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nşr. :   Neşreden 

ö.:   Ölümü, ölüm tarihi 

s. :   Sayfa 

sad. :   Sadeleştiren 

sy. :   Sayı 

thk. :   Tahkik 

trc. :  Tercüme, tercüme eden 

trs. :   Tarihsiz 

v.dğr. :  Ve diğerleri 

vb. :   Ve benzeri 

vd.:   Ve devamı 

vr. :   Varak 

vs. :   Vesâire 

y.y.:   Yayın yeri yok 

yay. :   Yayınları 



 

 

ÖNSÖZ 

Yüce Allah, Kur’an’ı okunup anlaşılması, yaşanması ve hayata rehber edinilmesi 

için göndermiştir. İndirildiği günden itibaren de bu amacın gerçekleştirilmesi maksadıyla 

onun üzerinde çok yoğun ve hassas biçimde çalışılmış ve hâlâ da çalışılmaktadır. Bu 

çalışmalar, insanlık ve Kur’an var olduğu sürece de devam edecektir.  

 İlk dönem Müslümanları, kendi şartları ve imkânları ile onu anlamaya ve 

yaşamaya çalışmışlardır. Bu anlamda sahabîlerin çok ciddi bir problemle karşılaştıklarını 

söyleyemeyiz. Çünkü onlar Kur’an’da anlayamadıkları bir metin/kavram ile 

karşılaştıkları zaman bunu Hz. Peygambere sorarak cevaplarını alıyorlardı. Nüzul çağı ile 

arası gittikçe açılan nesiller, gerek Hz. Peygamberin tefsirini gerekse Kur’an vahyi 

bilgisine ve kültürüne dışarıdan yapılan eklemelerle ortaya çıkan durumu doğru bir 

tahlille tespit etmede yaşanan güçlükler nedeniyle onu anlamakta ve hayata geçirmekte 

bir usulü ve uygulama yolu bulmak istemişlerdir. Araya giren on dört asır sebebiyle bizler 

de bugün benzer sorunlar yaşamaktayız.  

 Kur’an’ın anlaşılması ve yaşama aktarılması konusunda yapılan çalışmalar, ilk 

vahyin alınışından itibaren çok hassas bir şekilde yapılmış ve belli bir süreçten sonra 

sistematik hale getirilmiştir. Genel olarak ilmi disiplinler içerisinde Tefsirin ilgi alanına 

giren bu konu Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi, Ulumü’l-Kur’an gibi alanlar içresinde 

değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak tefsir türleri de zaman zaman 

değişiklik göstermiştir.  

 Biz de bu tefsir türlerinden birisi olarak değerlendirilen ilmî tefsir ve bu alanda 

çok önemli bir eser olarak kabul edilen Fahreddin er-Razi’nin (ö. 606/1210) “Mefatihü’l-

Gayb” ya da “et-Tefsiru’l-Kebir” adıyla bilinen tefsirini ve bu tefsirde kevni ayetlere 

getirilen yaklaşımlarını ilmi tefsir açısından incelemeye çalıştık.  
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  Çalışmamız giriş ve sonuç bölümleri dışında altı bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde çalışmanın amacı, metodu, sınırları ve kaynakçası hakkında bilgiler yer 

almaktadır. Birinci bölümde, Fahrettin Razi, eseri ve eserinde takip ettiği yöntem ile ilmi 

tefsir ve Razi’nin bu konudaki yaklaşımlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde 

Meteorolojik olaylarla ilgili ayetlere Razi’nin tefsirinde getirilen yaklaşımlar, üçüncü 

bölümde Astronomi ile ilgili ayetlere getirilen yaklaşımlar, dördüncü bölümde Biyoloji 

ile ilgili ayetlere getirilen yaklaşımlar, beşinci bölümde Jeoloji ile ilgili ayetlere getirilen 

yaklaşımlar, altıncı bölümde ise Tıp ve Sağlık Bilimleri alanındaki ayetlere getirilen 

yaklaşımlar ilmi tefsir açısından ele alınmıştır.    

Bu çalışmamda bana yardımcı olan, yol gösteren, çok yapıcı tenkitleriyle destek 

veren değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ’a, kendisinin 

görüş ve tavsiyelerinden azami derecede istifade etmeye çalıştığım değerli hocam Sayın 

Prof. Dr. Halis ALBAYRAK’a, felsefi anlamda öneri ve tavsiyelerinden yararlandığım 

Sayın Prof. Dr. Gürbüz DENİZ hocama teşekkürü bir borç bilirim.  

Abdulkadir DEMİR 

 Mayıs 2020 – Ankara 

 

 

 

 

 



 

 

GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE AMACI 

Günümüzde Bilim ve Teknolojideki gelişmeler baş döndürücü bir hızla 

ilerlemektedir. Evrensel ve çağlar üstü yapıya sahip olan Kur’an’da bu konulara ışık 

tutabilecek, ya da gelişmeleri anlamamıza yardımcı olacak ayetler yer almaktadır. Bu 

durum Müslümanlara; bilimsel gelişmeler karşısında böylesi bir kaynağa sahip olmanın 

vereceği güç ve güvenle, hayata ve olaylara daha bir canlı ve güvenle bakmak; hadiseleri 

ve gelişmeleri daha doğru bir yaklaşımla yorumlamak ve sentezlemek imkânı verecektir.  

Çağlar boyu doğu ve batı arasında akıl-vahiy, din-bilim merkezli tartışma ve 

çatışmalar yaşanmıştır.  Kur’an’ın ilmi tefsirinin yetercince uygun yöntem ve yorumlarla 

ortaya konulamamış olması; Müslümanların, Kur’an’da yer alan kevni ayetlerin vermek 

istedikleri mesajı yanlış algılamaları sonucuna götürmüştür. Bundan dolayı Müslümanlar, 

pozitif bilim sahasında batı karşısında geriye düşmüş; bilim, teknoloji, ekonomi ve 

bunlara bağlı olarak da eğitim ve siyasette başarısız olma notkasına gelmişlerdir. Neticede 

dünyanın genel yapısı içinde Müslümanların geri kalmışlık seviyesine inmiş olmaları 

onlar için büyük bir kayıp olarak değerlendirilebilir. 

Kur’an’la bütünleşmenin sağlandığı, onun mesajlarının doğru anlaşıldığı 

dönemlerde insanlık, medeniyet, ahlak ve bilim adına nasıl gelişmelerin yaşandığı, 

Müslümanların halifelik makamını temsil etmelerinde, nasıl bir tablo sergiledikleri tarihin 

şehadeti ile ortadadır. Bu açıdan bakıldığında neredeyse bütün değerlerin yerlerde 

süründüğü günümüz dünyasında bilim ve medeniyet adına kevni ayetlerden hareketle 

ortaya konacak ilkeler, tezimizin önemini ortaya koymaktadır diye düşünmekteyiz.  

Konumuzla ilgili olarak daha önceden yapılmış benzer çalışmalar ve bu çalışmalar 

üzerinde ortaya konan tartışmalar da göstermiştir ki bu mesele, Kur’an’ın asrımıza bakan 
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yönüyle doğru anlaşılabilmesi bakımından, özellikle de asrımızın bilim ve teknoloji çağı 

olması hasebiyle ayrı bir önem arzettiği düşüncesini taşımaktayız.  

19. ve 20. asırlarda yeniden aktif hale gelen ilmi tefsir hareketinde en çok eleştiri 

konusu yapılan “Kur’an’ın pozitif bilimin peşinden götürülmesi, adeta onu 

tasdiklettirilmesi, bilimsel verilerin esas alınarak Kur’an’daki vahiy ifadelerinin ona tabi 

kılınması” gibi yorumlar hala güncelliğini korumaktadır. Oysaki milli şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy (ö. 1936)“Kur’an’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” 

dizeleriyle bu konuda çok yerinde ilkesel bir işarette bulunmuştur. Tezimizin ana 

konusunu oluşturan Fahreddin Razi’nin tefsirinde bu konularda nasıl bir yaklaşım 

sergilendiğinin, takdir ve tenkit edilecek yönlerinin tespitinin, günümüzdeki tartışmalara 

ışık tutmasının incelenmesinin büyük önem arzettiği kanaatindeyiz. 

Bu çalışmanın başlıca amacı, Kur’an’daki kevni ayetlere yaklaşımda doğru çizgiyi 

tespit etmeye ve yakalamaya gayret edeceğiz. Bu amacı gerçekleştirmede başvuracağımız 

temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Bu temel kaynakta yer alan kevni ayetlerin 

yorumlanması ve özellikle de İnsan-Hayat-Tabiat bağlamında anlamın zenginleştirilmesi 

ve bunun pratiğe yansıması anlamında yaşamın kolaylaştırılmasıdır. Yaratanla yaratılan 

arasındaki iletişiminin doğru kurulması, bu çerçevede yapılan çalışmaların, tez ve 

antitezlerin değerlendirilmesi, Kur’an’la Hayatın, Tabiatla Evrenin doğru anlaşılması, her 

ikisine de muhatap olan tek varlık insanın, varlık âlemini doğru okuyabilmesi neticesinde 

onun mutluluğuna katkıda bulunmak da asıl amaca yardımcı unsurlar olarak 

düşünülmüştür.  

Yapılacak bu çalışmanın sonucunda Kur’an’da yer alan kevni ayetler 

çerçevesinde Hayat-Tabiat-Kur’an ilişkisi olgusunun doğru bir zemine oturtulması 

hedeflenmiştir. Özellikle de son iki-üç asırdır Batı dünyası ile İslam dünyası arasında güç 

dengeleri bakımından yaşanan farklılıkların getirdiği çatışmaları sağlam bir zemine 



 

20 

 

oturtmak ve vahiy ile doğru, tarafsız akıl birlikteliği içinde Yaratan ile yaratılan 

arasındaki iletişimin sırlarının tespiti amaçlanmıştır.  

Konuyla ilgili olarak sahasının önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul 

edilen Fahreddin Razi’nin tefsirinde yer alan görüş ve yorumları bu alanda bizim için en 

güçlü ışık kaynağı olacaktır. Onun Kur’an anlayışının tespiti, zaman ve imkân farkının 

bilimde meydana getirdiği gelişmeyi ortaya koyarken, evrensel bir kaynak olarak 

önümüzde duran Kur’an’ın evrenselliğinin tescili bakımından yeni tezler ortaya 

koyabilme imkânını da bize verecektir diye düşünmekteyiz.  

B. ARAŞTIRMANIN SINIRLARI 

Çalışmamızın ana omurgasını Kur’an-ı Kerim’de yer alan “kevni ayetler” ve bu 

ayetlerle ilgili olarak “Fahreddin Razi’nin getirdiği yaklaşımlar” oluşturacaktır. Kevni 

ayetler konusu çok geniş bir alanı kapsadığından sadece fen bilimleri ve sağlık bilimleri 

ile zooloji ve botanik alanlarındaki ayetlere ve Razi’nin bunlara getirdiği yaklaşımlara 

yer verilecektir. Sosyal bilimler alanına girilmeyecektir. Bu bilim dallarıyla ilgili olarak 

herhangi bir açıklamaya girilmeden sadece ayette değinildiği düşünülen konuya, Razi’nin 

tespitleri çerçevesinde yer verilecektir.  

Kur’an’da yer alan diğer ayetlerden özellikle konumuzla ilgili olduğu 

düşünülebilecek olan mucizeler konusuna yer verilmeyecektir. Şayet bu konuda mucize 

olmasının dışında bir yorumla karşılaşılırsa bunlara yer verilecektir.  

Çalışma alanımıza giren pozitif bilimlerin (Fen ve Sağlık Bilimlerinin)  

günümüzde elde ettikleri neticeler ve bu konuda geçirdikleri aşamalar, yöntem ve 

teknikler bizim alanımızın dışındadır. Ancak ilgili ayetlerin işaret ettikleri alanlar olarak 

düşünülen bir konuda karşılaştırma amacıyla, günümüzde elde edilen bazı durumlara 

işaret edilebilecektir.   
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   Bir hüküm, ahlak ve değerler kitabı olarak değerlendirilen Kur’an’ın diğer 

ayetleri bizim çalışma alanımızla doğrudan ilgili değildir. Sadece ilgili ayetlerin, Kur’an 

mantığı içinde anlaşılması bakımından dikkate alınacaktır.  

Kevni ayetler konusunda Razi’den önce ve ondan sonra yapılan çalışmalar 

zaman zaman karşılaştırma yapma ihtiyacı duyulduğunda başvurulabilecek çalışmalar 

olarak değerlendirilecektir. Ancak, hiçbir zaman Razi’nin Kur’an anlayışı ve kevni 

ayetlere yaklaşımı amacından uzaklaşılmayacaktır. 

C. ARAŞTIRMANIN METODU 

Bu çalışma sırasında öncelikle Kur’an-ı Kerim’de yer alan kevni ayetlerin tespiti 

yapılmıştır. Sonra Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l-Gayb adlı tefsirinde kevni ayet olarak 

değerlendirilenler belirlenmiş ve bunlar belli bilim dallarına göre tasnif edilmiştir. 

Ardından ayetlere getirilen yorumlarda takip edilen üslup ve yöntem belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışma sırasında zaman zaman, bilimsel verilerdeki farklılıklar ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Akademik alanda, metinlerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda “Metne Dayalı 

Yaklaşım”, “Tarihi Yaklaşım” ve “Hermenötik Yaklaşım” gibi bazı yaklaşım tarzlarından 

söz edilmektedir. Biz tezimizde ağırlıklı olarak metne dayalı yaklaşımı tercih ederken, 

zaman zaman tarihi yaklaşım ve hermenötik yaklaşım tarzını da kullanmak suretiyle 

çalışmamızda hedeflediğimiz noktaya varmaya çalıştık. Diğer taraftan elde edilen verileri 

tümevarım yöntemini kullanarak tezimizi ortaya çıkarma gayreti içinde olduk.  

Çalışmamız sırasında Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l-Gayb adlı eserinde kevni 

ayetlere yaklaşımını incelerken hem müellifin yaklaşımı hem de konuyla ilgili olarak ilk 

dönem ve sonraki dönemlerde yapılan çalışmalara konunun özelliğine göre yer verilmeye 

çalışılmıştır. 
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 Razi’nin tefsirinde takip ettiği usüle uyarak kevni ayetleri yorumlaması açısından 

özellikle kendi görüşlerini belirlemede ciddi bir çaba sarfedildiğini söylemekte yarar 

vardır. Çünkü Razi, tefsirinde konuları işlerken o konuyla ilgili daha önce yapılan 

yorumları çok sistemli olmayarak art arda vermektedir. Bazılarında çok uzun tartışmalara 

girmekte, kimi zaman bu tartışmalarda kendi yorumu ile diğerlerinin yorumlarının iç içe 

verildiğine de şahit olunmaktadır.  

Razi, konuyla ilgili değerlendirmeleri yaparken zaman zaman “biz deriz ki”, “bize 

göre”, “şöyle cevap veririz” şeklinde ifadeler kullanmaktadır. Bu ifadeler içerisinde 

kendisine ait olanla diğer kişi ve gruplara ait olanları ayırmada güçlük yaşandığından söz 

etmek gerekir. Dolayısıyla Razi’nin eseri içinde Razi’ye ait görüşleri aramak gibi bir 

durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu açıdan incelemeye esas aldığımz Razi’nin matbu 

tefsiri yanında Kültür Bakanlığı Konya Yusufağa Kütüphanesinde yer alan yazma ve 

daha eski tarihli matbu tefsir nüshalarını inceleme ve onlarla karşılaştırma yaptığımızı 

belirtmekte yarar vardır.   

 Razi, çok yönlü bir bilim insanı olması hasebiyle pek çok alanda eserler vermiştir. 

Dolayısıyla onun Kur’an ve onda yer alan ayetler hakkındaki görüşlerinin tespitinde diğer 

eserlerinden de yararlanmaya azami özen gösterilmiştir. Çok nadir de olsa Razi’nin 

yaşadığı dönemde doğru kabul edilen, ancak bilimsel gelişmeler neticesinde şu anda 

yanlış olarak değerlendirilen bazı konularda farklılıklara dikkat çekilmeye ve gerekçesi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuçta “Razi’nin ilmi tefsir bağlamında Kur’an tasavvuru” ya 

da “Razi’nin Kur’an anlayışı” ortaya konmaya çalışılmıştır. 

D. KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ 

Çalışmamız sırasında iki temel kaynağımız olmuştur. Bunlardan birisi “Kur’an-ı 

Kerim”, diğeri de Fahreddin Razi’nin “Mefatihu’l-Gayb” ya da “et-Tefsiru’l-Kebir” 

adıyla meşhur olmuş eseridir. Ancak Razi’nin yaklaşımlarını bir bütün olarak tespit 
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edebilme amacına yönelik olarak diğer eserleri de başvuru kaynaklarımız arasında yer 

almıştır. Diğer taraftan tez konumuzla ilgili olarak yer yer pozitif bilim alanındaki 

çalışmalardan bahsederken, bir kısım ansiklopedilerden, fen ve sağlık bilimleri ile ilgili 

kaynaklardan da yararlanılmıştır. Ancak çalışmamızda hiç bir zaman konuyu teşkil eden 

ayetlerin yorumunun tespiti amacından uzaklaşılmamış ve gereksiz bilimsel verilere yer 

verilmemiştir. Dolayısıyla çalışmamızdaki temel amacımız olan Kur’an’ın kevni ayetleri 

özelinde ama genel olarak da tüm mesajının doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaktan 

uzaklaşılmamaya özen gösterilmiştir. 

  Çalışmamız sırasında ayet mealleriyle ilgili olarak bir kaynağa bağlı kalmak 

yerine farklı mealler karşılaştırılarak tercihte bulunulmaya çalışılmıştır. Ancak ağırlıklı 

olarak Tükkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında çıkan “Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı 

Meali” adlı eser kullanılmıştır.  

 Tezimizle ilgili olarak yaptığımız literatür çalışmasında Fahreddin Razi,  eseri 

“Mefatihu’l-Gayb” ve ilmi tefsir alanında yapılan pek çok çalışmanın bulunduğunu tespit 

ettik. Ancak özellikle tezimizin asıl konusunu oluşturan kevni ayetlerle ilgili çalışmaların 

çok fazla olmadığını da görmüş olduk. Bir bütün olarak Kur’an’da yer alan kevni 

konularla ilgili ayetlerin yorumu şeklinde bir çalışmanın olduğuna şahit olmadık. Ancak 

bölüm bölüm “yeryüzü ile ilgili ayetler”, “sağlıkla ilgili ayetler”, “astronomi ile ilgili 

ayetler”, “bazı kevni ayetler” ya da “insanın yaratılışı” başlıkları altında çalışmalar 

yapıldığını gördük.  Bu çalışmalardan bir kısmı makale boyutunda, birçok kısmı “Yüksek 

Lisans Tezi”, çok az bir kısmı da “Doktora Tezi” olarak hazırlanmıştır. Bunlardan 

bazıları, konuyu Fahreddin Razi ile de ilişkilendirerek yapılmıştır. Tezimizle daha 

yakından alakalı olması bakımından bu çalışmalar hakkında kısaca şu bilgileri vermekte 

yarar olduğunu düşünüyoruz.  

 Yüksek lisans tezi düzeyinde: 
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 -Fahreddin Razi’ye Göre İnsanın Yaratılışı, Hüseyin Çelik, Ankara Üniversitesi, 

1993, Danışman: Salih Akdemir. 

 -Razi Tefsirinde İnsan Tabiatı ile İlgili Ayetlerin Yorumları, Enver Bayram, 

Ankara Üniversitesi, 2005, Danışman: Ahmet Nedim Serinsu. 

 -Fahreddin Razi’ye Göre Bazı Kevni Ayetlerin Yorumu, Hamza Yıldırım, Ankara 

Üniversitesi, 1992, Danışman: Mehmet Said Hatiboğlu. 

 -Fahreddin Razi’de Yaratılış Teorisi, Seyithan Can, Şırnak Üniversitesi, 2015, 

Danışman: Hamdi Gündoğar. 

 Doktora tezi düzeyinde: 

 -Fahreddin Razi ile İbn Teymiye’nin Kur’an’a Yaklaşımları, Muammer Erbaş, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002, Danışman: Mustafa Çetin. 

 -Fahreddin Razi ve Elmalılı’nın Yeryüzü ile İlgili Ayetlere Yaklaşımlarının 

Mukayesesi, Alaaddin Sultanov, Marmara Üniversitesi, 2017, Danışman: Ömer Çelik. 

 Buların dışında Fahreddin Razi ile bağlantılı olmayarak “Kevni Ayetler” “İlmi 

Tefsir” ya da “İ’cazü’l-Kur’an” genel başlığı altında yapılan pek çok çalışmadan söz 

etmek mümkündür. Onlara burada yer vermeyi gerekli görmedik.  

Ancak özellikle son dönem Arap dünyasında da bu konuda yapılan bazı 

çalışmalardan söz etmek gerekirse, Ahmed Ömer Ebu Hacer’in, et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-

Kur’an fi’l-Mizan1 adlı doktora çalışması, Hind Şelbi’nin et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-

Kur’ani’l-Kerim Beyne’n-Nazariyyat ve’t-Tatbik2 adlı çalışması ile Hanefi Ahmed’in et-

                                                      
1 Bkz. Ebu Hacer, Ahmed Ömer, et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-Kur’an fi’l-Mizan, Daru’l-

Kuteybe, Beyrut, 1991. 

2 Bkz. Şelbi, Hind, et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-Kur’ani’l-Kerim Beyne’n-Nazariyyat ve’t-

Tatbik,  Yy. Tunus, 1985. 
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Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-Ayeti’l-Kevniyyeti fi’l-Kur’an3 isimli eseri örnek olarak 

gösterilebilir. 

Bu çalışmamızı hazırlarken hem erken dönem tefsirlerinden hem de çağdaş 

tefsirlerden yararlanmaya azami gayret gösterdik. Bu çerçevede Mukatil b. Süleyman’ın 

(ö. 150/767) “et-Tefsiru’l-Kebir” adlı eserinden, İbn Cerir et-Taberi’nin (ö. 310/923) 

“Camiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an” ından, daha sonraki dönemlerde yer alan 

Zemahşeri’nin (ö. 538/1144) “el-Keşşaf”ından, ayrıca İmam el-Gazali’nin (ö. 505/1111) 

“İhyau Ulumi’din” ve “el-Cevahiru’l-Kur’an” isimli eserlerinden faydalanmaya çalıştık. 

Kurtubi’nin (ö. 656/1258) “el-Camiu li Ahkamü’l-Kur’an”ından, İbn Kesir’in (ö. 

774/1373) “et-Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim” adlı eserinden de azami derecede istifade ettik. 

Son dönemlerde yer alan Cevheri Tantavi’nin (ö. 1940) “el-Cevahir fi Tefsiri'l-Kur’an” 

adlı eserinden, İbn Aşur’un (ö. 1973) “et-Tahrir ve’t-Tenvir”inden, Muhammed Reşit 

Rıza’nın (ö. 1935) “Tefsiru’l-Menar”ından, İzzet Derveze’nin (ö. 1984) “Tefsiru’l-

Hadis”inden, Zağlul en-Neccar’ın “Tefsirü'l-ayati'l-kevniyye fi'l-Kur'ani'l-Kerim” adlı 

eserinden de istifade etmeye gayret gösterdik. Türkçe kaynaklardan Elmalılı Muhammed 

Hamdi Yazır’ın (ö. 1942) “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eseri ile Mehmet Vehbi’nin (ö. 

1949) “Hülasatü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an” adlı eserine de zaman zaman müracaat ettik.  

Bu arada Suyuti’nin (ö. 911/1505) “el-İtkan”ından, kavramların tahlili 

bağlamında Isfahani’nin (ö. V/XI. yüzyılın ilk çeyreği) “el-Müfdedat”ından, Fuad 

Abdülbaki’nin (ö. 1968) “el-Mu’cemü’l-Mefehres li elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim” adlı 

eserinden de ayetlerin tespidinde faydalanmaya çalıştık. Ayrıca bir heyet tarafından 

tercüme edilen Fahreddin Razi’nin tefsirinin tercümesi olarak Tefsir-i Kebir adlı esere 

yer yer müracaatlarımız olmuştur. 

                                                      
3 Bkz. Ahmed, Hanefi, et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-Ayeti’l-Kevniyyeti fi’l-Kur’an, Daru’l-

Maarif, Kahire, trz. 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. FAHREDDİN RAZİ VE TEFSİRİ 

               1.1. FAHREDDİN RAZİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

             1.1.1. Razi’nin Yaşadığı Dönem ve Genel Özellikleri  

             1.1.1.1. Siyasi Durum 

Fahreddin Razi (543-606/1149-1210), X-XIII. asırlar arasında hüküm sürmüş 

Harezmşahlar döneminde yaşamış, zamanın yöneticileri tarafından da tanınmış ve 

saygınlık görmüş bir bilim ve düşünce insanıdır.4 Harezmşahların, Türk ırkından 

oldukları bilinmekle birlikte, hangi Türk boyuna mensup olduklarına dair kesin bir bilgi 

yoktur.5 Devletin kurucusu Kutbeddin Muhammed’dir.  (ö. 1127) O, Selçuklu hükümdarı 

Sencer’le (ö. 1157) birlikte hareket etmiştir. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Atsız 

(ö. 1156)  önceleri Sencer’le işbirliği yaparak onun katında büyük bir itibar kazanmış 

ancak daha sonra bölgedeki Türk göçebelerini kendi tarafına çekerek Harezm’de bulunan 

Sencer ve adamlarının mallarına el koymuştur. Ardından bağımsızlık için çalışmalar 

yapmışsa da bu amaçla Sencer’le yaptığı savaşı kaybetmiştir.6 

 Sultan Sencer, Harezm bölgesinin öneminden dolayı Atsız’ı sürekli affetmiş, 

ancak onun kafasında bağımsızlık fikri hep var olmuştur. Bu düşünceyle hareket eden 

Atsız Karahıtaylar’la anlaşarak bölgede diğer beylikler üzerine yürümüş ve bölge 

hâkimiyetini güçlendirmiştir. Diğer yandan Sultan Sencer’in Horasan’da Oğuzlar’a 

yenilip esir düşmesiyle Büyük Selçuklu Devleti fiilen çökmüştü. Durumu değerlendiren 

                                                      
4 İbnü’l-Esir, Ebu’l-Hasen İzzüddin Ali b. Muammed b. Muhammed ey-Şeybani el-

Cezeri, el-Kamil fi’t-Tarih, Mısır, 1356, VIII/183-184. 

5 Kafesoğlu, İbrahim, Harezmşahlar Devleti Tarihi, TTK, Ankara 1984, s. 38-39. 

6 İbnü’l-Esir, el-Kamil, VIII/184-264; Kafesoğlu, Harezmşahlar, s. 46-48. 
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Sultan Atsız, Selçuklularla ilişkilerini iyi tutmaya dikkat etmiştir. Kendisinin vefatından 

sonra yerine oğlu İl Arslan geçmiştir (551/1156). Siyasi olarak kendisine bağlılığını ilan 

eden İl Arslan’ı Harezmşahlığa kabul eden Sultan Sencer yaklaşık bir yıl sonra vefat 

etmiştir.7 

 İl Arslan’ın yerine geçen oğlu Alaeddin Tekiş (ö. 1200) döneminde Harezmşahlar 

devleti, bütün doğunun en gözde siyasi oluşumu haline gelmiştir. Bölgedeki Türk boyları 

ve Karahıtaylar karşısında önemli başarılar elde ederek, Buhara, Nişapur gibi önemli 

yerleri ele geçiren Tekiş, bölgede önemli bir güç haline gelmiş ve kardeşi Sultanşah’ın 

ölümünden sonra da çok hızlı bir yükselişe geçmiştir.8 Fahreddin Razi, Alaeddin Tekiş 

döneminde saraya yakın olmuş ve devletin imkânlarından daha çok yararlanma fırsatı 

bulmuştur.  

