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ÖNSÖZ 

Antik çağlardan beri inanç ve rasyonalite arasında devam edegelen bir çatıĢma 

bulunmaktadır. Bunun esas nedeni hem dinin hem de bilimin insanlığın sorularına cevap 

verme çabasıdır. Akıllardaki sorulara verilen cevaplar çatıĢmaya baĢladığında bu ayrılık 

ortaya çıkmıĢtır. Elbette inanç bu çatıĢmanın güçlü tarafında iken, dogmatik yaklaĢımla 

rasyonaliteyi ezmiĢ ve insanlığın geliĢmesini dönem dönem yavaĢlatmıĢtır. Aydınlanma 

çağıyla insanlık, sorularına bilimin akılcı, delile dayanan ve iĢlevsel cevaplar verdiğini 

gördükçe bilime daha çok yanaĢmıĢ, inanç mevzi kaybetmiĢtir. 

Bu kitapta inanç ve bilimin birbirine rakip, çatıĢan fenomenler olmadığını, beraber 

hareket ederlerse hakikate ulaĢmanın daha kolay olacağını ifade edeceğiz. Bu nedenle 

diyalektik yaklaĢımı kullanarak inanç ve bilim arasında bir senteze ulaĢmaya çalıĢacağız. Bize 

göre hakikat bir yapboza benzemektedir. Bazı parçalarını bilimsel veriler, bazılarını ise kutsal 

metinler bize ulaĢtırmaktadır. Bu yapbozun parçalarını doğru yere yerleĢtirmek için ise 

sezgilerimizi, aklımızı kullanmak durumundayız. Böylece holistik (bütünsel) bir yaklaĢım ile 

hakikatin büyük resmine ulaĢabiliriz. 

Kitabın 1. Bölümünde arkeoloji biliminin bize sunduğu veriler, kutsal kitapların 

açıklamaları ve akıl yürütme ile tarihsel kiĢilikler olup olmadıkları tartıĢmalı Yusuf, Musa 

peygamberlerin kimler oldukları, neler yaptıkları ve yaĢadıkları araĢtırılacaktır. 

2. Bölümde ise Ġsa peygamberin mucizevi doğumu, hayatı ve Hristiyanlığın monoteist 

yapıdan neden uzaklaĢıp kutsal üçleme olarak da bilinen teslis inancına evirildiği; özellikle 

biyoloji ve iletiĢim bilimi, akıl ve kutsal metinlerin sentezi ile anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

3. Bölümde ise Kıyamet kavramını aynı metodoloji ile inceleyerek, anlamaya ve 

anlatmaya çalıĢacağız. Amacımız felaket tellallığı yapmak olmayıp, sadece tarihe bu anlamda 

bir not düĢmektir.  

Kur’an’a iman etmiĢ bir müslüman olarak bu kitabı yazmayı bir vicdan borcu olarak 

gördük. Buradaki amacımız kimi çevrelerce önyargılarla yaklaĢılan ilahi mesajın bize göre saf 

ve akılcı tarafını elimizden geldiğince doğru iletebilmektir. Yukarıda bahsettiğimiz 

önyargılara sebep olanlarında; ne yazık ki inanç adına asırlardır konuĢan ve akılcılığı, bilimi 

yok sayarak hatta onlarla mücadele ederek bu günlere gelmemizin sebebi olan din sınıfı 

olduğunu düĢünmekteyiz. Bu anlamda bir amacımız da din adamları sınıfına metodolojilerinin 

en hafif tabiriyle eksik olduğunu hissettirebilmektir. Kasıtlı hata yapanları ve inançtan 
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nemalananları Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a, onun adaletine havale etmiĢ 

bulunmaktayız. Bir diğer amacımız ise inanç ile uyutulan kitleleri, uyanmaya ve akıllarını 

çalıĢtırmaya davet etmektir. Çünkü Yüce Allah Kuran’da Ģöyle demektedir. 

…Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
1
 

Gerçek şu ki, Allah katında, yaşayanların en kötüsü, aklını kullanmayan; (hakikate) 

sağır ve dilsizlerdir.
2
 

Bu kitabın bir diğer amacı da bilim ile uğraĢan herkesin dikkatini vahye çekmektir. 

Çünkü Rabbimiz bilim adamlarını yüce Kur’an’da hem över hem de görevler yükler. 

Gerçek şu ki, Rablerinden görmedikleri halde haşyet duyanları (içleri titreyerek 

ürperen ve saygı duyanlara) gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve büyük bir ödül 

vardır.
3
 

Biz sana bu Kur‟an‟ı güçlük çekmen için indirmedik, haşyet duyanlara (içi titreyerek 

saygı duyanlara) ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik).
4
 

Sen ancak, zikre (Kur‟an‟a) uyan ve görmediği halde Rahman‟a (karşı) haşyet duyan 

(içi titreyerek saygı duyan) kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir 

ödülle müjdele.
5
 

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. 

Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar haşyet duyar (içleri titreyerek saygı duyar). 

Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
6
 

 Şüphesiz göklerin ve yerin (evrenin) yaratılışında, gece ile gündüzün art arda 

gelişinde temiz akıl sahipleri için (önyargısız bakanlar için) gerçekten ayetler vardır. Onlar, 

ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah‟ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı 

konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek 

Yücesin, bizi ateşin azabından koru."
7
 

Görüldüğü üzere bilim adamlarından Kur’an övgü ile bahsetmektedir. Zaten ilk emri 

“Oku/Öğren-Öğret” olan bir kitaptan baĢkası da beklenemezdi.  

                                                 
1 Bkz. Yunus 10/100 
2 Bkz. Enfal 8/22 
3 Bkz. Mülk 67/12 
4 Bkz. Taha 20/2-3 
5 Bkz. Yasin 36/11 
6 Bkz. Fatır 35/28 
7 Bkz. Al-i Ġmran 3/191 
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Kur’an kendisini iki ana kısma ayırır, bunlar “muhkem” ve “müteĢabih” ayetlerdir. 

Muhkem kısım, kitabın ana hükümlerini içeren kısımdır, bir anlamda günlük yaĢayıĢa hitap 

eden hükümleri içeren kısımlardır. MüteĢabih kısımlar ise sembolizm, benzetme (analoji), 

mecaz ve metaforlar içeren kısmıdır. Bu tarz sembolik anlatımlar daha önceki semavi dinlere 

ait kitaplarda da bulunmaktadır. Sembolizm insanlığın kolektif bilinçaltına hitap eden, 

evrensel ifadelerdir. Bu ifadeler ile Kur’an, o günkü bilimsel seviye ile ifade edilemeyecek 

gerçekleri ifade etmiĢ, onları zaman ve mekân üstü kılmıĢtır. Daha terminoloji oluĢmamıĢ, 

dönemin insanlarının anlayamayacağı birçok bilimsel gerçek, Kur’an’ın farklı farklı yerlerine 

serpiĢtirilmiĢ, ilerleyen bilimin bize sağladığı verilerle anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Kur’an buna 

“Sembolizm içeren ayetlerin Tevili” demektedir. Bu tevil iĢini yine bilim adamlarına 

vermektedir. Bu sayede Kur’an mucizesini asırlar boyu gelen bütün nesillere hissettirmekte, 

zaman ve mekân üstü evrensel bir mesaj olduğunu göstermektedir. 

Sana kitabı indiren O‟dur. Ondan, Kitap‟ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler 

muhkem ’dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve 

olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun (sembolizm 

içeren ayetlerin) tevilini (yorumunu) Allah ve ilimde derinleşenlerden başkası bilmez. 

(Onlar)"Biz ona inandık, tümü Rabbimiz ‟in katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden 

başkası öğüt alıp-düşünmez.
8
 

Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine henüz (bilimsel) yorumu 

gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin 

nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak.
9
  

Biz bu kitap da yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmeye çalıĢtık. Elbette doğru 

sonuçlara ulaĢtığımız gibi hatalarımız da olmuĢtur. ġunu ifade etmek isteriz ki, hiçbir hatamız 

kasten olmamıĢtır. Bundan Yüce Allah’a sığınırız. Hatalarımız olmuĢsa bunun sebebi ya 

kavrayıĢımızın yetersizliği ya da bizim ulaĢtığımız bilimsel verilerin henüz tam anlamıyla 

teoriyi tamamlayacak seviyede olmamaları nedeniyledir. Olabildiğince cesur ve açık bir 

anlatımla bulduğumuz sonuçları aktarmaya çalıĢtık, bu noktada kimsenin eleĢtirisinden veya 

suçlamalarından korkmuyoruz. Elbette yapıcı eleĢtirilere, eklemelere saygı duymakta ve 

onları özellikle beklemekteyiz. Sadece anlatmak istediğimiz, kendisinden korkmaya en layık 

olan Yüce Allah’ın rızasının bizim için öncelikli olduğunun bilinmesidir.  

                                                 
8 Bkz. Al-i Ġmran 3/7 
9 Bkz. Yunus 10/39 



iv 

 

Bu kitabı yazmamızın son amacı da Kur’an’ın bize yüklediği bir görev olması 

sebebiyledir. 

(İnsanlardan) bir topluluk: "Allah’ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba 

uğratmak istediği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz?" dediğinde; (öğüt verenler) 

"Rabbinize karşı bir mazeret olsun ve bir umut kendilerini (değiştirip) sakınsınlar" diye 

cevap verdiler.
10

 

Bizim de amacımız insanların gerçeği algılayarak değiĢebilecekleri umudu 

taĢımamızdır. Bu olmasa bile alemlerin Rabbi olan Allah’a, “en azından bir çaba gösterdik 

diye” bir özrümüz, mazeretimiz olacaktır. 

Bu vesile ile tüm okuyuculara keyifli bir okuma ve esenlikler dileriz.

                                                 
10 Bkz. Araf 7/164 
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Tarih boyunca sadece gerçeğin peşinde olanlara… 
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Arkeoloji Bilimi ve Vahyin Verileri Işığında Yusuf ve Musa Kıssaları 

1.1. Yusuf ve Musa Kıssalarının Benzerlikleri 

Kur’an da en çok bahsedilen peygamber olan Musa’nın anlatıldığı kıssalar ve onun 

öncülü olan Yusuf’un anlatıldığı kıssa arasındaki benzerlikler ve uyum ĢaĢırtıcıdır. Yusuf’un 

hikayesi Kur’an da sadece Yusuf Suresinde anlatılırken, Musa’nın hikayesi ise birçok farklı 

surede defalarca kez anlatılmaktadır. Kur’an da 136 kez ismi geçen Musa en çok bahsedilen 

peygamberdir. 

Yusuf ve Musa’nın baĢlarından geçen olaylar beraber değerlendirildiğinde, her ikisinin 

de benzer olaylar yaĢadığı fakat kıssaların birbirinin ayna ikizi olduğu söylenebilir. Birçok 

durum birbirine benzese de benzerliğin içinde hep bir tezat bulunmaktadır. Bunları derleyecek 

olursak; 

1-Hem Yusuf Suresi hem de Musa’nın hikayesinin baĢlangıcının anlatıldığı Kasas 

Suresi “Mukatta Harfler” ile baĢlar ve “Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir” ifadeleri 

kullanılır.
11

 

2-Her iki kıssada da tüm olaylar Mısır ve çevre ülkelerde geçer. Yusuf, Kenan 

ülkesinden Mısır’a giderken, Musa ise tam tersine doğduğu yer olan Mısır’dan Medyen’e 

gitmektedir.  

3-Yusuf, Yakup Hanedanının Mısır’a giriĢini sağlarken, Musa ise onların Mısır’dan 

çıkıĢını sağlamaktadır. 

4-Hem Yusuf hem de Musa baĢka aileler tarafından evlatlık edilmektedir. 

5-Yusuf’u evlatlık edinen Mısır Aziz’inin eĢine söylediği cümleler ile Musa’yı evlatlık 

edinen Firavun’ un hanımının eĢine söyledikleri birbirine çok benzer olup, Mısır Azizi eĢine 

“Onun yerini üstün tut, umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. 

Böylelikle biz, Yusuf‟u yeryüzünde (Mısır‟da) yerleşik kıldık”
12

 ve Firavun ’un karısı ise 

Firavun’a “Benim için de senin için de bir göz bebeği; onu kahretmeyin umulur ki bize yararı 

dokunur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi.”
13

 

diyerek her iki çocuğu da evlat edinmiĢlerdir. 

                                                 
11 Bkz. Kasas 28/1-2; Yusuf 12/1 
12 Bkz. Yusuf 12/21  
13 Bkz. Kasas 28/9 
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6-Yusuf’a yanlarında yetiĢtiği ailenin anne figürü, Musa’ya ise yanlarında yetiĢtiği 

ailenin baba figürü kötülük etmek istemektedir. 

7-Yusuf kıssasında babası Yakup, diğer oğullarını Yusuf ve kardeĢini araĢtırmaları 

için gönderirken, Musa kıssasında ise Musa’nın annesi ise onu araĢtırması için kızını 

göndermektedir.
14

 

8-Yusuf kardeĢleri tarafından nefretle kuyuya bırakılırken, Musa annesi tarafından 

Ģefkat ve sevgi ile suya bırakılmaktadır. 

9-Her ikisine de yetiĢkinliğe ulaĢtıklarında “Hüküm ve ilim” verildiği 

söylenmektedir.
15

 “Hüküm ve ilim verilmesi” peygamberlik görevini aldıklarını ifade 

etmektedir. Birbirinin aynı olarak ifade edilen her iki ayette de tek farkın Musa için kullanılan 

 ,ifadesi olduğu görülürken bu ifade olgunlaĢma, eĢitlenme anlamında olup ”(vestava) َواْستََىٰي“

Musa’nın görevi Yusuf’tan farklı süreçlerden geçerek aldığı anlaĢılmaktadır. Bize göre bu 

ifade onun yetiĢtiği saray ortamından çıkarak sıradan insanların günlük yaĢamlarına uyum 

sağladığı Medyen dönemindeki yaĢadıklarına bir ithaftır. Medyen’de kaldığı uzun dönem için 

de evlenip, hayvan bakarak yaĢaması elbette Mısır’ın yönetiminde söz sahibi olmuĢ bir insan 

için olgunlaĢtırıcı bir süreç iĢlevi görmüĢ, hayatın hiç de saraylarda yaĢandığı gibi olmadığını 

anlamasına yol açmıĢ olabilir. Böylece inananları zulümden kurtarmak için yapacağı görevde 

onlardan biri olarak, onların yaĢadıklarını yaĢamıĢ ve empati kurabilen biri olarak görevini 

daha sabırlı ve Ģefkatli yerine getirebilmiĢtir. 

10-Yusuf kıssasında onun babasından, Musa’da ise annesinden söz edilmekte; diğer 

anne ve babadan bahsedilmemektedir. Daha doğrusu Yusuf’un annesinden tek bir ayette 

bahsedilmekte
16

 ve direk olarak Musa’nın babasından bahsedilmemektedir. Fakat bize göre 

dolaylı yoldan baĢka bir ayette Musa’nın babasına değinilmektedir. Bu durum ilerleyen 

kısımlarda açıklanacaktır. 

11-Her iki kıssada da hem Yusuf hem de Musa için kendilerine kötülük etmek 

isteyenlerin hanelerinden birileri Ģahitlik etmekte ve onların lehine konuĢmaktadır.
17

 

12-Her ikisine de “hüküm ve ilim” verildiği söylendikten sonra imtihanları 

anlatılmaya baĢlanmaktadır. Yusuf o kötü iĢi tercih etmediği için zindana, Musa ise Medyen’e 

                                                 
14 Bkz. Kasas 28/11; Yusuf 12/87 
15 Bkz. Yusuf 12/22; Kasas 28/14 
16 Bkz. Yusuf 12/100 
17 Bkz. Yusuf 12/26-28; Mü’min 40/28-35 
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sürgüne gitmektedir. Kıssalarda Musa’nın imtihanının ne olduğu kısmen anlaĢılsa da Tâhâ 

suresi 40. ayette Musa’nın esaslı bir imtihandan geçirildiği anlatılmaktadır. Bu imtihanın tam 

olarak neyi ifade ettiği ise ilerleyen kısımlarda açıklanacaktır. Bizim kanaatimize göre sadece 

Ģu kadarını söylemek gerekirse Yusuf Ģehvet düĢkünü bir kadın ile imtihan edilirken, Musa 

iktidar hırsı ile gözü boyanmıĢ bir adam ile imtihan edilmektedir. 

13-Kur’an hem Yusuf hem de Musa’nın adlarını kullanarak her ikisi içinde ihlasa 

erdirilen kullardan olduğunu ifade etmektedir.
18

 

14-Yusuf zindanda iki genç adam ile karĢılaĢırken, Musa Medyen’de sürgünde iki 

genç kız ile karĢılaĢmaktadır.
19

 Her iki kıssada da “çok yaĢlı baba” tabiri kullanılırken, birinde 

Yusuf’un öz babası, diğerinde ise Musa’nın kayın babası olan bu kiĢiler kıssalarda iyi bir rol 

oynamakta ve her ikisine de yol göstermektedir.
20

 

15-Yusuf’un kardeĢleri ona kötü niyet beslerken, Musa’nın kardeĢleri onun yardımcısı 

ve kollayıcısı rolünü üstlenmektedir. 

16-Yusuf önce peygamber sonra iktidar oluyorken, Musa önce iktidar sonra 

peygamber olmaktadır. 

24-Hem Yusuf hem de Musa’ya güzellik ve sevgi verilmektedir.
21

 

25-Her iki kıssada bir kraldan bahsedilmekte fakat bu ikisi birbirine zıt karakterler 

çizmektedir. Yusuf kıssasındaki kral adil, Musa kıssasında sunulan kral ise zalim 

karakterlidir.
22

 

26-Her iki kıssada da Yusuf ve Musa’nın müĢkül durumlarından kurtulmak için 

arayıĢta olduğu bir sırada “bir genç ِلفََت (feta)” ifadesi ile anılmakta olan bir kiĢi bulunmakta 

ve bu kiĢi yapması gerekeni yapmayarak bu müĢkül durumun biraz daha uzamasını 

sağlamaktadır. Bunu da “şeytan bunu bana unutturdu” Ģeklinde ifade etmektedir.
23

 

27-Her iki kıssa da birbirine benzer ifadelerle bitirilir. 

                                                 
18 Bkz. Yusuf 12/24; Meryem 19/51 
19 Bkz. Yusuf 12/36; Kasas 28/23 
20 Bkz. Yusuf 12/78; Kasas 28/23 
21 Bkz. Tâhâ 20/39; Yusuf 12/31 
22 Bkz. Karaçizmeli, M. “KUR‟AN‟DA GEÇEN YUSUF VE MUSA KISSALARININ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ” ,2018, syf.99 
23 Bkz. Yusuf 12/42; Kehf 18/63 
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Bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, (Yusuf‟un kardeşleri) o 

hileli-düzeni kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında 

değildin.
24

 

Musa‟ya o işi (ilahi vahyi verip) gerçekleştirdiğimiz zaman, sen (Tur‟un) batı yanında 

değildin ve (buna) şahit olanlardan da değildin. Ancak Biz birçok nesiller inşa ettik de 

onların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da 

ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen Biziz. 

Musa‟ya seslendiğimiz zamanda sen Tur‟un yanında değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet 

olmak üzere senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için 

(gönderildin). Umulur ki, öğüt alıp düşünürler diye.
25

 

Yukarıda ifade edilen benzerlikler ve zıtlıklar dikkate alındığında Yusuf ve Musa ile 

ilgili anlatıların bir ayna ikizi veya bir kıssanın diğeri için madalyonun öteki yüzü iĢlevi 

gördüğünü anlamak zor olmaz. Sanki aralarında dikotomik özellikler barındıran bir düalite 

bulunmaktadır. Buradan çıkarılacak en temel sonuç ise iki kıssa arasında bir iliĢki 

bulunduğunu unutmayarak, ayetlerin tahlilinin yapılması gerektiğidir. Biz de bu Ģekilde 

devam edeceğiz. 

 

1.2. Yusuf kimdi? 

Bütün olayları birbiriyle bağlayabilmek için öncelikle Yusuf’un tarihte gerçekten var 

olduğu dönemi bulmak ve onu nirengi noktası kılarak ilerlemeyi doğru görmekteyiz. Bunun 

için yeteri kadar arkeolojik kanıtlara ve kutsal kitapların bize ulaĢtırdığı bilgiye sahip 

olduğumuzu düĢünüyoruz. Kur’an dan yola çıkarak bakacağımız ilk beĢ Ģey sırayla Ģu 

Ģekildedir. 

1-Yusuf, Mısır’da bir krizden hemen önce iktidarın önemli bir aktörü olmakta ve bu 

krizin geleceğini öngörerek, buna göre bir hazırlık yapmaya baĢlamaktadır. Bugünkü 

terminoloji ile “Krizi Mısır için fırsata” dönüĢtürmüĢtür. O dönem için küresel denilebilecek 

bir krizi iyi yönetmesi ve hatta diğer komĢu ülkelere de bedeli karĢılığında yiyecek temin 

etmesi Mısır’ı bölgenin en önemli ve güçlü aktörü haline getirmiĢ olmalıdır. Ayrıca Mısır bu 

krizde elindeki gıdayı bedeli karĢılığında yabancılara satabiliyorsa ve bir iĢgal tehdidi altında 

değilse, askeri anlamda da güçlü bir dönem olmalı Ģeklinde düĢünülebilir. Bir baĢka önemli 

                                                 
24 Bkz. Yusuf 12/102 
25 Bkz. Kasas 28/44-45-46 
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nokta ise bir peygamberin yönettiği bir ülkenin, döneminin “altın çağını” yaĢamıĢ olması; 

bolluk, bereket ve barıĢ içinde bir dönem geçirmiĢ olması beklenmelidir. Öyleyse ilk 

bakılacak tarihsel süreç “Antik Mısır’ın Altın Çağı” olmalıdır. 

2-Kur’an da ifade edilen Yusuf kıssasında, birtakım görümler gören bir Kral’dan 

bahsedilmektedir. Bu adil kral gördüklerinin yorumlanmasını istemekte ve bunu o kadar 

önemsemektedir ki doğru yorumladığını düĢündüğü kiĢiye Mısır’ın yönetimini emanet 

edebilmiĢtir. Öyleyse rüyalarına önem veren, yönetiminde bundan bahseden ve ona göre 

hareket eden bir kralın varlığı da Antik Mısır’ın altın çağına yakın bir dönemde olması 

gerekmektedir. 

3-Yusuf döneminin, “Ġsrail” adının tarihte bir bölge ve halk olarak ilk kez anıldığı 

tarihten önce var olması gerekmektedir. Çünkü Ġsrailoğulları Kur’an’a göre Mısır’dan 

çıktıktan çok sonra Kenan’a yerleĢmekte ve daha önce bir siyasi yapı oluĢturmamıĢ küçük bir 

topluluk idi. Yusuf Mısır’a gelirken Yakup Ailesi siyasi gücü olmayan bir kabile Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. 

4-Yusuf ile gelen tek tanrı inancının Mısır’ın sosyal ve dini hayatında kendisine yakın 

bir dönemde etkisini göstermesi beklenebilir. Sonuçta bir peygamberin temel görevi tevhit 

inancını bulunduğu topluma anlatması ve onları o inanca davet etmesidir. Öyleyse bu tevhit 

inancının bir dönem Mısır’da taraftar bulduğu ve yayıldığı gerçeği tarihsel süreçte 

gözlemlenmelidir. 

5-Maide Suresi 20.ayete göre Musa’nın ifadesiyle Ġsrailoğulları arasından 

peygamberler ve hükümdarlar çıktığı söylenmektedir. Bu hükümdarlar kendilerinden çok 

sonra yaĢamıĢ olan Davud veya Süleyman olamayacağı için ancak Mısır’da bir dönem 

Firavun hanedanı ile Ġsrailoğullarının birleĢtiği ve bu ortaklıktan bazı kralların tahta çıkmıĢ 

olabileceği Ģeklinde yorumlanabilir. 

“Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah‟ın üzerinizdeki nimetini 

anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden hükümdarlar kıldı ve alemlerden hiç kimseye 

vermediğini size verdi.” 

Ayette geçen “ُملُوًكا mulūken” ifadesi hükümdarlar-krallar anlamında olup Musa’nın 

kavmini Mısır’dan çıkarmazdan evvel içlerinden hükümdarlar çıkardığını açıkça ifade 

etmektedir. Peki bu nasıl gerçekleĢmiĢ olabilir? Köle olarak Mısır’da ezildiklerini 
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düĢündüğümüz Ġsrailoğullarının tam tersine yönetimde önemli roller üstlendiklerini görmek 

hem ĢaĢırtıcı hem de araĢtırılmaya değer bir konudur.  

Yukarıda ifade edilen soruları sırayla cevaplarsak Yusuf peygamberin Mısır’da 

yaĢamıĢ olduğu dönem tarihi kaynakların ıĢığında basit bir akıl yürütme ile bulunabilir. 

Milattan önce 1213-1203 yılları arasında hükümdarlık yapmıĢ olan on dokuzuncu hanedanın 

üyelerinden Firavun Merneptah tarafından zaferlerini anlatan “Ġsrail Anıtı”, Antik Mısır 

kaynaklarında “Ġsrail” ismini ilk kez kayda geçiren belgedir. Anıtın 27. satırında geçen ifade 

birçok bilim adamı tarafından “Ġsrail” olarak okunmuĢtur. Henüz kabile formunda olan Yakup 

hanedanı, Mısır’ın üzerine sefer düzenleyeceği ve bunu övgü ile kayda alacağı bir siyasi 

önemde olamaz. Bu anlamda Yusuf’un Mısır’a geliĢi ve Ġsrailoğullarının çıkıĢı daha önceki 

bir dönemde aranmalıdır.
26

 

18. Hanedanlığın firavunlarından Firavun 4.Tuthmosis tarafından Kahire 

yakınlarındaki Giza’da piramitlerin yanında bulunan ünlü “Büyük Sfenks” heykelinin 

pençeleri arasına dikilen bir anıtta, Kral’ın henüz prens olduğu dönemde gördüğü bir görüm 

betimlenmiĢtir. Bu anıt Kral’ın tahta geçiĢinin birinci yılında dikilmiĢ olup içeriği çok 

ilginçtir.
27

 Gördüğü görümün yaĢandığı yer olan Büyük Sfenks’ in pençeleri arasında dikilen 

anıtta uzun bir giriĢten sonra Ģunlar yazılıdır;  

“Günlerden birinde öğle vakti Prens Tuthmose yolculuk ederek geldi. Bu büyük 

Tanrının gölgesinde dinlendi. Güneş tam tepede iken görüm onu tuttu. Majeste kendisini 

sanki bir babanın kendi ağzıyla oğlu ile konuştuğu gibi bu soylu Tanrı ile konuşurken 

buldu. Ve dedi ki: “Bana bak ve beni izle, oğlum Tuthmose. Ben senin baban Horemakhet-

Khepri-Re-Atum'um. Sana hükümdarlığı vereceğim. Geb’in varisi olarak tahtı üzerinde 

beyaz ve kırmızı tacını takacaksın. Uzunluğuna ve genişliğine yeryüzü senin olacak, 

Rabbinin gözünün aydınlattığı her şey. İki ülkenin (Mısır) ve yabancı ülkelerin ürettikleri 

harika şeyler senin için olacak, harika yılların olacak, yüzüm sana doğru, kalbim seninle 

ve sen bana aitsin. Kumu üzerinde bulunduğum çöl karşıma çıkıyor, kalbimde olan ve 

beklediğim şeyi yapman için. Biliyorum ki sen benim oğlum ve koruyucumsun, Gel, ben 

seninle beraberim ve senin önderinim.” Konuşmasını tamamladı. 

                                                 
26 Bkz. Drower, M. University of Wisconsin Press. “Flinders Petrie: A life in Archaelogy”.1995, syf.221 
27 Bkz. Bryan, Betsy M. The John Hopkins University Press. “Reign of Tuthmose IV”.1991, syf.5 
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Daha sonra prens bakakaldı çünkü her şeyi duydu, bu tanrının kelimelerini anladı 

ve kalbindeki sessizliğe onu yerleştirdi”
28

 

Henüz bir prens iken ve tahta çıkma sırasında önünde bir baĢka veliaht varken bu 

görümü deneyimleyen prens Tuthmose, kardeĢinin ani ölümünden sonra tahta çıkar çıkmaz bu 

anıtı olayı yaĢadığı yere yaptırmıĢtır. Günümüzde “Rüya Siteli” olarak adlandırılan bu kitabe 

Büyük Sfenks heykelinin pençeleri arasında hala görülebilmektedir. 

 

 

                                                 
28 Bkz. Bryan, Betsy M. The John Hopkins University Press. “Reign of Tuthmose IV”.1991, syf.146 
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Büyük Sfenks ve pençeleri arasındaki Rüya Siteli 

 

Bize göre Yusuf’un görümünü yorumladığı Mısır hükümdarı IV.Tuthmosis dir. Çünkü 

gerek anıt üzerindeki ifadelerin vahyi hatırlatan bir anlatım içermesi, gerekse hükümdarın 

bunu çok ciddiye alması hatta bir anıt yaptırması Kur’an da anlatılan hükümdarın davranıĢ 

tarzına benzemektedir. 

IV. Tuthmosis’in hüküm sürdüğü dönem M.Ö 1413-1405 yılları arasıdır. Toplam 

sekiz yıllık iktidarında kendisine vezir olarak Yusuf’u seçmiĢse, sadece yedi yıllık bolluk 

dönemini yaĢamıĢ olması gerekmektedir. Bu durumda kendisinden sonra gelecek olan 

hükümdarın döneminin ilk yılları kıtlık dönemi olup bu dönem tam anlamıyla Mısır yönetimi 

Yusuf’un elindedir. Bu dönemin krizin fırsata çevrildiği ve Mısır’ın her anlamda atılım 

yaptığı bir bolluk ve huzur dönemi olması gerekmektedir. 

IV.Tuthmosis’ in ölümünün ardından altı ila on iki yaĢları arasında tahta çıkan 

III.Amonhotep M.Ö 1405-1367 yılları arasında yaklaĢık otuz dokuz sene yönetimde kalmıĢtır. 

Bu dönem “antik Mısır’ın altın çağı” olarak adlandırılmaktadır. Onun döneminde antik Mısır 

ülkesi tarihinde görülmemiĢ bir yüksek refah seviyesine, kültürel ve sanatsal bir ihtiĢama 

eriĢmiĢ ve uluslararası siyasi gücü zirveye ulaĢmıĢtır. Döneminde Mısır ülkesi yabancı hiçbir 

devlet ile savaĢa girmemiĢ ve sadece bir kez Nübye’de (Kuzey Sudan) çıkan bir isyanı 

bastırmak için askeri bir sefer yapılmıĢtır. Halktan biri olan Tiye ile evlenerek onu “Birinci 

Kral EĢi” olarak ilan etmiĢtir. 

Gazeteci araĢtırmacı Ahmed Osman’a göre Kraliçe Tiye’nin babası vezir Yuya, 

Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes de bahsedilen Yusuf’tur. Bu iddiasını Tevrat’ın Tekvin/YaratılıĢ 

bölümü 45/8 kısmında geçen “Firavun‟ un Babası” unvanına dayandırmaktadır.
29

 

Ġlgili kısımda kendisini kardeĢlerine tanıtan Yusuf, Tanrı’nın kendisini Mısır’da 

Firavun’ un baĢdanıĢmanı ve babası yaptığını, onun adına tüm Mısır’ı yönettiğini 

söylemektedir. III.Amonhotep veziri Yuya’nın kızı ile evlenerek onun damadı olmuĢ ve eğer 

Yusuf Mısır kaynaklarında geçen vezir Yuya ise Yakup hanedanı ile Firavun hanedanı da 

birleĢmiĢ demektir.  

Yuya ile ilgili çalıĢmalar ĢaĢırtıcıdır. Yuya ve karısı Tjuiu Krallar vadisinde beraber 

mumyalanmıĢ bir biçimde bulunmuĢlar ve Tutankhamun’un mezarının keĢfine kadar 

                                                 
29 Bkz. Osman, Ahmed. Omega Yayınları. “Krallar Vadisi‟ndeki Yabancı”. 2017, syf.15 
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bulunabilmiĢ en sağlam mezar kalıntısı olarak kalmıĢlardır. Kraliyet kanı taĢımamalarına 

rağmen kraliyet ailesi için hazırlanan Mısır’ın o zamanki baĢkenti Teb kenti yakınlarındaki 

Nil’in batı kısmında bulunan vadideki mezarlığa gömülmüĢlerdir. Tevrat da Yusuf’un da 

öldükten sonra Mısırlılar tarafından mumyalanarak gömüldüğü ifade edilmektedir.
30

Yuya 

ismi Mısır kökenli olmayıp incelenen mumyanın da yaĢadığı dönemde Mısır’a yabancı bir 

ülkeden gelen birine ait olabileceği düĢünülmüĢtür.  

Yuya ve ailesinin kökeni Mısır kayıtlarında Akhmim kenti olarak geçmekte, Yuya’dan 

sonraki dönemde bu aile Mısır yönetiminde oldukça etkili bir pozisyona gelmektedir. 

Kayıtlarda “Akhmim Klanı” olarak geçen bu aileden Firavunlar ve Kraliçeler çıkmıĢtır. On 

dokuzuncu hanedanın baĢlangıcına kadar, IV. Amonhotep’den itibaren on sekizinci hanedanın 

tüm üyeleri bu ailenin kanını taĢımaktadır. Ġçlerinde tarihin en bilinen firavun ve kraliçeleri 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Firavun Akhenaten, Kraliçe Nefertiti ve Tutankhamun’dur.  

Yine ilginç bir Ģekilde sadece Yuya’dan bir nesil sonra Firavun Akhenaten döneminde 

tarihe “Amarna Devrimi” olarak geçen dinsel ve kültürel devrim gerçekleĢmiĢ ve Mısır tek 

tanrılı monoteist bir yapıya bürünerek, binlerce yıllık çok tanrılı geleneksek Mısır dini 

yasaklanmıĢ ve tapınakları kapatılmıĢtır. 

III.Amonhotep döneminde ilk kez tanrı Aten’in ismi ön plana çıkmakta onun kültü 

gitgide yükselmektedir. Firavun Nil’in batı kıyısında ismi “Parıldayan Aten”
31

(ya da Malkata 

Sarayı) olan ünlü saray kompleksini yaptırmıĢ ve Kraliçe Tiye adına yaptırılan dinlenme 

gölünde kullanılmak üzere kraliyet mavnasına “Aten’in ıĢıltıları”
32

 adı verilmiĢtir. Sarayın 

“karanlıkları uzaklaĢtıran” bir malikane olduğu da ifade edilmiĢtir.
33

 Hatta ordusunun bir 

birliğine bile “Nedmaatre Aten’in ihtiĢamıdır” ismini vermiĢtir.
34

 Bu dönemde Aten’in diğer 

bütün Mısır Tanrıları arasında gitgide önemi artmakta ve bu durum özellikle devletin baĢ 

tanrısı olan Amon kültüne bağlı rahipler arasında gitgide rahatsızlığa sebep olmaktadır. 

Akhmim Klanı ise Kraliçe Tiye’nin kardeĢleri Anen ve sonraları firavun olacak olan Ay ile 

Mısır’ın hem dini hem de siyasi hayatında etkilerini gösterecek bir döneme damgasını 

vuracaktır. 

Gerçekten de III.Amonhotep’den sonra iktidara gelen IV. Amonhotep döneminde 

Mısır bir dini bir devrim yaĢamıĢ, tahta çıkıĢının beĢinci yılında ismini Akhenaten (Aten’in 

                                                 
30 Bkz. Kitab-ı Mukaddes. YaratılıĢ Kitabı 50/26 
31 Bkz. “Dazzling Aten” 
32 Bkz. “Aten Gleams” 
33 Bkz. Kurhan, M. Türk Tarih Kurumu, “İmparatorluk Tanrısı Amon” Belleten Cilt LIX Sayı 226, syf 527-528 
34 Bkz. Rabie, R. University of South Africa, “The Revolution of Atenism”, 2013, syf.5 
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kulu, hizmetkarı) olarak değiĢtiren firavun Mısır’daki tüm diğer tanrılara ait tapınakları 

yasaklayarak monoteist (tek tanrıcı) bir din anlayıĢına geçmiĢtir. 

Amarna Dönemi olarak adlandırılan bu dönem Mısır’da sadece din anlayıĢı değil, 

kültürel ve sanatsal da bir devrim gerçekleĢmiĢtir. Firavun Akhenaten kendisini ve kraliyet 

ailesini daha gösteriĢsiz ve sıradan günlük hayat aktiviteleri içinde resmettirmiĢ ve tanrısı 

Aten adına baĢka tanrılarla daha önce kirletilmemiĢ olan yeni bir baĢkent inĢa ettirmiĢtir. Bu 

yeni baĢkente “Akhetaten” yani “Aten’in Ufukları” adını vermiĢtir. Yeni baĢkente yerleĢen 

memurlar da onun gibi Atenist isimler almıĢlardır. Bugün Amarna olarak adlandırılan bu kent 

Kur’an da geçen “Ġmran” isminin de kökeni olabileceği düĢünülmektedir.  

 

Firavun Akhenaten ve Kraliçe Nefertiti kızları ile Tanrı Aten’in gözetiminde 

 

Hükümdar daha önceki tapınıĢları kaldırmakla yetinmemiĢ; yeni bir din, evrensel 

yaĢamın dinini kurmaya kalkıĢmıĢtır. Bu inançta güneĢ hem bir gerçek hem bir simgedir. 

