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iSRA, MiRAÇ

1

ve
GÖRÜŞÜ

MODERN iLMiN

Çeviren:
Dr. Süleyman ATEŞ

Yazan:
Sa'dettin RASLAN
GiRiŞ

B ugün
kunç

lman, inkar ve ilhad ile korbir savaşa girmiş bulunmaktadır. Bir savaş ki tek silahı, fikir ve ilimdir. Iman ve fazileti savunanların bu savaşı kazanabilmesi, ancak muhalif grubun
kullandığı bütün kuralları bilmekle mümkündür. Aksi takdirde dinden çözülenler,
yapılan konuşmalara karşı menfl tavır takınacak ve ilhaddan Imana çevirmek için
sarfedilen bütün sözlerin islam yararına
hiçbir tesiri olmayacaktır.
Artık insanları yanlış bir fikirden döndürmek için sadece o fikrin yanlış olduğunu söylemek yetmiyor.
Evet eskiden,
"Bu bozuk bir düşüncedir, bu sapıklıktır,
bundan kaçın" dendiği
zaman
insanlar
kötülükten el çekerlerdi. Ama şimdi yıkıcı
düşüncelerin tesirinde kalıp dalalete sapan insanları yola getirmek, o eski metotla mümkün değildir. Ne yazık ki hala bazı
kimseler, hidayete sevk
için o metodun
kafi geldiğini sanırlar.
Kendini aydın gören bazı şahıslar da,
ilim namına bazı müsteşriklerin kitapların
da rastladıkları Kur'an ve Hz. Muhammed
(S.A.S.) in nübüvvetinden şüpheye düşü
rücü sözlere kafalarını takmaktadırlar. Bu
kötü fikirlerin tesiri altında inkar ve ilhadın, ilmin bir gereği olduğuna inanır; en

bilgili

insanın,

en çok

inkarcı

olduğunu

sanırlar.
Yakın

bir zaman önce
benimle bir
uzun bir münakaşa cereyan etti. Karşımdaki adam, bütün düşün
celerini, delillerini,
şüphelerini
döksün
diye sabrettim, onu dinlemek için nefsimi
güçlükle zaptettim. Diyordu ki:
"Semavl dinler, bazı insanların, baş
kaları üzerinde hakimiyet kurmak için uydurdukları masallardan
ve hikayelerden
ibarettir. Örneğin Muhammed (S.A.S.) in,
Mekke'den Filistin'deki Beyt-i Mukaddes'e
yürüdüğünü, oradan yedi kat göğe çıktı
ğını ve milyonlarca ışık yılı uzaklığındaki
mesafeleri sadece bir gecede
delaştığını
anlatan ıiSRA' ve Mi'RAC olayı da bu nıa
sallardan biridir. Bu gibi şeyleri akıl kabOl etmez ve bunlar ilmi ölçülere sığ
maz"ı. Sözlerine şunu da ekledi: "Şimdi
sen bu hikayenin ve diğerlerinin doğruinkarcı

arasında

(1) Bu ileri sürülen itirazlar, bizce yeni bir
5ey değildi. Onun için bu sözleri dinlerken kendimizi güç tutabildik. Asırlarcıa
önce bunları çöl bedevileri de söylemiB·
lerdi. Bu da onların söylediklerini tekrardan baı:ıka bir sey yapmıyordu. Çünkü onlardan kimi: "Ey kendisine ziklr
indirilen kimse muhakkak sen del!sln!"
demiıı, kimi: "Bu yalancı bir sthirbazdır.
Tanrıları bir tek tanrı mı yaptı," demisti.
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büyük ayetlerinin bir
kısmını gördü."J sözieriyle ifade ediyor.

