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„Büyük Patlama‟ ya da
Big Bang,
benzeri evrensel olayların
hepsi ve bunların sonuçları,
Allâhü Teâlâ‟nın,
Evren ve insanları yaratıp
yaşatması sırrından olanµ,
birer
tecellîsidir.
Big Bang Teorisi’ne göre
Evren,
yaklaşık
13,7 milyar yıl önce,
aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan,
patlayarak
1
Temiz, M., Müslümanlar İle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20İLE%20ATEİSTLER%20(YİNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20İLE%20ATEİSTLER%20(YİNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.docx, En Son Erişim Târihi: 03.11.2013.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
µ
tecellî: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. Allâhû Teâlâ’nın insanlarda ve
doğada görünmesi. Alın yazısı, kader.
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meydana gelmiştir.
Teori,
ilk kez
1920‟li yıllarda,
Rus Kozmolog Ve Matematikçi
Alexander Friedmann ve
Belçikalı Fizikçi Papaz Georges Lemaître tarafından
ortaya atılmıştır.
Patlama ânı,
Evren„in başlangıcı sayılmakta,
bugün
ispat edilmiş bulunmaktadır.
Teori‟nin
temel fikirlerinden biri,
Evren„in
hâlâ
genişlemesini sürdürmesidir.
Bir zamanlar,
Evren dâhil,
hiç bir şey yoktu.
Evren ve mekânın başlangıcı,
yokluktan varlığa geçişte,
Big Bang (Büyük Patlama) ile
meydana gelmiştir.
Zaman da mekânla başlamıştır.
İşte
2
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Evren‟in oluşumunun başladığı o anda,
zaman da
sıfırdan başlayarak,
akmaya başlamış,
böylece
Big Bang (Büyük Patlama),
fizikî Evren„in ve zamânın
başlangıcı olmuştur.
Başka bir ifâdeyle
Evren,
„Ol Patlaması‟,
“OL, Mukaddes Emri2“ ile
bir Aknokta‟dan3 doğmuş,
zaman dahî
bu
Aknokta İnfilâk‟ı ile başlamıştır.
Türk Bilim Adamı
Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu‟nun
Orbitron Teorisi de,
yine
bu
ilk yaratılış ile ilgilidir4.

2
Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece “ol” dememizdir. O da
hemen oluverir.”
3
Evren ve İnsan, Birleşik Alan Kuramı (Teorisi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://insanveevren.wordpress.com/2011/05/31/birlesik-alan-kurami-teorisi/#more-2503, En Son Erişim Târihi:
28.10.2013
4
Temiz, M., Kur’an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara’lı Behram Kurşunoğlu, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Kur’an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein%20ile%20TrabzonÇaykara’li%20Behram%20Kurşunoğlu.doc, En Son Erişim Târihi: 01.11.2013.
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Evren‟de
her sâniye içinde olan
her bir olayda,
örneğin
her bir canlının,
diyelim ki,
her nefes alışverişi sırasında
ortaya çıkan,
sebep–sonuç düzenlemelerinde
anlık olaylar vardır.
Ya da meselâ,
maddenin
elektron, proton ve benzeri parçalarının,
her bir andaki
sebep–sonuç ilişkilerini veyâ
örneğin
denizlerdeki
herhangi bir balığın,
diyelim,
kanat kaslarındaki,
herhangi bir hücresinin zarında meydana gelen,
anlık
bir olayı düşününüz.
Ya da faraza
Everest Dağı‟nda yaşayan,
bir bitkinin kılcal damarlarında bulunan,
su molekülündeki oksijen ya da hidrojen atomunun
ilk enerji seviyesindeki
bir değişimi ele alabilirsiniz.
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Bilinmelidir ki
bütün
bu olayların her biri,
anbean,
Allah‟ın (CC)
„Ol!‟ emrinin birer
tecellîsidir.

Uzaydaki Dünyamızı görebildiniz mi?