GüneĢ yuvarlağı her yöne, ellerle son bulan ıĢıklar saçmaktadır. Tanrı ile kulları arasına bir 
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rahipler topluluğunun girmesi artık gerekli görülmemiĢtir çünkü iyicil Tanrı'yı keĢfetmek için 

gözlerini açmak yetmektedir. Amarna tapınağı, üzerleri gökyüzüne bakan, açık avlular ve 

dehlizlerden oluĢmakta; ana mihrap ise güneĢin ıĢıklarına boğulmuĢ bir halde idi. Amarna'nın 

her yanında doğa sevgisine rastlanmaktadır. Dinde, güneĢe söylenen övgülerde, günlük 

yaĢayıĢın sahnelerinde ve hatta evlerin süsleniĢinde bile bu böyledir. KuĢlar, çiçekler ve 

yemiĢler artık stilleĢmiĢ süs motifleri değil, doğanın çok değerli sunumları sayılmakta ve 

bunlar anlatılması güç bir doğruluk, duygululuk ve sevimlilikle betimlenmektedir.
35

 

Firavun Akhenaten tarafından yazılan “Aten’e Ġlahi” olarak adlandırılan Ģiirde yaratıcı 

ile ilgili görüĢleri de oldukça çarpıcıdır. Bu dine göre Aten, güneĢin arkasındaki onu ve evreni 

yöneten ilahi güç idi. 

“Sen ki nesnelerin oluşları sırasında zaten yaşamaktaydın, ufukta parlak olarak 

yükseliyorsun, ey canlı Aten! Doğu ufkunda yükseldiğin zaman, güzelliğinle bütün ülkeleri 

aydınlatıyorsun! Bütün büyüklük ve parlaklığınla görkemli ve güçlü bir halde, ülkelerin 

hepsi üzerinde göründüğün zaman ışıkların, yarattığın alemin son uçlarına dek bütün 

ulusları kucaklıyor. Bizden uzaksın ama, ışıkların yine de yere iniyor ve yaptığın bütün 

çevrimlerinde kendini insanlara gösteriyorsun. Sabahları doğduğun, gün boyunca 

ışıklarını yerin üzerine saçtığın zaman, karanlığı kovuyorsun; bize ışığını sunuyorsun. O 

zaman iki ülke de sevince gark oluyor; insanlar kalkıp ayakları üzerinde doğruluyorlar, 

onları uyandıran sensin. Ellerini yüzlerini yıkıyorlar, giyiniyorlar ve göründüğün zaman, 

bütün kollar sana tapınıyor. Bütün dünya yeniden işe koyuluyor. Hayvanlar kendilerine 

verdiğin ot için seviniyorlar, ağaçlarla çayırlar yeşeriyorlar; kuşlar yuvalarından çıkıyorlar 

ve kanatları bile senin "ka"na (adına, ruhuna) tapınıyor. Keçiler bacakları üzerinde 

zıplaşıyorlar; kuşlarla havalarda uçup gezen yaratıkların hepsi, sen gökte yükseldiğin 

zaman yeniden yaşamaya başlıyorlar. Gemiler nehirde aşağı-yukarı gidip geliyorlar; hatta 

nehirlerin balıkları bile sana doğru atılıyorlar; çünkü ışıkların suların derinliklerine değin 

sokuluyor. Anasının kucağındaki çocuğu besleyen sensin; ağlamasın diye onu yatıştıran 

sensin. Yarattığın her çocuk gün ışığına kavuştuğu zaman, onu canlandıran soluğu sen 

veriyorsun. Bağırmaya başladığı zaman onun ağzını sen açıyorsun; onun yaşamına göz-

kulak oluyorsun. Küçük kuş yumurtadayken ve kabuğunun içinde haykırırken kendisini 

yaşatan havayı ona veren sensin ve senin sayendedir ki, her yanını saran kabuğu kıracak 

gücü bulabiliyor. Yarattığın nesneler ne kadar da çeşitli! Yeryüzünü yalnızken, kendi 

isteğine göre yarattın; bütün insanlar, sürüler, hayvanlar, yerde yürüyen ve yaşayan, gökte 

                                                 
35 Bkz. Challeye, F. Varlık Yayınları. “Dinler Tarihi” syf 42-44 
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uçan her şeyle birlikte, yeryüzünü de sen yarattın. Yabancı ülkelerde, Suriye' de, 

Habeşistan' da her yerde insanları yerli yerine sen koydun, onun bakımına sen göz-kulak 

oluyorsun, bütün insanlara da istedikleri rızkı sen veriyorsun ... Ey nurlu Aten, yeryüzünün 

üzerinde ışıldamaya başladığın zaman bütün gözler seni seyrediyor.” 

Yukarıdaki ifadelerin Kur’an’ın ifadelerine benzerliği ĢaĢırtıcıdır. Bir bütün halinde iĢ 

ve oluĢu çekip çeviren bir yaratıcı imgesi üzerine yazılmıĢ olan, yarattıklarının sürekli 

kendisini tesbih ettiğini ifade eden bu ilahinin vahyin kaynağından geldiğine biz de 

inanmaktayız. 

Yukarıda saydığımız tüm bu akli varsayımlar eĢliğinde, bugün Kahire Müzesinde 

mumyası sergilenen Antik Mısır’ın yöneticisi, Firavun’ un Babası olan Yuya’nın, Yusuf 

peygamber olduğu fikrine biz de katılıyoruz. Buna göre Yusuf/Yuya, Firavun II.Amonhotep 

döneminde çocukken Mısır’a gelmiĢ ve Mısır Aziz’inin evinde yetiĢerek olgunluk çağına 

ulaĢmıĢ, baĢından geçen hadiselerden sonra IV.Tuthmoses’in görümlerini yorumlayarak 

yönetimde üst düzey bir pozisyona gelmiĢ ve firavunun ölümü ile tahta geçen küçük yaĢtaki 

III.Amenhotep’in hem saltanat naipliğini yapmıĢ hem de kızı ile evlendirerek kayın babası 

olmuĢtur. Böylece tevhit inancını Mısır’da ilk kez baĢlatan IV.Amonhotep ya da namı diğer 

Akhenaten de torunu olmaktadır.   

 

1.3. Musa kimdi? 

Musa isminin etimolojik kökeni hakkında birçok iddia ortaya atılmıĢtır. Bazıları Antik 

Mısır dilinde oğlu anlamına gelen “msy” kelimesinden türediğini söylemiĢtir. Gerçekten de 

Antik Mısır’da sonu benzer kelimeyle biten isimler yaygındır. Tutmose veya Ramesse gibi 

isimler buna örnek verilebilir. Fakat kelimenin Ġbranice m-Ģ-h olarak okunuĢunun Mısır 

dilindeki “msy” kelimesinin telaffuzuna uymadığı için kelimenin Ġbranice kökenli olması 

daha muhtemeldir.
36

Buna göre kelime Ġbranice de “göl, büyük su, tohum” anlamına gelen m-

Ģ-h kökünden türemiĢ olabilir. 

Kur’an Musa’nın hikayesinin baĢlangıcını Kasas ve Tâhâ surelerinde 

vermektedir.
37

Buna göre Rabbinin vahyi üzerine Musa’nın annesi onu suya bırakmakta ve 

Musa’yı Firavun’ un eĢi bularak onu evlat edinmek istemektedir. Genel kanı Ġsrailoğullarının 

zulüm gördüğü dönemde erkek çocuklarının öldürülmesi yüzünden Musa’nın annesinin 

                                                 
36 Bkz. Kenneth A. Kitchen, “On the Reliability of the Old Testament”, 2003, syf.296-297 
37 Bkz. Kasas 28/7-13, Tâhâ 20/38-41 
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korktuğu için onu suya bıraktığı ve bunu Rabbinin emretmesi üzerine yapmasıdır. Biz 

Musa’nın öldürülme korkusu yüzünden terk edildiğini düĢünmüyoruz. Sonuçta öldürülmesin 

diye suya bırakılan bir bebeğin yaĢama ihtimali çok daha düĢüktür. Ayrıca madem Musa 

öldürülmesin diye bu yola baĢvurulurken, kardeĢi Harun’un neden güvende olduğu 

düĢünülmektedir? Sonuçta tüm erkek çocukları öldürülüyorsa o da bu zulmün kurbanlarından 

biri pekâlâ olabilirdi. Bir diğer gariplik ise Musa’nın annesi uzaktan gözetlemesi için kız 

kardeĢini göndermekte ve bu kız hiç korkmadan Firavun ailesinin bireyleri arasına yaklaĢıp 

onlarla konuĢabilmekte ve hatta onlara buldukları çocuk için bir süt annesi ve bakımı için bir 

aile önerisinde bulunabilmektedir. Eğer Ġsrailoğulları zulüm altında yaĢıyorsa bu kız devleti 

yöneten aile tarafından nasıl muhatap kabul ediliyor ve korkmadan konuĢabiliyordu. Bize 

göre zulüm dönemi çok sonraları, Atenist hareketin bastırılması döneminde baĢlamıĢ ve 

Musa’nın peygamberlik vazifesiyle Mısır’a geldiği dönemde onun baĢlattığı bu hareketi 

bastırmak için ona tabii olanların erkek çocuklarının öldürülmesi emri verilmiĢtir. 

“Böylece, o (Musa), Katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman, dediler ki: 

"Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün; kadınlarını ise sağ bırakın." 

Ancak kafirlerin hileli-düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir.”
38

 

Bize göre Musa’nın annesi onun öldürülmesinden değil, baĢka bir Ģeyden 

korkmaktaydı. Bu konudaki görüĢümüzü konu anlatımı içerisinde daha sonra açıklamaya 

çalıĢacağız. Fakat dikkate değer bir nokta olarak Ģunu ifade etmek gerekir ki bütün bu 

olaylarda Musa’nın öz babasından bahsedilmemekte ve onun bu duruma tepkisi 

verilmemektedir.  

Firavun’ un eĢi tarafından bulunan bebek Musa için söyledikleri, daha önce de 

Yusuf/Yuya için Mısır Aziz’inin söylediklerine benzer olduğu yukarıda ifade edilmiĢti. 

Burada kullanılan تَْقتُلُىهُ ََل “Onu kahretmeyin” Ģeklinde çevrilmesi daha doğrudur. Kur’an da 

bu kelimenin bu anlamda kullanıldığı birçok ayet bulunmaktadır. Bize göre burada kadın 

Firavun’ a, Mısır Aziz’in eĢine söylediği gibi ona iyi bakalım ve belki onu evlat da ediniriz 

demek istemektedir. 

Firavun ailesi olarak geçen bu kiĢiler Musa’yı büyütmüĢler ve onu önemli noktalara 

taĢımıĢ olmalıdırlar. Kur’an bize Musa’nın öz annesinin süt annesi kisvesi altında tekrar Musa 

ile birleĢtiklerini ifade etmektedir. 

                                                 
38 Bkz. Mü’min 40/25 
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Musa‟nın annesi ise, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için 

kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu açığa vuracaktı. 

Ve onun kız kardeşine: "Onu izle," dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu 

uzaktan gözetledi. 

Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza 

onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi. 

 Böylelikle, gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah‟ın vaadinin hak 

olduğunu bilmesi için, onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler.
39

 

 Bu noktada süt annesi olarak önerilen aslında salt bir kiĢi değil, bir ailedir. Bu aile 

çocuğun hem bakımı ile ilgilenecek hem de onun manevi anlamda yetiĢmesinde de etkin rol 

üstlenecektir. Eğer Ġsrailoğulları erkek çocuklarının öldürülmesi emri verilecek kadar zulüm 

altındalarsa; Firavun ailesi, bu aileye nasıl buldukları ve evlat edindikleri bir çocuğu verebilir? 

Bakımı için belki müsaade edebilirler, bu bir noktaya kadar anlaĢılabilir fakat onu eğitecek 

kadar yani onun ahlaki geliĢimine etki edecek kadar izin vermeleri mümkün değildir. Elbette 

bu dönem söylendiği gibi bir zulüm dönemi değilse, durum değiĢir. Ayrıca bu ailenin 

hanımının süt annesi olabilmesi için Musa’dan baĢka bir emzikli bir çocuğu daha olmalıdır ki 

bizce bu diğer çocuk Harun’dur. Aksi takdirde durum Ģüphe çekebilir ve her Ģey açığa 

çıkabilirdi. Fakat özellikle ayetlere göre bu durumun gizli kalması Rabbimiz tarafından 

istenmiĢ, çocuk annesine döndükten sonra bile bu durum gizli tutulmuĢa benzemektedir. 

Zaten bu durumu Ģu ayetlerden de anlayabilmekteyiz. 

 Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: "Beni arkamdan, ne 

kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve 

kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu, bu 

topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari 

sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma 

(sayma)" dedi.
40

 

                                                 
39 Bkz. Kasas 28/10-13 
40 Bkz. A'raf 7/150 
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(Harun)Dedi ki: "Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup-yolma. Ben, senin: 

"İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin" demenden endişe edip 

korktum."
41

 

Yukarıdaki ayetlere göre Harun, uzun süre süt kardeĢi olarak tanıdığı kiĢi olan 

Musa’ya “Annem oğlu” olarak hitap etmekte, bu geçmiĢe atıf yapmaktadır. Gerçek kardeĢi 

olduğunu ne zaman öğrendiği ise elbette tam anlamıyla bilinebilecek bir konu değildir. 

  Firavun ve eĢinin Musa’yı evlat olarak büyütmek istemelerinin altındaki sebep ise de 

bize göre Yusuf’u evlat edinen Aziz ve eĢinin onu evlat edinmeleri sebebi ile aynıdır. Bu iki 

ailenin ya hiç çocukları yoktu veya hiç erkek çocukları bulunmamaktaydı. Bize göre iki 

ailenin sadece kız çocukları bulunmaktaydı. Bu konu da ilerleyiĢ içinde izah edilmeye 

çalıĢılacaktır. Musa’nın evlat edinildiği dönemin Atenist hareketten önce III.Amonhotep 

dönemi olduğunu düĢünüyoruz. Bu dönemde Firavun ailesi daha önce de ifade edilen kraliyet 

yatı ile Kraliçe Tiye için özel olarak yapılan suni gölde geziyor ve bu dönemde aileye giren 

Musa’nın yaĢ itibari ile Atenist hareketin bastırılıp dini ortodoksiye geri dönüĢ döneminde bir 

yetiĢkin olması akla en yatkın olan ihtimaldir. 

O halde bütün bu anlatıların çerçevesinde Musa’nın tarihsel süreçte aranılacağı dönem 

Amarna dönemi ile on dokuzuncu sülalenin baĢlayacağı dönem arası geçen kırk yıllık 

dönemdir. Ne yazık ki on sekizinci sülalenin (Yakup Hanedanı ile birleĢen Yeni krallık 

hükümdarları) son Firavunu Horemheb döneminde bu kırk yıllık döneme ait tüm kayıtlar 

özellikle ve titizlikle devlet hafızasından silinmiĢ, hatta Amarna dönemi firavunları olan 

sırasıyla Akheneten, Shemenkhare, Nefer-Neferauten, Tutankhamun ve Ay isimleri tüm 

kayıtlardan silinmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kiĢilerin isimleri ele geçen oldukça sınırlı arkeolojik 

eserlerin bir araya getirilmesi ile elde edilebilmiĢtir. Hatta bu dönemde Akhenaten tarafından 

kurulan Amarna kenti bile yerle bir edilmiĢ, kentin inĢasında kullanılan birçok taĢ blok ve 

sütun baĢka yerlere taĢınarak kullanılmıĢtır. Zaten elde edilen kısıtlı bilgiler de bu gibi gözden 

kaçan eserlerin üzerinde kalan kayıtlardan gelmiĢtir. Antik Mısır gibi olayları kayda 

geçirmeye çok titiz olan bir medeniyetin, öç alır gibi bu dönemi kayıtlardan titizlikle 

çıkarması ilginçtir. Aslında bu olay bile Musa ve Yusuf karakterlerine arkeoloji biliminin 

yardımıyla neden ulaĢamadığımızın en açık sebebidir.  Burada eksik kalan parçaları ise kutsal 

kitaplar tamamlayacaktır. 

                                                 
41 Bkz. Tâhâ 20/94 
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Ġlgili dönem incelendiğinde Musa karakterine en uygun kiĢi tartıĢmasız kayıtlarda ismi 

net olarak geçen Firavun Ay’ın üvey oğlu Nahktmin’dir. Nahktmin ismi Akhmim kentinde 

kendisi adına yaptırılan ve hiç kullanılmayan mezarda ve bir de karısı ile kendisini gösteren 

bir heykelin kaidesinde geçmektedir.
42

 Kaide de kendisi için kullanılan sıfatlar çok önemlidir. 

Veliaht prens ve Kral’ın oğlu Ģeklinde kullanılan bu unvanlar ile Firavun Ay kendisinden 

sonra tahta çıkacak kiĢi olarak onu iĢaret etmiĢtir. Fakat sebebi bilinmeyen bir Ģekilde kendisi 

tahta geçememiĢ ve Firavun Ay’ın en büyük rakibi Horemheb tahta geçmiĢtir. 

Nahktmin “Güçlü Min” demektir. Min, Mısır tanrılarından biri olup o dönemde 

özellikle Akhmim kentinde kültü yaĢatılmaktaydı. Nahkt kelime anlamı ise güçlü demektir. 

Nahktmin bu adı Amarna döneminin sonunda Kral Tutankhamun döneminde almıĢtır. Daha 

önce kullandığı isim ise Nahktpaaten olup “Güçlü olan Aten’dir” anlamındadır. Bu isim ile 

kendisi adına Amarna’da bir mezar yaptırılmıĢ ve kent terk edildiği için kullanılmamıĢtır. 

Yine bu mezarda kendisi için kullanılan unvanlar arasında vezir ve prens gibi unvanlar 

vardır.
43

AnlaĢıldığı kadarıyla Ortodoks Mısır inancına dönüĢ döneminde o da diğer üst düzey 

görevliler gibi adındaki Aten ifadesini çıkartarak Tanrı Min’in ismini eklemiĢtir. Min’in 

seçilmesi de ilginçtir çünkü yukarıda ifade edildiği gibi bu tanrının kült merkezi Akhmim 

kentidir. Buradan anlaĢılıyor ki Mısır yönetiminin dini reformu geri alması üzerine birçok kiĢi 

Ģartlara uyarak ya inancını gizlemiĢ ya da isimlerini değiĢtirmiĢlerdir. Musa isminin ise bir 

kod isim gibi Ġbranice kökenli olduğu için kendini evlatlık alan aile ve yakın çevresinde 

kullanıldığını düĢünüyoruz 

Bu dönemi kısaca anlatmak gerekirse, henüz kesin olarak bilinmeyen bir Ģekilde 

Amarna yönetimi yıkılmıĢ, karıĢıklık ile geçen bir sürenin sonunda Akhenaten’in tahtına oğlu 

Tutankhaten dokuz yaĢında oturmuĢtur. Tutankhaten adına ülkeyi büyük dayısı Ay (Yuya’nın 

oğlu) ve üvey oğlu Nahktmin, hazinedar Maya ve ordunun baĢında bulunan General 

Horemheb yönetmeye baĢlamıĢtır.
44

 Bu yakın ekibin üçü ordu ile bağlantılı (Ay, Horemheb 

ve Nahktmin) sadece Maya sivil bir yöneticidir. Dönemin olağanüstü olduğu buradan da 

bellidir çünkü Mısır tahtının çevresinde hiçbir zaman bu kadar çok asker danıĢman ile 

yönetildiği bir dönem daha önce yaĢanmamıĢtır. Bize göre ülkeden artan tansiyonun etkisi ile 

Amarna firavunlarına bir saray darbesi gerçekleĢtirilerek yerine küçük yaĢta olan Tutankhaten 

geçirilerek Ortodoks Mısır inancına dönüĢ dönemi baĢlatılmıĢtı. 

                                                 
42 Bkz. Wolfgang Helck “Urkunden der 18. Dynastie: Texte der Hefte” Berlin: Akademie-Verlag, 1984 
43 Bkz. Murnane, William J. “Texts from the Amarna Period in Egypt”, Society of Biblical Literature, 1995 
44 Bkz. Van Dijk, Jacobus. University of Groningen, “Horemheb and the Struggle fort he throne of Tutankamun” 

1993, syf 31-35 
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Bu kiĢilerden Ay, açık bir Ģekilde bir önceki dönemde yaĢamıĢ olan Yuya ile yakınlık 

sahibidir çünkü Yuya’ya ait bütün unvanları (Kral’ın Babası, SavaĢ Atlılarının Kumandanı ve 

Tanrı Min’in Yüksek Rahibi) kendisi de kullanmaktadır.  Karısı Tey isminde bir kadındır ve 

Akhenaten’in ünlü eĢi Kraliçe Nefertiti’nin nedimelerinden biridir. Kız kardeĢinin ismi de 

Tiye idi ve büyük firavun III.Amonhotep’in eĢidir.  Dolayısıyla kendisi Firavun Akhenaten’in 

dayısı, Tutankhaten’in de büyük dayısıdır. Oğlu olarak geçen Nakthmin’in öz oğlu olmadığı 

bilinmekle beraber varisi olarak onu tayin etmiĢtir. Biz Musa’yı yani Nahkt’ı bulan kiĢinin Ay 

olduğunu düĢünüyoruz. Henüz Firavun olmadığı III.Amonhotep döneminde onu karısı Tey ile 

bulmuĢ ve yetiĢtirmiĢtir. Sarayda üst düzey görevlere gelen Nahkt, Amarna Devriminin içinde 

görev almıĢ ve ne yazık ki Akhenaten iktidarı sona erdiğinde yeni döneme babası olarak 

gördüğü kiĢinin politika değiĢikliği ile üst düzey bir ordu generali olarak devam etmiĢtir. 

Ayrıca bizim düĢüncemize göre Ay, Tutankamun’un ölümünden sonra tahta geçince onu kızı 

Mutnedjmet ile evlendirmiĢ ve tahtın varisi ilan etmiĢtir. Fakat geliĢen olaylar neticesinde 

Nahkt hiçbir zaman tahta geçememiĢ, iktidar Mudnedjmet ile daha sonra evlenen Horemheb’e 

geçmiĢtir. 

Kur’an da ifade edildiğine göre iki kiĢinin münakaĢasında araya giren Musa 

istemeyerek birinin ölümüne sebep olmaktadır. 

(Musa) Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre/saraya girdi, orda birbirlerini 

öldürmeye çalışan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken 

taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine onu 

itekleyip işini bitiriverdi. (Sonra da:) "Bu şeytanın işindendir; o, gerçekten açıkça saptırıcı 

bir düşmandır" dedi. 

 Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla." 

Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir. 

Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi 

olmayacağım." 

 Böylece şehirde/sarayda korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahladı. Derken, bir 

de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen (kişi, bugün de) kendisine yardım için 

bağırıyor. Musa, ona dedi ki: "Sen açıkça bir azgınsın." 
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Sonunda ikisinin de düşmanı olanı yakalamak/durdurmak isterken (adam ona) dedi 

ki: "Ey Musa dün birini öldürdüğün gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen bu 

ülkede yalnızca bir zorba/diktatör olmak istiyorsun, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun." 

Şehrin/sarayın öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, önde 

gelenler, seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, artık sen çık git; gerçekten 

ben sana öğüt verenlerdenim." 

Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler 

topluluğundan beni kurtar" dedi.
45

 

Ayete göre Musa geldiği yerde iki adamı kavga ederken bulmakta ve olaya müdahale 

ederek istemsizce düĢmanları olan kiĢinin ölümüne sebep olmakta ve bundan büyük bir 

piĢmanlık duymaktadır. Burada geçen َوَكَز vekeze fiili “yumruk vurmak” değil, “üç 

parmağıyla iteklemek” demektir. Bu fiil Musa/Nakht’nın bu olayda öldürme kastı 

taĢımadığını, kavgayı ayırmaya çalıĢtığını düĢündürtmektedir.
46

 Fakat muhtemelen bunun 

sonucunda düĢen kiĢi ölümüne sebep olacak Ģekilde yaralanmıĢtır. Ayrıca Ģehir olarak 

çevirilerde geçen bir kelime olan َاْلَمِدينَة el-medinete kelimesi “yönetim (mülk ve taat yeri) 

merkezi” anlamına da gelmektedir.
47

Bu sebeple çeviride saray kelimesi tercih edilmiĢtir. 

Sarayın sakin olduğu ve kimsenin görmediği bir anda gerçekleĢen bu olay diğer iki kiĢi 

(Musa/Nahkt ve Ay) tarafından örtbas edilmiĢtir. Kitab-ı Mukaddes’te de anlatılan bu olay bir 

Mısırlı ve Ġsrailoğlu arasında geçmekte ve Musa istemeden Mısırlının ölümüne sebep olmakta 

ve onu kuma gizlemektedir.
48

 Öncelikle Ģunu ifade etmek gerekir ki; Mısır Sarayında Firavun 

ailesi içinde bir prens olarak yetiĢen Musa’nın sıradan bir Mısırlının kaza sonucu ölümüne 

sebep olmasından dolayı bu kadar korkması normal değildir. Bunun sıkıntılı bir olay olmasına 

rağmen bir prensin idam hükmünün verilmesine sebep olacak kadar önemli bir olay olduğunu 

düĢünmüyoruz. Ancak öldürülen kiĢi Musa’dan ve kavga ettiği kiĢiden daha üst pozisyonda 

olan birisi ise durum elbette farklı olacaktır. Bize göre bu kavganın kahramanları 

Musa/Nahkt’yı yetiĢtiren büyük vezir Ay ve Firavun Tutankhamun’ dur. Yani tartışma 

esnasında kazayla ölen kişi Firavun Tutankhamun’dur. 

Tutankhamun tahta geçiĢiĢinin ikinci yılında Amarna’yı terk ederek AĢağı Mısır’ın 

baĢkenti Memphis’e yerleĢmiĢ ve Yukarı Mısır’ın baĢkenti olan Teb kentindeki Tanrı Amon 

                                                 
45 Bkz. Kasas 28/15-21 
46 Bkz. Okuyan, Mehmet. Haliç Üniversitesi Yayınları, “Kur‟an Meal-Tefsir”, 2021, syf. 386 
47 Bkz. Elmalılı Tefsiri Araf 7/112 
48 Bkz. ÇıkıĢ 2/11-16 
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adına yaptırılan ve Amarna döneminde kapatılmıĢ olan tapınakları tekrar açtırmıĢ ve hatta çok 

büyük hediye ve ihsanlarda bulunmuĢtur. Bu elbette çocuk Kral’ın tek baĢına aldığı bir karar 

olmayıp beraber Mısır’ı yönetenlerin de tavsiye ve onayıyla gerçekleĢmiĢtir. Tahta geçerken 

kullandığı ad olan Tutankaten’i babasına benzer bir Ģekilde değiĢtirmiĢ ve Tutankhamun adını 

almıĢtır. Böylece resmi anlamda Mısır devleti tekrar eski dine dönmüĢ ve geleneksel 

uygulamalar tekrar hayat bulmuĢtur. Bu anlamda Tutankhamun babasının tek tanrı inancını 

reddederek yönetimine devam etmiĢtir. Daha sonra kız kardeĢi Ankhesanamun ile evlenerek 

(Antik Mısır’da bu tarz kraliyet ailesi içi evlilikler olağan kabul ediliyordu) onu birinci kral 

eĢi ilan etmiĢtir. Bu dönemde yönetimde olan iki klik arasında çatıĢmaya dönüĢmeyen büyük 

bir gerginlik bulunmaktadır. Vezir Ay ile General Horemheb arasında geçen bu gerginlik 

denge siyaseti ile devam etmekte fakat büyüyüp genç bir adam olan Tutankhamun’ un varis 

olarak Horemheb’i atamasıyla denge sarsılmaya baĢlamıĢtır. Kral’ın bu adımı naip olan büyük 

dayısı Ay’a karĢı tavrının değiĢtiği anlamına gelmektedir.
49

 

Gerçekten de Kral Tutankamun’un 19 yaĢındaki ölümü Mısır uzmanları arasında bir 

muammadır. Onun bu kadar erken ve ani ölümüne Ģüphe ile bakılmıĢ, saray içinde yapılmıĢ 

bir komploya veya bir kazaya kurban gitmiĢ olabileceği düĢünülmüĢtür. Hatta bu konuda 

türetilen ihtimaller arasında kullandığı atlı savaĢ arabasından düĢmesi veya Nil kıyısında bir 

su aygırı avında hayvan tarafından saldırıya uğraması bile vardır. ÖldürülmüĢ ise elbette bu 

iĢten yararlanması muhtemel kiĢiler olan Vezir Ay ve ordu komutanı Horemheb olağan 

Ģüphelilerdir.  Bu kadar ünlü olmasının esas nedeni ise mezarı yağmalanmadan keĢfedilen tek 

Mısır Firavunu olması sebebiyledir. Mumyası üzerinde yapılan incelemelerde akraba 

evliliklerine bağlı olarak deformasyona uğramıĢ bir vücuda ve narin bir yapıya sahip olduğu 

görülmüĢtür. Dolayısıyla doğal yollardan ölmüĢ olabileceği de ihtimal dahilindedir. Kaza ile 

ölmüĢ olabileceğini düĢündüren bir takım bedeni hasarlar da mevcuttur. Fakat ölümünden 

sonra geliĢen olayların garipliği ve Kur’an da ifade edilen sahneler bize Musa/Nahkt’nın 

istemsiz bir Ģekilde, Ay ile olan kavgaları esnasında onun ölümüne sebep olduğunu 

düĢündürtmektedir. Bunun en önemli dayanağı Kasas 19. Ayet de geçen “ikisinin de düĢmanı 

olan” ifadesidir. Kendisinden yardım isteyen kiĢi olayı örtbas ettikten sonra baĢka bir 

mücadeleye giriĢmiĢ ve Musa/Nahkt’dan tekrar yardım istemiĢtir. Musa/Nahkt ise Rabbine 

verdiği söz üzere suçlulara tekrar yardım etmeyeceğine söz vermiĢ “ona sen açıkça bir 

azgınsın” diyerek onu durdurmaya çalıĢmıĢtır. O ise Musa/Nahkt’yı amacının kendisini 

                                                 
49 Bkz. Van Dijk, Jacobus. University of Groningen, “Horemheb and the Struggle for the throne of Tutankamun” 

1993, syf. 36 
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devirerek tahta geçmek olduğu söylemiĢ ve onun suçunu ihbar etmiĢtir. Ġkisinin de düĢmanı 

ifadesi ile nitelendirilen kiĢi Musa/Nahkt’yı bulan ve yetiĢtiren kiĢidir. 

"Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın; onu benim de 

düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için 

kendimden sana bir sevgi yönelttim."
50

  

Kasas 19.ayet de Musa/Nahkt’nın durdurmaya çalıĢtığı kiĢi onu bulup yetiĢtiren eski 

vezir ve Tutankhamun’un ölümü üzerine tahta çıkan Ay’dır. Yani Rabbimiz Musa/Nahkt’yı 

bulan kiĢinin kendisinin ve Musa’nın düĢmanı olduğunu ifade etmiĢ, aynı ifadeyi Musa’dan 

yardım isteyen kiĢi içinde kullanarak bu iki karakterin aynı kiĢi olduğuna iĢaret etmiĢtir. 

Burada ikisi ile kastedilen Musa/Nahkt ve Harun peygamberlerde olabilir. Bizim kanaatimiz 

her iki anlamda geçerlidir. Ay daha önce de ifade edildiği gibi Yusuf/Yuya’nın oğlu, 

Tevrat’da geçen ismi ile “Efrayim” dir. Efrayim ve kardeĢi MenanĢe’nin Tevrat’ın Tekvin 

kısmında anlatılan dedeleri Yakup tarafından kutsanırken gerçekleĢen olay da ilginçtir. 

Konuyu uzatmamak adına o kısma girilmemiĢtir ama incelenmeye değer bir konu olduğu 

söylenebilir.
51

 

Tutankamun’un ölümü ardından bugün bile garip karĢılanan bir Ģekilde firavun acele 

ile mumyalanarak
52

mezarına defnedilmiĢ ve mezarda Firavun olan Ay’ın tahtın varisi 

olduğunu gösteren “ağız açma ritüeli” resmedilmiĢtir. Bugün bile Krallar Vadisindeki 

mezarda bu sahneler görülebilir. Kralın ölümünden sonra geçen ilginç geliĢmeler arasında 

Firavunun dul eĢi Ankhesanamun’un Hitit Kralı I. Shuppiluliuma’ya gönderdiği mektup 

önemlidir. 

“Kocam öldü ve hiç oğlum yok. Çok oğlunuz olduğu söyleniyor. Oğullarınızdan birini 

bana verirseniz, kocam olabilir. Asla hizmetkarlarımdan birini seçerek onu kocam yapmak 

istemiyorum. Korkuyorum…”
53

 

Hitit devlet arĢivinde bulunan bu yazıĢma sonucunda Kral duruma ĢaĢırdığını ve daha 

önce hiç böyle bir istekle karĢılaĢmadığını söylemektedir. Durumu araĢtırdıktan sonra 

oğullarından birini “Prens Zannanza’yı” gönderir fakat prens Mısır yolunda suikasta 

uğrayarak öldürülür. Bilinen o dur ki, dul kraliçe ile evlenerek tahta çıkan kiĢi onun da büyük 

                                                 
50 Bkz. Tâhâ 20/39 
51 Bkz. Tekvin 48/17-20 
52 Mumyalama iĢlemi Antik Mısır’da çok önemliydi çünkü sonsuz hayatın garantisi olarak varsayılıyordu. Bu sebeple özellikle Kralların 

mumyalama iĢlemi ve mezarları titizlikle hazırlanırdı. 
53 Bkz. Van Dijk, Jacobus. University of Groningen, “Horemheb and the Struggle for the throne of Tutankamun” 
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dayısı olan Firavun Ay’dır. Bu Kraliçenin ise tarihsel kayıtlardaki son görüldüğü tarih iki yıl 

sonradır ve bir daha kayıtlarda kendisinden bahsedilmez.  

Tahta çıktıktan sonra kendisini meĢru kral olarak görmeyen Horemheb ile mücadeleye 

giriĢen Ay, Musa/Nahkt’yı veliaht prens ilan etmiĢ ve bize göre kızı Mutnedjmet ile 

evlendirmiĢtir. Bu durum orduyu yöneten Horemheb tarafından hoĢ karĢılanmamıĢ ve Nahkt’a 

verilen “Kral’ın Oğlu ve Veliaht Prens” unvanlarını taht mücadelesinde kendisi için bir tehdit 

olarak görmüĢtür.
54

 

 Kral Ay tahta çıktığında altmıĢlı yaĢlarında olduğu tahmin edilmektedir. Zaten yaĢlı 

bir adam olan Ay’ın uzun bir dönem saltanat süreceği düĢünülmemektedir. Bu sebeple onun 

ardından tahta çıkmak için mücadelesini meĢrulaĢtırmak adına bu unvanlar çok önemlidir. 

Horemheb ile mücadeleye giren Firavun Ay, bu mücadele de veliaht prens Musa/Nahkt’dan 

yardım istemiĢ fakat Kur’an’ın verdiği bilgiye göre ret cevabı alınca onun kendisini 

devirmesinden ve yerine geçmesinden korkarak onu ihbar etmiĢ ve kendi meclisi ile 

görüĢerek idam hükmünü vermiĢtir. DeğiĢmeyen bir kural olan “her ağacın kurdu onun 

özündendir” felsefesi iĢlemiĢ ve bir peygamberin oğlu zalime dönüĢmüĢtür. 

Burada Musa/Nahkt’nın yaptığı tercih tıpkı Yusuf’un yaptığı tercih gibidir. 

Yusuf/Yuya evinde yetiĢtiği Aziz’e bu kötülüğü yapamayarak Ģehvet düĢkünü fakat etkileyici 

bir kadına hayır demiĢ ve imkanlarını bırakarak zindana gitmeyi kabul etmiĢtir. Musa/Nahkt 

ise iktidar hırsı ile her kötülüğü yapabilecek bir adama siyasi entrikalarında yardımı 

reddederek hayır demiĢ ve tahta çıkma Ģansını kaybetmek hatta ucunda öldürülmek bile olsa 

kararından vazgeçmemiĢtir. ĠĢte onun büyük ve esaslı sınavı da budur. Geçici dünya 

iktidarını, hak olana değiĢmemiĢ ve peygamberlikle ĢereflenmiĢtir. 

Kur’an’a göre bir peygamberin oğlu, babası, eĢi veya kardeĢi bile olsa insan kötülüğe 

meyledebilir ya da bir zalimin oğlu, babası, eĢi veya kardeĢi bile olsa insan iyiliğe 

meyledebilir. 

“Hani Rabbi, İbrahim‟i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak 

yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim‟e): "Seni şüphesiz insanlara imam/önder 

kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler Benim 

ahdime erişemez" dedi.”
55
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Ġbrahim’in babası, Nuh’un oğlu ve eĢi, Lut’un eĢi kötülükleri Kur’an’da ifade edilen 

kiĢilerken; Firavun’ un karısı, Yusuf/Yuya zamanındaki aziz ve hükümdar ise iyilikleri ile 

anılan kiĢilerdir. 

Kendisine ölüm emri için görüĢüldüğünü haber veren kiĢi ise sarayda bu görüĢmelere 

Ģahit olabilecek onu seven biri olmalıdır. Bu kiĢi ise Firavunun eĢi olabilir. Yani ya kendisini 

evlat edinen Kraliçe Tey ya da sonradan Horembeb ile evlenmek zorunda kalan eĢi 

Mutnedjmet dir. Uyarılması üzerine Medyen’e kaçan Musa/Nahkt orada en az 8-10 yıl 

arasında kalıp, kendisine verilen peygamberlik görevi üzerine Mısır’a geri dönmüĢtür. 