"inşa-Allah ederim." dedim.
ikimiz arasında birkaç oturum, çeşitli
münakaşalar cereyan etti. Bu oturumların
sayısı yirmiyi geçti.
Bu
münakaşalarda
yaptığım konuşmalarda mülhidlerin şüphe
lerini bir bir ele alıp çürüttüm.
Bütün
münakaşalarımıza kültürlü
bir genç topluluğu da katılıyordu.
Hatta bu gençler
bazan münakaşaya bizzat iştirak da edi-

isra' Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icma'
' Bununla adlandırılan sOre, buile sabittir.
na dair iki ayet ihtiva etmektedir:

ilmi bir
lir misin?"

şekilde

yorlardı.

Bu

münakaşalar

esnasında

yaptığımız

konuşmalar

bir kitap meydana getirdi.
Allah naslbederse yakında neşredeceğiz.
Yalnız okuyuculardan,
özellikle faziletli din alimlerinden ricam, bu yazılarda
gördükleri hataları bana bildirmeleri ve
hatalarımı düzeltmemde bana yardımcı olmalarıdır. Maksadımız Allah için hizmettir. O bize yeter, ne güzel vekildir O!
iSRA' VE Mi'RAC

•1 sra' ve Mi'rac hakkında ilmin ne dediğini açıklamak niyetindeyim. isra'
ile Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) nın,
Mekke'deki Meseld-i Haram'dan, Filistin'deki Meseld-i Aksa'ya yürütülmesi kasdedilir. Filistin lsa'nın doğum yeri, Musa'nın
hicret yeri, ibrahim, ishak ve Ya'kub'un
vatanı, Davud ve Süleyman'ın memleketi,
Hz. Muhammed Mustafa'nın da o rihletinde gezdiği yerdir. Bu Kudüs yolculuğunda Allah ona birçok ayetler (deliller)
göstermiş, O, peygamberlere imam olup
namaz kıldırmıştır.
Mi'rac ile de varlık
ufuklarının üstüne yükselmesi kasdedilir.
Yedi göğü yararak mahlukat ilminin nihayet bulduğu, celal ve bahıı'nın kapladığı,
arzı kuşatan Cennetu'I-Me'va'nın bulunduğu Sidretu'l-Münteha'ya çıkmıştır.
Sonra
büyük Rabb'ı ona tecelli etmiş, vasıf ve
beyana sığmayacak şekilde
O'nu envar
ve füyOzatına gark etmiştir. isra'daki mu'cizeleri Cenab-ı Hak mealen şu sözleriyle
ifade ediyor:
"Ona birtakım ayetlerimizi gösterelim
diye (yürüttük). O işitici ve görücüdür." 2
Hablbine Mi'rac'da IOtfettiği füyOzatını da;
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"0,

Rabbının

bana Izah edebi-

luğunu

"Geceleyin kulunu Meseld-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa'ya yürüten Allah tesbihe
layıktır.
Ona birtakım ayetlerimizi gösterelim diye
(yürüttük). O, işitici ve görücüdür.">
" ... Sana gösterdiğimiz rü'yayı 5 başka
değil, sadece insanlara bir sınama kıldık.""
Mi'rac'a gelince, o da Kur'an, Sünnet
ve icma' ile sabittir. Necm SOresinde te'vil
etmek veya zevahir ve kabuklara sarılmak
isteyenlerin iddiasını çürüten şu ayetler
vardır:

dem yıldıza andolsun ki sahibiniz (doğru yoldan) sapmadı.
Batıla
da inanmadı. Kendi (re'yü) hevasından
söylemez O. O, kendisine (Allah tarafın
dan) ilka' edilegelen bir vahiyden başka
sı değildir. Onu müdhiş kuvvetiere malik
olan öğretti. (Ki O) akıl ve re'yinde kamil (bir melek) dir. Hemen (kendi sOretine girip) doğruldu. O, en yüksek ufukta
idi. Sonra (Cebrall ona) yaklaştı. Derken
sarktı. (Bu sOretle O, Peygambere) iki
yay kadar yahut daha yakın oldu da
(AIIah'ın) kuluna vahyettiğini etti. Onun
gördüğünü kal b (i) yalana çıkarmadı. Şim
di siz onun bu görüşüne karşı da kendisiyle mücadele mi edeceksiniz? Andolsun
ki onu diğer bir defa da Sidretu'I-Munteha'nın yanında gördü o, ki Cennetu'l-Me'va onun yanındadır. O (gördüğü) zaman
Sidre'yi bürüyordu onu bürümekte olan.
(Peygamberin) göz (ü, gördüğünden) ağ"Battığı

