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ASTRONOMI ve DIN 
Yazan : ABDÜLLATİF HARPÜTİ 

Hazırlayan: BEKİR TOPALOGLU 

Bu makale Osmanlı Darü'l-Füniin'u ve Medresetü'l-Vaizin'in
de İlın-i Kelam muallimliği yapmış bulunan Abdullatif Harpu
tl'ye ait, «Tenki.hu'l-Kelam n Almaidi Ehli'l-İslan1» adlı kitaptan 
alınmıştır. Kitabın ikinci baskısı 1330 lı. 1911 m. tarihinde, iki 
cild halinde, İstanbul'da yapılmıştır. Yazı bu baskının birinci 
<~ildinin sonunda müstakil olarak yer alınaktadır (s. 376- 399). 
Mezkur kitap Yeni ilm-i Kelam devrinin kıymetli eserlerinden 
sayılır. Yer yer göze çarpan za'f·ı te'Iil'Ierle birlikte ağır bir üıi

lup taşıyan makale, tarafnnızdan sadeleştirilmiş, başlıklar ko
nulmuş, dipnotlar ilave ediJimiştir. Aynca ayetlerin meaUeri zik· 
rediimiş ve makalede adı geçen bazı şahısıann vefat tarihleri 
gösterilmiştir. 

Makalenin başmda bugün astronominin salıasma giren çeşit
li konulara ait eski telilkkilerle Batlamyus ve Kopemik teorile
rine temas edilmekte, bunun yanmda ilahi kitapların beyanlan
na da yer verilmektedir. Daha sonra, mevzu' İslami yönden ele 
almarak önce esld İslam alimlerinin görüşleri kaydedilmekte, 
bil'anara islam tarihi boyunca mm ve hlkmetin gösterdiği iııki
şaflara paralel olarak alimlerinıizin, konu ile ilg:ili ayetleri tef
sir ve izah ederken yeni yeni merhaleler lmt'etikleri isbat edil
mekte ve «netice»de yeni hey'et ilmi müvacehesinde ilgili ayet
lerin yorumlanmasında ta'kibedilecek metodun tesbitine çalışıl

maktadır. 

1. ESKİ ÇAGLARDA ASTRONOMİ 

Tarihi ve geçmişte yazılan eserleri tedkik edenler bilirler ki akıl ve fi
itir sahibi insanlar, daima ayaklarıyla bastıkları yeryüzü ve gece gündüz göz
leriyle seyrettikleri güneş, ay ve diğer yıldızlar hakkında birbirinden farklı 
·görlişler ileriye sürmüşler ve ayrı ayrı hükümler beyan etmişlerdir : 

a. İnsanların pek çoğu, varlıkları, ancak dış görünüşleriyle idrak ede
'bildikleri ve bununla yetindikleri için bu varlıkların zahirde gösterdikleri hu
susiyetler ve bıraktıklan izlerle istidlal ederek onların gerçek hüviyetlerini 
anlıyamamışlardır. Böyleleri dış görünüşe aldanarak dünyanın, ayaklar altı-
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na serilmiş bir döşek gibi dümdüz olduğunu sanmışlar, ayın ve diğer yıldız-
ların da üzerlerine kurulmuş, gök renkli çadır biçiminde kocaman bir cisim
de yani gökte yer aldıklarını kabul etmişlerdir. Bunlara göre kar ve yağmur 
gibi yukarıdan düşen şeyler de o kocaman gökten inmektedir. Bu fikirde bu-
lunan insanlar her asırda çoğunluğu teşkil etmiş, ınuhftlifleri ise hemen he-
men yok denilecek kadar az olmuştur. Bu sebeple aynı kanaati taşıyaniara 
«amme-i nas» ve «kaffe-i nas» namı verilmiştir. 

b. Miladdan önce 140 yıllarında Batlamyus (Claude Ptoleme, vf. M.Ö-
170 cıvarında) namında bir rasatçı dünya ile gök cisimleri arasında hissedi
len devri hareketi dikkate almış; fakat o da dış görünüşe aldanmış; gemid~ 
bulunan bir insanın geminin değil de salıilin hareket ettiğini zannetmesi , gi
bi, bahsi geçen hareketi dünyaya değil yıldızlara nisbet etmiştir. Batlamyu& 
böylece dünyamızı sabit ve kilinatın merkezi kabul etmiş, yıldızların ise onun 
üstünde devrederek döndüğünü söylemiştir. O, gök cisimlerinin hareketle
rinde görülen killll ve cüz'i değişikikiere bağlı olarak 9 külli ve 24 cüz'i fe
lek (gök, sema, gezegen) bulunduğunu iddia etmiştir. Ona göre dünyanın üs
tünde dönerek daimi hareket ettikleri görülen bu gök cisimleri hiç bir şe-

kilde bozulmaz, yok olmaz, yeniden teşekkül etmez de. Üst üste katlar halin
de dünyamızı her yönden kuşatan bu gök cisimleri yuvarlak ve canlıdır. Her
bir gök cismi, kendi feleği ile dünya üzerinde döner. Dünya ise bazı yönle
riyle bir bakıma yuvarlak sayılır. 

Batlamyus, üzerimize düşen kar ve yağmurun aslında gökten inmediğine· 
kaani olmuştur. O, sıcaklığın te'siriyle meydana gelen buharlaşmanın hava 
tabakasında soğukla karşılaşarak yoğunlaştığına, bulut haline geldikten son-
ra oradan yere indiğine hükmetmiştir. 

Batlamyus'un dünya ile gök cisimleri hakkındaki bu görüşü yayılamannş •.. 
kendi asırında ve Kitab-ı Mukaddesin nüzıllü sırasında kendisine bağlı bir kaç 
kişiye münhasır kalmış, dolayısiyle büyük insan çoğunluğu kendi fikirlerin--
den hiç bir zaman vazgeçmemiştir. · 

c. Miladdan sonra 1500 yıllannda Polonya'lı Kopernik (Koppernick 
Nicolaus, 1473- 1543) dünya ile gök cisimleri hakkında şu fikirleri ileri sür
müştür : Dünya yuvarlaktır. Kendisi gibi yuvarlak olan diğer gezegenlerle 
birlikte a}cmin merkezini teşkil eden güneş etrafında dönerler. Fakat Ko
pernik'in bu görüşü o zamanlar beğenilmemiş ve büyük insan çoğunluğu yine· 
eski kanaatlerinde sabit kalmıştır. 

2. iLAHI KiTAPLARlN TELAKKiSi : 

Buraya kadar sıraladığımız bu üç görüşten Batlamyus ile Kopernik. 
teorilerinde birleşen bir nokta vardır : Gerek dünyamız; gerek gök cisimleri' 
yaratıkların en muazzam, en belirgin, en güzel ve en san'atkarane yaratıl
mış olanlarıdır. Binaenaleyh Yaratıcı'larının varlığına, üstün kudretine ve· 
yüceliğine birer delil teşkil ederler. Bu hüküm bütün insanların kanaatleri
ne göre de doğrudur. Kilinatın Yaratıcı'sını haber vermek, ahlakı düzeltmek. 
amelleri, fiil ve hareketleri tashih etmek hikmetiyle gönderilen Mukaddes 
Kitapların gelişi sırasında muhatapların çoğu <<amme-i nas» olduğundan, bu,, 
kitaplarda Allah'ın varlığı ve kudretine delil olmak üzere zikrolunan gök. 
cisimleri herkesin anlayabileceği tarzda anlatılmıştır. Nitekim : 
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«Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki 
sakınanlardan olasınız. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek yapmış, gö
ğü de bir bina gibi kurmuştur. Gökten yağmur indirerek onunla tane ve 
meyvalardan size nzıklar meydana getinniştir»(l) gibi birçok ayet-i kerime . 
vardır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve diğer IVIukaddes Kit&plarda yıldız ve gezegenlerin 
zikredilişi, bunların gerçek hüviyctlerini belirtmek için değil ,Yüce Yaratı
cı'nın varlığına ve kudretine delil olmalan içindir. Nitekim : 

«O'nun ayetlerinden biri de gökle yerin O'nun emriyle kaim olmasıdırı>(2 l; 

/ ........... t o /. 

A ... Zi : ~ -,.. .. _, 1 ~ ,..... J ·~\ \~,.....,..... <. ( .......- c· t .\ ( 
Vf!@ v- --~":"'v- ..,.,. ..!F. .J u . o ~ '..... ,.. ,..... 