 

1.4. Bilgin Kul kimdi? 

Musa/Nahkt Medyen’e gittikten sonra yaĢlı bir adamın iki kızına iĢlerinde yardım 

etmiĢ ve kızlar babalarına onu tanıtırken emin ve güçlü olarak tanıtmıĢlardır. 

O (kız)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle 

tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o güçlü, güvenilirdir."
56

 

Biz bu ayette güçlü kelimesinin sadece onun bir niteliği olarak değil, ismi olarak da 

kullanıldığını düĢünüyoruz. Çünkü Mısır dilinde Nahkt güçlü anlamına gelmektedir.
57

  

Bu ifadenin benzerleri Kitab-ı Mukaddes içerisinde de geçmektedir. 

Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize izin vermeyecek.
58

 

RAB Musa'ya, "Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin" dedi, "Güçlü elimden 

ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak."
59

 

Onun için İsraillilere de ki: 'Ben Rabbim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan 

çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve güçlü 

elimle sizi özgür kılacağım'.
60

 

Musa halka, "Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıktığınız bugünü anımsayın" dedi, 

"Çünkü RAB güçlü eliyle sizi oradan çıkardı. Mayalı hiçbir şey yenmeyecek.
61
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Musa/Nahkt burada kendisine yeni bir hayat kurmuĢ ve her Ģeye en baĢından 

baĢlamıĢtır. YaĢlı baba ile anlaĢtıkları süreyi tamamladıktan sonra baĢka bir yere ailesi ile göç 

ederken kendisine peygamberlik vazifesi verilmiĢtir. Musa/Nahkt’nın tamamladığı süre en az 

sekiz veya iki yıl ilave ettiyse toplam on yıl olup Mısır’da bu dönemde birçok geliĢme 

olmuĢtur. Bu dönemde Tevrat’ın ifadesine göre bir oğlu da olmuĢtur. 

Musa Reuel'in yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı Sippora'yı onunla evlendirdi. 

Sippora bir oğlan doğurdu. Musa, "Garibim bu yabancı diyarda" diyerek çocuğa 

Gerşom adını verdi.
62

 

Firavun Ay’ın hükümdarlığı dört-beĢ yıl arası sürmüĢ ve ölmüĢtür. Belki de Horemheb 

tarafından tahttan uzaklaĢtırılarak öldürülmüĢte olabilir. Tevrat da bu kısım Ģöyle 

anlatılmaktadır. 

Aradan yıllar geçti, bu arada Mısır Kralı öldü. İsrailliler hâlâ kölelik altında inliyor, 

feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu; İbrahim, 

İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillilere baktı ve onlara ilgi gösterdi.
63

 

Onun ardından Firavun olan Horemheb ise Amarna dönemine ait tüm anıt, kayıt ve 

bilgileri sistematik bir biçimde yok ettirmiĢ, Amarna kentini yıktırmıĢ, Aten kültüne inanan 

tek tanrıcı Mısırlıları ise dinlerini değiĢtirmeye ve ağır iĢlerde çalıĢmaya zorlamıĢtır. Mısır 

toplumundan onları izole ederek baskı yolu ile onları sindirmeye uğraĢmıĢtır. Bu arada bu 

baskı Ġsrailoğullarına değil gerek Ġsrailoğullarından gerekse Mısır kökenli olup tek tanrıya 

iman etmiĢ kiĢilerin tamamına uygulanmıĢtır. Antik Mısır dinine dönmüĢ ve yüksek 

kademelerde görevli Ġsrailoğulları ise hallerinden gayet memnun yaĢamakta hatta bu baskı 

düzenini desteklemektedir. 

ĠĢte böyle bir ortamda peygamberlik görevini almıĢ olan Musa/Nahkt bu görevi 

layıkıyla yerine getirebilmek için kafasındaki birtakım soruların cevaplarını bulmaya ve tüm 

bu olanların aslını öğrenmek üzere yola çıkmıĢtır. 

Hani Musa genç yardımcısına demişti: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar 

gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim." 

Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) 

denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. 
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Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi getir bize, bu 

yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk." 

(Genç-yardımcısı) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. 

Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi 

yolunu tuttu." 

(Musa) Dedi ki: "Bizim de aradığımız buydu." Böylelikle ikisi (kendilerine bırakılan) 

eserleri üzerindeki kıssalarda geriye doğru gittiler. 

Derken, (o hikayelerde) Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan 

kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 

Musa ona dedi ki: "Doğru yol (rüşt) olarak sana öğretilenden bana öğretmen için 

sana tabi olabilir miyim?" 

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin." 

"Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?" 

(Musa:) "İnşallah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı 

gelmeyeceğim" dedi. 

Dedi ki: "Eğer bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru sorma, ben sana 

öğütle-anlatıp söz edinceye kadar." 

Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi. 

(Musa) Dedi ki: "İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Yemin olsun, sen şaşırtıcı bir iş 

yaptın." 

Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç 

yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?" 

(Musa:) "Beni, unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk 

çıkarma" dedi. 

Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir delikanlı ile karşılaştılar, o hemen 

tutup onu öldürüverdi. (Musa) Dedi ki: "Bir cana karşılık olmaksızın, tertemiz bir canı mı 

öldürdün? Yemin olsun, sen kötü bir iş yaptın." 

Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç 

yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?" 
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"Bundan sonra sana bir şey soracak olursam, artık benimle arkadaşlık etme. Benden 

yana bir özre ulaşmış olursun" dedi. 

(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler, fakat 

(kasaba halkı) onları konaklamaktan kaçındı. Onda (kasabada) yıkılmaya yüz tutmuş bir 

duvar buldular, hemen onu inşa etti. (Musa) Dedi ki: "Eğer isteseydin gerçekten buna 

karşılık bir ücret alabilirdin." 

Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda ayrılma (zamanımız). Sana, üzerinde sabır 

göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim. 

"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) 

ilerilerinde, sağlam her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı." 

"Delikanlıya gelince, onun anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan dolayı, onun 

anne-babasını azdırmasından ve küfre sürüklemesinden endişe edip-korktuk." 

Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet 

bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik." 

"Duvar ise, şehirde iki yetim oğlanındı, altında onlara ait bir define vardı; babaları 

salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini 

çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir. Bunu ben (duvarı doğrultma işini), kendi işim 

(görüşümle) olarak yapmadım. İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin 

yorumu."
64

 

Kehf suresindeki geçen bu kıssa Musa’nın baĢından geçen diğer Kur’an kıssalarından 

farklı değerlendirilmiĢ ve burada görüĢülen alim kulun kimliği hakkında oldukça geniĢ bir 

anlatılar serisi oluĢturulmuĢtur. Öncelikle en baĢta ifade ettiğimiz, Musa ile ilgili kıssaların 

Yusuf kıssası ile olan iliĢkisini asla unutmadan, bu iki peygamberin hikayelerinin aslında bir 

bütün oluĢturduğunu fark ederek yorumlamak gerektiğini düĢünüyoruz. Bize göre denizin 

yarılması bu hikâyenin sonu ise baĢlangıcı iki denizin birleĢmesidir. ÇıkıĢ Musa ile 

gerçekleĢmiĢse, giriĢ yani baĢlangıç ise Yusuf ile olmuĢtur. 

Bunun üzerine Musa‟ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz yarıldı 

ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.
65
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Denizin yarılması Yakup Hanedanının Mısır Tahtından ayrılıĢı, iki denizin birleĢmesi 

ise Yakup hanedanı ile Firavun soyunun birleĢmesi anlamındadır. Bu birleĢmeyi 

gerçekleĢtiren ise Yusuf/Yuya olup iki denizin birleĢtiği yerde Musa ve yanındaki gencin 

karĢısına çıkan o dur. 

Musa’nın yanındaki gencin kim olduğu kısmında ise onun oğlu olduğu görüĢündeyiz 

çünkü bu yolculuk peygamberlik görevini aldıktan sonra gerçekleĢmiĢtir. Oğlanın da 

muhtemelen bu görevle ilgili bir sıkıntısı bulunmakta idi. Bu sıkıntı babasının sosyal 

vazifesinin, ailesine karĢı olan vazifesinin önüne geçecek olması ve elbette bu görevin 

oldukça tehlikeli oluĢu idi. Bu sebeple oğlan aradıkları Ģeyi bulmalarına rağmen onu Musa’ya 

söylememiĢ fakat bunun bir bencillik olduğunu hissedince tekrar durumu haber vermiĢtir. 

Bu kıssanın can alıcı ana fikri ise 68.ayette geçen “özünü kavrayamadığın şeye nasıl 

sabredeceksin” sorusudur. Çünkü Musa, her ne kadar peygamberlik görevi alsa da bu zorlu 

iĢe dayanabilmek, sabredebilmek için ne yaptığını ne için yaptığını ve nasıl yapması 

gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu iĢi ise kendisine Yusuf/Yuya anlatacaktır. 

Kıssa da geçen kaya ifadesi önemlidir. Bize göre bu yolculuk Mısır’a yapılmıĢ ve 

kendileri için bırakılmıĢ birtakım yazıtlara ulaĢmak için yapılmıĢtır. Bu kayıtları çok önceden 

Yusuf/Yuya hazırlatmıĢ ve onları ilk gören kiĢi olan Musa’nın oğlu, bu durumu babasına 

söylemeyerek süreci geciktirmiĢ ama en sonunda aklı selim galip gelerek haber vermiĢtir. Bu 

noktadan sonra Musa kendisine bırakılan mektubu kaya veya taĢ tabletler üzerlerinden 

okumuĢtur. Bu ĢaĢılacak bir durum değildir çünkü Antik Mısır’da birçok olay bu tarz dikilitaĢ, 

kaya veya levhalar üzerine kazılarak topluma okumaya açık hale getirilmiĢtir. Bugün bile 

dünyanın birçok büyük kentinde üzerlerinde hiyeroglifler bulunan, Mısır’dan getirilmiĢ 

obeliskler, levhalar veya dikili duran taĢ bloklar meydanları süslemektedir.  

Ayrıca Kur’an’ın anlatım dilinde “balık” sıkıntı, problem ve bunalımı sembolize eder. 

Ayrı bir konu olan sembolizme girmeden bu konuda bu bilgiyi vermek Ģimdilik yeterlidir. 

Bu yazıtlar üstünde bulunan kıssaları okuyan Musa geçmiĢe bir yolculuk ederek orada 

bu kıssaları bırakan Yusuf ile karĢılaĢmıĢtır. Bu karĢılaĢma elbette fiili bir karĢılaĢma 

olmayıp, kitap okuyan veya film izleyen biri nasıl o hikâye ile kendini özdeĢleĢtiriyorsa 

Musa’da bu kıssaları okurken günümüzdeki insanlar gibi tepki vermiĢ ama kıssalardaki 

uyarıyı hatırlayarak okumaya sonuna kadar devam etmiĢtir. 



33 

 

Bu kıssada Musa peygamberin karakterine de biraz Ģahit olmaktayız. Musa görülen 

kadarıyla özü sözü bir, haksızlığa gelemeyen, vicdanlı, aklına ilk geleni söyleyebilen, 

öğrenmeye açık, ilmi siyasete çok hâkim olmayan daha çok bir hareket adamıdır. Onun 

liderliği cesaret ve temizliğinden gelmekte ve asla yanlıĢ bir Ģeye evet demeyen bir 

karakterdedir.  

Yusuf ise siyasete, coğrafyaya, olaylar arasındaki iliĢkilere hâkim, aklı ile hareket 

eden, geleceği öngörebilen ve önlem alan; Musa’nın bazı açılardan tam zıddı bir karaktere 

sahiptir ve ona göreve baĢlamadan evvel çok önemli bilgiler verecektir. Zaten Rabbimizin bir 

resulü veya bir kulu ile baĢka bir resul aracılığı ile görüĢmesi Kur’an a göre yadırganacak bir 

durum değildir. Ġbrahim peygambere gelen elçiler veya Meryem’e gelen elçi hep bu anlamda 

yapılan vahiy türlerindendir. 

Kendisiyle Allah‟ın konuşması, bir beşer için olacak (şey) değildir; ancak bir vahiy ile 

ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi (durumu) 

başka. Gerçekten O, Yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
66

 

Musa’nın kafasındaki ilk soru bu görev esnasında zayıf ve masum müminlere kendisi 

yüzünden eziyet edilirse ne yapacağıdır. Bu konu onun canını sıkan en önemli konudur ve 

yanlıĢlıkla birini öldürdüğü için kendini bu kadar suçlayan bir insan olarak kesinlikle bir 

cevap alması gerekmektedir. Yusuf kendisine Ģunu söylemektedir. Zalim bir Kral’ın elinden 

ezilenleri kurtarmak istiyorsan bunun maliyetine hazır olması gerektiğidir. Elbette bu 

mücadele de bazı kayıplar verilecektir ama bir toplum bedelini ödemeden zulmün elinden 

kurtulamaz. Elbirliğiyle mücadele etmeden bu iĢin içinden çıkılması mümkün değildir. 

Musa’ya böyle bir durumda kendisini suçlamamasını öğütlemekte ve önemli olanın o zalim 

Kral’ın elinden toplumunu kurtarması olduğunu söylemektedir. Bunun için en uygun yolun 

olası tehlikelere karĢı onları öngörmeye çalıĢması ve mümkün olduğunca önlem almasıdır. 

Musa’nın ikinci sıkıntısı, kazara öldürdüğü kiĢi yüzünden hala çektiği vicdan azabıdır. 

Her ne kadar Rabbi onu affetse de o kendisini affetmemektedir. Ayrıca Rabbimiz adaleti 

gereği kulun bir baĢka kul üzerindeki hakkını kendisi affetmeden, affetmez. Fakat kazara 

öldürülen kiĢi gerçekten öldürülmeyi Allah’ın kanunlarında hak eden bir kiĢi ise durum 

farklıdır. Daha önce ifade edildiği gibi Musa/Nahkt istemsiz bir Ģekilde Firavun 

Tutankhamun’u öldüren kiĢidir. Tutankhamun’ da ayette ifade edildiği Ģekliyle 

delikanlı/Ğulam çağında ölmüĢtür. Onun da ebeveynleri tek tanrıya inanan Amarna dönemi 
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Firavunu Akhenaten ve eĢidir. Tutankhamun ise babasının dininden dönüp çevresindeki diğer 

kiĢileri de toplumunu da tekrar küfre iten bir firavundur. Bize göre onun döneminde tahttan 

uzaklaĢtırılmalarına rağmen ebeveynleri hala yaĢamakta ve dinlerini değiĢtirmeleri için 

oğulları Tutankhamun’dan baskı görmekteydiler. Musa, onun ölümüne sebep olduğu için 

vicdan azabı duyarken, bu kıssadaki hükümden sonra onun zaten Allah’a savaĢ açmıĢ bir 

insan olduğu için durdurulmasının meĢru bir iĢ olduğunu idrak etmiĢ ve vicdan azabından 

kurtulmuĢtur. Bu konu ne yazık ki yüzyıllardır bir tartıĢma konusu olup, bilgin kulun neden 

bir insanı daha suç iĢlemeden öldürdüğü Ģeklinde sorulara sebep olmuĢtur. Aslında suçu 

iĢleyen bir kiĢi vardı, Musa onu tanıyordu fakat onun yaptığının Allah katında tövbe etmez ise 

cezası büyük olan bir suç olduğunu bilmiyordu. Yusuf/Yuya sadece bir kıssa ile onu 

aydınlatmıĢ ve onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmıĢtır. 

Allah‟a ve Elçisi‟ne karşı savaşan; bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde 

kargaşa çıkarmaya çalışanların –siz onlar üzerine güçlü olmazdan/onları yakalayıp denetim 

altına almazdan önce hatalarından dönenler hariç– karşılığı, ancak öldürülmeleri veya 

asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama/ arka arkaya kesilmesi, ya da bulundukları 

yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir aşağılıktır. Ahirette de onlar için 

büyük bir azap vardır. Artık iyi bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
67

 

Musa’nın kafasındaki son soru ise neden kendilerinin seçildiği ve peygamberlik görevi 

verildiğidir. Bütün bu olağanüstü süreç neden gerçekleĢmiĢtir. Bunların cevabı ise son 

anlatılan kıssadadır. Misafirleri sevmeyen kent/kasaba Mısır’dır. Mısır’da Rabbinin emri ile o 

duvarı inĢa eden yani bütün sürecin mimarı ise Yusuf’tur. Ġki yetim oğlan ise Musa ve 

Harun’dur. Onlar Yusuf’un inĢa ettiği bu sürecin sonunda olgunlaĢarak hazinelerini, yani 

peygamberlik görevini bulmuĢlardır. ġimdi sıra kaderlerinde olan görevlerini hakkıyla yerine 

getirmeye gelmiĢtir. Bu son kıssada ise Musa ve Harun’un babasından bahsedilmekte ve salih 

biri olarak tanıtılmaktadır. Onlardan yetim diye bahsedildiğine göre Musa ve Harun’un 

anneleri aynı olup, babalarının vefatından sonra tek baĢına kalan dul kadının çocuklarına 

bakamadığı için bir çıkıĢ yolu aradığı ve Rabbimizin Musa’nın annesine vahyederek, kadının 

onun gösterdiği yolu izlediği anlaĢılmıĢtır. 

 

                                                 
67 Bkz. Maide 5/33-34 



35 

 

1.5. Çıkışın Firavunu kimdi? 

Firavun Ay’ın ölümünden sonra tahta çıkan kiĢi Horemheb dir. On sekizinci 

hanedanın son Firavunu olan Horemheb’in ölümüyle Mısır’da bir devir kapanmıĢ, içinden 

Seti, II. Ramses gibi büyük firavunları çıkaran on dokuzuncu hanedan dönemi baĢlamıĢtır. 

GiriĢten de anlaĢılacağı üzere Ġsrailoğullarının Mısır’dan çıkıĢının gerçekleĢtiği dönemin 

firavunu Horemheb’dir. 

Burada önemli olan Firavun Horemheb ile Kur’an da anlatılan firavunun benzeĢip 

benzeĢmediğidir. Bu bölümde bu açıdan konu irdelenecektir. 

Öncelikle Firavunun neden uyarıldığı Kur’an da Ģu Ģekilde ifade edilmektedir. 

Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır‟da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım 

fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını 

boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.
68

 

Buna göre firavun halkını birbirinden ayırmıĢ ve onların bir kısmını ezmektedir. 

Amarna döneminden sonra Atenistlere giderek artan bir Ģiddet uygulanmıĢ ve özellikle 

Horemheb döneminde bu eziyet zirveye çıkmıĢtır. O kadar ki “damnatio memoriae” (hatıratın 

lanetlenmesi) uygulaması sistematik bir Ģekilde uygulanmıĢ Akheneten için “Sapık/kafir 

Firavun” olarak bahsedilmiĢtir. 

 Kur’an da Musa ve kardeĢi Harun’a Firavun ve yakın adamlarının oluĢturduğu 

meclise gitmelerini ve güzel bir üslup ile onları ikna etmeye çalıĢmaları önerilmektedir. 

"İkiniz Firavun‟ a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur 

ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar."
69

 

Musa ve Harun’un Firavunla görüĢtükten sonra aldıkları cevaplar süreci yavaĢ yavaĢ 

çıkmaza sokmaktadır. 

 (Firavun:) Dedi ki: "Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen 

ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?" 

"Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen gerçeği gizleyenlerdensin 

/nankörlerdensin."
70
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Bunun üzerine Musa birtakım delilleri ortaya sunarak iddiasını desteklemektedir. ĠĢin 

içinden çıkamayan Firavun ile kendi adamları arasında birtakım görüĢmeler gerçekleĢir. 

 Firavun kavminin önde gelenlerinden bir kısmı (diğerlerine) dediler ki: "Bu 

gerçekten bilgin bir büyücüdür", 

"Sizleri bu ülkeden sürüp-çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?" 

(Soruya muhatap olan İleri gelenler) Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik 

bekletiver (vereceğin cezayı ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla"; 

"Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler."
71

 

Firavunun meclisinin tamamı yerli Mısırlılardan oluĢmamaktaydı, onlardan önemli bir 

kısmı Akhmim Klanına bağlı Ġsrailoğulları idi. Örneğin içlerinde annesi Yuya’nın bir baĢka 

kızı olan Taemwadjy’nin oğlu Kush (Sudan) Genel Valisi Paser, Amenemope (Kralın 

hayvanlarının BaĢ denetçisi), Minmose (Tanrı Min ve Isis’in Coptos kenti Yüksek Rahibi) 

gibi üst düzey aile üyeleri Horemheb döneminde firavunun yakın danıĢma meclisinin 

içerisinde idiler.
72

 Zaten Karun olarak tanıtılan kiĢide bir Ġsrailoğlu olmasına rağmen 

inanılmaz servetiyle Kur’an’da tanıtılmaktadır. Köle olarak kullanılan bir halkın herhangi bir 

ferdinin bu muazzam servete ulaĢması yönetimde olmasa nasıl mümkün olabilirdi. 

Gerçek şu ki, Karun, Musa’nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona 

öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır 

geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: "Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince 

kapılanları sevmez."
73

 

Musa ve Harun Ġsrailoğullarının ve tüm tek tanrıya inananların kendileri ile gelmesi 

isteyince, yerli halktan yöneticiler Akhmim Klanından olanlara onların da götürüleceğini 

söylemesi üzerine bir sihirbazlık yarıĢması düzenleme fikri Ġsrailoğlu kökenli olanlardan 

gelmektedir. Böylece onlara göre yalancı olan Musa ve Harun’un ipliği pazara çıkacak ve 

davalarını kaybedeceklerdir. 

"Andolsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size 

getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o, vefat edince, demiştiniz ki; 
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"Allah, ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez." İşte Allah, ölçüyü taşıran, şüpheci 

kimseyi böyle saptırır."
74

 

Fakat halkında çağırıldığı bu yarıĢmayı kaybeden sihirbazların Musa ve Harun’un 

Rabbine iman ettik demeleri üzerine yarıĢma fikri Ġsrailoğlu kökenli yöneticilerden çıktığı için 

Firavun Horemheb çok sinirlenmiĢ ve bunun bir danıĢıklı dövüĢ olduğunu söylemiĢtir. 

Firavun: "Ben size izin vermeden önce O‟na iman ettiniz, öyle mi? Mutlaka bu, halkı 

buradan sürüp-çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna 

karşılık ne yapacağımı) bileceksiniz."
75

 

Bu karĢılaĢmayı kaybeden Firavun bir müddet Musa ve kavmini kendi haline 

bırakmayı düĢünürken kendi meclisi buna karĢı gelen ilk kiĢiler olmuĢtur. 

Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: "Musa ve kavmini bu toprakta (Mısır‟da) 

bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi (serbest) bırakacaksın?" 

(Firavun) Dedi ki: "Erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç 

şüphesiz biz, onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz."
76

 

Böylece, o, Katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman, dediler ki: "Onunla 

birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün; kadınlarını ise sağ bırakın." Ancak 

kafirlerin hileli-düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir.
77

 

Zulmün artması karĢısında Musa ve kavminden bir kısım inananlar direnmeye ve 

örgütlenmeye baĢlamıĢlar ve aynı dönemde Mısır’ın baĢına türlü felaketler de gelmeye 

baĢlamıĢtır. 

Sonunda Musa‟ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve 

önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. 

Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü 

taşıranlardandı. 

Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: "Mısır‟da kavminiz için evler (karargahlar) 

hazırlayın, evlerinizi (karargahlarınızı) kıblesi olan (hedefi olan) yerler yapın ve 

yardımlaşmayı ayakta tutun ve inananları da müjdeleyin."
78
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Firavun ve meclisinin en büyük korkuları dini devrimin tüm Mısır’da yeniden 

canlanması ve ülkenin bir iç karıĢıklığa düĢmesi ve ayrıca kendi mevkilerinin ellerinden 

alınmasıdır. 

(Firavun ve ileri gelenler dediler ki): "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde 

bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? 

Biz, sizin ikinize inanacak değiliz" dediler.
79

 

Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa‟yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp-

yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden ya da bu ülkede karışıklık 

çıkarmasından korkuyorum."
80

 

Firavun için Kur’an da verilen bir diğer anlatıda onun veziri Haman’a kendisi için bir 

kule yaptırması ve bir sıfat olarak da “kazıklar sahibi” olarak adlandırılmasıdır. On sekizinci 

hanedan döneminde Teb kentinde bulunan Karnak ve Luxor tapınakları için anıtsal kapılar 

Ģeklinde “Pylon” olarak bilinin kuleler yaptırılması Firavunlar tarafından önem verilen bir 

uygulamaydı. Bu kulelerin en ünlüleri Horemheb döneminde Karnak tapınağında yaptırılan 

iki, dokuz ve onuncu kulelerdir. Ayrıca ülkenin baĢka bölgelerine de bu tarz kuleler 

yaptırmıĢtır. Bu kulelerin önlerinde ise sıralar halinde bayrak veya benzeri Ģeyleri asmak için 

büyük kazıklar bulunmaktadır.
81
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Anıtsal bir kapının iki yanındaki kuleler ve önlerindeki flama direkleri (pylon)  

On üç yıllık iktidarının son yılında doğumda ölen kraliçe Mutnedjmet mumyalanan 

çocuğu ile firavun olmadan önce Horemheb’in Saqqara’da yaptırılan mezarına gömülmüĢ, 

Firavun Horemheb için Krallar vadisindeki hazırlanan mezara gömülmemiĢtir. Bu Mısır 

kültürü içinde alıĢılmadık bir durumdur çünkü Mısırlılar eĢleri veya son yolculuklarında 

onlara eĢlik edecek bir kadın ile gömülmek isterlerdi. Bu kız kardeĢleri bile olabilirdi. Bu 

durum bize Firavun ile eĢinin yaĢarken aralarının iyi olmadığını göstermektedir. Nitekim 

Kur’an’da bu durum Ģöyle aktarılmıĢtır. 

 Allah, iman edenlere de Firavun‟ un karısını örnek verdi. Hani demişti ki: "Rabbim 

bana Kendi Katında, cennette bir ev yap; beni firavundan ve onun yaptıklarından kurtar ve 

beni o zalimler topluluğundan da kurtar."
82

 

Musa’nın aldığı vahiy üzerine halkını Mısırdan çıkarması üzerine onları takip eden 

Firavun ve ordusu ise boğularak yok olmuĢlardır. 

Biz, İsrailoğulları‟nı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla 

peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğulları‟nın kendisine 

inandığı (İlah‟tan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım" dedi. 

                                                 
82 Bkz. Tahrim 66/11 
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 Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. 

Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız 

Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.
83

 

Biz de hem onu hem ordusunu yakalayıp denize attık ki, o sırada o kendi kendisini 

suçluyordu.
84

 

Firavun Horemheb’in mezarı hazırlanmasına rağmen bitirilmemiĢ ve mumyası 

mezarında bulunamamıĢtır. Mumyanın nerede olduğu bilinmemekle beraber mezarına daha 

sonraki dönemlerde bırakılan bir yazıtta mumyanın baĢka bir yere bakımını yapmak için 

taĢındığı söylenmektedir.  

Bütün bu süreç beraber değerlendirildiğinde Mısır’a bir hedef üzerine Yusuf ile 

getirilen Yakup Hanedanı sürecin sonunda Musa ile baĢka bir hedef doğrultusunda 

çıkarılmıĢtır. Bize göre bu hedef birey olarak Ġbrahim ile baĢlayan, onun soyu ile bir aile veya 

kabile düzeyine gelen tek tanrıcılığın (tevhit inancının) daha sonra Mısır macerası ile 

kitleleĢip bir kavmin dinine dönüĢmesidir. Böylece doğal evrimi içerisinde insanoğlu çok 

tanrılı inanıĢlardan, tek tanrılı inanıĢa tarihin bu kesitinde geçmiĢ ama toplumsal hafızada yer 

eden Ģirk unsurları tek tanrıcılığın içinde yaĢamaya devam etmiĢtir. Mısır’ın antik birikimi, 

kayıt tutan yüksek medeniyeti bu yeni anlayıĢın ihtiyaç duyduğu kurumsallaĢmayı sağlamıĢtır. 

Ġsa döneminde ise bir topluma ait kabul edilen monoteizm Roma Ġmparatorluğu aracılığıyla 

tüm uluslara yayılmıĢ ve evrenselleĢmiĢtir. Kur’an ile de daha önce evrenselleĢmiĢ olan tek 

tanrıcılık yani tevhit anlayıĢı, sözlü gelenekten yazılı geleneğe tüm Ģirk unsurlarından 

arındırılarak dönüĢmüĢtür. Böylece yeni bir peygamber gönderilmesine tekrar gerek kalmadan 

Kur’an, bilimsel geliĢmelerin ıĢığında tekrar ve tekrar yorumlanarak ilahi rehber statüsünde 

kıyamete kadar görevini sürdürecektir. 

 Bu çalıĢmada ifade edilen her Ģey dipnotlardan takip edilerek teyit edilebilir. Biz 

sadece arkeoloji biliminin bizlere ulaĢtırdığı veriler ile Kur’an ve diğer kutsal kitapların 

bilgilerini sentezleyerek olay örgüsünü oluĢturduk.  

Yemin olsun ki, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu 

Kur‟an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her 

                                                 
83 Bkz. Yunus 10/90-91-92 
84 Bkz. Zariyat 51/40 
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şeyin “çeşitli biçimlerde açıklaması” ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve 

rahmettir.
85

 

En doğrusunu Ģüphesiz Rabbimiz bilmektedir. 
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Biyoloji-Genetik-Tıp-Ağ Bilimi-Nörobilim ile Vahyin Verileri Işığında İsa ve Meryem 

Kıssaları 

2.1. Kur’an da Meryem Kıssası 

Bir önceki bölümde Yusuf ve Musa kıssaları arasındaki iliĢkiye benzer bir iliĢki 

Meryem ve Ġsa kıssalarında da bulunmaktadır. Ġsa’yı doğuran kiĢi olan Meryem’in hikayesi 

tam olarak anlaĢılmadan, Ġsa peygamberin varoluĢu, görevi ve hikmeti anlaĢılamaz. Bu 

sebeple öncelikle Meryem’in kim olduğu ve hikayesi iyi anlaĢılmalıdır. Bu bölümde Ġsa’nın 

babasız gerçekleĢen doğumu hakkında, nasıl ve neden sorularına cevap aranacaktır. 

Meryem kıssasına geçmeden önce bize göre çok önemli bir noktayı vurgulamak 

gerekir. Bugün Hristiyan alemi Ġsa’yı Kur’an’dan tanımadıkları için onun mucizevi doğumu 

ve yaĢamında gösterdiği olağanüstülükleri temel edinerek onu tanrılaĢtırma eğilimindedirler. 

Elbette bu onu hem çok sevdiklerinden hem de konuyu tam olarak anlayamadıklarından 

ötürüdür. Bizce Kur’an’daki Ġsa’yı çok iyi tanıyan ve bilen dini otoriteler, Hristiyan 

ortodoksisinin zarar görmemesi adına bu gerçeklerin üzerini örtmeye devam etmektedirler. 

Ayrıca yine “Ruh’ül Kudüs” (Kutsal Ruh) kavramı da çok yanlıĢ anlaĢılarak bu süreci 
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beslemektedir. Ve yine Kur’an ı incelemek ve anlatmakla müellif olan Ġslam alemi ne yazık ki 

çoğunlukla incelemelerinde pozitif ve sosyal bilimlerin tarihsel süreçte sunduğu tevilleri 

kullanmayarak mesajın tevil edilmesi gereken müteĢabih kısımlarını tam anlamıyla 

açıklamaktan yoksundur. Zaten böyle bir derdi olduğunu da düĢünmüyoruz. 

 Meryem’in hikayesi Kur’an da ana baĢlık olarak Âl-i Ġmrân ve Meryem surelerinde 

verilmektedir. Bunların dıĢında baĢka surelerde yer verilmiĢse de ilk baĢvuracağımız sureler 

bunlardır. Ali Ġmran suresinde onun doğumu anlatılır. 

Hani İmran‟ın karısı: "Rabbim, karnımda olanı, ‟her türlü bağımlılıktan özgürlüğe 

kavuşturulmuş olarak‟ sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen sensin sen" 

demişti. 

Böylece onu doğurduğu vakit dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız doğurdum -Oysaki 

Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir ve erkek kız gibi değildir- Ona Meryem adını 

koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş (kovulmuş) şeytandan sana sığındırırım." 

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi 

yetiştirdi…
86

 

Ġmran’ın karısı ifadesi ile Meryem’in annesi iĢaret edilmektedir. Buna göre Ġmran 

kocasının ismi olabileceği gibi ailenin soy ismi de olabilir. Bize göre Ġmran daha önceki 

bölümde ifade ettiğimiz gibi Amarna kenti ile iliĢkili olan kiĢiler için kullanılan ve zamanla 

onların soy isimlerine dönüĢmüĢ bir kelimedir. Dolayısıyla Ġmran ailesinin kökeni de Mısır ile 

bağlantılı olduğu düĢünülmektedir. Zaten Meryem isminin Mısır’da çok kullanılan “Meryt” 

yani “sevgili” anlamına gelen kelime ile aynı kökten gelmiĢ olabileceği düĢünülmektedir.  

Kadın, Meryem’e hamile olduğu dönemde onu özgür iradesiyle Allah’a adamaktadır. 

Onu doğurduğunda ise onun bir kız çocuğu olduğunu söylemesine rağmen ayetin ortasında bir 

parantez cümle içerisinde bu konuya bir Ģerh düĢülmektedir. Annesi onu kız olarak 

değerlendirse de onun cinsiyetinin hiç de annesinin düĢündüğü gibi olmadığı ifade 

edilmektedir. Bir sonraki ayette ise Meryem’in bir bitkiye benzetilmesi de ilginçtir. Bitkilerin 

cinsiyet özellikleri ile Meryem arasında bir iliĢki olabileceği akla gelmektedir. 

Bize göre Meryem her ne kadar bir kız çocuğu olarak doğduğu düĢünülse de ve buna 

göre büyütülse de farklı cinsiyet özelliklerini bitkiler gibi bir arada barındıran bir biyolojik 

yapıya sahiptir. Bu yapıya “Gerçek (True) Hermafrodizm” denilmektedir. Gerçek 
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hermafroditler diğer insanlar gibi ya diĢi ya da erkektirler. Fakat vücutlarında her iki 

cinsiyetin üreme organlarını bir batın içinde bulundurabilen ve hem sperm hem de yumurta 

hücresini aynı anda oluĢturabilen bir fizyolojik yapıda olabilirler. Erkek bir çocuğa kendi 

kendini dölleme yoluyla hamile kalabilmesi için hermafrodit yapılı bir bireyin aynı anda hem 

46,XY hem de 46,XX kromozomuna sahip olması gerekmektedir. Hermafrodit bireylerin üçte 

biri bu özelliktedir. 1975 yılından itibaren kayda alınan 14 diĢi hermafrodit birey için 26 adet 

gebelik bildirilmiĢtir. Bu gebelikler mevcut eĢlerinden olup hiçbiri otofertilizasyon (kendi 

kendini dölleme) ile olmamıĢtır. Bu gebeliklerin bazıları normal, bazıları sezaryen doğumla 

sonuçlanmıĢ, sadece biri kürtaj ile sonlandırılmıĢtır. İlginç olan husus ise tüm bu 

gebeliklerde -kürtaj yapılan fetüs dahil- doğan çocuklar erkektir. Henüz tam olarak 

bilinmeyen bir nedenle diĢi hermafrodit bireyler kız çocuğu doğuramamaktadırlar. Ġnsanlarda 

henüz otofertilizasyon yolu ile gerçekleĢen bir gebelik bildirilmemiĢtir. Fakat hermafrodit 

tavĢanlar üzerinde yapılan bir çalıĢmada kendi kendilerini dölleyerek sağlıklı yavrular 

meydana getirebilecekleri görülmüĢtür. Bu anlamda diĢi hermafrodit insan bireyler potansiyel 

otofertil özelliktedirler.
87

 

Yukarıda ifade edilen bilimsel veriler ıĢığında denilebilir ki insanlık tarihinde nadir 

belki de tek olan bir vaka sonucu Meryem, oğlu Ġsa’ya otofertilizasyon sonucunda hamile 

kalmıĢtır. Meryem’in bu özelliğine Kur’an da iĢaret eden baĢka ayetlerde bulunmaktadır. 

Irzını koruyan (Meryem); biz ona (içine) kendi ruhumuzdan üfledik, onu ve çocuğunu 

insanlığa bir ayet kıldık.
88

 

İmran‟ın kızı Meryem‟i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz ona (içine) 

ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) 

gönülden bağlı olanlardandı.
89

 

Her iki ayette de “o” zamiri; içine anlamına gelen “fi” edatı ile kullanılarak “Onun 

içine” anlamında ifade edilmiĢtir. Burada zamir cümlenin geliĢinden Meryem’e veya “ferc” 

olarak ifade edilen üreme organlarına izafedir. Bu zamir Enbiya suresinde “diĢil”, Tahrim 

suresinde ise “eril” yapıda kullanılmaktadır. Yani bir ayette Meryem eril anlamda ifade 

edilirken, tıpatıp aynı kelimelerle baĢka bir ayette diĢil ifade edilmiĢtir. Bu iki ayet arasındaki 

iliĢki de bu bağlamda önemlidir. 

                                                 
87 Bkz. Bayraktar, Zeki.  “Hz. Meryem ve Kur‟an Mucizesi” 
88 Bkz. Enbiya 21/91 
89 Bkz. Tahrim 66/12 
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Bu özellikte doğan ve büyütülen Meryem’in hikayesi Meryem Suresinde Ģu Ģekilde 

geçmektedir. 

Kitap‟ta Meryem‟i de zikret. Hani o, ailesinden/toplumundan kopup doğu tarafında 

bir yere gitmişti. 