(2) El-İsra; Ayet: 1.
(3) El-Necm; Ayet: 18.
(4) El-İsra; Ayet: 1.
(5) Ayette "rü ya ' kelimesi varid olmuştur.
Bu 41 görmek" mii.na.sına gelen "rü'yet"in
Ingaten ve aslen aynı manada ve "Büş
ra" veznindeki, benzeridir. Bu ayette
1\ll'rac gecesinden harikul'ade temaşiiları
işaret buyurulmaktadır. Bu temaşiilar gece vaki' olduğu icin "Rü'ya" ile ifade
buyurulmuştnr.

(6)

El-İsra;

Ayet: 60.

madı,

(onu) aşmadı da. Andolsun ki o,
Rabbının en büyük ayetlerinden bir kısmı
nı görmüştür .''7

Ayetler bize, ResOl-i Ekrem'in, Cebriıli'den vahiy aldığını, onu bir defa en
yüksek ufukta gördüğünü, sonra yaklaşıp
sarktığını, sonra ikinci defa da Sidretu'IMunteha'da gördüğünü, orada mahiOkatın
ilminin son bulduğunu, orayı nice nurların kapladığını, genişliği göklerle yer arası kadar olan Cennetu'I-Me'va'nın
orada
bulunduğunu
söylüyor. Bu, bu yüksek
ufukların üstüne çıkmadan
nasıl tamam
olur? Sahabe ve bilgin imamlar, her iki
mu'cizede şu görüşlere sahip olmuşlardır:
Her ikisi de ruh ve cesetle olmuştur. Sahabenin çoğunluğu bu görüşte
dir. Başlarında ümmetin hibri
(seçkini)
ibn-i Abbas, EbObekir, Ömer, Osman, All
(Allah hepsinden razı olsun) vardır.
2 - ikisi de ruh ile, uyanık iken
-uykuda değil- olmuştur. Bazı müfessirler ve mu'tezile bu görüştedir.
3 isra' uyanık iken, Mi'rac uykuda vuku' bulmuştur.
1 -

Olayın vuku' bulduğu vakte gelince,
bu hususta da görüşler çeşitlidir: Bir görüşe göre her ikisi aynı gecede olmuştur.
Bir görüşe göre iki gecede olmuştur. Diğer bir görüşe göre Mi'rac, isra' ve Mi'rac'dan önce olmuştur. Sonra denilmiştir
ki: "Her ikisi de hicretten iki sene önce
veya hicretten sonra Receb'in 27 nci gecesinde vuku' bulmuştur."

imamların sözleri, tefslr ve Hadis kitaplarında

uzun uzadıya yazılmıştır, isteyen onlara müracaat etsin. Bize ResOl-i
Ekrem'in dostu, mağara arkadaşı Ebubekir
Sıddlk'ın sözü kafi: Kureyş, isra' hadisesini duyunca gidip onu lmandan döndürrneğe çalışırken o, "O elbette doğrudur."
diye cevap verdi. Dediler ki: "Sen nasıl
bunu tasdik ediyorsun?" Dedi ki: "Nasıl
tasdik etmem? Ben bundan daha büyüğü
nü tasdik ediyorum. Gökten kendisine haber geldiğini, Cibril'in. önünde melelderle
kendisine indiğini, Allah'ın kendisini bu
risalet için seçtiğini söylüyor, bütün bunlarda ben O'nu tasdik ediyorum." Cibrll

ve melekler o büyük kumandanın önünde
asker olmak için inmişlerdir.
Muhammed'in arkadaşı ve askeri olan·
Cibrll, Icabettikçe her iş için
zahmetsiz
ve meşakkatsiz inip çıkarsa, hayatın çırası,
Allah'ın emrine en büyük davet eden nasıl olur?

