyebilmek için on y›llar süren bir çaba içine girmifller-

dir. Örne¤in meyve sinekleri üzerinde neredeyse say›s›z mutasyon dene-

yi yap›lm›fl ve hep "genetik bilgiyi gelifltiren mutasyon" umulmufltur. Va-

r›lan sonuç ise tam bir fiyaskodur. Evrimci bilim adam› Michael Pitman
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normal
kanatlar›
körelmifl

kanatlar›
çarp›lm›fl

karn›
bükülmüfl kanats›z

Meyve sinekleri üzerinde on y›llard›r yap›lan mutasyon çal›fl-
malar›nda bir tane bile yararl› mutasyona rastlanmam›flt›r.

Bu, bilimin evrime yol açan yararl› mutasyonlar› arama konusun-
daki umutsuz çabalar›ndan sadece bir tanesidir.



y›llard›r süren ve hiçbir sonuç getirmeyen bu mutasyon denemeleri için

flöyle demektedir:

Say›s›z genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca say›s›z mutasyonlara ma-
ruz b›rakt›lar. Peki sonuçta insan yap›m› bir evrim mi ortaya ç›kt›? Maalesef
hay›r. Genetikçilerin yaratt›klar› canavarlardan sadece pek az› beslendikleri fli-
flelerin d›fl›nda yaflamlar›n› sürdürebildiler. Pratikte mutasyona u¤rat›lm›fl
olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat kald›lar ya da k›s›r oldular.20

Ünlü evrimci Gordon Taylor ise mutasyon deneyleri ile 50 y›l boyunca

vakit kaybedildi¤ini flöyle ifade etmifltir:

Elli y›ldan beri sinekler üzerinde binlerce deney yap›ld› ama kesinlikle yeni bir
türün olufltu¤u görülmedi... Hatta tek bir enzim bile oluflamad›.21

Evrimcilerin di¤er bilimsel konulardaki iddialar›na bak›ld›¤›nda da

durum de¤iflmemektedir. Evrimciler, Darwinizm'i her türlü bilimsel bul-

guya ra¤men savunmakta, sonra bir de bunu

"bilimsel sab›r" gibi k›l›flarla örtmeye çal›flmak-

tad›rlar. Oysa gösterdikleri fley, bilimsel sab›r

de¤il, bilime karfl› inatt›r. 

Fosil Ç›kmaz›

Evrim teorisinin bilime kaybettirdi¤i zaman›n bir di¤er örne¤i, paleon-

tolojinin (fosil bilimi) bu teoriyi ispatlamak ad›na ç›kmaz bir sokak içine

sokulmufl olmas›d›r. Elbette dünya üzerindeki yaflam›n tarihini ö¤renebil-

mek için paleontolojik araflt›rmalara gerek vard›r. Ancak evrim teorisinin

yanl›fl öngörüleri, fosil araflt›rmalar›n› olumsuz yönde etkilemekte ve bi-

lim adamlar›n› yanl›fl yönlendirmektedir. Özellikle "insan›n kökeni" ko-

nusunu araflt›ran paleontologlar›n baz›lar›, tam bir ç›kmaz içindedir. Ha-

yali yar› maymun-yar› insan canl›lar› bulmak için yapt›klar› tüm araflt›r-

malar bofla gitmektedir. 
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Yandaki resimde görülen fiziksel bo-
zukluk mutasyonlar›n zararl› etkilerine

bir örnektir. Rastgele meydana gelen mu-
tasyonlar kusursuz bir yap›ya sadece za-
rar verirler. 
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Ayr›ca belirtmek gerekir ki, fosil

araflt›rmalar› çok zor koflullarda ve

büyük maliyetlerle yap›lmaktad›r.

Genellikle Afrika vadileri gibi alan-

larda, onlarca kifliden oluflan arafl-

t›rma ekiplerinin aylarca yaflayabi-

lecekleri kamplar›n kurulmas›, bu

zor koflullarda, k›zg›n güneflin alt›nda milyar dolarlarla ifade edilen ma-

liyetlerle yap›lan çal›flmalar son 1.5 as›rd›r hiçbir sonuç vermemifltir. 

Ünlü evrimci fosil araflt›rmac›s› Richard Leakey ve ünlü bilim yazar›

Roger Lewin bu sonuçsuz çal›flmalar hakk›nda flu itiraf› yaparlar:

Ne yaz›k ki, insan›n evrimi yolu bize çok az ve zay›f ipuçlar› veriyor: 

Tafltan aletler, kafatas› parçalar›, bir bacak kemi¤i parças›, yar›m bir çene kemi-
¤i, nadiren bütün bir kafatas› ve tabii çok say›da difl... Bir zamanlar atalar›m›-
z›n yaflad›¤›, flimdi derinlerde gömülü tortullarda bulabildiklerimiz iflte bun-
lar... E¤er birileri, örne¤in befl ila bir milyon y›l önce yaflam›fl atalar›m›z›n
flimdiye kadar bulunan bütün fosil kal›nt›lar›n› bir odaya toplamaya giriflsey-
di, hepsini sergilemek için sadece birkaç büyük masa yeterdi. 

Bundan da kötüsü, 15 ila 6 milyon y›l önce yaflam›fl hominidlere ait fosil bu-
luntular›n› yerlefltirmek için, çok da büyük olmayan bir ayakkab› kutusu ye-
terli olacakt›r.22
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Y›llard›r evrime paleon-
toloji alan›nda delil bul-

maya çal›flan, tüm hayatla-
r›n› bu u¤urda harcayan bi-
lim adamlar›ndan Richard
Leakey ve Alan Walker. Her
iki ünlü evrimci de bugüne
kadar arad›klar›n› bulama-
d›lar.



Tüm bunlar "bilimsellik" k›l›f› kullan›larak yap›lan zaman, bilgi, emek,

para ve imkan israf›d›r. Tüm dünyada binlerce üniversite, bilimsel kuru-

lufl ve organizasyon, milyonlarca bilim adam›, ö¤retmenler ve ö¤renciler,

laboratuvarlar, teknik eleman ve teknik aletler ve daha saymakla bitme-

yecek kadar çok imkan, gerçek d›fl› bir iddian›n ispatlanmas› u¤runa se-

ferber edilmifl durumdad›r. Ancak ortaya hiçbir sonuç ç›kmamakta, ele

geçen yeni bulgular evrim iddias›n›n yanl›fll›¤›n› daha aç›k olarak göster-

mektedir. 

Evrimci bilim adam› S. J. Jones, Nature dergisine yazd›¤› bir makalede,

paleoantropolojinin, yani insan›n kökeni hakk›ndaki fosil araflt›rmalar›-

n›n içine girmifl oldu¤u ç›kmaz› flöyle özetler:

Paleoantropologlar, fosil kay›tlar›n›n azl›¤›n› öfkeyle kapatmaya çal›fl›yorlar.
Paleoantropoloji hala, sadece bir fikir ileriye sürerek ünlü olunabilecek tek bi-
lim dal› olmal›. Paleoantropolojide bir fikrin onay görmesi kimin daha yüksek
sesle ba¤›rd›¤›na ba¤l›.23
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Afrika'n›n vadilerinde, k›zg›n güneflin alt›nda mil-
yonlarca dolar para harcanarak yap›lan "evrime

delil bulma kaz›lar›" hep sonuçsuz kalm›fl ve tüm
çabalar bofla gitmifltir.  Bu çabalar›n› bofla ç›kar-
mak istemeyen evrimciler ise çareyi "sahtekarl›k"
yapmakta bulmufllard›r.
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"Do¤adaki Kusursuz Tasar›m"› 

‹nkar Edenlerin Bilime Kaybettirdikleri

Do¤adaki yarat›l›fl gerçe¤ini, bir baflka deyiflle do¤adaki "tasar›m›"

kabul etmemek, gerçekte bilimsel araflt›rmalar›n önünü t›kamaktad›r.

Çünkü do¤ada bir tasar›m oldu¤unu bilen bir bilim adam›, bu tasar›m›

ve amac›n› araflt›rmak gibi bir düflünceyle yola ç›kar. Ancak bir evrimci

tüm do¤ay› amaçs›z bir madde y›¤›n› olarak gördü¤ü için, ayn› amac›

tafl›mayacakt›r.

Amerikal› matematikçi ve felsefeci William Dembski, do¤ada bir "tasa-

r›m" oldu¤unu savunan bilim adamlar›ndan biridir. Dembski, evrimci ba-

k›fl aç›s›n›n, do¤ada bir amaç görmeyerek bilimsel geliflmeyi yavafllatt›¤›-

n› aç›klar. Buna örnek olarak da evrimcilerin DNA hakk›nda ortaya att›k-

lar› "junk DNA" (bofl DNA) kavram›n› gösterir. ("Bofl DNA", evrimci bi-

lim adamlar›n›n varsay›m›na göre, herhangi bir genetik bilgi içermeyen

ve dolay›s›yla bir fonksiyonu olmayan DNA k›s›mlar›d›r.) Dembski flöyle

demektedir:

Tasar›m kavram› bilimsel geliflmeyi durduracak de¤ildir. Aksine, geleneksel ev-
rimci yaklafl›mlar›n›n bilimsel araflt›rmalar› baltalad›¤› noktalarda, tasar›m
kavram› yepyeni araflt›rmalar› teflvik eder. "Bofl DNA" kavram›n› ele alal›m.
Bu terimle birlikte kast edilen anlam, bir canl›n›n genetik bilgisinin uzun ve
amaçs›z bir evrim sürecinin ürünü oldu¤u ve dolay›s›yla bu genetik bilginin
sadece bir k›sm›n›n organizma için yararl› oldu¤u düflüncesidir. 

Evrimci bak›fl aç›s›na göre bol miktarda ifle yaramaz DNA k›s›mlar› bekleme-
miz gerekir. Ama e¤er canl›lar›n tasarland›klar›n› kabul edersek, bu durumda
DNA'n›n çok daha fonksiyonel olmas›n› bekleriz. Ve gerçekten de, en yeni ba-
z› bulgular, DNA'n›n baz› k›s›mlar›n›n "bofl" olarak tan›mlanmas›n›n, asl›n-
da bizim DNA hakk›ndaki bilgimizdeki yetersizlikten kaynakland›¤›n› göster-
mektedir. Örne¤in Journal of Theoretical Biology dergisinin son say›lar›ndan
birinde, John Bodnar "ökaryot hücrelerin genetik bilgisinde, kodlama ifllemi
görmeyen (yani "bofl") DNA parçalar›n›n, gerçekte organizman›n büyümesi-
ni ve geliflimini sa¤layan bir tür genetik dili kodlar›n›" bildirmektedir. Tasar›m
kavram›, bilim adamlar›n› (canl›larda) fonksiyon aramaya yönelmekte, evrim
ise bu çabay› kösteklemektedir... 

Tasar›m kavram›n› bilime dahil etmek, bilimsel çabalar› çok daha zenginleflti-
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recektir... Bilimsel geliflme için flimdiye dek kulla-
n›lm›fl tüm kavramsal araçlar kullan›lmaya de-
vam edecektir. Ancak tasar›m kavram› bir bilim
adam›na yeni kavramsal araçlar kazand›r›r. Da-
has›, yepyeni araflt›rma konular› ortaya ç›kar›r.
Çünkü bir fleyin tasarlanm›fl oldu¤unu bildi¤i-
mizde, nas›l var edildi¤ini ve amac›n›n ne oldu-
¤unu da bulmak isteriz.24

Görüldü¤ü gibi canl›lar› Allah'›n yaratm›fl ol-

du¤unun kavranmas› hem bilime yeni ufuklar

kazand›rmakta hem de do¤an›n çok daha do¤-

ru anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Ama materyalist bilim adamlar› Allah'›n ya-

rat›fl›n› inkar ettikleri için do¤ada yaflayan her

canl›n›n tesadüfen geliflen olaylar sonucunda

var olduklar›n› iddia ederler. Onlara göre tesa-

düfen oluflan bir evrende "hatal› veya gereksiz

ürünler"in veya "hatal› tasar›mlar"›n bulunmas›

son derece do¤ald›r. 

Bu yanl›fl bak›fl aç›s›n›n sonucu olarak günü-

müze kadar birçok bilimsel delil yanl›fl de¤er-

lendirilmifl ve uzun y›llar boyunca birçok ger-

çek ortaya ç›kart›lamam›flt›r. Örne¤in do¤ada

buldu¤u bir kufl tüyünü inceleyen materyalist

bir bilim adam›, tüyün asimetrik yap›s›na baka-

rak, bunun "tesadüfen olufltu¤u için" bozuk bir

yap› oldu¤unu düflünür. Ve tüyün asimetrik ya-

p›s›n› incelemeye gerek görmez. 

Ancak her varl›¤› Allah'›n bir amaç üzerine

ve kusursuz bir tasar›mla yaratt›¤›na iman

eden bir bilim adam› için tüydeki asimetrik ya-

p› mutlaka incelenmesi gereken önemli bir

özelliktir. Bu do¤rultuda hareket eden bir bi-

lim adam› kufllar›n tüylerinin asimetrik yap›la-

r›n›n kufllar›n uçmalar› için gerekli oldu¤unu,
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DNA'n›n karma-
fl›k yap›s› ve

her özelli¤inin bir
amaç tafl›mas›
DNA'n›n yarat›ld›-
¤›n› gösterir.
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simetrik tüy yap›s›na sahip olan kufllar›n ise uçamad›klar›n› çok k›sa sü-

rede görecektir. 

Buna benzer örneklere bilim dünyas›nda çok s›k rastlanabilir. Örne¤in

bal ar›lar›n› inceleyen bilim adamlar› aras›nda da benzer bir durum ya-

flanm›flt›r. Ar›lar›n peteklerini birlefltirme aç›lar›n› hesaplayan baz› bilim

adamlar›, ar›lar›n kulland›klar› iki aç›n›n en mükemmel uygunluktaki öl-

çülerden 0.02 derecelik bir sapma gösterdi¤ini hesaplam›fllard›r. (Yap›lan

ölçümlerde ar›lar›n bu aç›lar› s›ras›yla 109.28 ve 70.32 derece olarak yap-

t›klar› saptanm›flt›r. Çok hassas hesaplamalarla, matematikçi Konig bu

amaca hizmet edecek en uygun aç›lar›n 109.26 ve 70.34 olmas› gerekti¤i-

ni hesaplam›flt›r) 

Konuyla ilgili bilim adamlar›n›n vard›klar› sonuç ar›lar›n küçük de ol-

sa hesaplama hatas› yapt›klar› yönünde olmufltur. ‹skoç matematikçi Co-

lin MacLaurin (1698-1746) ise bu aç›klamalar› yeterli bulmayarak deneyi

tekrarlam›flt›r. Ve buldu¤u sonuç fludur: Konig ve ekibi logaritma cetve-

linde yap›lan ufak bir hata nedeniyle 0.02 derecelik farkl›l›k oluflturacak

flekilde hatal› hesap yapm›fllard›r.25

Böylece en mükemmel aç›y› ar›lar›n do¤ru, bilim adamlar›n›n ise hata-

l› olarak hesaplad›klar› ortaya ç›km›flt›r! 
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Tüm canl›lar› Allah'›n kusursuzca yaratt›¤›n› bilen bir insan, hiçbir za-

man do¤ada rastlad›¤› bir özellikte hata oldu¤u fikrine kap›lmaz. Her

gördü¤ü özelli¤i Allah'›n bir amaç için yaratt›¤›n› bilir.

Allah'›n kusursuz yarat›fl›na inanmayan bilim adamlar›n›n içine düfl-

tükleri yan›lg›ya bir di¤er örnek yine ar›larla ilgilidir. 12 Ekim 1996 tarih-

li New Scientist dergisinde Ben Crystall taraf›ndan haz›rlanan makalede,

bal ar›lar›n›n uçarken bazen gereksiz yere fazla kanat ç›rpt›klar›, bunun

sonucu olarak da uçufllar›n›n verimsiz oldu¤u söylenmiflti. Bu makalede-

ki iddiaya göre, ar›lar kimi zaman daha az, kimi zaman ise daha s›k ara-

l›klarla kanat ç›rp›yorlar, ama buna ra¤men ayn› h›zda uçuyorlard› ve do-

lay›s›yla çok kanat ç›rpt›klar› zaman gereksiz yere enerji kaybediyorlard›.

Yazara göre ise bu bir tasar›m hatas›yd›. 

Ancak, Arizona State Üniversitesi'nden Jon Harrison yönetimindeki

bir araflt›rma grubu, yapt›klar› bir araflt›rma ile bal ar›lar›n›n kanat ç›rp-

ma s›kl›¤› aras›ndaki fark›n son derece gerekli nedenlerini ortaya ç›kar-

d›lar. Elde ettikleri sonuçlar› ise Science dergisinde (1996, cilt 274, s. 88)
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Kufl tüylerini inceleyen iman sahibi bir bilim adam› tüylerdeki her
özelli¤in bir yarat›l›fl amac› oldu¤unu bilerek araflt›rmalar›n› bu

do¤rultuda yönlendirir.
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yay›nlad›lar. Bu araflt›rmac›lar, çevre ›s›s›n› de¤ifltirerek ar›lar›n vücut

›s›lar›n›, kanat ç›rpma oranlar›n› ve metabolik oranlar›n› ölçtüler. Is› 20

dereceden 40 dereceye yükseldikçe kanat ç›rpma s›kl›¤› azal›yordu. Yap›-

lan araflt›rma sonucunda anlafl›ld› ki, ar›lar s›cak günlerde daha az s›kl›k-

ta kanat ç›rparken, so¤uk havalarda daha s›k aral›klarla kanat ç›rp›yor-

lard›. Ama uçufl h›zlar›nda bir de¤ifliklik olmuyordu. So¤uk havalarda

daha s›k kanat ç›rparak oluflturduklar› enerji fazlas›yla vücutlar›n› ve ko-

vanlar›n› ›s›t›yorlard›. Sonuç olarak ar›lar›n kanatlar›n›n iki ayr› görevi-

nin bulundu¤u anlafl›ld›: Uçmak ve ›s›nmak. 

Allah'›n canl›lar› ayr› ayr›, bugünkü halleriyle eksiksiz ve kusursuz

olarak yaratt›¤›na inanmayan evrimci bilim adamlar›n›n yan›lg›ya düfl-

tükleri konulardan bir di¤eri de "körelmifl organlar" safsatas›d›r. Tüm

canl›lar›n geçmiflteki atalar›ndan tesadüfler sonucunda türediklerini sa-

vunan evrimcilere göre insan vücudunda atalar›ndan kendilerine miras

kalan, ama kullan›lmad›klar› için zaman içinde körelen "ifllevsiz organ-

lar" bulunmaktad›r. Allah'›n yarat›fl›na inanmayan bilim adamlar›, bu ifl-

levsiz sand›klar› organlar konusunda da bilime önemli ölçüde zarar ver-

mifllerdir. Çünkü bilim ilerledikçe bu ifllevsiz sand›klar› organlar›n as-
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Ar›lar o kadar kompleks davran›fl flekillerine sahiptirler ki, bilim
adamlar› bu canl›lar›n davran›fllar›n›n amaçlar›n› yeni yeni keflfe-

debilmektedirler.



l›nda vücut için son derece önemli organlar olduklar› anlafl›lm›flt›r. Bili-

min ilerlemesini a¤›rlaflt›ran bu ön yarg›n›n ne derece hatal› oldu¤unun

göstergelerinden biri evrimciler taraf›ndan tespit edilen uzun "körelmifl

organlar" listesinin giderek k›salmas›d›r. Evrimci olan S.R. Scadding

Evolutionary Theory (Evrimsel Teori) dergisinde yazd›¤› Körelmifl Organ-
lar Evrime Delil Oluflturur mu? bafll›kl› makalesinde bu gerçe¤i flöyle iti-

raf eder:

(Biyoloji hakk›ndaki) bilgimiz artt›kça, körelmifl organlar listesi de giderek kü-
çüldü… Bir organ›n ifllevsiz oldu¤unu tespit etmek mümkün olmad›¤›na ve
zaten körelmifl organlar iddias› bilimsel bir özellik tafl›mad›¤›na göre, 'körelmifl
organ'lar›n evrim teorisi lehinde herhangi bir delil oluflturamayaca¤› sonucu-
na var›yorum.26

Körelmifl insan organlar› listesi 1895 y›l›nda Alman anatomist R. Wi-

edersheim taraf›ndan ortaya at›lm›flt› ve apandis, kuyruk sokumu kemi¤i

gibi yaklafl›k 100 organ› içeriyordu. Ancak bilim ilerledikçe Wiedershe-

im'›n listesindeki organlar›n say›s› giderek azald› ve bu organlar›n asl›n-

da çok önemli ifllevleri oldu¤u ö¤renildi. Örne¤in körelmifl organ olarak

say›lan apandisin asl›nda vücuda giren mikroplara karfl› mücadele eden

lenf sisteminin bir parças› oldu¤u belirlendi. Yine ayn› listede yer alan ba-

demciklerin ise bo¤az› enfeksiyonlara karfl› korumada önemli bir rol oy-

nad›¤› keflfedildi. Omurili¤in sonunda yer alan kuyruk sokumunun le¤en

kemi¤i çevresindeki kemiklere destek sa¤lad›¤› ve küçük baz› kaslar›n tu-

tunma noktas› oldu¤u; timus bezinin T hücrelerini harekete geçirerek vü-

cudun savunma sistemini aktif hale getirdi¤i; pinael bezin önemli hor-

monlar›n üretilmesinden sorumlu oldu¤u gibi daha birçok ifle yaramad›-

¤› zannedilen organ›n önemli ifllevleri tespit edildi. Darwin taraf›ndan kö-

relmifl organ olarak nitelendirilen gözdeki yar›may fleklindeki ç›k›nt›n›n

ise gözün temizlenmesini ve nemlendirilmesini sa¤lad›¤› anlafl›ld›. 

Tüm bu örnekler bize flu gerçe¤i göstermektedir: Bilimde do¤ru ve h›z-

l› sonuç alabilmek için ç›k›fl noktas›n›n mutlaka do¤ru olmas› gerekir.

Allah tüm varl›klar› bir amaç do¤rultusunda, kusursuz ve eksiksiz bir ta-

sar›mla yaratm›flt›r. Dolay›s›yla do¤ay› inceleyen bir bilim adam›n›n he-

defi tüm varl›klardaki bu kusursuzlu¤un özelliklerini ortaya ç›karmak ve

her karfl›laflt›¤› özelliklerin hikmetlerini araflt›rmak olmal›d›r.
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"Bofla U¤rafl Verdi¤ini" Bilmenin 

Evrimci ve Ateist Bilim Adamlar› Üzerinde 

Oluflturdu¤u Olumsuz Etkiler

Asl›nda gerçek olmayan ve sonuç getirmeyen bir iddia u¤runa araflt›r-

ma ve çal›flma yapmak, evrimci bilim adamlar› için de son derece y›prat›-

c›d›r. Hiç flüphesiz hayatlar›n› adad›klar› araflt›rmalar›n birço¤unun so-

nuçsuz oldu¤unu, fayda getirmedi¤ini anlad›klar›nda büyük bir hayal k›-

r›kl›¤› yaflarlar. Çünkü bilimsel araflt›rmalar yapmak büyük bir özveri ve

disiplin gerektirmektedir. Y›llarca bir laboratuvarda sonucunu alamaya-

ca¤›n› bildi¤i bir konuda deney veya gözlemler yapmak, ve sonunda is-

patlamak istedikleri iddian›n tam aksinde bulgulara varmak, elbette ki bu

bilim adamlar›n› son derece olumsuz yönde etkilemektedir. 

Amerikal› biyokimyac› Michael Behe, Darwinizm'in bilimsel geçersiz-

li¤ini konu edinen Darwin's Black Box: The Bi-
ochemical Challenge to Evolution (Darwin'in

Kara Kutusu: Evrime Karfl› Biyokimyasal

Reddiye) bafll›kl› kitab›nda, canl› hücresin-

de ortaya ç›kan "tasar›m" gerçe¤i karfl›-

s›nda evrimci bilim adamlar›n›n yafla-

d›klar› psikolojiyi flöyle anlat›r:

Son k›rk y›l içinde, modern biyokimya
hücrenin s›rlar›n›n önemli bir bölümü-
nü ortaya ç›kard›. Bunun için harca-
nan emek ise gerçekten çok büyüktü.
On binlerce insan, bu s›rlar› bulmak

için yaflamlar›n› laboratuvarlardaki uzun
çal›flmalara adad›lar... Hücreyi araflt›rmak için gerçeklefl-

tirilen tüm bu çabalar, çok aç›k bir biçimde, ba¤›ra ba¤›ra, tek bir sonucu veri-
yordu: "Dizayn!" Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilim tarihindeki en önemli
bulufllardan biri olarak görülmeliydi... Bu zafer, onbinlerce insan›n "Eureka"
ç›¤l›klar›yla bu büyük buluflu kutlamalar›na yol açmal›yd›...

Ama hiçbir kutlama yaflanmad›, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Aksine, hücrede
keflfedilen büyük karmafl›kl›¤›n karfl›s›nda, utangaç bir sessizlik hakim oldu.
Konu halka aç›k bir ortamda gündeme getirildi¤inde, ço¤u bilim adam› bun-
dan rahats›z oluyor. Kiflisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar; ço¤u kefl-
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fettikleri aç›k gerçe¤i kabul ediyor, ama sonra yere bak›p bafllar›n› sal-
l›yor ve hiçbir fley olmam›fl gibi davranmaya devam ediyor. Peki neden?
Neden bilim dünyas›, keflfetti¤i büyük gerçe¤e sahip ç›km›yor? Neden ortaya
ç›kan aç›k dizayn entellektüel eldivenlerle kenar›ndan tutuluyor. Çünkü, bi-
linçli bir dizayn› kabul etmek, ister istemez Allah'›n varl›¤›n› kabul ettirmeyi
ça¤r›flt›r›yor onlara.27

Baz› evrimciler, bilim dünyas›n›n yaflamakta oldu¤u bu depresyonu iti-

raf etmektedir. Örne¤in ‹ngiltere Do¤a Tarihi Müzesi yöneticilerinden,

Evolution kitab›n›n yazar› evrimci paleontolog Dr. Colin Patterson, New

York'taki Do¤a Tarihi Müzesi'nin aç›l›fl›nda yapt›¤› ünlü konuflmas›nda

flu tarihi sözleri söylemifltir:

Soru fludur: Bana evrimle ilgili tek bir fley söyleyebilir misiniz, gerçekten do¤-
ru olan bir fley? Bu soruyu bizim Do¤a Tarihi Müzesi'ndeki tüm jeoloji ekibi-
ne sordum ve ald›¤›m tek cevap tam bir sessizlik oldu... Sonras›nda, tüm yafla-
m›m›n evrimin aç›k bir gerçek oldu¤una inanarak aldat›lmakla geçti¤ini fark
ettim.28

Patterson, konuflmas›n›n devam›nda ise flöyle demifltir:

Bu anti-evrimci bak›fl aç›s›n› almaya bafllamam›n neden-
lerinden birisi, bu fley üzerinde 20 y›l çal›fl›p ve bu

konuda tek bir fley bilmemenin yapt›¤› etkiydi.
Bir kiflinin bu kadar uzun bir süre yanl›fl
yönlendirildi¤ini ö¤renmesi onun için ol-

dukça büyük bir flok."29

D i n ,  B i l i m i n  D o ¤ r u  Y ö n l e n d i r i l m e s i n i  S a ¤ l a r

59A d n a n  O k t a r

Evrimci bilim
a d a m l a r › n › n

y›llarca yapt›klar›
çal›flmalar›n büyük
bir ço¤unlu¤u bo-
fla gitmifltir. Bu bir-
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araflt›rma flevkini
k›ran bir sonuçtur.
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Lund Üniversitesi profesörlerinden ünlü evrimci botanikçi Prof. N. He-

ribert Nilsson ise, "evrimi, 40 y›ldan fazla süren bir deney ile kan›tlama te-
flebbüslerim, sonunda baflar›s›zl›kla sonuçland›"30 diyerek 40 y›ldan daha

uzun bir süre bofla vakit kaybetti¤ini itiraf etmektedir. Bu kiflisel örnekler,

gerçekten de bilimin gerçek d›fl› bir teorinin peflinde koflmas›yla neler

kaybetti¤inin göstergesidir. On y›llar boyunca binlerce bilim adam›n›n

bilgisi, vakti, enerjisi, eme¤i, laboratuvar›, asistanlar› ve finans kaynakla-

r›, evrim ad› verilen içi bofl bir efsane u¤runa harcanm›fl bulunmaktad›r. 

Daha da ilginç olan ise, sadece günümüz evrimcilerinin de¤il, teorinin

sahibi Charles Darwin'in bile s›k s›k "bofla zaman harcad›¤›ndan", ve so-

nunda "hayal k›r›kl›¤›na u¤rayaca¤›ndan" endifle etmifl olmas›d›r. Dar-

win bu konudaki huzursuzlu¤unu arkadafllar›na yazd›¤› mektuplar›nda

veya makalelerinde s›k s›k dile getirmifltir. Örne¤in do¤ada kendi teorisi-

ni ispatlayacak deliller bulamad›¤›n› flöyle kabul etmifltir:

Do¤an›n tamam› gerçekten inatç› ve benim iste-
diklerimi yapm›yor.31 

Darwin'in güvensizli¤inin bir baflka d›-

fla vurumu ise flu cümlesidir:

Bu çal›flmalar› yaparken (Türlerin Kökeni
için kulland›¤› çal›flmalar) harcad›¤›m za-
mana de¤ip de¤medi¤inden flüphe ediyo-
rum.32

Görüldü¤ü gibi, gerçeklere uyma-

yan, sadece ideolojik nedenlerle savu-

nulan bir teori, savunucular›na da s›-

k›nt› ve bunal›m yaflatmaktad›r. Tüm

bunlar bilime yanl›fl bir rota çizilmesi-

nin kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r. 
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Darwin, "Bu çal›flmalar› ya-
parken harcad›¤›m zamana

de¤ip de¤medi¤inden flüphe
ediyorum" diyerek evrim konu-
sundaki çal›flmalar›na olan gü-
vensizli¤ini dile getirmifltir.



Evrimci Sahtekarl›klar›n Bilime Kaybettirdikleri

Evrimciler, teorilerini kan›tlayan delilleri bulamad›klar› için, çok kere-

ler bilimsel bulgular› sapt›rarak veya sahtekarl›klar yaparak insanl›¤› al-

datm›fllard›r. Bu sahtekarl›klar içinde en ünlüsü "Piltdown Adam›" skan-

dal›d›r. Evrimciler, yaflad›klar›n› iddia ettikleri sözde yar› maymun-yar›

insan yarat›klar›n fosillerini bulamad›klar› için çareyi kendileri bir tane

üretmekte bulmufllard›r. Bir orangutan çenesini insan kafatas›na ekleye-

rek çeflitli kimyasallarla eski görüntüsü vermifl ve bu kafatas›n› dünyan›n

en ünlü müzesinde y›llarca "insan›n atas›" diye sergilemifllerdir. Bu sahte-

karl›¤›n bilime verdi¤i kayb› bir evrimci olmas›na ra¤men F. Clark Ho-

well flöyle aç›klamaktad›r:

Piltdown Adam›, insan kafatas› ve maymun çenesinden oluflan bir yarat›ktan
baflka bir fley de¤ildi. Bu bilerek tezgahlanan bir aldatmacayd›. Ne çenenin
maymuna ait oldu¤unu, ne de kafatas›n›n insana ait oldu¤unu kabul etmedi-
ler. Bunun yerine, bu parçalar›n maymun ve insan aras›ndaki döneme ait bul-
gular oldu¤unu aç›klad›lar. 500.000 y›l öncesine ait oldu¤unu söyleyerek, bu-
na bir isim koydular (Eoanthropus Dawsoni veya Dawn adam›) ve bu konu
üzerine yaklafl›k 500 adet kitap yazd›lar. Paleontologlar bu buluflla

k›rk befl y›l boyunca bofl yere oyala-
n›p durdular.33

Bu bilim adam›n›n sözleri

son derece düflündürücüdür.

Gerçek olmayan bir "sözde

delil" 40 y›l boyunca konuy-

la ilgili tüm bilim çevreleri-

ni "bofl yere oyalam›fl"t›r.

Sahte bir kafatas› üzerine

500 kitap yaz›lmas› bofla

harcanan emeklerin aç›k

bir göstergesidir. 

Bir baflka evrimci

sahtekarl›¤›n sahibi

olan Ernst Haeckel ise,

hem yapt›¤› sahtekarl›-

¤› itiraf etmifl, hem de
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Piltdown Adam› sah-
tekarl›¤›nda kullan›-

lan sahte kafatas›.



K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

di¤er meslektafllar›n›n ideolojileri u¤runa yapt›klar› çarp›tmalar› flöyle di-

le getirmifltir:

Bu yapt›¤›m sahtekarl›k itiraf›ndan sonra kendimi ay›planm›fl ve k›nanm›fl
olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum fludur ki; suçlu durumda yan
yana bulundu¤umuz yüzlerce arkadafl, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü bi-
yolog vard›r ki, onlar›n ç›kard›klar› en iyi biyoloji kitaplar›nda, tezlerinde ve
dergilerinde benim derecemde yap›lm›fl sahtekarl›klar, kesin olmayan bilgiler,
az çok tahrif edilmifl flematize edilip yeniden düzenlenmifl flekiller bulunuyor.34

Yap›lan gözlemlerin, deneylerin ve araflt›rmalar›n evrime uydurulma-

ya çal›fl›lmas›, gerçeklerin gizlenmesi veya de¤ifltirilerek insanl›¤a sunul-

mas› elbette ki bilimsel geliflmelere önemli ölçüde zarar vermektedir. Ev-

rimci yazar W.R. Thompson, bu gerçe¤i afla¤›daki sözleriyle dolayl› da ol-

sa kabul etmektedir: 

Bilimsel olarak tan›mlayamayacaklar› bir doktrini savunmak için biraraya ge-
len bilim adamlar›n›n zorluklar› elimine ederek ve elefltirileri gizleyerek halk›n
gözünde inançlar›n› devam ettirme giriflimi, bilimsel aç›dan anormal ve is-
tenmeyen bir durumdur.35

Konunun en ilginç yönü ise, evrimcilerin evrimi ispatlamak için yapt›k-

lar› araflt›rma ve deneylerin sonucunda, hep yarat›l›fl gerçe¤ini destekle-

yen deliller bulmalar›d›r. 

Evrimciler ‹stemese de Bilimsel Bulgular Hep

Yarat›l›fl Gerçe¤ini Kan›tlar 

Bu bölümün bafl›nda da belirtildi¤i gibi, bilim yanl›fl ideolojiler taraf›n-

dan yönlendirildi¤inde zaman, para, emek kayb› oluflmaktad›r. 18. yüz-

y›ldan bu yana bilim, a¤›rl›kl› olarak materyalistlerin hakimiyeti alt›nda

kalm›fl ve hemen hemen tüm çal›flmalar materyalist felsefeyi bilimsel ola-

rak kan›tlayabilmek için yap›lm›fl, materyalist felsefeyi yalanlayan bilim-

sel deliller ya gözlerden ya da halka çarp›t›larak sunulmufltur. 

Dikkat edilmesi gereken sonuç ise, evrimcilerin evrimi ispatlamak için

yapt›klar› araflt›rma ve deneylerin sonucunda hep yarat›l›fl› destekleyen de-

liller bulmalar›d›r. Bilim, Allah'›n varl›¤›na inananlar için çok kolay ve zah-

metsizdir. Çünkü var olan bir sistemi araflt›rmak ve onunla ilgili delilleri

aramak bilim adamlar› için bir zorluk ç›karmaz. Ancak olmayan bir delili

aramak evrimcilerin kendi ifadeleriyle "can s›k›c›" ve "bafl a¤r›t›c›d›r". 
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Bu durumun en aç›k örneklerinden biri de Kambriyen Devrine ait pa-

leontolojik bulgulard›r. Kambriyen Devri canl›l›¤›n ilk izlerine rastlanan

ve yaklafl›k 550 milyon y›l önce yaflanan döneme verilen isimdir. Bu dö-

nemde var olan canl›lar›n her biri son derece karmafl›k sistemlere sahip

olan geliflmifl canl›lard›r. Örne¤in trilobit ismi verilen ve soyu tükenmifl

olan bir canl› türü oldukça karmafl›k petek göz yap›s›na sahiptir. 100 mer-

cekten oluflan bu göz yap›s› günümüzde yaflayan yusufçuk gibi baz›
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Evrimciler her ne kadar aksini ispat-
lamaya çal›flsalar da bulunan her

bilimsel bulgu Allah'›n varl›¤›n› ve ya-
rat›fl›n›n özelliklerini ortaya koymakta-
d›r. Kambriyen Döneminde aniden or-
taya ç›kan kompleks yap›ya sahip can-
l›lar da bu yarat›l›fl delillerindendir.
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böceklerinki ile ayn›d›r. Ve evrimciler aç›s›ndan "bafl a¤r›t›c›" olan ise bu

karmafl›k yap›lara sahip olan canl›lar›n hiçbir ataya sahip olmadan bir-

denbire bu tabakalarda belirmeleridir. Bu bilimsel bulgular aç›k olarak

Yarat›l›fl'› göstermektedir. 

Ünlü evrimci bilim adam› ‹ngiliz zoolog Richard Dawkins elde ettikle-

ri bulgular›n yarat›l›fl gerçe¤ini desteklemesi ile ilgili olarak flöyle söyle-

mektedir:

...Kambriyen katmanlar›, bafll›ca omurgas›z gruplar›n› buldu¤umuz en eski
katmanlard›r. Bunlar, ilk olarak ortaya ç›kt›klar›
halleriyle, oldukça evrimleflmifl bir flekilde-
ler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip
olmadan, o halde, orada meydana
gelmifl gibiler. Tabi ki, bu ani or-
taya ç›k›fl, yarat›l›flç›lar› ol-
dukça memnun etmektedir.36

Paleontoloji konusunda yafla-

nan bu "sonuçsuzluk" evrimin en bü-
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Kambriyen Devri'nde ortaya ç›kan trilobit fosili ve sahip ol-
du¤u petek gözün özellikleri yarat›l›fl›n dellileridirler.



yük açmazlar›ndan biridir. Bafltan beri üzerinde durdu¤umuz gibi evrim-

ci bilim adamlar› onlarca y›ld›r evrime delil olacak ara geçifl formlar› (bir

canl›n›n di¤er bir canl›ya dönüflüm aflamalar›) bulma çabas› içindedirler.

Ancak böyle canl›lar yeryüzünde hiçbir zaman yaflamad›klar› için kesin-

likle bir sonuç alamam›fllard›r. Evrimcilerin bir türlü arad›klar› ara geçifl

formlar›na ait fosillerini bulamamalar›n› evrimci paleontolog Mark Czar-

necki flöyle ifade eder:

Teoriyi (evrimi) ispatlaman›n önündeki büyük bir engel, her zaman için fosil
kay›tlar› olmufltur... Bu kay›tlar hiçbir zaman için Darwin'in varsayd›¤› ara
formlar›n izlerini ortaya koymam›flt›r. Türler aniden oluflurlar ve yine ani-
den yok olurlar. Ve bu beklenmedik durum, türleri Allah'›n yaratt›¤›
savunan yarat›l›flç› argümana destek sa¤lam›flt›r.37

Baz› evrimcilerin de sat›r aralar›nda itiraf ettikleri gibi, evrime bilimsel

destek arayan her türlü çal›flma bofla ç›kmakta, olumlu bir sonuç verme-

mektedir. Aksine evrimci bilim adamlar›n›n herfleyin tesadüfe dayal› ola-

rak olufltu¤u yönündeki iddialar›yla  ilgili her araflt›rma, apaç›k bir gerçe-

¤i karfl›lar›na ç›karmaktad›r: Tüm canl›lar› kusursuz bir flekilde gökle-

rin ve yerin Rabbi olan Allah'›n yaratt›¤› gerçe¤ini...
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Günümüzde yaflayan yusufçu¤un göz yap›s›
da trilobitinki ile benzer karmafl›kl›ktad›r.



K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

Sonuç

Çevremizde ve içinde yaflad›¤›m›z evrende, yarat›l›fl gerçe¤ine ait say›-

s›z delil bulunmaktad›r. Bir sivrisinekteki hayranl›k verici sistem, bir ta-

vuskuflunun kanatlar›ndaki muhteflem sanat, göz gibi karmafl›k ve mü-

kemmel bir organ ve daha milyonlarca varl›k iman eden insanlar için

Allah'›n varl›¤›n›n ve O'nun üstün ilminin ve akl›n›n delilleridir. Yarat›l›fl

gerçe¤ini kabul eden bir bilim adam› da, do¤ay› bu gözle inceleyecek ve

yapt›¤› her gözlemden, düzenledi¤i her deneyden büyük bir zevk alacak,

yeni araflt›rmalar için ateflleyici güç bulacakt›r.