«Güneş, ay ve yıldızlar ... O'nun fermanma tabi'dir>> (3) mealindeki ilhlı! be
yanlarla benzeri ayetlerde zikri geçen cisimler, yalnız ilahi emir ve kudretin 
delil ve eserleri olmaları bakımından zikredilmiştir. Bunların kendilerine 
malısus halleri ile asli lıüviyetlerinin anlatılmaması, bu işin mulıatapların 

bilgi Ve anlayışına bırakıldığını gösterir. Kur'an-ı Kerim'in : 

«Onlara de ki : göklerde ve yerde neler var, bir bakın.,c•ı gibi ayetlerinde 
göklerde ve yerde bulunan ve yüce Allah'ın kudretinin şahidi olan eseriere 
bakılması, onların araştırılması mulıataplara emredilmiş ve bu hakikat İs
lam ı:Himlerinin bu mevzu'daki araştırmalarıyla da sabit olmuştur. 

3. DİNİ DELİLLERİN HUSÜSİYETLERİ : 

a. Büyük İslam alimi İmam Gazzali (vf. 505 lı. 1111 m.), eserlerinde şu 
cümleyi tekrar etmekle ehemmiyetli bir noktaya t·emas etmiş oluyordu : 
«Şunu bilmelisin ki ilahi kitaplar, mütehassıs tabibin, hastanın bünyesine 
göre tertip ve isti'mal ettiği ilaçlar menzilesindedir .. »csı. Bir hastayı teda
vi eden doktor, salıasında mütelıassıs olduğu ve hastanın kuvvet ve za'fına 
göre ilaç tertip ettiği takdirde hastası şifa bulur; aksine, doktor müt·ehassıs 

{1) el-Bakara : 21 - 22. 
(2) er-Rum : 25: 
(3) el-A'rfıf : 54. 
( 4) Yunus : 101. 
(5) İlcamu'l·Avam an İlmi'l-Kelam (Mısır, 1309 h. baskısı), s. 18 ve de. 
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olmaz, ilacı da hastanın bünyesine göre tavsiye etmezse hasta şifa yerine 
ölüme sürüklenir. Aynen böylece insanların irşadı gibi mühim bir vazifeyi 
üzerine alan ma'nev'i doktor da kamil olur ve kalpleri batıl inançlada ma'
lul bulunan kimseleri, kabiliyetleriyle mütenasip, anlayış ve kavrayışıarına 
uygun sözlerle hakka da'vet ve irşad ederse manevi hastaların itikadlan sılı
hat kazanır, kendileri de doğru yola gelirler. Şayet mürşid kamil olmaz ve 
kalbleıi hasta olanları anlıyacakları sözlerle hakka da'vet etmezse, bilakis 
ımlıyamayacakları sözlerle fikirlerini karıştırır, gönüllerini teşviş ederse 
inançlarındaki bozukluk daha da artar, böylece sapıklık içinde helak olur gi
derler. 

İşte şimdiye kadar söz konusu ettiğimiz hikmet ve hakikate bağlı ola
rak; tabii ve alışılmış ifadelerle maksadiarını anlatmaya, örf ve adete daya
nan delillerle iddialarını isbata alışmış bulunan büyük halk çoğunluğunun 
irşadı için indirilen ilahi kitaplarda: bir taraftan, avaını kolayca yola ge
tirebilmek için alışkın olduklan tabii ifadeler aç ı k ç a kullanılmış, diğer 

yönden de kesin hakikatiere i şaret edilmiştir. Böylece ilahi kitaplar müte
hassıs tabibin tertip ve tavsiye ettiği ilaçlar mesabesinde olmuştur. 

b. İmam Fahreddin er-Razi (vf. 606/1210), <<Şüphesiz ki Rabbiniz, gök
leri ve yeri altı günde yaratan, Allah'tır>><6 l maalindeki ayet-i kerimenin tef
siı·inde, ayetin makabii ile olan ahikasını gösterirken şöyle der : «Bilmeli
sin ki bu yüce kelamdan maksad ruhları ve gönülleri yaratıklarla meşgul ol
maktan kurtarıp Hakk'm ma'ıifeti deryasma salmaktır.>> Müfessir bu sö
zü ile, Kur'Dn'da zikri bizzat maksud olan şeyin Allah'ı tanıtmak olduğunu 

anlatmak istemektedir. Yine : 

<<Göklerde ve yerde Allah'tan başka Tanrılar bulunsaydı gökler de yer de 
karmakarışık olur bozulurdı.ı..,oı ayet-i kerimesinin tefo,irinde Razi şu iza
batı vermektedir : Bu ayette tevhide ait alışılmış ve ikna edici dedil apaçık 
zikredilm;!_ş, bunun yanında kat'i delile de işaret buyurulmuştur. Nitekim 
Kur'an-ı Kerim'in diger bir çok fıyetlerinde de durum aynıdır; yani bu gibi 
ayetlerde büyük çoğunluğu ikna edici alışılmış deliller tasr!h edilirken kati 
olan akli deliliere de işaret buyrulur. Alışılmış ikna edici delillerin tasrih 
kılınmasının sebebi, büyük çoğunluğun, akli olan kati delilleri anlıyaınama
sı, hatta bu gibi delillerin avaının fikirlerini karıştıracak ve itikatlannı bo
zacak bir karakter taşımış olmasıdır. İşte Kur'an-ıKerim'in bu üslubu amme
nin fikrini ve itikadını karışıklık ve bozukluktan korumuş, aynı zamanda on
ların irşadlannı kolaylaştırmış ve çabuklaştırmıştır. Ayet-i ker!melerde ik
nai delillerin tasr]h edilmesi yanmda kat'l ve akl! deliliere işa

ret huyurulmasının hikmeti de ilim ve hikmet erbabı olan havassın kesin 
akli delilleri idrak edebilecekleri ve böylelerine bir işaretin kafi gelebileceği
dir. Böylece havass da akli ve kati delillerJ..e doğru yolu bulmuş olur. Netl
ee itibariyle şunu söyliyelim ki <<Yaş, kuru hiç bir şey yoktur ld apaçık Kı
tapta bulunmasm.>><8l hükmü gereğince yüce kitap Kur'fw ı Kerim her sıllif 

halkın aniayıp kabul edebilecekleri hükümler ile bunlaıın delillerini ihtiva 
etınekte, onun da'veti umumi ve ldınil bir hususiyct arz'"tmektedir. 
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<<Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle da'vet et.nC9J iiyctinin tefsir md e; : 

«hikmet»i şek ve şüpheyi izale ederek kati ilim ifade eden kesin delil ve bür
hanları ile; <<mev'ıza-i hasene»yi de ikna edici hitaplar ve müessir ibret
ler, yani hatabi olan zanni deliller ile tefsir etmiştir. Beydaav1, hikmet yo
luyla davetin havassa, mev'ıza-i hasell'e ile davetin de avama olduğunu söyle
miştir. 

Yukarıda geçen ayetin Kaadıy Tefs1ri haşiyesinde, Şeyhzade (vf. 951/1544),. 
İslama davetin iki yola hasredilmesinin sebebini şöyle anlatır: islama davet 
edilen insanlar iki kısma ayrılır : Birineisı filiırılcr ve hakimler gibi tefekkür 
kuvvetiyle istidlal kabiliyetine sahip olan ve asli gerçeklerle kat'! bilgilere 
talib bulunan havasstır. İkincisi ise böyle bir kabiliyGte sahip bulunmayıp dış 
duyuların sahası içinde kalan avamdır. 

d. Allame Zemahşeri (vf. 538/1144) ise : 

. ~~ ~~ -:. ~ ~-- - .ftı Ji L .. J \ . -ii \~_:.:.ı ·~ .. ' ......, WJ C-J!! , .____;;;_ - - :_;;- .;r -
~ '-:. .... ...., .,..,. 

«Sana yeni doğan aylan sorarlar, de ki onlar insanlar için vakit ölÇüleri
dir.»cıoı ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle der : Burada sorulan soru ayın 
mahiyet ve teşekkülüne dair olduğu halde bunun cevabı verilmemiş, sadece 
ayın bu teşekkül ve görüntüsünden çıkarılan, vakit tayini gibi insanlar için 
pratikte faydalı olan şeyler zikredilmiştir. Bunun sebebi şudur : Hey'et il
minin inceliklerinden sayılan ayın mahiyet ve teşekkül tarzından bahsedile
rek cevap verilmiş olsaydı büyük halk çoğunluğundan ibaret bulunan mu
hataplar bunu anlıyamıyacak ve dolayısiyle verilen cevap hale münasip düş
miyecekti. 