M ekke'den

takriben 2500 km. uzakta
olan Filistin'e yürümeyi, Araplar, kendi küçük ölçülerine sığdıramamışlardı.
Mu'tezile de bu intikalin beşer gücünün
üstünde olduğunu vehmetmiş de bundan
daha acaib olan şeyi unutmuşlardı. O Belkis'in tahtının, Yemen'in en uzak tarafın
dan Filistin'deki Davud oğlu Süleyman'a
bir göz açıp yumuncaya kadı,ır bir zamanda gelmesi idi. Kur'an-ı Kerim bunu
Nemi SOresinde anlatmıştır:
"(Süleyman) dedi: Ey ileri gelenler,
onun tahtını kendilerinin bana müslüman
olarak gelmelerinden evvel hanginiz bana
getirir? Cidden bir ifrit: 'Sen makamından
kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben
buna karşı herhalde güvenilecek bir kuvvete malikim.' dedi.
Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan
(zat); ben, dedi, onu sana gözün kendine dönmeden (gözünü yumup açmadan)
evvel getiririm.
Vakta ki (Süleyman)
onu yanında
durur bir halde gördü. 'Bu dedi, Rabbırnın
faiz (ü IOtf) undandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim, beni
imtihan ettiği içindir (bu) ."8
Modern ilim ise bunu inkar etmiyor.
Zira Hz. Peygamber'e bir anda
uçup,
menziline konan bir burak'ın getirildiği
ve ona bindiği rivayet edilmektedir. işte
bu burak (binek), ihtiyaç zamanında meleklerin ve ruhların şu maddi fezayı geçtiği uçaklarıdır. Ve bu, seçkin kulların da
uçağıdır. Cesedin tabiatı
bozulmadan bu
uçak o kulları alıp götürür.
Mi'rac'a gelince, işte asıl üzerinde
durmak gereken budur. Mi'rac'rn manası,
Hz. Muhammed Mustafa
(S.A.S.) nın,
maddi kainatı tamamen aşmasıdır. Orada
(7) En-Necm; Ayet: 1-18.
(8) En-Nemi; Ayet: 38-40.
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Cibrll, kendisine dünyayı kuşatan yedi göğü açmış, ResOl-i Ekrem (S.A.S.) Sidretu'IMunteha'ya varmış ki Cennetu'l-Me'va
oradadır. Şimdi bunun ilmen izahına bakalım.

iLMi GERÇEKLER
odern ilim, ışık ve elektrik hızından
daha süratli bir şey
kabOI etmiyor.
Işık, bir saniyede (186,83) mil, yani takriben 300.000 km. hıza sahiptir. Bu demektir ki ışık, dünyayı saniyede yedi defa dolaşabilmektedir. Acaab, Hz. Peygamber'in mübarek cesedi ışJk (nur) haline
mi gE'Iip kainatı dolaşmıştır'? Burada iki
mesele var:
1) ilim mantığında maddenin nOra
dönüşmesi var mıdır? Şayet bu mümkün
olursa, madde tekrar kendi tabiatına dönebilir mi?
2) Böyle olsa bile Hz. Peygamber'in
ışık sür'atiyle bir gecede
bütün kainatı
geçebilmesi mümkün müdür. Yoksa ışık
sür'atinden de üstün bir sür'at mi vardır?
1 - SOfiler diyorlar ki: Kerim cesed,
nurdan yaratılan meleklerin tabiatına girmek için nOra döndü. Ahmed ve Müslim'in rivayet ettiği Hadls-i Şerif şöyle diyor:
"Melekler nurdan yaratıldı, cinler ateşten
yaratıldı, Adem de size vasfedilenden yaratıldı." Gerçi meleklerin nOraniyyeti, bizim nOrumuzdan ayrıdır. Ama cesed-i şerif
bu tabiata inkılabederse, tabiat kanuniarına göre O'nun bu ufuklarda yürümesi

M

kolaylaşır.