 Sultan Tekiş’in vefatından sonra yerine oğlu Kutbeddin Muhammed geçer 

(597/1200). Sultan Muhammed de önce hanedan üyeleriyle, ardından bunlara destek 

veren Gurlular’la uzun süren mücadeleler verir. Bu mücadelelerden başarıyla çıkarak 

Herat’ı ve Belh’i ele geçiri. Ardından Maveraünnehir bölgesine hâkim olur.9 

 Sultan Muhammed’in Çin’i fethetme düşüncesi ve bu sebeple Moğollarla kurduğu 

yakınlık ve birlikte giriştiği mücadele (615/1218), Cengiz Han’ın (ö. 1227) 617/1220 

tarihinde Harezmşahları yenerek onların hâkimiyeti altında bulunan tüm yerlerin hâkimi 

olmasıyla son bulur.10 Sultan Muhammed, yerine oğlu Celaleddin’i (ö. 1231) veliaht tayin 

                                                      
7 İbnü’l-Esir, el-Kamil, IX/50. 

8 İbnü’l-Esir, el-Kamil, IX/229-230. 

9 İbnü’l-Esir, el-Kamil, IX/308-313; Kafesoğlu, Harezmşahlar, s.182-205. 

10 Barthold, W, - Köprülü M. Fuad, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara, 1963, s. 58. 
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ederek ülkeyi terk eder. Aynı yıl Sultan Muhammed’in ölümü ve başkent Harezm’in de 

düşmesiyle Herezmşahlar dönemi sona ermiştir.11  

Harezmşahlar devlet olarak birçok yönden Büyük Selçuklu Devletinin 

özelliklerini devam ettirmiş, tarihin en güçlü oluşumlarını gerçekleştirmiştir. Fakat 

gücünün zirvesinde iken, doğudan gelen Moğollar tarafından ortadan kaldırılmıştır.12 

 Harezmşahlar devletinin yıkılışıyla İslam dünyası, tarihte gördüğü en büyük 

felaketlerle karşı karşıya gelmiştir. Diğer yandan yaklaşık yarım asır süren Moğol istilası, 

İslam dünyasındaki gelişmeleri duraklattığı gibi, büyük bir tarihi birikimin de yok 

olmasına neden olmuştur.13 

             1.1.1.2. Kültürel Durum 

Abbasi devletinin merkezi otoritesinin kalkmasından sonra ortaya çıkan emirlikler 

ve sultanlıklardaki yöneticiler, ilim ve fikirle uğraşanları, sanatkârları ve edebiyatçıları 

koruyorlardı. Bunun sonucu olarak İbn Rüşd (ö.595/1198), Sühreverdi Halebi (ö. 

587/1191), İbn Meymun (ö. 601/1204), Seyfüddin Amidi (ö. 631/1233) gibi ilim ve fikir 

adamları Razi’nin çağdaşları olarak o dönemde yetişmiş şahsiyetler olarak tarihteki 

yerlerini almışlardır.14 

                                                      
11 İbnü’l-Esir, el-Kamil, IX/331-343. 

12 Erbaş, Fahreddin Razi’nin Kur’an-ı Kerim’i Tefsir Yöntemi, Dokuz Eylül Ün. İlah. Fak. 

Yay. İzmir, 2014, s. 1. 

13 Erbaş, Muammer, Fahreddin Razi’nin Kur’an’ı Kerimi Tefsir Yöntemi, s. 4. 

14 Uludağ, Süleyman, Fahrettin Razi, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, Harf Yay. Ankara, 

2014, s. 32-33. 



 

29 

 

Razi’nin doğup yaşadığı şehir olan Rey, ile Kufe, Bağdat, Basra, Tus, Cürcan, 

Herat ve Harizm gibi şehirler ilmî tartışmaların yapıldığı önemli merkezlerdendi.15 

Bununla birlikte bu dönemde Harezmşahların başkenti olan Gürgenç ile Büyük 

Selçuklular’ın başkenti olan Merv şehirleri bölgenin iki büyük ilim ve kültür merkezi 

olarak oldukça önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Örneğin Merv’de on büyük 

kütüphanenin yer aldığı, bu kütüphanelerde çok sayıda kitabın bulunduğu bilinmektedir. 

Bunlardan Aziziye kütüphanesinde 12.000, Kemaliye kütüphanesinde ise 10.000 cilt 

kitap bulunduğundan söz edilmektedir. Diğer yandan Harezmşah sultanları, önemli bir 

konumda bulunan Gürgenç şehrini Merv ile rekabet edecek bir konuma getirmek için çok 

çaba sarf etmişlerdir. Örneğin, Sultan Atsız, bölgenin önemli âlimlerini bu şehre davet 

etmiş, Kadı Ebu’l-Fadl Kirmani (ö. 1149),  Ebu Mansur Abbadi (ö. 1152), Kadı Hüseyin 

Arsabandi, Heraki gibi âlimler bu çağrıya olumlu cevap vermişlerdir. Ayrıca Zemahşeri, 

Fahreddin Razi, Necmeddin-i Kübra (ö. 618/1221), Şehristani (ö. 548/1153), Nizamettin 

Harizmi, Ebu’l-Hasan el-Harizmi gibi daha pek çok âlim bu dönemde Harezm’de 

yaşıyorlardı. Bölge aynı zamanda zengin vakıflara sahip medrese, kütüphane, tekke, 

hastane ve eczanelerle doluydu. Başkentte kitap ticareti yapan sahaflara ait bir de çarşı 

vardı. Harezmşahlar Devleti’nde ilim ve din dili olarak Arapça, resmi dil olarak Farsça 

yürürlükteydi. Türkçe daha çok Ahmet Yesevi (ö. 562/1166) ve takipçileri tarafından 

kullanılmıştır.16  

Razi’nin yaşadığı devirde tasavvufi hareketler de çok güçlüydü. İbn Arabi (ö. 

638/1240), İbn Fariz (ö. 632/1234), Feridüddin Attar (ö. 618/1228), Sultanu’l-Ulema 

                                                      
15 Hacımüftüoğlu, Nasrullah, Fahrettin Razi’nin Belagat ve İ’caz Teorisi, Ed: Ömer 

Türker-Osman Demir, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Razi, İsam Yay, 

İst, 2013, s. 265 

16 Kafesoğlu, Harezmşahlar, s. 291-292. 
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Bahauddin Veled (ö. 628/1231), oğlu Mevlana Celaleddin-i Rumi (ö. 672/1273), 

Sadreddin Konevi (ö. 673/1274), Necmeddin-i Kübra, dönemin tanınmış sufilerinden 

bazılarıdır. Bu dönemde tasavvuf akımının güçlenmesi, akli ilimlerin gerileme 

sinyellerini veriyordu. Diğer taraftan devam etmekte olan haçlı seferlerinin yorgun 

düşürdüğü İslam âleminin 617/1225’ten sonra bir de barbar Moğolların istilasına 

uğraması, İslam’daki ilmi ve medeni gelişmeler için ağır bir darbe olmuştur.17  

Yine de Razi’nin yaşadığı dönemde İslam âleminin eski canlılığını ve parlaklığını 

kaybetmeye başlamış olmasıyla birlikte daha sonraki dönemlere göre bir hayli iç açıcı 

durumda bulunduğunu söylemek mümkündür.18  

            1.1.2. Razi’nin Hayatı, Ailesi ve Öğrenimi 

1.1.2.1. İsim ve Künyesi 

Fahrettin Razi’nin bütün kaynaklarda kaydedilen tam ismi ve künyesi, Ebu 

Abdullah Muhammed b. Ömer b. El-Hüseyn b. El-Hasan b. Ali’dir. Fakat o daha çok 

İbnu’l-Hatip, İbnu hatibi’r-Rey (Rey Hatibin’nin oğlu), Fahrettin Razi (Reyli Fahrettin) 

ve Fahr-i Razi diye tanınmıştır.19 

                                                      
17 Hacımüftüoğlu, Fahrettin Razi, s.33 

18 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 32 

19 Geniş bilgi için bkz: Muhsin, Abdülhamid, Razi: Müfessiran, Daru’l-Hürriyye, Bağdat, 

1974, s. 13; İbn Hallikan, Vefayatü’l-Ayan ve Enbaü Ebnai’z-Zaman, Beyrut,  1965, 

IV/248-252; İbn Kesir, İmamüddin Ebu’l-Fida İsmail ed-Dımeşki el-Hafız, el-Bidaye 

ve’n-Nihaye, Beyrut, 1990, XIII/55-58; Acluni, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafa, ve 

Müzîlü’l-ilbâs ʿAmme’ştehere mine’l-Eḥâdîs̱ ʿalâ Elsineti’n-Nâs, Beyrut, 1351, I/243-

244. 
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            1.1.2.2. Doğumu, Ailesi ve Hayatı 

Razi, hicri VI. asrın ikinci yarısı ile VII. asrın başlarında yaşamıştır.20 Miladi 

olarak ise bu dönem, XII. asrın ikinci yarısı ile XIII. asrın başlarına denk gelmektedir. 25 

Ramazan 543’te (5 Şubat 1149) Büyük Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapan Rey’de 

dünyaya gelen Razi’nin 544/1150’de doğduğu rivayeti de vardır.21 Aslen 

Taberistanlıdır.22  

Razi’nin babası Ziyaettin Ömer (ö.559/1164) Eş’ari kelamcısı ve Şafii fıkıhçısı 

olup güzel ve etkili konuşmasıyla tanınmış, bu yüzden Hatibu’r-Rey diye anılmıştır. 

Ziyaettin Ömer aynı zamanda sufi, edip, fakih, usulcü ve hadisçidir.23 

             1.1.2.3. Öğrenimi 

Fahrettin Razi, ilk eğitimini Rey hatibi olarak tanınan sufi, edip, hadisçi, Eş’ari 

kelamcısı ve Şafii fakihi babası Ziyaettin Ömer’den almıştır. Bu eğitimi 16 yaşına kadar 

devam etmiştir.24   

                                                      
20 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 8. 

21 es-Suyuti, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî 

eş-Şâfiî, Tabakatü’l-Müfessirin, Tahran, 1970, s. 39; El-Ulvani, Taha Cabir, İmam 

Fahruddin er-Razi ve Musannefatühü, Darü’s-Selam, Kahire, 2010, s. 33; Cerrahoğlu, 

İsmail,  Tefsir Tarihi II, Fecir yayınevi Ankara, 1996, s. 212. 

22 Uladağ, Fahrettin Razi, s. 8; Cerrahoğlu, İsmali, Tefsir Tarihi II, s. 212; el-Ulvani, Taha 

Cabir, el-İmam Fahruddin er-Razi ve Musannefatühü, s. 30. 

23 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 8-9; Cerrahoğlu,  Tefsir Tarihi II/212-213. 

24 es-Sübki, Tacüddin Abdülvehhab b. Ali, Tabakatü’ş-Şafiiyyeti’l-Kübra, Mısır, 1324, 

VII/242.  
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16 yaşında babasını kaybeden Razi, bundan sonra Rey’den ayrılarak Simnan’a 

gitmiş ve bir müddet orada kalarak Kemal es-Simnani’den fıkıh dersi almıştır. Tekrar 

Rey’e dönen Razi, Mecdüddin el-Cili (veya Cebeli)’den felsefe ve kelam derslerini 

öğrenmiştir.25  

Fıkıh usulünde Mutezile âlimi Ebu’l-Hüseyin el-Basri’den (ö. 436/1044) ve İmam 

Gazzâlî’den faydalanan Razi, kelam, felsefe ve metafizik konularındaki yetenek, heves 

ve merakı ile Horasan’da Farabi (ö. 339/950) ve İbni Sina’nın (ö. 428/1037) eserlerini ele 

geçirmiş ve bunlardan çokça yararlanmıştır. Razi, tıp, astronomi (astroloji), dil, edebiyat 

konularıyla da ilgilenmiş, bu alanlarda eserler kaleme almıştır. Ancak bu ilimlerde 

kimlerden ders aldığına dair bilgi mevcut değildir.  Razi, Harizm, Herat ve Gazne’de 

bulunan kütüphanelerden ve özellikle sultanların bu konulardaki imkânlarından 

yararlanmasını bilmiştir. Razi’nin ziyaret ettiği yerlerdeki tanınmış âlimlerle ilmi 

münakaşalara girmiş olması da onun bilgisini genişletmeye imkân vermiştir.26 

Razi, Şii âlimler Tabersi (ö. 548/1154), Muhammed b. Ali el-Hımsi’nin ve 

Merbet’de ismi bilinmeyen bir hocanın derslerine devam etmiştir.27 

Razi, ilmi ve kültürel açıdan oldukça zengin olan Harezm, Herat ve Gaznede 

bulunan kütüphanelerden büyük ölçüde faydalanarak kendisini yetiştirmiş, tıp, astronomi, 

dil ve edebiyat alanlarında eserler ortaya koymuştur.28 

                                                      
25 Cerrahoğlu,  Tefsir Tarihi II/214. 

26 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 11-12. 

27 İbn Ebi Usaybia, Muvaffakuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. El-Kasım, Uyun’ül-Enba fi 

Tabakati’l-Etibba, Beyrut, 1956, II/33. 

28 İbn Hallikan, Ebu’l-Abbas Şemsüddin el-İrbili, Vefayatü’l-Ayan ve Enbaü Enbai’z-

Zaman, Beyrut, 1965, IV/250. 
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Razi’nin öğrenimi ve daha sonraki dönemlerde etkilendiği ve özellikle de 

tefsirinde yer verdiği kişiler hakkında da şunlar söylenebilir. Kelama olan ilgisinin sebebi, 

babası Ziyaüddin’dir. Doğal olarak ilk önce en çok onun etkisinde kalmıştır. Ayrıca 

İmamu’l-Harameyn Ebu’l-Meali el-Cuveyni (ö.478/1085), Ebu İshak el-İsfera’ini (ö. 

418/1027), Ebu’l-Hasen el-Bahili (ö. 370/980), Ebu’l-Hasen el-Eş’ari, Ebu Ali el-Cübbai 

(ö. 303/915), kelam ve hikmet öğrendiği Mecdüddin el-Cili’, el-Mustasfa’sını daha 

çocukken ezberlediği İmam Gazzâlî’, yine çocukken ezberlediği el-Mutemed fi Usuli’l-

Fıkh’ın müellifi Ebu’l-Hüseyin el-Basri de bunlar arasında sayılabilir. 

 Diğer taraftan tefsirinin kaynakları arasında gördüğümüz; hadis alanında Buhari 

(ö. 256/870), Müslim (ö. 261/875), İmam Malik (ö. 179/795), Ebu Davud (ö. 275/889), 

Tirmizi (ö. 279/892), Beyhaki (ö. 458/1066), Hattabi (ö. 388/998), Begavi (ö. 516/1122) 

gibi âlimlerden; Ebu Bekir el-Esam (ö. 200/816), Taberi, Sa’lebi (ö. 427/1035), Vahidi 

(ö. 468/1076), Zemahşeri, gibi müfessirlerin tefsirleri ile Gazzali’nin İhyau Ulumi’d-Din 

adlı eserinden hadis ve rivayet nakletmiştir.  

 Razi’nin, filolojik tefsir alanında da Ebu Zekeriyya el-Ferra (ö. 207/822), Ebu 

Ubeyde Ma’mer b. Müsenna (ö. 209/824), Ebu Bekir İbnü’l-Enbari (ö. 328/940), Ebu 

İshak ez-Zeccac (ö. 311/923), Sibeveyhi (ö. 180/796) gibi isimlerden söz etmesi dikkat 

çekmektedir.  

 Erken dönem tefsir kaynakları arasında yer alan Mukatil b. Süleyman’a sık sık 

atıfta bulunan Razi, ayetlerdeki edebi sanatlar, hazf, lahn, tekrar gibi meselelerle 

etimolojik ve semantik izahlar gibi konularda da Keffal eş-Şaşi (ö. 365/976)’den 

yararlanmıştır.  

 Razi’nin tefsirinde çok önemli bir yer tutan Mutezili nakiller konusunda da Ebu 

Bekir el-Esam, Ebu Ali el-Cubbai, Ebu Müslim el-Isfahani (ö. 322/934), Ebu’l-Kasım el-

Ka’bi (ö. 319/931), Ebu’l-Hasan er-Rummani (ö. 384/994), Kadı Abdülcebbar 

(ö.415/1025) ve Zemahşeri’den görüşler aktardığına şahit olunmaktadır. 
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 Tefsirindeki tasavvufi ve işari yorumlar ile ayetlerdeki psikolojik ve ahlaki 

mesajların ortaya konulmasında da büyük ölçüde Gazzali’den faydalanmış olan Razi, 

felsefi ve akli değerlendirmeler ile tabii ilimlerle ilgili açıklamalarında İbn Sina’dan 

yararlanmıştır. Çeşitli ayetlerin tefsirinde filozoflara yönelttiği tenkitlerde de Razi, 

muhtemelen Ebu’l-Berekat el-Bağdadi’den (ö. 547/1152) istifade etmiştr.29  

            1.1.2.4. Kişisel Özellikleri 

Parlak ve işlek bir zekâya, güçlü bir hafızaya, çok bilgiye, sağlam bir muhakeme 

ve muazzam bir ifade gücüne sahip olması Razi’nin en belirgin özellikleri arasında yer 

alır.30 O, orta boylu, iri cüsseli, geniş omuzlu, geniş göğüslü, top sakallı, düzgün kıyafetli, 

güzel görünümlü, gür sesli, heybetli ve vakar sahibi idi.31  

Mücadeleci ve aktif ruh haline sahip olan Razi, okumayı, araştırmayı, bildiklerini 

insanlarla paylaşmayı çok seven bir kişiydi. Sohbet, vaaz ve ilim meclislerinde kendisine 

sükûnetin ve dikkat halinin hâkim olduğu Razi’ye herkes saygı gösterir ve değer verirdi.32 

Razi, babası gibi güzel konuşur, hem Arapça hem de Farsça vaaz edebilirdi. Bazen 

vaazlarında duygulanıp ağlayan ve cemaati de ağlatan bir yapıya sahip olan Razi, 

yumuşak huylu, sabırlı, yufka yürekli bir insandı. O, hayvanlara karşı da şefkatli ve 

merhametli idi.  

                                                      
29 Öztürk Mustafa, “Tefsirde Fahreddin er-Razi,” Ed: Ömer Türker-Osman Demir, İslam 

Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahruddin er-Razi, İsam Yay, İst. 2013, s, 319-323. 

30 Safedi, Halil b. Aybeg, el-Vafi bi’l-Vefayat, Thk. Ahmet el-Arnavut- Tezki Mustafa, 

Daru İhyaü’t_Türasi’l-Arabi, Beyrut, 2000, IV/248. 

31 İbn Ebi Usaybia, Uyunu’l-Enba, II/27. 

32 Uludağ, Razi, s. 19. 
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Dindar bir kişiliği olan Razi, ibadetlerini aksatmayan, sürekli okuduğu duaları 

bulunan, özellikle son zamanlarda sufi anlayışa sıcak bakan, züht ve riyazete özen 

gösteren ve Allah’tan başka kimseye güvenmeyen bir kimsedir.33 

1.1.3. İlmi Özellikleri, Öğrencileri ve Sonrasına Etkisi 

           1.1.3.1. İlmi Özellikleri 

Razi, ilim sahibi olduktan sonra etrafındaki insanlarla muhatap olmaya, onların 

sorularına cevap vermeye, düşüncelerini eleştirmeye ve değerlendirmeye başlamıştır. Bu 

çerçevede doğal olarak ilk önce çevre illerdeki ilim sahipleri ile münazaralar yapmıştır. 

Bu tür tartışmalarından dolayı Harezm’den çıkartılınca, Maveraünnehir’e gitmiş, burada 

da özellikle Mu’tezili âlimlerle, kaza-kader, hayır-şer, Kur’an’ın mahlûk olup olmadığı 

gibi konularda yaptığı tartışmalarla oradan da çıkartılmış ve Rey şehrine geri 

dönmüştür.34 

 Buhara’ya gitmek için yola çıkan Razi, buradan da Semerkant’a geçmiş ve uzun 

bir süre burada kalmıştır. Artık Razi, ilmi birikimi ve eserleri sayesinde sadece kendi 

bölgesinde değil, Bağdat, Şam ve Mısır’a kadar uzanan geniş bir bölgede büyük bir şöhret 

ve saygınlığa kavuşmuştur. Çok sayıda seçkin insan, ilminden faydalanmak amacıyla 

onun etrafını kuşatmıştır.35  

O, hiç bir zaman mutaassıp bir kimse olmamış, mütekelliminden ve felsefeden 

olup da onun muhalifleri arasında yer alan (Kerramiler hariç)  hiç kimseyi tekfir 

etmemiştir. Gerek bilgisinin zenginliği ve gerekse izzeti nefis sahibi oluşu sebebiyle Razi, 

sultanlar, melikler ve emirler yanında hep yüksek konumlarda bulunmuş, vaaz 

                                                      
33 İbn Hallikan, Vefayat, IV/249-251. 

34 es-Sübki, Tabakat, VIII/86. 

35 İbn Hallikan, Vefayat, IV/251. 
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meclislerinde melikler, sultanlar, vezirler, emirler ve ilim sahipleri her zaman 

bulunmuştur. Herat’ta bulunduğu dönemde kendisine “Şeyhu’l-İslam” lakabı verilmiş, 

kimi hükümdarlar da onun adına medreseler yaptırmışlardır. Eserleri bu medreselerde ve 

diğer İslam beldelerinde okutulan Razi, çok çeşitli alanlarda eser kaleme almış olup 

eserlerinin bir kısmı basılmış, bir kısmı da yazma halinde kütüphanelerde bulunmaktadır. 

Onun fikirleri ve eserleri her tarafa yayılmış ve öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki zamanının 

imamı olmuştur. el-Kıfti, (d. 1173) onun için “Zamanının en faziletli kişilerindendi, 

fıkıhta, usulde, kelamda, hikmette eskileri geçti.” demektedir. İbn Haldun (ö. 808/1406) 

ise, “Mantık ve münazara ilmini en iyi işleyen kişinin Razi olduğunu” söylemiştir. Bazı 

âlimler de Razi’yi hicri VI. asrın müceddidi olarak değerlendirmişlerdir.36   

            1.1.3.2. Öğrencileri ve Sonrasına Etkisi 

Fikir ve eserleriyle ömrünün son zamanlarında büyük bir şöhrete ulaşan Razi, bir 

çok dalda üç yüzü aşkın öğrenci yetiştirmiştir. Değişik kesimlerden seçkin insanlar onun 

vaazlarını takip edip fikirlerine değer vermişlerdir. Ebu Bekir İbrahim el-Isfahani, 

Kutbiddin el-Mısri (ö. 618/1221), Zeynüddin el-Keşi, Muhammed b. Rıdvan, Esiruddin 

el-Ebheri (ö. 663/1264), Efdaluddin el-Hunci (ö. 646/1248), Şemseddin el-Hiyuyi (ö. 

637/1239), Şemseddin Hüsrevşahi (ö. 653/1255), Taceddin el-Urmevi (ö. 656/1258), 

Siracüddin el-Urmevi (ö. 676/1277), onun öğrencelerinden bazılarıdır. 

Razi, daha hayatta iken etkisini çevresinde hissettirmiş bir kişiliktir. Aynı dönemi 

paylaştığı İbn Arabi (ö. 638/1240), şöhretinden dolayı onunla mektuplaşmış, Mevlana bir 

beytinde onun şöhretini dile getirmiş, İbn Haldun onun “el-Muhassal” adlı eserini “el-

Lübab” adıyla özetlemiştir.37 Razi’nin Anadolu’da ve Osmanlı üzerinde de derin ve kalıcı 

                                                      
36 Cerrahoğlu,  Tefsir Tarihi II/213-215. 

37 Çelebi, İlyas, el-Muhassal, DİA, İst. 2006, 31/16-18. 
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bir etkisi olmuştur. Başta tefsiri olmak üzere, onun eserleri talebeleri vasıtasıyla buralara 

taşınmış ve mütalaa edilmiştir. Razi ekolü, Türkistan, Afganistan, Hindistan, İran ve Arap 

ülkelerinde de etkisini sürekli ve kalıcı bir şekilde hissettirmiştir.38 

Razi’nin etkileri konusunda kesin olarak söylenebilecek olan söz, onun “et-

Tefsiru’l-Kebir” adlı eseriyle kendisinden sonraki pek çok müfessiri etkilemiş olmasıdır. 

Bunlardan biri meşhur müfessirlerden Kadı Beydavi (ö. 685/1286)’dir. Beydavi, 

“Envaru’t-tenzil” adlı meşhur tefsirinde yer alan fıkıh, kelam, mantık, felsefe ve tabiat 

ilimleriyle ilgili konularda çoğunlukla Razi’nin eserinden yararlanmıştır.  

Kutbüddin İzniki (ö. 821/1418), Molla Fenari (ö. 934/1431), Ebu’s-Suud Efendi 

(ö. 982/1574), İsmail Hakkı Bursevi (ö. 1137/1725), gibi pek çok Osmanlı müfessiri de 

Razi’nin eserlerinden faydalanan isimlerdir. Son dönem tefsir âlimlerinden Reşit Rıza 

tefsirinde geniş ölçüde Razi’ye yer vermiştir. Konyalı Mehmet Vehbi de “Hulasat’ü-l 

Beyan” isimli tefsirinde “Razi’nin beyanına göre... “ cümlesiyle başlayan uzun alıntılar 

yapmıştır.39 

 Geç dönem müfessirler arasında yer alan meşhur müfessir Şehabeddin el-Alusi 

(ö. 1270/1854)’den de söz etmek gerekir. Çünkü Alusi’nin “Ruhu’l-Meani” adlı tefsiri 

bazı araştırmacılara göre Razi’nin tefsirinin ikinci bir nüshası gibi değerlendirilmiştir. 

Dirayet ve akılcı tefsir yolunu açan Razi’yi bu yolda Ebu’s-Suud gibi tefsir 

âlimleri yanında Ebu Hayyan’(ö. 1344)dan da bahsetmek gerekir. Ebu Hayyan, “el-

Bahr’ul-Muhit” isimli tefsirinde bir yandan Razi’yi tenkit ederken öbür yandan geniş 

ölçüde ondan faydalanmıştır. İbn Kesir’in tutumu da aynıdır.40  

                                                      
38 Erbaş, Muammer, Fahreddin Razi İle İbn Teymiye’nin Kur’an’a Yaklaşımları, Dokuz 

Eylül Ün. Sos. Bil. Ens. Temel İslam Bil. ABD Doktora Tezi, İzmir, 2001, s. 19. 

39 Öztürk, Mustafa, Tefsirde Fahreddin er-Razi, s. 325. 

40 Öztürk, Mustafa, Tefsirde Fahreddin er-Razi, s. 323-326. 
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1.1.3.3. Vefatı 

Razi, başlangıçta fakir bir hayat sürmesine karşılık hayatının sonlarına doğru 

hükümdarların verdiği hediyelerle zengin olmuştur. Devrinde çok yüce bir ilim 

seviyesine ulaşan Razi, 606/1210/1209 senesi Ramazan bayramının birinci günü,41 bir 

başka rivayete göre de Ramazan ayının on beşinde Herat’ta vefat etmiştir.42  

            1.1.3.4. Hakkında Yapılan Eleştiriler 

Eleştiri, insanlara en kolay ve tatlı gelen şeylerden birisidir. Başkalarını eleştiren 

insanlara “daha iyisini sen yap” denildiğinde ise yüzlerce mazerete sarılırlar. Her insanın 

seveni ve takdir edeni olduğu kadar sevmeyeni, hatta ona karşı düşmanlık duyguları 

besleyenler de vardır. Elbette Razi’nin de sevenlerinin yanında ona karşı kıskançlık, haset 

ve benzeri duygularla düşmanca yaklaşanlar da vardır.  