Sonra onlarla arasına bir perde edinmişti. Böylece ona ruhumuzu/ilahi mesajımızı 

göndermiştik, (mesajı taşıyan elçi) ona "mükemmel/özel nitelikleri olan bir insanı" örnek 

verdi. 

(Meryem)Demişti ki: "Gerçekten ben, senden Rahman‟a sığınırım. Eğer takva 

sahibiysen (bana yaklaşma)." 

(Gelen kişi) Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden bir elçiyim; sana tertemiz bir 

delikanlı bağışlamak için (buradayım)." 

 O: "Benim nasıl bir delikanlım olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben 

azgın utanmaz biri de değilken" dedi. 

 "İşte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve 

bizden bir rahmet kılmak için." Ve iş de olup bitmişti. 

Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi.
90

 

Meryem suresinde geçen bu ayetlerde Meryem’in Ġsa’ya nasıl hamile kaldığı 

anlatılmaktadır. Bu ayetlerin baĢında ilk dikkat çeken nokta Meryem’in toplumundan, 

ailesinden uzaklaĢıp kendisini gizlemesidir. Meryem’in bunu neden yaptığı ile ilgili onlarca 

görüĢ öne sürülmüĢse de bizce bunun sebebi Meryem’in özel durumudur. YaklaĢık 2000 yıl 

önce diĢi hermafrodit bir birey olarak toplumu için de büyüyen Meryem, belli bir çağa gelince 

bunun yarattığı sıkıntı ve bunalım ile her insanın yapabileceği gibi toplumdan kendini izole 

etme, saklanma yolunu tercih etmiĢtir.  

Kendisini sakladığı yere ise bir baĢka kiĢi gelmiĢ ve o gelen kiĢi Meryem’i yaĢayacağı 

durumdan haberdar etmiĢtir. Bize göre gelen kiĢi Meryem suresinin baĢında hikayesine 

değinilen Zekeriya’dır. Zekeriya’nın hikayesini ilerleyen kısımlarda inceleyeceğiz. 

Zekeriya peygamber elçilik vazifesi ile Rabbimizin Meryem’e iletilmesini istediği 

mesajı yani “ruhu” iletmiĢ ve kendisine bir oğlan çocuğu müjdesi vermiĢtir. Meryem daha 

gebe kalmadan onun bir erkek evladı olacağının söylenmesi bir baĢka mucizedir. Daha önce 
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değindiğimiz gibi diĢi hermafrodit bireyler sadece erkek çocuklarına gebe kalabilmektedirler. 

Ruh kavramı ile ilgili detay tahlillere girmeden Ģunu söylemek gerekir ki, Kur’an 

terminolojisinde ruh, ilahi mesaj yani vahiy anlamında kullanılmaktadır. Daha sonra Ruh’ül 

Kudüs ile ilgili olan kısımda bu noktaya tekrar değineceğiz. 

 ifadesinde geçen “temessül” kelimesi genel çevirilerde “Ģeklinde َسِىيًّا بََشًرا لََها فَتََمثََّل

göründü” anlamında çevrilirken biz burada kelimenin ilk anlamı olan “misal/örnek verdi” 

anlamında çevrilmesini uygun görüyoruz.
91

 “BeĢaren Seviyye” ifadesi ise belirtisiz bir sıfat 

tamlaması olup, elçi tarafından örnek gösterilen kiĢinin yani doğacak çocuğun özel vasıflarını 

anlatmak için kullanılmıĢtır. Bu vasıflar ile ilgili konulara yine Ruh’ül Kudüs ile ilgili kısımda 

değineceğiz. 

Meryem kendisine gelen elçiye bu iĢin nasıl olabileceğini sorarken “bana hiçbir beĢer 

dokunmadı” ifadesini kullanmakta ve onu uyarmaktadır. Burada “bana bir erkek dokunmadı” 

ifadesinin yerine “bir beĢer dokunmadı” ifadesinin kullanılması da ilgi çekicidir. 

Kıssanın bundan sonra anlatılan kısımları ise Ġsa’nın özel nitelikleri ile de ilgilidir. 

Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. «Keşke 

bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim» dedi. 

Alt tarafındaki (kişi) şöyle seslendi. «Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir akıntı 

kıldı. 

Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. 

Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân‟a bir oruç 

adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım» de. 

Sonra Meryem onu (İsa‟yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar dediler ki: «Ey 

Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın.» 

Ey Harun‟un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir 

kadın değildi.» 

 Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; «Biz beşikteki bir çocukla nasıl 

konuşuruz?» dediler. 

                                                 
91 Bkz. Yılmaz,Hakkı. Tebyin-ül Kur’an, Meryem Suresi 17.Ayet açıklaması. 
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 (İsa) dedi ki: «Şüphesiz ben Allah‟ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir 

peygamber yaptı.» 

«Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe salat 

etmemi/yardımlaşmayı ve zekât vermemi/paylaşmayı vasiyet (emretti) etti.» 

«Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankâr yapmadı.» 

«Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam benim üzerimedir.» 

 İşte hakkında ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa‟ya dair hak/gerçek söz budur. 

Allah‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O Yücedir. Bir işin olmasına karar 

verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.
92

 

Yukarıdaki ayetlerde Meryem’in Ġsa’yı nasıl doğurduğu ve sonrasında toplumuna 

gelerek yaĢadıkları anlatılmaktadır. Öncelikle doğum esnasında birisinin Meryem ile iletiĢim 

kurduğu ifade edilmektedir. Bu kiĢinin kim olabileceği hususunda birçok görüĢ ortaya 

sürülmüĢtür. Genelde eski müfessirler bu kiĢinin Cebrail isimli melek olduğunu, zaten Ġsa’yı 

müjdeleyen ruhun da o olduğunu düĢünmektedirler. Bir diğer öneri ise ona elçi olarak 

gönderilen kiĢi yani Zekeriya’dır. Bizim görüĢümüz ise ayetteki ifadelerden yola çıkarak o 

kiĢinin Ġsa olduğu yönündedir. ġöyle ki; Meryem ile iletiĢim kuran kiĢi onun alt tarafındadır 

ve bir su akıntısından bahsetmektedir. Buna göre akan su doğumun baĢladığını göstermektedir 

ve alttaki kiĢi de ancak doğacak olan bebek olabilir, yani Ġsa. Meryem, doğumdan sonra onu 

taĢıyarak kavminin yanına gelmekte ve toplumunun iddialarına karĢı yine çocuğu iĢaret 

ederek onun cevaplayacağını söylemektedir. Buna ĢaĢıran kiĢiler beĢikteki bir çocuk ile nasıl 

konuĢabiliriz diyerek tepki göstermiĢ ve bebek mucizevi bir Ģekilde onlarla iletiĢim 

kurmuĢtur.  

Buraya kadar hep bilimsel bir açıklama ile geldiğimize göre bu nokta da bilimsel bir 

açıklamaya muhtaçtır. Bu konunun muhtemel üç açıklaması Ģu Ģekildedir.  

1-Ġsa daha beĢikte iken yetiĢkin bir insan gibi konuĢmuĢtur ve bu açıklanamaz bir 

fenomen yani mucizedir. Bu açıklamaya, bu sebeple bilimsel denilemez.  

2-Ġsa aslında beĢikte konuĢmamıĢtır, sadece ayetlerin yanlıĢ çevirileri sonucunda bu 

fikir ortaya çıkmıĢtır. 
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3-Ġsa beĢikte diğer insanlar ile bizim anladığımız Ģekilde değil, farklı ve ona özgü bir 

yolla iletiĢim kurmuĢtur. 

Öncelikle biz kesinlikle bebek Ġsa’nın bir yetiĢkin gibi konuĢtuğunu 

düĢünmemekteyiz. Ayetlerin çeviri hataları ile bu yanlıĢ anlaĢılmaya sebep olacak Ģekilde 

yorumlandığı fikri bu anlamda bize daha yakın gelmektedir. Fakat tercihimiz ise bu olayın 

üçüncü yolu olan Ġsa’ya özgü bir iletiĢim yolunun bulunduğu ve bu yolla insanlar ile iletiĢim 

kurduğudur. Bu iletiĢimin ise nasıl gerçekleĢtiğini Ruh’ül Kudüs ile ilgili olan kısımda 

açıklamaya çalıĢacağız. Bu noktada sadece Ģunu söylemek gerekirse yukarıdaki ifadeler henüz 

bir bebek olan Ġsa’ya ait olamaz. Ġfadeler Allah’a ait olup, bu noktada Ġsa’ya verilen bir 

özellik ile Rahman ile Meryem’in toplumu arasında iletiĢimin kurulduğunu söyleyerek devam 

edeceğiz. Benzer iletiĢim daha önce beĢikteki Musa’nın aracılığıyla, Rahman ile Musa’nın 

annesi; Zekeriya aracılığıyla, Rahman ile Zekeriya’nın toplumu; doğum esnasında Ġsa 

aracılığıyla, Rahman ile Meryem arasında kurulmuĢtur. Bu iletiĢim ileride Ġsa’nın aracılığı ile 

Havariler ile de kurulacaktır. 

Ġsa daha beĢikteyken kurulan ilahi iletiĢim neticesinde Meryem ve Ġsa beraberce; o 

dönemde Yahudilerce kutsal sayılan Beyt’ül Makdis de koruma altına alınıp bu süreç Ġsa’nın 

yetiĢerek peygamberlik görevini ifa ettiği döneme kadar devam etmiĢ olabilir. Hayatlarının bu 

kısmı ile ilgili Kur’an da bir ifade geçmemektedir. Genel kanı Meryem’in annesinin adaması 

üzerine daha bir çocukken kutsal mabede verildiği yönündeyse de biz Meryem’in bu süreci 

Ġsa’nın doğumundan sonra yaĢadığını düĢünmekteyiz. Kur’an da hangi dönemde Beyt’ül 

Makdis de yaĢadığı açıklanmamıĢtır, olay örgüsü bizi bu Ģekilde düĢünmeye itmektedir. 

Kur’an, Mekke müĢriklerinin Ġsa’nın durumu anlatılınca tepkilerini Ģöyle vermektedir. 

Meryem oğlu (İsa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan 

(bahsedilince) kahkahalarla gülüyorlar/yaygarayı bastılar/reddettiler. 

Dediler ki: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" Onu yalnızca bir 

tartışma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar ‟tartışmacı ve düşman‟ bir 

kavimdir. 

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğulları‟na bir örnek 

kıldık. 

Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef 

(yerinize geçenler) olurlardı. 
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Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir 

kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
93

 

Ġsa’nın gerçek hikayesi anlatıldığında Mekke müĢriklerinin tavrı beklenileceği gibi 

tartıĢmak, dalga geçmek ve kendi tanrıları ile onu kıyaslamak Ģeklinde olmuĢtur. Çünkü 

bilmeyen kiĢi, öğrenmeye kapalıysa bilmediğine düĢmandır. YaklaĢık on dört asır önce ifade 

edilen gerçeklere gelen tepkilerin, o günkü ilmi seviyeyi de düĢünürsek, bu Ģekilde olması 

ĢaĢırtıcı değildir. Günümüzde bile buna benzer tepkileri görmek oldukça mümkündür. 

61.ayette geçen “o” zamirinin iĢaret ettiği Ģey ise söz geliminden Kur’an veya Ġsa’dır. 

Eğer Kur’an ise kıyametin en büyük delili olması nedeniyle ondan bir ilimdir diye söz 

edilmesi bu anlamda mümkündür. Eğer Ġsa ise, onun durumunun ancak bilimsel yollarla 

anlaĢılabileceği anlamı çıkar. Bu ayete dayandırılarak ortaya atılan kıyamet vaktine yakın bir 

dönemde Ġsa’nın geri döneceği inancı bir safsatadır. Çünkü Kur’an’a göre Ġsa’da her insan 

gibi yaĢamıĢ ve ölmüĢtür. Biyoloji, genetik ve tıp alanındaki geliĢmelerle beraber açıklanan 

bu durum kıyamet saati içinde olduğumuzun delillerindendir. Zaten Kur’an’ın bizzat kendisi 

en önemli delildir.  

(İsa dedi ki)"Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. (O da 

şuydu:) ‟Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin.‟ Onların içinde 

kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Sen beni vefat ettirince, üzerlerindeki 

gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerine şahit olansın."
94

 

Ġsa peygamberin biyolojik bir neden sonuç iliĢkisi çerçevesinde anlatılmaya çalıĢılan 

var oluĢu aynı zamanda Adem’in de durumunu ortaya koymaktadır. 

Şüphesiz, Allah Katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan 

yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. 

Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
95

 

Ġsa peygamberin biyolojik varlığı Âdem’in yani insanlığın da biyolojik varoluĢunun 

delilidir. Âdem de tıpkı Ġsa gibi evrene koyulan ilahi yasalar ile oluĢan yaĢamın bir halkasıdır. 

Ġlahi yasalardan kastımız ise bilimin araĢtırdığı her türlü varoluĢ yasasıdır. Yani bizler 

varlığımızı neden sonuç iliĢkilerine dayalı, karmaĢık ama eĢgüdümlü hareket eden bir 

sistemin iĢleyiĢine borçluyuzdur. Ve bu sistemin kusursuz, dinamik ve senkron yapısını var 
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eden ise alemlerin Rabbi olan Allah’tır. YaratılıĢın her aĢamasında, her dönüĢümde fizik, 

kimya ve biyoloji kanunları iĢlemekte ve bu döngü içinde insanoğlu kendine çizilen yolda 

görevini yerine getirmektedir. Rabbimiz evrenin iĢleyiĢini dayandırdığı varlık yasalarını 

kendisi için bile esnetmeden olaylara müdahil olmaktadır. Kısaca varlık ve hayat bir hokus 

pokus iĢi değildir. 

"O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattı."
96

 

Hristiyan aleminde, Meryem ile ilgili bu durumun sembolik anlatımlarla zaman zaman 

ortaya çıktığı görülmektedir. Konunun bu kısmına çok girmeden sadece meraklıları için 

önerimiz, yukarıdaki bilgiler ıĢığında Bakire Meryem’e neden gül simgesi verildiğini, Da 

Vinci’nin “Son AkĢam Yemeği” freskinde ne anlatmak istediğini, “Kutsal Kase’nin neyi 

sembolize ettiğini tekrar düĢünmeleridir. 

Bu bölümde son olarak ekleyeceğimiz Ģey ise Ġsa’nın neden diğer insanlar gibi 

yaratılmadığı sorusudur? Rabbimiz neden onun varoluĢunu bu Ģekilde düzenlemiĢtir? Bu 

sorunun cevabı ise bir sonraki bölümde anlatımın içinde aranacaktır. 

 

2.2. Kur’an da İsa Kıssası 

Ġsa peygamber ile ilgili ayetler bir arada değerlendirildiğinde onun hayatının 

doğumundan ölümüne kadar sıra dıĢılıklar ile dolu olduğu görünmektedir. Kur’an da Allah’ın 

onu ifade ederken kullandığı kelimelerden yola çıkarak ilerlemek doğru olacaktır. 

Öncelikle Ģunu bilmek gerekir ki Meryem ve Ġsa’nın kendilerine verilen özel 

yapılarından baĢka yaĢam tarzı anlamında diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. 

Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun 

annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? 

(Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?
97

 

Ġsa peygamberin yaĢadığı dönemde insanlığa söylediği Ģeyler tevhit ilkesine aykırı 

değildir. Tam aksine tevhit mesajını insanlığa iletmiĢtir. 

Yemin olsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir" diyenler küfre düşmüştür. Oysa 

Mesih‟in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan 
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Allah’a kulluk edin. Çünkü O, Kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, 

onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.
98

 

Hatta Kur’an a göre bu konu mahĢerde tekrar gündeme gelecek ve herkesin önünde Ġsa 

peygamber doğruya Ģu Ģekilde Ģahitlik edecektir. 

Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah‟ı bırakarak iki ilah 

edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü 

söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende 

olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri bilen sensin, Sen." 

"Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 

‟Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin.‟ Onların içinde kaldığım 

sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Sen beni vefat ettirdikten sonra üzerlerindeki 

gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerine şahit olansın." 

Eğer onları azaplandırırsan/cezalandırırsan, şüphesiz onlar senin kullarındır, eğer 

onları bağışlarsan, şüphesiz Aziz olan, Hâkim olan sensin, Sen."
99

 

Ġsa peygamber yaĢadığı dönemde bunları söylüyorsa neden insanlar onun ardından 

kendisini tanrılaĢtırma eğilimi göstermiĢtir? Aslında bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi 

Ġsa’nın sıra dıĢı doğumu ve ikincisi ona verilen diğer peygamberlerden farklı birtakım 

özellikleridir. Birincisi ilk bölümde izah edildiği gibidir. Ġkinci konuyu anlamak için onu 

Kur’an’dan tanımaya devam etmek gerekmektedir. 

Hani melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana 

müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih‟tir. O, dünyada ve ahirette ‟seçkin, 

onurlu, saygındır‟ ve (Allah‟a) yakın kılınanlardandır."
100

 

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah‟a karşı gerçek olandan 

başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu 

Meryem‟e yöneltmiştir ve O’ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah‟a ve elçisine inanınız; "üçtür" 

demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek İlah‟tır. O, çocuk 
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sahibi olmaktan Yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O‟nundur. Vekil olarak Allah 

yeter.
101

 

Bu ayetlerde ifade edilen “kelime ve ruh” ifadeleri önemlidir. Kelime anlam olarak 

“duyularla idrak edilen tesir”
102

 demektir. Genelde Kur’an da Allah’ın peygamberler ile 

yaptığı görüĢmelerde bu fiil َكََلَم k-l-m kullanılır.  

Kendisiyle Allah‟ın konuşması, bir insan için olacak (şey) değildir; ancak bir vahiy ile 

ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi hariç. 

Gerçekten O, Yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
103

 

Yukarıdaki ayette de kullanılan k-l-m fiili, Rabbimizin elçileri ve diğer insanlarla nasıl 

konuĢtuğunu, ilahi mesajın nasıl iletildiğini anlatan ayet grubunda kullanılmıĢtır. Diğer 

alternatif olan k-v-l fiili ise daha gündelik konuĢmalarda kullanılmaktadır. Genelde Kur’an da 

gördüğümüz “de ki, dedi, dediler” gibi ifadeler bu fiilin çekimleri ile türetilmiĢtir. Dolayısıyla 

Ġsa’nın “Allah’ın Kelimesi” olarak ifade edilmesi onun vahiy süreci ile ilgili bağlantısına bir 

atıftır. Daha önce ruh kelimesinin Kur’an terminolojisinde “Ġlahi bilgi” anlamında 

kullanıldığına değinilmiĢti. Bu konuda çok detaya girmeden Ģunu söylemek gerekmektedir. 

Ġsa, Rabbimizin Meryem’e bir elçisi ile ulaĢtırdığı bir bilgi ve vahiy sürecinde özel bir yeri 

olan elçisidir. 

Ġsa peygamber tevhit mücadelesine kendisine iman etmiĢ yardımcıları (havariler) ile 

devam etmiĢ, bu noktada onlara da önemli görevler vermiĢtir. 

Ey iman edenler, Allah‟ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa‟nın havarilere: 

"Allah‟a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi 

ki: "Allah‟ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir 

topluluk da inkâr etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da 

üstün geldiler.
104

 

Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy etmiştim; onlar da: "İman 

ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi. 
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Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" 

demişlerdi. O da: "Eğer inanmışlarsanız Allah‟tan korkup-sakının" demişti. 

(Havariler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten 

bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahitlerden olalım" demişlerdi. 

 Meryem oğlu İsa: "Allah‟ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve 

sonramız için bir bayram ve senden de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık vericilerin en 

hayırlısısın" demişti. 

 Allah demişti ki: "Şüphesiz Ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkâr 

ederse, ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla 

azaplandıracağım."
105

 

Maide 111. ayette Havarilere vahy edildiğini söyleyen ifade birçok müfessir tarafından 

ilham anlamında düĢünülmüĢ ve çevrilmiĢtir. Bize göre Kur’an da kullanılan Rabbimize izafe 

tüm vahiy ifadeleri, bizzat Rabbimizin ilgili kiĢiler ile kurduğu iletiĢimdir. Bu basitlikte 

düĢünülmediği için çoğu konu tam anlaĢılamamıĢ ve ne yazık ki basitlikte yatan çözüm ön 

kabullerle es geçilmiĢtir. 

Burada havarilere gelen vahiy, Rabbimizin Ġsa peygamber aracılığı ile havarilere 

ulaĢtırılan bilgilerdir. Buna göre Ġsa iletiĢimin içinde bir yansıtıcı veya hub vazifesi görerek 

ilahi mesajı aynı anda birçok yardımcısına ulaĢtırmıĢtır. Bu olay Ġncil de “Elçilerin ĠĢleri” 

bölümünde Ģöyle anlatılmaktadır.  

 Pentikost Günü geldiğinde bütün müminler bir aradaydı. Gökten ansızın şiddetli 

rüzgârı andıran bir ses geldi. Bulundukları evi bütünüyle doldurdu.  Ateşten dillere benzer 

bir şeyler görünüp dağılarak her birinin üzerine indi.  Hepsi Mukaddes Ruh'la doldu, 

Ruh'un verdiği kudretle başka dillerle konuşmaya başladılar.  O sırada Kudüs'te dünyanın 

birçok ülkesinden gelen dindar Yahudiler vardı.  Gökten gelen sesi duyanlar büyük bir 

kalabalık halinde toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı.  Hayret 

ve şaşkınlık içinde şöyle dediler: "Bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?  Nasıl oluyor da 

her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar, Mezopotamya'da, 

Yahudiye'de, Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır'da ve 

Libya'nın Kirene şehrine yakın kısımlarında yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe 

dönen Romalı ziyaretçiler, Giritliler ve Araplar var. Allah ne büyük harikalar yapmış! Bunu 
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her birimiz kendi dilinde işitiyor!" Herkes hayret ve şaşkınlık içinde birbirine, "Bu ne olsa 

gerek?" diye sordu. Bazıları ise, "Bunlar şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
106

 

Bunun üzerine Petrus diğer on bir havariyle birlikte ayağa kalktı, yüksek sesle 

kalabalığa şöyle seslendi: "Yahudi kardeşlerim, Kudüs'te yaşayan herkes, size bu durumu 

açıklayayım. Sözlerime kulak verin.  Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha 

sabahın dokuzu! Bugün bu gördüğünüz, Peygamber Yoel ağzıyla önceden bildirilmişti: 'Allah 

diyor ki, ahir zamanda bütün insanların üzerine Ruhum'dan dökeceğim. Oğullarınız, 

kızlarınız peygamberlik edecekler. Gençleriniz düşler, yaşlılarınız rüyalar görecek. Evet, ahir 

zamanda kadın erkek, bütün kullarımın üzerine Ruhum'dan dökeceğim, onlar da 

peygamberlik edecekler.  Ve ben yukarıda, gökte harikalar yaratacağım. Aşağıda, 

yeryüzünde alâmetler, kan, ateş ve duman bulutları olacak. Rabbin büyük ve korkunç hesap 

günü gelmeden önce, Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran 

herkes kurtulacak.'
107

 

Ġncil’de geçen bu ifadeler Kur’an’daki ifadelere benzemektedir. Havarilere 

vahyedilerek, onların bir peygamber gibi zihinlerine düĢünceler aktarılmıĢtır. DüĢüncenin dili 

olamayacağı için her zihin kendine aktarılan düĢünceyi kendi dilinde anlamıĢtır.  Bu 

düĢüncelerin kaynağı ise Rabbimiz olup, Ġsa’nın bilinci üzerinden bu vahyi aynı anda hepsine 

iletmiĢtir. Havarilerin gökten indirilmesini istedikleri sofra vahiy sürecine dahil olmak 

anlamındadır. Vahiy sürecine katılım bu anlamda ruhlarının gıdası yani tatmini, onların 

inancının pekiĢtirilmesidir. Havarilerin vahiy sürecine dahil olmak istemelerinin bir benzeri 

ise Musa’dan Rabbimize kendisine Harun’un yardımcı kılınmasını istemesi gibidir. 

(Musa) Dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden 

düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim 

Harun‟u, onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim. 

Ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun." 

(Allah) Dedi ki: "Ey Musa istediğin sana verilmiştir. Yemin olsun, biz sana bir defa 

daha lütufta bulunmuştuk. Hani, annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik, onu sandığın içine 

koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın; onu benim de düşmanım, onun da düşmanı 
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olan biri alacaktır diye. Gözümün önünde yetiştirilmen için, kendimden sana bir sevgi 

yönelttim."
108

 

"Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır, onu da 

benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni 

yalanlamalarından korkuyorum."
109

 

Ta-ha suresindeki ayet grubunda ise Ġsa ve havarilerin arasındaki durumun tam tersine, 

Musa kendisine yardımcı olması için kardeĢi Harun’u da yanında istemektedir. Bunun sebebi 

ise hem manevi bir destek araması hem de konuĢmada yaĢadığı birtakım sıkıntılar gibi 

görünmektedir. Fakat ayet grubunun sonunda bu destek isteği üzerine Rabbimiz 

kendisine bir kez daha bu şekilde bir destek de bulunulduğunu hatırlatmakta ve 

Musa’nın annesine iletilen vahyi ifade etmektedir. Musa’nın annesi bir peygamber 

olmadığına göre bu vahiy ona nasıl yapılmıĢtır? Bunun açıklaması ġura 51.ayet tekrar 

okunduğunda tam olarak anlaĢılacaktır. 

Kendisiyle Allah‟ın konuşması, bir insan için olacak (şey) değildir; ancak bir vahiy ile 

ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi hariç. 

Gerçekten O, Yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Ayet, Rabbimizin insanlarla konuĢmayacağını fakat iletiĢimin sadece bazı seçilmiĢ 

insanlar aracılığıyla gerçekleĢeceğini ifade etmektedir. Bu istisnaları sıra ile sayarken vahiy 

ve perde arkası iletiĢimin, peygamberler ile görüĢürken kullanılan yöntem olduğunu zaten 

bilmekteyiz. Bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi ise elçinin bilincinin vahyi 

yansıtan bir ayna gibi kullanılarak diğer kiĢi ile iletiĢimin gerçekleĢmesidir. Yani Musa 

peygamber henüz beşikte bir bebekken annesine onun zihni üzerinden vahiy 

gerçekleşmektedir. Bu durum yeni doğan Ġsa peygamberin zihni üzerinden Meryem ve 

toplumuna vahyedilmesine benzemektedir.  

Nuh‟a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. 

İbrahim‟e, İsmail‟e, İshak‟a, Yakub‟a, torunlarına, İsa‟ya, Eyyub‟a, Yunus‟a, Harun‟a ve 

Süleyman‟a da vahyettik. Davud‟a da Zebur verdik. Ve gerçekten sana daha önceden 

hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Allah, Musa‟yı da 

konuşturdu/iletişim kurdurdu (annesine vahyi ilettirdi).
110
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Musa peygamberin bu durumu Tevrat da Ģu Ģekilde anlatılmaktadır. 

Musa Rabbe, “Aman, ya Rab!” dedi, “Ben kulun ne geçmişte ne de benimle 

konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.” 

RAB Musa'ya öfkelendi ve “Ağabeyin Levili Harun var ya!” dedi, “Bilirim, o iyi 

konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek.  Onunla konuş, ne 

söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size 

öğreteceğim.  O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için 

Tanrı gibi olacaksın.
111

  

RAB, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım” dedi, “Ağabeyin Harun senin 

peygamberin olacak.
112

 

Kur’an da ise Musa’nın bu durumu Ģöyle anlatılmaktadır. 

(Firavun Musa için dedi ki):"Yoksa ben, şundan daha hayırlı değil miyim ki o, aşağı 

bir zavallı ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri)dir."
113

 

Musa’nın konuĢma yetisindeki bu sorunun sebebi tarih boyunca birçok müfessir 

tarafından irdelenmiĢ ve türlü teoriler ortaya atılmıĢtır. Kur’an da hiçbir meselenin boĢ yere 

anlatılmadığının unutmayarak ve bu kabulle yola çıkarak bu durum üstünde düĢünmek 

gerekmektedir. Musa’nın yaĢadığı bu durum bize göre “Broca Afazisi” olarak adlandırılan 

kronik bir durumdur. Broca bölgesi beynin ses üretimi ile ilgili bölgesidir. Afazi terimi ise, 

konuĢma gibi yetileri etkileyen ve beyin hasarı sonucunda oluĢan edinilmiĢ dil bozukluğudur. 

Broca afazisi olan bireyler “ne söylemek istediklerini bilen ama onları söyleyemeyen” 

bireylerdir. Bu bireyler kendilerine söylenmekte olan Ģeyleri anlar; ancak akıcı 

konuĢamazlar.
114

 

Kur’an da bu durumun benzeri Musa gibi konuĢma yetisinde bir sorun ortaya çıkan 

Zekeriya peygamberin durumudur. 

Rabbinin, kulu Zekeriya‟ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine gizlice seslendiği 

zaman; demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle 

tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım 

adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir 

                                                 
111 Bkz. Kitab-ı Mukaddes. ÇıkıĢ 4/10-16 
112 Bkz. Kitab-ı Mukaddes. ÇıkıĢ 7/1 
113 Bkz. Zuhruf 43/52 
114 Bkz. Atlanta Aphasia Association, “What is Aphasia”, 2006 
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yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu 

(kendisinden) razı olunan(lardan) kıl." 

 (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla 

müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız." 

Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de 

yaşlılığın son basamağındayım." 

"İşte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey 

değil iken, seni yaratmıştım." 

Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, üç tam gece 

insanlarla istiva yolu dışında konuşamamandır." 

 Böylelikle (Zekeriya) mescitten kavminin karşısına çıkıp onlara şöyle vahyetti: 

"Sabah akşam tesbih edin."
115

 

Bu ayet grubunda Zekeriya’nın hikayesine girilmiĢ ve onun Rabbi ile aralarındaki dua 

Ģeklinde gerçekleĢen konuĢmaları görülmektedir. Onun duasını kabul eden Rabbi, bunu ona 

bildirince o ĢaĢırmıĢ ve bunun için bir alamet istemiĢtir. Kendisine verilen alamet ise 

insanlarla vahiy yolu dıĢında üç gece konuĢamamasıdır. “Ġstiva” olarak geçen kelime Kur’an 

da birçok kez geçen َسَىاَء se-va-e kelimesinin türevidir. Kelime eĢit, denk, muadil anlamına 

gelmekte olup vahiy süreci ile ilgili Necm suresinde de kullanılmıĢtır. 

Battığı zaman yıldıza yemin olsun; arkadaşınız sapmadı ve azmadı. O, boş 

arzularından da konuşmuyor. Onun söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. 

Ona (bu Kur‟an‟ı) üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Üstün akıl sahibidir ki o istiva etti.  O, en 

yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki 

yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı. Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti.
116

 

Ġstiva kelimesinin en doğru çevirisi bize göre “eĢgüdüm veya senkron olma” Ģeklinde 

olmalıdır. Bu kelimenin baĢka bir ayette kullanımını bu Ģekilde gösterirsek konu daha iyi 

anlaĢılmıĢ olacaktır. 

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra evreni 

eşgüdümlü/senkron kılan Allah‟tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, 

                                                 
115 Bkz. Meryem 19/2-11 
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Güneş‟e, Ay‟a ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da 

emir de (yalnızca) O‟nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.
117

 

KarmaĢık ve doğrusal olmayan bir sistem olan evrenin eĢgüdümlü ve senkron çalıĢan 

bir sistem olması devamı için elzemdir. Sadece evrenin değil, onu oluĢturan her yapının en 

küçük yapı taĢına kadar veya evrende yaĢayan her canlının hücrelerine kadar bu 

senkronizasyona ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde bu inanılmaz karmaĢıklığa sahip sistemin 

devamı mümkün değildir. Sistemin varlığı kadar, onu oluĢturan parçaların eĢgüdümü de 

elzemdir. 

Vahiy ile ilgili kısma dönersek bu ifade zihinlerin/bilinçlerin senkronizasyonu olarak 

çevrilmelidir. Vahiy sürecinde anlaĢılan o dur ki, Rabbimiz mesajının iletimini elçisinin 

bilinci ile kurulan senkronizasyon ile yapmaktadır. Dilediğinde ise elçinin bilinci üzerinden 

baĢka kiĢilere de bu iletim yapılabilmektedir. Ġnsan beyninde düĢünce, duygu ve davranıĢların 

planlaması gibi beyin fonksiyonları elektriksel aktiviteler ile gerçekleĢir. Beyin ağ 

kümelenmesi Ģeklinde örgütlenen milyarlarca sinir hücresinden oluĢmaktadır. Beyin dalgaları 

beyinde gerçekleĢen elektriksel aktiviteler ile ortaya çıkan ritmik ve tekrarlayıcı paternlerdir. 

Beyin dalga paternleri kiĢinin bilinç durumu ve biliĢsel süreçlerine göre değiĢir.  

Ġnsan bilinç durumundayken beyin dalgaları Beta olarak adlandırılır. Bilincin açık ve 

beyin faaliyetlerinin çok yoğun olduğu durumda görülen beyin dalgaları bunlardır. Yani 

günlük hayatımızda beynimiz genelde Beta dalgaları üretir. 

Alfa durumu ise trans durumudur. Beyin gün içinde defalarca alfa durumuna geçer. 

Gözümüz açıkken daldığımız veya gözümüzün önüne gelen istemsiz görüntüler bu durumda 

gerçekleĢir. Rüyalar veya görümler de alfa durumunda ortaya çıkar. Kısaca beynin trans 

halinde iken ürettiği dalgalara Alfa dalgaları denilmektedir. 

Diğer iki dalga ise Teta yani uyku hali dediğimiz durum ile Delta yani koma halindeki 

beyin dalgalarıdır. Vahiy esnasında muhtemelen beyin alfa durumuna geçerek mesajın 

kaynağıyla bağlantı kurmakta ve iletimi almaktadır. Bu bilgiler ıĢığında Zekeriya kıssasına 

dönersek onun toplumu ile konuĢması vahiy aracılığı ile olup kendi düĢüncelerini değil, 

onlara Rabbinin mesajını iletmektedir.  

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan 

et. Doğrusu sen, duaları işitensin" dedi. 
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O mihrapta dua ederken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya‟yı müjdeler. O, 

Allah‟tan olan bir kelimeyi (İsa‟yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir 

peygamberdir." 

Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir 

delikanlım olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar." 

(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet ver/ayet kıl" dedi. "Sana alamet, işaretleşme 

dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O‟nu tesbih 

et." dedi. 

Görüldüğü üzere Meryem suresinde verilen ayetlerin bir benzeri olayı baĢka bir açıdan 

anlatmakta ve Zekeriya’nın konuĢma yetisini kaybettiğini burada da söylemektedir. Fakat tek 

fark; Meryem suresinde “sabah akĢam tesbih edin” ifadesi sanki Zekeriya’nın toplumuna bir 

ifadesi gibi aktarılırken, Al-i Ġmran suresinde ise bu ifade Rabbimizin sadece Zekeriya’ya 

iletilen bir mesajı Ģeklindedir. Aslında bu mesaj Zekeriya üzerinden tüm toplumuna vahiy 

yoluyla iletilmektedir. Zekeriya peygamberin ise bu durumdan ötürü üç tam gün konuĢma 

yetisinde sıkıntı yaĢadığı ifade edilmektedir. Anlaşılan odur ki, bu tarz bir vahiy biyolojik 

donanımı uygun olmayan elçiler için sorun ortaya çıkarmaktadır. Hem Musa hem de 

Zekeriya, başka kişilere ilahi mesajı olduğu gibi iletirken bu durum onların 

beyinlerindeki ses üretimi ile ilgili kısmını etkilemekte ve konuşma yetilerinde sıkıntılar 

yaratmaktadır. İşte bu nedenle bu tarz iletişime uygun bir insan ancak yaratılışındaki 

farklılık nedeniyle İsa olabilir. Zaten onun için daha önce kullanılan “beşaren seviyye” 

ifadesi onun bu iletişim için özel olarak donatıldığı anlamına gelmektedir. Yani anlamı 

bilinçleri senkronize edebilen, aldığı vahyi hiçbir sıkıntı yaĢamadan baĢka kiĢilere olduğu gibi 

aktarabilen demektir. Bu özelliği Kur’an da Ģöyle ifade edilir. 

Yemin olsun, Biz Musa‟ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. 

Meryem oğlu İsa’ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs’le 

güçlendirdik/destekledik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle 

gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek 

misiniz?
118

 

İşte bu elçiler; bir kısmını bir kısmına fazlalıklı kıldık. Onlardan, Allah‟ın 

kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa’ya apaçık belgeler 

verdik ve O’nu Ruhu’l-Kudüs’le güçlendirdik/destekledik. Şayet Allah dileseydi, kendilerine 
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apaçık belgeler geldikten sonra, onların peşinden gelenler, birbirlerini öldürmezdi. Ancak 

ihtilafa düştüler; onlardan kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini 

öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır.
119

 

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. 

Ben seni Ruhu’l-Kudüs ile güçlendirdim/destekledim, beşikte iken de yetişkin iken de 

insanlarla iletişim kuruyordun. Sana Kitab‟ı, hikmeti, Tevrat‟ı ve İncil‟i öğrettim. İznimle 

çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş 

oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) benim iznimle 

ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğulları‟na apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara 

sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğulları‟nı senden geri 

püskürtmüştüm."
120

 

Yukarıdaki ayetler dikkate alındığında Ġsa’nın Ruhu’l-Kudüs ile desteklenerek 

görevini yaptığı anlaĢılmaktadır. Ruhu’l-Kudüs yine tarih boyunca birçok müfessirin farklı 

yorumlarına sebep olmuĢtur. Genel kanı Cebrail isimli melek olduğudur. Hristiyanlıkta ise 

Kutsal Ruh olarak adlandırılıp Ġsa’nın tanrılaĢtırılmasına sebep olan baĢlıca nedenlerden 

biridir. Hristiyanlıkta simgesi beyaz bir haberci güvercin olan Kutsal Ruh ne yazık ki yanlıĢ 

anlaĢılarak bugünkü üçleme yani teslis inancının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Ruhu’l-

Kudüs çok basit anlatımıyla vahiy mekanizmasıdır.  