4. DÜNYAYI TAŞIYAc''\I ÖKÜZ 

Yukarıda isimleri geçen seçkin İslam alimlerinin temas ettikleri hikmet 
ve hakikatten Mukaddes Kitapların muhatapları bulunan halk çoğunluğu ha
b-ersiz olduklarından; dış görünüşleri itibariyle yer, gök, güneş, ay ve yıldız
lar hakkında Mukaddes Kitaplarda mevcud olan beyanları, bunların asıl ha
kikat ve mahiyetleri zannetmişler ve aynen inanılınasını dini bir zarfıret ol
duğu kana._ıtill'e varmışlardır. Tevrat ehli Yahudller ve İncil ehli Hristiyanlar 
ittifakla ayaı inanış üzere devam edip dururken, astronomide Yunan'lı 

Batlamyus'un görüşüne vakıf olan Yunan'lılar Hristiyanlığı kabul etmişler, 
diğer Hristiyan ve Yahudilerle fikir temasına başlamışlardır. Böylece Bat
lamyus görüşü Yahudi ve Hristiyan dünyasına yayılmaya başladı. Fakat bu 
görüş, Mukaddes Kitapların zahiren te'yid ettiği ve Ehl-i Kitap arasında öte
erenberi kabul edilegelen şekle muhalif düşüyordu. Neticede Ehl-i kitap Bat
lanıyus astronomisini red ve inkar etmiş, tarafıarım küfür ve zındıklığa 

nisbet etmiş, kendi görüş ve inanışlarını kuvvetlendirrnek ve korumak için 
de akla hayale gelmiyecek sözler söylemişlerdir. 

(9) en-Nahl : 125. 
(10~ el-Bakara : 189. 
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<. Ehl-i Kitabın inanışına göre : düz ve sabit olan dünya, düzlüğünün ve 
hareketsizliğinin sağlanması için yerler ve gökler kalınlığında bir yakut taş 
üzerine konulmuştur. Bu taş da kırk bin ayaklı ve kırk bin boynuzlu bir 
öküzün boynuzları arasına yerleştirilmiştir. Öküzün boynuzları yerin etrafın
dan Arş'a kadar yükselmiş ve bu suretle yerler ile gökler birbiriyle perçin 
e,dilmiş. Dünyayı taşıyan bu kocaman öküzün ayakları yedi kat yer ve yedi 
kat gök büyüklüğünde kumdan bir tepenin, tepe de o nisbette büyük bir 
balığın arkasındaki kanadın üzerinde bulunur. Balık ucsuz bucaksız bir de
nizin içinde bulunmakta, deniz de havada yer tutmaktadır. ) 

Yine bu inanışa göre çadıra benziyen arzm üzerine kurulmuş bulunan ye
di kat göğün ayakta dunnasım sağlamak ve pekiştirınek için bu gökler, 
yeri her yönden kuşatan yedi sıra Kaf Dağı üzerine bindirilmiştir. Bu ka
dar ağır bir yük altında bulunan öküzün gördüğü işten bizar kalacağı düşü
nülmüş olmalıdır ki vazifeli bir sineğin öküzü devamlı olarak uyandırdığım 
ve böylece ağır yükünü üzerinden düşürmediğini de ilave etmişlerdir. Fakat 
şeytamn vesvesesiyle arada bir yükünü atacaknuş gibi cüz'i olarak hareket 
eden öküzün bu kımıldamşından zelzel-e hasıl olmaktadır. Ayrıca bu öküzün 
gece ve gündüz birer defa olmak üzere 24 saatte iki defa solumasıyla deniz
]erde med ve cezir meydana gelmektedir. Ehl-i Kitap bütün kainata karar
gah olan havanın ise ilahi kudret sayesinde durabildiği hakikatini kabul et
mişlerdir. 

Kur'an-ıKerim'de:. ·1 ~·~J('e--=.JI/'-:: ~1-::L/\~ / 
~···P~lf'.JJ-'ı:. • rY--->0 .~~ J:3 

1 ....... / \ 

"Gök ile yerin O'nun emriyle durması yine O'nun ayetlerindendir.»<nı 

l / J \' o ' ' ; .r / .. . / / ;. "ı / 
···&>~ 100?- o .:ı.., J ~ - -..,. ;; 

«Gökleri ve yeri korumak O'na asla ağırlık vermez.,,cııı gibi ayellerin beyan 
ettiği üzere göklerin ve yerin varlığı ve devamı her şeyin fevkinde olan ila
hi kudret ile olduğu gerçeğini Yahudi ve Hristiyanlar her şeyden önce ka
bul etseler ve o tutarsız sözlerde bulunmasalardı dinlerini böyle hurafelerle 
lekelerniş olmazlardı. Ehl-i Kitabın bu hurafeleri akıl ve mantık ile bilinir 
ve söylenir sözler olmadığından, bunların, Mukaddes Kitaplarda yazılmış 

veyahut Peygamberlerin beyanlarında yer almış kudsi ifadeler olduğu sanıl· 
mış ve dinlerinden addedilmiştir. Böylece dinleri için büyük bir leke olmuş
tur. 

5. İLK İSLAM ALiMLERİ VE ASTRONOMİ 

Bahsi geçen uydurma söz ve görüşlerin doğurduğu zararlar sadece Y ahil
di ve Hristiyanlara münhasır kalmamış, bilakis her asrın hlam dtinyasına da 
az çok tesir etmiştir. İslam alimlerinin müfessir ve müelliflerinden pek az 
sayılmayan bir gurubu, zikri geçen sözlerin red ve cerhine cesaret edemedi
ğinden «bu görüşler doğru ise o vechile de göklerin ve yerin yaratılışı ilahi 
kudretten uzak sayılmaz» gibi ihtimalli sözler sarfe&~rek gerçeği bir türlü 
bütün açıklığıyla ortaya.koyamamışlardır. Gerçi göklerin ve yerin o vechile 
yaratılışı imkan dahilinde olup bütün alemiere şamil bulunan ilahi kud-

(11) er-Rı1m : 25. 
(12) el-Bakara : 255. 
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retten uzak değildir. Fakat <.. ~ ~ .... [~J ~~,'i~~ ) «olandan da

ha güzeli ve daha mükemmeli imkan dahilinde değildir» vecizesi gereğince 
«göklerin ve yerin mübdii»03J olan Halik-ı Hakim'in hikmetinden uzak düş
mektedir. 

Mukaddes Kitaplardan Tevrat ve İncil'e inanan ilk Yahudi ve Hristi
yanlar nasıl Batlamyus astronomisini bilmiyorlar idiyse Kur'fuı ehli olan 
Müslümanların ilk nesilleri de bu astronomiye vakıf değillerdi. İslam dünya
sının ilk asırlarında yer, gök, güneş, ay, yıldızlar ve bunlann ç~:::şitli belirtileri, K u
r' an-ı Kerim 'de mevcud olan ilgili ayetlerin zahirieri itibariyle anlaşılmıştır: 

a) 

-<<0 Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı, göğü de bir bina kıl-

dı»(l4J, «Ü Allah ki yeryüzünü uzatıp düzledi»(15), 
... o .... "'). ::: .:J/~ / ..... 

1 -.... • \ / 
... ~-) .M .s, ~ J 

' 

«Yeri de döşeyip yaydıb\16), ~ ı'ı:'o..-.- ..-c~r•,... 
~ ... Ubu" ~.)..P ~) ,;ılJ «Biz gökyüzünü 

korunmuş bir tavan yaptık,(17J, 

,...,...' <"" e 4"' o u/;~--- ,... c,......,..... ,.., .,.., / / § / / ; .• '\\\/ //• • /'ı ww • ...-ı ı'c~/ ,..., ''~ • f -"<ı\\\\ .J!\C; ;/ 
(.fJ:A3·[;YU: ~~ ·_J3UI~ . -~~~~0/ .5~t~\ 

-"-· 
O ... GL.--;~ 

«Üstler:indeki goge bakınadılar mı ki onu nasıl bina ettik, nasıJJ donattık? 
Onun hiç bir gediği de yok. Yere de bakınadılar mı ki nasıl onu döş~ 
dik»(IS) ...-o '.Sq ı 

' • fı\ ı , . ::- o •d 1 .... , ( ::-:... ' .. 1.... . 0 .. w~ l.)"'J J lJ""'"'"' .JJ.l 3 <<Allah yeri sizin için bir döşek 

yapmıştır,(19). 

Bu ayetlerin zahirelerinden yeryüzünün, belirli sınırlarla çevrilmiş ve 
ayaklar altına serilmiş düz bir döşek, göğün de arz üzerine' kurulmuş ça
.dırvar! bir bina ve tavan olduğu anlaşılmaktadır. 

-~ 

b) / - " - ' .,, \ \ - "'o.,...- ..... '\ .. ...- / . .............. \ \-\ t - o ...... 

::J...ı··· ~ ~L01(~ s~0~0~1 ~ 
« ... sonra göğe yönelip onlan yedi gök halinde tesviye ve tanzim etti»<20l, 

(13) 

(14) 

(15) 

e1-En'fun : 101. 

el-Bakara : 22. 

er-Ra'd : 3. 

(16) el-Hıcr : 19. 

(17) el-Enbiya 21 : 32. 

(18) Kaaf : 6 · 7. 

09) Nuh : 19. 