Modern ilim, maddenin, bu kuvveye
geçmesini ve tekrar kendi tabiatına dönmesini inkar etmiyor. Hatta maddeyi bu
sOretle gayet kolay bir tarzda nakletmeğe
dahi muvaffak olmuştur. Hepimizin bildiği
gibi televizyon, hassas bir levhaya alınan
resimlerin, cüzlerini elektrik dalgası haline getirmek ve sonra
bunları
bir alıcı
(radyo, televizyon) vasıtasiyle tekrar kendi tabiatına döndürmekten ibarettir: Daha
harika olan radarın çalışma tarzı da böyledir. Radyo ile gazete ve dergilere resim
nakli de bu esasa dayanır. Bütün bunlar,
bilginlere, maddeyi, elektrik dalgası haline getirip nakletmenin mümkün olduğu
fikrini vermiştir.
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Maddenin nur olmasına gelince, ilim
bunu kabOI ediyor. · Madde, başlıca 92
elemandan meydana gelmiştir. B.unl·ardan ·
tabiatta eşi olmayan
10 eleman vücuda
getirilmiştir. Bu elemanlar küçük atomlardan meydana gelmiştir.
Her atomun bir
atom ağırlığı ve atom sayısı vardır. Hiç
değişmez. Atom periodik sayısı hidrojenle
başlar. Hidrojen bir sayılıdır.
Uranyumla
biter ki sayısı 92, atom ağırlığı 238'dir.
tom,
A dek,

müsbet elektrik yüklü bir çekirmenfl elektrik yüklü elektronla
nötr cisimciklerden müteşekkildir. Bunların
hepsi atomun kendisinden küçüktür. Mesela atomun kalbi atomdan takriben elli
bin kat küçüktür. Elektronla çekirdek arasındaki boşluk ise
hidrojen atomunda,
dünya ile güneş arası kadardır. Elektron
da çekirdek etrafında, tıpkı arzın güneş
etrafında döndüğü gibi döner. Tek kanun,
Büyük Yaratıcı'nın eli.
Fetebarekallahu
Ahsenu'I-Halikin: "Suret yapanların en güzeli olan Allah'ın şanı (bak) ne yücedir." 9
Bu demektir ki
madde hakikatte
elektriktir. Elektrik ise enerji ve ışından
ibarettir. Bu durum, ingiliz astronomu James Ginz'i, maddi kainatı şua ve nurdan
ibaret olan hakikatın bir görünümü saymağa sevketmiştir. Işınlar bir araya gelmiş, nur toplanmış, pek az kısmı maddede sakin olmuştur.
Buradan modern ilim diyor ki; arzda,
seyyarelerde ve yıldızlarda bulunan nebat, cemad, hayvan ve insan cisimleri,
hepsi nurdandır. Nur SOresinde okumakta olduğun şu ayetin manası da bunu sana göstermektedir:
"Allah göklerin ve yerin
nurudur.
... Bu ışık da nur üzerine nur."to
O halde bütün kainat nurdur. Kur'an-ı
Kerim de ondört asır önce böyle söylemiştir. Ama bununla beraber maddi kainatı, gökleri yarıp geçmek mümkün müdür?

i

şte modern ilim burada duruyor. Şim
diye kadar kendi kısır ölçüleriyle bunu izah edememiştir. Çünkü ilim, maddi
,9) EI-Mu'ıninun; Ayet: 14.
(10) En-Nur; Ayet: 35.