Ona hasım olanlar, şahsiyet olarak Razi’nin midesine düşkün, makam ve ihtişamı 

seven birisi olduğunu ifade etmişlerdir. Sultanlarla ve idarecilerle fazla içli dışlı olmakla 

suçlanan Razi’nin çok sayıdaki gezilerinin bir hedefinin de gerek halk, gerekse saray ve 

devlet adamları nezdinde itibar kazanmak olduğu ileri sürülmüştür.43 

Razi, servetinden dolayı da eleştirilmiştir. Bu yüzden onun hakkında “makam 

mevki düşkünü, menfaat tutkunu bir dünya imamı” gibi yakıştırmalar yapılmıştır.44 

                                                      
41 Cerrahoğlu,  Tefsir Tarihi II/216.  

42 İbn Hallikan, Vefayat, IV/252. 

43 İbn Kesir, el-Bidaye, XIII/ 55-58. 

44 İbn Kesir, el-Bidaye, XIII/ 57-58. 
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Razi hakkında ilmi yönden de kötü huylu olduğu yolunda yorumlar yapılmış, onun 

ilmi tartışmalarda karşısındakileri terbiye etmeye kalkıştığı ve bazen onlara hakaret ettiği 

ifade edilmiştir.45 

1.1.4. Eserleri 

Fahreddin Razi, İslam âleminde yetişmiş velut yazarlardan biridir. İbn Kesir, onun 

200 kadar eseri olduğunu ifade etmiştir.46 Eserlerinin sayısını kesin olarak ifade etmek 

mümkün değildir. Çünkü eserlerinin bir kısmı zamanımıza kadar gelmiş, bir kısmı ise 

gelememiştir. Yapılan araştırmalarda zaman zaman onun yeni yazma eserlerine de 

rastlanabilmektedir. Ayrıca Razi bazı eserlerinde kendine ait diğer eserleri hakkında 

bilgiler vermiştir.47  

Razi’nin eserleri hakkında bilgi veren kaynaklar onların tam olmayan bir listesini 

vermektedirler.48 Süleyman Uludağ “Fahrettin Razi, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri”49 adlı 

eserinde, onun zannedilen veya ona atfedilen 219 adet eserine yer vermiştir. Bunlardan 

tefsirle ilgili olanları şöylece sıralayabiliriz:50 

                                                      
45 İbn Kesir, el-Bidaye, XIII/ 55-58. 

46 İbn Kesir, el-Bidaye, XIII/ 55-56. 

47 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 54-56. 

48 Bkz. el-Ulvani, El-İmam Fahruddin Razi ve Musannefatühü, s. 121-227. 

49 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 59-81. 

50 Diğer alanlardaki eserleri hakkında “el-Ulvani, El-İmam Fahruddin Razi ve 

Musannefatühü, s. 121-227” ve “Uludağ, Fahrettin Razi, s. 59-81” eserlere bakılabilir. 
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             1.1.4.1. Tefsir İlmiyle İlgili Olanlar. 

1.Mefatihu’l-Gayb. Et-Tefsiru’l-Kebir diye de bilinir. Razi’nin tefsire dair en 

önemli eseri olup otuz iki cilt halinde yayımlanmıştır. (Kahire, 1278) Eser Türkçeye de 

tercüme edilmiştir. (L. Cebeci ve diğerleri, Huzur Yayınevi, 2013) 

2.Esraru’l-Kur’an. İhlas, Ala, Tin ve Asr surelerinin tefsirinden ibarettir. 

(Köprülü Kütüphanesi, nr. 824) 

3.Mefatihu’l-Ulum. Fatiha suresinin tefsirinden ibarettir. (Bağdat Evkaf 

Kütüphanesinde bir nüshası vardır. Nr. 2316-3217) 

4.Esraru’t-Tenzil ve Envaru’t-Te’vil. Farsça olarak kaleme alınan eserde akaid, 

ahlak ve fıkıh konuları Kur’an’a dayanılarak izah edilmiştir. (Eser 1301 de 

yayımlanmıştır.) 

5.Acaibü’l-Kur’an. İtikadi ve tasavvufi konuları işler. (Beyrut, 1984) 

1.1.5. Razi ve Tefsiriyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Fahreddin Razi, gerek ilmi seviyesi, gerekse ortaya koyduğu eserleri itibariyle 

çağını aşmış ve kendisinden sonraki çağlara da ışık tutmuş bir İslam bilim insanı olarak 

hep üzerinde değerlendirmeler yapılmış bir yüce şahsiyettir. Bu nedenle hem kendisi, 

görüşleri, dini bilimler alanında getirdiği farklı uygulamalar ve yorumları ile hem de 

kaleme aldığı yüzlerle ifade edilen eserleri sayesinde sürekli araştırmacıların ve bilim 

insanlarının yakın ilgisinde kalmıştır. Kendisi ve eserleri hakkında pek çok yazı kaleme 

alınmış, sempozyumlar düzenlenmiş, hatta doktora konusu olarak da araştırmacıların 

çalışmalarında yer almıştır. Çalışmamızın bu bölümünde Razi ve tefsiri ile ilgili yapılan 

çalışmalara yer vermek istiyoruz. 

            1.1.5.1. Razi İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Razi’nin hayatı, fikirleri, eserleri ve onun hakkında yapılan müstakil çalışmaları 

dikkate alarak bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkçe eserler içeresinde ilk 
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gözümüze çarpan, İSAM Yayınları arasında çıkan ve 2013 yılında yayımlanan “İslam 

Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi” adlı çalışmadır. Editörlüğünü Ömer 

Türker ve Osman Demir’in yaptığı bu çalışmada onun farklı özellikleriyle ilgili olarak 

yaklaşık on sekiz adet makaleye yer verilmiştir. Daha sonra Süleyman Uludağ tarafından 

hazırlanan “Fahrettin Razi, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri” adlı kitaptan söz edilebilir.  

Arap dünyasında ise bu konuda yapılan müstakil çalışmalardan bazılarına şu 

şekilde yer verebiliriz. İlk eserimiz Muhsin Abdulhamid’in Doktora tezi olarak 

hazırladığı, “er-Razi, Müfessiran” adlı çalışmasıdır. Bu çalışma, 1974 yılında Bağdat’ta 

yayımlanmıştır. Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde Razi’nin hayatı, öğrenimi 

vb. konulara yer verilirken, ikinci bölümde tefsiri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde 

de onun temel konular olan, Kur’an’ın icazı, Kevni ilimler, Akait, Fıkıh ve Usulü gibi 

konular hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Eser 348 sayfadan oluşmuştur. Bu konuda 

yapılan bir diğer çalışma da Taha Cabir el-Ulvani’nin “el-İmam Fahruddin Razi ve 

Musannefatühü” adlı eseridir. 2015 yılında Kahire’de basılmış olan eser üç bölümden 

oluşmuştur. Birinci bölümde, Razi’nin hayatından söz edilirken ikinci bölümde onun 

hocalarından ve öğrencilerinden, üçüncü bölümde de eserlerine yer verilmiştir. Bu eser 

de yaklaşık olarak 232 sayfadan oluşmaktadır. 

Diğer taraftan Fahreddin Razi ile ilgili olarak yapılan bütün çalışmalarda onun 

hayatı ve eserleri konusuna çeşitli hacimlerde yer verilmiştir. Bu çerçevede onun görüş 

ve düşüncelerini konu alan çalışmalardan bazılarına da şu şekilde yer verilebilir. 

Abdurrahman Elmalı, “Fahreddin Razi’de Esbab-ı Nüzul Değerlendirmesi”, 

Harran Ün. İlahiyat Fakültesi Vakfı, Şanlıurfa, 1998. 

Ahmet Hindavi Hilal, “el-Mebahisü’l-Beyaniyye fi tefsiri Fahreddin Razi: 

Dirasetun belagıyye tafsiliyye”, 1999. 
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Ahmed Mahmut Cezzar, “Fahreddin er-Razi ve’t-Tasavvuf” Münşeetü’l-Maarif, 

İskenderiye, 2000. 

Eşref Altaş, “Fahreddin Razi’nin İbn Sina yorumu ve Eleştirisi”, İz Yayıncılık, 

İstanbul, 2009. 

Fathalla Kholeif, “Münazaratü Fahreddin er-Razi fi biladi Maveraünnehr”, 

Darü’l-Maşrık, Beyrut, 1986. 

Hadice Hammadi el-Abdullah, “Menhecü’l-İmam Fahreddin er-Razi beyne’l-

Eşaire ve’l-Mu’tezile”, Darü’n-Nevadir, Beyrut, 2012.  

Hamdi Gündoğar, “Fahreddin Razi’de İnsan Fiilleri”, Çıra Yayınları, İstanbul, 

2010. 

Muhyiddin Muhasseb, “İlmu’d-Delale inde’l-Arab: Fahreddin Razi Nemuzecen”, 

Darü’l-Kitabi’l-Cedid el-Müttehide, Beyrut, 2008. 

Muhammed Salih Zerkan, “Fahreddin er-Razi ve Arauhu’l-kelamiyye ve’l-

felsefiyye”, Darü’l-Fikr, Kahire, 1963. 

İmam Rabbani Çelik, “Fahreddin Razi’nin Usul Düşüncesinde Umum Lafızların 

Mahiyeti (el-Mahsul örneği)”, (Yüksel L. Tezi) Marmara Ün. Sosyal Bil. Enst. 2014. 

Şaban Haklı, “Müteahhirin Döneminde Felsefe-Kelam İlişkisi: Fahreddin Razi 

Örneği”, (Doktora Tezi), Marmara Ün. Sos. Bil. Enst. 2002. 

Mehmet Türkeri, “Seçilmiş Eserlerine Göre Fahreddin Razi’nin Ahlak Felsefesi”, 

(Doktora Tezi), Dokuz Eylül Ün. Sos. Bil. Enst. 1999. 

Mustafa Bozkurt, Fahreddin Razi’de Bilgi Teorisi, (Doktora Tezi), Ankara Ün. 

Sos. Bil. Enst. 2006. 
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            1.1.5.2. Tefsiri İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Arif Müfdi Mis’ar, “el-Menkul ve’l-ma’kul fi’t-Tefsiri’l-Kebir li-Fahreddin er-

Razi”, Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Buhus ve’-Diraseti’l-İslamiyye, Riyat, 2005. 

 Muammer Erbaş, “Fahreddin Razi’nin Kur’an-ı Kerim’i Tefsir Yöntemi”, Birleşik 

Matbaacılık, İzmir, 2014. 

 Yüksek Lisans ve Doktora Tezi düzeyinde: 

 Asiye Şen, “Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Ahlaki Zaafları: Fahreddin Razi’nin 

Mefatihu’l-Gayb Tefsiri Çerçevesinde”, (Yüksek L. Tezi), Marmara Ün. Sos. Bil. Enst. 

2003. 

 Müjde Tadik, İsmet Sıfatı Bağlamında Peygamber Zellelerine İlişkin Ayetlere 

Fahreddin Razi’nin Yaklaşımı, (Yüksek L. Tezi), Marmara Ün. Sos. Bil. Enst. 2009. 

 İhsan Kahveci, “Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l-Gayb adlı Tefsirinde Ulumu’l-

Kur’an”, (Doktora Tezi), Sakarya Ün. Sos. Bil. Enst. 2001. 

 Mehmet Yusuf Yağır, “Fahreddin Razi’nin Tefsirinde Hristiyanlık ve 
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51 Bkz. Sultanov, Aladdin, “Fahreddin Er-Razi Ve Elmalılı’nın Yeryüzü İle İlgili Ayetlere 
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Bu konuda değerlendirdiğimiz ilk çalışma, Yasin Ceylan’ın “Theology and Tafsir 

in the Major Works Of Fakhr al-Din al-Razi”, adlı Doktora Tezidir. Tez yedi bölümden 

oluşmuştur. Birinci bölümde Razi’nin yaşamı ve çalışmaları ele alınmıştır. İkinci 

bölümde Razi’nin Kur’an’a yaklaşımı, üçüncü bölümde yaratılış ve yaratılışla ilgili 

tartışmalar, dördüncü bölümde Tanrı’nın varlığı ile onun sıfatları ve isimleri, beşinci 

bölümde özgür irade ve kader, altıncı bölümde peygamberlik ve onların masumiyetleri, 
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52 Ceylan, Yasin, “Theology and Tafsir in the Major Works Of Fakhr al-Din al-Razi”, 

(Doktora Tezi). Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (İSTAC) Kuala Lumpur, 1996. 



 

45 

 

Shalahudin Kafrawi, Fakhr al-Din al-Razi's methodology in interpreting the 

Quran, McGill University, Boullata, Issa J. (advisor), Master's Thesis, Canada - Quebec 

/ Québec, 1998. 

1.2. RAZİ’NİN TEFSİRİ VE YÖNTEMİ 

1.2.1. Razi’nin Tefsiri “Mefatihu’l-Gayb” 

Fahreddin Razi’nin tefsir alanında yazdığı en önemli eseridir. “Et-Tefsiru’l-Kebir” 

adıyla da bilinir. Yerli ve yabancı pek çok kütüphanede yazma nüshaları mevcuttur. 

Birçok defa İstanbul, Beyrut ve Mısır’da basılmıştır. Eserin muhtasarları da mevcuttur. 

Eser Türkçe ve Urduca dillerine tercüme edilmiştir. Mc. Neile, eser için bir fihrist 

hazırlamıştır.53 Eserin Türkçe çevirisi için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 

Yüksek Lisans Tezi olarak fihrist çalışmaları yapılmıştır.54  

Eserde bazı surelerin sonunda yer alan ve müellif tarafından konulan tarihlere göre 

Razi, eserini ömrünün son yıllarında kaleme almıştır. Bu konuda en son Fetih suresinde 

hicri 603 yılı zikredilmektedir.55 Eserin tamamının Fahreddin Razi’ye ait olmadığı, onun 

ölümünden sonra aynı usül ve dil kullanılarak talebeleri tarafından tamamlandığı yönünde 

iddialar vardır. Ancak bunların gerçeği yansıtmadığı yönünde görüşler de mevcuttur.56 

Bizim kanaatimiz de eserin tamamının Fahreddin Razi’ye ait olduğu yönündedir. 

                                                      
53 Razi, Fahreddin, Tefsir-i Kebir, Büyük Kur’an Tefsiri, (Çev: L. Cebeci, S. Kılıç, C. S. 

Doğru), Huzur Yayınevi, İst, 2013, I/XVII. 

54 Cebeci, Lütfullah, Mefatihu’l-Gayb, DİA, TDV, 2003, Ankara, XXVIII/350. 

55 Razi, Fahreddin, Mefatihu’-Gayb, Thk. İbrahim Şemsüddin, Ahmed Şemsüddin, 

Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2013, XXVIII/4. 

56 Bkz. Muhsin, Abdulhamit, er-Razi: Müfessiran, s. 54; İbn Aşur, Muhammed el-Fazıl 

b. Muhammed et-Tahir et-Tunisi, et-Tefsir ve Ricalühü, Tunus, 1966, s. 90; el-Ammari, 

http://www.openthesis.org/school/mcgill-university/results.html
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Razi, eserini yazmaktaki maksadının “akıl prensipleri ve istidlal yollarının ışığı 

altında Kur’an’a yöneltilen hücumları önlemek, İslam inancıyla ilgili istidlalleri 

güçlendirmek ve bu konuda ileri sürülen karşı fikirleri reddetmek” olduğunu ifade 

etmektedir. Müellif eserinde rivayet ve dirayet metotlarını birlikte kullanmış, çok 

miktarda akli istidlalde bulunarak, nakli bilgileri akli delillerle desteklemeye çalışmış, 

bunları yer yer felsefi tartışmalara dayandırarak incelemiştir.57  Bu sebeple Razi’nin bu 

eseri, akli tefsirin en iyi örneği sayılabilir.58 Eserde Mushaf tertibi esas alınmıştır. Her 

sure bir kitap şeklinde ele alınmış olup, kitaplar baplara, baplar meselelere, meseleler de 

yer yer mukaddime, hüccet, latife, hüküm, bahis ve vecih şeklinde alt başlıklara ayrılarak 

konular işlenmiştir.  

Eserin ilk cildi mukaddime mahiyetinde olup müellif bu kısımda meseleleri 

oldukça tafsilatlı bir şekilde ele almıştır. Bu cilt tamamen Fatiha suresinin tefsiriyle 

ilgilidir.59 

Tefsirin yazılışı sırasında takip edilen yöntem; bir bütün olarak baştan sona 

şeklinde değil, aynı anda birden çok sure üzerinde çalışılarak yazma işlemini 

gerçekleştirme biçiminde olmuştur.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                      
Ali, El-İmam Fahruddin er-Razi, Daru el-İmam er-Razi, Kahire, 2016, s. 161-187; el-

Ammari, Ali,  Hel Etemme el-Fahr er-Razi Kitabehu fi’t-Tefsir, (Mecelletü’l-Ezher), 

Kahire, 1962, XXXVIII, Sayı 6, s. 541-546. 

57 Cebeci, Lütfullah, Mefatihu’l-Gayb, XXVIII/348. 

58 Ceylan, Yasin, Fahredden Razi’nin Mefatihu’l-Gayb Tefsiri Üzerine Bazı 

Mülahazalar, İslami Araştırmalar, Sayı: 3, Ocak-1987, s. 48. 

59 Erbaş Muammer, “Fahreddin Razi’nin K.K. Tefsir Yöntemi”, s. 39-40. 

60 el-Kubeysi, İyade b. Eyyub, “Şübühat Havle Tefsiri’r-Razi”, Mecelle Külliyetü’d-

Diraseti’l-İslamiyye ve’l-Arabiyye, 1998, sayı 16, s. 51-73. 
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Bir dirayet tefsiri olan eserde çok sayıda hadis ve haber yer almaktadır. Aynı 

zamanda bazı bilim insanlarının eserlerine ve görüşlerine de yer verilmiştir. Bu konuda 

Siracüddin el-Fergani’nin (ö. 575/1179) “Kitabü’l-Fusul”, Hipokrat’ın (ö. ?) “Kitabü’l-

Fusul”, Ebu Reyhan el-Biruni’ın (ö. 453/1061) “et-Telhıs”, İbn Sina’nın “el-Kanun fi’t-

Tıb” ve Calinus’un (ö. 200 ?) “Menafiu’l-A’za” adlı eserler ve müellifleri örnek 

gösterilebilir.61 

1.2.2. Razi’nin Tefsirindeki Yöntemi 

            1.2.2.1. Genel İlkeler 

Razi’nin tefsiri, özellikle muhtevasındaki bilgi ve konu çeşitliliği bakımından 

klasik dönemlerdeki diğer tefsir kitaplarından oldukça farklı özelliklere sahiptir. Onun bu 

farklılığı Razi’nin tefsir ve te’vil anlayışından çok Kur’an tasavvuru ile ilgilidir.62  

Razi, Kur’an’ın tamamına yönelik bir tefsir yazmayı hedeflemiş ve bunu belli bir 

plan dâhilinde sistematik olarak yapmaya çalışmıştır. Öncelikle ayetleri tahlili bir şekilde 

tefsir etmiş, bunun yanı sıra yaptığı izahları, farklı ilim dallarına ait temel birçok bilgiyle 

desteklemiştir. Bu iki farklı unsuru da açtığı yan başlıklarla tefsirinin büyük çoğunda 

ustalıkla birbirine mezcetmiştir.63 

Razi, ayetlerin tahlilinde düzenli bir şekilde; nüzul sebebi, önce ve sonrasıyla 

münasebet, lafızların tahlili, kıraat farklılıkları vb. birçok hususa yer vermiştir ki bu onun 

klasik tefsir metodunu oluşturur. O, ikinci aşamada tefsirinde yer vermek istediği farklı 

alanlara ait temel bilgileri, düzenli bir şekilde ilgili ayetlerin tefsirine yayar. Onun bu 

                                                      
61 Sultanov, Aladdin, “Fahreddin Razi ve Elmalılı’nin Yeryüzü ile İlgili Ayetelere 

Yaklaşımlarının Mukayesesi”, s. 10. 

62Öztürk, Tefsirde Fahreddin Razi, s, 282.  

63 Erbaş, Muammer, “Fahreddin Razi’nin K.K. Tefsir Yöntemi”, s. 41. 
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bağlamda yaptığı açılımlar, ilk surelerde daha yoğun, sonrakilerde ise daha az ve 

öncekilere ilaveler şeklindedir. Razi, yer yer yaptığı bu açılımların boyutlarını o denli 

uzatmıştır ki, çoğu zaman meselelerin ayetlerle irtibatı kaybolmuş, konu çok farklı 

alanlara kaymıştır. Bu durum Razi’nin eserini bir tefsir olmaktan öte, adeta bir İslami 

ilimler ansiklopedisi haline getirmiştir. Aynı zamanda ona yöneltilen eleştirilerin de en 

önemlilerinden birini oluşturmuştur.64 

Diğer taraftan Razi, tefsir ve te’vil kavramlarını birbirinden ayırarak kullanmıştır. 

Ona göre tefsir, vahyin nazil olduğu tarihsel ve toplumsal vasata tanıklık eden sahabelere 

ait haberler ile basit düzeyde filolojik izahlara karşılık gelir. Razi’ye göre tefsir, ilk ve 

asli manayı nakil yoluyla anlama ve filolojik açıklama noktasında son bulur. Bunun 

ardından te’vil safhası başlar. Bu safhada aklın prensiplerine, filozofların görüşlerine, 

Sünni-Eş’ari kelam sistemindeki ilkelere, sufilerin keşfe dayalı sözlerine, bazen de tıp, 

astronomi, kozmoloji gibi alanlara ait bilgiye dayalı görüş ve yorumlar safhasına geçilir. 

Bunların dışında kimi zaman ahlaki, kimi zaman fıkhi hükümler istihraç edilir, kimi 

zaman da fıkıh usulüyle ilgili görüş ve değerlendirmelere yer verilir. Bu arada çeşitli 

itikadi ve fıkhi mezheplerin görüşleri de tahlil ve tenkit edilir. Hatta kimi zaman ayetlerin 

izahında onlarca sayfaya ulaşan istitratlara (parantez arası sayılabilecek bilgilere) yer 

verilir. Bütün bunlar farklı düzey ve şekillerde te’villerdir.65  

            1.2.2.2. Muhteva Boyutu 

Razi, ayetleri tefsir ederken, bu ayetlerle yakından veya uzaktan ilgisi bulunan 

bütün bilgilere makul bir düzen içinde yer vermiştir. Sözgelimi, sema, güneş, ay ve 

yıldızlardan bahseden ayetlere geldikçe çağındaki astronomide bu konudaki mevcut 

bilgileri aktararak Kur’an’la astronomide verilen bilgiler arasındaki uyum ve paralelliği 

                                                      
64 Abdülhamit, Muhsin, “Razi”, s. 76-77. 

65 Öztürk, Tefsirde Fahreddin Razi, s, 288. 
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göstermiştir. Bazen Kur’an’ı esas alarak astronomiyi ona göre değerlendirir, bazen 

astronomideki bilgilere göre ayetleri yorumlar, bazen de şahsi düşüncelerini ileri sürer. 

Tarih, coğrafya, biyoloji, fizik, sihir ve benzeri şeylerle ilgili ayetleri tefsir ederken de 

aynı yöntemi izler. Onun bu tutumu bazı din âlimlerini onun eseri hakkında: “Razi’nin 

tefsirinde her şey var ama tefsir yok” demeye sürüklemiştir.66 Razi ile başlayan akli, 

tecrübi, felsefi ve nazari bilgileri tefsire aktarma işi ondan sonra da devam etmiş ve 

günümüze kadar gelmiştir. 

İlk zamanlarda, “Kur’an’ın bütün ilimleri kapsadığına dair ayetler vardır.” 

görüşünü kabul etmiyoruz67 diyen Razi,  daha sonra tefsirini yazarken bu görüşünü terk 

ederek, “Tüm ilimlerin kaynağı Kur’an’dır.” fikrini benimsemiştir. Tefsirine hâkim olan 

bu düşünceden dolayı eserinde bütün ilimlerin aslının Kur’an’da mevcut olduğunu 

ispatlamaya çalışmıştır.68 

Razi’nin tefsirinin diğer bir özelliği, makul tasniflere, mantıklı bölümlere ve açık 

tariflere yer vermesidir. Razi, bir ayeti açıklarken bu ayette ne gibi hükümlerin 

bulunduğunu tespit etmiş, sonra bu hükümler etrafındaki âlimlerin ihtilaflarını ve 

mezheplerin görüşlerini son derece güzel bir tertip içinde delilleriyle birlikte 

okuyucusuna sunmuştur. Bablar, meseleler, vecihler, mukaddimeler, hükümler, faydalar, 

latifeler, nükteler, hüccetler, deliller, vecizeler, mevizalar, menkıbeler, hikâyeler, 

kıssalar, temsiller gibi bölümler bu gruplandırma içinde yerlerini almışlardır. Önce 

                                                      
66Uludağ, Fahrettin Razi,  s. 143.  

67Razi, Fahreddin, Nihayetü’l-Ukul fi Diraseti’l-Usul, Thk; Said Abdullatif Fude, Dar’uz-

Zehair, Beyrut, 2015, II/114; Razi, Fahreddin, Nihayetü’l-Ukul fi Diraseti’l-Usul, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Süleymaniye/Ayasofya Kütüphanesi, No, 297/5, 

İstanbul, trs. c.2, v. 124. 

68 Razi, II/107; XII/177-179. 
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anlatacağı konunun eksenini ortaya koyan, sonra bu konuyla ilgili bütün farklı görüşleri 

bu eksen etrafında düzenli bir biçimde veren Razi, konu ne kadar uzarsa uzasın yine de 

eksenden uzaklaşmaz. Konu en güzel tarzda tahlil, izah ve terkip edilir. Razi’nin tasnifçi 

ve tahlilci bir zekâsı vardır. O, bu usulü önce kelam ve felsefe ile ilgili eserlerinde 

kullanmış, bu hususta ustalaştıktan sonra aynı usulü tefsire de uygulamıştır.  

Razi, kelam ve mezheplerle ilgili konulara, bunlar etrafındaki ihtilaflara, bu 

ihtilafların tartışılmasına, eleştirilmesine geniş yer ayırmıştır. Bu bakımdan onun tefsiri 

bir kelam kitabına, bir mezhepler tarihine benzer.69  

Razi’deki hikmet tutkusu pek çok tasavvufi meselenin tefsire alınmasına, birçok 

ayetin tasavvufi açıdan yorumlanmasına neden olmuştur. O, tefsirinde rivayetle dirayeti 

bir araya getirmekle kalmamış, işari tefsirle de eserini zenginleştirmesini ve ona canlılık 

kazandırmasını bilmiştir.70  

Razi, tefsirinde fıkıh tartışmalarına da girer. Bazen Ebu Hanife’yi (ö. 767/150) 

tenkit ederken bazen de onun görüşlerini savunur. Daha çok Şafii mezhebine bağlı 

kalmayı tercih eden Razi’nin bu imama muhalefet ettiği de olmuştur.  Her zaman ele 

aldığı fıkhi konulara akli ve mantıki yorumlarda bulunan Razi’nin tefsirinde bazıları 

fıkhın olmadığını zannetmişlerdir. Hâlbuki o tefsirinde fıkhi meselelere genişçe yer 

vermekle kalmamış, onlara yeni genişlikler sağlamış, ahkâm ayetlerinin tefsirinde 

mezhep ihtilaflarını zikretmiştir. Kendisi Şafii olduğu için Şafii fıkhını tercih eden Razi, 

Ebu Hanife’nin delillerini münakaşa etmiş ve yeri geldikçe diğer mezheplerin görüşlerine 

de yer vermiştir. O körü körüne itaat eden bir mukallit değildir. Bazı noktalarda hususi 

görüşü olduğu gibi bazı konularda mezhebi dışındaki âlimlerin görüşlerine katıldığı da 

söz konusudur. Fıkıh usulünde mantığı açıklıkla kullanmış olan Razi, genel olarak neshi 

                                                      
69 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 151. 

