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THE LEGITIMACY CRISIS IN THE ‘SCIENTIFIC INTERPRETATION’ OF MIRACLE
The intention of this study is to emphasize that describing the extraordinary order in the universe as a miracle is in accord with the basic argument of the
Koran. Moreover, it claims that approaching the events, which the Koran reveals as
miracle, like ordinary events by degrading them to the level of intellectual and
scientific cognition brings with itself many scientific, philosophical, and epistemological problems.
Keywords: The fine-tuning, The object of faith, Science, Miracle

GR7
Genel olarak slam düYüncesinin temel disiplinlerinden slam felsefesi ve
kelamda mucizenin nasSl ele alSndS2S ve bu konudaki tartSYmalar konumuzun
dSYSnda kalmaktadSr.1 Mucizenin bilimsel açSklamasSnS yapanlarSn genel yaklaYSmSnS anlamak, yorumlamak ve de2erlendirebilmek için öncelikle Kur’an’S Kerim’de onun nasSl ele alSndS2SnS, etimolojik olarak bu kavramSn hangi anlam örgüsüne ve alanSna sahip oldu2unu açSklamak gerekli gözükmektedir. Görebildi2imiz
kadarSyla, Kur’an’da do2rudan do2ruya mucize sözcü2ü geçmemekte, bunun

* Dr., TeaY Sitesi No: 99 Kolay-Bafra/Samsun, Tel: 362-5481042, (e-mail: sahinefil52@hotmail.com)
1
slam filozoflarS, mucizeyi ola2anüstü durumlarS dile getiren bir fenomen olmaktan çok, onu bu
evrenin normal akSYS, düzeni içinde varolan ve bu Yekilde iYleyen bir olgu olarak görmektedirler. GeniY bilgi için bkz. bn RüYd, Tutars zl & n Tutars zl & , (Çev. Kemal IYSk-Mehmet Da2), 19 MaySs Üniv.
Yay., Samsun 1986, s. 284 vd. Oysa Gazali, neden-sonuç (nedensellik) arasSndaki iliYkinin zorunlu
de2il, mümkün oldu2unu savunmaktadSr. O, bunu yaparken, TanrS’nSn irade, kudret ve yaratScS niteliklerini koruma yanSnda, özellikle de mucizeyi rasyonel bir temele oturtarak açSklamayS hedeflemektedir. GeniY bilgi için bkz. Gazali, Filozoflar n Tutars zl & , (Çev. Bekir Sadak), Ahsen Yay., stanbul 2002, s. 181-192; AyrSca bkz. Gazali, 0tikatta Orta Yol, (Çev. Kemal IYSk), A. Ü. . F. Yay., Ankara
1971, s. 71-73.
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yerine burhan2, beyyine3 ve sultânu’l mübîn4 gibi sözcükler yanSnda daha çok ayet
sözcü2ü kullanSlmaktadSr. Örne2in, “ ‘(Muhammed) Rabbinden bize birer mucize
getirseydi ya’ dediler.”5 “E2er onlara bir mucize gelirse, buna kesinlikle inanacaklarSna dair bütün güçleriyle Allah’a yemin ederler. De ki: Mucizeler Allah’Sn katSndadSr.”6 “Haydi önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin dediler.”7
SaySlarSnS ço2altabilece2imiz bu ve benzeri ayetlerin orijinal metinlerinde geçen
ayet kavramS, mucize anlamSnda kullanSlmSYtSr.
Mucizenin mahiyetini anlamak için “ayet”in ne anlama geldi2ine biraz daha yakSndan bakmak kaçSnSlmaz gözükmektedir. Buna göre, genel olarak ayet ne
demektir ve Kur’an’da hangi anlamlarda kullanSlmaktadSr? Kur’an’Sn müstakil
cümlelerine ve kSyamet alametlerine ayet denildi2i8 gibi, insanS inanca götüren
‘iYaretlere’ de ayet denilmektedir.9 Daha da önemlisi, ayet, Allah’Sn varlS2Sna ve
peygamberlerin do2rulu2una iYaret eden bir delil ve bir mucizedir.10 Mucize,
arapça kökenli bir kelime olup “aceze” sülasi kökünden türetilmiY if’al babSnSn
ismi fâilidir.11 Sözlükte, “insanS aciz bSrakan, güçsüz kSlan, karYS konulmaz”12 anlamlarSna gelen mucizeyi, etimolojik olarak alSYSlmSYSn dSYSnda, insan aklSnS YaYkSnlSk ve acz içinde bSrakan ola2anüstü durumlarSn bir ifadesi ve iYareti olarak
anlamak yerinde olsa gerektir.13 Örne2in, Hz. Musa’nSn asasSyla denizin yarSlmasS,14 Hz. brahim’in ateYte yanmamasS,15 Ashab-S Kehf’in ma2ara serüveni,16 Hz.

2

Nisa, 4/147; Mü’minûn, 23/117. Burhan, beyyine ve sultânu’l mübîn gibi tabirlerin baYka kullanSmS
ve anlamlarS hakkSnda geniY bilgi için bkz. DurmuY Özbek, “Hârikulâde Olaylar”, Selçuk Üniv. 0lahiyat Fak. Dergisi, SayS: 7, Konya 1997, s. 178-179.
3
A’raf, 7/73; Hûd, 11/53, 63; Beyyine, 98/1, 4.
4
Duhân, 44/19; Zâriyât, 51/38.
5
Tâhâ, 20/133.
6
En’am, 6/109.
7
Enbiyâ, 21/5; AyrSca benzer ayetler için bkz. Bakara, 2/118; srâ, 17/59; Kamer, 54/2; Fussilet,
41/15.
8
En’am, 6/158.
9
Bkz. Mehmet AydSn, Din felsefesi, Selçuk YaySnlarS, Ankara 1992, s. 273.
10
Ayet veya mucize hakkSnda geniY bilgi için bkz. 0slam Ansiklopedisi, “Mucize” mad., M. E. B. Yay.,
stanbul 1978, VIII, s. 444-445. Bundan sonra bu kayna2a, kSsaca 0A olarak atSfta bulunulacaktSr.
Ayetin Kur’an’da Nübüvvetin do2rulu2unu ispat eden bir delil olarak kullanSlmasS ilk devir kelamcSlarS tarafSndan da sürdürülmüY, ancak sonraki dönemlerde onun yerine daha ziyade mucize terimi
kullanSlmSYtSr. Bkz. BâkSllânî, el-Beyân (nYr. Josef Maccarthy), Beyrut 1958, s. 31, 35.
11
Bkz. bn Manzûr, Lisânu’l-Arap, Bulak, I. baskS, MSsSr 1301/1883, c. VII, s. 236-237.
12
Bkz. A, VIII, s. 444.
13
Bkz. sra, 17/59; Araf, 7/73; Maide, 5/114; AyrSca bkz. Süleyman AteY, Gerçek Din Bu, c. II, 12;
AydSn, Din Felsefesi, s. 272 vd. Burada bir fikir vermesi açSsSndan bazS kelamcSlarSn mucizeyi nasSl
tanSmladSklarSna iliYkin bir örnek vermek yararlS olabilir. Örne2in, Gazaliye göre mucize, Allah’Sn,
Peygamberlik iddiasSnda bulunan bir kimsenin eliyle meydana getirdi2i insanS hayrette bSrakan ola2anüstü bir hadisedir. Bkz. Gazali, 0tikatta Orta Yol, s. 148; KrY. Ba2dâdî, Kitâbu Usûli’d-Din, stanbul
1928, s. 169.
14
&uara, 26/63; Bakara, 2/50.
15
Enbiya, 21/69.
16
Kehf, 18/9-22.
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sa’nSn babasSz olarak do2masS17 ve ölüleri diriltmesi,18 BelkSs’Sn tahtSnSn göz açSp
kapaySncaya kadar Hz. Süleyman’a götürülmesi19 gibi sSra dSYS olaylarSn her biri
birer ayet, di2er adSyla mucizedir.20 Burada açSkça görüldü2ü üzere, tabiat kanunlarSndan çok daha farklS, belki onlara ters düYen ve onlarSn üstünde mahiyete sahip
olan bir olaylar dizgesi söz konusu edilmektedir. Ancak insanS inanca götüren
beYeri düzlemdeki ‘iYaretler’ (âyât) de bu ba2lamda de2erlendirilebilir. DolaySsSyla
mucize, ilahi kudret tarafSndan gerçekleYtirilen ve ola2anüstü durumlarS gösteren,
hem do2rudan do2ruya bu evrendeki düzeni anlatan, hem de tabiat kanunlarSnS
aYan bir olgu olarak karYSmSzda durmaktadSr.

