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Önsöz 

Bu çalışmada; İslâm’ın tevhidî anlayışı istikametinde varlığa, hayata ve insana 

dair yeni bir bakış açısı geliştirilmeye gayret edilmektedir. Samimi bir gayretin ürünü 

olan görüşler tamamen şahsıma aittir, kendi kanaatlerimdir. Uzun süren araştırmaların, 

okumaların ve düşünmelerin sonucu olan bu görüş ve açıklamaların doğru olduğu 

kanaatini taşıyorum. Yanılabilmemiz, yanlış fikirlere ve kanaatlere varabilmemiz, insan 

olmamızın tabii bir sonucudur. Oluşabilecek hatalar, tenakuzlar ve boşluklar şahsıma 

aittir. Bunları telafi etmenin yolu da samimi ve yapıcı eleştirilerdir. İkna edici bir şekilde 

yanlışlığı ispatlanırsa, yanlış fikir ve kanaatlerimi hemen değiştirmeye hazır olduğumu 

peşinen beyan ediyorum. Sağlam temellere dayanan fikir ve düşünce sahipleri, fikir ve 

düşüncelerine güvenirler, kınayanın kınamasından da çekinmezler. 

“Vusülsüzlük usûlsüzlüktendir” denilmiştir. Bir önceki çalışmamızda olduğu 

gibi bu kitapta da takip ettiğim usûl kısaca şöyledir: Tabiata çıktım, kırları dolaştım, 

tepelere ulaştım, ovalarda gezindim! Bazıları dikenli de olsa, gördüğüm güzel çiçekleri, 

yaprakları, dalları topladım, onları kullanarak güzel bir tablo oluşturmaya çalıştım! 

Ortaya çıkan sonuç, güzel bir tablo oldu. İnşallah okuyucularımız da beğenirler. 

Beğenmeyenlerin de yapıcı tenkit ve katkılarını beklediğimi bir kez daha tekrar 

ediyorum. 

Okunmasını kolaylaştırmak amacıyla, çalışmamızı dipnotlara boğmadık. Ayet 

meallerinde “Diyanet Vakfı Mealini” esas aldık. Kitabın editörlüğünü üstelenen, yapıcı 

yönlendirmeleri ile eseri olgunlaştıran değerli kardeşim Editör Mehmet Deri’ye ve 

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Zülfikar 

Durmuş’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Uçhisar-Nevşehir  

Eylül 2022 
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Giriş 

 

“Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait! 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” (Hz. Mevlânâ) 

Yeryüzünde pek çok şeyin sırrını öğrenebilen insan, ruh (can) karşısında 

suskunluğunu sürdürmektedir. Tıbba Dair1 isimli çalışmamızın Ruh-Nefs bölümünü 

hazırlarken, konunun genişletilmeye ve yeni açıklamalara muhtaç olduğunu fark 

etmiştim. Muhtemelen, “Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin 

emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir”2 ayetine yapılan bazı yorumların 

etkisiyle, bu alanda fazla söz söylemeye cesaret edilemediğini hissetmiştim. Diğer 

taraftan, hadis-i şerif, Hz. Ali’nin (r.a.) bir sözü veya kelam-ı kibar olarak çokça 

zikredilen “Nefsini bilen Rabbini bilir” sözünden de, sanki bu konunun araştırılmasına 

bir nevi teşvik olduğu sonucu çıkıyordu. 

İnsanın mahiyeti konusunda dört başı mamur, efradını cami, ağyarını mani bir 

tanımlama henüz yapılamamıştır. İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır, kendini 

tanımaya, geçmişiyle ilgili esrar perdesini aralamaya her zaman özel bir merak 

duymuştur. Yaratıldığı ve akıl bahşedildiği andan itibaren, hem kendini hem de kâinatı 

merak etmiş ve onun sırlarını keşfetmeye çalışmıştır. Kur’an; akıl ve vahiy arasındaki 

hassas dengeye dikkat çekip vahyin yanında, insan ve kâinatın da okunması, 

araştırılması ve üzerinde derin derin düşünülmesi gereken kitaplar olduğunu 

belirtmektedir. Kâinat, karmaşık ve anlaşılması olsukça zor bir sistemler bütünüdür. 

Kâinatın bize en yakın yüzü olan tabiat ise, hepimize hitap eden sınırsız bir bilgi ve 

tecrübe kaynağıdır. Kur’an’ı anlama, büyük oranda insanın düşünce ve kültür yapısına 

bağlıdır, okudukça ve araştırdıkça, anlamlar da büyür ve gelişir. Felsefeye, ilmî 

düşünceye ve yoruma açık özellikteki ayetler, İslâm’ın asıl hedefi olan mutluluk ve 

hidayete ulaşabilmesi için insanı düşünüp araştırmaya, kendini ve kâinatı tanımaya, 

bunları yöneten kanunları (sünnetullah) bulmaya, Allah’ın ilminin sonsuzluğunu 

anlamaya çalışması yönünde teşvik etmektedir. İnsan olgunlaştıkça, ilim ve irfanı 

                                         
1 Mustafa Şenol, Tıbba Dair (Tespitler-Tenkitler-Teklifler), İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya 2017, 130 sayfa. 
2 İsrâ, 17/85. 
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arttıkça, kendini ve kâinatı daha iyi tanıdıkça, Kur’an’ı anlama kabiliyeti de o ölçüde 

gelişecektir. Kâinat ayetlerini anlamaya çalışmayanlar, Kur’an’ın ayetlerini de 

anlamakta zorluk çekeceklerdir.  

Günümüzde bilimi bilen Kur’an’ı bilmemekte, Kur’an’ı bilen de bilimden 

habersiz olmaktadır. Kâinat, tabiat, insan ve zamanı ayrı ayrı düşünmek yerine, bunları 

içiçe düşünmek ve bir bütünün parçaları gibi algılamak, bizi doğru ve sağlıklı sonuçlara 

götürür. İnsan, kendini bilmeye, tanımaya, düşünmeye başladığı andan itibaren var 

oluşunu incelemiş, geçmişini araştırmış, “mebde, hâl ve meâd” olarak özetlenen; 

“nereden geldik,  neredeyiz, nereye gidiyoruz?” sorularına cevaplar aramıştır. Bilindiği 

gibi insan beyni sebep sonuç odaklı çalışır. Gereken gayret gösterildiği takdirde, 

kâinatın içinde olan her şey, zamanı geldiğinde anlaşılabilecektir. İnsanoğlunun dış 

dünyayı; Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji gibi bilimsel yöntemlerle 

incelemesi, âfakî (dışımızdaki) ayetleri anlamaya çalışmasıdır. Eşyayı ve olayları 

anlamlandırma çalışmaları (Felsefe) ise, enfüsi (içimizdeki) ayetleri algılama gayretidir. 

İşte bu bütüncül zihinle düşünen Müslümanlar, “ilim” denince; Akaidden Astronomiye, 

Fıkıhtan Botaniğe, Hadisten Zoolojiye, Tefsirden Arkeolojiye kadar tüm alanları ve 

araştırmaları anlamışlardır. Müslümanlar açısından bilim, Allah’ın yaratışını anlama 

sanatı olarak algılanmıştır. 

Batı’nın, İslâm bilgi mirasını kullanarak kâinatı okuması, güçlenmesine ve hâkim 

hale gelmesine yol açmıştır. Bizde ise, akıl ve naklin ayrıştırılması, tevhidi bütünlüğün 

parçalanarak ilim ve bilimin birbirine yabancılaşması sonucunu doğurmuştur. Uzun 

süredir üzeri küllenen bu tevhidî anlayışa yeniden dönülmesi kaçınılmaz görünmektedir. 

Dinin özü olan, tevhid, adalet ve ahlak muhafaza edilmek kaydıyla; evrende her şeyin 

tekâmül ettiği dikkate alınmalı, sahip olduğumuz geleneksel kâinat ve tabiat felsefesi 

daha fazla gecikilmeden güncellenmelidir. İşlerinde, düşüncelerinde, fikirlerinde tekrara 

düşen kişiler ve milletler, kaçınılmaz bir şekilde gerilemeye ve sonunda ölmeye 

mahkûmdur. 

Zamanımızın en önemli problemlerinden birisi; günümüz insanının, özellikle 

gençlerimizin makûl ve mantıklı bir şekilde güncellenememiş İslâmi müktesebata ve 

temsil noktasında yetersiz gördükleri Müslümanlara kızıp dinden uzaklaşmaları, deizm 
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veya ateizm gibi çıkmaz yollara sapmalarıdır. Kur’an-ı Kerim’de, açıklanması gereken 

iki binin üzerinde müteşabih ayet var. Müteşabih; gayb âlemine ait olayların şehadet 

âleminin diliyle anlatılması diye tarif edilir. Kur’an, “Hâlbuki onun (müteşabihin) 

tevilini ancak Allah ve rasihler (ilimde yüksek payeye erişenler) bilir”3 diyerek ilimi ve 

bilimi teşvik etmektedir. Muhkem ve müteşabih ayetlerin sayısı, üzerinde düşünenlerin 

bilgi, ihlas ve amelde ulaştıkları dereceye göre değişir ve kişilerin bu özellikleri arttıkça 

müteşabihler azalır, muhkemler çoğalır. İlmimiz arttıkça müteşabihler muhkeme 

dönüşecektir. İlme dayanarak bunlara yorum getirilemeyince, ortalık hurafelere ve 

hurafecilere kalıyor! Yirmibirinci yüzyılın problemlerini bundan yüzyıllar önceki 

bilgilerle çözmenin imkânı var mıdır? Amacımız, hâşâ ayetleri sorgulamak değil, tam 

aksine onlardaki hikmetleri elimizden geldiğince samimiyetle, ihlasla doğru anlamaya 

çalışmak olmalıdır. Kur’an hâlâ bakirdir. Bir düşünürümüzün ifadesiyle, "Zaman 

ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmektedir." Sanki kapağı hiç açılmamış gibidir. Kendisine 

yönelecek cevval zekâları beklemektedir. İlim, bizim birinci meselemizdir. Laik 

sistemin eğitiminden geçen dindar insanlar, kalbi mü'min, beyni seküler bireyler olarak 

yetişmektedir. İlim meselesini halletmeden yapılacak işler, verilecek konferanslar, 

okunacak şiirler, verilecek heyecanlı vaazlar, yapılacak ateşli konuşmalar derdimize 

çare olmayacaktır. 

İnsanın ruh ve beden olarak iki ayrı varlıktan mı, yoksa maddî tek bir cevherden 

mi oluştuğu hususu, insanlık tarihi kadar eski bir tartışma alanıdır. Kur’an’da ruh; vahiy, 

Kur’an, Cebrail, bilgi ve bunlarla bağlantılı anlamlarda kullanılmış olup “can, nefis ve 

insana hayat veren dünya dışı nuranî bir varlık” anlamına gelebilecek bir şekilde 

kullanılmamıştır. Kur’an-ı Kerim, bizim can olarak anladığımız ruh kelimesi yerine 

“nefs” kelimesini kullanmaktadır. Nefs, Arapça gramer kuralları gereğince kadın-erkek 

bütün insan cinsi için kullanılması gereken bütüncül bir muhtevaya sahiptir. Kur’an’da 

bu kelime, tek boyutlu olarak ne tam olarak olumluya, ne de tam olarak olumsuza işaret 

etmek için kullanılmıştır. Nefsin olumlu yönleri de vardır, olumsuz yönleri de vardır. 

Tıpkı insan gibi, iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Nefsin iyi hasletleri de 

vardır, kötü hasletleri de vardır.  

                                         
3 Âl-i İmran, 3/7. 
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Yunan Felsefesinden ruh kavramı ithal edilince, bu kelime anlam genişlemesine 

uğramış ve can veya canlılık yerine kullanılır olmuştur. İslâm dünyasında, insanın tarifi 

konusundaki genel eğilim; Yunan Felsefesinin etkisi ve yaptıklarından sorumlu 

tutulacak bir muhatabın belirlenmesi amacıyla, ruh-beden ikiliğinin benimsenmesi 

yönünde olmuştur. Fakat Yunan kültüründeki insanı parçacı olarak algılama 

eğiliminden kaynaklanan ruh-beden ikilemi şeklindeki bu tasavvur, Müslüman zihinleri 

parçalamış ve laik sapmalara yol açmıştır. 

Yeni bir medeniyet inşa edebilmek, öncelikle inşası düşünülen o medeniyetin 

geniş kapsamlı bir tasavvuruna sahip olmayı gerektirir. Üzerinde devirler boyunca genel 

bir kanaat ve fikir birliğine varılmış konularda yeni bir söz söylemek, farklı bir görüş 

serdetmek her zaman zor olmuş, çeşitli tartışmaları ve sıkıntıları da beraberinde 

getirmiştir. İnsanların inanç, kültür, alışkanlık ve ön kabullerini değiştirebilmek kolay 

bir iş değildir. Toplumsal realiteler, gelenekler, câri hukuk bir veya birkaç günde 

değişecek şeyler değildir. Kur’an, nazil olduğu toplumu tedricen değiştirmiştir. Çünkü 

bir toplumun alışkanlıklarını bırakması ve yeni bir hayat tarzı edinmesi, hızla giden 

büyük bir treni durdurmak kadar zor bir iştir. Her devrin bir idraki, bir anlayışı vardır, o 

dönem geçince o anlayış da sona erer. Bunların içinden evrensel olanlar, sonraki 

nesillerin idrak ve algılarına da hitap edenler devam eder, diğerleri o devirle birlikte 

tarihte kalır. Fakat insan aklının ve bilimin ulaştığı yeni bilgiler ışığında, bazı konuların 

tekrar gözden geçirilmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. Aksi takdirde bilginin 

statikleşmesi ve çağın sorularına ve sorunlarına doyurucu cevaplar verememesi söz 

konusu olacaktır. İlimden, sağlıklı bilgiden uzak kaldıkça, bilgi üretmeyi dert 

edinmedikçe, yanlış gelenek ve ezber bataklığına düşmekten başka seçenek kalmıyor. 

Her alanda Batı’ya durmadan yenilen bir milletin çocukları, ister istemez atalarının 

inanç, düşünce ve felsefesinden şüpheye düşecektir. Üretmediğimizi tüketirsek, 

tükettiğimizin kölesi oluruz. Bir başka deyişle, bilen yönetir. Düşünceler için de bu 

husus böyledir. “Şimdiye kadar bunları bu kadar âlim bilememiş de sen mi bileceksin?” 

itirazı, fikrî gelişmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Her düşünce ve fikir 

kendi çağının çocuğudur. Geçmiş âlimlerin kendi çağlarında yaptıklarını biz de kendi 

çağımızda yapabilmek durumundayız. Oturduğumuz yerde mutlak doğruyu beklersek, 
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ahiret gününe kadar beklememiz ve Kur’an üzerine asla tefekkür etmememiz gerekir! 

İslâm, ilim yolunda cehdetmeyi emrediyor, bu cehd sonunda hatalı bir noktaya bile 

varılsa, ulaşılan sonucu muteber kabul ediyor. Ulaşılan yeni bulguların ve sahip olunan 

yeni bilgilerin, yeni söylemleri gerektireceği izahtan varestedir. Şu andaki bilgilerimiz 

ve kapasitemiz istikametinde yeni bakış açıları geliştirmek zorundayız. Kaldı ki 

yeryüzünde hatasız yorum yapabilecek bir kişi olduğunu ve olabileceğini düşünmek, 

“Allah, Kur’an-ı Kerim’den başka hatasız kitap yazılmasına müsade etmez” genel 

kabulü ile de çelişir. 

Allah’ın indirdiği zamanlar üstü bir kitap olan Kur’an-ı Kerim, bizden hem iman 

etmemizi hem de imanımızı bilgiye dayandırmamızı ister. Atalarımızdan aldığımız 

taklidî imanı ciddiye alıp, sorgulayıp, kendi bakış açımızı ve dünya görüşümüzü inşa 

etmeye çalışarak tahkiki iman derecesine yükseltmek zorudayız. Kur’an’ın bazı ayetleri 

bilimin gelişmesi ve bilginin artması ile anlaşılabilecek müteşabih karakterde ayetlerdir. 

Bu nedenle hiçbir çağın insanı Kur’an’ı tam olarak anlayamayacaktır. Ancak, özel 

olarak araştıranlar öncekilerin anladıklarından daha iyisini anlayabilirler. Eğer 

çevremizdeki sorunlara gözümüzü kapar da, yıllardan beri tekrarlanan basmakalıp 

bilgileri tekrarlarsak, taassupla suçlanmamıza şaşırmayalım! Din denilince; insanların 

aklına ve gönlüne hitap eden, berrak, net ve mantıklı bilgiler gelmelidir. Din adına 

kullanılan dil, zamanın ruhunu yansıtmalıdır. Hayatı ve insanı anlama ve anlamlandırma 

konusunda, ya kırk katır ya kırk satır misali dayatılan “ya evrimci materyalizm ya da 

evrim düşmanı dindarlık” kısır döngüsünden çıkıp farklı, orijinal, daha değişik bir 

okuma yapabilmeliyiz. Yaratılışı düşünmek, Müslümanların vasıflarından bir vasıf 

olduğu gibi, aynı zamanda formel olmayan bir ibadettir. 

 Öncelikle Tıbba Dair (Tespitler-Tenkitler-Teklifler) isimli kitabımızın, “İnsan” 

ve “Ruh-Nefs” başlıklı kısımlarını bir daha gözden geçirelim. Sonra da konu üzerine 

söylenebilecek yeni şeylerin izini sürelim. 
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1. İnsan 

 

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen! 

Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen” (Şeyh Galib) 

İnsanın en önemli meselelerinden birisi, kendini tanımaması veya yanlış 

tanımasıdır. Günümüzde, insana ait olan her şey gündemimizde olmasına karşılık, 

insanın kendisi kayıptır. Halen “efradını cami, ağyarını mani” bir insan tarifi 

bulunmuyor. Rönesans aydınları, insanı yüceltme hedeflerinin evrilerek, sonunda 

insanın nesneleştirilmeye bile gerek duyulmadığı bir konuma düşeceğini hesap etmişler 

miydi acaba? Nesne konumunu elde etmiş olsaydı, hiç olmazsa incelenmeye ve 

irdelenmeye değer bulunurdu. Modern anlayışa göre insan canlı değildir, sadece 

maddeden ibarettir. Bizim anlayışımızda ise, otlar ve taşlar bile canlıdır! Yeter ki biraz 

kulak verelim, inanın o zaman bu âlemde var olan her şeyin nefes alıp verdiğini 

duyabiliriz! 

Tıbbın da, felsefenin de ana konusu, insan ve hayattır. İnsan, yaratılanlar 

zincirinin en son ve kâmil halkasını teşkil etmektedir. Bergson’a göre insan; üretken-

dinamik-evrimsel sürecin en nadide ürünüyken, diğer yandan bu sürece katkılar 

yapabilen ve bu süreci kendi hayatı ve özgür keşifleriyle, icatlarıyla, buluşlarıyla 

şekillendirip, zenginleştirebilen bir varlıktır. Yeryüzünde ne kadar insan yaşıyorsa, o 

kadar çeşit hayatın var olduğu söylenebilir. Yeryüzündeki canlı cansız her şey, 

yeryüzünün hâkimi olacak insan için hazır hale getirilmiştir. İnsanın orijini, diğer 

canlılarla birlikte hayatın orijinine kadar uzanmaktadır.  Hayatın orijinini su, insanın 

orijinini toprak olarak belirten Kur’an,  insanı toprak ve su karışımı olarak görüyor. 

İnsanoğlu, belirli aşamalardan geçtikten sonra inorganik (elementer) evreden organik 

(canlı) evreye geçişini yapmıştır. O artık canıyla (ruhuyla) ve eti kemiğiyle ayrılmaz, 

tecezzi kabul etmez bir bütündür. Kur’an-ı Kerim’de geçen tüm yaratılış ayetlerinde, 

insanın çamurdan, yani dünyevi bir hammaddeden yaratıldığı, zaman içinde 

şekillendirildiği ve en güzel bir kıvama getirildiği belirtilir. Bir kabuk olan bedenimiz; 

milyonlarca yıl içinde şekillendirilmiş ve en sonunda insana ev sahipliği yapacak 

kıvama geldiğinde, içine üflenen bir özellik (ruh) sayesinde insan olmakla 

şereflendirilmiştir.  
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Râgıb el-İsfahanî’ye göre; varlıklar sıralamasında en üst sırada ruh taşıyan 

canlılar yer alır, bunlar içerisinde en üstün olanlar ise irade ve tercih sahipleridir. Tercih 

sahipleri içinde de en üstün olan canlı, geleceği düşünen ve gelecekte olacaklar hakkında 

fikir yürütebilen insandır. 

Kâinatta ilim yapan, bilmediğini öğrenen, öğrenmeye iştiyakı olan ve bu amaçla 

teşebbüslerde bulunan yegâne varlık insandır. İnsan, bilmesi gereken her şeyi 

öğrenmesini sağlayacak özel melekeler ile donatılmıştır. İnsan, bildiğini bilir, 

bilmediğini de bilir ve bilmediklerini öğrenerek bilgisini artırır. Bunlar içinde en çok da 

kendisini, ne olduğunu, özünü, zatını ve ben dediği varlığını tanımaya özen gösterir.    

İnsan, sadece ânı yaşayan ve onun bilincine sahip bir varlık olmayıp, kendisini 

diğer varlıklardan ayıran, benlik, kendilik, bireylik ve kişi olmaklık özelliklerine de 

sahip bir varlıktır. Her birimiz, kâinatın kendini arayan birer parçasıyız. Diğer bir deyişle 

insanoğlu, evrenin öz-farkındalığa, yani bilince ulaşan bir parçasıdır. Her seviyedeki 

tüm hususiyetlerini cem edecek bir insan tarifi çok mümkün görünmemekle birlikte, 

insanı insan yapan özelliklerin başında; kendisini, hayatı, yaratılanları sorgulayabilme 

ve cevaba ulaşabilme özelliği vardır. Fiziksel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra dahi 

bir şeylerin eksik olduğunu hissederiz. Eksikliği duyulan şey “anlam”dır. Anlamlı bir 

hayat tecrübesine sahip olamayan insan, devamlı bir suçluluk duygusu taşır. Gerek 

Antik Çağda, gerek İslâm düşünce sisteminde, kozmozun kendi içinde bir anlamı vardır. 

Bu anlam, insanın kendisine bir ideal koyabilmesidir. Çağımızda eksikliği en fazla 

hissedilen konu da, bu ideal yokluğudur. Kendimizi dünyanın merkezi olarak görmek 

kadar, benliğimizi hiçe saymak, değersiz görmek de hastalıklı bir ruh halidir. Zira 

anlaşılmıştır ki, anlamsız bir hayatta mutluluğu elde etmek mümkün değildir. 

Bütün canlılar gibi, organlardan, dokulardan, hücrelerden, proteinlerden ve çok 

çeşitli organik bileşiklerden meydana geliyoruz. Vücudumuzun yapısı, bedenimizi 

oluşturan sistem ve organlar, hücrelerimizin bileşimleri diğer canlılarla ortak özellikler 

taşıyor. Ama insanın evrensel var oluşta bir farklılığı var. İnsanı diğer canlılardan ayıran 

önemli konulardan birisi de, beynin frontal bölgesinde tespit edilen metakognisyon 

genleridir (anlamlılık, zaman algısı, yeniliği arama, var oluşun ve ölümün farkında 
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olma). Bu dört genin insanda bulunması, tesadüfî var oluşla açıklanamayacak kadar 

karmaşık ve girift bir husustur. 

 İnsan; nefes almak, yemek, içmek, bunların artıklarını dışarı atmak, uyumak, 

örtünmek gibi birtakım fiziksel ihtiyaçlar yanında, ebediyet arzusu, neslini devam 

ettirme, mülkiyet sahibi olma, kendinden daha güçlü bir varlığa sığınma (tapınma) gibi 

içgüdülerle hareket eden bir varlıktır. İnsanın bütün davranışları; bu ihtiyaçlarını ve 

içgüdülerini karşılamaya dönüktür. Bu davranışlar; ya kendisi ile ya diğer insanlarla ya 

da sığındığı varlıkla ilişkili olmaktadır. İhtiyaçlarının karşılanmaması durumunda 

hayatın devamı imkânsızdır, yanlış bir şekilde karşılanması ise çeşitli fiziksel 

bozukluklara yol açar. İçgüdülerin karşılanamaması veya yanlış karşılanması halinde 

ise; hayat sona ermemekle birlikte birtakım psikolojik sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. 

İnsandan söz edilince hatıra ilk gelen, onun bedensel (beşerî) varlığıdır, mahiyeti, 

psikolojik özellikleri ve ahlakî (insanî) yapısı ise ikinci planda kalmaktadır. İnsan, bu 

iki kutuplu yapısı arasında gel-gitler yaşar ama bir denge kurması da arzu edilir. Modern 

tıbbın temel sorunu, spiritüel bir varlık olan insanın, fiziksel bir bedende yaşadığını 

anlayamaması veya unutmasından kaynaklanmaktadır. İnsan, o fiziksel bedenin içinde 

düşünen, hisseden, hislenen, inanan, hayal kuran, rüya gören, tesadüflerden anlamlar 

çıkaran, mavi boncuk takan, şarkı söyleyen, gülen bir varlıktır.  

İnsanı insan yapan şey; ruhuna ve manevî yapısına (insanlığına) özen 

göstermesidir. Aksi takdirde manevî tabiatına aykırı davrandığı için, mutsuz ve eksik 

olacaktır. Meşhur siyahi tenisçi Arthur Ashe: “Mutluluk insanı tatlı, zorluklar güçlü, 

başarı ışıltılı, yenilgi mütevazı yapar. Hüzün ise insanı insan yapar” derken ne kadar da 

haklıdır.  

İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır, ruhu ile yukarı âleme, bedeniyle aşağı 

âleme bağlıdır. Yemek, içmek, düşmanlık etmek, dövüşmek gibi fiillerde diğer 

canlılarla, özellikle de hayvanlarla ortak iken, ilim ve bilgi tahsili, iyilikleri hedeflemek 

gibi ruha özgü ayırt etme (temyiz) ve düşünme (fikir) güçlerine ihtiyaç duyulan fiillerde 

ise, meleklerle ortaktır. İnsanı, varlık âlemindeki tüm güzellikleri ve çirkinlikleri aynı 

anda bünyesinde toplayan bir canlı olarak da tanımlayabiliriz. Bu özelliklerini hangi 

yönde geliştirebileceği ve kullanabileceği hususu, insanın iradesine bırakılmıştır. 
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Böylelikle meleklerden üste çıkabilecek veya hayvanlardan da aşağılara inebilecektir. 

Bu durum, geleneğimizde yücelerin yücesi (âlâ-yı illiyyin) ve aşağıların aşağısı (esfel-i 

sâfilin) olarak tanımlanmaktadır. 

Bizler, İslâm kültürü içinde yaşayan insanlarız. Bizim kozmolojimizde varlık 

hiyerarşisi tastamam olarak, bilebileceğimiz en mükemmel şekliyle kurulmuştur. İnsan 

da bunun değerini bilecek bir kabiliyette inşa edilmiştir. Kâlû Belâ (elest bezmi), Allah’ı 

idrak edecek şekilde yaratılmış olmamızın sembolik anlatımıdır ve her doğan çocukla, 

bu idrak olayı tekrar tekrar yaşanmaya devam eder. Allah, kâinata koyduğu delillerle, 

insanları kendileri hakkında şahitlik yapma konumuna getirmiştir. İslâm 

kozmolojisinde; insana bir haysiyet, diğer varlıklara bir değer verildiği, her varlığın bir 

sınırı olduğu görülmektedir. İnsan yeryüzünün halifesi, kâinatın incisidir. Tam 14 

milyar yıldır beklenen çok nazlı misafirdir. Bütün müştemilatı ile birlikte bu muazzam 

kâinat insan için yaratılmıştır. Biz gelmeden önce kömürümüz, petrolümüz, doğal 

gazımız yerin altına istiflenmiş, dinazorlar kaldırılmış, depremler seyreltilmiş ve güçleri 

de hafifletilmiştir. Güneş en uygun uzaklığa yerleştirilmiş, Ay’ın büyüklüğü, uzaklığı 

tam olması gereken yerde, atmosferdeki oksijen oranı tam istediğimiz gibi ayarlanmıştır.   

Allah, insanı kendi güzel isimlerinin manalarıyla var etmek suretiyle yeryüzünde 

kendisine vekil (halife) kılmıştır. Hiç şüphesiz, böylesine şerefli bir emaneti yüklenmiş 

olmanın idrakini her an zinde tutabilmek, insana büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

Cemal ve Celal sıfatlarının mazharı olan insan, kemâle erme şansını elinde tutar. Her 

insan potansiyel olarak; eşref-i mahlûkat olma şerefine sahiptir ve Allah'ın yeryüzündeki 

potansiyel halifesidir. Ama bunu fiilen gerçekleştirebilmek herkesin kârı değildir. 

Aydınlanma çağı ile birlikte, insan-ı kâmil düşüncesinden, yeni insan düşüncesine 

dönülmüştür. Artık insanın mutluluğu; fazilete, erdeme, insanın yaratılışına uygun 

davranmasına değil, sağlıklı olmasına bağlanmış durumdadır. Ama insan, ne sadece 

moleküler ve biyolojik, ne de sadece psikolojik ve sosyolojik bir varlıktır. Kur’an’dan 

anladığımız kadarıyla insanın; nankör, aceleci, zalim, cahil, zayıf, kıskanç, azgın, 

tartışmacı, riyakâr, cimri, haset, kibirli olmaya ve bunlardan da korunmaya müsait fıtrî 

bir yapısı vardır. İyilikte de kötülükte de sınırları zorlayabilen, bazen de aşabilen bir 

kapasite genişliğine sahip, meydan okuma ve zorlukların geliştirdiği, sıradan işlerin ise 
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adeta uyuşturup öldürdüğü bir canlı. İnsan yükselebilen, düşebilen, güçlü ve zayıf 

hissedebilen, aynı zamanda ve hepsinden önemlisi müteal bir varlıktır. 

Mükemmel çalışan bir beş duyu, insanın bedeni avantajlarını oluştururken, akıl, 

irade, hayal gücü, düşünme kabiliyeti gibi hususiyetler, onun ruhi özelliklerini meydana 

getirmektedir. Şu önemli bir husustur ki, tek başına bedenî özellikleri veya yalnızca ruhi 

avantajları insana yeterli değildir. Bunlar bir bütün olarak düşünüldüğünde ise, insan 

mükemmel bir varlık olmaktadır. Bunların birbirinden ayrılması insanın, insan olmaktan 

çıkması demektir. Tüm acıların ve telaşın nedeni insanın kim olduğunu bilmemesidir. 

İnsan, kendisini salt bedenden ve hayatı sadece doğum-ölüm arasındaki süreden ibaret 

sandığı için yaşadığı olumsuzlukları büyük acılara çevirmekte ve hiç bitmeyen 

hayallerine kavuşmak için sürekli stres içinde koşuşturmakta ve ânı kaçırmaktadır. İnsan 

her şeyi öyle hızlı yapmaya şartlandırılmıştır ki, bu hız içinde yaptığı işten keyif alması 

mümkün değildir. 