 

Havarilere Kutsal Ruhun inişi 
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Vatikan Aziz Petrus Bazilikasındaki Kutsal Ruhun bir güvercin olarak tasviri 

 

De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak 

üzere, onu (Kur‟an‟ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs indirmiştir."
121

 

Gerçekten o (Kur‟an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir.  

Onunla, uyarıcılardan olman için senin kalbinin üzerine apaçık Arapça bir dille 

Ruhu‟l-emin (Güvenilir Bilgi) indi.
122

 

ġuara suresindeki 193.ayette geçen er-Ruhu’l-emin ifadesi ise sıfat tamlaması olup 

vahiy ile gelen bilginin niteliğini anlatmaktadır. Buna göre vahyin getirdiği bilgi sağlam ve 

güvenilir niteliktedir. Ruh’ul Kudüs ifadesi de dilimize “Tertemiz ilahi bilgi” olarak 

çevrilebilir.   
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Antik çağlardan beri dil ve düĢünce arasındaki iliĢki üzerinde birçok filozof tarafından 

durulmuĢtur. Platon, düĢünceyi bir iç konuĢma olarak tanımlarken, dilin düĢünceleri 

yansıtmadaki yetersizlikleri üzerinde durur. Ona göre düĢünceleri dile emanet etmek hatalı bir 

tutumdur. Hakikati anlamak açısından dil hem bir imkân hem de bir engeldir. Aristoteles de 

benzer düĢüncelere sahiptir, ona göre dıĢ konuĢma, düĢüncenin yani iç konuĢmanın, anlamını 

tam olarak yansıtamayan, belirsizlik içeren, her an hataya gebe bir formudur. Orta çağda 

Augustinus, dilin düĢüncenin hızına yetiĢemediğine, çevresinden dolaĢtığına ve saptırdığına 

dikkat çekmiĢtir.
123

 20.yüzyılın ünlü ve çok tartıĢılan filozoflarından Jacques Derrida’ya göre 

bir metnin içerdiği anlamı tam olarak yansıtması mümkün değildir. Derrida yapı bozum 

olarak adlandırdığı yöntemle metne yaklaĢılması gerektiğini, en basit gözüken metinlerin bile 

altlarında karmaĢıklık yattığını öne sürer. Ona göre bir metnin anlamı bizim düĢündüğümüz 

kadar doğrudan olamayacaktır. Bunun için yapı bozum yaklaĢımı ile metin irdelenmeli ve alt 

anlamlar derinden çıkarılmalıdır. Ayrıca ona göre insan düĢünürken, konuĢurken ve yazarken 

kendi fark edemese bile politik, tarihsel ve etik meselelerden etkilenir.  

Kur’an, bu nedenlerle metne hiçbir insan etkisi katılmaması için vahyedilerek, ilahi 

mesajın elçinin bilincine inmesi Ģeklinde gönderilmiĢtir. Ruh’ül Kudüs, bilginin tertemiz ve 

katıksız iletilmesini sağlayan düĢünce aktarımıdır. Böylece elçi dilin getirdiği sınırlamalardan 

kurtularak, metnin ifade ettiği tüm anlamları kavrayabilmiĢ ve elçilik görevini yaparken 

anlam kaybı veya kayması olmadan bu görevini yerine getirebilmiĢtir. Elbette metne 

dönüĢtürülen ilahi mesaj, okuyanların zihninde tüm anlamları ile canlanamayacağından, 

metne tıpkı Derrida’nın önerdiği gibi tüm önyargılardan kurtularak yapı bozum yöntemiyle 

yaklaĢmak, metni akıl, tefekkür ve bilimin sunduğu verilerle incelemek gerekmektedir. 

Kur’an, kendisinin nasıl okunması ve incelenmesi gerektiğini birçok ayette aktarmıĢtır. 

Onlar hala Kur’an’ı (tedebbür) iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah‟tan 

başkasının Katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) 

bulacaklardı.
124

 

(Bu Kur‟an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri (ön 

yargısızlar) öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap‟tır.
125

 

Öyle olmasa, Kur‟an‟ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa kalpleri (bilinçleri) 

üzerinde kilitler mi vurulmuş?
126

 

                                                 
123 Bkz. Altınörs, Atakan. Bilim ve Gelecek Kitaplığı, “50 Soruda Dil Felsefesi”,2012, 1.Baskı, syf.33-35 
124 Bkz. Nisa 4/82 
125 Bkz. Sad 38/29 
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(Elçileri) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur‟an‟ı) indirdik 

ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice (tefekkür) düşünsünler, 

diye.
127

 

 Ki onlar (müjdelenen kullar), (her) sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, 

Allah‟ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir (ön 

yargısız olanlardır).
128

 

Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. 

Kim de onu inkâr ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
129

 

Bütün elçilerin bireysel deneyimlediği vahiy mekanizması, İsa’ya verilen özel bir 

nitelik sayesinde ona zarar vermeden hayatının her döneminde vahyi geniĢ kitlelere ve uzak 

mesafelere iletebilmesini; bu sayede evrenselleĢme aĢamasına gelen tevhit inancının Yahudi 

toplumunun tekelinden, Roma Ġmparatorluğu sınırları ve çevre ülkelerdeki tüm milletlere 

yayılmasını sağlamıĢtır. Bu özel niteliğe Kur’an ifadesiyle “Ruh’ül Kudüs”, yani başka 

insanlara vahyi düşünsel yolla anlam kaybı veya kayması olmaksızın aktarabilme; 

günümüzdeki ifadesiyle “Telepatik İletişim” denilmektedir. Böylece Roma Ġmparatorluğu 

gibi geniĢ bir coğrafyada, Ġsa peygamber tarafından eĢgüdümlü bir iletiĢim ağı kurulmuĢ, 

böylece mesajın yayılması kolaylaĢmıĢ, Roma Ġmparatorluk milletlerinin tevhide dönüĢü 

hızlanmıĢtır. İsa peygamberin bu donanımda varoluşunun temel sebebinin Meryem’in 

özel durumuna bağlı olarak dünyaya gelmesi olduğunu düşünmekteyiz. Günümüzde 

gerçek hermafrodit diĢi herhangi bir bireyin otofertilizasyon yoluyla gebe kalıp, sağlıklı bir 

erkek çocuk dünyayı getirmesi durumunda, bu çocuğun bilişsel yeteneklerinin 

incelenmesini öneririz.  

Bu uzaktan iletiĢimin en net örneği, “Vahiy Kitabı” olarak adlandırılan, Yeni Ahit 

yazınının son bölümünde açık bir Ģekilde görülmektedir. 

  Bu kitap, İsa Mesih'ten gelen vahiydir. Allah bunu, yakında olması gereken 

olayları kullarına göstersin diye İsa'ya verdi. İsa meleğini gönderdi, bu vahyi kulu 

Yuhanna'ya iletti.  Yuhanna gördüğü her şeye şahitlik eder. Bu, Allah'ın kelâmı ve İsa 

Mesih'in tebliğidir.  Peygamber olarak bildirdiğim bu sözleri yüksek sesle okuyanlara, 

                                                                                                                                                         
126 Bkz. Muhammed 47/24 
127 Bkz. Nahl 16/44 
128 Bkz. Zümer 39/18 
129 Bkz. Bakara 2/121 
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dinleyenlere ve bu kitapta yazılanları yerine getirenlere ne mutlu! Çünkü her şeyin 

gerçekleşeceği vakit yakındır.
130

 

Kitap içerisinde ilerleyen kısımlarda, farklı Ģehirlerdeki Hristiyan Cemaatleri ile 

görüĢmeler yapılıp sanki bir çeĢit iletiĢim çağrı merkezi üzerinden yapılan görüĢmeler gibi 

mesajlar aktarılmaktadır. 

(Yuhanna) Bir pazar günü Allah'ın Ruhu bana hâkim oldu. Arkamda borazan sesine 

benzer kuvvetli bir ses işittim. Ses, "Gördüklerini kayda geçir; bunları yedi cemaate, yani 

Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya şehirlerindeki cemaatlere 

gönder" dedi.
131

 

Kitapta daha sonra bütün cemaatlere aĢağıdaki ifadeye benzer Ģekilde hitap edilerek, 

birtakım direktifler verilmektedir. 

İsa'dan Efes'teki cemaate: "Efes'teki cemaatin meleğine yaz: Ben İsa'yım…
132

 

Ġslam alemi olarak Ġncil’e iman etmekle beraber bazı kısımlarının tahrif edildiğini 

bilmekteyiz. Fakat hangi kısımların tahrif edildiğini ancak Kur’an ile karĢılaĢtırarak 

incelemeli ve vahyin iĢleyiĢini daha iyi anlayabilmek adına Tevrat ve Ġncil gibi kutsal 

metinlerden faydalanmayı uygun görmekteyiz. Zaten bu çalıĢmada, bu metot takip edilmiĢtir. 

Bu haberleĢme ifadelerinin Kur’an’ın ifade ettiği vahiy mekanizmasına uygun olduğunu 

düĢünmekteyiz. Burada tek fark Hristiyan alemi bu mesajların Ġsa tarafından Tanrı katından 

tanrısal bir nitelikle gönderildiğini söylemekteyken, biz bu iletiĢimin henüz Ġsa yaĢarken, 

kendisine kurulan komplodan kurtulduktan sonra yerleĢtiği yerden yapıldığını düĢünmekteyiz. 

Yani peygamberlik vazifesini topluma karıĢmadan, kendisine verilen bu özellik ile uzaktan 

yapmıĢ ve ömrünü tamamlamıĢtır. Zaten Roma kanunlarına göre idama mahkûm edildiği için 

tekrar topluma karıĢması mümkün olamazdı. Böylece Kur’an ve diğer kutsal metinler bize 

Ġsa’nın çarmıha gerilmediyse neden ortadan kaybolduğunu ve nasıl peygamberlik görevine 

devam ettiğini de açıklamaktadır. 

Toplumlar var olduğundan bu yana biyolojik, fiziksel ve sosyal alanlarda çeĢitli 

karmaĢık ağlara bağlıdırlar. Ağ bilimi dünyamızdaki biyolojik, fiziksel ve sosyal olmak üzere 

üç ana baĢlıkta ele alınabilecek bu karmaĢık ağların ortak iĢleyiĢ kurallarını ve kanunlarını 

belirlemek için ortaya çıkmıĢtır. Bir baĢka ifade ile bilimin bu alanı, ağ davranıĢını 

                                                 
130 Bkz. Yeni Ahit, Vahiy Kitabı/1-3 
131 Bkz. Yeni Ahit, Vahiy Kitabı 1/10-11 
132 Bkz. Yeni Ahit, Vahiy Kitabı 2/1 
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yönlendiren ortak kuralları, algoritmaları ve araçları keĢfetmeye çalıĢmaktadır. Biyolojik 

alanda; hastalık bulaĢtıran ağlar, ekolojik ağlar (besin ağları gibi), metabolik ağlar, topluluk 

ağları (böcek toplulukları ve hayvan sürüleri vb.) ve gen ağları söz konusudur. Fiziksel 

alanda; enerji Ģebekeleri dağıtım ağları, telekomünikasyon ağları, küresel bilgi ağları, ulaĢım 

ağları ve elektronik finansal iĢlem ağları söz konusudur. Sosyal alanda ise; yakın 

iliĢki/tanıĢıklık ağları, haber ağları, bilgi değiĢim ağları, grup oluĢturma ağları, arz zincirleri, 

iĢ ağları ve sosyal hizmet ağları söz konusudur.
133

 

Ağ topolojisi ise herhangi bir ağı oluĢturan elemanların fiziksel ve mantıksal 

yerleĢimidir. Fiziksel topolojiler çok çeĢitli olup Kur’an da bahsedilen vahiy mekanizmalarına 

uygun topolojiler Ģu ikisidir. 

1-Yıldız (Star) Topolojisi: En yaygın kullanılan iletiĢim ağı topolojisidir. Ağa bağlı 

her eleman merkezde bulunan kök ile haberleĢir. Merkez ve ağ elemanı arasında baĢka bir 

eleman bulunmaz. 

2-Ağaç/ (Tree) Topolojisi: Ağaç topolojisi, verileri birbirine hiyerarĢik (sıradüzensel) 

bağlayan doğrusal olmayan bir ağ yapısıdır. Ağaç topolojisine “GeniĢletilmiĢ Yıldız 

Topolojisi” de denilmektedir. Çünkü genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine 

bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar istenildiği kadar büyütülebilir. Bu tip de kurulan bir 

ağın en büyük avantajı çok geniĢ bir ağ kurulmasına olanak sağlaması, birçok çalıĢma 

grubunu mesafeden bağımsız bir araya getirebilmesi ve her çalıĢma grubuna ulaĢmanın 

kolaylaĢtırılmasıdır. Ağ üzerindeki bütün bağlı elemanlar omurga (backbone) olarak ifade 

edilen iletiĢim hattı üzerinde kök olarak ifade edilen merkez ile iletiĢim yapmaktadırlar. 

Ağaç topolojisi için kavramlar yani terminoloji oluĢturulurken aile soyağaçlarından 

esinlenerek kavramsallaĢtırma yapılmıĢtır. Bunlar Ģu Ģekildedir; 

 Düğüm (Node): Ağacın her bir elemanına düğüm adı verilir. 

 Kök Düğüm (Root): Ağacın baĢlangıç düğümüdür. 

 Çocuk (Child): Bir düğüme sonradan bağlı olan düğümlere denir. 

 KardeĢ (Sibling): Aynı düğümlere bağlı düğümlere denilmektedir. 

 Aile (Parent): Tüm kardeĢ düğümlerin bağlı olduğu düğümdür. 

 Baba (Ancestor): Aile düğümünün daha üstünde bağlı olunan düğümdür. 

                                                 
133 Bkz. Tüzüntürk, S. Uludağ Üniversitesi Doktora Tezi. “Firmalarda Organizasyonel Ağ Analizi ve Bir 

Uygulama”, 2012, Syf.18 
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 Derece (Degree): Bir düğümden hiyerariĢinin altındaki düğümlere yapılan 

bağlantıların sayısıdır, yani çocuk ve alt ağaç sayısıdır. 

Ağaç topolojisi için kullanılan terminolojinin Hristiyanlık olarak bilinen dinin 

terminolojisine yakınlığı ĢaĢırtıcıdır. Bize göre iki terminolojinin birbirine benzerliği İsa 

peygamber ve havarilerinin iletişimlerinde “Ağaç Ağ Topolojisi” şeklinde 

örgütlenmeleri sebebiyledir. 

Bu durumu Ġsa, Yuhanna incilinde asma ağacı örneği ile Ģöyle anlatır. 

Asma ve dallar: "Ben hakiki asmayım. Semavî Babam da bağcıdır. Bana ait olup da 

meyve vermeyen her dalı kesip atar. Meyve veren her dalı daha çok ürün versin diye budayıp 

temizler.  Size bildirdiğim söz sayesinde siz şimdiden temizsiniz.  Dal asmada kalmalıdır. 

Bunun gibi, siz de bende kalmalısınız. O zaman ben de sizde kalırım. Asmada kalmayan dal 

kendi başına meyve veremez. Bunun gibi, sizler de bende kalmadan meyve veremezsiniz.  

Ben asmayım, siz dallarsınız. Bende kalırsanız ve ben sizde kalırsam çok meyve verirsiniz. 

Benden ayrı olarak hiçbir şey yapamazsınız.  Bir kimse bende kalmazsa, kesilmiş bir dal gibi 

atılır ve kurur. Böyle dallar toplanıp ateşe atılır ve yakılır. Bende kalır ve sözlerimi yerine 

getirirseniz, dilediğiniz her şey size verilecektir. Bol meyve verirseniz, benim şakirtlerim 

olduğunuzu gösterirsiniz. Böylelikle semavî Babam yüceltilir.
134

 

Muhammed Nebiye gelen ilk vahyin anlatıldığı sure, ilk ayetinde geçen Necm 

kelimesinden ötürü Necm Suresi olarak adlandırılır. Necm kelimesi yıldız demektir. Ġlk ayette 

Necm/Yıldız’a yemin edilerek, vahyin nasıl gerçekleĢtirildiği anlatılmıĢ ve buna kanıt olarak 

yemin edilen yıldız ortaya konulmuĢtur. Bize göre burada ifade edilen Necm yani yıldız, ilahi 

iletiĢim yönteminin birebir ve arada baĢkası olmadan gerçekleĢtiğini, günümüzdeki bilimsel 

açıklama ile yıldız topolojisine sahip bir ağ üzerinden gerçekleĢtiğini anlatmak için 

kullanılmıĢtır. Kur’an da Ġbrahim suresinde ise Ģöyle denmektedir; 

Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Tertemiz bir söz, güzel bir ağaç 

gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir. 

Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler verir; umulur 

ki onlar öğüt alır-düşünürler. 

Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, 

kararı (tutunma imkânı) kalmamıştır. 

                                                 
134 Bkz. Yuhanna 15/1-8 
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Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sebat içinde kılar. 

Zalimleri de şaşırtıp-saptırır; Allah dilediğini yapar.
135

 

Bu ayetlerde ifade edilen “tertemiz söz” ise vahiy yani ilahi mesaj anlamında 

olup, onun asla yok olmayacağını ve meyvelerini ebediyete kadar vereceğini 

söylemektedir. Uydurulmuş şeylerin kökü olmadığından kaybolup gideceğini, ilahi 

mesaja sarılanların ise sebat içinde kalacakları ifade edilmektedir. Yuhanna incilindeki 

asma örneği ile Kur’an’ın bu ayetlerinin benzerliği dikkate değerdir.  

Yıldız ve Ağaç sembollerinin beraber kullanıldığı bir baĢka sure ise Rahman Suresidir. 

Rahman (olan Allah) Kur‟an‟ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Güneş ve ay 

bir hesap iledir. Yıldız ve ağaç secde etmektedirler. Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı 

koydu.
136

 

Yıldız ve ağaç vahyin mekanizmaları olup, ilahi tasarımın birer parçalarıdır. Bizler 

ilahi iletiĢimin mümkün olabileceğini, mantıksal çerçevesini bugünkü geliĢen teknoloji ile 

analoji(benzerlik) kurarak daha iyi anlayabilmekteyiz. Kur’an’ın zaman ve mekân üstü 

anlatımları onun bizler için bir mucizesidir. Bilimsel geliĢmeler bize onun tevilini de 

getirmektedir. Bu noktada Kuantum fiziğinin önermelerinden biri olan geleceğin geçmiĢi 

etkileyebileceği fikride bu örnekte karĢımıza çıkmıĢtır.  

 

Yıldız ve Ağaç Ağ Topolojileri   

                                                 
135 Bkz. Ġbrahim 14/24-27 
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İşte bu elçiler; bir kısmını bir kısmına fazlalıklı kıldık. Onlardan, Allah’ın 

kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa‟ya apaçık belgeler 

verdik ve O‟nu Ruhu‟l-Kudüs‟le güçlendirdik/destekledik. Şayet Allah dileseydi, kendilerine 

apaçık belgeler geldikten sonra, onların peşinden gelenler, birbirlerini öldürmezdi. Ancak 

ihtilafa düştüler; onlardan kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini 

öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır.
137

 

Yukarıdaki ayete göre de Allah’ın gönderilen her elçi ile bizzat konuĢmadığı, ağdaki 

derecelerine göre vahyi ilettiği ifade edilmektedir. Buradaki konuĢulmayan elçiler Harun veya 

Ġsa’nın havarileri gibi olanlar olup, onlar Musa veya Ġsa peygamber gibi peygamberlerin 

üzerinden vahyi almaktadır. Elçiler arasındaki hiyerarĢi, fazlalık veya dereceler iletiĢim 

ağındaki durumlarına göre değiĢmektedir. Bazıları ile konuĢulmadığını ifade eden ayetin ne 

demek istediği böylece daha iyi anlaĢılmaktadır. Ağ yapısı üzerinden vahye muhatap olan bu 

elçiler gibi tarihsel süreçte baĢka elçilerin de olabileceğini düĢünmek mümkündür. 

Ġsa peygamberin hikayesine geri dönecek olursak, Yahudi din sınıfının tevhide kattığı 

ve savunduğu Ģirk unsurlarını temizleyen Ġsa, onların tepkilerini çekmiĢ ve değiĢmez bir itham 

olan yalancılık ve kafirlikle suçlanmıĢtır. Ġsa peygambere gelen tepkinin bir diğer nedeni ise 

onun ve havarilerin ilahi mesajı evrenselleĢtirme, yani diğer uluslara iletme çabasıdır. Bu 

durum Yeni Ahit’te Ģöyle anlatılır; 

 Sezariye şehrinde Kornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. 

Dindar bir adamdı. Kendisi ve bütün ev halkı Allah'tan korkardı. Fakir halka cömertçe 

yardım edip Allah'a devamlı dua ederdi. Bir gün öğleden sonra saat üç civarında olağanüstü 

bir olay yaşadı. Allah'ın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona, 

"Kornelius!" diye seslendi.  Kornelius korku içinde ona baktı, "Ne var, efendim?" dedi. Melek 

ona şöyle dedi: "Allah dualarını işitti, fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti. Şimdi Yafa 

şehrine adam yolla, Petrus adıyla tanınan Simun'u getirt. Petrus deniz kıyısında oturan Simun 

adında bir dericinin yanında kalıyor." Melek gittikten sonra Kornelius iki uşağını ve özel 

yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Olup biten her şeyi anlattıktan sonra onları 

Yafa'ya gönderdi. Ertesi gün onlar yol alıp şehre yaklaşırken, Petrus öğle sıralarında dua 

etmek için dama çıktı.  Bu arada acıktı, yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus vecde geldi.  

Göğün açıldığını ve bir nesnenin yeryüzüne indirildiğini gördü. Nesne dört köşesinden 
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sarkıtılmış büyük bir çarşafa benziyordu. Çarşafın içinde, karada yaşayan her türden dört 

ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona, "Petrus, kalk, kes ve ye!" dedi.  

Petrus, "Hâşâ ya Rab!" dedi. "Hiçbir zaman murdar ya da haram herhangi bir şey yemedim." 

Ses ikinci defa Petrus'a şöyle dedi: "Allah'ın helâl kıldıklarına sen haram deme."  Bu üç kez 

oldu. Sonra çarşafa benzeyen nesne hemen semaya alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. 

Gördüğü düşün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Kornelius'un gönderdiği adamlar sora 

sora derici Simun'un evinin kapısına vardılar. "Petrus diye tanınan Simun burada mı 

kalıyor?" diye sordular. Petrus hâlâ düşün tesirindeydi; Mukaddes Ruh ona şöyle dedi: "Bak, 

üç kişi seni arıyor. Kalk ve aşağı in. Hiç tereddütsüz onlarla git. Çünkü onları ben 

gönderdim."  Petrus aşağıya indi ve adamlara, "Aradığınız kişi benim. Gelişinizin sebebi ne 

acaba?" dedi.  Onlar şöyle cevap verdiler: "Bizi yüzbaşı Kornelius yolladı. Allah'tan korkan 

sâlih bir adamdır. Bütün Yahudi halkı ona saygı duyar. Mukaddes bir melek Kornelius'a seni 

evine çağırtmasını ve söyleyeceğin sözleri dinlemesini emretti."  Petrus onları içeri alıp 

misafir etti. Ertesi gün kalktı, onlarla yola çıktı. Yafa'daki müminlerden bazıları da onunla 

gitti. Bir sonraki gün Sezariye'ye vardı. Kornelius onları bekliyordu. Akraba ve yakın 

arkadaşlarını da çağırmıştı. Petrus eve girerken Kornelius onu karşıladı. Ayaklarına kapanıp 

ona secde etti. Fakat Petrus onu ayağa kaldırarak, "Kalk, ben de senin gibi insanım" dedi. 

Kornelius'la konuşa konuşa içeri girdi, birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara 

şöyle dedi: "Biliyorsunuz, bir Yahudi'nin yabancı biriyle yakın ilişki kurması, onu ziyaret 

etmesi törelerimize aykırıdır. Fakat Allah bana hiç kimseyi murdar ya da haram 

görmemem gerektiğini gösterdi. Bu yüzden beni çağırttığınızda hiç itiraz etmeden geldim. 

Şimdi söyleyin, beni ne amaçla çağırttınız?"  Kornelius şöyle cevap verdi: "Üç gün önce bu 

sıralarda, saat üçte evimde dua ediyordum. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme 

çıkıverdi. 'Kornelius, Allah senin dualarını işitti, fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti.  

Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun'u çağırt. O, deniz kıyısında oturan derici 

Simun'un yanında kalıyor' dedi. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip 

geldin. İşte şimdi hepimiz Rab'bin sana emrettiği her şeyi dinlemek için Allah'ın 

huzurundayız." Petrus söz alıp şöyle dedi: "Allah'ın insanlar arasında ayrım yapmadığını 

gerçekten anladım. Hangi halktan olursa olsun O'ndan korkan ve doğru olanı yapan kişiyi 

kabul eder. Allah'ın İsrailoğullarına bildirdiklerinden haberiniz vardır. Bu, İsa Mesih'in 

vasıtasıyla selâmetin müjdelenmesidir. İsa Mesih herkesin Efendisi'dir. Bütün Yahudiye 

diyarında neler olduğunu biliyorsunuz. Olaylar Yahya'nın vaftiz davetinden sonra Celile 

Bölgesi'nde başladı. Allah'ın Nasıralı İsa'yı nasıl Mukaddes Ruh'la ve kudretle meshettiğini 

biliyorsunuz. İsa her yeri dolaşarak iyilik yaptı. Şeytan'ın baskısı altında kıvrananların 
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hepsine şifa verdi. Çünkü Allah O'na destek oluyordu. "Biz İsa'nın Yahudiye kırsalında ve 

Kudüs'te yaptıklarının hepsine şahit olduk. O'nu çarmıha gerip öldürdüler. Fakat Allah O'nu 

üçüncü gün diriltti ve insanlara görünmesini sağladı. İsa bütün halka değil, sadece Allah'ın 

önceden seçtiği şahitlere göründü. Bu şahitler bizleriz. Ölümden dirilmesinden sonra O'nunla 

birlikte yiyip içtik. O halka vaaz etmemizi emretti. İsa Allah tarafından ölülerle dirilerin 

Yargıcı olarak seçildi. Buna şahitlik etmemizi emretti. Peygamberlerin hepsi İsa'ya şahitlik 

etti. 'O'na iman eden herkesin günahları affedilecek' dediler." Petrus daha bu sözleri 

söylerken Mukaddes Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte 

gelen Yahudi müminler şaşakaldılar. Çünkü Allah, Mukaddes Ruh mevhibesini 

yabancılara da bahşetmeye başlamıştı.  Onların da ruhanî dillerle konuşup Allah'a 

hamdettiklerini duydular. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi Mukaddes Ruh'u 

almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylece onların İsa Mesih adıyla 

vaftiz olmalarını emretti. Onlar da Petrus'un birkaç gün yanlarında kalmasını rica ettiler.
138

 

Ġsa peygamber ve havarileri ile evrenselleĢen tevhit inancı ne yazık ki onlardan sonraki 

dönemlerde Ģirk unsurları ile tekrar karıĢarak bugünkü bildiğimiz Hristiyanlığa dönüĢmüĢtür. 

Baba, oğul ve kutsal ruh kavramlarına dayalı teslis (üçleme) inancı, yukarıda anlatılan süreci 

anlamayan insanların olayları kendilerince açıklayabilmek için buldukları bir çözüm 

olmuĢtur. Fakat bize Kur’an hepsinin ne olduğunu, görevlerini ve nedenlerini anlatarak 

aydınlatmaktadır.  

Ġsa peygamberin hikayesine geri dönersek Kur’an’a göre onun için bir komplo 

hazırlandığını fakat onun bunu hissederek önlem aldığını görmekteyiz. Kur’an onun 

Hristiyanların düĢündükleri gibi çarmıha gerilerek ölmediğini ve dirilerek göğe alınmadığını 

ifade eder. Bize göre Ġsa ve annesi Meryem bulundukları yerden ayrılarak, baĢka bir yere 

yerleĢmiĢ ve hayatlarını orada sürdürmüĢlerdir. Ġsa peygamber ise vazifesini Havariler ve 

onlara iman etmiĢ kiĢiler ile sürekli mesafe fark etmeksizin iletiĢimde kalarak sürdürmüĢ ve 

tevhit inancı çok kısa bir sürede kitleselleĢerek Roma Ġmparatorluğunun resmi dini haline 

gelmiĢtir. Kur’an bunu Ģu Ģekilde ifade etmektedir. 

Biz, Meryem‟in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve 

akar suyu olan bir tepede yerleştirdik.
139

 

 

                                                 
138 Bkz. Yeni Ahit. Elçilerin ĠĢleri 10/1-48 
139 Bkz. Mü'minun 23/50 
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Hristiyanlığın yayıldığı dönemde Roma İmparatorluğu 

 

Ġsa peygamber ve annesi, anlaĢıldığı kadarıyla baĢka insanların bulunmadığı ve 

üzerinde pınarı olan bir tepeye yerleĢmiĢler ve görevlerine orada devam etmiĢlerdir. Bu 

tepenin nerede olabileceğini kesin olarak bilemeyeceğimize rağmen bize göre bu tepe baĢka 

insanların yaĢamadığı bir yer ve herhangi bir yerleĢim yerine yakın olmalıdır. Ayrıca Ġsa 

peygamber ve annesinin yerleĢtiği bu tepenin, havariler ile mesajın ulaĢtığı o günkü bilinen 

dünyanın (Batıda Ġngiltere ve Ġspanya-Doğuda Ġran ve Hindistan-Güneyde Mısır ve Etiyopya-

Kuzeyde Gotların yaĢadığı Kuzey Avrupa) tam merkezinde olması akla yakın ihtimaldir. 

Çünkü uluslararası bir iletiĢimin sağlıklı gerçekleĢmesi ancak meridyenler arası saat farkının 

en aza indirilmesiyle sağlanacağından böyle tam merkezde bir nokta seçilmelidir. Bize göre 

bugün Katolik Kilisesince de kutsal kabul edilen Antik Efes kenti yakınlarındaki, üzerinde 

eski bir kilise kalıntısı ve pınar bulunan ve Meryem Ana Evi olarak bilinen ören yeri; coğrafi 

ismiyle Bülbül Dağı olan tepe, Kur’an’ın ifadelerine ve akli çıkarımlara uygun bir adaydır. Bu 

ören yeri ve kilisenin tespiti, 19.yüzyılda yaĢamıĢ Katolik bir rahibe olan “Anne Catherine 

Emmerich” (1774-1824)’in gördüğü görümlerin takibi üzerine gerçekleĢmiĢtir. Elbette bu 

konu hakkında net bir delil olmamakla beraber, ilginç benzerlikleri açısından burada ifade 

etmek istedik. 
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Ġsa’nın Havarilere söylediği Ģu sözler görevinin nasıl devam edeceğini Ġncil’de ifade 

etmektedir; 

Vaat edilen Mukaddes Ruh: “Beni seviyorsanız emirlerimi yerine getirirsiniz. Semavî 

Baba‟mdan isteyeceğim, O da size başka bir yardımcı gönderecek. Yardımcı ebediyen sizinle 

birlikte olacak.  O Hakikat Ruhu ‘dur. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu göremez ve 

tanıyamaz. Ancak siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi 

öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim.  Kısa bir süre sonra diğer insanlar artık beni 

göremeyecek. Fakat siz beni göreceksiniz. Ben ebediyen yaşadığım için siz de ebediyen 

yaşayacaksınız.  O gün geldiğinde semavî Baba‟mda olduğumu anlayacaksınız. Sizin bende 

olduğunuzu, benim de sizde olduğumu bileceksiniz.  Beni sevenler, emirlerimi kabul edip 

onları yerine getirenlerdir. Beni sevenleri semavî Babam da sever. Ben de onları seveceğim 

ve kendimi onlara göstereceğim."  Yahuda (İskariyot değil) İsa'ya, "Efendimiz, kendini 

dünyada yaşayanlara göstermeden bize nasıl göstereceksin?" diye sordu. İsa ona şöyle 

cevap verdi: "Beni seven, sözlerime itaat eder. Semavî Babam da onu sever. Babam ve ben 

gelip o kişinin hayatında mesken kurarız.  Beni sevmeyen, sözlerime itaat etmez. Benden 

işittiğiniz bu sözler benim kendi sözlerim değil, beni gönderen semavî Baba’mın sözleridir." 

Bunları size, ben daha aranızdayken söylüyorum. Ama semavî Baba’mın benim adıma size 

göndereceği yardımcı, yani Mukaddes Ruh size her şeyi öğretecek. Söylediğim her şeyi size 

hatırlatacak.
140

 

 

2.3. Ashâb-ı Kehf ve Rakim kimlerdi? 

Yüzyıllar boyu bir söylence ve efsane haline gelen Ashâb-ı Kehf kıssası, Kur’an da 

adını da verdiği Kehf Suresinde geçmekte ve olayların iç yüzü anlatılmaktadır. Kitâb-ı 

Mukaddes’te ve diğer Yahudi metinlerinde geçmeyen bu kıssa, Hristiyanlığın temel 

kaynaklarında da geçmez. Bu kıssa ilk olarak Suruç Piskoposu Mor Yakup (451-521) 

tarafından anlatılmaktadır. Bu piskopos 230 ilahi vaazından birinde bu gençlerin hikayesini 

anlatmaktadır.
141

  

Geleneksel anlatıya göre Roma Ġmparatorluğu döneminde yaĢamıĢ yedi Hristiyan genç 

putperestliği reddederek ayaklanmıĢ ve cezalandırılmaktan kurtulmak için köpekleriyle 

beraber bir mağaraya sığınmıĢlardır. Bu mağarada ilahi gücün yardımıyla üç yüz yıldan fazla 

                                                 
140 Bkz. Yuhanna 14/15-26 
141 Bkz. Gibbon, Edward. “Decline and Fall of the Roman Empire”, Londra: 1788, c. III, s. 327. 
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uyuyan bu gençler, uyandıkları zaman Ģehre içlerinden birisini yiyecek almak için yollamıĢlar 

ve kullanmak istedikleri paranın yüzyıllar öncesine ait olduğunu anlayan Ģehir halkı genci 

takip ederek sığındıkları mağaranın yerini bulmuĢtur. Ġçeri girdiklerinde ise gençler sırra 

karıĢarak ortadan kaybolmuĢ ve Ģehir halkı o mağarayı kutsal kabul etmiĢlerdir. Bu söylence 

son Ġslam elçisinin ortaya çıktığı güne kadar devam etmiĢ, Kur’an ise bu iĢin halkın 

efsaneleĢtirdiği gibi olmadığını söyleyerek iĢin aslını insanlara kıssada anlatmıĢtır. Kehf 

kıssası müteĢabih yani sembollerle dolu bir kıssa olup, bu sembollerin arkasında yatan 

anlamlar tevil edilmeden doğru anlaĢılamaz. Sembolleri olduğu gibi kabul ederek yapılacak 

bir okumada ise kıssa halkın efsaneleĢtirdiği anlatımı ortaya koyar. Bu yönüyle de apayrı bir 

mucizedir. Burada tercih okuyucuya bırakılmakta, hakikatin peĢinde olanlar ile efsanelerin 

peĢinde olanlar kıssadan apayrı anlamlar çıkarabilmektedir.  

Ve sen de mağaraya/ilahi rehberliğimize/düşüncenin merkezine sığınanların ve kayıt 

altına alanların, şaşılacak/acayip/garip bir mucize olduğunu mu sandın?
142

 

Kıssa elçiye ve metni okuyan herkese bir uyarı ile baĢlamaktadır. Buna göre bu 

gençlerin durumunun efsanelerde anlatılan gibi tuhaf ve ĢaĢılacak bir durum olmadığı, bu 

Ģekilde anlamanın yanlıĢlığı ifade edilmekte ve bir soru sorulmaktadır. Muhataba sen de mi 

böyle düĢünüyorsun diye sorularak kıssaya baĢlanmıĢ ve ilerleyen ayetlerde iĢin gerçeğinin 

ortaya koyulacağı hissettirilmektedir. Mağara olarak çevrilen kelimenin sembolik anlamları 

“ilahi rehberlik ve düĢüncenin merkezi” olarak metne eklenmiĢtir. Bu anlamlar ilerleyen 

kıssanın anlatımından çıkmaktadır. 

O gençler mağaraya/ilahi rehberliğimize sığındıkları zaman, „Rabbimiz bize katından 

bir rahmet ve görevimiz için neyin doğru olduğunun bilincini bize bağışla‟ demişlerdi. 