kainatın milyonlarca seneden beri geniş
safe ne olur? Elli bin sene demek
Iernekte olduğunu kabul etmektedir, Aynş (15.55200.000.000 saniye) yani (10 7x15,552
tayn bunun takriben 25 milyon sene oldu- saniye) demektir.
ğunu tahmin etmiştir. Bu Cisimler, yıldız
Sür'ati, meleklerin sür'atinden çok
ları biribirinden uzaklaşan
küre gibidir. daha düşük olan
ışığın,
bu
müdKur'an-ı Kerim
Zariyat SOresinde bunu det
içinde
aldığı
yolu
düşünsek,
ifade ediyor:
(466.560.000.000.000.000 = 157 X 15,552 X
"Göğü biz kendi
ellerimizde yaptık 300.000) veya (15 13 x 46.656) km. eder.
ve biz (onu) genişleticiyiz :•ıı
Ya meleklerin bu müddet
içinde aldığı
T€ıha SOresinde:
·yol?! Demek ki Allah'ın yarattığı fezala"Yüksek gökleri yaratan .••" 1 2 deniyor. rın sınırını tayin ve takdir etmek beşer
Hatta James Ginz, bunu sabun köpü- aklının işi değildir.
ğüne benzetmiştir. Açılır açılır ve bir gün
patlar. Uzaklaştığından dolayı bir gün ariğer taraftan ilmi araştırmalar, insan
tık hiçbir yıldız göremeyiz.. Modern ilim, 'J:,
vücudunun eşsiz bir elektrik şebekesema hakkında sümüvv'ün, yükseklik ma- sin& sahibolduğunu göstermiştir.
Mesela
nasına geldiğinden başka bir şey bilmikulakta 100.000 elektrik hücresi, gözde
yor. Fakat Kur'an-ı Kerim, bütün maddi ışığı alan 130 milyon elektrik-ışık hücresi
kainatın dünya semasında olduğunu söymevcuttur. Buna rağmen beşer duyuları
lüyor:
mahduttur. Kulak ancak saniyede 15-20.000
arasındaki ses dalgalarını alır. Bunun ai"Andolsun ki biz dünya semasını yıldızlarla süsledik."J3
tında veya üstündeki titreşimleri duymaz.
Evet, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.), Göz de ancak saniyede 20-40 titreşim
bütün bu ufukları aşmıştı.
ilim, cismin yapan cisimleri ve ışık sür'atinden az bir
nOra dönmesi sOretiyle bunu kabOI edi- sür'atle hareket eden cisimleri görür. Sayer. Gerçi bugün daha ilim, canlı cisimleri niyede 300.000 kilometreden daha hızlı
nOra döndürrneğe muvaffak olamamıştır. giden cisimleri göz görmediği gibi herBu, henüz beşer aklının üstünde bir sır hangi bir cihazla da gözetliyemez. Yine
olarak devam etmektedir.
Allah bunun göz, 4/100 yüzde dört saniye içinde meyüstündeki örtüyü henüz açmamıştır ama, dana gelen değişiklikleri de
göremez.
bize birçok ayetleri (mu'cizeleri, olağan- Bundan dolayı Lincoln Barnt şöyle diyor:
"Insan, sahibolduğu görme cihazmın acüstü olayları) açıklayacağını va'detmiştir:
"Onlara ufuklardaki ve nefislerindeki zinden dolayı kendini kuşatan hakikatierin
ayetlerimizi açıklayacağız ki gerçek, ken- pek az bir kısmını görebilir. Şayet insan
dilerine iyice aydınlanmış olsun."ı 4
gözü daha hassas olsaydı, çeşitli ışın dal2 _ ikinci mesele: Işık sür'atinden galarını algılayacak ve dünyayı şimdikinüstün bir sür'at var mıdır?
den tamamen başka görecekti."