İbn Sînâ’ya göre; “İnsan madde ve ruhtan müteşekkil bir bütündür. Esas yapı (öz) 

ruh, beden ise arazdır. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden özellikler; akıl yürütme, kıyas 

ve temyiz yetenekleridir. İnsan, ruhuyla ve ruhun özellikleri olan aklı, vicdanı ve 

iradesiyle insandır. İnsan, duyu organlarıyla elde ettiği bilgileri değerlendirip 

davranışlarını değiştirebilen bir canlıdır. Yüce Allah, her canlıya ve onun her bir 

organına, en uygun ve onun tabiatıyla, işleviyle ve şartlarıyla en uyumlu mizacı 

bahşetmiştir.”4 

İnsanı araştırmayı üstlenen özel bilimlerin durmadan çoğalması, insana ilişkin 

düşüncelerimizi aydınlatmaktan çok karıştırmış ve belirsizleştirmiştir. Alexis Carrel’in 

ifadesiyle, “İnsan, kendi dışındaki dünyaya yöneldiği ve orada kaydettiği gelişme 

ölçüsünde kendisinden uzaklaşmış ve kendi gerçekliğini unutmuştur.”5 

Tüm diğer alanlarda olduğu gibi, tıp sahasında da yaşanan aşırı uzmanlaşma 

yüzünden hekim, bazen insanın bir organizma olduğunu unutacak kadar derinlere 

dalmış ve insanın bütünlüğü ile bağını kesmiştir. İnsan bölünmüş ve anlamını 

kaybetmiştir. Vücudumuzdaki enzim ve proteinlerin büyük bir kısmının ne işe 

                                         
4 Nazife Narlı, “Erken Dönem İslâm Âlimlerinin Psikolojiye Katkıları: Akıl, Nefs, Ruh Kavramları”, Antakiyat 

Dergisi, c. 2, sayı: 1, 2019, s. 79. 
5 https://www.ilkav.org/makale-106-İslâm-ve-bati-dusuncesinde-insanin-tanimi.html (19.04.2022) 

https://www.ilkav.org/makale-106-islam-ve-bati-dusuncesinde-insanin-tanimi.html
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yaradığını halen bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeyle uğraşıyoruz ve biliyormuşuz gibi 

davranıyoruz. Bu, fazla kibirli bir bakıştır. Bir sürü şeyi aslında çok da iyi bilmediğimizi, 

bilinmediğini itiraf etmek durumundayız. Belki de insan vücudunu tam olarak 

anlamamız hiçbir zaman mümkün olmayacak.  

Evrimci biyoloji, insanla hayvan arasındaki farkı ortadan kaldırmıştı. Bugün 

biyoteknoloji ve gen mühendisliğinin yaptığı ise, insanla makine arasındaki sınırı 

belirsiz hale getirmek olmuştur. Biyoteknoloji, insanı bir parçası bozulduğunda yedeği 

takılabilen makinelere çevirmeye hizmet ediyor ve insanı insan yapan varlığı, yani ruhu, 

diğer bir deyişle insanın kudsiyetini göz ardı ediyor.  

Etrafımızdaki mükemmellikler ile ilgilenmeye ne vakit bulabildik, ne de onlara 

hak ettikleri değeri verebildik. Oysaki farkında olmadığımız, ancak maddî hiçbir değer 

ile kıyas edilemeyecek sayısız güzellik ve özelliğe sahibiz. Aldığımız her nefes, hayata 

dair bize bahşedilen ikinci bir lütuftur. Biri çıkıp, “Bence dünyanın yedi harikası; 

bedenimizin kontrol merkezi beynimiz, vücudumuza kan pompalayan kalbimiz, 

görebilen gözlerimiz, işitebilen kulaklarımız, dokunabilen ellerimiz, hareket eden 

ayaklarımız, konuşabilmemizi ve tat almamızı sağlayan dilimiz” dese, herhalde çoğu 

kimse şaşırırdı. Oysaki dünyanın gerçek harikaları, çoğu zaman önemsizleştirdiğimiz, 

ama her biri birbirinden değerli mükemmelliklerimizdir.  

İnsan hakkında doğru olduğuna inanılan bilgilerin çoğu, ruhun hamallığını yapan 

vücut hakkındadır. Ruh hakkında ise, çok az bilgiye sahibiz. Esas unutulan ve gözden 

kaçırılan nokta da zaten burasıdır. Ruhun varlığı bilinmeden veya kabul edilmeden, 

hiçbir iyileştirici müdahale olamayacağı gibi, kendi kendine iyileşmeden ve denge 

kurulmasından da söz edilemez. 

Ruh soyut bir kavramdır. Bu özelliğine binaen her devirde farklı düşünürler 

tarafından tanım, mahiyet ve fonksiyonel açıdan tartışılmış ve bugün de tartışılmaya 

devam etmektedir. Acaba ruh, herhangi bir şekilde bilgimizin konusu olabilir m, yoksa 

o, beşerî bilgi ve idrak vasıtalarıyla mahiyetini bilemeyeceğimiz metafizik bir problem 

olarak mı görülmelidir? 
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2. Ruh-Nefs 

 “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve 

takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran 

kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems, 

91/7-10) 

İnsanın; biri maddî cevher olan beden, diğeri madde dışı cevher olan ruh olmak 

üzere iki ayrı cevherden mi, yoksa sadece maddî cevherden mi oluştuğu sorusu, zihin 

felsefesi ve din felsefesi gibi felsefe dalları açısından önemli bir tartışma konusudur. 

Ruh ve beden ayırımı eski Yunan Felsefesine, Eflatun (Platon) ve talebesi Aristoteles’e 

dayanır. Aristoteles: “Ruh formdur, bedeni hareket ettiren bir güçtür. O, cisim değil, 

bedenin içinde taşıdığı bir cevherdir. İnsanın özü, ruhun bir fonksiyonu olan akletme 

gücüdür. Tabiat hiçbir şeyi amaçsız yapmaz” demektedir. 

Bu konuyu sistematik bir şekilde ele alan ve ruhun ezelden beri var olan bir 

cevher olduğunu iddia eden Eflatun ve öğrencisi Aristoteles’in, özellikle Hristiyan ve 

İslâm teolojileri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Aristoteles’in ruh ve beden 

kavramıyla ifade etmek istediği varlıklar birbirinden bağımsız gerçeklikler değil, aynı 

varlığın iki farklı boyutuna verilen adlardır. Modern dönemde ise, ruh-beden düalizmi 

konusunda Fransız Filozof Descartes’ın öne çıktığı görülmektedir. Kant’ın, ruhun 

ölümsüzlüğü üzerine kurduğu pratik akıl nazariyesi de Hristiyan dünyasında epeyce 

etkili olmuştur. 

İslâm Felsefesi, Kelamı ve Tasavvufunda önemli bir yer tutan nefs teorisi, Grek 

Felsefesinin İslâm dünyasına aktarılması sonucunda ortaya çıkmış ve insanın metafizik 

dünya ile irtibat kurmasının temelini oluşturmuştur. İslâm düşüncesinde nefs ve ruh 

kavramları, insanın dünyada ilk yaratılışının ve ahirette yeniden diriltilişinin 

açıklanmasında etkin bir rol oynamıştır. Kelamcıların ruh konusundaki düşüncelerinin 

temelini; dünya hayatında ve ahirette, Allah’ın hitabından ve kitabından sorumlu 

varlığın kim olduğunu tespit etmeye yönelik açıklamaların oluşturduğu görülmektedir. 

Bazı kelamcılara göre insanda, bedenden ayrı ve farklı mahiyete sahip bir cevher olarak 

ruh diye bağımsız bir varlık yoktur. Bu yaklaşımın ana amacının, somut ve bütüncül bir 

insan tarifine ulaşmak olduğu anlaşılmaktadır.   
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İkinci grupta ise; ruhun manevî bir varlık olduğu görüşünü benimseyen 

kelamcılar ve filozoflar yer almaktadır. Bu görüş sahipleri, ruhu, bedenden ayrı ve 

müstakil bir şekilde varlığını sürdürebilen bir cevher olarak kabul etmektedirler. Bu 

görüşü benimseyenler, ruhun bedenden önce de, kendi başına varlığını sürdürebildiğini 

savunmuşlardır. İbn Sînâ, ruhun bedenden bağımsız bir cevher olduğunu kabul eder ve 

bunu ispatlamak için çeşitli deliller getirir. İbn Sînâ, ahiret hayatının ruhaniliğine inanır, 

ama bu konudaki açıklamaları insanı tatmin etmekten bir hayli uzaktır.   

Kelamcıların büyük grubuna göre ise ruh; duyu organlarıyla hissedilen, insan 

bedenine girmiş, gelişebilmek için bir bedene ihtiyaç duyan, latif ve nuranî bir cisimdir. 

İbn Hindû’ya göre ruh; insan bedeninde yayılmış latif bir cisim olup, kalpten 

atardamarlar vasıtasıyla yayılarak hayat ve nefes alıp vermeyi; beyinden ise sinirler 

vasıtasıyla yayılarak duyu ve iradî hareketleri gerçekleştirmektedir. Bu gruptaki ruh 

görüşleri, mutedil-maddeci tasavvur diye isimlendirilebilir. Bu anlayışa göre ölüm, 

ruhun bedeni terk etmesidir; dolayısıyla da ruh, bedenden bağımsız olarak varlığını 

sürdürebilmektedir.6 

İnsanın tanımı konusunda, İslâm dünyasındaki genel eğilim, düalist yaklaşımın 

benimsenmesi yönünde olmuştur. Bu fikrin en etkili savunucusunun İmam Gazâlî 

olduğu söylenebilir. Ayetlerden çıkartılan anlamların, İslâm düşünürlerinin düalist veya 

karşıt düşünceden birini benimsemesinde asıl etkili unsur olmadığı görülmektedir. 

Kutsal metinlerdeki ifadeler, iki görüşten birinin seçilmesini mecbur etmemektedir. 

Burada, Kur’an-ı Kerim’den ziyade, önceki kitaplardan özellikle de Tevrat’tan, başka 

düşüncelerden, felsefelerden veya kendi döneminin hâkim anlayışından gelen etkiler, 

ayrıca ölümden sonraki yaratılışın hangi yaklaşımla daha rahat anlaşılabileceği gibi 

endişeler, kişilerin tercihini belirlemiştir. Tercihini belirleyen düşünürlerin, daha sonra 

ayetleri kendi anlayışları doğrultusunda anlamaya çalışmaları, ortaya farklı yorumlar 

çıkarmıştır. 

                                         
6 Cüneyt Kaya, “Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû'nun Felsefe Tasavvuru ve Sözlüğü”, Felsefe Arkivi, sayı: 34, 

2011, s. 71. 
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Bedenin madde dışında ayrı bir cevhere sahip olamayacağı fikrini sistematik 

olarak ortaya koyan ilk kişinin; atomların ezeli ve ebedi olduğunu iddia eden antik 

Yunan filozofu Demokritos olduğu kabul edilir.  

Bugün, bir elektron ya da proton bir tanecik midir yoksa bir dalga mıdır, karar 

verememekteyiz. Her yanımızı binlerce çeşitli dalga boylarında ya da enerji 

düzeylerinde elektromanyetik dalganın kuşattığını biliyoruz. Bu dalgaları ister enerji 

taşıyan parçacıklar, isterse bilgi taşıyan paketçikler olarak kabul edelim, artık atomlar 

ve elementler Demokritos zamanındaki atomlar değillerdir. 

Pozitivist dünya görüşü, ruhu beynin kimyasal faaliyetlerine indirgemektedir. 

Materyalist pozitivizme göre, nasıl karaciğerin salgısı safra ise, beynin salgısı da 

davranışlardır ve bunlar adeta beyin faaliyetlerinin birer sonucudur. Psikoloji ve 

psikiyatri, kendilerinin pozitif bir tabiat bilimi olduğunu ispatlamak amacıyla insanın 

manevî tarafını görmezden gelmiştir. Buna göre beyin, davranış, duygu ve 

düşüncelerimizin kaynağıdır; bunun üzerinde bir güç ve varlık yoktur. İnsan beyni, 

yaklaşık olarak 100 milyar kadar nörondan oluşur ve her bir nöron binlerce ayrı nöronla, 

100 trilyon kadar sinaps aracılığıyla bağlıdır. Beynimizde ayrıca sinir hücrelerinin 50 

katı kadar yardımcı hücreler (glia hücreleri) bulunmaktadır. Beyin sapı bitkisel (nebatî), 

orta beyin hayvanî, üst beyin olan korteks ise insanî ve bilinçli hayatımızı 

yönetmektedir. Bilgi zenginliğine göre bir kişinin, günde ortalama 50 bin - 100 bin 

civarında düşünce ürettiği zannedilmektedir. Hafızanın nerede depolandığı bilinmiyor. 

Beynimizde bir sürü bilgi var, ama yerleri belli değil. 

Beyin hakkındaki bilimsel araştırmalar ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan zihninin 

sadece maddî cevherle açıklanabileceğini iddia eden yaklaşımın doğrulanması mümkün 

görülmemektedir. Şu davranışları, beynimizdeki şu kimyasal moleküller azaldığı veya 

çoğaldığı için, şuradan şuraya gittikleri için yaparız demek insanın kutsal tarafını, iç 

dünyasını ve manevîyatını hiçe saymak demektir. Bu, bir bilgisayarın maharetini onun 

hammaddesi olan metal, plastik ve kablolarda aramak gibi abes bir iştir. Her şeyden 

önce, zihnin en önemli özelliği olan bilinç, maddî süreçlere indirgenememektedir. Bu 

problemlerin çözümünde, Doğu’nun hikmet ve irfanı ile Batı’nın bilimsel metodolojisi 

birleştirilmeye çalışılmalıdır. Beyni sadece hücresel bileşenleri ve bunların arasındaki 



20 

 

bağlantılardan ibaret görsek bile -ki öyle değildir- önümüzde yine tahayyül edilemez 

karmaşıklıkta bir sistem vardır. Beyin; kendisini, gelen veriye göre tekrar yapılandıran, 

böylece öğrenebilen, öğrendikçe gelişen, sürekli değişen ve değiştikçe algıladığı 

dünyayı da değiştiren bir arayüzdür. Beyin, kâinatın bilinen en karmaşık yapısıdır.  

Aslında insan dediğimiz varlığın özü, beden dışına uzanan ruh, ya da başka bir 

frekans yapısıdır ve beyin, onu algılayacak özelliklere sahip karmaşık bir antendir. Ruh, 

iyon yükünün dışında, radyo frekansı şeklinde bir sinyaldir. Muhtemelen beyin, insan 

ruhu denen bu madde ötesi varlığa aracılık etmektedir. Kuantum fizikçileri, kimyasal ve 

elektrofizyolojik şekilde çalışan beynimizin, sürücü koltuğunda oturan yönetici paralel 

beyne Psikon beyni ismini vermişlerdir. Psikon beyni, madde olmayan bir zihni ifade 

eder. Madde olmayan zihinsel birimler, üç boyutlu frekans kodlarından oluşur ve 

holografik olarak tanımlanabilirler. Bilimsel çalışmaların ilerlemesi, yakın zamanda 

insanın üç boyutlu görüntüsünü, ekran yerine ortamda izlemenin mümkün olabileceğini 

düşündürtmektedir.  

 İnsan beyni 5 farklı beyin dalgası yayar. Bunlar kısadan uzuna doğru 1-Delta 

(derin uyku ve bilinçsizlik halinde), 2-Teta (hafif uyku-derin gevşeme halinde), 3-Alfa 

(uyku öncesinde), 4-Beta (aktif yaşamda), 5-Gama (zihnin zorlanması halinde) şeklinde 

sıralanır. Her insanın beyin dalgaları ona özgü ve benzersizdir. Modern hayat tarzı, 

yalnızca yeme alışkanlıklarımızı ya da tedavi tekniklerimizi değiştirmedi, aynı zamanda 

gergin ve stresli bir dünya yarattı. Beta dalgası, stres beyin dalgasıdır ve saniyede 15 ilâ 

40 hz. arasında bir frekansa sahiptir. Günde ortalama 30 dakika civarında kullanılması 

gereken beta dalgasını, modern hayatta saatlerce kullanıyoruz. Peki kullanınca ne 

oluyor? 

Modern tıbbın, nasıl çalıştığını hâlâ tam olarak keşfedemediği bağışıklık sistemi, 

her türlü durumda, vücuttaki tüm arızaları tamir etmek üzere programlanmıştır. Beta 

dalgalarının hâkimiyetinde, bu sistem tamamen devre dışı kalmakta ve vücut kendi 

kendini tamir edememektedir. Bu dalgalar, beyne hayatın tehlikede olduğu mesajını 

verdiği için beyin, iyileştirici hücreleri, içerideki bir hastalığı tedaviye yöneltmek 

yerine, hayatta kalmayı önceleyerek bütün gücünü kaslara ve beyne odaklar. Hastalıkları 

tedavi etme fonksiyonu, artık ikinci tercihtir. Beta dalga hâkimiyetinin uzadığı 
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durumlarda; vücut, kanser ve kronik enfeksiyonlar başta olmak üzere bir hastalık 

sarmalına girer, bu çıkmazdan kurtulmayı da bir türlü başaramaz.   

Saniyede 9 ila 14 hz. frekanstaki alfa dalgalarının hâkimiyetinde ise, immün 

sistem normal çalışmaya başlar. Yani iyileşmenin sağlanabilmesi için, alfa frekansına 

geçilmesi gerekmektedir. Modern hayat tarzı, bizi sürekli beta frekansında tutar. Çay, 

kahve, sigara ve gazlı enerji içecekleri de adrenalini artırarak beta frekansında 

kalmamıza sebep olur. Öncelikle yapılması gereken, beyin dalga frekans hızlarının 

düşürülmesidir. Günümüzde, Uzakdoğu kaynaklı bazı tedavi yöntemleriyle bu dönüşüm 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Virüslerin bilgisayardaki programları sabote etmesi gibi, insanın ruh programını 

da sabote eden virüsler vardır. Yalan söylemek, hile yapmak, haksızlık yapmak, şiddet, 

saldırganlık vb gibi çevreye ve çevredekilere zarar veren her şey birer virüstür. İnancı 

ile hayat tarzı arasında tezatlar olduğunda, kişinin duyarlılığı ile uygun yoğunlukta bir 

huzursuzluk meydana gelir. Bu huzursuzluk, yaratılış kodlarımızdaki “takva” ile 

“fücur”un birbiriyle çatışmasına, yani bir bakıma iki ayrı “ben”in kavgasına işarettir. 

İnsan denen iki uçlu bu varlık, mutlu olduğunda medeniyetin ve her türlü güzelliğin, 

mutsuz olduğunda ise vahşetin ve her türlü çirkinliğin kaynağı olabilmektedir. İyilikle 

kötülüğü, güzellikle çirkinliği, merhametle gaddarlığı aynı bünyede barındırabilen garip 

bir varlıktır insan. 

Son yüzyılda, Hristiyan düşünürler arasında, ruhun ayrı bir cevher olmadığı 

inancının, özgür irade ve yeniden yaratılış gibi temel Hristiyan doktrinlerle çelişkili 

olmadığını savunanların sayısı artmıştır. Batıda son zamanlarda geliştirilen “kişi 

teorisi”ne göre kişi, aynı cevherin ruh ve madde olarak farklı görünümlerinden ibarettir. 

Ruh, bu özneden veya benden ayrı değildir. Bu ben, ne tek başına beden, ne de tek başına 

ruhtur. 

Diğer yandan, dine saygılı bir kişi; ‘Allah isterse her şey mümkündür’ inancından 

hareketle, Allah’ın yeniden yaratılış da dâhil, iki cevherle yapabileceği her şeyi, tek 

cevherle de gerçekleştirebileceğine inanır. Bu kabulün anlamı ise, dindar bir teolojinin 

yeniden yaratılışın imkânı için, dualizme ihtiyaç duymaması demektir. Bir dindar 

açısından Allah isterse; canlılık, düşünme, hissetme ve ahlakî davranma gibi özellikleri, 
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maddî cevherden bağımsız, ayrı bir cevher olan ruhu yaratarak, tüm bunlara imkân 

vermiş olabilir. Veya daha işin başında maddî cevheri, kendisiyle “ruh sahibi insan” 

oluşturabilmesine imkân tanıyan bir potansiyelle yaratmış da olabilir. İlahî kudret 

açısından mümkün olan farklı alternatifler varsa ve bu şıklardan birisinin seçilmesinin, 

İlahî hikmete daha uygun olduğunu belirleyemiyorsak, Allah’ın bunlardan hangisini 

gerçekleştirdiği ile ilgili sorulara “bilemiyoruz” demek, hem tutarlılık, hem de teolojik 

tavır açısından en uygunu olacaktır. Mahiyeti bilinmezler hakkında en ileri ilim 

“bilmiyorum” kelimesinde ifadesini bulur. Böylesi bir tavır, hem Allah’ın fiillerindeki 

bütün hikmetler çözülebilirmiş gibi iddialarda bulunmanın yol açabileceği kibirden 

sakınılmasına; hem de din ve bilim arasında bu konuda çıkartılan çatışmanın, dinen bu 

şıklardan birinin tercih edilmesinin zaruri olmadığı gösterilerek, çözümlenmesine vesile 

olabilir. Şurası çok açıktır ki, İslâm düşüncesinde yeniden yaratılış, ruhun ölümsüzlüğü 

sayesinde değil, Allah’ın ilmi ve kudreti ile gerçekleşecektir. “Gökleri ve yeri yaratan, 

onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi 

hakkıyla bilen yaratıcıdır”7  

İşleri idare edenlerin âlemine “emir veya gayb âlemi”, idare edilenlere ise “halk 

veya şehadet âlemi” diyoruz. Yani halk âlemi, emir âlemince idare ediliyor. Bedenin 

ruh namına hareket etmesi, gayb âleminin şehadet âlemine hâkimiyetini temsil ediyor. 

Halk âlemi, en mükemmel şeklini insan bedeninde bulduğu gibi, o bedenin idarecisi 

olan ve emir âleminden olan ruh da, en mükemmel bir kanun olacaktır. Ruh; hayat 

sahibi, şuurlu, nuranî, maddî bir vücut giymiş, kâinatta hüküm süren tüm sıfat ve 

çeşitliliklerle ilişkili ve onların örneklerini kendinde bulunduran bir kanundur. Eşyayı 

sevk ve idare eden matematik, fizik, kimya kanunları gibi, ruh dahi bir kanundur ki 

vazifesi, eşyayı canlı tutmaktır. Diğer kanunlardan farkı, şuurlu yani kendi varlığının 

farkında olmasıdır.  

Aristoteles, ruhu üçe ayırmaktadır: 1-Bitkilerin büyüyen ruhu, 2-hayvanların 

hareket eden ve hisseden ruhu, 3-insanların düşünen ruhu. Bitkisel ruh ilk mertebe, 

hayvanî ruh ikinci mertebe ve insanî ruh son mertebedir. Bitkisel ruh tektir. Hayvanî ruh 

kendinden önceki bitkisel ruha ve kendi ruhuna, insanî ruh ise hem bitkisel, hem hayvanî 

                                         
7 Yâsîn, 36/81 
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ruha sahiptir. Bundan ortaya çıkan şudur ki bitkisel ruh, bir basamak yükseltilerek 

hayvanî ruha ve hayvanî ruh da bir basamak daha yükseltilerek insan ruhuna ulaşılmıştır. 

Büyüyen ve hisseden ruhlar, bedeni idare etmez. Bunlar ayrılmayacak şekilde madde ile 

bitişmişlerdir ve bunun için madde ile birlikte yok olurlar. İnsan ruhu ise, gerçek 

anlamda maddeye bağlı değildir ve beden dağıldıktan sonra da var olmaya devam eder. 

İşte ölümsüz olan ruh, insan ruhunun bu üçüncü boyutudur.8   

Ruh kelimesinin esas anlamı “can” demektir. Ruh kelimesi, vücuh ifade eden, 

yani hakikat ve mecaz olarak birçok anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Ruhsuz bir 

canlılık düşünülemez, ama bir bitki ve hayvandaki ruh ile insandaki ruh aynı vasıfta ve 

yapıda değildir. İnsandaki ruh, cezai ehliyeti olan ruhtur ki, bunu Allah özellikle 

yaratmış olup âlim, işitici, görücü gibi birtakım sıfatları da vardır. Kendisine iyilik ve 

kötülük yapma yeteneği verilmiş olduğundan dolayı, sorumluluk da taşımaktadır. 

Diğerleri ise sadece hayat verici bir enerji mahiyetindedir, insandaki ruhun diğer 

özelliklerine sahip değildir. Hayvanlardaki ruh da bitkilerdeki gibi değildir, daha 

mütekâmildir. Bu sebepten, hayvanların bazı becerileri vardır ve kararlar verip bunları 

uygulamak üzere harekete geçebilirler. 

Ruh; insanın yaratılışı esnasında, Cebrail (as) tarafından bedene üflenip, ölümü 

anında meleklerce bedeninden çıkarılıp alınan ve nesneleri algılayıp, insanın yükümlü 

kılınmasını sağlayan bilici hakikat olarak tanımlanmıştır. İnsanın doğumuyla beraber 

varlığını gösteren ve yaşanan hayatın içinde tedricen gelişen ruh programı, Yaratıcı 

İrade’nin insanoğluna bir ikramıdır. Allah, insanı düzenli bir şekle sokup, içine adeta 

kendi sıfatlarından bir miktarcık aksettiren bir program yüklemiştir. Allah tarafından 

insana üflendiği söylenen ruhu, bir enerji transferi olarak tanımlamak da mümkündür. 

Hayy olan Allah; hayatı, hayatiyeti, canlılığı, Ruh yani Cebrail (as) aracılığı ile insanlara 

vermektedir. Can nefesini Cebrail üflemektedir. Yoksa bizzat Allah’ın, kendi Zatı’ndan 

bir ruh üflemesi söz konusu olamaz. Öyle olursa insan O’ndan olur ve O olur. Bazı 

mutasavvıfları farkında olmadan yanıltan, belki de bu aracı varlığın unutulmasıdır. 

Hıristiyanların durumu da buna benzer! 

                                         
8 Fazıl Derbeder, Platon ve Aristoteles'te Ruh Beden Problemi ve Karşılaştırılması, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi SBE., Denizli, 2007, s. 45 vd.  
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İnsan, bedeni ve ruhu ile varlık âleminde çok özel bir konumdadır. Varlığının özü 

olarak ruh temel cevher ise de, bu cevherin olgunlaşması bakımından bedene muhtac 

oluşu da izahtan varestedir. Vücudun her zerresinde ruh mevcuttur. Özellikle beyin 

üzerinden düşünsel faaliyetlerimizi, kalb üzerinden de duygusal özelliklerimizi 

oluşturmaktadır. Ruhun, maddî hislerle idrak edilmesi mümkün değildir. O göz ile 

görülemez, bir şekli ve sureti de yoktur. Mevlânâ, bu konuda şöyle diyor: “Hakikatte 

beden ruhtan, ruh da bedenden gizli değildir. Fakat ruhu görebilmek için hiçbir kimseye 

izin verilmemiştir.”9 

Ruh, zaman ve mekân kavramlarından uzaktır, hacmi yoktur, tam anlamıyla 

nuranîdir; zaman kaydı da dâhil, hiçbir maddesel kayda tâbi değildir. Ruh, müşahede 

âlemindeki varlıkları algılamak için, her zaman vücuttaki organları kullanmaya muhtaç 

değildir. Mesela; insan rüyada, göz olmadan görür, kulak olmadan işitir, el olmadan 

tutar, ayaksız yürür, hatta kanatları olmadan uçar, hiç görmediği insanlarla konuşur. Ruh 

vücuttan ayrılıp seyahat edebilir ve aynı anda birkaç değişik yerde belirip görülebilir.  

Seven, sevilen, âşık olan, nefret eden, nefret ettiren, gücenen ve gücendiren, kin 

besleyen ve intikam almak isteyen, güzel şeylerden hoşlanan ve sevinen, kötü ve çirkin 

şeylerden hoşlanmayan, üzülen ve tasalanan, duygulanan, etkilenen, etkileyen, mutlu ve 

mutsuz olan ruhumuzdur. Namus, hayâ, iffet, iman, sevgi, nefret vb. hepsi ruha ait 

özelliklerdir. Bizi hayatta bir anlam ve amaç aramaya iten şey, insan ruhudur. İnsan 

ruhu, şuurlu, hür ve kendiliğinden faildir. 

Ruhsal gerçeklik, insanın bütün kâinatla bağlantı kurmasını sağladığı gibi, kişiye 

evrendeki bütünlüğün bir parçası olduğunu da hissettirir. Bütün kâinata tevhid nazarıyla 

bakmamızı emreden dinimiz, küçük kâinat kabul edilen, hülasa-i kâinat addedilen 

insanı, bu tevhidî bakıştan, bütüncül yaklaşımdan hariç tutmaz. 

Ruh, yetenekler kümesidir ve bu kümedeki kimi yetenekler, kişinin kendisi 

tarafından geliştirilmekte ya da yarım kalmaktadır. Ruhun diğer bir özelliği de, beden 

sürekli değiştiği halde, ruhun değişmemesidir. Ayrıca vücutlarımızdaki bütün fizyolojik 

ve biyokimyasal faaliyetler benzer olmasına rağmen, insanlar arasında akıl, irade, şuur, 

düşünce ve fikir farklılıkları olmaktadır. İnsan vücudundaki bu garip çelişki; insanın 

                                         
9 http://web.deu.edu.tr/ilyas/edebiyat/mevlana.htm (21.04.2022) 
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akıl, irade, şuur gibi yeteneklerin kaynağının beden değil, ruh olmasıyla ilişkilidir. İnsan 

“ben” derken, bilerek veya bilmeyerek ruhunu kastetmektedir. Normal apoptotik hücre 

ölümü ve yerine yeni hücre yapımının günde yaklaşık 100 milyar hücreyi bulduğu 

hesaplanmaktadır. Hücreler yenilenirken mevcut genetik bilgi, kopyalanarak yavru 

hücrelere aynen aktarılır. Bu hızda bir hücre ölümü ve yeniden yapımı yetişkin bir 

insanın vücut ağırlığının 1,5-2 yılda bir yeniden yapım ve yıkımı anlamına gelir. Her 7 

yılda bir bütün hücrelerimiz değiştiği halde, yine bizim biz olarak kalmamız ve 

benliğimizin korunması da ancak ruhun varlığı ile açıklanabilir. 

Bazı âlimler, filozoflar ve sufiler, ruh ile nefsi aynı varlığın iki adı olarak 

açıklamışlar, bazıları ise nefs ile ruhu farklı mahiyetler olarak tanımlamışlardır.   

Bizim ruh dediğimize, Kur’an-ı Kerim ‘nefs’ demektedir. Nefs; bir kimsenin 

kendisi veya özü, kişi, şahıs, beden ve can gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’de nefs; 

insan, tüm maddî ve manevî unsurlarıyla insanın kendisi, zatı ve özü olarak geçmektedir. 

Daha doğrusu, ruh da dâhil olmak üzere insanın tamamına nefs demektedir. Açık ve 

gizli, dünyaya ve ahirete bakan duyuları, maddî ve manevî becerileri, arzu, heves ve 

ihtiyaçları, canı, ruhu, hayatı ve istekleriyle, kişinin bizzat kendisi demektir. Nefs; 

insanın maddî-manevî sahip olduğu her şeyin bütünüdür, etiyle, canıyla, benliğiyle 

tamamıdır.  

Nefs kelimesinin; nefes almaktan türediği ve nefes alan kişi anlamına geldiği 

kabul edilmektedir. Kelimenin, enfüs (nefisler, canlar) ve nüfus (insanlar) gibi iki çoğul 

hali de mevcuttur. Kur’an’daki ilgili ayetlerden anlıyoruz ki nefs; insanın kendisi, insanı 

insan yapan özelliktir. Kendisine takva ve fücur ilham edilen özdür, benliktir. Nefse; 

isyanı da, takvayı da, hata yapmayı, aşırı istekleri ve Allah’a itaat etmeyi de öğreten yine 

Allah’tır.  

Nefs, insanın kendisidir ve mükerremdir. İslâm fıtratıyla doğan her nefis, 

dünyaya şeref vermiştir. İnsan, iki yönlü bir varlıktır. İmtihan sırrı mucibince iyiye de 

eğilimlidir, kötüye de. İnsana dışarıdan gelen telkinler; insanların birbirlerine dostane 

ve hasmane, sözlü ya da fiilî tepkilerinin, insanda makes bulmasıdır. İçimizden gelen 

telkinler; meleğin iyiye yönlendirici, şeytanınsa saptırıcı telkinleridir. Nefs, tevhid şuuru 

ve Kur’an ahlakıyla hayat boyu terbiye edilecek, ama buna rağmen, ölüme kadar, 
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imtihan sırrı gereğince fırsat buldukça kötülüğü emretmeye çalışacaktır. Böylece 

Müslüman da, son nefesini verinceye kadar olgunlaşmaya ve derecelerini arttırmaya 

devam etmiş olacaktır.  

Nefs, fiillerinden sorumlu ruh, yani hüküm gününde sorumlu ruh olarak da 

tanımlanmıştır. Dolayısıyla insanın, ölünce de ebedi varlığını devam ettiren unsurudur. 