1. ‘HASSAS DÜZEN’ N METAF Z KSEL AÇILIMI OLARAK
MUC ZE
Mucize teriminin anlamlarSndan birisi, bu evrendeki fiziksel yasalarSn varlS2SnS ve özellikle oradaki düzeni anlatmak için kullanSlmSYtSr. Nitekim, Newton
ve Einstein’a göre, “âlemin bizatihi anlaYSlSrlS2S ‘mûcizevî’ bir karakterdedir. En
büyük mûcize, … âlemde bu derece yüksek bir nizamSn görülmesidir.”21 Acaba
mucizenin bu Yekilde algSlanmasS ve yorumlanmasS Kur’an’Sn ruhuna ve esprisine
uygun mudur? Bu, mucizenin özgül anlamSnS göz ardS ederek onu basite irca
etmek demek de2il midir? Ya da böyle bir sav, bir Kur’an terminolojisi olan mucizeyi (ayet) bilimsel bir terminoloji gibi görmek, bunlarS birbirine karSYtSrmak veya
indirgemek anlamSna gelmez mi?
Bu ve benzeri sorulara cevap vermeden önce, bunlara bir basamak ve bir
temel saySlabilecek ve mucizevî olarak telakki edilen bu evrendeki düzene daha
ziyade son on ySllar boyunca yapSlan bilimsel çalSYmalar sonucunda elde edilen
bulgular SYS2Snda ana çizgileriyle göz atmak gerekli gözükmektedir. Bilim adamlarS, son yirmi otuz ySl boyunca, evrende insan yaYamSna imkan verecek oldukça
kompleks ve hassas bazS özel artlarSn varoldu2unu keYfettiler.22 Do2anSn temel
kuvvetleri (çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zaySf ve güçlü çekirdek kuvvetleri), parçacSk kütleleri, evrenin geniYleme oranS ve baYka birçok Yey, evrende
Yuurlu ve canlS hayatS meydana getirmek için çok hassas bir biçimde ayarlanmSY
17

Meryem, 19/16-21.
Al-i mran, 3/49.
19
Neml, 27/38-44.
20
Mucizenin hadislerde nasSl ele alSndS2Sna, özellikle Hz. Peygamberin mucize gösterip göstermedi2ine iliYkin konulardaki tartSYmalar hakkSnda geniY bilgi için bkz. M. Hayri KSrbaYo2lu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitâbiyât, Ankara 2002, s. 341-345.
21
AydSn, Din Felsefesi, s. 272; Newton’a göre, “Evrensel düzen, TanrS’nSn kusursuz yaratSYSnSn dSYtan
görünen yansSmasSydS.” Einstein’a göre ise, “TanrS evrensel düzeni temsil etmektedir.” Bkz. Corey S.
Powell, Denklemdeki Tanr , (Çev. Nafiz Güder), Dharma Yay., stanbul 2004, s. 39, 53. AyrSca FransSz düYünür Roger Garaudy’nin de benzer düYüncelere sahip oldu2unu görmek için bkz. 0slam ve 0nsanl & n Gelece&i, (Çev. Cemal AydSn), PSnar Yay., stanbul 1990, s. 85.
22
William L. Craig, The Teological Argument and The Anthropic Principle, The Logic of Rational Theism
Exploratory Essays, (ed. W.L.Craig, Mc Leod Mark S), Edwin Mellen Press, Lewiston, 1990, s. 128,
vurgu bize ait.
18
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olmasS bir çok bilim adamSnS etkilemiYtir.23 Söz konusu özel Yartlar, modern bilimde “kozmik uyuYumlar” olarak da bilinmektedir. Bu uyuYumlar, evrenin baYlangSç YartlarSnSn seçiminin ve temel fiziksel sabitlerin de2erlerinin, insanSn yaYamSna izin vermek için son derece hassas dengede ayarlandS2SnS ifade etmektedir.24 Örne2in, e2er temel sabitler oldu2undan biraz daha farklS de2erlere sahip
olsaydS, baYta karbon olmak üzere bir çok element olmadS2S için biz de olmazdSk.25 “Büyük patlamadan bir saniye sonraki geniYleme hSzS, yalnSzca yüz bin milyarda bir oranSnda az olsaydS bile, evren daha bugünkü büyüklü2üne eriYmeden
çökmüY olurdu.”26 Bir hidrojen atomu yeryüzünde nasSlsa, uzak bir ySldSzda da
aynSdSr, aynS hacim, kütle ve iç elektrik yüklerine sahiptir. Elektromanyetik ve
çekim kuvvetlerinde çok küçük bir de2iYiklik olmasS halinde, baYta güneY olmak
üzere sabit ySldSzlarSn hemen hiçbiri oluYamazdS. Atom-altS yapSlardan nötron ile
proton arasSndaki kütle farkS, elektronun kütlesinin yaklaYSk iki katS olmasaydS,
bu durumda hiçbir kimyasal etkileYim olmayacaktS.27 Çekim kuvveti, iyi ayarlanmamSY olsaydS, ySldSzlar ve gezegenler oluYamaz, ySldSzlarSn çok uzun bir süre
yanmasS mümkün olmazdS. E2er nükleer zaySf kuvvet, bugün oldu2undan birazcSk güçlü olsaydS, bu durum büyük patlamanSn hidrojenin tamamSnS yakSp helyuma dönüYtürmesiyle sonuçlanSr; su ve sabit ySldSzlar oluYamazdS.28 Son çözümlemede, e2er kozmik uyuYumlarSn ve temel sabitlerin herhangi birinde çok küçük
bir de2iYiklik olsaydS, mevcut denge altüst olur, hayatSn varlS2S ve varlS2SnS sürdürmesi mümkün olmazdS.29 SaySsSnS ço2altabilece2imiz bu örnekler, kozmik
uyuYumlarSn, hem evrendeki ola2andSYS düzenin oluYmasSnda hem de bu düzenin
evrendeki canlSlarSn, özellikle de insanSn varolmasSnda ve varolduktan sonra yaYamSnS sürdürmesinde ne denli gerekli ve kaçSnSlmaz oldu2unu açSkça ortaya
koymaktadSr. Kozmik uyuYumlar, temel parametreler, evrenin baYlangSç koYullarSnSn seçimi ve fiziksel yasalar, bilim adamS ve düYünürleri bu evrenin ola2anüstü
hassas dengeye (kozmik düzen) veya düzene sahip oldu2u sonucuna götürmüYtür. Burada sözü edilen hassas denge, makro (bütün gezegen, ySldSz ve galaksilerde) ve mikro ölçeklerde (atomik yapSlarda, yani proton, nötron ve elektronlarda),
bir bakSma evrenin tamamSnda görülen ve gözlemlenen ola2anüstü düzeni dile
getiren bir ifadedir. DolaySsSyla hassas denge, sadece evrenin belli bir bölgesinde