(20) el-Bakara : 29. 
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<<Sonra göğe tecelli etti de ... onlan yedi gök haline getirdi»C21), 

<<O Allah'tır ki yedi göğü, yerden de onun mislini yaratmıştır»<22), 

<<Muhakkak ki biz üstünüzde yedi yol yarattık,,C23), 

· ~ 0;, -.::...._;\~C::, c;G:s) t 
«0, birbiriyle alıenkdiır (bir anlayışa göre : tabaka tabaka) yedi gök ya

ratnnş olandır»(24). 

Bu ayetlerden de çıkan zahiri mana : sema adedinin yedi olduğu ve bir
biri üzerinde tabakalar halinde bulunduğu arzın da birbiri üzerinde yedi 
tabaka olmakta semaların misli bulunduğu şeklindedir. Bir de şu ayetlere 
bakalım ,.,..~ - e.....- ,.- ... ı / ' • ;.,.ı\- J 1 ...--;;, ll / / - c 1 ~ 1 1 o / 

~ ... V.~ u;,;,_, J 3 ~ ~~~_..,.,~ 0 ~\; ~ 0::' .:ı 
-·~· . ..... -

c) 

<<Göğün ve yerin O'nun emriyle durması yine O'nun ayetlerindendir»<25), 

,.""L ı"-(."',.9.1~"""·----- ---::\,.. ~ll&- -,ı.:.:,.......o ~ı c,_, 
~ ... ~::. ----:.;--v-- ../' . -'u ... 1, J 

«Güneş, ay, yıldızlar ... O'nun fennanma boyun eğıniştirn(26), 

~---' --~1 ./~' ,.,,../ --·~(<•// 
O···~~;--~ 'f~JL~JI_,~:.ı~ ~ 

«0, güneşi de ay'ı da emri altına almıştır; bunların her biri mtuyyen 
bir zamana kadar seyreder,,czn. 

o ~8~~~:;~\ı~u"~'fıı;:ı(t.ıı;j;]\~Jı;,.~ 
' 

<<Geceyi, gündüzü, güneşi, ay'ı yaratan O'dur. Bunların her biri kendi daire-
sinde devretınektedir»(ZS). 

Sıraladığımız bu ayet-i kerimelerden ilk anlaşılan mana şudur : Gök ile· 
yerin mevcudiyeti ve fezada işgal ettikleri mekandan ayrılınayıp devam et· 
meleri ilahi emir ve kudrete bağlı bulunmaktadır. Güneş, ay ve yıldızlar da 

(21) es-Secde : ll - 12. 
(22) et-Talaak :12. 
(23) el-Mıı'minfin : 17. 
(24) el-Mülk : 3. 
(25) er-Rum : 25. 
(26) el-A'r<lf: 54. 
(27) er-Ra'd: 2. 
(28) el-E.nbiya : J3. 
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yüce· Aİlah'ın emir ve iradesine tabi olmu:;tur. Bunların her biri kendi yö
rüngesinde belirli .zamanlar içinde dönmekte ve seyretmektedir. 

«0, gökten su indirmiştir»C29J, 

«Allah'ın gökten indirerek kendisiyle ölü toprağı dirilttiği. suda ... ,ooı, 

.. <içmekte olduğunuz suyu gökten indiren O'dur»C31l. 

Bu ayetlerin zahitinde de yağmurların semadan indiği anlaşılmakta· 

dır. 

İşte dört gurup halinde mealieriyle birlikte sıralad:ümıız bu ayetleri, 
ilk as~m alimleri, zahiri mfmalarıyla almış ve onunla iktifa etmişlerdir. Bu
nun yanında göklerin ve yerin mevcudiyeti ve devamının keyfiyeti, güneş, ay 
ve yıldızların seyir ve hareketlerinin şekli, kar, yağmur gibi yağan maddele
rin teşekkül tarzı ve benz·cri hadiselere dair Kur'an-ı Kerim'de sarahat olma
dığından tafsllata girişilmemiştir. Yalnız «bizden öncekilerin metotları bi
zim için de mu'teberdin> kaidesi gereğince, Ehl-i Kitap alimlerinden İslam
la müşerref olan Abdullah b. Selam (vf. 43/663), Ka'bu'l-Ahbar (vf. 32/662), 
Vehb b. Münebbin (vb. 114/732) gibi zevatın gökler, yer, güneş, ay ve yıldız
lar hakkında Kitap Ehlinden naklettikleri bazı sözler «geçmişlerden nakil
ler» meyanında benimsenmiş ve zikredilmiştir. Binaenaleyh bazı surelerin 

-·· 
başında bulunan heca harflerinden ( ı...1.i 

_, 
( .j ) harflerininC33J de <<Dünyayı Taşıyan 

) harfininC32J <<Kaf dağı>> ile ve 

Balık»la tefsir edilmesi gibi bazı 

sahabeden ve ilk tabaka müfessirlerinden rivayet olunan sözlerin, İsralliyat· 
tan İslamiyete geçmiş bulunan rivayetler cümlesinden olcluguna şüpbe: et
memdidir. 

6. BATLAMYUS ASTRONOMİSİNİN İSLAM DÜNYASINA GiRİŞİ: 

İslamın ilk asırlarında durum yukarıda anlatıldığı gibi idi. Abbasiler 
zamanında Aristo felsefesi ve Batlamyus astronomisi Yunanlılardan terceme 
edilerek İslam dünyasında yayılmaya başlamıştı. Bu yeni hareket müslüman
lar arasında önceleri tartışmalara mucib olmuş, fakat bilahare durum ta
mamen değişmiştir. Yeni hareketin getirdiği felsefe ve astronomi telakkisi, 
sırf akli olduğu, üstelik gayri müslimlerin eserlerinden nakledilerek Mukad
des Kitapların zahirierine itikad bağlanmış kimselerin ina~-.çlarına aykırı 
düştüğü için o devrin alimleri tarafından iltifat görmemiş, hatta sözü edi
len hikmetle hey'etin okunması ve öğretilmesinin haram olduğuna dair söz
ler bile sarf edilmistir. Bu devrin alimleri, tefekkür ve istidlallerini derin-

(29) el-Bakara : 22 
(30) ei-Bakara : 164 
(31) en-Eahl : 10 
(32) ICaaf : 1 
(33) ei-ICaleın : 1 
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leştirip yeni Batlanıyus astronomisinin mahiyet ve inceliklerıne vakıf olama
dıkları ve aynı zamanda hakikat-i halden haberdar bulunmadıkları için geç
miş bazı alimierin yoluna uymuşlar ve Kur'an ayetlerinin zahiriyle iktifa 
etmişlerdir. Böylece gök, yer, yıldızlar, bulut ve yağmur gibi tabiat cisim 
ve hadiselerinin zikredildiği Kur'an ayetleri, zahirieri veçhile anlaşılmış, 

tefsir edilmiş ve öylece kitaplara geçirilmştir. İslam dünyasında Batlamyus 
görüşünün yayıldığı asırlarda islam alimlerince meydana getirilen tefsir ki
taplarında, yer gök ve gezegenlerle bunların alıvali hususunda yer alan· izah 
ve yorumlar. felsefe ve astronomi kitaplarında mevcud olan tafsilata aykı
rı düşüyordu. Bu sebeple alimler kendi yaptıkları tefsir ve yorumları te'yid 
etmek için, aslında İsraili huri.l.fat ve hayalattan ibaret bulunan bazı söz
leri, Mukaddes Kitaplarda yer almış veya peygamb-erlerin ağzından şeref

sadır olmuş kudsi sözler zannederek hikmet ve hakikatın ta kendisi olarak 
nazil olan Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerine kanştırınışlardır. Gerçi ilk İslam. 
aliml·crini bu tarz düşüncelerinde ma'zur saymak mümkündür. Fakat biraz 
sonra anlatılacağı üzere bil'ahare gelen muhakkık aliınleriınizin viisıl ol
dukları yüksek gerçekiere ulaşaınaınışlar ve onların bu ınevzuda İslam di
nine ifa ettikleri hizmetlerden mahrum kalmışlardır. 

