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KUR‟AN
GiriĢ
Boğaziçi Üniversitesi‟nde doktora yapan bir Türk öğrencisini
Hıristiyan yapmak için fırsat kollayan ve kendisini sık sık rahatsız eden bir
Hıristiyan misyonerine adı geçen o Türk öğrenci, en sonunda:
“Ben dinimden memnunum! Neden Hıristiyan olayım? Hıristiyanlığın
ne özelliği var ki? Meselâ İncil‟de Big Bang var mı?” diyerek çıkıĢır.
Ġncilin bilimle hiç iliĢkisi olmadığını bilenler bilir? Nerde kaldı ki Big
Bang‟le iliĢkisi olsun!
Misyoner, İncilin sâdece bir takım âyin ve merâsimlerden meydana
geldiğini, bilimle hiç ilişkisinin olmadığını bildiği için, öğrencinin “İncil‟de
Big Bang var mı?” sorusuna “Hayır yok!” diye cevap verir.
O zaman öğrenci, “Ben dinimden memnunum! Meselâ benim dinimin
kitabı olan Kur‟an‟da Big Bang dahî var.” der.
ġimdi düĢününüz!
Bu Türk öğrencisi, Kur‟an‟dan habersiz olsaydı, bu cevâbı
verebilecek miydi? Elbette hayır! O zaman ya aĢağılık duygusu içinde teklifi
kabul edecek ya da ya da gerçeklerden habersiz, baĢı eğik bir Ģekilde, sessiz
kalacaktı. „Haluk‟un papaz oluĢu böyle olmamıĢ mıdır? O, kendi Kültürü
konusundaki bilgisizliğin kurbanıdır.
Gerçekte din ile bilim arasındaki iliĢki, aslında, Ġslâm Kültürü‟nde
perçinlenmiĢtir. Bunun içindir ki, günümüzdeki „bilim, teknoloj ve sanâtın‟
gerçek karĢılığı, Kur‟an‟daki „hikmet kavramı‟ı içindedir.

Adı geçen öğrenci bu gün PAÜ-Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği‟nde prof.
öğretim üyesidir.
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“Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi nefislerinde delillerimizi
göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak olduğu açıkça belli olsun.”1 âyeti, Asr-ı
Saâdet‟ten günümüze kadar geçen süre içinde insanın ruh ve sağlık bilgileri
ve de bilim ve teknoloji alanlarına âit gelişmeler için, 14 asırlık bir zamânın
geçmesi gerektiğini îmâ etmektedir.
İşte bugün bilimin gelişmesine ilişkin bir şekilde ortaya çıkan
sonuçlara paralel olarak Kur‟an gerçekliğini de gittikçe daha yakından
izliyoruz.
Çoğu kimseler yukarıdaki âyetten, Kur‟an‟daki sırların zamanla
anlaşılacağı şeklinde bir mâna çıkarmakta ve bu yüzden zaman zaman
bilimin çeĢitli alanlarında bulunan sonuçların Kur‟an‟la ters düĢmemesinden
esinlenerek, bu geliĢmelere, “Kur‟an Mûcizesi” adını vermekte ve diğer
bâzıları da aynı gerçeği, “Dünyâ yaşlandıkça Kur‟an gençleşmektedir.” sözü
ile dile getirmektedirler.
Hukuk ve siyâsete âit esasları ve kânunları öğrenmek isteyen bir
insan, nasıl sırf anayasa kitabının okunulmasıyla yetinilemeyeceğini fakat
okunan ve öğrenilen bütün kânunların anayasa kitapçığı içindeki esaslara ters
düĢmeyeceğinin bilinmesi gibi, Kur‟an‟ın yukarıdaki âyetlerinden de, hiçbir
zaman, “Kimyâ, Fizik, Matematik, Astronomi, Biyoloji ya da Sosyoloji gibi
herhangi bir bilimi öğrenmek için sırf Kur‟an çalışılmalı, ona sarılmalı…”
Ģeklinde bir anlamın aslâ çıkarılmayacağı fakat bütün bu bilimlerin
Kur‟an‟daki esaslarla ters düşmeyeceği anlaşılmalıdır.
Atatürk dahî:
“… İnsanlara feyz rûhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel
dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakîkate uymamış olsaydı, bununla
diğer îlâhî ve tabiî kânunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi2.”
demekle aslında Kur‟an‟ın, anayasa örneğinde olduğu gibi, çağlara hitâbeden
ilâhi bir kitap olduğunu vurgulamıĢ bulunmaktadır.

Fussilet Sûresi, âyet 53.
http://www.turkmeclisi.org/?Sayfa=Temel-Bilgiler&Git=Bilgi-Goster&Baslik=ataturk-un-zaganospasa-camii-nde-okudugu-hutbe&Bil=823
1
2
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Kur‟an ve Bilim
Konuya Ġlhan Esen‟in dizeleriyle girelim:
Ömrümüzün her anında,
Nice sırlı hâl gizlidir.
Libâsın süslü yeninde,
Kırık, sağlam, kol gizlidir.
Gören göz kalınca nâçar,
Gönül perdeleri geçer,
Gübrelikte çiçek açar,
O çiçekte bal gizlidir.
Can cânandan, ayrı kalsa,
Araya engeller dolsa,
Gözden ırak bile olsa,
Kalpten kalbe yol gizlidir.
Adımlar dağları aĢar,
Karınca dünyâyı deĢer,
Rahmet damla damla düĢer,
Damlalarda sel gizlidir.
Umman çırpınır sînede,
Madde kaybolur mânada,
Toprağa düĢen tânede,
Ağaç gizli, dal gizlidir.
Çabuk karar verip seçme,
DüĢünmeden kesip biçme,
Dikenleri görüp kaçma,
Arasında gül gizlidir.
Bir güzel söz, derde ilâç,
Ġnsan birbirine muhtaç,
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Lokmamızda kimbilir kaç,
Öpülesi el gizlidir.
Ġyi, kötü elimizde,
Acı, tatlı dilimizde,
Cehennem‟e yolumuzda,
Hakkı geçen kul gizlidir.
Gerçekten Kur‟an‟daki bütün âyetleri ve bugünkü bilim alanındaki
bütün geliĢmeleri, bir arada düşündüğümüzde, Kur‟an gerçeğini görmemek
mümkün değildir.
Bilimin baĢ döndürücü hızıyla sürdüğü, eskiden asırlara yayılan,
buluĢların günümüzde kısa süreler içinde eskidiği, her gün hayâtı daha da
kolaylaştıran yeniliklerin ortaya çıktığı, bir düğmeye basmakla dünyâdaki
bütün bilgileri önünüzdeki ekrana getiren bir teknolojiye sâhip olduğumuz Ģu
asrımızda, her gün yeni yeni yaratılış hârikaları ile karşı karşıya
bulunmaktayız.
Nasıl Kur‟an her cihetten sonsuz bir mâna ve hikmet evreni gibi
düĢünülüyor, hangi mânanın ardına düştüğünüzde, çeĢitli deryâlara açılan
mâna nehirleriyle karĢılaĢıyor, asırlar geçtikçe, ulaĢılan bâzı sonuçların
gerçeklikleri, bilimdeki gelişmelerle ortaya çıkıyorsa da, buna rağmen,
“eşref-i mahlûkat-yaratılmışların en şereflisi” olarak sunulan Ģu insanoğlu
hâlâ baĢka bir muammâ olarak karĢımızda bulunuyor.
Bir kere en basitinden, herkesin bildiği bir santimetre karelik parmak
uçlarındaki desenleri bir düĢününüz! Bu desenin bugün dünyâdaki 6-7 milyar
insanda farklı farklı olması, hiç birinin bir diğerine benzememesi ne
demektir? Bunun sırrının, “Evet bizim, onun parmak uçlarını bile
düzenlemeye gücümüz yeter.” âyeti içinde olduğunu da biliniz3!
Firavun‟un üç bin yıllık cesedi de Kur‟an mûcizelerindendir4
Evet!
Kıyâme Sûresi, âyet 4: “Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.”
Temiz, M., Âyetlerin ve Ġslâm Verilerinin Gerçekliği , ÇürümemiĢ Üç Bin Yıllık Ceset, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERĠN%20VE%20ĠSLÂM%20VERĠLERĠNĠN%20GERÇEKLĠĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERĠN%20VE%20ĠSLÂM%20VERĠLERĠNĠN%20GERÇEKLĠĞĠ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 5.05.2013.
3
4

5
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

DüĢünenler için bu çok büyük bir Ģey, büyük bir muammâ, büyük bir
mûcize demektir.
Diğer bir örnek olarak, gözle görülmeyen, ancak mikrometre ve
nanometre seviyelerindeki boyutlarının âletlerle ölçülebildiği insanın DNA
zincirindeki bilgileri on-on beĢ bin sayfalık ansiklopedilerin dâhî almadığı
bilinmekte, onun vücûdundaki küçücük organizmalar arasındaki haberleĢme
seyrinde olduğu gibi, çeşitli fonksiyonlarının mükemmelliği ve üstünlüğü
akıllara durgunluk vermektedir.
Ġnsan ruh yapısı ise, ayrı bir muammâ deryâsıdır.
Asırlar geçtikçe bilimin bunlara açıklama getirebileceği süreç,
Kur‟an‟daki derin mânalar düşünüldüğünde, Kıyâmet‟e kadar devam
edecektir. BaĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, “Biz onlara hem ufuklarda
ve hem de onların kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur‟an‟ın
hak olduğu açıkça belli olsun.”5 âyeti, Kur‟andaki mânalara paralel olarak
madde ve mâna alanındaki geliĢmelerin hayâtımıza sunduğu teknolojik
imkânlar ve insanın keĢfindeki geliĢme ve ilerlemeler, hikmet sürecinin ister
istemez Kıyâmet‟e kadar devam edeceğinin ve onun „Allah Kelâmı‟, yâni
Allah‟ın Sözü, olduğunun iĢâretlerini veriyor. Meselâ bilimdeki
Nanoteknoloji de, bu süreç içinde, küçücük bir geliĢmeyi meydana getiren,
bir hikmet konusudur. Küçük olsa bile bu Ģu anda, sonuçları açısından,
insanlık için çok hayâtîdir. Fırsatlarda tembellik etmemelidir! Tembelliğin
Allâhü Teâlâ‟nın en sevmedikleri arasında olduğunu da bilmemiz gerekiyor!
Kur'an ve Yurdumuz'daki Kur'an Eğitimi
Kültürümüz'ün ana kaynağı Kur'an olmasına rağmen Yurdumuz'da
insanlarımız, Kur'an Eğitimi'nden yıllarca uzak tutulmuştur.
Memleketimizde öyle zamanlar olmuĢtur ki Ġslâm, Kur'an veyâ
Peygamber'den bahsedenler, sürek avına mâruz bırakılmışlar6, binlerce insan
Fussilet Sûresi, âyet 53.
Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar), BESMELE,
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟, Îman ve Güven Duygusunun Rûhu,„Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? diyeceğiz?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Müminleri%20Ümitsizlikten%20Koruyan%20Ġlâhî%20Söz%20(Anahtar)%
5
6
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hapishânelere tıkılmıĢlar, görülmedik zulümlere uğramışlar veyâ
asılmıĢlardır. Öyle ki her tarafta, mâneviyatsız bir nesil yetiştirme uğruna™,
bir korku ve terör estirilmiĢtir.

Acabâ, heykel yapmada ya da kokteyl veyâ dans salonlarında hacanan paralar,
yoksa bu satılan câmilerin paraları mıdır?

20BESMELE%20„Bismillâhirrahmânirrahîm‟%20Îman%20ve%20Güven%20Duygusunun%20Rûhu,%20„Tanr
ı‟%20mı%20„Allah‟%20mı%20Diyeceğiz.htm, En Son EriĢim Târihi: 6.01.2013.
™
SERDAROĞLU, H, Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
18.04.2012.
“Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyâtı arasında dinden bahis bâzı yazı, mütalâa, imâ ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek târihî, gerek temsilî ve gerek mütalaa kâbilinden olan
her türlü makâle ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevekki edilmesi ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün
zarfinda nihâyetlendirilmesi...” (T. C. BaĢvekâlet, Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dâiresi, 1945).
“Biz her ne şekil ve sûrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz.” (T. C. Dâhiliye
Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü, sayı 658 ve 17 Mayıs 1942).
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Gerçekten bunda biraz da muvaffak olmuĢlardır. Bugün en azından
akıl ve mantığı sollayan zorlama fikirleri normal imiş gibi gören,
Kültürümüzü inkâr eden acâyip bir nesil ortaya çıkmıĢtır.
Öyle ki bunlar, kendilerine aydın (!) diyerek, Taksim Meydanı ile
Kâbe‟yi karĢılaĢtırma hatâsına bile düĢebiliyorlar. Bunlara ilk zamanlar
“yarım aydınlarımız” demiştim7. Ama bu gün Ģu sonuca varmıĢ bulunuyorım
ki bunların büyük bir kısmı, yarımdam da daha berbatlarmış... Bunları
geleceğimiz açısından endiĢeyle karĢılıyorum, doğrusu! Bu türler çoğu kere,
“sorumsuzca işkembeden atmayı” da, çok iyi bikmektedirler. Bu nedenle, bu
gibilerin, şimdilik en iyimser olarak en azından, ĢaĢırtıcı bir sorumsuzluk
içinde olduklarını görüyorum. Bununla berâber, „Bekâra kadın boşamak
kolay gelir.‟ atasözünü düĢünerek, akılları başlarına geldiğinde ya da ileride
sorumluluk yüklendiklerinde, belki daha tutarlı olurlar ümidiyle, kendimi,
yine de iyi niyete odaklayıp, gelecek endiĢesinden kurtarmaya çalıĢıyorum.
Osman Yüksel Serdengeçti‟nin Enteresan Savunması
Daha sonraları, özellikle 1950'lerden sonra bu zulüm terörü biraz
gevşemiş olmasına rağmen, tesiri uzun zaman devam etmiĢtir. Ġnsanlar, Allah
(CC) demekten, Ahmet, Mehmet, Muhammet gibi din kaynaklı isimlerini
söylemekten çekinir hâle gelmiĢlerdir.
Din düĢmanlığı yapanlara göre ise, Allah (CC) kelimesini telaffuz
etmek suç sayılmıştır. Mecbur kalındığı zaman Allah (CC) yerine, “tanrı”
gibi, kelimeler kullanılır olmuĢtur8.

Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf
, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/Yayımlanacakeserler.htm

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.

Bu münâsebetle, çocukluğum yıllarında dinî toplantılar yapanların ve takke ve tespih ya da eifbâ gibi,
dini hatırlatan eĢyalarla 141. maddeden yakalanları savunmak için mahkememe mahkememe dolaĢan Rahmetli
Avukat Bekir Berk‟i hatırlıyor ona rahmet diliyorum!
8
Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar) BESMELE
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟ Îman ve Güven Duygusunun Rûhu „Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? Diyeceğiz?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/M%C3%BCminleri%20%C3%9Cmitsizlikten%20Koruyan%20%C4%B0l%
C3%A2h%C3%AE%20S%C3%B6z%20(Anahtar)%20BESMELE%20%E2%80%98Bismill%C3%A2hirrahm%C
3%A2nirrah%C3%AEm%E2%80%99%20%C3%8Eman%20ve%20G%C3%BCven%20Duygusunun%20R%C3
%BBhu,%20%E2%80%98Tanr%C4%B1%E2%80%99%20m%C4%B1%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%20
m%C4%B1%20Diyece%C4%9Fiz.htm, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
7
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Sâdece dinî kelimeler değil, Türk ve milliyetçiliğe âit kelimeler de
yasaklanmıştır. Milliyetçilik ve mukaddesatçılığı ile tanınmıĢ Osman Yüksel
Serdengeçti‟yi tanımayan yoktur. Bu zat o zamanlar, “Allah dedi” diye,
lâiklik kavramının hıĢmına uğramıĢ, mahkemeye verilmiştir.
Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey, savcılık makamı sizin radyodaki konuşmanıza başlarken
“Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek bundan dolayı şahsınızı suçluyor.
Söyleyin bakalım savunmanız nedir?”
Serdengeçti'nin savunması Ģimdiki gençlere, geçmişten bihaber
oldukları için, biraz garip ve gülünç gelebilir ama maalesef bu olay,
geçmişimizde yâni Eski Türkiye‟de insanlara yapılan, acâyip zulüm
olaylarının yalnızca en hafif bir örneğidir.
Serdengeçti mahkemede savunmasını Türkçe‟nin özelliklerine
dayanarak Ģöyle yapar:
“Efendim! Allah kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez bir
unsuru hâline gelmiştir. Meselâ, „Allahaısmarladık‟ deriz; „Allah ömürler
versin‟ deriz; „Allah aĢkına‟, “Allah'ını seversen” ve „Allah izin verirse‟
deriz.”
“Kullanılması bu kadar tabiî olan Allah kelimesini radyo
konuşmasında niçin kullandın, bu suçtur şeklindeki savcılık iddiâsına
cevâbım şudur:
Allah Allah!”
Bizler az düĢünen çok konuĢan bir toplum olduk... Onun için
vurgulamak istiyorum: Bugün Memleketimiz'de demokrasi ve düĢünce
özgürlüğünün olmadığını iddia edenler, yazıyı okuyup da hemen geçmesinler!
DüĢünerek Ģöyle bir değerlendirme yapsınlar! İnsanlıkları incinecektir.
Kur‟an Hidâyeti
Kur‟an‟ın hidâyeti, günümüzdeki bâtıl ve gerçekdışı Siyonistlik ve
Yahûdilikte olduğu gibi, belli bir zümre için ayrılmıĢ değildir. Kur‟an, bütün
insanlığa hidâyet için inmiştir. Fakat bu hidâyetten faydalanmanın ilk Ģartı
9
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Allah'a (CC) inandıktan, emir ve yasaklarına, karınca kararınca, uymaya
çalıştıktan sonra, ayrıca O‟ndan gereği gibi korkmayı seçmek gerekir! Yâni
her zaman O‟ndan, yolunu ĢaĢırmaktan ve kötülüklerden korunmayı
istemelidir! Bundan dolayı bâtıl yollardan ve sapıtmaktan, her şeyden önce
korunmaya istekli olunmalıdır ki, kurtuluĢa götüren bir takvâ elde edilmiĢ
olsun. Bu yüzden bu istekler, “istemek” insanın özgür irâdesine bırakıldığı
için, Allah (CC) himâyesinin bir nevî ön Ģartı sayılmaktadır.
Âyet
Âyet, Allah‟ın (CC) zâtına, sıfatlarına, hüküm ve irâdelerine ilişkin
olan, niĢan ve alâmetlere denir. Âyetin anlamı, “Açık alâmet” demektir.
Alâmetsiz olanlar ise, iz, işâret ve belgelerdir. Bu îtibarla âyet, kesin delil
olup, karĢısında ciddî bir Ģekilde söz söyleme ihtimâli olmayan, apaçık
mûcize anlamındadır.
“Alâmet kavramı, „kendiliğinden görünen, belli olan‟ anlamını
içermektedir. Açık alâmet ise kendiliğinden görünenin, belli olanın daha açık
anlamlandırılmasına, tanımlanmasına yardım etmektedir9.”
Meselâ duman bir alâmet ise, ateş onun bir yangın olduğunu daha
açıkça ortaya koyar, dolayısıyla ateĢ bir açık alâmet sayılabilir.
Kur‟an‟ı Kerim‟deki sûreleri meydana getiren, cümle veyâ
cümleciklere de âyet deniyor… Bu âyetleri, Kelâmî Âyetler ve Kevnî Âyetler
şeklinde, ikiye ayıranlar da vardır. Bâzıları da âyetleri, meselâ “fıkhî
âyetler”, “itikâdî âyetler”, “âhlakî âyetler”, “kevnî âyetler”, “kıssa
âyetleri” olarak sınıflamıĢlardır.
Allah‟ın (CC) âyetlerini, onlardan da, Allah‟ın (CC) zat ve sıfatlarını
akılla anladıktan sonra da, Allah‟ın (CC) kânun, emir ve hükümlerine tam
anlamıyla uymaya mârifet deniyor ki, böylece Râdiye ve Mardiye
makamlarını geçerek Bakâbillâha ulaĢılır / ulaşılmaktadır. Bu hedef için
Nefsin 7 mertebesi geçmek ve 19 âfetinden uzak durmak gerekiyor.

9
Elmuh, Âyet Kavrami Hakkında, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://63.231.71.139/forum_posts.asp?TID=4585&PN=1, En Son UlaĢım Târihi: 12.05.2011.
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Nefsin Mertebe Ve Âfetleri
Nefsin 7 mertebesi Ģunlardır:
1) Nefsi Emmâre, 2) Nefsi Levvâme, 3) Nefsi Mülhime, 4) Nefsi
Mutmaine, 5) Nefsi Râdiye, 6) Nefsi Mardiye, 7) Nefsi Tezkiye (Kâmile).
Bu dünyâda yaĢarken insanın hedefi, bu 7 kademeyi, bir bir geçmek
olmalıdır! Bakâbillah10, nefis bu mertebeleri geçildikten sonra, söz konusu
olur.
Nefsin 19 âfeti vardır. Bunlar:
1) Cehâlet, 2) Cimrilik, 3) Dedikodu-gıybet, 4) Fitne-fesat, 5) Gururkibir, 6) Haset ve Düşmanlık, 7) Hırs-şehvet, 8) İsyan, 9)İptilâ, 10) Kin ve
nefret, 11) Küfür, 12) Mürâilik, 13) Nankörlük, 14) Öfke-gayz, 15)
Sabırsızlık, 16) Vefâsızlık, 17) Yalan, 18) Zulüm, 19) Zan.
Mâna Ve Hikmet Evreni
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz “Bana söz sâdeleştirildi ve
kısaltıldı da kısaltıldı.” diyor.
Kur‟an‟ın eĢsizliği konusu ile ilgili olarak Ģu hâdiseden bahsetmekte
de fayda vardır:

Yokluğa yâni „fakr‟a erende, eğer “Bâkî” olanın yaşamı baş gösterir ise; “gören göz, iĢiten kulak...” olarak
açığa çıkarsa, yâni kısacası “Allah" adıyla iĢâret edilen, Bâkî olduğunu ortaya koyarsa, o zaman bu hâle
“Bakâbillah” denilir. Evliyaullah‟ın yüksek mertebelilerinde zâhir olan bir mertebedir bu… “Bâkî” sonsuza kadar
yegâne var olan demektir. Varlıkta “bâki”nin dışında birşey yoktur!
10

Vahdet konusu, FENÂ kavramını iptal eder!
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/beka/index.htm
Fenâfillah, “Bakâbillah” derecesinden bir alt derecedir, Allah‟ta fâni olmak demektir. Bu derece kulun,
derece derece kötü huylarına son vermesi, kötü huyların yerine iyi amelleri koyması, bilgisizliğini yok etmesi bilgi
ile bezenmesi, gafletini yok etmesi ve her an Allah‟ı hatırlar hâle gelmesi gerekir. Neticede ise istekleri, arzûlan ve
maddî ve mânevî bütün varlığını yok sayarak, Allah‟ta fâni olması söz konusu olur. Yâni kul âdetâ Allah‟ın
varlığında kaybolduğunu hisseder… ġuur fenâ fillah hâlinde sürekli gölgeleneceği için, Ġslâmî Tasavvuf‟ta bu
dersçe “Bakâbillah” derecesinin hemen altındadır.

SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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“Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan Kitap, kendilerine
yetmedi mi?11“ âyetinin tefsiri bahsinde Elmalılı Hamdi Yazır Ģunları
anlatmaktadır12:
“Peygamberimiz devrinde, Müslümanlardan bâzıları, Yahûdilerden
işittikleri bâzı şeyleri yazmış oldukları bir kürek ile gelmişlerdi. Resûlullah
(SAV):
“„Bir kavmin kendi peygamberinin getirdiğini bırakıp da başkasının
başkalarına getirdiğine rağbet etmeleri düşüncesizlik ve sapıklıklarına
yeterlidir.‟ buyurdular‟.”
“Bunun üzerine „Kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi‟ âyeti
indirildi. …”
Ankebût Sûresi Ayet 51:
“Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara
yetmemiş mi? Elbette îman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.”
“Hz. Hafsa da, (RAh) bir kürek üzerinde Yusuf kıssasından bir yazı
getirmiş, Hz. Peygamber‟e okumuştu. Peygamberimiz‟in mübârek yüzü
renkten renge girerek buyurdu ki:”
“„Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin olsun ki, ben aranızda
iken, size Yusuf gelse de beni bırakıp ona uyacak olsanız, sapmış
olursunuz‟!”
“‟Ben sizin peygamberden payınıza düşenim, siz de benim
ümmetlerden payımsınız‟.”
“Hz. Ömer bin Hattab (RA) bir gün bir adama uğramıştı; adam bir
kitap okuyordu, bir saat dinledi, hoşuna gitti. O adama: „Bana bu kitabı
yazıver‟ dedi. O da peki deyip bir deri aldı onu hazırlayıp içine dışına
yazıverdi.”
“Sonra Ömer onu alıp Hz. Peygamber‟e getirdi, okumaya başladı.
Resul-i Ekrem (SAV)‟in mübârek yüzünde bir renk peydâ olmaya başladı.”

Ankebut Sûresi, âyet 51.
H. Y. M. Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili, (Zaman) Cilt 6, Sayfa 227.

RAh kısaltması, “Radiyallâhü Anha - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
11
12
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“„Derhal Ensar‟dan bir zat o kitaba vurdu da „Anan kaybetsin seni ey
Hattâboğlu! Bu gün sen bu kitabı okuyalıberi Resûllulah‟ın yüzüne bakmıyor
musun?‟ dedi.”
“O zaman Peygamber (SAV) buyurdu ki:”
“„Ben hem ilk ve hem son peygamber olarak gönderildim ve bana
hem Allah kelâmının tamâmı ve sonuncusu verildi ve bana söz sâdeleştirildi
ve kısaltıldı da kısaltıldı‟…”
“Sakının! Sizi müteavikler helâke sürüklemesinler!”
AĢağıda ve daha sonra verilecek olan Allah‟ın (CC) âyetleri, yukarıda
anlatılan gerçeklik Ģuûru ile okunmalıdır.
Dikkat ediniz!
“Allah kelâmının tamâmı ve sonuncusu verildi ve bana söz
sâdeleştirildi ve kısaltıldı da kısaltıldı.” sözleri düĢünülür, dikkatle üzerinde
durulursa görülür ki, âyetlerin mânaları âdetâ bir dipsiz kuyu gibi mâna
derinlikleri ile doludur.
Meselâ, yukarıdaki Firavun hâdisesini açıklayan, âyetler fizikî olarak,
birkaç satır, çok kısa olmakla berâber, çok geniĢ olayların anlamlarına
sâhiptirler.
Nitekim Hz. Ali (RA), Fâtiha Sûresi‟nin tefsiri için, 40 deve yükü
kitap yazabileceğini söylemiştir. Onun için, aşağıda ve daha sonra verilecek
olan, Allah‟ın (CC) âyetleri Ģuurlu ve uyanıklıkla okunmalı! Bu âyetler, senin
beyin ve vücut hücrelerinin her birinde derin izler bırakan elektrik akımına,
onunla ilgili, pozitif dalgalara dönüĢmektedir. Dolayısıyla, her bir sesin
sende, o an için fark edemeyeceğin, derin etkilere sebep olacağı için, bu
nedenle, “nûrun âlâ nûr-nûr üstüne nûr” doğuracağından Ģüphe
edilmemelidir!
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Allah kelâmının tamâmı ve
sonuncusu verildi ve bana söz sâdeleştirildi ve kısaltıldı da kısaltıldı…” sözü,


Müteavvik: Geciken, eğlenen, oyalanan. Müteavvikler, seviyesiz her iĢe dalanlar veyâ hayrette kalmıĢ,
ĢaĢırmıĢlar demektir.

13
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Kur‟an‟ın ilâhî bir feyiz ve kat kat nûr birikimi olduğu hakkında bir bilgi de
vermektedir.
Batılı bir bilim adamı ne güzel söylemiĢ:
“Bilim adamının asıl vâzifesi, Allah‟ın (CC) sanâtını keşfedip O‟na
hayranlık duymaktır” diye…
Ġnsanın eğitimindeki çarpıklıklar yüzünden her asırda, günümüzde de
bâzen, öncelikler değiĢmekte, bu yüzden, insanoğlunun, bütün Evren‟le
uğraştığı ve çevresini en ince bir şekilde etüt edip incelediği, maddeye, hâkim
olduğu hâlde kendisi hakkında bir Ģey bilememesi sebebiyle, “İnsan düşünen
hayvandır” hükmünden ileriye geçememesi ya da kendisini bir bilgisayar
makinesi seviyesine indirmesi, sonucuyla karĢı karĢıya kalıyoruz.
Bu yüzden, kendi benliğimizde yoğunlaşarak kararlı bir yapı
kazanacak yerde, kendi dıĢımıza doğru dağıldığımız için, hiç bir zaman
mutluluk yol ve sebeplerini yakalayamıyoruz.
Yolunu ĢaĢıranın hedefini bulması mümkün olur mu?
Maddî bakımdan bile, insanın her organı üstün bir bilim ve san'at
hârikasıdır. Sırf beyin yapı ve kapasitesi, evrenlerin çok üstündedir. Bunun
böyle olduğunu biliyoruz ama bu üstünlüğün kıymetini ve haddimizi idrak
edebiliyor muyuz?
Beyin kâbiliyetlerimizi körleĢtiren en büyük hastalık ve illetin,
düĢüncesizlik, ölçüsüzlük, baĢkalarına, özellikle de, Batılılara yağcılık ve
onları taklitçilik olduğunun, acabâ, farkında mıyız? Yaşlılık durumundaki
zekâ hâriç, bu kötü huyların en baĢta beyinlerimizi iĢlemez duruma
soktuğunu, olumsuz yönde değiştirdiğini ne zaman akledeceğiz?
Rahmetli Ayhan Songar‟ın bir eserinde, Ruslar'ın Ģöyle bir
araĢtırmasından bahsedilmektedir:
“İnsan beynindeki hücreler, yaşlandıkça yavaş yavaş azalmakta,
düşünce kapasitesi ve zekâ da törpülenmektedir. 80 yaşına gelen insanın
zekâsı, 12 yaşındaki bir çocuğun zekâ seviyesine düşmektedir.”
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“Ancak bu beyin hücreleri, aralarında bir takım bağlantılar
yapmaktadırlar. Bir hücre en az on, en fazla binlerce hücreyle ilişki
kurabilmektedir. Bu, insan beyninin düşünme gibi aktif faâliyetlerine
bağlıdır.”
“Dolayısıyla bu bağlantılar, insana tercih ve düşünce çeşitliliği
sağlamaktadır.”
“Ruslar'ın araştırmasına göre, eğer insan, zihnini sürekli olarak yeni
durumlarla karşılaştırıp çalıştırmazsa, zamanla kullanılmayan yollar dumura
uğramakta ve böylece beyinde organik bir tahrîbât ortaya çıkmakta, düşünce
kâbiliyeti azalmakta ve insan bunamaktadır.”
Zihnin sürekli olarak yeni durumlarla karĢılaĢıp nöron hücrelerinin
yeni bağlantılar kurmasının kısa târifinin düĢünme fonksiyonun geliĢtirilmesi
olduğu unutulmamalıdır.
Ruslar‟ın bu deneyi, hiç bir zihnî enerji harcamadan yapılan,
taklitçiliğin ne derece öldürücü bir zehir olduğunu, bütün çıplaklığı ile ortaya
seriyor. Görüyorsunuz ya, yaşlılık durumundaki zekâ bile, düĢünme
faaliyetleri ile mevcut durumunu koruyabiliyor… ġöyle ki:
Beyindeki sinir hücrelerini (nöronları) aktif tutan ve bunamaktan
koruyan en etkin yollardan bir tânesinin, “düşünmeye ilâveten”, Kur'an'ı sık
sık okumak olduğu, bilhassâ hıfzını koruyan ve mânasına vâkıf olan, Kur'an
hâfızlarında bunamaya rastlanmadığı çeĢitli deneyim ve müĢâhedelerden
bilinmektedir.
Bâzı eserlerde Kur'an'ı Kerim'de bulunan bilim dalı sayısının 77200
civârında olduğundan bahsedildiği hatırlanırsa13, kendisini zikretmesi için,
yarattığı insan denen makinenin tasarımını yapan Allah'ın (CC), Kur'an'ı
okumakla gerçekleştirilen bu zikrin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için, bu
beyin tasarımını, zikrin noksansız olarak icrâ edilmesine imkân sağlayan, bir
donanım olacak Ģekilde ortaya koyacağı gerçeği, şüphesiz, mantığın da
reddedemeyeceği bir durumdur.
Nitekim bilim adamları, Kur'an'ın, okuyana hatırlatıcı bir ahenk ve
san'atla dizilerek yapılandırılmış, eĢine rastlanmayan bir eser olduğunu
söylemektedirler.
13

Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi, Kitsan, Ġstanbul.
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Bütün düĢünürlerin, Kur'an gibi, baĢka hiç bir eserin noksansız bir
Ģekilde ezberlenip tekrar edilmesinin mümkün olamayacağı husûsunda
birleĢmeleri
Kur'an'ın,
okuyana
okudukça
hatırlatıcı
özelliğini
somutlaştırmaktadır.
Son araĢtırmalar yaĢlılıkta dahî, meselâ çoğu yaşlılar tarafından her
gün bulmaca çözmeye çalışılması ya da daha faydalı zihnî işlerle uğraşılması
gibi, zihnî faaliyet ve düĢünme fonksiyonlarının sürdürülmesi ve yeni
durumlarla karĢılaĢılması hâllerinde, kişinin beynindeki nöron hücreleri
arasında, Sinaps denilen yeni bağlantıların kurulduğunu göstermektedir14.
Bu bilimsel gerçekler, „beşikten mezara kadar ilim tahsili ile
uğraşmayı‟ tavsiye eden Ulu Peygamber (SAV)‟in amcası oğlu Hz. Ali'nin,
“İlim maldan üstündür, çünkü malı sen koruduğun hâlde, ilim seni korur.”
Sözünün, 14 Yüzyıl sonra ortaya çıkan, bir yorumunu meydana
getirmektedir.
Nitekim Üsâme (RA), her gün bir tânesi okunmak üzere, Kur‟an‟dan
yedi günlük bir evrat hazırlamıĢ ve bunu Peygamberimiz (SAV)‟in târifine
göre okumaya devam etmiĢ ve sonunda da hapisten kurtulmuştur.
Mehmet Zâhid Koktu (RhA) Hazretleri‟nin hazırladığı her sabah
okunan evrâdı, Üsâme (RA)‟ın evrâdı esas alınarak hazırlanmış bir evrattır.
Bu evratta Cumâ günü Kur‟an‟daki bütün hamt âyetleri, Cumârtesi günü
bütün istiğfar âyetleri, Pazar günü bütün tesbih âyetleri, Pazartesi günü
bütün tevekkül âyetleri, Salı günü bütün selâmet âyetleri, Çarşamba günü
bütün tehlil âyetleri, PerĢembe günü bütün duâ âyetleri bulunmaktadır.
Bu evrâdı tâkip eden herkes her hafta, Allah‟a (CC) Kur‟an‟daki
bütün bu hamd, istiğfar, tesbih, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ âyetleri ile
yalvarmakta ve kendisinin esas yaratılıĢ hikmetini yerine getirmeye
çalıĢmaktadırlar.
Allah‟la ĠletiĢim-Duâ
Duâ, Allah‟la (CC) bir iletiĢimdir.
Hele bir düĢününüz! Meselâ uluslararası iletişimde nasıl belirlenmiş
bir lisan söz konusu ise, Allah (CC) ile iletiĢimde de bu böyledir. Nasıl ki,
14

Temiz, M., Bilgisayarlar ve Ġnsan, Bilim ve Teknik, Cilt 20, Sayı 239, Sayfa 22, 23, 1987.
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ulus ve devletler arasında geliĢigüzel bir lisanın hiçbir kıymeti yoksa, aynen
onun gibi, geliĢigüzel bir lisanla yapılan duâlar da, genellikle etkisiz olur.
Nitekim Mehmet Zâhid Kotku (RAh) söz konusu evratta,”Senin kendi
uydurduğun duâ duâ değildir.” diyerek, bununla Allah (CC) ve Peygamberi
tarafından öğretilen duâların önemini vurgulamıĢ olmaktadır.
Bütün bunlardan baĢka, hadislerle Peygamberimiz tarafından târif
edilen, önemli duâlar da bu evrat içinde yer almaktadır.
“Bununla berâber, Doğu da Allah'ın Batı da! Nerede yönelseniz,
orada Allah'a durulacak yön vardır! Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir
ve O, her şeyi bilendir15.”
“Şüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur'an) ile rahmetimizin müjdecisi ve
azâbımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da
değilsin16.”
Çünkü, Allah (CC) Kur‟an‟da “(Ya Muhammed!) Biz, Seni ancak
Âlemler‟e rahmet olarak gönderdik17.” buyurmuyor muydu?
Ve yine:
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber‟e salât ederler. Ey îman
edenler! Siz de O‟na tam bir teslîmiyetle salât ve selâm edin!18“ Ģeklindeki
hitâbıyla Allah‟ın Peygamber (SAV) Efendimiz‟e salât edilmesini istemesi,
çok anlamlı değil midir?
Bu durum, bizim büyük nîmetlere kavuşacağımızın kesin bir yolunu
gösteriyor, aynı zamada...
Burada Allah‟ın salâtı, Nebi‟sini rahmetine mazhar etmesi, onun
Ģanını yüceltmesi; meleklerin salâtı Hz. Peygamber‟in şânını yüceltmesi;
mü‟minlerin salâtı ise onun için duâ etmeleri, salavat okumaları
anlamındadır.
“Siz de O‟na tam bir teslîmiyetle salât ve selâm edin! Allah‟ın (CC)
bu emrine dikkat edelim!

15
16
17
18

Bakara Sûresi, âyet 115.
Bakara Sûresi, âyet 119.
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
Ahzab Sûresi âyet 56.
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KUR‟AN VE ĠKĠ EVREN
Özler:
Nanoteknoloji dahi,
„Küçük Evren‟deki süreç içinde, küçücük
bir gelişmeyi meydana getiren, bir örnektir. Bugün
bilimsel açıdan bir devrim gibi görülen bu teknoloji,
Kur‟an ufkunda
yalnızca küçücük bir gelişmenin
bir örneğini işâret ediyorsa, her birimiz birer
“Büyük Evren” olarak „Eşref-i Mahlûkat olan bizler,
Ku‟an‟ın Kıyâmet‟e kadarki güncelliğine, biraz daha şuurlu
olarak yaklaşabiliriz19.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur‟an,
bir ahlâk kitabıdır. Lisan mütehassısları için Kur‟an,
bir söz hazînesidir. Şâirler için Kur‟an, bir âhenk kaynağıdır.
Bundan başka bu kitap, kânun ve hukuk adına bir bilgi kaynağıdır.”
Maurice Béjart

Can cânandan, ayrı kalsa,
Araya engeller dolsa,
Gözden ırak bile olsa,
Kalpten kalbe yol gizlidir.

19
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi
nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak
(gerçek) olduğu açıkça belli olsun.‟
Fussilet Sûresi, âyet 53

Adımlar dağları aşar,
Karınca dünyâyı deşer,
Rahmet damla damla düşer,
Damlalarda sel gizlidir.
“Kur‟an, Allâhü Teâlâ‟yı ifâde eden
âyetlerin âhengindeki yüceliktir. Kur‟ân-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi
birisini Allâhü Teâlâ‟ya isnat etmekten çok uzaktır.”
“Kur‟an, başından sonuna kadar,
basit sözlerden, ahlâksız yâhut terbiyesiz fikirlerden,
cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen uzaktadır.”
“Hâlbuki bütün bu eksiklikler,
Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı
Mukaddes‟te çokça bulunmaktadır¥.”
“Mister John Davenport

Umman çırpınır sînede,
Madde kaybolur mânada,
Toprağa düşen tânede,
Ağaç gizli, dal gizlidir.
Ġlhan Esen

GiriĢ
Bilim adamları önceleri insana Küçük Evren, bu kâinata ise Büyük
Evren demekteydiler. Ama bilim ilerledikçe insanın Büyük Evren
olabileceği, bugün ağırlık kazanmış bulunuyor…
Sizin anlayacağınız, bugün Büyük Evren dendiğinde, insanın kendisi
anlaĢılmaktadır. Kur‟an‟da Fussilet Sûresi‟nin 53. Âyeti, bu iki evrene işâret
işâret etmektedir:
“Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi nefislerinde delillerimizi
göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak (gerçek) olduğu açıkça belli olsun.‟

¥
Anonim, Ecnebi Feylesofların Kur‟an‟ı Tasdiklerine Dair ġehadetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/751394-ecnebilerin-kuran-i-kerim-hakkinda-soyledikleri.html,
En Son EriĢim Târihi: 16.06.2013.
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Bilim Ve Kur‟an
Gerçekte din ile bilim arasındaki iliĢki aslında Ġslâm anlayıĢında
perçinlenmiĢtir. Bunun içindir ki, günümüzdeki „bilim, sanât ve teknolojinin‟
gerçek karĢılığı, Kur‟an‟daki „hikmet kavramı içindedir20.
„Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi nefislerinde delillerimizi
göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak (gerçek) olduğu açıkça belli olsun.‟21 Âyeti,
insanın ruh, sağlık, bilim, sanât ve teknoloji alanlarına âit geliĢmeler için,
Asr-ı Saâdet‟ten günümüze kadar geçen ve Kıyâmete kadar geçecek olan,
bilimsel geliĢmiĢlikler diyebileceğimiz hikmetlere iĢâret etmektedir.
Çoğu kimseler bundan, Kur‟an‟daki sırların zamanla anlaşılacağı
şeklinde bir mâna çıkarmakta ve bu yüzden, zaman zaman bilimin çeşitli
alanlarında bulunan sonuçların Kur‟an‟la ters düşmemesine bakarak, bu
geliĢmelere „Kur‟an Mûcizesi‟ adını vermektedirler. Diğer bâzıları da aynı
gerçeği, “Dünyâ yaşlandıkça Kur‟an gençleşmektedir.” sözü ile dile
getiriyorlar.
Meselâ Hukuk veyâ Siyâset‟in esas kânunlarının Anayasa‟ya ters
düĢmeyeceği açıktır. Tıpku bunun gibi, “Kimyâ, Fizik, Matematik,
Astronomi, Biyoloji ya da Sosyoloji gibi, herhangi bir maddî ya da aklî bir
bilime ve / veyâ ilme iliĢkin bir husus da, benzer şekilde, Kur‟an‟daki
esaslarla ters düĢemez.
Maurice Béjart Ve Mister John Davenport‟un
Kur‟an Hakkındaki GörüĢleri22
Müzik Bilimini Kur‟an‟da görmesi üzerine, üzerindeki yoğun
baskılara rağmen, Müslümanlığı seçen Maurice Béjart23 diyor ki24:
20
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresinde.doc, En Son
EriĢim Târihi: 03.10.2013.
21
Fussilet Sûresi, âyet 53.
22
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi:
4.10.2013.
23
Temiz, M., Bâzı MeĢhur Batılıların Kur‟ân-I Kerîm‟e ĠliĢkin Sözler , Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÂZI%20MEġHUR%20BATILILARIN%20KUR‟ÂNI%20KERÎM‟E%20ĠLĠġKĠN%20SÖZLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BÂZI%20MEġHUR%20BATILILARIN%20KUR‟ÂNI%20KERÎM‟E%20ĠLĠġKĠN%20SÖZLERĠ.pdf , En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015,
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“Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl îtikatlar çıkmazından
ancak Arabistan‟ın Hîra Dağı‟nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlâhî
kelimeyi en yüce dereceye yükselten ses, bu ses idi.”
“Fakat Rumlar, bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz
ve en doğru dini öğretiyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey
Hesin gibi üstün bir kimse, şu sözleri oldukça haklı olarak söylemiştir:”
“Bu dinde mukaddes sular, uğurlu eşyâ, put ve azizler yâhut sâlih
amellerden faydalı îmanı tanıyan akîdeler yâhut ölüm sarhoşluğu
esnâsındaki pişmanlığın bir fayda vereceğini ifâde eden sözler yâhut
başkaları tarafından yapılacak duâ ve niyazların günahkârları kurtaracağına
dâir ifâdeleri yoktur. Çünkü bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri
alçaltmıştır.”
“Doktor Maurice, Le Parler Française Roman ünvanlı gazetede,
Kur‟an‟ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah‟ın tenkitlerine verdiği
cevapta diyor ki:”
“Kur‟an nedir?”
Kur‟an, her tenkidin üstünde doğru, düzgün ve üstün söz söyleme
mûcizesidir. Kur‟an‟ın, 350 milyon Müslüman‟ın göğsünü haklı bir gururla
kabartan meziyeti, onun her mânâyı güzel ifâde etmesi îtibârıyla, inmiş
kitapların en mükemmeli ve ezelî olmasıdır.”
“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”
“Kur‟an, ezelî kudretin, lütfuyla insana bahşettiği, inmiş semâvî
kitapların en güzelidir. İnsanlığın refâhı noktasından Kur‟an‟ın bildirdikleri,
Yunan Felsefesi‟nin ifâdelerinden çok yücedir. Kur‟ân, arz ve semânın
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
24
Bâzılarımız, “Kur‟ân‟ı da Batılılardan mı öğreneceğiz?” diyebilirler. Öyle bir zorunluluk yok ama bu
faydasız da değildir. Kur‟ân‟ın, kıymetini bildiğimiz oranda üzerimize gelen rahmet artar. Günümüzde Batı
Özentisi içindeki bâzı kardeĢlerimizin özellikle gençlerimizin de Kur‟ân‟ın kıymetinden haberdar olmaları güzel
olur. Kur‟ân‟ı, bâzı inançsız, muarız ya da Batılıların dilinden de ele alı-Ģımın sebebi, günümüzdeki bu
kardeĢlerimiz‟in özellikle gençlerimizin Batılı kimselerin sözlerine daha fazla kıymet vermeleri nede-niyledir.
Onları da bu yoldan aydınlatmakta ne zarar var?