23

John Leslie, "Creation Stories, Religious and Atheistic", International Journal for Philosophy of Religion,
vol. 34, No: 2, London, October, 1993, s. 67.
24
John Leslie, Universes, Routledge, London-New York, 1989, s. 27.
25
John .D. Barrow, Evrenin Kökeni, (Çev. Sinem Gül), VarlSk Yay., stanbul, 1996, s. 127.
26
Stephen W. Hawking, Zaman n K sa Tarihi, (Çev. S. Say, M. Uraz), Milliyet Yay., stanbul, 1991, s.
133.
27
Paul Davies, Tanr ve Yeni Fizik, (Çev. Murat Temelli), m Yay., stanbul, tarihsiz, s. 355-358.
28
Bu konuda baYka örnekler için bkz. Leslie, Universes, s. 3 vd.; AyrSca bkz. John Leslie, “III. Anthropic
Principle, World Ensemble, Design”, American Philosophical Quarterly, vol., 9, no. 2, April, 1982, s. 141
vd
29
Craig, a. g. m., s. 128; Leslie, “Creation Stories”, s. 67 vd.
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veya yerinde görülen düzeni dile getiren bir tabir olmanSn ötesinde bir anlam
örgüsüne ve geniYli2ine sahiptir. Bu düzen ile insanSn varolmasS ve varlS2SnS devam ettirmesi arasSnda kurulan sSkS iliYki, aynS zamanda bu evren ile insan arasSnda da çok sSkS bir iliYki oldu2unu, hatta evrenin ve evrendeki bütün oluYumlarSn sadece insan için düzenlendi2ini dile getiren bilimsel ve kozmolojik bir veri
olmasS çok daha dikkat çekici gözükmektedir. Bu, aynS zamanda üç büyük ilahi
dinin TanrS-evren-insan iliYkisi ba2lamSnda dile getirdi2i ilahi hedeflere dönük
iYlevsellik anlaySYS ile de büyük bir uyum ve paralellik göstermektedir. Daha do2rusu, evrenin ve evrendeki bütün oluYumlarSn sadece insana dönük olarak düzenlendi2ine iliYkin bilimsel verilerle teizmin asSrlardSr dile getirmekte oldu2u insanS
temel alan ve bu evrenin onun ahlaki hedeflerine uygun olarak yaratSldS2S ve düzenlendi2i gerçe2i ile ortak bir paydada buluYmasS, daha güçlü ve etkin bir biçimde insanSn bu evrendeki düzenden hareketle kendine inanca giden bir yol bulmasS
açSsSndan büyük önem taYSmaktadSr.
Günlük dilde mucize, fiziksel kanunlardan ya da düzenden ayr lmayS ifade
ederken30, yukarSda de2inildi2i gibi, bazS bilim adamS ve düYünürler onu bizzat bu
düzeni anlatmak ve açSklamak için kullanmSYtSr. Ancak konunun baYSnda tanSmS
verilen ve Kur’an’da ayet teriminin, ‘insanS inanca götüren iYaretler’ Yeklindeki
tanSmSna bakSldS2Snda, mucizenin fiziksel yasalarSn varlS2SnS ve evrendeki hassas
düzeni anlatmak için kullanSlmasS, Kur’an’Sn espirisine oldukça uygun gözükmektedir.31 Bilindi2i gibi, insanS inanca götüren saySsSz yollar vardSr; iYte bunlardan
birisi, belki de en önemlisi evrendeki ola2anüstü hassas düzen olsa gerektir. Buna
göre, söz konusu düzenden inanca giden yol da mucizenin temel iYlevi bakSmSndan son derece ciddiye alSnmasS gereken bir yol olarak gözükmektedir. Çünkü
orada insanS inanca götüren yolun dayanaklarS, iYaretleri, felsefî bir tabirle söyleyecek olursak a posteriori bir zemin oluYturmaktadSr. Burada söz konusu edilen
yola, di2er bir deyiYle, evrendeki düzene, Kur’an’Sn tabiriyle âfaktaki ayetler32
demek daha do2ru olsa gerektir. Bunu söylerken elbette herkesin evrenin düzenine bakarak, bilimsel ve kozmolojik verilerden hareketle iman etti2ini ya da iman
etmesi gerekti2ini söylemek istemiyoruz; vurgulamaya çalSYtS2SmSz Yey, evrendeki
hassas düzenin insanS inanca götürmede üstlendi2i rolün küçümsenemeyece2i,
böyle bir yolun oldu2u, bazS insanlarSn, belki buradan kendisine inanca götürebilecek bir yol açabilece2i, hatta açmasS gerekti2i ve özellikle de bunun mucize ile
olan muhtemel iliYkisidir.

30

Bkz. Alastair McKINNON, “Mucize”, (Çev. Mustafa Akçay), Sakarya Üniv. 0lahiyat Fak. Dergisi,
SayS: 6, Sakarya 2002, s. 209; AyrSca mucizenin tanSmS hakkSnda geniY bilgi için bkz. Özbek, a. g. m.,
s. 179 vd.
31
KrY. AydSn, Din Felsefesi, s. 272-273.
32
Bkz. Yunus, 10/31; Mülk, 67/3-4.
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Bu evren, “hassas düzenli bir sistemdir, onun farklS Yekilleri ve görünüYleri
aklî bir hesaplama ile belirlenebilir…bu düzen, bizim kavraySYSmSza açSktSr.”33
Evrendeki bu hassas düzen ve onun kavraySYSmSza açSk olmasS, bilimin de varoluYsal temelini oluYturmaktadSr. Biz ancak düzenli olan, anlaYSlabilen ve tekrar
eden olgularSn bilgisine ulaYabiliriz.34 Bu düzeni, ayrSntSlS bir biçimde inceleyen ve
sorgulayan bilim adamS, oradan hareketle inanca giden bir yol bulabilir. Evrendeki
düzen, bilgi düzeyi ne olursa olsun, Yu veya bu Yekilde herkese hitap etmektedir.
nsanlar, kendi kültürel ve birikimsel seviyelerine uygun olarak bu ayetleri okuyabilir ve oradan kendilerine göre inanca giden bir yol bulabilir ya da mevcut
inancSnS daha da pekiYtirebilir. Nitekim, Kur’an’da bu ba2lamda düYünülebilecek
ve dikkate alSnabilecek ayetlerden bazSlarS Yöyledir: “…Rahman’ n yaratmas nda bir
düzensizlik bulamas n. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Tekrar tekrar
çevir bak, gözün yorgun ve bitkin olarak umdu&unu bulamadan geri döner.”35 “Her i i,
düzenleyen kimdir?”36 Göklerdeki ve yerdeki YaYmaz düzen, her kesimden insanlar
tarafSndan çSplak gözle görülebilecek kadar açSk ve anlaYSlabilirdir. Sa2duyu sahibi
her insan için bu evren ve orada varolan ve sistematik bir düzen içinde akSp giden
pek çok Yey bir ayet ya da mucizedir. Bilimsel araYtSrmalarSn ve orada kullanSlan
araç ve gereçlerin geliYimiyle birlikte, sözü edilen düzen çok daha ayrSntSlS bir
biçimde incelenmiY, Kur’an’Sn tabiriyle “Rahman’Sn yaratmasSnda bir düzensizlik” olmadS2S daha yakSndan görülmüY, belki bundan sonra da görülmeye devam
edecektir.
Yte mucizevi karaktere sahip olan ve insanS büyüleyen evrendeki bu düzendir. DolaySsSyla “bilim adamS, üzerinde ayrSntSlS olarak durdu2u ‘parça’dan
gözlerini aySrSp kainatSn ‘bütünlü2ü’ üzerinde düYünmeye baYlaySnca, yani bir
çeYit ‘metafizik’ yapmaya koyulunca, iman konusu da bir fikrî problem olarak
karYSsSna çSkar.”37 Bu, ne bir temennî ne de muhtemel bir varsaySmdSr, sadece
gerçekleri dile getiren bir realitedir. Nitekim, buna Isaac Newton, Albert Einstein,
Freeman Dyson38, Paul Davies39, John Polkinghorne40 gibi bilim adamlarSnS örnek
gösterebiliriz. Onlar, bir bilim adamS veya fizikçi olarak evrendeki hassas düzeni
incelerken, aynS zamanda oradan hareketle metafizik yapmak durumunda kal-

33

W. R. Sorley, “Kozmolojik Delil”, (Çev. &ahin Efil), tabula rasa, YSl 3, SayS 9, Eylül-AralSk, Isparta
2003, s. 130, 133.
34
Bkz. AydSn, Din Felsefesi, s. 271.
35
Mülk, 67/3-4.
36
Yunus, 10/31.
37
AydSn, Din Felsefesi, s. 271.
38
Freeman Dyson, Disturbing the Universe, Harper&Row Puplishers, New York, 1979, s. 250, 252.
39
Paul Davies’Sn Tanr ve Yeni Fizik kitabS bir bütün olarak bir bilim adamSnSn evrendeki düzenden
hareketle nasSl metafizik yaptS2SnSn ve iman problemiyle karYS karYSya kaldS2SnSn örnekleriyle doludur.
40
O, bir fizikçi olmasSna ra2men, bir nevi metafizik yapmSY ve bir teolog gibi davranmSYtSr. Bkz. John
Polkinghorne, Bilimin Ötesi, (Çev.Ersan Devrim), Evrim Yay., stanbul, 2001, s. 124 vd.
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mSYlar ve egzistansiyel bir sorgulama sürecine girmiYlerdir. Nitekim, onlardan
birisinin dile getirdi2i Yu sözler -tartSYma götürmekle birlikte- bunu göstermektedir: “Garip görülebilir, ama bana göre bilim, TanrS’ya ulaYmada dinden daha kesin
bir yol sunar.”41 Ancak böyle bir yaklaYSm, bize mucizeyi bilimsel bir olgu gibi
görme ve ele alma hakkSnS vermeyece2i gibi bilimsel gerçekleri de dini bir hadise
veya kavram gibi görme hakkSnS vermez. Bilim, bu düzeni bilimsel bir olgu olarak
ele almakta ve oradan hareketle bu evrenin nasSl iYledi2ini ortaya koyan fiziksel
yasalarS tespit etmeye çalSYmakta; Kur’an da, evrendeki bu YaYSrtScS düzeni “ayet”
veya mucize olarak nitelendirmekte, bunu insanS inanca götüren bir iYaret ve yol
olarak kullanmaktadSr. DolaySsSyla inanan insan da (bu bir bilim adamS olabilece2i gibi sSradan bir insan da olabilir) bu düzeni metafiziksel bir sSçrama yapmak
için kullanabilmektedir. Dikkat edilecek olursa, burada hem din (Kur’an) hem de
bilim aynS Yey üzerinde durmakta (yani düzen); ancak, o Yeyi her ikisi de farklS
ba2lamda ele almakta ve birbirinden oldukça farklS bir amaç için kullanmaktadSr.
Nitekim, bir düYünürümüz haklS olarak “Bilimsel bir gözlemin konusu olan, bilimsel olgular ve iliYkileri, aynS zamanda kutsal, TanrSsal bir varlS2Sn eyleminin
ayetleri, iYaretleri, böyle bir varlS2Sn evren ve do2a üzerindeki ilgisine delalet eden
iYaretler olarak almak mümkün”dür demekte ve bunu “bu bakSY açSsSnSn bilimsel
bir bakSY açSsS olmadS2SnS önceden bilmek ve kabul etmek YartS”na ba2lamakta ve
“bunda hiçbir mahzur” görmemektedir.42 DolaySsSyla Kur’an, temelde ay, güneY,
ySldSzlar ve bu evrenin düzen ve ahenginden bahsetmeyi amaçlamamakta, aksine
bunlarS bir tür ayet ve iYaret kabul ederek, o söylemi baYka bir söyleme dönüYtürmeyi amaç edinmiY olmaktadSr.43 O halde, Kur’an, söz konusu hassas düzeni
salt amaçsal bir format içinde kullanSrken, bilim de meseleye salt bilimsel bir olgu
olarak bakmakta, dini/metafiziksel bir amaç gütmemektedir. DolaySsSyla ana
hatlarSyla açSklamaya çalSYtS2SmSz evrendeki hassas düzen için “mucize” nitelemesinin kullanSlmasS, hem onun tanSmSna uygun olmasS hem de Kur’an’Sn söz konusu düzeni ayet olarak telakki etmesi nedeniyle oldukça yerinde olsa gerektir.