70 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 152. 



 

51 

 

azaltmaya çalışmış ve onun olmadığı kanaatini ortaya koymuştur.71 Ancak bu konuda 

yapılan bazı çalışmalarda Razi’nin neshi kabul ettiğine dair görüşler tespit edilmiş ve 

onun genel anlamda Kur’an’da neshin vukuuna dair olumlu görüşe sahip olduğu kanaati 

izhar edilmiştir.72 

Razi, yer yer Tevrat ve İncil’den de alıntılar yapmış, papazlarla yaptığı 

tartışmalara eserinde yer vermiştir. Belki de Tevrat ve İncil’den doğrudan alıntılar yapan 

ilk müfessir odur.73 Daha önceki müfessirlerin tanımadıkları Calinus gibi tabiplerden de 

alıntılar yapan Razi,74  bizzat kendisinin de tıpla ilgilenmiş olmasından dolayı birçok ayeti 

hekimlik açısından da yorumlamıştır.75  

Şeytan ve cinin var olduklarını göstermek için filozofların, astronomların ve 

tılsımcıların görüşlerine yer veren Razi, “Dabbet’ül-Arz” ile ilgili rivayetleri hurafe 

saymıştır.  Razi, bütün mucizelerin akli ve mantıki bir yorumunu yaparken doğal olarak 

batıl inanışlara, hurafelere ve İsrailiyyata karşı çıkmış, dinin esas hükümleriyle ve 

inançlarıyla ilgli olan kıssa, hikâye, hurafe ve İsrailiyyatı reddetmiştir.76  

Razi’nin tefsirinde kıraatlere de önem verdiği görülür. Bu ilimde dikkat ve zaptı 

ile meşhur olmuş âlimlere yer veren Razi’nin akli metodu kıraatte de kendini gösterir. O, 

bazı kıraatleri savunurken, onlara kelami görüşlerinin ışığını katmış,  sadece kıraatlerin 

                                                      
71 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi II/246-249. 

72 Kahveci, İhsan, Fahreddin er-Razi’nin Mefatih’l-Gayb adlı tefsirinde Ulum’ul-Kur’an, 

(Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Ün. Sosyal Bil. Enst. 2001, s. 145-147. 

73 Razi, Mefatih, XXVII/90; XXII/140. 

74 Razi, Mefatih, XXII/101; I/19 

75 Ez-Zerkani, Muhammed Abdülazim, Menahilü’l-İrfan fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İhyai 

Kütübi’l-Arabiyye, bsy, trs. II/564. 

76 Uludağ, Fahrettin Razi, s. 152-154. 
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vecihlerini zikretmekle yetinmemiş, bazen de i’rablarını takdim etmiş, yer yer 

kıraatlerden birini diğerine tercih ettiği de görülmüştür.  Şaz olan kıraatları terkeden Razi, 

tevatür ile sabit olmayanın Kur’an’dan olamayacağını söylemiş, şüpheli gördüğü her 

kıraati terk etmiştir.77 

Ayetleri hem dilbilgisi hem de edebiyat yönüyle inceleyen Razi, ayetlerin nüzul 

sebeplerini açıklamış ve buna büyük önem vermiştir. O, ayetlerin anlaşılmasının bununla 

mümkün olacağını söylerken, bir ayetin çeşitli sebepler için nazil olmasında bir engel 

görmez.78  

Ayetleri hadislerle, sahabe ve tabiinin sözleriyle açıklayan Razi, sureler arasındaki 

bağı ve ilgiyi göstermeye çalışmış, ayetlerin sırasına ve tertibine dikkat çekerek bu 

konuya çok önem vermiştir. O, zahiri tertibe muhalefet eden müfessirlerin görüşlerini 

reddetmiş ve onları gayeden uzak saymıştır.79 

Razi, kevni ilimlere büyük önem vermiştir. Bunları o günkü bilimsel verilerle 

açıklamaya çalışmıştır. Gerçi bazı kimseler, onun tefsirini astronomi bilimi ile 

doldurduğunu söyleyerek alışılagelmiş tefsirin hilafınadır deyip tenkit etmişlerdir. Ancak 

Allah’ın kitabı hakkı ile okunur ve üzerinde düşünülürse bu sözün yanlışlığı hemen 

anlaşılacaktır. Çünkü Allah kitabını ilim, kudret ve hikmet delilleriyle doldurmuştur. 

Göklerin ve yerin durumları, gece ile gündüzün birbirini takibi, aydınlık ve karanlığın 

keyfiyeti, güneş, ay ve yıldızların halleri gibi ilmi meseleler pek çok surede 

tekrarlanmıştır. Bunları araştırmak ve onların durumlarını düşünmek caiz olmasaydı 

Allah bunları kitabına doldurur muydu? Bunları anlayabilmek için tabii ki astronomiyi 

bilmeye ihtiyaç vardır. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Razi’nin bize sunduğu bilimsel 

                                                      
77Razi, Mefatih, XI/227. 

78Razi, Mefatih, II/186. 

79Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi II/241. 
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verilerin tamamı doğru kabul edilemez. Çünkü o kendi döneminin ilmi durumuna göre 

bilgi vermiştir. Nitekim daha sonraki asırlarda pek çok konuda bilgi değişiklikleri 

olmuştur. Razi, yaşadığı dönemdeki ilimlerden istifade etmiş, Kur’an’ın i’cazının sadece 

belağat yönünden olmadığını insanlara ispat etmeye çalışmış, onun ilmi i’caz yönünün de 

bulunduğunu, her şeyi kuşattığını söylemiştir.80 Razi aynı zamanda hükümlerin 

konuluşundaki hikmet ve maksatları da çok güzel bir şekilde açıklamıştır. 81 

Nahivle ilgili konulara belirli oranda önem göstermiş ve bu hususta sözü çok 

uzatmamıştır. Bazen nahiv felsefesine girişmiş ve nahivcilerin ihtilaf ettikleri meselelerde 

nazmın i’cazını, en güzel manasını düşünerek kendi görüşünü ortaya koymuştur.82 

Kur’an’ın Kur’an’la açıklanmasının, doğruluk ve sevap yönünden en yakın yol 

olduğuna inanan Razi, önemli konular hakkındaki görüşlerini ayetlerle desteklemeye 

çalışmıştır. Mesela İsra olayının ruh ve cesetle birlikte olduğunu söyler ve çoğunlukla 

birlikte hareket etmeye çalışmıştır. Ayetin zahiri manasına uygun olan ve kendince sahih 

gördüğü tefsiri asla terk etmemiştir. Razi, hadise fazla rağbet göstermemiş ancak kendine 

göre doğru bulduğu şeyi nakletmekten de çekinmemiştir.83 Tefsirinde akli metodu takip 

etmekle mantığa tabi olan Razi, israiliyatı faydalı görmemiş ve onu sağlam akli esaslara 

dayanarak terk etmiştir.84  

Razi, Kur’an’ın muhkem ve müteşabih ayetler içerdiğini kabul etmiş, ancak 

Müteşabih ayetlerin zahiri üzerinde durmamış, onların te’villerine müracaat etmiştir.85 

                                                      
80 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi II/242-244. 

81 Muhsin, Abdülhamid, Razi, s. 158-163. 

82 Razi, Mefatih, V/26. 

83 Razi, Mefatih, XX/120. 

84 Razi, Mefatih, V/93-95. 

85 Razi, Mefatih, II/142-143. 
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Büyük bir kelamcı olması sebebiyle tefsirinde kelam ve akaid meselelerine büyük 

yer vermiş olan Razi, uluhiyyet meselesi üzerinde özel bir gayret göstermiş, nübüvvet ve 

bununla ilgili meseleleri incelemiştir. Allah’ın varlığını ispat için akli delillerini ortaya 

koyan, felsefecilerin ve kelamcıların delillerinin hepsini bu konuda kullanan Razi, kelam 

konusunda en büyük mücadelesini mutezile ile yapmıştır. O, kaza ve kader meselelerinde 

mutezileyi reddetmiş, şia akidesinden etkilenen mutezileyi reddetmekle Şiayı da 

reddetmiş olmaktadır. Razi’nin Şia ile en büyük tartışması Hz. Peygamberden sonra en 

efdal Müslümanın Ebu Bekir mi Ali (ö. 40/661) mi olduğu meselesinden çıkmıştır. Ehli-

sünnetle Şia arasındaki itikadi meselelere değinirken fıkhi ihtilaflara da değinin Razi, her 

iki tarafın delillerini naklettikten sonra ehli-sünnetin delillerini tercih etmiştir.86   

Razi, peygamberlerin ismetini şiddetli bir şekilde savunmuş, Âdem’in hatası 

hakkında söylenenleri reddederek peygamberlerin meleklerden daha üstün olduğu 

şeklindeki görüşü tercih etmiştir.87 

Tefsirinin bazı yerlerinde kendisini sufiyeden saydığını gördüğümüz Razi, zaman 

zaman mutasavvıfların mesleğine yönelmiş ve batıni manalara girişmiştir. Onun 

tasavvuftan, ruhları temizlemek ve nefisleri terbiye manasını anladığını görmekteyiz. Sufi 

tecrübelere dalan ve ondan zevk alan Razi, riyazet ve keşf üzerine kurulu olan sufi marifet 

nazariyesine inanmış, hidayetin elde edilmesinin riyazet yoluyla gerçekleşeceğine itibar 

etmiştir.88  

                                                      
86 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi II/245. 

87 Razi, Mefatih, III/7-10. 

88 Razi, Mefatih, XXI/72. 
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Razi, Kur’an’ın mu’ciz olduğu konusunda onun mu’cizliğini harici ve dâhili 

delillerle ispata çalışmıştır. Kur’an’daki garib haberlerin Kur’an’ın i’cazı olduğunu kabul 

eden Razi, Kur’an’ın lafzı, fesahatı ve manası itibariyle de mu’ciz olduğunu söylemiştir.89 

Buraya kadar kısaca tanıtmaya çalıştığımız Razi’nin tefsiri ve yöntemi konusunda 

özetle şunları söyleyerek konuyu noktalamak istiyoruz. Razi’nin tefsiri akli, ilmi ve daha 

pek çok yönlerden çok önemli noktaları içermesi bakımından diğer tefsirlerden ayrılır ve 

kendine kadar gelen kültürü muhafaza eder. Eş’ari ekolünü temsil eden bu tefsir akli 

yoldan Kur’an anlayışının zirvesini temsil eder.90   

1.2.3. Tefsire Yöneltilen Eleştiriler 

Ehl-i Sünnet dünyasında çok beğenilmiş ve kendinden sonraki birçok tefsire 

kaynaklık etmiş olmakla birlikte Razi’nin tefsiri gerek klasik gerekse modern dönemlerde 

birçok âlim tarafından eleştirilmiştir. Mesela Süyuti, ayetlerin tefsirinde konudan konuya 

atladığını, bütün bu konuların ayetin bağlamına uygun düşmediğini, bu yüzden de tefsiri 

okuyup inceleyenlerin hayrete düştüğünü söylemiştir. Yine Suyuti’nin ifadelerinde Ebu 

Hayyan el-Endelüsi’nin (ö. 745/1344) şu ifadelerini okumaktayız. “İmam Razi tefsir 

ilminde yeri olmayan birçok konuyu bütün yönleriyle tefsirinde toplamıştır...”91 İbn 

Teymiyye (ö. 728/1328), “Razi’nin tefsirinde her şey var ama tefsir yok” demiştir.92 

Modern dönemde buna benzer bir eleştiri de Muhammed Hüseyin ez-Zehebi’den (ö. 

                                                      
89 Er-Rafii, Mustafa Sadık, İ’cazü’l-Kur’an ve’l-Belağatü’n-Nebeviyye, Daru’l-Kütübi’l-

Arabi, Beyrud, 1973, s. 256. 

90 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi II/264. 

91 es-Suyuti, Ebu’l-Fazl CelalüddinAbdurrahman b. Ebi Bekir b. Muhammed el-Hudayri, 

el-İtkan fi ulumi’l-Kur’an ve bihamişihi, (el-Bakillani, Ebu Bekr, İ’cazü’l-Kur’an,) el-

Mektebetü’s-Sekafiyye, Beyrut, 1973, II/190  

92 Safedi,  el-Vafi  bi’l  Vefeyat, 4/179. 
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1977) gelmiştir. Ona göre Razi’nin tefsiri daha çok bir kelam, kevn ve tabiat ilimleri 

ansiklopedisine benzer. Kitaba damgasını vuran bu özellik onun bir Kur’an tefsiri olma 

noktasındaki önemini azaltır.93   

 Görüldüğü gibi bütün bu eleştirilerin ortak noktası Razi’nin Kur’an tefsirini asıl 

mecrasından çıkardığı veya gerçekte tefsire ait olmayan şeylerin tefsirden olduğu 

yönünde bir düşüncenin husulüne zemin hazırladığı istikametindedir.94  

 Razi’ye yönelik yapılan en ciddi eleştirilerden biri de, birçok ayetin tefsirinde 

çeşitli mezhep ve fırkalara ait görüşleri uzun uzadıya anlatmasına karşılık bunlara yönelik 

cevapları son derece kısa ve yetersiz biçimde zikrettiğidir. Bu bağlamda Şemseddin ez-

Zehebi (ö, 748/1348), Razi’yi dini inanç temelinde zihin karışıklığına yol açacak türden 

fikir ve düşünceler serdetmekle itham etmiştir.95  

 Bir diğer önemli eleştiri de Razi’nin hadis konusunda yetersiz olduğu ve bunun 

bir yansıması olarak da tefsirde kimi zaman zayıf ve asılsız rivayetlere yer verdiği, kimi 

zaman da rivayet naklinde gelişigüzel davrandığı yönündedir. Bu konudaki eleştiri daha 

çok Şemseddin ez-Zehebi ve Reşid Rıza gibi selefi âlimlerden gelmiştir. Reşid Rıza sık 

sık Razi’den alıntılar yapmasına rağmen birçok kez onu ağır bir dille eleştirmiştir. Bu 

eleştiriler arasında taklitçilik, astronomi ve tabii ilimleri tefsire dâhil etme, gereksiz yere 

sözü uzatma gibi hususlar yer alır. Ayrıca Kur’an’daki bazı kelimelere ıstılahi anlamlar 

yükleme, bir ayetin tefsirinde benimsediği görüşü başka bir ayetin tefsirinde reddedip 

çürütme, zihninin kelami ıstılahlarla dolu olmasından dolayı karmaşık ve dolambaçlı 

                                                      
93 Ez-Zehebi, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Daru’l-Kütübi’l-Hadise, 

by, 1976, I/295.  

94 es-Suyuti, el-İtkan, II/190.  

95 el-Askalani, İbn Hacer Ahmed b. Ali, Lisanü’l-Mizan, Thk; Selman Abdülfettah Ebu 

Gudde, Mektebetü el-Matbuat el-İslamiyye, Beyrut, 2002, VI/318. 
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görüşler serdetme, zayıf ve tutarsız istidlallerde bulunma, itikadi konularda felsefe-kelam 

metodunu kullanma gibi hususlar da zikredilebilir.96 

 Konu hakkında ve sadece Razi ile kayıtlı olmayarak şu durumu da göz önünde 

bulundurmak gerektiğini düşünüyoruz. Matbaanın icadından önce eserler müstensihler 

tarafından çoğaltılıyordu. Bu durum eserlere kolayca müdahele edebilme imkânı 

vermiştir.97 Dolayısıyla o dönemlerde yazılan pek çok esere müstensihler tarafından 

yapılan ilavelerin örnekleri oldukça fazladır. O yüzden bu eserlerle ilgili tahkik ve tashih 

çalışmalarının yapılmasından sonra ancak net olarak söz söylenebilir. Tabii ki bu durumu 

bütün eserlerin şaibeli olduğu yolunda bir düşünceye de dönüştürmemek gerekmektedir.  

1.3. İLMİ TEFSİR VE RAZİ 

1.3.1. İlmi Tefsir Hakkında Bazı Bilgiler 

Araştırmamızla ilgili olarak ilmi tefsirin esas kaynaklarından biri olan Razi’nin 

tefsirini incelemeye geçmeden önce kısaca da olsa ilmi tefsir hakkında bazı hatırlatmaları 

yararlı gördük. Bu çerçevede, ilmi tefsirin tanımı, ortaya çıkışı ve bugünkü durumu ile 

onun lehinde ve aleyhinde görüş belirtilenlere delilleri ile kısaca yer vermek ve bir 

değerlendirme yapmak istedik. 

            1.3.1.1. İlmi Tefsirin Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Bugünkü Durumu 

Anlaşılması ve yaşanması için tüm insanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an, 

indiriliş süreciyle birlikte muhatapları tarafından anlaşılmaya ve yaşanmaya çalışılmış bir 

kitaptır. Bu sebeple Kur’an’ı tefsir etme çabaları erken dönemlerden itibaren başlayarak 

                                                      
96 Öztürk, Tefsirde Fahreddin er-Razi, s, 316-317.  

97 Watt, William Montgomery, The Authenticity of The Works Attributed to al-Ghazali, 

JRAS, London, 1952, s. 24. 
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devam etmekte olan bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan yöntem ve biçimler Kur’an’ın 

sağlıklı anlaşılması için gerekli olan araçlardandır. Bu amaçla Kur’an’ı anlama 

konusunda çeşitli yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Bu yaklaşımlardan biri de 

ilmi/bilimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım geçmiş dönemlerden başlayarak ve özellikle son 

zamanlarda yoğunlaşarak devam eden ve halen geçerliliğini koruyan bir yaklaşım tarzı 

olarak varlığını sürdürmektedir.98     

 İlmi/Bilimsel tefsirin tanımı için üzerinde anlaşılan bir metinden bahsetmek 

oldukça zordur. Ancak genel olarak kabul edilen şöyle bir tanımdan bahsedilebilir. 

İlmi/Bilimsel tefsir; Kur’an’ı Kerim’den çeşitli bilimsel ve felsefi görüşleri çıkarmayı 

amaçlayan ve bu doğrultuda Kur’an’ı yorumlayan tefsirdir. Bu tanım genellikle daha 

sonraki çalışmalarda da tercih edilen bir tanım olma özelliğini korumuştur.99   

Yapılan tanımlarda daha çok ilmi tefsir ifadesi benimsenmiştir. Ancak ilim 

kelimesinin kullanıldığı alanın genişliği sebebiyle bilimsel yorumlama/bilimsel tefsir 

ifadelerinin kullanılmasının bu yorum biçimini daha çok yansıtması muhtemeldir.100  

Bilimsel tefsirin ne zaman ortaya çıktığı konusunda net bilgilere sahip değiliz. 

Ancak bilimsel tefsiri teorik olarak sistemleştiren kişinin Gazzâlî olduğu kabul 

edilmektedir. Onun “İhyau Ulumi’d-Din” ve “Cevahir’u-l Kur’an” adlı eserlerinde 

konuyla ilgili görüşleri dikkat çekicidir. Gazzâlî’den sonra Razi, Ebu’l-Fadl el-Mursi 

(ö.695/1257) ve Suyuti’nin katkıları da oldukça önemlidir.101 

                                                      
98 Gezer, Süleyman, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, Ankara Okulu Yay, Ankara, 2009, s. 7. 

99 el-Huli, Emin, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Çev: Mevlüt Göngör, Kur’an 

Kitaplığı, İst, 1995, s. 41. 

100 Cündioğlu, Dücane, Tefsirde Helenizm, Bilimsel Tefsir Zaafı ve Eleştirisi,  Bilgi ve 

Hikmet, Güz, 1993-4, s. 153. 

101 Gezer, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, s. 30-31. 
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Kur’an’ı Kerim’i ilk defa bilimsel tefsir anlayışına göre tefsir eden ve bu 

yorumlama biçimini tefsirinde kullanan kişinin aslında tefsirci olmasından çok kelamcı 

ve felsefeci olmasıyla tanınan Fahreddin Razi olduğu, kabul edilebilecek en güçlü gerçek 

olarak görülmektedir.102  

Razi’den sonra da ilmi tefsir alanında çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu alandaki 

çalışmaların özellikle 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında meydana gelen bir takım 

düşünce hareketlerine bağlı olarak artış gösterdiği görülebilmektedir. Bu dönemde eser 

yazanların başında Muhammed b. Ahmed el-İskenderani (ö.1306/1888) gelmektedir. 

1880 yılında Mısır’da “Keşf’u-l Esrari’n-Nuraniyye el Kur’aniyye” adıyla yayınlanan 

eser, başlıca gök cisimleri, yeryüzü, hayvanlar, bitkiler ve mineralleri incelemektedir. 

Ayrıca eserde insana ait olan ses, kulak, göz, dokunma ve tatma duyularına ilişkin çeşitli 

bilgiler de yer almaktadır.103 

İskenderani’den sonra es-Seyyid Abdurrahman el-Kevakibi de (ö.1320/1902) 

aynı yolu takip ederek Batı’da meydana gelen bilimsel buluşların Kur’an’da açık ve ima 

yoluyla işaret edildiği fikri üzerinde durmuştur. Bu konudaki görüşlerini “Tebaiu 

İstibdad ve Mesariu’l-İsti’bad” adlı eserinde toplamıştır.104 

20. yy.da bu sahanın dev temsilcisi olarak Tantavi Cevheri kabul edilmektedir. 

Cevheri’nin eseri “el-Cevahir fi Tefsiri’l-Kur’an” yaklaşık 25 ciltten oluşmuş bir eserdir. 

                                                      
102 Cerrahoğlu, İsmail, Fahruddin er-Razi ve Tefsiri, A. Ü. İslami İlimler Fakültesi 

Dergisi, Ankara, 1977, sayı 11, s. 13. 

103 Jansen, J.J.G, Kur’an’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, (Çev: Halilrahman 

Açar, Fecr Yayınevi, Ankara, 1993, s. 78-79; Eser hakkında değerlendirme için bkz; 

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/430;  

104 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/375. 



 

60 

 

Cevheri eserinde takriben 750 ayetin ilim ve fenne delalet ettiğini belirtmekte ve eserinde 

bir takım şekil ve resimlere de yer vermektedir.105 

Bu tefsir hareketinin ülkemizdeki temsilcisi sayılan Gazi Ahmed Muhtar Paşa  (ö. 

1918) “Serairu’l-Kur’an” adlı eserinde astronomiyle ilgili olduğunu düşündüğü yüze 

yakın ayeti zamanının verileriyle uzlaştırmaya çalışmış, bu ayetlerin Kopernik sistemiyle 

uygunluğunu ispatlama gayreti içinde olmuştur.106 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili”, Süleyman Ateş’ in “Yüce 

Kur’an’nın Çağdaş Tefsiri”, Celal Yıldırım’ (ö. 2009)ın “İlmin Işığında Asrın Kur’an 

Tefsiri”, Bayraktar Bayraklı’nın “Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri” isimli 

eserler çağdaş dönemde bilimsel tefsire olumlu bakan ve yer veren çalışmalar olarak 

değerlendirilebilir. 

Diğer taraftan Mevdudi (ö. 1979)’nin “Tefhimü’l-Kur’an” ve Seyyid Kutub (ö. 

1966)’un “Fi Zılali’l-Kur’an”, Vehbe Zuhayli’nin “et-Tefsiru’l-Munir” adlı eserlerinde 

de yer yer bilimsel yorumlara yer verildiği görülmektedir.107 

            1.3.1.2. İlmi Tefsir Anlayışının Gerekliliğini Savunanlar 

İlmi/Bilimsel tefsirle ilgili eser kaleme alanların amaçları “inandıkları kutsal 

metinleri yaşadıkları çağda daha anlaşılır hale getirmek” şeklinde özetlenebilir. Ancak 

yorumlanan metinler, aşkın bilgiler içeren bir yapıya sahip olduğu için, yaşadığı zamana 

                                                      
105 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/379. 

106 Bkz. Paşa, Gazi Ahmed Muhtar, Serairu’l-Kur’an fi Tekvini ve İfnai ve İadeti’l-Ekvan, 

Daru’l-Hilafeti’l-Aliye, İst, 1332.  (Eser Ali Turgut tarafından sadeleştirilerek 

açıklamalar ilâve edilmiş, Yaratılış ve Ötesi adıyla Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 

tarafından yayımlamıştır.) 

107 Geniş bilgi için bkz. Ateş, Abdurrahman, Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu, 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, II, (2002), sayı, 4, s. 130-133. 
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ve o zamanın değişken verilerine bağlı kalmak durumunda olan müfessir açısından sorun 

oluşturmaya başlamaktadır. Bu sorun sadece Müslümanlıkta değil diğer kutsal dinlerde 

de görülebilmektedir. Örneğin İncil yorumcuları da benzer sorunlarla karşı karşıya 

kalmışlardır.108 

Gerekçesi ne olursa olsun insan ve özellikle de Müslüman, çağıyla barışık 

olmalıdır. Yaşadığı zamanı ve zemini iyi okumalıdır. Kendisini daima içinde yaşadığı 

toplumun bir parçası ve bireyi olarak görmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında etrafındaki 

gelişmelere kayıtsız kalması düşünülemez. Bilgi, teknoloji, ticaret, üretim vs. tüm 

alanlara ilgi duymak ve kendince bir yaklaşım ortaya koymak durumundadır. Tarihsel 

süreci de göz önüne alacak olursak 19. ve 20. asırlarda bilim ve teknolojide elde edilen 

baş döndürücü gelişmeler doğal olarak Müslüman düşünürü de etkilemiş ve bir yorum 

yapmaya itmiştir. İşte bu ve benzeri saiklerle bazı Müslüman düşünürler, etraflarında 

meydana gelen bunca gelişme karşısında Kutsal kitabını doğru anlama ve yorumlama 

gayreti içinde olmak düşüncesiyle belki de Kur’an’ın ifadelerinde bulacağı hakikatlerle 

Müslümanın anlayışına ve düşünce dünyasına bir ufuk açma çabası içinde, bazı ayetlere 

yeni sayılabilecek yorumlar getirmeye çalışmışlardır. Bunu yaparken zaman zaman 

ayetin işaret ettiği konu, siyak-sibak ve bağlam dikkate alınmamış, pozitif bilimdeki 

değişkenlik göz ardı edilmiştir.  

Bilimsel tefsir konusunda çalışma yapan âlimler, kendilerini haklı çıkaracak 

ayetler bulmuş ve bunlara dayanarak çalışmalarını savunmuşlardır. Bu konuda en çok 

ileri sürülen ayetler; 6/En’am 38. ve 59. ayetler ile 16/Nahl 89. ve 18/Kehf  109. 

ayetlerdir. Bu ayetlerde özet olarak Kur’an’da hiç bir şeyin eksik bırakılmadığı, onda her 

şeyin açıklandığı, onun sonsuz bir hidayet ve rahmet kaynağı olduğu belirtilmektedir. 