Bu rakam sözün söylendiği devirdeki Müslümanları sayısıdır.
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Yaratıcı‟sına hamt ve şükranla doludur. Kur‟an‟ın her kelimesi, her şeyi
yaratan ve her şeyi taşıdığı kâbiliyete göre sevk ve hidâyet eden, Allâhü
Teâlâ‟nın azâmetinde gizlidir.”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur‟an, bir ahlâk kitabıdır. Lisan
mütehassısları için Kur‟an, bir söz hazînesidir. Şâirler için Kur‟an, bir âhenk
kaynağıdır. Bundan başka bu kitap, kânun ve hukuk adına bir bilgi
kaynağıdır.”
“Davud (AS)‟ın zamânından, Jan Talmus‟un devrine kadar
gönderilen kitapların hiçbiri, Kur‟ân-ı Kerîm‟in âyetleriyle başarılı bir
şekilde boy ölçüşememiştir.”
“Şâyet Monsieur Renaud, İslâm âlemiyle ilişki kurma fırsatını elde
edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur‟ân‟a karşı en
yüksek derecede saygı gösterdiklerini ve onun emir ve yasaklarına özellikle
eşsiz ve yüksek derecede uyduklarını ve bunun dışına çıkmamaya gayret
ettiklerini görürdü.”
“Yeni nesiller ve modern okul mezunlarının da, Kur‟an‟a ve
Müslümanlığa karşı alaycı bir cümlenin söylenmesine tahammülleri yoktur.
Çünkü Kur‟an, iki sıfatla bu yetkiye sâhiptir.”
“Bunların birincisi, bugün ellerde dolaşan Kur‟an‟ın, Hazret-i
Muhammed (SAV)‟e vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Hâlbuki İncil ile
Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir.”
“İkincisi, Müslümanlar, Kur‟an‟ı, Arapça‟nın en kuvvetli koruyucusu
ve dinî uygulamanın en temel kaynağı saymasıdır.
“Binaenaleyh, Monsieur Renaud, eserini tashih edecek olursa, bu
tercümesiyle, insanarı aydınlatma husûsunda insanlığa büyük bir hizmette
bulunur ve bâtıl îtikatların hudutlarını târümar etmeye yardım etmiş olur.”
Mister John Davenport ise, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur‟ânı Kerîm” adlı eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟den bahsederken Ģu sözleri söylüyor:
“Kur‟an‟ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
önemlidir:”
“1. Kur‟an, Allâhü Teâlâ‟yı ifâde eden âyetlerin âhengindeki
yüceliktir. Kur‟ân-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Allâhü
Teâlâ‟ya isnat etmekten çok uzaktır.”
“2. Kur‟an, başından sonuna kadar, basit sözlerden, ahlâksız yâhut
terbiyesiz fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen uzaktadır.”
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“Hâlbuki bütün bu eksiklikler, Hıristiyanların ellerindeki muharref
Kitab-ı Mukaddes‟te çokça bulunmaktadır¥.”
Dipsiz Mâna Ve Hikmet Kuyusu
Kur‟an‟daki bütün âyetleri ve bugünkü bilim alanındaki bütün
gelişmeleri bir arada düşündüğümüzde, ondaki gerçekliği görmemek
gerçekten mümkün değildir. Eskiden asırlara yayılan buluşların günümüzde
kısa süreler içinde eskidiği, bilimin baĢ döndürücü hızıyla sürdüğü, her gün
hayâtı daha da kolaylaştıran yeniliklerin ortaya çıktığı, bir düğmeye
basmakla dünyâdaki bütün bilgileri önünüzdeki ekrana getiren bir teknolojiye
sâhip olduğumuz Ģu asrımızda, her gün yeni yeni yaratılış hârikaları ile karşı
karşıya bulunmaktayız. Çünkü Kur‟an her cihetten, dipsiz bir mâna ve hikmet
kuyusu gibidir.
Evet! DüĢünenler için bu çok büyük bir Ģey, büyük bir muammâ,
büyük bir mûcize demektir.
Son Söz
BaĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, “Biz onlara hem ufuklarda ve
hem de onların kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur‟an‟ın hak
olduğu açıkça belli olsun.”25 Âyeti, Kur‟an‟daki mânalara paralel olarak,
madde ve mâna alanlarındaki geliĢmelerin hayâtımıza sunduğu teknolojik
imkânlar ve insanın keĢfindeki geliĢme ve ilerlemeler, hikmet sürecinin, ister
istemez Kıyâmet‟e kadar devam edeceğinin, iĢâretlerini veriyor.
Bugüngü bilimsel geliĢmeler, Kur‟an ufkunda, yalnızca küçücük birer
geliĢmedir. Büyük Evren olarak „EĢref-i Mahlûkat olarak her birimiz de,
Ku‟an‟ın gerçek güncelliğine birer örnek olmaktadır26.

¥
Anonim, Ecnebi Feylesofların Kur‟an‟ı Tasdiklerine Dair ġehadetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/751394-ecnebilerin-kuran-i-kerim-hakkinda-soyledikleri.html,
En Son EriĢim Târihi: 16.06.2013.
25
Fussilet Sûresi, âyet 53.
26
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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KUR‟AN, BĠLĠM, ZAMAN VE EINSTEIN ĠLE ÇAYKARA‟LI
BEHRAM KURġUNOĞLU
Ġsimden Doğan ġeref
Çok isme sâhip olmak, isim sâhibinin şerefine işâret eder. Allah'ın
(CC) , her biri sayısız hikmetleri içeren, sonsuz sayıda isimlere sâhip olması
O'nun Ģerefinin büyüklüğündendir. Allah'ın (CC) sonsuz sayıda olan, bu
isimlerinin ancak 4000 kadarını melekler, 99'nu ise insanlar biliyor. Bunlar
arasında Allah'ın (CC) Melik, Selâm, Mü‟min, Aziz, Cebbar, Rezzak, Fettah,
Latîf, Mücîp, Hakem, Hakîm, Mecit, Velî, Hamît, Mâcit, Samet, Kadîr, Vâlî,
Raûf, Ğani, Hâdi, ReĢît, Sabûr gibi isimleri, Halkımıza yabancı olmayıp,
çoğu kere insanlara isim olarak da kullanılmaktadırlar.
€

Peygamber (SAV) Efendimiz'in 99 isminin olduğunu da biliyoruz.
Bunlar arasında bulunan, Mahmut, Ahmet, Hâmit, Kâsım, Münir, Mürsel,
Mehdî, Halil, Habip, Tâhâ, Yâsin, Mustafa, Burhan, Âdil, Halîm, Safî,
Fettah, Sâdık, Musaddık, Muzaffer, Aziz, Raûf, Cevat, Ğani, Münip, ReĢît,
Tâhir, Emir, Hâdi, ġâkir, Muallâ, Müzekkâ, Muhsin gibi isimleri de, insanlar
tarafından kullanılan isimler arasındadırlar.
Yüce Yaratıcı'nın bütün isimlerini temsil eden en büyük ve en çok
bilinen ismi, Allah (CC) özel ismidir. O‟nun diğer isimleri sıfat isimleridir.
“Allah” özel ismi, târih boyunca hiç bir mahlûka ad olarak verilmemiştir.
Dolayısıyla Allah (CC) Ġsm-i ġerîfi, O‟nun tek özel ismini oluşturur ki bu da,
bu Ġsm-i ġerîf‟in büyüklüğünün baĢka bir delîlini oluĢturuyor. Örneğin Allah
(CC) isminin Arapça yazılıĢında baĢtan bir harfini kaldırırsanız “Lillah”, iki
harfini kaldırırsanız “Hû”, üç harfini kaldırırsanız geriye “H” harfi kalır.

€


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Geriye kalan “Lillah, Hû ve H” harflinin he biri de yine yalnızca Allah
demektir.
Ġlim Ve Bilim
Allah'ın (CC) sıfatları da vardır. Sıfatlarından biri el-Ġlm'dir. Ġlim ve
ilim sâhipleri konusunda Ģu âyetleri dikkatle okuyunuz:
“Onlara din işinden açık deliller de vermiştik. Şimdi ayrılığa
düşmeleri, sırf kendilerine ilim geldikten sonra azgınlık ve ihtirastan
dolayıdır27.”
“Kulları içinde Allah'tan (CC) ancak âlimler korkar 28.”
“Göklerle yerin ve aralarındakilerin mülkiyet ve tasarrufu kendine âit
olan Allah (CC) ne yücedir! Kıyâmet‟in ilmi, O'nun katındadır29.”
“Yarattığı her şeyi güzel yapan Allah (CC) insanı başlangıçta
çamurdan yarattı. Sonra onun suyunu bir özden, değersiz bir suyun özünden
vücûda getirdi. Sonra onu düzeltip tamamladı. Ona rûhundan üfledi. Size
kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Bütün bunlara rağmen, ne kadar az
şükrediyorsunuz?30“
Bu âyetler göz önünde bulundurulursa “ilim” kelimesinin, madde ve
mânanın bütün bilgilerini kuşatmakta ve içermekte olduğunu görürüz. ġimdi
burada ilmin çeĢitli kısım ve sınıflara ayrılması onun, sâdece bir tasniften
öteye geçmediğini, aslında, bir bütün olduğunu göstermektedir. Daha
açıkçası, abdest alırken ayağa “mes” vermekten tutunuz da, bütün ibâdetlere
varıncaya kadar, tüm mânevî faâliyetler bu “ilim” kelimesinin içinde olduğu
gibi, kuarklardan galaksilere varıncaya kadar süren, her maddî oluşum ve
kânunlar da, bu ilâhî kelimenin içindedir. Bu durumu kendi vücûdumuza ve
kendi benliğimize bakarak, hemen kavramak da mümkündür.

Câsiye Sûresi, âyet 17.
Fatır Sûresi, âyet 28.
Zuhruf Sûresi, âyet 85.
30
Secde Sûresi, âyet 7-9.
27
28
29

25
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Hz. Ali (RA)‟ın Ġlmi
Hastalığımızın, ruh ve moral yapımıza göre, erken ya da geç tedâvi
olması, madde-mâna yapımızın iç içe olmasının ve bu iki tarafımızın
birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayacağının görülmesi, ilmin her iki madde
ve mâna cephesinin özellik ve inceliklerini kapsadığına açık bir işâret
sayılmalıdır. Günümüzde ilmin maddî cephesine ayrıca, Bilim de deniyor.
Bilim dendiğinde daha çok, aklî ilimler ya da pozitif bilimler de denen, deney
ve ölçümlere dayanan ilim dalları akla gelmektedir. Sonuç îtibâriyle “Bilim”,
ilmin bir alt şûbesi durumundadır ve onun içeriğinden olan bir koludur.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in, “Ben ilmin şehriyim, Hz. Ali de
kapısıdır.” Ģeklindeki sözü, Hz.Ali'deki ilmin yüceliğini vurgulamaktadır.
Nitekim Hz. Ali, “Ben, Kur'an'ın Fâtiha Sûresi‟nin Besmelesi‟nin “be”
harfinin noktasıyım.” buyurmuĢtur31.
Bu sözden ne anladınız?
Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi, Evren‟in sıfırdan çok küçük olan bir
“kuantın” büyük bir patlamasıyla meydana geldiğini, o günden bu yana
geniĢlemesini sürdürdüğünü söyler. Bu hâlen de kozmoloji biliminin en
geçerli bir teorisi olup, ilmin “bilim” kolunun içeriğinden sayılır.
Hz. Ali‟nin sözünün bir de mâna yönü vardır. Bu da insanın kalbinde,
canlılığın kaynağını oluşturan, “Sinüs noktası” denilen tecellî noktasıdır.
Ġnsanoğlunda ilmin maddî yönünü, aklın bulunduğu beyin; mâna yönünü ise
gönlün bulunduğu kalp temsil etmektedir. Başka bir ifâdeyle akıl bilimle,
gönül ise ġerî îmanla rahatlar, huzûra kavuşur. Görüyorsunuz ya, ilmin
madde ve mâna yönünün her ikisi birden, insanda nasıl tecellî etmiş
bulunuyor...
Hz. Ali‟nin sözündeki “be” harfinin noktasının, hem Big Bang
patlamasına hem de kalbimizdeki “Sinüs” noktasına, iĢâret ettiğini,
dolayısıyla Hz. Ali'nin ilminin, günümüzdeki ve gelecekteki, bütün ilimleri
31
Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi, Kitsan, 1. Band, Cilt 1, Sayfa 62, 1988. (Her ne kadar
Aiberg‟in Arzdan Arşa Sonsuzluk Kulesi serisindeki eserleri kaynak olarak verilmiĢ ise de bu eserlerin yeteri kadar
kaynak tarafından desteklenmediğini de belirtmek gerekiyor.)

Bu teori bugün ispat edilmiĢ durumdadır.

Kalpte sağ kulakçıkta öyle bir nokta vardır ki, kalbin çalıĢması için elektrik uyarıları üretir. Bu noktaya
Sinüs Noktası denir.
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kapsayabileceğini tahmin edebiliriz. Hz. Ali'nin bu ilmi, Yüce Peygamber
(SAV)‟e olan aşk ve yakınlığından ve Kur'an'dan, aldığı bir gerçektir.
Diğer bir gerçek de Ģudur ki, bütün bilimlerin kaynağı da Kur'an'dır.
Bilim adamları, Zâriyat sûresinin 47. Âyeti'ne, “Göğü kudretimizle binâ ettik,
her şeyi genişleten de biziz” anlamını vermiĢlerdir32. Bu âyetin Big Bang‟e
iĢâret ettiğini söyleyenler vardır.
Bütün bu açıklamalar ilmin bir bütün olduğunu gösteriyor... Bu
bütünlüğü de tam anlamıyla, ancak Kur'an'da görmek mümkündür. O sonsuz
bir ilmin bütün özlerini içeren, bir deryâdır. Hz. Ali sırf Fâtiha'nın açıklaması
ve yorumu için, “40 deve yükü kitap” yazabileceğini söylemiĢtir33.
Behram KurĢunoğlu Ve Teorisi
Günümüzün en güçlü teorilerinden, „Rölativite Teorisi‟ de denen,
Ġzâfîyet Teorisi, zaman-hız ilişkisi üzerine kurulmuştur. Yahûdi asıllı
Einstein'ın kurduğu bu teori, hıza bir sınır getirmiştir.
Bu sınırlama, Teori‟nin bir noksanlığına işâret sayılabilir. Teorik
Fizik‟te yapılan araĢtırmalarda Matematik denklemler, hızın ışık hızı ile
sınırlandırılamayacağına, ıĢıktan hızlı giden parçacıkların da olabileceğine,
bunların varlığının kabul edilmesinin bilimi bir bütünlüğe kavuşturacağına,
dolayısı ile “ilim” kavramına yaklaĢılacağına iĢâret etmektedir.
Nitekim Trabzon-Çaykara‟lı bilim adamımız Prof. Dr. Behram
KurĢunoğlu34 kurduğu Orbitron Teorisi‟nde hızın sınırı yoktur. Fizikçiler,
ışıktan hızlı giden, teorik parçacıklara “takyon” adını vermiĢlerdir.
32

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sehâ NeĢriyat, Sayfa 103-104, 1991. Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk

Kulesi.
33
https://www.frmtr.com/islam-ve-insan/5052879-fatihatul-kitab-fatiha-suresinin-meali-vefaziletleri.html

Prof. Dr. Behram KURġUNOĞLU (1922-2003). Kâinatın yaratılıĢı ile ilgili „Genelleştirilmiş İzâfiyet
Teorisi‟ adını verdiği çalıĢmasında ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu, Büyük Patlama
konusundaki değiĢik görüĢünü Ģöyle açıklamıĢtır: “En büyük güç sâhibi olan Allah, yaratmak ve yönetmek için
evreni meydana getirdi. Evren‟de temel ve manyetik yükler bulunmaktadır. Orbitron Teorisi adını da taşıyan bu
teori, evrendeki kurumsal çalışmalarımı içine almaktadır. Kâinatın meydana gelişini izah eden „Büyük Patlama‟
(Big Bang) isimli popüler teori yerine, ilmî temel ve deneylerle ortaya çıkardığım teorim her şeyin başı olan bu
konuyu ilmen îzah etmektedir. Evrenin yaratılmasında ilk 2–3 sâniye içinde, evrenin büyük kısmını teşkil eden 1080
parçacık meydana geldi. Zamanın başlangıcından önce Evren‟i kaplayan zaman öncesi güçlerin alanı vardı.
Milyarlarca sene sonra bu alan çok yüksek yer çekimi sebebiyle çöktü ve bir atomdan trilyonlarca kere küçük
„mikroblackholes‟ denilen siyah mikro delikler ortaya çıktı. Bu deliklerin yarısı maddeden, yarısı ise değişik yapılı
karşı maddeden meydana geliyordu. Bu deliklerden zaman öncesinde başlayan büyük bir yangın evrene dağıldı.
Madde ile karşı maddenin çarpışması her şeyi imha eden patlamalara sebep oldu. Madde ile karşı madde
birbirinden parçalanma neticesinde ayrılınca yeni parçacıklar, zamanla yıldızlar, gezegenler, karşı gezegenler ve
insanlar, çok muhtemelen de karşı insanlar yaratıldı.” Prof. Dr. KurĢunoğlu kara mikro delikleri de Ģöyle

27
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Behram KurĢunoğlu'nun geliĢtirdiği „Orbitron Teorisi‟ aslında,
Einstein'ın teorisinden daha güçlü ve kapsamlı olmasına rağmen,
Yahûdiler'in ilmî mafya hegemonyası yüzünden, çelik kasaların içinden çıkıp
da dünyâya mal olamamıştır. KurĢunoğlu bu konuda, Einstein ile görüşmüş
ve tartışmıştır. Einstein KurĢunoğlu'na, “İkimizden biri muhtemelen doğru…
Senin teorin benimkinden daha geniş kapsamlı...” îtirafında bulunmuĢtur.
Bilim adamları KurĢunoğlu'nun teorisi hakkında:
“Prof. Kurşunoğlu'nun teorisine kimse karşı çıkamıyor ama Einstein'ı
çiğneyip açıkça kabûle de yanaşmıyorlar. Fakat kabul edildiğinde
Kurşunoğlu, Newton ve Einstein ayarında bir fizikçi olarak ilim târihine
geçecek” diyorlar35.
Hız-Zaman ĠliĢkisi
Hac Sûresi‟nin 47. Âyeti‟nde, “Bununla berâber, Rab‟binin katında
bir gün, sizin sayacaklarınızdan 1000 sene gibidir”, Secde Sûresi‟nin 5.
Âyeti‟nde, “Allah gökten bütün Dünyâ işlerini idâre eder. Sonra (melekler o
işlerle) bir günde O'na yükselir ki, (o günün) miktarı sizin saydıklarınızdan
(Dünyâ yılından) 1000 yıldır, “Bununla berâber Rab‟binin katında bir gün,
sizin sayacaklarınızdan 1000 sene gibidir.” deniyor. Meâric Sûresi‟nin 4.
Âyeti‟nde ise “(Bu makamların) her birine Melekler ve Cebrâil, miktarı elli
bin yıl olan, bir günde çıkar” anlamı vardır.
Bu âyetlere dayanılarak Evren‟in her noktasında aynı hızda akmayan
zamanın, kâinâtın yukarı bölgelerinde, bir günün 365 000 güne, başka bir
bölgesinde de, 19 000 000 güne eĢleĢtiği söylenmekte, “Kozmik bir günün
bin Dünyâ yılına eşit gösterilmesi Rölativite Teoremi‟ne; bir günün 50 bin
yıla bildirimi ise, takyonların hızına işâret etmektedir”36.
Zamanın statik bir enerji olduğunu söyleyen Koziref, moleküllerin
geometrik yapılarının bu enerjiyi en iyi bir şekilde alabilme prensibine göre
açıklamıĢtır: „Aklın alamayacağı kadar büyük yerçekiminde meydana gelen mikro siyah delikler hemen hemen „0‟
boyuta yakın ve protonun 1 milyon trilyon misli ağırlıkta yeni parçacıklar… Bu ağırlık ise, 1'in 10 milyonda biri
ağırlıkta… Yâni tespiti mümkün olamayacak ölçüde az ağırlıkta…‟ (Prof. Dr. Behram KurĢunoğlu ve Einstein (4
saat süren görüĢmeleri esnâsında KurĢunoğlu 31 ve Einstein 74 yaĢındaydı): ToηyMoηtaηa, Behram KurĢunoğlu.
34
Zâriyat Sûresi, âyet 47: “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç Ģüphesiz onu geniĢleten biziz.”
35
Döğen, ġ., Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.
36
Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi, Kitsan, 1. Band, Cilt 2, Sayfa 120, 1988.
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yaratıldığını ve hattâ DNA'nın helezon yapısının bu gerçeğe göre
tasarlandığını bildirmiĢ, zaman enerjisinin, olayın baĢında ve sonunda bile,
aynı hızda olmadığını göstermiştir37
“Cisimler hızlandıkça geç yaşlanırlar. Işık hızına yakın bir hızda,
meselâ ışık hızının %99.4'ündeki bir hızla giden bir uzay gemisinde bulunan
bir kimse ile, Dünyâ‟da kalan ikizi arasına 14 yıl girer. Yâni uzay gemisinde
bir yıl yaşayana karşı, Dünyâ‟daki ikiz kardeşi 14 yıl yaşamaktadır. Bu ikiz
kardeşler 10 yaşında iken, bunlardan biri bir uzay gemisine binerek, söz
konusu hız ile 3 yıl seyâhat etse, geri döndüğünde kendisi 13 yaşında
olmasına rağmen, ikiz kardeşini 52 yaşında bulacaktır38,39“.
Bir yaĢındaki çocuğunu Dünyâ‟da bırakarak aynı hızla 20 yaĢında
uzaya açılan bir baba, uzayda 20 yıl süren yolculuğu sonunda, Dünyâ‟ya
döndüğü zaman, oğlunu göremeyecek, ancak torununun torunlarıyla tanıĢmıĢ
olacaktır. Çünkü baba döndüğünde, Dünyâ'da 280 yıl geçmesine karşı,
kendisi 40 yaĢında olacaktır. Diğer taraftan torunlar ise, dedelerinin
dedelerini görmüş olma mutluluğuna ereceklerdir. Bu durum, dede için
geleceğe; torunlar için ise, geçmişe yapılan bir zaman yolculuğu niteliği
taşımaktadır.
Madde-hız-zaman üçlüsü birbirine sımsıkı bağlıdır. Bunların her biri
birbirlerinin varlık sebebidirler. IĢık hızında zaman akıĢı, yâni saatler,
durmakta, kalbin bir kere atması yaşamaya yetmekte, yaĢlanma ve
ihtiyarlama olmamaktadır. Işık hızının ötesinde, zaman geriye doğru akmakta,
saatler tersine çalışmaktadır. Burası artık, madde ötesi bir âlem olmaktadır.
Bu gün ıĢık hızına varılmıĢ değildir. Fakat parçacık hızlandırıcılarında
ıĢık hızına yakın bir hıza ulaĢılmıĢtır. Parçacıkları hızlandırırken, onlara
verilen hızlanma enerjisi kütlenin artmasına harcanmakta ve tam ışık hızında,
kütle sonsuz derecede büyümektedir. Bu durum, hızlandırmanın güçlüğünü
gösterir. Bu yüzden ıĢık hızına ulaĢmak çok zordur; âdetâ imkânsız gibidir.
Sanki ıĢık hızı, geçilemeyen bir duvardır. Hız, cisimlerin boylarında da
uzunluk değiĢmelerine sebep olmaktadır40.
Zig-Zag Group, Zaman Gezmenleri, Âlem Tic. ve San. Ltd. ġti., sayfa 39.
Temiz, M., Zaman, Zamânın Yaratılışı, Zaman ve Madde, Zamânın Genişlemesi, Zamânın Gariplikleri,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm
39
Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi,.2. Band, Cilt 1.
40
Temiz, M., Uzay-Zaman'da Invaryant Büyüklüklerin Ġncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik
Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-07.
37
38
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Matematik analizler, ışık hızının ötesinde de, ıĢık hızına yaklaĢmanın
zorluğunu, fakat ıĢık hızından daha büyük hızlara doğru kaymanın, hızın
büyüklüğü oranında kolay ve her iki hız bölgesinde, ışık hızının arada
ulaşılması güç duvar gibi bir engel olduğunu göstermektedir. Bu duvar iĢte,
zaman akıĢının durduğu bir mekândır. Tasavvuf bilimindeki Misâl Âlemi
yoksa bu mekân olmasın?41.