2. MUC ZEN N PARADOKSAL YORUMU: ‘B L MSEL MUC ZE’
(!)
Mucizenin ola2anüstü durumlarS gösteren aYkSn boyutunu veya tabiat kanunlarSnS aYan yönünü basite irca etmenin, sSradanlaYtSrmanSn ve bilimsel yorumunu yapmanSn ne gibi sorunlarS beraberinde getirebilece2ini tespit edip sorgu-
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Davies, a. g. e., s. 13.
Ahmet Arslan, “De2iYim Sürecinde nanç-Bilim liYkisi”, 0slami Ara t rmalar, SayS: 1-2, Ankara 1998,
c. 11, s .23.
43
Mehmet S. AydSn, “De2iYim sürecinde; nanç-Bilim liYkisi”, 0slami Ara t rmalar, SayS: 1-2, Ankara,
1998, c.11, s. 8-9; Din dili ve bu konudaki tartSYmalar hakkSnda geniY bilgi için bkz. Turan Koç, Din
Dili, Rey YaySnlarS, Kayseri, 1995; AyrSca bkz. AydSn, Din Felsefesi, s. 112-131.
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lamak bilim ve din gibi birbirinden farklS iki disiplin adSna hayatî bir önem taYSmaktadSr.
BazS düYünürlere göre, Kur’an’S Kerim’de dile getirilen denizin yarSlmasS
olaySna44 Hz. Musa’nSn asasSnS denize vurdu2u anda dünyanSn yakSnSndan geçmekte olan bir gök cismi veya onun çekim gücü sebep olmuYtur.45 Hemen belirtelim ki, bilimsel olarak böyle bir olaySn olmasSna imkan yoktur; çünkü, “Evrensel
Gravitasyon Teorisi çerçevesi içinde bir gök cismi sularS tümüyle ancak belirli bir
yöne çekebilir ve asla sularS, ortasSnda bir yol kalacak Yekilde, ikiye aySramaz.”46
Temel dayanaklarSna bakSlacak olursa, bu tip yorumlar, din (Kur’an) ve bilimin
do2asSna aykSrS oldu2u gibi do2al da de2ildir, zorlama yorumlardSr.
Sebe Melikesi BelkSs’Sn tahtSnSn göz açSp kapaySncaya kadar Hz. Süleyman’a götürülmesi olayS,47 bazS Kur’an yorumcularS ve düYünürlerce SYSnlama
yoluyla açSklanmaya çalSYSlmSYtSr.48 AynS Yekilde yorumlanmaya ve açSklanmaya
çalSYSlan bir baYka mucize de Hz. sa’nSn babasSz olarak do2masSdSr. YazdS2S eserlerin bilimsel olup olmadS2S tartSYmasS bir yana, onlardan birisi, “Cebrail’in, Meryem’i SYSnlamasS yahut ona bilmedi2imiz bir etki yapmasS”nS “bilimsel mucize”
olarak anlamakta ve yorumlamaktadSr.49 Modern bilimde bu Yekilde iYleyen bir
fiziksel süreç yoktur; bu olsa olsa, bilim-kurgu romanlarSna veya filmlerine dayanan bir fantezidir.50 Bu ba2lamda, epistemolojik olarak bu tip konularda söz söyleyenler ve yazSp çizenler, öyle görünüyor ki, ne din ne de bilim hakkSnda yeterli
bilgi ve malumat sahibidirler. Çünkü hem bilimselli2i olmayan bir konu bilimsel
bir konu gibi algSlanmSY ve takdim edilmiY, hem de din ve metafizik ile hiç ilgisi
olmayan SYSnlama meselesi, dini veya teolojik bir mesele gibi açSklanmSYtSr. Daha
da kötüsü, ortada hiçbir gerçekli2i olmayan bir Yeyi (SYSnlama) kullanarak, mucize
gibi aYkSn bir meselenin açSklanmaya çalSYSlmasSdSr. Di2er taraftan, bilimsel gerçekli2i olmayan SYSnlama olaySnSn ‘bilimsel mucize’ olarak sunulmasS, özü itibariyle hem bilime hem de Kur’an’a aykSrSdSr. Mucizenin bilimseli, sosyali olmaz;
mucize, mucizedir. O, bütünüyle dini ba2lamda kullanSlan ve anlam kazanan bir
sözcüktür. Bilim ise, çok daha farklS bir alanS ifade eder. DolaySsSyla burada bilim
44

Bakara, 2/50.
Bkz. Ahmet Yüksel Özemre, Kur’an’ Kerim ve Tabiat 0limleri: Tenkidi Bir Yakla m, Furkan YaySnlarS,
stanbul, 1999, s. 81.
46
Özemre, a. g. e., s. 81; Newton’un genel çekim yasasS hakkSnda geniY bilgi için bkz. Ilya Prigogine
ve Isabelle Stengers, Kaostan Düzene (Çev. Senai Demirci), z Yay., stanbul 1996, s. 91-96.
47
Bkz. Neml, 27/38-44.
48
Özemre, a. g. e., s. 82.
49
Bkz.Haluk Nurbaki, Kur’an’ Kerim’den Ayetler ve 0lmî Gerçekler, TDV Yay., Ankara 1996, s. 335;
AynS Yekilde Ahmet Hulusi müstear ismini kullanan bir zat (söyledi2i sözlerin ve kaleme aldS2S eserlerin bilimselli2i tartSYSlabilir) kendince cinleri mikrodalga, melekleri de kuantum teorisine göre açSklama cihetine giderek iki önemli Kur’an teriminin sözde bilimsel ve mucizevi yorumunu yapmaya
çalSYarak indirgemecili2in bir baYka örne2ini sunmaktadSr. Bkz. Ahmet Hulusi, “Ça2daY slam Yorumcusu”, (Haz. Hulki Cevizo2lu), Ceviz Kabu&u, Remzi Kitabevi, stanbul 1997, s. 285, 302-303.
50
Özemre, a. g. e., s. 82.
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kavramSnSn mucize kavramSnS nitelemesi, kendi içinde çeliYkili ve tutarsSz bir
mahiyet arz etmektedir.
Hz. sa’nSn “babasSz do2uY mucizesini kavrayabilmek için, ça2SmSz insan
biyolojisini çok iyi anlama”mSz51 gerekti2i iddiasSnSn (!) bizi mantSksal olarak
götürdü2ü açmaz, mucizenin anlaYSlmasS ve açSklanmasSnSn ancak bilimsel bilgilere ba2lS olarak mümkün olabilece2idir. BaYka bir deyiYle, bu anlaySYa göre,
Kur’an’da dile getirilen mucizeler, vuku bulduklarS dönemde ya hiç anlaYSlmamSY
ya da çok az anlaYSlabilmiYtir, oysa bugün bunlar bilimsel geliYmeler SYS2Snda gayet kolay bir Yekilde kavranabilmektedir. (!) Bu durumda, bu olay, o günün insanS
için pek bir anlam ifade etmemekle birlikte, yeterli düzeyde biyoloji bilmek YartSyla bugünün insanS için çok Yey ifade etmektedir. Hz. sa baYta olmak üzere,
onun babasSz do2umuna Yahit olanlar, ne modern biyolojiden ne de fizik ve kozmolojiden haberleri vardS. KaldS ki, böyle bir hadisenin gerçekli2ini kavramak için
biyolojiye ya da baYka bir bilim dalSna gerek olmadS2SnS burada hatSrlatmak gereksiz bir çaba olur. DolaySsSyla ‘Hz. sa’nSn babasSz do2uY mucizesini anlamak
için modern biyoloji bilmek gerekir’ savS, mucizeyi tamamen iYlevsiz hale getirmekte ve Kur’an’Sn temel esprisine hiçbir Yekilde uymamaktadSr.
Mûcizenin bilimsel yorumcularSna göre, “Kur’an’Sn ayetleri, ilmi geliYmelerle açSklSk kazanmakta, ayetlerin hikmetleri ve Kur’an’Sn mûcizevi yönü daha
iyi anlaYSlmaktadSr.”52 Yine, ilmî Tefsirin53 en büyük temsilcisi olarak kabul edilen
&eyh Tantavî Cevherî, “Kafir olanlar görmüyorlar mS ki, göklerle yer bitiYik bir
halde iken, biz onlarS birbirinden aySrdSk” ayetine dayanarak özetle Yu yorumu
yapar: Kur’an, asSrlarca önce yer ve gö2ün bitiYik oldu2unu ve sonra bunlarSn
birbirinden ayrSldS2SnS söylemektedir. Bu durum, ancak modern bilimin geliYmesiyle açSklS2a kavuYabilmiYtir, bu bir mucizedir.54 Böyle bir yaklaYSm hem
Kur’an’Sn evrenselli2i ve özü ile hem de pratik olarak tarihî bilgilerle çeliYti2i için
kabul edilmesi mümkün de2ildir. Böyle bir karYSlaYtSrma yapmanSn do2ru olup
51