İslam tarihinin orta zamanlarında yetişen kıyametli alimleriınizden İma
mu'l-Hareıneyn EbU'I-Maali (vf. 478/1085), Ebü Hamid el-Gazzali (vii 
505/1111), Fahreddin er-Razi (vf. 606/1210), Kaadıy Beydaavi (vf. 685/1286),. 
Ş·emsüddin Isfahani (vf. 749/1349) ve benzeri muhakkıkh:r. zamanlarında İs
lam dünyasına yayılıp şöhret bulan Aristo felsefesiyle Batiarnyus astronomi·· 
sini şöyle telakki etmişlerdir : Bu iliınler, insanlar için mümkün olduğu de
reced·c kainattaki eşyadan dünya üzerinde bulunanları bizzat müşahade ede
rek, gök cisiınlerini de rasat aletleriyle gözetHyerek elde edilen hisse müste
nid deliller vasıtasiyle yine kilinatın sırlarım keşfetıneye vesıle olan sırf akıı· 
ilimlerdir. Onlara göre kilinatın cisimlerini tarassut ve ınüşahede etmek su
retiyle deliller elde etmek konusunda ve bu deliller yoluyla gerek bizzat kili
natın sırlarını keşfetmek, gerek başkalannın keşfettikleri sırları kabul veya. 
reddetmek, bunların kesin olanlarıyla vehim ve zan mahsulü bulunanlarını 
birbirinden ayırdetmek ınevzuunda müslim, gayr-ı ınüslim bütün akıl ve hik
met silhipleri müsavidir. Binaenaleyh bu alimler, Aristo fdsefesiyie Bat
lamyus astı-onomisinin kimden zuhur ettiğine, nereden gelip nereye gittiği-· 

ne önem verınemişlerdir. Ancak onlar göklerin, yerin diğer yıldızlada temel 
elemanların kadim olduğu görüşünü kabul etmemişler; ge:zc:genlerin canlı 

olduğu ve yekpare bir tarzda bulunup asla fena bulınıyacağı, ayrıca tekrar 
elirilişin yani haşrin ruh ve bedenle değil d-c sadece ruhla olacağı gibi hem 
İslam dininin, hem de diğer dinlerin esaslarına aykırı düşen yanlış görüş 
ve iddiaları kesin delileı-le reddetınişlerdir. Bunun yanında zikri geçen alim
ler, gökleı-le yerin her birinin küre şeklinde birer cisim olduğunu, birbiri üs
tünde sıralanan göklerin yeri her yönden kuşattığını, güneş, ay ve yıldızlarıy
la bütün gök cisimlerinin yer üzerinde hareket ettiğini kabul etmişl-er; ayrıca 
kar, yağmur ve benzeri hadiselerin, yeryüzünde meydana gelen buharlaşmamn 
atmosfere yükselmesi ve soğuk tabakalarda yoğunlaşarak buluta dönüştük
ten sonra tekrar yere inmesi gibi ınüşahede olunan bir mekanizma ile mey
dana geldiğini benimsemişlerdir. Bu aliınler, gökler, yer, güneş, ay yıldız

lar ve yağmur gibi cisim ve hadisel-erin zikrolunduğu Kur'an ayetlerini yuka
nda izah edildiği şekilde revd1ı ve tefsir etmişler; duyuların müşahede ve
tarassudu ile sabit olan ilim ve hikmet bahisleriyle Allah kelaını Kur'an 
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arasında zahirede var gibi görünen tenaleuzun gerçekte mevcüd olmadığını 
ilan ve isbat etmişlerdir. 

7. TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER 

Hey'et ilminde Batlamyus nazariyesinin hakim olduğu devirlerde İs
Him müfessirlcri tarafından kaleme alınmış eserlerde Batlamyus görüşleri

ne yer verildiği görülmektedir. Mesela. : 

a) Allame Beydaavi (vf. 685/1286): 

«0 Rab ki yeryüzünü sizin için yayılmış bir döşek yaptı ... ,r34l ayet-i keri
mesindeki «firaş» kelimesini «yayılmış döşek gibi» tarzında tefsir ettikten 
sonra şu izahatı ilave eder : «Fakat bu ifade yerin düz olmasını gerektir
mez. Çünkü büyük bir Jıacme ve kocaman bir cüsseye sahip bulunan yer 
küresinirı, bir parçasiyle, bize yayılmış düz bir satıh gibi görünmesi nor
maldir.» 

e ,-::; 

İmam Rt~7J (vf. 606/1210) de, .. ~":1',1:D,J\;; 

«0 Allah ki yeri uzatıp döşedh O'l ve : 

«Yeri de döşeyip yaydık,(36) [ıyct-:i .kcrimclerini «yed yaydı döşedi, yeri 
döşedik>> ifadeleriyle tefsir ettikten sonra sözlerine şöyle devam eder: 

«Şüphe yok ki yer çok büyük bir küredir. Böyle kocaınan kürelerin 
küçük bir parçasına bakıldığı zcıman düz bir satıh gibi görünür.» Razi: 
Dünyanın yuvarlak olduğu artık kat'1 delillerle sabit olmuştur. Bu ınev· 

zu'da inad göstermenin ise hiç bir manası yoktur» demek süretiyle de yu
karıda zikri geçen ayet ve benzerlerinin zahirine tutunarak dünyanın yu
varlak olmadığını iddia edenleri reddetmiştir. 

Yine İmam Razi Y 2tsin süresindeki 

«Gök cisimlerinin hepsi de birer yörüngede yi.izerler»(37l ayet-i kerimesi
nin tefsirinde şu izı1hiHiyle göklerin de küre biçiminde olduğunun hissi 
delil ile sabit olduğunu ve bunun böyle kabul edilmesinin gerektiğini apa
çık ifade etmlşiir : «Nasslarda, göğün yuvarlak değil de düz olduğuna dair 
bir delil yoktur. Buna karşılık müşahede ile sabit olan delile göre gök de 
yuvcırlaktır. O halde bu hususun böyle kabul edilmesi gereklidir». 

b) Yine Kaadıy Beyekıavi 

«0, semayı yedi gök halinde tanzim etti»(3~) ayet-i ker1mesinin tcfsirinde 
şöyle eler : «Eğer, hey'ct dlimlcri yedi değil dokuz fclek tesbit etmiştir, di
ye sual edilirse derim ki : Ayette yediden fazlası nefyedilnıiş değildir; şa
yet bu yedi sayısına Arş ile Kürsi ila\'e edilirse arada bir ihtilaf kalma-

(34) cl-Bakm·a : 22. 
(35) er-Ra' d: ?o. 
(36) el-Hıcr: 19. 
(37) Yilsin : 40. 
(38) el Bakanı :29, 
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mış olur». Görüldüğü üzere Beydaa vi o zamanın hey'et alimlerinin «dokuz. 
felek» görüşünü kabul ettikten sonra bununla zikri geçen ayet-i kerime 
arasındaki zahiri muhalef·cti de uygun bir şekilde yorumlamaya çalışmıştır. 

Fahreddin er-Razi de : 

«Allah yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır,C39 l ayet-i 
kerimesinin tefsirinde, hey'et alimlerinin ileriye sürelüğü «arzın tek taba
kadan müteşekkil olduğw> görüşünü kabul eder ve ayet-i kerfıneden çıka

rılabilecek ma'kul manayı «arzın yedi tabakasi» şeklinde değil, «yedi ikli
mi» tarzında tesbit eder.C40J 

Beydaavi Kaaf süresindeki 

--- ~J~U~~ÇS;~r~~'ii~L:JU} \~of\ 
<<Üzerlerindeki göğe bakınadılar mı ki onu nasıl kurup çattık, nasıl süsle
dik. Onun hiç bir gediği de yoktur» ayet-i kerimesinin tefsirinde: göğün pü
rüzsüz, birbirine bitişik tabakalar halinde yaratılmış olmasi sebebiyle hiç 
bir gediği bulunmadığını... kaydeder. Beydaa vi bu izahatİyle hey'et alim
leri tarafından kabul edilen «göklerin kürevi, içiçe ve bitişik halde bulun
duğu» tarzındaki görüşü benimseeliğine işaret etmektedir. İmam Razi de 

Nuh süresindeki 

«Görmediniz mi ki Allah yedi göği.i tabakalar halinde (veya ahenkli bir şe
kilde) nasıl yaratmış?» ayet-i celilesinin tefsirinde, göklerin üstüste kapalı 

tabakalar halinde olduğu görüşünü terdh etmiştir. Bu takdirde tabakalar 
arasında boşluk bulunamıyacağınclan göklerde meleklerin de mevcüd ola
mıyacağı neticesi ortaya çıkar. Razi bu mahzuru, meleklerin latif ruhlar 
olduklannı kaydetmek suretiyle gidermeye çalışmıştır. 

Yine İmam Razi ile Kaadıy Beydaavi'den bazı misaller getirelim : 

<<Ne güneşin aya erişip çatması, ne de gecenin gfuıdüzü geçmiş olması ge
rekmez. Bunların hepsi de birer yörüngede yüzerler,C41 l ayet-i keriınesinüı 

tefsirinde Razi: «Ayet-i kerimenirı ifadesi her bir yıldız için bir feleğin ya
ni yörünge'nin bulunacağınci delalet etmektedir, sen ne dersin?» tarzında 

irad ettiği suale şöyle cevap verir : «Deriz ki yedi gezegenin her birinin bi
rer yörüngesi vardır. Diğer yıldızlam gelince, onların tek bir feleği bulun-
duğu söylenmiştir». · 

354 

-----------
(39) et-Talaak : 12. 
(40) Müellif Harpıltl, makalesinde, yukandaki ôıyet-i kerimeyı -bir zühül eseri ola

rak- Secde sUresine nisbet ettikten ba:;;ka zikredilen tevcihin henı Razi, henı de 
Beydaavi tarafından p.pıldığım kaydeder. Halbuki şahsi kütüphanemde mevcüd 
Beydaavl Tefslri nüshasında böyle bir ibare mevcıld değildir (İstanbul, 1926 bas
kısı). 