41

Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi,.2. Band, Cilt 2.
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KUR‟AN‟DAN BĠRKAÇ MÙCĠZE ÖRNEĞĠ
Özler:

Farabi, herhangi Ω
„Bir fikir, şey ya da olaya
ilişkin yalnızca bir gerçek
(doğru, hak) ve birden fazla gerçek
dışılık (yalan, yanlış, bâtıl) vardır‟ demektedir.
Bu nedenle herhangi bir fikir, şey ya da olaya ilişkin bakış
açılarında da yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve birden fazla gerçek dışılık
(yalan, yanlış, bâtıl) olur.
Doğrular, Geometri‟deki
paralel doğrular gibi; yanlışlar ise,
birbirlerini gelişigüzel kesen sonsuz sayıdaki
eğriler gibidirler 42.Bu nedenle, doğru ve gerçeklere
uyularak alınan kararlara ilişkin sonuçlar,
paralel doğruların hiç
kesişmemesi gibi, hiçbir zaman hiçbir
noktada karşı karşıya gelmezler, birbirleriye
çelişmez ve çatışmazlar.
Buna karşılık, doğruluk ve gerçeklere uyulmadan
alınan kararlara ilişkin sonuçlar, durmadan beklenmeden kesişen
eğriler gibi, hep birbirleriyle farkedilmeden beklenmedik yer ve zamanlarda
karşı karşıya gelebilmekte, birbirleriye çatışabilmektedirler.
Alınan kararlar çoğu kere
yalan-dolan ve entrikalara dayalı
olduğu için, kimin elinin kimin cebinde olduğu
ve hangi devletin hangi adâletsizlikler yaptığı hususları, karmaşık bir
yalanlar yumağı gibidir, bugün…

Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
42
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
04.01.2014.
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Kur‟an‟a gelince,
o ele alınan, fikir, şey ya da olaya
ya da evrensel konulara ilişkin yalnızca paralel doğrulardan
meydana gelen bir gerçekler uzayı gibidir.
Şimdi siz bu gerçeklere
uyularak alınan kararların sonuçlarını
daha kolay tahayyül edebilirsiniz.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Kur an‟ı kesinlikle biz indirdik
elbette onu yine biz koruyacağız.”
Hıcr Sûresi, âyet 9
“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek,
en kutsal ve inandırıcı ve başka hiç bir din kitabının üstün
gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap, Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir43.”
Prof. Edouard Monté
“Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre
etmek için Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen
bütün semâvî kitapları, tam ve detaylı olarak, inceledimse de, bozulmuş
oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere
ilişkin, ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî kitaplara ilişkin bu kânunlar, değil bir cemiyet,
bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı, bu
görüşten çok uzaktır. Ben, Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim.
Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında
insanlığın gelişmelerinde her açıdan çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düşmanları,
Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından yazılan bir
kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ
en gelişmiş bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri
sürmek, gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da ilim,
bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben şunu ileri sürüyorum ki, Muhammed
seçkin bir kuvvettir. Allah tarafından böyle ikinci bir
insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur. Senin devrinde yaşamadığımdan
dolayı üzgünüm, Ey Muhammed…”

43
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep
olduğun ve insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet
âlemine ilişkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu inkâr etmek, boş
işlerle uğramak kadar gülünçtür.”
“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ
görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum 44.”
Prens Bismarck

1370 Yıllık Kur‟an
Birmingham‟da en az 1370 yıllık Kur‟an bulunmuĢtur. Karbon 14
târihleme metoduyla yapılan incelemeler, kitabın en az 1370 yıllık olduğunu
göstermektedir45.
British Library‟deki uzmanlardan Dr. Muhammad Isa Waley,
„heyecan verici bu keşfin Müslümanlar için çok büyük bir sevinç kaynağı
olduğunu‟ söylemiĢtir.
Kitap, dünyâdaki en eski Kur‟ânı Kerîm‟den bölümler olduğu
belgelenmemiş hâlde, Orta Doğu bölgesinden diğer birçok kitap ve belgelerin
yer aldığı koleksiyonda bulunmuĢtur. Söz konusu Kur‟an‟ın, yaklaĢık yüz
yıldır üniversite kütüphânesinde olduğu ve farkedilmediği belirtilmiĢtir.
Bir doktora öğrencisinin, koyun ya da keçi derisinden parşömene
yazılmış olan, kitabın parçalarını dikkatle incelemesinden sonra, karbon 14
târihleme yöntemi uygulanması kararlaştırılmış ve büyük heyecan uyandıran
bu yazıların bugüne kadar ulaĢmıĢ en eski Kur‟ân-ı Kerîm‟e âit olabileceği
sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Bulunduğunda Ġslâm Târih Kültür ve Sanat AraĢtırma Merkezi
(IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren, İngiltere‟deki Birmingham
Üniversitesi‟nin kütüphânesinde bulunan, yaklaĢık 1370 yıllık Kur‟ân-ı
Kerîm sayfalarının temini için giriĢim baĢlattıklarını bildirmiĢtir.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, merkez olarak 2005‟ten beri en eski
Kur‟ân-ı kerîmler hakkında araĢtırma yaptıklarını ve bâzılarının tıpkı
44
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%
B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
45
BBC TÜRKÇE, Birmingham'da en az 1370 yıllık Kur'an bulundu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150722_en_eski_kuran, En Son EriĢim Târihi: 01.08.2015.
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basımlarını yayımladıklarını belirtmiĢ, Kur‟ân-ı Kerîm‟in temini için,
Birmingham Üniversitesi‟nden giriĢimleri baĢlattıklarını da kaydetmiĢ
bulunmaktadır46.
Birmingham Üniversitesi Hristiyanlık ve Ġslamiyet Profesörü David
Thomas Ģunları söylemiĢtir:
“Bu el yazmaları, İslâmiyet‟in kurulduğu ilk yıllara âit… Kur‟ân-ı
Kerîm, 610 ve 632 yılları arasında indirildi. Bu el yazmalarını yazan kişinin,
Hz. Muhammed‟le aynı dönemde yaşadığını, hattâ peygamberi tanıdığını
düşünüyoruz47.”

Birmingham‟da bulunan en az 1370 yıllık Kur‟an‟dan sayfalar

46
Anadolu Ajansı, 1370 yıllık Kur'an-ı Kerim için giriĢim baĢlatıldı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/562155--1370-yillik-kuran-i-kerim-icin-girisim-baslatildi, En Son EriĢim Târihi:
01.08.2015.
47
Milliyet.com.tr., 1370 yıllık Kur'an bulundu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/1370-yillik-kur-an-bulundu-gundem-2091127/, En Son EriĢim Târihi: 01.08.2015.
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AĢağıda Kur‟an‟dan birkaç mùcize örneği görülmektedir.
Üç Bin Yıllık Cesetin Kur‟an Mûcizesi
Kur‟an âyetlerinin geçekliğine, 3000 yıl çürütülmeden bekletilip
günümüze ulaştırılan, Firavun‟un aĢağıdaki resimde bulunan cesedi ile
zikredilen ilgili âyeti birlikte düĢünerek baĢlamakta fayda vardır.
Bu bir ibret vesîkasıdır, aynı zamanda:
ġimdi üç bin yıllık bir ceset düĢününüz! Kültür Bakanlığından ödül
almıĢ olan, “Bilgi Toplumu” adlı araĢtırmamdan ya da kitabımdan aynen
aktarıyorum48:
Önce konu ile ilgili 2 âyet:
“İsrâiloğulları‟nı denizden geçirdik. Firavun ve askerleri saldırı ve
düşmanlık amacı ile peşlerine düştüler. Sonunda Firavun boğulmanın eğişine
geldiğinde, „İsrâiloğulları‟nın inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına
inandım, ben de O‟na teslim olanlardan (Müslümanlardan) biriyim‟ dediYunus Sûresi, âyet 90”
“Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan
idin-Yunus Sûresi, âyet 91.”
“Bugün senden sonra geleceklere ibret osun diye cansız vücûdunu
bozulmaktan kurtaracak, onu sâhilde bir tümseğe atacağız. Gerçi insanların
çoğu bizim ibret verici belgelerimizin farkına varmazlar-Yunus Sûresi, âyet
92”
Şimdi:
“Üç bin yıllık bir ceset düşününüz. Fakat buna rağmen vücûdu
bozulmamış, etleri dökülmemiş, tüyleri kaybolmamış…”
“Bu ceset şu anda İngiltere‟de British Müzesi‟nde teşhir edilmekte ve
gören gözleri dehşete düşüren bir mûcizenin şâhidi olarak gözlerimizin
önünde bulunmaktadır.”

48

Temiz, M., Bilgi Toplumu, sayfa 99-101, Sehâ NeĢriyat, 1991, Istanbul.

35
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Çürütülmeden günümüze ulaştırılan Firavun‟un üç bin yıllık bu cesedini
âyeti de okuyarak bir düşünün!
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“Bu cesedin bütün organları tamdır. Hattâ başındaki sararmış saçları
ile sakalları dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici tarafı
ise, mumyalanmamış oluşudur.”
“Bu ceset Mısır‟ın ünlü firavunlarından birisin‟in cesedidir.”
“Firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona îman eden Benî İsrâil kabîlelerine
çok eziyet etmeye başlamıştı.”
“Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır‟dan çıkıp
gitmelerine Allah (CC) tarafından müsaade edildi.”
“Bunu duyan Firavun, çok kuvvetli bir ordu ile bunları tâkip etmeye
başladı.”
“Hz. Mûsâ (AS), Kızıldeniz‟in kenârına kadar geldi. Önlerinde
düşman gibi deniz, arkalarında deniz gibi düşman vardı.”
“İşte bu dehşetli vaziyette iken, Hz. Mûsâ (AS), Allah‟ın emriyle
asâsını denize vurdu. O anda bir mûcize olarak deniz yarıldı ve Mûsâ (AS) ve
ona tabî olanlar açılan yoldan geçerek selâmetle karşı sâhile ulaştılar.”
“Firavun ve askerleri İsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan
sularını dehşetle görmüşler fakat bir anlık tereddütten sonra, kin ve
düşmanlıklarından dolayı akıllıca düşünemeden, onlar da deniz içinde açılan
yola girerek tâkip etmeye devam etmişlerdir.”
“Ancak, denizin ayrılmış olan suları bir müddet sonra tekrar
birleşmeye başlamış ve sonunda Firavun‟la birlikte bütün ordusu sulara
gömülerek boğulup yok olmuşlardır.”
“Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mûcizenin
ispatı için başlı başına yeterli bir delildir.”
“Çünkü ceset, Kızıldeniz‟in kenârında Cebelein mevkiinde, hâdisenin
vukû bulduğu yerde bulunmuş ve cesedin, onu kızgın kumların arasından
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çıkaran İngiliz araştırma ekibi tarafından açıklandığına göre, en az 3000
senelik olduğu, Hz. Mûsâ (AS) devrinde yaşadığı anlaşılmıştır.”
“Buraya kadar olan hikâyeyi hemen hemen herkes bilmektedir.”
“Fakat ben, Firavun‟un boğulacağı anda aklı başına gelip Allah‟tan
aman dileyeceği sırada, Kur‟an‟da Yunus Sûresi‟nin 91. âyetinin, Allah‟ın:”
„Şimdi mi inandın! Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin!‟
şeklindeki hitâbını müteakip:
„Bugün senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğim. Tâ ki, senden
sonra gelenlere ibret olasın! Ve şüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim
âyetlerimizden elbette gâfildirler.‟ meâlindeki 92. âyetini okuduğum zaman
beynimden vurulmuşa döndüm.”
“Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düşündüğünüzde aynı dehşete
siz de kapılacaksınız, belki benim gibi...”
Neden?
Bu olayı okuyana kadar Kur‟an‟ın bu kadar gerçek oluşu hakkında
kafamda hiçbir kanaat yoktu. Kur‟an hakkında kafamda yalnızca anne ve
babadan intikal eden, bir kutsallık kavramı vardı, o kadar…
„Dehşet‟ kelimesini kullanıĢımın nedeninin, Kur‟an‟daki âyetlerin
3000 yıl önceki bir olaya âit vermiş olduğu, bilgilerin günümüzdeki bilgilerle
yüzdeyüz doğruluk ve tutarlılığını göstermesinden ileri geldiğine her hâlde
dikkat etmiĢsinizdir.
Nitekim bakınız:
“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara ibret olarak gösterilmesi için,
çürütülmeden 3000 yıl bekletilmesi çok anlamlı değil midir?”
Açık söyleyeyim, şu satırların yazarı olarak, bana öyle anlamlı
gelmiĢtir ki, bu yüzden bu…
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“1144 yılında vefât eden din adamlarından Zemahşerî, aynı âyete
bakınız ne kadar daha açık bir anlam vermektedir:
„… Seni deniz kenârında bir köşeye atacağız… Cesedini tam,
noksansız ve bozulmamış hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar
sonra geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız.‟
“İşte bugün herkes bu cesedi ibretle seyretmektedir49.”
Bu olay da Kur‟an gerçeklerinin yüzlerce örneklerinden biridir.
Burada Ģu husûsun da hemen vurgulanmasında fayda vardır:
Dikkatlerden kaçmamıĢtır ki, yukarıdaki Firavun olayı ile ilgili
âyetlerde görüldüğü gibi, farklı kişiler aynı bir âyete, bâzen daha dar, bâzen
de daha açık olarak, değiĢik tarzda mâna ve yorum verebilmektedirler.
Fakat hiçbir zaman ana fikir değiĢmemektedir. Anlamların daha dar,
bâzen de daha açık oluşu, kiĢilerin ve ilim adamlarının, Kur‟an‟ın
inmesinden bu yana değiĢmeden duran çok zengin Arap sözlük ve dil bilimi
(lexicography and linguistics) ve sözdizimi (syntax) yapılarına hâkimiyet,
kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.
Bu demektir ki gelecekte, daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip,
ilim adamları, çağlarının bilimi geliĢtikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya
benzeyen, Kur‟an âyetlerinin daha nice anlamlarla yüklü olduğunu
göreceklerdir50.
Kültürümüz‟ün esas kaynağı dinimiz Ġslâm, İslâm‟ın esas kaynağı ise,
kutsal kitabımız Kur‟an‟dır. Ġslâm ve / veyâ Kur‟an, isimlerimizden, gelenek,
görenek ve âdetlerimizden, yaşayışımızdan tutunuz da, her türlü
davranıĢlarımıza kadar, her şeyimize damgasını vurmuş bulunuyor. Bu
durum, İslâm ve / veyâ Kur‟an hakkında bilgisiz iken, baĢka kültürlerin
hayranı olanların çoğu için değersiz bir durumdur. Ama Ġslâm ve / veyâ
Kur‟an‟ın ne olduğunu bilenler için ise, gerek ilim açısından ve gerekse
bilimsel olarak, tek gerçek ve övünç kaynağıdır.
Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ NeĢriyat, 1991, Ġstanbul.
Lokman Sûresi, âyet 27: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi
deniz daha ona katılsa, Al-lah‟ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm
ve hikmet sâhibidir.”
49
50
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Bu gaflet içinde bulunanlar, ebedî mahrûmiyete düĢmemek için,
“İnsan bilmediğinin düşmanıdır.” sözünün kurbanı olduklarını bir
düĢünsünler!
ġöhretin Zirvesinde Maurice Béjart
Maurice Béjart Kur‟an Mûcizesi karĢısında yalnızca aklını kullanmıĢ
ve çevresinin baskılarına hiç kulak asmamıĢtır.
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla koreografiye imzâ
atan Maurice Béjart, bale dünyâsının en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece
ülkesi olan Fransa‟da değil, bütün Dünyâ başkentlerinde ayakta
alkışlananlardandı. Maurice Béjart, bale sanâtında devrim yaptığına
inanılan bir sanâtçıydı. Fakat bu Ģöhretin zirvesindeyken, 1981 yılında Îslâm
Dini‟ne girdiğini açıklaması, bence onun asıl devrimiydi. O bu kararıyla
sevenlerini öyle ĢaĢırtmıĢtı ki…
Karârından caydırmak için Maurice, basının soru yağmuruna
tutulmuştuµ. Neler sormadılar, neler söylemediler ki… Meselâ Ģimdiki
Müslümanlar güçsüzlermiĢ, geri kalmışlarmış vs… Ama o onlar gibi, basitçe
ve anlık düşünmüyordu, düĢünmemiĢti. Gerçeği51 görünce, hemen kararını
vermiĢti. Gerçek karşısında, tek baĢına kalsa da, karârından
vazgeçmeyecekti. Yöneltilen bütün sorulara bu ruhla ve kararlılıkla cevap
vermiĢti. Ve de asıl vahşetin ve geriliğin bugün Batı‟da olduğunu
açıklamaktan da çekinmemişti.
Çünkü o, kendi sanâtının bilimini ve inceliklerini Kur‟an‟ın
mûsikîsinde (ritminde ve ahenginde) görmüĢtü52 ve bu yüzden de Kur‟an‟a
gönülden inanmıĢtı. Kur‟an‟ın emsalsizliğini ve dolayısıyla da Allah‟ın
(CC) Kelâmı (Kitabı) olduğunu hemen tasdik etmiĢti¥.

Mert, G., Allah‟ın Varlığını Akıl Yoluyla Anlamak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mersinhaberci.com/EditorNews.asp?ID=2340, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
µ
Milli Gazete, Ġhtidanın böylesi..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milligazete.com.tr/haber/Ihtidanin_boylesi/263232, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
51
Temiz, M., Gerçekler m i Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20Ġnananların%20Kaçınılamaz%20Korkula
rı.pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2013.
52
Temiz, M., Bizim Kültürümüz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Bizim%20Kültürümüz.pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
¥
Yalsızuçanlar, S., Toplum Ġçin Sanat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.islamustundur.com/islamvesanat.html, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
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Ġngiliz bilim adamı A.J. Arberry‟nin:
“Kur‟an‟ı her ne zaman makamla okunurken işitsem, bana müzik
dinliyormuşum gibi gelir. Bu sürekli melodinin altında sanki bir davulun
ısrarlı temposunun seslerini işitiyorum. Tıpkı kalbimin vuruşları gibi...”
Ģeklinde târif ettiği Kur‟an mûsîkisini (ritmini ve ahengini), şüphesiz o da
duymuştu ki, bu yüzden kararını inançla dile getiriyordu.
Kur‟an53 öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda müzisyen olan müziğin,
Matematikçi olan Matematiğin, edebiyatçı olan edebiyatın inceliklerini görür
ve hisseder. Kısacası Kur‟an, her okuyana kendinden ve kendi bilim ve
sanâtından değişmeyen sırlar fısıldar.
„TeĢekkür Ederim, Îmânımı Tâzeledim‟
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
“İstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü geldi. „Kur‟an‟ı tetkik
ediyorum.‟ dedi. „Onu inceledikçe hayrete düşüyorum. Kuran şiir olmadığı
halde, ondan bir harf kaldırsan derhal kendine has mûsîkinin aksadığı
görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir
ahenk bulunamaz‟54.” demiĢtir.
Hamidullah‟ın anlattığına göre, misâfir profesör konuĢmasını Ģöyle
sürdürüyor:
“Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikînin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi olduğuna
işâret ettiği için Müslüman olmuştum. Hâlbuki Âmene‟r-Resûlü‟de, bir
kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin
bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmânım sarsıldı.”
Îmânı sarsılan profesör Hamidullah‟a, bu konudaki, derdini anlatmak
için gelmiĢti. Misâfirinin sıkıntısını anlayan Profesör M. Hamidullah:
53
Kaçırılan Kitap… Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://dini-bilgiler.ezan.gen.tr/soru-vecevaplar/kacirilan-kitap-barnaba-incili-ve-tasidigi-sir-nedir, En Son EriĢim Târihi: 24.02.2013.
54
Anonim, Ġman Nur.com, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.imannur.com/index.php?c=1&ss=22, En Son EriĢim Târihi: 24.02.2013.
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Maurice Béjart