                                                      
108 Baljon, J.M.S, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, (Çev: Şaban Ali Düzgün), Fecr 

Yay, Ankara, 1994, s. 113. 
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Diğer taraftan bilimsel verilerle uzlaştırılabilecek ayetler de bulunarak güncel konularla 

ilgili Kur’an-ı Kerim’den çıkarımlar yapılmıştır. Bilimsel tefsiri savunan âlimler 

astronomi, biyoloji, fizik, tıp, matematik, jeoloji, psikoloji hatta antropoloji gibi pek çok 

bilimle ilgili çıkarımlar yaparak Batı’nın üstünlük kurgusu karşısında Kur’an’ın 

üstünlüğünü ispatlama gayreti içine girmişlerdir.109 

            1.3.1.3. İlmi Tefsir Anlayışına Karşı Çakanlar 

İlmi tefsir anlayışı hakkında oraya konulan muhalif anlayış da onun ortaya çıkışı 

kadar eskidir. Bu anlayışa karşı çıkanların başında fakih ve usulcü Ebu İshak İbrahim b. 

Musa eş-Şatibi (öl. 790/1388) gelmektedir. O bu konudaki görüşlerini “el-Muvafakat” 

adlı eserinde ortaya koymuştur.110 Şatibi eserinde özetle şu görüşlere yer vermiştir:  

“İslam’a ilk muhatap olanlar ümmi idi. Dolayısıyla İslam şeriatı da ümmidir. 

Şeriatın gözettiği maksatların gerçekleşebilmesi için en uygun yol da budur. Eğer İslam 

şeriatı Arapların o günkü seviyelerinde olmasaydı, o zaman onlar için mucize olmazdı. 

Kur’an’ın meydan okuyuşu karşısında: Bu bizim seviyemizde değil… derlerdi.”  

İkinci olarak, Arapların o dönemde yıldız ilmi, yağmurun ne zaman yağacağı ve 

rüzgârların hareketlerine dair ilim, tarih ve tıp gibi bazı ilimleri bildiklerinden söz ederek, 

İslam’ın bu ilimlerin sahih olanlarını doğruladığını ve batıl olanlarını da tashih ettiğini 

ifade etmektedir. Ardından konuyla ilgili bazı ayetlere yer vermekte ve şu açıklamayı 

yapmaktadır: 

“Birçok insan Kur’an hakkındaki iddiasında sınırı aşmış ve ona tabiat ilimleri, 

matematik ilimleri, mantık, ilm-i huruf gibi öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimlerini 

                                                      
109 Gezer, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, s. 40-42. 

110 Bkz: eş-Şatibi, Ebu İshak İbrahim b. Musa, el-Muvafakat, (Tahkik ve talik, Ebu 

Ubeyde Meşhur b. Hasen Ali Selman, Daru İbn Affan, el-Memleketü’l-Arabiyyeti’s-

Suudiyye, 1997, c. 2, s. 127-130. 
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yüklemişlerdir. Oysa sahabe, tabiin ve onları takip eden nesiller Kur’an’ı ve Kur’an 

ilimlerini, Kur’an’da bulunan esrarı en iyi bilen kimselerdi. Ancak onlardan hiç kimsenin 

bu çerçevede Kur’an’dan söz ettiği bilgisi bize ulaşmamıştır. Onlar Kur’an’dan sadece 

tevhidin delilleri, teklifi hükümler, ahiretle ilgili hükümler ve bunlarla ilgili konuların 

ispatına çalışmışlardır.” 

Şatibi daha sonra ilmi tefsir mensuplarının görüşlerine delil olarak kullandıkları 

ayetlerden olan     ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَانًا ِلُكّلِ َشْيء  Sana her şeyi açıklayan kitabı…“  َونَزَّ

indirdik…”111 ve    ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيء  Kitapta biz hiçbir şeyi eksik…“  َما فَرَّ

bırakmadık…”112 ayetlerini ele alarak bu ayetlerden maksadın yükümlülük ve Allah’a 

kulluk icrasında gerekli olan hususlar olduğunu, ikinci ayette işaret edilen mananın da 

“Levh-i Mahfuz” olduğunu söylemiştir.113 

Bilimsel tefsire karşı olan Şatıbî’nin bu fikirlerini olduğu gibi kabul eden ve onu 

haklı gören Muhammed Hüseyin ez-Zehebî de, bu ekolü lügat, belagat ve itikad olmak 

üzere üç açıdan şiddetle eleştirenlerden birisidir.114 

Reşit Rıza 1927 yılında Menar Tefsirinin girişinde bilimsel yorumlamaya karşı 

bir yazı kaleme almıştır.115 Mahmut Şeltut (ö. 1964) da bu konudaki görüşlerini tefsirinde 

ve çeşitli yazılarında dile getirmiş birisidir. Muhammed Derveze, Abdülazım ez-Zürkani 

ve daha birkaç isimden bu çerçevede bahsetmek mümkündür.116 Ancak çağımızda ilmi 

                                                      
111 16/Nahl 89. 

112 6/En’am 38. 

113 Şimşek, Said, Günümüz Tefsir Problemleri, Hikmetevi Yay, İst, 2017, s. 101.  

114 Ateş, Abdurrahman, Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu, s. 135. 

115 J.J.G. Jansen, Kur’an’a Bilimsel, Filolojik, Pratik Yaklaşımlar, s. 101; Reşit, Rıza, 

Tefsiru’l-Menar, Kahire, 1947, 1/16 

116 Ebu Hacer, Ahmed Ömer, et-Tefsiru’l-İlmiyyi li’l-Kur’an fi’l-Mizan, s. 299-301. 
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tefsire en köklü muhalefeti Emin el-Huli (ö. 1966) yapmıştır. El-Huli, kaleme aldığı “et-

Tefsir Maalimu Hayatihi Menhecuhu’l-Yevm” adlı eserinde Şatibi’nin 

değerlendirmelerini naklettikten sonra ilmi tefsirin imkânsızlığına dair delillerini ortaya 

koymuştur. Öncelikle ilmi tefsirin lügat açısından imkânsız olduğunu, çünkü kelimelerin 

de canlılar gibi belli bir ömürleri bulunduğunu ifade eden el-Huli “Kur’anın indiği 

dönemde lafzın bir anlamı vardır. Hâlbuki o lafza modern zamanda yüklenen anlam, 

Kur’an’ın indiği dönemde mevcut değildi.” şeklindeki görüşüne yer vermektedir. Daha 

sonra Kur’an’ın belagati bakımından da ilmi tefsirin imkânsız olduğunu savunan el-Huli 

bu görüşünü şöyle delillendirmektedir: “Belagat, durumun gereğine uygun söz 

söylemektir. Kur’an’ın ilk muhatapları bu bilimsel yorumları bilmiyorlardı. Eğer bu 

bilimsel yorumlar kast edilmiş olsaydı, durumun gerektirdiğine göre hareket edilmemiş 

olurdu.” Dini ve itikadi açıdan da bilimsel yorumun imkânsızlığını dile getiren el-Huli, 

Kur’an’ın insanların dini ihtiyaçlarına hitap ettiğini, bilimle ilgili hususların onun 

hedefleri arasında bulunmadığını ifade etmektedir.117 

El-Huli’nin eşi ve takipçisi olan Aişe Abdurrahman (ö. 1998) da ilmi tefsiri bir 

‘sapma’ olarak değerlendirmektedir. Ona göre bu eğilim gençlerimizi büyük bir tehlike 

ile karşı karşıya getirebilir. Çünkü bu eğilime kapılanlar zamanla Kur’an’ın kendilerine 

tıp, astronomi, anatomi, biyoloji ve benzeri ilimler alanında bir şey takdim etmediğini 

görecekler ve o zaman Kur’an’ın çağdaş bir kitap olmadığı ve çağımız insanına hitap 

etmediği gibi yanlış bir sonuca varabileceklerdir.118  

Ali Ekber Babai, “Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler” adlı makalesinde 

bu konuda çok farklı bir yaklaşım ortaya koymakta ve “Bu isimlerin tamamının ayetlerin 

                                                      
117 J.J.G. Jansen, Kur’an’a Bilimsel, Filolojik, Pratik Yaklaşımlar, s. 101-102; Şimşek, 

Günümüz Tefsir Problemleri, s. 102-103. 

118 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 104. 
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mana ve maksadını ortaya çıkarırken deneysel bilimlerin bulgularından yardım alma 

manasında bilimsel tefsire karşı oldukları belli değildir. Mümkündür ki bazıları Kur'an'ın 

bütün ilimleri kapsadığını inkâr ediyor olmaları bakımından bilimsel tefsire karşı çıkıyor 

sayılabilir, ancak Kur'an'ın bütün ilimleri kapsaması bir şey, deneysel bilimlerden yardım 

alınması ise başka bir şeydir. Yani bir kimsenin birincisine muhalif, ama ikincisine 

muvafık olması mümkündür.  

Dolayısıyla Şatıbi ve Zehebi, bu manada bilimsel tefsirin muhaliflerinden 

görülemez. Çünkü Zehebi, Şatıbi'yi el-Muvafakat'ta geçen meselelere istinaden ilmi tefsir 

düşüncesine muhalefetin lideri olarak tanıtmış ve kendisi de o kitaptaki delilleri sahih 

kabul ettiğinden onun görüşünü tercih etmiştir. Fakat El-Muvafakat'ta inkâr edilen ve 

delil gösterilen şeyler Kur'an'ın bütün ilimleri kapsadığıdır, ayetlerin mana ve maksadını 

açıklığa kavuşturmada deneysel bilimlerden yardım alma değil. O, söz konusu kitapta 

şeriatı ümmi ve ümmi kişilerin bilebileceği seviyede tavsif etmiş; onun, Arapların önem 

verdiği ilimleri ve içlerinden akil olanların göz önünde bulundurduğu ahlakı tashih edip 

mükemmelleştirdiğini savunmuştur. Buna göre Kur'an'ın bütün ilimleri kapsadığı 

görüşünün ifrat ve yanlış olduğunu belirtmiş, ama ayetleri tefsir ederken bilimsel bulgular 

ve verilerden yardım almanın yanlış ve hata olduğuna hiçbir izah getirmemiş, hatta buna 

değinmemiştir bile. Belki de Kur'an'ın bütün ilimleri kapsadığını düşünmemekle birlikte 

bazı ayetlerin tefsirinde bilimsel bulgular ve verilerden yardım almayı doğru 

buluyordu.119  

Diğer taraftan Seyyit Kutup, Ebu’l-A’la el-Mevdudi, Mahmud Abbas el-Akkad 

(ö. 1964), Subhi es-Salih (ö. 1986) eserlerinde bilimsel yorumlara yer verseler de bu 

eleştiri kervanına katılanlar arasında yer almaktadır denebilir.  

                                                      
119 Babai, Ali Ekber, Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler, Misbah, Sonbahar 2014 

Yıl 3, sayı 9, s. 62-63. 



 

66 

 

Muhammed Kâmil Hüseyin ise bilimsel tefsire karşı olmakla yetinmemekte, daha 

da ileri giderek bilimsel tefsirin, ahmakların çıkardığı bir bid’at olduğunu iddia 

etmektedir. Muhammed Kâmil Hüseyin, “bilimsel tefsir, hiçbir delili olmayan, 

mü’minlerin kendisine muhtaç olmadığı bir davadır. Bilimsel tefsir konusuna giren bu 

âyetler, ilk Müslümanların anladığı şekilde anlaşılmalıdır” diyerek bu konudaki görüşünü 

ifade etmektedir.120 

             1.3.1.4. Değerlendirme 

İlmi tefsir alanında yapılan çalışmalar da Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik ortaya 

konulan gayretlerdendir. Çünkü özellikle 19. ve 20. yüzyıllardan itibaren dünyada 

yaşanan bilim ve teknoloji sahasındaki gelişmelere hiç kimse ilgisiz kalamaz. Bilhassa 

derdi ve amacı tüm insanlığa bu dünya hayatında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanın 

yollarını öğretmek olan bir ilahi kitabın günümüz şartlarında doğru anlaşılması olan bir 

din âliminin de bütün bu olup bitenlere kayıtsız kalması düşünülemez. 

Bu şartlar çerçevesinde ortaya çıkan ilmi tefsir faaliyetleri, sırf Allah kelamının 

anlaşılması ve hayata yansıtılması amacıyla belli usul ve esaslar çerçevesinde 

yapıldığında pek çok faydasının olacağı bedihi bir hakikattir. Çünkü Kur’an’ın 

anlaşılmasına yönelik olarak yapılacak her çalışma şayet her türlü ön yargı ve ön kabuller 

dışında kalınarak ve bilimsel usullere bağlı kalınarak yapılmışsa takdire şayan olacaktır. 

 Bir şeyin tarafı olmak; kendini haklı çıkarmak, birilerine karşı olmak, önceden 

belirlenmiş düşüncelere göre sonuç çıkarmak, mezhep ve fırka görüşünü dikkate almak 

gibi bir takım ön yargı ve ön kabullerden hareket etmek şeklinde tanımlanabilir. Tefsir ya 

da te’vil gibi Kur’an’ın anlaşılmasında çok önemli bir konuda bu tarzda düşünülmesi ve 

bu şekilde hareket edilmesi hem İslam ahlakına hem de etik kurallara uymayan bir 

                                                      
120 Ateş, Abdurrahman, Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu, s. 137-138. 
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husustur. İlmi tefsir konusunu bu çerçeveden değerlendirdiğimizde bir şeyin tarafı 

olunacaksa bu, hakikatin tecellisine taraf olmak şeklinde tezahür etmelidir. Elbette konu 

Kur’an tarihi, Tefsir usulü, Ulumü’l-Kur’an gibi temel ilkelerin yanında tarihi ve 

sosyolojik olaylar bakımından da ele alınacak ve bugünün insanına onun anlayacağı 

şekilde bir olgu ve anlam ortaya çıkarılacaktır. Gözden ırak tutulan tehlikelerden biri 

olarak şunu da unutmamak gerekir, Kur’an ayetlerinin genelinin yorumunda olduğu gibi 

özelde kevni ayetlerin yorumunda da “bizim ne anladığımızın değil, Allah’ın ne anlatmak 

istediğinin peşinde olmamız” gerçeğidir.  

Bu çerçeveden bakıldığında kimi zaman ilmi tefsir taraftarlarının yorumlarında 

çok ileriye giderek Kur’an’ın adeta bir bilim kitabı gibi anlaşılmasına götürecek 

yorumlarla karşılaşılmaktadır. Yanı sıra buna muhalif görüş beyan edenlerin de bilimsel 

bir takım sonuçlarla paralellik gösteren ayetleri tamamen görmezlikten gelmeleri ve 

bunların yorumunda bir takım dış etkilerin de tesiriyle konuyu farklı bir mecrada 

görmeleri söz konusu olabilmektedir. Burada yeri gelmişken değinilen bir takım dış 

etkileri göz ardı etmenin mümkün olmadığına da işaret etmek gerekir. Yaşadığımız 

dünya, farklı güçlerin pek çok alanda birbiriyle adeta savaştığı, bilimin ve teknolojinin 

tüm imkânlarının kullanılarak bir hâkimiyet kazanma mücadelesinin verildiği bir 

dünyadır. Böyle bir dünyada etkilerden masum kalabilmek neredeyse imkânsız gibidir. 

Ancak insanın kendi içinde vereceği mücadele ile bu etkileri en aza indirmesi ve doğru 

tercihi yakalayabilmesi mümkündür. Bu durum yalnızca ilmi tefsir alanında değil, diğer 

ilmi faaliyetler alanı için de söz konusudur. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse Yüce Kur’an’ın anlaşılması için indirildiği 

günden bugüne kadar geçen süreçte yapılan çalışmalarda adalet, hakkaniyet ve hakikatin 

tecellisi maksatlı yapılan çalışmalar hem ilim çevrelerinde hem de halk nazarında kabul 

görmüştür. Diğerleri ise uzun soluklu yaşama imkânı bulamamışlardır. 
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1.3.2. İlmi Tefsir Bakımından Razi ve Tefsiri 

           1.3.2.1. Razi’nin İlmi Tefsire Yaklaşımı 

İlmî tefsirin kaynakları çok eskilere gider. Kur’ân-ı Kerîm’de özellikle Mekkî 

sûrelerde çok miktarda kevnî hakikate işaret edilmiş; yer, gök, dağlar, denizler, insan, 

kuş, böcek, evcil ve yabani hayvanlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu husus sahâbeden 

başlayarak insanların dikkatini çekmiş, ancak özellikle ilk dönemlerde bu ayetlerdeki 

bilgilerin mahiyeti hakkında fikir yürütme yerine hikmeti üzerinde durulmuştur. Bu 

durum II. (VIII.) yüzyılın başından itibaren değişmeye başlamış, âlimler kevnî 

hakikatlerden bahseden ayetler üzerine fikir yorma sürecine girmiştir. Zamanla 

astronomi, coğrafya, hendese, fizik, kimya, matematik, botanik, biyoloji, tıp, eczacılık ve 

ziraat gibi bilim dallarında önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve Kur’an’da yer alan bilgiler 

inceleme konusu yapılmıştır. Gazzâlî, “Cevâhirü’l-Kur’ân” adlı eserinde ilmî tefsire dair 

geniş bilgi verir. Buna göre Kur’an, bütün ilimleri ihtiva etmektedir ve bu açıdan da 

incelenmelidir.121  

İlmî tefsir, daha çok Ebû Bekir İbnü’l-Arabî (ö. 548/1148), Fahreddin Râzî, 

Zerkeşî (ö. 794/1392), Süyûtî, Muhammed b. Ahmed el-İskenderânî (ö. 1306/1889) ve 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa gibi âlimler tarafından teorik açıdan savunulmuşsa da 

uygulamada ortaya konan eserler yeterli olmamıştır.122 

İlmi tefsiri teorik olarak sistemleştiren kişinin el-Gazzâlî olduğunu, Kur’an-ı 

Kerim’i ilk defa bilimsel tefsir anlayışına göre tefsir eden ve bu yorumlama biçimine 

                                                      
121Birışık, Abdülhamit, Tefsir, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara: TDV, 

2011. XL/288/289 

122Birışık, Tefsir, XL/288/289. Farklı bir görüş için bkz: Öztürk Mustafa, Kur’an, Tefsir 

ve Usül Üzerine Problemler, Tespitler, Teklifler, Ankara Okulu Yay, Ankara, 2015, s. 32-

40.  
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tefsirinde yer veren kişinin de Fahreddin Razi olduğunu söyleyebiliriz. Razi, İslam 

düşüncesinde bir kelamcı olarak şöhret bulmasına rağmen, tefsirinde felsefe, fıkıh, akaid, 

tasavvuf, i’cazü’l-Kur’an ve astronomi konularına yer vermiş ve bu konuda çok geniş 

açıklamalarda bulunmuştur. Özellikle Aristo (ö. M.ö. 322) ve Batlamyus’un (ö. 168) 

kozmoloji ile ilgili görüşlerinin etkisinde kalarak bazı Kur’an ayetlerini bu görüşler 

doğrultusunda yorumlamaya çaba göstermiştir.123 

            1.3.2.2. Razi’nin İlmi Tefsir Anlayışını Yansıtan Örnekler 

Bu konuda Razi’nin tefsirinden bazı çarpıcı örnekleri şöylece verebiliriz. 

Dünyanın küre şeklinde yuvarlak olduğuna inanan Razi, 18/Kehf 86. ayetin (Nihayet 

güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar (gibi) buldu...) tefsirinde “... 

Dünya küre şeklindedir. Gök ise onu çepeçevre kuşatmıştır...” demektedir.124  

79/Naziat 30. ayet (Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip/uzatıp yaydı.) ile ilgili 

olarak da bu ayetin dünyanın düz olduğuna işaret ettiğini söyleyenlere karşı şöyle cevap 

verir: 

“...dünya küre şeklinde yuvarlıktır. Şayet dünya düzdür diyenler, ‘yeryüzünü 

döşeyip yaydı’ ayeti, dünyanın yuvarlaklığına aykırı düşer, dolayısıyla uzatma denilen 

şey, nasıl mümkün olur derlerse, biz böyle bir anlayışı kabul edemeyiz. Çünkü yeryüzü 

büyük bir cisimdir. Yuvarlaklık son derece büyük olursa herhangi bir parça düz bir yüzey 

gibi görünür.”125 

                                                      
123 Gezer, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, s. 30-34; Geniş bilgi için bkz: Kırca, Celal, 

Kur’an-ı Kerim’de Fen Bilimleri, Marifet Yay, İst, 1984, s, 32-38. 

124 Razi, Mefatih, XXI/142. 

125 Razi, Mefatih, XXXI/44. 
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Razi, dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmekle birlikte onun döndüğünü kabul 

etmemektedir.126 Çünkü dünya hareketli olsaydı, bu hareket ya doğrusal ya da dairesel 

olurdu.  Eğer bu hareket doğrusal olsaydı yeryüzü bizim için bir döşek olmazdı. Çünkü 

yüksekten atlayan birinin bu durumda dünyaya düşmemesi gerekirdi. Bu nedenlerden 

dolayı yeryüzünün hareketsiz olması daha muhtemel bir durumdur.127 Arisito ve 

Batlamyus nazariyesi olarak kabul edilen bu görüş daha sonra Kopernik (ö. 1543) 

tarafından yıkılmıştır.128  

Razi de devrinin ilmi anlayışı olarak kabul edilen görüş ve nazariyelerden doğal 

olarak etkilenmiş ve ilgili Kur’an ayetlerini bu görüş ve nazariyelere göre tefsir ve te’vil 

etmiştir.  

Bu konudaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak biz çalışmayı daha geniş 

olarak ilgili bölümde yapacağımız için burada özet olarak ifade etmiş oluyoruz. Bu 

değerlendirmelerden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. 

İlmi tefsir hareketi bazı müelliflerin iddia ettikleri gibi modern dönemde ortaya 

çıkmış bir hareket değildir. Ancak şu söylenebilir. Bu tür tefsir hareketi modern dönemde 

daha çok artmış ve popüler hale gelmiştir. 

Zaten ilmi tefsir hareketine bir bütün olarak baktığımızda orta dönemde de 

modern dönemde de tefsir ve te’vil çalışmalarının amacının aynı olduğunu söyleyebiliriz. 

O da Kur’an’da yer alan ve daha çok pozitif bilim alanına giren ayetleri çağın bilimsel 

                                                      
126 2/Bakara 22. (Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır...) Razi, Mefatih, 

II/94. 

127 Razi, Mefatih, II/94. 

128 Copernicus, Nicolaus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, Libri VI 

Nuremberg, 1543, Englısh Translatıon by Edward Rosen, Warsaw: 

Polish Scientific Publications, 1978, s. 33 vd. 



 

71 

 

verileri ışığında anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır. Bu konuda pozitif bilimde, yapısı 

gereği, meydana gelen değişiklikler çoğu zaman müfessirlerin yorum ve te’villerinde 

yanılmalarına yol açmıştır. Konuyla ilgili yapılan eleştirilerde bu tür yanılgıları dikkate 

alarak bu yorumlar ve sahipleri hakkında ölçüsüzce sayılabilecek değerlendirmelere 

katılmak mümkün değildir. Bizce burada üzerinde durulması gereken en önemli mesele, 

Kur’an’ı muhatap değil mütekellim yerine koyarak yorum ve te’viller ortaya koymaya 

çalışmak olmalıdır. Bu sebeple tefsir ve yorumların ucu açık olmalı, bilimsel 

çalışmalardaki neticeler çok iyi tahlil edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. METEOROLOJİK OLAYLARLA İLGİLİ AYETLERE RAZİ’NİN 

TEFSİRİNDEKİ YAKLAŞIMLARI 

 2.1. Meteorolojinin Dünü ve Bugünü 

Meteoroloji, dünyamızı çevreleyen atmosferi ve atmosferde meydana gelen 

değişiklikleri matematik, fizik, kimya gibi pozitif bilimlerin esaslarına dayanarak 

inceleyen bilim dalıdır.129 Adını Yunancada gökyüzünde olan olaylar anlamına gelen 

meteoron kelimesinden almıştır. Yağmur, kar, rüzgâr, bulut, şimşek, yıldırım gibi 

hususlar bu bilim dalının konuları arasındadır. M.Ö. 340 yılında Meteorologica adlı 

eserini130 yazan Aristo, bu bilimin babası kabul edilmektedir. Önceleri felsefenin daha 

sonra da astronominin bir dalı şeklinde değerlendirilen meteoroloji günümüzde bağımsız 

bir bilim dalı olarak ele alınmaktadır. İlk zamanlarda çıplak gözle ve çok basit aletlerle 

yapılan gözlemlerle veriler elde edilirken özellikle yirminci yüzyılda ve İkinci Dünya 

Savaşından bu yana, atmosfer ve gözlem konularında birçok yeni teknik ve aletler 

geliştirilmiştir. Böylece bilim insanları, temel hava sistemleri ve diğer meteorolojik 

olaylarla ilgili radarlar ve yüksek kapasiteli uçaklar ile uydu sistemlerini kullanarak 

konuyla ilgili tespit ve tahminlerde bulunmuşlardır. Ayrıca sayısal hava tahmin 

modellerini geliştirerek, atmosferik işlemleri yüksek teknoloji ürünü bilgisayarlarda 

çalıştırarak atmosferin genel sirkülasyonunu ve davranışlarını analiz ederek her ölçekte 

yağış bilgilerini elde etmeyi başarmışlardır. En eski bilim dallarından biri olan 

                                                      
129 Ertaş, Sıtkı Kağan, Meteoroloji Ders Kitabı, DHMİ Genel Müdürlüğü, Seyrüsefer 

Dairesi Başkanlığı, Hava Trafik Müdürlüğü, Ankara, 2018, s. 1. 

130 Aristotle, Meteorologica, Whit an English Translation by H.D.P. Lee, M.A, 

Cambridge, Massachusetts, Harward University Press, Willian Heinimann Ltd, London, 

1952. 
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meteoroloji, artık günümüzde olgunlaşmıştır. Pek çok alanda olduğu gibi meteoroloji 

alanında da teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak gerçeğe daha yakın bilgiler ve veriler 

elde edilebilmektedir”.131 

Çalışmamızda konumuzla ilgili olarak Kur’an’da yer alan âyetlere Râzî’nin 

yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışacağız. Ancak burada şu husus hep göz önünde 

bulundurulmalıdır. Râzî’nin yaşadığı dönemde meteorolojik olaylarla ilgili gözlem ve 

tespitler çıplak gözle ve çok basit aletlerle yapılıyordu. Ancak Râzî’nin yaşadığı devirden 

yaklaşık altı yüz yıl sonra meteorolojide teknoloji kullanılmaya başlanmış ve 

atmosferdeki olaylar hakkında daha doğru bilgi edinme imkânı doğmuştur. Dolayısıyla 

Râzî’nin görüşlerini değerlendirirken bu husus dikkatlerden kaçmamalıdır. 

2.2. Yağmur 

            2.2.1. Yağmur ve Mahiyeti 

Yağmur rahmettir, berekettir, candır, hayattır, rızıktır ve yağmur, belli bir ölçüye 

göre yağar.132 Kur’ân-ı Kerim’in bize bu şekilde tarif ettiği yağmur, gerçekten de insanlık 

için son derece önemlidir. Yeryüzündeki tüm canlılar hayatlarını sürdürebilmek için suya, 

dolayısıyla da yağmura ihtiyaç duyarlar. Bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin yetişmesi, 

gelişmesi ve olgunlaşması için yağmura ihtiyaç vardır.133  

                                                      
131 Uslu, Selman, “Meteoroloji İlminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi”, İstanbul 

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,  19/2 (1968): 123-136.  

132 ez-Zuhruf 43/11. 