Nurbaki, a. g. e., s. 333.
Ahmet Yüksel Özemre, “Modernist AkSm çinde Kur’an tefsiri”, Bilgi ve Hikmet, sayS: 11, stanbul,
Yaz-1995, s. 140; Hüseyin Atay, “Modern lim ve Kur’an’S Kerim liYkisinde Metod”, 0zâfîyet Teorisi
ve Kur’an 0lkeleri: 0slam ve Ça&da Bilim, AydSn MatbaasS, Ankara, 1979, s. 14.
53
lmi Tefsir tabiri, Kur’an’Sn hem dini konularS ihtiva etti2ini hem de ondan bir çok bilimsel ve felsefî
görüYlerin çSkarSlabilece2ini, orada bütün ilimlerin oldu2unu savunan tefsir türünü ifade etmektedir.
Bkz. Emin el-Hûlî, Tefsir ve Tefsir’de Edebî Tefsir Metodu, (Çev. Mevlüt Güngör), 0slami Ara t rmalar,
Ankara, 1988, II, s. 6-7; Bu konudaki tartSYmalar hakkSnda özlü ve yararlS bilgiler için bkz. smail
Cerraho2lu, Tefsir Usûlü, Türkiye Diyanet VakfS YaySnlarS, Ankara 1989, s. 303-311;
54
Söz konusu ayet Enbiya suresinin 30. ayetidir. Benzer örnekler için bkz. Cerraho2lu, a. g. e., s. 306308. BazS Kur’an yorumcularSna göre, “GüneY, Ay bir hesaba ba2lSdSr.” (Rahman, 5) Ve “Gökyüzünü,
O, yükseklere kaldSrdS. Ve ölçüyü kurdu” (Rahman, 7) gibi ayetlerin hikmetleri, bugünkü bilimsel
geliYmeler do2rultusunda anlaYSlabilmektedir. Bkz. Emrullah Yüksel, “Evrenbilimine liYkin BazS
Kur’an Ö2retileri“, 0stanbul Üniv. 0lahiyat Fak. Dergisi, SayS: 2, stanbul 2000, s. 12. BaYka bazS Kur’an
yorumcularSna göre ise, metin içinde üzerinde durdu2umuz Mülk suresinin 3-4. ayetlerinin ancak
modern bilimsel geliYmeler do2rultusunda anlaYSlabilece2ini iddia etmektedir. Bkz. Atay, a. g. m., s.
17.
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olmadS2S tartSYmasS bir yana, baYta bu ayetlerin ilk muhatabS olan Hz. Peygamber
olmak üzere sahabîler, ne bir mütehassSs ne de bir bilim adamSydS. Bu durumda
bu ayetlerin onlar tarafSndan anlaYSlmadS2S nasSl iddia edilebilir?
Görelik kuramlarSnS ve onlarSn ihtiva etti2i bilimsel gerçekleri Kur’an’S Kerim, bize bundan ön dört asSr önce haber vermiYtir. Bir çok bilimsel gerçekleri
genel görelik kuramS açSklayamadS2S halde, Kur’an, onlarSn do2ru açSklamasSnS ve
yorumunu çok daha önce yapmSYtSr.55 Elbette ki, bilimsel bir teoriden bilim adSna
bile olsa, her Yeyin açSklamasSnS beklemek do2ru de2ildir. Bilindi2i gibi, genel görelik teorisi, gezegenler, ySldSzlar ve galaksiler gibi büyük ölçekli yapSlarS ve evrenin
geniYledi2ini gayet baYarSlS bir Yekilde açSklayabilirken,56 atom ve atom-altS dünya
ise, kuantum mekani2i tarafSndan oldukça baYarSlS bir biçimde açSklanabilmektedir.57 Bu anlaySYa göre, asSrlarca önce Kur’an’Sn haber verdi2i bazS bilimsel konularSn bugün gerçekleYmiY olmasS, oradaki bilgilerin deneysel ve gözlemsel olarak
do2rulanmasSna neden olmuY, böylece Kur’an’Sn mûcizevî bir kitap oldu2u açSk
bir biçimde ortaya çSkmSYtSr.(!) Bu yaklaYSmS benimseyenlerin göremedi2i ya da
görmek istemedi2i Yey, böyle bir anlaySYSn üstesinden gelinemeyen bir çok problemin ortaya çSkmasSna neden olmasSdSr. Her Yeyden önce, böyle bir görüYü kabul
etmek, Kur’an’a eksiklik izafe etmek demektir; bilimsel bilgiler, özü itibariyle ne
onun bilgisine bilgi katabilir ve ilahi bir kitap oldu2unu ortaya koyabilir, ne de
onun eksikli2ini gösterebilir. Yani bilimsel gerçeklerden hareket ederek Kur’an’Sn
ilahi bir kitap oldu2u veya oradaki mucizelerin do2rulu2u ortaya konamadS2S gibi
ilahi bir kitap olmadS2S da gösterilemez. Çünkü bilimin Kur’an’S do2rulama veya
yanlSYlaYma gibi bir misyonu yoktur; onun tek görevi, bu evrenin ve içindeki somut olgularSn hangi ilkelere göre iYledi2ini tespit etmekten ibarettir.58 Son tahlilde, bilimsel araYtSrmalar beYerî bir çabanSn ürünüdür.
Kur’an’da yer alan mucizelerin bilimsel yorumunu yapanlarSn temel tutumu ile mantSkçS pozitivistlerin din ve onun temel iddialarS karYSsSnda takSndSklarS
tutum arasSnda da büyük bir paralellik ve uyum göze çarpmaktadSr. BatS düYünce
tarihinde Viyana Çevresine ba2lS mantSkçS pozitivistlerin bilimi, kendi özgün
amacS dSYSnda kullanarak dinin veya dini önermelerin do2rulu2unu kanStlamak
için kullandSklarSnS ve sonuçta bunlarS anlamsSz gördüklerini biliyoruz. Orada
yapSlan en büyük yanlSY, dinin do2rulu2unu ortaya koymak için bilimsel kriterlerin uygulanmSY olmasSdSr. Bilimin kendi alanS dSYSnda kullanSlmasS, bazS bilim
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Yusuf Mürüvve, “ zâfîyet Teorisi ve Kur’an lkeleri”, 0slam ve Ça&da Bilim (Çev. Recep ÇalS), AydSn
MatbaasS, Ankara, 1979, s. 34 vd.
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GeniY bilgi için bkz. Albert Einstein, 0zafiyet Teorisi, (Çev. Gülen AktaY), Say Yay., stanbul 1998,
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Alastair I. Rae, Quantum physics: illusion or reality?, Cambridge University Press, Cambridge and
New York, 1986, s. 48-63. AyrSca bkz. Max Planck, Modern Do&a Anlay ve Kuantum Teorisine Giri ,
(Çev. YSlmaz Öner), Spartaküs Yay., stanbul, 1996, s. 146-160.
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adamS ve düYünürleri, din, ahlak, estetik ve sanat gibi disiplinlerin yok saySlmasS
gibi son derece yanlSY ve sSkSntSlS bir sonuca götürmüYtür.59 Dikkat edilecek olursa,
hem mantSkçS pozitivist bilim adamalarSnSn hem de mucizelerin bilimsel yorumunu yaptS2SnS iddia edenlerin dinin bazS temel iddialarSnS do2rulamak için aynS
yöntemleri kullandSklarSnS görmekteyiz. Yani her iki kesimin mensuplarS da bilimi veya bilimsel kriterleri, dinin temel iddialarSnS do2rulamak ve açSklamak için
kullanmakta ve bilimi bir anlamda dinin üstünde bir otorite olarak görmektedir.
Nitekim, bu anlaySYS ön plana çSkaranlara göre, modern bilim, Kur’an’Sn Allah
kelamS oldu2unu kanStlamaktadSr. Bu ise baYlS baYSna bir mucizedir.60 (!) Bu savSn
bizi götürece2i açmaz, yer yüzündeki bütün insanlarSn Kur’an’Sn do2rulu2una ve
hak söz oldu2una inanmalarS gerekti2idir. Burada bir tercihten ya da iradeden
de2il de bir zorunluluktan bahsedildi2ine göre, iman olgusu nasSl açSklanacaktSr?
Ya da bu durumda, insanSn Kur’an’a ya da mucizelere özgür iradesine dayanarak
iman etmesini 61 nasSl açSklayaca2Sz? Kur’an’Sn ilahi bir kitap oluYunun ve mucizenin do2rulu2unun temel dayana2S, nasSl oluyor da daima de2iYmeye ve geliYmeye açSk olan beYerî bir çaba (bilim) olabiliyor? Burada bir çok soru ve sorunun
olmasSna karYSn, gerekli, yeterli ve tutarlS cevaplar yoktur; öyle görünüyor ki,
meseleye mucizenin bilimsel açSklamasSnS yaptS2SnS iddia eden bu anlaySY çerçevesinde kalSndS2S sürece olmasS da mümkün de2ildir.
Mucizenin bilimsel yorumcularSnSn bir baYka açmazS da bilimi ve bilimsel
geliYmeleri nihâî gerçekler gibi görme e2ilimine sahip olmalarSdSr. Bu nedenle,”...ça2Sn bilimlerinin izâfî kalmaya mahkum sonuçlarSnS nihâî sonuçlarmSY gibi
Kur’an tefsirlerine dayanak kSlmak ... isabetli, temkinli ve de objektif bir tutum
de2ildir.”62 Bilimsel geliYmelerin ne kadar hSzlS geliYti2ini ve de2iYti2ini burada
hatSrlatmayS bile gerekli görmüyoruz. Çünkü bu geliYmelerin pratik bir sonucu
olan teknoloji, günlük hayatSmSzSn o denli içine girmiY ki, artSk sSradan insanlarSn
bile bu gerçe2i rahatlSkla fark edebildi2ini söyleyebiliriz. Ancak dinde ( slam) de