Oysa evrim gibi bir hurafeye inanmak ve bunu bilime ra¤men savun-

maya çal›flmak, psikolojik yönden bilim adamlar›n› da s›k›nt›ya sokar. Ev-

rendeki ahenk ya da canl›lardaki tasar›m, onlar için büyük bir s›k›nt› kay-

na¤› olur. Darwin'in afla¤›daki sözü, gerçekte tüm evrimcilerin ruh haline

›fl›k tutmaktad›r:

Gözü düflünmek ço¤u zaman beni teorimden so¤uttu. Ama kendimi zaman-
la bu probleme al›flt›rd›m. fiimdilerde ise do¤adaki baz› belirgin yap›lar beni
çok fazla rahats›z ediyor. Örne¤in bir tavuskuflunun tüylerini görmek, beni
neredeyse hasta ediyor.38

Tavuskuflunun tüyleri de, do¤adaki tüm di¤er say›s›z yarat›l›fl delili

de, evrimcileri sürekli olarak rahats›z etmeye devam etmektedir. Gör-

dükleri apaç›k delillere bu flekilde gözlerini kapatan bu kiflilerde, do¤al

olarak gerçeklere karfl› umursuzluk ve buna ba¤l› bir yarg› bozuklu¤u

geliflmektedir. H›ristiyanlara seslenirken; "e¤er bir heykelin sizlere el salla-
d›¤›n› görseniz dahi, bir mucize ile karfl› karfl›ya oldu¤unuzu sanmay›n... çok
küçük bir olas›l›kt›r, ama belki de heykelin sa¤ kolundaki atomlar›n hepsi, tesa-
düfen, bir anda ayn› yönde hareket etme e¤ilimi içine girmifl olabilirler"39 diye-

cek kadar ileri giden ünlü evrimci Richard Dawkins, bu yarg› bozuklu-

¤unun tipik bir örne¤idir.

Bilimin ilerleyebilmesi için bu 19. yüzy›l art›klar›n›n bir kenara b›rak›l-

mas› ve özgürce düflünen ve gördü¤ü gerçe¤i kabul etmekten çekinme-

yen bilim adamlar›n›n varl›¤› gerekmektedir. 
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Tavuskuflunun tüylerinin "Darwin'i hasta etmesinin" nedeni
bu tüylerin aç›kça üstün bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› gösteri-

yor olmas›d›r.
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D‹N ‹LE B‹L‹M

DA‹MA UYUM ‹Ç‹NDED‹R

ateryalistler, bilim karfl›s›ndaki yenilgilerini gizleyebil-

mek için hemen her zaman birtak›m propaganda yöntem-

lerini devreye sokarlar. Bunlar›n bafl›nda ise, materyalist

yay›n organlar›n›n beylik konusu haline gelmifl olan "din-

bilim çat›flmas›" iddias› gelir. Bu iddiay› dile getiren kay-

naklarda, dinin tarih boyunca bilime karfl› oldu¤u, bilimin ancak din terk

edildi¤inde geliflebilece¤i gibi, gerçek d›fl› hikayeler anlat›l›r. 

Oysa bilim tarihine biraz göz atmak bile, bu iddialar›n yanl›fll›¤›n› gör-

mek için yeterli olacakt›r. 

‹slam Tarihi'ne bakt›¤›m›zda, Kuran'la birlikte Ortado¤u co¤rafyas›na

bilimin de girdi¤ini görürüz. ‹slam öncesindeki Araplar, türlü bat›l inan›-

fla ve hurafeye inanan, evren ve do¤a hakk›nda hiçbir gözlem yapmayan

bir toplumdur. Ancak ‹slam'la birlikte bu toplum medenileflmifl, bilgiye

önem verir hale gelmifl ve Kuran'›n emirlerine uyarak evreni ve do¤ay›

gözlemlemeye bafllam›flt›r. Sadece Araplar de¤il, ‹ranl›lar, Türkler, Kuzey

Afrikal›lar gibi pek çok toplum, ‹slamiyet'i kabullerinin ard›ndan ayd›n-

lanm›flt›r. Allah'›n Kuran'da insanlara ö¤retti¤i ak›lc›l›k ve gözlemcilik,

özellikle 9. ve 10. yüzy›llarda büyük bir medeniyetin do¤mas›na yol aç-

m›flt›r. Bu dönemde yetiflen çok say›da Müslüman bilim adam›, astrono-

mi, matematik, geometri, t›p gibi bilim dallar›nda çok önemli keflifler ger-

çeklefltirmifltir.
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Bilimsel çal›flmalar›n Avrupa'ya aktar›lmas›nda önemli bir yeri olan ve

Müslüman bilim adamlar›n›n ço¤unun yetiflti¤i Endülüs, özellikle t›p ala-

n›nda çok büyük yeniliklerin ve at›l›mlar›n befli¤i olmufltur. Müslüman

hekimler, tek bir konuda uzmanlaflmam›fllar, özellikle farmakoloji, cerra-

hi, göz, do¤um, fizyoloji, bakteriyoloji ve hijyen gibi çok genifl sahalarda

e¤itim görmüfllerdir. Uzun y›llar t›bbi bitkileri inceleyerek t›p tarihi ve t›b-

bi bitkiler hakk›nda eserler vermifl olan ‹bn-i Cülcül (?-992) ile teflhis ve

tedavi konusunda ün yapm›fl olan ve bugün bilinen otuza yak›n eseri bu-

lunan Tunuslu hekim Ebu Cafer ‹bn-i Cezzar (?-1009) t›p konusunda en

bilinen bilim adamlar› aras›ndad›r. Abdüllatif el-Ba¤dadi (1162-1231)

anatomi konusundaki çal›flmalar› ile tan›nmaktad›r. Alt çene ve gö¤üs ke-

mi¤i gibi vücuttaki birçok kemi¤in anatomisi hakk›nda geçmiflte yap›lm›fl

hatalar› düzeltmifltir. Ba¤dadi'nin El-‹fade ve'l-‹tibar adl› eseri 1788 y›l›nda

düzenlenerek, Latince, Almanca ve Frans›zca'ya çevrilmifltir. Makalatün

fi'l-Havas isimli eseri ise befl duyu organ›n› incelemektedir. 

Müslüman anatomistler insan kafatas›nda bulunan kemik say›s›n› do¤-

ru olarak tespit etmifller ve kulak içinde üç küçük kemikçik bulundu¤u-

nu da belirlemifllerdir. Anatomik çal›flmalar yapan Müslüman bilim

adamlar›n›n bafl›nda ‹bn-i Sina (980-1037) gelir. Daha çok küçük yaflta

edebiyat, matematik, geometri, fizik, do¤a bilimleri, felsefe ve mant›k ö¤-
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Kullar› içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'iç-

leri titreyerek-korkar'. fiüphesiz Allah, üstün ve

güçlü oland›r, ba¤›fllayand›r. (Fat›r Suresi, 28)

�
Allah, gerçekten Kendisi'nden baflka ilah 

olmad›¤›na flahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri

de O'ndan baflka ilah olmad›¤›na adaletle flahitlik

ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan baflka ilah

yoktur. (Al-i ‹mran Suresi, 18)



K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

renen ‹bn-i Sina sadece Do¤u'da de¤il Bat›'da da ünlenmifltir. En ünlü ese-

ri  olan El-Kanun fi't-T›b Arapça yaz›lm›fl ve 12. yüzy›lda Latinceye çevri-

lerek Avrupa üniversitelerinde 17. yüzy›la kadar temel ders kitab› olarak

kabul edilmifl ve okutulmufltur. Eserde birçok hastal›k ve ilaç sistematik

bir flekilde anlat›lm›flt›r. Bundan baflka felsefe ve do¤a bilimleri üzerine

yüzden fazla eser vermifltir. El-Kanun'da söz edilen t›bbi bilgilerin büyük

bir bölümü bugün dahi geçerlili¤ini korumaktad›r. 

1203-1283 tarihleri aras›nda yaflayan Zekeriya Kazvini ise Aristo'dan

beri süregelen beyin ve kalple ilgili birçok yanl›fl düflünceyi çürütmüfltür.

Kalp ve beyinle ilgili bilgileri bugünkü bilgilerimize son derece yak›nd›r. 

Zekeriya Kazvini, Hamdullah Müstevfi el-Kazvini (1281-1350) ve ‹b-

nü'n-Nefis'in anatomi üzerine olan çal›flmalar› modern t›p biliminin te-

melini oluflturmufltur. Bu bilim adamlar› henüz 13. ve 14. yüzy›lda kalp

ve akci¤erler aras›ndaki ba¤lant›lar›, atar damarlar›n temiz kan, toplar

damarlar›n ise kirli kan tafl›d›¤›n›, kan›n akci¤erlerde temizlendi¤ini, kal-

be dönen temiz kan›n aort taraf›ndan beyne ve vücudun di¤er organlar›-

na tafl›nd›¤›n› göstermifllerdir.

Ali bin ‹sa (?-1038)'n›n üç ciltlik göz hastal›klar› üzerine yazd›¤› Tezki-

retü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha isimli eserinin birinci cildi tamamen

göz anatomisine ayr›lm›fl olup çok de¤erli bilgiler mevcuttur. Bu eser da-

ha sonralar› Latinceye ve Almancaya çevrilmifltir. 

Muhammed Ebu Bekir Zekeriyya Razi (865-925), Burhaneddin Nefis

(?-1438), ‹smail Cürcani (?-1136), Kutbeddin fiirazi (1236-1310), Mansur

bir Muhammed, Ebu'l Kas›m Zehravi astronomi, matematik t›p ve ana-

tomi bilimlerinin tarihinde önemli yerleri bulunan Müslüman bilim

adamlar›ndan baz›lar›d›r. 

T›p ve anatomi bilimlerinin d›fl›ndaki bilim dallar›nda da birçok Müs-

lüman bilim adam›n›n çok önemli katk›lar› olmufltur. Örne¤in 11. yüzy›l-

da yaflayan Beyruni, Galilei'den 600 y›l önce dünyan›n döndü¤ünü kan›t-

lam›fl, Newton'dan 700 sene önce dünyan›n çap›n› hesaplam›flt›r. 15. yüz-

y›lda yaflayan Ali Kuflçu Ay'›n ilk haritas›n› ç›karm›flt›r ve bugün Ay'da

bir bölgeye onun ismi verilmifltir. Sabit Bin Kurra 9. yüzy›lda yaflam›fl ve

Newton'dan as›rlar önce diferansiyel hesab›n› keflfetmifltir. 10. yüzy›lda

yaflayan Battani trigonometrinin ilk kaflifidir. Kendisiyle ayn› yüzy›lda
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Beyruni, 11. yüzy›lda yaflayan Müslüman bir bilim adam›d›r.
Galilei'den 600 y›l önce dünyan›n döndü¤ünü kan›tlam›fl,

Newton'dan 700 sene önce dünyan›n çap›n› hesaplam›flt›r.
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yaflayan Ebu'l Vefa ise trigonometriye "sekant-kosekant" terimlerini ka-

zand›rm›flt›r. Harizmi 9. yüzy›lda ilk cebir kitab›n› yazm›flt›r. Ma¤ribi,

bugün Paskal üçgeni olarak bilinen denklemi Pascal'dan 600 y›l önce bul-

mufltur. 11. yüzy›lda yaflayan ‹bn-i Heysem optik biliminin kurucusudur.

Roger Bacon ve Kepler onun eserlerinden faydalanm›fllar, Galilei de onun

eserlerinden faydalanarak teleskobu bulmufltur. Kindi ise Einstein'dan

1100 y›l önce izafi fizik ve izafiyet teorisini ortaya atm›flt›r. Pasteur'den

yaklafl›k 400 sene önce yaflayan Akflemseddin ilk olarak mikroplar›n var-

l›¤›n› keflfetmifltir. Ali Bin Abbas 10. yüzy›lda yaflam›flt›r ve ilk kanser

ameliyat›n› gerçeklefltirmifltir. Ayn› yüzy›lda ise ‹bn-i Cessar cüzzam›n

sebep ve tedavi flekillerini aç›klam›flt›r. Burada sadece birkaç›na yer veri-

len Müslüman bilim adamlar›, modern bilimin temelini oluflturacak

önemli kefliflerde bulunmufllard›r. 

Bat› medeniyetine bakt›¤›m›zda, ça¤dafl bilimin do¤uflunun yine Allah

inanc› üzerine kurulu oldu¤unu görürüz. "Bilimsel devrim ça¤›" olarak

bilinen 17. yüzy›l, Allah'›n yaratt›¤› evreni ve do¤ay› keflfetme niyetiy-
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Ali Kuflçu, 15. yüzy›lda Ay'›n ilk haritas›n› ç›karm›flt›r ve bu-
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le araflt›rma yapan bilim adamlar› ile doludur. Bu dönemde ‹ngiltere,

Fransa gibi ülkelerde kurulan tüm bilim enstitüleri, "Allah'›n kanunlar›n›

keflfederek O'nu tan›mak" hedefini benimsemifltir. Ayn› e¤ilim 18. yüzy›l-

da da devam etmifltir. Newton, Kepler, Copernicus, Bacon, Galilei, Pascal,

Boyle, Paley, Cuvier gibi isimler, bilim dünyas›na önemli katk›lar› bulu-

nan ve ayn› zamanda Allah'a olan imanlar› ile tan›nan bilim adamlar›n-

dan sadece birkaç›d›r. (Detayl› bilgi için bkz. ‹man Eden Bilim Adamlar›

bölümü)

Bu bilim adamlar› Allah'a inanan, dahas› bu inançtan gelen flevkle bi-

limsel çal›flma yapan kiflilerdir. Bu gerçe¤in göstergelerinden biri, 19. yüz-

y›l›n bafllar›nda ‹ngiltere'de düzenlenen ve "Bridgewater Treatises" olarak

an›lan bir dizi bilimsel yap›tt›r. Çok say›da bilim adam› farkl› bilim dalla-

r›nda araflt›rma yapm›fl ve vard›klar› sonuçlar› "Allah'›n evrende ve do¤a-

da yaratt›¤› ahenk ve uyumun delilleri" olarak tan›mlam›fllard›r. Bu bilim

adamlar›n›n kulland›klar› yöntem de, "Allah'› do¤ayla tan›ma" anlam›na

gelen "Natural Theology" (Do¤al ‹lahiyat) kavram›yla ifade edilmifltir. 

Bridgewater Treatises'in öncüsü, devrin ünlü bilim adam› William Pa-

ley taraf›ndan 1802 y›l›nda yay›nlanan Natural Theology: or, Evidences of the

Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature

(Do¤al ‹lahiyat, ya da, Do¤adaki Görünümlerden Yola Ç›karak, Allah'›n

Varl›¤›n›n ve Delillerinin ‹spatlar›) adl› kitapt›r. Paley bu kitapta çok kap-

saml› bir anatomi bilgisi sergilemifl ve canl› bedenlerindeki "tasar›m"lara

örnekler vermifltir. 

Daha sonra Paley'in yap›t› örnek al›narak, Kraliyet Derne¤i'nin çat›s›

alt›nda bir aç›klama yap›lm›flt›r. Aç›klamada, bilim adamlar›ndan afla¤›-

daki konularda araflt›rma yapmalar› istenmifltir:

Allah'›n Kudreti, Akl› ve Güzelli¤i hakk›nda, O'nun yarat›fl›n› sergile-

yen tüm deliller ve ak›lc› aç›klamalar. Örne¤in, hayvanlar, bitkiler ya da

madenler aras›nda Allah'›n yaratt›klar›n›n çeflitlili¤i ve oluflumlar›; sindi-

rimin ve (yemekleri) dönüfltürmenin detaylar›; insan›n yapt›¤› tasar›m ör-

nekleri ve di¤er her türlü ak›lc› argüman; eski ve modern bilim ve sanat

dallar› ve tüm edebiyat...

Allah'›n varl›¤›n›n ispatlar›n› ortaya koymak için yap›lan bu ça¤r›ya

pek çok bilim adam› karfl›l›k vermifl ve birbiri ard›na çok önemli bilimsel
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eserler yay›nlanm›flt›r. Bridgewater Treatises bünyesinde yay›nlanan bu

eserler ve yazarlar› s›ras›yla flöyledir:

� Do¤an›n, ‹nsan›n Ahlaki ve Entelektüel Yap›s›na Olan Uyumu

(Thomas Chalmers, 1833)

� Kimya, Meteoroloji ve Sindirim (William Prout, M.D., 1834)

� Hayvanlar›n ‹çgüdüleri, Al›flkanl›klar› ve Geçmiflleri (William

Kirby, 1835)

� ‹nsan Eli; Bir Tasar›m Örne¤i (Sir Charles Bell, 1837)

� Jeoloji ve Mineral Bilimi (Dean Buckland, 1837)

� Do¤an›n, ‹nsan›n Fiziksel Yap›s›na Olan Uyumu (J. Kidd,

M.D., 1837)

� Astronomi ve Genel Fizik (Dr. William Whewell, 1839)

� Hayvan ve Bitki Fizyolojisi (P. M. Roget, M.D., 1840)

Bridgewater Treatises, din ile bilim aras›ndaki uyumu gösteren pek çok

örnekten biridir. Bu eserlerin öncesinde ve sonras›nda yap›lm›fl olan daha

pek çok bilimsel çal›flman›n amac›, Allah'›n yaratt›¤› evreni tan›mak ve bu

yolla O'nun yüceli¤ini kavramak olmufltur. 

Bilim dünyas›n›n bu rotadan sapmas› ise, materyalist felsefenin birta-

k›m sosyal ve siyasi flartlar sonucunda 19. yüzy›l Bat› kültürüne hakim ol-

mas›n›n bir sonucudur. Bu süreç Darwin'in evrim teorisi ile en aç›k ifade-

sini bulmufl ve bilim ile dini, daha önceki durumun tam tersine, birbirine

ters iki bilgi kayna¤› gibi göstermeye bafllam›flt›r. 

‹ngiliz araflt›rmac›lar Michael Baigent, Richard Le-

igh ve Henry Lincoln, bu konuda flu yorumu ya-

parlar:

Darwin'den bir buçuk as›r önce, bilim dinden
ayr› de¤ildi; aksine onun bir parças›yd› ve ni-
hai amac› ona hizmet etmekti... Ama Dar-
win'in zaman›ndaki bilim, o zamana dek tafl›mak-
ta oldu¤u bu anlamdan kopar›ld› ve kendisini di-

ne karfl› mutlak bir rakip ve alternatif bir anlam
olarak tan›mlad›. Art›k insanl›k, bu ikisi aras›nda

bir seçim yapmaya zorlanacakt›.40
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Ancak günümüzde din ile bilim aras›na sokulmak istenen bu zoraki ay-

r›l›k, bizzat bilimin kendi bulgular› taraf›ndan yalanlanmaktad›r. Din biz-

lere evrenin yoktan yarat›ld›¤›n› ö¤retmekte, bilim ise bu gerçe¤in kan›t-

lar›n› bulmaktad›r. Din bize canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n› ö¤retmekte, bi-

lim ise canl›l›kta ortaya ç›kard›¤› tasar›mla bu gerçe¤in delillerini ortaya

koymaktad›r. Michael Denton, Nature's Destiny adl› kitab›nda, "bir zaman-
lar ateizmin ve kuflkuculu¤un en büyük müttefiki say›lan bilim, nihayet ikinci
bin y›l› bitirmekte oldu¤umuz flu dönemde, bir zamanlar Newton'›n ve onun ta-
raftarlar›n›n istemifl olduklar› gibi, antroposentrik inanc›n en büyük savunucu-
su haline gelmifltir" demektedir.41 Antroposentrik inanç, dünyay› Allah'›n

insanlar için yaratm›fl oldu¤u inanc›d›r.

Bilimin ortaya koydu¤u bu sonuç, giderek daha fazla bilim adam›n›n

Allah'a samimi bir biçimde inanmas›n› sa¤lamaktad›r. Ünlü biyokimyac›

Michael Behe "Yarat›c›'ya veya do¤an›n ötesinde bir gerçekli¤in varl›¤›na ina-
nan bilim adamlar› popüler medya hikayelerinin anlatt›¤›ndan çok daha fazla sa-
y›dad›r; genel nüfusun % 90'›n› oluflturan inançl›lar›n, bilim adamlar› aras›nda
farkl› oldu¤unu düflündürecek bir neden yoktur"42 derken bu gerçe¤i ifade et-

mektedir.

Bilimin vard›¤› bu sonuç karfl›s›nda, materyalistlerin tek yapt›klar› fley

ise, birtak›m bask› mekanizmalar›n›

devreye sokarak bilim dünyas›n›

sindirmeye çal›flmakt›r. Bat›l› ül-

kelerde bir bilim adam›n›n yük-

selebilmesi, doçent, profesör gi-

bi ünvanlara ulaflabilmesi, bi-

limsel dergilerde yaz›lar›n›

yay›nlatabilmesi için baz›

standartlara uymas› gere-

kir. Evrim teorisini kay›t-

s›z flarts›z kabul etmek,

bir numaral› standart-

t›r. Bu nedenle baz›

bilim adamlar› da,

gerçekte hiçbir fle-

kilde inanmad›klar›
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Darwinist masallar› kabul etmekte ve yarat›l›fl›n delillerini göz ard› et-

mektedir. Scientific American dergisinin Eylül 1999 say›s›nda, Scientists and

Religion in America (Amerika'da Bilim Adamlar› ve Din) bafll›kl› yaz›da,

Washington Üniversitesi sosyologlar›ndan Rodney Stark, bilim adamlar›-

n›n üzerinde kurulan bu bask›y› flöyle aç›klam›flt›r:

200 y›ld›r 'e¤er bilim adam› olmak istiyorsan, zihninin tüm dini zincirlerden
ar›nmas› gerekir' fikri pazarland›... Üniversitelerde dindar olan kimseler susu-
yorlar. Ve dinsiz olanlara ayr›cal›k tan›n›yor. Üst kademelerde dinsizli¤i ödül-
lendirme sistemi var.43

Materyalistlerin, dine karfl› yürüttükleri bu sistemli mücadelenin bir

di¤er örne¤i de, baflta belirtmifl oldu¤umuz propaganda yöntemleridir.

"Din bilimle çat›fl›r" ya da "Bilim materyalist olmak zorundad›r" gibi iddi-

alar, bu propagandan›n temel unsurlar›d›r. fiimdi bu iddialar›n neden

mant›kl› ve tutarl› yönlerinin olmad›¤›n› inceleyelim. 

Ortaça¤ Kilisesi'nin Bilim Adamlar›na Karfl› Tavr›

Din karfl›t› çevrelerce, Ortaça¤ Kilisesi'nin hatal› uygulamalar› ve tutu-

mu s›kça dine karfl› bir silah gibi kullan›l›r. Kilisenin Avrupa'y› geriletti¤i

ve sefalet yaflatt›¤› söylenir. Bu çabalar›n ard›nda yatan neden ise, Orta-

ça¤ Kilisesi'nin dinle ba¤daflt›r›lmas› ve dolay›s›yla insanlara "e¤er din

gelirse Ortaça¤'›n karanl›klar›na gömülürüz" mesaj›n›n verilmesidir. Oy-

sa gerçek din, Ortaça¤ Kilisesi'nin uygulamalar› ve tutumu de¤ildir. 

Ortaça¤ Kilisesi Hz. ‹sa'n›n bildirdi¤i vahiyden uzaklaflm›fl ve din d›fl›

baz› uygulamalar yürütmüfltür. Özellikle ruhban s›n›f›n›n elinde ve baz›

çevrelerin ç›karlar› do¤rultusunda, ilahi kaynaktan tamamen uzaklaflarak

idare edilen Kilise'nin uygulamalar›ndan kuflkusuz bilim de zarar gör-

müfltür. Ancak bu tarihsel gerçek, elbette ki ‹slam dinine mal edilemez.

Çünkü ‹slam, Ortaça¤ Kilisesi gibi ruhban s›n›f›n›n hurafelerine de¤il, sa-

dece ve sadece Allah'›n sözü olan Kuran'a dayan›r. 

Ortaça¤ Kilisesi'nin tutuculu¤unun dindarl›kla bir ilgisi olmad›¤›n›n

önemli bir göstergesi ise, bu kilise taraf›ndan bask› alt›na al›nan Galilei gi-

bi bilim adamlar›n›n da gerçekte son derece dindar kimseler olufludur.

(Kitab›n ikinci bölümünde bu bilim adamlar›n›n inançlar› ile ilgili daha

detayl› bilgi verilecektir.) Bu örnek de bir kez daha sergilemektedir ki,
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skolastik düflüncenin bilim üzerinde uygulad›¤› bask›, dindarl›¤›n de¤il,

dinin çarp›t›lmas›n›n bir sonucudur. 

‹ncil ve Tevrat'a Dayanan Elefltiriler

Ülkemizdeki materyalistler, din ve bilimi karfl› karfl›ya getirmek iste-

diklerinde, Ortaça¤ Kilisesi'nin uygulamalar›n› örnek vermenin yan› s›ra,

Tevrat'tan veya ‹ncil'den bir cümle al›p, o cümlenin bilimsel bulgularla

nas›l çat›flt›¤›n› da örnek olarak göstermektedirler. Ancak göz ard› ettikle-

ri veya görmezlikten geldikleri bir gerçek vard›r: Tevrat ve ‹ncil tahrif

edilmifl kitaplard›r. Her ikisine de insan eliyle yaz›lm›fl birçok hurafe ek-

lenmifltir. Dolay›s›yla bu kitaplar› din konusunda kaynak almak son dere-

ce yanl›fl olur.
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Oysa Kuran, Allah'›n vahyidir ve hiçbir bozulmaya u¤ramam›flt›r ve

tek bir harfi bile de¤ifltirilmemifltir. Bu nedenle Kuran'da en ufak bir çe-

liflki veya hata yoktur. Allah'›n Kuran'da verdi¤i bilgiler de bilimin bulgu-

lar› ile paraleldir. Hatta, henüz yüzy›l›m›zda bulunabilmifl olan birçok bi-

limsel gerçek günümüzden 1400 sene öncesinde Kuran'da insanlara haber

verilmifltir. Bu, Kuran'›n önemli bir mucizesidir ve Allah'›n vahyi oldu¤u-

nun kesin delillerinden biridir. (‹lerleyen bölümlerde Kuran'da bildirilmifl

olan bilimsel gerçeklerin baz›lar›ndan söz edilecektir.)

Asl›nda materyalist çevreler de bu gerçe¤in fark›nda olacaklar ki, dine

karfl› görüfl bildirirken hiçbir zaman Kuran'dan ayet gösterememekte, her

defas›nda ‹ncil veya Tevrat'tan ald›klar› cümleleri kullanmaktad›rlar. 

"Bilim Materyalist Olmak Zorundad›r" ‹ddias›

Materyalistlerin bir di¤er propaganda malzemesi, "Bilim sadece mad-

deyi inceler, dolay›s›yla materyalist olmak zorundad›r" fleklindeki basma-

kal›p bir iddiad›r. 

Bu, asl›nda biraz düflünen bir insan›n hemen fark edebilece¤i bir keli-

me oyunundan baflka bir fley de¤ildir. Bilimin maddeyi inceledi¤i do¤ru-

dur, ancak bu, bilimin materyalist olmas› gerekti¤i anlam›na gelmez.

Çünkü "maddeyi incelemek" ile "materyalist olmak" çok farkl› fleylerdir. 

Maddeyi inceledi¤imizde, maddenin kendisi taraf›ndan meydana geti-

rilemeyecek kadar büyük bir bilgi ve tasar›m oldu¤u sonucuna var›r›z. Bu

bilgi ve tasar›m›n, tasar›mc›y› hiç görmesek de, bilinçli olarak meydana

getirildi¤ini anlayabiliriz. Örne¤in bizden önce bir insan›n girip girmedi-

¤inden emin olmad›¤›m›z bir ma¤ara düflünelim. Bu ma¤araya girdi¤i-

mizde e¤er ma¤aran›n duvarlar›nda çok büyük bir ustal›kla çizilmifl, göz

kamaflt›r›c› resimler varsa, o halde "Bizden önce burada ak›ll› bir varl›k

bulunmufl, burada eserler meydana getirmifl" diye düflünürüz. O ak›ll›

varl›¤› hiç görmeyebiliriz, ama varl›¤›n› eserlerinden anlar›z. 

Bilim de iflte bu yöntemle do¤ay› incelemektedir. Ve do¤ada asla mad-

desel etkenlerle aç›klanamayacak bir düzen oldu¤unu, ancak madde-öte-

si üstün bir Ak›l taraf›ndan var edilmifl olabilecek bir tasar›m bulundu¤u-

nu ortaya ç›karmaktad›r. Bir baflka deyiflle, maddesel dünyan›n her tara-

f›nda Allah'›n yarat›fl›n›n ve hakimiyetinin aç›k delillerini bulmaktad›r. 

78



D i n  i l e  B i l i m  D a i m a  U y u m  ‹ ç i n d e d i r

79A d n a n  O k t a r

Ma¤araya girdi¤imizde e¤er ma¤aran›n duvarlar›nda çok büyük
bir ustal›kla çizilmifl, göz kamaflt›r›c› resimler varsa, o halde

"Bizden önce burada ak›ll› bir varl›k bulunmufl, burada eserler
meydana getirmifl" diye düflünürüz. O ak›ll› varl›¤› hiç görmeyebi-
liriz, ama varl›¤›n› eserlerinden anlar›z. 
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Materyalistlerin Tutucu ve Ba¤naz Yaklafl›mlar›

Elbette ki her görüfl sahibi, kendi görüflünün bilimsel gerçekler tara-

f›ndan do¤rulan›p do¤rulanmad›¤›n› denemekte, bununla ilgili bilim-

sel araflt›rmalar yapmakta özgürdür. Örne¤in bir insan ortaya ç›k›p

dünyan›n düz oldu¤unu iddia edebilir ve bu konuda araflt›rma yapabi-

lir. Ancak önemli olan bu kiflinin karfl›laflt›¤› bilimsel sonuçlar› nas›l de-

¤erlendirece¤idir. Bilimsel verileri tarafs›z olarak de¤erlendiren bir bi-

lim adam›, araflt›rmalar› sonucunda dünyan›n düz oldu¤unu destekle-

yen bir delil bulamayacak, aksine dünyan›n yuvarlak oldu¤u ile ilgili

say›s›z delille karfl›laflacakt›r. Bu durumda bu kiflinin yapmas› gereken,

ön yarg›s›z bir flekilde, gerçek neyse ona yönelmek ve bafltaki iddias›n-

dan vazgeçmek olmal›d›r. 

Ayn› durum materyalizm için de geçerlidir. Bilim maddenin mutlak bir

varl›k olmad›¤›n›, bir bafllang›c›n›n oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Dahas›, mad-

dede ola¤anüstü bir tasar›m bulundu¤unu göstermifltir. Dolay›s›yla mad-

deyi inceleyen materyalist bilim adamlar›, teorilerinin do¤ru olmad›¤›n›,

gerçe¤in inand›klar›n›n tam aksi yönünde oldu¤unu görmüfllerdir.

Ancak ne ilginçtir ki, söz konusu kifliler, materyalizme körü körüne bir

ba¤l›l›k göstermekte ve bu "inançtan" asla ayr›lmama konusunda flafl›rt›-

c› bir inat sergilemektedirler. Ünlü bir evrimci ve materyalist olan Har-

vard Üniversitesi genetik profesörü Richard Lewontin, bu ba¤naz mater-

yalist tutumunu flöyle itiraf eder:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori'
(önceden kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir
inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›kla-
ma getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri
ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizmle olan a
priori ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya mater-
yalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntem-
lerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materya-
lizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ilahi
bir aç›klaman›n sahneye girmesine
izin veremeyiz.44
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Lewontin tüm materyalistlerin bak›fl aç›s›n› aç›kça dile getirmektedir.

Bu ifadelerinde de belirtti¤i gibi materyalistler önce materyalist ideolojiyi

benimser ve sonra bu ideolojiyi besleyecek bilgileri ararlar. Yani materya-

lizm, bilimsel araflt›rmalarla vard›klar› bir sonuç de¤il, bilime kabul ettir-

meye çal›flt›klar› bir ön yarg›d›r. 

Ayn› durumu bir baflka evrimcinin bak›fl aç›s›nda da görmek mümkün-

dür. Ünlü evrimci Robert Shapiro'nun Origins: A Skeptic's Guide to Creati-

on of Life on Earth (Kökenler: Bir fiüphecinin Dünyada Hayat›n Yarat›l›fl› ile

‹lgili K›lavuzu) isimli kitab›nda, evrim teorisine olan sadakatini ifade

eden sözleri flöyledir:

Gelecekte bir gün bütün mant›kl› kimyasal deneyler hayat›n muhtemel kökeni-
nin tamam›yla hatal› oldu¤unu gösterebilir. Dahas›, yeni jeolojik kan›tlar dün-
ya üzerinde ani bir hayat oluflumunu gösterebilir. Son olarak tüm kainat› kefl-
fedip baflka bir yerde bir hayat izine veya hayata neden olabilecek bir sürece
rastlamayabiliriz. Böyle bir durumda birtak›m bilim adamlar› cevap için dine
baflvurabilirler. Ancak benim de dahil oldu¤um di¤erleri, elde olan daha az
muhtemel bilimsel aç›klamalar› kalanlardan daha mümkün olan bir tanesini
seçebilmek amac›yla ay›klamaya çal›flacaklard›r. 45
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Onlardan seni dinleyenler vard›r; oysa

Biz, onu kavray›p anlamalar›na (bir en-

gel olarak) kalpleri üzerine kat kat ör-

tüler ve kulaklar›nda bir a¤›rl›k k›ld›k.

Onlar, hangi 'apaç›k-belgeyi' görseler,

yine ona inanmazlar. Öyle ki, o inkar

etmekte olanlar, sana geldiklerinde,

seninle tart›flmaya girerek: "Bu, önce-

kilerin uydurma masallar›ndan baflka

bir fley de¤ildir" derler. 

(Enam Suresi, 25)
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Shapiro'nun "bilimsel bir aç›klama aramaya devam ederiz" derken kast

etti¤i fley, gerçekte "materyalist bir aç›klama"d›r. Materyalizme olan bu

körü körüne ba¤l›l›k, Shapiro'yu ve onun gibi binlercesini fanatikçe bir in-

kara sürüklemektedir. Asl›nda söylemek istedikleri fley, "Her ne delil gö-

rürsek görelim, Allah'a inanmayaca¤›z" cümlesidir.

‹lginçtir, bu saplant› sadece ça¤›m›zdaki materyalistlere özgü de¤ildir.

Allah, kendilerini inkar için flartland›rm›fl olan bu gibi insanlar hakk›nda

Kuran'da önemli bilgiler verir. Örne¤in, kendilerine gösterdi¤i pek çok

mucize karfl›s›nda Hz. Musa'ya "Bizi büyülemek için mucize (ayet) ola-

rak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak de¤iliz" (Araf Su-

resi, 132) diyen M›s›rl›lar, ça¤dafl materyalistlerle ayn› karaktere sahiptir-

ler. Allah, baflka ayetlerinde bu gibi insanlardan flöyle söz etmektedir:

Onlardan seni dinleyenler vard›r; oysa Biz, onu kavray›p anlamalar›-

na (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklar›nda

bir a¤›rl›k k›ld›k. Onlar, hangi 'apaç›k-belgeyi' görseler, yine ona

inanmazlar. Öyle ki, o inkar etmekte olanlar, sana geldiklerinde, se-

ninle tart›flmaya girerek: "Bu, öncekilerin uydurma masallar›ndan

baflka bir fley de¤ildir" derler. (Enam Suresi, 25)

Olanca yeminleriyle, e¤er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak

ona inanacaklar›na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak

Allah Kat›ndad›r; onlara (mucizeler) gelse de kuflkusuz inanmaya-

caklar›n›n fluurunda de¤il misiniz? (Enam Suresi, 109)
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Her varl›¤› Allah büyük bir uyum ve kusursuz bir tasar›mla yaratm›flt›r.
Sadece bir baykuflun tüylerindeki tasar›m› inceleyen veya geceleri

yapt›¤› usta uçufllar›n› izleyen ak›l ve vicdan sahibi bir insan Allah'›n son-
suz gücünü ve sonsuz ilmini görerek takdir edebilecektir.
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KURAN'IN

B‹L‹MSEL MUC‹ZELER‹

undan 14 as›r önce Allah insanlara yol gösterici bir kitap

olan Kuran-› Kerim'i indirdi. Tüm insanl›¤› bu Kitab'a

uyarak kurtulufla ermeye davet etti. ‹ndirildi¤i günden k›-

yamete dek, insanl›¤›n yol göstericisi de bu son ‹lahi Kitap

ve Peygamber Efendimizin sünneti olacakt›r. 

Kuran'›n eflsiz üslubu ve içerdi¤i üstün hikmet, onun Allah'›n sözü ol-

du¤unun kesin bir delilidir. Bunlar›n yan› s›ra, Kuran'›n Allah Kat›ndan

indirildi¤ini ispatlayan pek çok mucizevi özelli¤i de vard›r. Bu özellikler-

den biri, ancak 20. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilimsel gerçekle-

rin 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Fakat çeflitli ayetlerinde,

son derece özlü ve hikmetli bir anlat›m içinde aktar›lan baz› bilimsel

gerçekler ancak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilmifltir. Kuran'›n indi-

rildi¤i dönemde bilimsel olarak saptanmas› mümkün olmayan bu bil-

giler, günümüz insan›na Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez da-

ha ispatlamaktad›r.

Kuran'›n bilimsel mucizesini anlamak için, öncelikle bu ‹lahi Kitab'›n

indirildi¤i dönemdeki bilim düzeyine göz atmak gerekir.

Kuran'›n indirildi¤i 7. yüzy›lda, Arap toplumu bilimsel konular hak-

k›nda say›s›z hurafeye ve bat›l inanca sahipti. Evreni ve do¤ay› inceleye-

cek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesile aktar›lan efsanele-

re inan›yorlard›. Örne¤in, gökyüzünün da¤lar sayesinde tepede durdu¤u

san›l›yordu. Bu inan›fla göre dünya düzdü ve iki ucunda yüksek da¤lar

B
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vard›. Bu da¤lar›n ise birer direk

gibi gök kubbeyi ayakta tuttuklar›

düflünülüyordu. 

Ancak Arap toplumunun tüm

bu bat›l inan›fllar› Allah'›n bildir-

di¤i ayetlerle birlikte ortadan

kalkt›. "Allah O'dur ki, gökleri

dayanak olmaks›z›n yükseltti"

(Rad Suresi, 2) ayeti gö¤ün da¤lar

sayesinde tepede durdu¤u inanc›-

n›n do¤ru olmad›¤›n› bildirdi. Bu-

nun gibi daha pek çok konuda, o

dönemde hiçbir insan›n bilmedi¤i

önemli bilgiler verildi. 

‹nsanlar›n astronomi, fizik ya

da biyoloji hakk›nda çok az fley

bildikleri bir dönemde indirilen

Kuran, evrenin yarat›l›fl›ndan in-

san›n oluflumuna, atmosferin ya-

p›s›ndan, yeryüzündeki dengelere

kadar pek çok konuda kilit bilgiler

içermekteydi. 

fiimdi, Kuran'da yer alan bu bi-

limsel mucizelerden bir bölümü-

nü birlikte görelim. 
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Allah O'dur ki,

gökleri dayanak

olmaks›z›n 

yükseltti. 

(Rad Suresi, 2)

�
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Evrenin Varoluflu

Kuran-› Kerim'de evrenin ortaya ç›k›fl› flöyle aç›klan›r:

Allah'›n Kuran'da verdi¤i bu bilgi, ça¤dafl bilimin bulgular›yla tam bir

uyum içindedir. Bugün astrofizi¤in ulaflt›¤› kesin sonuç, tüm evrenin

madde ve zaman boyutlar›yla birlikte, bir s›f›r an›nda, büyük bir patla-

mayla var oldu¤udur. "Büyük Patlama", orjinal ad›yla "Big Bang" teorisi,

tüm evrenin yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktan›n patlamas›yla

yokluktan meydana geldi¤ini kan›tlam›flt›r. Büyük Patlama teorisi bugün

evrenin varoluflu ve bafllang›c› konusunda bütün bilim çevreleri taraf›n-

dan ortak kabul gören bilimsel bir aç›klamad›r.

86

NASA'n›n 1992'de gönderdi¤i Cobe uydusunun hassas
taray›c›lar› Big Bang'den sonra tüm evrene yay›ld›¤› var-

say›lan radyasyonun kal›nt›lar›n› buldu. Bu bulufl evrenin
yoktan var edildi¤i gerçe¤inin bilimsel bir aç›klamas› olan
Big Bang teorisinin ispat› oldu.

Koyu mavi
bölgeler fon
radyasonunu
göstermek-
tedir.

Pembe bölgeler s›cakt›r.

K›rm›z› bölgeler en
s›cak yerleri belirt-
mektedir.

Mavi bölgeler
so¤uktur.

O gökleri ve yeri yoktan var edendir.

(Enam Sur esi, 101)
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Big Bang'den önce mad-

de diye bir fley yoktur.