“„Oku, bakalım nasıl bozuluyor?‟ dedim.”
“Okudu…” diyor. Hamidullah... “Okudu ama Lâtûahiznâ” diye
okuyor. “„Vav‟ı‟ med harfi gibi alıp „Ta‟yı „tû‟ diye uzatıyordu.”
“Ona dedim ki:”
“Sen yanlış okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için
konmuştur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma! Ta‟yı
uzatmadan oku: „Lâ tüahiznâ‟...”
“O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.”
“Geçenlerde bana bir mektup yazmış:”
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“Teşekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.” 55.
Müzisyen Maurice Béjart da iĢte Kur‟an‟da, kendi sanâtını görüp
Müslüman olanlardan biriydi…
Maurice Béjart, 22.11.2007 târihinde 81 yaĢında iken vefât etmiĢtir56.
Allah (CC) rahmet etsin!
Ġki Denizin Suyu
Son yüzyıllarda okyanus bilimciler tarafından yapılan deniz
araĢtırmalarında birbirine açılan denizlerin sularının birbirlerine karıĢmadığı
gözlenmiĢ, bilimsel açıdan, bunun nedeni, „Yüzey Gerilim Kuvveti‟ne
bağlanmıştır. Suların farklı yoğunluklarından kaynaklanan Yüzey gerilim
Kuvveti, sanki bir duvar gibi, sularının birbirine karıĢmasını
engellemektedir57.
Denizaltı araĢtırmalarında daha çok, ünlü Fransız bilim adamı Kaptan
Jacques Cousteau‟nun adı geçmektedir. Cousteau, denizlerdeki su engelleri
ile ilgili yaptığı araĢtırmaların sonucunu Ģöyle anlatmaktadır:
“Bâzı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran
engellerin bulunduğuna dâir ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk.
Çalışmalar sonucunda gördük ki, Akdeniz‟in kendine has tuzluluğu ve
yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas
Okyanusu‟ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz‟den tamâmen farklı
olduğunu gördük. Hâlbuki Cebeli Tarık Boğazı‟nda birleşen bu iki denizin
tuzluluk, yoğunluk ve sâhip olduğu hayâtiyet açısından eşit veyâ eşite yakın
olması gerekiyordu. Oysaki bu iki deniz, birbirine yakın kısımlarda bile ayrı
yapılara sâhiptiler.”
“Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına
çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme
55
Daha fazla bilgi için Temiz, M., Alenen Yapılan Günahlar ve Ġnananların Kaçınılamaz Korkuları,
Bozulan Genel Ahlâk ve Ġlâhî Gazap, Câhil cüretli olur, ġu Açıktan Açığa Yapılan ÖpüĢmeler de Ayrı bir Dert,
ġu Açıktan Açığa Yapılan ÖpüĢmeler de Ayrı bir Dert Hayvanlardan da mı Ders Almıyoruz? adlı yazının
„Kültürümüzün Esas Kaynağı‟ kısmını da okuyabilirirsiniz. Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20Ġnananların%20Kaçınılamaz%20Korkula
rı.pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.02.2013.
56
Anonim, Bale Sanatı Bir Duayenini Kaybetti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberler.com/bale-sanati-bir-duayenini-kaybetti-2-haberi/, En Son EriĢim Târihi: 25.02.2013.
57
Richard A. Davis, Principles of Oceanography, Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills,
Ontario, ss. 92-93)
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noktasında bulunan hârika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su
engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile
Kızıldeniz‟in birleştiği Mendep Boğazı‟nda da bulunmuştu. Daha sonraki
incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında
aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik58.”
Kaptan Cousteau bu hayretini, Kral Faysal‟ın, Müslümanlığı kabul
etmiş, Fransız doktoruna bahsettiğinde, doktordan şu yollu bir cevâp almıştır:
“Sen, yeni bir buluş bulduğunu zannediyorsun ama yanılıyorsun.
Senin bahsettiğin bu olayı Kur‟an, 1400 yıl ince zâten bahsetmiş bulunuyor:
Rahman Sûresi, âyet 19-21:
“Acı ve tatlı sulu iki denizi birbiri üzerine salarak yanyana getirdi.
Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır. “
Furkan Sûresi, âyet 53:
“O, birinin suyu tatlı ve içmeye elverişli ve öbürününki acı ve tuzlu
olan iki denizi birbirine saldı fakat bu iki tür suyun birbirine karışmasını
önleyen bir engel, aşılmaz bir set koydu.”
Rahman Sûresi‟nin 19-21. âyetleri ile Furkan Sûresi‟nin 53. âyeti ile
bildirilen bu sonuçlar59 da, Kur‟an‟ın bilimle %100 uyuştuğunu gösteren,
gerçeklerden yalnızca biridir60.
Kur‟an‟ın bu gerçekliği karĢısında aslında, bundan sonra Kur‟an‟ı
bilimle değil, bilimi Kur‟an‟la deneyip karĢılaĢtırmak gerekiyor ki,
yukarıdaki sonucu buna göre Ģöyle ifâde etmek lâzımdır:
“Günümüzde en çok bilim, Kur‟an gerçeklerine yaklaşabiliyor” Bu
demektir ki, birinci gerçek Kur‟an âyetlerindedir. Bilimin gerçekliği Kur‟an
gerçeklerinden sonra gelir. Nitekim bilim gerçeklere yüzde yüz değil de birer
58
Kuran, Denizlerin Arasındaki Engel, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
Http://Www.Mucizeler.Com/2011/03/Denizlerin-arasindaki-engel/, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
59
Sorulala Ġslâmiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/147163/kur-an-da-bildirilen-denizlerin-birbirine-karismamasi-konusununbilime-aykiri-oldugunu-soyleyenlere-nasil-cevap-vermeliyiz.html, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
60
Ġlme Dâvet, Denizlerin birbirine karıĢmaması , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ilmedavet.com/denizlerin-birbirine-karismamasi.html, En Son EriĢim Târihi: 21.04.2015.
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hatâ payı ile yaklaĢtığı hâlde, Kur‟an gerçekliği yüzde yüz doğruluğa
sâhiptir.
Kültürümüzdeki „Gerçeklik Kavramı61
Mutlak olarak değiĢmeyen Ģey ya da olaya gerçek denir. Yâni gerçek,
“bir fikir, şey ya da olayın bizzat kendisidir.”
Ġslâma göre gerçeğin kaynağı Allah‟ın (CC) Ģâhitliğidir. Bu bir kesin
bilgidir. Yâni gerçek, kesin olarak, değiĢmeyen bilgi demektir. Elmalılı
Hamdi Yazır‟ın ifâdesiyle gerçek, Allah‟ın (CC) şâhitliğinde olan bilgidir ya
da hakkın, yâni bir fikir, Ģey ya da olayın, doğruluğunun kendine olan
şâhitliğidir. Teorik olarak gerçek olan bir Ģey hiç değiĢmez. İlk yaratılışınta
ne ise, hep öyle kalır62.”
“Kültürümüz çoğunlukla, İslâm Dini ile iç içedir. İslâm Dini, bizzat
ve istisnâsız gerçeklere dayanır. Kur‟an, bir gerçekler uzayı ve her bir
kelimesi ise, sayısız anlamlara açılır. Bu nedenle Dinimiz ve Kültürümüz, din
ve kültürler arasında insan fıtratına en uygun olanıdır.”
Ġslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de Hak kelimesidir.
Hak yerine „Hakk‟ olarak yazanlar da vardır Bu kelime, “harcanan emek”
yerine de kullanılır. Çünkü Allâhü Teâlâ, bâzı hâllerde önem verdiği şeyleri,
onlara kendi ismini vererek belirtmektedir. İnsanların emekleri çok kıymetli
olduğundan, onun ismini „hak‟ olarak da seçmiĢtir, tıpkı sıla-i rahîm
kelimesinde olduğu gibi...
Akrabâyı, eĢi dostu ziyâret anlamına gelen sıla-i rahîm‟deki rahîm
kelimesi de, Er-Rahîm olarak, Allah‟ın güzel isimlerinden birisidir.
61
Temiz, M., Face Book Notlarından, Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.pdf YA
YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.dovx YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.docx, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
62
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.docx YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

45
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin değerini buradan da çıkarabilirsiniz.
Nitekim, akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin ömrü bereketlendirdiğine iliĢkin
hadisler vardır.
„Hak kelimesi, “varlığı hiç değişmeden duran...” anlamındadır ki biz
bunu, Türkçe‟de “gerçek” diye tanımlıyoruz. Bu nedenle gerçeklerin en
yücesinin, yâni En Yüce Gerçeğin, Hak Teâlâ olduğunu söylemiyor muyuz?
“Varlığı hiç değişmeden duran...” en yüce gerçeğin Allah (CC) olduğunu
burada, „ilmel yakîn‟ bir bilgi olarak da, böylece bir kere daha perçinlemiĢ
(tahkîk etmiĢ) oluyoruz.‟
Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz‟e îman edenler, gayba da îman etmiş olurlar. Bakara Sûresi‟nin 2.
ve 3. âyetlerinde, “Onlar -o muttakîler- gayba îman ederler63.” deniyor.
Gayba îman, İslâm‟ın temel esaslarından biridir.
Gayb kelimesi, iki ayrı anlama gelmektedir:
Birincisi, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, yalnız Allah‟ın (CC)
malûmu olan hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki, bunlar îmana konu değildirler.
Îmana konu olan gayb, Kur‟an‟ın haber verdiği, Peygamber Efendimiz
(SAV)‟in hakkında açıklamalarda bulunduğu gayb âlemidir. Biz Kur‟an‟da
delîli olan gayba îman ediyoruz.
En Yüce Gerçek-Hak olan Allâhü Teâlâ‟nın Gayb Âlemi‟nde
yarattığı değiĢmeyen mânevî kânunlara da, (Yaratılmış) İkinci Mertebe‟den
Gerçekler denebilir64.
Bir de Gayb Âlemi‟ndeki bu mânevî kânunlara göre, Evren‟de
meydana gelen, yerçekimi gibi kânunlar da vardır ki, İslâm Kaynakları bu
kânunlara Sünnetullah, günümüz bilim adamları ise, Bilimsel GerçeklerBilimsel Gerçek Kânunlar diyorlar.
Bilimsel Gerçekler‟e ulaĢmada izlenen Modern Yöntem‟in:


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî Yorumlara GiriĢ, Madde
ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve Öznel
Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠLMÎ%20YORUML
ARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20
Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
64
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
63
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a) Hüküm, yâni Faraziye-Hipotez,
b) Deney, yâni bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemtecrübe
c) Yorum‟dan meydana geldiğini, her tahsil yapan kimse bilir.
Bu Yöntem‟de, meselâ MKSA Mühendislik Birim Sistemi‟nde
kullanılan, ölçüm birimleri Metre (m), Kilogram (Kg), Sâniye (s) ve Amper
(A)‟dir. Fizik Bilimi‟nde daha çok cgs birim sistemi kullanılır. Burada ölçüm
birimleri olarak santim (cm), gram (gr) ve saniye (s) kullanılır.
Tersinden söylemek gerekirse, bu birimlerle ölçülebilen, değer ve
ortamlar, bilimin inceleme konusu olan, maddî ortamları oluĢturur. Mânevî
büyüklüklerin bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbir ile ölçülemeyeceği açıktır.
Meselâ kimse, “bana 1 Kg. sevgi tart demez…”
Gerçeğin temsîline gelince:
Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocam‟ın
tasvirine göre Bilimsel Gerçek, bir insanın çıplak vücûduna, bir bilim adamı
da bir terziye benzetilebilir.
O zaman böyle bir temsilde terzinin amacı nedir?
Terzi öyle bir elbise dikmelidir ki bu elbise sâhibinin vücût yapısını,
en güzel ve anlamlı bir şekilde gösterebilsin, yâni dıĢarıdan bakanlara
aktarabilsin.
ġimdi birçok terzinin her birinin, bir insan için, bir elbise diktiğini
düĢününüz... Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak, dikilen bu
elbiselerin hiç biri Ģüphesiz, birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bunların içinde
yalnız biri, o insanın vücût yapısını daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde
gösterecek, mevcutların bu en kalitelisine göre, diğer elbiseler de
birbirlerinden, az-çok, farklı kalitede olacaklardır.
Bilim adamlarının gerçeklere yaklaĢma tarzları için yaptıkları
çalıĢmaların sonuçları da iĢte, bu benzetmede olduğu gibi, terzilerin insan
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vücûdunun yapısını, daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde, göstermek için,
diktikleri elbiseler gibidir. Hiçbir terzinin insanın vücût yapısını mutlak
güzelliği ile gösterememesi gibi, bilim adamları da Evren‟deki gerçek
olaylara eksiksiz olarak yaklaĢamazlar, ancak sonuçlara birer hatâ payı ile
ulaşırlar.
Bu sebeple bilim sonuçları, zamanla değişirler, gerçeğe gittikçe
yaklaĢabilirler. Meselâ bir araĢtırma sonucunun geçeği, eksiksiz olarak,
yansıttığını düĢünelim. İşte o zaman, elbise ile insanın vücûdu arasında da
hiçbir fark yok demektir ki sonuçta bu kabul, bilim sonucu ile gerçek, tamı
tamına, üst üste uyuşmuş (çakışmış) anlamını verir. Fakat burada dile
getirdiğimiz bu yaklaĢım ancak ideal bir yaklaĢımdır.
Dinî verilerle bilimin farkına gelince:
Ġslâm Dini‟nin değiĢmez verilerine (gerçeklere), zamanı geldiğinde
bilimle ispatlarının yapılmasıyla ya da modern yöntemlerle deneme ve
yanılma yoluyla ancak yaklaĢılabilmektedir. Nitekim Hak dinlerin bilgi ve
mesajları bilimin, günü geldiğinde, bulunan derece derece olgunlaĢmıĢ
sonuçlarıyla, gittikçe daha çok uyuşması, bu yüzdendir.
Bunun sebebi Ģudur:
Dinî verilerle bilim arasındaki fark, dinî verilerin din kurumuyla peşin
olarak söylenmiş olması, bilimin ise bu gerçeklere zaman ilerledikçe, bilimle
ya da bilimsel modern yöntemler kullanılarak deneme-yanılma yoluyla
yaklaşmasıdır. Zaman geçtikçe, bilimdeki gelişmeler ilerledikçe, her
defâsında bulunan bilim sonuçlarının dinî öğreti ve bilgilerin sonuçlarıyla
gittikçe uyuĢtuğunu görmemiz, bu görüşümüzü haklı çıkarmaktadır. Buna,
“Onlara ufuklarda ve nefislerinde âyetlerimizin gerçek olduğunu
göstereceğiz (Fussilet Sûresi, âyet 53)” âyeti iĢâret de etmektedir.
Ġslâmî gerçekler ve bilimin sonuçları:
Bundan önce söylendiği gibi, Ġslâmî verilerle bilim arasındaki fark
Ģudur. İslâmî veriler din kurumuyla peşin olarak söylenir. Bilimde ise bu
gerçeklere zaman ilerledikçe genel olarak, bilim yoluyla ya da bilimsel olarak
deneme-yanılma yoluyla, parça parça yaklaĢılabilir.
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En anlaĢılabilir bir örnek vermek gerekirse aĢağıdaki örneği
verebiliriz:
Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin nedeni nedir?
dendiğinde, bu soruya her bir Müslümanın vereceği cevap Ģüphesiz, domuz
etinin İslâm Dini‟nde haram olmasıdır. 14 yüz yıl önce Müslümanlar, domuz
etinin yenmesine dinî bir emre uyarak sâdece “haram” olarak îman etmiĢler
ve bu yüzden domuz eti yememişler ve de yemiyorlar…
Bugün tıp ilmi, domuz etinin sağlığa uygun olmadığını bilimsel olarak
bulmuştur. Tıbbî metotlarla bilimsel olarak bulunan sonuç Ģudur:
Domuz eti yendiğinde, insanın döllenmiş hücrelerindeki E vitaminini
yok etmekte, döllenmiĢ hücre geliĢememektedir. Domuz eti yiyenlerin
kısırlaĢmalarının sebebi budur.
Domuz eti yiyen Avrupalıların gittikçe kısırlaşmalarını görmüyor
musunuz?
Kültürümüz‟de “eşini kıskanma” konusu da çok önemlidir. Domuz eti
yiyenlerin eĢlerini kıskanmadıkları da bugün biliniyor… Nitekim Peygamber
(SAV) Efendimiz, eşlerin kıskanılması konusunda, Ģu anlama gelecek bir
hadis nakletmiĢlerdir:”
“Eşin kıskanılması konusunda sizlerin en kıskanç olanınız benim,
benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
Burada, “(… benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır)
cümlesini iyi anlamalıdır: Bunu, eşlerini kıskanmayan Müslümanların adına
Allâhü Teâlâ‟nın kıskanması şeklinde anlamalıdır. Ve de Allâhü Teâlâ‟nın
kıskanmasının insanların kıskanmasından farklı ve kendine mahsus bir
kısmanma olduğunu bilmelidir. Tıpkı Allah‟ın (CC) eli dendiğinde, O‟nun
elinin insanın eline benzememesi gibi… “
Dolayısıyla, domuz etinin yenmemesine dinî bir kural olarak îman
edenler, aynı zamanda domuz etinin sağlığa ve ruh sağlığına yaptığı
zararlardan da asırlardan beri korunmuĢ oluyorlardı, bugün de
korunuyorlar…
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Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?
Domuz etinin zararlı olması bir gerçektir, bu hiç değişmez. Domuz
etinin zararlı olduğunu o zamanki Müslümanlar bilmiyorlardı ama Allâhü
Teâlâ, bu gerçeği bildiği için, o asırda Ġslâm Dini‟ni gönderirken, domuz
etinin yenmesini “haram” Ģeklinde, bir dinî kural olarak, yasaklamıĢtır.
Domuz eti örneğinden giderek Ģu genel sonuca varırız:
İslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her bir fikir şey ya da olayın
gerçeğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar olduğu görülür.
Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:
“İslâm dinindeki bütün dinî-îmanî inançların her birinde, ilgili fikir
şey ya da olayın gerçeğiyle üst üste çakışması esastır65.”
Bâzı MeĢhur Batılıların Kur‟ân‟ı Kerîm‟e ĠliĢkin Sözleri
“İslâm, Dünyâ ve Âhiret
mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

Doktor Maurice Ģöyle diyor:
“Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl îtikatlar girîvesinden
ancak Arabistan‟ın Hîra Dağı‟nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlâhî
kelimeyi en ulvî makâma yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi
dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini tâlim
ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey Hesin gibi muhakkik
(araştırıcı) bir fâzıl (fazîlet sâhibi, üstün kimse), şu sözleri pek haklı olarak
söylüyor:”

65
Temiz, M., İslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%8EMAN%20VE%20GER%C3%87E
K.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

Girîve: Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. Ġçinden çıkılması müĢkül olan durum.
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“Bu dinde mukaddes sular, şâyân-ı teberrük eşyâ, esnâm€ ve azizler
yâhut a‟mâl-i sâlihadan mücerret (soyut) îmanı müfit (Yararlı, faydalı)
tanıyan akîdeler yahut sekerât-ı mevt (ölüm sarhoşluğu) esnâsında nedâmetin
bir fayda vereceğini ifâde eden sözler yâhut başkaları tarafından vukû
bulacak duâ ve niyazların günahkârları kurtaracağına dâir ifâdeleri yoktur.
Çünkü bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri alçaltmıştır.”
Doktor Maurice, Le Parler Française Roman ünvanlı gazetede,
Kur‟ân‟ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah‟ın tenkidâtına
(tenkitler) verdiği cevapta diyor ki:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir. Kur‟ân‟ın, 350 milyon66 Müslüman‟ın göğsünü haklı bir gururla
kabartan meziyeti, onun, her mânâyı hüsn-ü ifâde etmesi îtibârıyla, münzel
kitapların en mükemmeli ve ezelî olmasıdır.”
“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”
“Kur‟ân, kudret-i ezeliyenin, inâyetle insana bahşettiği kütüb-ü
semâviyenin en güzelidir. Beşeriyetin refâhı nokta-i nazârından Kur‟ân‟ın
beyânâtı, Yunan Felsefesi‟nin ifâdâtından pek ziyâde ulvîdir. Kur‟ân, arz ve
semânın Hâlık‟ına hamt ve şükranla doludur. Kur‟ân‟ın her kelimesi, her
şeyi yaratan ve her şeyi hâiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşadeden Zât-ı
Kibriyâ‟nın azâmetinde mündemiçtir (içkindir).”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için, Kur‟ân, bir kitâb-ı edeptir. Lisan
mütehassısları için Kur‟ân, bir elfaz (sözler) hazînesidir. Şâirler için Kur‟ân,
bir âhenk menbâıdır. Bundan başka bu kitap, ahkâm ve fıkıh nâmına bir
muhit-i maariftir.”
“Davud (AS)‟ın zamanından, Jan Talmus‟un devrine kadar
gönderilen kitapların hiçbiri, Kur‟ân-ı Kerîm‟in âyetleriyle muvaffakiyetli bir
şekilde rekâbet edememiştir.” (Ecnebî Filozofların ġehadetleri -23089.)

€

esnâm: sanem, putlar. Tapılan heykeller. Sûretler. Sanemler.
a'mâl-i sâliha: Allah'ın rızâsına uygun, iyi ve hayırlı iĢler.
66
Bu sözün söylendiği sırada demek ki Müslümanların dünyâdaki sayısı 350 milyon imiĢ...
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“Şayet Monsieur Renaud, İslâm âlemiyle temas etmek fırsatını elde
edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur‟ân‟a karşı en
yüksek hürmeti perverde (Terbiye görmüş, yetiştirilmiş, beslenmiş) ettiklerini
ve onun evâmir-i ahlâkiyesine fevkalâde riayetkâr olduklarını ve bunun
hâricine çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü.”
“Yeni nesiller ve asrî mekteplerin mezunları da, Kur‟ân‟a ve
Müslümanlığa karşı müstehziyâne bir cümlenin sarfına tahammül
etmemektedirler. Çünkü Kur‟ân, iki sıfatla bu ehliyeti hâizdir.”
“Bunların birincisi: Bugün ellerde tedâvül eden Kur‟ân‟ın Hazret-i
Muhammed‟e (SAV) vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Hâlbuki İncil ile
Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir.”
“İkincisi: Müslümanlar, Kur‟ân‟ı, Arapça‟nın en kuvvetli muhâfızı ve
esâsât-ı diniyenin amelî bir mâhiyet almasının en kuvvetli menbaı telâkki
ederler.”
“Binaenaleyh, Monsieur Renaud eserini tashih edecek olursa, bu
tercümesiyle, insanları tenvir husûsunda insanlığa büyük bir muavenette
bulunur ve bâtıl îtikatların hudutlarını târümar etmeye hâdim olur.”
“Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur‟ân-ı
Kerîm” ünvanlı eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟den bahsederken şu sözleri
söylüyor:
“Kur‟ân‟ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
mühimdir:”
“1. Zât-ı Kibriyâ‟yı ifâde eden âyâtın âhengindeki ulviyettir. Kur‟ân-ı
Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriyâ‟ya isnaddan
münezzehtir.”
“2. Kur‟ân, başından sonuna kadar, gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlâkî yâhut
terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen
münezzehtir.”
“Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref
Kitab-ı Mukaddes‟te mebzuliyetle (çokça) vardır.”
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Prof. Edouard Monté:
“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve
başka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap,
Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir67.”
Gaston Karr:
“İslâm Dini‟nin kaynağı olan Kur‟an‟da, dünyâ medeniyetinin
dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim
medeniyetimizin Kur‟ân‟ı Kerîm‟in bildirdiği temel hükümler üzerine
kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır68.”
Beoworth-Smith:
“Kur‟an, üslup temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat mûcizesidir69.”
Marmaduke Pisthali:
“Kur‟an, en taklit olunmaz bir ahenk, en sağlam bir ifâde! İnsanları
ağlamaya veyâ sonsuz sevgi ve aşka sevk eden bir kudret70!”
Gibbon:
“Kur‟ân‟ı Kerîm, Allah‟ın birliğini ispat eden en büyük eserdir71.”
Napolyon:
“Öyle zannediyorum ki, yakında bütün dünyânın aklı başında kültürlü
insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet kurmak ve bu hükümeti
67
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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Gaston Karr, Ġslâm Hakkında…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamartine-gaston-karr-edouard.html, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
69
Goethe (1749-1832). West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı) adlı eserinden… Garplı âlimlerin
Kur'an hayranlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607,
En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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(Kur‟ân‟ı Kerîm‟de yazılı olan esaslara göre) idâre etmek imkânını
bulacağım. Ancak, Kur‟an‟da yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum.
Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir72.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okudukça, onun sıradan bir edebî eser olmadığını
hemen hissedersiniz.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm, kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfûz
eden bir eserdir. Diğer bütün eserler, bu muazzam eser yanında, çok sönük
kalır.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟in göze çarpan ilk karakteri, onun doğru ve
mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence, Kur‟ân‟ı
Kerîm‟in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol
açmaktadır73.”
Tony Blair:
“Eğer Kur‟ân‟ı okursanız çok açık bir kitap olduğunu göreceksiniz...
İnsanlığa rehberlik eden sevgi ve berâberlik kavramlarını çok iyi açıklıyor.”
“Kur‟an‟ı dilimize tercüme edilmiş hâli ile okudum. İslâm hakkında
eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Kur‟an hakkında daha
önce bilmediğim ve Hıristiyanları da çok ilgilendirdiğini düşündüğüm pek
çok şeyi öğrendim.”
Bill Clinton:
“İmam‟ın Kur‟an‟dan okuduğu bölümde, Allah‟ın insanları birbirleri
ile çatışmaları için değil, tanışmaları için farklı ırklarda yarattığı
bildiriliyordu. Bence bu çok etkileyici… Tevrat‟ta insanların yabancılara yüz
çevirmemelerini, bunun Yüce Tanrı‟ya yüz çevirmek gibi olacağı anlatılır.”