İslâm inancına göre, ruh-beden bütünlüğü bakımından dünya hayatı ile ahiret hayatı 

arasında bir fark yoktur. Dünya hayatında nasıl ki, her iki unsur birlikte bir bütün teşkil 

ediyorsa, ahiret hayatı da aynı şekildedir. Ruhlar, sonradan yaratılmış olmakla birlikte, 

bedenin ölümü ile yok olan varlıklar değillerdir. Allah’ın emri ve izni ile ölümden sonra 

semaya kaldırılmakta ve bazılarınca Berzah denen özel bir boyutta, İlahî kontrol altında 

tutulmaktadırlar. Ruhların, bu boyutta ya azap ya da nimetler içerisinde kıyamet gününü 

bekleyecekleri kabul edilir. Nitekim bir hadiste, “kabrin ya cennet bahçelerinden bir 

bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olduğu” belirtilerek10 bu gerçeğe işaret 

edilir. Yeniden diriliş gününde, yeni şartlara uygun olarak yaratılmış yeni bedenlerine 

iade edilip diriltileceklerdir. 

“İnsan” ve “Ruh-Nefs” konularını bu şekilde bir daha hatırladıktan sonra yeni 

bilgi, düşünce ve kanaatlerimizi serdetmeye başlayabiliriz. 

 

3. Varlığın Mahiyeti 

 

“Hayr u şer her ne ki işlerse kişi kendinedir 

Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir” (Lâedrî) 

İnsanoğlu, var olduğu andan itibaren varlığın hikmetini,  gayesini, nasıl meydana 

geldiğini merak etmiş ve bu hayati sorularına makul cevaplar aramıştır. Düşünce 

tarihinde, varlığın mahiyetini açıklama konusunda üç tür bakış açısı görülür: 1-Maddeci 

bakış, 2-Mitolojik bakış, 3-Fizik ve metafiziği dengeleyen bakış. Var oluşun mahiyetini, 

aklı ve vahyi dengeleyerek en güzel şekilde açıklayan bakış açısı “Yaratılışcı Tekâmül” 

yaklaşımıdır. Kâinattaki bütün varlıklar bir ilim ve hikmet çerçevesinde vücuda 

gelmiştir. Bütün mevcudat İlahî inayetin birer eseri ve tecellisi olma vasfını 

                                         
10 Tirmizî, Kıyamet, 26; Müslim, İman, 34; Ebû Davud, Taharet, 26. 
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taşımaktadır. Diğer pek çok alanda olduğu gibi, düşünce tarihimiz de ifrat ve tefritlerle 

doludur. Bir kesim, düşüncelerinden dolayı bir kişiyi ölçüsüz şekilde yüceltip, Şeyhü’l-

Ekber makamına layık görürken, başka bir kesim de aynı düşünceleri küfürle eşdeğer 

kabul edip, sahibini Şeyhü’l-Ekfer sıfatıyla yaftalamıştır. Üzülerek belirtmeliyiz ki, bu 

iki kutuplu sivri anlayış ve acımasız dil, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 

Hâlbuki bizden beklenen, her alanda mutedil olmak değil midir? Hani meşhur misaldir. 

Tavşana sormuşlar: “İnişi mi seversin, yokuşu mu?” Tavşanın cevabı çok manidar: 

“Allah’ın düzlüklerine ne olmuş ki?” 

Allah’ın yaratmadaki sünneti, diğer bir deyişle âdeti; bir şeyi yokluktan 

yarattıktan sonra, diğer şeyleri o ilk özden, yani var olan bir şeyden yaratmasıdır. 

“Varlığın özü”, Allah’ın iradesiyle yokluktan yaratılmıştır (ibda). Ancak bu 

başlangıçtan sonraki süreç; ceale, enşee, fatara, felak, halk kavramlarıyla ifade edilen, 

halden hale geçiş, bir şeyden başka bir şeyin ortaya çıkması, var olandan başka bir 

varlığın oluşturulması anlamlarında bir yaratılıştır. Allah’ın, her şeyi bir anda 

yaratabilecek güçte olmasına rağmen kademeli/aşamalı olarak yaratmış olmasının 

hikmetlerinden birisi de, mahlûkatına itinalı ve sağlam adımlar atma terbiyesi vermek 

istemesi olabilir. 

Varlıklar vücuda gelmeden önce bütün özellikleriyle Allah tarafından takdir 

edilmiştir. Kader, her eşyanın yaratılışındaki özellikleri ve mahiyetidir. Bir diğer 

deyişle, eşyaya takdir olunan işletim kanunlarıdır. Bu âlem yaratılmış, yaratıldıktan 

sonra da kendi kanunlarıyla hareket etmesine imkân veren bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Yaratılmışlık fikri, beraberinde düzen fikrini de içinde barındırır. Varlıklar kendi haline 

bırakılmamış, varlıklarının devamını sağlamak üzere kanunlarla donatılmıştır. Bu 

kanunlarda asla bir değişiklik olmaz, kâinatta geçerli olan kanunlar insan için de aynen 

caridir. Allah sebep-sonuç bağlantısıyla yaratmasına her an devam etmektedir.   

Hayatı ve kâinatı anlayabilmemizin en doğru yolu, imana ve bilime dayalı bir 

dünya görüşüdür. Yokluktan varlık alanına çıkan her şey, öncelikle bir takdir ve tasarım 

gerektirir. Dakik bir saat gibi çalışan bu sistem, çalışmaya başlamadan önce bütün bu 

ince ayarlarıyla birlikte programlanmıştır. İkinci aşamada varlık, projeye uygun bir 

şekilde somutlaşıp meydana çıkar. Hidrojen, diğer atomlar, moleküller, yaşadığımız 
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evrenin içerdiği bütün muazzam sistemler muhteşem bir plan içinde sırayla meydana 

gelmişlerdir. Hayatın ve insanın ilk maddesi ‘ol’ emrini alıyor ve bu oluş devam ediyor. 

Kâinat, devamlı olarak bir halden diğer hale geçen bir oluş içindedir. “Göklerde ve yerde 

bulunan herkes, Allah’tan ister. Allah, her an yaratma halindedir.”11  

Üçüncü aşamada ise yaratılış amacı doğrultusunda varlık belli bir şekil kazanır, 

mükemmele doğru değişmeye ve gelişmeye başlar. Yaratılışta ve hayatta daima geçerli 

olan en dikkate değer kural; tedric, tekâmül ve değişmedir. Her tekâmül aşaması yeni 

bir yaratmadır. Kâinatın niçin bu biçimde yaratılmış olduğunu, bizim gibi varlıklar 

yaratmayı murad etmiş Yüce Yaratıcı’nın işi olmasının dışında açıklamak mümkün 

değildir.  

İslâm düşüncesi; Yüce Yaratıcı’nın âfakî ayetleri olan kevni kanunlar ile vahyin 

uyumu ve dengesi dikkate alınarak inşa edilmelidir ve buna müsaittir. Varlığın bir 

anlamı vardır, insan da bu anlamı kavrama potansiyeline sahip olarak yaratılmıştır. 

Kâinat, okunmayı bekleyen bir kitaptır, ona bu gözle bakmayan kişinin ilim sahibi 

olması düşünülemez. Evrenin temel özelliklerini inceleyen bilim dalına fizik, atomları, 

molekülleri ve aralarındaki etkileşimi inceleyen bilim dalına kimya, organizma denen 

karmaşık yapıları inceleyen bilim dalına biyoloji, insan kültürlerinin değişimini ve 

gelişimini, benzerlik ve farklılıklarını inceleyen bilim dalına da kültürel antropoloji 

denmektedir. Çağın dili bilimdir, insanın aydınlanabilmesi için, en doğru ve en gerekli 

olan ikna yöntemi, bilim dili ve bilim yoludur. Bilime gözünü kapatan, Allah’ın en 

önemli eserlerinden biri olan ‘Kâinat Kitabı’na da gözünü kapatmış olur. Allah, 

sorgulayan insanları sever, sadece sorgulayarak ‘tahkiki iman’a ulaşabiliriz.  

Önce, bugünkü bilgilerimiz ışığında kâinatın ve dünyanın yaratılışını özetlemeye 

çalışalım:  

Bizi insan yapan şeylerin, vücudumuzu oluşturan atomların, etrafımızdaki 

güzelliklerin, heyecanın, aşkın, hüznün, iyiliğin, kötülüğün, her şeyin temeli bundan 

yaklaşık 14 milyar yıl önce meydana gelen bir “Oluşum”a dayanıyor. Zaman yokken, 

mekân yokken, insan yokken, hiçbir şey yokken, “kün” emri gereğince Big Bang 

(Büyük Oluşum) ile mevcudat, yokluktan, hiçlikten hayat sahnesine çıktı, madde, enerji, 

                                         
11 Rahman, 55/29. 
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zaman ve uzay oluştu. İnsan aklının kavrama sınırlarını aşan ‘yokluk’ kavramı ancak 

‘nokta’ kelimesi ile ifade edilebilmektedir. Yoğunluğu sonsuz ama hacmi sıfır olan bu 

noktadan, akıl almaz büyüklükte bir enerji, hesaplanamaz derecede bir sıcaklık, 

dayanılmaz bir basınç ve idraki mümkün olmayan bir hızla hareket eden maddenin ilk 

parçacıkları oluştu. Esas itibariyle enerji formunda olan bu varlık, aynı zamanda kütle 

özellikleri de gösteriyordu. Yani bir yüzü enerji (ruh), bir yüzü kütle (madde) olan bir 

varlık! İşte bu ilk çekirdek varlığın tekâmül etmesiyle, bir taraftan kâinat meydana 

gelecek, diğer taraftan da bu muazzam sanatın teşhir sahası olacak olan Dünya, 

içindekiler ve nihayet insan yaratılacaktır. Allah, bu ilk varlığı daha işin başında, 

başlayan tekâmülün zirvesi olacak olan kâmil insanı netice verebilecek bir potansiyelle 

yaratmıştır. 

Evrendeki tüm madde ve enerji, var olmaya milyarlarca yıl önce bir anda başladı 

ve bu var oluş hâlâ devam etmektedir. Hayat, sürekli olarak tekrarlayan bir enerji ve 

kütle dönüşümünden ibarettir. Her an biz ve çevremizdeki her şey, sürekli olarak 

yaratılıp durmaktadır. Zaman, olayların meydana geldiği boyuttur. Madde, bu 

patlamayla birlikte ortaya çıktığına göre, evreni meydana getiren ‘Sebeb’in zaman ve 

mekândan bağımsız olması gerekir. Bu gerçek, bize Yüce Yaratıcı’nın evrendeki tüm 

boyutların ötesinde olduğunu gösterir. Tevhid, Yaratan’ın diğer bütün yaratılmışlardan 

ontolojik olarak ayrı tutulması demektir. Zira yaratılmış olan, zaman ve mekân 

kanunlarına tabidir; dolayısıyla da Yaratıcı ile yaratılmışlar arasında hiçbir anlamda 

birleşme ve bütünleşme olması düşünülemez. 

Büyük Patlama’nın ardından henüz 1 saniye bile geçmeden, bu çekirdek enerjinin 

dönüşümü sonucu, maddenin temel yapı taşları olan atom altı tanecikler (kuark ve 

leptonlar), bunların da planlı birleşmeleri sonucunda proton, nötron ve elektronlar 

oluşmuştur. Çevremizde gördüğümüz her şey, bu temel parçacıklardan ve bunların 

kontrollü etkileşimlerinden meydana gelmektedir. 

Bu parçacıklar arasında dört temel etkileşim şekli mevcut olup, bunlardan ilki, 

bizi dünyamıza bağlayan “kütle çekim kuvveti”dir. Görünen ve görünmeyen ışık, 

röntgen ve radyo dalgaları gibi olaylardan sorumlu olan kuvvet ise “elektromanyetik 

kuvvet”tir. Atomlardan elektron kopmasına yol açan “zayıf nükleer kuvvet” ve atom 
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çekirdeğini bir arada tutan “güçlü nükleer kuvvet”le birlikte bu dört temel kuvvet, bütün 

fizik olaylarını oluşturmaktadır. Bu temel kuvvetlerin olağanüstü kusursuz dengesi 

sayesinde, varlığın yaratılmasından 14 saniye sonra, ilk nükleosentez yoluyla en basit 

atomlar olan hidrojen, helyum ve lityum çekirdekleri oluşmaya başlıyor. Bu sırada 

evrenin bileşimi %75 hidrojen ve %25 helyum çekirdeklerinden oluşmaktadır. 

Evrenin en basit elementi olan hidrojen, helyum ile birlikte evrenin yaklaşık 

%99’unu oluşturmaktadır. Kâinatta en çok bulunan ve nötron içermeyen tek element, 

yalnızca bir proton ve bir elektrondan oluşan hidrojendir. Evrendeki hidrojenin büyük 

çoğunluğu, ilk üç dakika içinde oluşmuş ve en yaygın bulunan atom olarak bugüne kadar 

gelmiştir. Bir tek hidrojen atomu; yüzlerce yeni elementi, yüz binlerce karmaşık 

molekülü oluşturabilecek bilgiye daha baştan sahiptir. Bir tek elektron ve protondan 

oluşan bu en basit atomun, bu akıl almaz bilgiye en baştan sahip olması muazzam bir 

sanat eseridir.  

Büyük Oluşum’dan 300 bin yıl sonra evren, bir “elektronlar ve atom çekirdekleri 

plazması”ndan veya kombinasyonudan oluşmaktaydı, ancak 380 bin yıl sonra görünür 

hale gelebildi. Evrenin yeterince soğuması ve elektronların yavaşlayarak yenilerini 

oluşturmak üzere atomlara bağlanması gerekiyordu. Bütün hidrojen, helyum ve lityum 

atomlarının oluşması yaklaşık 30 milyon yıl kadar bir zaman aldı. 

Yaklaşık olarak %75 oranında hidrojen ve %25 oranında helyumdan, yani 

neredeyse tamamen gazdan oluşan bu evrenin bazı bölgelerinde gazın yoğunluğu daha 

yüksekti. Kütleçekim nedeniyle bu bölgeler daha fazla maddeyi kendine çekti. Sonuç 

olarak, büyük ve yoğun gaz topları biçimlendi, kütleçekimleri nedeniyle büzüşüp içten 

içe ısındılar. Bir noktada, böyle bir topun sıcaklığı nükleer füzyon (kaynaşma) için 

yeterli bir duruma geldi. Böylece yıldızlar doğdu. Bu gaz bulutlarından yıldızların 

doğması için 300 milyon yıl gibi bir süre geçmişti. 

Büyük Patlama’dan bir milyar yıl sonra ilk galaksiler şekillendi. Takip eden 3 

milyar yılda, her biri 300 milyar kadar yıldız içeren 300 milyar galaksi daha şekil 

kazandı. Bizim galaksimiz Samanyolu, yörüngelerinde değişik sayıda gezegen bulunan 

250 milyarın üzerinde yıldız içermektedir. Galaksilerin merkezlerinde, galaksiyi 

dengede tutan büyük bir karadeliğin var olduğu tahmin edilmektedir.     
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Kâinat, en az 150 milyar ışık yılı genişliğinde olup %99’u boşluktan 

oluşmaktadır. Tüm galaksiler, yıldızlar, Güneş sistemleri kâinatın ancak %1'ni 

oluşturur. Evren genişlemeye devam ettikçe bu boşluğun oranı da artmaktadır. Benzer 

şekilde atomlar da %99 boşluktan ibarettir. Yani makro ve mikro evrenler birbirinin 

değişik ölçekli benzerleridir. 

Bir yıldız, ömrünün %90’ında hidrojen yakar, helyum üretir. Geriye kalan 

ömrünün %90’ında ise, helyum yakarak karbon üretir. Küçük yıldızlarda sadece 

hidrojen-helyum dönüşümü gerçekleşebilirken, kırmızı dev denen devasa yıldızların 

çekirdeklerindeki füzyon reaksiyonları, helyumun yanı sıra, karbon, oksijen, nitrojen ve 

periyodik cetveldeki demire kadar olan diğer tüm elementleri de üretir. Demirden 

sonraki elementler ise süpernova patlamaları sonucunda oluşur ve uzaya saçılarak gaz 

bulutlarına karışır. 

Gaz bulutları artık, kendi hidrojen ve helyumlarından başka pek çok element 

içerdiklerinden, nispeten daha yüksek yoğunluk alanları oluşur, buralar daha çok madde 

çeker ve yeni yıldızlar doğar. Güneşimiz de yaklaşık 5 milyar yıl önce, Samanyolu 

Galaksisi’nin bir kenarında, böyle bir süreç sonucunda doğmuştur. Onun için Güneş’te 

bütün elementler bulunmaktadır. Bunlar arasında %71’lik oranla hidrojen çoğunlukta 

olup, %27 oranında helyum ve %2 oranında diğer elementler yer alır. Yaklaşık 5 milyar 

yıl sonra Güneş’in yakıtı tükendiğinde dünyadaki canlı hayatı da sona erecektir. Kâinat 

bir noktadan yaratılmıştır ve yine bir noktada son bulacaktır. 

Gezegen oluşumu, yıldız oluşumuna bağlı bir süreç olup, gezegenler yıldızın 

kendi gaz bulutlarından doğar. Güneşimizi oluşturan gaz ve toz bulutunun yaklaşık 

%99,8 lik kısmı Güneş’te toplanırken geriye kalan az miktardaki maddeden de Güneş 

sistemi cisimleri ve Dünyamız oluşmuştur. Güneş Sistemi’nde 9 adet gezegen ve 54 adet 

uydu yer alır. Dünya yaklaşık 4.5 milyar yıl yaşındadır. Küçük gezegenlerin, çok hafif 

elementler olan hidrojen ve helyum atomlarını tutmaya yetecek kütleçekimleri yoktur. 

Her ne kadar dünyayı doğuran gaz bulutunun %2’si gibi küçük bir oranını oluştursalar 

da, gezegenimizin yapısını, bize patlayan yıldızlardan bir hediye olarak gelen karbon, 

oksijen, azot ve demir gibi diğer ağır elementler şekillendirmiştir.  
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Uzaydaki ilk su molekülleri, hidrojen ve oksijenin yıldız tozlarına tutunmasıyla 

oluştu. Güneş Sistemi 1 milyon yaşına geldiğinde, sayısız yıldız tozu buzla kaplanmıştı. 

Su içeren bu tozlar zamanla kayalara ve göktaşlarına dönüştü. Dünya ilk oluştuğunda, 

yüzeyi sürekli patlayan yanardağlarla kaplı, mağmanın aktığı, sürekli kayaların ve 

göktaşlarının çarptığı bir gezegendi. Dünya’ya kaç gök cisminin çarptığı ve ne kadar su 

taşıdıkları bilinmemektedir. Bu bombardıman dönemi 3,8 milyar yıl öncesine kadar 

devam etti. Dünya’nın atmosferi ve ısısı 1 milyar yıl önce istikrarlı bir hal aldı ve dışarı 

sızan su buharı soğuyup yoğunlaştı. Bunun sonucunda binlerce yıl boyunca yağmur 

yağdı. Bu dönem sona erdiğinde artık Dünya; denizler ve okyanuslarla kaplıydı. 

Dünya yüzeyinin soğuyup katılaşması, kıtasal levhaların, atmosferin ve 

okyanusların oluşması, hayatın jeobiyokimyasal süreçler sonucu ortaya çıkması, 

bakterilerin oluşumu, atmosferin oksijence zenginleşmesi, ökaryotların gelişimi ve ilk 

hayvanların ortaya çıkması yaklaşık 4 milyar yıl aldı ve bu uzun dönem, Kambriyen 

öncesi olarak adlandırıldı. Zamanımıza kadar, uzun aralıklarla 7 süper kıta (sonuncusu 

Pangea) oluşmuş ve dağılmıştır.  Günümüzden yaklaşık 500 milyon yıl önce Dünya 

ortamı, çok hücreli hayatı desteklemeye müsait bir hale geldi. Bundan sonra, Kambriyen 

patlaması denen ve çok hızlı gerçekleşen bir tür çeşitlenmesi oldu. Kambriyen 

dönemdeki ani canlı çeşitlenmesi için gerekli dört şart; hayatın varlığı, oksidatif 

metabolizma, tek hücrelilerin mevcudiyeti ve ökaryotlarda cinsiyet gelişimidir. 

Kambriyen patlaması, günümüzde var olan canlıların tüm özelliklerinin aniden ortaya 

çıktığı bir Big Bang’dir. Bundan önce, yeryüzünde tek hücreli varlıklardan başka bir şey 

yoktu. 

Hayatın muhteşem üçlüsü; karbon, hidrojen, oksijendir. Öncelikle karbona 

ihtiyacımız var. Karbon hayatın temelidir, çünkü bütün temel organik moleküller, 

karbonun diğer atomlarla birleşmesiyle oluşur. Karbon canlılığın çöpçatanıdır, tabiattaki 

hemen her şeyle birleşebilir. İkinci olarak suya ihtiyacımız var, çünkü hayat için gereken 

tüm biyokimyasal reaksiyonların oluşmasını sağlayan, her hücrenin ilk ve en gerekli 

elemanı, sıra dışı bir sıvı olan sudur. Biri yakıcı diğeri yanıcı iki atom birleşiyor, 

söndürücü su oluyor, ne muhteşem bir terkip! Üçüncü olarak da suyun sıvı halde 
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bulunabileceği, aynı zamanda karbonun da yaygın olarak kullanılabileceği bir gezegene 

sahip olmalıyız. 

Kur’an-ı Kerim’in yaratılış konusunda verdiği bilgilerde öncelikli amaç; varlığın 

başlangıcı hakkında kesin bilgi ve hüküm vermek değil, Allah’ın dünyada olduğu gibi 

ahirette de yeniden yaratmaya muktedir olduğunu ispatlamaktır. İnsanın yaratılış 

aşamaları anlatılırken su, toprak, çamur, çamurdan bir öz, yapışkan çamur, kupkuru kara 

balçık, pişmiş çamur vb. değişik kelimelerle anlatılan elementer süreç, su ve karbon 

başta olmak üzere yeryüzünde bulunan diğer elementlerin de katıldığı muhteşem bir 

senfoni şeklinde sergilenir. Bu süreç, nefs-i vahide denilen ilk insan hücresinin veya ilk 

insanın oluşumuna kadar devam eder ve ondan sonra biyolojik süreç başlar. 

Yaşa, cinsiyete, kiloya bağlı farklılıklar olmakla birlikte vücut ağırlığının 

yaklaşık 3’te 2’si sudur. Dünya’nın da kabaca 4’te 3’ünün su olduğu dikkate alınırsa, 

hem dünyanın hem de insan vücudunun büyük oranda sudan oluştuğu görülür. Bir kısmı 

hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiliz, ama dünyada mevcut bütün elementlerin, 

insan vücudunda da bulunması gayet mantıklı bir çıkarımdır. Yani insanın sudan ve 

topraktan yaratıldığı bilgisi tam yerine oturmaktadır. 

Kompleks canlıların oluşmasını sağlayan bu elverişli ortamda atmosferdeki ve 

sudaki oksijen miktarı yeterli seviyeye ulaştı. Sığ suların tabanından envai çeşit bitkiler 

yükseldi. Okyanuslar hayat kaynamaya başladı, ilk kompleks canlılar okyanuslarda 

ortaya çıktı. Denizlerdeki hayat süreci, yaklaşık 3 milyar yıl kadar sürmüştür. Karaya 

ilerleyen bitkisel hayat hızla çeşitlendi ve zenginleşti. Fosfatlı, nitratlı ve demirli 

besinlerin çoğalmasıyla, omurgalı biyokimyası açısından uygun şartlar oluştu. Karadaki 

hayat; otsu bitkiler, devasa ağaçlar, eğrelti otu, böcekler, amfibiler, sürüngenler, 

memeliler, kuşlar, çiçekli bitkiler, meyve ağaçları, ara yok oluşlar, ilk insanımsı, Homo 

Habilis, Homo Erektus, Homo Sapiens ve Homo Sapiens Sapiens şeklinde gelişmiştir. 

Biyolojide iki çeşit üreme vardır: Eşeysiz üreme dediğimiz tek hücrelilerde 

görülen eşeysiz üremede yavru, iki canlının birleşmesinden değil; ana canlının ikiye 

bölünmesi (mitoz), tomurcuklanması, rejenerasyonu, vejetasyonu, sporlanması gibi 

yollarla ve döllenme olmaksızın meydana gelir. Eşeysiz üreme; hızlı, çabuk ve aynı 

türün devamını sağlayan bir çoğalma şeklidir. Kara şartlarına dayanıklı canlıların 
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meydana gelmesi ise ancak iki canlının cinsel hücrelerinin birleşmesine, yani eşeyli 

üremeye bağlı kılınmıştır. Eşeyli (cinsel)  üremede ise; üreme hücreleri, döllenme ve 

genetik materyal aktarımı söz konusudur. Hayat, önce eşeysiz üreme şeklinde, sularda 

görülen basit canlılarla başlamış, sonra da karaya geçmiş ve eşeyli üreme şeklinde 

devam etmiştir. Eşeyli üremenin en önemli avantajı, genetik çeşitliliği sağlamasıdır. 

Eşeysiz üremeden eşeyli üremeye nasıl geçildiği halen tam olarak anlaşılamamıştır. 

Mevcut canlıların büyük bir çoğunluğunda eşeysel üreme mekânizması mayozdur, 

üreme hücreleri dışındaki bütün vücut hücreleri ise mitozla çoğalır. Dolayısıyla insanın 

fiziksel büyümesinin kaynağı mitoz, üreme mekânizması ise mayozdur. 

Tek hücrelilerden çok hücrelilere geçişin sebebi olan Kambriyen patlamasını 

tesadüfle açıklamak asla mümkün değildir. Ortam çok hücreli hayata müsait hale 

gelince, her türe ait ana tohum hücrelerinin bütün sistemleriyle beraber bir anda 

yaratılması, halen Kambriyen patlaması için geçerli ve en mantıklı bilimsel açıklamadır. 

Bu ana hücreler, tıpkı bir tohumun yeşermesi gibi, binlerce, milyonlarca türün 

başlangıcını oluşturdular. Mevcut canlıların her biri, kendilerinin meydana gelmesi için 

yaratılan ayrı ayrı ana hücrelerden tekâmül ederek bugünkü şekline gelmiştir. Yani her 

tür kendini meydana getirecek bir tohum hücreye sahip oluyor ve hepsi kendi türü içinde 

gelişerek kemâle eriyor. 

Dünya, bildiğimiz kadarıyla çeşitli sebeplerle en az 5 defa kitlesel yok oluşlara 

sahne olmuştur. Büyük iklim değişmeleri bazı türleri yok ederken, pek çok yeni tür için 

de yaşama alanı oluşturmaktadır. 250 milyon yıl önce hayatta kalan türlerden hayat 

tekrar başlıyor. Kambriyen dönemden beri ortadan kaybolmuş türlerin sayısı, yaşayan 

türlerin binlerce katıdır. 

Bugünkü bilgilerimiz; insan tekâmülünün esas itibariyle Afrika kıtasının doğu, 

güney, orta ve batı bölgelerinde eşzamanlı olarak, çeşitli beşer türlerinin birbirlerinden 

çocuk sahibi olmasıyla, yani melezleşme yoluyla gerçekleştiği yönündedir. Mevcut 

antropolojik bulgular ve DNA araştırmaları, ilk insan türlerinin Afrika kökenli ve siyah 

derili olduğunu göstermektedir. DNA’mızın neredeyse tamamı, yani insan genomunu 

oluşturan 3 milyar kodun yüzde 99.9’u her insanda aynıdır. Bu da demek oluyor ki, 

takvadan başka birbirimize üstünlük taslayabileceğimiz bir özelliğimiz yoktur.  
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Henüz tam olarak anlaşılamayan coğrafi, ekonomik veya sosyolojik sebeplerle 

buradan ayrılmak zorunda kalan ilk muhacirler, 60 bin yıl kadar önce, Kuzey (Mısır) ve 

Güney (Yemen) olmak üzere iki ana koldan Ortadoğu’ya geçtiler. Yaklaşık olarak 50 

bin yıl önce Ortadoğu’dan çıkan bir grup Orta Asya’ya, bir grup da Güney Asya’ya 

ulaştı. Orta Asya’dan bir kol Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya, bir kol da Bering 

Boğazı üzerinden Amerika’ya vasıl oldu. Güney Asya’ya gidenler, zamanla Avustralya 

ve çevresindeki adalara yerleştiler.    

Gelişen ve yenilenen bilgilerimiz, dünyada insanlığın tek kıtadan ve tek noktadan 

başladığı genel kanaatini değiştirecek gibi görünmektedir. Yani dünyanın değişik 

noktalarında çok sayıda Âdem ve eşi olabileceği ihtimal dâhilindedir.   

İnsan en son ve en seçkin canlı olduğundan, çok uzun bir tekâmülün mahsulü 

olmuştur. İnsanoğlu, 2 milyon yıl önce Homo Habilis, 1.8 milyon yıl önce Homo 

Erektus, 200 bin yıl önce Homo Sapiens ve 60 bin yıl önce de Homo Sapiens Sapiens  

(modern insan) olarak tanımlanmıştır. On dört milyar yıllık evreni, bir yıllık bir kozmik 

takvim olarak düşünürsek, böyle bir takvimde insanlığın tarih sahnesine çıkışı son 14 

saniye’dir.  

Büyük patlama, kâinatın temel atma töreni. Galaksi ve yıldızların oluşumu, kaba 

inşaat. Dünyanın oluşumu, ince işçilik. Bitki ve hayvanların yaratılışı, sarayın tefriş 

edilmesi. İnsanın yaratılışı ise, beklenen misafirin sarayı teşrifi! Padişah konmaz saraya 

hane mamur olmadan! 

 

4. İlk Varlık (Mebde) 

 “Yaratılışı anlamak bugünü anlamaktır” 

Varlığın Büyük bir Oluşum (Big Bang)’la başladığını yukarıda genişçe 

anlatmaya çalışmış ve kâinattaki her bir varlığın, bu ilk varlıktan kaynaklandığını, onun 

değişik tezahürlerinden ibaret olduğunu belirtmiştik. Bazı şeyleri daha iyi 

kavrayabilmemiz açısından, bu ilk varlık üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor. 

İlk yaratılan bu varlığa, insanlığın sahip olduğu bilgi ve kavrayış derecesi ile 

alakalı olarak, tarih boyunca çok çeşitli isimler verilmiştir: Akıl, Arş, Cevher, Esir, 

Evrensel Şuur, Halife, Hava, Heyula, İlk Madde, İnsan-ı Kâmil, Hz. İsa, Kalem, Kamış, 

Kozmik Bilinç, Kozmik Yumurta, Kürsi, Levh-i Mahfuz, Logos, Nefs-i Külli, Nur, Nur-
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u Âlî, Nur-u Muhammedi, Nur ve Zulmet, Prima Materia, Ruh, Ruh-u Azam, Rüzgar, 

Su, Ümm... Bu varlığın bir yüzü enerjiden (ruh, can), diğer yüzü ise maddeden (beden) 

oluşuyordu.  

Şüphesiz ki kâinatı yaratan ve onu başlangıçta koyduğu bir tekâmül çizgisi 

istikametinde geliştiren, belli bir hedefe doğru yürüten Allah’tır. Hayatın ve insanın ilk 

maddesi ‘ol’ emrini alıyor ve oluş başlıyor. Âlem, bir halden diğerine geçen kesintisiz 

bir oluş ve akış içindedir. ‘Ol’ emri kâinatta her şeye, her an verilmeye devam ediyor. 

Zaman yolculuğuna Big Bang ile başlayan bu varlık, tekâmül etmek üzere 

programlanmıştır. Tedric, tekâmül ve değişim kuralı, Büyük Patlama’dan günümüze 

kadar geçerliliğini korumuştur ve kıyamete kadar da koruyacaktır. Değişim: daima daha 

olguna, daha mükemmele doğrudur. Yaratılan her şey, kendine ait kulvarda, amaçlanan 

bir hedefe doğru akıp gitmektedir.  

Madde, moleküllerden; moleküller, atomlardan; atomlar da elektromanyetik 

dalgalardan meydana gelmiştir. Diğer bir deyişle madde, enerjinin akıl almaz bir 

biçimde yoğunlaşmış halidir. Madde, çok yoğun enerji, enerji de seyreltilmiş maddedir. 