Böylece onların bilinçleri/algı merkezleri üzerine yıllarca (vahyimizi/ruhumuzu/ilahi bilgiyi) 

vurduk/indirdik/yerleştirdik.
143

 

Yukarıdaki ayetlerde gençlerin duasından bahsedilmekte ve onların Rablerinden rüĢt 

yani neyin doğru olup olmadığının bilinci ve bir rahmet istedikleri görülmektedir. On birinci 

ayetin baĢındaki “böylece” diye çevrilen “fe” bağlacı sayesinde onların isteklerinin kabul 

gördüğü ve onların yıllarca sürecek bir eğitim ve göreve hazırlandığı anlatılmaktadır. On 

birinci ayette klasik çevirilerde ifade edilen “yıllarca kulakları üzerine vurduk/onları uyuttuk” 

ifadesinin gençlerin istekleri ile ne ilgisi olabilir? Allah’tan bir rahmet ve rüĢt isteyen bir 

                                                 
142 Bkz. Kehf 18/9 
143 Bkz. Kehf 18/10-11 
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topluluğu, Allah neden yüzyıllarca uyutmaktadır? Bu gibi sorular ne yazık ki sorulmadığı ve 

daha önceki bölümde ifade ettiğimiz vahiy süreci tam olarak anlaĢılamadığı için bu soruların 

cevabına ulaĢılamamıĢtır. Bu ayette ifade edilen gençler, İsa peygamber ve Havarileridir. 

Ey iman edenler, Allah‟ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa‟nın havarilere: 

"Allah‟a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi 

ki: "Allah‟ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir 

topluluk da inkâr etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da 

üstün geldiler.
144

 

Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy etmiştim; onlar da: "İman 

ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi. 

Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" 

demişlerdi. O da: "Eğer inanmışlarsanız Allah‟tan korkup-sakının" demişti. 

(Havariler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten 

bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahitlerden olalım" demişlerdi. 

 Meryem oğlu İsa: "Allah‟ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve 

sonramız için bir bayram ve senden de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık vericilerin en 

hayırlısısın" demişti. 

 Allah demişti ki: "Şüphesiz Ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkâr 

ederse, ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla 

azaplandıracağım."
145

 

 Havarilerin ve mağaraya sığınan gençlerin duaları aynı anlamda olup, Allah katından 

bir rahmet/bir sofra istemektedirler. Bu daha önceki bölümde anlatıldığı gibi bu vahiy 

sürecine katılım isteği olup, resul yani elçi olma isteğidir. Elbette burada, bu elçiler vahyi 

direk olarak Allah’tan almadan, Ġsa peygamberin Ruh-ül Kudüs ile desteklenmesi sonucu, 

onun telepatik iletiĢim ağının birer üyesi olarak almaktadırlar. Ayette ifade edilen yıllarca 

bilinçleri üzerine indirilen vahiy/bilgi/ruh bu anlamdadır. Fakat Maide suresi 115. ayette çok 

önemli bir uyarı yapılmakta ve bu gibi bir göreve katıldıktan sonra vahye ihanet edenin çok 

büyük bir ceza ile cezalandırılacağı daha iĢin baĢında ifade edilmektedir. Bu uyarının 

mahiyeti çok önemlidir çünkü ileride karĢımıza bu durum hakkında yeni bilgiler çıkacaktır. 

                                                 
 
145 Bkz. Maide 5/111-115 
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Sonra onları (görevlerini yapmak için farklı toplumlara) gönderdik ki (onları takip 

edecek olanlardan/kendilerine Hristiyan adı verenlerden) iki hizibin/iki bakış açısının 

hangisinin geçip giden süreci daha iyi kavradığını bilelim.
146

 

Hristiyan aleminde ilk büyük bölünme ve ayrıĢma Roma Ġmparatoru Konstantin 

zamanında yaĢanmıĢ ve Ġznik Konsili ile çözüme kavuĢturulmak istenmiĢtir. Aryan ihtilafı 

olarak bilinen bu ihtilaf iki hizip arasındadır. Bunlardan biri baĢını Arius’un çektiği görüĢtür. 

İskenderiye‟de doğduğu bilinen Arius, M.S. 250-336 yıllarında yaşamış ve Tanrı 

hakkındaki doktrini yüzünden heretik ilan edilmiş Hıristiyan rahibidir. Konstantin dönemi 

İskenderiye‟sinde ateşli bir vaiz olarak karşımıza çıkan Arius‟un rasyonalist mantığın en katı 

şekliyle biçimlendirdiği yorumlama metodu, kiliselerin Diocletian ve Maximus‟un işkence ve 

zulüm dönemleri sonunda entelektüel açıdan fakirleştiği dördüncü yüzyılın ikinci yarısında, 

İskenderiye Hıristiyanlığına ağır darbeler indirmiştir. 

Arius‟un farklı teolojik görüşlere sahip olmasının birkaç nedeni olabilir. Ancak en 

etkili ve kabul edilebilir olanı; onun iyi bir mantıkçı olması ve mantık problemleri ile fazla 

uğraşmış olmasıdır. Hıristiyanlığın, İsa-Mesih ve teslis inançlarını açıklamadaki mantıksal 

zorluklarını görerek bu konuya eğilmiş ve farklı teolojiler üretmiştir. 

İsa merkezli tartışmaların yoğunlukla yaşandığı bir dönemde, Mısır‟ın Hıristiyan 

nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerinden Baucalis başrahibi Arius, İskenderiye piskoposu 

Alexander‟in vaazlarına müdahale ediyor ve İsa ile ilgili açıklamalarından dolayı onu 

eleştiriyordu. Arius; Baba ile Oğul arasındaki “ayrılığı” vurgulamaktaydı. Arius muvahhit 

inancında olup, Tanrı‟nın bir olduğunu, Tanrı‟nın kelimesi olan ezeli Mesih‟in, alemin 

yaratılmasından önce yaratıldığını yahut onun yaratılmış bir kul ve kendisiyle O‟nun gökleri 

ve yeri yarattığı Tanrı‟nın kelimesi olduğunu savunmaktaydı. 

Arius; Oğul ne eşitlikte ne de cevherde Baba gibi değildir diyerek farklı görüşte 

olduğunu ortaya koymuştur. Baba'nın, Oğul'un, Ruhu'l Kudüs'ün, tabiatları sonsuza kadar 

ayrıdır. O, ayrıca mevcuttur. Oğul'un Baba ile hiçbir müşterek yanı yoktur. Teslisin ikinci 

unsuru olan Oğul, bir anlamda tanrı niteliğindedir. Fakat tamamen tanrısal değildir. Birinci 

kişilik olan Baba gibi, öncesiz ve sonsuz değildir. Zira Oğlu meydana getiren Baba‟dır. Baba, 

                                                 
146 Bkz. Kehf 18/12 



76 

 

Oğul yaratılmadan önce mevcuttur. Oğul ondan sonra meydana gelmiştir. O halde Oğlun bir 

başlangıcı vardır. Ama Baba‟nın başlangıcı yoktur. 
147

 

Diğer görüĢ ise bugün de bildiğimiz ana akım doktrin olan Teslis yani üçleme 

görüĢüdür. Bu görüĢün savunucusu olan Ġskenderiye Piskoposu Alexander ile Arius ve 

taraftarları arasında büyük bir bölünme gerçekleĢmiĢ olup, bu bölünmenin imparatorluk 

toprakları üzerinde huzursuzluk çıkaracağından endiĢe eden Ġmparator Konstantin Ġznik 

kentinde ekümenik (evrensel) bir toplantı yapılmasını ve bu ihtilafın bir sonuca bağlanmasını 

istemiĢtir. Bu toplantının sonucu ise Ġskenderiye Piskoposu Alexander’ın görüĢlerine uygun 

bir Ģekilde sonuçlanmıĢ ve sonuç aĢağıdaki gibi yayınlanmıĢtır. 

“Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen bütün şeylerin yaratanı olan, tek bir 

Baba Tanrı‟ya inanıyoruz. Bir tek İsa-Mesih‟e de inanıyoruz. Tanrı‟nın Oğlu, Baba‟dan 

doğan biricik Oğul, Baba‟nın öz varlığından oluşan, Tanrı‟dan Tanrı, nurdan nur, gerçek 

Tanrı‟dan gerçek Tanrı, yaratılmış değil doğrulmuş, Baba‟nın aynı öz varlığına sahip olan, 

kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her şey yaratılmış, biz insanlar için ve kurtuluşumuz için 

gökten inmiş, Kutsal Ruh ve bakire Meryem aracılığıyla beden alıp, insan olarak, insanlar 

arasında yaşamış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, Babanın 

sağında oturmuş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan O‟dur. O‟nun egemenliği hiç son 

bulmaz. Kutsal Ruh‟a da inanıyoruz. Rab olan, yaşam veren, Baba‟dan çıkıp gelen, Baba ve 

Oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilen, peygamberlerin ağzından konuşan O‟dur. Havarilerin 

yolunda olan tek bir evrensel topluluğa inanıyoruz. Günahların bağışlanması için, tek bir 

vaftizi tanıyoruz. Ölülerin dirilişini ve gelecek çağın yaşamını bekliyoruz. Kim ki, Oğul 

doğumdan önce yoktu veya yoktan yaratılmıştır, ya da cevher yönünden Baba‟dan farklıdır, 

veyahut da Oğul değişimlere maruzdur derse, Katolik kilise onları aforoz eder.”
148

 

Sonuç olarak iki hizipten kazanan taraf muvahhit anlayıĢtan uzak Teslis(üçleme) 

öğretisi taraftarları olmuĢtur. Kıssaya devam edersek; 

Biz onların haberlerini/yaşadıkları olayları gerçeğe uygun olarak sana anlatıyoruz. 

Şüphesiz onlar Rablerine inanan/güvenen ve hidayetlerini/doğru yolda olma bilinçlerini 

arttırdığımız gençlerdi. 

                                                 
147 Bkz. Yalduz, Alparslan. Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi. “Konsillerin Hristiyanlık Tarihindeki 

Yeri ve İznik Konsili” Cilt:12, Sayı:2, 2003, syf.273-276 
148 Bkz. Yalduz, Alparslan. Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi. “Konsillerin Hristiyanlık Tarihindeki 

Yeri ve İznik Konsili” Cilt:12, Sayı:2, 2003, syf.282 
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Ve onların kalpleri/düşünceleri üzerine (Vahyi, Ruh-ül Kudüs‟ü) bağlamıştık, ayağa 

kalktıklarında/göreve başladıklarında “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir, onun 

astlarından birine Tanrı diye kulluk etmeyiz. Eğer böyle yaparsak gerçekten saçma/gerçek 

dışı bir şey söylemiş oluruz dediler.” 

Şunlar bizim toplumumuz, onun (Allah‟ın) astlarından tanrılar edindiler. (Edindikleri 

tanrılar) onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah‟a karşı bir yalan 

uydurup düzenden daha zalim kim olabilir?
149

 

Yukarıdaki ayetlerde olayın aslının anlatıldığı bir kez daha vurgulanıp, gençlerin 

görevlerini hangi bilinçle yaptıkları çok detaylı bir Ģekilde gösterilmektedir. 

(Biri Dedi ki:) “Madem siz onlardan ve Allah dışındaki kulluk ettikleri şeylerden 

uzaklaştınız, o halde mağaraya/İlahi Rehberliğe/düşüncenin merkezine sığının ki; Rabbiniz 

rahmetinden size bir pay ulaştırsın ve sizi görevinizden dolayı ihtiyaç duyacağınız donanıma 

sahip kılsın.”
150

 

Yukarıdaki konuĢan kiĢi, o gençlere yol gösteren bir kiĢidir. Bize göre bu kiĢi Ġsa 

peygamberdir. O gençlere vahye sığınmalarını, tıpkı Maide Suresinde anlatıldığı gibi gökten 

inen sofradan yani vahiy sürecinden bir pay edinebileceklerini söylemekte ve onları ilahi 

eğitime çağırmaktadır.  

Ve onlar mağaranın/İlahi Rehberliğin genişliği/huzuru içindelerken, sen; 

güneşin/vahyin onların sığındığı mağaranın/düşünce merkezinin sağ tarafına meylederek 

doğduğunu/iletildiğini, sol tarafından kesip geçtiğini görürsün. Bu, Allah‟ın ayetlerindendir. 

Allah kime doğru yolu gösterirse, işte o doğru yol üzerinedir, kimi saptırırsa onun için asla 

doğru yolu gösterici bir veli/dost/yardımcı bulamazsın. 

Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar hafif bir uyku/trans halindedirler. Biz onları 

(görevlerini yapmaları için) sağa ve sola (farklı toplumlar ve coğrafyalara) 

döndürüyorduk/gönderiyorduk. Köpekleri de/vahye ihanet eden üyeleri de kollarını iyice 

açarak kitlendi/öyle kaldı/abideleşti. Onları görmüş olsaydın, onlardan geri dönüp uzaklaşır 

ve onlardan içini bir ürperti doldururdu.
151

 

Yukarıdaki ayetlerde bilinçleri üzerine vahyin indiriliĢi anlatılmakta ve onların bu 

durumlarından bir çeĢit trans halinde oldukları ifade edilmektedir. Önceki bölümde de ifade 

                                                 
149 Bkz. Kehf 18/13-14-15 
150 Bkz. Kehf 18/16 
151 Bkz. Kehf 18/17-18 
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edildiği gibi beyin hafif uyku anında Alfa dalgaları üretir. Gün içinde hafifçe daldığımız anlar, 

rüyaları gördüğümüz anlar bu durumdur. Buna trans hali denilmektedir. Ayetlerden 

anladığımıza göre vahiy muhataplarına bir çeĢit trans halindeyken inmekte ve onların 

zihinlerine yerleĢmektedir. Vahiy ile eğitilen ve görevlendirilen bu gençler farklı coğrafyalara 

iletilerek görevlerini o günkü bilinen dünyanın her yerinde yapmıĢlardır. Fakat içlerinden 

birisi vahye muhatap olmasına rağmen bu görevi bırakmıĢ kendi nefsinin isteklerine yani 

Ģeytanın peĢine düĢmüĢtür. Bu durum benzer bir ifadeyle Araf Suresinde de anlatılmıĢtır. 

Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini anlat. O, bundan 

(ayetlerimizden) sıyrılıp-uzaklaşmış, şeytan onu peşine takmıştı. O da sonunda azgınlardan 

olmuştu. Eğer biz dileseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti hevasına uydu. 

Onun durumu, üstüne varsan dilini sarkıtıp soluyan, kendi başına bıraksan dilini sarkıtıp 

soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun durumu böyledir. 

Artık gerçek haberi onlara aktar. Ki düşünsünler.
152

 

Yukarıdaki ayet grubu, Kehf Suresinde anlatılan köpeğin kim olduğunu net ortaya 

koymaktadır. O kendisine verilen elçilik görevini bırakıp, kendisini nefsi isteklerine bırakan 

kiĢidir. Kur’an onların bu üyelerini “köpek” olarak adlandırarak onun büyük günahının 

cezasını da açıklamaktadır. Buna göre vahye ihanet eden kişi Yeni Ahit yazınında da 

ismi zikredilen Yahuda İskaryot’ dur ve kollarından çarmıha gerilerek abideleşen kişi 

ondan başkası değildir.  

Ayette ön ayaklarını giriĢe uzattı diye çevrilen kısım aslında onun kollarının geniĢçe 

açılarak kitlendiği, sabitlendiği yani abideleĢtiği Ģeklinde çevrilmelidir. Ayette kullanılan 

kelimelerin esas anlamları budur. Ġncil’de Yahuda’nın cezası Ģöyle anlatılmaktadır. 

O günlerde Petrus yaklaşık yüz yirmi müminden meydana gelen bir cemaatin 

ortasında ayağa kalkıp şöyle dedi: 16-17 "Mümin kardeşlerim, Mukaddes Ruh'un Zebur'da 

Davud'un ağzıyla Yahuda İskariyot hakkında önceden bildirdikleri yerine geldi. Yahuda 

bizden biriydi, yaptığımız bu hizmette payı vardı. Fakat İsa'yı yakalayanlara rehberlik etti." 

Yahuda, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı parayla bir tarla satın aldı. Fakat baş 

aşağı düşüp bedeni yarıldı, bütün bağırsakları dışarı döküldü. Bunun haberi Kudüs'te 

yaşayan herkese ulaştı.
153

 

Kur’an, Ġsa peygambere düzenlenen bu tuzak için Ģöyle söylemektedir. 

                                                 
152 Bkz. Araf 7/175-176 
153 Bkz. Elçilerin ĠĢleri 1/15-19 
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Ve: "Biz, Allah‟ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa‟yı gerçekten öldürdük" demeleri 

nedeniyle de. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara benzeri gösterildi. 

Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir 

zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.
154

 

Elbette tam olarak nasıl olduğunu bilmememize rağmen anlaĢılmaktadır ki, Ġsa 

peygamber yerine bir Ģekilde yakalanıp çarmıha gerilen kiĢi, vahye ihanet eden Yahuda isimli 

havaridir.  

Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları (Kehf ve Rakim Ashabını) o 

halden çıkarttık/uyandırdık. İçlerinden konuşan biri dedi ki: “Ne kadar (süre o halde) 

kaldınız?” (Rakim Ashabı) Dediler ki: “Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık.” (Kehf 

Ashabı) Dediler ki: “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir, şimdi içinizden birini bu 

paranızla şehre/medeniyete gönderinde, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık 

getirsin, dikkatli/temkinli/nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.” 

“Çünkü onlar üzerinize gelirlerse, sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çeviriler. Bu 

durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız.”
155

 

Yukarıda ayet grubunda anlatılanlara göre havarilerinde tıpkı diğer insanlar gibi 

olduğunun altı çizilmekte, yaĢamak için yemek içmek zorunda olan insanlar olduğu ve baĢka 

bir olağanüstülüklerinin olmadığı belirtilmektedir. Bu ayetlerde dikkat çeken bir baĢka nokta 

ise iki ayrı grubun birbiri ile konuĢtuğudur. Bu diğer grup Rakim Ashabı olup, onlarla beraber 

hareket eden bir baĢka gruptur. Bunlar Ġncil’de Havarilerin yedi yardımcısı olarak geçer. 

Bunların görevleri müminlerin günlük ihtiyaçlarının programlanması, takip edilmesi ve kayıt 

altına alınmasıdır. 

Havariler Yedi Yardımcı Seçiyorlar: O dönemde gittikçe daha çok insan İsa'nın 

şakirdi oldu. Grekçe konuşan Yahudi şakirtler, İbranice konuşan Yahudi şakirtlerden 

yakınmaya başladılar. "Günlük yardım dağıtımında dullarımıza ilgi gösterilmiyor" dediler.  

Bunun üzerine on iki havari bütün şakirtleri bir araya toplayıp şöyle dediler: "Allah'ın 

kelâmını vazetmeyi bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz.  Bu sebeple, ey mümin 

kardeşlerim, aranızdan yedi kişi seçin. İtibarlı, Allah'ın Ruh'uyla dolu, hikmetli insanlar 

olsun. Bu işlerle onlar uğraşsın. Biz de kendimizi duaya ve Allah kelâmını vazetmeye 

verelim."  Bu teklif bütün cemaati memnun etti. İman ve Mukaddes Ruh'la dolu olan 

                                                 
154 Bkz. Nisa 4/157 
155 Bkz. Kehf 18/19-20 
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İstefanos, Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı 

Nikolas'ı seçtiler. Sonra bu kişileri havarilerin önüne çıkardılar. Havariler onlar için dua 

ettiler; onları vazifelendirdiklerini göstermek için elleriyle dokunup takdis ettiler.  Böylece 

Allah'ın kelâmı yayılıyor, Kudüs'teki şakirtlerin sayısı günden güne artıyordu. Hatta birçok 

rahip de iman etti.
156

 

Görüldüğü üzere para, yardım dağıtımı, yiyecek içecek ve iaĢe iĢleri bu gruba görev 

olarak verilmiĢ ve bu gruba da ilahi bir eğitim verilmiĢtir. Bu gruptan ismi Ġstefanos olan kiĢi 

daha sonra Yahudiler tarafından taĢa tutularak Ģehit edilecek ve Kehf suresi 20. Ayette ifade 

edilen olay gerçekleĢecektir. Ġstefanos, Ġsa peygamberin öğrencileri arasındaki ilk Ģehittir. 

İstefanos Allah'ın lütfu ve kudretiyle doluydu. Halk arasında büyük harikalar ve 

alâmetler yapıyordu.  Fakat Azatlılar Havrası'nın bazı üyeleri ona karşı çıktılar. Bunlar 

Kirene, İskenderiye, Kilikya şehirlerinden ve Asya ilinden Yahudilerdi. İstefanos'la çekişmeye 

başladılar. Fakat söylediklerini çürütemediler. Çünkü Mukaddes Ruh'un verdiği hikmetle 

konuşuyordu. Bunun üzerine onu suçlamak için bazı kişilere rüşvet verdiler; rüşvet alanlar, 

"Bu adam Musa'ya ve Allah'a karşı küfür dolu sözler söyledi" dediler. Böylelikle halkı, ileri 

gelenleri ve din âlimlerini galeyana getirdiler. Gidip İstefanos'u yakaladılar, Yüksek 

Meclis'in önüne çıkardılar.  Yalancı şahitler getirdiler. Bu şahitler şöyle dediler: "Bu adam 

gece gündüz mukaddes mabedimizi ve şeriatı kötülüyor. Onun, 'Nasıralı İsa burayı yıkacak, 

Musa'nın bize emanet ettiği gelenekleri değiştirecek' dediğini duyduk." Mecliste oturanların 

hepsi İstefanos'a baktılar; yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
157

 

Meclis üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden çılgına döndüler. İstefanos'a karşı dişlerini 

gıcırdattılar. Fakat İstefanos'un yüreği Mukaddes Ruh'la doldu; göğe dikkatle baktı, Allah'ın 

ihtişamını ve Allah'ın sağında duran İsa'yı gördü.  "Bakın, göklerin açıldığını ve 

İnsanoğlu'nun Allah'ın sağında durmakta olduğunu görüyorum" dedi. Bunun üzerine 

kulaklarını tıkayıp öfkeyle bağırdılar; hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu şehrin dışına 

sürükleyip taşa tuttular. İstefanos'a karşı şahitlik etmiş olanlar kaftanlarını Saul adında genç 

bir adamın ayaklarının dibine bıraktılar. Onlar taşlamaya devam ederken İstefanos, "Rab İsa, 

ruhumu al!" diye yakardı. Sonra diz çöktü ve yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab! İşledikleri bu 

günahtan dolayı onları suçlu çıkarma!" Bunu söyledikten sonra hayata gözlerini kapadı.
158

 

Kıssaya geri dönersek Ģu Ģekilde devam etmektedir. 

                                                 
156 Bkz. Elçilerin ĠĢleri 6/1-7 
157 Bkz. Elçilerin ĠĢleri 6/8-15 
158 Bkz. Elçilerin ĠĢleri 7/54-60 
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Ve böylece, şüphesiz Allah‟ın vaadinin hak/tartışmasız bir gerçek olduğunu ve 

şüphesiz saatin/kıyametin kendisinde hiçbir şüphe bulunmadığını bilmeleri için onları 

buldurmuş/anlaşılır kılmış olduk. Onların (geriye bıraktığı) işlerini/dinlerini/inanç 

sistemlerini kendi aralarında (iki hizip/grup) tartışıyordu. Böylece içlerinden bazıları (ilk 

hizip) dediler ki “Onların (İsa ve öğrencilerinin) üzerine bir yapı inşa edin (ama onları 

tanrılaştırmayın/kutsallaştırmayın çünkü) Rableri onları daha iyi bilir (Bizler haklarındaki 

hükmü bilemeyiz).” Fakat inanç üzerine yapılan bu tartışmada galip gelenler dediler ki 

“Kesinlikle biz onların (işleri/dinleri/inanç sistemleri) üzerine (onları 

kutsallaştıran/tanrılaştıran) bir mescit/kilise kuracağız.”
159

 

Yukarıdaki ayette onların durumunun bir gün anlaĢılacağı, saatin yani kıyametin kesin 

bir olgu olduğunun altı çizilmekte ve daha sonra tekrar Hristiyanlığın ilk dönemindeki 

tartıĢmaya dikkat çekilmektedir. Görüldüğü üzere bu tartıĢmaya Ġsa peygamber ve 

öğrencilerin ilettiği mesajın aksine onları tanrılaĢtıran görüĢ kazanmıĢ ve ne yazık ki tevhidi 

anlayıĢın içine teslis gibi bir Ģirk unsuru ve Meryem için “Tanrı Anası” gibi söylemler 

eklenerek din kurumu yozlaĢtırılmıĢtır. Bu konuda Kur’an Ģöyle demektedir. 

Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), inananların arasını ayırmak ve daha önce 

Allah’a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir 

şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik 

etmektedir. 

 Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk gününden 

takva temeli üzerine kurulan mescit, senin bunda durmana daha uygundur. Onda, arınmayı 

içten-arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. 

Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, 

yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de 

cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. 

Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak 

sürüp-gidecektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
160

 

Kıssaya geri dönecek olursak Ģöyle devam etmektedir.  

                                                 
159 Bkz. Kehf 18/21 
160 Bkz. Tevbe 9/107-110 
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(Sonrakiler) Diyecekler ki: “Üçtüler, dördüncüleri köpekleridir.” Ve “Beştiler, 

altıncıları köpekleridir” diyecekler. (Bu dedikleri) Bilinmeyene taş atmaktır. “Yedidirler, 

sekizincileri köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim onların sayısını daha iyi bilir, onları 

pek az (kişi) dışında kimse bilemez.” (Boşuna efsaneleştirmeyin) Öyleyse onlar hakkında 

açıkta olan/netleşmiş konuları içeren bir tartışmadan başka (bir konuda) tartışma ve onlar 

hakkında bunlardan (efsaneleştiren kişilerden) hiç kimseye sorma.
161

 

Hiçbir şey için “Ben bunu yarın yapacağım” deme. Ancak Allah dilerse (diye söyle). 

Unuttuğun zaman Rabbini hatırla ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan (hakikate) daha 

yakın bir doğruluk bilincine kılavuzlar/iletir.” 

(Efsaneleştirenler Dediler ki) Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve (hatta 

bazıları) dokuz (yıl) daha kattılar. 

De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı 

(bilinmezlikleri) onundur. O, ne güzel görmekte ve işitmektedir. Onun dışında onların 

(insanların) bir velisi/dostu yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.” 

(Sen onların efsanelerini boş ver) Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. Onun 

sözlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak sığınacak (biri) bulamazsın.
162

 

Kıssanın geri kalan kısmında mitleĢtirilen, efsaneye döndürülen bu kıssa hakkında 

cahilce konuĢanlarla bir tartıĢma yapılmamasını, önemli olanın Kur’an da gerçeklerin 

anlatıldığının bilinmesidir. Bu sebeple Kur’an kendisini okuyanlara, delile dayanmayan ve 

hayatın gerçeklerine uymayan açıklamalara itibar edilmemesini, gerçeğin ancak bilim, akıl ve 

araĢtırma ile ortaya çıkacağını öğütlemektedir. 

En doğrusunu Ģüphesiz Rabbimiz bilmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Bkz. Kehf 18/22 
162 Bkz. Kehf 18/23-27 
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Modern Fizik ve Vahyin Verileri Işığında Kıyamet Kavramı 

3.1. Astrofizik açısından Evrenin Sonu 

Kıyamet kavramı insanlık tarihinde inancın ortaya çıktığı günden beri merak edilen 

gerek semavi dinlerde gerekse diğer çok tanrılı inanıĢlarda antik çağlardan beri iĢlenen bir 

kavramdır. Kıyamet “ayağa kalkma, dirilme ve Allah’ın huzurunda durma” demek olup, bu 

hadisenin baĢlangıcını teĢkil eden kozmik değiĢikliğin gerçekleĢmesi anlamına gelmektedir. 

Bu kavramı tüm arkeolojik araĢtırmalarda veya bırakılan yazılı eserlerde coğrafya fark 

etmeksizin görmek, bu kavramın insanlığın kolektif bilinç altında binlerce yıldır yaĢadığını 

göstermektedir. Burada sorulacak olan ilk soru ise bu kavramın insan zihninde oluĢmasının 

nedeni ne olabilir sorusudur? Nasılı veya ne zaman gerçekleĢeceği soruları daha sonra 

gelmektedir. Öncelikle bu bölümde bilimin insanlığın veya evrenin sonuna dair öne sürdüğü 

hipotezleri incelemeyi ve sırasıyla doğacak diğer soruları vahye dayalı bilgilerle anlamaya 

çalıĢmayı daha doğru bulmaktayız.  

Öncelikle modern bilim “son” kavramını ikiye ayırmaktadır. Bunlardan ilki 

kozmolojik son anlamında “Evren’in sonu” diğeri ise insanlığın yani “medeniyetin sonu” 

Ģeklindedir. Bugün insan oğlu biliyor ki içinde yaĢadığımız evren bir baĢlangıca sahiptir ve 

bir sona doğru ilerlemektedir. Isaac Newton’un ortaya koyduğu kütle çekim yasasına göre 

klasik dönem fizikçileri, evreni oluĢturan bütün gökcisimlerinin birbirlerine uyguladığı kütle 
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çekim etkisi ile evrenin giderek küçüleceğini ve en sonunda yok olacağını düĢünmekteydi. 

Klasik dönem de evren, deterministtik yani öngörülebilir ve hesaplanabilir bir evren 

tahayyülü ile düĢünülmekte ve bir baĢlangıcı olmadığı fikri kabul edilmekteydi. Dolayısıyla 

aydınlanma çağı filozofları ve materyalist bilim adamları açısından dinlerin öne sürdüğü 

yaratılıĢ ve ilahi tasarım fikirleri o dönemin bilimsel verilerine zıt görüldüğünden 

reddedilmekteydi. Bize göre bilimin kendi ilerleyiĢi ve metodolojisini oluĢturması açısından 

dini referanslara Ģüphe ile bakması o gün için elzemdi. ġüphe, merak, deney, gözlem, analiz 

bilimsel metodolojinin dayandığı ve üzerine inĢa edildiği temel olarak Kur’an’ın da temel 

önerisidir. Bu konuda örnek gösterilen Ġbrahim peygamber bugünkü bilimsel terminoloji de 

“düĢünce deneyi” olarak ifade edilen yöntemle evrensel gerçeklere ulaĢmıĢ ve vahiyle 

muhatap olmasına rağmen çekinmeden içindeki Ģüpheleri Allah’a sorabilmiĢtir. Bu sorular 

karĢısında Rabbimizin verdiği cevap ve öneri üzerinde düĢünülmeye değerdir. 

Böylece İbrahim‟e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için- göklerin ve yerin 

melekûtunu gösteriyorduk. 

Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." 

Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti. 

Ardından Ay‟ı doğar görünce: "Bu benim Rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: 

"Yemin olsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar 

topluluğundan olurum." 

Sonra Güneş‟i (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu benim Rabbim, bu en 

büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin 

şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım." 

"Gerçek şu ki, ben bir Hanif (toplum kabullerinden hakka dönen) olarak yüzümü 

gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."
163

 

Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. (Allah ona:) 

"İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır ancak kalbimin tatmin olması için" dedi. "Öyleyse, 

dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onların her birini bir dağın üzerine bırak, sonra da 

onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve 

hikmet sahibidir."
164

 

                                                 
163 Bkz. En'âm 6/75-79 
164 Bkz. Bakara 2/260 
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Yukarıdaki ayetler okunduğunda Ġbrahim peygamberin kendisini toplum kabullerine 

yani çoğunluğun tahakkümüne bırakmadan, rasyonel ve akla uygun olanı aramasını görmekte, 

hatta bunun için Allah’a soru sormaktan bile çekinmeden kafasındaki Ģüphenin giderilmesi 

için arayıĢta olduğu görülmektedir. Burada ilginç olan ise Allah’ın bu soruyu sorduğu için ona 

kızmayarak, tam tersine Ģüphesini gidermesi için bir çeĢit deney, gözlem ve analiz yapmasını 

önermesidir. Bu örnek, bilimsel metodolojinin Allah’ın önerdiği bir yöntem olduğunu 

anlatmaya yetmektedir. Hatta Kur’an bilimsel geliĢmenin asla son bulmayacağını da Yusuf 

suresinde Ģu ayetle ifade etmektedir. 

…Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.
165

 

Konumuza dönersek deterministtik ve sonsuz bir evren fikrini, 250 yıllık paradigmayı 

yıkan devrimsel düĢünceler Einstein ve atom altı dünyayı inceleyen “Kuantum (parçacık) 

Fiziğinden” gelmiĢtir. Einstein’ın ortaya koyduğu Genel ve Özel Ġzafiyet teorileri ile evren 

algımız tamamen değiĢmekte ve evren Einstein tarafından ortaya konulan yeni bir geometri 

anlayıĢıyla kavranmaya baĢlamıĢtır. 

Özel görecelik teorisi zamanı uzayla birleştirmiştir, fakat uzay ve zaman hala içinde 

olayların olduğu sabit bir arka plandır. Uzay-zaman içinde farklı yollardan gitmeyi 

seçebilirsiniz fakat yaptığınız hiçbir şey uzay ve zamanın arka planında değişiklik yapamaz. 

Ancak Einstein 1915 yılında genel görecelik kuramını formüle ettiğinde tüm bunlar değişti. 

Einstein kütlesel çekimin yalnızca değişmez uzay-zaman arka planı içinde çalışan bir kuvvet 

olmadığı şeklindeki devrimci fikre sahipti. Kütlesel çekim, uzay-zamanın içindeki kütle ve 

enerjinin neden olduğu bir bükülmeydi. Gülleler ve gezegenler gibi nesneler uzay-zamanda 

doğru bir çizgide hareket etmeye çalışırlar, fakat uzay zaman düz olmayıp bükülü, eğrilmiş 

olduğu için yolları bükülmüş görünür. Yeryüzü uzay-zamanda düz bir çizgide hareket etmeye 

çalışmaktadır, fakat Güneş'in kütlesinin yarattığı uzay-zamanın eğriliği onun güneş etrafında 

bir daire içinde gitmesine yol açar. Benzer şekilde. ışık düz bir çizgide ilerlemeye çalışır, 

fakat uzay-zamanın Güneş'in etrafındaki eğriliği, uzak yıldızlardan gelen ışığın. Güneş'in 

yakınından geçmesi durumunda, bükülmesine yol açar. Normal olarak, gökyüzünde Güneş'le 

hemen hemen aynı yönde olan yıldızları görmek mümkün değildir. Ancak Güneş ışığının 

büyük kısmının ay tarafından engellendiği bir güneş tutulması sırasında, bu yıldızlardan 

gelen ışık gözlemlenebilir. Einstein genel görecelik kuramını, koşulların bilimsel gözlemler 

için uygun olmadığı, I. Dünya Savaşı sırasında yarattı; fakat savaştan hemen sonra 

                                                 
165 Bkz. Yusuf 12/76 
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İngiltere'de yapılan bir araştırmada 1919 yılının güneş tutulması gözlemlendi ve genel 

görecelik kuramının kestirimleri doğrulandı: uzay-zaman düz değildir, fakat içindeki madde 

ve enerjiyle eğrilmiştir.
166

 

Genel göreliliğin tarifi ile daha önce kozmik ölçekte açıklanamayan birçok fenomen 

açıklanmıĢ hatta Einstein’ın kendisinin bile zaman zaman inanmakta zorlandığı çıkarımlara 

ulaĢılmıĢtır. Mesela bunun en ilginç örneklerinden biri “Karadelik” olarak terminolojide yer 

eden kozmik yapılardır. Ne gariptir ki yaĢadığı dönemde kendisinin ortaya koyduğu 

denklemler ile öngörülen bu yapılara inanmamıĢ fakat yıllar sonra geliĢen teknoloji ile yapılan 

gözlemlerde bu fenomenler gözlenebilmiĢtir. 

Genel görelilik denklemleri, evrenin geniĢlemekte veya büzülmekte olduğunu 

öngörmekteydi. O dönem için statik bir evren modeli kabul edildiğinden, Einstein 

denklemlerine kütle çekim etkisini dengeleyecek bir sabit ekledi ve buna “Kozmolojik Sabit” 

adını verdi. Bu sabit ile evrendeki kütle çekim etkisini dengeleyerek sonsuza kadar sürecek 

bir evren modeli öne sürdü. Einstein daha sonraki dönemde evrenin geniĢlediğinin ispatı 

üzerine denklemlere eklediği bu sabite en büyük hatam diyecektir. 1925 yılında Belçikalı bir 

bilim insanı ve aynı zamanda bir rahip olan Georges Lamaitre tarafından yayınlanan bir 

makalede genel izafiyet denklemleri kullanılarak evrenin geniĢlediği öne sürüldü. Bu öneri o 

zaman için evrenin ezeli ve ebedi olduğunu kabul eden bilim çevreleri için Ģok edici bir 

önermeydi çünkü geniĢlemekte olan bir evren modeli doğru kabul edilirse bu evrenin bir 

baĢlangıcının da olduğunu göstermekteydi. Bu öneri iki yıl sonra Edwin Hubble tarafından 

birbirinden uzaklaĢan yıldızların ıĢık tayfının kırmızıya doğru kaydığının tespiti ile 

ispatlanmıĢtır. Böylece bugün Big Bang (Büyük Patlama) adı verilen 13,8 milyar yıl önce 

evrenin tekillik adı verilen bir noktadan baĢladığını ve geniĢleyerek devam ettiğini varsayan 

kozmolojik model ortaya konulmuĢtur. GeniĢ kabul gören bu model evrenin evrimi kuramı 

olarak da adlandırılmaktadır.
167

 

1964 yılında kozmik arka plan ıĢıması adı verilen evrenin ilk dönemlerinde olması 

beklenen bir sinyalin iki Amerikalı mühendis tarafından tesadüfi keĢfi ile bu modele olan 

güven oldukça artmıĢtır. Bu buluĢ o kadar heyecan verici olmuĢtur ki bu iki mühendise 1978 

yılında Nobel fizik ödülü verilmiĢtir. 1990’lı yıllardan itibaren evrenin geniĢlemesinin 

ivmelendiği yani geniĢleme hızının arttığı da tespit edilmiĢtir. Buna sebep olan Ģeyin ise 

henüz ne olduğu tam olarak anlaĢılamayan “karanlık enerji” olduğu düĢünülmektedir. 