Maddenin, enerjinin, hatta

zaman›n dahi bulunmad›¤›,

tamamen metafizik olarak

tan›mlanabilecek bir yokluk

ortam›nda madde, enerji ve

zaman yarat›lm›flt›r. Mo-

dern fizi¤in ortaya koydu-

¤u bu büyük gerçe¤i Allah

Kuran'da bize 1400 y›l önce-

den haber vermektedir.

Evrenin Genifllemesi

14 as›r önce, astronomi biliminin henüz geliflmemifl oldu¤u bir dönem-

de indirilen Kuran-› Kerim'de evrenin geniflledi¤inden flöyle bahsedilir:

Ayette geçen "gök" kelimesi Kuran'›n pek çok yerinde uzay ve evren

anlam›nda kullan›l›r. Burada da bu anlamda kullan›lm›flt›r. Yani Allah

Kuran'da, evrenin geniflleyici oldu¤unu bildirmifltir. Bilimin bugün var-

m›fl oldu¤u sonuç da budur.

Yüzy›l›m›z›n bafllar›na dek bilim dünyas›nda hakim olan tek görüfl,

"Evrenin dura¤an bir yap›ya sahip oldu¤u ve sonsuzdan beri süregeldi¤i"

fleklindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçeklefltirilen arafl-

t›rma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir bafllang›c› oldu¤unu ve sürek-

li olarak "geniflledi¤ini" ortaya koydu.
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gelecekte 

flu anki 
evren

bafllang›ç
evreni

Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüp-

hesiz Biz (onu) geniflleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

�
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Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikal› evren bilimci Georges Le-

maitre, bu yüzy›l›n bafllar›nda evrenin sürekli hareket halinde oldu¤unu

ve geniflledi¤ini teorik olarak hesaplad›lar. 

Bu gerçek, 1929 y›l›nda gözlemsel olarak da ispatland›. Amerikal› ast-

ronom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü incelerken

y›ld›zlar›n ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaflt›klar›n›

keflfetti. Herfleyin sürekli olarak birbirinden uzaklaflt›¤› bir evren ise, sü-

rekli "geniflleyen" bir evren anlam›na gelmekteydi. Evrenin genifllemekte

oldu¤u, ilerleyen y›llardaki gözlemlerle de kesinlik kazand›.

Ancak bu gerçek, henüz hiçbir insan taraf›ndan bilinmezken, Kuran'da

aç›klanm›flt›. Çünkü Kuran, tüm evrenin yarat›c›s› ve hakimi olan Allah'›n

sözüdür.
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Yörüngeler

Allah Kuran'da Günefl ve Ay hakk›nda bilgi verirken her birinin belli

bir yörüngesinin oldu¤unu da belirtmifltir:

Geceyi, gündüzü, Günefl'i ve Ay'› yaratan O'dur; her biri bir yörün-

gede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) 

Günefl'in sabit olmad›¤›, belli bir yörüngede yol almakta oldu¤u bir

baflka ayette de flöyle bildirilmektedir:

Günefl de, kendisi için (tesbit edilmifl) olan bir karar yerine do¤ru

ak›p gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir. (Yasin

Suresi, 38)

Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ça¤›m›zdaki astronomik gözlemlerle

anlafl›lm›flt›r. Astronomi uzmanlar›n›n hesaplar›na göre Günefl, Solar

Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z› do¤rultusunda saatte

720 bin km.'lik muazzam bir h›zla hareket etmektedir. Bu, kabaca bir he-

sapla, Günefl'in günde 17 milyon 280 bin km. yol katetti¤ini gösterir. Gü-

nefl'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uydular› da

ayn› mesafeyi katederler. Ayr›ca, evrendeki tüm y›ld›zlar da buna benzer

planl› bir harekete sahiptirler.

Tüm evrenin bu flekilde yörüngelerle donat›lm›fl oldu¤unu Allah yine

Kuran'da flöyle haber vermifltir:

Evrende yaklafl›k 200 milyar galaksi mevcuttur ve her galakside ortala-

ma 200 milyar y›ld›z bulunur. Bu y›ld›zlar›n pek ço¤unun gezegenleri, bu

gezegenlerin de uydular› vard›r. Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplar-

la saptanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca y›ld›r her biri kendi yö-

rüngesinde di¤erleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde ak›p gitmek-

tedir. Bunlar›n d›fl›nda pek çok kuyruklu y›ld›z da kendisi için tespit edil-

mifl yörüngede yüzüp gider. 
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Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl' 

gö¤e andolsun. (Zariyat Suresi, 7)
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Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplarla sap-
tanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca

y›ld›r her biri kendi yörüngesinde di¤erleriyle ku-
sursuz bir uyum ve düzen içinde ak›p gitmektedir. 

Merkür
Venüs

Dünyam›z

Mars

SatürnUranüs

Neptün

Pluton

Jüpiter



Evrendeki yörüngeler sadece gök cisimlerine ait de¤ildir. Galaksiler de

flafl›rt›c› h›zlarla planl› ve hesapl› yörüngeler üzerinde hareket ederler. Bu

hareketleri esnas›nda hiçbir gök cismi bir di¤eriyle çarp›flmaz, yollar› ke-

siflmez. Öyle ki baz› galaksilerin, hiçbir parças› di¤erininkine de¤meden

birbirlerinin içinden geçip gittikleri gözlemlenmifltir. 

Elbette, Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanl›k, günümüzdeki gibi uza-

y› milyonlarca kilometre uzakl›klara dek gözlemleyecek teleskoplara, ge-

liflmifl gözlem teknolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip

de¤ildi. Dolay›s›yla uzay›n, ayette bildirildi¤i gibi, "özen içinde yollar ve

yörüngelerle donat›lm›fl" oldu¤unu, o dönemde bilimsel olarak tespit

edebilmek imkans›zd›. Ancak o ça¤da indirilmifl olan Kuran-› Kerim'de

bu gerçek bizlere aç›kça haber verilmifltir; çünkü Kuran, Allah'›n sözüdür.

Korunmufl Tavan

Kuran'da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelli¤ine flöyle dikkat çeker:

Gökyüzünün bu özelli¤i, 20. yüzy›ldaki bilimsel araflt›rmalarla kan›t-

lanm›flt›r.

Yerküremizi çepeçevre kuflatan atmosfer, canl›l›¤›n devam› için son de-

rece hayati ifllevleri yerine getirir. Dünyaya do¤ru yaklaflan irili ufakl› pek

çok göktafl›n› eriterek yok eder ve bunlar›n yeryüzüne düflerek canl›lara

büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yan› s›ra, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl› olan

›fl›nlar› da filtre eder. ‹flin ilginç olan yan›, atmosferin sadece zarars›z

orandaki ›fl›nlar›, yani görünür ›fl›k, k›z›l ötesi ›fl›nlar ve radyo dalgalar›n›

geçirmesidir. Çünkü bunlar yaflam için gerekli ›fl›nlard›r. Atmosfer tara-

f›ndan belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ›fl›nlar›, bitkilerin

K u r a n ' › n  B i l i m s e l  M u c i z e l e r i

91A d n a n  O k t a r

Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise

bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. 

(Enbiya Suresi, 32)

�
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fotosentez yapmalar› ve dolay›s›yla tüm canl›lar›n hayatta kalmalar› aç›-

s›ndan büyük önem tafl›r. Günefl taraf›ndan yay›lan fliddetli ultraviyole

›fl›nlar›n›n büyük bölümü, atmosferin ozon tabakas›nda süzülür ve Dün-

ya yüzeyine yaflam için gerekli olan az bir k›sm› ulafl›r. 

Atmosferin koruyucu özelli¤i bunlarla da kalmaz. Dünya, uzay›n orta-

lama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosfer sayesinde

korunur.

Dünya'y› zararl› etkilerden koruyan, yaln›zca atmosfer de¤ildir. At-

mosferin yan› s›ra "Van Allen Kuflaklar›" denilen ve dünyan›n manyetik

alan›ndan kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararl› ›fl›nlara

karfl› bir kalkan görevi görür. Güneflten ve di¤er y›ld›zlardan sürekli ola-

rak yay›lan bu ›fl›nlar, insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle Gü-

nefl'te s›k s›k meydana gelen ve "parlama" ad› verilen enerji patlamalar›,

Van Allen Kuflaklar› olmasa, dünyadaki tüm yaflam› yok edebilecek güç-

tedir.
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Bu temsili resimde de görüldü¤ü gibi göktaflla-
r› Dünyam›z için  çok önemli bir tehlike olabi-

lirdi. Ancak Allah kusursuz yarat›fl› ile atmosferi
koruyucu bir tavan k›lm›flt›r.

H a r u n  Y a h y a



Geçti¤imiz y›llarda tespit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan enerjinin,

Hiroflima'ya at›lan›n benzeri 100 milyar atom bombas›na efl de¤er oldu¤u

hesaplanm›flt›r. Parlamadan 58 saat sonra pusulalar›n ibrelerinde afl›r› ha-

reketler gözlenmifl, Dünya atmosferinin 250 km üstünde s›cakl›k s›çrama

yap›p 2500° C'ye yükselmifltir.

K›sacas›, Dünya'n›n üzerinde, kendisini sar›p kuflatan ve d›fl tehlikele-

re karfl› koruyan mükemmel bir sistem ifller. ‹flte Dünya gö¤ünün bu ko-

ruyucu kalkan özelli¤ini Allah yüzy›llar öncesinden Kuran'da bizlere bil-

dirmifltir. 

Geri Döndüren Gök

Kuran-› Kerim'de, Tar›k Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri dön-

dürücü" özelli¤inden bahsedilir:
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Van Allen kuflaklar› Dünya'n›n manyetik alan›n-
dan kaynaklanan bir tabakad›r. Bu tabaka ge-

zegenimize gelen zararl› ›fl›nlara karfl› bir kalkan
görevi görür.

Dünyam›z› çevreleyen iki Van Allen kufla¤›nda elekt-
ron ve proton gibi elektrik yüklü parçac›klar bulunur.
Bunlar sarmal bir yörünge çizerek dönerler. 

1) Yerküre
2 ve 3) Dünya'y› saran iki manyetik kuflak

1 2 3



H a r u n  Y a h y a

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

94

‹yonosfer tabakas›, belli bir merkezden yay›nlanan radyo dalgalar›n› yeryüzü-
ne geri yans›tarak bu yay›nlar›n uzak mesafelerden alg›lanmas›n› sa¤lar.

Ozonosfer tabakas› ultraviyole gibi zararl› kozmik ›fl›klar› uzaya geri döndüre-
rek, bu ›fl›nlar›n yeryüzüne ulaflmas›n› ve canl›l›¤a zarar vermesini engeller.

Troposfer tabakas› okyanuslardan buharlaflan su buhar›n› yo¤unlaflt›rarak
yeryüzüne ya¤mur olarak geri döndürür.

Dönüfllü olan gö¤e andolsun (Tar›k Suresi, 11)

�



Ayette "dönüfllü" olarak tercüme edilen kelime, "geri çeviren" ya da

"geri döndüren" anlam›na gelmektedir.

‹lginç olan, gökyüzünün Kuran'da belirtilen bu özelli¤inin, Kuran'›n

indirilmesinden yüzy›llar sonra bilimsel olarak tespit edilmesidir.

Bilindi¤i gibi Dünya'y› çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluflur.

Her katman›n canl›l›¤›n yarar›na yönelik önemli bir görevi vard›r. ‹nce-

lendi¤i zaman her tabakan›n kendisine ulaflan madde ya da ›fl›nlar› uza-

ya ya da yeryüzüne geri döndürme özellikleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Örne¤in 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer yeryüzünden yükselen su

buhar›n›n yo¤unlaflarak ya¤›fl olarak yere geri dönmesini sa¤lar.

25 km yükseklikteki Ozonosfer uzaydan gelen radyasyon ve zararl› ult-

raviyole ›fl›nlar›n› yans›tarak yeryüzüne ulaflamadan uzaya geri dönme-

lerini sa¤lar. 

‹yonosfer tabakas› da yeryüzünden yay›nlanan radyo dalgalar›n› bir

uydu gibi yeryüzünün farkl› bölgelerine geri yans›tarak, telsiz konuflma-

lar›n›n, radyo ve televizyon yay›nlar›n›n, uzak mesafelerden izlenebilme-

sini sa¤lar.

Atmosferin manyetosfer tabakas› ise, Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan

yay›lan zararl› radyoaktif parçac›klar›, yeryüzüne ulaflmadan uzaya geri

döndürür.

Atmosferin Katmanlar›

Kuran ayetlerinde Allah'›n evren hakk›nda verdi¤i bilgilerden biri de

gökyüzünün yedi kat olarak düzenlendi¤idir:
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Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra

gö¤e istiva edip de onlar› yedi gök olarak düzenleyen

O'dur. Ve O, herfleyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

�
Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi... Böylece on-

lar› iki gün içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her bir

gö¤e emrini vahyetti... (Fussilet Suresi, 11-12)
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Kuran'da gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullan›ld›¤› gibi,

Dünya gö¤ünü ifade etmek için de kullan›l›r. Kelimenin bu anlam› al›nd›-

¤›nda, Dünya gö¤ünün, bir baflka deyiflle atmosferin 7 katmandan olufl-

tu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r. 

Nitekim bugün Dünya atmosferinin üst üste dizilmifl farkl› katmanlar-

dan meydana geldi¤i bilinmektedir. Üstelik ayette bildirildi¤i gibi, tam

yedi temel katmandan... 

Bilimsel bir kaynakta bu konu flöyle aç›klan›r:

Bilim adamlar› atmosferin birçok katmandan olufltu¤unu keflfettiler. Katman-
lar, bas›nçlar› ve bunlar› oluflturan gazlar›n bileflimi gibi belirgin fiziksel özel-
liklerle birbirlerinden farkl›lafl›rlar... Atmosferin Dünya'ya en yak›n katman›
"TROPOSFER"dir. Atmosferin toplam kütlesinin %90'›n› oluflturur... Tro-
posfer'in üzerindeki katman "STRATOSFER" dir... Stratosfer'de ultraviyole
›fl›nlar›n›n emildi¤i katmana "OZONOSFER" ad› verilir... Stratosfer'in üze-
rindeki tabakaya "MEZOSFER" ad› verilir... Mezosfer'in üzerinde "TER-
MOSFER" yer al›r... ‹yonize olmufl gazlar Termosfer'in içinde "‹YONOS-
FER" ad› verilen bir katman olufltururlar... Dünya atmosferinin en d›fl taba-
kas› 450 km. den 960 km. ye uzan›r. Bu katmana "EKZOSFER" ad› verilir. 46

Bu kaynakta belirtilen katmanlar› sayd›¤›m›zda atmosferin ayette bil-

dirildi¤i gibi tam olarak 7 tabakadan olufltu¤unu görürüz:

1- TROPOSFER

2- STRATOSFER

3- OZONOSFER

4- MEZOSFER

5- TERMOSFER

6- ‹YONOSFER

7- EKZOSFER

Bu konuyla ilgili bir di¤er önemli mucize de Fussilet Suresi'nin 12. aye-

tinde geçen "her bir gö¤e emrini vahyetti" ifadesinde yer almaktad›r. Ya-

ni Allah'›n her tabakay› belli bir görevle görevlendirdi¤i belirtilmektedir.

Gerçekten, daha önceki bölümlerde de gördü¤ümüz gibi, yukar›da sayd›-

¤›m›z tabakalar›n her birinin insanlar›n ve yeryüzündeki tüm canl›lar›n

yarar› aç›s›ndan çok hayati görevleri vard›r. Ya¤murlar›n oluflmas›ndan,
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zararl› ›fl›nlar›n engellenmesine, radyo dalgalar›n›n yans›t›lmas›ndan,

gök tafllar›n›n zarars›z hale getirilmesine kadar her tabakan›n kendine öz-

gü belirli bir ifllevi bulunmaktad›r.

20. yüzy›l teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir biçimde mümkün

olmayan bu bilgilerin 1400 yüzy›l önce indirilmifl olan Kuran-› Kerim'de

aç›kça bildirilmesi ise, çok büyük bir mucizedir.
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‹YONOSFER
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TERMOSFER

EKZOSFER
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DÜNYA

ATMOSFER

BULUTLAR

Bugün Dünya atmosferinin
üstüste dizilmifl farkl› kat-

manlardan meydana geldi¤i
bilinmektedir. Üstelik atmosfer
aynen ayette bildirildi¤i gibi,
tam yedi temel katmandan
oluflmaktad›r.

Atmosfer, bas›nçla-
r› ve bunlar› olufltu-
ran gazlar›n bilefli-
mi gibi belirgin fi-
ziksel özelliklerle
birbirlerinden fark-
l›laflan  7 katman-
dan oluflmaktad›r.
Her katman›n ise
yeryüzündeki canl›-
l›k için hayati öne-
mi olan görevleri
vard›r.
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Da¤lar›n Görevi

Kuran'da da¤lar›n önemli bir jeolojik ifllevine dikkat çekilmektedir:

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k... (Enbiya

Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, da¤lar›n yeryüzündeki sars›nt›lar› önleyici bir

özelli¤i oldu¤u haber verilmektedir.

Kuran indirildi¤i dönemde hiçbir insan taraf›ndan bilinmeyen bu ger-

çek, modern jeolojinin bulgular› sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Jeolojik bul-

gulara göre, da¤lar, yeryüzü kabu¤unu oluflturan çok büyük tabakalar›n

hareketleri ve çarp›flmalar› sonucunda meydana gelir. 

‹ki tabaka çarp›flt›¤› zaman daha dayan›kl› olan› ötekinin alt›na girer.

Üstte kalan tabaka k›vr›larak yükselir ve da¤lar› meydana getirir. Altta

kalan tabaka ise yeralt›nda ilerleyerek afla¤›ya do¤ru derin bir uzant›

meydana getirir. Yani da¤lar›n yeryüzünde gördü¤ümüz kütleleri kadar,

yeralt›na do¤ru ilerleyen bir uzant›lar› daha vard›r.

Bu flekilde da¤lar, yeryüzü tabakalar›n›n birleflim noktalar›nda yerüs-

tüne ve yeralt›na do¤ru uzanarak bu tabakalar› birbirine perçinler. Bu fle-

kilde, yer kabu¤unu sabitleyerek ma¤ma tabakas› üzerinde ya da kendi

tabakalar› aras›nda kaymas›n› engeller. K›sacas› da¤lar›, tahtalar› birara-

da tutan çivilere benzetebiliriz. 

Bir baflka ayette de Allah da¤lar›n bu ifllevine, "kaz›k"lara benzetme

yap›larak flöyle dikkat çeker:

Biz, yeryüzünü bir döflek k›lmad›k m›? Da¤lar› da birer kaz›k? (Ne-

be Suresi, 6-7)

Da¤lar›n bu sabitleyici özelli¤i bilimsel literatürde "izostasi" terimiyle

tan›mlan›r. ‹zostasi'nin kelime anlam› flöyledir:

‹zostasi: ... Jeolojide, da¤lar›n dünya yüzeyinin alt›nda oluflturduklar› yerçe-
kimsel kuvvet sayesinde yer kabu¤unun genel dengesinin sa¤lanmas›. 47

Görüldü¤ü gibi, modern jeolojik ve sismik araflt›rmalar sonucunda kefl-

fedilen da¤lar›n çok hayati bir ifllevi, yüzy›llar önce indirilmifl Kuran-› Ke-

rim'de Allah'›n yaratmas›ndaki üstün hikmete bir örnek olarak bildiril-

mifltir. Bir baflka ayette ise flöyle buyrulur:
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Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye 

sars›lmaz da¤lar b›rakt›... 

(Lokman Suresi, 10)�
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ile yer kabu¤u
aras›ndaki aral›k

Çekirdek kabu¤u
Yatay uzakl›k ölçeklendirilmemifltir

Da¤lar›n toprak seviyesinin oldukça derinlerinde kökleri vard›r. (EARTH, Press
and Siever, Sayfa 413 )

Britanya Adalar› Kuzey Almanya Alpler Rus setiAvrupa

Da¤ silsilesi

Da¤ kökü

Erozyon
Deniz seviyesiÇökelti

Çekirdek kabu¤u

Da¤lar›n derin kökleri dolay›s›yla flekil olarak kaz›klara benzediklerini göste-
ren di¤er bir resim (EARTH SCIENCE, Tarbuck and Lutgens, s. 158 )

fiematik kesit.Kaz›k fleklindeki da¤lar›n topra¤›n içerisine iyice yerleflmifl kök-
leri vard›r. (Anatomy of the Earth, Cailleux, s.220)

Kafkaslar

Biz, yeryüzünü bir döflek k›lmad›k m›? Da¤lar› da

birer kaz›k? (Nebe Suresi, 6-7)
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Resimde gö-
rüldü¤ü gibi

herkeste farkl›
flekillere sahip
olan parmak izi,
tüm insanlarda
ayn› yap›dan
meydana gel-
mektedir. 

ter bezi gözene¤i canl› hücre

sinir ucu

k›lcal 
damar

k›l

üst deri

alt deri

sinir

ölü keratin 
hücresi

lenf 
damarlar›

kas

ter bezi

k›l kökü

ya¤ hücresi

Parmak ‹zi

Kuran'da, insanlar› ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay ol-

du¤u anlat›l›rken, insanlar›n özelikle parmak uçlar›na dikkat çekilir: 

Parmak uçlar›n›n vurgulanmas›, son derece hikmetlidir. Çünkü tüm in-

sanlar›n parmak izi, tamamen kendilerine özeldir. fiu an dünya üzerinde

yaflayan her insan›n parmak izi birbirinden farkl›d›r. Dahas›, tarih boyun-

ca yaflam›fl insanlar›nki de birbirlerinden farkl›d›r. 

‹flte bu nedenle parmak izi, herkese özel çok önemli bir "kimlik kart›"

say›lmakta ve tüm dünyada bu amaçla kullan›lmaktad›r. 

Ancak önemli olan, parmak izinin özelli¤inin ancak 19. yüzy›l›n sonla-

r›na do¤ru keflfedilmifl olmas›d›r. Ondan önce, insanlar parmak izini

hiçbir özelli¤i ve anlam› olmayan çizgiler olarak görmüfltür. Fakat Ku-

ran'da, o dönemde kimsenin dikkatini çekmeyen parmak izleri vurgulan-

makta ve bu izlerin ancak ça¤›m›zda fark edilen önemine dikkat çekil-

mektedir.

Evet; onun parmak uçlar›n› dahi derleyip-(yeniden) dü-

zene koymaya güç yetirenleriz. (K›yamet Suresi, 3-4)

�
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Da¤lar›n Hareket Etmesi

Bir ayette da¤lar›n göründükleri gibi sabit olmad›klar›, sürekli hareket

halinde bulunduklar› bildirilmektedir:

Da¤lar›n bu hareketi, üzerinde bulunduklar› yer kabu¤unun hareketin-

den kaynaklan›r. Yer kabu¤u kendisinden daha yo¤un olan manto taba-

kas› üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. ‹lk olarak bu yüzy›l›n

bafllar›nda Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adam›, yeryüzündeki

k›talar›n dünyan›n ilk dönemlerinde birarada bulunduklar›n›, daha son-

ra farkl› yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayr›l›p uzaklaflt›klar›n› öne

sürmüfltü. 

Ancak jeologlar, Wegener'in hakl› oldu¤unu onun ölümünden 50 y›l

sonra yani 1980'li y›llarda anlayabildiler. Wegener'in, 1915 y›l›nda yay›n-

lad›¤› bir makalede belirtmifl oldu¤u gibi yeryüzündeki kara parçalar›

yaklafl›k 500 milyon y›l önce birbirlerine ba¤l›lard› ve Pangaea ismi veri-

len bu büyük kara parças› Güney Kutbu'nda bulunuyordu. 

Yaklafl›k 180 milyon y›l önce Pangaea ikiye ayr›ld›. Farkl› yönlere sü-

rüklenen bu iki dev k›tadan birincisi Afrika, Avustralya, Antartika ve Hin-

distan'› kapsayan Gondwana idi. ‹kincisi ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve

Hindistan's›z Asya'dan oluflan Laurasia idi. Bu bölünmeyi izleyen yakla-

fl›k 150 milyon y›l içindeki çeflitli zamanlarda Gondwana ve Laurasia da-

ha küçük parçalara ayr›ld›lar. 

‹flte Pangaea'n›n parçalanmas›yla ortaya ç›kan bu k›talar sürekli olarak

kara ve deniz aras›ndaki da¤›l›m› de¤ifltirerek, y›lda birkaç santimetrelik

h›zlarla Dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 

20. yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan jeolojik araflt›rmalar sonucunda keflfe-

dilen yer kabu¤unun bu hareketi bilimsel kaynaklarda flöyle aç›klanmak-

tad›r: 
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Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar

bulutlar›n sürüklenmesi gibi sürüklenirler. 

(Neml Suresi, 88)
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Yerkabu¤u ve üst mantodan oluflan 100 km. kal›nl›¤›ndaki dünya yüzeyi "ta-
baka" ad› verilen parçalardan oluflmufltur. Dünya yüzeyini oluflturan alt› bü-
yük tabaka ve say›s›z küçük tabaka vard›r. "Tabaka tektoni¤i" ad› verilen teori-
ye göre bu tabakalar k›talar› ve okyanus taban›n› da beraberinde tafl›yarak dün-
ya üzerinde hareket ederler... K›tasal hareketin y›lda 1 ile 5 cm. civar›nda oldu-
¤u hesaplanm›flt›r. Tabakalar bu flekilde hareket ettikçe dünya co¤rafyas›nda
de¤ifliklikler meydana gelir. Örne¤in, Atlantik Okyanusu her sene biraz daha
genifllemektedir.48

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da fludur: Allah da¤lar›n hareke-
tini ayette "sürüklenme" olarak bildirmifltir. Nitekim bilim adamlar›n›n bu-
gün bu hareket için kulland›klar› ‹ngilizce terim de "Continental Drift" yani
"K›tasal Sürüklenme"dir. 49

Bilimin çok yeni keflfetti¤i bu bilimsel gerçe¤in, Kuran'da bildirilmifl ol-

mas› kuflkusuz Kuran'›n mucizelerinden biridir. 
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200 M‹LYON 
YIL ÖNCE

135 M‹LYON 
YIL ÖNCE

65 M‹LYON YIL ÖNCE

GÜNÜMÜZ

50 M‹LYON YIL SON-
RAK‹ BATI YARIM
KÜRE  

50 M‹LYON YIL SONRAK‹
DO⁄U YARIM KÜRE  

KITALARIN HAREKETLER‹KITALARIN HAREKETLER‹

Soldaki flekillerde
k›talar›n geçmifl-

teki konumlar› gö-
rülmektedir. E¤er k›-
talar›n hareketleri-
nin bu flekilde de-
vam edeceklerini
farz edersek milyon-
larca y›l sonra bu-
lunmalar› gereken
konumlar ise sa¤da
gösterilmifltir 
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Afl›lay›c› Rüzgarlar

Kuran'›n bir ayetinde rüzgarlar›n "afl›lama" özelli¤ine ve bunun sonu-

cunda ya¤murun olufltu¤una dikkat çekilir:

Ayette, ya¤mur oluflumundaki ilk aflaman›n  rüzgarlar oldu¤una dik-

kat çekilmektedir. Oysa bu yüzy›l›n bafllar›na kadar, rüzgarla ya¤murun

ya¤mas› aras›nda bir ba¤lant› bulundu¤u bilinmiyordu. Rüzgarlar›n ya¤-

murun oluflumunda önemli bir "afl›lay›c›" rol oynad›klar›, modern mete-

orolojik çal›flmalarla fark edildi. 

Rüzgarlar›n bu afl›lama özelli¤i flöyle gerçekleflir: 

Okyanuslar›n ve denizlerin yüzeyinde, köpüklenme nedeniyle her an

say›s›z hava kabarc›¤› oluflmaktad›r. Bu kabarc›klar patlad›klar› anda, mi-

limetrenin 100'de biri çap›ndaki binlerce parçac›¤› havaya f›rlat›rlar. "Ae-

rosol" ad› verilen bu parçac›klar, rüzgarlar sayesinde karalardan gelen

tozlarla kar›flarak atmosferin üst katmanlar›na tafl›n›r. Rüzgarlar›n bu fle-

kilde yükseklere tafl›d›¤› parçac›klar, burada su buhar› ile temas eder. Su

buhar› da bu parçac›klar›n etraf›na toplanarak yo¤unlafl›r ve su damlac›k-

lar›na dönüflür. Bu su damlac›klar› önce biraraya gelerek bulutlar› olufltu-

rur, bir süre sonra da ya¤mur olarak yeryüzüne iner.

Görüldü¤ü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su buhar›n›

denizlerden tafl›d›klar› parçac›klarla "afl›lamakta" ve böylece ya¤mur bu-

lutlar›n›n oluflumunu sa¤lamaktad›r. 

E¤er rüzgarlar›n bu özelli¤i olmasa, yüksek atmosferdeki su damlac›k-

lar› hiçbir zaman oluflamayacak ve ya¤mur diye birfley de olmayacakt›.
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Bu yüzy›l›n bafllar›na kadar,
rüzgarla ya¤murun ya¤mas›

aras›nda bir ba¤lant› bulundu¤u
bilinmiyordu. Bitkilerin tohumlar›-
n›n yay›lmas›nda önemli rol oy-
nayan rüzgarlar›n ya¤murun olu-
flumunda da "afl›lay›c›" rol oyna-
d›klar›, modern meteorolojik ça-
l›flmalarla fark edildi. 

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece

gökten su indirdik de sizleri sulad›k. (Hicr Suresi, 22)�



Burada önemli olan nokta ise, rüzgarlar›n ya¤mur oluflumundaki bu kri-

tik görevinin as›rlar önce Kuran ayetinde bildirilmifl olmas›d›r. Hem de in-

sanlar›n do¤a olaylar› hakk›nda hemen hiçbir fley bilmedikleri bir devirde... 

Ya¤murdaki Ölçü

Kuran'da ya¤mur hakk›nda verilen bir di¤er bilgi ise, ya¤murun belli

bir ölçü ile indirildi¤idir. Zuhruf Suresi'nde flöyle buyrulur:

Ya¤murdaki bu ölçü de, yine ça¤›m›zdaki araflt›rmalarla tespit edil-

mifltir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su bu-

harlaflmaktad›r. Bir y›lda bu miktar 513 trilyon ton suya ulafl›r. Bu, ay-

n› zamanda bir y›lda dünyaya ya¤an ya¤mur miktar›d›r. Yani su, sürek-
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Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de,

onunla ölü bir memleketi 'diriltti 

(ve her yan›na hayat) yayd›'; siz de böyle 

(kabirlerinizden diriltilip) ç›kar›lacaks›n›z. 

(Zuhruf Suresi, 11)�
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li bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktad›r. Yeryüzünde-

ki hayat›n devam› da, bu su döngüsü sayesinde sa¤lan›r. ‹nsan sahip

oldu¤u tüm teknolojik imkanlar› kullansa dahi bu döngüyü asla yapay

olarak gerçeklefltiremez.

E¤er bu miktarda küçük bir de¤ifliklik bile olsa, k›sa bir zaman sonra

büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya ç›kacak ve bu da hayat›n sonunu

getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; ya¤mur, Kuran'da bildirildi-

¤i gibi, yeryüzüne her sene ayn› miktarda inmeye devam eder. 

Denizlerin Birbirine Kar›flmamas›

Denizlerin, araflt›rmac›lar taraf›ndan çok yak›n bir geçmiflte tespit edi-

len bir özelli¤i, Kuran'›n bir ayetinde flöyle bildirilir:

Birbirine aç›lan, fakat sular› kesinlikle birbiriyle kar›flmayan denizlerin

ayette bildirilen bu özelli¤i, okyanus bilimciler taraf›ndan çok yak›n bir
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Yeryüzünde su, sürekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp
durmaktad›r. Yeryüzündeki hayat›n devam› da, bu su döngüsü sa-

yesinde sa¤lan›r.

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi.

‹kisi aras›nda bir engel (berzah) vard›r; 

birbirlerinin s›n›r›n› geçmezler. 

(Rahman Suresi, 19-20)�



zaman önce keflfedilmifltir. "Yüzey gerilimi" ad› verilen fiziksel bir kuv-

vet nedeniyle, komflu denizlerin sular›n›n kar›flmad›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Denizlerin farkl› yo¤unluklar›ndan kaynaklanan yüzey gerilimi, adeta bir

duvar gibi sular›n›n birbirine kar›flmas›n› engeller. 
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Bu denizlerde büyük dalgalar, güçlü ak›nt›lar ve gel-gitler olmas›na
ra¤men deniz sular› birbirlerine kar›flmazlar ya da bu s›n›r› aflmaz-

lar. Bilimin çok yak›n geçmiflte keflfetti¤i bu gerçe¤i Allah 14 as›r ön-
ce Kuran'›n Rahman Suresi'nde haber vermifltir.

Akdeniz'in suyu, Cebelitar›k Bo¤az›'nda Atlas Okyanusu ile karfl›lafl›r. Ama bu karfl›laflma

sonucu kendi s›cakl›k, tuzluluk ve yo¤unluk özellikleri de¤iflmez. Çünkü iki deniz aras›n-

da bir s›n›r vard›r. 

Atlas Okyanusu Akdeniz

Atlas Okyanusu suyu
‰ 36.0 dan daha
düflük tuzluluk oran›

Akdeniz'in suyu

D
er

in
lik

 (
m

et
re

le
r)

Cebelitar›k Bo¤az›‰ 36.5 dan daha yük-
sek tuzluluk oran›
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Elbette ki iflin ilginç yan›, insanlar›n, ne fizikten, ne yüzey gerilimin-

den, ne de okyanus biliminden haberdar olmad›klar› bir devirde bu ger-

çe¤in Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Bebe¤in Cinsiyeti

Yak›n bir zamana kadar, insanlar, bebe¤in cinsiyetinin anne hücreleri

taraf›ndan belirlendi¤ini san›yordu. Ya da en az›ndan, anne ve babadan

gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Ku-

ran'da bu konuda farkl› bir bilgi verilmifl ve erkeklik ve diflili¤in, "rahme

dökülen meniden" yarat›ld›¤› bildirilmifltir:
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Erkeklik ve diflili¤in,
"rahme dökülen meni-

den" yarat›ld›¤›n› Allah Ku-
ran'da bildirmifltir. Oysa
yak›n zamana kadar cinsi-
yetin anne hücreleri tara-
f›ndan belirlendi¤i san›l›-
yordu. Kuran'da verilen bu
bilgiyi bilim 20. yüzy›lda
keflfetmifltir.

Cinsiyetin belirlenmesin-
deki etken, kromozom-

lard›r.
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Resimde rahme dökülen
meni görülmektedir...

Rahme dökülen meniden 

erkek ve difli iki çifti O yaratt›... 

(Necm Suresi, 45-46)
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Allah'›n Kuran'da verdi¤i bu bilginin do¤rulu¤u, genetik ve mikrobi-

yoloji bilimlerinin geliflmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatland›. Cin-

siyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri taraf›ndan belirlendi¤i,

kad›n›n ise bu iflte hiçbir rolü olmad›¤› anlafl›ld›.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlard›r. ‹nsan yap›s›n› be-

lirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adland›-

r›l›r. Bu iki kromozom erkekte XY, kad›nda ise XX olarak tan›mlan›r. Bu-

nun sebebi bu kromozomlar›n bu harflere benzemesidir. Y kromozomu

erkeklik, X kromozomu ise kad›nl›k genlerini tafl›r.

Bir insan›n oluflmas›, erkek ve kad›nda çiftler halinde yer alan bu kro-

mozomlar›n birer tanesinin birleflmesi ile bafllar. Kad›nda yumurtlama s›-

ras›nda ikiye ayr›lan efley hücresinin her iki parças› da X kromozomu ta-

fl›r. Oysa erkekte ikiye ayr›lan efley hücresi, X ve Y kromozomlar› içeren

iki farkl› sperm meydana getirir. Kad›nda bulunan X kromozomu, e¤er

erkekteki X kromozomu içeren spermle birleflirse do¤acak bebek k›z ola-

cakt›r. E¤er Y kromozomu içeren spermle birleflirse, bu kez do¤acak çocuk

erkek olur.

Yani do¤acak çocu¤un cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin

kad›n›n yumurtas›yla birleflece¤ine ba¤l›d›r. 

Kuflkusuz genetik bilimi ortaya ç›k›ncaya dek, yani 20. yüzy›la kadar

bunlar›n hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, do¤acak çocu¤un

cinsiyetinin kad›n bedeni taraf›ndan belirlendi¤i inanc› yayg›nd›. Hatta

bu nedenle k›z çocuk do¤uran kad›nlar k›nan›rd›. 

Oysa Kuran'da, insanlara genlerin keflfinden 13 yüzy›l önce bu bat›l

inan›fl› reddeden bir bilgi verilmifl, cinsiyetin kökeninin kad›n de¤il, er-

kekten gelen meni oldu¤u bildirilmifltir.
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Yaratan Rabbin ad›yla

oku. O, insan› bir

"alak"tan yaratt›. Oku,

Rabbin en büyük kerem

sahibidir. 

(Alak Suresi, 1-3)�



Rahme As›l›p Tutunan "Alak"

Allah'›n insan›n oluflumu hakk›nda verdi¤i bilgileri incelemeye devam

etti¤imizde, yine çok önemli baz› bilimsel mucizelerle karfl›lafl›r›z.

Erkekten gelen sperm ve kad›ndaki yumurta birleflti¤inde, do¤acak be-

be¤in ilk özü de oluflmufl olur. Biyolojide "zigot" olarak tan›mlanan bu tek

hücre, hiç vakit kaybetmeden bölünerek ço¤alacak ve giderek küçük bir

"et parças›" haline gelecektir. 

Ancak zigot bu büyümesini bofllukta gerçeklefltirmez. Rahim duvar›na

as›l›p tutunur. Sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde topra¤a yerleflen kökler

gibi, buraya yap›fl›r. Bu ba¤ sayesinde de, geliflimi için ihtiyaç duydu¤u

maddeleri annenin vücudundan emebilir. 

‹flte burada çok önemli bir Kuran mucizesi ortaya ç›kmaktad›r. Allah

Kuran'da, anne rahmine tutunarak geliflmeye bafllayan zigottan söz eder-

ken, "alak" kelimesini kullanmaktad›r:

"Alak" kelimesinin Arapçadaki anlam› ise, "bir yere as›l›p tutunan

fley" demektir. Hatta kelime as›l olarak deriye yap›flarak oradan kan emen

sülükler için kullan›l›r.

Kuflkusuz, anne karn›nda geliflmekte olan zigotun bu özelli¤ini iflaret

eden bir kelimenin kullan›lmas›, Kuran'›  alemlerin Rabbi olan Allah'›n in-

dirdi¤ini bir kez daha ispatlamaktad›r.

Kemiklerin Kasla Sar›lmas›

Kuran ayetlerinde bildirilen bir di¤er önemli bilgi ise, insan›n anne rah-

mindeki oluflum aflamalar›d›r. Ayetlerde, anne karn›nda önce kemiklerin

olufltu¤u, daha sonra ise kaslar›n ortaya ç›karak bu kemikleri sard›¤› ha-

ber verilmektedir:
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Sonra o su damlas›n› bir alak (hücre toplulu¤u) olarak 

yaratt›k; ard›ndan o alak'›  bir çi¤nem et parças› olarak

yaratt›k; daha sonra o çi¤nem et parças›n› kemik olarak

yaratt›k; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir

baflka yarat›flla onu infla ettik. 

Yarat›c›lar›n en güzeli olan Allah, ne Yücedir.

(Müminun Suresi, 14)�
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Anne karn›ndaki geliflimi inceleyen bilim dal› embriyolojidir. Ve emb-

riyoloji alan›nda, yak›n zamana kadar kemiklerle kaslar›n birlikte ortaya

ç›karak gelifltikleri san›lm›flt›r. Bu yüzden baz› kimseler uzun bir süre bu

ayetlerin bilime ters düfltü¤ünü iddia etmifltir. Ancak geliflen teknoloji sa-

yesinde yap›lan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kuran'da bildirilenle-

rin harfiyen do¤ru oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karn›nda, tam

ayetlerde tarif edildi¤i gibi bir geliflme gerçekleflir. Önce embriyodaki k›-

k›rdak doku kemikleflir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etraf›n-

daki dokudan seçilerek biraraya gelir ve bu kemikleri sarar. 

Bu durum, "Developing Human" yani "Geliflen ‹nsan" adl›  bilimsel bir

yay›nda flöyle tarif edilmektedir:

6. haftada k›k›rdaklaflman›n devam› olarak ilk kemikleflme köprücük kemi¤inde

ortaya ç›kar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleflme bafllam›flt›r. Ke-

mikler oluflmaya devam ederken kas hücreleri kemi¤i çevreleyen dokudan seçi-

lerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu flekilde kemi¤in etraf›nda

ön ve arka kas gruplar›na ayr›fl›r. 50

K›sacas› insan›n Kuran'da tarif edilen oluflum aflamalar›, modern emb-

riyolojinin bulgular›yla tam bir uyum içindedir.
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Böylece kemiklere de

et giydirdik...