de2iYen Yeyler vardSr, de2iYmeyen Yeyler vardSr. Örne2in, Allah, Ahiret ve Nübüvvet gibi hususlar asla de2iYmez. Dindeki de2iYmeler daha çok onun temel önermeleri hakkSndaki yorumlardSr; de2iYen dinin bizatihi özü de2il, yorumudur. slam
düYünce tarihinde ortaya çSkmSY olan çok saySda Kelam, Tefsir, Tasavvuf ve slam
felsefesi ekollerini buna örnek gösterebiliriz. Ancak bilimsel de2iYmelerle dindeki
de2iYmeleri aynS Yekilde algSlamak ve yorumlamak oldukça yanlSYtSr. Çünkü bilim
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hem özü itibariyle hem de bu öz etrafSnda geliYtirilen yorum ve açSklamalar itibariyle de2iYmekte ve geliYmektedir. DolaySsSyla bilim bir bütün olarak de2iYmeye
ve geliYmeye açSk bir mahiyette olmasSna ra2men, özü itibariyle dinde böyle bir
de2iYme söz konusu de2ildir. O halde, bilimi ve bilimsel ilkeleri nihâî gerçekler
gibi görmenin do2ru olmadS2SnSn en büyük göstergesi, bilimin bilim tarihindeki
seyrinin sürekli de2iYti2ine ve geliYti2ine, özellikle de 20. yüzySldaki dönüYümlere
tanSk olmamSzdSr.63 Öyle görünüyor ki, mucizenin açSklamasSnS ve yorumunu
bilime yaptSrmanSn veya dayandSrmanSn temelinde yatan etkenlerden birisi, bilimi ve bilimsel ilkeleri nihâî gerçekler gibi görme e2ilimi olsa gerektir.
Bu durumda, bu tip olaylarSn, bugünkü bilimsel bilgi ve bulgular çerçevesinde izah edilemeyece2ini söylemek din ve bilim hakkSnda belli düzeyde bilgi
sahibi olan bir insan için gereksiz olur. E2er biz mucizeleri, sSradan olaylar64 veya
bilimsel olgular gibi algSlar ve bu Yekilde açSklamaya kalkSYSrsak, o zaman onlarS
sSradan olaylar durumuna düYürmüY, metafiziksel boyutunun ve özgün anlamSnSn dSYSnda kullanmSY oluruz. Burada hemen bir soru akla gelmektedir: Acaba
genel olarak dinî bir terminolojiyi (mucize) bilimsel bir terminoloji gibi görme
hakkSmSz var mSdSr? Böyle bir çaba makul ve meYru bir yaklaYSm olarak görülebilir mi? Hemen belirtelim ki, mûcize kavramS her Yeyden önce bilimsel bir kavram
de2il, dini (Kur’anî) bir kavramdSr. Bu yüzden, o, kendi ba2lamS içinde makul ve
meYru bir anlam kazanSrken, bu çerçevenin dSYSnda kullanSldS2Snda ise özgül anlamSnS büsbütün kaybetmektedir. BaYka bir deyiYle, mûcize bilimsel olgular gibi
algSlanmaya ve açSklanmaya çalSYSldS2Snda, iman objesi olmaktan çSkSp, bilgi objesine dönüYür. man objesi derken, insanSn kendi özgür iradesi ile kabul etmesi
gereken Allah’Sn varlS2S-birli2i, vahyin imkanS ve Nübüvvet gibi temel dini hükümler kastedilirken; bilgi objesi ile ise, daha çok tecrübe ve deney yoluyla ya da
bilimsel olarak do2rulu2u kanStlanmSY olgular kastedilmektedir. DolaySsSyla belki
burada “inanma”dan de2il de “bilgi”den veya “bilme”den söz etmek daha do2ru
olsa gerektir. Hal böyle olunca, herkesin mûcizenin varlS2SnS kabul etmekten baYka seçene2i olmaz. Bu durumda da mûcizeden ve onun gayba iman konusunda
oynadS2S temel rolden bahsedilemez. Böylece, iman objesini, bilgi objesi gibi gö-
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ren bir yaklaYSm, gabya imanS zedeler.65 KaldS ki, bu zamana kadar hiçbir
mûcizenin varlS2S bilimsel olarak ortaya konamamSY ve do2rulanamamSYtSr, zaten
böyle bir Yeyin olmasSna da imkan yoktur.
BazS Kur’an yorumcularSna göre, “Kur’an’S Kerim’de öyle ayetler vardSr ki,
eski alim ve tefsircilerin gösterdikleri bütün gayretlere ra2men, ayeti kerimeler
inandSrScS bir açSklS2a kavuYturulamadS. Ama bugünkü modern bilimler yardSmSyla bu ayetler daha iyi anlaYSlmaktadSr.”66 YukarSda da de2inildi2i üzere, bunlardan
bir kSsmS, kendine do2rudan do2ruya mucizeleri konu edinen ayetlerdir. Dinbilim veya mucize-bilim iliYkisi açSsSndan düYünüldü2ünde bu savSn, kendi içinde
çok önemli bir paradoksu barSndSrdS2S ilk planda göze çarpmaktadSr. Bunlardan
birisine göre bazS ayetlerin veya mucizelerin açSk ve doyurucu bir tarzda anlaYSlmasS ve yorumlanmasS bilimsel geliYmelere ba2lanmSYtSr. E2er bilimsel geliYmeler
belli bir durgunluk dönemi geçirmiY olsa ya da ulaYmasS gereken son noktaya
ulaYmSY olsa, öyle anlaYSlSyor ki, bazS ayetler (mucizeler) belli bir dönem içinde ya
da hiçbir zaman ikna edeci bir açSklamaya kavuYamayacaktSr. Di2eri ve daha da
önemlisi, Hz. Muhammed’in sözü edilen ve anlaYSlmasS zor olan ayetlerin açSk,
anlaYSlabilir ve ikna edici açSklamasSnS yapamamSY oldu2udur. Çünkü Peygamber
zamanSnda modern bilim olmadS2Sna ve onun buna iliYkin bir Yey bilmedi2ine
göre, o, bu ayetleri nasSl açSklayabilecekti? Kur’an’S do2rudan do2ruya vahyin
kendisine tebli2 edildi2i bir Peygamber iyi bilmeyecekti de kim bilecekti?
Bir baYka sSkSntS da Yu Yekilde karYSmSza çSkmaktadSr: “Kur’an’S kainat kanunlarSna zSt düYecek Yekilde anlamaya çalSYmak, Kur’an’Sn amacSna aykSrS olur.
Mûcizeleri de bu esasa göre anlamak do2ru olur.”67 Bu anlaySYa göre, Kur’an’da
takdim edilen bütün mûcizeler, evrendeki bilimsel yasalara göre iYledi2inden dolayS onlarS bu yasalara uygun olarak açSklamak ve yorumlamak gerekir.(!) Mucizelerin evrendeki yasalara göre anlaYSlmasS ve yorumlanmasS, mucizenin fiziksel
yasalarS aYan bir boyuta sahip olmasS nedeniyle hem onun genel tanSmSna hem de
bilime dolaySsSyla bilimsel yasalara da ters düYmektedir. Bu tür sSkSntSlS anlaySYlarSn temelinde biraz da BatSda meydana gelen düYünsel ve bilimsel geliYmeler karYSsSnda duyulan eziklik ve aYa2SlSk kompleksi yatSyor olsa gerektir. Burada mucize
(ayet) gibi önemli bir Kur’an terimin olabildi2ince basite irca edilmesinin ve aklileYtirilmesinin ne kadar gereksiz ve boY bir u2raY oldu2u, bunun inanan insanS bir
yere götürmeyece2i ortadadSr.
Kur’an’S bilimsel bir kitap gibi görme zaafS da din-bilim iliYkisi ba2lamSnda
ya da mucize konusunda birçok sorunun yaYanmasSna neden olmaktadSr. Nitekim, bu anlaySYS savunanlara göre, “Kur’an okunup üzerinde düYünüldü2ünde;
O’nda birçok ilmî gerçeklerin, birçok tabiat kanunlarSnSn formül halinde sunul65
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du2u; asla müspet bilimin verileriyle çeliYkili olmadS2S görülecek, mucize oluYu
daha iyi anlaYSlacaktSr.”68 Burada Kur’an’Sn mucize oluYu, onun bilimsel gerçeklerle uyumlu olmasSna ba2lanmSYtSr; aslSnda bu iktibasta bize anlatSlmak istenen
Yey, Kur’an’Sn mucize oluYu olmasSna ra2men, burada öncelenen Yeyin bilim olmasS paradoksal bir durumun ortaya çSkmasSna neden olmaktadSr. YukarSdaki
örnekte görüldü2ü gibi, paradoksun temel nedeni, iyice düYünüp taYSnmadan, din
ve bilim hakkSnda yeterli bilgi ve malumat sahibi olmadan dile getirilen basma
kalSp sözler ve yazSlSp çizilenlerdir. Bir baYka paradoks da din (Kur’an)-bilim gibi
konularS ele alan çalSYmalarda sürekli ‘Kur’an, bir bilim ve felsefe kitabS de2ildir’69
söyleminin tekrarlanmasSna ve vurgulanmasSna ra2men, orada pek çok bilimsel
gerçeklerin oldu2unu dile getirerek yaYanmaktadSr.
Mucizelerin bilimsel açSlSmSnS yapmaya çalSYan savSn bizi götürdü2ü bir
baYka önemli sorun da, din-bilim (mucize-bilim) çatSYmasSdSr. Bilindi2i gibi, slam
dünyasSnda ciddi bir din-bilim kavgasS yaYanmamasSna ra2men, HSristiyan BatS’da bu çatSYmalarSn özellikle mucizeler konusunda ön plana çSktS2S görülmektedir. HSristiyanlSk, Hz. sa’nSn Yahsiyeti etrafSnda oluYturulmuY bir din oldu2u için