Kısacası, kâinat tek bir enerji kütlesidir. Dalgalar âleminde gerçek, mutlak, somut ve 

maddî varlıktan söz edilemez. Evrenin temelinde enerji vardır. Her şey enerjidir aslında. 

Var olan her şey gibi insan da bir enerji ve belirli bir dalga boyutudur. Atomların özüne, 

derinliğine inersek, en alt boyutta karşımıza çıkan şey enerjidir. Enerjinin geçtiğimiz 

asırlardaki adı ‘ruh’tu. Madde ve enerjinin temel yapısı, kuant ile tanımlanır. Kuantlar 

için, maddenin temeli olan enerji birimleri diyebiliriz. Bütün diğer varlıklarda olduğu 

gibi, insanın yaratılması, var olması ve hayatını sürdürmesi de tamamen madde ve 

enerjinin etkileşmesi sonucu meydana gelen karşılıklı dönüşümlerle gerçekleşmektedir. 

Günümüzde canlı; hücresel bir yapı, hareket, solunum, beslenme, büyüme, iç denge, 

metabolizma, protein sentezi, enerji üretimi, organizasyon, çevresel uyaranlara tepki, 

adaptasyon, üreme, boşaltım gibi özelliklere sahip varlık olarak tanımlanmaktadır. 

Canlıların büyük çoğunluğu tek hücrelidir, diğerleri ise özelleşmiş hücre gruplarının 

karmaşık işlevler yerine getirdiği ve kompleks iletişim sistemleriyle birbirine bağlı 

oldukları büyük yapılardır.  
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Aslında canlı olmama hali bir görüntüdür. Cansızlık, bilinci derin uykuya dalmış 

bir canlılık halidir. Diğer bir deyişle, cansız olarak tanımlanabilecek bir varlık alanı 

yoktur. Günümüzde yeryüzü, bir bütün halinde canlı olarak kabul edilmektedir. 

Atomdan, organize olmuş bir hücreye kadar her şeyde bilinç vardır. Dolayısıyla tüm 

canlılarda bilinç vardır, ancak dereceleri farklıdır. Sonuç olarak madde zannedildiği gibi 

statik bir şey olmayıp, aktif ve canlıdır. Artık evrene tam bir canlı organizma gözüyle 

bakılmaktadır. 

Etrafımızdaki tüm nesneler molekül adını verdiğimiz mikroskobik birimlerden 

oluşur. Molekülleri oluşturan birimler ise atomlardır. Gördüğümüz, dokunduğumuz, 

etkileşimde bulunduğumuz her şey; en basit atom olan hidrojenden meydana gelmiştir. 

Atomlardan ibaret olan tüm maddeler, dolayısıyla bizler de, o ilk varlık enerjisinden 

doğan hidrojenden yaratılmış varlıklarız. Astronomik âlemin ve dünyamızın tüm maddî 

hal ve şekilleri, bu ilk hidrojen atomunun tekâmül etmesiyle oluşmuş çeşitli 

kombinezonlardan ibarettir. Hayatımız boyunca karşılaştığımız tüm atomlar, 

topraktakiler, havadakiler, yemeğimizdekiler, biz dâhil her canlıyı oluşturanlar, 

milyarlarca yıldır var olagelmiştir. Bizi oluşturan elementlerin bir bölümünün Büyük 

Patlama sırasında, bir bölümünün yıldızlarda, geri kalanının da Güneşimizin yerinde 

bulunan eski bir süpernovanın patlaması sonucunda oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Kâinattaki bütün varlıklar ile; galaksilerle, yıldızlarla, gezegenlerle, bulutlarla, dağlarla, 

kuşlarla, yılanlarla, çiçeklerle, tozla, çamurla... kısacası bütün mevcudatla öyle veya 

böyle akrabayız!  

Evren (universe) kelimesi, birlik (vahdet)’ten gelmektedir. Evren bir bütündür, 

bütün parçalar birbirlerinin kardeşidir. Hepsi birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim 

içindedir. Yapılan her türlü hareket ve üretilen bütün düşünceler, evrenin tamamı 

tarafından anında algılanır ve kayda geçirilir (kelebek etkisi). Kâmil insan, resmin 

bütününü görebilen, evrene bütüncül bir gözle bakabilen, mutlu, kimseye kızmayan, 

korkmayan ve şükreden insandır.  

Bu anlayış, bizi bütün mevcudata karşı çok yüksek bir değer atfetmeye, saygı 

duymaya ve onları ciddiye almaya sevk eder. Bu bakış açısı, insanlığın barış ve kardeşlik 

içinde yaşaması için, çıtayı yükseltecek bir zemin teşkil edebilir. Böylelikle savaşlara, 
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kardeş kavgalarına son verilebilecek, çatışma siyaseti daha mutedil zeminlere 

taşınabilecek, daha insani bir dünyada yaşama umutları yeşerebilecektir.  

Kâinatı, hayatı ve insanı anlamlandırmaya çalışan; İbn Miskeveyh, İbn Arabî, İbn 

Sinâ, Gazâlî, Mevlânâ, Yunus Emre, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Said Nursî, Elmalılı 

Hamdi Yazır vb. birçok kadim ulema ve ariflerimiz, çağlarını aşan bir tefekkür düzeyine 

ulaşmışlar ve bütün mevcudata canlı gözüyle bakmışlardır. Bu tevhidî bakış açısını 

özetleyen şu tespit ne kadar doğru ve yerindedir: “Kâinat bir ağaçtır; maddeler onun 

dalları, bitkiler yaprakları, hayvanlar çiçekleri, insanlar ise meyveleridir.” Bu âlimler, 

insan ile diğer varlıklar arasında mahiyet değil, sadece derece farkı olduğunu idrak ve 

tespit etmişlerdir. Bilim ve felsefe, ancak son zamanlarda hakikatin en derin seviyesinin, 

“tek”lik olduğu görüşüne ulaşabilmiştir. Ufak tefek nüanslarla birlikte, pek çok 

mütefekkirimiz tarafından yapılan ve genel kabul gören ruh (can) tasnifi şöylece 

sıralanmıştır: 1-Ruh-u Cemadî, 2-Ruh-u Nebatî, 3-Ruh-u Hayvanî, 4-Ruh-u İnsanî, 5-

Ruh-u Melekî.  

Ruh-u cemadî, bütün varlıklarda bulunan ve bir sonraki aşamayı oluşturabilme 

potansiyelidir. Nebatî ruh; beslenme, büyüme ve çoğalma gibi temel fonksiyonlara 

sahiptir. Hayvanî ruh, ilaveten iradi hareketler, hissetme, kendine faydalı olana 

yönelme, zararlı olandan kaçınma, beş duyu, hayal, hafıza ve vehim gibi yetenekleri 

haizdir. İnsanî ruh ise, bunların yanında; akıl, düşünme, bilme, yapma, idrak, irade, 

istidlal gibi özellikleriyle temayüz eder. Bu ruh çeşitleri, tekâmül yoluyla bir üst 

kategoriye terfi etmekte, bir diğer deyişle seyr-ü süluk yapmaktadır. Bir üst kategorideki 

varlık, alt kategorideki varlığın sahip olduğu özelliklere peşinen sahip olmaktadır.  Çoğu 

ulemanın aksine İbn Sinâ, ruhun ezeliyetini kabul etmez. Nazzam’a göre de nefs, 

bedenle birlikte ortaya çıkan canlılıktır, insan, bedenle birlikte var olan bu hayattan 

ibarettir.12  

Görüldüğü gibi, bizim bugün sahip olduğumuz pek çok bilgiye sahip 

olmamalarına rağmen, geçmiş âlimlerimiz ruh ve canlılık konusunda gayet makul ve 

mantıklı açıklamalar yapabilmişlerdir. Medeniyetimiz adına hepsine bir şeyler 

borçluyuz. Maalesef zaman içinde çeşitli yanlış anlamalar ve yorumlar sonucunda 

                                         
12 https://kevkebi.wordpress.com/2009/12/07/ruh-ve-olum (03.05.2022) 

https://kevkebi.wordpress.com/2009/12/07/ruh-ve-olum
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“Mevcudat Allah’tır; Allah, kâinatta ne görüyorsan hepsinin toplamıdır” şeklinde 

gerçek ötesi bir anlayış (vahdet-i vücud) oluşmuştur. Âlemdeki her şeyin canlı olduğu 

fikrini ileri süren İbn Arabî'nin Pisagorcu düşünceden etkilendiği anlaşılmaktadır. 

Vahdet-i vücudun ana yanılgısı, varlığın zorunlu ve mümkün diye bölünmeden ele 

alınmasıdır. Hâlbuki vücudu vacib olanın, vücudu mümkün olanla ittihadı imkânsızdır. 

Var oluşun bütün kanunları, Allah’ın sahibi olduğu temel yapı ve yönetim kuralları 

(sünnetullah, âdetullah) içindedir. Allah bu yapıya tamamen hâkim ve haberdardır. 

Kendisi bu yapıdan münezzehtir. Bütün bu tartışmalara rağmen, bu alanda söz söyleyen 

geçmiş ulemamızı aşırı derecede yüceltmek veya ölçüsüz bir şekilde eleştirmek ifrat ve 

tefrittir. Eğer bir eksiklik veya kusur aranacaksa, onlarda değil, ulaştıkları tefekkür 

noktasını bir adım daha ileriye götüremeyen sonraki kuşaklarda ve bizlerde aranmalıdır. 

Bütün mevcudata tevhid nazarıyla bakılmasını emreden dinimiz, insanı da bu 

tevhidî bakışın dışında tutmaz. Bu tevhidî bakış açısına göre; insan ruhu, külli kâinat 

enerjisinin insana yansımış halidir, şahsa özel bir kâinat ruhudur. İnsan ruhu, kâinat ruhu 

ile iç içe faaliyet gösterir. Kaynaklarımızda geçen “ruh üflenmesi” ifadesini; az miktarda 

bilgi ve yetenek verilmesi, yeterli olgunluk düzeyine ulaştırma olarak yorumlamak 

mümkündür. Ruh üfürülmesinin diğer bir anlamı da, insanın artık beşer düzeyinden, 

vahye muhatap olabilecek kâmil insan seviyesine çıkmasıdır. Ruh üflemenin; isimleri 

tanıtma, eşyanın hakikatini/hikmetini öğretme ve kelimeler verme ile aynı anlamda 

olduğu da düşünülebilir. Ruh üfleme tabiri Kur’an’da 3 kez13 kullanılır, ilahî bilgi 

aktarımı ve insan DNA’sının yeni bilgilerle kodlanması anlamlarına da gelir. 

Canlılık, insan olmak ve ilahî ruh taşımak farklı şeylerdir. Bir insan ancak bir 

insandır, Allah’ın ruhundan üflediği insan ise; akl-ı selim, güzel ahlak, şuur ve takva 

sahibi, tövbe edebilen, vicdanlı, her anlamda kâmil bir kuldur. Ruh üfleme tabirinden; 

hem Hz. Âdem’in yaratılış sürecindeki kemâle erme aşamasını, hem de insanların 

ergenlikten sonra ulaştıkları idrak düzeyini anlamak da mümkündür. Yani insana ruh 

üflenmesi, ergenlik döneminden sonra olmakta veya tamamlanmaktadır. İnsanın temyiz 

yeteneklerinin tamamlanması bülûğ çağının sonuna kadar devam etmekte ve bu 

                                         
13 Hicr, 15/29; Secde, 32/9; Sâd, 38/72. 
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kabiliyet prefrontal korteks tarafından yönetilmektedir. Bu bölgenin tamamen 

olgunlaşması ise 25 yaş civarında gerçekleşmektedir. 

Bu âlemde birbirine her hususta denk olan iki mahlûk yoktur, her şey tektir ve 

müstakil olarak yaratılmıştır. Bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar cins ve tür olarak 

birlik mührü taşıdıkları gibi, bu tür içindeki fertler de tek tek, yine birlik mührüne 

mazhardırlar. Onun içindir ki hiçbir mahlûk birbirine benzemez. Her mahlûk tektir ve 

bir tekillik noktasından yaratılmıştır. Kâinatın başlangıcındaki fiziksel birlik (hidrojen) 

ve bütün canlıların köken birliği (su), yaratılışın tek bir plana, tutarlı bir yaratma fiiline 

ve tek bir Yaratıcı’nın varlığına bağlı olduğunu göstermektedir. Hangi canlı türünün 

genetik izini takip ederseniz edin, en başında bir tekillik noktasına ulaşırsınız. Bu 

noktaya İlk Varlık, bu ilk varlığı meydana getiren olaya da Büyük Oluşum denildiğini 

yukarıda izah etmiştik.  

Büyük Oluşum ile yaratılan İlk Varlık, tekâmül etmeye atomlarla başlamış, 

moleküllerle devam etmiş, galaksileri, yıldızları, dünyaları dolaşmış, suda, toprakta, tek 

hücrelilerde, bitkilerde, hayvanlarda karargâh kurmuş, tekâmülünün kemâl noktasına ise 

insanda ulaşmıştır. Enerji-madde (ruh-beden) etkileşimi ve dengesi, en mükemmel 

şekilde insan vücudunda gerçekleşme imkânını bulmuştur. Bütün hücrelerimizde ruh 

vardır, ama enerji-madde etkileşimi zirve noktasına insan beyninde ulaşır. Bilinç (şuur), 

hayatın en üst düzeydeki tezahürüdür. Bütün bir yaratılış süreci, sanki bilinci ortaya 

çıkarmak için tasarlanmış gibidir. Beynimiz, bilinen evrendeki en karmaşık yapıdır. 

Ortalama bir insan beyni, 100 milyardan fazla nöronun yüzlerce trilyon sinapsla 

birbirine bağlanmasından oluşur. Son dönemde gelişmeye başlayan “Bağlantısallık-

Yaşamdaşlık” felsefesine göre ise en gelişmiş bilgi işleme sistemi, beyin değil hayatın 

kendisidir. 

Kur’an’da insan aynı zamanda nefs olarak ta tesmiye edilir. Her nefsin ölümlü 

olduğu14 ve öldükten sonra bir daha asla geriye dönmeyeceği belirtilir. Kişilik döllenme 

ile başlar ve ölümle biter. İnsanın yaratılışı, iki ayrı bedende birbirinden bağımsız olarak 

üretilen iki ayrı hücreden, yepyeni bir canlının meydana geliş mucizesidir. İlk döllenme 

anında oluşan bu yeni insan yavrusu, elbette anne-babanın bazı kabiliyetlerini ve 

                                         
14 Âl-i İmran, 3/185; Enbiya, 21/35; Ankebut, 29/57. 
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özelliklerini taşır. Oluşan bu yeni canlı, bebeğin fizik organlarıyla birlikte tekâmül 

etmeye başlar. Anne ile babanın hücrelerinin birleşmesinin ilk günü, bu yeni canlıya 

özel bir genetik kod oluşur. Bedenimizi oluşturan yaklaşık 100 trilyon hücrenin tamamı, 

tek bir hücreden meydana gelmiştir. Hücrelerin farklılaşmasını ve gerekli bölgelere 

yerleşmelerini sağlayan plan, DNA’da şifrelenmiştir. Vücuttaki her hücre tamamen aynı 

genleri taşır ve tüm genetik programı içerir. Her hücrenin DNA’sında, insan bedeninin 

bütün detaylarını anlatan milyarlarca bilgi bulunur. Her hücre; beyin, kalp, deri, kas, 

kemik, alyuvar veya vücudun herhangi bir dokusunu üretme yeteneğine sahiptir. 

Embriyodaki hücreler, hangi organa ait olacaklarsa sadece o organa ait bilgiyi, 

milyarlarcasının içinden bulup okurlar. İnsan, tek bir hücreden trilyonlarca hücreye 

sahip olana kadar devamlı ve programlı bir inşa halindedir. Tek bir hücreden, her birinin 

yapısı, görevi tamamen farklı binlerce çeşit hücreyi, dokuyu ve organı yaratan ilim ve 

kudret ne muazzamdır! Yaratılıştaki muazzam adalet gereğince her bir hücre, her bir 

doku, her bir organ, yerli yerindedir.  

Allah tüm insanların iyiliğini ve hidayetini istemekle birlikte, imtihan sırrı 

gereğince onlara; fıtrî din, vahiy, peygamber ve akıl gibi dört mükemmel ışık ile 

aydınlanma imkânını bahşetmiş ve iradeleri doğrultusunda kendilerini serbest 

bırakmıştır.15 Bu dört hidayetten fıtrî din ve akıl her insanda doğuştan mevcuttur. 

Âdemoğlu, doğuştan Rabbini bilme yeteneği ile doğmaktadır. Yaratılışın başlangıcında 

insanın genlerine yerleştirilen bu bilgi (fıtrî din, galu bela, ilk akit), hücrelerin bölünerek 

çoğalmaları ve “parça, bütünün özelliklerini taşır” genel kuralı hükmünce, inanan ve 

inkâr eden her insanın tüm hücrelerinde mevcudiyetini korumaktadır. Allah Rabbliği ve 

Tekliğinin işaretlerini gözler önüne sermiş ve insana bahşedilen akıl ve basiret gibi 

kabiliyetler de buna şehadet etmiştir. Akla, hidayet ve dalalet arasındaki farkı ayırt 

edebilme yeteneği de verilmiştir. Allah, bülûğa erdiğinde herkesi vücudunda, 

çevresinde, doğada, uzayda, kaninatta varlığına şahit tutuyor. Tabiata bak, aklını kullan, 

biraz düşün, bir düzen var, o düzenin sahibi olan bir Yaratıcı var. İnsan zamanla fıtratını 

örtmez, kendisine ve kâinata ibret nazarıyla bakabilirse, Allah’ın varlığına ulaşabilir. 

                                         
15 M. Zeki Duman, “Nur Sûresi’nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te’vili Bağlamında Allah’ın İnsana Dört Hidayeti: Fıtri 

Din, Akıl, Peygamber ve Kitap”, Usûl: İslâm Araştırmaları, sayı: 3, 2005, s. 7 vd. 
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Çiftçiler nasıl toprağa tohum ekip üstünü örtüyorsa, inanmadığını söyleyenler de aslında 

fıtratlarında var olan imanı örtüyor. Olmayan bir şey örtülmez, aslında var olan imanını 

örtüyor. Allah, varlığına dair delilleri göstermiş ve insanları özgür iradeleriyle baş başa 

bırakmıştır. Hem korunuyoruz, hem de her sözümüzle ve her yaptığımızla bir kitaba 

kaydediliyoruz. Şeytana bile istemediğini yaptırmayan Allah, insana da istemediği bir 

şeyi yaptırmaz. Allah insanın üzerine, o kişi ne hak etmişse onu diler. Sonsuz rahmeti 

gereği iyiliklere katbekat karşılık verecek olan Allah, hiçbir kimseye hak ettiğinden 

fazla bir ceza da vermeyecektir.   

Yaratılmışların en şereflisi olan insanın da elbette bir tekâmül çizgisi ve bir 

yaratılış gayesi vardır. Kâinatın yaratılmasından maksat, insanın yaratılması, insanın 

yaratılmasından maksat da Allah'ın bilinmesidir. İnsan mükerremdir, İslâm fıtratıyla 

doğan her nefs, dünyaya şeref vermiştir. İnsan malıyla olduğu gibi, nefsiyle de imtihan 

edilmektedir. Nefsin tekâmülü Allah'ı tanımakla başlar. İyi niyetle ve doğru olarak 

yapılan her iş ibadettir. İbadet arttıkça nefs de yücelir, güzel yetenekler kazanır, ahlakî 

tekâmülün zirvesine ulaşır. Artık kimse onun elinden dilinden zarar görmez, açgözlü 

değildir, gereğinden fazlasını talep etmez. Servetin hakiki sahibinin kendisi değil Allah 

olduğunu bilir ve Allah için dağıtır. İslâm’ın ruhuna eren insan, verdiğini de övülmek 

veya teşekkür edilmek için değil, sırf Allah rızasını kazanmak için verir. Bu özelliklere 

sahip olan bir insan, hem kendisini hem de halife kılındığı yeryüzünü ıslah etmekten ve 

geliştirmekten asla vazgeçmeyecektir.  

 

5. Nefs-i Vahide, İlk Havva, İlk Âdem  

 

“Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan Rabbinize 

karşı sorumlu davranın.” (Nisâ, 4/1) 

Gözlem ve deney yapılabilecek bir konu olmadığından, kâinat hakkındaki 

bilgilerimiz arttıkça yaratılış hakkında yapılan yorumlar da değişmektedir ve 

değişecektir. Kur’an-ı Kerim’de 5 defa geçen16 ve geleneğimizde kahir ekseriyetle Hz. 

Âdem olarak kabul edilen “nefs-i vahide” ifadesi birkaç şekilde anlaşılmaya müsaittir. 

                                         
16 Nisâ, 4/1, En’âm, 6/98, A‘râf, 7/189, Lokman, 31/28, Zümer, 39/6. 
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“Nefs-i vahidenin Âdem olduğu hususunda icma vardır” itirazına; “O icma o günkü 

kısıtlı malumat çerçevesinde oluşmuştur, bugünkü bilgiler ışığında yeniden gözden 

geçirilmesi gerekir” diye cevap verilebilir. Mevcut bilgilerimiz ışığında ağırlıklı olarak 

iki yorum öne çıkmaktadır. Nefs-i vahide’den kasıt, ilk insanın yaratıldığı insan hücresi 

veya bizatihi ilk insan olabilir. 

1. Kur’an-ı Kerim, ilk insanın yaratılışı ve bu süreçte geçirdiği merhaleler 

hakkında detaylı bilgi vermemektedir. Nisâ sûresinin 1. ayetinde, “Ey insanlar!” ifadesi 

kullanılarak tüm insanlara hitap edildiğini ve “Sizi nefs-i vahide’den (bir tek nefisten) 

yaratan”17 ifadesiyle bütün insanların yaratıldığı unsura dikkat çekildiğini görmekteyiz. 

İçerisinde ‘nefs-i vahide’ ifadesi geçen tüm ayet-i kerimelerde “siz” şeklinde hitap 

edilmesi; tek bir organizmadan yaratılma işinin, Âdem dâhil istisnası olmadığını 

düşündürmektedir. Buradaki hitap tek kişiyi değil, aynı özden yaratılmış bütün insanlığı 

kapsamaktadır. İnsanın özündeki temel elemanların su ve toprak olduğunu ifade eden 

Kur'an ifadeleri dikkate alındığında, erkeğin de kadının da, su-toprak ikilisinin özel bir 

karışımından meydana geldiğini söylemek mümkündür. Bu ayetten çıkan mana, 

erkeğiyle dişisiyle bütün insanların “nefs-i vahide’den” yaratılmış olduğudur. İnsan, 

diğer türlerden bağımsız ve müstakil bir tür olup, başka bir canlıdan gelişmiş değildir. 

Yani Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığı tek bir insan gibi görmektedir. Bunu da insanları 

ilk anda tek bir nefisten, bir hücreden, bir mahiyetten yaratmakla ifade etmiştir. İnsanın 

basit, bölünerek çoğalan bir ilk canlıdan yaratıldığı düşünülebilir. Bu ilk canlı hücrenin 

programında ve tasarımında tekâmül edecek bir insan vardır. O embriyodan, eş olarak 

hem erkek ve hem de dişi yaratılabilir. Nefs-i vahide, Âdem’i değil, Âdem de dâhil tüm 

insanlığı oluşturacak ana hücreyi temsil etmektedir. Bu ana hücre (insanlık tohumu), 

insan olma süreci tamamlanmış bir erkek değil, erkek olma potansiyelini de dişi olma 

potansiyelini de içinde barındıran temel bir insanlık potansiyelidir. Allah, Âdem’den 

bahsedeceği zaman, açıkça ismiyle ifade eder, yarattığı diğer insanlardan bahsedeceği 

zaman ise, beşer veya kimse ifadelerini tercih eder. Nisâ sûresi 1. ayetteki “tek nefisten” 

kasıt Âdem değil, insanın aslı olan ilk canlıdır. İnsanın varlık sahnesine çıkışını temin 

eden bu ilk canlı hücrelerin nasıl ve ne zaman oluştuğu ve mahiyetleri konusunda henüz 

                                         
17 Nisâ, 4/1. 
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yeterli ve kesin bir bilgiye sahip değiliz. Günümüzde bazı müfessirler “nefs-i vahide” 

ifadesini “insanın elementer yaratılış süreci ile biyolojik/embriyolojik sürecin kesiştiği 

aşama” olarak yorumlamaktadır. Bu ilk canlı organizmadan (hücreden), biyolojik süreç 

içinde, “eşler” yani erkek ve dişi var edilmiştir. Bu ayetten, insanı yaratmak üzere 

oluşturulan ilk canlının, önce eşeysiz üremeyle kendi istikametinde tekâmül edip eşeyli 

üreme aşamasına geldiği ve bundan sonra birçok erkeğin ve kadının yaratıldığı 

anlaşılabilir.  

Bazı ilahîyatçılar, “tek nefisten” yaratılmadan kastın erkek ile kadının aynı “canlı 

türü” olarak yaratılması olduğunu ifade etmektedir. Dünyayı şenlendirecek ilk erkek 

hangi kaynaktan yaratılmışsa eşi de aynı kaynaktan yaratılmıştır. Kısacası, Kuran’a göre 

kadın, erkekten yaratılmamıştır ve her iki cins de aynı kökenden gelmektedir. Kur’an-ı 

Kerim, kadının herhangi bir surette erkekten eksik olduğu fikrini reddettiğinden, 

insanlığın menşeinin tek bir nefis olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın aslı olan bu canlı, 

uzun bir süreç içerisinde ve programlı bir şekilde tekâmül ederek akıl, soyut düşünme 

ve konuşma yeteneklerini kazanan insan şekline gelmiş olmalıdır. Bu ilk insanların, 

kendileri gibi mütekâmil insan düzeyine ulaşmış olan muadilleriyle çiftleşmesinden de 

birçok erkek ve kadın yaratılıp dünyaya yayılmıştır. İnsanların tek bir ortak ataya nispet 

edilmesi, birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları ve birbirlerine destek olmaları bakımından 

önemlidir.   

Arapça’da çift demek olan zevc, hem erkeği ve hem de dişiyi tanımlayan 

müşterek bir kelimedir. Geleneğimizde genellikle Havva olarak yorumlanan zevceha 

ifadesi hem kadının, hem de kocanın eşini ifade eder. Burada eşten kasıt kadın da olabilir 

erkek de. Tabiatları, özellikleri ve fonksiyonları farklı da olsa bu iki cins, bir bütünü 

oluşturacak tarzda birbirini tamamlamıştır. İslâm, insana çok büyük değer atfetmiştir, 

kadın ve erkek bir bütündür. Bu bütünlüğü parçalarsanız hem insanı hem de hayatı 

parçalarsınız. Önce erkek var edilmiştir anlamı doğru değildir. Hatta “nefs-i vahide” 

sözündeki “nefs” kelimesinin Arapça’da müennes (dişil) bir kelime olduğu düşünülürse, 

ilk yaratılışın dişil bir öze dayandığı sonucuna da varılabilir. Yani burada aslında kadını 

önceleyen bir anlayış söz konusudur. Diğer bütün canlılarda olduğu gibi, üreme 

konusunda insan için de geçerli olan sünnetullah; kadının doğurgan, erkeğin ise 
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doğurtkan olması şeklindedir. Kadın veya erkekten biri diğerinden yaratılsaydı erkek 

kadından yaratılırdı. Çünkü hâlâ erkekleri doğuran kadındır. İlk olarak dişinin 

oluşturulduğunun bir delili de erkeklerdeki meme uçlarıdır. İlk olarak erkek 

oluşturulsaydı erkekte meme olmayacaktı. Çünkü işlevi yok. Kadından oluştuğu için 

meme ucu kalmıştır. Bu özellik belki de ipucu olarak bize bırakılmış bir delildir. Başka 

bir örnek de, kilise fresklerinin büyük bir çoğunluğunda Âdem’in göbek çukuruna sahip 

olmasıdır. 

2. Diğer bir görüşe göre ise; nefs-i vahideyi,  ilk insan hücresi değil, bütün 

insanlığın kaynağı olan ilk insan olarak yorumlamak da mümkündür. Nefs kelimesi, eşi 

olmayan, tek başına üreyebilen, akıllı, iradeli ve doğurgan bir varlığa delalet eder. 

Kur’an-ı Kerimde molekül, hücre ve benzeri akılsız varlıklar için nefs kelimesi 

kullanılmaz. Nefs-i vahide tamlaması; akıllı ve iradeli dişil bir varlığı ifade eder, yani 

ilk insanlar bir anneden türemiştir.  

3. Benim de kani olduğum şekilde, yukarıdaki iki kanaati birleştirerek şöyle bir 

senteze ulaşılabilir: “Allah sizi yerden bitirdi”,18 “Allah, sizi yeryüzünde yaratıp 

türetendir”19 ve “De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur”20 ayetlerinden; ilk insan 

nüvesinin anne rahmine ihtiyaç olmadan toprağın rahminde meydana geldiği, oluşan ilk 

nüvelerden ilk annelerin, o ilk annelerden de erkeğe ihtiyaç duymadan insanlığın 

türemiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Bugünkü bilimsel verilere göre “insan” olarak 

adlandırılan ilk tür Homo Habilistir. Bazı yorumlara göre ilk insanlar, yaklaşık olarak 2 

milyon yıl önce yaşamış, Homo Habilislerin ortak annesi olan bir kaç adet dişidir. 

Bunlar erkeğe ihtiyaç duymadan erkek ve dişi yavrular doğurmuşlar, bu yavruların 

evlenmeleri sureti ile de ilk insan toplumu meydana gelmiştir 

Bu konudaki bilgi ve bulgular henüz tam olarak netleşmemiş olmakla beraber, 

günümüzde sahip olunan en geçerli kanaat aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır: Human 

Genom Projesi ile elde edilen mitokondriyal DNA (mDNA) verilerine göre; soyu 

günümüze ulaşan ilk dişi insanın yaklaşık olarak 200 bin yıl, Y kromozomu verilerine 

göre ise, soyu günümüze ulaşan ilk erkek insanın yaklaşık 60 bin yaşlarında olduğu 

                                         
18 Nuh, 71/17. 
19 Mü’minun, 23/79. 
20 Mülk, 67/24. 
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hesap edilmektedir. Mitokondriyal Havva (mHavva) ile Y kromozomu Âdemi (Y 

Âdemi), soyları günümüze kadar ulaşan, nesilleri halen devam eden ilk kadın ve ilk 

erkektir. Bir Homo Erektus dişisinin kızı ve ilk Homo Sapiens dişi olan mHavva; 

Âdem’in ve bugünkü bütün insanların anne atası, Y Âdemi ise bugünkü bütün insanların 

baba atasıdır. Homo Sapiens türü, Homo Erektus türü bir kadından türemiştir. Bir 

canlının genlerinde her yüz senede ortalama olarak kaç mutasyon gerçekleştiği biliniyor. 

Buradan hareketle, yeni ırkların ortak atalarının aşağı yukarı ne zaman yaşadığı tespit 

edilebilmektedir. Mitokondriyal DNA’nın ortalama mutasyon geçirme hızı olan 125 

sene esas alınarak, genleri günümüze ulaşan bu ilk kadının 200 bin yıl kadar önce 

yaşadığı hesaplanmıştır.  

Y Âdem’i, ilk Homo Sapiens erkek değildir. Ondan önce yaşamış erkeklerin Y 

kromozom genleri çok daha eski yıllara kadar gitmektedir, fakat günümüze 

ulaşamamıştır. Y Âdemi, soyunu bugüne kadar ulaştırabilmiş tek erkek olup, onun Y 

kromozomu diğerlerinden çok farklı yeni genlerden oluşmuştur. Bu farklı erkek, 

yaklaşık olarak 60 bin yıl önce yaşamıştır. Yani insanın ana atasının geçmişi 200 bin yıl 

kadar önceye, baba atasının geçmişi ise yaklaşık 60 bin yıl öncesine dayanmaktadır. 

İnsanların ortak atası olan ilk kadın ve ilk erkek farklı zamanlarda yaşamıştır. Hepimiz 

bir ilk Homo Sapiens dişisi olan mHavva’nın torunları ve bir ilk Homo Sapiens Sapiens 

erkeği olan Y Âdem’in çocuklarıyız.  