Fransa imparatoru birinci Napoléon (Napolyon) (1769-1821), Merak Ettiğiniz Bütün Dini Konular,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4903, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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Tony Blair, Kur‟ân-ı Kerîm Hakkında SöylenmiĢ Sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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“İncil‟de ise insanlara, komşularına iyi davranmaları söylenir. Ancak
Kur‟an‟da Allah‟ın milletleri ve ırkları birbirlerini tanısınlar, düşüncelerini
paylaşsınlar diye yaratmış olduğunun belirtilmesi bence muhteşem bir şey...”
“Şunu söylememe izin verin… Bence, dünyânın İslâm‟dan öğreneceği
çok fazla şey var. Dünyâda her dört insandan biri Müslüman… Amerikalılar
üniversitelerde ve liselerde İslâm‟ı öğreniyorlar.”
“Benim de kızım lise öğrencisi iken İslâm târihi dersi almış ve
Kur‟ân‟ın büyük bölümünü okumuştu. Hattâ okuldan geldikten sonra bizleri
de bu konuda eğitiyor ve bize sorular soruyordu.”
“Sizlerden bir kez daha bu ülke insanlarının sizin dininizi,
ibâdetlerinizi, geleneklerinizi daha iyi anlamaları için kendinizi, dininizin
değerlerini ve insanlığa sağladığı katkıları onlara anlatmanızı ricâ
ediyorum.”
“Kur‟an‟da insanlara, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa
başkalarına da öyle davranmaları gerektiği bildirilmiştir74.”
Prens Bismarck:
“Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah tarafından
gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak
inceledimse de, bozulmuş oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim
ve teknolojik gelişmelere ilişkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî
kitaplara ilişkin bu kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile
temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı, bu görüşten çok uzaktır. Ben,
Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve
teknolojinin her sahâsında insanlığın gelişmelerinde her açıdan çağa ilmî bir
uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düşmanları, Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından
yazılan bir kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en
gelişmiş bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek,
Amerika Eski BaĢkanı Bill Clinton‟ın, Beyaz Saray'daki son yılında Ramazan Bayramı'nda
Müslümanları kabul edip Kuran
âyetleri okunarak baĢlanan toplantıda yaptığı konuĢmadan…,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html
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gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da
ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben şunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah
tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur.
Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed…”
“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep olduğun ve insanlara
öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkindir. Bu
kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu inkâr etmek, boş işlerle
uğramak kadar gülünçtür.”
“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ görmüş,
bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle
eğiliyorum75.”
Batılı felsefeci MüsteĢrik Sedio:
“Kur‟an, insanlara Allah‟ın (CC) hukûkunu tanıtmış, mahlûkatın
yaratıcısından ne bekleyeceğini ve yaratıcısıyla münâsebetini en açık şekilde
öğretmiştir. Kur‟an, ahlâk ve felsefenin bütün esaslarını içine alır.”
“Fazîlet ve rezâlet, hayır ve şer, eşyânın hakîki mâhiyeti, kısaca her
konu Kur‟an‟da ifâde edilmiştir. Hikmet ve felsefenin esâsı olan adâlet ve
eşitliği öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, fazîletli olmayı öğreten esaslar,
bunların hepsi Kur‟an‟da vardır. Kur‟an, insanı iktisat ve orta yola sevk
eder, sapkınlıktan korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, yüksek
ahlâkın nûruna ulaştırır, insanın kusurlarını, hatâlarını yüceliğe ve
olgunluğa çevirir76.”
Georgetown Üniversitesi tıbbî Embriyoloji Doçenti Gerald C.
Goeringer:
“Bâzı Kur‟an âyetleri, hücre karışımından organların yaratılışına
kadar insan gelişiminin son derece kapsamlı tanımını yapar. Aşamaları,
75
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%B0M
%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
76
Anonim, Kuranı Kerim Hakkında Ne Söylediler?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-ne-soylediler.html,
En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
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terminolojisi ve açıklaması ile insan gelişiminin böylesine açık ve eksiksiz
kaydı daha önce var olmamıştı. Hepsinde olmasa bile, çoğu durumda bu
açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve
insan cenini gelişiminin pek çok aşamasını yüzyıllar öncesinden
bildirmektedir77.”
Batılı Bilgin Jochahim Durulph:
“İslâmiyet‟in şimdiye kadar Avrupa yazarlarından hiçbirinin nazar-ı
dikkatini çekmeyen bir safhâsını bahis konusu etmek istiyorum. İslâmiyet‟in
bu safhâsı, onun sıhhatini muhâfaza için vukûbulan emirleridir. Evvelâ şunu
îtiraf etmek lâzımdır: Kur´an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplardan
üstündür.”
“Kur‟an‟ın târif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kâideleri nazar-ı
dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sâyesinde bütün dünyânın bâzı
kısımlarıyla haşerât mahşeri olan Asya´nın, müthiş bir tehlike olmaktan
kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezâfetî, temizliği, nezâheti bütün
sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr mikropları imhâ etmiştir78.”
Alman filozofu Johon Jacobreisi:
“Biraz Arapça öğrenen bâzı kimseler, Kur‟an ile istihzâya kalkışıyor.
Fakat bunlar Kur‟an‟ın tesirli, fasih ve inananları elektrikleyen okunuşunu
dinlemiş olsalar, Hz. Muhammed (SAV)‟in ashâbına Kur‟an anlatırken
kullandığı, akıllara hayret verici lisanı duysalar, Allah‟ın (CC) huzûrunda
secdeye kapanırlar ve hepsi de „Ya Resûlâllah! Bizim elimizden tut ve bizi
senin ümmetine dâhil olmak şerefinden mahrum etme, derlerdi79.
Ġngiliz Bilgini H. Leider:
“İslâm çocukları, tahsillerine Kur‟an ile başlıyorlardı. Çünkü Kur‟an
bütün din ve dünyâ fazîletlerinin kaynağıdır. Fakat bu mekteplerin
77
Anonim, Kuranı Kerim Hakkında Ne Söylediler?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-ne-soylediler.html,
En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
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Anonim, Ecnebi feylesofların Kur´an´ı tasdiklerine dair Ģehadetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://tr.docdat.com/docs/index-116566.html?page=2, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
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yanlarında yine Kur‟an‟ın ilhlâmıyla Felsefe ve Hikmet dersleri okunan
medreseler vardı, sonradan bu medreseler üniversite olmuştur. Bundan
dolayıdır ki, Afrika‟nın o zamanlar dünyânın en karanlık noktası denen
köşeleri, maddî terakkîler îtibâriyle, çağdaşı olan Avrupa ülkelerinden çok
yüksek bulunuyordu80,81.”
Ġngiliz Siyâset Adamı Edmond:
“Kurân‟ı tetkik ettikçe, O‟nun kemal ve yüceliğini tanırız. Önce insanı
cezbeden Kur‟an, sonra onu hayrete sürükler, sonra da onda bir tutkunluk
uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur eder ve bu sûretle herkesi
derinden etkiler82.”
Paris Üniversitesi Cerrâhi Klinik BaĢkanı Dr. Maurice Bucaille:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir.
Amerikalı filozof Carlyle:
“Kur‟an hakîkatleri ortaya çıktığı zamandan beri, ateş gibi bütün
dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasârâ ve Yahûdiler‟in
hurafelerinden bir şey çıkmadı83.”
Arap-Ġngiliz Dili Ve Edebiyatı Uzmanı Dr. City Youngest:
“Kur‟an, insanların istifâde ettiği eserlerin en büyüklerinden biridir.
Kur‟an‟da büyük bir insanın ahlâkı, en açık şekilde görülmektedir. Carlyle,
„Kur‟an‟ın ulviyeti, onun cihan-şümul hakîkatindedir.‟ dediği zaman,
şüphesiz, doğru söylemişti. Kur‟an, akâid ve ahlâkın, insanlara hidâyet ve
hayatta muvaffakiyet temin eden esasların mükemmel kaynağıdır. Bütün bu
80
Künfeyekun, Bilim Adamlarının Kuran için Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bilim-adamlarinin-kuran-icin-soyledikleri.9352/, En Son EriĢim Târihi:
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esasların en önemlisi, âlemin bütün kaderini elinde tutan kudret ve azâmet
sâhibi Allah‟a (CC) îmandır84.”
Paul Casanova:
“Muhammed (SAV)‟dan görevinin orijinalliğini teyit etmesi için ne
zaman talepte bulundularsa, o tanrısal kaynaklı olduğunun delîli olarak
Kur‟an‟ı ve onun benzersiz içeriğini ileri sürmekteydi. Gerçekten de
Müslüman olmayanlar için bile onun melodisi ve dolgunluğuyla âdetâ esir
eden mûcizevî dili, hitâbete âşık olan bu basit halkı sâdece dinlemekle
heyecana ve coşkuya sürükleyen bu kitaba, başka hiçbir şey
benzememektedir. Olağanüstü ritim ve muazzam uyum içinde olan onun
zengin satırlarının en sert düşmanlara ve endişeli şüphecilere karşı büyük
önemi vardır (Paul Casanova: L‟Enseingnement de Arabe au College de
France 26 Nisan 1909 tarihinde yaptığı bildirisinin girişinde)85,86.”
John William Draper:
“Kur‟an olağandışı tavsiye ve kurallarla doludur: Onun öyle bir
kompozisyonu var ki, herhangi bir sayfasını çevirdiğimizde, hiçbir fark
gözetmeksizin bütün insanlar desteklemek zorundadırlar. Bu içerik normal
insanın hayâtının bütün durumlarındaki ihtiyaçlarına uygun olan metinler,
prensipler ve kurallar sunmaktadır (John William Draper: History of the
Intellectual Development of Europe London 1875 Vol. S. 343-344)87,88.”
Harry Gaylord Dorman:
“Kur‟an büyük melek Cebrâil tarafından Muhammed (SAV)‟e dikte
edilen ve her harfinde mükemmel olan ilâhî vahiydir. O kendine şâhit olduğu
gibi Allah Resûlü olan Muhammed (SAV)‟i de tasdik etmeye her zaman hazır
84
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olan bir mûcizedir. Onun mûcizevî sıfatları kısmen öylesine mükemmel ve
yüce olan bir sitildedir ki, insanlar ve cinler, bir araya gelip de Kur‟an‟ın en
kısa sûresine benzeyecek bir tâne sûre bile yapamazlar89.”
“Bilgiler ve özellikle gelecekle alâkalı haberler içeren kısmında ise,
şaşırtıcı doğru bilgilendirmeler içermektedir ve böylece okuma-yazması
olmayan Muhammed‟in kendi başına böyle bir şeyi yapması mümkün değildir
(Harry Gaylord Dorman: Towards Underestanding Islam, New York 1948
s.3)90,91.”
H.A.R.Gibb:
“Yâni, eğer Kur‟an onun (Muhammed‟in) eseri olmuş olsaydı, o
zaman diğer insanlar da onunla yarışabilirlerdi. Ona benzeyen sâdece on
satır yapsınlar. Eğer yapamazlarsa-yapacak durumda olmadıkları ortadadıro zaman, Kur‟an‟ı olağanüstü ve açık mûcize olarak kabul etmeleri
gerekmektedir (H.A.R.Gibb: Mohammedanism London 1953 s. 33)92“.
Oxford Üniversitesi Arap Dili Uzmanlarından Hamilton Gibb:
“Mekkeliler hâlâ ondan mûcize istiyorlardı ve Hz. Muhammed (SAV),
dikkate değer bir cesâretle ve kendinden eminlikle görevinin teyidi olarak
Kur‟an‟ın kendisine başvurdu. Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuşma
sanâtında uzmandılar. Eğer Kur‟an O‟nun kendi yazması olsaydı, diğer
kişiler onunla rekâbet edebilirdi. Bırakalım onun gibi on âyet yazsınlar. Eğer
yazamazlarsa-ki kesinlikle yazamazlar-o zaman Kur‟an‟ı açık bir mûcize
olarak kabul etsinler.”
“Edebî bir dev yapıt olarak Kur‟an tek başına durmaktadır; Arap
edebiyatının eşsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur. Tüm
çağların Müslümanları yalnızca içeriğinin değil, üslûbunun da taklit
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edilemeyeceği konusunda birleşmişlerdir (Gibb, Arabic Literature-An
Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press)93.”
Hartwig Hirschfeld:
“Kur‟an‟ın birçok bilimin hareket noktası olduğunu tespit ettiğimizde
şaşırmamamız gerekir.”
“Yeryüzü ve semâ, insan hayâtı, ticâret veyâ Kur‟an‟da duruma bağlı
olarak değerlendirilen işlerle alâkalı her şey, Kutsal Kitap‟ın bâzı kısımlarını
yorumlayan çok sayıda monografinin yazılmasına sebep oldu. Böylece o
verimli tartışmalar, Kur‟an‟a müteşekkir olmalıdır. Dolaylı olarak ondan
İslâm dünyâsında olağanüstü gelişen bütün dallar kaynaklanmaktadır…”
O sâdece Arap mütefekkirlere etkili olmadı, aynı zamanda Arap
metotlarına dayanarak metafizik ve dinî meseleleri değerlendirmeleri için
Yahûdi düşünürleri harekete geçirdi. Nihâî olarak aşağıda Hıristiyan
skolâstiğinin Arap teosofiyle–ki theosophy, tanrısal doğaya sezgisel bilgi ile
ulaştığını ileri süren bakış açısıdır-nasıl zenginleştiği açıklanacaktır…”
“İslâm bölgesinde meydana gelen mânevî hareket sâdece teolojik
değerlendirmelerle sınırlandırılamazdı. Yunanlıların Felsefe, Matematik,
Astronomi ve Tıp yazılarıyla tanışmakla bu araştırmaların devamını
sağladı.”
“Kendi açıklayıcı vahiylerinde Muhammed, Allah‟ın mûcizeleri
olduklarından dolayı tapılmasını değil, insanların hizmetinde olan gök
cisimlerinin hareketlerine dikkat edilmesini istemiştir. İslâm halklarının tüm
ırklarının Astronomi alanındaki araştırmalarda ne derece başarılı
olduklarına, onların asırlar boyunca Astronomi biliminde tartışmasız önder
olarak kaldıkları durum tanıklık etmektedir.”
“Bugün bile yıldızların isimleri ve çok sayıda teknik terim Arapça‟dır.
Avrupa‟nın Ortaçağ astronomları Araplar‟ın talebeleriydi… Aynı şekilde
Kur‟an Tıp ilimlerinin de tahkik odağı idi. Doğanın bir bütün olarak
araştırılması ve ona hayranlık duyulmasını tavsiye ediyordu (Hartwig
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Hirschfeld Ph. D. M.R.A.S.:. New Researches into the Composition and
Exegesis of the Quran London, 1902 s. 9)94.”
Edward Montagu:
“Kur‟an‟ın Arapça orijinaliyle tanışan herkes, bu dinî kitabın güzel
olduğunda hemfikirdirler. Şeklinin muhteşemliği öylesine yücedir ki, onun
Avrupa tercümelerinin hiç biri o hususta hüküm vermemize izin
vermemektedir (Edward Montagu: traduction Francaise du coran Paris 1929
Giriş s. 53) 95,96.”
E. Danison Ross:
“Allah‟ın birliğinin Muhammed‟in tebliğ ettiği ana doktrin olduğunu
unutmamak gerekir ve İslâm‟ın yayılmasında onun getirdiği dinin basitliği
askerî komutanlarının kılıçlarından çok daha etkili olduğu kuvvetle
muhtemeldir (E. Danison Ross: George Sale‟nin Introduction to the Koran
adlı eserinde London s 5-7) 97,98.”
Laura Veccia Vaglieri:
“Bir bütün olarak baktığımızda Kur‟an‟da en zekî insanlar en büyük
düşünürler ve en akıllı devlet adamları tarafından kabul görebilecek
hikmetler toplamını bulmaktayız. Ancak Kur‟an‟ın ilâhî kaynaklı olduğunu
gösteren başka bir delil daha vardır; o da onun vahiy edilmeye
başladığından bugüne kadar değişmemiş olarak kaldığı gerçeğidir.”
“Bütün Müslüman dünyâsında okunan ve yeniden okunan bu kitap
inananlar nezdinde bıkkınlığa sebebiyet vermedi; tekrar edilmekle günden
güne ona olan sevginin arttığı daha çok söylenebilir. Onu okuyan veyâ
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dinleyen insanlarda O saygı ve derin huşû duygularını ortaya çıkarır. Bu
sebeple İslâm‟ın büyük ve hızlı yayılmasını güç ve kudretin vâsıtalarında ve
dayatmacı misyonerlerin baskılarında aramamak gerek… Aksine
Müslümanlar tarafından kabul ve reddedilebilir olarak sunulan bu kitap,
hakîkatte Allah‟ın kitabı olduğundandır (La-ura Veccia Vaglieri: Apologie
de l‟Islamisme s. 57-59)99,100.”
George Bernard Shaw:
“Muhammed‟in dinine, onun şaşırtıcı canlılığı sebebiyle her zaman
yüksek saygı duymuşumdur. Öyle görünmektedir ki, İslâm ondan her çağ için
dâvet oluşturabilen ve varlık etaplarını değiştirecek asimilasyonun sâhibi
olan tek dindir.”
“Muhammed‟in dininin bugünkü Avrupa için kabul edilebilir olduğu
gibi, gelecek için kabul edilebilir olduğuna dâir düşüncemi defalârca ortaya
koydum. Ortaçağ ekleziastları (incilde „vaiz‟ bölümü derleyenleri) cehâletleri
veyâ dinî körlükleri sebebiyle İslâm‟ı en karanlık renklerde gösteriyorlardı.”
“Aslında onlar Muhammed ve onun dinine nefret duyulmasını
öğretiyorlardı. Onlar için Muhammed antihrist (İsâ karşıtı) idi. Ben o
muazzam insanı araştırdım ve benim düşünceme göre o, antihrist olmadığı
gibi aksine onu insanlığın kurtarıcısı olarak isimlendirmek gerek…”
“Avrupa Muhammed‟in dinine sempati duymaya başladı. Günümüz
dünyâsının sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla bu dinin faydasını
anlamakla bu, gelecek asırda daha da ileriye gidebilir ve bu mânada benim
tahminimi anlayışla karşılamak gerekir („The Working Muslim Mission‟dan
neşredilmiş a collection of writings of Same of the Eminent Scholars 1935
neşri s. 77)101,102.”
Everyman‟s Encyclopaedia‟da Ġslâm Maddesi:
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“İslâmiyet, hayâtın bütün meseleleri için kâideler koyar. O eksiksiz
bir kânunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alış-verişe,
cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği
hakkında bile hüküm koyar. İslâm‟ın bütün kânunları ehemmiyet bakımından
aynıdır.”
NASA‟da Görevli Astronomi Bilim Adamı Prof. Armstrong:
“Doğru astronomik gerçekleri Kur‟an‟da bulduğum için çok fazla
etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi Evren‟in en ufak parçasını dahî
inceleyen modern astronomlar için özellikle… En küçük parçayı dahî
anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak
tüm Evreni düşünmeden sâdece gökyüzünün en küçük kısımlarını
görebiliyoruz. Öyleyse Kur‟an okuyarak ve soruları Kur‟an‟dan
cevaplayarak Evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi
düşünüyorum103.
Thomas Jefferson Üniversitesi GeliĢimsel Biyoloji Bilim Adamı Prof.
E. Marshall Johnson:
“Bir bilim adamı olarak, sâdece kesin olarak gördüğüm şeylerle
ilgilenebilirim. Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi anlayabiliyorum.
Kur‟an‟dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum... Eğer
kendimi
o
çağa
götürebilseydim,
bugün
bildiklerimle
ve
tanımlayabildiklerimle,
o
zaman
târif
edilmiş
olan
şeyleri
tanımlayamazdım… Öyleyse (Kur‟an‟da) yazılan her şeyde İlâhî bir
müdâhale var demektir104.”
Toronto Üniversitesi Anatomi Ve Hücre Biyolojisi Bilim Adamı Prof.
Keith L. Moore:
“İnsanın gelişimi hakkında Kur‟an‟daki ifâdelerin açıklanmasında
yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk... Ben kesin olarak söylüyorum
ki, bu ifâdeleri Hz. Muhammed (SAV)‟e Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin
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çoğu, pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor
ki, Hz. Muhammed (SAV) Allah‟ın elçisidir105.”
“... İnsan embriyosunun geçirdiği evreler karmaşık olduğundan-ki
bunu gelişim sırasındaki sürekli değişim sürecine borçludur-Kur‟an ve
sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiştir.
Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik
bilgiyle tam uyum hâlindedir.”
“Son dört yıldır Kur‟an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalışmalar
sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya
çıkmıştır ki, bu M.S. 7. Yüzyıl‟da kaydedildiği için çok şaşırtıcıdır...
Kur‟an‟daki açıklamalar M.S. 7. Yüzyıl‟daki bilimsel bilgiye dayalı
olamazlar106.”
Dünyânın En Ünlü Jeologlarından Almanya Mainz Üniversitesi
Jeobilim Bilim Adamı Prof. Kroner:
“(Hz. Muhammed‟in) Evren‟in ortak kökeni gibi konuları bilmesinin
imkânsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilim adamları bunu son derece
komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde
bulabilmişlerdir. 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir şey bilmeyen bir
kişi, örneğin; Yeryüzü‟nün ve Gökyüzü‟nün aynı kaynaktan geldiğini veyâ
burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz107.”
“Kur‟an‟da dünyâ hakkındaki konular ile dünyânın oluşumu ve genel
olarak bilim ile ilgili tüm bu ifâdeleri birleştirirseniz, pek çok şekilde burada
açıklanmış ifâdelerin kesinlikle doğru olduğunu ve şimdi bunların bilimsel
metotlar ile teyit edildiğini söyleyebilirsiniz.”
“Kur‟an‟da geçen ifâdelerin pek çoğu, o zaman için henüz
kanıtlanmamıştı fakat modern bilimsel metotlar şimdi Hz. Muhammed
(SAV)‟in 1400 sene önce söylemiş olduklarını kanıtlayan bir
pozisyonda108...”
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Prof. Palmar:
“Bu kitap (Kur‟an) geçmişten, yakın zamandan ve gelecekten
bahsediyor. Hz. Muhammed (SAV)‟in döneminde insanların kültürel
seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum.”
“Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise ve
teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kur‟an‟da ne okuyorsak hepsi
Allah‟ın ışığıdır. Bunu Hz. Muhammed (SAV)‟e ilham etmiştir. Böylesine
mükemmel bir bilgi olabilir mi diye, Ortadoğu‟daki medeniyetin başlangıç
târihi hakkında bir araştırma yaptım. Bu Allah‟ın Hz. Muhammed (SAV)‟i
gönderdiği inancını daha da güçlendirdi (Prof. Palmar, Amerika‟da jeoloji
alanındaki önemli bilim adamlarından biri)109.”
Jinekoloji, Moleküler Ve Ġnsan Genetiği Profesörü Joe Leigh
Simpson:
“Bence genetik ve din arasında hiçbir çatışma yok, bilâkis din, bâzı
geleneksel bilimsel yaklaşımlara vahiy ekleyerek bilimi yönlendirebilir ki,
bunlar da Kur‟an‟da var olan sözlerdir. Asırlar sonra geçerli olduğu
gösterilmiştir ve Kur‟an‟daki bu bilgi desteği Allah‟tandır (Prof. Joe Leigh
Simpson, obstetrik, jinekoloji, moleküler ve insan genetiği alanlarında
profesör)110“.
Sonuç
Farabi, herhangi „bir fikir, şey ya da olay‟a ilişkin yalnızca bir
gerçek (doğru, hak) ve sonsuz civârında gerçek dışılık (yalan, yanlış, bâtıl)
vardır‟ demektedir. Bu nedenle herhangi „bir fikir, Ģey ya da olay‟a iliĢkin
bakıĢ açılarında da yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve çok sayıda gerçek
dıĢılık (yalan, yanlıĢ, bâtıl) olur. Doğrular, geometrideki paralel doğrular

Ġslâmî Sayfaları Tanıtım Ve Destek Sayfası, Bazı Bilim Adamlarının Kur'an Hakkındaki GörüĢleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.facebook.com/islamisayfatanitimvedestek/posts/367546276658134,
En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
110
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
109

66
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

gibi; yanlıĢlar ise, birbirlerini gelişigüzel kesen, sonsuz sayıdaki eğriler ile
temsil edilebilirler111.
Bu nedenle, doğru ve gerçeklere uyularak alınan kararlara ilişkin
sonuçlar, paralel doğruların hiç kesişmemesi gibi, hiçbir zaman hiçbir
noktada karĢı karĢıya gelmezler, birbirleriye çelişmez ve çatışmazlar.
Buna karĢılık, doğruluk ve gerçeklere uyulmadan alınan kararlara
ilişkin sonuçlar, durmadan beklenmeden kesişen eğri ve doğrular gibi, hep
birbirleriyle farkedilmeden beklenmedik yer zamanlarda karĢı karĢıya
gelebilmekte, birbirleriye çatışabilmektedirler. Alınan kararlar çoğu kere
yalan-dolan ve entrikalara dayalı olduğu için, kimin elinin kimin cebinde
olduğu ve hangi devletin hangi adâletsizlikler yaptığı hususları, karmaşık bir
yalanlar yumağı gibidir, bugün… Kur‟an‟a gelince, o ele alınan fikir, şey ya
da olaya ilişkin yalnızca doğrulardan meydana gelen bir gerçekler uzayıdır.
ġimdi siz, bu gerçeklere uyularak alınan kararların sonuçlarını daha
kolay tahayyül edebilirsiniz.