Kilise’ye göre, onun ulûhiyetini kabul etmeyen bir kimse kesinlikle HSristiyan
olamaz.70 Bu noktada gerilime neden olan Yey, Hz. sa’nSn do2umu, çarmSha gerilmesi, tekrar dirilmesi ve semaya yükselmesi gibi pek çok hadisenin HSristiyanlSkta mucize olarak kabul edilmesidir.71 Burada bu konuya de2inmemizin temel
nedeni, yukarSdaki örneklerde de açSkça görüldü2ü gibi, Kur’an’daki mucizeleri
yorumlarken ve bu konuda yazSp çizerken, din-bilim/mucize-bilim iliYkisi noktasSnda bir gerilimin ortaya çSkmasSna zemin hazSrlayanlarS, benzer hatalardan
kaçSnmalarS konusunda uyarmak, bu ve buna benzer konularda olabildi2ince
dikkatli ve duyarlS olmaya ça2SrmaktSr. Genel olarak, gerçekte böyle bir Yeyin
varlS2Sndan söz edilmemekle birlikte, yine de bu konuda bir sSkSntS olursa, bunun
temel nedeni, Kur’an’da yer alan mucizeler de2il, aksine bunlarS buraya kadar
tespit etmeye çalSYtS2SmSz nedenlerden dolayS açSklamaya çalSYan yorumculardSr.
Mucizenin bilimsel açSklama ve yorumu yapSlSrken ortaya çSkan durumu
Yu örnekle çok daha açSk ve anlaYSlabilir hale getirmek mümkündür. “Öyle bir
oyun düYünün ki, orada taraflar satranç tahtasS ve satranç taYlarS ile dama oynamakta olsun, ve kendilerine, ‘ne oynuyorsunuz’ diye soruldu2unda: ‘Satranç oynuyoruz’ desinler!... Satranç taYlarS ile dama oynayabilirsiniz, ancak ‘Yah’ artSk
Yah olmaktan çSkmSY, ve taYlarSn önemlilik sSrasS tamamen de2er de2iYtirmiYtir.
Dama taYlarS ile satranç oynayabilirsiniz, ancak o zaman Yah ve fili birbiriyle ka68
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rSYtSrmak ne kadar kolaydSr!”72 Mucizenin bilimsel oldu2u iddia edilen sunumu da
tSpkS böyle bir satranç oyununda Yah ile filin yer de2iYtirmesi ve birbirine karSYtSrSlmasSna benzemektedir. Çünkü orada da mucize (ayet) ve bilim kendi özgül
alanlarSnSn dSYSnda ve kendi ba2lamlarSndan koparSlarak kullanSlmSY, neyin mucize, neyin bilim oldu2u belirsizleYmiY ve birbirine karSYtSrSlmSYtSr. Bu noktada,
genel olarak, din ve bilimin, konu, amaç ve metodoloji bakSmSndan birbirinden
farklS iki alan oldu2unun hatSrlatSlmasS yararlS, hatta zorunlu gözükmektedir.
Mucizenin bu evrendeki fiziksel yasalarS ve düzeni anlatmak için kullanSlan tanSmS ile evrendeki yasalarS aYan bir olgu olarak anlaYSlmasS bizi paradoksal
bir durumla karYS karYSya getirmez mi? Günlük yaYamda meydana gelen sSra dSYS
hadiseler, ister istemez insanS onlarSn fiziksel bir süreç içinde mi yoksa bu süreci
de aYan daha farklS bir boyutta mS vuku bulup bulmadSklarSnS düYündürmektedir.
Bu da bizi bu tip olaylarSn do2al olarak bilim ve mucize ile bir iliYkisinin olup
olmadS2S sorunsalSna götürmektedir. SözgeliYi, bir uçak kazasSnda 200 kiYiden bir
kiYinin sa2 olarak kurtulmasS bazSlarSna göre bir mucize73, bazSlarSna göre ise, bir
YanstSr. Daha do2rusu, böyle bir olayS bazS insanlar TanrS’nSn yapSp etmesine
ba2larken, bazSlarS da bunu Yansa ya da rastlantSya ba2lamaktadSr. kinci yaklaYSm, olayS, pozitivist ve naturalist bir zeminde ele almaktadSr; bu yaklaYSmla,
mucizelerin bilimsel izahSnS yapmaya çalSYan ve metafizik olgularS fizikî olgulara
indirgeyenlerin temel tutumu arasSnda çok ciddi bir farklSlSk yok gibidir. Çünkü
her iki yaklaYSm da “sSra dSYS” ya da “ola2anüstü” olaylarS, “ola2an” bir düzlemde
ele almaya çalSYmaktadSr. Peki bu tip olaylar, gerçekten bir mucize midir? Orada
bir kiYiyi kurtarmak için TanrS fiziksel yasalarS ihlal mi etmektedir? Yahut bu tip
olaylarS gerçekleYtirmekle TanrS neyi amaçlamaktadSr?
Fizikçi ve teolog olan Paul Davies’e göre, “SSra dSYS olaylarSn bu ‘koruyucu
melek’ yorumu, do2al yasalarSn açSkça ihlâlinden tamamen farklS bir kategoriye
aittir. Hiç kimse bir uçak kazasSndan kurtulmanSn fizi2in yasalarSnSn ertelenmesine yol açtS2SnS iddia edemez.”74 Ancak denizin ikiye yarSlmasS, Hz. brahim’in
ateYte yanmamasS ve Hz. sa’nSn ölüleri diriltmesi gibi ola2an dSYS hadiseler, fiziksel süreçlere uymayan ve onlarSn dSYSnda vuku bulan fizik ötesi olaylar olarak,
uçak kazasSndan çok daha farklS bir kategoriyi göstermektedir. Mucizede olup
bitenler Yeyler, fiziksel yasalarSn üstünde meydana gelirken, bu tip olaylarda ise,
durum daha farklS bir platformda, bir bakSma evrensel yasalar ya da fiziksel bir
süreç çerçevesinde cereyan etmektedir. AyrSca herhangi bir mucize sürekli yinelenmez, oysa bu zamana kadar yukarSdaki örnekte oldu2u gibi pek çok uçak kazasS meydana gelmiYtir ve bu durum, bundan sonra da devam edecektir. Bu tip hadiseler, bizi bir yönüyle de kaza ve kader konusuna götürmektedir, ancak burada
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bu mesele konumuzun dSYSnda kalmaktadSr. Daha önce de vurgulandS2S gibi, mucize kavramS Kur’an’da hem ola2an dSYS hadiselerin hem de evrendeki hassas düzenin ve ondan hareketle ortaya konan fiziksel yasalarSn varlS2SnS anlattS2Sna
göre, hem mucize hem de bilim iki farklS alanS ifade etti2i, bilimsel bir olgu gibi
görülmedi2i, indirgemeci bir tutum takSnSlmadS2S sürece, onun ola2an ve ola2anüstü anlamlarS arasSnda herhangi bir çeliYki yaYanmaz. DolaySsSyla mucize, bu
evrendeki düzeni dile getiren ve onu aYan bir mahiyete sahip olmakla birlikte, o,
teolojik ya da metafiziksel bir amaçsallSk gütmektedir. Yoksa o, bize bilimsel bir
bilgi vermek gibi kendi amacSna ve özüne ters bir iYlevselli2i ön planda tutmak
durumunda de2ildir.
Buraya kadar üzerinde durdu2umuz ve eleYtiri konusu etti2imiz mucizenin
bilimsel yorumunu yaptS2SnS ileri sürenlerin savlarSnSn karYS karYSya kaldSklarS
temel sorunlarS Yu Yekilde özetlemek mümkündür:
I-Linguistik problemler: Nübüvvetle birlikte anlam kazanan ve bir Kur’an
terimi olan ayet/mucize, bilimsel terimlerle birbirine karSYtSrSlmSY ve sahip oldu2u
özgül anlamSndan soyutlanarak basite indirgenmiYtir.
II-Bilimsel ve dini problemler: Mucizenin asSl amacSnSn, bilimsel fenomenleri açSklamak ve bunlardan genel ilkeler çSkarmak olmadS2S, aksine ilahi hedefleri
gözetmek oldu2u göz ardS edilerek, mucize ve bilim konu, amaç ve yöntem bakSmSndan birbirine karSYtSrSlmSYtSr. BaYka bir deyiYle, mucize veya baYka bir konu
ele alSnSrken, din ve bilimin, sSnSrS ve alanS, göz ardS edilerek geliYi güzel açSklama
ve yorumlar yapSlmSYtSr.
III-Epistemolojik problemler: Mucize ve bilim hakkSnda gerekli ve yeterli
bilgi ve donanSmdan yoksun olmanSn yanSnda, söz konusu hususlarda yanlSY ve
eksik bilgi sahibi olmaktSr.
IV-MantSksal problemler: MantSksal düYünme süreci do2rultusunda düYünüldü2ünde, genellikle mucize ve bilim hakkSnda kullanSlan önermesel ifadelerin,
bSrakSn sa2duyulu bir insanS, iddia sahiplerinin öngördü2ü hedeflere götürmesini;
tam tersine bir çSkarSmsal sonuca iletmektedir. Burada hedeflenenden çok daha
farklS, hatta onlara ters bir mantSksal çSkarSm söz konusudur.
Mucizenin “bilimsel açSklama”sS savS ba2lamSnda ortaya çSkan bu sorunlarSn, genelde, ayrS ve ba2SmsSz sorunlar olarak de2il de, daha çok birbirine ba2lS,
iliYkili ve iç içe geçmiY sorunlar olarak ortaya çSktS2S görülmektedir. DolaySsSyla bu
savSn, neden oldu2u bir problem, baYka problem(ler)i de beraberinde getirebilmektedir.