Âdem’de bulunan genlerin binlerce yıl içinde torunlarına da aktarılması sonucu 

Âdem’in neslinin yaygınlaşıp diğer türlerin yerini almasına âdemizasyon deniyor. 

Âdemizasyon; akıllı, ahlaklı, irade sahibi, iyi ve kötüyü ayırma yeteneği olan, adalet ve 

vicdan kavramına sahip insanlaşma demektir. Bu durum, Âdemoğullarının diğer insan 

türlerine üstün gelmesini ve medeniyet geliştirebilmesini sağlamıştır. Âdem ve 

çocukları; halife olarak yaratılmış, ahlak, vicdan gibi soyut kavramları olan şerefli 

insanlardır. Aynı dönemde yaşayan ve âdemize olamayan diğer türlerin soyları, çeşitli 

sebeplerden dolayı günümüze kadar gelememiştir. 

Allah bir işi bizatihi değil, melekler veya başka mahlûklar aracılığı ile yapıyorsa 

“biz” zamirini kullanır. Sünnetullah veya âdetullah denen tabiat kanunları, müteşabih 
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olarak “Allah’ın iki eli”21 diye bahsedilen iki büyük melek eliyle icra edilmektedir. 

Kâinatın doğal işleyişinden Mikail (as), özel müdahale gerektiren olağanüstü 

durumlarından ise Cebrail (as) sorumludur. Ortak atalardan yeni ve daha gelişkin 

türlerin ortaya çıkarılması, sıçramalı evrim denen bir yolla mümkün olmuştur. Bu 

sıçramayı Cebrail (Ruhu’l Kudüs) gerçekleştirmektedir. Bu sıçrama yoluyla; ilk Homo 

Habilis dişisinin bir insan hücresinden, ilk Homo Erektus dişisinin bir Homo Habilis 

dişisinden, ilk Homo Sapiens dişisinin bir Homo Erektus dişisinden, ilk Homo Sapiens 

Sapiens bir erkeğin bir Homo Sapines dişisinden dönüştürülmesi temin edilmiştir. 

Benzer bir müdahale, Kur’an-ı Kerim’de birkaç defa bahsi geçen22 Hz. İbrahim (as) ve 

Hz. Zekeriyya (as)’nın ileri yaşlarda çocuk sahibi olmalarını sağlamıştır diye de 

düşünülebilir.  

Bu ilahî müdahale, Hz. İsa (as)’nın Hz. Meryem’den yaratılması hususunda da 

geçerlidir. Hz. İsa (as)’nın yaratılmasının bir kısmı doğal yolla, yani bir anneden, diğer 

kısmı ise Cebrail (a.s.)’in müdahalesi ile mucizevi bir şekilde gerçekleşmiştir.23 Aynı 

şekilde Âdem (a.s.)’in yaratılmasında da; ortada anne ve babaya sahip olan bir bakirenin 

mevcudiyeti doğal bir olayken, Cebrail (as)’in müdahalesi ile bu bakirede hamileliğin 

gelişmesi bir mucizedir. Homo Sapiensten tesviye edilerek yaratılan, böylelikle ilk 

Homo Sapiens Sapiens olan Âdem, tesviye edilmemiş bir Homo Sapiens olan başka bir 

dişi (kromanyon Havva) ile eşleşmiş ve çocukları olmuştur. Âdem’in eşi olan 

kromanyon Havva, mHavva’nın soyundan gelen bir Homo Sapiens dişisidir. Âdem, 

Homo Sapiensten tesviye edilmiş, irade sahibi, soyut düşünce yeteneği yüksek bir 

insandır. Kromanyon Havva ise normal bir Homo Sapiens olup, iradesi ve soyut düşünce 

yeteneği Hz. Âdem’e göre daha sınırlıdır. 

  Y kromozomu 60 bin yıl önceye, mDNA ise 200 bin yıl önceye dayanıyor. Yani 

tüm insanların 200 bin yıl önce yaşamış bir kadınla 60 bin yıl önce yaşamış bir erkekten 

meydana geldiği anlaşılıyor, fakat aradaki 140 bin yıl bilimsel olarak açıklanamıyor. Bu 

farkı Kur’an-ı Kerim, İsa'nın yaratılışını Âdem'e benzeterek açıklıyor: “Allah katında 

                                         
21 Sâd, 38/75. 
22 Âl-i İmran, 3/39-41; Hud, 11/71-73; İbrahim, 14/39; Hicr, 15/53-55; Meryem, 19/7-11; Enbiya, 21/89-90; 

Ankebut, 29/27; Saffat, 37/112-113. 
23 Enbiya, 21/91. 
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İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir”24 mealinde bir tanımlama ile Hz. İsa’nın 

yaratılışı, Hz. Âdem’in yaratılışına benzetilmektedir. Teşbihte kural, bilinmeyen bir 

şeyin veya durumun, bilinen bir şeye veya duruma benzetilmesidir. Burada bilinen 

durum, Hz. İsa’nın bir anneden (yumurtadan, toprak elemanlarından) babasız olarak 

yaratılmasıdır, bilinmeyen durum ise Âdem’in nasıl yaratıldığıdır. Dolayısıyla bu 

benzetmeden çıkan sonuç; Âdem ile İsa'nın benzerliği, ikisinin de bir anneden babasız 

olarak doğmalarıdır. Bütün antik bakire doğum mitolojilerinin asıl kaynağı Âdem’in 

mucizevi doğumudur. Hz. İsa'nın doğumu bunun sadece bir tekrarıdır. Günümüzden 

yaklaşık olarak 60 bin yıl önce, aynen Hz. İsa’nın yaratılması gibi, 200 bin yıl önceki 

bir kadının kızının kızının kızının kızının... soyundan gelen Homo Sapiens bir bakire,  

mucizevi şekilde o toplumun erkeklerinden genetik ve zihni olarak tamamen farklı bir 

erkek çocuk doğurmuştur. Bu çocuk, ilk Homo Sapiens Sapiens olan Âdem’dir. Nasıl 

Hz. İsa birdenbire ortaya çıkmadıysa, aynen Hz. Âdem de birdenbire ortaya çıkmamıştır, 

Hz. Âdem de tıpkı Hz. İsa gibi bir anne karnında yetiştirilmiştir. Nasıl ki Hz. İsa babasız 

yaratıldı, Hz. Âdem de aynen öyle babasız yaratılmıştır. Bu ayet ve Human Genom 

Projesi sonuçlarının kesişmesi, Hz. Meryem’in masumiyetinin de kesin olarak delilidir. 

Bir ayetle, zamanlar üstü bir olayın açıklanması ve bütün canlı tarihinin özetlenmesi, 

tam manasıyla bir mucizedir, buna muktedir olan ise ancak Yüce Allah’tır. 

Y kromozomundaki erkeklik genlerinin (DAZ, Deleted AZospermia) menşeinin 

3. kromozomdaki (DAZH, Deleted AZspermia Homolog) genleri olduğu anlaşılmıştır. 

Hz. İsa, Hz. Meryem'den babasız olarak doğmuştur. Meryem’deki iki X 

kromozomundan birisi kırpılıp, 3. kromozomdaki erkeklik genlerinin kırpılan bölgeye 

yapıştırılması ile Y kromozomuna dönüştürülmüş, böylelikle XY bir erkek çocuk 

oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi burada Cebrail eliyle İlahî bir müdahale vardır. Aynı 

durum Âdem için de geçerlidir. İlahî müdahale ile Âdem’in annesindeki iki X 

kromozomundan biri Y kromozomuna çevriliyor. Bu nedenle onun Y kromozomu 0 

kilometredir. Oysa onu doğuran kadının mDNA'sını almıştır ve bu mDNA ondan 140 

bin yıl öncesine dayanmaktadır. Aynı şekilde Hz. İsa’nın Y kromozomu da 0 km’dir. 

Nefs-i vahide’den günümüze insanlık zincirini şöylece özetlemek mümkündür:  

                                         
24 Âl-i İmran, 3/59. 
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1. İlk insan hücresi (toprağın rahminde) 

2. İlk Homo Habilis dişileri 

3. Homo Habilis dişileri ve erkekleri 

4. İlk Homo Erektus dişileri   

5. Homo Erektus dişileri ve erkekleri 

6 . İlk Homo Sapiens dişisi (mHavva): ~ 200 bin yıl önce 

7. Âdem’in annesi (baba yok, Hz. İsa gibi, Homo Sapiens ): ~ 60 bin yıl önce 

8. Âdem (Y Âdem, Homo Sapiens Sapiens ) ve kromanyon Havva 

9. Âdemin oğulları/kızları ve yaşadığı toplumun diğer oğulları/kızları 

10. Âdemoğulları (Homo Sapiens Sapiens ) 

11. Günümüz 

Bu zincirde sıçramanın gerçekleştirildiği basamaklarda baba yoktur.  

Bu olayların sadece dünyanın bir noktasında geliştiğini kabul etmek durumunda 

değiliz. Bu şablonu, sadece Afrika’da değil, yeryüzünün benzer çevre şartlarını 

taşıyan değişik yerlerinde de insanlığın başlamış olabileceği kabulünden hareketle 

genişletmek mümkündür. 

 

6. Hz. Âdem (as) ve Eşi 

 

“Kim okurdu kim yazardı / Bu düğümü kim çözerdi,  

Koyun kurt ile gezerdi / Fikir başka başk’olmasa.” 

(Âşık Veysel) 

Takvim ve tekâmül, kıymetlendirme ve kemâle erdirme demektir. Bir şeyin 

tekâmül etmemesi için mükemmel olması lazım gelir ki O Allah’tır. Mahlûkat noksan 

olduğuna göre tekâmül etmek zorundadır. Her ne kadar bilimsel değerlendirmede 

bugünkü insan türü Homo Sapiensten itibaren başlatılsa da, İslâmî literatürde henüz 

Allah’a muhatap olma düzeyine gelmemiş insan öncülü (insansı) varlıklar, “nesnas” 

veya “beşer” olarak adlandırılır. Beşer kelimesi; insanın fiziksel yapısını, diğer canlılar 

gibi bir canlı oluşunu, tüysüz beden yapısını, gelişmemiş halini ifade eder. Bu anlamda 

insanların tamamı istisnasız olarak beşerdir. Bahsedilmeye ve anılmaya değer, akıllı, 

bilinçli, düşünebilen, sorumluluk üstlenen, ilahî emanetleri taşımaya layık ilk “insan”lar 
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ise, Âdem ve Eşi (Havva) olarak adlandırılmıştır. Bir diğer ifadeyle, yukarıda bilimsel 

bilgilerden hareketle bahsedilen Y Âdemi, dinî literatürde Hz. Âdem olarak kabul 

edilmiştir. Beşerin insan haline gelmesi, bir takvim ve tekâmüldür. İnsan, tabiatın 

bağrında ilahî iradeyle aşama aşama yaratılmış, Allah’la ve diğer varlıklarla ünsiyet 

kurabilecek özellikte, makamı hilafet olan küçük bir kâinattır.  Âdem ve Eşi, Rahman 

olan Allah'ı bilen, düşünen, akleden ve O'na kulluğunu idrak eden ilk insanlardır. 

Pişmemiş çamurdan, topraktan yaratılan beşerdir; sudan, meniden yaratılan insandır; 

ruh üflenen ise Âdem’dir. Beşeri Âdem yapan özellikler; kendisine üflenen ruh, ona 

verilen değer (mükerremiyet), bilgi (ilim), temyiz kabiliyeti ve hilafettir. 

İlahî kitaplar, pek çok konuya dair kadim gerçeklerin ipuçlarını hem bizim, hem 

bizden öncekilerin, hem de bizden sonrakilerin anlayabileceği bir üslup ile ifade 

etmektedir. Bu zincirin son ve en mütekâmil örneği olan Kur’an-ı Kerim, ortada 

bugünkü bilimsel terminoloji yokken, kendine has bir terminoloji oluşturmuş ve 

kıyamete kadar kendisinden istifade edilmesine zemin hazırlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in 

anlatımı tamamen bilimsel ve mucizevidir. Cümleler o kadar mükemmeldir ki, her 

devrin insanları mutlaka doğru bir sonuç çıkarabilir. Araştıranlar, araştırdıkları 

husustaki ince ayrıntıları keşfedebilir. Kur’an’da insanın yaratılışına ilişkin ayetler, bir 

yap-bozun parçaları gibi farklı surelere dağıtılmış halde bulunur. Bunları anlamlı bir 

bütün oluşturacak şekilde yerlerine yerleştirmek, onu okuyanın ilmi birikimine, fikri 

emeğine, düşünce kapasitesine ve kavrayış yeteneğine bırakılmıştır. Genel itibariyle 

kıssaların amacı, tarihi bilgi vermek olmayıp onlardan ders alınması istenmektedir. 

Kur’an’dan çıkarılacak anlamın, gündelik hayata aktarılması ve realiteyle buluşması, 

onun evrensel mesaj olmasının tabii bir sonucudur. Kur’an veciz bir hitaptır, sözü 

tasarruflu kullanır. Boşlukları bizim doldurmamızı ister. Boşlukları doldururken kitabın 

ayetleri ile tabiat ayetlerinin çelişmezliği ve bütünlüğü en temel kural olmalıdır. 

İnsanın yaratılış basamaklarını dile getiren geleneksel anlatımlar, ne vahyin açık 

desteğini alabilmiş, ne de sünnetullahın muhkem kanunlarıyla izah edilebilir bir içerikle 

sunulmuştur. Kur’an-ı Kerim’in ilk muhatapları, ilahî mesajı anlayabilmek için,  bu 

konuları daha iyi bildiklerini düşündükleri kişilere sormuşlar ve zaman içinde rivayet 

tefsiri adını verdiğimiz bir alan gelişmiştir. İlk dönemlerde mecburen başvurulan bu 
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yolla genellikle İsrailî rivayetler doğrultusunda bir ‘yaratılış senaryosu’ oluşturulmuş, 

bu senaryo daha sonraki dönemlerde de genel bir kabul görmüştür. Hâlbuki sonra 

gelenlerin, çağdaş bilgi kaynaklarını kullanarak makul güncellemeler yapması gerekirdi. 

Her devrin fikirleri, kendi dönemi içerisine ait şartlar dikkate alınarak 

değerlendirilmelidir. Her devrin bilgisinin üretilmesi, Müslümanlar üzerine önemli bir 

vecibedir. Bu gereklilik, zamanla pozitif bilimlerden de faydalanmak gerektiği 

düşüncesi ile birleşerek, dirayet tefsiri sahasının açılmasına yol açmıştır, ama geleneğin 

ağır baskısı, bu alanın da yeterince gelişmesine engel olmuştur.  

Cennet, Âdem’in yaratılışı, Eşi’nin yaratılışı, Cennet’ten kovulma, yeryüzü 

serencamı, kardeş evliliği vb konuların, Allah’ın diğer bir kitâbi olan tabiat kanunları 

çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ve yaratılış gerekçemiz olan hilafetin anlamına 

uygun bir şekilde yeniden ifade edilmesi, özellikle ilk insan ve ilk peygamber olduğu 

kabul edilen Hz. Âdem’in ve Âdem tasavvurunun, hem İslâm hem de medeniyet tarihi 

verileri ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Her ne kadar çok göz önünde olmasa veya fazla bilinmese de, geleneksel 

kaynaklarımız arasında da Âdem hakkında farklı kanaatte olan görüşler de mevcuttur. 

Örnek vermek gerekirse; İmam Cafer-i Sâdık Hazretlerinin "Siz zannediyorsunuz ki 

Allah, sizden başka insan yaratmamıştır. Hayır, vallahi Allah bin kere bin (bir milyon) 

Âdem yaratmıştır. Siz o Âdemlerin sonuncususunuz" dediği rivayet edilir.25 İmam 

Muhammed Bakır'ın da şöyle dediği nakledilir: "Babamız olan Âdem'den önce bin kere 

bin ya da daha fazla Âdem geçmiştir."  Tasavvuf tarihimizin en önemli isimlerinden 

Muhiddin-i Arabi’nin Âdem hakkındaki görüşü ise özetle şöyledir: “Allah sayısız Âdem 

(öz, nefs, canlı) yaratmıştır. Bu Âdemlerden ilk defa olarak Allah’ın varlığını ve 

ehadiyetini fark eden insan, Resul ve Nebi olan Hz. Âdem’dir. Diğerleri Allah’ı fark 

edemeyen, ehadiyeti anlayamayan varlıklar olarak yaşamışlardır. 

Kur’an’da, insanın yaratılışı ile Âdem’in hilafeti ayrı konular olarak ele alınır. 

Yaratılış ve hilafet, ayrı ayrı şeylerdir. Yaratma çoktan bitmiş ve beşeriyet yeryüzünde 

faaliyet gösteriyorken, sıra içlerinden birisini halife olarak tayin etmeye gelmiştir.26 

                                         
25 https://www.gazetevatan.com/yazarlar/suleyman-ates/ademden-once-insanlar-yasadi-mi-32137 (04.05.2022) 
26 Bakara, 2/30; En’am, 6/165; Neml, 27/62; Fâtır, 35/39. 
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Klasik kaynaklarımız, aslında insanlık tarihini değil, peygamberler tarihini 

anlatmaktadır. Hz. Âdem’in ilk insan olduğu iddiası ve ona bağlı olarak serdedilen diğer 

hususlar, çağdaş bilimsel verilerle örtüşmemektedir. İnsanlığın yeryüzünde var oluş ve 

tekâmülünün, Hz. Âdem'le hiçbir ilişkisi yoktur. Hz. Âdem ilk insan olmayıp, bir 

toplulukla beraber yaşarken içlerinden halife olarak seçilmiş, daha sonra ise bu 

topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir. Görüldüğü gibi din ve bilim, birbirine 

saygılı bir şekilde birlikte hareket ettiğinde bilimdeki bazı eksik noktaların 

tamamlanabilmesi ve boşlukların doldurulması, dinî metinleri anlamadaki birtakım 

zorlukların da aşılabilmesi mümkün hale gelmektedir.  

Fen bilimleri, kâinat kitabını tefsir etmenin ve ondaki gizli manaları açığa 

çıkarmanın ötesinde bir şey yapıyor değiller. Kâinat kitabından her ne keşfedilirse 

edilsin, bizim için değerlidir. Birtakım önyargılarla bunlara karşı çıkmak akıllıca bir 

davranış değildir. Bilimin ulaştığı bilgilerin, bizi belli bir düzeyde de olsa gerçekliğe 

yaklaştırdığı inkâr edilemez bir gerçektir. Diğer yandan bilim de, sınırlarını ve 

kabiliyetlerini iyi belirlemeli, haddini aşmamalıdır. Fizikte ulaşılan devrim niteliğindeki 

gelişmelerin şu anda bize söylediği en önemli şey, bilimin halen nihai gerçekliğe 

ulaşmaktan çok uzak olduğudur. Bilimin eriştiği sınırlar dışında da pek çok şeylerin 

olabileceği kabul edilmezse bilim nasıl gelişir? Bilimsel verilerin değişken olması ve 

daha mükemmele doğru gelişme halinde olması sebebiyle, her devirde önceki bilgilerin 

güncellenmesi gereklidir. Mevcut imkânlarla anlaşılabilen ve ulaşılabilenin dışında 

başka bir şeyin olamayacağını iddia etmek, bilimsel gelişmeyi dondurmak demek olur 

ki, bu bilimin temel kabullerine aykırıdır. Bu durumda şaşıran fizik değil, fizikçidir, 

sapıtan biyoloji değil, olsa olsa biyologtur. Bilim adamı; mutlak doğrunun olmadığını, 

şu anki bilgilerimizden daha da doğrularına bir zaman sonra ulaşabileceğimizi 

unutmamalı, bilgisiyle paralel bir şekilde tevazuu da artmalıdır. 

Dinde yobazlığa karşı çıkarken, bilimin arkasına sığınıp dini karalamak ve 

Allah’ı inkâr etmek de bilimsel yobazlıktır. Din ile bilimin aynı sorulara değişik 

pencerelerden cevap vermeye çalıştığını ve ahenk içinde beraber yol alabileceklerini 

düşünmek ve bu gerçeği savunmak niye garipseniyor, anlamak hakikaten zor. Bilim ve 

dinin, birbirinin hasmı değil tamamlayıcısı ve açıklayıcısı olmasına aslında hiçbir engel 
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yoktur. Din de, bilim de doğmatik hale getirilip zorla dayatılmadığı sürece, aralarında 

herhangi bir uyumsuzluğun ve çelişkinin olması söz konusu olmayacaktır. 

Bu kısa girişten sonra, Kur’an-ı Kerim’in ve bugünkü bilimsel verilerin ışığı 

altında kıssaların anası olarak da adlandırılan Hz. Âdem kıssasını27 biraz daha 

irdelemeye çalışalım.  

Hayat sahibi her mahlûkun bir ilk anne-babası, ilk tohumu, ilk yumurtası veya 

çekirdeği vardır. Allah, biz insanoğlunu yerden bir bitki olarak yetiştirdiğini/yarattığını 

bildiriyor.28 Bu ayetten, insanın tamamen yeryüzünde yetiştirilip büyütüldüğü ve 

geliştirildiği anlaşılmaktadır. Yani insan başka bir gezegenden gelmemiştir. Başka bir 

yere de gitmemiştir veya geri gelmemiştir. Bitkilerin sabit olarak yetiştiği gibi yalnızca 

yeryüzünde gelişmiştir. Bütün ihtiyaçları yeryüzünde karşılanmıştır. Özetlersek; insan 

yerden (Dünya’daki maddelerden) yaratılmıştır, Dünya’ya başka bir yerden inmemiştir, 

başka yere de gitmemiştir. 

İnsanın yaratılmasına; dünya üzerindeki ormanlık ve bahçelik (cennet gibi) bir 

yerde veya yerlerde, sudan ve topraktan (temel elementlerden) oluşan binlerce canlı 

hücrenin veya gen yapısının yerden bitirilmesi ile başlanmıştır. Bu ilk bitkisel yaratılışın 

ardından, milyonlarca yıl süren bir tekâmül süreciyle, İlahi iradenin (Ruhu’l Kudüs) 

müdahaleleri altında önce beşere, sonra da insana ulaşılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de 

tekraren geçen “Yaratmaya topraktan başladı” ifadesi inorganik safhayı, "sonra 

nutfeden yarattı" ibaresi organik devri, "sonra da seni insan şekline koyan..." ifadesi ise 

insanlaşma aşamasını temsil etmektedir.29  

Beşerin ve insanın tarihi kabaca; Paleolitik (1,5 milyon-15 bin yıl), Mezolitik (15 

bin-10 bin yıl) ve Neolitik (10 bin-5 bin yıl) olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. 

Sureti insan, ama sireti henüz insan olmayan, evsiz, hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde 

yaşayan, kan döken ve yeryüzünde fesat çıkaran beşer, zaman içinde Allah’ın koyduğu 

kanunlar çerçevesinde tekâmül ve terakki ederek bilinçlendi. Beden zihni, zihin de 

bedeni karşılıklı olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, öncelikle insan bedeninin, insani hakikati ortaya çıkartabilecek 

                                         
27 Bakara, 2/30-38; A’râf, 7/11-27, Hicr, 15/28-40, İsrâ, 17/61-65; Kehf, 18/50; Tâhâ: 20/115-123; Sâd, 38/71-83. 
28 Nuh, 71/17. 
29 Âl-i İmran, 3/59; Hud, 11/61; Nahl, 16/4; Kehf, 18/37; Tâhâ, 20/55; Mü’min, 40/67; Necm, 53/32; 
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bir kıvama, kemâle gelmesidir. Bu noktaya ulaşılması, Kur’an-ı Kerim’de “ruh 

üflenmesi”30 olarak ifade edilmiştir. Üflenen ruh; idrak, akıl, şuur kabiliyeti veya bunu 

sağlayan şeydir. Böylelikle beşer; eşyaya isim verebilme, soyut düşünebilme ve 

konuşabilme kabiliyetine kavuştu, yeryüzünü imarla görevli insan ve halife oldu. 

Böylelikle halifelik makamına yükseltilen insanın, yeryüzünde Murad-ı İlahîyi 

tahakkuk ettirecek donanıma sahip kılındığı anlaşılmaktadır.  

Âdem’den öncekiler de bir nevi insandı, fakat Âdem ile bahse değer bir varlık 

olma sıfatını kazandılar. Âdem de, Eşi de ilk insan değil, insan olarak anılacak olan, 

diğer bir deyişle “bizim kulvarımızda olan” ilk beşerlerdir. İnsanlık tarihinin belli bir 

aşamasında büyük bir gelişime ön ayak olacak bir neslin başıydılar. Mevcut beşer 

topluluğunun içinden halife olarak seçilen bu ilk insanlar, Âdem ve Eşi olarak 

adlandırılmıştır. Âdem’in annesi, Eşi’nin ise anne ve babaları insan değil, beşer idiler. 

İlk yaratılan insan tek değil de birden çok ise Âdem’in çocuklarını birbirleriyle 

evlendirme kurgusunun da bir anlamı kalmayacaktır. Âdem ve Eşi’nin çocuklarının,  

mevcut insan topluluğunun diğer çocukları ile çiftleşmesi suretiyle insanların çoğalması 

sağlanmıştır. Daha iptidai özellikte olan beşer topluluklarının ise zamanla nesilleri 

tükenmiştir. 

Özellikle Çin’de elde edilen son bulgular, insanlığın dünyada tek bir noktada 

başladığı ön kabulünü değiştirecek gibi görünmektedir. Âcizane kanaatimiz; insan, 

yeryüzünde bir noktadan meydana gelip çoğalmamış, hayata uygun şartlar oluştuğunda 

özellikle subtropikal kuşak olmak üzere, her coğrafyada insanlar yaratılmıştır. Allah 

insanları ilk yaratılış anında, Afrika, Hindistan, Çin, Güney Amerika gibi farklı 

bölgelerde halk etmiş (yaratmış), kavimlere ayrılmamız, muhtemelen bu sırada 

olmuştur.31 Bu insanlar, yaratıldıkları bölgenin şartlarına uyum sağlamışlar, o bölgenin 

renklerini almışlar ve o iklime uygun karakterler oluşturmuşlardır. Yani her ırka mahsus 

bir Âdem ve eşi olabileceği düşünülebilir. Bu konuda Afrika’nın öne çıkması 

muhtemelen dini sebeplere dayanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de, insanlığa pek çok 

peygamber gönderildiği bildirilmekle beraber, bunların çok azından isim olarak (25 

                                         
30 Hicr, 15/29; Secde, 32/9; Sâd, 38/72. 
31 Hucurat, 49/13. 
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tane) örnekler verilir. Bu isimler, ilk muhatap kitlenin haklarında az çok bilgi sahibi 

veya aşina olduğu peygamberlerdir. Muhtemelen, Âdem ve Havva kıssasının önemli 

olaylarının yaşandığı Doğu Afrika Bölgesi ve Ortadoğu da, bu sebeple öncelikle 

araştırılma ve bahsedilme şansına sahip olmuş olsa gerek! 

Bir Âdem ve Eşi’ni yaratmaya muktedir olan Allah’ı, başka Âdemler ve eşlerini 

yaratmaktan aciz gibi kabullenmek hangi mantığa sığabilir? Âdem’i topraktan 

yaratmaya kadir olan Allah, Eşi’ni de aynı maddeden yaratmaya pekâlâ kadirdir. İmam 

Cafer-i Sadık’a göre Havva, Âdem’in yaratıldığı topraktan yaratılmıştır. Kaburga 

kemiğinden yaratılış meselesi, Tevrat üzerinden İslâm’a aktarılmış eski Mezopotamya 

kavimlerine ait bir efsanedir. Bu kabulden ilk ensest ilişkinin, çocuklarından önce Âdem 

ve Eşi arasında gerçekleştiği sonucu çıkar ki, İslâmi ve bilimsel (genetik) açılardan bu 

durumun kabulü mümkün değildir. Genetik kuralları; erkekten (XY) kadının (XX) 

oluşmasını imkânsız kılmaktadır, ama tersi mümkündür. Kâinatı sıfırdan, insanı 

topraktan yaratmaya, Âdem ve Eşi’ne, her defasında biri kız biri erkek olacak şekilde 

ikiz çocuk vermeye gücü yeten Allah, niye sünnetine uygun bir çözüm üretmesin! 

Âdem’i topraktan yaratan Allah’ın, toprağı mı bitti de kadının hammaddesini erkekten 

almak zorunda kaldı? Allah’ın Âdem’i yaratmak için muhtaç olmadığı kemiğe, Âdem’in 

eşini yaratmak için muhtaç olmasının bir izahı var mıdır? Her Müslüman şunu bilmelidir 

ki, kadın ve erkekten biri diğerinden yaratılsaydı, sünnetullah gereği erkek kadından 

yaratılırdı. Çünkü başlangıçtan beri erkekleri doğuran kadındır. Kadın olmasaydı hiçbir 

erkek olamazdı.   

Kur’an-ı Kerim’in; ahlak, hukuk, siyaset ve tabiatla ilgili ayetleri genellikle 

muhkem karakterde iken, özellikle fizik ötesi olayları kavratmayı amaçlayan 

kıssalarında, değişik ilahî anlatımlar, sembolik kavramlar, tasvirler ve ifadeler kullanılır. 

Kıssaların neredeyse tamamına, ilk muhatapların kültür, bilgi ve algı düzeyine uygun 

şekilde düzenlenmiş sembolik bir anlatım tarzı hâkimdir. Büyüklerimiz “Mecaz, ilmin 

elinden cehaletin eline düşerse, hakikate inkılap eder, hurafelere kapı aralanır” demişler. 

Mecaz ağırlıklı bu sembolik sahneler, avama mantıklı bir şekilde anlatılmazsa hakikat 

zannedilebilir. Kıssaların anası başta olmak üzere, tüm kıssa ve meseller, yaşayan kıssa 

mantığı içinde değerlendirilmelidir. İlahî mesajın; bu anlatılanlarla bu çağa ve bizlere 
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ne denmek isteniyor sorusuna cevap verecek şekilde, “Kızım sana söylüyorum, gelinim 

sen anla” anlayışıyla ve aktüel bir yaklaşımla okunması gerekmektedir. Bizim için 

Kur’an’ın ana mesajı, detaylarından daha önemli ve öncelikli olmalıdır. Hedef; vahyin 

ana mesajını ve maksadını ortaya çıkarmak ve ilahî mesajın günümüz insanına 

ulaşmasını sağlamak, diğer bir deyişle kıssadan hisse almak olmalıdır.  

Artık vesayet ve mürebbilik dönemi bitmiş, insanoğlu erginliğe ulaşmıştır. Yeni 

bir peygamber ve yeni bir din gelmeyeceğine göre, bizden beklenen Kur’an ve tabiat 

ayetlerinden, insanlığın ürettiği erdemlerden, bilimden ve tarihî tecrübelerden 

yararlanarak, O’nun muradını yeryüzünde tahakkuk ettirmektir. Peygamberlik 

kurumunun sona ermesiyle birlikte, tutarlı bir dünya görüşü kurma görevi, fıtratı 

bozulmamış Müslüman akla tevdi edilmiştir.  

 

6.a. Cennet 

İçinde yaşadığımız kâinat Allah’ın, biz insanoğluna göre çok büyük, Kendisi’ne 

göre çok küçük ayetlerinden birisidir. İnsan burada yaşayacak, burada ölecek, buradan 

diriltilip haşrolacak, Cennet ve Cehennemi de burada idrak edecektir. Bugünkü bilimsel 

bilgilere göre, atmosferi olmayan bir mekânda insanoğlunun halkedilmesi mümkün 

görünmemektedir. Zaten ayetlerde de “yeryüzünde” bir halife tayin edileceğinden 

bahsedilmektedir. Âdem kıssasında bahsedilen yer (cennet); bu dünyada yaşamak için 

hazırlanmış, doğal imarı mükemmel, evrensel adalet ve barış yurdu anlamında, güzel, 

ideal ve seçkin bir bahçe olsa gerektir. Cennet kelimesiyle, hem bu insanların yaratıldığı 

ve yaşadıkları bahçe kastedilmekte, hem de dünyanın tamamında kendini gösteren 

güzelliğe vurgu yapılmaktadır. Bu bahçede acıkmaya, susamaya, çıplak kalmaya ve 

sıcağa karşı her türlü korunma sağlanmıştır. Mefhum-u muhalifinden hareketle, bu 

bahçenin dışında bu imkânların bulunmadığı yerlerin de var olduğu anlaşılmaktadır.  