(Mü'minun Suresi, 14)
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Bebe¤in Rahimdeki Üç Evresi

Kuran'da insan›n anne karn›nda üç aflamal› bir yarat›l›flla yarat›ld›¤›

bildirilmektedir:

Dikkat edilirse, ayette, insan›n anne karn›nda, birinden di¤erine farkl›-

laflan üç ayr› evrede meydana geldi¤ine iflaret edilmektedir.

Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebe¤in anne karn›ndaki embri-

yolojik gelifliminin üç farkl› devrede gerçekleflti¤ini ortaya koymufltur.

Bugün t›p fakültelerinde ders kitab› olarak okutulan bütün embriyoloji

kitaplar›nda bu konu en temel bilgiler aras›nda yer al›r. Örne¤in, embri-

yoloji hakk›nda temel baflvuru kitaplar›ndan biri olan Basic Human Embr-
yology isimli kaynakta bu gerçek flöyle ifade edilmektedir:

Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluflur; preembriyonik (ilk 2,5 hafta), embriyo-
nik (8. haftan›n sonuna kadar), ve fetal (8. haftadan do¤uma kadar).51

T›p dilinde "trimester" yani "üç dönem" olarak da tan›mlanan bu evre-

ler bebe¤in farkl› geliflim aflamalar›n› içerir. Bu üç geliflim safhas›n›n belli

bafll› özellikleri k›saca flöyledir:
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Zümer Suresi'nin 6.
ayetinde insan›n anne

karn›nda, birinden di¤erine
farkl›laflan üç ayr› evrede
meydana geldi¤ine iflaret
edilmektedir. Gerçekten de
bugün modern biyoloji, be-
be¤in anne karn›ndaki emb-
riyolojik gelifliminin üç fark-
l› devrede gerçekleflti¤ini
ortaya koymufltur.

... Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k içinde, bir yarat›l›fl-

tan sonra (bir baflka) yarat›l›fla (dönüfltürüp) yaratmaktad›r. ‹flte

Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan baflka ‹lah

yoktur. Buna ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

�
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- Preembriyonik evre:

Yayg›n olarak "1. trimester" olarak an›lan bu ilk evrede zigot bölünerek

ço¤al›r, bir hücre kitlesi haline geldikten sonra kendini rahim duvar›na

gömer. Hücreler ço¤almaya devam ederken 3 tabaka halinde organize

olurlar. 

- Embriyonik evre:

"2. trimester" olarak da tan›mlanan ikinci evre toplam 5,5 hafta sürer ve

bu süre boyunca canl› "embriyo" olarak adland›r›l›r. Bu evrede hücre ta-

bakalar›ndan bedenin temel organ ve sistemleri ortaya ç›kar. 

- Fetal evre:

Gebeli¤in "3. trimesteri" olarak adland›r›lan döneme girildi¤inde emb-

riyo art›k "fetus" diye adland›r›l›r. Bu dönem gebeli¤in sekizinci haftas›n-

dan itibaren bafllar ve do¤uma dek sürer. Bir önceki dönemden ay›rt edi-

ci özelli¤i yüzü, elleri ve ayaklar›yla belirgin, insan d›fl görünümüne sa-

hip bir canl› olmas›d›r. Dönemin bafl›nda 3 cm. boyunda olmas›na ra¤men

tüm organlar› ortaya ç›km›flt›r. Bu 30 haftal›k dönemin özelli¤i do¤um

haftas›na dek fetusta büyüme ve orant›lar›nda de¤iflmedir. 

Anne rahmindeki geliflim ile ilgili bu bilgiler, ancak modern teknolojik

aletlerle yap›lan gözlemler sayesinde elde edilmifltir. Ancak görüldü¤ü gi-

bi bu bilgiler de, di¤er pek çok bilimsel gerçek gibi, mucizevi bir biçimde

Kuran ayetlerinde haber verilmifltir. ‹nsanl›¤›n t›bbi konularda hiçbir de-

tayl› bilgiye sahip olmad›¤› bir dönemde, Kuran'da bu derece ayr›nt›l› ve

do¤ru bilgiler verilmifl olmas›, elbette Kuran'›n Allah Kelam› oldu¤unun

aç›k bir delilidir. 
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Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle

davranmay›) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk

üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›flt›r. Onun

(sütten) ayr›lmas›, iki y›l içindedir. 

"Hem Bana, hem anne ve babana flükret, 

dönüfl yaln›z Bana'd›r." 

(Lokman Suresi, 14)�



Anne Sütü

Anne sütü, bebe¤in besin ihtiyaçlar›n› eksiksiz olarak gidermek ve be-

be¤i olas› enfeksiyonlara karfl› korumak üzere Allah'›n yaratt›¤› eflsiz bir

kar›fl›md›r. Günümüz teknolojisi ile haz›rlanan bebek mamalar› dahi bu

mucizevi besinin yerini tutamamaktad›r.  

Anne sütünün bebe¤e olan faydalar› her geçen gün daha fazla ortaya

ç›kmaktad›r. Bilimin anne sütü ile ilgili yeni keflfetti¤i gerçeklerden biri

ise bebe¤in anne sütü ile 2 y›l boyunca beslenmesinin son derece faydal›

oldu¤udur. Bilimin yeni keflfetti¤i bu önemli bilgiyi Allah bizlere

"…Onun (sütten) ayr›lmas›, iki y›l içindedir..." ayetiyle 14 as›r önce bil-

dirmifltir.

Sonuç

‹nceledi¤imiz tüm bilgiler, bizlere aç›k bir gerçe¤i göstermektedir: Ku-

ran öyle bir kitapt›r ki, içinde verilen haberlerin hepsi do¤ru ç›km›fl, o dö-

nemde hiçbir insan taraf›ndan bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber

verilmifltir. Elbette ki bu durum, Kuran'›n bir insan sözü olmad›¤›n›n apa-

ç›k bir ispat›d›r. Kuran, herfleyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varl›klar›

kuflatan Yüce Allah'›n sözüdür.

Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak, "e¤er o, Allah'tan baflkas›n›n

kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok çeliflkiler bulacaklard›" (Ni-

sa Suresi, 82) buyurmaktad›r. Kuran'da hiçbir çeliflki olmad›¤› gibi, içinde

yer alan her bilgi, gün geçtikçe bu ‹lahi Kitab'›n yeni mucizelerini ortaya

koymaktad›r. ‹nsana düflen ise, Allah'›n indirdi¤i bu ‹lahi Kitab'a sar›lmak

ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah, bir ayetinde

bizlere flöyle buyurmaktad›r:
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Bu indirdi¤imiz mübarek bir Kitap't›r. 

fiu halde O'na uyun ve korkup-sak›n›n.

Umulur ki esirgenirsiniz. 

(Enam Suresi, 155)�
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‹MAN EDEN 

B‹L‹M ADAMLARI

ateryalist ve ateist çevreler her ne kadar çaba gösterirlerse

göstersinler, aç›k olan bir gerçek vard›r: Bilime konu olan

tüm varl›klar› ve sistemleri yaratan Allah't›r. Dolay›s›yla

dinin ve bilimin, samimi ve ak›lc› olarak uyguland›klar›

sürece, daima uyum içerisinde olduklar› çok aç›k bir gerçektir. Bu aç›k

uyumun bir göstergesi de geçmiflte ve günümüzde yaflayan, bulufllar› ile

insanl›¤a önemli hizmetleri dokunmufl "iman eden bilim adamlar›"d›r. 

Bilimle u¤raflan, yeni keflifler yapan, evrenin s›rlar›n› aç›¤a ç›karmaya

çal›flan bir bilim adam›, asl›nda Allah'›n yaratt›¤› sanat› derinlemesine in-

celeyen, ondaki detaylar› fark etmeye ve yakalamaya çal›flan kiflidir. ‹flte

bu nedenle, dinle bilim ayr›lmaz bir bütündür ve bilim adam› da, Allah'›n

sonsuz gücünü, sanat›n›, yaratmas›ndaki benzersizli¤i ortaya koyan kifli-

dir. Bu yüzden san›lan›n aksine bilim adamlar› Allah'›n yaratt›¤› sanatla

en çok ilgilenen bireyler olarak, Allah'›n varl›¤›n›, birli¤ini en çabuk fark

edebilen kifliler aras›ndad›rlar. 

Nitekim, yüzy›llard›r dinin kendilerine sa¤lad›¤› özgür akl›, s›n›rs›z

düflünme yetene¤ini kullanarak bilime büyük katk›larda bulunmufl olan

birçok bilim adam› bulunmaktad›r. Bu kifliler, hem bilimin, dinle tam bir

uyum içinde oldu¤unu göstermifl, hem de bilime ve insanl›¤a önemli hiz-

metlerde bulunmufllard›r. Newton, Kepler, Leonardo da Vinci, Einstein

gibi bilim tarihine yön veren ünlü bilim adamlar› yapt›klar› gözlemler ve

araflt›rmalar sonucunda evreni Allah'›n yaratt›¤›n›, düzene koydu¤unu ve

herfleyin Allah'›n hakimiyetinde oldu¤unu savunmufllard›r. Dahas›, bili-
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min temel prensipleri inançl› kifliler taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve ça¤dafl

bilimin do¤uflunda dinin önemli bir rolü olmufltur.

Tüm zamanlar›n en büyük bilim adam› olarak nitelendirilen Isaac

Newton'un evrene bak›fl aç›s›, afla¤›daki sözlerinde çok aç›k bir flekilde

ifade bulmaktad›r:

Günefl Sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu y›ld›zlar›n harika sistemleri yal-
n›zca ak›ll› ve güçlü bir varl›¤›n kudretiyle sürebilir. Bu varl›k yaln›zca
dünyan›n ruhunu de¤il herfleyi yönetir, O Allah't›r".52

Ayn› flekilde ünlü bilim adam› Kepler'in de çal›flmalar›n›, dini inançla-

r›n›n yönlendirdi¤i bilinmektedir. Fizik ve kozmik fon radyasyonu ala-

n›nda yapt›¤› çal›flmalar nedeniyle 1978 Nobel fizik ödülünü alan Arno

Penzias, Johannes Kepler hakk›nda flöyle bir aç›klamada bulunmufltur: 

Bu Copernicus'a de¤il, gerçekte Kepler'in baflar›s›na kadar uzan›r. Çünkü epi-
devreler kavram› ve digerleri bilimadamlar›n›n fikir al›flverifli yapt›klar› gün-
lere uzan›r. Bütün bunlar gerçek bir inançl› kifli gelene dek devam etti  ve o
Kepler'di.. Kanun Koyucu olan Allah'a samimi bir flekilde inan›yordu. 

...Çok daha basit ve çok daha güçlü bir fleyin olmas› gerekti¤ine inan›yordu.
Belki flansl›yd› yada belki daha derin bir fley vard›, ancak Kepler'in inanc› bul-
du¤u do¤a kanunlar›yla ödüllendirildi. O günden sonra zor bir mücadele ol-
du, ancak yüzy›llar sonra basit do¤a kanunlar›n›n iflledi¤ini görüyoruz. ‹flte
bu nedenle bilimadamlar› hala bu beklenti içindedir. Ve bu aslen Kepler'den
kaynaklanmaktad›r, ve Kepler bu umudu inanc›ndan elde etmiflti.53

Kitab›n bu bölümünde geçmiflten günümüze, modern bilimi kuran ve

gelifltiren inançl› bilim adamlar›n› ve bu kiflilerin bilime yapt›klar› hiz-

metleri ele alaca¤›z. Bu bölümde yer verilen bilim adamlar›n›n tümü ev-

reni ve canl›lardaki sistemleri Allah'›n yaratt›¤›na inanarak bilimle u¤-

raflm›fllard›r. Francis Bacon'un bir sözü, inançl› bilim adamlar›n›n yara-

t›lan tüm varl›klara do¤ru bak›fl aç›s›yla bakt›klar›n›n güzel bir örne¤i-

dir. Bacon flöyle demifltir: 

Bunlar Allah'›n iflidir; yapan varl›¤›n herfleyi yapabilecek güçte oldu¤unu ve
akl›n› gösterir; Dünya Allah'›n yaratt›¤› bir varl›kt›r...54

Nitekim Allah pek çok ayetle yarat›lm›fllar üzerinde düflünebilmenin,

Allah'tan gere¤i gibi korkup sak›nman›n, O'nun büyüklü¤ünü, yüceli¤ini

kavrayabilmenin bir yolunun "ilim sahibi olmak" oldu¤unu haber ver-

mifltir. Bu konudaki ayetlerden baz›lar› flöyledir:

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Allah'›n d›fl›nda baflka veliler edinenlerin örne¤i, kendine ev edinen

örümcek örne¤ine benzer. Gerçek flu ki, evlerin en dayan›ks›z olan›

örümcek evidir; bir bilselerdi. Allah, Kendi d›fl›nda hangi fleye tap-

t›klar›n› flüphesiz bilir. O, güçlü ve üstün oland›r, hüküm ve hikmet

sahibidir. ‹flte bu örnekler; Biz bunlar› insanlara vermekteyiz. Ancak

alimlerden baflkas› bunlara ak›l erdirmez. Allah gökleri ve yeri hak

olarak yaratt›. fiüphesiz, bunda iman edenler için bir ayet vard›r.

(Ankebut Suresi, 41-44)

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile dillerinizin ve renklerinizin ayr› ol-

mas›, O'nun ayetlerindendir. fiüphesiz bunda, alimler için gerçekten

ayetler vard›r. (Rum Suresi, 22)

Allah, gerçekten Kendisi'nden baflka ‹lah olmad›¤›na flahitlik etti;

melekler ve ilim sahipleri de O'ndan baflka ‹lah olmad›¤›na adaletle

flahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan baflka ‹lah yoktur. (Al-i

‹mran Suresi, 18)

Ancak onlardan ilimde derinleflenler ile mü'minler, sana indirilene

ve senden önce indirilene inan›rlar. Namaz› dosdo¤ru k›lanlar, zeka-

t› verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; iflte bunlar, Biz bun-

lara büyük bir ecir verece¤iz. (Nisa Suresi, 162)
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‹MAN EDEN B‹L‹M ADAMLARI

Roger Bacon (1220-1292) 

"‹nanc›n rahmeti çok büyüktür"55 

Ça¤dafllar› taraf›ndan "muhteflem doktor" olarak an›lan Roger Bacon,

deneysel metoda önem vererek, bilimde eski geleneklere son veren ünlü

bir ‹ngiliz din ve bilim adam›d›r. Allah'›n ›fl›¤› insanlar›n görebilmelerini

sa¤lamak için yaratt›¤›na inanan Bacon, bu alanda kendi gözlemlerini

yapm›fl, yaflad›¤› ça¤da kolay kolay düflünülemeyecek birçok teknik ge-

liflmeyi yüzlerce y›l öncesinden haber vermifltir. 

Buharl› gemiler, trenler, otomobiller, uçaklar, vinçler ve asma köprüler

Bacon'›n daha 13. yüzy›lda tasarlad›¤› geliflmelerden yaln›zca birkaç›d›r. 

Bir arkadafl›na yazd›¤› mektupta Bacon flöyle demifltir: 

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Daha 13. yüzy›lda gelecekte olabilecek teknolojik geliflmeleri tah-
min edebilen Bacon flöyle demifltir: "Gelecekte, flimdi ve geçmifl-

te görece¤imiz gibi bilim, inananlar için yararl›d›r."
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Gelecekte bir tek kifli taraf›ndan yönetilen ve birçok kürekçinin çekti¤i bir tek-
neden çok daha h›zl› yol alabilen gemiler, deniz tafl›tlar› ve bir canl›n›n gücün-
den yararlanmaks›z›n inan›lmaz bir h›zla gidebilen arabalar yap›lacakt›r.56

Ayr›ca Bacon, merceklerin büyütme özelliklerini ve kullan›m yerlerini

aç›klam›fl, y›ld›zlardan gelen ›fl›¤›n Dünya'ya ayn› anda ulaflmad›¤›n› ilk

kez o fark etmifltir. Kristof Kolomb'un do¤umundan 200 y›l önce Dün-

ya'n›n düz de¤il yuvarlak oldu¤unu ve Avrupa'dan hep bat›ya do¤ru gi-

dildi¤inde Hindistan'a ulafl›labilece¤ini savunmufltur.

Yapt›¤› deneyler sonucu ulaflt›¤› bilgilerin inançl› insanlara faydas›n›n

dokunaca¤›na inanan Bacon flöyle demifltir: 

Gelecekte, flimdi ve geçmiflte görece¤imiz gibi bilim, inananlar için yararl›d›r.57

Bacon, bir araflt›rmac› olarak, bilimin dinle çeliflmedi¤ini, aksine bili-

min inanmayan kiflilere karfl› kullan›labilecek

önemli bir ikna arac› oldu¤unu savunmufltur. 

"Bilim insanlar›n inanc› kabul etmele-

rini sa¤lamada büyük bir avantaja sa-

hip" sözü, kendisine aittir.58

Francis Bacon (1561-
1626)

Bilimsel metodun kurucu-

lar›ndan olan ünlü bilim ada-

m› Bacon güçlü bir imana sa-

hip bir kifli olarak bilinmek-

tedir. 

Francis Bacon, Novum Or-

ganum'da bilimsel araflt›rma-

lar›n, kifliyi Yarat›c›'ya yak›n-

laflt›rd›¤›n› do¤al felsefenin

(bilimin) "Allah'›n sözünden
sonra bat›l inançlara karfl› en ke-
sin çözüm ve inanc›n onaylad›¤›
en büyük destek oldu¤unu" be-

lirterek ifade etmifltir.59 
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Galileo Galilei (1564-1642) 

Galileo Galilei, teleskop kullanarak gökyü-

züne bakan ilk kiflidir. Galilei, hem Dünya'n›n

yuvarlak oldu¤unu söylemifl, hem de Ay'daki

karanl›k bölge, kraterler ve tepeleri ilk ortaya

ç›karan kifli olmufltur. Bilime yapt›¤› bu bü-

yük hizmetlerle tarihte önemli bir yeri olan

Galilei, duyular›, konuflma yetene¤ini ve

zekaya insanlara Allah'›n verdi¤ine ve

bunlar›n en iyi flekilde kullan›lmas›

gerekti¤ine inan›yordu. Do¤ay› bir

Yarat›c›'n›n tasarland›¤›n›n çok aç›k

oldu¤unu savunuyordu. "Tabiat hiç
flüphesiz Allah'›n hiç vazgeçemeyece¤i-
miz, okunmas› gereken di¤er bir kitab›-
d›r" diyen Galilei, Allah'›n kitaplar›

ile yaratt›klar› aras›nda hiçbir çeliflki

olamayaca¤›n›, çünkü her birini

Allah'›n yaratt›¤›n› söylüyordu.60

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Galilei'nin yaz›m›n› 1629
y›l›nda tamamlad›¤› Bü-

yük Dünya Sistemleri Konu-
sunda Diyalog isimli kitab›-
n›n baflsayfas› (altta)
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Galilei, hem Dünya'n›n yuvar-
lak oldu¤unu söylemifl, hem

de Ay'daki karanl›k bölgeyi, kra-
terleri ve tepeleri ortaya ç›karan
ilk kifli olmufltur. 

Altta: Galilei'nin kulland›¤› ilk
teleskoplardan ikisi. Bu iki te-

leskop günümüzde Floransa'da
sergilenmektedir. Detay resimde
ise teleskobun konveks cam›
görülmektedir. 
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Johannes Kepler (1571-1630)

Tabiat kitab›na göre biz astronomlar, Yüce Allah'›n din adamlar› oldu¤umuz-
dan, bizim Allah'›n flan›n› konuflmam›z gerekir. 61

Astronomi biliminin kurucusu olan Kepler, gezegenlerin hareketlerini,

günefl sisteminin uzakl›¤›n› hesaplam›fl ve y›ld›z hareketlerinin haritas›n›

gösteren ilk astronomik takvimi yay›nlam›fl büyük bir bilim adam›d›r. 

Bu güçlü bilimsel kiflili¤inin yan›nda Kepler, ayn› zamanda evreni bir

Yarat›c›'n›n yaratt›¤›na inanm›flt›r. Neden bilim ile u¤raflt›¤›n› soranlara

Kepler'in cevab›, "Yarat›c›'n›n eserlerindeki lezzeti tatmak için" olmufltur.62

Allah'›n, yaratt›¤› herfleyde Kendini gösterdi¤ine inanan Kepler'in ha-

yat› ve yapt›klar› incelendi¤inde, evrende ‹lahi bir tasar›m›n var oldu¤u-

na inanan bir insan›n, bilimsel çal›flmalar›nda da çok genifl ufuklu ve ba-

flar›l› oldu¤u aç›kça görülecektir. 

Kepler, "beyaz ay›lar› ve beyaz kurtlar› Ku-

zey'in karl› bölgelerine gönderen kim-

dir? Ay›lar›n, balinalar›n ve kurtlar›n

beslenmesi için, kufllar›n yumurta-

lar›n› da onlarla birlikte orada

bulunduran kimdir?" diye sor-

du¤u sorunun cevab›n› yine

kendisi flöyle cevaplam›flt›r:

"Bizim  Allah'›m›zd›r ve O en
büyüktür ve O'nun üstünlü¤ü

en büyüktür ve O'nun akl›
sonsuzdur, O'nun sonu

yoktur."
Kepler sözlerini flu

flekilde sürdürmüfltür: 

"Yarat›c›'y› anla-
mak için sahip oldu-
¤unuz tüm duyula-
r›n›z› kullan›n."63

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›

125A d n a n  O k t a r



H a r u n  Y a h y a

B l a i s e

P
a

s
c

a
l

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

Johannes Baptista von Helmont
(1579-1644)

Helmont, gaz kimyas› ile kimya fizyolojisinin kuru-

cusu olan ve termometre-barometreyi keflfetmifl ünlü

bir bilim adam›d›r. Dindar kiflili¤i ile tan›nan Helmont

için ünlü yazar Walter Pagels, bilimsel çal›flmalar›nda

dini inanc›ndan güç ald›¤›n› yazm›flt›r.64

Blaise Pascal (1623-1662)

Eski Yunan'dan sonra geometride en büyük ilerle-

meyi sa¤layan ünlü bilim adam› Pascal, çok küçük

yafllarda bile birçok keflfin sahibi, çok baflar›l› bir bilim

adam›d›r. Matematik alan›ndaki pek çok çal›flma ve

buluflunun yan›nda Pascal, fizik alan›nda da önemli

keflifler yapm›flt›r. Örne¤in atmosfer ve s›v› mekani¤i

hakk›nda araflt›rmalar› olan Pascal, atmosferde yük-

sekli¤e göre de¤iflen bir bas›nç oldu¤unu keflfetmifltir.

Bilim tarihinde çok önemli bir yeri olan Pascal,

inançl› bir bilim adam›d›r. Pascal sözlerinde Allah'›n,

matematikten elementlerin düze-

nine kadar herfleyin yarat›c›-

s› oldu¤unu söyleyerek,

Allah'›n sonsuz gücü-

nü ifade etmifltir.65

Çok önemli bulufllar›n sahi-
bi olan birçok bilim adam›

ayn› zamanda Allah'a iman et-
mifl olmalar›yla da tan›nmakta-
d›rlar. Termometre ve baromet-
reyi bulan Helmont ve yanda
resmi bulunan Pascal bu bilim
adamlar›ndand›rlar.
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John Ray (1627-1705)

Ünlü ‹ngiliz botanikçisi John Ray inançl› bir kifliydi.

Ona göre, "e¤er insano¤lu yeryüzüne Allah'›n güzel-

li¤ini yans›tmak için getirilmiflse, o zaman

çevresinde yarat›lm›fl olan herfleye dikkat

etmeliydi". Bu düflünceyi kendisine prensip

edinen Ray, çok genç yaflta bilimsel araflt›rma-

lar yapmaya yöneldi. Hem botanikte hem

de hayvan biliminde zaman›n›n

en büyük otoritelerindendi.

Ray, Allah'›n yarat›fl›n-

daki sonsuz akl› anlatan

bir kitap yay›nlad›. Bu

çal›flmada Ray, binlerce

türdeki bitki, böcek, kufl,

bal›k ve benzeri canl›y›

tan›tarak, do¤an›n bir Yarat›-

c›'n›n varl›¤›n› gösterdi¤ini anlatt›. John Ray

kitab›nda flöyle söylemektedir:

"Baflta bütün iflleri Allah yaratt›, sonra bugüne kadar O'nun
taraf›ndan muhafaza edildi ve hala ilk yarat›ld›klar› gibiler."66

Botanik bilimine birçok hizmette bulunan Ray:

"Özgür bir adam için do¤an›n güzelliklerini ve
Allah'›n sonsuz akl›n› ve
yüceli¤ini düflün-
mekten daha de-
¤erli bir fley ola-
maz"67 diyerek bi-

lim ve dinin

içiçe oldu¤u-

nu her za-

man vurgula-

m›flt›r.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Robert Boyle (1627-1691)

Modern kimyan›n kurucusu olan Boyle, bilimde ç›¤›r açan birçok kefl-

fin sahibidir. Bunlara örnek verecek olursak; Boyle, gazlar›n havadaki

bas›nc› ile havan›n hacmi aras›nda bir iliflki oldu¤unu ortaya ç›karm›fl

ve böylece bugün "Boyle Kanunu" olarak bilinen prensipler meydana

gelmifltir. Ayr›ca Boyle, turnusol ka¤›d› ile basit bir buzdolab› da icat et-

mifl, suyun donunca genleflti¤ini göstermifl, elementin ilk modern tan›-

m›n› yapm›flt›r. "Hava, bas›nçl› oldu¤una göre atomun parçalar› aras›nda
boflluk olmal›d›r" diyen Boyle, böylece atom teorisine de katk›da bulun-

mufltur. 

Böylesine önemli bilimsel bulufllar›n sahibi olan Boyle, Allah'›n varl›-

¤›na iman ediyordu. Evrende ak›ll› bir tasar›m oldu¤unu ve bu tasar›-

m›n üstün güç sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan yap›lm›fl oldu¤unu düflünü-

yordu. Boyle konuflmalar›nda ve yaz›lar›nda s›k s›k bilimle Allah inan-

c›n›n yan yana olmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Boyle bir mektubunda

flöyle demifltir:

fian›, tabiat› yaratana verin... ‹nsanl›¤a iyilik
getirmek için bilgiyi kullan›n. 68

Boyle bir baflka sözünde ise,

canl›lardaki mükemmelli¤in

Allah'›n varl›¤›n› aç›kça göster-

di¤ini flöyle ifade etmifltir:

Dünyadaki mevcut sistemin
mükemmel bir flekilde plan-

lanm›fl olmas›, özellikle de
hayvanlar›n sahip olduklar›
ilginç özellikler, duyular ve

hayranl›k uyand›ran ya-
p›lar›n hepsi tarih boyun-
ca düflünürlerin Allah'›n
varl›¤›n› kabul etmeleri-
ne neden olmufltur.69
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Antonie von Leeuwenhoek (1632-1723)

Leeuwenhoek, bakteriyi ilk kez keflfeden bilim

adam›d›r. Gözlüklerini büyüteç gibi kullanarak

kumafllar› incelemeye bafllayan Leeuwenhoek,

gördükleri ilgisini çekince di¤er büyüteçleri

üretmifl ve böylece mikroskobuyla ilk bak-

teriyi tan›mlayan kifli olmufltur. 

Bir Yarat›c› olmaks›z›n, kendi kendine

var olufl fikrini çürütme amac› onu çok

önemli bilimsel araflt›rmalar yapmaya

yöneltmifltir. Bu amaçla, hayvanlar ve bit-

kilerin beslenme sistemi, üreme, bitkilerde

besin transferi, yine bitkilerin farkl› yap› ve

bölümleri ile kan hücreleri üzerinde araflt›r-

malar yapm›flt›r. K›lcal damarlar üzerinde

çal›flarak kan hücrelerinin

geçiflini gören ilk bilim

adam›d›r. Ondan

önce kimse kasla-

r›n liflerden olufl-

tu¤unu bilmi-

yordu.70

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Isaac Newton (1642-1727)

Tüm zamanlar›n en büyük bilim adam› olarak kabul edilen Newton,

hem matematikçi hem de fizikçiydi. Newton'un

bilime yapt›¤› büyük hizmetler hat›rlanacak

olursa; bunlardan en önemlisi yer çekimi ka-

nununun keflfidir.

Newton, kuvvet ve ivme aras›ndaki

mükemmel iliflkiyi kütle kavram› ile

ba¤daflt›rm›fl; etki ve tepki prensibini

bulmufl, bileflke kuvvetlerin s›f›r ol-

mas› halinde hareketli cisimlerin

h›z›n›n hiç de¤iflmeyece¤i tezini

ortaya atm›flt›r. 

Newton'un hareket yasalar›,

4 yüzy›ld›r en basit mü-

hendislik hesaplar›n-

dan, en karmafl›k

teknolojik projelere

kadar aynen uygulan-

maktad›r. Newton'un sade-

ce çekim konusunda de¤il, mekanik ve optik gibi temel konularda da çok

önemli bulufllar› olmufltur. Ifl›¤›n 7 rengini keflfeden Newton, böylece op-

tik ad› verilen yepyeni bir bilim dal›n›n da temelini at-

m›flt›r. 

Newton bilimde ç›¤›r açan bu bulufllar›n›n

yan› s›ra, ateizmi reddeden, Yarat›l›fl› savu-

nan ciddi eserler yazm›fl, "Yarat›l›fl tek bi-

limsel aç›klamad›r" düflüncesini savun-

mufltur. Newton, mekanik evrenin kendi

deyimiyle "bu hiç durmaks›z›n çal›-

flan dev saatin" ancak güçlü ve üstün

ak›l sahibi bir Yarat›c›'n›n eseri olabile-

ce¤i gerçe¤ine inan›yordu.
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Newton'un, dünyan›n seyrini

de¤ifltiren bulufllar›n›n temelin-

de, onun Allah'a yak›nlaflma

iste¤i vard›r. Newton,

Allah'› daha yak›ndan ta-

n›mak için yol olarak,

Allah'›n yaratt›¤› eserleri

araflt›rmay› bulmufltur. Bu

amaçla büyük bir flevkle araflt›r-

malar›na sar›lm›flt›r. Newton, bilimsel

araflt›rmalar›n› yapma gayretinin ard›ndaki

sebebi Principia Mathematica adl› eserinde flu

sözlerle ifade etmifltir: Allah
sonsuz ve mutlakt›r; gücü s›-
n›rs›zd›r ve herfleyden haberdar
oland›r; varl›¤› sonsuzlu¤a da-
yan›r; herfleyi yönetir, yap›lan
ve yap›lacak olan herfleyi bilir.
O sonsuz ve s›n›rs›zd›r; ... Da-
imidir ve vard›r; Varl›¤› daimi-
dir, her yerde mevcuttur; her
zaman ve her yerde var olma-
s›yla O, tüm zaman› ve aral›k-
lar›n› yarat›r... Biz O'nu en
ak›ll›ca ve mükemmel iflleyen
ustal›klar›ndan tan›r›z... Kulla-
r› olarak O'na sayg› duyuyoruz
ve inan›yoruz.  71

131

Yukar›daki resimde Newton'›n prizma kullanarak günefl ›fl›¤›n› renk tay-
f›na ayr›flt›rmas› canland›r›lm›flt›r. 
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madan geçiflini
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John Flamsteed (1646-1719)

Ünlü Greenwich gözlem evinin kurucusu olan John

Flamsteed, ‹ngiltere'deki ilk astronomlardan biridir.

Yapt›¤› say›s›z gözlemden sonra teleskop ça¤›n›n ilk

büyük y›ld›z haritas›n› ç›karan Flamsteed, ayn› za-

manda bir din adam›yd›.72

John Woodward (1665-1728)

Woodward, jeoloji biliminin gerçek kuru-

cular›ndand›. Bilime en büyük katk›lar›ndan

biri Cambridge'de paleontoloji müzesinin

kurulmas›n› sa¤lamak ve jeoloji dal›n› gelifltirmek olmufltur.73

Carolus Linnaeus (1707-1778)

‹nançl› bir bilim adam› olan Linnaeus botanik konusunda çok önemli

çal›flmalar yapm›flt›r. Bitkilerin efleyli ürediklerini ortaya ç›karan Linna-

eus, bilime "biyolojik s›n›fland›rma" kavram›n› kazand›rm›flt›r. 74

Jean Deluc (1727-1817)

‹sviçreli bir fizikçi olan Deluc, "jeoloji" kelimesini keflfeden bilim ada-

m›d›r. O ve babas› modern civa termometresi ile hidrometreyi bulmufllar-

d›r. Deluc, evrenin ve canl›l›¤›n tesadüfen olufltuklar›

fikrine karfl› ç›kmas› ve yarat›l›fla inanmas›yla tan›n-

maktad›r.75

Sir William Herschel

(1738-1822)

Herschel 18. yüzy›l›n en ünlü astro-

nomlar›ndand›r. Zaman›n›n en fazla yan-

s›tma özelli¤ine sahip olan teleskoplar›n›

infla ederek daha önce incelenemeyen ne-

bula ve galaksileri incelemifl olmas›yla

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R
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ünlü olan Herschel, inançl› bir bilim adam›yd›. Herschel, "inançs›z astro-

nomlar deli olmal›" sözleriyle, astronomi ile u¤raflan ve evrendeki mü-

kemmel düzene flahit olan bilim adamlar›n›n Allah'a inanmamalar›n›n

hayret verici oldu¤unu ifade etmifltir. 76

William Paley (1743-1805)

Paley, yarat›l›fla inanan bir bilim adam›yd›. Önceki sayfalarda de¤indi-

¤imiz "Do¤al ‹lahiyat" isimli eseri, kendi döneminde en fazla sat›lan ki-

taplardan biriydi. Paley'in, "sanat eserleri e¤er insan›n eseriyse, o halde

canl› varl›klar da insandan çok daha üstün bir varl›¤›n eseridir" yaklafl›m›

çok ünlüdür. Paley, canl›lar›n yaflad›klar› ortamlarda hayatlar›n› sürdüre-

bilmek için gerekli olan her türlü özellikle donat›lm›fl olmalar›n› kendi ifa-

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Sir William Herschel, Kral III. George'dan
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lanarak araflt›rmalar›n› sürdürmüfltür.
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desiyle "bir keflfin iflareti, bir dizayn›n ve dizayn edici bir Yarat›c›'n›n delilleri-
ni temsil etmektedir."77 diyerek aç›klamaktad›r. 

George Cuvier (1769-1832)

Bilim tarihinin en önemli anatomist ve paleonto-

loglar›ndan biri olan Cuvier, karfl›laflt›rmal› anatomi

biliminin kurucular›ndan, ve paleontolojinin ayr›

bir bilim dal› olarak ayr›lmas›n› sa¤layan bilim

adamlar›ndand›r. Cuvier, yarat›l›fla olan kuvvetli

inanc› ve yarat›l›fl›n delilleri ve evrimin geçersizli-

¤i üzerine yapt›¤› tart›flmalar›yla da ün kazanm›fl-

t›. 78

Humphrey Davy (1778-
1829)

‹man sahibi bir insan olmas›yla bilinen

Davy zaman›n›n büyük kimyagerlerinden-

di. Ünlü bilim adam› Faraday onun ya-

n›nda çal›flm›flt›. Birçok önemli kim-

yasal elementi ilk defa kendisi izole

etti. Is› hareket teorisini, güvenlik

lambas›n›, elmas›n bir karbon oldu-

¤unu ilk defa ortaya koyarak bilime

önemli katk›lar› oldu.79

Adam Sedgwick (1785-1873)

19. yüzy›l›n önde gelen jeoloji uzmanlar›ndan olan

Sedgwick, özellikle Kambriyen ve Devonyan olarak

bilinen bafll›ca kaya sistemlerini tan›mlay›p isimlendir-

mifltir. Ayn› zamanda bir rahip olan Sedgwick,

Charles Darwin'in arkadafl› olmas›na ra¤men onun

evrim fikrini reddetmifltir. 80
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Michael Faraday (1791-1867)

Zaman›n›n en büyük fizikçisi olarak tan›nan

Faraday, özellikle elektrik ve manyetizman›n

geliflmesinde önemli bir rol oynam›flt›r. Fa-

raday'›n sadece fizik de¤il, kimya alan›nda

da bilime büyük katk›lar› olmufltur. 

Faraday, bir Yarat›c›'n›n varl›¤›na ve din ile

bilimin uyum içinde olduklar›na inanan bir bi-

lim adam›yd›. "Dünyay› tek bir Yarat›c› yarat-

t›¤›na göre, bütün tabiat bir bütünün par-

çalar› olmal›" diye düflünen Faraday, bu

prensipten yola ç›karak, elektrik ve man-

yetizman›n birbirleriyle ilgili oldu¤u so-

nucuna varm›flt›. 81

Samuel Morse (1791-1872)

Morse, insanl›k tarihi için önem tafl›yan telgraf› keflfetmifl büyük bir bi-

lim adam›d›r. Amerika'daki ilk kameray› yapm›flt›r. 

Morse, herfleyi bir amaç do¤rultusunda yaratan bir Yarat›c›'n›n varl›¤›-

na inan›yordu. Ona göre maddi dünya ve manevi dünya beraberce uyum

içinde ifllemekteydi. Morse, flunlar› yazm›flt›: 

Bilgim artt›kça dinin ‹lahi kayna¤›n›n kan›tlar› daha da
netlefliyor, Allah'›n büyüklü¤ü
anlafl›l›yor, gelecek ümit ve
zevkle ayd›nlan›yor. 82

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Joseph Henry (1797-1878)

Amerikal› ünlü fizikçi ve dindar bilim adam› Joseph Henry, Princeton

Üniversitesi'nde profesördü. Galvanometre ile elektromanyetik motoru

keflfeden Henry, yapt›¤› deneyler ve çal›flmalar esnas›nda mutlaka Allah'a

dua etmek ve ibadette bulunmak için zaman ay›r›rd›.83

Louis Agassiz (1807-1873)

Birçok kifliye göre Amerika'n›n en büyük biyolo¤u olan Agassiz evrim

teorisine fliddetle karfl› ç›kmas›yla tan›nan bir bilim ada-

m›d›r.

Agassiz, do¤an›n her yerinde Allah'›n ‹lahi

plan› oldu¤unu düflünüyordu ve yarat›l›fl›

inkar eden teoriyi kabul etmiyordu.

Agassiz flöyle söylemiflti:

Zaman ve mekan›n birleflmesi sadece
düflünceyi göstermez, tasar›y›, gücü,
akl›, büyüklü¤ü, gelece¤i önceden
görmeyi, herfleyin bilgisinin olmas›n›,
basireti de gösterir. Tek bir kelimeyle, tüm
bu özellikler insan›n tapaca¤› ve seve-
ce¤i Allah'›n bir oldu¤unu yüksek
sesle ilan etmektedir.84 

James Prescott Joule
(1818-1889)

Termodinami¤in birinci kanununu keflfeden ün-

lü bilim adam› Joule, ayr›ca bir telde ilerleyen

elektrik ak›m›n›n üretti¤i ›s›y› hesaplam›fl ve ilk

kez gaz molekülünün h›z›n› bulmufltur. Joule'un

en büyük keflfi "mekanik ›s› denklemi"ydi. Bu

önemli keflif, en temel evrensel bilim kanunu

olan "enerjinin korunumu" kanununa da reh-

berlik etmifltir. 

Böylesine önemli bilimsel bulufllar› olan Jo-

H a r u n  Y a h y a



ule, tabiat kanunlar›n› ö¤rendikçe Allah'› daha yak›ndan tan›yabilece¤ine

inanan bilim adamlar›ndand›r. Bu inanc› onu daha da fazla araflt›rma

yapmaya sevk etmifltir. 1864 y›l›nda Darwin'e karfl› bir manifesto imzala-

yan 717 bilim adam›n›n en önde gelenlerinden olan Joule'ün Allah inan-

c›n› ifade eden flu sözleri ünlüdür: 

Allah'›n isteklerini ö¤rendikten ve itaat ettikten sonra yapaca¤›m›z di¤er fley
O'nun akl›n›, gücünü ve iyili¤ini yapt›¤› ifllerin kan›t›ndan bilmektir. Tabiat
kanunlar›n› bilmek Allah'› bilmektir.85 

George Gabriel Stokes (1819-1903)

Baflta fizik ve matematik olmak üzere birçok alanda önemli keflifleri

bulunan Stokes ünlü bir ‹ngiliz bilim adam›d›r. Yer çekimi farkl›l›klar›,

astrofizik, kimya, sesle ilgili problemler ve ›s› konusunda araflt›rmalar

yapm›flt›r. Kuartz›n, cam›n tersine ultraviyole radyasyonuna karfl› trans-

paran oldu¤unu gösterdi. Lord Kelvin ile elektro termodinamik araflt›r-

malar› yapt›. Stokes, X ›fl›nlar›n›n Maxwell'in elektromanyetik spektru-

munun bir parças› oldu¤unu gösterdi. Bir süre Londra Victoria Enstitü-

sü'nün baflkanl›¤›n› yapan Stokes, ayn› zamanda Cambridge Üniversitesi

Felsefe Toplulu¤u'nun faal bir üyesiydi. 