133 Fâtır 35/27. 



 

74 

 

Kur’ân’da yağmur anlamında kullanılan farklı kelimeler mevcuttur. Doğrudan 

yağmur anlamında kullanılan kelimelerin sayısı yirmiden fazladır. Bazıları da rahmet, 

rızık gibi mecazi olarak yağmur anlamında kullanılmışlardır.134  

Yağmurun oluşması da, yağması da, yağdıktan sonra hayat vermesi de hatta kimi 

zaman azap olması da hep fizik, kimya ve biyoloji ilkeleri ile yakından alakalıdır. O 

rahmet olup can verdiği gibi azap olup can da alabilir. Nitekim Nuh (as.) kavminin tufanla 

helak edilmesi buna en çarpıcı örnektir.135  

“Yağmurun oluşması sırasında yeryüzünde ve atmosferde yaşananlar ile yağması 

ve yağdıktan sonra yeryüzünde oluşturduğu etkileşim de oldukça ilginçtir. Sıcaklık ve 

soğuklukla, rüzgârla ve bulutla yakından ilişkisi olan yağmur, aynı zamanda belli bir 

ölçüye göre yeryüzüne inmekte ve dağılmaktadır. Binlerce metre uzaklıktan gelen 

yağmur, çok hızlı ve sert olarak inmesi gerekirken, adeta fizik kurallarını alt üst ederek 

oldukça yumuşak bir şekilde inmek suretiyle kendisine muhtaç olan varlıklara hayat 

vermeye devam etmektedir”.136 Diğer taraftan Kur’ân-ı Kerîm’de yağmurun ölmüş 

topraklara hayat vermesi, öldükten sonra yeniden diriltilmeye örnek olarak 

gösterilmektedir.137 

                                                      
134 Geniş bilgi için bkz. Abdülbaki, M. Fuad, “ma’”, “vbl”, “mtr”, “mdr”, “skl”, “ğys”, 

“syb”, “vdk”, “el-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim” El-Mektebetü’l-

İslami, İst, 1982, s. 684, 741, 668, 256, 159, 507, 416, 747. 

135 el-Ankebût 29/14-15, Hûd 11/25-41. 

136 Nurbaki, Haluk, Kur’an-ı Kerim’den Âyetler ve İlmi Gerçekler,  Türkiye Diyanet 

Vakfı Yay, Ankara, 1984, 1/51. 

137 ez-Zuhruf 43/ 11, el-Hicr 15/21. 
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Yağmurun belli bir ölçüde yağması bilimsel olarak şöyle izah edilir: “Bir yıl 

içinde yağan toplam yağmur miktarı aynıdır. Buna göre atmosferdeki su buharı miktarı 

da hep aynıdır. Herhangi bir anda atmosferdeki su buharı miktarı 13x1012 ton kadardır. 

Bu değer değişmez ve sabittir.”.138 

Yağmurun oluşumunu günümüz bilimsel verileri ışığında şöyle 

değerlendirebiliriz: “Güneş ısısı, denizlerdeki ve karadaki suları buharlaştırır. Su buharı 

iki üç km yukarıda ince bulutlar oluşturur. Rüzgâr bulutları bir araya getirir. Atmosferdeki 

mikroskobik toz zerrecikleri yoğunlaşma çekirdeği görevini yüklenerek su buharını 

yoğunlaştırır. Yoğunlaşan su buharı gelişerek yağmur damlacıklarını oluşturur. Yağmur 

damlaları genel yer çekimi kanununun aksine, sabit bir hızla yeryüzüne inerler”.139 

Râzî, yağmurun oluşması konusunda 24/Nur 43. âyetin tefsirinde ‘…Allah bir 

takım bulutları (çıkarıp) sürüyor…’ cümlesinin anlamı hakkında iki ihtimalden 

bahsetmektedir. Bunlardan birisi Allah’ın onu azar azar meydana getirmesi, ikincisi ise 

onun bir defada yaratılmış olması şeklindedir. Bunlardan birinci ihtimale göre, bulut 

sonradan ve kendiliğinden meydana gelmiştir daha sonra da Allah onun parçalarını bir 

araya getirmiştir. İkinci ihtimale göre ise bulutun meydana gelmesini sağlayan sıfatlar 

Allah tarafından yaratılmıştır. Ayetin devamında yer alan  “…sonra aralarında bir 

imtizaç meydana getirir…” ifadesinin de, bunu anlattığı açıkça belirtilmektedir. Daha 

sonra Allah bulutların rükâm haline gelmesinden bahsetmiştir. Bunun anlamı onları üst 

üste koymak, yığmak, istiflemektir. Bulutun çok su taşıması onun bu durumuyla ifade 

                                                      
138 Tuna, Taşkın, Etrafımızdaki Hava, Yeni Asya Yay, İst, 1981, s. 31. 

139 Güler, Cüneyt, “Su Döngüsü”, Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı 205, Temmuz 2011, s. 

75-76. 
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edilmiştir.”.140 Bütün bunları Allah’ın mülkünün, gücünün ve kuvvetinin delillerinden 

sayan Râzî, bu açıklamadan sonra tabiatçı düşünceye sahip bilim insanlarının 

görüşlerinden bahsetmiştir. Burada özetle yağmurun oluşması için yerden yükselen 

buhardan ve bunun miktarından, atmosferin üst katmanlarındaki soğuk hava tabakasından 

ve soğukluğun şiddetinden, dolayısıyla oluşacak bulutun yağmur bulutu olup 

olmamasından, ya da yağmur, dolu, çiğ veya kar şekline dönüşmesinden, rüzgârlarla 

bulutlar arasındaki ilişkiden söz etmiştir. Daha sonra da bunların fikirlerine cevap 

sadedinde şunları söylemiştir. “Biz, maddenin sonradan yaratılmış olduğunu 

delillendirdikten ve sonuçta Allah’ın, maddeleri yoktan yaratan, hür ve irade sahibi bir 

kudret olduğu sonucuna vardığımızda Allah’ın o bulutların parçalarını tek seferde 

yaratabilmesi ihtimali sebebiyle sizin ileri sürdüğünüz şeyi kabul etmemiz mümkün 

olmaz. Maddeler yapıları bakımından ittifakla mümkin diye adlandırılan varlıklardır. 

Onların mutlaka bir var edeninin ve onların inmesi-çıkması, yoğun ya da latif olması, 

soğuk ya da sıcak olması gibi sıfatlarını yaratanının olması gerekir. Burada söz konusu 

edilen sıfatları ve sebepleri yaratan Allah’tır. Dolayısıyla bulutları yavaş yavaş sürenin 

de Allah olduğu anlaşılmış olur. Böylece bütün bu takdirleri ve ihtimalleri göz önüne 

aldığımızda söz konusu edilen bu şeylerle Allah’ın hikmet ve kudretine dair yapılacak 

olan delillendirmenin çok açık ve net olduğu ortaya çıkmış olur”.141 

Râzî, yağmurun oluşumuyla ilgili olarak 2/Bakara 19. âyetin açıklamasında 

“yağmur rutubetli buharların yeryüzünden gökyüzüne yükselip orada soğuk hava ile 

buluşması ve tekrar yeryüzüne inmesi ile gerçekleşir”142 şeklindeki düşünceye karşı 

                                                      
140  Râzî. Mefatih, XXIV/13. 

141 Râzî, Mefâtîh, XXIV/14. 

142 Aristotle, Meteorologica, s. 69-71. 
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çıkmıştır.143 Buna karşılık olarak da Allah’ın burada yağmurun semadan indiğini 

açıklamak suretiyle bu görüşü yanlış bulduğunu savunmuş” ve bunu delillendirmek için 

“ “… gökten tertemiz su indirdik.”144 ve “Görmez misin ki Allah bir takım bulutları 

(çıkarıp) sürüyor; sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki 

bunlar arasından yağmur çıkıyor. …”145 âyetlerini söz konusu etmiştir”.146  

Râzî, 6/En’am 99. âyette “fazla miktarda buharın toprağın içinde bir araya gelmesi 

ve oradan da havaya yükselmesi neticesinde bir araya gelen bulutların damla damla su 

akıtmaya başlaması” şeklinde tanımlanan yağmurun yağması görüşüne itiraz sadedinde 

Cübbaî (ö.303/916)’nin düşüncelerini ve buna dair delillerini ortaya koymuştur. Sonra da 

âyetin zahirine bağlı kalmanın doğruluğu üzerinde durmuştur.147 

16/Nahl 10. âyetin tefsirinde Râzî,  “gökten inen sudan maksadın yağmur 

olduğunu”148 ve yağmurun iki çeşidi bulunduğunu, birisinin Allah’ın hem bizim hem de 

diğer canlılar için gönderdiği içme suyu, diğerinin de yer altında biriken sular olduğunu 

ifade etmektedir”.149 Daha sonra da “yaratılmışların içeceği suyun sadece yağmur suyu 

mu yoksa bazen yağmurdan bazen de, yerin derinliklerinde bulunan kaynaklarda oluşan 

su mu olduğunu tartışmaktadır”.150 Yer altındaki tatlı su kaynaklarının, orada biriken 

                                                      
143 Râzî, Mefâtîh, II/72. 

144 25/Furkân 48.   

145 24/Nûr 43. 

146 Râzî, Mefâtîh, II/72. 

147 Râzî, Mefâtîh, XIII/86. 

148 Râzî, Mefâtîh, XIX/185. 

149 Râzî, Mefâtîh, XIX/185. 

150 Râzî, Mefâtîh, XIX/186. 
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yağmur sularından olmasının imkânsız olmadığını söyleyen Razi, 40/Mü’min 18. âyetteki 

“Gökten de yetecek kadar su indirdik ve onu yerin (altında) yerleştirdik.” ifadesini de 

delil getirerek fikrini desteklemektedir”.151 Âyetle ilgili olarak bunun tatlı sular dışındaki 

sular hakkında söz konusu olması da imkânsız değildir diyen Razi,  denizin suyu da 

yağmur suları türünden sayılabilir ifadesiyle konuyu pekiştirmektedir”.152  

            2.2.2. Yağmurun Yağması  

Yağmurun yağması ile ilgili olarak genel kanaat; oluşan sıcaklık neticesinde 

yeryüzündeki suyun buharlaşarak, atmosferin belli bir tabakasında soğuk hava 

katmanıyla karşılaşması neticesinde yoğunlaşan buharın, bulutlar aracılığıyla yağmur 

olarak yeryüzüne inmesi şeklindedir. Ancak Râzî’nin tefsirinde bu konuda yağmurun 

buluttan mı yoksa gökten mi yağdığının tartışıldığına şahit olmaktayız.  

İlk olarak “Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde boşanan, …”153  

âyetinin yorumunda Râzî, yağmurun gökten indiğinin açıkça bilinmesine rağmen 

Allah’ın gök kelimesini kullanmasından maksat ne olabilir sorusuna cevap verirken; 

“…eğer Allah gök kelimesini kullanmayıp da ‘… kendisinde karanlıklar bulunan bir 

sağanak yağmur gibi…’ deseydi o zaman yağmurun gökyüzünün bir kısmından inmesi 

durumu söz konusu olurdu. Ama ifadeye gökten kelimesi eklenince mana, yağmurun 

gökyüzünün tamamını kaplayan bir yağmur olduğu şeklinde gerçekleşir. Sayyib 

kelimesinin gramer yapısı gereği de bu kelimeyle Allah’ın, yağmurun bütün gökyüzünü 

kapladığını açıklayarak durumu netliğe kavuşturmuştur”.154  

                                                      
151 Râzî, Mefâtîh, XIX/186. 

152 Râzî, Mefâtîh, XIX/186. 

153 2/Bakara 19. 

154 Râzî, Mefâtîh, II/72. 
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İkinci olarak 2/Bakara 22. âyetin yorumunda da, benzer düşünceden hareketle 

sema kelimesinin anlamından yola çıkarak, “yüksekte olduğu için gökyüzüne sema 

denmiştir, bu sebeple de yağmur gökten yağar denildiğini ifade etmiştir”.155 Daha sonra 

da; “Allah yağmuru gökten indirdiğini’ haber vermektedir, biz ise yağmurun buluttan 

indiğini bildiğimize göre onun önce semadan buluta, oradan da yere indiğini 

söyleyebiliriz diyerek konuya farklı bir yorum getirmeye çalışmıştır”.156 

Üçüncü olarak, 6/En’am 99. âyette yer alan ‘O gökten su indirendir…’ “ifadesinin 

zahiri anlamı, yağmurun gökten inmiş olmasını gerektirir”157 dedikten ve âlimlerin 

ihtilaflarından bahsettikten sonra Ebû Ali el-Cübbâî’nin “nassın zahiri manasına engel bir 

durum bulunmadıkça te’vile ihtiyaç olmadığı” yolundaki görüşüne yer vermiştir.158  

Dördüncü örnekte, 14/İbrahim 32. âyetin  ‘Allah… Gökten su indirdi…’ ifadesiyle 

ilgili olarak Râzî ayetteki gök kelimesinden bulut manasının kast edildiğini, dolayısıyla 

yağmurun gökten değil buluttan indiği şeklindeki açıklamaya  “insan yüksek bir dağın 

tepesinde durduğunda bulutları kendisinden daha aşağıda görür. O dağdan indiğinde de o 

buluttan üzerine yağmur yağdığına şahit olur”159 örneğini vererek yağmurun buluttan 

indiği konusunda güçlü bir örnek vermiş olmaktadır. Bu da Razi’nin gözlemi esas 

aldığına dair bir fikir vermektedir. 

                                                      
155 Râzî, Mefâtîh, II/102. 

156 Râzî, Mefâtîh, II/102. 

157 Râzî, Mefâtîh, 13: 86. 

158 Râzî, Mefâtîh, XIII/86. 

159 Râzî, Mefâtîh, XIX/100. 
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Beşinci olarak,  15/Hicr 22. âyetinin yorumunda yaratıcı fikrini kabul etmeyen 

felsefecilerin düşüncelerinin aksine hür ve irade sahibi bir yaratıcının o yağmuru kullarına 

bir lütuf olarak bulutlardan yeryüzüne indirdiğini belirtmiştir”.160  

Altıncı örnek olarak,  23/Mü’minun 18. âyetin tefsirinde sema kelimesinin izahı 

ve yağmurun oluşumu ile ilgili olarak yukarıdaki fikirlerini tekrarladıktan sonra Allah’ın 

kudretinin delilleri bağlamında “bütün bu açıklamaları ancak, hür ve irade sahibi bir 

yaratıcının olmadığını ileri sürenler yaparlar. O’nu inkâr edenlerin bunların hiç birine 

ihtiyaçları yoktur” diyerek konuyu farklı bir noktaya taşımıştır”.161 

Râzî, yukarıdaki ifadelerinde yağmurun oluşumu ve yağmasının anlatıldığı 

âyetlere farklı bir yaklaşım getirmiştir.  Konuyu tartışması sırasında zaman zaman çelişki 

sayılabilecek bazı durumlarla karşılaşılsa da o, âyetlerin zahiri manalarının, yağmurun 

doğrudan gökten indirildiğini anlatmasına rağmen buluttan indiğini ısrarla söylemektedir. 

Yağmurun oluşması noktasında da suyun buharlaşması ve yükseklerde soğuk hava 

tabakasıyla karşılaşarak tekrar yeryüzüne yağmur şeklinde inmesini değerlendirirken, 

olayı sebep-sonuç ilişkisi dışında tamamıyla Allah’ın takdiri şeklinde anlamıştır. Burada 

Râzî’nin yaşadığı dönemdeki meteorolojik bilgilerin seviyesi hakkında bilgi sahibi olmak 

da mümkün görünmektedir. Çünkü su buharının atmosferin yüksek katmanlarında soğuk 

hava ile karşılaşması sonucunda tekrar yağmur, kar, çiğ veya dolu olarak yeryüzüne 

inmesi olayının bilindiği anlaşılmaktadır. Ancak Râzî’nin bu konuda kelamcı yönünün 

ağır bastığı ve külli ya da dogmatik bir determinist162 yaklaşımdan uzak durmaya 

çalıştığını söyleyebiliriz.  

                                                      
160 Râzî, Mefâtîh, XIX/140. 

161 Râzî, Mefâtîh, XXIII/78.  

162 Bolay, Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken Yay, İst, 1981, s. 61-63. 
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Bu konunun değerlendirmesi noktasında eseri tercüme eden heyet yağmurun 

buluttan değil de gökten indiği şeklindeki açıklamanın da aslında doğru olarak kabul 

edilmesi gerektiğini, çünkü buharlaşma sebebiyle de olsa yağmurun gökten indirildiği 

görüşünü ifade etmişlerdir.163 

            2.2.3. Yağmur Melekleri 

6/En’am 99. âyette yer alan “O gökten su indirendir…” ifadesinin “zahiri manada 

alınması gerektiğini bu sebeple yağmurun gökten bulutlara oradan da yeryüzüne indiğini 

söyleyen Râzî,  Vâhidî’nin el-Basit adlı tefsirinden İbn Abbas’a ait bir rivâyete yer 

vererek âyetteki su kelimesinden maksadın yağmur olduğunu ve yağmurun her 

damlasıyla beraber yeryüzüne bir melek indiğini söylemektedir. Ancak bu rivâyetteki 

melek kelimesini tabiatçı görüşe sahip felsefecilerin anladığı gibi yağmurun aşağıya 

inmesindeki tabii durum şeklinde anladığını ifade ederek, her yağmur damlasıyla beraber 

inen bir melek olduğunu söylemenin zor olduğunu belirtir”.164 Burada felsefecilerin 

ifadesinden o dönemde yer çekim kanunu gibi maddeler arasında bir etkileşimin bilindiği 

kanaati ortaya konulabilir. 

            2.2.4. Yağmurun Miktarı 

15/Hicr 21’de ‘… Biz onları malum bir miktar dışında indirmeyiz.’ ifadesiyle ilgili 

olarak İbn Abbas’ın rivâyetine yer veren Râzî, Allah’ın burada malum bir miktar ifadesi 

ile yetecek miktar anlamını kastettiğini söylemektedir. Hakem’in görüşü olarak ifade 

ettiği “Hiçbir yılın yağmuru, diğerinden farklı değildir. Fakat yağmur miktarı yörelere 

göre değişiklik gösterir… Allah onu istediği yere, istediği miktarda ve istediği kimselere 

                                                      
163 Bkz: Râzî, Tefsir-i Kebir, Büyük Kur’an Tefsiri, II/67. 

164 Râzî, Mefâtîh, XIII/87. 
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yağdırır”165 düşüncesine yapılabilecek bir itirazdan bahsederek şunu ifade etmektedir: 

“Âyetin lafzı, bu anlama işaret etmez, çünkü bu ayetten maksat, Allah’ın yağmuru bütün 

yıllar aynı miktarda indirmesi değildir. Âyeti bu manaya kabul etmek delilsiz bir zorlama 

olacaktır.166 Râzî, burada hem itiraza cevap, hem de konuya açıklık getirme bağlamında 

biraz da kelâmî manada varlıkların mümkin oluşlarından, Allah’ın gücünün sonsuz 

olmasına karşılık var ettiklerinin sınırlı olması gerektiğinden söz etmekte ve “…Biz 

onları malum bir miktar dışında indirmeyiz.” ifadesinin de o sonsuz şeylerden varlık 

âlemine girenlerin sınırlı olduğuna işaret ettiğini söylemektedir.167 Razi, aynı konuyla 

ilgili olarak 43/Zuhruf 11. ayette yer alan ‘Gökten bir ölçü ile su indirmiştir…’ 

ifadesindeki ölçü kelimesinin anlamını, ‘ne fazla ne de eksik, bölge halkının ihtiyacı 

kadar gökten iner’ şeklinde kabul etmekte ve bu ifadenin, Nuh’un kavmine ölçüsüz bir 

şeklide indirilip, onları boğması anlamında olmadığını aksine, sizin ve hayvanlarınızın 

geçimini sağlamaya yetecek kadar indirmiştir demek olduğunu ifade etmektedir.168 Bu 

bilgilerden yola çıkarak Râzî’nin yaşadığı dönemde yağmurun her yıl aynı miktarda 

yağdığı bilgisinin mevcut olduğu kanaatine ulaşılabilmektedir. Su döngüsüyle ilgili 

olarak günümüzde yapılan araştırmalarda yıllık yağmur miktarının aynı olup olmaması 

konusu üzerinde uzlaşılmış bir bilgi olmasa da dünyadaki su miktarının milyonlarca yıldır 

aynı olduğuna dair bilimsel veriler mevcuttur.169  

                                                      
165 Râzî, Mefâtîh, XIX/138. 

166 Râzî, Mefâtîh, XIX/138. 

167 Râzî, Mefâtîh, XIX/138-139. 

168 Râzî, Mefâtîh, XXVII/169. 

169 Güler, Su Döngüsü, 75. 
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            2.2.5. Yağmurun Önceden Bilinmesi Mümkün Müdür? 

Râzî, 30/Rum 49 da yer alan ‘Oysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur 

yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.’ ifadesinin yorumunda “daha önce” 

ifadesinin yağmurdan önce, yani rüzgârların çıkmasından ve bulutların yayılmasından 

önce şeklinde anlamak gerektiğini”170 söylemiştir. “Çünkü yağmur işareti verildikten 

sonra yani bulut ortaya çıkmaya ve rüzgâr esmeye başlayınca işin uzmanı o rüzgârın ve 

bulutun peşinden yağmurun gelip gelmeyeceğini anlar”.171 Her yağmurdan önce rüzgâr 

olmayabilir şeklinde ortaya atılabilecek bir itiraza “Burada mutlaka böyle olur 

denmemektedir. Ancak biz hissetmesek bile yağmurdan önce bir rüzgârın olması ihtimal 

dâhilindedir”172 şeklinde cevap vermektedir. 

            2.2.6. İçinde Dolu Bulunan Dağların İndirilmesi 

24/Nur 43. âyette ‘… O, gökten, oradaki bulut dağlarından (dağlar gibi 

bulutlardan) dolu indiriyor…’  ifadesiyle ilgili olarak Râzî bu konuda iki görüşten söz 

edildiğini, birincisinde gökyüzünde Allah’ın doludan yarattığı dağlar olduğundan ve o 

dağlardan dilediği kadarını indirdiğinden, ikincisinde de ayetteki gökten maksadın 

insanların üstlerinde bulunan bulut olduğunun ve yüksekliğinden dolayı böyle ifade 

edildiğinin altını çizmektedir. Âlimlerin âyetteki bered kelimesinin, Allah’ın bulutta 

oluşturduğu donmuş su anlamında olduğu, daha sonra onu yere yağmur şeklinde indirdiği 

kanaatini dile getiren Razi, Allah’ın suyu bulutta yaratıp, sonra da onu dolu olarak 

indirmesinin yanında semada, doludan oluşmuş dağın bulunmasının da mümkün 

olabileceğini ifade etmiştir. Razi, her iki durumda da, Allah’ın kudreti söz konusu 

                                                      
170 Râzî, Mefâtîh, XXV/117. 

171 Râzî, Mefâtîh, XXV/117. 

172 Râzî, Mefâtîh, XIV/115. 
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olacağından, âyetin zahiri manasını terk etmenin bir anlamının olmadığını 

vurgulamıştır.173 

 Râzî, yağmurun oluşumu ve yağmasıyla ilgili olarak, bilinenin aksine o günkü 

bilimsel verilere itimat etmek ve onları âyetlerin yorumunda kullanmak yerine âyetlerin 

zahiri manalarını tercih etmiştir. Olayların meydana gelişinde tevhidi delilleri göz önünde 

bulundurarak sebep-sonuç ilişkisi yerine, mutlak yaratıcı ve kudret sahibi Allah 

tarafından olayların yaratıldığını ifade etmiştir.  

2.3. Bulut 

           2.3.1. Bulut Nedir? 

Klimatoloji bilimi bulutu şöyle tanımlamaktadır: “Serbest atmosferde su, buz 

veya her ikisine ait çekirdeklerin görülebilen topluluğuna bulut denir”.174 Diğer taraftan 

yeryüzünde buharlaşan suyun yükselip soğumasından sonra bulutları oluşturduğu da 

ifade edilmiştir.175  

Kur’ân’da on altı yerde tekrarlanan176 bulut kelimesi, genel olarak yağmurun ve 

rahmetin vesilesi olarak anlatılırken bazen de azabın habercisi olarak anlatılmıştır. Oysa 

insanoğlu belki de her gün yaşadığı bu olayın çok da farkında olmamıştır. 

Râzî, 2/Bakara 164. âyetin tefsirinde bir yaratıcının varlığını gösteren delillerin 

sekizincisi olarak bulutlardan bahsetmiş ve bulutun, havada sürüklenmesinden dolayı “es-

                                                      
173 Râzî, Mefâtîh, XXIV/14. 

174Yalçın, Gültekin v. dğr., Klimatoloji Çevre ve Orman Bakanlığı DMİ Genel 

Müdürlüğü Yay, Ankara, 2005, I/104. 

175 Muslu, Yılmaz, Yaşayan Gezegen, Yeni Asya Yay, İst, 1979, 30-31. 

176 Çanga, Mahmut, Kur’an-ı Kerim Lugatı, Timaş Yay, İst, 1991, ilgili maddeler.  
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sehab” diye adlandırıldığını söylemiştir”.177 Aynı âyette bulutun Allah’ın emrinde olarak 

yaratılmışların hizmetine sunulmasından söz eden Razi, bunu üç maddeyle açıklamıştır. 

İlkinde; suyun yapı olarak aşağıya inmesini gerektiren bir ağırlığa sahip olduğunu, hava 

boşluğunda durmasının onun bu yapısına uymayan bir durumu ifade ettiğini, bu nedenle 

onu, buna zorlayan ve buna mecbur tutan birisinin olması gerektiğini ifade eden Razi, işte 

bu yüzden Allah’ın, onu ‘musahhar’ diye isimlendirdiğine değinmiştir”.178  

Razi, ikinci olarak, eğer bulut sürekli aynı yerde dursaydı, güneşin ışıklarını 

engelleyeceği, yağmuru ve nemi artıracağı için, büyük zarar vereceğinden, hiç bulut 

olmayıp yağmur da yağmasaydı, bu durum da kıtlığa, bitkilerin ve ekinlerin bitmemesine 

yol açacağından bu nedenle onun faydalı olması için belli bir ölçüde tutulması 

gerektiğinden söz etmiştir. Böylece, Allah ihtiyaç durumunda getirip, ihtiyaç kalmayınca 

götürdüğü için o, Allah’ın emrinde yaratılmışların hizmetine verilmiş gibidir diyen Razi, 

bulutun musahhar oluşuna yorum getirmiştir.179  

Üçüncü olarak, bulutun belirli bir yerde durmadığından aksine Allah’ın, 

rüzgârların hareketiyle onu dilediği yere gönderdiğinden söz eden Razi, bunun da bir çeşit 

emre amade kılmak anlamında olduğunu ifade etmiştir.180 

Râzî, yine olayı tevhid ilkesi bağlamında değerlendirerek bulutların Allah’ın 

emriyle hareket eden varlıklar olduğunu, nerede, ne zaman, ne kadar bulunacaklarını da 

Allah’ın takdir ettiğini belirtmekle yetinmiştir.  