                                                 
166 Bkz. Hawking, Stephan, Çeviri: Nezihe Bahar, Sarmal Yayınevi “Bebek Evrenler” syf.37-38 
167 Bkz. Kolb, Edward; Michael Turner (1988). “The Early Universe”. Addison-Wesley. 
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Dolayısıyla bütün bu teorik fizik çalıĢmaları, deney ve gözlemler sonucu evrenin bir 

baĢlangıcı ve bir sonu olduğu bilim dünyasında genel kabul gören teoridir. Peki bu son nasıl 

olacaktır? Ve Kur’an da ifade edilen kıyamet kavramı ile iĢaret edilen kozmolojik bir son 

mudur?  

 Büyük Yırtılma (Big Rip): Evrenin nihai kaderi ile ilgili varsayımsal 

kozmolojik bir modeldir. Buna göre evrendeki maddeyi oluĢturan her Ģey, 

galaksi ve yıldızlardan atom ve atom altı parçacıklara kadar ve hatta uzay-

zamanın kendisi bile, parçacıklar arası mesafenin evrenin geniĢlemesi 

nedeniyle birbirleri ile etkileĢime giremeyecek kadar artmasıdır.  

 Evrenin Isıl Ölümü (Heat Death): Evrenin sıcaklık farklılıklarının artık iĢ 

yapamayacak duruma geldiği, entropinin daha fazla artamadığı bir durumdur. 

Fizik dilinde, evrenin termodinamik dengeye ulaĢtığı zamandır. 

 Büyük ÇöküĢ ve Büyük Sıçrama (Big Crunch & Big Bounce): GeniĢlemesi 

duran evrenin kütle çekim etkisiyle kendi içine çökmesi ve sonsuz bir noktada 

baĢladığı noktaya(tekillik) sıkıĢmasıdır. Bunu takip eden Big Bang’e benzer bir 

patlamayla yeniden baĢlayan döngüsel bir evren modeli sunar. 

Bize göre Kur’an da ifade edilen kıyamet kavramı kozmolojik anlamda tüm evrenin 

yok oluĢunu içeren bir kavram değildir. Ġçinde yaratıldığımız evren daha devam etmekteyken 

medeniyetimiz bu süreci yaĢayacaktır. 

Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır. O, bütün insanların 

kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebilen bir gündür. Biz onu sayılı bir 

sürenin (ecelin) dışında ertelemeyiz. (Kıyametin) Geleceği günde, O‟nun izni olmaksızın, hiç 

kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi ‟bedbaht ve mutsuz‟, (kimi de) mutlu ve 

bahtiyardır. Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp 

vermeler vardır. Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada 

süresiz kalacaklardır. Çünkü Rabbin, gerçekten dilediğini yapandır. Mutlu olanlar da artık 

onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz 

kalacaklardır. (Bu) kesintisi olmayan bir ihsandır.
168

 

Yukarıda ifade edilen ayet grubunda kıyamet sürecinde yargılamanın ardından ödül ve 

ceza döneminden bahsedilmektedir. Ödüllendirilen ve cezalandırılanların sürekli buna maruz 

kalacakları ve bu sürecin gökler ve yer sürüp gittikçe devam edeceğini söylemektedir. Gökler 

                                                 
168 Bkz. Hud 11/103-108 
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ve yer kavramı Kur’an terminolojisinde kâinat/evren demektir. Dolayısıyla insanlığın kıyamet 

süreci daha evren devam etmekteyken baĢlamakta ve onunla devam etmektedir.  

Öyleyse insanlığın yani türümüz olan Homo Sapiens‟in kurduğu medeniyetin sonu 

bize vaat edilen, beklediğimiz kıyamet süreci olabilir. Peki bu konu da bilim bize ne 

demektedir? 

Michael H. Hart tarafından 1975 yılında yazılan bir makalede daha önce fizikçi Enrico 

Fermi tarafından ortaya atılan; dünya dıĢı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek 

olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın 

yokluğu arasındaki çeliĢki konu edilmiĢtir. Buna “Fermi Paradoksu” adı verilmektedir.
169

 

Samanyolu galaksisinde tahmini 250 milyar yıldız ve gözlemlenebilir evrende 70 trilyon 

milyar yıldız bulunmaktadır. Zeki yaĢamın bu yıldızların etrafındaki gezegenlerden çok küçük 

bir kısmında bile ortaya çıktığı varsayılsa, Samanyolu galaksisinde varlığını sürdüren birçok 

medeniyet bulunması gerekmektedir. Bu medeniyetlerin herhangi birinin dünyada bulunan Ģu 

anki teknolojik seviyeye ulaĢarak bulundukları galaksiyi kolonize etmeye baĢlamaları 

durumunda, tüm galaksiyi kolonize etme süreleri 5 ila 50 milyon yıl sürmesi 

hesaplanmaktadır.
170

 13,8 milyar yıl yaĢındaki evrenimiz için bu süre kozmolojik anlamda 

oldukça kısadır. Bütün bu olasılık hesaplamaları bize dünya dıĢı zeki yaĢamın olma 

ihtimalinin olmama ihtimalinden daha fazla olduğunu ve evrende geçen zamanın herhangi bir 

zeki yaĢam formunun kuracağı medeniyetin bulunduğu galaksiyi kolonize etmeye yetecek 

zamanı fazlasıyla sağladığını gösterirken, Ģu soru akla gelmektedir. Bu zeki yaĢam formlarıyla 

neden henüz insanlık karĢılaĢmadı? 

Modern bilimin buna verdiği cevap “Büyük Filtre (Kıyamet Argümanı)” hipotezidir. 

Buna göre zeki yaĢam, doğası gereği kendi kendini yok etmektedir. Teknolojik uygarlıklar 

uzay yolculuğu teknolojisini geliĢtirmeden hemen önce veya hemen sonra kendilerini yok 

etmektedirler. Yok oluĢ sebepleri Nükleer savaĢ, salgın hastalıklar, ekolojik dengenin 

bozulması, ya da kötü yönetilen fizik deneyleri bile olabilir.
171

 Burada akla gelen ilk soru 

Ģudur, insanlık kendi büyük filtresini tarihinde geride mi bırakmıĢtır yoksa bu filtre gelecekte 

bizi beklemekte midir? 

                                                 
169 Bkz. Wesson, Paul "Cosmology, extraterrestrial intelligence, and a resolution of the Fermi-Hart 

paradox", Royal Astronomical Society, Quarterly Journal, 1992, Cilt 31. syf. 161-170 
170 Bkz. Crawford, I.A., "Where are They? Maybe we are alone in the galaxy after all", Scientific American, 

2000, syf. 38-43 
171 Bkz. Nick Bostrom. Department of Philosophy, Yale University,"Existential Risks Analyzing Human 

Extinction Scenarios and Related Hazards" ,2001 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_d%C4%B1%C5%9F%C4%B1_ya%C5%9Fam
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1990QJRAS..31..161W&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1990QJRAS..31..161W&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
http://www.cc.nctu.edu.tw/~tseng327/nctu-origin/article/sc200007a.pdf
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Bilim, kozmolojik ölçekteki düĢünce deneyleri ve olasılık hesapları ile kıyamet 

senaryosunu rasyonel gerekçeleri ile bize sunmaktadır. Zaten insanlığın geldiği bu noktada, 

ekolojik dengenin bozulması, savaĢlar ve salgınlar bizlere bu ihtimalin ne kadar kuvvetli 

olduğunu da göstermektedir. Bu tür bir bilimsel öngörüye Kur’an “Ġlme’l Yakin” demektedir. 

Hayır; eğer siz ilme‟l yakin (bilimsel bulgularla) ile görmüş olsaydınız, yemin olsun ki 

o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu, gerçekten ayne‟l yakin (kendi 

gözünüzle) göreceksiniz. Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.
172

 

Modern bilim bize medeniyetimizin yok olma olasılığını kuvvetli bir ihtimal olarak 

sunarken bu noktada durmaktadır. Çünkü bu konuda daha fazla delil ve bulgu yoktur. Bu 

noktada kutsal metinlerle paralel giden modern bilimsel anlayıĢa destek dini belgelerden 

gelmektedir.  

Kur’an iki konu da insanlığın herhangi bir Ģüphe taĢımamasını bildirir. Biri Kur’an’ın 

bildirdiği haberler ve uyarılar, diğeri ise Kıyamet olarak adlandırılan süreçtir. 

Bu, kendisinde şüphe olmayan, sakınanlar için yol gösterici olan bir Kitap‟tır.
173

 

Gerçekten o (Kur‟an), kafirler/gerçeği gizleyenler için bir hasrettir/pişmanlıktır. Ve 

şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku‟l-yakîn).
174

 

"Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen 

toplayacaksın. Doğrusu Allah, vadinden cayıp-dönmez."
175

 

Allah; O‟ndan başka İlah yoktur. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde 

sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah‟tan daha doğru sözlü kimdir?
176

 

Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur. Gerçekten 

Allah kabirlerde olanları diriltecektir.
177

 

De ki: "Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiçbir kuşku 

olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getirip-toplayacaktır. Ancak insanların çoğu 

bilmezler."
178

 

                                                 
172 Bkz. Tekasür 102/5-8 
173 Bkz. Bakara 2/2 
174 Bkz. Hakka 69/50-51 
175 Bkz. Âl-i Ġmrân 3/9 
176 Bkz. Nisa 4/87 
177 Bkz. Hac 22/7 
178 Bkz. Casiye 45/26 
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O halde Kur’an’da kıyamet süreci ve sonrası için yapılan anlatımlarda insanlığa hangi 

bilgiler verilmektedir. Ne zaman, nasıl ve hangi belirtiler ile geleceği gibi soruların cevapları 

var mıdır? 

Saatin (kıyametin) ne zaman demir atacağını (gerçekleşeceğini) sorarlar. De ki: 

"Onun ilmi yalnızca Rabbimin Katındadır. Onun süresini O’ndan başkası açıklayamaz. O, 

göklere de ve yere de ağırlaşmıştır. O, size apansız bir gelişten başkası değildir." Sanki sen, 

ondan tümüyle haberdarmışsın gibi sana sorarlar. De ki: "Onun ilmi yalnızca Allah’ın 

Katındadır. Ancak insanların çoğu bilmezler."
179

 

"O ne zaman demir atacak?" diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar. Onun bilgisi 

sende ne arar? Ona ilişkin ilim, Rabbine aittir.
180

 

İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar; de ki: "Onun bilgisi yalnızca Allah’ın 

katındadır." Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da olabilir.
181

 

Görüldüğü üzere Kıyamet’in zamanı ile ilgili hiçbir bilgi insanlığa, peygamberlere 

dahi verilmemiĢtir. Hatta onun aniden, belirtisiz, günümüzün söylemiyle alametleri 

olmaksızın insanlığa geleceğini ve bu iĢin ilminin Allah katında olduğu ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla Kur’an, kıyamet ve bilim arasında bir iliĢki kurmakta ve bugün insanlara kıyamet 

alametleri olarak adlandırılan birtakım anlatıları etkisiz kılmaktadır.  

Ne zaman ve alameti olup olmadığı sorularının cevabını aldıktan sonra nasıl olacak 

sorusunun cevabına dönersek, Kur’an kıyamet ve sonrası olacaklar için geniĢ bir bilgi 

vermiĢtir. 

Öncelikle Kur’an es-saat kavramı ile ifade ettiği kıyameti üçe ayırmaktadır. 

 KiĢinin kıyameti: Ġnsan öldüğü an onun için saat yani kıyamet gelmiĢ demektir. 

De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer size Allah‟ın azabı gelirse ya da saat gelip 

çatarsa, Allah‟tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer doğru sözlüler iseniz 

(çağırın bakalım.)"
182

 

Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun 

üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı 

                                                 
179 Bkz. A'raf 7 /187 
180 Bkz. Naziat 79/42-43-44 
181 Bkz. Ahzab 33/63 
182 Bkz. Enam 6/40 
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konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat 

ertelenebilirler ne de öne alınabilirler.
183

 

 Bir toplumun kıyameti: Her toplum için de bir süre belirlenmiĢtir. Toplumlarda 

insanlar gibi doğar, yaĢar ve ölürler. 

Her toplum için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne bir saat 

ertelenebilirler ne de öne alınabilirler.
184

 

De ki: "Allah‟ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarardan (hiçbir 

şeye) malik değilim. Her toplumun bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince, 

artık ne bir saat ertelenebilirler ne öne alınabilirler.
185

 

 Medeniyetimizin yok olacağı kozmolojik kıyamet. 

Kozmolojik kıyamet ile ilgili sürecin uzaydaki bir fenomen ile iliĢkili olduğu Ģöyle 

bildirilmiĢtir. 

Gökte rızkınız vardır ve size vaat edilen de.
186

 

Bu ayete göre yaĢamın kaynağı uzaydan gelmektedir. Gerçekten de bu böyledir çünkü 

açık bir ekosistem olan dünyanın ekolojik varlığı ancak güneĢten gelen enerji ile varlığını 

sürdürebilir. Karbon bazlı organizmaların varlıklarını devam ettirebilmesi için bu enerji 

elzemdir. Ayette ilginç bir baĢka nokta ise vaat edilen Ģeyin, yani kıyamet sürecinin de uzay 

ile bir ilgisi bulunmaktadır. Bu anlamda çıkarabileceğimiz ilk sonuç kıyamet süreci evrende 

var olan bir Ģey ile ilgilidir. Bu bir meteor, güneĢ patlaması veya baĢka bir Ģey de olabilir. Biz 

sırayla ihtimaller serisini teke doğru indirmeye çalıĢacağız. 

A'raf 187. Ayet yine bu konuda ilginç bir veri sunmaktadır.  

Saatin (kıyametin) ne zaman demir atacağını (gerçekleşeceğini) sorarlar. De ki: 

"Onun ilmi yalnızca Rabbimin Katındadır. Onun süresini O‟ndan başkası açıklayamaz. O, 

göklere de ve yere de ağırlaşmıştır. O, size apansız bir gelişten başkası değildir." Sanki sen, 

ondan tümüyle haberdarmışsın gibi sana sorarlar. De ki: "Onun ilmi yalnızca Allah‟ın 

Katındadır. Ancak insanların çoğu bilmezler." 

Daha önce de belirttiğimiz gibi gökler ve yer kalıbı bugünkü terminolojiyle uzay-

zaman anlamına gelmektedir. Kıyamet ile ilgili sürecin uzay-zaman üzerine etkisi ayette 

                                                 
183 Bkz. Nahl 16/61 
184 Bkz. A'raf 7 /34 
185 Bkz. Yunus 10/49 
186 Bkz. Zariyat 51/22 
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anlatılmaktadır. Genel izafiyeti anlatırken belirttiğimiz gibi, uzay-zaman evrendeki madde ve 

enerjiden etkilenerek bükülebilmekte ve kütle çekim etkisi bu geometrik özellikten meydana 

gelmektedir.  Uzay-zaman örtüsü üzerindeki herhangi bir kütle tıpkı bir çarĢafın üstündeki 

gülle gibi onu bükmekte ve ona eğrisel bir geometri kazandırmaktadır. OluĢan bu eğimde 

uzaydaki cisimlerin birbirlerinin üzerine doğru düĢmelerini engelleyen Ģey cisimlerin mevcut 

hızları, yani açısal momentumlarıdır. Bükülen uzayda, zaman göreli olarak yavaĢlamaktadır. 

Yani denilebilir ki zaman, uzayı bükebilen iki etkinin, hızın ve kütle çekimin bir 

fonksiyonudur. 1905 yılında gerçekleĢtirdiği ünlü çalıĢması Özel Görelilik makalesinden 

çıkan sonuçlar ile Einstein Ģöyle bir tahminde bulunmuĢtur; iki saat bir araya getirildiğinde ve 

birlikte senkronize edildiğinde ve daha sonra saatlerden biri diğerinden uzaklaĢtırılıp geri 

getirildiğinde, hareket ettirilen saat, senkronize edildiğinden beri sabit yerinde tutulan saatten 

daha geri kalacaktır. Yani zaman yüksek hızda hareket eden saat için daha yavaĢ akmıĢtır.
187

  

Benzer etkiye kütle çekim de sebep olmaktadır. Buna göre daha büyük kütleye sahip varlıklar, 

uzay-zamanı daha çok bükeceklerinden dolayı, zaman bulundukları bölgede genleĢir, yani 

daha yavaĢ akar. Kur’an zamanın izafiyeti (gözlemciye göre göreli olması) kavramını Ģu 

ifadelerle iĢaret eder. 

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, vadine kesin olarak 

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

olduklarınızdan bin yıl gibidir.
188

 

Melekler ve Ruh, ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.
189

 

Benzer bir ifade Ġncil’de Ģu Ģekilde geçmektedir. 

Bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün, bin yıl ve bin yıl, bir gün gibidir.
190

  

 

                                                 
187 Bkz.  Einstein, Albert. Annalen der Physik. "On the Electrodynamics of Moving Bodies".  1905, 17 (10). 

s. 891. 
188 Bkz. Hac 22/47 
189 Bkz. Mearic 70/4 
190 Bkz. Yeni Ahit, II Petrus 3/8 

http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/
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Cisimlerin uzay-zamana olan etkisi 

Buna göre kütle arttıkça veya belirli bir kütlenin hacmi azaldıkça uzay-zaman’daki 

eğrilik artmaktadır.  

 

 

Güneş-Nötron Yıldızları ve Karadeliklerin Uzay-Zamana Etkisi 
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Yukarıdaki Ģekiller incelendiğinde ayetin “gökler ve yere ağırlaĢtı” ifadesi daha kolay 

anlaĢılmaktadır. Öyleyse kıyamet ile ilgili sürecin kütle çekim ile bir iliĢkisi olduğu 

düĢünülebilir.  

Bir baĢka ayette ise Kur’an, kendisinin özellikle altını çizdiği bir olguya iĢaret 

etmektedir. 

Hayır, yıldızların düştüğü yere yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten 

büyük bir yemindir. Elbette bu, bir Kur‟an-ı Kerim‟dir. Saklanmış-korunmuş bir 

Kitap’tadır. Ona ancak temizler dokunur/kavrar. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
191

 

Kur’an da ifade edilen yeminlere “Kasem” adı verilmektedir. Üzerine yemin edilen 

Ģey, kasemin cevap cümlesinin yani yeminin ortaya koyduğu iddianın delili olarak öne 

sürülür. Burada iddia Kur’an’ın korunmuĢ bir kitaptan, ilahi bir bilgi kaynağından gelmesidir. 

Bilginin korunumuna dikkat çeken bu iddia modern fiziğinde üzerinde düĢündüğü ve 

teorilerini üzerine oturttuğu temeldir. Bunun delili istenirse yıldızların düĢtüğü, sonlandığı 

yere bakılması söylenmektedir. Ayrıca bu olgunun, yani yıldızların son bulduğu durumun altı 

çizilmekte, büyüklüğü ve önemi vurgulanmaktadır. Bir yıldızın kütle çekimsel çöküĢü hayat 

döngüsünün sonunda gerçekleĢir ve bu yıldıza ölmüĢ yıldız da denilebilir. Yıldızda bulunan 

tüm enerji tükendiğinde yıldız kendi kütle çekiminin etkisine girer. Kendi içine doğru 

çökmeye baĢlayan bir yıldızın geriye bıraktığı duruma sıkıĢık yıldız veya yıldızsal kalıntı adı 

verilir. Bu kalıntılar üç çeĢit de olabilir, 

 Beyaz cüceler; dejenere elektron basıncı ile dengelenir. Mesela bir yıldız olan 

güneĢimizi bekleyen son da budur. 

 Nötron yıldızları; kütle çekim, dejenere nötron basıncı ve güçlü kuvvetlerin 

aracılık ettiği kısa-menzilli itmeler yani nötron-nötron etkileĢimleri ile 

dengelenir. 

 Kara Delikler; merkezlerindeki fiziksel durum hakkında henüz bir bilgiye 

sahip olmadığımız, gizemini koruyan yapılardır. 

Burada ayetin ifade ettiği bilginin korunumu ile ilişkili olabilecek yıldız 

kalıntıları ancak kara deliklerdir.  

Kara delikler denince akla ilk gelen kiĢi elbette Stephan Hawking’dir. 

                                                 
191 Bkz. Vakı'a 56/75-80 

https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_star
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Bu yüzyılın ilk otuz yılında insanın fizik ve gerçekliğin kendisine ilişkin görüşünü köklü 

olarak değiştiren üç teori ortaya çıktı. Fizikçiler hala bu teorilerin sonuçlarını keşfetmeye ve 

onları birbirlerine uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu üç teori özel görecelik teorisi (1905), 

genel görecelik teorisi (1915) ve kuantum mekaniği teorisidir (1926 yılı civarı). Birinci teori 

büyük ölçüde Albert Einstein'ın işiydi, ikinci teori tam olarak onun işiydi ve üçüncünün 

gelişiminde büyük rol oynadı. Yine de Einstein şans ve belirsizlik unsuru nedeniyle kuantum 

mekaniğini hiçbir zaman kabul etmedi. Onun hisleri sık sık aktarılan sözleri "Tanrı zar 

atmaz" ile özetlenmiştir. 

Ancak fizikçilerin çoğu özel görecelik ve kuantum mekaniğini kolayca kabul ettiler, 

çünkü bu teoriler doğrudan gözlemlenebilen etkileri tanımlıyorlardı. Diğer taraftan genel 

görecelik matematiksel olarak fazla karmaşık göründüğü, laboratuvarda test edilemediği ve 

kuantum mekaniği ile uyumlu görünmeyen tamamen klasik bir teori olduğu için geniş ölçüde 

ihmal edildi. Böylece genel görecelik kuramı yaklaşık elli yıl gölgede kaldı. 1960'ların 

başlarında başlayan astronomik gözlemlerin büyük boyutu genel görecelik teorisine karşı 

ilginin canlanışını getirdi; çünkü keşfedilmekte olan kuasarlar, pulsarlar ve yoğun x-ışını 

kaynakları gibi yeni fenomenlerin birçoğunun çok güçlü kütlesel çekim alanlarının, yalnızca 

genel görecelik kuramıyla tanımlanabilen alanların varlığını gösterdiği anlaşılıyordu. 

Kuasarlar, spektrumlarının kırmızılaşmasının gösterdiği kadar uzak-salar, tüm galaksilerden 

defalarca daha parlak olan yıldız benzeri nesnelerdir; pulsarlar son derece yoğun nötron 

yıldızları olduğuna inanılan süpernova patlamalarının hızla parlayıp sönen kalıntılarıdır; 

yoğun x-ışını kaynaklan uzay araçlarında taşınan araçlarla ortaya çıkarılmışlardır, bunlar da 

nötron yıldızlan olabilirler veya daha da yüksek yoğunluklu varsayımsal nesneler, yani kara 

delikler olabilirler. 

Genel göreceliği bu yeni keşfedilen veya varsayımsal nesnelere uygulamaya çalışan 

fizikçilerin karşılaştığı sorunlardan biri onu kuantum mekaniği ile uyumlu kılmaktı. Geçen 

birkaç yıl içinde, çok geçmeden tam olarak tutarlı, makroskopik nesnelerin genel göreceliği 

ile uyuşan ve diğer kuantum alan teorilerine uzun süre sıkıntı veren matematiksel 

sonsuzlukları olmayacağı umulan bir kuantum kütlesel çekim teorisi bulacağımız umudunu 

yükselten gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin son zamanlarda keşfedilen, kara delikler ile 

termodinamiğin yasaları arasında dikkate değer bir bağ kuran kara deliklerle bağlantılı bazı 

kuantum etkileriyle ilgisi vardır. Bir kara deliğin nasıl yaratılabileceğini kısaca anlatayım. 

Güneş'in kütlesinin on katı kadar kütlesi olan bir yıldız düşünün. Yaklaşık bir milyar yıllık 

yaşam süresinin çoğunda yıldız oksijeni helyuma dönüştürerek merkezinde ısı üretecektir. 



97 

 

Açığa çıkan enerji Güneş'in yarıçapının yaklaşık beş katı kadar yarıçapı olan bir nesneye yol 

açarak yıldızı kendi kütlesel çekimine karşı desteklemeye yeterli basınç yaratacaktır. Bu tür 

bir yıldızın yüzeyinden kaçış hızı yaklaşık olarak saniyede 1000 kilometre olur. Yani yıldızın 

yüzeyinden saniyede 1000 kilometreden az bir hızla yukarıya doğru dik olarak ateşlenen bir 

nesne yıldızın kütlesel çekim alanı tarafından geri çekilir ve yüzeye döner, bundan büyük bir 

hızla yola çıkan bir nesne ise sonsuzluğa kaçacaktır. 

Yıldız nükleer yakıtını bitirdiğinde dışa doğru basıncı koruyacak hiçbir şey olmaz ve 

yıldız kendi kütlesel çekimi nedeniyle çökmeye başlar. Yıldız büzüldükçe yüzeydeki kütlesel 

çekim alanı güçlenir ve kaçıp kurtulma hızı artar. Yarıçap otuz kilometrenin altına inene 

kadar kaçıp kurtulma hızı saniyede 300.000 kilometreye, ışığın hızına kadar artmış olur. O 

zamandan sonra yıldızdan yayılan herhangi bir ışık sonsuzluğa kaçamaz, kütlesel çekim alanı 

tarafından çekilir. Özel görecelik teorisine göre hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez, bu yüzden 

eğer ışık kaçıp kurtulamazsa başka hiçbir şey kaçıp kurtulamaz. Sonuç bir kara delik olur: 

kendisinden sonsuzluğa kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir uzay-zaman bölgesi. Kara 

deliğin sınırına olay ufku denir.
192

 

Kara deliklerin bilgi ile ilginç bir bağlantısı bulunmaktadır. ġöyle ki kara deliklerin 

oluĢum aĢamasında yıldızı oluĢturan tüm maddenin karadeliğin merkezindeki tekillikte en 

küçük yapıtaĢlarına kadar parçalanıp sıkıĢması kuantum(parçacık) fiziğinin en temel 

kanunlarından birini “Baryonların Korunumu kanununu” iĢlevsiz bırakmaktadır. Bir kara 

delik kütlesel çekim çökmesiyle yaratıldığında yalnızca kütle, açısal momentum ve elektrik 

yükü özellikleriyle tanımlanan durağan bir duruma geçer. Karadelik bu özellikler dıĢında 

çökmüĢ olan nesnenin baĢka bir ayrıntısını taĢımaz.  Bekenstein tarafından ortaya konulan bu 

sonuç “Bir karadeliğin saçı yoktur” teoremi olarak bilinir.
193

 

Saçı yok teoremi kütlesel çekimsel bir çökmede çok miktarda bilgi kaybı olduğu 

anlamına gelir. Örneğin en son kara delik durumu çöken nesnenin madde veya anti maddeden 

oluşmuş olmasından ve küresel veya yüksek derecede düzensiz şekilli olmasından bağımsızdır. 

Bir başka deyişle belli bir kütlede, açısal momentte ve elektrik yükteki bir kara delik 

maddenin çok sayıda farklı düzenlenişlerinin herhangi birinin çöküşüyle oluşmuş olabilir. 
194

 

                                                 
192 Bkz. Hawking, Stephan. Çeviri: Nezihe Bahar, Sarmal Yayınevi “Bebek Evrenler” syf.51-52 
193 Bkz. Bekenstein, Jacob D. Çeviri: Cem Oran, Ginko Bilim, “Kütle Çekim Kara Delikler ve Bilgi 

Üzerine”,2019, syf.28-29  
194 Bkz. Hawking, Stephan. Çeviri: Nezihe Bahar, Sarmal Yayınevi “Bebek Evrenler” syf.53 
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Bu özellik kara delikleri evrensel yapmaktadır. Uzayın neresinde olursa olsun bütün 

karadelikler sadece bu üç özelliği ile tanımlanabilir; kütlesi, açısal momentumu 

(Spin/dönmesi) ve elektrik yükü. Bu üç özelliği aynı olan iki kara deliği birbirinden ayırt 

etmek imkansızdır. Peki karadelikler oluĢurken onca bilgi nereye gitmektedir? Ya da herhangi 

bir kara deliğin içine düĢen bir cismin kuantum bilgisi nereye kaybolmaktadır. Kuantum 

bilgisini kısaca bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, kömür de elmas da karbon 

atomlarından oluĢmuĢ yapılardır, fakat aralarındaki tek fark bu atomların diziliĢ Ģeklidir. ĠĢte 

bu diziliĢ Ģeklinin içerdiği bilgiye cismin kuantum bilgisi denmektedir. Kara deliklerin içine 

düĢen bir elmas veya kömür parçası merkezdeki tekilliğe sıkıĢacaktır. Fakat her ikisinin de 

kuantum bilgisi ne olmaktadır? Kuantum fiziğinin temeli, bilginin korunumu yasasıdır. Bu 

bilgi ortadan kalkarsa fizik adına ne biliyorsak, baĢtan yazmamız gerekebilir. Bu düĢünce 

deneyini ortaya atan Hawking, kara deliklerin bilgiyi ne yaptığını sorgulamıĢtır. Bu sorunun 

cevabı Leonard Suskind’den daha sonra gelecektir. Onun açıklamasına “Holografi Ġlkesi” 

denilmektedir. Bu ilkeye göre, kara deliğe düĢen her cismin kuantum verileri aslında kara 

deliğin olay ufku denilen yerinde kalıp, burada korunmaktadır. Böylece, cisimlerin üç boyutlu 

hallerinin verileri, olay ufkunda kodlanmıĢtır. Bu da bir nevi holograma benzemektedir. 

Gerard’t Hooft, Leonard Susskind ve Charles Thorn tarafından geliĢtirilmiĢ bu kuram, daha 

sonra baĢta sıcak bakmayan Hawking tarafından da kabul edilmiĢtir. 

Bilgiyi ölçebilmek için ise klasik termodinamikte kullanılan entropi kavramına 

başvuruluyor. Entropi bir sistemin düzensizliğinin bir ölçüsüdür ve termodinamiğin ikinci 

yasasına göre, fiziksel sistemlerde, süreçler sonucunda, dış müdahale olmaksızın, entropi 

hiçbir zaman azalmaz. Termodinamikteki entropiyi bilgi için uyarlarsak, bilginin entropisini, 

kodlandığı "bit sayısı" ile ifade ederiz. Buradan hareketle, belirli bir yarı çapa ve yüzey 

alanına sahip kara delikler içine sığdırabileceğimiz bilgi sayısını hesapladığımızda bunun 

kara deliğin hacmi ile değil, yüzey alanıyla orantılı olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Yani kara 

deliğe bir madde (dolayısıyla bilgi) eklediğimizde, eklediğimiz bilgiler sanki hacminin 

içinde yer tutmuyor, kara deliğin yüzeyinde kodlanıyor.
195

 

Daha sonra bu kuram evren için genelleĢtirilmiĢ, evrenin de bilgiyi kara delikler gibi 

koruyabileceği fikri ortaya atılmıĢtır. 

Raphael Bousso evreni içi dışına çıkmış bir karadeliğe benzetmektedir ve evrendeki 

tüm geliş-gidişlerin (yaşananların, olan her şeyin) bilgisinin evrenin ilk oluşumu aşamasında 

                                                 
195 Bkz. Evrimağacı.org/holografik-evren-nedir-hologram-evren-modelinde-bilgi-korunabilir-mi 
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evrenin dış katmanındaki iki boyutlu yüzeyde kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Tüm bu 

bulgular uzay-zamanın biçiminin gerçekliğin temel bir öğesi değil de ikincil bir ayrıntısı 

olduğunu göstermektedir. İşin ilginç yanı, „holografik evren‟ tanımlamasını daha önce 

çoğunlukla mistik düşünce sahibi fizikçiler kullanırlarken son zamanlarda ateist fizikçilerin 

de elde edilen veriler ışığında bu tanımlamayı kabul ettikleri ve konu üzerine ciddiyetle 

eğildikleri dikkat çekmektedir. Sonuç olarak bu veriler sayesinde yaşadığımız her şeyin 

aslında bir illüzyon olabileceği ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımızı sandığımız gerçekliğin 

aslında yanılsama olduğu ve tüm bunların bilgisinin kayıtlı olduğu başka bir yer hatta daha 

gerçek bir yer olduğunu bilim gösterme aşamasına yaklaşmıştır. Einstein‟ın öğrencisi, fizikçi 

David Bohm, Geradt‟Hooft ve Leonard Susskind‟in çalışmalarından önce, gördüğümüz her 

şeyin bir illüzyon olduğunu, yaşadıklarımızın üçboyutlu sinemadan ibaret olduğunu, evrenin 

bir hologram olduğunu ilk anlatanlar içindedir. Ona göre bizim realite dediğimiz şey, her 

şeyin altında yatan bir düzenin, ikinci kademedeki ortaya çıkış şeklinden başka bir şey 

değildir. Bohm maddenin ve hareketin illüzyon olduğunu söylemektedir ve bu yanılsamayı 

„‟holohareket‟‟ olarak tanımlamaktadır. Ancak bu fikirler doksanlı yıllardan önce fizikçiler 

tarafından pek de ciddiye alınmamıştır. Hatta bu bilim insanları fiziğe metafizik katmakla 

suçlanmışlardır. Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren özellikle karadeliklerden elde 

edilen bilgiler ister istemez tüm fizikçileri konuyu ciddiye almak mecburiyetinde 

bırakmıştır.
196

 

Kur’an bilginin saklandığı bu iki boyutlu yüzeye “Levh-i Mahfuz” yani korunmuĢ 

levha demektedir. 

 Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur‟an‟dan ne okursan oku ve (ey 

insanlar) hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde 

ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir 

şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır.
197

 

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah‟a ait olmasın. Her birinin duracakları 

yeri de emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitaptadır.
198

 

Mûsâ şöyle dedi: “Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim 

yanılmaz ve unutmaz.”
199

 

                                                 
196 Bkz. ġeker, M. Emin, Kelam AraĢtırmaları Dergisi, “LEVH-İ MAHFUZ ve HOLOGRAFİK EVREN” 12:1, syf.347-348 
197 Bkz. Yunus 10/61 
198 Bkz. Hud Suresi 11/6 
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Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz 

bunların hepsi bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah‟a göre çok kolaydır.
200

 

Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini 

yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta bir bir kaydetmişizdir.
201

 

 Hayır; o (Kitap), ‟şerefli-üstün‟ olan bir Kur‟an‟dır; Levh-i Mahfuz’dadır.
202

 

 Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) 

saklayıp-koruyan bir kitap vardır.
203

 

Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O’nun Katındadır.
204

 

 Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça/anadilinizde bir Kur‟an 

kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan Ana Kitaptadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet 

doludur.
205

 

Evrende hiçbir bilginin kaybolmayacağını hem modern bilim hem de Kur’an 

ifade etmekte ve her ikisinin de bilginin kaybolmadan saklanacağı yer için önerisi 

benzerlik taşımaktadır. 
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          Holografik ilkeye göre gerçeklik iki boyutlu bir levha üzerine kodlanmış bilgiden ibaret olabilir 

 

Kara deliklerin bilgi ile olan bağıntısını anladıktan sonra, onların kutsal kitaplarda 

anlatılan kıyamet ve sonrası süreçler ile benzerlikleri var mıdır sorusu incelemeye değerdir. 

Kara delikler ile ilgili bildiğimiz Ģeyleri sırayla düĢünüp, benzer anlatımları Kur’an da 

arayabiliriz.  

 Kara deliklerin saçsızlığı teoremini hatırlayalım, evrendeki tüm karadelikler birbirinin 

ikizi idi, onları ayıran sadece üç özellik bulunmaktaydı, kütleleri, açısal momentumları ve 

elektrik yükleri. 

 O gün (kıyamet günü), yalanlayanların vay haline. Kendisini yalanladığınız (azap)a 

gidin. Üç şubeli/dallı bir gölgeye gidin. Ne gölge altında barındırır, ne (yakıcı) alevden 

korur.
206

 

 

Ayette kıyamet günü insanlığı bekleyen Ģeyin üç Ģubeli bir gölge olduğu ifade 

edilmektedir. ġube kelimesi Hucurat suresi 13. Ayette de geçmekte ve orada milletler, 

insanlığın Ģubeleri anlamında kullanılmaktadır. Ġnsanları Ģubelere ayıran Ģey her milletin 

kendine has kültürü, dili, rengi ve diğer nitelikleridir. Bu ayette de azap için girilecek olan 

Ģeyin iki niteliği öne çıkmaktadır, birincisi gölge ifadesi diğeri ise onun üç belirleyici özelliği 
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olmasıdır. Bu iki özellik kara deliklerin de temel nitelikleridir. Ġçine giren ıĢığın bile bir daha 

çıkamadığı bu yapılar, ıĢığı yansıtmadıklarından ötürü kara delik olarak tanımlanmıĢtır çünkü 

onları göremezsiniz. Tıpkı bir gölge gibidirler ve onları tanımlayacak olan üç özelliklerinden 

baĢka bir nitelikleri de bulunmamaktadır. 

 

 Ayrıca kara delikler, sınırlı varlıklar değildir, içine düĢen her cismi tekillerinde 

sıkıĢtırırken, varlığın bilgisini olay ufku denilen yüzeyine kodlar. Kodlanan her bilgi için 

yüzey alanı geniĢleyerek yeni gelen bilgiye yer açar. Bu anlamda evrenin doyumsuz 

fenomenleridir.  

 

O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası var mı?" 

diyecek.
207

 

 

Cehennemin asla doldurulamayacağını ifade eden ayete evren de en uygun yapılar 

yine kara deliklerdir.  