D

Evet vardır: Ruh sür'ati. Yüce Allah
buyurur:
"Melekler ve ruh, O'na, miktarı elli
bin yıl olan bir gün içinde çıkarlar.''l5
MaiOm, ışık sür'ati saniyede 300.000
km.'dir. Ruh ışıktan çok daha sür'atlidir.
ROhun sür'at derecesini ancak Allah bilir.
Hele meleklerin ve bunlar arasında Cebsür'atini
rail Aleyhi's-Selam'ın ruhunun
takdir etmek insan için mümkün değildir.
Bu kadar sür'ate sahibolan melekler dahi
elli bin sene kadar uzun olan bir günde
O'na çıkıp inerlerse bu aradaki meşöyle

Göz, cisimden yansıyan ışık vasıtasiyle cismi görür. Işık sür'atinden daha
hızlı hareket
eden cismi göremez. Işık
sür'atinden hızlı hareket eden cismi göremediği için onu düşünemez de. izafiyet
teorisinin keşfettiği
bu önemli hakikati,
islam alimleri arasında sadece BiRONi sezmiştir. BirOni buna şöyle işaret ediyor:
(ll)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ez-Zariyit; Ayet: 47.
Taha; Ayet: 4.
El-Mulk; Ayet: 5.
Fussilet; Ayet: 53.
El-Mearic; Ayet: 4.
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"Işığın ulaştığı ve ancak pek hassas gözden başkasının göremeyeceği yeri bilmemiz bize kafidir."
Bu gerçek, bizim, aşağıdaki ayetlerin
manasını daha iyi
anlamamıza
yardım
ediyor:
"Gözler O'nu görmez; O gözleri gö-

rür." L6
"Şanı

yücedir O Allah'ın ki kulunu
geceleyin Mescid-i Hariım'dan, çevresını
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksiı'ya yürüttü."17
"Sizin görmediğiniz askerler indirdi.''18
"Biz ona sizden daha yakınız, ama
siz görmezsiniz.''I9

i

lah\' ka inatın bu korkunç s ür' at i, begözünün, bir an içinde etrafımız
da cereyan eden ilahi olayları neden göremediğini bize açıklar.
Kur'an'da zikri
geçen melekler ve cinler de herhalde ışık
sür'atinin üstünde bir hızla hareket eden
yaratıklar olduğundan ötürü, insan onları
ne duygulariyle ve ne de aletlerle göremiyar. Onları ancak akıl ve lman yoluyla
biliriz. Kıyas ve tecrübe yoluyla bilemeyiz. Buradan şu kesin neticeye ulaşıyoruz:
insanın duyulara dayanan bilgisi mahduttur ve ışık sür'atine bağlıdır. Işık sür'atine müsavi veya ondan üstün bir sür'atle
hareket eden cisim, insana göre adem
(yok) demektir. Ama gerçekte bu ve bundan üstün sür'atle hareket eden cisimler
yok mudur? Vardır. insan, duyularının
kusurundan dolayı ışık hızından üstün hı
za sahip varlıkları göremiyor diye bunları
inkar edemez. Aksi takdirde
görmüyor
diye körün güneşi inkar etmesi; işitmiyor
diye sağırın bülbül seslerini inkar etmesi
gerekir.
Evet Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)
bütün gökleri,
yıldızları
aşmıştı. Bu,
Kur'an'la, Sünnetle ve modern ilim deliliyle sabittir. Hz. Muhammed ( (S.A.S.) in,
yedi göğü tabaka tabaka aşıp Sidretu'l-
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Munteha'ya ulaşması elbette ac&ip bir şey
dir. Bundan dolayı "Akıl bunu kabOI etmez. Bu ilme sığmaz."
diyorlar. Ama
mü'minler de diyorlar ki,
bunu sapkın
akıllar ve inkar üzerine kurulu ilim kabOl etmez. Yoksa ilahi
kudrete inanan
akıllara ve Rabban\', selim mantığa dayalı
ilme göre isra' ve Mi'rac olayı, şeksiz ve
şüphesiz doğrudur. Hak Teala'nın kudreti
sonsuzdur. O, her şeye kaadirdir. "AIIah'ı
layıkiyle bilemediler. Oysa kıyamet günü
Arz tamamen O'nun avucunda, gökler de
sağ elinde fC"planmıştır. O, şirk koştukla
rından münezzehtir."2o
Bazı insanlara göre
Hz. Peygamber
(S.A.S.) in, bu kadar uzun mesafeleri cesediyle aşıp yedinci göğe çıkması ve Arzın
atmosferiyle hiç ilgisi ve benzerliği olmayan atmosferik tabakaları geçmesi muhaldir. Bu, tabiat kanunlarından hiçbir hükme tabi' olmayan ilahi Kudreti anlayamayanların sözüdür. Ve Allah'ın
kudretine
inanma temeli üzerine kurulu ilmi araştır
malar karşısında hiç tutar tarafı yoktur.
Zira tabiat kanunları da Allah'ın yarattığı
varlıklardır.