Muhtemelen Doğu Afrika’nın bir köşesindeki bu bahçede Âdem ve Eşi’nin 

şahsında temsil edilen bir grup insan yaşıyordu. Bu topluluk; ilahî bir elçi olarak kabul 

edilen aklın ve bozulmamış fıtratın doğurduğu bir şeriat dairesinde sade bir hayat 

sürdürüyordu. Bir Yaratıcıyı kabul ediyorlar, iyilik ve kötülüğü biliyorlardı. Allah’ı 

kabul etme dışında bir mükellefiyetleri yoktu. Zamanla değişik sebeplerle insanlar 

arasında anlaşmazlıklar zuhur etti. Özellikle Âdem’in iki oğlu arasında oluşan husumet 
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ve sonunda gerçekleşen cinayet, bu çekirdek toplumun parçalanmasına yol açtı. Cenab-

ı Hakk, bu ihtilafları gidermek, insanların fıtratlarını korumak ve adaleti tesis etmek 

üzere, bu parçalanmış topluluğa Hz. Âdem’i peygamber olarak görevlendirdi. 

Âdem’in cennete yerleşirken ve sınanırken yanında Eşi vardır, yani mümeyyiz 

olduğu bir yaştadır. Âdem’in yerleştiği ve yaşadığı cennet, yüksekçe (tepede) bulunan 

bir yerdir.32 Gerek bilimsel veriler, gerekse İslâmi rivayetler, bu bölgenin Rahmet 

Tepesi ve civarı (Arafat Vadisi) olabileceğini düşündürmektedir.  

Kıssadaki cennetin, insanın çevresiyle fazlaca münasebet kurmadığı, dolayısıyla 

ferdî ihtiyaçların hissedilmediği bir ortam olduğu anlaşılmaktadır. İnsanın bu ihtiyaçları 

hissetmesi, içgüdülere bağlı davranışların, irade hürriyetine dayalı davranışlara 

dönüşmesi, insan kültürünün başlangıç noktasını teşkil eder. Bir yerde sakin olmak, 

mülk edinmek değildir, bir süre için oturmaktır. Âdem ve Eşi’nin bu bahçede bir süre 

kalmaları, insanlık için faydalı olmuştur. Anlaşılan bu cennet, Âdem ve topluluğu için 

bir eğitim ve olgunlaşma yeriydi, iradeleri ile hareket edebilme ve karar verip uygulama 

yeteneğini kazanabilmeleri için gerekliydi. Eğitilmeden, iradelerini kullanmayı 

öğrenmeden ve sınanmadan, dünya gibi bir ortama bırakılmış olsalardı, varlıklarını 

sürdürmeleri oldukça zor olacaktı. Âdem bu toplumda yaşıyordu ve henüz peygamber 

değildi.  

Âdem de, Hz. İsa gibi mucizevi şekilde bir anneden meydana gelmiş ve bir 

çocukluk dönemi yaşamıştır. Bir insanın iyiyi kötüden ayırabilme özelliği 

(mümeyyizlik), bülûğ çağıyla başlar, 25’li yaşlarda tamamlanır. Âdem’in cennet 

bahçesine yerleşmesi ve meleklere eşyanın isimlerini bildirmesi yetişkinlik döneminde 

olmuştur. Âdem’in, isimleri meleklere bildirdiği, tam mümeyyiz olduğu ve sınandığı 

yaş 25’li yaşlar civarı olmalıdır. 

 

6.b. Ruh Üflenmesi  

Bir şeyin, ilk noktadan itibaren kademeli olarak kemâle erdirilmesine terbiye 

diyoruz. Rab; terbiye edici, terakki ve tekâmül ettirici anlamlarına gelmektedir. Bir 

kemâl noktasına doğru ilerleme, ancak terbiye ile mümkün olur. Terbiye ile iyi ve kötü 

                                         
32 Bakara, 2/265. 
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ayırımına ulaşılmakta, yani mümeyyiz olunmaktadır. İnsanın nihai yüz hattı, vücut 

ölçüleri, boy, ses gibi birçok özellik bülûğ çağından sonra tamamlanır. Fiziki düzenleme 

işlemi yetişkin oluncaya kadar devam etmektedir. Yüce Allah, Rabliğinin gereği olarak, 

bir topluluğun içinden elçi olarak seçtiği erişkinlik çağındaki Âdem’e; öğrettiği 

isimlerle, verdiği kelimelerle, üflediği ruhla, nasıl yaşayacaklarını öğretmeye başlıyor. 

Allah, insana ruh yüklemekle, aslında onu kendiliğinden doğru yolu bulabilecek bir 

yapıya kavuşturmuş oluyordu. Peygamberler ve kitaplar, İlahi birer hediye idiler. Ruh 

yüklendiği zaman, insan bu bilgiyle doğadaki tüm varlıkları kontrol edebilir bir güce 

sahip olmuş ve bu andan itibaren tabiata hükmetmeye başlamıştır. İnsanın onlara hâkim 

oluşu ile ilgili olarak verilen örnekler, tabiat güçlerinin insana boyun eğip itaat ettiğini 

gösteren birer delildir.  

 

6. c. İsimlerin Öğretilmesi 

Kıssadaki Âdem, dünyada mevcut diğer varlıklara göre daha gelişmiş, bilgi, akıl, 

eşyayı isimlendirme ve konuşma kabiliyetleri ile donatılmış insanı temsil etmektedir. 

Âdem’e isimlerin öğretilmesi; kâinata ve kendisine dair bütün bilgilerin verilmesi, 

olayları düşünme, kavrama ve karar verme kabiliyetiyle donatılmasıdır. İsimlerin 

öğretilmesi, insanın fıtratına yerleştirilen; ilim, kelam ve beyan kabiliyeti olarak da 

yorumlanabilir. Diğer bir ifadeyle bu husus; konuşma, düşünme, öğrenme, öğretme, 

varlıklara ad koyma, onların mahiyet ve işlevlerini kavrama, eşyayı anlamlandırabilme, 

yaptığı işlerin iyiliğini/faydasını ve kötülünü/zararını anlama yeteneklerinin verilmesi 

olarak da değerlendirilmiştir. Lisan/konuşma, Âdem'in hilafetinin eseri değil, hilafetinin 

sebebidir. İsimlerin öğretilmesi işleminden sonra Âdem, yeryüzündeki en zeki ve soyut 

düşünebilme, kelimelerle ifade edebilme ve aktarabilme yeteneği olan insan haline 

gelmiştir. Bu da Âdemoğlunun diğer beşer türlerine üstün gelmesini ve ilim, kültür, 

medeniyet sanat vb geliştirmesini sağlamıştır. İnsanlar içinden seçilen bu temsilci, 

bundan böyle Allah’ın halifesi olacaktır. 

Kıssada insanın ilk yaratılışı değil, dünyadaki bilgilenme ve güçlenme süreci 

anlatılmaktadır. Âdem’den önceki mahlûklar, her ne türden olursa olsunlar, lisandan 

mahrumdular ve bundan dolayı bugünkü anlamda insan değildiler. Bu varlıklar da zeki 

idiler, çok çeşitli alet-edevat yapabiliyorlardı. Âdem’deki en büyük fark ahlak 
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kavramının varlığıdır. Âdem’le adalet, hukuk ve ahlak kavramları oluşmaya başlamıştır. 

Bu sürecin ne kadar zaman aldığı tam olarak bilinmemektedir.    

 

6.d. Secde  

İnsan ve melekler kendi varlık alanlarına ait bilgiler ile techiz edilmiştir. 

Yeryüzünde; insan ve ona hizmetle görevli olanlar olmak üzere iki çeşit varlık 

mevcuttur. İnsanın hizmetine verilen ve melek olarak adlandırılan bu varlıklara, insanın 

bu meziyetlerini göstermek ve üstünlüğünü kabul ettirmek amacıyla bir secde sahnesi 

tertiplenir. Meleklerin itaat edip şeytanın isyan ettiği secde olayı; biri beşere verilen aklî 

melekelere (ruh üflenmesine), diğeri de Âdem’e verilen hilafete olmak üzere iki defa 

vukû bulmuştur. Bazı yorumlara göre namazda iki defa secde yapılması buradan 

kaynaklanmaktadır. Şeytan, birinci secde emrine çamurdan yaratılma, ikincisine ise 

kendisinin daha hayırlı olduğu gerekçesi ile karşı çıkmıştır.  

 Secde sahnesinde; akıl, vicdan ve sorumluluk yüklenerek yeryüzünde hilafet 

yapabilecek konuma çıkarılmış ve yeryüzünün en gelişmiş varlığı haline getirilmiş olan 

insana, ilim üretme yeteneğine sahip olmayan diğerlerinin (yerlerin, göklerin, 

yağmurun, rüzgârın, bitkilerin, hayvanların...) saygı göstermesi ve emirlerine itaat 

etmesi istenmektedir.  

Allah’ın insandan önce yarattığı ve iyilik üzere programlanmış tüm varlıklar 

melek olarak adlandırılır. Gözle görülmeyen yüce, ruhani melekler olduğu gibi 

yağmurun yağdırılması, seslerin nakli, bulutların sevki vb işleri yapmakla görevli 

müvekkel melekler de vardır. Melekleri; İlahî kudret ve yaratmanın, tekten çoğa, 

özelden genele dağılmasını ve meydana gelmesini ifade eden yapıcı prensipler olarak 

düşünmek de mümkündür. “Âdem’e secde edin”33 emrine yeryüzü, gökyüzü ve arasında 

olanların tümü boyun eğdi. Secde bu açıdan, iradesiz varlıkların iradeli varlık olan 

insana boyun eğmesi olarak da anlaşılabilir. Secde, Âdem'in şahsında gerçekleşen 

halifeliğedir. Melekler, Rabbimizin sonsuz bilgisine nispetle az bir bilgi ile 

bilgilendirilmiş (ruh üflenmiş) insana boyun eğmektedirler. Bitkiler, hayvanlar ve tabiat 

kuvvetleri, insanın hizmetine verilmiş, insan, akıl gücüyle onlara hâkim olmuştur. 

                                         
33 Bakara, 2/34; A’raf, 7/11-12; Hicr, 15/29-30; İsra, 17/61; Kehf, 18/50; Tâhâ, 20/116; Sâd, 38/72-76. 
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Bundan böyle, bunların tamamı Allah’ın emriyle Âdem için çalışacaktır, halen 

çalışmaktadır ve kıyamete kadar da çalışmaya devam edecektir. Yani Âdem'e secde, 

bütün insan cinsine secdeyi de kapsamaktadır. 

Bazı yorumlara göre, Âdem için secde eden melekler yalnızca yeryüzü 

melekleridir. Mele-i âlâ, hazire-i kuds, melaike-i ulü’l-azm gibi isimlerle anılan yüksek 

dereceli melekler, mesela arş melekleri (bir rivayete göre; İsrafil-Cebrail-Mikail-Azrail) 

secde emrine muhatap değildir. 

Beşerin halife kılınacağı zamanın geldiğini öğrenen melekler, yeryüzünde kan 

döken ve bozgunculuk yapan beşerin, böyle bir payeyi hak ettiğini kabullenmekte biraz 

zorlandılar. Artık insan sınıfına terfi eden beşerin, gördüklerinden daha donanımlı 

olduğunun farkına henüz varamamışlardı. Her ne kadar, beşerin vahşetine 

şahitliklerinden dolayı ve bilgilenme amaçlı bir itirazları vaki olduysa da yapılan 

imtihan sonucunda Âdem’in üstünlüğünü hemencecik kabul ettiler. Buradaki tesbihin, 

bu varlıkların fıtrat kanunları ne ise onun dışına çıkmamaları anlamında kullanıldığı 

görülmektedir. İnsan dışındaki bütün varlıklar, Allah’ın kendileri için koyduğu yasalara 

kesinlikle uymaktadır. Hilafetin insana tevcih edilmesinin sebebi takdis, teşbih, ibadet 

ve insana verilen ilimdir. İlim ve teknoloji üretme yeteneği, sadece insana verilmiş olup, 

insan bu iki vasıtayla tabiata ve içindekilere hükmetme imtiyazına, yani halifeliğe layık 

olmuştur. Anlaşılan o ki melekler, Âdem’in kemâlini, onda ortaya çıkan manaların, ilahî 

isimlerin yanında kendi kapasitelerinin yetersiz kaldığını itiraf etmek suretiyle secde 

etmişlerdir. Dolayısıyla secde, Âdem'e öğretilen isimlerin, bir diğer tabirle insana 

verilen ilmin önünde yapılan bir saygı göstergesidir. 

6.e. İblis 

Dinin ana hedefi olan güzel ahlak, insanlara günah işleme ve cehenneme gitme 

özgürlüğünün de verildiği bir atmosferde vücut bulabilir. Bu özgürlük alanı o kadar 

geniştir ki, insana kendisini yaratan Rabbini inkâr etme/reddetme seçeneğini de 

sunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre dünya, dar’ül imtihan yani imtihan dünyasıdır.34 

Kendilerine verilen akıl ve irade sebebiyle Âdem ve soyu, imtihandan geçecekler, 

aldıkları sonuca göre de mükâfat veya mücazatla karşılaşacaklardır. Allah'ın 

                                         
34 Âl-i İmran, 3/186; Hud, 11/7; Enbiya, 21/35; Mü’minûn, 23/30; Ankebût, 29/2-3. 
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hükümlerinden azade kalmak isteyen şeytan, insanla imtihan edilmiş ve içindeki kibir 

açığa çıkarılmış, aynı şekilde serbest davranabilme tutkusuna düşebilecek olan insan da 

şeytanla imtihan olunmuştur.  

Şeytan, ilahî emre; insan ise yasağa itaatsizlik ederek imtihanı kaybetmiştir. 

İmtihandaki temel espri, dünyada iyiliğin yanında kötülüğün de mevcut olmasıdır. Diğer 

bir ifadeyle, her şey zıddıyla kaim olsun ki imtihan da anlam kazansın. Kötülük/şer, 

Allah’ın imtihan iradesinin zorunlu bir parçası olarak yaratılmış ve Kur’an’da şeytan 

diye adlandırılmıştır. Yani insanı kötülüğe teşvik eden dâhili ve harici tüm unsurlar 

şeytan olarak vasıflandırılmaktadır. İnsandaki bu olumsuz dürtüler, kanın damarda 

dolandığı gibi dolanır, onu yoldan çıkarır, kötülük dediğimiz şeyler de buradan 

kaynaklanır.  

Kıssada secde emrine uymayı kabul etmeyen İblis, kötülüğü sembolize 

etmektedir. Açıktan ve gizliden, iyiyi kötü, kötüyü iyi göstererek insanı yanlışa teşvik 

eden bir sembol! Her olayda insanın içinden iki ses gelir: Biri iyiliği öğütler, diğeri de 

kötülüğü. Anlatılanlardan, kötülüğün/fücur ve iyiliğin/takva birlikte fıtratımıza 

kodlandığı, bunların ergenlik çağıyla birlikte aktif hale geçtiği, kıyamete kadar da 

insanla birlikte var olacağı anlaşılmaktadır. Memeli ve sürüngen beynimiz İblis 

yönümüzü, düşünen ya da insan beynimiz ise melek yönümüzü temsil ediyor denebilir. 

İnsan, yaratılışından kaynaklanan; hem güzele hem çirkine, hem doğruya hem yanlışa, 

hem helale hem harama meyledebilen, ikili, ulvi ve behimi hisleri aynı anda tek bünyede 

barındırabilen bir yapıya sahiptir. Bir ucu melek (alâ-yı illiyyin), diğer ucu şeytan (esfel-

i safilin), anlaşılması zor, çok geniş kapasiteye sahip bir varlık!   

Kıssada; İblis yolunun tatlı fakat sonucunun Cehennem olduğu ihtar edilirken, 

takva yolunun ise meşakkatli, fakat sonucunun da Cennet olduğu müjdeleniyor. 

Dünyada ayağımızı kaydırıp bizi yanlışa sürüklemek isteyen her şey, her kişi, gurup, 

ideoloji vb şeytan hükmündedir.  

İblis’in üstünlük sebebi olarak gördüğü ateş; insanın soy-sop ile iftihar, 

kıskançlık, bencillik, haset, gurur, kibir, öfke, hırs, zulüm, acı verme, yakıcılık vb 

özelliklerini; toprak ise sükûnet, bağışlama, tevazu, iyilik/hayır yapma, ayıp örtme, 

kanaatkârlık vb taraflarını temsil etmektedir. İblis’in ateş ve toprak kıyaslaması 
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yapması; insanın fücur ve takva özellikleri taşıdığını, bu ikisinin devamlı çatışma 

halinde olduğunu, dolayısıyla insanın topraktan, yani takvadan yana olması gerektiğini 

ihtar etmektedir. Bu imtihan âleminde fısk-ı fücura olduğu kadar takvadaki şerefe de 

talip olma hürriyetiyle yaşayan her insana, bu fıtratı izzette tutmak için bazı hudutlara 

(hududullah) dikkat ederek yaşaması tavsiye edilmiştir.  

Allah; aklını kullanan, düşünen, ilim sahibi, vasıflı, eğitimli, üretken, yaşadığı 

topluma faydalı, güzel düşünen ve güzel işler yapan insanlar olmamızı istiyor. Beşer, 

insan olunca beşeri niteliklerini tamamen kaybetmiyecek, beşerliğini hep benliğinde 

içkin olarak taşıyacaktır. Hâlâ önüne geçemediği, kontrol edemediği, beşerlikten kalma 

zaafları da pek çoktur. İnsan; iman ve salih amel ölçüsüne riayet ederek, iradesini ve 

tercihini olumlu yönde kullanmak suretiyle tekâmülünü sürdürmelidir. Bilinmelidir ki 

bu imkân, ancak dünya hayatına tahsis edilmiştir. Akıl, irade ve vicdanını aktif olarak 

kullanmazsa, kolaylıkla beşerliğe geri dönebilir. Kıssanın bu kısmındaki ana gayenin; 

insanı haset, hırs, bencillik ve kibirden men etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı 

sıra Allah’a hakkıyla kul olanlara, şeytanın hiçbir nüfuzunun olamayacağı güvencesi 

verilmektedir.  

 

6.f. Yasak Ağaç-İmtihan 

Allah, ölümü ve hayatı, nihai ve en mükemmel şekilde yarattığı bu mahlûkunu 

imtihan etmek için var etmiştir. Bunun için, o zamana kadar muhtemelen göçebe bir 

hayat yaşayan Âdem ve Eşi’ni cennet denen çok verimli bir bahçeye yerleştiriyor, 

burada yaşamalarını tavsiye edip, bazı uyarılarda bulunuyor. Yani insana, ne yaparsa 

sahip oldukları böyle bir nimeti ve bu güzellikleri kaybedeceği de anlatılıyor.35 Âdem 

bütün isimleri bilmesinin mükâfatı olarak âlim sıfatı ile cennete yerleştirilmiştir. Fakat 

asıl üstünlüğün takva, yani haramlardan kaçınmakla olduğunu unutan Âdem ve Eşi, 

takva elbisesini çıkarmaları sebebiyle cennette kalmayı hak edememişlerdir. Güzel 

ahlakın en önemli ilkesi haramlardan uzak kalmaktır. İnsan bu hususa akl-ı selim ile 

dikkat ederse, o zaman bütün melekler de insana itaat edecektir. Bu ihtara dikkat 

etmeyen veya unutan Âdem ve Eşi, iki önemli zaafları olan melek olma ve ebedilik 

                                         
35 Bakara, 2/35; A’raf, 7/19.      
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arzusuyla, imtihanın ilk basamağında başarısız olmuşlar ve yaşadıkları cennet gibi bir 

ortamdan, zahmet ve meşakkatlerle dolu, çölleşmiş kurak bir yeryüzü parçasına inmek 

zorunda kalmışlardır. 

Bazı yorumlara göre yasak ağacı; beka tutkusu, mal-mülk düşkünlüğü, 

başkalarına ait alan ve imkânlara tecavüz etmek ve hırsızlık yapmak olarak da anlamak 

mümkündür. Kötü yönlerimiz de genital bölgelerimiz olmayıp mal-mülk 

biriktiriciliğimizdir. Allah “Bu bahçeden yiyin için, ama dünya malına tamah etmeyin, 

rızkınızı ben vereceğim, aç kalmayacaksınız” diyor. Allah, insanın mal-mülk tutkusu ve 

hırsından uzak olmasını, bunları çoğaltma yarışına girmemesini istiyor. İndirilen libas 

da mal-mülk istifçiliğine çare olarak gösterilen zekât, infak, sadaka vb emirler olabilir. 

Bizim için yasak olan ağaç, Allah’ın bize Kur’an’da yasakladıklarıdır. Yasakları 

sorgulamaya kalktığımız zaman hemen şeytan devreye girer. Bu sorgulama sonucunda 

Âdem ve Eşi, mülke sahip olmayı, özgürlüğe tercih etmiş olmaktadır. 

Farklı bir yoruma göre de yasaklanan ağaç; Âdem ve Havva için dayanılması 

mümkün olmayan beşerî duygulardır. Bu duygu sayesindedir ki, insanoğlu çoğalacak 

ve neslini devam ettirecektir. Şecereye dokunmak, neslin devamını sağlayacak 

muamelede bulunmak demektir. İmtihan gereğince o ağacın yasak oluşu geçiciydi ve 

Âdem de bunu biliyordu. Ancak içtihad etti, meyveye vaktinden evvel el uzattı ve 

orucunu bozdu. Bundan dolayı da davranışı bir sapma, bir zelle sayıldı. 

Yasak ağaç konusuna farklı bir yorum da Âdem ve Eşi’nin, genetik safiyetlerini 

korumak amacıyla, henüz âdemize olmamış, kan döken ve fesat çıkaran diğer beşer 

soylarıyla akraba olmamaları veya evlenmemeleri konusunda uyarıldıkları şeklindedir. 

Bu uyarıya dikkat edilmemesi halinde insan-şeytan karışımı melez bir tür oluşacaktır. 

Bu uyarıya rağmen Âdem, Eşi dışında muhtemelen bu soyun bir dişisine (Lilith) yaklaştı 

ve ondan da çocukları (Kabil ve kardeşleri) oldu. Bu çocukların, Eşi’nden olan asil 

(seçilmiş) çocuklardan daha farklı, asi tabiatlı ve kavgacı olduklarını gördü. İlk kardeş 

katline sebep olan, kavga ve huzursuzluk çıkaran, fitne ve fesat üreten insanlar bu melez 

çocuklar ve onların nesilleridir. Kabil adıyla sembolleştirilen bu soy; kendilerinin 

insandan daha kıdemli ve akıllı olduğunu, dünyaya varis olmanın kendi hakları 

olduğunu, kendilerinin efendi, diğerlerinin köle olduğunu ileri sürdü. Bu azınlıkta olan, 
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ama azgın karakterli soyun normal insanlara üstünlük sağlama mücadelesi günümüzde 

de bir yönüyle devam etmektedir.  

Bu nesillerin yeryüzüne hâkim olmaları sonucu toplumlar yozlaştı ve helak 

edilmeleri kaçınılmaz oldı. Helakten kurtarılan az sayıdaki seçilmiş insanlar çoğalarak 

yeni toplumlar oluşturdu. Zamanla onlar da bozuldular ve helak zincirine dâhil oldular. 

Bu zincirleme döngü, insanlık tarihini oluşturdu. 

Âdem pişman oldu, ama “Ba’de harabü’l Basra/Basra harab olduktan sonra.” 

İşlediği bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı. İnsan pek çok şeyi hata 

yaparak öğrenen bir varlıktır. Muhtemeldir ki, Âdem’in de tekâmül yolunda bu hatayı 

işlemesi gerekiyordu. Âdem ve Eşi yasak meyveyi yiyerek suç işlerken aslında 

planlanan bir doğruyu yapmıştır. İnsanoğlu yanlış yaparak doğruyu öğrenmektedir. 

İnsanlar kötü bir şey yapınca saklamaya çalışırlar. Yaprakla örtünmenin manası, hatasını 

gizleme gayreti olsa gerek. 

Kıssanın bu kısmında bize; haddini aşan her şey zıddına inkılab eder kaidesince, 

mal-mülk dâhil her şeyin fazlasının zararlı olabileceği, dünya nimetlerinin bizi esir 

almasına izin vermememiz, ifrat ve tefrit değil itidal üzere olmamız ve haddi 

aşmamamız gerektiği anlatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca imtihan sisteminin, adaletin 

temini için gerekli olduğu anlaşılmaktadır.  

 

6.g. Edep  

Âdem, Allah’ın sözünü dinlememiş, şeytana uymuş ve yasak ağaca yaklaşmıştır. 

Kur’an meallerinde genellikle Âdem ve Eşi için yasak ağaçtan yedikten sonra 

“Kendilerine ayıp/edep yerleri göründü”36 çevirisi vardır. Karı-kocanın birbirlerine 

ayıp/edep yerlerinin görünmesi ayıp da haram da olmasa gerek! Hâlbuki sev’âtihimâ; 

“kötülük, bozulma, çürüme” anlamlarına gelen bir kelimedir. Kötü yönlerimiz cinsel 

bölgelerimiz olmayıp bencillik, mal ve iktidar hırsıdır. Ağaçtan yedikten sonra Âdem’in 

kötü huyları öne çıkmış, cennet imkânlarını sahiplenmeye başlamış, mal-mülk hırsına 

kapılmış ve Rabbi’ne asi olmuştur.  

                                         
36 A’raf, 7/22; Tâhâ, 20/121. 
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Bir günah işlediğinde, fıtratı bozulmamış bir insanın vicdanı bundan rahatsız 

olur. Edep yerlerinin görünmesi; burada bir anlamda Allah’ın kesin emrine rağmen 

yaptıkları yanlıştan dolayı utanç içinde kalmayı ifade etmektedir. İlahî emri çiğnedikleri 

için, içlerinde gizli olan çirkinlikleri, istenmeyen, sevilmeyen kötü özellikleri açığa 

çıkmıştır. Bazı yorumlara göre cennet yaprağı ifadesi; mal-mülk gibi insanın hoşuna 

giden nimetler anlamına gelmektedir. Buna göre Âdem ve Eşi, bu nimetlerin tadına 

varınca onlara tutkuyla bağlanıp sımsıkı sarılmışlardır. İnsan utanacağı, sonra da kendini 

affettirmek için mazeretler arayacağı bir işi veya işleri yapmamak durumundadır. 

Dürtülerine hâkim olamayıp bir yanlış yapması durumunda ise, bu yanlışta ısrar 

etmemeli, yaptığı işin yanlışlığını dürüstçe itiraf etmeli ve af dilemelidir. Utanç 

(çıplaklık) ancak tövbe ile ortadan kalkar.  

Diğer yandan, bu insanların fiziksel gelişimi de henüz tamamlanmamıştı, 

muhtemelen tüylü idiler. Yasak meyveden yedikten sonra tabii kıl örtüsü dökülmüş, 

oluşan mutasyonlara bağlı olarak sonraki nesiller de tüysüz olarak doğmuştur. Bu 

sebeple, Âdemoğlu’nun karşılaştığı en önemli mesele, tüysüz olarak yaşayabilmek için 

verdikleri mücadele olmuştur. Böylelikle değişen ortam şartlarına göre iç ve dış giysi 

edinmeye başlamışlar, buradan da terzilik mesleği ortaya çıkmıştır. Âdem’in çıkardığı 

takva elbisesi, maddî nitelikte bir elbiseden ziyade, kötü yönlerimizi gizlemek için 

giymemiz gereken bir elbisedir. Esas sahip olmamız istenen bu elbise; insanı Allah’a 

karşı işleyebileceği şirk, küfür, isyan, fısk-ı fücur gibi her türlü çirkinlikten 

koruyacaktır.   

6.h. Tevbe 

Allah'ın sıfatlarının tamamı kâinatta tecelli etmektedir. Yaptığı yanlıştan pişman 

olup affını isteyenler için de Tevvab sıfatı devreye girer. Tevbe, kararlılıkla günahları 

terk edip, Allah’a itaate yönelme olarak tanımlanabilir. Âdem, cennetteyken tevbe 

etmiş, tevbesi Allah tarafından kabul edilmiş, buna rağmen cennetten çıkarılmıştır. 

Çünkü Âdem, her hâlükârda hilafet görevini ve misyonunu yerine getirmek 

durumundaydı. Zaten Allah daha başlangıçta yeryüzünde bir halife yaratacağını beyan 

etmektedir. Dolayısıyla Âdem ve Eşi’nin yeryüzünde iskânı ilk baştan belirlenmiş, 

takdir edilmiştir. Yaşanan bütün olaylar, bu takdirin gerçekleşmesi için birer vesile 

olmuştur. 
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İnsanlar kötü bir şey yapınca saklamaya çalışırlar! Yaprakla örtünmenin manası, 

hatasını gizleme gayreti olsa gerek! Bu açıklama cennet yaprakları ile hatalarının 

örtülmesi şeklinde de yorumlanabilir. Hata yapan insana, bu aşamada hatasını nasıl 

telafi edebileğini gösteren birtakım kelimeler, tavsiyeler ve mesajlar verilmiş, o da 

böylelikle hatalı davrandığının farkına varıp tevbe etmiştir. Buradan ebeveynlerin 

suçunun bağışlandığı, suçun kimseye geçmediği, kimsenin bir başkasının suçunu 

yüklenmeyeceği de anlaşılmaktadır.  

 

6.i. Cennet’ten Çıkış (Hubut)  

Burada bahsedilen düşüş veya çıkış; iradî olarak işlenen bir cürümden ötürü, 

bolluk ve bereket içindeki bir ortamdan başka bir ortama, yani daha çetin hayat 

şartlarının hâkim olduğu başka bir ortama yahut duruma intikal etmektir.  

İlahî sistem, Dünya’yı Âdem ve nesli için bir mücadele ve uğraş alanı olarak 

hazırlamıştır. Hubut; bir ceza değil, bir görevden diğerine, eğitim alanından esas 

uygulama sahasına geçiştir. Âdem; beden, duygu ve akıl gelişmesini tamamlamış, geniş 

aile halinde yaşayan bir topluluğun temsilcisi ve önderi olarak cennet gibi bir ortamdan, 

meşakkatli bir ortama çıkarılmıştır. Yüce Allah, cennet gibi bir bölge olan Mekke ve 

civarını çöle çevirdi. İşte, hubut olayı budur.  

Bu çıkarılma, aynı zamanda Allah’ın gözünden düşme anlamını da içermektedir. 

Bir başka yoruma göre de cennetten çıkış; sevap ve günah kavramları olmayan 

çocukluktan, sorumluluğun başladığı ergenlik dönemine, yani gerçek hayata geçiş 

olarak da kabul edilebilir.  

 

6.j. Hilafet-Emanet 

Âdemoğulları yeryüzünde birbiri ardınca gelen nesiller olarak kıyamete kadar 

yaşayacaktır. Halife, önceki nesillerin yerine geçen ve yeryüzünü kullanan insan 

demektir. Buradan, insanlardan evvel dünyaya hâkim olan bazı varlıklar olduğu 

anlaşılmaktadır. Ruh üflenmesinden sonra, Âdem ve nesli beşerin halefi olmuş, onların 

yerine geçmiştir. Diğer yandan halife, birisi tarafından tayin edilmiş, sahibi olmadığı bir 

mülk üzerinde geçici tasarruf yetkisi verilmiş kişi olarak da tanımlanmıştır. Yani Âdem, 

yeryüzünde hem Allah’ın hem de kendisinden önceki diğer insanların halifesi olmuştur. 



67 

 

Kur’an’da halifetullah ifadesinin geçmemesi dikkate alınırsa, insanın bu anlamda halife 

kabul edilmesi zorlama bir yorum olarak kabul edilebilir. Halife; Allah’ın yeryüzündeki 

temsilcisi değil kuludur, kıymet ve şerefi, Asil’in şerefinden kaynaklanır. Vekâlet, asalet 

olarak kabul edilirse, insanlığın şer ve fesadı başlar. Hilafetin sadece Âdem’e mi yoksa 

bütün insanlara mı mahsus olduğu tartışmalı bir konu olmakla birlikte, çoğunluğun 

görüşü bütün insanlara olduğu şeklindedir.   