( 41) Yasin : 40. 
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Beydaa Yi, 

«Şu da muhakkaktır ki biz en yakın göğü apaçık bir zinetle, yıldızlarla 

süsledik» ayetinin tel'sirinde şöyle der : «Sabit yıldızların sekizinci kürede 
( felekte), ay dan başka gezegenlerin de sekizinci küre ile bize en yakın se
ma arasında yer alan altı kürede bulunuşu, şayet doğru ise, ayet-i kerime
nin ifadesine bir zarar getirmez. Çünkü yer küresinin sakinleri, bütün yıl

dızları, çeşitli şekillere bürünerek masmavi göğün yüzeyinde bulunan ve 
nur saçan parlak cevherler gibi görür». 

Yine Fahreddin er-Razi, el-Kehf sı1Pesindeki 

... / ,..- ' • ,... .. .-' • .. ~ı ...... _.#,....-"""" ,'tt ı • - t:: .......... ,... : --
, .. ~~ıJ, ~Vb~.,~~? .. l::ı,lı.S>-
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«Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta (pınarda) ba· 
tar buldu» ayet-i kerimesinin tefsirindc şöyle bir izahata girişir: «Delil ile 
sabit olmuştur ki dünya bir küredir, gök ise onu kuşatmıştır. Güneşe ge
lince, şüphe yok ki o, felektcdir. ... Şunu da belirtelim ki güneş, dünyadan 
kat kat büyüktür, o halde onun dünya pınarlanndan birinin içine girdiği 

nasıl düşünülebilir? .. » Razi, bu sözleriyle astronomların şu görüşlerini 

apaçık bir şekilde kabul etmiş oluyor: Gerek gökler, gerek yer birer 
küredir, göklerin hepsi de içiçe bir sistem halinde birbirini ihtiva etmekle 
beraber yine onların hepsi dünyayı da ihtiva eder. Yedi gezegenden her bi
rinin birer feleği ve sabit yıldızların da sekizinci bir feleği mevcuddur. 
Gezegenler kendi felekleriyle arz üzerinde devri harekette bulunurlar. 

c) Gerek İmam Razi, gerek Allfıme Beydaavi suyun semadan indiğini 
ifade eden aşağıdaki ayetlerin t·d.'sirinde «SCmi'b» yı yer yer «Sehab = bu
lut» veya «yukarı tnraf, üst taraf>, diye tefsir etmişlerdir. Mesela: 

«O Rabbiniz ki semadan su indirdhC42J, 

L; -_.., o { ,.......,....-:-:-: \ \~ ..' 1 .,.,... /. ' ...... 

«Allah'ın semadan indirdiği suda.<. ,<43 >, • • • ~ " U.: !': ~ ~ ..Ji 1 j j 1; 
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. ·' ---r:· 
'' ... Q-S=j \9j.J 

«Allah gökleri ve yeri yaratandır, semadan sn indirip onun sayesinde size 
rızık olsun diye türiii mahsuller çıkarandır,C441, 

«İçmekte olduğunuz suyu semadan indiren O'dur,C45l. 

Yukarıda geçen ayet-i kerimenin tcfsirinde Fahreddin er-R1zi'nin yap
tığı şu tevcih dikkati çekmekt·cdir: «Semadan su inmesi mevzuunda iki 

(42) el-Bakar: 22, 

(43) cl-Bakara: 164. 
(44) İbrahim: 32. 
(45) en-Nahl : 10< 
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goruş vardır. Birincisine göre su buluttan iner. Bu takdirde <<sehab>> (bu~ 

lut) e sema denmesinin sebebi semanın yükseklik manasma gelen «SÜ
mÜVV>> den türemiş olmasıdır. İkinci görüş ise suyun doğrudan doğruya 
gökten geldiğini kabul etmektedir. Fakat bu, isabetsiz bir görüştür, Çün
kü insan bazan dağın tepesinde bulunur da aşağıdaki bulutu görür. Niha
yet dağdan aşağıya inince bulutun yağmur yağdırdığını müşahede eder. 
Gözle müşahede olunan böyle bir haclisede münakaşa etmek duyuları inkar 
etmek kadar batıl bir harekettir. 

Şunu da söyliyelim ki Beydaavi, Mülk suresindeki 

«Yıldızlan şeytaniara atış taşları yaptık>> ayet-i ker'imesinin tefsirinde kul
landığı şu cümle ile •eski astronomların <<şihablar» hakkında benimsedik
leri telakkileri :kabul etmiş oluyor. Beydaav~ ayeti şöyle tefsir ediyor: 
«Biz o gök yüzünde kandil gibi gördüğümüz yıldızlar için başka bir faide· 
daha yarattık, o da kümelerden neş'et eden akar-yıldızların (şihabların) 

düşmesi sebebiyle düşmanlarınız olan şeytanların taşlanması ve kovulma
sıdır>>. Müfessir bu ifadesiyle eski astronomların şu görüşlerini benimse
miş oluyor: Gözümüzle gördüğümüz parıldayıcı yıldızlar (şihablar) haki
ki yıldızlar olmayıp onların ısı vermesi sebebiyle fezada tutuşan, yerden 
yükselmiş parçalardan ibarettir. · 

8. Bu Müfessirlerin Görüşlerinin Değeri : 

İmam Fahreddin er-Razi (vf. 606/1210) ile Alltnne Beydaavi'nin (vf. 
685/1286) makbul ve meşhur tefsirlerinden sunulan örneklere ve benzeri 
görüşlere dayanarak şu neticeye ulaşmak mümkündür : İslam tarihinin or
ta zaman muhakkik alimleri, devirlerinde yaygın halde bulunan kadim hik
met ve hey'et konularını incelemişler, duyularla idrak edilebilen ve ken
dilerince sabit olan mesele ve hükümleri kabul ederek bunlarla Kur'an 
ayetlerinin zahirieri arasında göze çarpan ayrılıkları ınünasip bir şekilc'le 
yorumlıyarak hertaraf etmişlerdir. o devrin alimleri, bu tutumlarıyla hik
met ve hey'eti Kur'an ayetlerine hadim kılarak ayetleri daha iyi anlamaya 
vesile edinmişler, kendi devirlerinde bu ilimierin terakkisi nisbetinde 
Kur'an-ı kerimin hakikat ve sırlarının bir haylisini gözler önüne serebil
mişlerdir. Onlar bu davranışlarıyla Allah kclarnı Kur'an-ı Kerim'i düşman
ıarına karşı müdafaa etmişler, onun yüce şerefini korumuşlar ve bu su
retle de eline büyük hizmetler ifa etmeye muvaffak olmuşlardır. 

Ne var ki bu muhakkik alimlerin İslamiyete karşı ifa ettikleri mukad
des hizmetler kendi hayatlarında gerektiği şekilde herkes tarafından tak
dir edilememiş, bil'akis işin içyüzüne vakıf olamıyan, kısa görüşiii çağdaş 
muhalifleri tarafından yıkıcı tenkidlere ma'nız kalmışlardır. Hatta <<Tef
sir-i Razi'nin Kur'an tefsirl olmayıp felsefe ve astronomi kitabı olduğu; 

Beyciaavi Tefsirinin Zemahşeri'ye (vf. 538/1144) ait itizali görüşlerle, Razi 
Tefsirinin de hikmet ve hey' et tezviratı iloc dolu bulunduğu ... >> gibi sözlerle 
ta'rizlere hedef teşkil etmişlerdir. Fakat sonraki zamanlarda İslamiyet uğ
nında ifa edilen bu ·eski hizmetlerin kadri bilinmiş, bu konularda yazılan 
eserler meşhur olmuş ve ht;rkes tarafından benimsenmiştir. 
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Yukarıda bir kısmının adını zikrettiğimiz muhakkik alimlerimizin, gök
ler, yer, güneş, ay ve yıldızlar ile bunlara ait hallerin zikredildiği Kur'an 
ayetlerini Aristo felsefesi ve Batlamyus hey'eti ile tefsir ve izah edişleri 
imana mü teailik bir ·hadise addedilmcmelidir. Hatta daha önemlisi bu 
nevi' tabiat varlıklarının ilahi kitap olan Kur'an-i Kerim'de zikredilişi, bun
ların İslamiyette inanılması zarüri hakikatlerden oldukları manasma alın
mamalıdır. Bu cisimler, sadece, laboratuvar ve rasadhane incelemeleriyle 
hikmet ve hey'et ilminde bilinebilecek tabiat gerçeklerinden ibarettir. Ne 
var ki dinde iman edilmesi zarüri olan yüce Yaratıcı'nın varlığına ve ke
mal-i kudretine delil teşkil ederler. Bu sebeple de bunların mahiyet ve hal
lerinin anlaşılması muhıHaplann bilgi ve kavrayışma, yani kültür seviyesi
ne bağlı kalmıştır. o halde yukanda zikri geçen alimierin konu ile ilgili 
olarak yaptıkları yomm ve izahlar. Aristo felsefesi ile Batlamyus astrono
misinin doğru kabul edilip hükümran olduğu müddetçe makbUl sayılabi