Do¤ay›, Yarat›c›'ya inanarak inceleyen bir bilim adam› olan Stokes'un

Allah inanc›n› dile getirdi¤i pek çok yaz›s› vard›r. Stokes bu sözlerinde

do¤a kanunlar›n›n Allah'›n emri alt›nda oldu¤unu ve Allah'›n bu kanun-

lar› diledi¤i gibi yönlendirmeye güç yetiren oldu¤unu belirtmifltir. 86

Rudolph Virchow (1821-1902)

Virchow'un bilime bafll›ca katk›s› ilaç alan›nda olmufltur. Modern pato-

lojinin babas› say›lan Virchow, hücre ile ilgili hastal›klar› incelemifltir. Lö-

semiyi ilk defa o tarif etmifl, ayr›ca antropoloji ve arkeoloji konular›nda

araflt›rmalarda bulunmufltur. Virchow, Darwin ve Haeckel'in ö¤retilerine

karfl› ç›kan en önemli bilim adamlar›ndan biridir. Hatta bilimsel çal›flma-

lar›n›n yan› s›ra, politikaya at›larak Alman okullar›nda okutulan evrim

ö¤retisine fliddetle karfl› ç›km›flt›r. 87
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Gregory Mendel

(1822-1884)

Mendel kanunlar› olarak bilinen 3 genetik ka-

nununu bulan ünlü bilim adam›, kal›t›m›n

prensiplerini ortaya koyan kifli olarak tari-

he geçmifltir. Mendel'in kal›t›m prensiple-

ri, evrim teorisinin geçersizli¤ini ortaya

koyan en önemli bilimsel dayanaklar-

dan biri olmufltur. 

Kendi buldu¤u kal›t›m prensipleri bir

yandan evrim teorisini çürütürken, di¤er

yandan Mendel kiflisel olarak da tesadüf-

lerin dünyay› oluflturamayaca¤›na,

herfleyi oldu¤u gibi, dünyay› da

Allah'›n yaratt›¤›na inanan bir din

adam›yd›. 88
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Gregory Mendel bezel-
yeler üzerinde yapt›¤›

çal›flmalar sonucunda ka-
l›t›m kanunlar›n› keflfetti.
Ayn› zamanda bir din ada-
m› olan Mendel'in bu keflfi
Darwin'in evrim teorisinin
önemli bir ç›kmaza girme-
sine neden oldu.



Louis Pasteur 

(1822-1895)

T›p bilimi tarihinde önemli bir ye-

re sahip olan Pasteur, özellikle has-

tal›klar hakk›ndaki mikrop teori-

siyle ve evrim inanc›na kesin

karfl› olufluyla ünlüdür. Maya-

lanman›n organik temelini ve

kontrol edilebilme metotlar›-

n› ilk defa o aç›klam›flt›r.

Yapt›¤› çal›flmalar onu

bakteriyolojiye yönelt-

mifltir. Pasteur bu alanda

yapt›¤› araflt›rmalar› sonucunda, ku-

duz, difteri, flarbon ve di¤er hastal›klarla müca-

dele için en önemli yol olan afl›y› gelifltirmifl, pastörize et-

me ve sterilize etme ifllemlerinin yöntemini ortaya koymufltur.

Çok güçlü bir Allah inanc› olan Pasteur, yaflad›¤› dönemde Darwin'in

evrim teorisine karfl› ç›kmas› nedeniyle pek çok sözlü sald›r›ya u¤ram›fl-

t›r. Bilim ile din aras›ndaki uyumu savunan Pasteur'ün bu konuda söyle-

dikleri çok ünlüdür. Bu sözlerinden baz›lar› flöyledir: 

Do¤ay› ne kadar çok incelersem, Yarat›c›'n›n eserleri karfl›s›nda inanc›m o ka-
dar çok art›yor.89

Bilim insan› Allah'a götürür. 90

William Thompson (Lord Kelvin) (1824-1907) 

Lord Kelvin, dindarl›¤› ile tan›nan zaman›n›n önde gelen fizikçilerin-

den birisidir. Matemati¤e ve fizi¤e yapt›¤› katk›lar› ve keflifleriyle bilim

çevrelerinin sayg›s›n› kazanm›flt›r. Lord Kelvin, hidrojen ve helyumu s›v›-

laflt›rmak için baflar›l› bir metot gelifltiren ilk kiflidir. Is› ile ilgili bulufllar›

nedeniyle, ›s› derecelerine bugün "Kelvin derecesi" denmektedir. Ayr›ca,

termodinami¤i resmi fizik kural› haline getirerek, birinci ve ikinci kanun-

lar›n› kesin bir flekilde formüllefltirmifltir.
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Lord Kelvin'in Allah'a olan inanc›n› ifade eden sözlerinden birkaç ör-

nek flöyledir:

Hür düflünen insanlar olmaktan korkmay›n. E¤er derin
düflünürseniz, bilim arac›l›¤›yla Allah inanc›na yönelir-
siniz.91

Hayat›n kökenine bakt›¤›m›zda, bilim, kesin bir flekilde
o Büyük Kudret'in varl›¤›n› onaylar.92

J.J. Thomson (1856-1940)

Elektronun varl›¤›n› ilk ortaya ç›karan

(1897) J.J.Thomson, Cambridge Üniversite-

si'nde fizik profesörüydü. Güçlü bir inanc› olan Thomson'un, bilimin

ulaflt›¤› sonuçlar›n Allah'›n varl›¤›n› gösterdi¤ini ifade eden sözleri flöy-

ledir:

Bilim kalesinin yüksek zirveleri Allah'›n muhteflem ifllerini gösteriyor.93

Sir William Huggins (1824-1910)

Hem iyi bir astronom, hem de inançl› bir bilim adam› olan Huggins,

y›ld›zlar›n, ço¤unlukla dünyada bulunan elementlerin yan› s›ra hidrojen

de ihtiva ettiklerini keflfetmifltir. Huggins ayn› zamanda evrenin geniflle-

mekte oldu¤unu aç›k bir flekilde ortaya koyan Doppler etkisini (y›ld›zla-

r›n birbirinden uzaklaflt›kça k›rm›z›dan maviye do¤ru bir ›fl›k saçmas›)

ilk defa tan›mlam›flt›r. 94

140

Doppler etkisine göre
galaksinin dünyaya

uzakl›¤› ile ›fl›k dalgala-
r›n›n spektrumu da de-
¤iflmektedir.Yandaki re-
sim bu de¤iflimleri gös-
termektedir. Sir Huggins
bu çok önemli buluflu-
nun yan› s›ra inançl› bir
bilim adam›d›r. 
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Joseph Clerk Maxwell (1831-1879)

Maxwell, k›sa ömrüne ra¤men bilime çok önemli katk›lar› olan büyük

bir bilim adam›d›r. Modern fizi¤in kurucular›ndan kabul edilen Maxwell,

›fl›kla elektri¤in birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤unu göstermifl, ›fl›k, elektrik

ve manyetizmay› tek bir denklem halinde ifade etme-

yi baflarm›flt›r. Einstein, rölativite teorisinin üze-

rinde çal›fl›rken Maxwell'in denklemlerinden

yararlanm›flt›r.

Albert Einstein taraf›ndan baflar›lar› "New-

ton'dan beri fizi¤in sahip oldu¤u en üretken ve

gururlu deneyim" olarak nitelendirilen Maxwell,

ayn› zamanda inançl› bir kifliydi. Evrim teorisine

karfl› olan Maxwell, Frans›z ateist LaPlace'›n

ünlü "nebula hipotezi"ne ve evrimci bir filo-

zof olan Darwin'in savunucusu Herbert

Spencer'e karfl› keskin bir itiraz haz›rlam›flt›r. 

Yazd›¤› bir mektupta, inançl› bir bilim adam›n›n çal›flmalar›n› dinin ya-

rar› için yapmas› gerekti¤ini düflündü¤ünü belirtmifltir.95

John Strutt (1842-1919)

John Strutt, elektromanyetik dalga hareketi üzerinde çal›flmalar yap-

m›fl, optik, ses ve gaz dinami¤i gibi çeflitli bilimsel konulara da katk›da

bulunmufltu. Strutt ayn› zamanda argonu ve az bulunan

gazlar› keflfetmifltir. Dindarl›¤›yla tan›nan bilim

adam› yay›nlanan yaz›lar›n›n ön sözüne

"Allah'›n iflleri büyüktür" diye yazm›flt›.96

George Washington Carver
(1865-1943)

Tar›m 1880'li y›llardan itibaren çok önemli bir

bilim dal› olmufltur. Carver bu alanda çok

önemli keflifleri olan ünlü bir bilim adam›-

d›r. 

Carver Allah'a olan inanc›yla tan›n›rd› ve
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tüm konuflmalar›nda ko-

nuyu Allah'a olan derin

ba¤l›l›¤›na getirirdi. At-

lanta dergisi ile bir röpor-

taj›nda kendisine buldu-

¤u kil boya ile ilgili bir so-

ru yöneltildi¤inde flöyle

cevap vermifltir: "Benim

tek yapt›¤›m, Allah'›n yarat-

t›¤›n› insanlar›n kullanabi-

lece¤i hale getirmek. Bu

Allah'›n eseri, benim de-

¤il."97

Sir James Jeans
(1877-1946):

Ünlü fizikçi Sir James

Jeans, evrenin sonsuz ilim

sahibi bir Yarat›c› taraf›n-

dan yarat›ld›¤›na inan›-

yordu. Afla¤›da Jeans'in

inanc›n› aç›klad›¤› baz›

sözleri yer almaktad›r:

Biz, evrenin bir dizayn›
ve kontrol gücünü göster-
di¤ini keflfettik..98
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Albert Einstein
dünya tarihinde

yeralan en önemli bi-
lim adamlar›ndan biri-
dir. Einstein önemli
bulufllar›n›n yan›s›ra
Allah inanc› ile tan›n-
maktad›r.



Evren hakk›nda yap›lan bilimsel bir araflt›rman›n sonucu tek bir cümleyle
özetlenebilir: Evren, bilgisi sonsuz bir varl›k taraf›ndan dizayn edilmifltir.99

Albert Einstein (1879-1955)

Ça¤›m›z›n en önemli bilim adam› olan Albert Einstein ayn› zamanda

Allah'a olan inanc› ile de tan›nmaktad›r. Bilimin dinsiz olamayaca¤›n› sa-

vunan Einstein'›n din ve bilimle ilgili bir sözü flöyledir:

Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adam› düflünemiyorum. Bu
durum flöyle ifade edilebilir: Dinsiz bir bilim topald›r.100

Einstein, evrenin tesadüflerle oluflamayacak kadar harika bir düzene

sahip oldu¤una ve evrenin Üstün Ak›l sahibi Yarat›c›m›z taraf›ndan yara-

t›ld›¤›na inan›yordu. 

Yaz›lar›nda Allah'a olan inanc›ndan s›kça söz eden Einstein için, evren-

deki do¤al düzenin harikal›¤› son derece önemliydi. Bir yaz›s›nda Einste-

in, "Tabiat› araflt›ran herkesin içinde bir çeflit dini sayg›"101 oldu¤unu belirtmifl

ve flöyle demifltir: 

Bilimle ciddi flekilde u¤raflan herkes tabiat kanunlar›nda bir ruhun, insanlar-
dan daha üstün bir ruhun oldu¤una ikna olur. Bu yüzden bilimle u¤raflmak,
insan› dine götürür.102
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Einstein'in di-

ne bak›fl aç›s›n›,

afla¤›daki sözlerinde de görmek mümkündür: 

Din duygusu ne zaman kaybolsa, bilim, ilham› ol-
mayan bir deneycili¤e dönüyor.103

Georges Lemaitre 

(1894-1966)

Georges Lemaitre evrenin yarat›l›fl›n›

ifade eden Big Bang teorisini ortaya at-

m›flt›r. Lemaitre, evrenin bir bafllang›c›

ve sonu oldu¤unu, bunun da pek çok in-

san›n Allah'a inanmas›nda önemli bir rol oynad›¤›n› savunmufltur. Ayn›

zamanda bir din adam› olan Lemaitre, dinin ve bilimin insanl›¤› ayn› ger-

çeklere ulaflt›raca¤›na inan›yordu.104
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Einste in
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re, evrenin
yarat›l›fl›n›
ifade eden
Big Bang
t e o r i s i n i
ortaya atan
dindar bilim
adam›d›r. 



Sir Alister Hardy (1896-1985)

Hardy, modern okyanus biliminin kurucusudur. ‹nançl› bilim adamla-

r›n›, dine yapt›klar› hizmetler nedeniyle ödüllendiren Templeton Vakf›,

1985 y›l›nda bilim yoluyla dine ulaflt›¤› ve bu konuda yapt›¤› çal›flmalar

nedeniyle Hardy'i ödüllendirmifltir.105
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Wernher von Braun (1912-1977)

Wernher von Braun, dünya çap›nda

tan›nan en popüler uzay bilimcilerden

biridir. Wernher von Braun, II. Dünya

Savafl› s›ras›nda ünlü V-2 roketlerini

gelifltirerek Alman roket mühen-

disli¤ine önderlik etmifltir. 

NASA'n›n direktörlü¤ünü de

yapan Dr. Braun, ayn› zamanda

güçlü bir inanca sahip dindar

bir bilim adam›yd›. Yarat›l›fl

ve do¤adaki tasar›m için

flöyle demiflti:

‹nsan eliyle uzayda uçmak
flafl›rt›c› bir baflar› ama
uzay, kap›lar›n›n çok az
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Wernher von Braun (resimde kolu sarg›l› olan) II. Dünya Sava-
fl› s›ras›nda üst resimde görülen V-2 roketlerini gelifltirmifl ve

Alman roket mühendisli¤ine önderlik etmifltir. Dr. Braun dünyan›n
en tan›nm›fl uzay bilimcilerindendir.



bir k›sm›n› insanlara aç›yor. Bu delikten evrenin genifl esrar›na bakmak, Yara-
t›c›'ya olan kesin inanc›m›z› onayl›yor. Evreni var eden üstün bir Akl› tan›-
mayan bir bilim adam›n› ve geliflen bilimi reddeden bir din adam›n› anlamak-
ta güçlük çekiyorum.106

Wernher von Braun, May›s 1974'te yay›nlanan bir makalesinde flöyle

diyordu: 

‹nsan, tasar›m ve amaç olmadan, evrenin kanunu ve düzeni ile b›rak›lamaz.
Evrenin ve onun bar›nd›rd›¤› herfleyin flafl›rt›c› yönlerini daha iyi anlad›kça,
zaten bu amaçla yarat›lan tasar›mda hayrete düflülecek çok daha fazla neden
bulmufl olduk... Tek sonuca inanmaya zorlanmakla -yani evrendeki herfleyin
tesadüfen olufltu¤una inanmaya zorlanmakla- bilimin tarafs›zl›¤› ihlal edilmifl
olur... Rastgele meydana gelen hangi ifllem bir insan›n beynini veya bir insan
gözünün sistemini oluflturabilir?... 107
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Güçlü bir inanca sahip olan Dr. Braun
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anlayamad›¤›n› söylemifltir.
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Max Planck (1858-1947)

Ünlü Alman fizikçi Max Planck, kendi ismiyle bilinen bir fiziksel sabi-

tin kaflifidir. 1900'lü y›llarda Berlin Üniversitesi'nde fizik profesörü olan

Planck, ›fl›¤›n (radyasyon) bir akarsudaki suyun sürekli ak›-

fl› gibi de¤il, bir ya¤mur damlas›n›n pencerenin ca-

m›nda oluflturdu¤u görüntü gibi bir yap›ya sahip

oldu¤unu savunmufltur. Planck'a kadar olan za-

man zarf›nda bilim adamlar›, ›fl›¤›n bir dalga hare-

keti oldu¤unu düflünüyorlard›. Herbir ›fl›k parça-

c›¤›n›n bir enerji paketi oldu¤unu ortaya ç›karan

Planck, her bir pakete "foton" ad›n› verdi. Foton kav-

ram›, fizik alan›nda bir devrim meydana getirdi.

Ifl›k, ses gibi havada dalgalar halinde yay›lmakla

kalm›yor, ayn› zamanda parçac›klar halinde de ha-

reket edebiliyordu. 

Bu çok önemli bulufllar›n sahibi Planck, evreni idare eden büyük bir

"Güç"ün akl›na inan›yordu. Evrendeki düzenin yarat›c›s›n›n Allah ol-

du¤unu söyleyen Max Planck, Allah'a olan inanc›n› flu sözlerle vurgu-

lam›flt›r: 

Hangi sahada olursa olsun, bilimle ciddi flekilde ilgilenen herkes, bilim mabe-
dinin kap›s›ndaki flu yaz›y› okuyacakt›r: '‹man et. ‹man, bilim adamlar›n›n
vazgeçemeyece¤i bir vas›ft›r.' 108 

Charles Coulson (1910-1974)

Oxford Üniversitesi'nde y›llarca matematik profesörlü¤ü yapan Coul-

son, sözlerinde Allah'a olan inanc›n›, Allah'a yak›nlaflma iste¤ini, Allah'a

dua edifllerini ve yaflam›n›n amac›n›n Allah'a yak›nlaflmak oldu¤unu be-

lirtmektedir. 109
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Leonardo da Vinci (1452-1519)
Sanat, mühendislik, mimari

Georgius Agricola (1494-1555) 
Mineraloji 

John Wilkins (1614-1672)
Astronomi ve Mekanik

Walter Charleton (1619-1707) 
Kraliyet T›p Okulu (Royal Colle-

ge of Physicians) Baflkan›

Isaac Barrow (1630-1677)
Matematik Profesörü

Nicolas Steno (1631-1686) 
Stratigrafi

Thomas Burnet (1635-1715) 
Jeoloji

Increase Mather (1639-1723)
Astronomi

Nehemiah Grew (1641-1712) 
T›p

William Whiston (1667-1752)
Fizik, Jeoloji

John Hutchinson (1674-1737) 
Paleontoloji

Johathan Edwards (1703-1758) 
Fizik, Meteoroloji

Richard Kirwan (1733-1812) 
Mineraloji 

Timothy Dwight (1752-1817)
E¤itimci 

James Parkinson (1755-1824)
T›p

William Kirby (1759-1850)
Entomoloji (Böcek Bilimi)

Benjamin Barton (1766-1815)
Botanikçi, Zooloji 

John Dalton (1766-1844)
Modern atom teorisinin kurucu-

su. 

Charles Bell (1774-1842) 
Anatomi

John Kidd (1775-1851)
Kimya 

Johann Carl Friedrich Gauss
(1777-1855)

Analiz, geometri, jeoloji, manye-

tizma, astronomi.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›

149A d n a n  O k t a r

GEÇM‹fiTE YAfiAMIfi D‹⁄ER ‹NANAN

B‹L‹M ADAMLARI
Bu bölümde isimlerini verdi¤imiz Yarat›l›fla inanan bilim adamlar›n›n

her birinin geçmiflte bilime önemli hizmetleri olmufltur. Bu bilim adamla-

r›n›n varl›¤›, Yarat›l›fla inanc›n bilimle çat›flmad›¤›n›n, aksine dinin bilimi

teflvik etti¤inin aç›k delilidir. 



I s a a c
B a

r
r o

w

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R

Benjamin Silliman (1779-1864) 
Mineraloji

Peter Mark Roget (1779-1869) 
Fizyoloji

William Buckland (1784-1856)
Jeoloji

William Prout (1785-1850) 
Kimya 

Edward Hitchcock (1793-1864) 
Jeoloji

William Whewell (1794-1866)
Astronomi ve Fizik

Richard Owen (1804-1892) 
Zooloji, Paleontoloji

Matthew Maury (1806-1873)
Okyanus bilimi ve Su bilimi

Henry Rogers (1808-1866) 
Jeoloji

James Glaisher (1809-1903) 
Meteoroloji

Philip H. Gosse (1810-1888) 
Ornitoloji, Zooloji

Sir Henry Rawlinson
(1810-1895)

Arkeoloji

John Ambrose Fleming
(1849-1945)

Elektronik

Sir Joseph Henry Gilbert
(1817-1901)

Tar›m Kimyas›

Thomas Anderson (1819-1874)
Kimya

Charles P. Smyth  (1819-1900)
Astronomi 

John W. Dawson  (1820-1899)
Jeoloji 

Henri Fabre (1823-1915)
Entomoloji

Bernhard Riemann (1826-1866)
Geometri

Joseph Lister (1827-1912)
Cerrahi
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John Bell Pettigrew (1834-1908)
Anatomi, Fizyoloji

Balfour Stewart (1828-1887)
‹yonosferik elektrik

P.G.Tait (1831-1901)
Fizik, Matematik

Edward William Morley
(1838-1923)

Fizik alan›nda Nobel ödüllü bilim

adam›

Sir William Abney (1843-1920) 
Astronomi

Alexander MacAlister
(1844-1919)

Anatomi

A. H. Sayce (1845-1933)
Arkeoloji

James Dana (1813-1895) 
Jeoloji

George Romanes (1848-1894) 
Biyoloji ve Fizyoloji

William Mitchell Ramsay
(1851-1939)

Arkeoloji 

William Ramsay (1852-1916)
Kimya 

Howard A.Kelly (1858-1943)
Jinekoloji

Douglas Dewar (1875-1957)
Ornitoloji  (Kufl Bilimi)

Paul Lemoine (1878-1940) 
Jeoloji 

Charles Stine (1882-1954) 
Organik Kimya 

A. Rendle Short (1885-1955)
T›p

L. Merson Davies (1890-1960) 
Jeoloji, Paleontoloji

Sir Cecil P. G. Wakeley
(1892-1979)

T›p
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GÜNÜMÜZÜN ‹MAN EDEN
B‹L‹M ADAMLARI

20. yüzy›lda bilimde büyük ilerlemeler kaydedilmifl ve yüzy›llard›r s›r

olan pek çok bilgi aç›¤a ç›km›flt›r. Ve ilerleyen bilim, aç›kça bir gerçe¤i

göstermifltir: Yarat›l›fl gerçe¤i. 

Her bilimsel bulgu evrende var olan canl› ve cans›z tüm varl›klardaki

kusursuz tasar›m›, düzeni ve plan› göstermektedir. Bu bulgulara bizzat

flahit olan birçok bilim adam› ise tüm evrenin tasar›m›n›n üstün bir Akl›n

ürünü oldu¤unu görmüfl, herfleyi sonsuz kudret sahibi Allah'›n yaratt›¤›-

n› anlayarak, yarat›l›fl gerçe¤ini savunmufltur. 

Bugün, baflta ABD olmak üzere, bat›l› ülkelerde inançl› bilim adamlar›

taraf›ndan kurulmufl olan birçok ciddi akademi ve organizasyon mevcut-

tur. Ayn› zamanda bu bilim kurulufllar›, bilimsel delillerin evrendeki ku-

sursuz tasar›m› ortaya koydu¤unu göstermek için çal›flmalar›n› sürdür-

mektedirler. 

Günümüzde yaflayan ve bilimsel çal›flmalar› ile tan›nan inançl› bilim

adamlar›ndan baz›lar› flöyledir:

Dr. Henry Fritz Schaefer 

Schaefer, Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve Kuantum Kim-

ya Merkezi'nin direktörüdür. Tam 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen

Schaefer için dünyan›n en nitelikli üçüncü kimyageri denmektedir. ‹nanç-

l› bir bilim adam› olan Schaefer, bilimsel çal›flmalar›n›n amac›n›n Allah'›

tan›mak oldu¤unu flu sözleriyle ifade etmifltir: 

Bilimin bir anlam kazand›¤› ve bana zevk verdi¤i anlar; kendi kendime "‹flte
bu Allah'›n yaratmas›" dedi¤im anlard›r. 110

Isaac Bashevis Singer 

Günümüz ünlü fizikçilerinden Singer, evrim teorisini reddeden ve

Allah'a inanan bir bilim adam›d›r. Verdi¤i bir konferansta evrim tezini flu

ilgi çekici hikaye ile elefltirmifltir:

Bilim adamlar› flimdiye kadar hiçbir insan›n ayak basmad›¤› ›ss›z bir ada kefl-
fetmifller. Bu adaya ilk kez ç›kan bilimciler gördükleri do¤al hayattan oldukça
etkilenmifller. Vahfli hayvanlarla balta girmemifl ormanlar onlara çok çarp›c›
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gelmifl. Sarp yamaçlara t›rman›p et-
raf› gözden geçirmifller. Adada en
ufak bir uygarl›k izi bulamam›fllar.
Tam gemilerine dönerlerken bir de
bakm›fllar ki kumsalda son model
zarif bir kol saati duruyor. Hem de
t›k›r t›k›r iflliyor. Bilimciler için can
s›k›c› bir durum. Bu saat buraya ne-
reden geldi? Kesin olarak biliyorlar
ki adaya kendilerinden önce hiçbir
insano¤lu u¤ramam›fl. O halde or-
tada tek bir seçenek kal›yor. Bu saat,
pahal› deri kay›fl›, de¤erli cam›, ak-
rep ve yelkovan›, pili ve di¤er parça-
lar› ile kendili¤inden flans eseri te-
sadüfen bu adaya geldi ve bu kum-
sala yerleflti. Baflka alternatif yok!" 

Singer, evrimcilerin içinde bu-

lunduklar› yan›lg›y› aç›klamak için

hikayesinin sonunda flöyle bir

aç›klama getirmifltir: "Her saati ya-

pan bir saatçi vard›r." 111

Evrende var olan canl› ve cans›z

her varl›k üstün bir tasar›ma ve

kusursuz bir düzene sahiptir. Do-

lay›s›yla hiçbirinin varl›¤› tesa-

düflere dayand›r›lamaz. Her biri-

nin üstün ve güçlü bir Yarat›c›'n›n

eseri oldu¤u aç›kt›r. Günümüz bi-

lim adamlar›n›n büyük bir bölü-

mü ise Singer'da oldu¤u gibi bu

kusursuzlu¤u ve düzeni ortaya

koyarak, hepsinin Allah'›n yarat›-

fl›n›n eseri oldu¤unu insanlara

göstermektedirler.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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"Her saati
yapan bir saatçi

vard›r." 
Isaac B. Singer
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Prof. Malcolm Duncan Winter Jr.

Wheaton Üniversitesi'nde ve North Western Üniversitesi'nde t›p profe-

sörü olan Prof. Winter da evrenin ve insan›n mutlaka üstün bir Yarat›c› ta-

raf›ndan var edildi¤ine inanmaktad›r. Bu inanc›n› flöyle belirtmifltir:

Fiziki metodlar› kullanarak diyebiliriz ki bütün esrarengizli¤iyle beraber gök-
ler ve yeryüzü, de¤iflik flekilleriyle insan hayat› ve en sonunda çok yüce kapa-
sitesiyle insan›n kendi varl›¤›... Bütün bunlar›n kendili¤inden ve tesadüfen
meydana gelmifl olmas›n› düflünmek kadar karmafl›k ve anlams›z bir düflünce
olamaz. Öyleyse, evrene hükmeden bir zeka bulunmaktad›r. Bütün bunlar›n
ard›nda bir Yarat›c› vard›r. Madem ki insan, çevresinde bulunan de¤iflik var-
l›klardan çok daha üstün bir yap›ya sahiptir, öyleyse Yarat›c›'ya yönelmesi ge-
rekir.112

William Phillips

Lazer ›fl›n›yla atomlar› yakalama metotlar› gelifltirdi¤i için daha 50 ya-

fl›na varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William

Philips inançl› bir bilim adam›d›r. Nobel ödülünü kazand›ktan sonra ka-

t›ld›¤› bir bas›n toplant›s›nda flöyle demifltir:

Allah, bize içinde yaflayabilece¤imiz ve keflfedebilece¤imiz muhteflem bir dün-
ya verdi.113

Prof. Dale Swartzendruber

Iowa Üniversitesi'nde doktoras›n› yapan, California Üniversitesi'nde

toprak bilimleri yard›mc› profesörlü¤ü görevinde bulunan Prof. Swart-

zendruber, ayn› zamanda Amerikan Toprak Bilimleri Enstitüsü üyesidir.

Tüm evrenin kesinlikle tesadüfen oluflamayaca¤›n› ve bir Yarat›c›'n›n ese-

ri oldu¤unu Prof. Swartzendruber flu sözleriyle belirtmifltir:

fiuras› muhakkakt›r ki, gerek üstümüzdeki ola¤anüstü gökyüzünde olsun, ge-
rek bize göre alt›m›zdaki yeryüzünde olsun, herfleyde bir plan ve bir amaç
vard›r. Bu maksad› ve plan› meydana getiren bir kuvvetin, yani sonsuz Yara-
t›c›'n›n, varl›¤›n› inkara kalk›flmak, ak›l ve mant›k kurallar›yla çeliflir. Bu ya-
z›n, sararm›fl, boyunlar›n› bükmüfl bu¤day baflaklar›yla dolup-taflan ve bir
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bu¤day denizini and›ran tarlay› gördü¤ü halde, onu eken bir çiftçinin bulun-
du¤unu ve onun tarlan›n yak›n›ndaki bir kulübede veya baflka bir yerde otur-
makta oldu¤unu inkar edip kabullenmeyen kiflinin düflebilece¤i çeliflkiden, çok
daha büyük bir çeliflkidir.114

William Dembski

Günümüz matematikçi bilim adamlar›ndan olan Dembski'nin araflt›r-

malar› ayn› zamanda felsefeden ilahiyata kadar

genifl bir alan içerir. Dembski, bilimin dünya-

y› anlamaya çal›flt›¤›n› ve bilim adamlar›-

n›n da ancak birer kaflif olduklar›n› savu-

nur. Dembski'nin düflüncelerini ifade

eden sözlerinden birkaç örnek flöyledir:

...Dünya, Allah'›n yaratmas›d›r, bilim
adamlar› ise dünyay› anlamaya çal›fl›rken,
Allah'›n düflüncelerini tekrarlarlar. Bilim
adamlar› yarat›c› de¤il, kafliftirler.

...Yarat›l›fl her zaman Yarat›c›'n›n var-
l›¤›n› gösterir.115
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Ekilmifl bir bu¤day tarlas›n› gören bir insan bu bu¤daylar› eken
bir  çiftçi oldu¤undan asla flüphe etmez. Prof. William Draper,

tüm evrende bir amaç ve plan oldu¤unu, bu amac› ve plan› var eden
bir Yarat›c› oldu¤unu inkar etmenin, çiftçinin varl›¤›n› inkar etmek-
ten çok daha büyük bir çeliflki olaca¤›n› söylemifltir. 
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Prof. Stephen Meyer

Whitwort Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Meyer, yarat›l›fla ina-

nan ve bu konuda pek çok eseri olan günümüz bilim adamlar›ndand›r.

Evrenin, bilinçli bir tasar›m›n ürünü oldu¤unu savundu¤u sözlerinden

birkaç› flöyledir: 

‹ddia ediyorum ki ne tesadüfler, ne prebiotik do¤al seleksiyon, ne de fiziksel-
kimyasal gereklilik, ilk hücredeki bilginin kayna¤›n› aç›klayamaz. 116

Prof. Walter L. Bradley

Teksas Üniversitesi'nde mekanik mühendislik profesörü olan Bradley,

Hayat›n Kökeninin S›rr› adl› kitab›n yazarlar›ndand›r. 

Tüm evrenin, canl› cans›z herfleyin bir tasar›m›n ürünü oldu¤unu ve

bunun delillerinin her yerde oldu¤unu savunan Bradley, bir Yarat›c›'n›n

varl›¤›na olan inanc›n› flu sözleriyle vurgulam›flt›r: 

1987 bahar›nda bir ifl için Cornell Üniversite-
si'nde iken H›ristiyanl›k ve bilim üzerine bir

konferans›m oldu. Bu konferansta bilimsel
kan›tlarla Allah'›n varl›¤›n› göster-

dim.117

156

Prof. Meyer, hücrenin
tesadüfen oluflama-

yacak kadar karmafl›k ol-
du¤unu söyleyen inançl›
bir bilim adam›d›r.  
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Bradley, bir baflka ifadesinde de flunlar› söylemifltir: 

Ak›l Sahibi bir Yarat›c› oldu¤una dair çok net deliller var. 118

Prof. Earl Chester Rex

Washington Üniversitesi'nde ve Güney California Üniversitesi'nde yar-

d›mc› profesörlük, fizik doçentli¤i ve profesörlük yapan Prof. Rex ayn› za-

manda Amerikan Fizik Enstitüsü üyesidir. Tüm evreni Allah'›n yaratt›¤›-

na ve ona yine Allah'›n gücüyle hükmedildi¤ine inanan Prof. Rex, bu dü-

flüncesini flu sözlerle dile getirmifltir:

Kainat›n oluflunu aç›klayan ve ona hükmeden kanunlar› belirten modern teori-
ler, Allah fikrinin d›fl›nda bir düflünceyle ortaya kondu¤u zaman, son derece
karmafl›k ve girift bir karanl›k ç›kmaza girerler. Ben flahsen Allah'›n varl›¤›na
inan›yor ve O'nun bu kainata hükmetti¤ini kabul ediyorum.119

Dr. Allan Sandage

Günümüzün en tan›nm›fl gök bilimcisi olan Dr. Allan Sandage, sonra-

dan dini kabul eden bir bilim adam›-

d›r. 1998 y›l›nda "Bilim Allah'› Bu-

luyor" kapak konulu Newsweek
dergisine verdi¤i röportajda San-

dage, dini kabul etmesini flöyle

aç›kl›yordu: 

Beni bu sonuca götüren,
dünyan›n bilimle anlafl›-
lamayacak kadar karma-
fl›k olmas›yd›. Var olu-
flun s›rr›n› anlaya-
bilmem ancak
imanla müm-
kün.120
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Prof. Cecil Boyce Hamann

Saint Louis Üniversitesi'nde biyoloji profesörlü¤ü yapm›fl olan ve As-

burry Üniversitesi'nde biyoloji dersleri veren Hamann, Allah'a güçlü

inanc› olan günümüz bilim adamlar›ndand›r. Hamann, inanc›n› flu sözle-

riyle ifade etmifltir:

Bilim dünyas›nda gözümü nereye çevirsem yücelerin yücesi bir Yarat›-
c›'n›n varl›¤›n› gösteren efli bulunmaz kanun ve düzenler gördüm. Fev-
kalade üstün yarat›l›fl örneklerine flahit oldum... Evet ben de inan›yorum
Allah'›n varl›¤›na. O'nun bu kainat› yarat›p korudu¤unu ve herfleye gücünün
yetti¤ini kabul ediyorum. Yaln›z bu kadar da de¤il. ‹nsan denilen yarat›¤›n bü-
tün zerrelerini O'nun korudu¤unu da kabul ediyorum.121

Prof. Paul Ernest Adolph

Saint John's  Üniversitesi'nde yard›mc› profesörlük yapm›fl olan, Ame-

rikan Cerrahlar Birli¤i üyesi Prof. Adolph, yapt›¤› bilimsel çal›flmalar so-

nunda güçlü bir Allah inanc› kazanan bir bilim adam›d›r. Prof. Paul Er-

nest Adolph inanc›n› flöyle aç›klam›flt›r:

Ben Allah'a hiç kuflku duymadan kesin olarak inan›yorum. Ve bu inanc›m u¤-
raflt›¤›m bilim dal›n›n beni do¤rulad›¤› ve kuvvetlendirdi¤i bir imand›r... 

‹flte soruya cevap veriyorum: Evet, kainatta bir Yarat›c› vard›r.122

Prof. Lester John Zimmerman

Purdue Üniversitesi'nde doktoras›n› yapan ve Goshen Üniversitesi'nde

tar›m ve matematik profesörü olan Prof. Zimmerman Allah inanc›n› flu

sözleriyle dile getirmifltir:

Hiç flüphesiz ki, herfley Allah'›n yüce kudreti ile meydana gelmifltir. Herfleye
gidece¤i yolu gösteren ve çizen O'dur. Toprak ve bitkilerle ilgili araflt›rmala-
r›mda derinlefltikçe Allah'a iman›m da o nisbette artt›...123

Enrico Medi 

Ünlü ‹talyan bilim adam›, 1971'de Roma'daki uluslararas› bir konfe-
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ransta, bir bilim adam›n›n flahit oldu¤u mucizeleri ve ulaflt›¤› sonucu flöy-

le aç›klam›flt›r: 

Uzay›n ve zaman›n d›fl›nda tüm varl›klar›n sahibi olan ve tüm varl›klar› bu
flekilde yaratan bir sebep var... Ve bu Yarat›c› Allah't›r.124

Prof. Wayne U. Ault

Prof. Ault, Columbia Üniversitesi'nde yüksek e¤itimini yapm›fl ve New

York jeo-kimya laboratuvarlar›nda araflt›rma flefi olarak çal›flm›flt›r. Prof.

Ault bilimsel araflt›rmalar›n kiflinin Allah inanc›n› güçlendirdi¤ini flu söz-

leriyle belirtmifltir:

fiuras› muhakkak ki bilgi basamaklar›nda ilerlemek, eflyan›n meydana geliflinin
keyfiyetini ve sebeplerini araflt›r›p soruflturmak, insan zekas›n› di¤er varl›klar-
dan ay›ran en büyük ve en önemli niteliklerden birisidir. Kainat› bir kuvvetin
yaratt›¤›n› kabul eden ve ilmi incelemelerine bu imanla dalan bir ilim adam›,
ilmi çal›flmalar›n› devam ettirirken mutlaka Allah'a iman›n› art›racak deliller-
le karfl›laflacakt›r.125

Prof. Michael P. Girouard

Southern Louisiana Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michael

Girouard, yaflam›n tesadüflerle ortaya ç›kamayaca¤›na, yaflam›n temeli

olan proteinlerin ve hücrenin son derece karmafl›k ve kusursuz yap›lar›-

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Prof. Michael Girouard (en sa¤da), ‹stanbul'da Bilim Araflt›rma Vakf› ta-
raf›ndan organize edilen "Evrim Teorisinin Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i"

isimli uluslararas› konferansa konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. 
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n›n Allah'›n yaratmas›n›n eseri ol-

du¤una inanan günümüz bilim

adamlar›ndand›r. 

Prof. Girouard, Bilim Arafl-

t›rma Vakf› taraf›ndan 5 Tem-

muz 1998 tarihinde düzenle-

nen "Evrim Teorisinin Çökü-

flü: Yarat›l›fl Gerçe¤i" isimli

II. Uluslararas› Konfe-

rans'a kat›lm›flt›r. Bu kon-

feransta yapt›¤› "Yafla-

m›n Tesadüflerle Orta-

ya Ç›kmas› Mümkün

mü?" bafll›kl› konuflmas›n-

da, inand›¤› bu gerçe¤i

bilimsel verileriyle ortaya koy-

mufl ve konuflmas›n› flöyle bitirmiflti:

Canl›lar›n yap›s› bu laboratuvar deneyinde üretilenden çok daha karmafl›k ve
farkl› bir yap›d›r. Kimya ve fizik kanunlar›na bakt›¤›m›zda ve bu konuda yo-
rumda bulunulmas›n› istedi¤imizde, laboratuvardaki kimya ve fizik kurallar›
bize flunu söylüyorlar: 

Mutlaka bir zeka olmal›d›r, mutlaka Yarat›c› vard›r, bu bilgiyi düzen-
leyen bir Yaratan vard›r. Bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyand›r. ‹fl-
te fizik ve kimya kanunlar› bize kesinlikle flüphesiz bir biçimde flunu söylüyor
ki; evrim ve cans›zdan canl› oluflmas› mümkün de¤ildir. ‹flte bilimsel
kan›tlara dayal› olarak, bu sadece benim konuflmam›n sonu de¤il, ayn› za-
manda evrimin de sonudur.

Prof. Edward Boudreaux

New Orleans Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Edward Boudre-

aux, kimyasal elementleri Allah'›n canl›l›¤›n yarat›lmas› için gerekli flekil-

de düzenledi¤ine inanmaktad›r. 

Prof. Boudreaux, 1998 y›l›nda ‹stanbul'da düzenlenen "Evrim Teorisi-

nin Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i" konulu uluslararas› konferanslar dizisinin

ikincisinde "Kimyadaki Dizayn" bafll›¤› ile yapt›¤› konuflmas›nda flöyle
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demifltir:

‹çinde yaflad›¤›m›z dünya ve bu
dünyan›n kanunlar›n›, biz in-
sanlar›n yaflamalar›na en uygun
biçimde Allah yaratm›flt›r. 

Prof. Kenneth Cumming
ABD Yarat›l›fl Araflt›rmalar›

Enstitüsü'nden, biyokimya ve

paleontoloji konular›nda dün-

yaca ünlü bilim adam› Prof.