Şimdi

etrafımıza

bakalım,

havada
uçan uçakları, denizin derinliklerine daJan denizaltıları, iki tarafında binlerce insanı taşıyan vapurları, sen evinde otururken dünyanın dört bir tarafından sana haberler, resimler ileten radyo ve televizyonu düşünelim. Bunlar, isra' ve Mi'rac'ın
doğruluğunu
gösteren delillerdir. Senin
gibi bir insanın yaptığı bu şeylere inanı
yorsun da, Rabb'ın kudretine nasıl inanmazsın?
Allah'ın
kudretine
inanmayan
hüsrandadır.

bakteriyologları,
bir tek
çok ince ipler dokuduğu
nu keşfetmişlerdir. Örümcek, yuvasını iplerden yapar. Her ip, kendisinden daha
ince dört ipten meydana gelir. Bu dört
ipten her biri de kendinden daha ince bin
ipten yapılıdır. Bu bin ipten her biri de

B

(16)
(17)
(18)
(19)
.20)

azı

Alman

örümceğin

Bakara.
El-İsra; Ayet: 2.
El-Tevbe; Ayet: 26.
EI-Vakıa; Ayet: 85.
El-Zumer; Ayet: 67.

orumcegın

vücudundaki ayrı ayrı kanallardan çıkar. Demek ki örümcek yuvasını
meydana getiren her ip. (4 X 1000 = 4000)
kısma ayrılır. Bu· sahada araştırma yapan
Alman bilginlerine göre dört milyon ip
(4.000.000.000) bir araya getirilse bir sakal kılından daha kalın olmaz. Bir saka!
kıl ı, ortalama olarak O, 1 mm. kalınlığında
dır. Böylece örümceğin dokuduğu ipin kalınlığı milimetrenin 40.000.000.000 parçasından biri kadardır. Cenab-ı Allah örümcek vücudunda bin delik yaratmıştır. Bir

anda örümcek vücudundan bin ip çıkmak
tadır. Çıkan bu ince ipler
birleşerek bir
kalın ip meydana getirirler. Bu kalın iplerin de dördü bir araya gelerek örümcek
yuvasını yapan büyük ipi vücuda getirir.
işte en hakir bir böcekte tecelli eden ilahi
kudret! "Oysa evlerin en hakiri örümcek
evidir."
Evlerin en zayıfı olan örümcek evinde Allah'ın bu kadar ince san'afının tecellisi, O'nun sonsuz kudretinin, bedi' san'atının en güzel delillerinden biridir.
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TEBRİK
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi
Recep Ayını idrale etmiş bulunuyoruz.
Recep Ayı'nın ilk cum'a gecesi, (3-4 Eylül akşamı) mübarek REGAİB KANDİLİ'dir.
Recep Ayı'nın
27. gecesi
(28-29 Eylül akşamı) Mİ'RAO KANDİLİ'dir. Ve Şaban Ayı'
nın 15. gecesi (16-17 Ekim akşamı) mübarek BERAT KANDİLİ'dir.

Aziz milletimizin ve bütün mü'minlerin mübarek kandillerini tebrik eder, milletimiz ve İslam Alemi için seadete,
bütün insanlık için de huzura vesile olmasını Oenab-ı Halele'tan dilerim.
Lütfi DOGAN
Diyanet İşleri Başkan Vekili
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