lir& Evvelce de belirttiğimiz gibi hikmet ve hey'et ilimleri, insan kudre
tinin çerçevesi dahilinde tabiat varlıklarını incelemek ve gözetlemc:kten or
taya çıkan hisse müstenid delillerle kainatın gerçekl·c:rini anlamaya vesile 
olan akli ilimlerdir. Hakikatiere ulaşmak arzusuyla her asırda inceleme ve 
gözetlem-c yapıldığı da şüphesizdir. Bu nevi' çalışmalarda daima sonraki
lerin elde ettiği ilmi mahsullerin öncekilerin mahsulüne eklendiğine, gün
deh güne araştırma ve gözetleme ( tarassud) aletleri de inkişaf ettiğine gö
re söz konusu ettiğimiz hey'et ilminin de delil ve mesnedleri zamanla de
ğişiklik arzetmiş, buna bağlı olarak mes·de ve hükümleri de zarüri olarak 
yenilenerek inkişaf etmiştir. 

Son asırlarda hey'et ilmi, meselc ve hükümleri büsbütün değişerek ala
bildiğine inkişaf etmiş, «eski>> ve «yeni» olmak üzere ikiye ayrılmış, bu ara
da Aristo hikmetiyle Batlamyus hey'etinin sakat taraflan ortaya çıkmış ve 
neticede yeni felsefe ile hey'et ilmi kendini kabul ettirip yayılma imkanını 
bulmuştur. Bina-cnaleyh eski alimlerimizin, kadim hikmet ve hey'et ilmi 
esaslarına bağlı olarak yaptıkları yorum ve izahların terkedilmesi, buna 
mukabil yeni felsefi görüşler ile modern astronominin esas ve hükümleri
nin ışığı altında Kur'an ayetlerinin tevcih v-c: tefsir edilmesi lüzümu şu son 
zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

9. Son Devir İslam Alimlerinin isabetli Tutumu : 

İşte kendini kuvvetle hissettiren bu ihtiyaç karşısında son devir İslam 
alimlerinden olan ve hem eski hem de yeni hikmet ve hey'ete derin vukufu 
bulunan «Ma'rifetname» sahibi Erzurum'lu İbrahim Hakkı (vf. 1186/1772), 
«Esrar-ı Meleküt>> sahibi Molla Kudsi-i Hindi ve <<Efkar-ı ceberfıt» müellifi 
Halil Rahmi gibi zevat, muhakkik ve mütehassıs alimierin sağlam meto
dunu ta'kibetmişlerdir. Nasıl ki eski alimlerimiz kadim Aristo hikmetinin 
ve Batlamyus hey'etinin dinl·cre aykırı düşen mesele ve hükümlerinden 
hayali olanlarını delilc ınüsteniden reddetmiş ve duyulara müstenid mese
lelerini de kabul ed·crek dini hükümlcrle te'Iif etmişlerse, aynen öylece ye
ni devir alimleri de yeni hikmet ve hey'et meselelerinden madde ve unsur
ların kadim olması, unsurlarm tabii kuvvetleriyle kendi kendine birleşme
si ve bu suretle kainattaki bütün varlıkların kendi kendine vücüd bulması 
gibi hayali olanlarını delil göstermek suretiyle reddetmişl·er, buna mukabil 
astronomiye dair, duyulara müstenid görüş ve izahları kabul ederek dini 
hükümlerle te'Iife çalışmışlardır. 



BEKİR TOPALOGLU 

Dinin zarüri esaslarından olmamakla beraber, dinde i'tikadı vacib olan 
Allah taalanın varlığı, kemal-i kudret ve yüceliği için delil teşkil eden yer, 
gök ve yıldızlar ile bunlara dair çeşitli haller, bilindiği üzere, Kur'an-ı ke
rfmde zikn~dilmektcdir. Kclam-ı il~thinin nüzülü sırasında nıuhatapların 

çoğu ince tefekkür ve istidlal erbabı olmadığı ve tabiat varlıkbrını zahir
deki görünüşlerinin ötesinde iclrak edecek bir seviyede bulunmadıklan için 
bu tabiat varlıkları Kur'<'tnda dış görünüş}cri bakımından zikredilnıiş, ha
kikat ve ım"thiyctleri itibariyle aniaşılmaları ise her asırdaki muhatapla
rın bilgi ve anlayışıanna bırakılmıştır. Eski nıuhakkık alimlerimiz yer, 
gök ve yıldızları zamanlarında yaygın bulunan eski hikmet ve hey'etin du
yulara müstenid akli delilh:riylc tasvir olunciuğu şekilde anlamışlardı. On, 
lar, tabiatın bu büyük cisimlerine dair aklf yollarla bildikleri şeylerin 

Kuı'anda zikrolunan nakli tasvirlere zahirde muhalif düştüğünü görünce, 
duyulara müstcnid akil delili nakli delile tercih etmiş1cr, bunun yanında 
nakli tasvirlerin dış görünüşe ait olduğunu beyan edere.k akıl ile nakil ara
sındaki aykırılığı gidermeye çalışmışlardır. Yeni devir alimierimize gelin- · 
ce, onlar da gerek yer küresini, gerek gök cisimlerini kendi zamanlarında 
yaygın bulunan yeni felsefe ve astronominin, duyulara müstenid delilleriyle 
tasvir olunduğu gibi anlaımşlar ve bu akli şekil ile Kur'ancia nıezkür nakli 
şekil arasında göze çarpan zahiri muhalefeti eski alimler gibi <<dış görünü
şe» hamletmişlerclir. Onlar, yeni felsefe ve astronominin duyulara müste
nid akli delilleriyle yuvadak olduğunu ve daimi hareket halinde bulundu
ğu sakit olan dünyanın Kur'an-ı Kerim'de <<Uzatılmış, yayılmış ... » olarak 
tasvir edilişini dış giirünüşe hamlettikleri gibi yörüngdcrinde hareket et
mekte bulunan yıldızların yedi tabakasından ibaret göklerin ( semavat)' 
yine Kur'anda, yükseltilmiş tavan ve çadır şeklinde zikredilişini de çıplak 
gözle görülen bir halin görüldüğü gibi tasvir ve ifade edilişi manasma al
mışlardır. 

yeni devri n muhakkik alimleri, 
/ 
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«Sen dağlara baksan hareketsiz olduklannı sanırsın. Halbuki onlar bulut 
gibi kayar giderler. İşte sana, her şeyi hesaplı ve sapasağlam yapan Allah'
ın san'atı! Şüphesiz o, yaptıklannızdaıı tamamen haberdardıp(46) ayet-i ke
rimesiyl-c yer küresinin kendi yörüngesirıde hareket ettiğine istidliH ettik
leri gibi şu ilahi beyanlada da yıldızların kendi yörüngesinde hareket et
tiğine istidlal ettikleri gibi şu ilahi beyanlarla da yıldızların kendi yörün
gelerinde hareket ettiklerini isbata çalışmışlardır : 
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( 46) en-Nem! : 88. 
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«Güneşe gelince, o kendi yöriingesinde seyreder durur. Bu, her şeye gücü 
yeten, her şeyi bilen Allah'ın ta'yin edip koyduğu bir kanundur. Ay için de 
muhtelif menziller tesbit ettik. Nihayet gider gider de eski bir hurma saı., 

kımının eğri çöpü haline döııeı·. Ne güneşin aya erişip çatması, ne de ge
cenin gündüzü geçmesi gerekmez. Gezegenlerin hepsi de birer yörüngede 
yüzer dururlar,,(47) 

Bir de İmam Fahreddin er-Razi'nin : 

<<0, geceyi, gündiizü, güneşi ve Ay'ı yaratan Allah'tır. Büti.in bu gezegenler 
birer yörüngede yürüı:ler,C 48l ayet-i kerimesinin tefsirine bakalım. Razi 
(vf. 606/1210) burada eski müfcssirlerden yaptığı nakillerle feleklerin ci
sim değil de güneş, ay ve yıldızların yörüngeleri olduğu görüşünü haber 
vermekte ve dolayısiyle yeni astronomi alimlerinin zikxi geçen ayetlede 
istidlallerini te'yid etmektcdir.\49) 