Kenneth Cumming, evrim te-

orisine karfl› oldu¤unu ve

Allah'›n varl›¤›na inand›¤›n›

flöyle ifade etmifltir: 

San›r›m bu konudaki pek çok delil,
teorinin de¤ersizli¤ini ortaya koy-
du. Evrim ad›na ortaya konan delil-
ler çürütülmeli ve evrimci düflünce-
nin çöküflü yönünde ortaya konma-
l›d›r. Çevremizde gördü¤ümüz her-
fley, tüm varyasyonlar› ile yarat›l›-
fl›n birer parças›d›r ve hepsini çok
üstün ve mutlak ak›l sahibi bir var-
l›k olan Allah yaratm›flt›r.126
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Prof. Boudreaux, ‹stanbul
ve Ankara'da organize

edilen "Evrim Teorisinin
Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i"
isimli uluslararas› konfe-
ranslarda "Kimyadaki Di-
zayn" bafll›kl› bir konuflma
yapm›flt›r. 

Dünyaca ünlü bilim ada-
m› Prof. Cumming, ABD

Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Ens-
titüsü üyesidir.
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Prof. Carl Fliermans

Günümüzde ABD'nin en bilinen

bilim adamlar›ndan olan Prof. Flier-

mans, Indiana Üniversitesi'nde mik-

robiyoloji profesörüdür. "Kimyasal

at›klar›n bakteriler yoluyla nötralize

edilmesi" konusunda Amerikan Sa-

vunma Bakanl›¤›'n›n destekledi¤i

araflt›rmalar› yürüten Prof. Flier-

mans, ‹stanbul'da kat›ld›¤› "Evrim

Teorisinin Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe-

¤i" konulu konferansta biyokimya-

sal düzeyde evrimcilerin iddialar›n› çürüttü¤ü konuflmas›nda, Allah'a

olan inanc›n› flöyle ifade etmifltir:

Modern biyoloji canl›lar›n asla evrimle ortaya ç›kmad›klar›n› ispatlamakta ve
Allah'›n üstün yarat›fl›na delil oluflturmaktad›r. 

Prof. David Menton

"30 y›ldan bu yana canl›lar›n anato-

milerini inceliyorum. Her araflt›rmam-

da karfl›laflt›¤›m gerçek, Allah'›n ku-

sursuz yarat›fl› oldu"127 sözleriyle

Allah'a olan inanc›n› dile getiren Prof.

David Menton, Washington Üniversite-

si'nde anatomi profesörüdür. 

Prof. John Morris

Ünlü jeolog Prof. John Morris,

ABD'de Yarat›l›fl› savunan bilim adam-

lar›n›n oluflturdu¤u en etkin kurulufl

olan ICR (Institute for Creation Rese-

arch - Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitü-

sü)'nin baflkan›d›r. Prof. Morris, Allah'a

162 H a r u n  Y a h y a
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olan iman›n› ve evrim teorisinin bilim taraf›ndan çürütüldü¤ünü bir ko-

nuflmas›nda flöyle belirtmifltir:

Bizler profosyonel ve doktora sahibi bilim adamlar› olarak dindar›z ve Allah'a
inan›yoruz, Allah'›n Yaratan oldu¤una gönülden inan›yoruz. Yarat›c› olan,
hayat›m›z üzerinde egemen olan ve bizim boyun e¤memiz gereken varl›k
Allah't›r. Hayat›m›z› O'na borçluyuz ve Allah'› hoflnut etmekle mükellefiz.128

Arthur Peacocke

Günümüzün tan›nm›fl biyokimyagerlerinden ve ayn› zamanda Oxford

Üniversitesi'nde bulunan Ian Ramsey Centre'›n yöneticisi olan Arthur Pe-

acocke Allah'a olan inanc›n› flöyle dile getirmektedir:

Allah yarat›r ve yarat›lan dünyan›n zaman›n›n her an›nda vard›r, Allah geç-
mifli ve gelece¤i ve flu andaki zaman› aflar; Allah ezeli ve ebedidir, çünkü
O'nun var olmad›¤› hiçbir zaman yoktur ve gelecekte O'nun var olmayaca¤›
hiçbir zaman olmayacakt›r.129 

Prof. Albert MacCombs Winchester

Texas Üniversitesi'nde doktoras›n› tamamlayarak Baylor Üniversite-

si'nde biyoloji profesörü olan ve bir süre Florida ‹limler Akademisi bafl-

kanl›¤› yapan Prof. Winchester, bilimsel çal›flmalar›n kendisinin Allah'a

olan inanc›n› kuvvetlendirdi¤ini flu sözlerle bildirmifltir:

Ben de¤iflik bilim dallar›nda çal›flma yapm›fl ve uzun y›llar›n› bu yola vermifl
birisi olarak, bilim dünyas›nda Allah'a iman›m› sarsacak hiçbir fleyle karfl›lafl-
mad›¤›m› bütün samimiyetimle ifade ederim. Bilimsel çal›flmalar benim
Allah'a iman›m› daha da kuvvetlendirdi. Ve eskisinden çok daha sa¤lam ve me-
tin bir hale getirdi.130

Mehdi Golshani

Tahran'da bulunan Sharif Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Mehdi

Golshani, Newsweek dergisinde yay›nlanan bir röportaj›nda Allah'a olan

inanc›n› ve bilimsel araflt›rmalar›n din ile bir bütün oldu¤unu flu sözleriy-

le ifade etmifltir: 

Do¤al olaylar Allah'›n evrendeki izleridir ve bunlar üzerinde çal›flmak nere-
deyse dini bir vazifedir. Kuran insanlara "yeryüzünde gezip dolafl›n da,

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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böylelikle yaratmaya nas›l bafllad›¤›m›za bir bak›n" ayetini bildirmifl-
tir. Araflt›rma "‹badet iflidir, böylece Allah'›n yaratmas›ndaki mükemmelikler
daha çok aç›¤a ç›kar.131

Prof. Edwin Fast

Oklahoma Üniversitesi'nde doktoras›n› yapm›fl ve ayn› üniversitenin

fizik bölümü ö¤retim üyeli¤i görevinde bulunmufl olan Prof. Faust mad-

denin yap› tafl› olan atomlar›n kendi kendilerine biraraya gelerek tüm ev-

reni ve canl›lar› oluflturmas›n›n kesinlikle mümkün olmad›¤›n› savun-

makta ve flu sözleriyle Allah'›n varl›¤›na inand›¤›n› dile getirmektedir:

‹nsan en sonunda evrendeki sistemati¤i ortaya koyan "do¤a kanunlar›"n›n ev-
renin gördü¤ümüz gibi ifllemesini tercih etmifl olan Üstün bir Akl›n delili ol-
du¤u sonucuna var›r. Tanecikleri ak›ll› bir flekilde yaratan neden onlar›n ne
özelliklere sahip olaca¤›n› da belirlemifltir. 132

Charles H. Townes

Lazeri keflfeden Townes, Berkeley Üniversitesi'nde araflt›rmalar›na de-

vam etmektedir. Townes, Allah inanc›n› flu sözleriyle ifade etmifltir:

Dindar bir insan olarak, bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› ve etkisini güçlü bir flekilde
hissediyorum.133

John Polkinghorne 

Cambridge Üniversitesi'nde özellikle parçac›k fizi¤i konusunda uzman

olan tan›nm›fl fizikçi John Polkinghorne, Newsweek dergisiyle yapt›¤› rö-

portajda Allah inanc›yla ilgili olarak flu sözleri söylemifltir: 

Do¤a kanunlar›n›n gördü¤ümüz evreni yaratmak için ne denli
ola¤anüstü bir flekilde ayarland›¤›n› fark etti¤inizde, evre-
nin öylesine oluflmad›¤›, arkas›nda bir amac›n oldu¤u
fikrini görüyorsunuz... Benim için, Allah'a inançtaki
temel unsur, evrenin ard›nda bir düflünce ve amaç
olmas›d›r..134
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Hugh Ross 

Toronto Üniversitesi'nde fizik profesörü olan ünlü Amerikal› astrofizik-

çi Hugh Ross "Reasons to Believe" (‹nanmak için Nedenler) adl› Yarat›l›fl-

ç› kurumun baflkan›d›r. Kozmoloji ve yarat›l›fl aras›ndaki iliflkiyi ele alan

birçok tan›nm›fl kitab› vard›r. Bunlara örnek olarak;, "The Creator and the
Cosmos" (Yarat›c› ve Kozmos), "Creation and Time" (Yarat›l›fl ve Zaman),

"Beyond the Cosmos" (Kozmosun Ötesi) say›labilir. Ross'un evrenin bir Ya-

rat›c› taraf›ndan var edildi¤ini savunan sözlerinden birkaç örnek flöyledir:

E¤er zaman ve madde patlamayla birlikte ortaya ç›km›flsa, o zaman evreni
meydana getiren nedenin, evrendeki zaman ve mekandan tamamen ba¤›ms›z
olmas› gerekir. Bu bize Yarat›c›'n›n evrendeki tüm boyutlar›n üzerinde oldu-
¤unu gösterir.135

Ak›ll› ve üstün bir Yarat›c› evreni yoktan var etmifltir. Ak›ll› ve üstün bir  Ya-
rat›c› evreni dizayn etmifltir. Ak›ll› ve üstün bir Yarat›c› dünya gezegenini di-
zayn etmifltir. Ve yine ak›ll› ve üstün bir Yarat›c› hayat› tasarlam›flt›r.136

Prof. Dr. Duane Gish 

California Üniversitesi'nde biyokimya profesörü olan Duane Gish,

inançl› kiflili¤i ve evrim teorisine karfl› mücadelesi ile tan›nan önemli bir

bilim adam›d›r. Gish, dünya çap›nda kat›ld›¤› evrim teorisinin geçersizli-

¤ini anlatan konferanslarla ve dünyan›n önde gelen evrimcileri ile yapt›-

¤› tart›flmalarla bilim dünyas›nda ad›ndan s›kça söz ettirmektedir. 

Prof. Gish, 1998 y›l›nda ülkemizde düzenle-

nen "Evrim Teorisi'nin Çöküflü: Yarat›l›fl

Gerçe¤i" isimli konferanslara konuflmac›

olarak 3 kez kat›lm›flt›r. Gish'in evrim te-

orisinin çökmüfl bir teori oldu¤unu ve

yarat›l›fla olan kesin inanc›n› ifade etti¤i

sözlerinden biri flöyledir:

Evrim teorisi art›k can çekiflme nok-
tas›na gelmifltir. Yarat›c›l›k fikri ise
sa¤lam delillerle izah ediliyor. Bin-
lerce bilim adam›, yarat›c›l›k fik-
rini daha ikna edici buluyor. Bu
say› gün geçtikçe art›yor.137
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Bilim Araflt›rma
Vakf› ‹stanbul'da
4 Nisan 1998 ve
5 Temmuz 1998
tarihlerinde ve
Ankara'da 12
Temmuz 1998 ta-
rihinde "Evrim
Teorisinin Çökü-
flü: Yarat›l›fl Ger-
çe¤i" isimli Ulus-
lararas› Konfe-
ranslar organize
etmifl ve bu kon-
feranslara dün-
yaca tan›nm›fl,
sayg›n ve iman
eden bilim
adamlar›n›
konuflmac›
olarak davet et-
mifllerdir.



Dr. Pierre Gunnar Jerlstrom

Griffith Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü olan Jerlstrom,

konusunda pek çok araflt›rmaya imza atm›fl ve bu araflt›rmalar›yla bilim-

sel ödül almaya hak kazanm›flt›r. Çeflitli bilimsel dergilerde makaleleri ya-

y›nlanan Dr. Jerlstrom yarat›l›fla inanan bir bilim adam›d›r. 138

Dr. Stephen Grocott

Western Avustralya Üniversitesi'nde organometalik kimya uzman›

olan Grocott, analitik ve endüstriyel kimya alanlar›nda, y›llarca çok genifl

çapl› araflt›rmalar yapm›flt›r. Bu konuda pek çok makaleye imza atm›fl

olan Grocott, önceleri evrimci bir bilim adam›yken, yarat›l›fl›n kesin delil-

leri karfl›s›nda evrim teorisini terk edip Yarat›l›fla inanmaya bafllam›flt›r.

Grocott yarat›l›fl›n delilleriyle ilgili birçok toplant›ya konuflmac› olarak

kat›lm›flt›r. 139

Dmitry Kouznetsov

Birçok bilim adam›n›n, gördü¤ü bilimsel gerçekler karfl›s›nda Allah'a

ve dine inanmaya bafllad›klar›n› savunan Rus bilim adam› Kouznetsov,

evrimcilerle yapt›¤› bilimsel tart›flmalarla da tan›nmaktad›r.140

Dr. Emil Silvestru

Romanya'da bulunan Babes-Bolyai Üniversitesi'nde yard›mc› profesör

olan Dr. Silvestru, ma¤aralar›n jeolojisi konusunda dünya çap›nda otorite

olarak kabul edilmektedir. Uluslararas› akademik dergilerde bilimsel ya-

z›lar› yay›nlanan ve dünyan›n ilk ma¤ara bilimi enstitüsünün bafl›nda bu-

lunan Dr. Silvestru, yarat›l›fl› savunan bilim adamlar›ndand›r.141

Dr. Andre Eggen

Hayvan geneti¤i konusunda genifl çapl› araflt›rmalar› olan genetikçi Dr.

Andre Eggen flu anda Frans›z Hükümeti için bilimsel araflt›rmalar›n› sür-

dürmektedir. Eggen, yarat›l›fl gerçe¤ine inanan bir bilim adam›d›r.142
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Dr. Ian Macreadie

Dr. Macreadie, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji konular›nda çok

önemli araflt›rmalara imza atm›fl ünlü bir bilim adam›d›r. 60'dan fazla

araflt›rmas›yla Macreadie, Avustralya Commonwealth Scientific and In-

dustrial Research Organization'da (Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel

Araflt›rma Organizasyonu) Biyomoleküler Araflt›rma Enstitüsü'nün bafl

araflt›rma uzman›d›r. Yarat›l›fla inanan bu de¤erli bilim adam›, ayn› za-

manda Avustralya Mikrobiyoloji Derne¤i'nin verdi¤i en önemli ödülünün

de sahibidir.143

Prof. Andrew Conway Ivy

Dünyan›n ünlü fizyoloji bilginlerinden olan Andrew Ivy, 1925-1946 y›l-

lar› aras›nda North Western Üniversitesi T›p Fakültesinde fizyoloji ve far-

makoloji bölümlerinde baflkanl›k yapm›flt›r. 1946-1953 y›llar› aras›nda da

Chicago'da bulunan Illinois Üniversitesi'nde t›p fakültesi profesörlü¤ü ve

dekan yard›mc›l›¤› yapan Prof. Ivy, daha sonra ayn› üniversitede fizyolo-

ji profesörlü¤ü ve Klinik Bölüm Baflkanl›¤› görevini alm›flt›r. "Kainat› ya-

ratan bir Yarat›c› var m›d›r?" sorusunu "Evet, ben O'nun varl›¤›na inan›-

yorum" sözleriyle cevaplayan Ivy, Allah inanc›n› flu sözleriyle aç›klamay›

sürdürmüfltür:

Ben Allah'›n varl›¤›na kendi varl›¤›m gibi ve elimle dokundu¤um eflyan›n var-
l›¤› gibi inan›yorum. fiüphesiz ki Allah'›n varl›¤›na inanmam varl›klar alemi-
ne bir anlam kazand›ran en üstün ve biricik düflünce yoludur. Allah'a iman,
insan denilen varl›¤a madde ve enerji y›¤›n› olmaktan çok daha büyük bir an-
lam katar. Allah'›n varl›¤›na iman, sevgi konusunda en yüce ve insanc›l dü-
flüncelerin kayna¤›d›r.144

Dr. Raymond Jones

Avustralya Devlet Bilimsel Araflt›rma Organizasyonu (CSIRO)'nda y›l-

larca hizmet vermifl olan araflt›rmac› bilim adam› Jones, tar›mda Leucaena

ad› verilen bir problemi çözerek Avustralya çiftçilik endüstrisine milyon-

larca dolar kazand›rmas›yla tan›nmaktad›r. Jones yarat›l›fla inanan bir bi-

lim adam›d›r.145
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Jules H. Poirier

Elektronik alan›nda tasar›m mühendisi olan Poirier, Amerikan Devleti

için yüksek güçte savunma ve uzay projeleri tasar›m›nda çal›flmaktad›r.

California Üniversitesi'nde elektronik mühendisli¤i, fizik ve matematik

alanlar›nda çal›flan Poirier'nin tasar›mlar› Amerika'n›n pek çok uzay ve

savunma program›nda kullan›lm›flt›r. Poirier canl›larda gördü¤ü üstün

ak›l örnekleri karfl›s›nda, bunlar›n bir Yarat›c› taraf›ndan yarat›ld›klar›n›

fark etmifltir. Poirier bu konuda, monark kelebeklerindeki inan›lmaz tasa-

r›m örneklerini ele ald›¤› From Darkness to Light to Flight: Monarch-the Mi-
racle Butterfly (Karanl›ktan Ifl›¤a, Uçufla: Monark: Mucize Kelebek) adl› ki-

tab› yazm›flt›r.146

Michael J. Behe 

Evrenin ve tüm canl›lar›n ak›ll› bir tasar›m›n ürünü olduklar›n› savu-

nan en ünlü bilim adamlar›ndan bir di¤eri de Michael J.Behe'dir. Behe,

Pennsylvania'da Lehigh Üniversitesi'nde biyokimya profesörüdür. The
New York Times ve Boston Review gibi ünlü gazetelerde pek çok makalesi

yay›mlanan Behe "Darwin's Black Box" (Darwin'in Kara Kutusu) isimli ki-

tab›n da yazar›d›r. 

Evrim teorisinin biyoloji aç›s›ndan kabul edilmesi imkans›z bir teori ol-

du¤unu kan›tlayan bu kitap, uluslararas› alanda 80'den fazla bask› yap-

m›flt›r. 

Behe "indirgenemez komplekslik" ad›n› verdi¤i bir kavramla evrim te-

orisinin imkans›zl›¤›n› kan›tlamaktad›r. Bu fikre göre, canl› bedenlerinde-

ki pek çok organ, pek çok farkl› parçan›n birara-

da ve uyum içinde çal›flmas›yla ifllev görmek-

tedir. E¤er bir parça ifllevini kaybederse bu

bütün organizmaya yans›yacak ve canl› fonk-

siyonlar›n› yitirecektir. Bu yüzden tesadüfi ya

da aflamal› bir varoluflun söz konusu

olmas› mümkün de¤ildir. 

Michael Behe, "Darwin'in Kara Ku-

tusu" isimli kitab›nda flöyle demekte-

dir: 

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Bunlar do¤an›n kanunlar› taraf›ndan, tesadüfler sonucu veya bir ihtiyaçtan
dolay› tasarlanmam›flt›r; asl›nda bunlar önceden planlanm›flt›r. Tasar›m› ya-
pan ise, sistemlerin en son halinin nas›l olaca¤›n› en iyi flekilde bilmektedir;
bu nedenle sistemlerin oluflaca¤› her ad›m da planlanm›flt›r. 

Yeryüzündeki hayat da en basit örne¤inden en kritik parçalar›na kadar, bu
ak›ll› dizayn›n sonucudur. Ak›ll› dizayn›n sonucu asl›nda tüm gerçekli¤ini
kendi içinde bar›nd›rmaktad›r. Biyokimyasal sistemlerin ak›ll› bir tasar›mc›-
n›n eseri oldu¤unu anlamak için, yeni bir prensibe dayal› mant›k veya bilim
de gerekmemektedir. Son k›rk y›l içinde biyokimya dal›nda yap›lan çal›flma-
lar zaten bu gerçe¤i görmeye yeterlidir ve ortaya konanlar da günlük haya-
t›m›zda raslad›¤›m›z unsurlard›r.147

Philip Johnson

Chicago Üniversitesi'nde hukuk profe-

sörü olan Johnson, evrim teorisinin ideolo-

jik yan›n› içeren pek çok araflt›r-

man›n da sahibidir. Johnson bu

konuda "Darwin on Trial", "Re-
ason in the Balance", "Ob-
jection Sustained" isimli

üç kitab›n ve ayr›ca kri-

minal hukuk üzerine 3

kitap ve pek çok maka-

lenin yazar›d›r. 

Evrim teorisine karfl›

verdi¤i büyük mücade-

le ile tan›nan Johnson,

ayn› zamanda Allah'a iman eden bir bilim adam›d›r.

Johnson'›n Allah inanc›n› ifade etti¤i sözlerinden baz›-

lar› flöyledir:

...Materyalist evrime meydan okumay› ilerletmek
istiyorum. Gelin Yaratan›n etraf›nda birlefle-

lim.148
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Charles Birch

Avustralya Sydney Üniversitesi profesörlerinden olan Birch, yarat›l›fla

olan inanc›yla tan›nan bir bilim adam›d›r. 1990 y›l›nda, dine çeflitli hiz-

metlerde bulunan bilim adamlar›na verilen "Dinde ‹lerleme için Temple-

ton Ödülü"nü alm›flt›r. Birch, Allah inanc›n› flu sözleriyle ifade etmifltir:

...Bütün de¤erlerin kayna¤› olan Allah, 'insana ellerinden ve nefes almaktan
da yak›nd›r.' Allah'›n varl›¤› gerçektir.149

Allah hem dünyay› yaratan, hem de dünyay› yaflatand›r.150

S. Jocelyn Bell Burnell

‹ngiltere Aç›k Üniversitesi'nde fizik profesörü

ve Fizik Bölümü'nün baflkan› olan Burnell, ayn›

zamanda Atarca y›ld›z›n› keflfeden astronotlardan

biridir. Allah inanc›na sahip olan Burnell, bu inan-

c›n› flu sözlerle dile getirmifltir: 

...Güçlü, herfleyden haberdar olan, ayn› zamanda da
koruyan ve ba¤›fllayan Allah'a inan›yorum... Tek bir
Allah'›n var oldu¤undan eminim...151

Prof. Owen Gingerich
Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astronomi ve bilim tarihi

profesörü olan Gingerich, Allah inanc›na sahip olan bir bilim adam›d›r.

Gingerich dini duygular›n› flu sözleriyle ifade etmifltir:

...Evrenin yarat›l›fl›n› planlayan ve yöneten, Üstün bir Ak›l Sahibi olan
Allah'a inan›yorum.... ‹nsanl›¤›n yarat›l›fl›n›n evrenin ana prensibi oldu¤una
ve insanl›¤›n özellikle bilinç, vicdan ve ahlaken do¤ruyla yanl›fl› ay›rt etme öz-
gürlü¤üyle Allah'›n tecellisi olarak yarat›ld›¤›na inan›yorum.152

Prof. Carl Friedrich von Weizsacker

Almanya'da Max-Planck-Gesellschaft Üniversitesi'nde fizik ve felsefe

profesörü olan Weizsacker, Allah inanc›n› flu sözleriyle ifade etmifltir:
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...‹sviçre'nin Jura da¤lar›nda güzel y›ld›zl› bir gecede iki fleyden emin oldum:
Allah burada idi ve y›ld›zlar fizi¤in bugün bize ö¤retti¤i gibi birer gaz topuy-
du.153

Prof. David Berlinski

Princeton Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Berlinski, canl›la-

r›n evrimleflmediklerini, tam tersine ak›ll› bir tasar›m›n ürünü olduklar›-

n› savunmufltur. Berlinski bu tasar›m›n sahibinin Allah oldu¤unu pek çok

sözünde de ifade etmifltir. Berlinski'nin bu düflüncelerini dile getiren söz-

lerine afla¤›daki örnekleri verebiliriz:

...Yaflam›n yap›s› komplekstir ve kompleks yap›lar dikkatli bir dizaynla yap›l›r.
Tek bir yüksü¤ü yapmak için bile akla ihtiyaç vard›r: O zaman yaflamda mey-
dana gelmifl olan fleyler niçin farkl› flekilde oluflsun?154

Moleküler biyoloji, yaflayan bütün canl›lar› Allah'›n yaratt›¤›n› göstermekte-
dir.155

Prof. William Lane Craig

Birmingham Üniversitesi'nde felsefe ve Münih'teki Ludwig Maximili-

ens  Üniversitesi'nde ilahiyat profesörü olan Craig, evreni Allah'›n belirli

bir amaçla yoktan var etti¤ine inanmaktad›r. Craig'in bu konudaki görüfl-

lerini flu sözleri yans›tmaktad›r: 

Evrenin varl›¤›n›n bir sebebi vard›r. Evrenin sebebinin tek bir Yarat›c› oldu-
¤una inan›yorum. Yoksa geçici bir etki sonsuz bir etkiden nas›l oluflabilir?..
Hem felsefi alanda hem de bilimsel alanda evrenin bafllang›c› oldu¤u anlafl›l›-
yor. Var olan bir fley, varl›¤›n›n sebebine sahiptir. Bu sebep, sebepsiz, sonsuz,
de¤iflmeyen, zamans›z ve maddesizdir. Ve ba¤›ms›z bir irade vard›r. Sonuç ola-
rak Allah'›n varl›¤›na inanman›n mant›kl› oldu¤una inan›yorum.156

Gerçekte, "hiçlikten sadece hiçlik ç›kar" kural›na uygun olarak, Big Bang'in
do¤aüstü bir sebebi olmal›d›r. Patlama öncesindeki tekillik, her türlü zaman-
mekan kavramlar›n›n sona erdi¤i s›n›r oldu¤una göre, Big Bang'in fiziksel bir
sebebi olmas› imkans›zd›r. 

Aksine, Big Bang'in nedeninin, fiziksel uzay ve zaman› tümüyle aflm›fl, evren-
den tamamen ba¤›ms›z ve ak›l almayacak derecede kudretli olmas› gerekmekte-
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dir. Dahas›, bu sebep, kendi ba¤›ms›z iradesine sahip olan bilinçli bir varl›k ol-
mal›d›r... Dolay›s›yla evrenin kökeninin sebebi, evreni s›rf kendi iradesi ile be-
lirli bir zaman önce var eden bir Yarat›c›'d›r.157

Dr. Kurt Wise 

Bryan Üniversitesi'nde Matematik ve Do¤al Bilim Bölümü'nde yard›m-

c› profesör olan paleontolog Kurt Wise, evrim teorisine karfl› olmas› ve

güçlü Allah inanc› ile tan›nmaktad›r. Dr. Wise, Allah'a olan inanc›n› flu

sözleriyle dile getirmifltir: "Yarat›l›fl bir teori de¤ildir. Allah'›n evreni yaratm›fl
olmas› bir teori de¤il, gerçe¤in kendisidir...."158

Sigrid Hartwig-Scherer

Zürih Üniversitesi'nde Antropoloji profesörü olan Scherer Ramapithe-
cus-Progenitor of Humans? isimli kitab›n yazar›d›r. Çal›flmalar›nda, fosil

kay›tlar›n›n evrim teorisini çürüttü¤ünü, maymunlar›n insanlar›n atas›

olmad›¤›n› ortaya koyan Scherer, canl›lar›n bir Yarat›c›'n›n eseri oldukla-

r›n› savunmaktad›r.159

J.P. Moreland

Güney California Üniversitesi'nde Felsefe pro-

fesörü olan Moreland, H›ristiyanl›k ve Bilimin
Do¤as› ile Yarat›l›fl Hipotezi isimli kitaplar›n ya-

zar›, inançl› bir bilim adam›d›r. 160

Paul A. Nelson 

Chicago Üniversitesi'nde Biyoloji

Felsefesi profesörü olan Nelson, can-

l›lar›n bir ak›ll› tasar›m›n ürünü ol-

du¤unu savunan bilim adamlar›n-

dand›r.161
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Prof. Jonathan Wells

Yale Üniversitesi'nde Din ‹flleri Profesörü

ve Berkeley Üniversitesi'nde Moleküler ve

Hücre Biyolojisi Profesörü olan Wells,

Charles Hodge's Critique of Darwinism
(Charles Hodge'›n Darwinizm Kri-

ti¤i) isimli kitab›n yazar›d›r. 

Wells, bilimdeki son geliflmele-

rin canl›lar›n bir tasar›m›n ürü-

nü olduklar›n› gösterdi¤ini sa-

vunmaktad›r.162

Dr. Don Batten

Bitki fizyolojisiyle ilgili bir-

çok araflt›rmas› olan ve bu araflt›rmalar›yla pek çok akademik ödüle lay›k

görülen Dr. Batten, Allah'›n varl›¤›na inanan dindar bir bilim adam›d›r.

Kendi alan› olan bitki fizyolojisinin yan›nda, yeryüzündeki yarat›l›fl delil-

lerini ele ald›¤› pek çok kitap ve makalesi

yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca dünya çap›nda

yapt›¤› turlarda "Yarat›l›fl Konusunda

Cevaplar" bafll›¤› ile konferanslar vere-

rek, bilim adam› olmayanlar›n da an-

K U R A N  B ‹ L ‹ M E  Y O L  G Ö S T E R ‹ R
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layabilecekleri bir dilde insanlara Allah'›n yarat›fl delillerini anlatmakta-

d›r. Avustralyal› bilim adam› ilk turunu 1995 y›l›nda ‹ngiltere'de düzenle-

mifltir. 163

Dr. John Baumgardner

California Üniversitesi'nde Jeofizik ve Uzay Fizi¤i bilim dallar›nda yar-

d›mc› profesör olan Dr. Baumgardner  evrim teorisi üzerine kurulu bir

e¤itim almas›na ra¤men, teorinin ç›kmazda bulundu¤u noktalar üzerine

yapt›¤› araflt›rmalar kendisinin bu teoriyi reddetmesine ve Yarat›l›fl› kabul

etmesine neden olmufltur.164

Prof. Dr. Donald Chittick

Oregon State Üniversitesi'nde kimya profesörüdür ve ayr›ca yapt›¤› ça-

l›flmalar nedeniyle birçok ödüle lay›k görülmüfltür. Yarat›l›fla inanan Chit-

tick "Yarat›l›fl›n Delilleri", "Yarat›l›fl ve ‹lkel Dünya" gibi pek çok konuda

yarat›l›fl seminerlerine konuflmac› olarak kat›lmaktad›r.165

Dr. Werner Gitt

Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde

profesör ve direktör olan Dr. Gitt, enformasyon,

matematik ve kontrol mühendisli¤i konular›n-

da pek çok bilimsel makale yazm›flt›r. Ayn›

zamanda Yarat›l›fla inanan Dr. Gitt'in evrim

teorisini elefltirdi¤i pek çok kitab› vard›r:

"Did God Use Evolution" (Allah Evrimi

Kulland› m›?), "In the Beginning was In-
formation" (Bafllang›çta Bilgi Vard›),

"Stars and their Purpose: Signposts in
Space" (Y›ld›zlar ve Amaçlar›: Uzay-

daki K›lavuzlar) ve "If Animals Co-
uld Talk" (E¤er Hayvanlar Konuflabilseler-

di) bu kitaplara örnek verilebilir.166
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Dr. Gary E. Parker 

Ball State Üniversitesi'nde biyoloji, fizyoloji ve jeoloji bilim dallar›nda

profesör olan Parker, kariyerine bafllad›¤›nda bir evrimciydi. Yarat›l›fl›n

güçlü bilimsel delilleri karfl›s›nda evrim teorisini terk eden Parker, Yarat›-

c›'n›n varl›¤›n› kabul etmifltir. Biyoloji ve Yarat›l›fl bilimi konusunda ya-

y›nlanm›fl birçok kitab› olan Parker, flu anda yarat›l›fl bilimi ile ilgili semi-

nerlere konuflmac› olarak kat›lmaktad›r.167

Dr. Margaret Helder

Alberta Yarat›l›fl Bilimleri Derne¤i'nin baflkan› olan, önemli bilim ada-

m›, botanikçi Dr. Helder, yarat›l›fla inanan kad›n bilim adamlar› aras›nda

belki de en aktif olan›d›r. Çevremizde gördü¤ümüz yarat›l›fl delillerini

içeren pek çok makale yazm›flt›r.168

Prof. Dr. Jonathan D. Sarfati

Wellington Victoria Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Sarfati, yap-

t›¤› pek çok araflt›rmayla akademik ödüller kazanm›flt›r. Sarfati de evrim

teorisini savunmay› terk ederek Yarat›l›fla inanmaya yönelen bilim adam-

lar›ndand›r. 169

Prof. Robert Matthews

Oxford Üniversitesi fizik profesörlerinden Robert Matthews, 1992'de

yazd›¤› kitab›nda Allah'›n yarat›fl mucizesini flöyle ifade etmiflti:

Bütün bu ifllemler mükemmel bir harmoniyle önce tek bir hücreden, canl› bir

bebe¤e; daha sonra küçük bir çocu¤a, nihayet yetiflkin bir insana kadar sürege-

lir. Bütün bu olaylar, biyolojinin bütün safhalar›nda görüldü¤ü gibi ancak bir

mucize ile aç›klanabilir. Nas›l olur da böylesine mükemmel ve kompleks bir or-

ganizma, bu kadar basit ve küçük bir hücreden ortaya ç›kabilir? Küçücük bir

(i) harfinin üstündeki noktadan da küçük bir hücreden, muhteflem bir ‹NSAN

yarat›l›r? Bu mucizeden baflka bir fley de¤ildir. 170
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Dr. Claude Tresmontant

Paris Üniversitesi'nde çal›flmalar›n› sürdüren Dr. Claude Tresmontant,

Realities adl› dergide yay›nlad›¤› aç›klamas›nda yarat›l›fla olan inanc›n› ve

Dünya'n›n varoluflunun tesadüflerle gerçekleflemeyece¤ini flöyle belirt-

mifltir:

Dünyam›z›n yarat›l›fl›n› hiçbir flans teorisi aç›klayamaz. fiansla canl› varl›kla-
r›n yarat›ld›¤›n› iddia etmenin hiçbir anlam› yoktur.171

Dr. Don Page

Don Page, 1976 y›l›nda California Teknik Enstitüsü'nde fizik ve astro-

nomi konusunda doktora yapm›fl, ünlü bilim adamlar› ile birlikte çal›fl-

m›flt›r. Page, evreni anlaman›n Allah'›n akl›n› ve gücünü anlamada yar-

d›mc› olaca¤›na, ancak Allah'›n akl›n›n ve gücünün anlafl›lmas›n›n, evren

ile s›n›rl› kalamayaca¤›na inan›yordu.172

Dr. Andrew Snelling 

Jeoloji profesörü olan Dr. Snelling, CSIRO, ANSTO gibi ünlü araflt›rma

gruplar› ve Amerikal›-‹ngiliz-Japon-‹sviçreli birçok bilim adam› ile birlik-

te araflt›rma projelerine kat›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar› bilimsel makalelerle

birçok uluslararas› bilimsel dergide yay›nlam›flt›r. 

Yarat›l›fl bilimine olan katk›lar›ndan ötürü birçok kez ödüllendirilen

Snelling'in, canl›lardaki yarat›l›fl örneklerini ele alan pek çok makalesi

vard›r.173

Dr. Carl Wieland

Dr. Wieland, yarat›l›fl›n bilimsel delilleri hakk›nda aranan bir konuflma-

c›d›r. Yarat›l›fl›n delillerini ele ald›¤› say›s›z makalesi çeflitli uluslararas›

dergilerde yay›nlanm›flt›r.174
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Bilim tarihi incelendi¤inde keflifler yapm›fl, bilimsel geliflmenin öncüsü

olmufl bilim adamlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun güçlü bir Allah inanc›na

sahip oldu¤u görülür. Allah inanc›n›n bilimsel bilgiyi çok daha ileriye gö-

türmesinin en dikkat çekici örneklerine ise ‹slam tarihinde rastlamak

mümkündür. ‹slam ahlak› ile yetiflen, tüm yaflamlar›n› ve bilime dair ça-

l›flmalar›n›n temelini Kuran ayetlerine dayand›ran Müslüman bilim

adamlar›, bugün sahip olunan yüksek medeniyete çok büyük katk›larda

bulunmufllard›r.

‹slam ahlak›n›n yay›lmas›yla birlikte say›lar› artan Müslüman bilim

adamlar› modern bilime temel oluflturacak keflifler yapm›fllard›r. Nitekim

‹slam tarihine bak›ld›¤›nda, Kuran ahlak›yla birlikte Ortado¤u co¤rafya-

s›na bilimin de girdi¤i görülmektedir.

Müslüman bilim adamlar› öncelikle, Bat›'da Roma ve Do¤u'da baflta

Çin olmak üzere, di¤er devletlerde gelifltirilen bilim ve teknolojiyi rehber

alm›fl ve önemli kaynaklar› tercüme etmifllerdir. Bu bilgi birikiminin için-

den imani ve teknik anlamda yanl›fl ve tutars›z olan noktalar› ç›kartarak,

kendilerine fayda sa¤layacak duruma getirmifllerdir. ‹lk ad›m niteli¤inde-

ki bu çal›flmalar›n›n ard›ndan, elde ettikleri bilgileri de¤erlendirip yorum-

layarak bilim ve teknolojiye katk›da bulunmaya bafllam›fllard›r. 

8. yüzy›lda bafllayan ve 15. yüzy›la kadar devam eden süreç içinde

Müslüman bilim adamlar› teknik ilimler, t›p, astronomi, matematik ve

kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde etmifl, medeniyet ve kültür

sahas›nda k›sa zamanda kendilerini tüm dünyaya kan›tlam›fllard›r. "‹s-

lam'›n Alt›nça¤›" ve "‹slami Rönesans" olarak da adland›r›lan bu dönem-

de Müslümanlar bulufllar›yla pek çok alanda bilimin geliflmesine katk›da

bulunmufl, böylelikle kendilerinden sonra gelen bilim adamlar›na yol

göstermifllerdir. Howard R. Turner Science in Medieval Islam (Ortaça¤ ‹s-

lam'›nda Bilim) isimli kitab›nda bu dönem hakk›nda flunlar› söylemifltir:

Müslüman sanatç›lar ve bilim adamlar›, prensler ve iflçiler birlikte bü-
tün k›talardaki toplumlar› do¤rudan ve dolayl› olarak etkileyen eflsiz
bir kültür oluflturdular.175
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AAddaammllaarr››nn››nn DDüünnyyaa TTaarriihhiinnee EEttkkiilleerrii 

Müslümanlar 7. ve 8. yüzy›llarda yapt›klar› fetihlerle, dünyan›n o gü-

ne kadar benzerini görmedi¤i büyüklükte bir imparatorluk oluflturmufl-

lard›r. 8. Yüzy›lda Abbasi Halifesi imparatorlu¤un baflkentini fiam'dan

Ba¤dat'a tafl›m›fl ve Bat› dünyas›nda "House of Wisdom" (Bilgelik Evi) is-

miyle an›lan Beyt'ül Hikme'yi kurmufltur. Beyt'ül Hikme, Müslüman bi-

lim adamlar›n›n yapt›klar› ilmi çal›flmalar sayesinde, bilim, felsefe, t›p ve

e¤itim alan›nda dünya çap›nda efli olmayan bir bilim merkezine dönüfl-

müfltür. Eski Roma, Çin, Hint, ‹ran, M›s›r, Kuzey Afrika, Yunan ve Bizans

uygarl›klar›na ait pek çok bilimsel eser Beyt'ül Hikme'de Arapçaya çevril-

mifl ve Müslüman bilim adamlar› bu eserlerdeki bilgileri gelifltirerek gü-

nümüzdeki pek çok bilim dal›n›n kurucusu ve uygulay›c›s› olmufllard›r.