                                                      
177 Râzî, Mefâtîh, IV/182. 

178 Râzî, Mefâtîh, IV/182. 

179 Râzî, Mefâtîh, IV/182. 

180 Râzî, Mefâtîh, IV/182. 
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           2.3.2. Bulutun Oluşumu Ve Çeşitleri 

Modern bilime göre bulutlar, su buharı içeren havanın, basıncı düşük seviyelere 

kadar yükselmesi sonucu genişleyip soğuması ve su buharının yoğunlaşarak, çapları 

milimetrenin ellide biri kadar olan, ufak su damlacıkları veya buz kristalleri haline 

dönüşmesi ile meydana gelirler.181 

“Yapılan araştırmalar, su buharının kolayca ve kendiliğinden bulutları 

oluşturmadığını bunların meydana gelebilmesi için üzerinde su buharının yoğunlaşacağı 

bir çekirdeğe ihtiyaç duyduklarını, kozmik ışınlardan veya radyoaktif maddelerden rast 

gele saçılmış elektrik yüklerinin yeterli çekirdeği oluşturamadığını ve aşırı doygunluk 

derecesinin çok büyük olduğu durumlar hariç, gerçekten hiçbir bulutu oluşturamadığını 

göstermiştir.182 

Bulutun oluşumuyla ilgili olarak 13/Ra’d 12. âyette yağmur dolu (ağır) bulutları 

meydana getirenin Allah olduğu ifade edilmektedir. Râzî, bu âyetin tefsirinde önce ağır 

bulutlar ifadesine, bulutların ağır olmaları taşımakta oldukları sudandır183 diyerek açıklık 

getirmekte ve bulutların ya hava boşluğunda oluştukları ya da yerden semaya 

yükseldikleri ihtimallerini değerlendirerek şöyle demektedir. “Bu, Allah’ın kudret ve 

hikmetinin göstergelerindendir. Çünkü buluttaki sıvı parçalarının, ya hava boşluğunda 

oluştukları ya da yeryüzünden yükseldikleri söylenebilir. Birincisinin ulaşmak istediği 

sonuç olduğunu çünkü bunun hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcının yaratması ile olması 

gerektiğini gösterdiğini, ikincisinin ise yanlış olduğunu söyleyen Razi, yağmurların çeşit 

çeşit oluşlarının mutlaka hür ve irade sahibi bir yaratıcının belirlemesi ile olduğunu 

gösterdiğini ifade ederek tecrübelerin de duâ ve yalvarmanın yağmurun yağmasında 

                                                      
181 Yalçın v.dğr., Klimatoloji, I/104. 

182 Muslu, Yaşayan Gezegen, s, 31-32. 

183 Râzî, Mefâtîh, XIX/21. 
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büyük bir etkisinin olduğunu gösterdiğini, buradan da yağmurun yağmasında asıl etken 

olanın, tabiat ve onun özelliğinin değil, hür ve irade sahibi bir yaratıcının güç ve kuvveti 

olduğunu anladığını dile getirmektedir.184 

Bulutların sınıflandırılması konusunda klimatoloji bilimi onların oluşumu, 

görünümü, şekli ve yüksekliği gibi değişik ölçütler kullanıldığını, en genel anlamı ile 

bulutların görünümüne ve tavan yüksekliğine göre yapılan sınıflandırmalardan söz 

edilebileceğinden bahsetmektedir.185  

Bulutların gruplandırılmasıyla ilgili olarak, 30/Rum 48. âyetin yorumunda 

Allah’ın burada bulutların çeşitlerinden bahsettiğini söyleyen Razi, yoğun olan bulutlar 

ile parça parça olan bulutlar olmak üzere iki çeşit buluttan söz etmiş186 ve meseleyi kader 

planında ve hikmet noktasında ele alarak sebep sonuç ilişkisine değinmemiştir.  

           2.3.3. Bulut ve Rüzgâr 

 Râzî, 7/A’raf 57. âyetin tefsirinde rüzgâr ile bulut arasındaki ilişkiyi ele almakta 

ve âyetteki “ağır bir bulut” ifadesinin anlamını Keşşâf isimli tefsirin yazarına göre, ‘su 

ile ağırlaşmış bulutlar’ demek olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda yoğun ve yaygın 

bulutların taşıdıkları su sebebiyle, havada asılı kaldıklarının anlaşılacağını anlatan Razi, 

Allah’ın, hikmeti gereğince, rüzgârların onları şiddetli bir şekilde harekete geçirmesine 

hükmettiğini belirtmiştir.187 Razi, havanın karakterinin; yıldızların ve feleklerin de 

etkilerinin bir olduğuna dikkat çektikten sonra yukarıda sayılan özellikler bakımından 

                                                      
184 Râzî, Mefâtîh, XIX/21. 

185 Yalçın v.dğr., Klimatoloji, I/104-113. 

186 Râzî, Mefâtîh, XXV/117. 

187 Râzî, Mefâtîh, XIV/115. 
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rüzgârların farklı farklı olması, bunların ancak, bir yaratıcının yaratması ve yönetmesiyle 

meydana geldiğine işaret ettiğini ortaya koymaktadır.188 

  35/Fatır 9. âyetin tefsirinde de aynı konuya değinen Râzî, farklı olarak rüzgârların 

hareketlerinde bulutların bazen oluştuğunu, bazen de oluşmadığını belirterek, bu 

durumun her şeyi bir ölçüye göre yapan bir yaratıcının varlığına işaret ettiğini,189 onun da 

Allah olduğunu ifade etmektedir. 

            2.3.4. Bulut ve Yağmurun Karanlıkları 

2/Bakara 19. âyette şöyle buyrulmaktadır: ‘Yahut onlar, karanlıklar içinde gökten 

boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler...’ Râzî, âyette 

geçen sayyib kelimesinin “hem yağmur hem de bulut anlamına geldiğini söyleyerek, 

ikisinden hangisinin kast edildiğini ve onun karanlıklarının ne demek olduğunu sormakta, 

cevabını da şöyle vermektedir: “Bulutun karanlıklarından maksat; onun karanlığının, 

aynen gecenin karanlığı gibi ve kat kat olmasıdır. Yağmurun karanlığı ise, onun yoğun 

ve tanelerinin birbiri ardınca olması; gecenin karanlığı ile beraber bulutu 

göstermemesidir”.190 

Burada âyette anlatılan bulut çeşidine yer verilmemiş olmasından, o dönemde bu 

konuda yeterli bilgiye sahip olunmadığını anlamaktayız. Hâlbuki bugünkü bilimsel 

verilerde “bu tür bulutların tavan yüksekliklerine göre yapılan gruplandırmada orta grup 

bulutlarından Nimbostratüs diye isimlendirilen bulut türü olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

                                                      
188 Râzî, Mefâtîh, XIV/115. 

189 Râzî, Mefâtîh, XXVI/7. 

190 Râzî, Mefâtîh, II/72. 
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bulutlar çoğunlukla, koyu gri renkte olan, devamlı yağan yağmur ve kar vasıtasıyla 

belirlenebilen bulutlardır. Güneşin görünmesine imkân vermeyecek şekilde kalındır”.191 

           2.3.5. Yüklü Bulutlar 

Râzî, Nebe’ suresinde Allah’ın yarattığı şeylerin ilginçliğine192 değinirken 

dokuzuncu olarak da yüklü bulutlara yer vermiştir. Bu konuda yüklü bulutlar şeklinde 

tercüme edilen “mu ̒sırat” kelimesi üzerindeki tartışmalara değinerek şu görüşleri dile 

getirmiştir. “Bunlardan birinci görüş göre,  bu kelime bulutları süren rüzgâr anlamındadır. 

Diğer bir görüşe göre ise mu’sırat kelimesiyle sadece bulutlar kast edilmiştir. Kureyş 

lehçesinde bu kelimeye bulutlar anlamının verildiğini belirten Razi, burada kasırgalı 

bulutların kast edilmiş olabileceğini ya da rüzgârların sıkıştırarak yağmur yağdırmakla 

yüz yüze getirdikleri bulutlar demek olabileceğini193 ifade etmiştir.  

2.4. Rüzgar 

           2.4.1. Rüzgârın Mahiyeti 

Razi, en basit şekliyle rüzgârı, hareket eden hava194 olarak tanımlamaktadır. 

Modern bilimin yaptığı tanımlarda ise farklı ısı merkezlerinden hava akımlarının 

doğması,195 sıcak hava ile soğuk havanın karşılaşması, birinin diğerine üstün gelmesiyle 

                                                      
191 “Bulut”, Grolier İnternational Americana Encyclopedia, Medya Holding, İst, 1993, 

III/388.  

192 78/Nebe’ 6-14. 

193 Râzî, Mefâtîh, XXXI/9. 

194 Râzî, Mefâtîh, XIV/113. 

195 Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler,  IV/86 
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ortaya çıkan hareket olduğu ifade edilmektedir.196 Bir başka tanımda ise; bir yerde hava 

soğuyup basınç artarsa veya ısınıp basınç azalırsa çevresiyle oranı arasında bir basınç 

dengesizliği doğacağından söz edilerek bu dengesizliğin giderilmeye çalışılması sırasında 

yeryüzünde yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatay hava 

akımlarının doğduğundan, bunlara da rüzgâr dendiğinden söz edilmektedir.197 

Kur’ân’da rüzgâr/rüzgârlar anlamında birbirinden farklı formatta kelimeler 

kullanılmıştır. Bu bağlamda onların; müjdeci,198 çok şiddetli esen,199 kavurucu ve azap200 

rüzgârları gibi çeşitlerinden bahseden kelimelere yer verilmiştir. 

 7/A ̒raf 57. âyetin tefsirinde Râzî, rüzgârın mahiyetiyle ilgili olarak rüzgârın 

hareketinin kendiliğinden değil, her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın hareket ettirmesiyle 

olduğunu201  söylemektedir. Rüzgârın mahiyetiyle ilgili olarak tabiatçı düşünüşe sahip 

felsefecilerin görüşlerini ve bunların yanlış oldukları ile ilgili açıklamalar getirmektedir. 

Farklı bir görüş olarak müneccimlerin “bu rüzgârları hareket ettiren, yıldızların 

kuvvetidir”202 şeklindeki görüşlerine yer veren Râzî, onların görüşlerine de uzak bir 

ihtimal diyerek karşı çıkmış ve itirazını “eğer rüzgârların oluşumunu sağlayan şey 

yıldızların etkisi ya da yıldızın yapısı olsaydı, dünyanın bütün hava kütlesinin hareket 

                                                      
196 Özdemir, Hikmet, Müsbet İlimlerde Kur’an Mucizesi, Gonca Yayınevi, İst, 1983, s, 

81. 

197 “Rüzgâr”, AnaBritanica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünleri 

Paz. San. Tic. A.Ş. İst, 1994, XXVII/5. 

198 7/A ̒râf  57; 25/el-Furkân 48; 27/en-Neml 63; 30/er-Rûm 46. 

199 14/İbrâhîm 18; 18/el-Kehf 45; 21/el-Enbiyâ 81. 

200 3/Âl-i İmrân 117; 33/el-Ahzâb 9; 46/el-Ahkâf 24; 51/ez-Zâriyât 41; 67/el-Mülk 17.  

201 Râzî, Mefâtîh, XIV/113. 

202 Râzî, Mefâtîh, XIV/113. 
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etmesi gerekirdi” şeklinde gerekçelendirmiştir. Oysa işin böyle olmadığının gayet açık 

olduğunu ifade eden Razi, bu durumda bu oluşumun, mutlaka bir yaratıcının iradesi ve 

kudreti ile olması gerektiğini, bu akli delil ile de rüzgârları hareket ettirenin Allah 

olduğunun net olarak anlaşıldığını ispat etmektedir.203  

            2.4.2. Rüzgârın Çeşitleri 

 Klimatoloji biliminde rüzgârların kendilerini meydana getiren hava kütlelerinin 

özelliklerine göre şekil aldıkları ayrıca esiş yönlerine ve hızlarına göre de 

isimlendirildikleri ifade edilmektedir.204 

Elmalılı Hamdi Yazır, rüzgârların, düzenli ve düzensiz diye de 

gruplandırıldıklarından söz ederek İbn Ömer (r. anhüma)’dan (ö. 73/692) gelen bir 

rivâyette rüzgârların sekiz çeşit olduğunun ifade edildiğini, bunlardan dördünün azap, 

dördünün de rahmet olduklarını, azab olanların Kāsıf,205 Âsıf206, Sarsar207, Akîm208, 

                                                      
203 Râzî, Mefâtîh, XIV/114. 

204 Yalçın v.dğr., Klimatoloji 1: 157. 

205 17/İsra 69. (Kasırga) 

206 14/İbrâhîm 18 (Fırtına); 10/Yûnus 22 (Fırtına); 21/el-Enbiyâ 81 (Kasırga); 77/el-

Mürselât 2 (Fırtına). 

207 69/el-Hâkka 6 (Kasırga); 54/el-Kamer 19 (Kasırga);  41/el-Fussılet 16 (Dondurucu 

rüzgâr). 

208 51/ez-Zariyat 41 (Kasıp kavuran rüzgâr). 
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rahmet olanların da: Nâşirât209, Mübeşşirât210, Mürselât211, Zâriyât212 olduklarını 

anlatmıştır.213  

Râzî, 2/Bakara 164. âyetin tefsirinde âlimlerin rüzgârın dört çeşidinden 

bahsettiklerini, bunların da, kuzey, güney, saba, debur olduklarını, bunların aralarından 

esen rüzgârlara ise ‘nekba’ yani ara rüzgârları denildiğini ifade etmiştir”.214 Aynı şekilde 

45/Câsiye 5. âyetin açıklamasında da Razi, yukarıdakilere ek olarak, “rüzgârın sıcak-

soğuk, faydalı-zararlı diye çeşitlerinin olduğundan”215 söz etmiştir.  

            2.4.3. Rüzgârın Hareketleri ve Faydaları 

Râzî, 27/Neml 63. âyetin yorumunda rüzgârları harekete geçirerek, bulutları önce 

yayıp, sonra dilediği yere götürenin216  Allah olduğunu söyledikten sonra tabiatçı anlayışa 

sahip felsefecilerin görüşlerine yer vermiştir. Onların rüzgârların dumandan oluştuğu ve 

bu dumanın karşılaştığı soğuk hava tabakaları neticesinde rüzgârların meydana geldiği 

yolundaki görüşlerini reddeden Razi, bunu şu şekilde gerekçelendirmiştir”.217  

“Diyelim ki durum onların söyledikleri gibidir. Fakat sebepleri yaratan Allah’tır. 

Çünkü o dumanların yükselmesinde etkili olan güneş ve hava tabakaları olmasaydı, 

                                                      
209 77/el-Mürselât 3  

210 30/er-Rûm 46 (Müjdeci). 

211 77/el-Mürselât 1 

212 51/ez-Zariyat 1 

213 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini, Kur’an Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, İst,1979, 

III/2197. 

214 Râzî, Mefâtîh, IV/182. 

215 Râzî, Mefâtîh, XXVII/223. 

216 Râzî, Mefâtîh, XXIV/180. 

217 Râzî, Mefâtîh, XXIV/180. 
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bunlar olamazdı. Hâlbuki bir kimse birtakım sebepleri yaratır, o sebeplere de akla hayale 

gelmeyen enteresan faydalar ve üstün hikmetler sağlarsa, o kimse, o faydalı şeyleri de 

yapmış kabul edilir. Bu tür olayların, ihtiyaçlar zincirini sona erdirmek için zatı gereği 

var olan hikmet ve irade sahibi bir yaratıcının varlığını işaret ettiğini kabul etmek 

gerekir”.218  

Râzî, 35/Fatır 9. âyetin yorumunda bu konudaki görüşünü rüzgârın hareketleri 

açısından dile getirmekte ve onlardaki farklılıkların da hür ve irade sahibi bir yapıcıya, 

bir yaratıcıya açık şekilde delil olduklarını ifade etmektedir.219 

Allah anlamsız bir şey yaratmamıştır. Dolayısıyla rüzgârın yaratılmasının da bir 

takım hikmet ve faydalarının olması şaşılacak bir durum değildir. Râzî de 30/Rum 46. 

âyetin yorumunda rüzgârların faydalarından bahsederken, havanın temizlenmesi, 

bulutların sürüklenmesi, gemilerin hareket etmesi ve yağmurun oluşumuna hazırlıktan 

örnekler vermiştir.220  

Meteorolojik olayları inceleyen araştırmacılar bunlara ek olarak rüzgârların çeşitli 

yönlerden esmesinin pek çok hikmetinden söz etmişlerdir. Rüzgârların bazen 

şiddetlenerek esmeleri ve havadaki iyonları sürüklemeleri, bu sayede havadaki elektriksel 

enerjilerin yağmura yansıması, toprağa düşen su damlalarının elektrikle yüklü birer hayat 

yapıcı unsur haline gelmeleri221 ve rüzgârların bitki tohumlarını sürüklemesi, polenlerini 

aşılaması222 bunlardan bazılarıdır.   

                                                      
218 Râzî, Mefâtîh, XXIV/180. 

219 Râzî, Mefâtîh, XXVI/7. 

220 Râzî, Mefâtîh, XXVI/115. 

221 Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler… IV/89-90. 

222 Eugster, Werner, Wind Effects, ETH Zürich Institute of Plant Sciences ETH Center 

LFW, Zürich, Switzerland, tz, s. 8-9. 
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Rüzgârların faydalarından biri olarak söz edilen rüzgârların aşılaması olayı ile 

ilgili Kur’ân’da 15/Hicr 22. âyette ‘Biz, aşılayan rüzgârlar gönderdik…’ denilerek 

konuya işaret edilmektedir. Râzî de ilgili âyetin yorumunda İbn Abbas’ın (ra), “Rüzgâr, 

ağaçları ve bulutları aşılamaktadır” şeklindeki açıklamasına yer vermiştir. Bu konuda 

herhangi bir yorum yapmayan Râzî, rivâyetleri aktarmakla yetinmiştir.  

2.5. Şimşek 

            2.5.1. Şimşeğin Mahiyeti Ve Oluşumu 

Şimşek Kur’ân’da “berk” kelimesi ile ifade edilmekte ve beş yerde 

geçmektedir.223 Bunlardan sadece birinde224, ra ̒d-gök gürültüsü ve savâik-yıldırımlar 

kelimeleriyle birlikte ifade edilirken diğerlerinde yalnız olarak zikredilmiştir.  

Modern bilim şimşeği, elektriksel boşalma olayı olarak tanımlamakta ve şimşeğin 

bulutla yer arasında, bir buluttan bir başka buluta veya bir bulutun farklı iki bölgesi 

arasında çaktığını ifade etmektedir. Yapılan gözlemler, şimşek çakışı ile havanın kısa bir 

süre için on beş bin dereceye kadar ısındığını göstermiş, bu sürenin de yarım saniye kadar 

olduğunu, bazen bir buçuk saniye süren çakışların da gözlendiğini ortaya koymuştur. 

Yapılan araştırmalar, dünya üzerinde herhangi bir anda iki bin adet şimşek çaktığını 

göstermiştir. Bu araştırmalar, şimşek çakışı sırasında havada bazı kimyevi reaksiyonların 

oluştuğunu, su buharının bu reaksiyona girmesiyle bazı azotlu bileşiklerin meydana 

geldiğini ve sonuçta, bunların toprağa geçmesiyle tabii bir gübre oluştuğu gerçeğini tespit 

etmiştir.225   

                                                      
223 2/Bakara 19-20; 13/Ra’d 12; 24/Nur 43; 30/Rum 24. 

224 2/Bakara 19. 

225 Tuna, Etrafımızdaki Hava, 45-52.  
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Bilimsel veriler böyle söylerken Râzî de, şimşeğin oluşumu konusunda 13/Ra’d 

12. âyetin yorumunda şimşeğin meydana gelmesini, Allah’ın kudretine işaret eden, ilginç 

bir delil olarak değerlendirmiştir. Bulutların bir takım sıvı ve nemli parçalar ile kuru ve 

yakıcı parçalardan meydana geldiğini söyleyen Razi, suyun soğuk ve nemli; ateşin kuru 

ve yakıcı bir madde olduğunu, taban tabana zıt olan bu iki şeyden birinin diğerinden 

meydana gelmesinin aklın kabul edebileceği bir şey olmadığını ifade etmiştir.    Bu zıt 

şeylerden birbirini meydana getirecek, hür ve irade sahibi bir yaratıcının olması 

gerektiğini söyleyen Razi, konuyu yine tehit çerçevesine oturtmuştur.226 

Râzî, 30/Rum 24. âyetin yorumunda şimşeğin oluşması hakkındaki düşüncelerini 

şimşek apaçık bir mucizedir şeklinde özetleyerek bulutta, su ve havanın bulunduğunu o 

buluttan, dağları yakabilecek ateşin çıkmasının ise, uzak bir ihtimal olduğunu, bunun bir 

yaratıcısının olması gerektiğini onun da Allah olduğunu vurgulamıştır.227 

            2.5.2. Şimşeğin Korku ve Ümit Oluşu 

Şimşeğin, insanlara korku ve ürperti verdiğinde şüphe yoktur. Çünkü onun 

gökyüzünde oluşturduğu müthiş görüntü, insanların her zaman karşılaştıkları ve normal 

görüntülerden sayabilecekleri bir durum değildir. Diğer yandan, şimşeğin yağmurun 

habercisi sayılması özellikle tarımla ve ziraatla uğraşan insanların ümitlenmelerini ve 

sevinmelerini netice veren bir durumdur. Râzî de konuya yaklaşık olarak bu çerçeveden 

bakmakta ve 13/Ra’d 13. âyetin yorumunda şu açıklamaları yapmaktadır:  

“Şimşek çaktığında, yıldırım düşmesinden korkulur ve yağmur yağması ümit 

edilir. Torbasında hurma ile kuru üzüm bulunan bir yolcu gibi, yağmurun yağmasından 

zarar görecek olanlar, yağmurdan korkarlar; yağmurun yağmasından faydalanacak 

                                                      
226 Râzî, Mefâtîh, XIX/20. 

227 Râzî, Mefâtîh, XXV/100. 
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olanlar da ümit içinde onu beklerler.”228 Görüldüğü gibi Râzî, şimşeğin korku ve ümit 

olması konusunda kendi gözlemlerinden hareketle sosyal ve bölgesel şartlardan yola 

çıkarak bir takım çıkarımlarda bulunmuştur. 

2.6. Gök Gürlemesi 

            2.6.1. Gök Gürlemesi ve Mahiyeti 

Gök gürlemesi Kur’ân’da iki yerde ra’d kelimesiyle229 ifade edilmiştir. Bunlardan 

2/Bakara 19. âyette şimşek ve yıldırım kelimeleriyle birlikte yer almıştır. Meteorolojik 

kaynaklar gök gürlemesini özellikle yağmurlu veya bulutlu havalarda karşılaştığımız 

önemli hava olaylarından biri olarak değerlendirmekte ve gök gürültüsünü şimşek kanalı 

boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle, ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz 

tarafından yayılan ses şeklinde tanımlamaktadır.230 

Râzî 13/Ra’d 13. âyetinde yer alan, ‘Gök gürültüsü hamd ile melekler de O’nun 

korkusu ile O’nu tesbih ederler…’ ifadesinin yorumunda ra ̒dın bir meleğe verilen isim, 

gök gürültüsü ile işitilen sesin de, o meleğin Allah’ı tesbih edişinin sesi olduğunu ifade 

etmiş ve İbn Abbas’ın şu rivâyetine yer vermiştir. “Bir Yahudi, Hz. Peygamber’e (sav) 

gelerek ra’dın ne olduğunu sormuştu. Hz. Peygamber (sav); Ra ̒d, elinde ateşten bir 

mızrak bulunan ve onlarla bulutları Allah’ın dilediği yere sürükleyen, bulutlar üzerinde 

görevli bir melektir dedi. Bunun üzerine onlar; “O halde duyduğumuz o ses nedir?” 

                                                      
228 Râzî, Mefâtîh, XIX/20. 

229 2/el-Bakara 19; 13/er-Ra ̒d 13. 

230 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Meteoroloji Sözlüğü”, erişim: 15 Mayıs 2018, 

https://mgm.gov.tr/genel/meteorolojisozlugu. Ayrıca bkz: Aristotle, Meteorologica, s. 

223-231 

https://mgm.gov.tr/genel/meteorolojisozlugu
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dediklerinde,  Hz. Peygamber (sav); “O da onun bulutları sürüklemesidir” buyurdu.231 

Razi, bu hadisi naklettikten sona Hasan el-Basri’nin, “O, Allah’ın yarattığı bir varlıktır, 

ama bir melek değildir şeklindeki rivâyetini değerlendirmeye almıştır. Ancak hadisin 

ifadesi çerçevesinde ra ̒dın bulutlar üzerinde görevli olan bir melek, gök gürültüsünün de, 

onun Allah’ı tesbih etmesi olduğunu söyleyerek bu durumu yine İbn Abbas’tan yapılan 

diğer bir rivâyetle desteklemiştir. İbn Abbas’ın bu rivayette, “bir gök gürültüsü 

duyduğumda, ‘Ey Ra ̒d, senin tesbih ettiğin Allah’ı ben de tesbih ederim.’ dediğini ifade 

etmiştir. Konuyla ilgili bir başka hadise yer veren Razi, Hz. Peygamber’in (sav) şöyle 

buyurduğunu aktarmıştır: “Allah ağır bulutları yarattı. Onlar, en güzel bir şekilde 

konuşur, en güzel bir biçimde gülerler. Onların konuşması gök gürültüsü; gülmesi de 

şimşektir.” 

Yukarıdaki bilgileri değerlendiren Râzî bu açıklamaların da uzak bir ihtimal 

olarak görülemeyeceğini, çünkü Ehl-i sünnet inancına göre, hayat için, mutlaka bir 

vücudun (bedenin) şart olmadığını ifade etmiştir.232 Değerlendirmesinde Allah’ın, 

bulutun parçalarından hayatı, ilmi, kudreti ve konuşmayı yaratmasının mümkün 

olduğunu, bu durumda duyulan sesin bulutun bir işi sayılabileceğini söyleyen Razi, 

konuyu bir örnekle şöyle açıklamaya çalışmıştır. “Semendel’in233 ateşten; kurbağanın 

soğuk sudan; büyük kurtçukların, uzun zaman beklemiş kardan meydana geldiklerine 

                                                      
231 Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre, Sünenü’t-Tirmizi, “Tefsir”, 1IV/3320, 

trc. Osman Zeki Mollamehmetoğlu (İstanbul: Yunus Emre Yayınevi, trs). V/233. 

232 Geniş bilgi için bkz: Olguner, Fahreddin, Üç Türk İslam Mütefekkiri İbn Sina-

Fahreddin Razi-Nasıreddin Tusi, , Ötüken Yay, İst, 2001, s. 19-126.  

233 Bu kelimenin doğrusu ‘Semender’dir. Bu, küçük bir kurtçuk olup ateşi söndüren bir 

sıvı salgılar. Bu sebepten ateşte yanmadığı söylenir. Bkz: el-Yesûî, Luvîs Ma‘lûf. 

“smn” el-Müncid fi/l-Luga. 19. Baskı el-Matbaatü/l-Katolikiyye,  Beyrut, 1956, s, 352. 
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şahit olmaktayız. Üstelik Hz. Davud (as) zamanında dağların; Hz. Muhammed (sav) 

zamanında da çakıl taşlarının Allah’ı tesbih etmeleri akıl dışı görülmediğine göre, 

bulutların tesbihi nasıl akıl dışı görülebilir?”  

Râzî, Ra ̒d’ın tesbih etmesinin anlamının, onu duyan insanların Allah’ı tesbih 

etmeleri olduğunu, bu nedenle insanların bu tesbihinin gök gürültüsüne nispet edildiğini 

ifade ettikten sonra işari tefsire girerek sufilerin görüşlerine yer vermiştir.234 “Sûfilere 

göre ra ̒d, meleklerin seslerini; berk ise, kalplerinin ve gönüllerinin sıcak nefeslerini ifade 

eder. Yağmur da onların gözyaşlarıdır”.235 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında Râzî’nin gök gürültüsü konusunda net bir fikre 

sahip olamadığı, ancak onun her yaratılmış varlığın kendine has şekilde yaratıcısını tesbih 

ettiği düşüncesinden hareketle bir sonuca ulaştığından bahsedilebilir. Diğer taraftan 

“Semender’in ateşten; kurbağanın soğuk sudan; büyük kurtçukların, uzun zaman 

beklemiş kardan meydana geldiklerini görmekteyiz” derken onların belli sebepler 

neticesinde meydana geldiklerini kabul etmiş görünmektedir. 