10. N et i c e: 

Buraya kadar verilerı izahattan ve sunulan bilgilerden anlaşılacağı üze
re (bugün astronomi veya kozmoğrafya dediğimiz) hey'et ilmine ait «eski>• 
ve «yeni» telakkilerin ller ikisi ek yeryüzü ilc orada yer alan cisimleriu
gökyüzü ik orada bulunan yıldızların incelenmesi ve tarassud edilmesindeu 
ortaya çıkan deliilere bağlı kalmıştır. Tabiat ilimlerine ait olan bu gerçek
ler Allah Kelamının ta'llm ettiği dinin asli hükümlerinden olmamakla be 
raber Kur'aıH Keriınde ta'llmine pek ehemmiyet verilen alemin Yı:>ratıcı' 

sının varlığına, ilim ve hikmetinin üstün mertebesine, kudret ve azaıneti· 

nin nihayetsizliğine d.::lil teşkil ederler. Bu gerçekleri ifade •eden ayetler. 
muhatapların çoğunu teşkil eden avaının zahirde görebilecekleri şekli ve 
anlıyabilecekleri üslüp ve ifadeyi esas kabul etmiştir. 

imdi yeni hey'ct ilmi telakkisine göre «yedi gök», mevcud olan yıldız
ların yedi tabakasından işarettir. Burada reddedilen Batlamyum nazariye
sindeki «felekler telakkisi» dir, yoksa Kur'an-ı Kerim'de m-ezkür yedi sema 
değildir. Bu yedi semanın nefy ve inkar edilmemesi noktasında hey'et il
mirıin eski telakkisi ile yeni telakkisi arasmda bir fark yoktur. Şunu da 
söyliyelim ki gerek eski hey'et telakldsi. gerek yeni telakki gayr-ı müslim 
birer şahsa yani Batlamyus ile Kopernik'e ait görüş ve nazariyelerdir. Bi
naenaleyh eski telakkİnin kabfılü Y"c yenisinin de reddi için «eski» ve «ye· 
ni» vasıflardan başka hiç bir sebep mevcucl degildir. Şüphe yok ki zaman 
geçtikçe «yeni» tabii olarak «2Ski»yecek ve o da herkes tarafından kabüle 
mazhar olacaktır. İyi düşünecek olursak semaların dokuz olduğunu, ila
hi varlık gibi kadim yani varlığının başlangıcı olmayan, aynı zamanda yu
varlak ve birbiriyle bitişik halde bulunduğunu kabul eden eski hcy'et ilmi 

(47) Yasin: 38- 40. 

(48) d-Enbiya': 33. 

(49) Müellif Harpüti'nin Razi Tefsirine atfen makalesinin burasına aldığı üç satırlık 

ibare ile aynı tefsirin elimdeki matbu' nüshasının (İstanbul Amire baskısı, 1307 -
1308 h., c. 6, s. 149) metni arasında önemli aykırılıklar ıuevcuddur. Müellifin bu· 
na benzer diğer bir hatasına da yukanda işaret etmiştik. 
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telakkisinc nazaran, hadis yanı sunradan yaratılmış olan yıldızların yedi 
tabakasından ibaret bulunan semi\ların yedi aded olduğu, aynı zamanda 
hadis ve ftmi olduğu, mi'raea ve melekh:erin iskanına daha elverişli bulun
duğu ... · görüşünü benimseyen yeni astronomi telakldsi, Kur'an-ı Kerim' e 
ve İslam dinine daha yakın ve daha uygun düşmektedir. Binaenaleyh eski 
tel{1kkiyi değil, yeni hey' et ilmini kabul etmelidir. 

İnsanlıgm büüin ihtiyaçlarını karşılamayı tekeffül eden yüce İslam 
dini nin, 

«.Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle da'vet eb»C50l ayet-i kerimesi 
gereğince hikmet üzere müesses bulunduğu şüphesizdir. Bu sebeple de hik
met ilerledikçe yüce dinimizin ihtiva ettiği gerçekler ve sırlar da elbette 
günbegün ortaya çıkacaktır. / c /. ~ ,..-) .-- , 
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«Muhal>.kak ki Allah, şu İslam dinini kafir ve günahkar bir adaınm eliyle 
de kuvvetlendirir»coıı hadis-i şerifinin de ifade ettiği üzere müslüman olma
yanların tefekkür ve araştırmalarıyla ilerliy~n Ilikmetin bile Allah Kehhrıı 
Kur'an-ı Kerim'c ve dini hakikatiere hizmetçi ve onları açıklayıcı olma
sından garip tel~ıkki eelilecek hiç bir şey yoktur. Felsefe, astronomi, san'at 
Ye ilmin ilerlemesi ile il~ıhi kitcıp olan Kur'an-ı Kerim'de Kilinatın Yara
tıcısının varlığına ve nice kemal sıfatıanna delil olmak üzere zikrolunan 
kainat hazinesinin hakikat ve sırlan ortaya çıkacak, böylece felsefe, astro
nomi, ilim ve san'at Kit~'ıb-ı İltıh1nin bir kısmını teşkil ed·en «Kitab-ı Aleın»i 
şerh ve izah edecektir. O kiti\b-ı alem ki Şeyh Sa'di'nin (vf. 691/1219) de: 
«Aklını kullanabilen için yeşil ağaçlarm her bir yaprağı yüce Allalı'm ta
nınması için başlı başına bir kitap teşkil eder» beytiyle işaret ettiği üzere 
her sayfası, her parçası engin ve derin bir kitap mahiyetindedir. İşte bu 
suretle felsefe, astronomi, ilim ve san'at, Kitab-ı ili\hi olan Kur'ana haclim 
ve müfessir olur. 

Mesela eskiden «hikmet» içinele mütalaa eelilen neba.tat ilminin (bota
nik) ilerlemesi ile bitkilerde dişi ve erkek çiçekler yoluyla dölkşme oldugu, 
bu suretle de hububat ve meyvelerin meydana geldiği. .. -/;:, c' / ~ /ç /!,ı / ../ _.. ...,; _,. _...,."' ) 
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«0, ne kadar yüce ve münezzehtir ki gerek yerin çıkardığı her şeyden, ge
rek insanların kendi soylanndan ve gerek onların henüz bilmedikleri nice 
şeylerden bütün çifileri yaratmışlır»l52) ayet-i kerimesini yepyeni bir tefsir 
ve izaha kavuşturm.uştur. Yine hikmetten kimya ve analiz ilminin ilerle
mesi domuz eti ile şarap ve bütün alkollü içkil·crcle rnevcud maddi zararla
rın keşfedilmesi bu nesneleri haram kılan ayetleri daha vazıh bir şekilde 

---------·----
(50) en-Nahl : 125. 

(51) Buhôtri, c. 4, s. 34, Kitahu'l-Cilıfıd, 182. bab. (Anıire baskısı). 

(52) Yasin: 36. 



ASTRONOMİ VE DİN 

tefsir etmiştir. Astoronominin tc.ı.:-,kki kaydctmesi ise gök cisimleri hakkm
daki 

«Hepsi de birer yöı:üngede yüzer gibi seyür ederler,(53J ayet-i kerimesinin 
ve arz hakkındaki _... , / 

//\\//.,-/"' 

. -~6? :?'~:.10:-~ 
«Halbuki o dağlar bulut gibi kayıp giderler»<S4) mealindeki beyan-ı ilahinin 
daha iyi aniaşılmasına yardımcı olmuştur. 

* 
Eski hey'et ilminin meşhur escderinden Batlamyus'a ait «el-Macisti»yi 

tedris eden Ömer Eblıcri'ye, faldlıin biri, küçümseme eelası içinde «ne okut
tuğuım>> sorar. Eb beri' de aşagıclaki ayetleri olmyara k «İşte bu ayetleriıı 
tefsiri ile meşgul olu yorum ... " der. Bu söz hikm·et ve hey' etin Kur'i'm-ı 

Kcrim'i tefsir eden bir mahiyct taşıdığını aksettiren güzel bir örnektir!55l, 

«Onlar üstlerindeki göğe bakınadılar mı ki onu nasıl bir bina gibi yi.ik
selttik, yıldızlada nasıl donattık hem de hiç bir gediği olmaksızın. Yeri de 
görmediler mi Onu nasıl döşedik, ona nasıl sabit dağlar yerleştirdik? Biz 
o toprakta her sınıftan içe ferah verici nice çiftler bitirdik! Bütün bunlar 
bize dönecek Imilarm kalb gözünü açmak ve ibret vermek içindir»(56l. 

(53) Yasin : 40. 
(54) en-Nem!: 88. 
(55) Müellif, makalesinde bu 110\discyi Rcv.i Tel'siı-ine nisbet ediyor ye hatta ondan ccim

leler nakledlyorsa da dimdc nıen:ud R<lzi Tcfsiri nüshasında (İs1anbu1 Anüre bas~ 
kısı, 1307- 1308 h.) böyle lıir kaYda rasllıyamadım. 

(56) Kaaf 50 : 6- S. 
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