Bilim tarihinde bu yüzy›llar Arap bilimi olarak da an›lmaktad›r çünkü bu

dönem boyunca Arapça, dünya çap›nda bilimin ana dili olarak kabul gör-

müfltür. Ayr›ca 756'da Güney ‹spanya'da Endülüs'te kurulan Endülüs

Emevi Devleti'nde Müslüman bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan bilimsel

ve sanatsal çal›flmalar da dünya bilim ve sanat tarihine önemli katk›lar

sa¤lam›flt›r.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Bu konuda Robert Briffault ‹nsanl›¤›n Geliflimi (The Making of Huma-
nity) adl› kitab›nda flunlar› yazm›flt›r: 

Günümüz biliminin Arap bilimine olan borcu flafl›rt›c› keflifler ya da
devrim mahiyetindeki teorilerden ibaret de¤ildir; bilim Arap kültürü-
ne bundan çok daha fazlas›n›; varl›¤›n› borçludur. Antik ça¤larda dün-
ya, bizim gördü¤ümüz flekliyle, bilim öncesi bir konumdayd›. Yunan-
l›lar›n astronomi ve matemati¤i hiçbir zaman tam olarak Yunan kültü-
rünün iklimine al›flmam›fl ithal bilim dallar›yd›. Yunanl›lar sistemlefl-
tirdi, genellefltirdi ve teori haline getirdiler ancak sab›rl› araflt›rma yol-
lar›, pozitif bilgilerin birikimi, bilim metotlar›n›n protokolleri, detayl›
ve uzun gözlemler, deneysel sorgulama gibi kavramlar Yunan mizac›-
na tamamen yabanc› kavramlard›.[...] Yeni bir sorgulama ruhunun, ye-
ni araflt›rma metodlar›n›n, deney, gözlem, ölçüm metodlar›n›n, mate-
mati¤in Yunanl›lar taraf›ndan bilinmeyen bir biçimde geliflmesinin bir
sonucu olarak Avrupa'da bizim bilim dedi¤imiz fley ortaya ç›km›flt›r.
Bu ruh ve bu metodlar Bat› Dünyas›'na Araplar taraf›ndan sokulmufl-
tur.176

Briffault ayn› kitab›n›n bir baflka bölümünde ‹slam medeniyetinin Av-

rupa'ya sa¤lad›¤› katk›y› da flöyle dile getirmifltir:

Bilim, Arap medeniyetinin modern dünyaya en önemli katk›s›d›r an-
cak meyvelerinin olgunlaflmas› biraz yavafl olmufltur. Ma¤ribi kültürü-
nün karanl›klar›n içerisine çökmesinden sonra, onun hayata getirdi¤i
devin bütün kuvvetiyle aya¤a kalkmas› fazla uzun sürmedi. Avrupa'y›
tekrar hayata döndüren bilim de¤ildir. ‹slam medeniyetinin çok say›-
daki di¤er etkileri ›fl›nlar›n› Avrupal›lar›n yaflamlar›na ulaflt›rm›flt›r.177

Bilim tarihinin kurucular›ndan George Sarton ise Müslümanlar›n bilim

tarihine olan katk›lar›n›, "Ortaça¤'›n en temel baflar›s›, deneysel ruhun or-
taya ç›k›fl›d›r ve bu asl›nda 12. Yüzy›la kadar Müslümanlar sayesinde ol-
mufltur" sözleriyle ifade etmifltir.178

Oliver Joseph Lodge, Bilimin Öncüleri (Pioneers of Science) adl› eserde,

‹slamiyet'in yay›l›fl›ndan sonra Araplar›n bilim tarihinde üstlendikleri ha-

yati rol ile ilgili flunlar› yazm›flt›r: 

Eski ve yeni bilim aras›ndaki tek etkin ba¤ Araplar taraf›ndan olufltu-
rulmufltur. Karanl›k ça¤lar Avrupa'n›n bilim tarihinde mutlak bir bofl-
luk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r ve bin y›ldan fazla bir süre boyunca
Arabistan d›fl›nda hiçbir yerde kayda de¤er bir bilim adam› yoktur.179
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Kuran'›n ›fl›¤›nda bilime yönelerek günümüze kadar yans›m›fl baflar›lar

elde eden Müslüman bilim adamlar›ndan baz›lar› flöyledir:

CCaabbiirr bbiinn HHaayyyyaann ((772211--880055))

Bat› bilim dünyas›nda "Geber" ismi ile bilinen ve en çok tan›nan Müs-

lüman bilim adamlar›ndan biri olan Cabir bin Hayyan, Bat› bilim dünya-

s›nda ortak bir kanaatle "kimyan›n babas›, kurucusu" olarak kabul edi-

lir.180 Nitekim kimya kelimesinin ‹ngilizce karfl›l›¤› olan "alchemy" keli-

mesi de, Cabir bin Hayyan'›n çal›flmalar›n›n neticesi olarak Arapça "al-Ki-

miya" kelimesinden türemifltir. 

Cabir bin Hayyan -atom bombas›n›n üretilmesinden 1000 y›l önce- ato-

mun parçalanabilece¤ini ve sonucunda büyük bir güç meydana gelece¤i-

ni ilk söyleyen bilim adam›d›r. Bu konuda Hayyan'›n sözleri flunlard›r:

"Maddenin en küçük parças› olan "cüz-ü la yetecezza" (atom)'da yo¤un
bir enerji vard›r. Yunan bilginlerinin iddia etti¤i gibi bunun parçalana-
mayaca¤› söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalan›nca da öylesine bir
güç (enerji) meydana gelir ki, Ba¤dat'›n alt›n› üstüne getirebilir. Bu,
Allahü Teala'n›n kudret niflan›d›r.181

Cabir bin Hayyan, kimya biliminin hem teorik hem de deneysel alanda

büyük geliflme katetmesine vesile olmufltur. Dünyada ilk kimya laboratu-

var›n› kuran bilim adam› olarak tarihe geçmifltir. Önemli kimyasallar›n

sentezini aç›klam›fl; birçok kimyevi maddeyi tespit ederek günümüzde de

kullan›lan Arapça isimler vermifltir.182 Kim-

ya ilminde kullan›lan hassas ölçüm aletleri-

ni yaparak; kristalleflme, dam›tma, kalsi-

nasyon, sublimasyon gibi kimyevi teknikle-

ri kimya ilmine kazand›rm›flt›r.183 Sülfürik

asit ve nitrik asit gibi birçok asitle birlikte,

sodyum karbonat ve potasyumu da bul-

mufltur.184

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Ateflte yanmayan ka¤›t imalini gerçeklefltirerek, çeflitli metallerin kulla-

n›l›r hale getirilmesi, çeli¤in gelifltirilmesi, su geçirmez kumafllar›n ver-

niklenmesi, paslanman›n önlenmesi için alt›n yald›zl› süsleme yap›lmas›,

boyalar›n ve ya¤lar›n tespiti gibi alanlarda bir çok bulufl yapm›flt›r.185

Cabir bin Hayyan sadece kimya de¤il t›p, astronomi, mant›k, felsefe, fi-

zik, mekanik gibi bilim dallar›nda da çal›flmalar yaparak bunlarla ilgili

eserler vermifltir. Cabir bin Hayyan'›n baflta kimya olmak üzere t›p, fizik,

astronomi ve felsefe alan›nda yaklafl›k 200-500 aras› eser kaleme ald›¤› bi-

linmektedir. Ancak bu eserlerin birço¤u sonradan kaybolmufltur, sadece

27 tanesi Latince ve Almanca olarak Nürnberg, Frankfurt ve Strazburg'ta

1473-1710 y›llar› aras›nda bas›lm›flt›r. 

EEll--HHaarreezzmmii ((778800--885500))

Zaman›n›n en büyük bilim adamlar›ndan biri olan Ebu Abdullah Mu-

hammed bin Musa El-Harezmi, Bat› bilim dünyas›nda derin etkiler b›rak-

m›fl bir matematikçi, astronom ve co¤rafyac›d›r. Harezmi ömrünün bü-

yük bir bölümünde Ba¤dat'taki Beyt'ül-Hikme'de çal›flm›flt›r. Cebir ve al-

goritma ilminin kurucusu ve bu ilimlere isim veren ‹slam alimi olmufl-

tur.186 Harezmi'nin ismi Avrupa'da Latince Alkhorismi fleklinde kullan›l-

d›¤› için, buldu¤u metoda "Algoritma" ismi verilmifltir.187

Harezmi, Cebir alan›ndaki ilk eser olan Kitab'ül Muhtasar fi Hesab'il
Cebri Mukabele'nin (Cebir ve Karfl›laflt›rma Hesaplar›) sahibidir. Bu eseri

flu cümleyle bafllar:

Algoritmi flöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah'a hamd
ve senalar olsun.

Günümüzde orijinali Oxford Üniversitesi'nde bulunan kitab›nda, dün-

yada ilk kez onlu say› sistemini aç›klam›fl ve yine dünyada ilk kez denk-

lem kurma yöntemiyle problem çözme flekillerini göstermifltir. Ayr›ca söz

konusu kitab› daha önce bilinmeyen bir çok yeni terim içermektedir: Kök

say›, tekil, tek say› gibi.188

Harezmi'nin bu eseri, matematik tarihi bak›m›ndan çok önemli gelifl-

meler için bafllang›ç olmufl ve 600 y›ldan fazla süre boyunca matematik

ö¤renimi için temel say›lm›flt›r. Roger Bacon, Fibonacci gibi bilim adam-

lar› eseri hayranl›kla incelemifller ve kendi ö¤retilerinde bu eserden fay-
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dalanm›fllard›r. 1500'lü y›llar›n

sonlar›na (1598-1599) gelince-

ye kadar cebir ilminde tek kay-

nak Harezmi'nin bu eseridir.

Matemati¤in yan› s›ra çeflitli

gözlemevlerinde çal›flmalar

yürüten Harezmi astronomi

ve co¤rafya ilimlerinde de

eserler vermifltir. Günefl saat-

leri ve saatler üzerinde yaz›l-

m›fl eserleri bulunmaktad›r.189

Harezmi ayr›ca yerkürenin bir derecelik meridyen uzunlu¤unu da ölç-

müfltür. 
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SSaabbiitt BBiinn KKuurrrraa ((882211--990011))

Sabit bin Kurra, matematik, astronomi ve t›p konular›nda uzman ‹slam

bilginlerinden biridir. Döneminde tüm bu alanlarda çok büyük geliflme-

lere öncü olmufl, özellikle geometri ve cebir konusunda yeniliklere imza

atm›flt›r.190 Sabit bin Kurra'n›n geometrideki yerinin önemini, Do¤u mede-

niyetleri üzerine çal›flan bilim adamlar›ndan Georges Rivoire, "Cebirin
geometriye uygulanmas›n›, Müslümanlara borçluyuz. Bu da 900 y›l›nda
vefat etmifl olan Sabit bin Kurra'n›n eseridir." sözleriyle özetlemifltir.

Matematik, astronomi, astroloji, t›p ve çeviri ile ilgilenen Sabit bin Kur-

ra'n›n 79 eserinin oldu¤u bilinmektedir. Bunlardan 21'i t›p, 2'si müzik, ge-

ri kalan 25 eser ise matematik ve felsefe ile ilgilidir.

Sabit bin Kurra, sinüs teoreminin tan›m›n› yapm›fl ve bunu astronomi-

ye uygulam›flt›r. Ayr›ca Pisagor teoreminin genel bir ispat›n› vermifltir.191

Dünya'n›n çevresini 360 meridyene bölünmüfl kabul ederek Ekvator'un

uzunlu¤unu hesaplayan ve buna ba¤l› olarak da Dünya'n›n yar›çap›n›

bulan ‹slam alimidir.192

Sabit bin Kurra, Öklid'in bilgilerini kullanarak cebir konusunda çok da-

ha genel denklemlerin çözümlerini göstermeyi baflarm›flt›r. Carl B. Boyer,

A History of Mathematics (Matematikçilerin Tarihi) adl› kitab›nda, bu us-

ta matematikçi için flunlar› söylemektedir:

MS 9. yüzy›l Müslüman matematikçilerin alt›nça¤› oldu. Yüzy›l›n ilk
yar›s›na Harezmi, ikinci yar›s›na Sabit bin Kurra damga vurdular. Har-
zemi ile Öklid 'temelciler' olarak benzeflir. Sa-

bit bin Kurra ise, Pap-
pus gibi, yüksek mate-
matik yorumcusu-
dur.193
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FFeerrggaannii ((IIXX.. yyüüzzyy››ll))

Dokuzuncu yüzy›lda yaflam›fl, ek-

liptik e¤imini ve Günefl'in de kendine

göre hareketli oldu¤unu keflfeden bü-

yük astronomi ve matematik alimidir.

Türkistan'›n Fergana bölgesinden

olan Fergani, astronomi, matematik,

co¤rafya ve mekanik alanlar›nda de-

neye dayanan araflt›rmalar yapm›fl-

t›r.194 Gök cisimlerinin hareketlerini

incelemifl ve Batlamyus'un astronomi

biliminde kabul gören iddialar› hak-

k›nda, yank› uyand›ran yorumlar

yazm›flt›r. Kainat›n ve gezegenlerin

hacim ve büyüklükleri ile birbirleri

aras›ndaki mesafeleri araflt›rm›flt›r.

Araflt›rmalar› sonucu yapt›¤› sapta-

malar, Bat› astronomisinde Koper-

nik'e kadar de¤iflmez ölçüler olarak

kabul edilerek yüzlerce y›l kullan›l-

m›flt›r.

Fergani'nin araflt›rmalar› sonucu ilk kez Günefl'in de bir yörüngesinin

bulundu¤u ve kendi etraf›nda bat›dan do¤uya do¤ru döndü¤ü ortaya

konmufltur. Ayr›ca 41 y›l boyunca devam eden astronomi araflt›rmalar›

sonucunda enlemler aras›ndaki mesafeyi de saptam›flt›r.195 Fergani'nin en

dikkat çeken çal›flmalar›ndan biri ise, Günefl tutulmas›n› önceden belirle-

mek için keflfetti¤i yöntemdir. Fergani, 842 y›l›nda bu yöntemle Günefl tu-

tulmas›n› önceden saptam›flt›r.196

Fergani'nin astronomi ile ilgili günümüze ulaflan 6 eserinin en önemli-

si Cevami' el-‹lmi el-Nücum ve'l-Harekat el-Semaviyye (Astronominin ve

Göksel Hareketlerin ‹lkeleri)'dir. Gök cisimlerinin hareketiyle ilgili bir as-

tronomi kitab› olan bu eserin yazma nüshas› Oxford, Paris, Kahire ve

Amerika'da Princeton Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktad›r.

Astronomi, matematik, co¤rafya ve mekanik alanlar›ndaki çal›flmalar›
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bu ilim dallar›n›n geliflmesine ve temellerinin güçlenmesine vesile olmufl-

tur. O devirdeki tüm Türkistanl› alimler ve Avrupal› bilginler üzerinde,

Fergani'nin etkisi görülmektedir. Latinceye tercüme edilen eserleri, as›r-

larca Avrupa üniversitelerinde okutulmufltur. Bat› dünyas›nda Alfraga-

nus ismiyle tan›nan Fergani'nin Yer'in çevresine iliflkin bulmufl oldu¤u

de¤er (yaklafl›k 40.253.700 metre), Kristof Kolomb'un Atlas Okyanusu'nu

geçerek Hindistan'a ulaflma düflüncesini gerçeklefltirmesinde cesaret veri-

ci bir rol oynam›flt›r. Kolomb bu konuda flunlar› söyler; 

Seyahatlerim s›ras›nda Lizbon'dan Gine'ye olan rotay› dikkatlice göz-
lemledim ve her bir derece için, Alfraganus'un de¤eri olan 56 3/2 mil-
lik de¤eri buldum. Bu ölçüme güvenmeliyiz.197

EEll--BBaattttaannii ((885599--992299))

Matematik, astronomi ve co¤rafya alimi Battani'nin, özellikle astrono-

mi alan›nda pek çok önemli keflfi vard›r. Bat›da Albategnius olarak tan›-

nan Battani‚ bugün bile dünyan›n gelmifl geçmifl en ünlü 20 astronomun-

dan biri olarak kabul edilir. Battani 877 y›l›nda kurdu¤u rasathanede Gü-

nefl, Ay ve gezegenlerin haraketlerini incelemifl, bu gözlemlerin hepsini

Zic-i Sabi adl› astronomi katalo¤unda toplam›flt›r. Söz konusu katalog, bu

konuda yaz›lm›fl en genifl ve kapsaml› eserdir.

Ünlü astronom‚ kendisinden befl yüzy›l sonra gelen Kopernik'in 230 35'

olarak buldu¤u Dünya'n›n ekliptik e¤imini‚ 230 olarak hesaplam›fl, günü-

müzde bilinen aç› de¤erini yaklafl›k yar›m dakikal›k bir farkla tespit etme-

yi baflarm›flt›r. Ayr›ca bir Günefl y›l›n›n 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 sa-

niyeden olufltu¤unu bulmufltur. Bu ke-

flif günümüz ölçümlerine son derece ya-

k›nd›r. Günefl'in doruk noktas›ndaki

boylam›n Ptolemy'nin keflfinden beri
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160 47' artt›¤›n› da keflfetmifltir. Bu sonuç, Günefl'in yörünge hareketlerini

ve eflzamanl›l›kta küçük farkl›l›klar›n meydana geldi¤ini gösteren önem-

li bir kefliftir.

Matematik alan›nda Yunan kirifli yerine, sinüsleri kullanan ilk kiflidir.

Yeni trigonometrinin gerçek kaflifi olarak kabul edilen Battani, çal›flmala-

r›nda küresel trigonometri üzerine yo¤unlaflm›fl, dik üçgenleri inceleye-

rek sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant kavramlar›n› or-

taya koymufltur.198 Astronomi ve trigonometri ile ilgili say›s›z eseri vard›r.

Astronomi konusundaki çal›flmalar› Rönesans'a kadar Avrupa'da etkili

olmufl, astronomi ve trigonometrideki keflifleri bu bilimlerin geliflimine

öncülük etmifltir.199

Eserleri Latinceye çevrilen ilk Müslüman bilim adamlar›ndan olan Bat-

tani, bilimin gerçek amac›n› flu esas üzerine infla etmifltir: 

‹nsan, Allah'›n (cc) varl›¤›n›, birli¤ini, kudretini ve eserlerinin mükem-
melli¤ini baflta astronomi olmak üzere, ilimler sayesinde ö¤renebilir.
Mesela flu görünen y›ld›zlar, üstünde yaflad›¤›m›z bu Dünya ve Dün-
ya'n›n hareketleri Allah'›n (cc) varl›k ve birli¤inin aç›k bir delilidir.200

EEbbuu''ll KKaass››mm ZZeehhrraavvii ((993366--11001133))

Cerrahinin bafll› bafl›na bir bilim dal› haline gelmesi, Endülüslü Zehra-

vi sayesinde olmufltur. Zehravi kendi dönemine kadar baflar›lamam›fl cer-

rahi içerikli ameliyatlar yapm›fl, metodlar ve aletler keflfetmifltir. Zehravi,

o ça¤›n en yo¤un ve en ciddi flekilde t›p bilimiyle u¤raflan doktoru olarak

kabul edilmektedir. Ününün yay›lmas›na katk›da bulunan en önemli et-

kenin, ünlü eseri El-Tasrif oldu¤u bilinmektedir. ‹ki ciltten meydana ge-

len ve otuz bölümden oluflan bu kitap, dokuz yüz sayfal›k bir eser olup

eserin gerçek ad› "El-Tasrif Limen Acize ari it Te'lif"tir. Bu eser Bat›'da

okutulan standart bir ansikolopedi olmufltur. El-Tasrif, cerrahi aletlerin

tariflerinin yan›s›ra bu aletlere ait resimlerin de bulundu¤u ilk kitapt›r.

Say›s› 200'e ulaflan bu cerrahi aletlerin birço¤u daha önce hiçbir ameliyat-

ta kullan›lmam›fl yeni aletlerdir. Zehravi'nin t›p bilimi ile ilgili baflar›la-

r›ndan baz›lar› flunlard›r:

-Zehravi, ölü ceninin at›lmas› ve ampütasyon (organ kopmalar›) dahil,

birçok hassas operasyonu daha mükemmel bir hale getirmifltir.201

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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-Dönemin cerrahi ile ilgili bilgilerini özetlemifl, tecrübe edinmek için

canl› hayvanlar üzerinde ameliyatlar yap›lmas› gibi yeni görüfl ve yön-

temleri t›p dünyas›na kazand›rm›flt›r. 

-Tarihte hemofiliyi (kan›n p›ht›laflmas›n›n yetersiz oldu¤u ciddi bir kan

hastal›¤›) ilk aç›klayan hekim Zehravi'dir.202

-Le¤en kemi¤i k›r›klar›n›n ilk tedavisini yapan kiflidir.203

-Böbrek tafllar›n›n nas›l ç›kar›laca¤›n› da ilk defa Zehravi tespit etmifl-

tir.

-Burun içi etini temizleyip almak için ilk defa senanin ad› verilen oriji-

nal bir alet yapm›flt›r.

-‹lk defa f›t›k ameliyat›n› gerçeklefltirmifl, ameliyatlar›nda kendine has

anestezi metodlar›n› uygulamaya sokmufltur.

-Zehravi, çürük difllerin k›r›lmadan çekilebilmesi için kurflunla doldu-

rulup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk doktor olarak bilinir.

Ameliyatlarda kulland›¤› aletleri kendisine has bir yöntemle mikrop-

lardan temizledikten sonra kullanm›flt›r. Bu hijyeni, madde'üs-safra deni-

len bir maddeden faydalanarak sa¤lam›flt›r. Günümüzde yap›lan araflt›r-

malar, bu maddenin bakterileri yok eden bir özelli¤e sahip oldu¤unu gös-

termifltir.

Zehravi'nin hayvan ba¤›rsa¤›n› yaralar› dikmede ilk defa kullanmas›

Bat›l› bilim adamlar› taraf›ndan da kabul edilmifltir. Bugünkü modern
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steril paketler içerisinde bulunan katkütler Zehravi'den günümüze ulafl-

m›flt›r.204

Donald Campbell'e göre: "Avrupa alimlerinin Zehravi ile ilgili dikkati-

ni çeken fley, do¤umda cenini kolayl›kla ç›karmas›d›r. Onun yöntemi Ga-

len'in metodunu gölgede b›rakarak Avrupa'da befl yüz y›l üstünlü¤ünü

muhafaza etmifl ve H›ristiyan Avrupa'n›n cerrahi standartlar›n› yükselt-

mede etkili olmufltur."205

‹‹bbnnii HHeeyysseemm ((996655--11004400))

Ortaça¤'da yetiflen en büyük ‹slam fizikçisi ‹bni Heysem'dir. ‹bni Hey-

sem'in ›fl›k konusunda Kitab-ül-Menaz›r (Opti¤in Hazinesi) adl› eseri, La-

tinceye çevrilerek Bat›'da Roger Bacon gibi fizikçilerin araflt›rmalar› üze-

rinde etkili olmufltur. Eskiden ›fl›¤›n gözden ç›k›p eflyaya gitmek suretiy-

le görme eyleminin olufltu¤u düflünülürken, Heysem tam tersine ›fl›¤›n

eflyadan bize ulaflt›¤›n› kan›tlam›flt›r. Görmenin fiziksel aç›klamas›n› ilk

kez yapan ‹bni Heysem olmufltur. Ayr›ca matematikçi ve filozof olan ‹b-

ni Heysem, yüzden fazla eser yazm›fl ve ça¤›n›n bütün ilimlerinde otori-

te kabul edilmifltir.206

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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BBiirruunnii ((997733-- 11005511))

‹slam dünyas›nda 10. ve 11. yüzy›llarda yetiflmifl olan büyük fen ve din

alimi Biruni, dünya bilim tarihinde devrinin en büyük astronomu, mate-

matikçisi, etnograf›, tarihçisi ve filozofu olmufltur. Eserleri bugün halen

Bat› bilim dünyas›nda kaynak eser olarak kullan›lmaktad›r. UNES-

CO'nun 25 dilde ç›kard›¤› Conrier Dergisi 1974 Haziran say›s›n›n kapa-

¤›nda "1000 y›l önce Orta Asya'da yaflayan evrensel deha Biruni; astro-

nom, tarihçi, botanikçi, eczac›l›k uzman›, jeolog, flair, mütefekkir, mate-

matikçi, co¤rafyac› ve hümanist" ifadelerine yer vermifltir. 

Yaflad›¤› asra Biruni asr› denmesine neden olan ve yaflad›¤› dönemden

as›rlar sonra dahi eserlerinden yararlan›lan Biruni, yaln›zca ‹slam alemin-

de de¤il, tüm dünyada etki uyand›rm›flt›r.207 Aslen Türk olan Biruni,

Türklerin ‹slamiyeti kabul etmeleri neticesinde bu medeniyetin çok genifl

sahalara yay›lm›fl olmas›ndan dolay› insanl›¤›n, özellikle ilmi alanda bü-

yük kazançlar elde etti¤ini belirtmifltir.

Yer çekimi kanununun ‹ngiliz bilim adam› Newton taraf›ndan keflfe-

dildi¤i kabul edilse de, bu konuda ilk defa incelemelerde bulunan Biru-

ni'dir. Ayr›ca ça¤›m›zda henüz sözü edilebilen karalar›n kuzeye do¤ru

kayma fikrini 9.5 as›r önce dile getirmifltir. ‹çinde bulundu¤u ça¤da Ümit

Burnu'nun varl›¤›ndan ilk bahseden alim olan Biruni, Kuzey Asya ve Ku-

zey Avrupa'dan da detayl› bilgiler vermifl, ayr›ca Kristof Kolomb'dan befl

as›r önce Amerika k›tas›ndan ve Japonya'dan söz etmifltir.208

Astronomi alan›ndaki çal›flmalar›na 995 y›l›nda Günefl'in ve gezegenle-

rin e¤imini saptayarak bafllam›flt›r. Ifl›¤›n h›z›n›n sese nispeten son dere-

ce büyük oldu¤unu kaydetmifltir.209 Biruni trigonometride kosinüs teore-

mi olarak bilinen iliflkiyi ilk kez ortaya koymufl; geometriyi botani¤e uy-

gulam›fl; kufllarla ilgili çok orijinal tespitler yapm›fl ve çok farkl› alanlarda

pek çok kitap yazm›flt›r. 

Ifl›¤›n sesten daha h›zl› oldu¤unu keflfetmifltir. S›cak su ile kaynar su

aras›ndaki farklar› ortaya ç›kard›¤› gibi, ›s›n›n metaller üzerindeki genlefl-

me etkisini de keflfetmifltir.210

Kitabü'l-Camahir fi Marifeti'l-Cevahir (Cevherlerin Özellikleri Üstüne)

adl› yap›t›nda, 23 kat› cisimle 6 s›v›n›n özgül a¤›rl›klar›n› bugünkü de¤er-

lerine çok yak›n olarak saptam›flt›r.211 Biruni, izafi (rölati, nisbi) yo¤unluk-
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lar›, mahruti alet dedi¤i ve

en eski piknometre (yo-

¤unluk ölçme aleti) denile-

bilecek bir alet vas›tas›yla

belirlemifltir. Gökyüzü ve

yeryüzünün çeflitli ayr›nt›-

lar›n›, enlem ve boylamla-

r›, k›ta ve denizleri göster-

mek için yedi metre çap›n-

da bir küre yapm›flt›r. Bu

çal›flmas›yla tarihte Dün-

ya'y› küre üzerinde harita-

layan ilk bilgin olma ünva-

n›n› kazanm›flt›r.212 Niha-
yatü'l-Emakin (Mekanla-

r›n Sonlar›) adl› yap›t›, co¤rafyadan, jeoloji ve jeodeziye (yerkürenin flek-

lini tespit ve yeryüzünü ölçme ifllemleri) kadar çeflitli konulara de¤inmifl-

tir.213 Biruni'nin astronomi alan›ndaki en önemli yap›t› ise el-Kanunü'l-
Mesudi (Mesudi Yasalar) adl› ansiklopedisidir. Bu eserde bir çok yeni bu-

lufllar›n yan›s›ra trigonometriye ait bir bölüm de bulunmaktad›r. Batlam-

yus ve Aristoteles'in kuramlar›na karfl› ç›karak Dünya'n›n dura¤an de¤il,

dönen bir kütle oldu¤unu ileri süren Biruni, bilim tarihçilerine göre ça¤-

dafl astronominin temellerini atm›flt›r.

BBiirruunnii''nniinn AAllllaahh''aa oollaann iinnaanncc››

Biruni, Buhara Kütüphanesinde ‹bn-i Sina ile tan›flm›flt›. Birbirlerinin

bilgilerinden yararland›lar. Buhara bilginleri sa¤lam bir bilgi al›flverifli ge-

lene¤ine sahiptiler. Bildiklerini di¤erlerinden gizlemez, paylaflmay› se-

verlerdi.214

Biruni, cebir, geometri ve co¤rafya konular›nda o konuyla ilgili bir ayet

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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söylemifl, ayette bahsi geçen konunun yorumlar›n› yapm›fl, ilimle dini bir-

lefltirmifl, ilim ö¤renmekteki amac›n›n Allah'› tan›mak ve hakikati bulmak

oldu¤unu dile getirmifltir. Eserleri halen Bat› bilim dünyas›nda kaynak

eser olarak kullan›lmaktad›r.

Biruni, Yeryüzü ve Y›ld›zlar Hakk›nda Yasa adl› kitab›nda y›ld›z ve ge-

zegenlerin küresel biçimde olduklar›n› kan›tlam›fl, Dünya'n›n Günefl'in

çevresinde Ay'›n da Dünya'n›n çevresinde döndü¤ünü kan›tlayarak Bat›-

l› bilginlerden 6 yüzy›l önce bu gerçekleri aç›klam›flt›.215

Dünya'n›n çap›n› kendi ad›yla bilinen ünlü bir yasa ile saptamay› bafla-

ran Biruni, yeryüzünün yar›çap›yla ilgili ölçümü sadece 14 kilometrelik

bir sapmayla belirlemifltir.216

Biruni'nin Hindistan hakk›nda çok de¤erli bilgiler veren Hindistan Ta-

rihi adl› kitab› bütün Bat› dillerine çevrilmifl, co¤rafya ve tarih bilinginle-
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ri için vazgeçilmez bir kaynak olmufltur. Hindistan'da bulundu¤u dö-

nemde bir çok Arapça kayna¤› Sanskritçeye, Sankskritçe kimi kitaplar› da

Arapçaya çevirerek ‹slam uygarl›¤› ile Hint uygarl›¤› aras›ndaki ilk kül-

tür köprüsünü kurmufltur.217

BBiirruunnii aayyeettlleerrddeekkii hhiikkmmeettlleerrddeenn yyoollaa çç››kkaarraakk
iilliimm yyaappmm››flfltt››rr

Allah Kuran'daki birçok ayette iman hakikatlerinin önemine dikkat

çekmektedir. Fat›r Suresi'ndeki ayetlerde iman hakikatlerinden örnekler

verilerek flöyle bildirilmektedir:

AAllllaahh''››nn ggöökkyyüüzzüünnddeenn ssuu iinnddiirrddii¤¤iinnii ggöörrmmeeddiinn mmii?? BBööyylleeccee BBiizz oonnuunn--
llaa,, rreennkklleerrii ddee¤¤iiflfliikk oollaann mmeeyyvveelleerr çç››kkaarrdd››kk.. DDaa¤¤llaarrddaann ddaa bbeeyyaazz,, kk››rrmm››--
zz›› rreennkklleerrii ddee¤¤iiflfliikk vvee ssiiyyaahh yyoollllaarr ((kk››lldd››kk)).. ((FFaatt››rr SSuurreessii,, 2288))
‹‹nnssaannllaarrddaann,, hhaayyvvaannllaarrddaann vvee ddaavvaarrllaarrddaann ddaa rreennkklleerrii bbööyyllee ddee¤¤iiflfliikk
oollaannllaarr vvaarrdd››rr.. KKuullllaarr›› iiççiinnddee iissee AAllllaahh''ttaann aannccaakk aalliimm oollaannllaarr ''iiççlleerrii ttiitt--
rreeyyeerreekk--kkoorrkkaarr''.. fifiüüpphheessiizz AAllllaahh,, üüssttüünn vvee ggüüççllüü oollaanndd››rr,, bbaa¤¤››flflllaayyaanndd››rr..
((FFaatt››rr SSuurreessii,, 2277--2288))

Biruni de ayetlerdeki hikmetlerden yola ç›karak bilimsel gerçeklere

ulaflm›flt›r. Örne¤in Dünya'n›n en kuzeyinde Günefl'in aylarca do¤mad›-

¤›n›, do¤du¤u zaman da batmad›¤›n›, "SSoonnuunnddaa GGüünneeflfl''iinn ddoo¤¤dduu¤¤uu yyeerree

kkaaddaarr uullaaflfltt›› vvee oonnuu ((GGüünneeflfl''ii)) kkeennddiilleerrii iiççiinn bbiirr ssiippeerr kk››llmmaadd››¤¤››mm››zz bbiirr kkaa--

vviimm üüzzeerriinnee ddoo¤¤mmaakkttaa iikkeenn bbuulldduu" (Kehf Suresi, 90) ayeti ile aç›klam›fl ve

bir lamban›n önüne Dünya'y› temsil eden bir küre koyup döndürerek

göstermifltir.218

Biruni kitab› için kendisine bir fil yükü alt›n ve mücevher yollayan Sul-

tan Mesud'a hediyesini geri göndererek "Bu kitab› servet için de¤il bilim

için yazd›m," demifltir.219

‹‹bbnn--ii SSiinnaa ((998800--11003377))

Dünyadaki bütün ilim çevreleri taraf›ndan dünyan›n gelmifl geçmifl en

de¤erli alimlerinden biri olarak kabul edilen ‹bn-i Sina'n›n, henüz 18 ya-

fl›ndayken ça¤›n›n bütün ilimlerini ö¤rendi¤i bilinmektedir. T›p flaheseri

olarak kabul edilen ve k›saca el-Kanun olarak tan›nan el-Kanun Fi't-T›b

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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(T›p Kanunu) adl› eseri, fizyoloji, h›fz›ss›hha (sa¤l›k koruma), tedavi ve

farmakoloji (ilaçlarla ilgili bilim dal›) konular›na ayr›lm›flt›r. Befl ciltlik ve

yaklafl›k bir milyon kelimelik büyük bir t›p ansiklopedisi olan bu eser, ge-

rek içeri¤i gerekse haz›rlan›fl tarz› bak›m›ndan, as›rlarca dünya t›p litera-

türüne yol göstermifltir. On üçüncü yüzy›ldan itibaren Avrupa üniversi-

telerinde ders kitab› olarak okutulurken, ça¤›n Fransas›'n›n en meflhur t›p

fakülteleri olan Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin de temel ders

kitab› olmufltur. Kendisinden sonra, yeni t›bb›n do¤ufluna kadar Türkçe,

Arapça, Farsça ve çeflitli Bat› dillerinde yaz›lm›fl eserlere kaynakl›k etmifl-

tir. El-Kanun'da söz edilen t›bbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi

geçerlili¤ini korumaktad›r.

GGüünnüümmüüzz tt››bbbb››nnaa ››flfl››kk ttuuttaann ggöörrüüflfllleerriiyyllee ‹‹bbnn--ii SSiinnaa

Bat› dünyas›nda Avicenna ismiyle tan›nan ‹bn-i Sina, t›p dünyas›nda

ilk defa t›p ve cerrahiyi iki ayr› disiplin olarak ay›rm›flt›r. Ayr›ca cerrahi

tedavinin sa¤l›kl› olarak yürütülmesi için anatominin önemini vurgula-

m›fl ve hayati tehlikenin çok yüksek olmas›ndan dolay› tercih edilmeyen

119944 H a r u n  Y a h y a
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cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vererek, ameliyatlarda kullan›lmak üzere

aletler tavsiye etmifltir.

T›pla ilgili eserleri incelendi¤inde ‹bn-i Sina'n›n günümüz t›p dünyas›

için bile geçerli olan pek çok fikre sahip oldu¤u görülmüfltür. Hatta t›bbi

araflt›rmalar› s›ras›nda baz› hastal›klar›n bulaflmas›nda gözle görünme-

yen birtak›m varl›klar›n etkisi oldu¤unu, yani "mikroplar›n" varl›¤›n› fark

etmifl ve bu bilinmeyen varl›klardan eserlerinde bahsetmifltir. Deri alt›na

i¤neyi ilk yapan, ameliyatlarda narkoz kullan›m›n› ilk uygulayan, mide

ve ba¤›rsak hastal›klar›n› bilimsel anlamda ilk inceleyen, ruhsal durumla-

r›n sindirim sistemi üzerindeki etkilerini ilk saptayan, yüz felcinin neden-

lerini ilk bulan, mide ve ba¤›rsak kurtlar›n› ilk tan›mlayan, solunum sis-

temini ilk tan›mlayan hekim ‹bn-i Sina idi.220

HHeekkiimmlleerriinn ppiirrii

Matematik, astronomi, geometri alanlar›nda genifl araflt›rmalar› olan,

"hekimlerin piri" olarak kabul edilen ‹bn-i Sina, ço¤u fizik, astronomi ve

felsefeyle ilgili olarak 150 civar›nda eser yazm›flt›r. Isaac Newton'dan 500

y›l önce fizik dinami¤inin ilk yasas›n› fiifa ad›ndaki 18 ciltlik ansiklopedi-

sinde aç›klayan ‹bn-i Sina'n›n çal›flmalar›, t›bb›n yan› s›ra matematik, fi-

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›

119955A d n a n  O k t a r
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zik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve musiki konular›n› da içermek-

tedir.221 ‹bn-i Sina, felsefe alan›nda da gerek Do¤u gerekse Bat› filozoflar›-

n› etkilemifltir. Yap›tlar› 12. yüzy›lda Latinceye çevrilmifl ve bunun ard›n-

dan da tüm dünyaya yay›lm›flt›r. ‹bn-i Sina'n›n yazd›klar› yaklafl›k 8 yüz-

y›l boyunca dünya kütüphanelerinin bafl köflelerinde yer alm›flt›r.222

HHaazziinnii ((11110000--11116600))

On ikinci yüzy›lda Türkistan'da yetiflen astronom ve fizikçi Hazini, as›l

olarak yerçekimi ve terazilerle ilgili yapt›¤› çal›flmalarla tan›nmaktad›r.223

Hazini, Newton'dan 500 y›l önce, "her cismi yerkürenin merkezine do¤ru

çeken bir güç oldu¤unu" söylemifltir.224 Roger Bacon'dan yüz y›l önce de,

Dünya'n›n merkezine do¤ru yaklaflt›kça, suyun yo¤unlaflt›¤› fikrini orta-

ya atm›flt›r. S›v›lar›n yo¤unluk ve ›s›s›n› ölçebilmek için aerometreyi kul-

lanan ilk kiflidir.225 Ayr›ca birçok ‹slam flehrinde k›blenin nas›l bulunabi-

lece¤i konusunda çal›flmalar yapm›flt›r. Hazini, ›fl›¤›n k›r›lma prensipleri-

ni de incelemifl ve gökyüzüne temas eden Günefl ›fl›nlar›n›n Dünya'ya

do¤rudan do¤ruya dik olarak de¤il, k›r›larak ulaflt›¤›n› saptam›flt›r.

Hazini, kimyasal maddelerin yo¤unluk ve özgül a¤›rl›klar›n› ölçmek

amac›yla icat etti¤i hassas terazilerle, kimya biliminin geliflmesine de ve-

sile olmufltur. Kitab Mizanu'l Hikme (Bilgelik Ölçüsü) adl› eserinde, su te-

razisini bir ölçü arac› olarak tan›tm›flt›r. ‹cat etti¤i bu teraziye "El-Miza-
nu'lcami" (Toplayan Terazi) ismini vermifltir. Bu terazi ile yapt›¤› yo¤un-

luk ve a¤›rl›k ölçümleri, günümüz teknolojisi kullan›larak yap›lan ölçüm-

lerle oldukça yak›n de¤erlere sahiptir.226 Hazini, Zic-i Sanacari (Y›ld›z Ka-

talo¤u) adl› eserinde, y›ld›zlar ve gezegenlerle ilgili bilgilere ve Selçuklu

Devleti'nin enlem ve boylamlar›na da yer vermifltir. Risale fi'l-Alat' (Alet-

ler Bilgisi) adl› kitapç›¤›nda ise göz-

lem aletlerini konu alm›flt›r. 

119966 H a r u n  Y a h y a
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‹‹bbnn--ii RRüüflfldd ((11112266--11119988))

Bat› dünyas›nda Averroes ismi ile ta-

n›nan Endülüslü felsefe, f›k›h, ma-

tematik ve t›p alimidir. En önem-

li felsefi eseri Tehâfüt-ül Tehâfüt

(Çeliflkilerin Çeliflkileri)'tür.

Aristo'nun düflünce sistemini ‹s-

lam ile kaynaflt›rmaya çal›flm›flt›r.

Bat›da Aristo'nun miras›n›n yeni-

den keflfedilmesi, ‹bn-i Rüfld'ün

eserlerinin 12. yüzy›l bafllar›nda La-

tinceye tercümesi ile bafllam›fl ve

yap›tlar› ça¤lar boyunca Do¤u ve

Bat› düflüncesini etkilemeyi sürdür-

müfltür. Ondan en çok etkilenenler Musevi bilgin ‹bn Meymun, H›risti-

yan düflünür Akinolu Thomas ve Protestan reformcu Martin Luther ol-

mufltur. Kitaplar› on cilt halinde ‹talya'da bas›lm›fl ve hem ‹talya hem de

Fransa üniversitelerinde ders kitab› olarak okutulmufltur.227

‹nsan vücudunu "yyaarraatt››ll››flfl›› iittiibbaarriiyyllee AAllllaahh''››nn oollaa¤¤aannüüssttüü eesseerrii"228 olarak

gören ‹bn-i Rüfld "incelemek üzere vücudun kesilip parçalara ayr›lmas›

inanc› kuvvetlendirir" demifltir.229 Nöroloji ve nörobilim dal›nda, ‹bn-i

Rüfld, Parkinson hastal›¤›n›n varl›¤›n› ve fotoreseptör özelliklerin retina-

ya ait oldu¤unu ortaya koymufltur.230

Fizik alan›nda ise ‹bn-i Rüfld, kuvveti; "maddesel bir varl›¤›n kinetik

durumunu de¤ifltirmede iflin yap›lma h›z›" olarak tan›mlayan ve ölçen ilk

kiflidir. Ayr›ca, "kuvvetin etkisi ve ölçümünün, maddesel olarak dirençli

bir kütlenin kinetik durumundaki de¤ifliklik" oldu¤unu iddia eden ilk ki-

fli de yine ‹bn-i Rüfld'dür.231

BBeeddiiüüzzzzaammaann CCeezzeerrii ((11113366--11220066))

Bat›l› kaynaklar›n "Ça¤›n Doru¤una Ulaflm›fl Müslüman Mühendis" di-

ye tarif etti¤i Cezeri, Do¤u Anadolu'da Diyarbak›r Artuklu Saray›'nda 32

y›l baflmühendislik yapt›. Burada ilmi çal›flmalar yapan Cezeri, ayn› za-

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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manda haberleflme, kontrol, denge kurma ve

ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kuru-

cusudur.232 Zamanla geliflerek bilgisayarlar›n or-

taya ç›kmas›na imkan tan›yan bu bilim dal›, in-

sanlarda ve makinelerde bilgi al›flverifli, kontrolü

ve denge durumunu inceler.233 Cezeri'nin yapt›¤› say›-

s›z icat bugün bile hayret uyand›racak niteliklere sahiptir. 