Genel izafiyet denklemlerinden çıkan bir baĢka sonuçta “Ak deliklerdir”. Kara delikler 

içerisine giren bir cismin hatta ıĢığın bile bir daha çıkamadığı yapılarken, Ak delikler bunun 

tam zıttı içerisine hiçbir Ģeyin giremeyeceği yapılardır. Henüz evrende görülemeyen bu 

yapılar tamamen teorik fiziğin yani genel izafiyetin matematiksel olarak öngördüğü 

varlıklardır. Daha önce kara deliklerin de böyle öngörüldüğü ve uzun yıllar Ģüphe ile 

bakılmasına rağmen evrende gözlendiğini düĢünürsek ak deliklerin de var olabileceği akla 

yatkın gelmektedir. Hatta evrenin baĢlangıcını sağlayan Büyük Patlama’nın da bir Ak delik 

olabileceği ihtimaller dahilindedir. 

Nathan Rosen ve Albert Einstein’ın beraber öne sürdüğü kara delik-ak delik 

birliktelikleri “Einstein-Rosen Köprüsü veya Solucan Delikleri” olarak adlandırılır. 

Solucan delikleri ilk olarak 1916 yılında Ludwig Flamm tarafından ileri sürülmüĢtür. 

Flamm, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi denklemlerini elden geçirirken, ak delik adını 

verdiği, kara deliklerin tam tersi özellikteki bir gök cisminin teorik olarak mümkün 

olabileceğini fark etmiĢtir. Bir ak delik ile bir kara delik arasında bir köprü kurulabileceğini 

düĢünmüĢtür. 

Solucan deliği, (diğer adıyla Einstein-Rosen köprüsü ya da Einstein–Rosen solucan 

deliği) uzay zamandaki farklı noktaları birbirine bağlayan spekülatif bir yapıdır. 1935 yılında 

                                                 
207 Bkz. Kaf 50/30 
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Albert Einstein ve Nathan Rosen, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzay-zaman içerisinde 

köprülerin var olduğu önermesinde bulunmuĢlardır. Buna göre bu köprüler mevcut evren 

içinde farkı yerleri birbirine bağlayabiliyorken, baĢka evrenlere de bir geçiĢ kapısı olabilirler.  

Bu anlamda mevcut evrenimiz ile baĢka bir evreni (kutsal kitapların cennet-cehennem 

tasvirlerini) teorik düzeyde de olsa bağlayabilme ihtimali üzerinde düĢünmeye değerdir.  

 Şüphesiz, size vaat edilen gerçekleşecektir. Yıldızlar ‟örtülüp (ışıkları) silindiği‟ 

zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman
208

  

Şüphesiz o hüküm (ayırma) günü, belirlenmiş bir vakittir. Sur ‟a üfürüleceği gün, artık 

siz dalga dalga geleceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, 

artık bir serap oluvermiştir.
209

 

Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya 

başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, bizim üzerimizde bir vaattir. 

Elbette, biz yapıcılarız.
210

 

Ayetlere göre kıyamet uzay-zamandaki olağan üstü değiĢiklikler getirecektir. Özellikle 

Enbiya 104.ayet kıyametin bir son olmayıp, yeni bir baĢlangıç olduğunu ifade etmekte ve 

evrenin ilk var oluĢuna yani “Big Bang-Büyük Patlamaya” iĢaret etmektedir. Peki eğer 

kıyamet süreci bizlere, bir kara delik ve onun baĢka bir evren veya evrenlere açılan bir ak 

delik arasındaki köprüyü çağrıĢtırıyorsa, Kur’an da bunu anımsatan ifadelerin olması 

gerekmektedir. Önce bilimin bize anlattığını anlayıp, kutsal metinlere öyle bakalım. 

Dünyamız herhangi bir sebepten bir kara delikte yok olursa biliyoruz ki, hiçbir bilgi 

kaybolmadan bu kara deliğin olay ufkunda kaydolacaktır. Ve dünyamız dönen bir gökyüzü 

cismi olduğundan, açısal momentumunu da kara deliğe ekleyecektir. Dolayısıyla bizim 

bakacağımız Ģey kara delik türlerinden birisi olan “Kerr kara deliğidir”. 

Kerr kara delikleri 1963 yılında matematikçi Roy Kerr tarafından genel izafiyet 

denklemleri kullanılarak tarif edilen kara deliklerdir. Kendi ekseni etrafında dönen bu kara 

delikler, durağan kara delikleri tarif eden Schwarzschild kara deliklerinden farklıdır.  

Dönen her şey gibi Kerr karadelikleri de eksenleri etrafında dönmekte, ekvatoral 

düzlemde şişkin, eksenel düzlemde ise basık bir görüntüdedir. Kerr kara deliklerinin içi, 

durağan kara deliklere göre çok daha karmaşıktır çünkü evrenden kendisini ayıran olay 
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ufkunun iç kısmında tekilliğini de çevreleyen bir başka olay ufku bulunmaktadır. Yani iç içe 

geçmiş iki küre gibi düşünülebilir. Ayrıca Kerr kara deliklerin tekilliği bir nokta değil, dönme 

etkisinden ötürü ekvatoral düzlemde iki-boyutlu bir halkaya dönüşmektedir. Böylece kara 

delikler için ifade edilen tekillik (singularity) kavramı bu tür kara delikler için halka tekilliği 

(ringularity) şeklinde ifade edilir. Halka tekilliğine yaklaşılmadığı sürece bu tür bir kara delik 

içinde hareket edilebilir.
211

 

 

 

Dönen bir kara deliğin yapısı 

 

Roger Penrose tarafından geliĢtirilen, kara deliğe yaklaĢan bir cismin akıbetinin nasıl 

olacağını görmenizi sağlayan matematiksel yapılara Penrose diyagramları denilir. Bir Kerr 

kara deliği için Penrose diyagramı Ģu Ģekildedir. 
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Kerr Karadeliği için Penrose Diyagramı  

 

Mevcut bulunduğumuz evrenden hareket eden ve bu dönen kara deliğin içindeki 

gözlemci için yolculuğa baĢladığı ilk evrene geri dönüĢ imkânı artık yoktur. Önünde ancak 

gidebileceği paralel evrenler veya kara deliğin halka tekilliği bulunmaktadır. Paralel evrenler 

yukarıdaki diyagramda 3 adet olmakla birlikte sonsuz sayıda da olabilir. B yolunu takip eden 

gözlemci bir ak delik üzerinden yeni bir evrene çıkmaktayken, A yolunu takip eden gözlemci 

ise halka tekilliğinde sıkıĢmaktadır. Tekilliğin ötesinde ne olduğu bugünkü modern fizik için 

belirsizdir. Görelilikte kütle uzayı bükmektedir. Bükülen uzayda iki nokta arasındaki en kısa 

çizgi bir eğridir. Öyle ki kara delik benzeri bir yerçekimi alanında serbest düĢüĢte olan 

nesnelerin izlediği yola jeodezik denilir. B jeodeziğini takip eden bir gözlemci yeni bir evrene 

ulaĢırken, A jeodeziğini takip eden ise halka tekilliğine ulaĢmaktadır. Kur’an da ifade edilen 

iki yol bulunmaktadır, gazaba uğrayanların yolu ve doğru istikamet üzere olanların yolu. 

https://khosann.com/yercekimi-uzayla-zamani-nasil-bukuyor/
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 Gerçek şu ki, inkâr edenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlayacak değildir, onları 

(kurtuluşa götürecek) bir yola da iletecek değildir. Ancak, onda ebedi kalmaları için 

cehennem yoluna (iletecektir). Bu da Allah‟a pek kolaydır.
212

 

Din gününün malikidir. Biz yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım 

dileriz.  Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların 

ve sapmışlarınkine değil.
213

 

Bir de kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik 

erkeklerle müşrik kadınları cezalandırması için. O kötülük halkası/çemberi/dairesi, 

tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi 

hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür.
214

 

Kur’an, kiĢilerin hak ettiği ceza ve ödül verilmeden önce yapılacak olan ilahi 

yargılanmadan ve onun yapılacağı yerden Ģöyle bahseder. 

Biz, her insanın hesabını kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış 

olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.
215

 

Yemin olsun Rabbine, Biz onları da şeytanları da mutlaka birlikte toplayacağız, sonra 

onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız.  Sonra, her bir 

gruptan Rahman‟a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız. Sonra 

biz ona (cehenneme) girmeye kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz. Sizden oraya 

(cehennem çevresindeki bölgeye) uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak 

üzerine aldığı bir karardır. Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü 

çökmüş olarak bırakıveririz.
216

 

 Biz ise, kıyamet gününe ait hassas/adaletli teraziler koyarız da artık, hiçbir nefis 

hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap 

görücüler olarak biz yeteriz.
217

 

Kıyamet günü ilahi mahkemenin görüleceği yer olarak cehennemin çevresi iĢaret 

edilmektedir. Orada her insanın yaptıkları teker teker dökülerek, en hassas Ģekilde 

ölçüleceğini ve ona göre insanların ödül ve cezalarının verileceği anlatılmaktadır. Burada 
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geçen “cehennemin çevresi” ifadesi mahĢer yerinin neresi olduğunu ifade etmektedir ve her 

insan oraya uğramadan ilerleyemez denmektedir. Buna göre eğer kıyamet süreci dönen bir 

kara deliğin içinde yaĢanacaksa, iĢaret edilen yer iç olay ufku ile dıĢ olay ufku arasındaki 

alandır. Hesap burada görüldükten sonra bir kısım insanlar paralel baĢka evrenlere sevk 

edilirken, bir kısmı ise kara deliğin halka tekilliğine hapsolacaktır. Cehennem için geçen 

birçok ayette ilginçtir.  

Gerçek şu ki, inkâr edenler, (insanları) Allah‟ın yolundan engellemek için mallarını 

harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra 

bozguna uğratılacaklardır. İnkâr edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. 

Bu, Allah‟ın murdar olanı temizden ayırt etmesi; murdarı, bir kısmını bir kısmı üzerinde 

kılıp tümünü biriktirerek cehenneme atması içindir. İşte bunlar hüsrana uğrayanlardır.
218

 

İnkâr edenlere gelince, onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar için ne, karar 

verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir. İşte 

biz, her nankör olanı böyle cezalandırırız. İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: "Rabbimiz, bizi 

çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım." Size orda (dünyada), öğüt alabilecek 

olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse (azabı) 

tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur.
219

 

Sonuç itibariyle kıyamet ve mahĢer sahnesi aslında iyi ve kötünün ayrılması, her iyi 

insanın içinde umut ettiği ilahi adaletin yerini bulmasıdır. Zaten doğaya, hayvanlara, tarihe, 

gelecek nesillere, sanata, insanlığa, hakikate saygılı, medeni insanların beraber buluĢtuğu yer 

kendiliğinden cennete dönüĢür. Bütün bu saydıklarımıza saygısız, vahĢi ve bencil insanların 

beraber buluĢacağı yer de kendiliğinden cehenneme dönüĢür. Ġlahi adaletin tecellisi için 

bunların ayrılması bile yeterli olabilir.   

Ġyi insanların gidecekleri yerler olarak cennetler tarif edilmektedir. Bu anlatımlar daha 

çok paralel evrenleri anımsatmaktadır. Paralel evrenler aslında bebek evrenler olabilir mi? 

Hawking bu konuda Ģöyle demektedir. 

 Kara delik dışarıya parçacıklar ve radyasyon verirken kütle kaybedecektir. Bu kara 

deliğin küçülmesine ve parçacıkları daha hızlı olarak dışarıya yollamasına yol açar. Sonunda 

sıfır kütleye iner ve tamamen ortadan kaybolur. O zaman kara deliğin içine düşen, aralarında 

uzay gemilerinin de bulunabileceği nesnelere ne olur? Benim son çalışmalarıma göre bunun 
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yanıtı onların kendilerine ait küçük bir bebek evrene gittikleridir. Evren'imizin bizim 

bulunduğumuz bölgesinden küçük kendi kendini taşıyan bir evren dallanır. Bu bebek evren 

tekrar bizim uzay-zaman bölgemize katılabilir. Katılırsa, bize oluşan ve daha sonra 

buharlaşan bir başka kara delik gibi görünür. Bir kara deliğin içine düşen parçacıklar diğer 

kara delik tarafından yayılan parçacıklar olarak görünür ve bunun tersi de doğrudur.
220

 

Kanadalı fizikçi Lee Smolin tarafından ortaya atılan kara delik evrenler (Bebek 

evrenler) teorisine göre; yeni oluĢan kara delikler, merkezindeki tekillikte yeni bir büyük 

patlama tetikleyerek kendi içinde yepyeni bir evren oluĢturmaktadır. Bizim evrenimizde kara 

delik olarak görünen Ģey, diğer taraftaki evrende ak delik, yani büyük patlama olarak 

görülmektedir. Bebek evrenler de kendi kara deliklerini oluĢturmakta ve bunlar da yepyeni 

evrenler yaratmaktadır. Böylece evrende matruĢka bebekler gibi evren içinde evren 

doğmaktadır. Smolin’in kozmolojik seçilime dayalı kara delik evrenler teorisi bu Ģekilde 

özetlenebilir. Dahası yeni evrenlerin fizik yasaları çok az farklı olmaktadır. Smolin bunları da 

bir çeĢit mutasyon olarak yorumlamaktadır. Her bebek evren, anne evren ile benzer fizik 

yasaları göstermekte fakat çok ince farklarla fizik yasaları değiĢmektedir. Bu sayede her 

seferinde kara delik oluĢturmaya daha yatkın evrenler oluĢacağını ve en yatkın evrenlerin de 

en çok sayıda evren doğuracağını söylemektedir. Böylelikle evrimsel kanunların kozmolojik 

ölçekte de iĢlediğini ifade eder. Bir uzak doğu felsefesi olan Yin ve Yang bu süreci çok 

anlaĢılır hale getiren bir Ģekilde sunmuĢtur. Buna göre kâinatın iĢleyiĢi dualitelerin 

kozmolojisinde yatmaktadır. Her Ģey zıttı ile kaimdir ve her sonuç nedenini ve her neden 

sonucunu kendi içinde barındırmaktadır. 

 

                                                 
220 Bkz. Hawking, Stephan. Çeviri: Nezihe Bahar, Sarmal Yayınevi “Bebek Evrenler” syf.81 

 

https://khosann.com/kara-deliklerin-tersi-ak-delikler/
https://khosann.com/zaman-buyuk-patlamayla-mi-akmaya-basladi/
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   Yin ve Yang  

 

Dünyamıza en yakın olan kara deliklerin bile binlerce ıĢık yılı uzakta olmaları 

gezegenimizi böyle bir varlığın etkisinden korumaktadır. Uzayda hareket eden mikro kara 

deliklerin varlığı teorik olarak mümkün olmasına rağmen çok yüksek hızda ilerleyen bu 

varlıkların dünyayı oluĢturan madde ile etkileĢime giremeyecek kadar kısa sürede dünyadan 

uzaklaĢtığı düĢünülmektedir. 1908 yılında yaĢanan ünlü Tunguska olayının da sebebinin 

uzaydan dünyamıza ulaĢan bir mikro kara deliğin buharlaĢması sonucu ortaya çıkan ıĢınım 

olduğu ihtimaller dahilindedir. 15 megatonluk bir patlamanın atmosferde gerçekleĢmesi 

üzerine 2.150 km
2
’lik bir alan bundan etkilenmiĢtir.

221
 

Uzay kökenli bir kara deliğin gezegenimize ulaĢma veya ulaĢsa bile madde ile 

etkileĢime girerek kendi kütle çekiminde gezegeni içine çekmesi mümkün değilse, baĢka bir 

ihtimalin olup olmadığı üzerinde düĢünüldüğünde teorik düzeyde böyle bir ihtimalin olduğu 

söylenebilir. 

                                                 
221 Bkz. Jackson, A.& Ryan, M. “Was the Tungus Event due to a Black Hole?”, Nature 245, 88-89, (1973)  
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Fizik dünyası uzun zamandır bir hedefin peĢinde gitmektedir. Bu hedef çalıĢmanın 

baĢından beri bahsettiğimiz Einstein’ın genel izafiyet teorisi ile atom altı parçacıkların tabi 

olduğu fizik yasalarının yani kuantum mekaniğinin birleĢtirilmesidir. Buna fizikçiler 

“herĢeyin teorisi” demektedirler. Çünkü genel izafiyet denklemleri, kuantum ölçeğinde 

çalıĢmamaktadırlar. Evrende 4 temel kuvvet bulunmaktadır, evrendeki tüm etkileĢimler bu 

dört temel kuvvet üzerinden gerçekleĢir. Bu kuvvetleri etkileĢim güçlerine göre güçlüden 

zayıfa doğru sıralarsak güçlü nükleer etkileĢim, elektromanyetik etkileĢim, zayıf nükleer 

etkileĢim ve kütleçekimsel etkileĢimdir. Bunlardan ilk üçünün doğası ve iĢleyiĢ Ģekli 

anlaĢılmıĢtır ve teorize edilebilmiĢtir. Sonuncusu olan kütleçekimsel etkileĢimi Einstein’ın 

ortaya koyduğu genel izafiyet teorisi ile büyük kütleli cisimler için anlamıĢ bulunmaktayız. 

Fakat atom altı dünya için bu teori bize aradığımız cevapları verememektedir. Yani atom altı 

zerreciklerin kütle çekim etkileĢimleri fizik için hala bir muammadır. Buna fizikte “kuantum 

kütle çekimi” adı verilmektedir ve teorik çalıĢmalar bunu anlamaya yöneliktir. Kütle çekim 

etkileĢimi, yukarıda ifade edildiği gibi en zayıf etkileĢimdir, ölçmek ve onun doğasını 

incelemek için çok büyük kütleleri araĢtırmak gerekmektedir. Örneğin elinizde manyetik 

olmayan iki küçük bilye bulunduğunu düĢünün, ikisinin arasında bir kütle çekim etkileĢimi 

olmasına rağmen bu etkileĢim o kadar zayıftır ki ne onları birbirine çeker ne de ölçmeye 

kalktığınız da bunu ölçekleyebilirsiniz. Bu durum atom altı dünyada çok daha zordur. Fakat 

güneĢ ve çevresindeki gezegenlerin kütleleri öyle büyüktür ki aralarındaki kütle çekim 

etkileĢimi görebilmekteyiz. Uzaydaki her cismin kendi yörüngesi etrafında ilerlemesi bu 

etkileĢim yüzündendir. Kütle çekim etkisini evrende hem makro hem de mikro alemde 

gördüğümüz yerler yine kara deliklerdir. Onların devasa kütle çekim etkileĢimlerine rağmen 

merkezlerinde bulunan hacimsiz bir nokta olan tekillikleri onları kuantum ölçeğinde 

incelemeyi de gerektirmektedir.  

Teorik fizikçiler çalıĢmalarını matematiksel olarak gerçekleĢtirmektedirler. Bu 

çalıĢmaların öngördüğü durumlar daha sonra uzay gözlemleri veya laboratuvar deneyleri ile 

gözlemlenmeye çalıĢılmaktadır. Kara delikler de teorik olarak keĢfedilmelerine rağmen uzay 

gözlemleri ile bulunmaları onlarca yıl sonra olmuĢtur. Atom altı dünyayı araĢtıran fizikçiler 

bu kütle çekim etkileĢiminin ölçüm zorluğunu aĢmak için yine Einstein’ın ortaya koyduğu 

ünlü kütle-enerji eĢdeğerliliği yani E=m.c
2
 temel formülünü kullanmaktadırlar. Buna göre 

enerji ve kütle(madde) aynı Ģeyin farklı formlarıdır.  Ölçüm zorluğunu aĢmak için büyük 

kütlelere ihtiyaç duyuluyorsa ve bunu yapamıyorsak o zaman biz de küçük kütleli cisimleri 

(atom altı parçacıkları) hızlandırarak yüksek enerji seviyelerine çıkartarak onları 
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inceleyebiliriz. Bu sebeple parçacık fiziğinin bir alt dalı olarak yüksek enerji fiziği ortaya 

çıkmıĢ ve bu iĢ için parçacık hızlandırıcıları kullanılmaya baĢlamıĢtır. Parçacık hızlandırıcıları 

yüklü parçacıkları yüksek hızlara çıkarmak ve demet halinde bir arada tutmak için 

elektromanyetik alanları kullanan araçların genel adıdır.  Büyük hızlandırıcılar parçacık 

fiziğinde çarpıĢtırıcılar olarak adlandırılmaktadır. Bu parçacık hızlandırıcıların en ünlüsü 

bugün Ġsviçre/Fransa sınırında bulunan “Avrupa Nükleer AraĢtırmalar Merkezindeki 

(CERN)” inĢa edilen “Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısıdır (LHC)”.
222

 
223

 

LHC, dünya üzerindeki en büyük makinedir. Yerin 100 metre altında inĢa edilen bu 

makine, çevresi 26,7 km olan bir dairesel bir tünel Ģeklindedir. Bu tünel içerisinde ıĢık hızının 

99.9999991%’i oranında süper mıknatıslarla hızlandırılan yüklü parçacıklar (hadronlar), 

kontrollü çarpıĢtırılarak, yüksek hassasiyetli detektörler yardımıyla çarpıĢmaların sonucu 

kayıt altına alınmaktadır. Her bir detektörün içerdiği demir miktarı Eiffel Kulesinden fazladır 

ve bu deneyde yaklaĢık Cenevre Ģehrinin kullandığı (120 milyon watt/saat) kadar elektrik 

tüketilmektedir. 
224

 
225

 

 

 

LHC’nin (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) görünümü 

                                                 
222 LHC açılımı Large Hadron Collider Ģeklindedir. 
223 Hadron, yüklü atom altı parçacıklar demektir, örneğin LHC’de hızlandırılan pozitif yüklü proton demetleri  
224 Bkz. CERN, supra note 1-38  
225 Bkz. CERN, Journey 100 Metres Towards the Centre of the Earth, 
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Eylül 2008’den itibaren kademeli olarak çalıĢtırılmaya baĢlanan LHC, teorik fizikçiler 

arasında birtakım tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir. Buna göre bazı teorik fizikçiler bu 

deneylerin beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve bunların dünya için tehlikeler 

yaratabileceğini iddia etmektedirler. Bunlardan en ünlüsü ise bu tarz bir deneyin sonucunda 

gezegenimiz üzerinde mikro bir kara delik yaratabileceğimi ifade eden iddiadır. Bu iddia 

LHC’nin çalıĢtırılmaya baĢladığı dönemde o kadar ciddiye alınmıĢtır ki Tubingen 

Üniversitesinden Otto E. Rössler isminde bir bilim adamı bu deneylerin durdurulması için 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nezdinde giriĢimlerde bulunmuĢ ve reddedilmiĢtir.
226

 Bu 

iddiaya temel olan savlar ise henüz atom altı seviyede kütle çekim etkileĢimini tam olarak 

bilmememiz ve dört boyutlu tasavvur edilen evrende, gizlenmiĢ daha çok boyut olması 

durumunda düĢük enerji seviyelerinde bile bu tür bir deneyin sonucunda bir mikro kara 

deliğin oluĢabileceği Ģeklindedir. LHC deneylerini savunan bilim komitesi ise böyle bir kara 

deliğin oluĢamayacağını çünkü uzaydan gezegenimizin atmosferine çarpan ıĢık hızında 

hareket eden kozmik ıĢınımların milyonlarca yıldır doğada bu deneyi gerçekleĢtirdiğini ve bir 

kara delik oluĢmadığını ayrıca oluĢsa bile Hawking radyasyonu olarak bilinen ıĢınım ile çok 

kısa sürede buharlaĢacağını, son olarak bu deneylerde ulaĢılan enerji seviyesinin havada 

çarpıĢan iki sivrisineğin çarpıĢmasında ortaya çıkan enerji seviyesinden fazla olmadığı 

Ģeklinde ilginç bir benzetim yapmaktadırlar.
227

 Bu noktada Kur’an da küçük görülen Ģeylerin 

önemsenmemesinin bir hata olduğunu anlatan benzer bir teĢbihi içeren Ģöyle bir ayet 

bulunmaktadır. 

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de ondan üstün olanı da (herhangi bir şeyi) örnek 

vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek 

olduğunu bilirler; inkâr edenler ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?" derler. (Oysa 

Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan 

başkasını saptırmaz.
228

 

 ÇalıĢmaya baĢlayan ve 13 TeV enerji seviyesine çıkan LHC deneylerinde standart 

modelin öngördüğü ünlü Higgs Bozonu 2013 yılında ölçümlenmiĢ ve bunun üzerine teorik 

fizikçi Peter Higgs ve François Hegglert’e deneylerle doğrulanan keĢiflerinden ötürü Nobel 

fizik ödülü verilmiĢtir. Daha sonra deneylerine devam eden makine, 2018 yılı sonunda 

                                                 
226 Bkz. Johnson, Eric E. University of North Dakota School of Law, “THE BLACK HOLE CASE: THE INJUNCTION 

AGAINST THE END OF THE WORLD”, 2009, syf.836-845 
227 Bkz. LHC Safety Assessment Group, “Review of the Safety of LHC Collisions”, syf.7  
228 Bkz. Bakara 2/26 
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kapatılarak, ölçüm hassasiyetini arttıracak eklentilerle tekrar 2026 yılından itibaren 

çalıĢtırılmaya baĢlanacaktır. 

Kur’an da ifade edilen kıyamet sürecinin baĢlangıcı ile parçacık hızlandırıcıları 

arasında ilginç benzerlikler bulunmaktadır. 

Sur’a üfürüldü; böylece Allah‟ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar 

çarpılıp-yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda 

gözetliyorlar.
229

 

Sur’a da üfürülmüştür. İşte bu, tehdidin (gerçekleştiği) gündür.
230

 

Sur’a üfürüleceği gün, Allah‟ın dilediği kimseler dışında, göklerde ve yerde olan 

herkes artık korkuya kapılmıştır ve her biri ‟boyun bükmüş‟ olarak O‟na gelmişlerdir.
231

 

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O‟nun "ol" dediği gün (herşey) oluverir, 

O‟nun sözü haktır. Sur’a üfürüldüğü gün, mülk O‟nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni 

bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
232

 

Yukarıda geçen ayetlerde ve daha baĢka birçok ayette kıyamet sürecinin “Sur” adı 

verilen, bir çeĢit boruya benzer alete üfürülmesiyle baĢlanacağı ifade edilir. Klasik 

kaynaklarda bu üflemeyi “Ġsrafil” adı verilen meleğin yapacağı geçerken, Kur’an da böyle bir 

melekten bahsedilmez. Kimin ve ne zaman üfleyeceği bilgileri verilmemiĢtir. Es-Sur kelimesi 

içine üflenilen boynuz Ģeklinde bir alet olarak ifade edilmiĢ ve yine bu kelimeden türetilen 

“suret” kelimesi “biçim, form, Ģekil” anlamına gelmektedir.
233

 Bu anlamda, varoluĢa yeni bir 

biçim, form vermek anlamına da gelmektedir. Genelde çevirilerde yine boruya üflenildi 

Ģeklinde çevrilen Müddesir Suresi 8.ayet oldukça önemlidir. 

 Feiza nukıre fiynnakuri/ Çünkü o boruya üfürüldüğü zaman / النَّاقُىِر فِي نُِقَر فَإِذَا

Burada geçen “nekara” kelimesi anlamca çok zengin bir kelime olup, ayette hem fiil 

hem isim formunda kullanılmıĢtır. Kelime anlamları sırayla yazılırsa, 

 Delmeyi sağlayacak nesneye vurmak, 

 AraĢtırma veya inceleme anlamında, 

                                                 
229 Bkz. Zümer 39/68 
230 Bkz. Kaf 50/20 
231 Bkz. Neml 27/87 
232 Bkz. En’am 6/73 
233 Bkz. El Ġsfahani, Ragıb. “Müfredat: Kur‟an Kavramları Sözlüğü”, Çeviren:Yusuf Türker, Pınar Yayınları, 

2007, syf.882-883 
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 Hurma çekirdeğinin arkasındaki çukur, çok küçük Ģeyler için zerre anlamında, 

 Üfürme eylemi anlamında, 

 Asıl, köken anlamında kullanılması mümkündür.
234

  

Yukarıdaki anlamları dikkate alarak ayet Ģu Ģekillerde de çevrilebilir. 

 Zerrenin içine vurulduğunda, 

 Zerrenin içi araĢtırılıp, incelendiğinde, 

 (Her Ģeyin) aslı, kökeni araĢtırılıp, incelendiğinde, 

Görüldüğü üzere ayetin anlamları tam olarak parçacık hızlandırıcıların amaçlarını 

çağrıĢtıran ifadeler içermektedir. Ayrıca kıyamet için Kur’an’da kullanılan baĢka isimlerden 

biri olan “Kaari’a”; “bir Ģeyin bir baĢka Ģey üzerine vurulması ve çarptırılması, iki veya daha 

fazla nesnenin herhangi bir manada bir araya toplanması” anlamına gelmektedir.
235

 Bu 

anlamda LHC hadronları yani yüklü atom altı parçacıkları birbirlerine çok yüksek hızlarda 

çarpıĢtırarak benzer bir iĢi yapmaktadır.  Ayrıca Zariyat Suresinin baĢında kasem/yemin 

cümlesi için de geçen benzetimler incelemeye değerdir. 

Etkileşim içindeki, yüklü, hızla kolayca akan/hareket eden ve parçalayan 

zerreciklere yemin olsun ki, size vaat edilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur. Şüphesiz din 

(hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.
236

 

Yemin cümlesinin iddiası hesap gününün kesinliğidir. Bu muhakkak olacaktır, yani 

kıyamet vuku bulacak ve tüm insanlık yaptıklarının iyi veya kötü hesabını verecektir. Bu 

iddianın delili üzerine yemin edilen yüklü, hızlı, parçalayan veya parçalanan ve bir sistem 

içinde hareket eden zerreciklerdir.
237

Bu anlatım LHC’nin çalıĢma prensibine çok 

benzemektedir. Dolayısıyla konuya vakıf her insanın aklına gelebilecek ilk soru, kıyamet 

sürecini baĢlatacak, her bilinçli yaĢam formunun takılıp kaldığı filtre evrenin yani tüm 

varlığın hakikatini araĢtırmak için kullanılan parçacık hızlandırıcılar mıdır?  

Elbette bunu kimse bilemez veya cevabını veremeyiz. Bizim amacımız bu ayetlerin 

anlatımlarının özellikle astrofizik ve kuantum fiziği ile benzerlikler içerdiğini ortaya 

koymaktır. Bunu da tarihe not düĢmek için yapmaktayız. Kıyametin ve ahiret hayatının bir 

                                                 
234 Bkz. El Ġsfahani, Ragıb. “Müfredat: Kur‟an Kavramları Sözlüğü”, Çeviren: Yusuf Türker, Pınar Yayınları, 

2007, syf.1478 
235 Bkz. El Ġsfahani, Ragıb. “Müfredat: Kur‟an Kavramları Sözlüğü”, Çeviren: Yusuf Türker, Pınar Yayınları, 

2007, syf.1200 
236 Bkz. Zariyat 51/1-6 
237 Bkz. Akdemir, S. Sosyal AraĢtırmalar ve DavranıĢ Bilimi Dergisi, “Kur‟an‟da Parçacık/Kuantum ile İlgili 

Ayetlere Bir Yaklaşım”,2019, Cilt 5, Sayı 8, syf.306 
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son olmadığını ve insanlığın evriminde bir basamak olduğunu düĢünüyoruz. Evrimin doğal 

seçilim kanunu kozmik ölçekte de iĢlemektedir ve bize göre kıyamet bu sürecin doğal bir 

sonucudur. Ġnsanoğlu zaten yaptıklarıyla gezegene, doğal yaĢama ve uyum içinde olan her 

Ģeye ne yazık ki zarar vermektedir. O sebeple kıyameti baĢlatacak sürecin, insanlığın kendi 

eliyle baĢlatılması akla çok da uzak gelmemektedir. Ġnsan birini suçlayacak veya kınayacaksa, 

kendinden iĢe baĢlamalıdır. Zaten Kur’an da buna dikkat çekmiĢtir. 

  Kendisiyle, dağların yürütüldüğü yahut yerkürenin parçalandığı yahut ölülerin 

konuşturulduğu bir Kur‟an mı olsaydı! Hayır, iş ve oluşun tümü Allah‟ındır. İman edenler 

hâlâ ümidi kesip anlamadılar mı ki, Allah dileseydi elbette insanlara tümden hidayet verirdi. 

O küfre sapanlara gelince, sanayi olarak ürettiklerinin sonucu halinde başlarına belalar 

inmeye devam edecek yahut o belalar onların yurtlarının yakınına konacak. Ta, Allah‟ın 

vaadi gelinceye değin. Allah, vaadine asla ters düşmez.
238

  

Bizim görevimiz, kendimizi de bunun dıĢında saymayarak, ayette söylendiği gibi, tüm 

insanlığı Allah’ın bize verdiği özgür iradeyi kullanmaya ve gelen mesajı akıl, bilim ve 

vicdanla incelemeye davet etmektir. Bunu tarih ve tanrı önünde bir vicdan borcu olarak 

görmekteyiz. 

En doğrusunu Ģüphesiz Rabbimiz bilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 Bkz. Rad 13/31 
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                                                       SONSÖZ 

Buraya kadar ki bölümlerde aklı kullanarak, bilimsel ve ilahi verilerin sentezine 

ulaĢılmıĢ ve birçok konu aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Antik çağlarda buna “Gnostik yaklaĢım” 

da denilirdi. Orta çağ kilisesinin hiç hoĢlanmadığı bir düĢünce Ģekli olan Gnostisizm “sezgi 

veya tefekkür yoluyla edinilen bilgi” anlamına gelir. Kitabın bu son kısmında bu metodolojiyi 

kullanarak Kur’an’ın haber verdiği bir bilgiye beraber ulaĢmayı öneriyoruz. Naziat Suresinde 

geçen bir ayet grubunun anlamını beraber irdeleyeceğiz. Ġlgili ayet grubunun en uygun 

çevirisini vermeye çalıĢıp, bilimsel dayanağı ve aklın çalıĢtırılması iĢini okuyucuya 

bırakacağız. Çünkü inanıyoruz ki, Kur’an açısından tüm bu çabalarda, doğru metodoloji ile 

ulaĢılan sonuç tek, ortak ve rasyonel olan olmaktadır. Defalarca bunu görmüĢ biri olarak 

benzer bir deneyime okuyucuyu ortak kılmak istedik. 

Naziat Suresi’nin kendi adını da aldığı baĢlangıç ayetleri bir kasem/yemin cümlesi ile 

baĢlamaktadır. Daha önce de izah ettiğimiz gibi, yemin cümleleri, üzerine yemin edilen Ģeyler 

ile baĢlayıp, bir iddiayı ortaya atan cevap cümlesi ile bitmektedir. Ortaya atılan iddianın 

sunulan delilleri ise üzerine yemin edilenlerdir. Buna göre yeminin cevap kısmı, Arapça 

dilbilgisi kuralları gereği surenin 26. Ayeti ve söz geliminden devamı olan 27. Ayetidir. 

 Gerçekten bunda haşyet duyacak (içi titreyerek saygı duyan) kimse için elbette bir 

ibret (ders) vardır. 

 Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu (Allah) bina etti.
239

 

Ġlk ayette içi titreyerek saygı duyan-Kur’an terminolojisi ile ifade edersek “haĢyet 

duyanlara”- henüz yazmadığımız, üzerine yemin edilen Ģeyler hakkında dikkat çekilmektedir. 

Daha önce gördüğümüz bir ayeti burada tekrar hatırlayalım. 

…Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar haşyet duyar (içleri titreyerek 

saygı duyar). Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
240

 

Sizin de görebileceğiniz Ģekilde bilim adamlarının dikkati bu ayete çekilmektedir. 

Kasem’in cevabı olan yani ortaya atılan iddia ise insanların yaratılıĢı ve evrenin yaratılıĢı 

karĢılaĢtırılarak sorulan sorudur. Hangisi daha zor sorusunun cevabı yine Kur’an da 

verilmiĢtir. 

                                                 
239 Bkz. Naziat 79/26-27 
240 Bkz. Fatır 35/28 
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Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. 

Ancak insanların çoğu bilmezler.
241

 

Ġddia tam olarak budur. Evrenin yaratılıĢı ile insanların yaratılıĢını kıyaslandığında 

evrenin yaratılıĢının çok daha büyük bir iĢ olduğunun altı çizilmektedir. Peki bunun delili, 

yani ispatı nedir? Kur’an, onu Ģu ana kadar yazmadığımız kasem/yemin cümlesinin içinde 

Ģöyle vermektedir.  

(Su ile) derinlerden çıkanlara, bulunduğu yerden başka bir yere geçenlere, yüzdükçe 

yüzenlere, derken yarışarak öne geçenlere, bir emri (görevi) yerine getirenlere yemin olsun 

ki;
242

 

Hiç Ģüphesiz insanın yaratılması, evrenin yaratılmasından çok daha küçük ve kolay bir 

iĢtir. Bu noktada cevabı okuyucuya bırakıyoruz. Biraz biyoloji bilgisi ve akıl yürütme ile 

çoğul ifade edilen ve insanın yaratılıĢının delili olarak sunulan bu Ģeyleri sanırım çoğu insan 

bulacaktır. 

Son olarak Ģunu ifade etmek isteriz. Yüce Kur’an’ın insanlığa sunduğu öğütler, 

hatırlatmalar ve uyarılar irdelenmeden insanlık sıkıntılarına kesin çözümler bulamayacaktır. 

Bu çözümlere ulaĢmak için akıl, bilimin rehberliği ve vahyin içerdiği mesajı eĢgüdümlü 

kılmalıyız.  

 Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de- onun ardından yedi deniz daha 

eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah‟ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, 

üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
243
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