SONUÇ
Sonuç olarak, mucizenin, evrendeki makro ve mikro ölçeklerdeki düzenin
ve buna dayalS fiziksel yasalarSn varlS2SnSn bir ifadesi olarak takdim edilmesi, mucizenin/ayetin özgün anlamSna ve Kur’an’Sn ruhuna oldukça uygundur. Çünkü
Kur’an’a göre, “insanSn görerek, hakkSnda teemmül ve tefekkürde bulunarak ima-
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na gitmesini sa2layan, âlemdeki bu ‘âyetler’ dir. nsan tabiattaki nizama (her Yeyin düzen içinde olup gitti2ine) bakarak yolunu açmaya çalSYmalSdSr. Söz konusu
düzene ters düYen olaylarSn Allah tarafSndan ortaya konmasSnS bekleyerek de2il.”75 KaldS ki, artSk bundan sonra Kur’an’da dile getirildi2i Yekliyle herhangi bir
mucize gerçekleYmeyece2ine göre76 insanSn inanca giden bir yol bulmak için böyle
bir beklenti içine girmesi anlamsSz bir çaba olur. Bundan sonra onun yolunu aydSnlatacak olan tek Yey, Kur’an’S Kerim ve onun iYaret etti2i evren (deki düzen) ve
içindeki ayetlerdir.
Bu evrendeki düzenin mucize olarak nitelendirilmesi herhangi bir soruna
neden olmazken; Kur’an’da örnekleri sunulan ve ola2anüstü olarak nitelendirilen
hadiselerin ya da mucizenin tabiat kanunlarSnS aYan boyutunun aklîleYtirilmesi,
sSradan ve indirgemeci bir yaklaYSmla açSklanmasS ve yorumlanmasS, (nasSl olacaksa) bilimsel yorumunun yapSlmaya çalSYSlmasS, üstesinden gelinemeyecek bir
çok dini, felsefi, mantSksal, bilimsel ve epistemolojik problemlerin çSkmasSna neden olabilmektedir. Bu yüzden, böyle bir yaklaYSm, ne din ne de bilim adSna, hiçbir Yekilde kabul edilemez ve savunulamaz. Son çözümlemede, Kur’an’Sn ilahi bir
kitap oldu2unun ve mûcizelerin do2rulu2unun göstergesi, orada varoldu2u iddia
edilen bilimsel gerçekler de2ildir; aksine onun bizzat Allah tarafSndan gönderilmiY
bir kitap olmasS, bunun için yeterli bir sebeptir. KaldS ki, “mûcize hemen hemen
hiçbir kavmi do2ru yola getirmemiYtir. Mûcizeden sonra daima felaket gelmiY ve
insanlar helak olmuYtur. nsan önce mûcize istiyor, sonra da mûcize bir bakSma
istediklerini ortaya koymasSna ra2men iman etmiyor. O halde, iman ayr eydir;
bilimsel hakikatlerin bilâ kayd-u art ortaya konmas ayr eydir.”77
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