111
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
04.01.2014.
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PEYGAMBERĠMĠZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (SAV) EFENDĠMĠZ
HAKKINDA YABANCI BĠLĠM ADAMI VE MEġHURLARIN
SÖZLERĠ112
GiriĢ
Kur‟an‟ı Kerîm‟i ve Peygamberimiz (SAV)‟i küçüklüğümden beri
biliyordum. Ama tahsilimiz, hep Batı ve Batılı özlemi içinde geçtiği için, dinî
konulara ve Ģahsiyetlere pek vakit ayırmayı akıl edememiĢtim.
Bir münâsebetle, Kur‟an‟ı Kerîm ve Peygamberimiz hakkında,
ecnebilerin ağızlarından çıkan bâzı sözlerin dikkatimi çekmesi nedeniyle,
bundan 10-15 yıl önce ilk kez, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır‟ın Kur‟an'ı
Kerîm Tefsiri‟ni, sabırla not tutarak inceledikten sonra bu çalıĢmalar,
gayretlerimi Peygamberimiz (SAV) Efendimize çevirmiş bulunmaktaydı.
ĠĢte bu sebeple, İslâm Ve Kültürümüz‟ü incelerken, dikkatlerimi bir
yandan da Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e de çevirmiĢ bulunuyorum.
Vasat ve normal Müslüman Halkımıza Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum?
Hedef okuyucu olarak, ilk zamanlarımdaki kendim gibi, Batı ve Batılı
özlemi içinde olan tahsilli Kültür câhili kardeĢlerimizi seçmiĢ olduğum için,
burada Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in önemini de, Batılı bilim adamı
ve meşhurların sözleri üzerinden, ele almayı onlar için daha faydalı ve uygun
görmüĢ bulunuyorum113.



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Mumsema.com, Hz. Muhammed (s.a.v) Hakkında Yabancı Bilim ve Ġlim Adamlarının Sözleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mumsema.com/onun-adina-yazilanlar/32602-hz-muhammed-s-a-vhakkinda-yabanci-bilim-ve-ilim.html, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
113
Temiz, M., Diplomalı Câhillerin UyanıĢ Farkındalığına GiriĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.docx, En Son EriĢim
Târihi, 01.02.2014.
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ġimdi, Batılı bilim adamı ve meşhurların, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz hakkındaki görüĢlerine girebiliriz:
Mahatma Gandi:
“Milyonlarca insanın kalbi üzerinde bugün tartışmasız bir tesiri olan
hayâta sâhip birisini öğrenmek istedim. İslâm'ın bir yeri fethinin kılıç ile
olmayıp, hayat tarzıyla olduğunu her zamankinden daha fazla anladım.”
“Peygamber'in tam mânasıyla sâdeliği ve ahde sadâkati, O'nun
arkadaş ve takipçilerine kendini adaması, tevâzuu, yiğitliği, korkusuzluğu,
Tanrı'ya ve dinine olan mutlak bağlılığıydı, asıl ona her engeli aştıran ve
muzaffer kılan… Yoksa kılıç bir hiçti¥."
Prof. Bosworth Smith:
“Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed‟in bütün vasıflarını ve
kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bâzıları Peygamberliğinin
ilk günlerinde ve bâzıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz
mûcizeleri gördüğüm zaman, O‟nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve
en yücesi olarak mütâlâ ediyorum. Hattâ insanlık O‟nun bir benzerini
görmemiş ve görmeyecektir de…”
Madras:
“Bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan‟ın bu büyük
Peygamberi‟nin hayâtını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl
yaşadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygıyla
dolmaması mümkün değildir.”

¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.

Mailce.com, Hz. Muhammed için Söylenenler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http
%3A%2F%2Fwww.okyanusum.com%2Fhz_muhammed.pps&ei=a2nhUo6VKYe6yAPZ9YHoAQ&usg=AFQjCNEeZ
F57TBvsBgV7M9796Q6K5Sj40A&sig2=zRlm4amvQSytZZl9EN3VjA, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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"Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği şeyler olsa
da ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu Arabistanlı Muallim için hep
yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum.”
Sosyolog V.D. Eratsen:
“İslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki
hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde, Hz. Muhammed‟in
dini bütün kudret ve hâkimiyetini muhafaza etmektedir.”
‟Ben şahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım114.‟
Shebol:
“Hz. Muhammed, insan olması îtibâriyle bütün insanlık O'nunla
övünür. Biz Avrupalılar, iki bin sene sonra O'nun kıymetine ve hakîkatine
yetişsek, en mesut ve en bahtiyar nesiller oluruz¥."
Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Ben, şahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım.”
Emile Dermenghem:
“Asrımızda çeşitli ilim adamlarının yaptıkları tecrübe ve araştırmalar
göstermiştir ki, pişirmek kaydıyla soğan ve sarımsak, damar sertliğini mühim
ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca pirişilmiş sarımsağın kanda lipid (yağ)
artmasına mâni olduğu ve kan pıhtılaşma bozukluklarını da bir ölçüde
engellediği, yüksek tansiyonlu kişilerde ise tansiyonun düşmesine yardımcı



Annie Besant (Hindistan‟ın Bağımsızlık Mücâdelesi Liderlerinden) (The Life and Teachings of

Muhammad, Madras, 1932.

Ateistforum, Bu Baharsız Dünyâya YaĢam (Ġslâm) Geldi…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=56701, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
114
Malumat, Hz. Muhammed Hakkında Yabancı Bilim ve Ġlim Adamlarının Sözleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://malumat.wordpress.com/2007/04/18/hz-muhammed-hakkinda-yabanci-bilim-ve-ilimadamlarinin-sozleri/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.

Ateistforum, Bu Baharsız Dünyâya YaĢam (Ġslâm) Geldi…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=56701, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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olduğu müşâhede edilmiştir. Nitekim on dört asır önce Efendimiz (SAV) de
bir hadislerinde sarımsağın pişirilerek yenilmesini tavsiye etmiştir.”
“Doğrusu aranırsa, Hira Dağı mağarasında meleği gördüğü günden
beri geçen 20 sene, dünyâyı değiştirmeye kâfi gelmiş… Hicaz‟ın kuru
kumlarında yeni bir tohum filizlendirmişti. Öyle bir filiz ki Arabistan‟ı
uyaracak, bir yandan Hindistan‟a bir yandan da Bahr-i Muhite kadar
uzanacaktı€.”
George Bernard Shaw:
“İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hâl
aldığı günümüzde Hz. Muhammed‟e her zamankinden daha fazla muhtâcız.
Eğer O aramızda olsaydı, bütün bunları oturup bir fincan kahve içme
rahatlığı ile çözerdiµ.”
Prof. Dr. Michael Hart:
„Târihteki Yüz Büyük İnsan‟ adlı kitabıyla bütün dünyâda yankılar
uyandıran Amerikalı bilim adamı Prof. Michael Hart‟a, kitabın ilk
yayınlandığı târihten on yıl sonra, Kahire‟de çağırıldığı bir ödül töreninde,
El-Ahram Gazetesi muhâbirlerince sorulan; “Kitabınızın yayınlanmasının
üzerinden 10 yıl geçti, neredeyse… „100 ünlü Adam‟ adlı kitabınızda birinci
yeri Hz. Muhammed (SAV)‟e ayırmıştınız, hâlâ bu görüşünüzde ısrarlı
mısınız?” Ģeklindeki soruya Ģu cevâbı vermiĢti:
“Bu ünlülerin ilk listesi… Bu sayı 200-300‟e bile çıkarılsa, Hz.
Muhammed‟in (SAV) listenin başındaki yeri sâbittir.”
“Ben ünlüleri incelerken, bâzı sâbit kriterler ortaya koydum.
Bunlardan biri de, ünlülerin insanlık târihinde bıraktıkları geniş ve
derinlemesine izlerdir. Benim, ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed
(SAV)‟i tercihim ise, O‟nun hem peygamberliği, hem de dinî ve dünyevî
seviyede fevkâlâde başarılı olmasıdır. İnsanlık ahlâkı, felsefî ve hukûkî olarak
İslâm‟dan daha mükemmel bir din görmemiştir.”

€
Avrupalı Filozof, ġâir, Devlet Adamı Ve Sanatkarların Peygamber Efendimiz Hakkındaki Sözleri,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://www.facebook.com/note.php?note_id=404958899604, En Son EriĢim
Târihi: 22.01.2014.
µ
.George Bernard Shaw, Ġrlandalı dramatist, sosyalist düĢünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarı.
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“Hz. Muhammed (SAV)‟in vefâtından sonra da İslâm, dünyânın
doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti. Dünyâ‟da hâlâ birçok insan
kalpleriyle ve akıllarıyla İslâm‟a yöneliyor…”
“Hz. Muhammed (SAV)‟in dâvet ettiği din, 14 yüzyıl önce medeniyetin
ve kültür merkezlerinin dışındaki bir bölgede doğmuştu. Ve zor şartlar
altında yol aldı. Buna rağmen İslâm, dünyânın her yönüne yol buldu. Ve
inanıyorum ki, Hz. Muhammed (SAV) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan,
bir daha gelmezΩ.”
Ġngiliz DüĢünür Thomas Carlyle:
“Kral ve vezirler gibi azâmet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş
değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tâmir
ederdi. Harbe gider, ashâbı ile istişâre eder, emirlerini onlarla berâber
verirdi.”
“Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle
yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyâ‟da taç ve ihtişam sâhibi
hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve îtaat
edilmemiştir. Yirmi üç yıllık dünyâ imtihanı, gerçek bir kahraman için
lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır.”
“İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed‟e kulak vermelidir.
Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir.”
Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“Şayet gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve neticenin azâmeti
insan dehâsının üç ölçüsü ise, modern târihin en büyük şahsiyetlerini bile
Muhammed SAV) ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir. O şahsiyetlerin en
meşhurları ancak maddî kuvvetler kurdular. Hâlbuki O, orduları hukuk
sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri hanedanları ve dünyânın üçte biri
üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi.”

Ω
Eskicioğlu, O., Kutlu Peygamber Ve Kutlu Doğum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/oe54.htm, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

Baltacı, M., Alemlere Rahmet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.malatyabirlikgazetesi.com/makale_yazdir.php?Yazi_id=4534, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler... , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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Prens Otto Von Bismarck:
“Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed (SAV) en seçkin bir
kıymettir. Yaratan‟ın, böyle ikinci bir vücûdu imkân sahâsına getirmesi de
ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm
Ey Muhammed€.”
“Hz. Muhammed‟in (SAV) insan olması îtibâriyle, bütün insanlık
muhakkak iftihar eder. Çünkü O Zat, ümmî olmasıyla berâber, on üç asır
evvel öyle kânunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar, iki bin sene sonra
onun kıymetine ve hakîkatine yetişsek en mesut, en saadetli nesiller oluruz¥.”
D. G. Hogart:
“O'nun bütün davranışları, günlük hayâtı, bugün milyonların şuurlu
bir hâfızayla gözettiği bir kânun ortaya koymuştur. İnsanlığın herhangi bir
bölümünün "Mükemmel İnsan" kabul ettiği başka hiç kimse, bu kadar
yakından ve bu ölçüde ayrıntıyla taklit edilmemiştir.”
“Hıristiyanlığın kurucusunun davranışları, tâkipçilerinin günlük
hayâtlarını yönlendirmemiştir. Ayrıca, başka herhangi bir dinin kurucusu,
geride Müslüman Resûl ölçüsünde bir güven ve îtimat bırakmamıştır¥."
Fransız sosyolog Dr. Gustave le Bon:
“İslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki
hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları hâlde, Hz. Muhammed‟in
dini bütün kudret ve hâkimiyetini muhafaza etmektedir.”
Ingiliz Bilgin John Davenport:
“Hz. Muhammed‟in Târihi gibi, Meşhur Peygamberler, fâtihler
arasında hayat târihi, en ince teferruâtına kadar, en sağlam şekilde kayıt ve
zapt olunan bir kimse gösterilemez€.”
€

Prens Otto Von Bismarck, Modern Almanya‟nın ilk Ģansölyesi -baĢbakanı.
Shebol, 1927 Hukuk Kongresi BaĢkanı.
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.

. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler... , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
¥
¥
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J. H. Lenison:
“Ellerin et ve yağ gibi maddelerle bulaşık olması, hem haşere hem de
mikropların üremesi için zemin teşkil eder. Yüce Rehberimiz, „ellerinde et
veyâ yağ kokusu eseri olduğu hâlde, yatan bir kimse bir hastalığa müptelâ
olur veyâ hayvan ve haşerelerden bir zarara uğrarsa, kendisinden başkasını
suçlu bulmasın‟ buyurmuştur.”
“Burada haşerenin yanında hayvan tâbirinin kullanılması
enteresandır. Hayvan, hayat sâhibi yâni canlı mânasına da gelmektedir.
Dolayısıyla mikrop mefhûmuna işâret edilmektedir.”
“Hz. Muhammed (SAV), toplu hâlde yapılan ibâdetin o muazzam
gücünü, târihte ilk temsil edip gösteren insandır. Hiç şüphe yok ki, çok geniş
mikyasta, İslâm‟ın kudreti, günde beş vakit kılınan namazın kudretinden
kaynaklanmaktadır.”
Lavazon:
“Yeni keşiflerin veyâ ilim ve irfanın yardımı ile hallolan ya da
çözülmesine uğraşılan meseleler arasında bir mesele yoktur ki, İslâmiyet‟in
esasları ile çatışsın. Kur‟ân-ı Kerîm ve onun öğrettikleri şeyler ile fıtrî
kânunlar ve fenler arasında tam bir ahenk görülmektedirµ.”
Dr. Steingas:
“Hz. Muhammed‟in doğruluğu, faaliyeti, hakîkati aramadaki
samîmiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan îmanı, kendisini dinlemek
istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki sebâtı, bana kalırsa bunlar

€
Yeni Asya, Bediüzzaman, John Davenport‟un Kur‟ân hakkındaki ifadelerini nakleder, Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.yeniasya-international.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportunkur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/#sthash.2V56pqSR.dpufhttp://www.yeniasyainternational.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportun-kur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/, En
Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Biçkin, M., Ġnsanlığın Ġftihar Tablosunu Hakkında Neler Söylediler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/16/17/971666/icerikler/en-guzel-ornek-hz-muhammedsav_551899.html, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

J. H. Lenison, Emotion as the basis of civilisation.
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.Yeni Ümit, Sebest Mülahazalar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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O‟nun, o cesur ve azimkâr Peygamber‟in son peygamber olduğuna en katî ve
en emin delillerdir©.”
Alman ġâir ve Yazar Johann Wolfgang von Goethe:
“Kur‟an‟ın ezelden olup olmaması diye bir şüphe beni uğraştırmaz!
Kitapların kitabı olduğuna îman ederim. Müslüman olarak bana farz olduğu
gibi!”
“Hiç kimse Hz. Muhammed‟in prensiplerinden daha ileri bir adım
atamaz. Avrupa‟ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün
kânunlarımız, İslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri,
büyük medenî imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed‟in son basamağına
varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Bu eserin (Doğu Batı
Divanı) yazarı Müslüman olduğunu reddetmez.”
Büyük Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.”
MeĢhur Rus Yazar Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski:
“Büyük İslâm Peygamberi Yüce Yaratıcı‟nın katına çıkıp onunla
buluşmuştur. Ben Mirac‟a bütün kalbimle inanıyorumΩ.”
Andrew Tomas:
“Hz. Muhammed, gezici tüccarlık yaparken, önce Hira Dağı‟ndaki
bir mağarada ve sonra tekrar bir uçurumun başında yeis içinde dururken,
Cebrâil'i görmesinden sonra târihin akışını değiştirmişti. Varlıklı bir kişi
olan Hz. Muhammed, sâde bir yaşam sürdürüyordu.”

©
Türkeli, O., Farklı Nefesler Aynı Sesler - Batılı Alimlerin Gözünde Hz. Muhammed (sas), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/yazdir/farkli-nefesler-ayni-sesler---batilialimlerin-gozunde-hz-muhammed-sas, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Anonim, Gerçeği itiraf etmek imkânsız değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.frmtr.com/dini-sohbetler/5644845-gercegi-itiraf-etmek-imkansiz-degildir.html, En Son EriĢim Târihi:
23.01.2014.
Ω
Anonim, Efendimiz Hakkında Kim Ne Dedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.islamafaki.com/efendymyz_hakkinda_kym_ne_dedy-t8913.0.html;wap2=, En Son EriĢim Târihi:
23.01.2014.
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“Parıl parıl bir somut zihne sâhip olan Hz. Muhammed soyut
hakîkatleri tefekkür etmeye de muktedirdi. Kendisine, tüm yaradılışı tek bir
İlâhî İrâde'nin yönettiğine ve dolayısıyla da tüm beşerin kendilerini O'na
teslim etmelerine dâir vahiy geldi.”
“Hz. İbrâhim gibi Hz. Muhammed de putları kırdı ve tek bir Tanrı'nın
âlemlerin Rab'bi Allah'ın varlığını ve kendisinin de O'nun Resûlu olduğunu
îlan etti. Köleleri âzat etti. Fakirlerin ve tâlihsizlerin arasına karıştı ve
kitlelere bu şekilde yaklaşarak Arabistan'nın tümünü birleştirdi.”
“Müşriklere bir seçim hakkı tanıyordu:”
“Ya Kuran'ı ve onunla birlikte kardeşliği, eşitliği ve merhâmeti ya da
Peygamber‟in kılıcını seçmek zorundaydılar. Müslümanlar, yâni „İlâhî
İrâdenin Kuralları‟ Arabistan‟dan İspanya‟ya kadar yayıldılar.”
“Klâsik Çağ‟ın kültür mirâsı, kısmen bunları Arapça‟ya çeviren ve
sonra Batı Avrupa‟ya aktaran, Araplar tarafından kurtarılmıştı. Bir
zamanlar dünyânın tek uygar devleti; öğrencilerin Tıp, Astronomi,
Matematik ve diğer bilimleri öğrenmek için akın akın gittikleri üniversitelere
sâhip olan Arap İmparatorluğu idi. Karanlık çağlarda dünyâda parlayan tek
ışık Hz. Muhammed'in İslâm ülkelerinde yaktığı ışıktı115.”
Goldfray Higg:
“Hz. Muhammed'in telkin ettiği inançlar, Müslümanların içine öyle
işlemişti ki, onları yollarından ayırmaya imkân bulunamamıştır. Hz. İsâ,
çarmıha gerilmek üzere götürüldüğü zaman havârileri O'nun yanından
ayrılmışlardı, uzaklaşmışlardı. Dinî hareketleri buharlaşmış ve uçmuştu.
Tümü de inisiyatiflerini ölümün pençelerine bırakmışlardı. Hz. Muhammed'in
arkadaşlarından bir tânesi bile O'nu yalnız bırakmadı. Hepsi de mazlum ve
mâsum peygamberlerinin etrâfında toplanıyorlar, O'nu savunuyor, O'nun
davâsı uğrunda canlarını fedâ etmeyi göze alarak düşmanlarına karşı zafer
kazanmasına yardım ediyorlardı116.”

115
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
116
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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L. Brunton:
“Hz. Muhammed'in yaşamını inceledim. Önceleri O'nun yaptıkları
hakkında çok az şey biliyordum. Ancak O tanınmış peygamberleri,
Hıristiyanların nasıl hep bir ağızdan suçladıklarını görüyor ve duyuyordum.
Ben, kötü niyet ve sahtekârlık gözlüklerini takmaksızın konuya bakmaya
karar vermiştim. Bir zaman sonra gördüm ki, Hz. Peygamber‟in hakîkatin ve
Tanrı'nın ardından giden içten bir doğruluk araştırıcısı olduğundan kuşku
duymak imkânsızdır.”
“Bu kutlu kişinin, insanlık için gerçekleştirdiği büyük başarıları
okuduktan sonra O'nu suçlamanın çok aşırı yanlış bir davranış olacağını
hissettim. Vahşet içinde puta tapan suç, kir ve çıplaklık içinde yaşayan
insanlara nasıl giyineceklerini öğretti. Kirliliğin yerini temizlik aldı. İnsanlar
şeref ve vakar kazandı. Misafirperverlik dinî bir görev hâlini aldı. Bütün
bunlar ve Hz. Peygamberin ''İlâhî Kişiliği'' göz önünde bulundurulunca,
Allah elçisinin Hristiyanlar tarafından bu kadar hakârete lâyık görülmesi çok
acıdır. İslâm'ın sâdeliğini, gerçekliğini, hoş görüşünü, doğruluğunu ve
kardeşlik duygusuna verdiği önemi görerek İslâmiyet‟in lehinde karar
verdim.”
“Hz. Muhammed ise, insanlar lâkaplı bu kürenin üçte biri üzerinde,
orduları, yasaları, ülkeleri, halkları, hükümdar hânedanları, milyonlarca
insanı harekete geçirmiştir. Fakat ayrıca mihrapları, tanrıları, dinleri,
fikirleri, inançları, ruhları da yerinden oynatmıştır. Her kelimesi yasa hâline
gelen bir kitap üzerine her dilden ve ırktan halkları kapsayan bir millet
kurmuştur. Dünyânın üçte birinin İslâm Dini‟ne kazandırılması Hz.
Muhammed'in bir mûcizesi, daha doğrusu bir insanın mûcizesi değil, aklın
mûcizesi oldu. Bâtıl putpereslik inançlarının bezginliği içinde olan bir toplum
bünyesinde ortaya atılan ''Allah'ın Birliği'' fikri kendiliğinden öyle bir güce
sâhipti ki Hz. Peygamber'in dudaklarında infilâk ettiği zaman putların tüm
köhne tapınaklarını tutuşturdu.”
“Hz. Muhammed'in yaşamı içinde bulunduğu toplumdaki hurafelere
karşı kahramanca karşı çıkışı; putperestlerin öfkelerine göğüs gerişindeki
yürekliliği ve bunlara Mekke‟de 15 yıl tahammülde gösterdiği sebat,
yurttaşları arasında türlü hareketlere uğramayı, hor görülmeyi, âdetâ kurban
gitmeyi kabul edişi, aralıksız doğru yolu gösterme çabaları, savaşlardaki
eşsiz başarıları, insanüstü soğukkanlılığı, zafer karşısındaki büyüklüğü,
sonsuz doğaları, Allah ile olan mistik konuşmaları, bir sahteciliğin değil, bir
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inancın kanıtıdır. Bir inancı ayağa kaldırmak gücünü O'na veren bu îman
olmuştur.”
“Bu inancın temeli şunlardan oluşmuştu:”
''Allah'ın Birliği'' ve ''Allah'ın maddî olmayışı…''
Bunlardan biri, yalancı tanrıları kılıçla deviriyor, öteki ise sözle bir
fikri yerleştiriyordu.”
“Düşünür, hatip, yasakoyucu, savaşcı, fikir savaşcısı, mâkul vicdan
insanlığının kurucusu işte Hz. Muhammed bu kişidir.”
“İnsan büyüklüğünü hangi ölçüye vurursak vuralım, hangi insan
ondan da büyük olabilmiştir 117.”
Herbert George Wells:
“Hz. Muhammed, ölümünden sonra tanrılaştırılmasını önleyecek tüm
önlemleri almıştır. İslâmiyet‟in gücünü oluşturan diğer bir nokta da renk, ırk
ve sosyal konumları gözetilmeksizin tüm insanların Allah huzûrunda kardeş
olduklarında ısrar etmesidir118.”
Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“Şişmanlık birçok hastalıkları da berâberinde getirmektedir. Son
araştırmalar neticesinde şişmanlarda yüksek olan kolesterol seviyesinin
damar sertliğine sebep olduğu, buna bağlı olarak da damar sertliği, yüksek
tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek ve göz hasarlarının meydana geldiği tespit
edilmiştir.”
“Dengeli beslenme mevzuunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini
Yüce Rehberimiz (SAV), asırlarca önce şu kutlu sözleriyle belirtmişti: „Çok
yemek kötü bir şeydir.‟ „İnsanoğlunun midesini iyice doldurmasından daha
zararlı bir şey yoktur.”
117
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
118
Altın Çağ Bilgileri - Cilt:2, Bilim AraĢtırma Merkezi Yayınları, Hz. Muhammed (As), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.supermeydan.net/forum312/thread65650.html, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.

. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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Lamartine:
“Dünyâ‟da hiçbir insan yoktur ki, Hz. Muhammed gibi yüce bir hedef
benimsemiş olsun. Çünkü Yaratan ile varlık arasına sokulan doğmaları
kökünden yıkmak, Allah`ı insana, insanı Allah‟”a iâde etmek putperestliğin
çarpık ve maddî tanrılar keşmekeşi içinde akla dayalı ve kutsal Allah
düşüncesini canlandırmak hedefi, gerçekten insanüstü bir hedeftir.”
“Hiç bir insan, insan gücünün bu kadar üstünde bir eseri bu kadar
cılız vâsıtalarla ele almış değildir. Hz. Muhammed, bu kadar büyük bir amacı
tasarlarken ve uygularken kendinden başka vâsıtası çölün bir köşesinde bir
avuç insandan başka yardımcısı yoktu. Nitekim hiçbir insan dünyâda bu
kadar kısa zamanda bu kadar görkemli ve büyük sürekli bir devrim
oluşturmuş değildir. Çünkü O‟nun İslâmiyet‟i haber verişinden sonra 200
yıldan daha az bir süre içerisinde yeni din, ilk önce Arabistan yarım
adasında hüküm sürmeye başlamış, daha sonra İran`ı, Batı Hindistan‟ı,
Suriye‟yi, Mısır‟ı, Habeşistan‟ı, bilinen tüm Kuzey Afrika Kıtası‟nı
Akdeniz‟in birçok adalarını İspanya ve Fransa`nın bir kısmını Allah‟ın
birliğine inandırmıştır.”
“Amacın büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve alınan sonucun azâmeti
insan dehâsının üç ölçüsü ise, bilinen târihin her hangi büyük bir şahsiyetini
insanca ölçülere vurarak Hz. Muhammed ile kıyaslamaya kim cüret
gösterebilir?119”
W. M. Watt:
“Bütün dünyâ birleşmeye doğru gittiği hâlde, şimdiye kadar Hz.
Muhammed bir ahlâk örneği olarak yeterince göz önüne alınmamıştır. Fakat
birgün mutlaka Hz. Muhammed‟in yaşamından ve ilkelerinden insanlığın
ahlâkî gelişimine yarayacak bir şeyler öğrenilip öğrenilmeyeceği konusunda
ciddî bir şekilde durmamız gerekecektir120.”

119
Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son EriĢim
25.01.2014.
120
Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son EriĢim
25.01.2014.
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John Ferguson:
“Yüce bir peygamber silsilesinin son ve en büyük noktada
sonuçlandırıcı kişi olan Hz. Muhammed, târihe biçim veren en büyük
şahsiyetlerden biri, bir vizyon ve eylem insanıdır. Kendisi, îman etmiş ve
zâhit bir kişiydi. Ve öğretisinde, duânın ve orucun önemini
vurgulamıştı121,122.”
Lord Hedley:
“İslâmiyet‟in sâde fakat nûranî ihtişâmını idrak ettikten sonra,
bulutlu ve karanlık bir dehlizden Güneş ışığına kavuşan bir adam gibi oldum.
Bu doğa, ilk defâ İngiltere'de Wogluk Camii‟nde Lord Hedley tarafından
okunmuştur.”
“Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed'in izinden gitmek için bize
kuvvet ve cesâret ver. O'nun doğruluğu ve sâmimiyeti, O'nun şefkât ve
muhabbeti, O'nun adâlet ve temizliği yüreğimizde de kemâliyle olsun. Bütün
İslâmiyet düşmanlarının bilhassâ Avrupa‟da O'na iftirâ edenlerin kalplerine
doğru yolu gösterici nûrunu ihsan et123.“
Regis Blanchere:
“Hz. Muhammed, „Ben de sizin gibi bir insanım‟ buyurmuştur. Ama
bu şekil ve görünüş bakımındandır. Yoksa Hz. Muhammed şüphesiz beşerin
fevkindedir124.”
Konstan V. Giurgiu:
“Hz. Muhammed'in önderlik ettiği sosyal ve ekonomik devrim
sâyesindedir ki, yarım yüzyıl geçmeden İran, Mısır ve Sûriye gibi üç büyük
İmparatorluk İslâm hâkimiyeti altına girdi ve onların halkları Müslüman
oldular. Meselâ bir peygamberin ve bir dinin ortaya çıkması değil, bir
121
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
122
Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
123
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
124
Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
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peygamberin peygamberliğini devam ettirebilmesi ve getirdiği dinin
yaşamasıdır. İşte Hz. Muhammed ve İslâmiyet… İşte üç kıtada yayılmış
yaşayan milyonlarca Müslüman!”
“Hz. Muhammed daha peygamber olmadan gençliğinde ticâretle
kazandığı kazancının bir kısmını fakirlere dağıtırdı. Allah ve İslâmiyet'te
bunu emreder. O zamanlar dünyânın hiç bir yerinde ne kızıl haç kuruluşu
vardı, nede yardım dernekleri…”
“Adliye bulunmayan bir devirde Hz. Muhammed, mazlumların
hukûkunu korumak için gönüllüler taburu teşkil etti. Bir insanın böyle bir
şeyi düşünebilmesi ve düşündüğünü tatbik edebilmesi için bir dâhi olması
gerekir. İşte Hz. Muhammed, böylesine büyük bir insandır. Dünyâ târihinin
en büyük birinci şahsiyetidir125.”
Thomas W. Lippman:
“İslâmiyet, gayet iyi tanınan târihî bir şahsiyetin, hayâtı ve
faaliyetlerinden kaynaklanmış olup, ondan ayrı mütalaa edilemez.
Müslümanlar, esinlenmiş bir insan, ilâhî vahyin aracı, peygamber, rehber,
önder, komutan, örnek insan ve yasa koyucu olarak Hz. Muhammed'e saygı
duyarlar, takdir ederler, örnek alırlar fakat hiç bir zaman Hıristiyanların Hz.
İsâ‟ya yaptıkları gibi yapmazlar.”
“Hz. Muhammed'in faaliyetlerine ilişkin târihî ayrıntılar, kendisinin
cesâretine ve kararlılığına tanıklık eder, hoşgörüyü, eşitliği ve takvâyı vaaz
etmiş ve vaaz ettiklerini de âşikar bir şekilde uygulamıştır.”
“Kesinlikle diyebiliyoruz ki, Hz. Muhammet samîmi, kendisini
davâsına adamış, cesur, eli açık, merhâmetli ve sosyal adâlet ile reformu
gözeten bir şahsiyetti. Zâhitliği reddeden Hz. Muhammed, hayâtı boyunca
kadınlara saygı göstermiş ve kadınların sosyal ve hukûkî statülerini
yüceltmek için çaba harcamıştı. Hz. Peygamberin, Poligamiyi sınırlayan
boşanmalara kısıtlılık getiren ve dul kadınların himâye görmelerini sağlayan
yasalar koyarak 7. yüzyıl‟da Arabistan için çok önemli sayılacak reformlar
yaptığını biliyoruz.”

125
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.

81
KUR‟AN DEYİNCE
Tetiklenen
GERÇEKLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“Hz. Muhammed, İslâmiyet‟in temel öğretilerine Mekke'de tesis
etmişti. Hicret‟ten sonra Medine'de ise, hem Kuran Vahiyleri hem de Hz.
Peygamber'in hadisleri, daha ziyâde İslâm Topluluğu‟nun karşı karşıya
olduğu sosyal ve hukûkî meselelere açıklık getirici bir veçheye büründü.”
“Böylece Tanrı ve Kıyâmet günü hakkında nelere inanmaları
gerektiğini daha önceden öğrenmiş bulunan Müslümanlar, artık sosyal
davranış ile hayâtı, ahlâk, adâlet, hukuk ve inananların inançları uğruna
savaşma zorunlukları ile ilgili öğretiler sâyesinde ilâhî inançları
doğrultusunda dünyâ üzerinde nasıl faaliyette bulunacaklarını
öğreniyorlardı. Hz. Muhammed giderek büyüyen bir topluluğun önderi, yasa
koyucu ve uygulayıcısı ve askeri komutanı hâline gelmişti.”
“Denildiğine göre Hz. Peygamber‟in ilk yönetim faaliyeti Medine'nin
nüfusunu oluşturan üç ayrı grubun ilişkilerini belirleyici bir yasa yapması
olmuştur. Bu üç grubu Mekke‟den gelen insanlar, Medine'nin yerli halkı
(Ensar) ve Mûsevîler oluşturuyordu.”
“Bu yasa, Mûsevîler‟in dinî özgürlüğünü güvence altına alıyor,
Müslümanlar arasında işbirliğinin ve birliğin tesisini teşvik ediyor ve Hz.
Muhammed'i anlaşmazlıkları karara bağlayacak olan hakem olarak îlan
ediyordu. Hz. Peygamber bu yasa ile o dönemde Arabistan için devrimci
nitelikte olan ve Mekke'de kabul edilmemiş bulunan iki prensibi tesis etmiş
oluyordu:”
“Birincisi, İslâmiyet‟in hem Spritüal hem de Lâik hâkimiyetin kaynağı
olduğu konusu, ikincisi ise beşerlerin işlerini ayarlayan birleştirici unsurun
kabile değil de din olduğu hususuydu. Her iki prensip de hâlâ daha
İslâmiyet‟in temelini oluşturur. İslâm kardeşliği veyâ inananlar topluluğu
(Ümmet), o zamandan beri, ırk ve politika unsurlarını aşan bir dinî birlik
içinde mevcûdiyetini sürdüre gelmiştir. Böylece Hz. Muhammed‟in hayâtının
son on yılı, bir dinin tesisinden ziyâde yönetim ve diplomatik faaliyetine
yönelik bir tarzda geçmiştir denilebilir.”
“Hz. Muhammed, esnek ve faydacı bir önderdi, aslâ bir fanatik
değildi. Gerektiğinde, Bedir Savaşı‟nda olduğu gibi kan akıtılmasını onaylar
fakat hem İslâmiyet‟i hem de kendisini Mekke'de kabul ettirmeye yönelik
amaçlarını gerçekleştiren Hudaybiye Antlaşması‟na rızâ gösterdiği gibi,
şiddete başvurmamak gerektiğinde de anlaşmaya uzlaşmaya hazır olurdu.
Nitekim 628 yılında Mekke‟lilerle yapılan bu anlaşma öteki Arap
kâbilelerince de İslâmiyet‟e katılmaları için bir işâret olarak kabul edilmiş ve
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o dönemde Müslüman olanların sayısı Hz. Muhammed'in vazîfesinin daha
önceki yıllarında İslâmiyet‟i kabul edenlerin adedini aşmıştı.”
“Fakat genelde Hz. Peygamber'in vazîfesi, yarım kalan tedbirlere ve
kısmî başarılara iltifat etmeyen bir görevdi. Sonuçta, 630 yılı Ocak Ayında,
10000 kişiden oluşan bir orduyla Mekke'ye giren Hz. Muhammed, Kâbe'deki
putların kırılıp ortadan kaldırılışını bizzat yönetti.”
“Mekkeliler ile çevredeki kabilelerin İslâmiyet‟i kabul etmeleri ile
birlikte, Hz. Muhammed'in görevi de hemen hemen tamamlanmış oluyor ve
en sonunda İslâmiyet‟in Arap yarım adasındaki yükselişi gerçekleştirilmiş
bulunuyordu.”
“Mekke'nin işgâli, bir merhametlilik ve âlicenaplık örneğidir. Hz.
Peygamber düşmanlarının çoğunu affetmiş ve kendisinin lâyık hâkimiyetine
bağlılıklarını göstermek amacıyla yarım ada kabîlelerinin göndermeye
başladıkları vergileri İslâmiyet‟e girenlerle paylaşmıştı. Müslüman olmayı
reddedenler ise, öldürülmeyip veyâ sürgüne gönderilmeyip sâdece nüfuz ve
ganîmetten yoksun bırakılıyorlardı.”
“Hz. Muhammed Peygamber, Şubat 632‟de Mekke‟yi son kez ziyâret
ederek Arafat'ta ahlâk ve erdem üzere olan içeriği ve etkileyici vaaz ediliş
tarzı ile Müslümanlar için önemini hiç bir zaman yitirmeyen Vedâ Hutbesi‟ni
okudu:”
''Allah'ı ve Kıyâmet Günü‟nü hatırlayın, haksızlığı reddedin, Kelâm‟ı
yayın ve tüm Müslümanları kardeşleriniz olarak kucaklayın.''
Ģeklinde özetleyebilecek olan mesajının aĢağıdaki nihâî beyânı ile birlikte Hz.
Muhammed'in misyonu da tamamlanmıĢ oluyordu.
“Hz. Muhammed kadar târihin akşını böylesine etkilemiş insan pek
azdır. Günümüzde müslüman 800 milyon kişinin hayatlarını ve
hükümetlerinin politikalarını her gün doğrudan etkileyen Hz. Muhammed, 20
yılı çok az aşan bir süre içinde 1400 yıl sonra dahî başarısını sürdüren bir
büyük dünyâ dini kurmuştur. Kabîleye, etnik bağlara ve âileye sadâkati aşan
inançları sâyesinde birleşmiş olan bir inananlar topluluğu prensibini
benimsemiştir. Bu tür erdemlere pek değer vermeyen bir putperes topluluğa
merhâmet, adâlet, dürüstlük ve kendi kendini kontrol etme erdemleri
aşılamıştır. Ve arkasında kendisini izleyen Müslümanların kutsal kitabı,
rehberi, yol gösterici ışığı, ilham kaynağı, yasa ve tesellisi olan Kur‟an'ı
bırakmıştır126.”
126
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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KUR‟AN VE SANÂT
Özler:
“Rab‟bin, sâdece
kendisine kulluk etmenizi, ana
babanıza da iyi davranmanızı kesin
bir şekilde emretti. Onlardan biri veyâ her ikisi senin
yanında yaşlanırsa, kendilerine „öf!‟ bile deme; onları azarlama; ikisine
de güzel söz söyle!”
Ġsrâ Sûresi, Âyet 23

GiriĢ
Kur‟an‟ı her dinlediğimde, bir de kıraatı-okuyuşu güzel birine
rastladıysam, o kadar mutlu oluyorum ki, sanki o anda derhâl, bu
mutluluktan hüngür hüngür ağlayacak duruma geliyorum… Bu gün de aynısı
oldu. Ġkindi namazından sonra, imamın okuduğu aşır, beni yine aynı duruma
getirdi…

Günümüzün bâzı sanâtçı bozuntuları yalnızca kendi çöplüğünü tanıyor…
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Face Book‟ta gezinirken, Türk Milleti‟ni Millet yapan unsurlardan
nasibi olmayan, yukarıda gördüğünüz, bir hanımefendinin, resimde de
gördüğünüz gibi, “Kur‟an kursuna ne gerek var. Sanât mı öğretiyor, ne
öğretiyor?” dediğini görmüĢtüm… Bunu o sıralar bir köĢeye not etmiĢtim…
Aynı zamanda Face Book‟ta, bayanın bu sorusunun altına, bir de yorum
yapmıĢ bulunuyordum.
Ama inanınız o sırada, Kur‟an‟daki sanât etkisi diyebileceğimiz bu
duygusal etkiyi, o zaman bu günkü kadar tatmış olmadığım için, o andaki
yorumumda, sanâtın başka bir cephesine, ahlâka vurgu yapmıĢtım. Kur‟an‟daki sanât ile ilgili, o zamanki, yorumum şöyleydi:
“Öncelikle bu hanımefendi dinlesin! O Kur‟an, en güzel sanâtı
öğretiyor... Bu hanımefendi, sanâtçı geçiniyor ama şimdi bir soru soracağım,
inanınız, onu bilemeyecek? Bakınız şimdi! Soru şu: “En güzel sanât nedir?
...... Bilemedi, gördünüz mü?”
“Bilemediği, zâten sorusundan belliydi… Bu sorunun cevâbını gerçek
sanâtçılar biliyor ama bu tipler bilemezler… Cevap: „En güzel sanât,
ahlâk‟tır.”
Kur‟an‟daki BaĢka Sanâtlar
Yukarıda da değindiğim gibi, İmam efendinin okuduğu aşrın beni
böyle aşırı derecede duygulandırmasının hemen ardından, bayanın, Kur‟an‟ı
sanât ile yan yana getirerek, yapmıĢ olduğu, yukarıdaki kıyaslamasına
ilişkin, notu bulup tekrar tekrar gözden geçirme ihtiyâcı duydum… Kendi
kendime sormadan da edemedim, doğrusu:
Kendi kendime dedim ki:
“Bayanın demek istediği gibi, „eğer Kur‟an‟ın bir sanât yönü yoksa,
şimdi onun beni bu derece duygulandıran tarafına ne diyeceğiz, o zaman?”
Çok enteresan olan da Ģu ki, bayanın Kur‟an hakkındaki görüşlerine
karşı ilk yorumum, Kur‟an‟daki en yüce ahlâk sanâtına iliĢkindi. Ama Ģimdi
ise Kur‟an‟daki bu ritim, daha Türkçe olarak söylemek gerekirse,
Kur‟an‟daki bu müzik sanâtı, beni âdetâ bayacak duruma getirmişti…
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Bu tecrübelerden sonra Ģimdi, şu kanaate gelmiş bulunuyorum:
Kur‟an‟da benzer Ģekilde, kim bilir, daha ne sanâtlar vardır! Ama her birimiz,
İnönü Zihniyeti‟nin Tahribat Ve Tahrifat tırpanından geçmiş olduğumuz
için127, onları algılayacak insânî kaabiliyetlerimiz, ne yazık ki, henüz tam
anlamıyla açılıp da kıvâmına gelmiĢ bulunmuyor…
Âyetlerle KonuĢma Sanâtı Ve Mükâfâtı
“İslâm Dünyâ ve Âhiret
mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

Meselâ güzel söz söylemek, en güzel sanâtlardan biridir, değil mi?
Öyleyse bakınız, Kur‟an bu sanâtın ilkelerini nasıl veriyor?
KonuĢurken kullandığımız söz (dil), güzel ve kibarca (gerçek) olmalı
deriz. Bunlar güzel konuĢmanın ilkeleri değil mi? iĢte bakınız, bu konuda
Allâhü Teâlâ ne diyor, Bakara Sûresi‟nin 83. Âyeti‟nde:
“Bir zamanlar biz İsrâiloğullarından şöyle söz almıştık: “Yalnızca
Allah‟a kulluk edin, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapın.
İnsanlarla „güzel‟ konuşun! Namazı kılın, zekâtı verin!” Sonra pek az
kısmınız hâriç döndünüz, hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz.”
KonuĢurken sözümüz, doğru olmalı, değil mi? O hâlde Âli İmran
Sûresi‟nin 17. Âyeti‟nde Allâhü Teâlâ dior ki:
“O, sabredenleri, o „doğruluk‟tan şaşmayanları, o elpençe divan
duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar edip
yalvaranları (görür).”
Sözlerimiz adâleti esas almalı! Verilen sözler hep tutulsun isteriz
Evet, o zaman, bakınız Enam Sûresi‟nin 152. Âyeti‟ne:
127
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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“Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar
(malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz).
Ölçü ve tartıyı tam adâletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını
teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah‟a
verdiğiniz „sözü‟ tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size
emretmiştir.”
Hele hele anne ve babayla zarif, güzel ve tatlı olarak konuĢmak, güzel
sanâtın dışında hiç olamaz! Değil mi ya? İşte bakınız. Ġsrâ Sûresi‟nin 23.
Âyeti:
“Rab‟bin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibâdet edin,
anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veyâ her ikisi senin yanında
yaşlanırsa, sakın onlara „öf‟ bile deme ve onları azarlama! İkisine de tatlı ve
güzel söz söyle!”
Hak sâhiblerinden ümit ettiğin bir Ģeyi alamadan ayrılma durumunda
kalsan bile, onlara hiç değilse ”tatlı bir söz söyleyerek” ayrılmalı… Kısacası
dürüst konuĢmalıdır!
O zaman Ġsrâ Sûresi‟nin 28. Âyeti‟ne bakınız ne diyor:
“Rab‟binden umduğun rahmeti elde etmek için, hak sâhiblerinden yüz
çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse “tatlı bir söz” söyle!”
KonuĢurken sözün en güzelini seçmeli, nâzik olmalı… Bunlar da
güzel sanâttır, elbette! O zaman Ġsrâ Sûresi‟nin 53. Âyeti:
“Kullarıma söyle,(İnsanlara karşı) „en güzel sözü‟ söylesinler.
Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.”
Azgın kimselerle konuĢurken bile, onlara karşı yumuşak bir dil
kullanmalı… Tâhâ Sûresi‟nin 41-44. âyetleri:
“Ben, seni kendime (peygamber) seçtim. Sen kardeşinle birlikte
mûcizelerimle git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin. Firavun'a gidin,
çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona „yumuĢak söz‟ söyleyin; olur ki, öğüt
dinler yâhut korkar.”
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Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarına saygılı yaklaĢmalı, yalan sözden
sakınılmalı...” Bunun için işte, Hac Sûresi‟nin 30. Âyeti:
“Emir budur! ... O hâlde, pislikten, putlardan kaçının; „yalan sözden‟
sakının.”
Faydasız ve boĢ sözlerden kaçmalı, anlamlı konuşmalı… Elbette ki
bunlar da güzel sanâta girer. ĠĢte Mü‟minun Sûresi‟nin 3. âyeti:
“Onlar ki, „boĢ ve yararsız şeylerden‟ yüz çevirirler.”
KonuĢurken Allah‟tan (CC) korkup yalandan kaçmalı, doğru söz
söylemeli… Ahzab Sûresi‟nin 70. Âyeti‟ne bakınız:
“Ey îman edenler! Allah‟tan korkun ve „doğru söz‟ söyleyin ki, Allah
işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın!”
Sözün doğrusunu ve düzgününü söylemek de güzel bir sanâttır.
Bunun için Nisâ Sûresi‟nin 9. Âyeti:
“Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların
geleceğinden endişe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endişeyi
duysunlar, Allah‟tan sakınsınlar ve „doğru söz‟ söylesinler.
Bundan önce, Müslüman olan Maurice BéjartΩ dolayısıyla,
Kur‟an‟daki Müzik Sanâtı‟na değinmiĢ olduğumuzu da, ayrıca, hatırlayınız!
Sonuç
On-onbeş yıl kadar önce, Kur‟an‟daki Matematiğe hayran kalıp da
Müslüman olanları biliyoruz128…
O Kur‟an ki, görüyorsunuz, yalnızca sanât değil, „yaş ve kuru‟ ne
ararsanız, onda bulunmaktadır. En‟an Süresi‟nin 59. Âyeti‟nde öyle
demiyor mu?

Ω
Vikipedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maurice_B%C3%A9jart, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
128
http://www.kuranca.com/
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ĠĢte, “Gaybın anahtarları O‟nun katındadır, onları O‟ndan başkası
bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O
bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tâne, ne de kuru ve yaş hiçbir şey
yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap‟ta bulunmasın.”
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