Ağırlıklı yoruma göre hilafet, esas itibariyle yeryüzünü imar ve ıslah görevi olup, 

insan bu görevin gerektirdiği kabiliyetlerle donatılmıştır. Bu kabiliyetlerin başlıcaları; 

eşyaya isim ve anlam verebilme, dil kullanımı, araç-gereç yapma ve kullanabilme ve 

ilim sahibi olma özellilleridir. İnsan fıtratında; akıl, irade, düşünme, anlama, algılama, 

öğrenme, analiz etme, yorumlama, tanımlama, karar verme, beyan etme ve bilgi üretme 

kabiliyetleri mündemiçtir. Her insan, farkında olmasa da kapasitesi oranında bu fıtrî 

hilafet görevini yerine getirmektedir. Hz. Âdem; ilk olarak ev yapan, çiftçilik yapan, bir 

şeriate (hukuka) tâbi olan ve oruç (kendini) tutan beşer olarak da tarif edilmiştir. 

Dağların, yerin ve göklerin üstlenmekten kaçınıp da37 insanın üstlendiği 

emanetten maksat mülktür. Allah yeryüzü mülkünü insana emanet etmiş, ona böyle bir 

görev vermiş, onu bu mülk üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma yeteneği ile 

donatmıştır. Mülk Allah’ın emanetidir, geçicidir ve hesabı verilmek zorundadır. 

Allah’ın insanlara verdiği bütün maddî ve manevî nimetler birer emanet olduğu gibi, 

insanların başkalarına geri almak üzere verdikleri şeyler de birer emanettir, bunun zıddı 

ihanettir, hıyanettir. İnsana irade, yani seçme hürriyeti verilmiştir. Hür iradesi ile seçimi 

yapan insandır, sorumluluğu da bu seçimden ileri gelir. Yaptığı seçime göre ya yücelir 

ya da alçalır. Bu sorumluluğu, diğer varlıklar kabul edememiş, ancak varlık 

tekâmülünün en üst noktasına ulaşan, akıllı ve iradeli insan bu yükü omuzlamıştır. 

 

6.k. Kelimeler-Peygamberlik 

“Kelime”; söz demektir, ilim, hikmet ve mucize demektir, Kur’an-ı Kerim’de 

Allah’ın ayetleri ve vahiy anlamında kullanılmıştır. Kelimeler, insanlığın 

medenileşirken öğrendiği ilk prensibler manasındadır. Anlaşıldığına göre bu talimatlar, 

                                         
37 Ahzab, 33/72. 
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insanlığa gelen ilk vahiylerdir. Gönderilen bu hidayete uyanlar yoldan sapmayacaklar 

ve kurtuluşa ereceklerdir. Buradan, Hz. Âdem’den önce yaşayan ve beşer olarak 

adlandırdığımız ön insanların, hayvanlar veya çocuklar gibi mükellef ve yükümlü 

olmadıkları sonucu da çıkarılabilir.   

İnsanla Allah arasındaki asli münasebet; ulûhiyet açısından sevgi ve rahmete, 

kulluk açısından ise tazim ve muhabbete dayanır. Esmâü’l-Hüsna’nın büyük 

çoğunluğunun rahmet ağırlıklı olması, kötülüğün misliyle, iyiliğin ise katbekat karşılık 

göreceği gibi birçok husus, bu ilahî muhabbetin delilidir. Hatasını anlayıp yanlıştan 

vazgeçen ve samimi bir şekilde tevbe eden insanoğluna, Allah’ın rahmeti muhakkak 

tecelli edecektir. O’nun rahmeti, peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle 

insanlığa yol göstermesi, hidayete davet etmesidir. Allah, af dilemesinden sonra Âdem 

ve Eşi’ni yeryüzünde görevlendirmiş, birlikte yaşadığı birçok insanın arasından onu 

seçip âlemlere üstün kılmış, yani peygamberlik vermiş; Âdem, Hazreti Âdem 

olmuştur.38 Dolayısıyla Hz. Âdem, insanların biyolojik babası değil, ilk peygamber 

olması hasebiyle manevî atasıdır. Bu görevlendirmenin sebeplerinden birisi de, 

yeryüzündeki mevcut beşeri, şeytana karşı uyarmak ve onları insan seviyesine çıkarmak 

olsa gerektir. 

 

6.m. Özet 

Özetle kıssada; yaratılış sürecine doğumuyla birlikte katılan her Âdemoğlunun 

hayatı boyunca dikkat etmesi gereken hususlar, iyi ve kötünün özellikleri, hayatın anlam 

ve amacı,  varlık ve var oluşun manası anlatılmaktadır. Diğer bir ifadeyle; yaratılış 

gayesi ve sorumlulukları, güçlü ve zayıf noktaları, düşman ve dostları, kısaca dünyanın 

keyfiyeti hususunda insana bir ön bilgilendirme ve ikaz yapılmaktadır. Kaldı ki, yaratış 

ve yaratılış halen devam ediyor, olmuş bitmiş bir şey yok, kimse “Tamam, oldu bitti, 

ben her şeyi anladım” diyemez. Kâinat var olduğu, yaratılış devam ettiği sürece, varlığın 

tekâmül serüveni devam edecektir. Fıtratın yönü daima ileriye, iyiye, güzele, tekâmüle 

doğrudur. Akleden, düşünen, çalışan, üreten insanlar, Allah’ın rızası doğrultusunda salih 

ameller işleyerek tekâmül sürecinde mükemmele doğru yol alırlar. Bu yol; düşüp 

                                         
38 Âl-i İmran, 3/33. 
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kalkmaların, deneme ve yanılmaların, hataların, olumlu ve olumsuz hallerin, iniş 

çıkışların birbirini izlediği zorlu bir süreçtir. 

Kur’an’da anlatılan hiçbir kıssa; olup bitmiş, geçmişe ait bir olay değildir, bütün 

manalarıyla halen yürürlüktedir ve kıyamete kadar da yürürlükte kalacaktır. Âdem 

kıssası âdemoğlunun kıssasıdır. Her insan, hayatında Âdem kıssasını yaşar. Bu 

müteşabih kıssada anlatılanlar bir kişiyi değil, tüm insanlık soyunu ilgilendirmektedir. 

Kur’an kıssalarının hayatın bir parçası olduğu, özellikle Hz. Âdem ve İblis kıssasında 

açıkça görülmektedir. Her insan bir âdemdir, Allah’ın emrine isyan eden her kimse de 

şeytandır. Âdem’in yaşadıklarının aynısını bizim de yaşayabileceğimiz, aynı hataya 

düştüğümüz ve ısrar ettiğimiz takdirde başımıza nelerin geleceği hatırlatılmaktadır.  

İnsanın tekâmülü genellikle 7 yaş ve katları şeklinde gerçekleşmektedir. Çocuk 

7 yaşını doldurduğunda ilk basamağı tamamlar, ikinci 7’de bülûğ çağına, üçüncü 7’de 

ise olgunluğa ulaşır. Cennette iskân, üzüntü ve kederin olmadığı çocukluk, ağaca 

yaklaşmanın yasaklanması ve yasağın çiğnenmesi, irade ve sorumluluk, pişman olarak 

tevbe edip Allah’a yönelmek ise olgunluk evrelerine tekabül eder. Çamurdan yaratılma 

olmuş bitmiş bir süreç değildir, her an devam eden, bizim de tanıklık ettiğimiz bir 

süreçtir ve sadece ilk insanla değil bütün insanlarla ilgilidir. Hücrelerimizin 

hammaddesi, çamurun değişime uğraması olan yediğimiz bitkisel ve hayvansal 

gıdalardır, yani biz de her an çamurun değişime uğramasıyla oluşmaktayız. Her doğan 

çocukla birlikte Âdem kıssası yeniden başlar. Anlatılan biziz; ben, sen, o, hepimiz. Anne 

rahmine düşen her canlı, kıssada anlatılan beşere karşılık gelmektedir. Yaklaşık 9 ay 10 

gün süren bir tekâmül süreci sonucunda doğar. Ruhu ve bedeni zaman içinde, karşılıklı 

bir etkileşim süreciyle olgunlaşır. Üreme bezleriyle ilgili hormonların salgılanmasıyla 

bülûğ dönemi başlar. Beşer akil ve baliğ olduğunda, akla ve cinsel olgunluğa ulaştığında 

insan, yani Âdem olur, yeryüzü cenneti olan çocukluğundan, sorumluluk ve meşakkat 

alanı olan yeni bir dünyaya çıkar. 

 

7. Nuh Tufanı-İkinci Âdem 

Hz. Âdem’den tufan olayına kadar gelen peygamberler konusunda kesin bir 

bilgiye sahip değiliz, ama Hz. Nuh’un (as) peygamberlik zincirinin çok önemli bir 

halkası olduğu açıktır. Kur’an-ı Kerim’de sel, deprem, fırtına, çığlık, denizde boğulma 
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gibi çok değişik şekillerde bahsedilen helak olaylarından en çok üzerinde durulanı Nuh 

Tufanı’dır.  

Bütün semavi dinlerde ve dünyanın çok çeşitli bölgelerine ait mitolojilerde 

değişik nüanslarla yer alan insanlığın ortak hikâyelerinden Hz. Nuh ve tufan konusu, 

üzerinde çok konuşulan, ama bir o kadar da az şey bilinen olaylardan birisidir. Ortadoğu, 

Hindistan, Çin, Avustralya, İngiltere, Amerika... gibi birbirinden uzak coğrafyalarda, 

200’e yakın medeniyette benzer tufan hikâyelerinin varlığı enteresan bir durumdur. 

Kutsal Kitaplarda yer alan tufan konusunun Sümer efsanelerinden kaynaklandığı iddiası 

çok tutarlı gözükmemektedir. Çünkü bütün mitolojiler, tek din olan İslâm’ın; zamanla 

ana kaynaktan uzaklaşmış, dejenere olmuş, bozulmuş uzantılarıdır. Bu açıdan 

mitolojilerde yer yer hakikat kırıntılarının bulunması da normal sayılmalıdır. Tufan 

hikâyesi, muhtemelen ataları Hz. Nuh’tan ve onunla birlikte gemide bulunan kişilerden 

Sümerlere miras kalmış olsa gerek. Değişik dini kaynaklarda ve mitolojilerde yer alan 

yaratılış, yeryüzüne iniş, yayılma, tufan vb gibi birçok önemli konu, farklı 

medeniyetlere gönderilen peygamberler tarafından toplumlarına ibret için anlatılmış ve 

bu bilgiler çeşitli kültürlere yerleşmiş olmalıdır. Bu hususa dair diğer bir açıklama da, 

benzer olayların bu kavimler tarafından da yaşanmış olmasıdır. Muhtemelen her kavim 

kendi başına gelen felaketi kozmik bir olay şeklinde yorumlamıştır.  

Tarih, Coğrafya, İlahîyat, Felsefe gibi birçok değişik disiplini ilgilendiren Tufan 

Olayı, doğru bir şekilde yorumlandığı takdirde, önemli bir jeolojik olayla, insanlık 

tarihini ilgilendiren sosyolojik bir olayın çakıştığı görülecektir. Her konuda olduğu gibi, 

tufan konusunda da bilimin farklı, felsefenin farklı, dinin farklı hakikatleri olmamalıdır; 

fakat yanlış bilim, yanlış felsefe ve yanlış din anlayışları olabilir. 

Genel kanaat; tufanın Mezopotamya bölgesinde, günümüzden yaklaşık olarak 15 

bin yıl önce meydana gelen yerel bir olay olduğu şeklindedir. Bahsedilen dönemde 

insanların sayıca az oldukları ve yoğun olarak Mezopotamya bölgesinde yaşadıkları 

düşünülürse, yeryüzünde kendilerinden başka insan olmadığını ve tufanda bütün 

insanlığın yok olduğunu zannetmeleri makul bir kabuldür. Kaldı ki, dünyanın tamamını 

kaplayabilecek bir su miktarı yeryüzünde mevcut değildir. Dolayısıyla tufan esnasında 

dünyada yaşayan diğer insanların da boğulduğunu düşünmek yanlıştır. Sümerler, bu 
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tufandan kurtulan insanların torunlarıdır. Bir başka yoruma göre ise tufan; yaklaşık 10 

bin yıl önce meydana gelen Karadeniz Taşkını’dır. Bu kabule göre, buradan kaçan 

insanların bir kısmı Mezopotamya’ya gelerek Sümer uygarlığını oluşturmuşlardır. 

Sümerler, yaklaşık olarak 6 bin yıl önce Orta Asya’dan Mezopotamya’ya göç etmiş bir 

kavim olarak da kabul edilmektedir. 

Nuh aleyhisselamın M.Ö. 10 bin-15 bin yılları civarında yaşadığı tahmin ediliyor. 

Dünyanın o anda sahip olduğu şartlar sebebiyle, Nuh peygamber de o dönemin insanları 

gibi çok uzun bir süre yaşayabilmiştir. Daha sonra iklim ve yaşam şartları, çok iri ve 

uzun yaşayan insanların ve hayvanların yavaş yavaş azalmasına sebep olsa gerek.    

Medeniyetin geliştirilmesi amacıyla, deniz şartlarına uygun ilk geminin yapımı, 

vahiy yoluyla Hz. Nuh’a öğretilmiştir. Daha sonra bu teknik bilgi, Hz. Nuh ve 

beraberindekilerin torunları tarafından Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına taşınmıştır. 

Hz. Nuh’un yaptığı bu gemi, gelişmiş bir tekniğe sahip olup muhtemelen buharlı bir 

gemi idi. Gemiye; Hz. Nuh’un -eşi ve bir oğlu hariç- ailesiyle, kendisine inanan az 

sayıda insan binmiştir. Çeşitli rivâyetlerde, gemideki insan sayısı en az 7, en çok da 80 

kişi olarak bildirilmektedir. Bir sonraki yerleşimde gelecek nesiller tarafından 

kullanılmak üzere; o zamana kadar evcilleştirilmiş hayvanlardan birer çift, ekilip dikilen 

tahıl ve sebze tohumlarından yeteri miktarda ve bazı ağaç fidanları alınmıştır. Köpek, 

koyun, keçi gibi hayvanların ve buğday, çavdar gibi bitkilerin Hz. Nuh döneminden 

önce ıslah edildiği düşünülüyor. 

Gemi ve içindekiler, tufandan sonra çok yüksek olmayan ve bereketli topraklara 

sahip bir bölgeye inmiş olmalıdır. Her iki anlamda da, Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen 

Cudi Dağı39  ve civarı, bu iniş ve yeni yerleşim için gayet uygun bir bölgedir.  

Tufandan sonra insan neslinin kimler üzerinden devam ettiği tartışmalı bir 

konudur. Müfessirlerin önemli bir kısmına göre insan nesli sadece Hz. Nuh’un üç oğlu 

(Ham, Sam, Yafes) ve eşleri vasıtasıyla çoğalmıştır. Bunun yanı sıra, insanlığın Hz. 

Nuh’un üç oğlunun ve gelininin yanı sıra gemiye binip kurtulan diğer mü’minlerin 

soyundan devam ettiğini savunanlar da vardır. Tufanı genel değil de yerel bir olay olarak 

                                         
39 Hud, 11/44; Geniş ilgi için bkn: Hikmet Tanyu, “Cudi Dağı”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c, 8, İstanbul 1993, 

s.79.  
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kabul edenlere göre ise insan nesli dünyanın Mezopotamya dışında kalan kısımlarında 

yaşayanlar üzerinden de devam etmiştir. Bu kabule göre Hz. Nuh, bütün insanlık için 

değil, sadece tufana maruz kalan bölgedeki insanlar için “İkinci Âdem” olarak kabul 

edilebilir. 

Kıssadan Hisse: Sünnetullah kimsenin hatırı için değişmez, tuğyanın sonu 

tufandır. Tabiata hırsla ve fütursuzca zarar vermeye devam eden insanoğlu yeni 

tufanlara hazır olmalıdır. Kur’an ve Sünnet’in kılavuzluğuna teslim olan kimse, her çeşit 

tufandan kurtulur. Hakikatin büyük kitlelerce kabul görmemesi, onun doğruluğuna halel 

getirmez. Zulmün yeryüzünü kapladığı durumlarda kurtuluş gemisi İslâm’dır. Bu 

gemiye binen kurtulur, başka alternatif arayanlar ise boğulmaya mahkûmdur.  

Mü’min; bıkmadan ve usanmadan, ihlasla, samimiyetle, sabırla, tevekkülle bütün 

zorluk ve tehlikelere göğüs gererek, uygun bir üslupla kötülerle ve kötülüklerle 

mücadele etmelidir. Bu konuda insanlardan herhangi bir ücret talep etmemeli, sonucun 

Allah’tan olduğunu unutmamalıdır. 

 

8. Medeniyet 

Medeniyet kelimesi, “bir yerde yerleşme, ikamet etme” anlamındaki “me-de-ne” 

kökünden gelmektedir. Kökeni din kelimesi olan medeniyet, insanların özel 

yaşayışlarına bir biçim vermesiyle başlamıştır.  

Medeniyetleri belirleyen üç ana kavram; varlık tasavvuru, insan tasavvuru ve ilah 

tasavvurudur. İnsandaki mevcut bilinç, doğal olarak bir kültür ve medeniyet geliştirir. 

Bilincin var olduğu her zaman diliminde benzer sonuçlar ortaya çıkar. Bir toplumun; 

maddî ve manevî varlıklarının, düşünce, kültür, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 

tamamını ifade eden bir kavram olan medeniyet, ilkelden gelişmişe doğru ilerlemez. 

Başlangıçtan günümüze kadar her devirde insanlar, kendi devirlerinin en medeni 

hayatını yaşamıştır. Onlara ilkel diyerek aşağılamak değil, minnet ve şükran borçlu 

olduğumuzu bilmek durumundayız. İnsanın, kendilerine öğretilen (vahyedilen) bilgi ile 

son derece sofistike ürünler (bal, süt, örümcek ağı...) üreten diğer canlılardan farkı, 

yenilik ve gelişmeleri kendisinin yapabilmesidir. 

Evrenin ömrü 13.7 milyar, medeniyet tarihi ise en fazla 15 bin yıldır. M.Ö. 15 

binlerde başlayan Neolitik Dönem, medeniyetin ana unsurları olan tarım, hayvancılık, 
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ticaret, yazı, tekerlek, matematik, takvim, krallık, ruhbanlık, tapınaklar, vergi vb gibi 

hususları kapsayan geniş kapsamlı bir tanımlamadır. Bazı tarihçiler tarıma geçişe 

birinci, şehirleşme ve devletin ortaya çıkışına ikinci dönem adını vermektedir. Devlet, 

düzen ve güvenlikten sorumlu organizasyondur. Zaman içinde siyasi düzeni sağlama 

aracı olarak hukuk, güvenliği sağlama aracı olarak da silahlı kuvvetler gelişmiştir. 

Devlet ya da medeniyetin gücü; siyasi, idari, iktisadi, askeri başarılarında ve manevî 

yapısında kendisini gösterir. Antropoloji, Arkeoloji, Uygarlık ve İlk Çağ Tarihi 

çalışmalarının ittifak ettikleri hususlardan biri; medeniyetin ve çağların ilerlemesi ve 

toplumlara yansımasının her bölgede aynı anda ve paralel bir şekilde 

gerçekleşmediğidir. İnsanlığın seyrine paralel bir şekilde, medeniyet tarihinde de 

kırılmalar, çökmeler ve zirveler olmuştur. İbn-i Haldun’a göre; medeniyetler geri 

kaldıkları veya zayıfladıkları için değil, tam tersine ilerlemenin en son noktasına ve 

refahın zirvesine ulaşınca çökmeye başlar. Demek ki, her kemâlin bir zevali vardır! 

Medeniyet tarihinde görülen önemli sıçramalar, insana ve insanlığa 

peygamberlerce ilahî hakikatin ulaştırıldığı önemli tarih dönemeçleridir. Hz. Âdem’in 

(as) tarımı başlatması ve geliştirmesi, Hz. Nuh’un (as) zamanın teknolojisinin oldukça 

ilerisinde büyük, sağlam ve muhtemelen buharlı bir gemi inşa etmesi, Hz. Yusuf’un (as) 

tahıl ambarları olarak inşa ettirdiği düşünülen çok büyük piramitler, Hz. Davud’un başta 

zırh olmak üzere demirden çeşitli eşyalar yapması, Hz. Süleyman’ın (as)  inşaat ve 

nakliyat harikaları, Hz. İsa’nın (as) sağlık mucizeleri ve nihayet Hz. Muhammed’e 

(s.a.s) indirilen bir edebiyat şaheseri olan Kur’an-ı Kerim, hemen akla gelen önemli 

örneklerdir. 

İnsan nesli çoğaldıkça, mekân daraldıkça, imkânlar azaldıkça, sınıflar ve gruplar 

oluştu, görüş farklılıkları meydana geldi. O zaman, bu ihtilafları çözmek için, iyiden 

kötüden, helalden haramdan, görev ve yasaklardan bahseden peygamberler gönderildi. 

Peygamberlerin gönderiliş amacı insanın; Rabbini, kendisini, kâinatı, hayatı doğru 

anlamasını sağlamak ve bu doğrultuda yaşamaktır. Allah, dünya hayatında sınadığı 

insanoğluna, rahmetinin bir gereği olarak peygamberler ve kitaplar göndermekte, insanı 

uyarmakta, tabiatına ve halifeliğine uygun bir hayat sürmesini istemektedir. İlk defa 

muhatap alınan insanla, dünyada yaşayacak olan son insanın dini arasında en ufak bir 



74 

 

farklılık yoktur. Allah, tüm toplulukları tevhide çağırarak Sünnetullah’ını ortaya 

koymaktadır. Allah, peygamberler göndererek, insanoğlunun ilk yaratılışıyla, kıyamet 

arasındaki hayat ağını hiçbir hata ve eksiklik bırakmadan, çelişkisiz bir biçimde 

örmüştür. Vahiy geleneği olarak da adlandırılabilecek olan bu süreç; Sahifeler, Tevrat, 

Zebur, İncil ve geleneğin son parçası olan Kur’an-ı Kerim’le tamamlanmıştır.  

Evrensel tevhid amacıyla gönderilen son elçi Hz. Muhammed (s.a.s)’den sonra 

asla peygamber gelmeyecektir, nübüvvet zincirinin son halkası sona ermiştir. Doğru 

yolu bulma sorumluluğu, Kur’an-Sünnet ölçüsünde, fıtratı bozulmamış, selim akla sahip 

insana devredilmektedir. Allah, insana akıl, irade ve beyanı/konuşmayı; dünyayı imar, 

ihya, ıslah etmek, medeniyet ve kültür (İbn Haldun'un ifadesiyle umran) oluşturmak 

üzere bahşetmiştir. Aklı aktif kullanarak bilginin gücüyle evrensel ölçekte maruf, güzel, 

faydalı değerler üretmek, mamur bir dünya ve medeniyetler kurmak, Kur’an’ın her 

Müslüman’a yüklediği öncelikli görevdir. Genel bir bakış açısıyla bugünkü 

medeniyetimiz, Nasreddin Hoca’nın kuşa benzesin diye uzantılarını budadığı leyleğin 

durumuna benzetilebilir. İslâmî hayata uygun bir ev, mutfak, lavabo, tuvalet, oturma 

grubu, kitaplık vb nasıl bir şeydir; bilen var mı? 

Medeniyet, yani yerleşik düzene geçiş Hz. Âdem’le başlamıştır. İslâm 

geleneğinin kabulüne göre, medeniyetin öncüsü olacak ilk topluluğun ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere Hz. Âdem’e 10 sahifeden oluşan bir kitap bahşedilmiştir. Âdem 

çiftçiliğe başlayan, dolayısıyla yerleşik düzene geçen ilk insandır, bu sebeple “âdem” 

kelimesinin anlamlarından birisi de, ilk yerleşimi gerçekleştiren demektir. Bu ilk hayat 

rehberi ışığında o insanlar; okumayı ve yazmayı biliyorlardı, tarım yapıyorlardı, elbise 

dikiyorlardı, en önemlisi de ev inşa ediyorlardı. Yeryüzünde, Hz. Âdem ile temsil edilen 

insanlarca inşa edilen ve medeni hayatın sembolü olan ilk ev, Mekke’deki Kâbe 

(Beytü’l-Atik, Beytü’l-Haram, Beytü'l-Ma'mur, Evvelü’l-Beyt)’dir.40 Bu sebeple 

İslâm’da hacc İlk Ev’i ziyaret şeklinde yapılır, etrafı tavaf edilir, namazda İlk Ev’e 

yönelinir. Böylelikle eve dayalı (medenî) hayat tarzı yüceltilmiş olur. İnsanlığın kültürel 

gelişimi, Kâbe’de düzenlenen yıllık toplantılar (hac) ile başlamıştır denilebilir. 

Dünyanın başka bölgelerinde de inşa edilen bu tür yapılar; belli dönemlerde insanların 

                                         
40 Geniş bilgi için bkn: Sadettin Ünal, “Kâbe”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c, 24, İstanbul 2001, s. 14 vd. 
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toplandığı ve kültürel alışverişin yapıldığı, soyut düşüncenin ve ahlak kavramının 

geliştiği merkezler olmuştur. Allah, Hz. İbrahim (a.s.)’i İlk Ev’in yapıldığı yere 

göndermiş ve oğlu İsmail (as) ile beraber Kâbe’yi yeniden inşa etmişlerdir.41 Gönderdiği 

son peygamber Hz. Muhammed (sas) ile de medeniyetin başladığı noktaya son noktayı 

koymuştur. Hz. İdris’in, terzilerin piri olarak kabul edilmesi, örtünme ve giyinme 

öncülüğünün de peygamberlik kurumunca yapıldığını göstermektedir. 

Toplumsal hukukun ve sosyal bir sistemin gerçekleşmesi için yerleşik düzen 

şarttır. Tarım, hayvancılık ve ticaretin gelişmesi, yerleşik hayatı başlatmış, bu şekilde 

güçlenen köyler, daha küçük köyleri kendine bağlamış, nüfus artışı ve yakın köylerin 

güçlü köye bağlanması sonucu da şehirler ortaya çıkmıştır. Yerleşilen yere medine 

(şehir), şehirli kişiye ise medeni denir. Şehir hayatının gelişimiyle birlikte, bu hayatın 

gerektirdiği araç-gereçler de birlikte gelişmiştir. Özellikle inancın, siyasetin ve 

ekonominin merkezinde yer alan tapınaklar, medeniyetin gelişmesinde çok önemli bir 

rol üstlenmişlerdir. Şehirleşmenin M.Ö. 5 binlerde Mezopotamya ve Eski Mısır’da 

başladığı genel kabulü, Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Göbeklitepe ve 

Karahantepe Tapınakları’nın keşfi ile M.Ö. 12 binli yıllara doğru revize edilmiştir. 

Bulunan bazı seramik eserlerden hareketle bu başlangıcı, M.Ö. 30 binlere kadar götüren 

kanaatler de mevcuttur. Çok kesin kurallara bağlı olmayan bu rakamların özellikle de 

geriye doğru revize edilme ihtimali oldukça yüksektir.  

Şüphesiz ki medeniyetin gelişiminde en önemli hususlardan birisi de yazının 

keşfidir. Her ne kadar yazının keşfi Sümerler’e dayandırılsa da, üzerine yazı yazılan 

malzemelerin dayanıksızlığı ve zamanla yok olması sebebiyle, bu tarih de muhtemelen 

daha eskiye doğru götürülecektir. Tanrı’ya veya tanrılara yakın olma isteği ve 

gökcisimlerinin hayatı etkilediği inancı astronomiye kapı aralamıştır. Kâinatta bir 

düzenin olduğu, dolayısıyla düzenleyen veya düzenleyenlerin olması gerektiği 

düşüncesi, zamanla felsefe, sanat ve diğer bilimlerin gelişmesine sebep olmuştur. 

Kardeşlik (karındaşlık), dostluk (arkadaşlık), hemşehrilik (köydaşlık-şehirdaşlık), ülke 

bağlılığı (yurttaşlık-vatandaşlık), fikir birliği (ülküdaşlık-yoldaşlık), tüketim çılgınlığı 

                                         
41 Sadettin Ünal, “Kâbe”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c, 24,  s. 15-16. 
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(tüketimdaşlık), dünya insanlığı (dünyadaşlık), uzayda yaşama arzusu (uzaydaşlık)... 

şeklinde uzayıp giden insanlık yolcuğunda son zamanlarda bir de; her canlıyla 

müştereklik ve hayatın basit bir parçası olma  (yaşamdaşlık-evrensellik) fikri öne 

sürülmeye başlandı. 

Elmalılı merhum; “İslâm nakli (beyanı), aklı (burhanı) ve hissi (irfanı) esas alan 

bir dindir” der. Ali Şeriati ise Müslüman’ı; gözü beyanda, aklı burhanda, gönlü irfanda 

olan insan olarak tarif eder. Yeryüzünde iskân edilen ilk yerin neresi olduğu sorusuna 

en makul cevap, bir zamanlar yemyeşil bir diyar olduğu düşünülen Mekke civarıdır. 

Dünya’nın en zengin petrol yataklarının o topraklarda bulunması bu düşünceyi destekler 

mahiyettedir. Beyanî, burhanî ve irfanî deliller, insan soyunun Bekke bölgesinin 

merkezi olan Mekke’de ortaya çıktığını gösteriyor. Biyolojik ve antropolojik veriler, 

insan hayatının Doğu Afrika’da başladığını ve oradan yayıldığını, dinî metinler ise 

Âdem ile Eşi’nin Arafat bölgesinde buluştuğunu işaret etmektedir.     

Dinler Tarihçileri tarafından yapılan çalışmalar, birbirinden çok uzak 

toplulukların benzer ilahî varlıklara inandıklarını ortaya koymaktadır. Semavi dinler 

mitolojilere dayanmaz. Bilakis mitolojiler hak dine dayanırlar ve hakikat bilgisinden 

kırıntılar taşırlar. Yaratılış ayetleri bizden önceki toplumlara da gönderilmiş ve bir 

şekilde yorumlanmıştır. Eski toplumların çoğunda görülen yaratılış efsaneleri, ilahî 

hakikate yapılan yanlış yorumların sonucu olsa gerek! Bütün efsanelerin altında mutlaka 

bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklik, toplumlara ulaşan ilahî kaynaklardan gelmiş olsa da, 

zaman içinde yozlaşmış ve efsane (mitoloji) halini almıştır. 

Şimdilik, sahip olduğumuz kısıtlı bilgiler çerçevesinde subjektif ve spekülatif 

özellikte olmakla birlikte, yukarıda kısaca zikrettiğimiz, insanlığın yeryüzünde pek çok 

noktadan başladığı tezini doğru kabul edersek, çok sayıda Âdem ve Eşinin varlığı da 

gündeme getirilebilir. Dolayısıyla Ortadoğu dışında, Orta Asya’ya, Çin’e, Hindistan’a, 

Avrupa’ya, Amerika’ya, Avustralya’ya ve dünyanın birçok bölgesine, tevhide çağıran 

peygamberler gönderildiği açıktır. Bu açıdan, İslâm geleneğinde muhtemelen çokluktan 

kinaye olarak kullanılan 124 veya 224 bin peygamber gönderilme ifadesinin kabul 

edilmesi gayet makul ve mümkündür.  
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Başlangıçtan günümüze, dünyada yaklaşık olarak 110 milyar insanın yaşadığı 

kabul ediliyor. Nesli günümüze ulaşan ilk insan olarak kabul edilen mHavva’nın 

yaklaşık 50 bin kişilik bir topluluk içinde yaşadığı, yeryüzünde insan nüfusunun hiçbir 

zaman 10 binin altına inmediği düşünülmektedir. 7 bin 500 yıl önce insan nüfusu 5 

milyon, Milad’ın başında ise 300 milyon civarındaydı. 2022 yılında yaklaşık sekiz 

milyar civarında olan nüfusun, 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenmektedir.  