Konuyu,
hepimizin
biraz daha yakından bildiğimiz,
bir örnek ile biraz daha açabiliriz.
Meselâ
bir sâniye içinde
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milyonlarca Big Bang Patlamasıyla oluşan,
yâni
Allah‟ın (CC)
“Kün-Ol!” emriyle
sürekli olarak meydana gelen,
mıknatıs akısını
ele alabiliriz:
Mıknatıstaki
her bir
minik patlama sonunda,
mıknatısın
ortasında oluşan akı,
mıknatısın N Kutbu‟na gelir,
oradan çıkar,
mıknatıs dışında ilerleyerek,
diğer S kutbu‟na girer.
S kutbu‟ndan giren
bu akı,
mıknatısın içinden ilerleyerek,
ortasında
tekrar
başladığı yere gelip
devrini tamamlar,
böylece
bir kapalı çevrim oluşturur.
Sürekli bir şekilde
mıknatısta N Kutbu‟ndan çıkan,
S Kutbu‟na giren akı,
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aslında
her sâniye içinde
milyonlarca
Big Bang Patlamasıyla meydana gelen,
yâni
Allah‟ın (CC) “Kün-Ol!” emri ile oluşan
sürekli bir akıdır.
Bu akı olayı,
her an
sürekli ve / veyâ süreksiz olan
her olaya ilişkin,
Rahman Sûresi‟nin,
“Göklerde ve Yer‟de bulunanların hepsi O‟ndan ister
(O‟na muhtaçtır).”
“O her an yaratma hâlindedir”
anlamındaki
29. Ayeti’nde bildirildiği gibi,
Allah‟ın (CC)
her an
yaratmasına âit
açık bir örnektir.
Bu âyeti,
“Allah her an her iştedir”
şeklinde açıklayanlar da
vardır.
Kezâ
her an
sürekli ve / veyâ süreksiz
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her olaya ilişkin olan,
Allah‟ın (CC) tecellîsine,
“O (Allah), bir şey irâde ettiği (dilediği) zaman
O‟nun emri,
Sâdece
ona „Ol!‟ demektir.
O, hemen olurΩ”
âyeti de işâret etmektedir.
Bu âyet örneğini,
yukarıda
Evren‟e ilişkin verilen
örneklerin
her birinde,
her an vukûbulan,
her bir olaya da teşmil ettiğinizde (yaydığınızda),
„Allah her an her iştedir„ âyeti gereğince,
O‟nun
sonsuz olan
gücünü biraz tahmin
edebilirsiniz.
Akının meydana geldiği noktaya
genel olarak
Ak Nokta,
akı devrinin tamamlandığı noktaya
Kara Nokta da
denir.
Ω


Yâ Sin Sûresi, âyet: 82.
Rahmân Sûresi, âyet: 29.
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Kapalı çevrim,
Ak Nokta ile Kara Nokta
üst üste
çakıştıkları anda tamamlanır.
Buradan
şu noktaya geliyoruz:
İlk Ol Patlaması (Emri) ile
Evren‟in oluşumunun
Ak Nokta‟dan başlamış olduğu,
son
Ol Emri ile
Kara Nokta‟da
Kıyâmet‟in vukûbulacağı
söyleniyor ya…
Evren‟in kendisi,
bir mıknatıs gibi,
düşünülecek olursa,
bu mıknatısın yerine, Ak Nokta‟daki patlamayı
ilk Big Bang Patlaması,
Kara Nokta‟daki patlamayı ise,
son
Kıyâmet (patlaması) olarak
düşünebilirsiniz.
Bu nedenle,
mıknatısta
seri hâldeki
Big Bang patlamaları ile oluşan,
akının
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bir kapalı çevrim oluşturması,
Kıyâmet‟in kopmasının
bilimsel bir
delîlidir.
Kıyâmet‟in koptuğu ân,
Evren‟in
Ak Nokta ile
Kara Nokta‟sının da
üst üste
çakıştığı andır.
Olayın yorumunu
biraz daha açmak mümkündür:
Akı,
mıknatıstaki bir akı biriminin meydana gelmesini
sağlayan,
Ol Emriyle,
kendine has olan,
bir Ak Nokta‟dan başlar.
Sonra,
çevrimin tamamlanması,
Kara Nokta‟da,
son
Ol Patlaması‟nın meydana gelmesiyle
sağlanır.
Mıknatıstaki
bu
iki patlama arasında
çok küçük bir süre vardır.
Akının sürekliliğini sağlamak için,
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sâniyede
milyonlarca Patlama (Ol Emri) oluşumu olduğu
düşünülürse,
Kıyâmet‟le
sona erecek olan,
Evren‟in ömrü yanında,
mıknatısta
her akı oluşumunun,
ne kadar küçük bir ömrü olduğunu da
düşünebilirsiniz.
Allah‟ın (CC)
zaman ve mekândan münezzeh olduğunu
hatırladığımızda,
zamânın
bu
uzunluk ve kısalığı,
tabiatıyla
biz
insanlara ve ölçülerimize
göredir.
Benzer şekilde,
meselâ
Allah‟ın (CC)
her an
böyle
benzer tecellîleriyle,
+ uç (Ak) ve- uç (Kara) noktaları
arasında,
elektrik akımının da,
aralıksız olarak,
11
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

meydana geldiğini
düşündüğünüzde,
Evren‟in
her bir noktasındaki
her bir devinim ve değişimin,
Allah‟ın (CC) tecellîlerine
bağlılığı hakkında
daha geniş
bir fikre varabilirsiniz.
Evren‟in genişlemesinin5,
zamânın akışının,
Evren içinde düşünülebilen,
büyüklü-küçüklü her bir olayın,
her an
Allâhü Teâlâ‟nın
varlığına ve tecellîlerine muhtaç olduğunu
bir düşününüz de,
içinizden coşarak
meydana gelen
hayretinizi,
ancak
O‟nun bildirdiği,
„Süphânallah!„ ile
belirterek ferahlayınız!
Böylece,
Allâhü Teâlâ‟yı yüceltmekten dolayı da,
muazzam bir sevap kazanınız!
5


Zâriyat Sûresi, âyet 47: “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç şüphesiz onu genişleten biziz.”
Süphânallah: Her türlü noksanlıktan çok yüce olan Allah…
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Böyle bir Allah‟a (CC) hiç kulluk edilmez mi?
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