Cezeri, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, f›skiyeler, kan toplama

kaplar›, flifreli anahtarlar ve robotlar gibi, pratik ve estetik birçok düzeni

tasarlayan ve bunlar›n nas›l gerçeklefltirilece¤ini anlatan "El-Câmi' Bey-
ne'l-‹lm ve'l-'Ameli'n-Nâfi fî S›naâti'l-Hiyel" (Makine Yap›m›nda Yararl›

Bilgiler ve Uygulamalar) adl› kitab›n yazar›d›r. Eserde yer alan bütün fle-

killeri kendisi çizmifl ve renklendirmifltir. 20. asr›n bafl›ndan itibaren Bat›

dünyas›nda büyük ilgiyle karfl›lanan bu eser, 1974 senesinde Al Jazaris
Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices ad›yla Donald R.

Rill taraf›ndan ‹ngilizceye çevrildi. Kitab›n tercümesine bir önsöz yazan

meflhur bilim tarihçisi Prof. White Jr. ise önsözde, birçok keflfin Leonardo

da Vinci ve di¤erlerinden çok önce Cezeri taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirt-

mektedir. Kulland›¤› sibernetik ilmi ile yapt›¤› üstün makinelere benzer

icatlara, Cezeri'nin vefat›ndan ancak 200-350 y›l sonra baflka eserlerde

rastlanmaktad›r.

Cezeri'nin dünyaca ünlü eserinin içeri¤inde otomatik cihazlar, robot

filler, kendi kendine öten tavus kufllar›, otomatik saatler, ele su döken ro-

bot insan ve mühendislikle ilgili birçok aletin yap›l›fl› ve iflleyifli hakk›nda

bilgiler verilmifltir. Kitapta 50 arac›n ayr›nt›l› tasar›m› çizimleriyle birlik-

te verilmifltir. Bu araçlar›n 6's› su saati, 4'ü mumlu saat, 6's› ibrik, 7'si e¤-

lence amaçl› kullan›lan çeflitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullan›lan

otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6's› f›skiye, 4'ü kendinden ses ç›karan araç,

5'i suyu yukar› ç›kartan araç, 2'si kilit, 1'i aç›ölçer, 1'i kay›k su saati ve

Amid kentinin kap›s›d›r. Cezeri, bu araçlar› gelifltirmekle kalmam›fl bu

araçlarda kullan›lan özel parçalar› da çok daha dakik ve hassas hale getir-

mifltir.

119988 H a r u n  Y a h y a
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‹‹bbnn--ii BBaayyttaarr ((11119999--11224488))

Botanik, t›p ve eczac›l›k bilimlerinde önemli bir yere sahip olan ‹bn-i

Baytar, Ortaça¤'›n en büyük botanikçisi ve eczac›s› olarak bilinir. T›p An-

siklopedisi, Tuhaf Filler, Diskorides Aç›mlamas›, ‹laçlar ve Besinler An-

siklopedisi'ni yazm›flt›r. ‹bn-i Baytar hayat› boyunca yapt›¤› yolculuklar-

da flifal› otlarla ilgili derin bir bilgiye sahip olmufltur. Bu bilgileri Baytar-

name olarak da tan›nan ‹laçlar ve Besinler Ansiklopedisi'nde biraraya

toplam›flt›r. Bu eserde 200 tanesi daha önce hiç tan›mlanmam›fl olmak

üzere, di¤er alternatif bitkilerin yerine kullan›labilecek toplam 1400 medi-

kal bitkinin tan›m›n› yapm›flt›r. Tamamen modern metotlarla kaleme al-

d›¤› bu kitab›nda, hangi bitkilerden hangi ilaçlar›n yap›labilece¤ini anla-

tan ‹bni Baytar bunlar› alfabetik olarak da düzenlemifltir. ‹laçlar›n isimle-

rinin Arapça, Grekçe, Farsça ve ‹spanyolcalar›n› da vermifltir.234

Avrupa'n›n Rönesans ça¤lar›nda Avusturyal› do¤ubilimci Zontheimer,

Baytar'›n ‹laçlar ve Besinler Ansiklopedisi kitab›n› Latinceye çevirmifltir.

Bu kitap 19. yüzy›la kadar Bat› üniversitelerinde kaynak olarak kullan›l-

may› sürdürmüfltür. 

NNaassiirruuddddiinn eett--TTuussii ((11220000--11227733))

Mühendislik ve uzay çal›flmalar›na yenilikler getiren, trigonometriyi

ayr› bir bilim dal› haline getirerek gelifltiren büyük bir matematikçidir.

Öklit'in "Prensipler" adl› 13 ciltlik kitab›n›n aç›klamas›n› ve elefltirisini

yapm›flt›r. 

Nasiruddin et-Tusi, baz› mühendislik problemlerini cebir yoluyla, baz›

cebir problemlerini de mühendislik yöntemiyle çözerek matematikte ye-

ni sistemler gelifltirdi. Matematik alan›nda Hareketli Küre, Kürenin Aç›l›-

m› ve Cebir ve Karfl›laflt›rma gibi kitaplar yazd›.235 Tusi'nin, Meraga'da

kurdu¤u gözlemevi k›sa zamanda ‹slam dünyas›n›n en büyük ve en ün-

lü gözlemevlerinden biri olmufltur.236 Zaman içinde de dünya tarihinin en

büyük ve en ünlü gözlem evlerinden biri olarak kabul edilmifltir. 

Tusi, Batlamyus'un Macesti adl› kitab›n› elefltirerek evren için yeni ve

daha basit bir kuram gelifltirmifl, bu çal›flmas›yla da Kopernik'in baflar›la-

r›na zemin haz›rlam›flt›r. Fizik, mühendislik ve uzay çal›flmalar› konusun-

220000 H a r u n  Y a h y a



da yapt›¤› yenilikler, insanl›¤›n bu alanlardaki geliflmesine ›fl›k tutarak

yol göstericilik etmifltir. Onun kuram ve kan›tlar›, günümüzde bile mate-

matik bilginlerinin takdirini toplamaktad›r. Nasiruddin Tusi'nin trigono-

metri ile ilgili kitab›, Bat› dünyas›nda Latince, Frans›zca ve ‹ngilizce gibi

dillere çevrilmifl ve bir çok bilgin, bu kitab› temel alarak yeni teoremler

gelifltirmifltir. 

Amerikal› do¤ubilimci George Sarton, Nasiruddin Tusi hakk›nda flöy-

le demifltir: "Tusi, en büyük Müslüman bilgin ve matematikçilerden biri-

dir."237

EEll--KKaazzvviinnii ((11220033--11228833))

Büyük co¤rafyac› ve yerbilimci Zekeriya bin Muhammed Kazvini on-

befl y›ll›k bir çal›flman›n sonucunda Acaib el-Mahlukat ve Gara'ib el-Mev-
cudat (Acayip Yarat›klar ve Garip Varl›klar) adl› bir kitap haz›rlad›. Bu

kitap Farsça, Türkçe ve Frans›zcaya çevrildi. Kitap iki ana bölümden

meydana geliyordu. Birinci bölümde gökyüzü ve uzayla ilgili bilgiler ve-

riliyor, gök cisimlerinin yer ve zamana göre konumlar› ele al›n›yordu.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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‹kinci bölümde ise yerküreyle ilgili temel bilgiler, yeryüzünün jeolojik ya-

p›s›, mineraller, bitki ve hayvanlar iflleniyordu. Alman araflt›rmac› Carl

Brockelmann'›n "‹slam kültürünün en de¤erli kozmografyas›" dedi¤i

Kazvini'nin kozmografyas›, ‹slam dünyas›nda en çok okunan eserlerden

biriydi. (Kozmografya: Gök biliminin, matematik ve fizi¤in yaln›z temel

kavramlar›ndan yararlanarak en belli bafll› olaylar› ele alan dal›.)

Acaib el-Mahlukat adl› eserin özelli¤i, Allah'›n birli¤i ve yarat›l›fl›n bir-

li¤i üstüne kurulu olmas›d›r. Evren, mutlak gerçek olan Allah'›n tecellisi-

dir. Allah'›n "Ol" emri evrendeki herfleyin bir anda var olmas›n› ve

yarat›lan canl›lar›n kendi aralar›nda karfl›l›kl› bir iliflkiye sahip olmalar›n›

sa¤lam›flt›r. ‹slam'a göre insan Allah'›n yarat›fl›ndaki hikmeti olabildi¤in-

ce iyi bir flekilde anlamakla yükümlüdür. Kazvini, insan›n, Allah'›n hari-

kulade ve hikmetli yarat›fl›n› incelemek, hayretle bunun üstünde düflün-

mek ve kendisi için mümkün olan en üst seviyede bunu anlamak için gay-

ret etmesinin önemli oldu¤unu söylemifltir. Bu flekilde, insan, hem bu

dünya hem de ahiretin güzelliklerini kazanacakt›r.238

220022 H a r u n  Y a h y a
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Kazvini, Do¤u'da ve Bat›'da geçmifl bilginlerin ulaflamad›klar› bir çok

gerçe¤e ulaflmay› baflarm›flt›. Uzay ve co¤rafya dallar›nda u¤raflan bir çok

bilgin 16. ve 17. yüzy›llara kadar bu kitab› ellerinden düflürmemifllerdir.239

Kazvini'nin en son kitab› Ülkelerin ‹zleri ve ‹nsanlar›n Haberleri ise bir

tür insanl›k tarihidir.

‹‹bbnn--ii NNeeffiiss ((11221133--11228888))

13. yüzy›lda bilim ad›na önemli geliflmelere damgas›n› vurmufl olan bir

baflka isim de ‹bn-i Nefis ad›yla tan›nan Alaeddin Ali ebi'l-Hazam el-Ku-

reyfli'dir.240

Mu'cezü'l-Kanun adl› ünlü eserinde ‹bn-i Nefis, pek çok t›bbi aç›klama-

da bulunmufltur. Eserinde özellikle kalbin ve solunum yollar›n›n anato-

misini inceleyerek; akci¤erlerin yap›s›n› ve görevini ayd›nlatm›fl, k›lcal

damarlar›n varl›¤›n› ispat etmifltir.241 Eserin en önemli özelli¤i, ‹bn-i Ne-

fis'in küçük kan dolafl›m›n›, 16. yüzy›ldaki Michel Servetus'tan 3 yüzy›l

önce aynen onun gibi tarif etmesidir. O döneme kadar klasik inanç, ana-

tomide septumun (bir organ›n iki ayr› bölümünü birbirinden ay›ran ay›-

r›c› zar veya duvar) geçirgen oldu¤u yönündedir. Oysa ‹bn-i Nefis, sep-

tumun geçirgen olmad›¤› görüflünü öne sürmüfltür. Nitekim sonraki yüz-

y›llarda septumun geçirgen olmad›¤› gözlemlerle ispatlanm›flt›r.242 ‹bn-i

Nefis, kuflkusuz bu önemli keflfi ile t›p tarihinin en önemli isimlerinden

biri olmufltur. Ayr›ca ‹bn-i Nefis, gözün yap›s› ile görme olay›n› inceleye-

rek bunu modern anlamda aç›kl›¤a kavuflturmufltur. 

‹‹bbnnii BBaattuuttaa ((11330033--11337788))

Büyük bir gezgin olan Batuta gitti¤i yerlerde yaflad›¤› ve gördü¤ü her

fleyi defterine kaydetmifltir. 

Batuta ileri yafllar›nda iki y›l çal›flarak üç k›taya yapt›¤› yolculukta gör-

düklerini yaz›ya dökmüfltür. Onun gezisi ile ö¤renilenler Marco Polo'nun

gezisinden ö¤renilenlerden kat kat fazlad›r. Batuta'n›n ölümünden 500 y›l

sonra do¤ubilimciler onun gezileriyle ilgilenmeye bafllam›fl ve kitab›n›

Latince, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almancaya çevirerek olaylar› yorumla-

m›fllard›r.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›

220033A d n a n  O k t a r
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‹‹bbnnii HHaalldduunn ((11333311--11440066))

‹bni Haldun, sosyoloji (toplumbi-

lim)'in kurucusu olarak kabul edilir. De-

neyimleri ve ö¤rendikleri sayesinde befl

ay gibi k›sa bir sürede yazd›¤› Tarihin

Önemi Hakk›nda Mukaddime adl› eseri

yaln›z toplum biliminin de¤il, tüm sos-

yal bilimlerin temelini atan bir kitap ol-

mufltur. 

Dünyan›n en tan›nm›fl kitaplar›ndan

biri haline gelerek "‹bn Haldun'un Mu-

kaddimesi" olarak an›lm›flt›r. Bu kitapta

insanl›k tarihini etkileyen sosyal gerçek-

ler üzerinde durulur.243 ‹lk gerçek "tarih

filozofu" olarak kabul edilen ‹bni Hal-

dun, tarih felsefesini, ilk olarak, tarihi

olaylara dayand›ran en dikkat çekici

isimlerden biridir.

220044 H a r u n  Y a h y a
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KKaadd››zzaaddee--ii RRuummii ((11333377--11442211))

Matematik, astronomi ve f›k›h alimi olan Kad›zade-i Rumi, Semer-

kand'da Timur Han'›n torunu olan Ulu¤ Bey'in hocal›¤›n› yapt›.244 Ulu¤

Bey de hocas› Kad›zade'ye büyük önem verip, onun için bir medrese ve

rasathane yapt›. Kad›zade-i Rumi, bu rasathanede yapt›¤› gözlemler neti-

cesinde, eski Yunan bilginlerinin elde etti¤i birçok bilginin hatal› oldu¤u-

nu saptad›. Astronomik cetvel ve tablolar›n tekrar düzenlenmesiyle ya-

k›ndan ilgilendi. Bu nedenle Kad›zade'den zaman›n en ciddi ve gerçek as-

tronomu olarak bahsedilir. 

Kad›zade-i Rumi'nin en dikkat çekici çal›flmalar›ndan biri de, sinüs 1'i

hesaplamas›d›r.245

Risale fi ‹stihrac il-Ceyb Derece Vahide (Birinci Dereceden Ç›karma Üs-

tüne Risale), fierh-i Eflkâl üt-Tesis (Eflkâl üt-Tesis Aç›klamas›), Muhtasar

fi'l Hisap (Hesap Özeti) gibi önemli eserleri vard›r. Fethullah fiirvani ve

Ali Kuflçu gibi ünlü bilginler de Kad›zade-i Rumi'nin ö¤rencilerindendir.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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MMaahhmmuutt fifiiirrvvaannii ((11337755--11445500))

Osmanl› t›bb›n›n, ilk hekimlerinden biri kabul edilen fiirvani yaflad›¤›

dönem boyunca 11 tane eser kaleme alm›fl ve tüm eserlerini dönemin dev-

let büyüklerine ithaf etmifltir.246

Fatih Sultan Mehmet'e ithaf edilen son eseri ve eserleri aras›nda en

önemlisi olan Mürflid, Osmanl› t›bb›nda göz hastal›klar›na ait en hacimli

eser olarak bilinmektedir.247

Yazd›¤› bir baflka eser olan Tuhfe-i Muradi ise, içerdi¤i bilgiler nedeni

ile Anadolu'da yaz›lan ilk t›p eserleri listesine al›nm›flt›r. Konu, temelin-

de k›ymetli tafllara dayansa da bu tafllar›n t›pta kullan›m›n›n da anlat›l-

mas›ndan dolay›, tarihçiler taraf›ndan bir t›p kitab› olarak kabul edilmek-

tedir.248

fiirvani'nin eserlerinin 4'ü Arapça, 6's› ise Türkçe olarak kaleme al›n-

m›flt›r. ‹lk devir Osmanl› t›bb›nda bu kadar üretken ikinci bir t›p yazar›

yoktur.249

fifieerraaffeeddddiinn SSaabbuunnccuuoo¤¤lluu ((11338866--11447700))

Eserleriyle Osmanl› döneminde t›p ilminin geliflmesinde katk›da bu-

lunmufltur. Sabuncuo¤lu'nun Türkçe yazd›¤› ilk cerrahi kitab› olan Cerre-
hiyet el- Haniyye, cerrahi müdahaleleri ilk kez minyatürle gösterdi¤i için

t›p tarihinde çok ünlenmifltir.250

Zehravi'nin kitab›n› gelifltererek yazd›¤› Kitabü'l Tasrif'de aletlerin ya-

n› s›ra ameliyatlar›n nas›l yap›ld›¤›n› gösteren temsili resimler vard›r.

‹laçlarla ilgili olan Mücerrebname adl› bir eseri daha vard›r.251

AAkkflfleemmsseeddddiinn ((11338899--11445599))

T›p, astronomi, biyoloji ve matematikte dönemin ünlü bilim adam› ol-

mufltur. T›p ile ilgili Türkçe yazd›¤› Maidet'ül Hayat (Hayat Maddesi) ve

Arapça yazd›¤› Hall-i Müflkilat (Güçlüklerin Halli) ve Risalet-ün Nuriye
(Nur Risalesi) adl› tasavvuf kitaplar› bilinen ünlü eserleridir.252

Maddet-ül-Hayat adl› eserinde, "Hastal›klar›n insanlarda birer birer or-
taya ç›kt›¤›n› sanmak yanl›flt›r. Hastal›klar insandan insana bulaflmak su-

220066 H a r u n  Y a h y a



retiyle geçer. Bu bulaflma gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canl›
tohumlar vas›tas›yla olur." diyerek bundan befl yüz sene önce mikrobun

tarifini yapm›flt›r.253 Pasteur'un teknik aletlerle Akflemsettin'den dört as›r

sonra vard›¤› sonucu, dünyaya ilk defa haber veren Akflemsettin, seratan

(kanser) hastal›¤› ile de u¤raflm›flt›r.

Sultan II. Murat ve II. Mehmet'e yak›nl›¤›yla tan›nan Akflemseddin'in,

yapt›¤› ilaçlarla saray ve çevresinde birçok hastay› iyilefltirdi¤i bilinmek-

tedir. Akflemseddin'in son derece büyük önemi olan, iki büyük t›bbi ese-

ri halen t›p literatüründe önemlerini korumaktad›r.

UUlluu¤¤ BBeeyy ((11339933--11444499))

Özellikle astronomi ve matematik ilimlerinde çal›flmalar yapan Ulu¤

Bey, genç yafl›na ra¤men yaflad›¤› dönemde ilmi çal›flmalara öncelik ver-

mifl ve 1417 y›l›nda astronomi alan›nda çal›flmalar› geniflletmek için med-

rese yapt›rm›flt›r. 

El Kafli (ondal›k kesir düzenini keflfeden Müslüman matematikçi254) ve

Kad›zade-i Rumi gibi döneminin en ünlü bilim adamlar›n› bu medresede

toplayan Ulu¤ Bey, sekiz ondal›k kesre kadar do¤ru olan kesin sinüs ve

kosinüs tablolar› ve küresel trigonometri formülleri konusunda çal›flma-

lar yapm›flt›r.

Bat›l› bilim adamlar›n›n "15. yüzy›l›n en büyük astronomu" olarak ka-

bul ettikleri Ulu¤ Bey, astronomi çal›flmalar›n›n temelini teflkil eden trigo-

nometri ilmi üzerinde genifl çal›flmalar yapm›fl ve büyük eseri Ulu¤ Bey
Zici'ni yazm›flt›r. Batlamyus'un yapt›¤› çal›flmadan beri ilk kapsaml› y›l-

d›z cetveli olan Ulu¤ Bey'in Y›ld›zlar Cetveli
XVII. yüzy›la kadar astronomi çal›flmalar›na

kaynakl›k etmifltir. Bu eserde 1022 y›ld›z›n ad›

ve konumu tespit edilmifltir. John Greaves bu

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›

220077A d n a n  O k t a r
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kitab›n bir k›sm›n› 1648'de Oxford'da basm›flt›r. ‹ki sene sonra Londra'da

birinci bölümü yay›nlanm›fl, daha sonra ikinci bask›s› yap›lm›fl ve 1665 y›-

l›nda Latinceye tercüme edilmifltir. Daha sonra eserin tamam› Frans›zca-

ya tercüme edilmifltir.81 Ayr›ca Semerkant gözlemevindeki incelemeler, o

zamana kadar kesin do¤ru olarak kabul edilen Batlamyus'un hesaplama-

lar›ndaki birtak›m yanl›fllar› da ortaya ç›karm›flt›r.256

Gözlemevindeki gözlemler sonucu elde edilen veriler, Ulu¤ Bey'in ol-

dukça do¤ru bir saptamayla bir y›l›n uzunlu¤unu 365 gün 5 saat 49 daki-

ka 15 saniye olarak hesaplamas›n› sa¤lam›flt›r. Ulu¤ Bey'in ilim dünyas›-

na di¤er katk›lar› ise Günefl'e, Ay'a ve gezegenlere iliflkin elde etti¤i veri-

lerdir.257 Bat› bilim dünyas›, Ulu¤ Bey'e XV. As›r Astronomu unvan›n› la-

y›k görürken, Milletleraras› Astronomi Derne¤i de Ay yüzeyindeki bir

kratere onun ad›n› vermifltir.258

220088 H a r u n  Y a h y a
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AAllii KKuuflflççuu ((11440033--11447744))

Türk-‹slam Dünyas› astronomi ve matematik alimleri aras›nda, ortaya

koydu¤u eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuflçu, astronominin önde

gelen bilginlerinden olarak kabul edilir. Özellikle bu iki alanda ça¤›n›n s›-

n›rlar›n› aflacak kadar önemli e¤itim ve ö¤retim çal›flmalar›nda bulun-

mufltur.

Fatih Külliyesi'nde bir Günefl saati yapan Ali Kuflçu, ‹stanbul'un enlem

ve boylam derecesini belirlemifltir.259 Ay'›n ilk haritas›n› ç›karan Kufl-

çu'nun ad› bugün Ay'›n bir bölgesine verilmifltir.

Ali Kuflçu'nun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil

Heye (Astronomi Risalesi)'dir.260 Matematik ve astronomi alan›nda büyük

bir ç›¤›r açan bu eserde gök cisimlerinin Dünyam›zdan uzakl›klar›na ka-

dar tüm bilimsel detaylar bulunmaktad›r. Farsça yaz›lm›fl daha sonra

Arapçaya çevrilmifl, Bat› ilminin Türkiye'ye girmesinden sonra bile astro-

nomi alan›nda tercih edilen bir kitap olmufltur.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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Matematik alan›ndaki büyük eseri Risale-i Hisap (Aritmetik Risale-

si)'dir. Ayr›ca ça¤›n›n en ileri matematik bilgilerini içeren fierhi Zic-i Ulu¤

Bey (Ulu¤ Bey'in Y›ld›z Katalo¤u) adl› esere katk›lar›yla ün yapm›flt›r.261

Risaletül-Fethiye adl› eseri ise 19. yüzy›lda, ‹stanbul Mühendishane-

si'nde (‹stanbul Teknik Üniversitesi) ders kitab› olarak okutulmufltur. Bu

eserde, gök cisimlerinin yere olan uzakl›¤›na yer vermifl; ayr›ca Dünya

haritas›n› da kitab›n›n sonuna eklemifltir. Burada yerkürenin eksenindeki

e¤ikli¤i 230 30' 17" olarak belirlemifltir. Bu, günümüz modern astronomi

verilerine (230 27') oldukça yak›n bir de¤erdir.

MMoollllaa LLüüttffii ((??--11449955))

XV. yüzy›l›n meflhur matematikçilerden Molla Lütfi, Taz'ifü'l-Mezbah

(Sunak Tafl›n›n ‹ki Kat›n›n Bulunmas› Hakk›nda) adl› kitab›nda kare ve

küp tarifleri, çizgilerin ve yüzeylerin çarp›m› ve iki kat yap›lmas› gibi

geometri konularn›› ele alm›fl ve meflhur Delos problemini incelemifltir.262

MMuukkbbiillzzaaddee MMüümmiinn ((XXVV.. yyüüzzyy››ll))

Osmanl› dönemindeki önemli ilim adamlar›ndan biri de II. Murat dö-

neminde yetiflmifl ve iki önemli eser b›rakm›fl olan Mukbilzade Mü-

min'dir. Mümin, göz hastal›klar› konusuna özel ilgi göstermifl olan fiirva-

ni ile birlikte ilk Osmanl› hekimlerindendir.

Yazar›n ilk eseri padiflaha ithaf edilmifl olan Zahire-i Muradiye'dir.

‹kinci eseri Miftahü'n-nur ve Hazainü's-sürur da ayn› flekilde padiflaha it-

haf edilmifl önemli bir t›p kitab›d›r. Kitapta teflhis ve sa¤l›k bilgisinden ge-

nel olarak bahsedildikten sonra, göz hastal›klar›na dair ayr›nt›lar anlat›l-

maktad›r.263 Bu önemli eserde, bafl ve kafatas› yap›s› ve hastal›klar›, göz

hastal›klar›, göz kapa¤› rahats›zl›klar›, konjoktiva ve kornea hastal›klar›

detayl› olarak tarif edilmekte, hastal›klara karfl› önlemler ve çözümler an-

lat›lmaktad›r.264

Osmanl›larda bütün Darüflflifa vak›flar›ndaki hekim listelerinde Muk-

bilzade Mümin'in isminin mutlaka bulunmas› dönemin son derece önem-

221100 H a r u n  Y a h y a



li bir hekimi oldu¤unu kan›tlamakta, ayn› zamanda o dönemde göz has-

tal›klar›na verilen önemi de yans›tmaktad›r.

MMiirriimm ÇÇeelleebbii ((??--11552255))

Mirim Çelebi, as›l ad› Mahmud bin Mehmed olan, 16. yüzy›l Osmanl›

Türkiyesi'nin en ileri gelen astronom ve matematikçilerindendir. ‹stan-

bul'da do¤mufl, medreselerde okumufl ve Beyaz›d'›n flehzadeli¤i zama-

n›nda hocal›k yapm›fl ve önemli makamlarda görev alm›flt›r. Ali Kufl-

çu'dan sonra Osmanl› döneminde geometrinin ilerlemesi için en çok çal›-

flan kifli Mirim Çelebi olmufltur. Matemati¤e ve astromoniye dair birçok

eser yazm›fl, fiifa'el-Eskam ve Dev'el-Alam ve Kitab el- Ta'alim fi't-t›bb
isimli iki Arapça eseri Osmanl› t›bb›n›n geliflmesinde önemli bir yeri ol-

mufltur. 

Kad›zade ve Ali Kuflçu'nun torunu olan Çelebi'nin en önemli eserlerin-

den biri Ulu¤ Bey'in Zic'ine Farsça olarak Düstürü'l-amel ve Tashihü'l-
cedvel (‹fllemin ‹lkesi ve Tablonun Düzeltilmesi) ad›nda yazd›¤› bir flerh-

dir (aç›klama).265 Yazar eserde konular› çok çeflitli flekillerde anlatm›fl, ör-

ne¤in 1 derecelik yay›n sinüsünü hesaplamak için çok anlafl›l›r biçimde 5

ayr› çözüm yolu göstermifltir.

Matematik ve astronomi ile ilgili birçok risalesi bulunmaktad›r. Mirim

Çelebi, Osmanl› ülkesinde astronomi ve matematik ilimlerinin ilerlemesi

için en çok çal›flan Müslüman bilim insanlar›ndand›r.

SSeeyyddii AAllii bbiinn HHüüsseeyyiinn ((11449988--11556633))

Seydi Ali Reis olarak da an›lan Seydi Ali bin Hüseyin, birçok deniz se-

ferine, özellikle savafllara kat›lm›fl, sonra da Barbaros Hayrettin Pafla'n›n

hizmetinde çal›flm›fl, astronomi konusunda uzman, büyük bir denizci-

dir.266

Seydi Ali Reis'in deniz astronomisi ve co¤rafyay› gerçekten çok iyi bi-

len bir bilgin oldu¤unu gösteren en önemli eseri Kitâbü'l-Muhit'tir. Eserin

içinde, yön bulma, zaman hesab›, takvim, Günefl ve Ay zamanlamalar›,

pusula bölümleri, çeflitli adalar›n ve meflhur limanlar›n kutup y›ld›z›na

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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yükseltileri, astronomiye ait baz› bilgiler, rüzgarlar, ulafl›m yollar›, büyük

f›rt›nalar ve bunlara karfl› al›nacak tedbirler gibi önemli konular yer al-

maktad›r. Konulardan da anlafl›ld›¤› kadar›yla Muhit, son derece ilmi ve

önemli bir eserdir.267

Seydi Ali Reis, ayn› zamanda Ali Kuflçu'nun ünlü eseri Fethiye'sini Hu-

lasatu'l-Hey'e ad›yla çevirmifl ve eklemeler de yapm›flt›r. Gökleri sayar-

ken astronomi terimleri katm›fl, alemin merkezinin yerin merkezi oldu¤u-

nu ve a¤›r cisimlerin yerin merkezine do¤ru düfltüklerini ilave etmifltir.268

Yazar, bir di¤er eseri Mir'at-i Kainat'da ise Günefl'in yükseltisi ve y›l-

d›zlar›n yerleri, k›blenin ve ö¤le vaktinin belirtilmesi, daire çemberleri-

nin, sinüs, kirifl ve tanjantlar›n bulunmas› ve karfl› tarafa geçilemeyen bir

nehrin geniflli¤ini ölçmek usulü gibi konularda bilgi vermektedir. Konu-

sunda çok önemli bilgiler vermifl ve geride çok de¤erli eserler b›rakm›fl

üstün bir denizci ve astronomdur.269

TTaakkiiyyüüddddiinn ((11552211--11558855))

16. yüzy›l›n en önemli astronomlar›ndan biridir. Devletten görev al-

mak üzere Kahire'den ‹stanbul'a gelmifl, matematik bilimindeki ustal›¤›

nedeniyle Sultan'a tan›t›lm›fl ve onun yüksek yard›mlar›yla rasathane ha-

z›rlanm›flt›r.270 ‹stanbul rasathanesini kuran Takiyüddin, gökcisimleri ile

ilgili ölçüm yapmak için kulland›¤› belli bafll› dokuz alet infla etmifl ve

bunlar XVI. yüzy›l›n en mükemmel gözlem araçlar› olmufltur. Bu araçlar-

dan biri olan "libne" y›ld›zlar›n meridyen geçifllerini gözlemekte kullan›-

lan bir duvar kadran›d›r. Bu aletle o dönemde gökcisimlerinin ekvatoral

koordinatlar›n›n saptanmas› mümkün olmufltur. 

Takiyüddin'in en önemli eseri Sidretü'l-Münteha'd›r. Bu eserde Günefl

parametreleri üç gözlem noktas› yöntemi uygulanarak hesaplanm›flt›r.

Takiyüddin, Tycho Brahe ve Kopernik d›fl›nda dünyada bu yöntemi kul-

lanan üçüncü kiflidir. Benzer sonuçlara ulaflmalar›na ra¤men, Takiyüd-

din'in Günefl parametreleri konusunda yapt›¤› hesaplamalar 16. yüzy›l-

daki en do¤ru hesaplamalar olarak tarihe geçmifltir.

Takiyüddin, eserlerinde "saatlerden" bir astronomik araç gibi bahset-

mifltir.271 Bu saatlerin en önemli özelli¤i dakik olarak, dakika ve saniyeyi
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verebilmesidir. Avrupa'da dakika ve saniye bulunan bir saatin yap›lma

tarihi ile Takiyüddin'in bu mekanizmadan bahsetmesi ayn› döneme rast-

lar.

Takiyüddin, Haridetü'd-Dürer ve Feridetü'l-Fikr (‹nciler Toplulu¤u ve

Görüfllerin ‹ncisi) adl› küçük bir zic'inde ondal›k kesirleri kullanm›fl ve bu

konu hakk›nda bilgi vermifltir. Bir baflka deyiflle, ondal›k kesirler Avru-

pa'da tan›nmas›ndan çok daha önce, Takiyüddin taraf›ndan sadece tan›-

t›lmam›fl, kullan›lm›flt›r da.272 Takiyüddin'in optik alan›ndaki çal›flmalar›

da optik biliminin temel bilgileri olmufltur. Optik biliminde elde etti¤i

yüksek düzey 17. yüzy›la kadar Bat›da güncelli¤ini koruyan temel tart›fl-

malara paralel olmufltur.273 Bütün bunlara bakarak, Takiyüddin'in, dün-

yada "ilk"leri gerçeklefltiren bilginlerden biri oldu¤u aç›kça görülmekte-

dir.

‹ m a n  E d e n  B i l i m  A d a m l a r ›
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KKaattiipp ÇÇeelleebbii ((11660099--11665577)) 

‹stanbullu Katip Çelebi, bir yandan bilimle u¤rafl›rken, bir yandan da

devlet büyüklerinin çocuklar›na özel ders vermifltir. Arapça, Farsça, La-

tince bilen Katip Çelebi'nin eserleri, birçok yabanc› dile çevrilmifltir. En

önemli eseri olan Keflfüz-Zünun, 10.000 ‹slam yazar›n›n 14.500 eserini bi-

rer birer sayan ve içindekileri aç›klayan bir bibliyografya sözlüktür. Türk-

çe yaz›lm›fl co¤rafya kitaplar›n›n en önemlisi olan Cihannüma; çok de¤er-

li bir Osmanl› tarihi kitab› olan Fezleke; Türk-Osmanl› denizcilik tarihini

anlatan Tuhfetül-Kibar ve dünya tarihini anlatan Takvimüt-Tevarih çok

ünlü eserlerinden bafll›calar›d›r.274

Co¤rafya ve astronomi alan›ndaki Cihannüma adl› eserinde, Dünya

üzerindeki 5 k›tay› 6'ya bölmüfl ve hepsi hakk›nda genel bilgiler vermifl-

tir. (Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya ve Kutup bölgeleri).

Eserde yeryüzünün yuvarlakl›¤›n› ispat için çeflitli deliller verilmifl ve Ja-

ponya'dan Erzurum'a kadar mevcut olan bütün bitkiler ve hayvanlar ta-

n›t›lm›flt›r. Cihannüma ayn› zamanda Osmanl›lar›n üç k›tadaki hakimiye-

ti, flehir ve kasabalar› hakk›nda hiçbir yerde bulunmayan de¤erli bilgileri

de ihtiva eden ilk ve yegane sistematik co¤rafya kitab›d›r.275

HHaazzeerrffaann AAhhmmeett ÇÇeelleebbii ((XXVVIIII.. YYüüzzyy››ll))

Kufllar›n uçuflunu in-

celeyerek tarihi uçuflun-

dan önce haz›rlad›¤› ka-

natlar›n›n dayan›kl›l›k

derecesini ölçmek için,

Galata kulesinden ken-

disini bofllu¤a b›raka-

rak, kanatlar›n› hareket

ettiren Ahmet Çelebi,

bo¤az› aflm›fl ve Üskü-

dar semtine inmifltir.

Kendi gelifltirdi¤i takma

kanatlar›yla uçmay› ba-
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flaran ilk insanlardan biri olmas› ve genifl bilgisinden ötürü halk aras›nda

"1.000 bilim" anlam›na "Hazerfan" lakab›yla an›lm›flt›r. 

Hazerfan Ahmet Çelebi, bugünkü hava tafl›tlar›n›n ilkel fleklini gerçek-

lefltirmifl ve Türk havac›l›k tarihinin önemli simalar›ndan olmufltur.276

SSoonnuuçç

Bölüm boyunca bilimsel alanda yapt›klar› birbirinden de¤erli çal›flma-

lar› ele ald›¤›m›z Müslüman bilim adamlar›n›n ortak noktas›, Yüce

Rabbimiz'in sonsuz ilminin delillerini inceleyip O'nun kudretini daha da

iyi kavrayabilmeye verdikleri önemdir. Sadece bir k›sm›na yer verebildi-

¤imiz bu bilim adamlar›, yaln›zca bilimsel çal›flma yapmakla kalmam›fl,

evrendeki detaylar› gördükçe Allah korkular›n› art›rmak ve insanlara

Allah'›n mutlak varl›¤›n› tan›tmak için çal›flmalar›n› büyük bir flevkle de-

vam ettirmifllerdir. ‹lmin bu Müslüman öncüleri, Yüce Rabbimiz'in yarat-

t›¤› muhteflem mekanizmalar› gözler önüne sererken, ayn› zamanda ta-

biat› ilahlaflt›ran (Allah’› tenzih ederiz) bat›l dinleri de yok etme amac›n›

gütmüfllerdir. Kuran ayetlerinde yer alan bilgileri incelemifl, bunlar›n s›r-

lar›n› keflfetmek amac›yla bilimi do¤ru bir flekilde kullanm›fllard›r. Ku-

ran'›n bilime yol göstermesini örnek al›p, bu araflt›rmalardan ortaya ç›kan

bilimsel bulgular› tüm insanlar›n hizmetine sunmufllard›r. Müslüman bi-

lim adamlar›n›n bu öncülü¤ü, günümüzde tüm Müslümanlar taraf›ndan

da örnek al›nmal›d›r. Bu, Rabbimiz'in yarat›fl delillerini tüm insanlar›n

yayg›n flekilde bilmesine ve Allah'›n izniyle din ahlak›n›n yayg›nlaflma-

s›nda olumlu gelifl-

melerin yaflanmas›na

vesile olacakt›r.
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MMüüssllüümmaann bbiilliimm
aaddaammllaarr››nn››nn oorr--

ttaakk öözzeellllii¤¤ii,, AAllllaahh''››nn
yyaarraatttt››kkllaarr››nn›› iinnccee--
lleeyyiipp OO''nnuunn ssoonnssuuzz
ggüüccüünnüü,, kkuuddrreettiinnii
vvee iillmmiinnii iinnssaannllaarraa
ggöösstteerrmmeeyyii hheeddeeff
eeddiinnmmeelleerriiddiirr.. 
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Tüm dünyada Allah'a iman eden birçok bilim adam› vard›r. Afla¤›da,

isimlerini verdi¤imiz, günümüz baflar›l› bilim adamlar›n›n tümü canl›la-

r›n tesadüflerle olufltuklar›n› reddetmekte ve tüm evreni Allah'›n

mükemmel flekliyle bir anda yoktan yaratt›¤›na inanmaktad›rlar.
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SONUÇ
in, insanlara evrenin ve canl›l›¤›n varoluflu ile ilgili en

do¤ru bilgiyi veren ana kaynakt›r. Ancak "din" dedi¤i-

mizde esas olarak al›nmas› gereken kaynak "Kuran" ve

Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetidir. Çünkü di¤er

hak dinlere ait kutsal kitaplar zaman içinde tahrif edilmifllerdir. 

Ancak Kuran tamamen Allah'›n sözüdür ve içinde hiçbir çeliflki bu-

lunmamaktad›r. O, Allah'›n kullar›na yol gösterici olarak indirdi¤i Ki-

tab›'d›r. Allah pek çok ayette Kuran'›n hak kitap oldu¤unu ve Kuran'›

korudu¤unu bildirmektedir. Rabbimiz Hicr Suresi'nde flöyle buyur-

maktad›r:

""HHiiçç flflüüpphheessiizz,, zziikkrrii ((KKuurraann''››)) BBiizz iinnddiirrddiikk BBiizz;; oonnuunn kkoorruuyyuuccuullaarr›› ddaa
ggeerrççeekktteenn BBiizziizz.."" ((HHiiccrr SSuurreessii,, 99)) 

Bu yüzden bilim, Kuran'›n gösterdi¤i yolda, onun yönlendirmesiyle

hareket ederse, Allah'›n emretti¤i yola uydu¤u için son derece h›zl› ilerle-

yebilir. Kuran’›n gösterdi¤i yolun aksi izlendi¤inde ise bilim adamlar›n›n,

hem zaman›, hem de maddi imkanlar› israf olmakta, bilimin ilerleme h›z›

kesilmektedir.

Her konuda oldu¤u gibi bilimsel alanda da uyulmas› gereken do¤ru

yol, Allah'›n Kuran'da buyurdu¤u "yol"dur. Allah'›n bildirdi¤i gibi ""fifiüüpp--

hheessiizz,, bbuu KKuurr''aann,, eenn ddoo¤¤rruu yyoollaa iilleettiirr......"" (‹sra Suresi, 9)

DD

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

(Bakara Suresi, 32)
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