 

9. Son Durak (Mead, Ahiret) 

Doğması ve ölmesi mukadder olan canlılar içerisinde, öncesini ve sonrasını 

sorgulayabilme özelliği sadece insana verilmiştir. Nereden geldiği, nerede bulunduğu 

ve nereye gitmekte olduğu soruları insan için hayati önemdedir. Her başlangıç (mebde), 

mutlaka bir sona (mead) işaret eder. Kur’an-ı Kerim insana, dünya hayatı ve ahiret yurdu 

olmak üzere iki var oluş alanı sunmuştur. İçinde yaşadığımız dünya hayatı ve ondan 

sonra gelen ahiret hayatı, haddizatında birbirinin devamı mahiyetindeki tek bir hayattan 

ibarettir. Ahirete iman, Allah’ın günlerinden biri biterken diğerinin başlamakta 

olduğuna inanmak demektir. Bu iki alan, birbirinden kopuk, bağımsız ve parçalı değil, 

bilakis birbirlerini tamamlayan süreçlerdir. Hayat, süreklilik arz eden, içinde ölüm ve 

doğumu da barındıran geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Ölümü tanımlamak ve mahiyetini bilmek zor bir iştir. Allah’ın ilahî bir kanunu 

olan ölüm, modern düşünce tarafından hayattan dışlandı. Ölümün dışlanışı, hayatın 

dışlanışını da beraberinde getirdi. Bilimsel bilgi arttıkça, ölüm hakkındaki belirsizlik de 

maalesef daha da arttı. Hâlbuki ölüm, hayatın anlamlandırılması açısından çok önemli 

bir araçtır. Nitekim konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: 

“Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan Allah’tır.”42 

Ölüm anında sona eren, sonsuz sayıda bölümden oluşan bir kitabın içindeki bölümlerden 

sadece birisidir. Ölüm kavramı hayatla iç içedir. Ölüm korkusu, aslında boşa geçirilen 

bir hayatın korkusudur. Ölmeyecekmiş gibi sürdürülen bir hayat, ölümü gerçek bir stres 

kaynağı haline getirir. Ölümün her an gelebileceği bilinci, hayatın her anını daha anlamlı 

ve değerli bir hale getirir. Fanilik bilincindeki artış, insanı daha da olgunlaştırır. Ölüm 

                                         
42 Mülk, 67/2. 
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hayatın hizmetindedir ve yeni bir yaratılışa kapı aralar. Ölmemiş kimselerin uykusunu 

‘küçük ölüm, ölü gibi uyumak’ şeklinde anlayabiliriz. Uyku bir tür geçici ölüm, 

uyanmak ise bir çeşit diriliş provası olarak tanımlanabilir. Her gece ölürüz ve diriliriz. 

Ölümden sonraki dirilişin, her gün tecrübe ettiğimiz provası uykudur. Nitekim önde 

gelen İslâm filozoflarından İbn Rüşd, uyku ile ölüm arasında bir karşılaştırmaya gider. 

Ona göre, “Organların uykuda hareketsiz kalması sebebiyle ruhun çalışmaları da durur. 

Bu duruş, ruhun varoluşunu ortadan kaldırmaz. Ruhun ölüm anındaki durumu, uykudaki 

gibi olacaktır.”43 

Her bahar, haşrin neşrin gözlerimizin önünde resmi geçit yapmasıdır, yeniden 

dirilişin açık seçik bir delilidir. Ölmek, diğer taraftan ahirete doğmaktır. Uykuda da, 

öldüğümüz andan itibaren de zaman akışı farklılaşmakta, Allah katındaki zaman 

dilimine tâbi olmaktayız. Ahiretteki zaman akışının, dünyadaki akıştan farklı ve 

mukayese edilemeyecek kadar hızlı olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, ölüm ile 

diriliş arasındaki zaman, göz açıp kapayacak kadar kısa bir süredir. Ölen kimse için 

zaman mefhumu ortadan kalkar, onun için bir son nefesini verdiği, bir de yeniden 

dirildiği an vardır. Kur’an’da, haşr esnasında herkesin ölüm ile dirilme arasındaki 

zamanı çok kısa bir süre olarak algılayacağı bildirilmektedir.44 Dirilen herkes sadece 

uyuyup uyandığını zannedecek, yıllarca ölü olarak kaldığının farkında olmayacak, sanki 

yeni öldüklerini ve hemen uyandıklarını hissedeceklerdir. Ba’s gününde, kimse ölümü 

ile dirilişi arasındaki döneme ait hiçbir şey bilmemektedir, hatırlamamaktadır. Herkes 

rüyasız bir uykudan kalkar gibidir. 

Hemen her din ve inanç sisteminde ölüm sonrası hesaplaşmanın, ceza veya 

mükâfatın kabul edildiği görülmektedir, ama ahiret konusundaki en zengin ve tatminkâr 

bilgi İslâm’a aittir. Beşerî adalet mekânizması, mümkün mertebe haklı ile haksızı 

ayırmaya çalışsa da mutlak adaleti sağlayamamaktadır. En Yüce Hâkim ve Adil olan 

Allah, ahiret hayatında mücrimlerin mutlaka ayrı bir statüye tâbi tutulacağını kesin bir 

dille bildirmiştir. Ahiret inancı, irade ve hırslarına hâkim olamayanları frenleyen 

caydırıcı bir unsurdur. Mazlumca gidenlerle, zalimce gidenlerin İlahî bir hesaplaşma 

                                         
43 Averroes, Tahafut Al-Tahafut: (The Incoherence of the Incoherence),(trans. by Simon Von Der Bergh), 

Cambridge University Press, 1978, c. 1, s. 343. 
44 Yunus, 10/45; Tâhâ, 20/103-104; Rum, 30/55-56; Yâsîn, 36/51-54. 
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fırsatı olmalıdır. Ölümle birlikte her şeyin biteceği inancı, insanın bütün ahlaki 

değerlerini yerle bir eder. En amansız çaresizliğimizi ölüm karşısında hissederiz.  

 

9.a. Kıyamet 

Kıyamet, kâinatta var olan her şeyin sonu demektir. ‘Kün/Ol’ emri nasıl bir enerji 

dalgası meydana getirip bir tekillikten varlık âlemini oluşturmuşsa, kıyamet günü ‘Yok 

ol’ emrinin tecelli ettiği İsrafil’in suru da, bütün bu âlemi enerji dalgası haline getirip 

ortadan kaldıracak, yeni oluşaçak tekillikten de ahiret evrenleri (Cennet ve Cehennem) 

oluşacaktır. Kâinatın bu günkü şekli ve durumu tamamen değişecek; bu yeni şartlara 

mahsus kanunlara dayanan yepyeni bir âlem meydana gelecektir.45 Einstein’a göre 

evren, “nefes alarak” oluşmuştur ve “nefes vererek” son bulacaktır. Bilimsel tespitlere 

göre, kâinat dört farklı şekilde son bulabilir: 1-Büyük donma, 2-Büyük çökme, 3-Büyük 

değişim, 4-Büyük parçalanma. 

Yaratılmış her şey ölümlüdür, fanidir. Kur’an-ı Kerim, Bâkî olan Allah’tan başka 

her şeyin fena/son bulacağını haber vermektedir. Bu değişim, mahiyeti itibariyle insanın 

tanıyıp bildiği ya da tasavvur edebildiği şeylerin ötesinde olduğu için, kıyamet gününde 

neler olacağına dair Kur’anî tasvirlerin hepsi, kaçınılmaz olarak temsili kavramlarla 

ifade edilmiştir. Zaten bir Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağının 

bilinmesi değil, ebedi hayata ne derece hazır olunup olunmadığıdır. İnsanın yapısı ve 

kapasitesi, sonsuzluğu ve sınırsızlığı kavramaya müsait değildir. Yaratılışı anlatan 

ayetlere benzer şekilde, ahireti anlatan ayetler de gaybî bir konudan bahsetmekte ve 

müteşabih karakter taşımaktadır. Bilinemeyen ve kavranması çok zor olan bu âlem, 

bildiğimiz olaylar ve nesneler kullanılarak tasvir edilmektedir. O gün, insan için 

yaratılmış olan kâinat, yine insan için başka bir şekle sokulacaktır. Anne rahmindeki 

hayatımız ile doğduktan sonraki dünya hayatımız arasında nasıl bir fark varsa, dünya ve 

ahiret hayatımız arasında da muazzam bir fark olacaktır.  

Melekler dâhil her şey yok olacaksa, nefis sahibi bütün varlıkların da yok olması 

söz konusudur. “Her nefis ölümü tadacaktır”46 ilahî kanunu, hareket eden bütün 

mahlûkat için, yani tüm mevcudat için geçerlidir. Kur’an, insan için kullandığı 

                                         
45 Vâkı’a, 56/61. 
46 Âl-i İmran, 3/85; Enbiya, 21/35; Ankebut, 29/57. 
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kavramlarda devamlı olarak insanın bütünlüğünü vurgulamıştır. Ruh ve beden; 

bütünlüğümüzün, kimliğimizin farklı parçalarını değil, farklı yönlerini oluştururlar. 

Bugünkü bilgilerimize göre; enerji yönümüze ruh, maddî tarafımıza beden, ikisinin bir 

arada oluşturduğu benliğimize nefs denmesi, gayet makul bir tanımlamadır. İnsan, bu 

bütünlüğün bir ifadesi olduğuna göre, ölümüyle birlikte bir parçasının hayatta kaldığını, 

diğer parçasının öldüğünü söylemek çelişkili gibi görünmektedir. ‘İnnalillah (biz, 

Allah’a aitiz)’47 fermanı, Allah’ın mülkü olduğumuzun itirafıdır. “Zaten Allah’a 

döneceğiz’ kısmı ise öleceğimizin ve fani olduğumuzun ikrarıdır. Bundan murat kulun, 

Allah’tan başka hiçbir kimsenin hüküm sahibi/hesap sorucu olamayacağı bir yere, yani 

ahiret yurduna (dârü’l ahire) varacağıdır.  

Ahiret; haşr (toplanma), mizan (yargılanma) ve hüküm (Cennet veya Cehennem) 

aşamalarından oluşur. Ahiret hakkında İslâm’ın genel kabulü; Allah’ın tartışılmaz ve 

ortaklık kabul etmez otoritesi, mutlak adaletle ve hızla verilecek bir hüküm, 

sorumluluğun ve mükâfatın şahsiliği şeklinde özetlenebilir. Haksızlığa uğrayan insan 

dünya hayatında ümitsizliğe kapılabilir. İnsandaki adalet duygusu ve suçlulara yaptırım 

gerektiği anlayışı da ahiret hayatındaki ceza ve mükâfatı gerekli kılar. Ceza, ana amaç 

olmayıp kötülüklerin önlenmesi için bir tedbirdir. Ahiret inancı; sabır, gayba iman, 

tevekkül, teslimiyet, İlahî adaletin tecelli edeceğine inanma gibi pek çok olumlu özelliği 

beraberinde getirir.   

 

9.b. Haşr 

Diriliş konusunda Kur’an-ı Kerim’in sıklıkla kullandığı kavramlardan olan ba’s; 

insanın bütün zihinsel faaliyetlerine sahip olarak, neşr; et, kemik, deri vs. unsurlarıyla, 

halk;  çeşitli bedensel unsurlarının bir araya getirilerek, hayy; canlı olarak, neş’et; çeşitli 

merhalelerden geçerek, avdet ise; kişinin bizzat kendisinin diriltileceğini beyan 

etmektedir. Konuyla ilişkili olarak kullanılan ba’sera, huruc ve kıyam kelimeleri ise, 

dirilişin kabirlerden meydana geleceğini anlatmaktadır.   

Allah’ın her şeye gücü yeter, çünkü O, el-Kadir’dir, Allah Teâlâ’nın bir sistemi 

(sünnetullah) vardır, kâinattaki bütün olaylar bu kurallara tâbi olarak gerçekleşir. Allah, 

                                         
47 Bakara, 2/156. 
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sisteminin kesinlikle değişmeyeceğini defalarca bildirmiştir.48 Yeniden yaratılış; ruhun 

ölümsüzlüğü sayesinde değil, Allah’ın ilmi ve kudreti sayesinde gerçekleşecektir. 

Ölümsüz olan, Allah’ın hayat verme fiilidir. Her şey O’nun emir, irade, ilim ve kudreti 

dairesinde gerçekleşecek ve diriliş, her hâlükârda dünya hayatının meyvelerini 

taşıyacaktır. İkinci yaratılış da ilkinde olduğu gibi topraktan olacaktır.49 Ahiret tasviri 

yapılan ayetlerden; orada yeni bir inşanın söz konusu olup, fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal yapımızın dünyadakinden farklı, zaman ve mekân boyutlarının da değişik 

olacağı anlaşılmaktadır. Yeni hayatımızda fena bulmamamız ve yaşlanmamamız için, 

ebedi hayatın biyolojik ve kimyasal yapısı karbon temelli olmamalıdır. 

İnsan hücreleri cenin döneminden yaşlılık dönemine kadar sürekli değişim ve 

dönüşüm halindedir. Her saniye değişmekte olan bedenimiz acaba hangi andaki haliyle 

diriltilecektir? Bazı kelamcılar tarafından, acbü’z-zeneb hadisinden50 yola çıkılarak ileri 

sürülen “ecza-i asliyye” formülüne göre; her canlının bedeni doğumundan ölümüne 

kadar sürekli değişikliğe uğrasa da, değişmeyen bazı asli parçalar mevcuttur. Kıyamet 

gününde canlının bedeni, organların kendisinden teşekkül ettiği bu asli cüzlerden 

(DNA’lardan) meydana getirilecektir.51    

Programlı hücre ölümü anlamına gelen “apoptozis”, aslında doğumu hazırlayan 

bir ölüm çeşididir. Her hücre gerektiğinde kendini yok edecek ölüm (p53) genine 

sahiptir. Sadece hücrelerimiz değil, atomlarımız ve moleküllerimiz de devamlı ölmekte 

veya yenilenmektedir. Vücudumuzdaki proteinlerin yaklaşık %10’u her gün parçalanıp 

yerine yenileri yapılır. Yani 1 saniye sonraki insan, 1 saniye önceki insandan; hücresel, 

moleküler ve kimyasal açılardan farklı bambaşka birisidir. Hücrelerimiz onlarca defa 

ölür, yerlerine yenileri yapılır, ama kimliğimiz, kişiliğimiz, benliğimiz hep aynı kalır. 

Evrendeki her şey ama her şey, bir şekilde yeniden yaratılış döngüsüne katılır. İlk 

yaratılıştakine benzer biçimde, evreler halinde işleyecek bir süreçten sonra yeniden 

                                         
48 İsra, 17/77; Ahzab, 33/62; Fatır, 35/43; Mümin, 40/85; Fetih, 48/23. 
49 Tâhâ, 20/55. 
50 Buhârî, Tefsîr, 39/3; Müslim, Fiten, 141; İmam Mâlik, Muvatta’, Cenâiz, 48; Ebû Dâvûd, Sünnet, 24; Nesâî, 

Cenâiz, 117. 
51 Geniş bilgi için bkn. Yusuf Şevki Yavuz, “Acbü’z-Zeneb”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c, 1, İstanbul 1988, 

s.319 vd. 



82 

 

diriltilmiş olacağız. Yalnız ikinci yaratılış, ilkinde olduğu gibi yoktan değil, var olandan 

tebdil etme şeklinde, mahiyeti değiştirilerek gerçekleşecektir.52  

 Beden olmaksızın, kişinin hiçbir eylemini yerine getiremeyeceği, mükâfat ve 

cezanın adalet ölçüsünde yerine gelemeyeceği şeklindeki kelam tezleri, dirilişin cismani 

tarafının ön plana çıkmasına yol açmıştır. İmam Gazâlî, ikinci hayatın ruh ve beden 

birlikteliği ile gerçekleşeceğini, bu bedenin dünya hayatındaki beden veya farklı 

unsurlardan yaratılmış yeni bir beden olabileceği kanaatindedir. İbn Rüşd ise dirilecek 

olan bedenin bu dünyadakinin aynısı değil, bir başka beden olacağını kabul eder. Bu 

konudaki genel kabul, ahirette sahip olunacak bedenin dünyadakinin aynısı olabileceği 

gibi, ahiret şartlarına uygun yeni bir surette de olabileceği şeklindedir. 

Ahiretin mahiyetini tam olarak kavrayamasak ta; kozmik bir kıyametten sonra 

yepyeni bir kâinatın yaratılacağını, oluşacak yeni yapının dünya hayatından çok farklı 

olacağını söylemek mümkündür! Kıyametin iki meyvesi olacak: Cennet ve Cehennem! 

Bu yapı içinde Cennetin, Cehennemden çok daha geniş bir alanı kaplayacağı, Kur’an-ı 

Kerim’de bildirilmektedir.53   

 

9.c. Hüküm  

Hayatın ve varlığın sona ermesi demek olan kıyametten sonra ve bambaşka bir 

kozmik yapıda olacağı tahmin edilen Cennet ve Cehennemin mahiyetlerini bilmek 

mümkün görünmemektedir. Âlimlerimizin çoğunluğu, Cennet ve Cehennemin halen 

mevcut olduğunu kabul ederken, bazıları bunların kıyametin kopmasından sonra 

yaratılacağını ileri sürer. Muhyiddin-i Arabî’ye isnad edilen bir görüşe göre de, 

insanların yaptıkları iyi veya kötü işlere göre her ikisi de halen inşa halindedir. 

Kıyametle birlikte yaratılan her varlığın yok olacağı ve henüz hesabın görülüp hükmün 

verilmediği hususları dikkate alınırsa, Cennet ve Cehennemin kıyametten sonra 

yaratılacakları görüşü daha makul görünmektedir.  

Cennet ve Cehennemin yapısı bugünkü yapıdan farklı olmak durumundadır, zira 

mevcut kâinatın yapısı homojen (aynı elementlerden yaratılmış) ve üniform (aynı fizik 

ve kimya yasalarına tâbi) olarak düzenlenmiştir.    

                                         
52 İbrahim, 14/48. 
53 Âl-i İmran, 3/133. 
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Cennet ve Cehennem’le ilgili ayetleri; nüzul şartları bağlamında, müteşabih 

olduklarını, sembolik anlamlar taşıdıklarını bilerek ve geniş bir bakış açısıyla anlayıp 

yorumlamak gerekmektedir. Kur’an ve Sünnet’te oldukça geniş ve zengin bir 

muhtevayla takdim edilen Cennet ve Cehennem tasvirleri, ilk muhataplarının bilgi, 

kültür ve anlayış düzeyleriyle yakından ilgilidir. Hazırlanan ortam, sunulacak yiyecekler 

ve içecekler, giyilecek elbiseler vb değerlendirilirken bu husus dikkate alınmalıdır. 

Özetle Cennet/Dârü’l mükâfat; mükâfat, nimet, mutluluk ve rahatlık yurdu iken, 

Cehennem/Dârü’l ceza; ceza, azap ve elem yurdudur. Hayaller ötesi muhteşem 

güzellikte bir yer olan Cennette, isteyene her istediği verilecek, azap yurdu olan 

Cehennemde ise herkes yaptığı kötülüklerin karşılığını görecektir. Unutulmaması 

gereken; salih amel işleyen müminlerin en güzel ilahî ikramlarla 

mükâfatlandırılacakları, kötü ve çirkin işler yapanların da çok sert bir şekilde ilahî 

cezaya çarptırılacaklarıdır. İnsanların dünyasını cennete çevirenlerin Cennete, 

cehenneme çevirenlerin ise Cehenneme girmeleri, ilahî adaletin gereğidir. Aklı başında 

bir mümin, hem bu dünya hem de ahiret için Allah’ın rızası doğrultusunda samimiyetle 

çalışır.  

Kur’an’da serdedilen Cennet tasavvuru ve nimetleri; Cennetin sadece öldükten 

sonra bekleyeceğimiz bir mükâfat yeri olmayıp, henüz bu dünyada iken oluşturulması 

arzu edilen bir ideal olduğunu da düşündürmektedir. Dünyayı cennete çevirmek için 

çalışmadan Cennete giremeyiz. Dünyayı cehenneme çevirenler ise, ancak kendi 

yaktıkları ateşe gireceklerdir.   

 Cehennemin 7 kapısına mukabil Cennetin 8 kapısının olduğu kabulü, Allah’ın 

kullarına olan merhametinin, gazabından daha öncelikli olduğu şeklinde anlaşılabilir. 

Allah, günahlara adaletle, sevaplara ise çok cömert ikramlarla karşılık vermektedir ve 

verecektir. Rabbimiz kendisine iman edenleri Cennetle mükâfatlandıracağını 

bildirmektedir, ancak Cennet ehli arasında cinlerden bahsedilmez. Cehennem ehli 

arasında ise cinlerin ve insanların yer alacağı ifade edilmektedir. Cinlerin Cehennemin 

“Zemherir (şiddetli soğuk cehennemi)” kısmına konulacakları kabul edilmektedir. Bir 

görüşe göre ise, cinler de kendilerine ait farklı Cennet kısımlarına gireceklerdir. 
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Cennet ve Cehennemin ebedi ve aralıksız olduğu genel kabulü yanında, zaman 

ve mekân var olduğu müddetçe devam edecekleri yönünde görüşler de vardır. Rahman, 

Rahim ve Adil olan Allah’ın, çok kısa sürede işlenen suçlar nedeniyle, 

yaratıklarını/mahlûkatını sonsuza kadar Cehennem’le cezalandırması tartışmalı bir 

konudur. Cehennem azabını kabul edilebilir bir mantığa oturtmak ve Allah’ın adalet ve 

merhametiyle bir şekilde bağdaştırmak zorundayız.  Suçluya uygulanacak cezanın 

sonsuza kadar Cehennem olması illaki gerekli değildir. Mükâfat ülkesi olan Cennetten 

ve Allah’ın rızasından uzak olmak veya yok olup gitmek de azabın başka türleri olarak 

kabul edilebilir. Sonsuz olmayan bir Cehennem’de sürekli bir cezalandırma, bu çelişkiyi 

ortadan kaldırabilir. Yaptıklarının karşılıklarını gördüklerinde, Cehennem’le birlikte 

suçlular da yok olarak varlık âleminden silinebilirler.     

9.c.a. Cennet 

Cennet, insana imtihanı kazanması karşılığında vaad edilen, akılla kavranması 

mümkün olmayan ebedi bir mutluluk yurdudur. Fizyolojik ve psikolojik kusurlardan, 

kin ve nefretten arınmış kulların sonsuz zevk alacağı, geniş ve ferah mekânlardan 

oluşan, iklimi mutedil ve huzurlu bir yerdir. Gerçek anlamda huzur ve esenlik ancak 

Cennette bulunabilecektir. Orada; ihtişamın, bitmez tükenmez zenginliğin, güzelliğin, 

sağlığın, şerefin, üstünlüğün ve her türlü İlahî nimetlerin ve ikramların sonsuz örnekleri 

bulunacaktır. Cennete giren kadın-erkek her insana; dünyadaki eşinin yeniden ve genç 

olarak yaratılmış bir hali veya yeni yaratılmış bir eş şeklinde tertemiz eşler verilecektir. 

Mükâfat konusunda cinsler (erkek-kadın) arasında bir ayrımcılık söz konusu 

olmayacaktır. Hurilerin ve ebedi yaşama erdirilmiş gençlerin, kadın ve erkek 

müttakilere hizmet etmek için yaratılmış özel varlıklar olduğu düşünülebilir. Cennet 

nimetlerinin zirvesi ise, Yüce Allah’ı görmek (rüyetullah) ve O’nun kelamına mazhar 

olabilmektir. Cennette uykuya, çalışmaya ve dinlenmeye ihtiyaç kalmayacağı için, 

vakitler hep gündüzden ibarettir. 

Sahih bir şekilde tevbe etmeleri şartıyla, büyük günah sahipleri de dâhil, kâfir, 

müşrik ve münafık olmayan, iman-amel mutabakatını sağlamış herkes er veya geç 

Cennete girecektir. Çocuklar, deliler ve fetret ehli de doğrudan Cennete girecektir. Az 

da olsa, diğer dinlerden; müşrik olmayan, güzel işler yapan ve ahirete inanan kimselerin 
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Cennete gideceği yönünde54 görüşler de mevcuttur. Samimi ve muttaki, iyi huylu ve 

üstün ahlaklı kimselerden oluşan Cennet halkı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış halde, 

sınırsız nimetler ve huzur içinde en güzel hayatla sonsuza dek yaşayacaklardır.  

9.c.b. Cehennem  

İlahî adalet gereğince, dünyada devamlı şer üreten ve çoğu zaman yaptıkları 

yanlarına maalesef kâr kalanların hesabının sorulması gerekli ve elzemdir. Kur’an’daki 

açık beyanlara göre, uhrevi azap hayal edilemeyecek derecede şiddetlidir.55 Cehennem 

bir zulüm yeri olmayıp, ilahî adalet gereğince cezayı hak eden zalim, kâfir ve mücrim 

karakterli insanların, hak ettikleri karşılığı görme yeridir. Kibirli, kovucu, akrabayı 

gözetmeyen, komşuya eziyet eden insanlar, zalim idareciler müstakbel Cehennem 

ashabıdır. Cehenneme girmeye müstahak olanlar; kaba, kibirli, cimri ve katı yürekli 

insanlardır. İnsanlık seviyesine yükselememiş beşerle doldurulacak olan ve kelime 

anlamı çok derin çukur anlamına gelen Cehennemde, esas cezalandırma şekli şiddetli 

ateş ve türevleri olmakla birlikte, dondurucu bir soğukla da azap edilecektir. Pişmanlık 

ve ilahî rahmetten mahrum olmak da cabası.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
54 Bakara, 2/62. 
55 A’râf, 7/41; İbrâhim, 14/50; Kehf, 18/29; Mü'minûn 23/104; Mearic, 70/16; Ğaşiye, 88/4; Karia, 101/9-11;  

Hümeze 104/7. 
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Sonuç 

Yıllar önce, merhum Abdülkadir Udeh’in; “Evlâtlarının Cehaleti, Âlimlerinin 

Âcizliği Karşısında İslâm”56 başlıklı kitabını okumuştum. O günlerden beri, 

düşmanlarımıza güç yetirmeye girişmeden önce, kendi acizliğimize çare aramanın 

öncelikli görevimiz olduğunu düşünürüm. Peki, bu iş nasıl olacak? 

İslâm düşüncesinin en önemli iki özelliği süreklilik ve yeniliktir. Kur’an-ı Kerim 

dinamik bir dünya görüşü öngörmesine rağmen, Müslümanlar zamanla bu dinamizmi 

kaybetti, statik ve durağan bir yapıya büründü. Geleneğin yorumlarını ayetlerin nihai 

açıklaması olarak kabul etmek, İslâm düşüncesininin dinamizmine zarar vermektedir. 

Beyan (vahiy, nakil, din), burhan (akıl, ilim, felsefe) ve irfanın (aşk, keşif, tasavvuf) 

birlikte el ele vermesi mümkünken, sayılan bu üç alanın müntesipleri, diğer iki tarzı 

görmezden gelerek hareket alanlarını kısıtlamışlar ve etkisiz hale gelmişlerdir. Yanlış 

telakkilerle şekillenmiş bir din anlayışıyla, gelecek nesillere ve insanlığa İslâm’ın 

gerçek mesajını ulaştırabilmek, İslâm’ı doğru şekilde tanıtıp, temsil ve tebliğ etmek 

mümkün görünmemektedir.  

Akıl ve vahiy asla çatışmaz! Bir çatışma var gibi görülüyorsa; ya akıl yanlış 

kullanılmaktadır ya da vahiy iyi anlaşılamamıştır. Kur’an-ı Kerim’in; tefekkür, 

tedebbür, teakkul, tefakkuh edilerek, kısaca cehd sarf edilerek okunduğunda, her yaştaki 

ve her ilim seviyesindeki insanlara ne kadar mühim hakikatleri hatırlattığı görülecektir.  

Din, duygu ile başlayan, ancak akılla sürdürülmesi gereken bir hayat şeklidir. 

Cemal ve Celal sıfatlarından ekilenen bir insan kemâle erer. Asırlar boyunca Kur’an’dan 

göçüp giden, Kâinat Kitabı’nı okumayıp ilmi terk eden Müslümanlar, okumaya 

kalkışanları da tekfir ettiler, imanlarını yok saydılar! Hâlbuki Cenab-ı Hakk, muhkem 

hükümlerin dışında, kuluna da söz söyleme hakkı tanımış, akletmeye ve düşünmeye 

teşvik etmiş, ilim ve fikir sahiplerini diğerlerinden üstün tutmuştur. Özellikle; yaratılış, 

insan, astronomi, bitkiler, hayvanlar, tabiat olayları, medeniyet... gibi konularda 

derinleşmeye ve yeni yorumlara şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ise ancak bilim yoluyla 

gerçekleştirilebilir. 

                                         
56 Abdülkadir Udeh, Evlâtlarının Cehaleti, Âlimlerinin Âcizliği Karşısında İslâm, çev. Ebubekir Korkmaz, İstanbul 

1993. 
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Allah, kâinatı ve ondaki tüm varlıkları belli süreçlere ve yasalara bağlı olarak 

yaratmıştır. Düşünen, sorgulayan, araştıran ve inceleyenler için bu gerçek açıktır. Allah, 

yaratma işine nasıl başladığının araştırılmasını istemektedir.57 Rabbimiz, araştırılmasını 

talep ettiğine göre demek ki bu konuya Kitap’ta açık olarak yer vermemiştir. Bu 

araştırma; yeryüzünü gezip dolaşmayı, oradaki kalıntılara ve bulgulara ulaşmayı 

gerektirmektedir. Bu sebeple, gerçekten araştırma yapma iradesini ortaya koyan bilim 

insanları teşvik edilmelidir. Kitap’ta açık ve müşahhas bir engel olmadığı halde bu 

insanların önüne setler çekmek pek çok açıdan sakıncalar getirir ve getirmiştir.  

Günümüzde hayatı ve canlılığı açıklamakta iki genel kabul öne çıkmaktadır: 

Evrim teorisi ve yaratılış düşüncesi. Çok boyutlu ve karmaşık yapıda olan bu konulara 

dair parçacı yaklaşımlar, ilgili alanlara yeterince hâkimiyetin olmaması, gerek dindarlık 

gerekse din karşıtlığı üzerinden sergilenen ideolojik tutumlar, tartışmanın bilimsel 

zeminden kaymasına ve ortak bir noktaya ulaşılamamasına neden olmaktadır. Din ve 

inançlarla başka hesapları olan çevrelerin yönlendirmesiyle yaratılış ve evrim konusu, 

zamanla din ve bilimin birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan iki farklı alan olduğu 

noktasına taşınmıştır.  

Yaratılış düşüncesinin temel iddiası,  canlı çeşitliliğinin tasarımcı bir müdahale 

sonucunda tek seferde ve müstakil türler olarak yaratılması sonucunda meydana geldiği 

şeklinde iken; evrim hipotezinin iddiası, bu çeşitliliğin tek ve ortak bir  atadan, herhangi 

bir amaç gözetmeden, rastgele ortaya çıktığı şeklindedir. Bu kaostan çıkabilmek için 

öne sürülen ve “yaratılışçı tekâmül” olarak adlandırılan din ve bilimi uzlaştırma çabaları 

ise, İslâm toplumunda farklı kaygılar nedeniyle hoş karşılanmamakta; hatta yaratılış 

inancını inkâra hazırlık aşaması olarak görülüp eleştirilmektedir. Âcizane kanaatim, 

Allah, canlılığın gerçek faili olarak kabul edildiği sürece, yaratılışın evrimle olup 

olmadığı ya da evrimin tür içinde mi yoksa türler arasında mı gerçekleştiği tartışması 

ikincil bir mesele olarak kalmaktadır. 

Din, hâle/şimdiye ve geleceğe hitap eder. Bilimle çatışan bir dinin geleceği 

olmaz. Günümüzdeki bilgi kirliliği ve karmaşası, dini rahmet olmaktan çıkarıp 

neredeyse zahmet haline getirmiştir. 

                                         
57 Ankebut, 29/19. 
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Tekraren belirtmek isterim ki; yukarıda serdedilen sonuçlar mevcut bilgilerimizle 

sınırlı şahsî kanaatlerim, diğer bir deyişle zann-ı galibimdir. Hayat devamlı değişmekte, 

Kitab’ı, İnsanı ve Kâinatı yorumlamada yeni görüş ve hükümlere ihtiyaç duyulmakta, 

bunun için bir cehd ve gayret gerekmektedir. Bilgilerimiz arttıkça, daha doğrusuna 

ulaşmak üzere bu arayış ilânihaye devam edecektir. 

(Velhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin) 
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