2.7. Yıldırım 

            2.7.1. Yıldırımın Mahiyeti 

Kur’ân’da yıldırım kelimesi için tekil anlamda altı yerde saika kelimesi236, iki 

yerde de çoğul anlamda savâik kelimesi237 kullanılmıştır. 2/Bakara 19. âyette şimşek ve 

gök gürlemesi kelimeleriyle birlikte zikredilmiştir. 

                                                      
234 Râzî, Mefâtîh, XIX/21. 

235 Râzî, Mefâtîh, XIX/22.  

236 2/el-Bakara 55; 4/en-Nisâ 153; 51/ez-Zâriyât 44; 41/el-Fussılet 13-17. (41/el-Fussılet 

13. ayette iki kez) 

237 2/el-Bakara 19; 13/er-Ra ̒d 13. 
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 Modern bilim yıldırımın, bulutla yeryüzü arasında olan elektrik boşalımı için 

kullanılan bir terim olarak tanımlamakta, yıldırımın şimşekten en büyük farkının da 

yeryüzünde gerçekleştiği alanda hasara neden olması olduğunu ifade etmektedir. Yapılan 

araştırmalar bir yıldırımı meydana getiren elektriği toplamanın mümkün olması 

durumunda bir milyon ampulü yakabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar yıldırım 

akımının üç türlü olduğunu, bunların da buluttan buluta, buluttan yeryüzüne, 

yeryüzünden buluta şeklinde gerçekleştiğini tespit etmişler ve son yıldırım türünün daha 

çok yüksek binalarda meydana geldiğini sözlerine eklemişlerdir.238  

Râzî, yıldırımla ilgili olarak 13/Ra’d 13. âyetin yorumunda yıldırım olayının çok 

enteresan olduğunu ifade ettikten sonra onun bazen buluttan çıktığını, bazen de buluttan 

indiğini, buluttan indiğinde daha çok denize düştüğünü ve denizin derinliklerindeki 

balıkları yaktığını anlatmıştır. Bunun Allah’ın kudretine delil olmasının açıklaması 

bağlamında ise Razi,  ateşin sıcak ve kuru olduğunu, onun yapısının bulutun yapısına ters 

olduğunu, bu nedenle bulutun yapısının sıcaklık ve kuruluk bakımından, ateşin 

yapısından daha zayıf olması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak durumun hiç de böyle 

olmadığı tespitini yapan Razi, yıldırımın ateşinin, bu dünyanın ateşinden daha güçlü 

olduğunu dolayısıyla onun, bu özelliğinin, mutlaka bir yaratıcı tarafından ona verilmesi 

ile gerçekleşmiş olması gerektiğini vurgulamıştır.239 Râzî burada da bulut ile bulutta 

meydana gelen yıldırım arasındaki karakter farklılıklarını dile getirerek konuyu tevhit 

delilleri açısından ele alarak değerlendirmiştir. 

 

                                                      
238 “Yıldırım Nedir, Nasıl Oluşur?”, nkfu, erişim: 15 Mayıs 2018, 

http://www.nkfu.com/yildirim-nedir-nasil-olusur, 

239 Râzî, Mefâtîh, XIX/22. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ASTRONOMİ İLE İLGİLİ AYETLERE RAZİ’NİN TEFSİRİNDEKİ 

YAKLAŞIMLAR 

 3.1. Astronomi Nedir? 

 Arapça ilm el-hey’e veya ilm el-felek diye ifade edilen astronomi, matematikle 

ilgili bilimler arasında yer alır.240 İslam dünyasında astronominin karşılığı olarak daha 

çok ilm-i felek terimi kullanılmıştır. İlm-i felek ise “Gökküresi Bilimi” anlamına 

gelmektedir. İlm-i feleğin kesin bir tanımını yapmayan İslâm astronomi bilginleri, 

Batlamyus döneminin Yunanlı bilginleri gibi sadece gök cisimlerinin hareketleriyle 

ilgilenmiş, görünen bütün durumlardaki hareketleri açıklamak için geometrik şekiller 

kullanmış ve bu şekiller yardımıyla yıldızların yerlerini istenilen her vakitte 

hesaplayabilmişlerdir. Böylece gökteki hareketlerin kaynağı ve bütün gök cisimlerinin 

mahiyetine dair araştırmalar astronominin dışında ve tabiat felsefesi alanı içinde 

bırakılmıştır.241 

 İslam’dan önce Araplar, bilimsel bir astronomiye sahip değillerdi. Ancak 

yıldızlarla ilgili zengin bir birikimleri vardı. İslam öncesi ve erken dönem Arap-İslam 

şiirinde 300’den fazla yıldızın adı geçmektedir.242 Bu döneme kadar Müslümanların 

astronomik bilgileri sadece yıldız gözlemleriyle sınırlı kalıyor ve bu bilgilerin teknik 

olmaktan çok şiirsel yönü ağır basıyordu. Fetihler yabancı kaynaklara ulaşma imkânı 

sağlayınca İslâm bilgin ve düşünürlerinin önünde geniş ufuklar açıldı.  

                                                      
240 Sezgin, Fuad, İslam’da Bilim ve Teknik II, (2. Baskı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kültür A.Ş. Yay, İst, 2008, s. 3 

241 Fehd, M. Tevfik, İlm-i Felek, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV, 

Ankara, 2000, XXII, s. 126. 

242 Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, II, s. 3. 
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İslâm toplumunda gerçek anlamıyla astronomi bilimi, 770 yılı civarında 

Brahmasphutasiddhanta’nın Arapça'ya çevrilmesi ile başlamıştır. Tercümeler 

dönemindeki İslam âlimlerinin astronomiye katkıları, özellikle gözlem verilerinin 

arttırılması, astronomi aletlerinin geliştirilmesi, gök cisimlerinin görünen hareketlerinin 

iyi modellendirilmesi ve bu sayede matematiksel yöntemlerin geliştirilmesi şeklinde 

olmuştur.243   

X. ve XI. Yüzyıllarda Biruni, İbnü’l-Heysem (ö. 432/1040 ?), İbn’üz-Zerkale (ö. 

493/1100) gibi âlimler yetişmiştir. Bunların eserleri Batı dünyasında geniş yer bulmuştur. 

XII. Yüzyıldan itibaren Müslüman astronomlar Batlamyus’un hipotezlerini terk etmeye 

başladılar.  

Müslümanların astronomi sahasındaki son sıçramaları XV. yüzyılda Semerkant’ta 

gerçekleştirildi. Timurlu Hükümdarı Uluğ Bey (ö. 1447-49), aynı zamanda büyük bir 

astronomi bilginiydi ve içinde, yarıçapı 43 m. olan büyük bir rubu’ dairesinin yer aldığı 

bir rasathane kurmuştu. Uluğ Bey'in başlıca eseri, otuz yıl boyunca Semerkant'ta yaptığı 

gözlemlere dayanarak oluşturduğu Zîc-i Uluğ Bey (Zîc-i Cedîd-i Sultânî) denilen zîcdir. 

Uluğ Bey'in ölümünden sonra İslâm astronomisinin gelişimi durmuş, fakat Latince'ye 

yapılan sayısız tercüme sebebiyle, modern Avrupa astronomisini etkilemesi ve öncü 

astronomlarına verdiği ilmî destek, bütün canlılığı ile devam etmiştir.244 

                                                      
243 Bkz: Yüksel, Ahmet Turan, İslam’da Bilim Tarihi Başlangıçtan Osmanlı Döneminin 

Sonuna Kadar, Kitap Dünyası Yay, İst, 2015, 62-68; Tekeli Sevim, Kahya Esin, Dosay 

Melek, Demir Remzi, Topdemir H. Gazi, Ünal Yavuz, Bilim Tarihi, Doruk Yay, İst, 1997, 

58-65. 

244 Fehd, M. Tevfik, İlm-i Felek, DİA, XXII/126-129. 
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 3.2. Tefsir ve Astronomi Bilimi 

 Astronomi özellikle eski dönemlerde pek çok bilimi içine alan bir bilim dalı olarak 

kullanılmıştır. Bu anlamda yeryüzünden gökyüzüne kadar, görebildiğimiz ve hatta 

göremediğimiz pek çok yıldız, gezegen ve benzeri şeyler astronominin ilgi alanını 

oluşturmuştur. Kur’an’da da yüzlerce ayette astronomiyle ilgili konulardan 

bahsedilmiştir. Bunların içinde Evrenin oluşumu, üzerinde yaşadığımız dünya, onun 

uydusu ay, ısısı ve ışığıyla sürekli kendisinden faydalandığımız güneş de yer almaktadır. 

Dolayısıyla hem tevhidin delilleri olması, hem de yaşadığımız âlemin tanınması, 

bilinmesi anlamında, hidayet rehberimiz olan Kur’an’ın anlaşılması bakımından tefsir ile 

astronomi arasında çok yakın ve güçlü bir irtibat söz konusudur.  

 Bu bağlamda Razi “Mefatihu’l-Gayb” adlı eserinde astronomiye geniş yer 

vermiştir. Bu konuda kendisine ve eserine yapılan eleştirilere tefsirinde gerekli cevapları 

vermiştir.  

Razi, tefsirinin ilgili bölümünde: “Bazen cahillerden ve ahmaklardan “Sen, 

Allah’ın kitabının tefsirinde, astronomiye ve yıldızlarla ilgili ilimlere çok yer verdin. Bu 

alışılmış bir şey değildir” diyenlere rastladığını ifade ederek onlara şöyle cevap vermiştir: 

“Eğer sen, Allah’ın kitabı üzerinde iyice düşünmüş olsaydın, söylediğin bu sözün yanlış 

olduğunu anlardın... Allah Kur’an-ı Kerim’i, göklerin ve yerin durumları, gece ile 

gündüzün birbirini izlemesi, aydınlık ve karanlığın halleri, güneş, ay ve yıldızların 

durumları ile ilmine, kudretine ve hikmetine delil olabilecek şeylerle doldurmuştur. 

Bunlara pek çok surede yer vermiş, tekrar tekrar bunlardan bahsetmiştir. Eğer bunlardan 

bahsetmek ve onlar hakkında düşünmek caiz olmasaydı, Allah kitabını böyle şeylerle 

doldurmazdı. Allah “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina etmiş ve nasıl 



 

103 

 

donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok”245 buyurmuştur.  Böylece O, insanları, gökleri 

nasıl inşa ettiği konusunda düşünmeye davet etmiştir. Astronominin amacı ve gayesi de 

Allah’ın gökleri nasıl inşa ettiği ve nasıl yarattığı konusunda insanları düşündürmekten 

başka bir şey değildir. 

Allah, “Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha 

büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”246 buyurmuştur. Böylece gök 

cisimlerinin yaratılışındaki hayranlık verici durumların, insanların bedenlerindeki 

durumlardan daha çok, daha büyük ve daha mükemmel olduğunu açıklamıştır. Allah daha 

sonra, “Kendi nefislerinizde de (nice ayetler var. Bunları ) Görmüyor musunuz?”247 ayeti 

ile insanları, bedenleri üzerinde düşünmeye davet etmiştir. Allah, göklerin ve yerin 

yaratılışı hakkında düşünenleri övmüş ve “Onlar, … Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında 

derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın…”248 

buyurmuştur. Eğer düşünmek yasak olsaydı O böyle buyurmazdı. Bir kimse bu konuda, 

akli ve nakli ilimlerin inceliklerini içeren kapsamlı bir eser yazsa, onun kıymetini ve 

üstünlüğünü kabul eden insanlar iki grupta ele alınır. Bunlardan bir kısmı ayrıntılı bir 

şekilde incelik ve nüktelerine vakıf olmaksızın, bu kitabın genel olarak böyle kıymetli 

olduğunu kabul ederler. Bir kısmı da, bu kitaptaki bütün inceliklere ayrıntılı bir şekilde 

vakıf olarak kabul ederler. Birinci gruptakilerin inancı, her ne kadar değerli olsa da, ikinci 

gruptakilerin inancı daha güçlü ve daha tamdır. Aynı şekilde bu kitabın inceliklerini iyi 

bilen kimse, onun yazarının büyüklüğüne ve üstünlüğüne daha mükemmel bir şekilde 

inanır. İnsanlar içinde bu âlemin tamamının sonradan var edildiğine ve her birini bir 

                                                      
245 50/Kaf 6. 

246 40/Mü’min 57. 

247 51/Zâriyât 21 

248 3/Âl-i İmrân 191. 
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meydana getirenin olduğuna inanan, böylece kendisinin de yaratıcısı olan Allah’ın 

varlığını kabul eden ve bu konuda deliller bulan insanlar vardır. Yine insanlar içerisinde, 

ayrıntılı bir şekilde, bu ulvi ve süfli âlemin durumlarını araştıran, kendisine bu âlemlerin 

her birinde nice hikmetler ve sırlar tecelli eden; her an bir delilden başka bir delile geçen 

insanlar bulunmaktadır. Bu delillerin çok olmasının ve art arda gelmesinin, imanın 

güçlenmesinde ve şüphelerinin giderilmesinde pek çok etkisi vardır. Bu durumda ortaya 

şu sonuç çıkmaktadır: Allah bu kitabı, evrendeki fayda ve sırları bildirmek için 

indirmiştir. Garip gramer kurallarını ve yanlış hikâyeleri çoğaltmak için değil…”249   

3.3. Felek 

            3.3.1. Felek Kelimesinin Anlamı ve Mahiyeti 

Felek kelimesi sözlüklerde birinci anlam olarak genellikle yıldızların yörüngeleri 

şeklinde anlamlandırılmıştır.250 Türkçe sözlükler bu kelimeye ilk olarak ‘gökyüzü sema’ 

anlamını vermekte, sonraki anlam grupları içinde de ‘eskilerin inanışına göre her 

seyyareye (gezegen, yıldız) mahsus bir gök tabakası’ anlamını vermişlerdir.251 Razi’nin 

eserinde sıklıkla atıfta bulunduğu İbn Sina da kelimeyi “küre şeklinde mürekkep olmayan 

basit bir cevherdir” diye tanımlamakta ve Kur’an’ın bunun duman gibi olduğundan söz 

                                                      
249 Razi, Mefatih, XIV/99. 

250 ez-Zavi, Tahir, Ahmet, Tertibü’l-Kamusi’l-Muhit, Daru’l-Marife, Beyrut, 1979, III, s. 

521; Cübran, Mesud, er-Raid, Daru’l-İlmi Lilmelayin, Beyrut, 1978, II, s. 1132; el-

Isfahani, Ebu’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. El-Mufaddal er-Rağıb el-Müfredat fi 

Ğaribü’l-Kur’an, (Tahkik: Muhammed Seyyid el-Kiylani) Daru’l-Marife, Beyrut, trs. s. 

385. 

251 Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Matbaası, Ankara, 

1978, s. 305. 
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ettiğini açıklamaktadır.252 Kur’an’da فَلَك – kelimesi yörünge anlamında iki yerde 

geçmektedir.253 Aynı kelime فُْلك – şeklinde de 23 yerde gemi anlamında kullanılmıştır. 

Yörünge anlamında kullanılmış olan iki kelimeden daha bahsetmek mümkündür. Bunlar 

 yerleşik düzen255 kelimeleridir. Ancak bu kelimeler, mecazi  - ُمْستَقَر yollar254 ve – َطراِءق

olarak yörünge anlamında kullanılmışlardır.  

Razi, 36/Yasin 40. ayette yer alan “Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne 

de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.” ifadesinin yorumunda 

“Felek ne demektir?” sorusuna cevap verirken şöyle demektedir: Bu, yuvarlak bir cisim, 

yuvarlak ve dairesel bir yüzey ya da bir dairedir. Çünkü dil âlimleri, yün eğireceğinin 

yörüngesinin (فلكة المغزل) de, yuvarlak olması (مستدير ) sebebiyle felek diye adlandırıldığı 

ve yuvarlak bir yüzey olan ve çadırın direğinin çadırı delmemesi için direğin ucuna 

konulan yuvarlak, odundan yapılmış düz nesneye de “Çadırın feleği” (  فلكة الخيمة ) 

denildiği konusunda görüş birliği içindedirler.256  

21/Enbiya 33. ayette Allah’ın, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yarattığından, her 

birinin bir yörüngede yüzmekte olduğundan söz edilmektedir. Razi bu ayetin yorumunda 

feleğin dönen bir şey demek olduğunu, çoğulunun da ‘eflak’ şeklinde geldiğini ifade 

etmiştir. Âlimlerin bu konuda farklı görüşler ileri sürdüklerine değinen Razi, bunların 

çoğunluğunun feleği bir cisim olarak görmediklerini bunun, yıldızların, döndüğü yer 

                                                      
252 Okumuş, Mesut, Kur’an’ın Felsefi Okunuşu, Araştırma Yayınları, Ankara, 2003, s. 

156. 

253 36/Yasin, 40; 21/Enbiya, 33. 

254 23/Mü’minun, 17. 

255 36/Yasin, 38. 

256 Razi, Mefatih, XXVI/66. 
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anlamına geldiğini söylediklerini dile getirmiş ve bunun Kur’an’ın nassına daha yakın 

olduğunu söylemiştir.257 

  2/Bakara 164. ayette; göklerin ve yerin yaratılmasında; gece ile gündüzün birbiri 

peşinden gelmesinde; denizde yüzüp giden gemilerde; Allah'ın gökten indirdiği suda; 

yeryüzüne yerleştirdiği canlılarda; rüzgârlarda ve bulutların yönlendirmesinde düşünen 

bir toplum için birçok delil olduğu anlatılmaktadır. 

  Razi, ayette geçen  ِاْلفُْلك kelimesinin tanımı konusunda Vahidi’nin görüşüne 

dayanarak bu kelimenin asıl manasının “dönmek” olduğunu, her dönen şeye felek 

dendiğini açıklamıştır. İçinde yıldızların dönüp durduğu, yedi yörüngenin isminin de 

felek olduğunu söyleyen Razi, gemilere de suda çok kolay dönüp dolaştıkları için “fülk” 

dendiğini belirtmiştir.258     

            3.3.2. Feleklerin Düzeni 

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda feleklerin düzeni konusunda bu işin 

uzmanlarının, “Feleklerin dünyaya en yakın olanı, Kamer (Ay) küresidir. Onun üzerinde 

Utarit (Merkür) küresi yer alır. Daha geride Zühre (Venüs), ondan sonra da Güneş, Merih 

(Mars), Müşteri (Jüpiter), Zühal (Satürn), sonra sabit küreler, daha sonra da en büyük 

felek yer alır” dediklerini aktarmıştır.259  

Konunun uzmanlarının, feleklerin sırasını bilme konusunda ileri sürdükleri üç 

görüşten bahseden Razi, bunların birincisinde feleklerin hareketine bakarak, ikincisinde 

gezegenlerin yörüngelerindeki görünme noktalarının değişik oluşlarıyla, üçüncü olarak 

                                                      
257 Razi, Mefatih, XXII/144-145. 

258 Razi, Mefatih, IV/176. 

259 Razi, Mefatih, IV/163. 
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da Batlamyus’un görüşüne yani, yıldızların güneşten olan uzaklıklarına bakarak 

olabileceğinden söz etmiş ve bu delillerden üçüncüsünü zayıf olarak nitelemiştir.260  

            3.3.3. Feleklerin Kütleleri ve Hareketleri 

10/Yunus 3. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Kuşkusuz rabbiniz, gökleri ve yeri altı 

günde yaratan, sonra da (yarattığı) arşa hâkim olan, her işi yöneten Allah’tır…” 

Razi, feleklerin kütleleri konusunda bu ayetin yorumunda, feleklerin kütlelerinin, 

bölünmeyen cüzlerden meydana geldiklerinde şüphe olmadığını, bu nedenle onların, bir 

yaratıcıya ve bir takdir ediciye muhtaç olduklarını ifade etmiştir. Feleklerin kütlelerinin, 

hayali bir bölünmeye imkân verdiği konusunda şüphe olmadığını söyleyen Razi, 

felsefecilerin “maddenin bölünmesi mümkündür; ancak o, aslında tek şeydir” şeklindeki 

iddialarının yanlış olduğuna işaret etmiştir. Bu şekilde feleklerin kütlelerinin bölünmeyen 

cüzlerden meydana geldiklerinin kesinleşmiş olduğuna işaret eden Razi, bu durumun, 

onların bir yaratıcı ve bir takdir ediciye muhtaç olmaları gerektiği gerçeğine 

ulaştıracağına vurgu yapmıştır. Bazı felsefecilerin, “feleklerin basit olduğunu, onların 

karakterlerinin farklı cüzlerden meydana gelmelerinin mümkün olmadığını” söyleyerek, 

kendisinin mukaddimede açıkladıklarının doğru olduğunu kabul etmiş olduklarını anlatan 

Razi, bu durumun, feleklerin oluşum, şekil ve sıfatları konusunda her şeyi bilen, her şeye 

gücü yeten ve hikmet sahibi bir yaratıcıya muhtaç olduklarına işaret ettiğini 

belirtmiştir.261  

                                                      
260 Razi, Mefatih, IV/163.  

261 Razi, Mefatih, XVII/8-9. 
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Feleklerin hareketleri konusunda, onların hareketlerinin bir başlangıcı 

bulunduğunu ifade eden Razi, bu durumda feleklerin hareketleri konusunda güç ve kuvvet 

sahibi bir harekete geçirene ve bir yönetene muhtaç olacaklarına dikkat çekmiştir.  

            3.3.4. Feleklerin Sayısı 

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda feleklerin sayısı ile ilgili olarak astronomi 

bilginlerinin feleklerin sayısını dokuz olarak belirlediklerini, yapılan gözetlemeler de 

bunu gösterdiği için kendisinin de onları dokuz olarak kabul ettiğini söylemiştir. Bunların 

dışında olabilecek felekler hakkında ise gözetleme ile tespit edilemediğinden, onların 

varlığına veya yokluğuna kesin olarak karar veremeyeceğinden söz etmiştir. 

Razi, onuncu bir feleğin varlığı konusunda elde mevcut bir delil olmadığından söz 

etmiş ve bu konuda söylenecek en son sözün, “Rasat, feleklerin dokuz tane olduğunu 

göstermiştir. Ancak, delilin olmaması medlulün yokluğunu göstermez” diyerek konuya 

farklı bir açılım getirmektedir.262  

Razi, bu konuda yaptığı bir değerlendirmede bazılarının, sabit yıldızların üstünde 

ve büyük feleğin altında bir yıldızın daha bulunduğunu söylediklerinden ve bu konuda da 

bir takım deliller getirdiklerinden söz etmiştir.”263 Daha sonra bu delillere yer veren Razi, 

ifadelerdeki şaşkınlığa ve farklılığa dikkat çekerek, “İnsan aklının bu gibi şeyleri 

anlayamayacağına ve ancak bunları yaratıcısının ve yoktan var edicisinin ilminin 

kuşatacağına dikkat çekmiştir. Bu konuda nakli delillerle yetinilmesi gerektiğini söyleyen 

Razi, Kur’an’da göklerin sayısının yedi olduğunu ifade eden bu naslar, daha fazla 

olmasına engel midir? diye bir soru yöneltilirse buna, sayının söylenmiş olması, 

                                                      
262 Razi, Mefatih, II/144-145. 

263 Razi, Mefatih, IV/163-164. 
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fazlasının olmayacağına işaret etmez diyerek cevap vereceğini ifade etmiş, böylece 

konuya farklı bir yaklaşım getirmiştir.264 

           3.3.5. Feleklerin Delil Oluşu 

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda buraya kadar olan açıklamalar ışığında, bu 

bilgilerden yola çıkarak, Yaratıcının varlığına nasıl deliller bulunabileceği düşüncesinden 

hareketle feleklerle ilgili bilgileri belli gruplar halinde bir araya getirerek 

değerlendirmiştir.  Buna göre feleklerin felek olmadaki ortak noktalarına rağmen, 

ölçülerindeki değişiklikler sebebiyle… Onların bulundukları yerlere bakmak suretiyle… 

Her yıldızın, kendisine has olan bir alt noktada bulunmasıyla… Her kürenin belli iki 

kutup üzerinde dönmesi ilkesiyle… Felekiyyet karakterinde aynı olmalarına rağmen, hız 

ve hareketlerinin farklı olmaları sebebiyle… Hareket ettikleri yönler bakımından 

birbirlerinden farklı olmalarıyla… Şu anda hareket halinde görülüyor olmaları 

sebebiyle… Bir araya gelmelerinde ve hareketlerinin uyum içinde bulunmasıyla… 

Renklerinin farklı olmaları sebebiyle… Bu âlemdeki etkileri nedeniyle… Cisim olmaları 

sebebiyle yaratıcının varlığına delil olduklarını ifade etmiştir.265  

Feleklerin düzeni, sayıları, kütleleri ve uzaydaki konumları konusunda bugünkü 

verilerle Razi’nin verileri çelişiyor ya da farklılıklar arz ediyor olabilir. Bu durumun çok 

doğal karşılanması gerekir. Çünkü bundan sekiz yüz yıl önceki bilimsel verilerle bugünkü 

verilerin aynı olmasını düşünmek bilim ve bilim insanı olmak adına insaf ve izanla 

bağdaştırılabilecek bir şey değildir. Günümüzde artık bilimsel çalışmalar o kadar hızlı 

gelişmelere sahne olmaktadır ki, değil asırlar öncesi, yıllar hatta aylar öncesi veriler bile 

hızla değişebilmektedir. Bazı düşünür ve araştırmacılar belki şunu söyleyebilirler. Razi, 

                                                      
264 Razi, Mefatih, II/146. 

265 Razi, Mefatih, IV/169-171.  
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bir tefsir müellifi olarak keşke eserinde, ucu her türlü keşif ve gelişmeye hatta değişmeye 

açık olan bu kadar bilgiye yer vermeseydi? İlk bakışta bu soru ve itiraz haklı gibi 

görünmektedir. Ancak, her şeyin Kur’an’da yer aldığı düşüncesini kabul eden, ayetlere 

hikmet penceresinden bakan, onun her çağdaki insanın akıl ve idrakine hitap ettiğini 

öngören bir bilim insanı için bu tip bilgilerden faydalanmak çok elzem ve önemli olsa 

gerek. Bu çerçevede şöyle düşünmenin doğru olmayabileceği kanaatini taşımaktayız. “Bu 

tutumlar, Kur’an ayetlerinin çağlara göre değiştiği, ya da bilimsel verilerle çeliştiği 

yorumlarına yol açmakta, dolayısıyla da Kur’an’ın değişmeyen ilahi kelam olduğu 

inancına halel getirmektedir. Bu tür çalışmalar, Kur’an’ı, İncil ve Tevrat’ın düştüğü 

durumlara düşürmektedir. Diğer taraftan Kur’an’ın gönderiliş amacı ve gayeleri arasında 

böyle bir konu yoktur. O, bir hidayet rehberi ve yol göstericidir.” Aslında bu konudaki 

tüm soruların ve itirazların cevabı bu son cümlede aranmalıdır. 

 Razi, feleklerle ilgili olarak Kur’an’da yer alan açıklamaları tevhidin hakikatleri 

açısından ele almış ve bir tercih edici, bir takdir edici, bir düzenleyici ve bir yaratıcı 

olmadan hiç bir şeyin kendi kendine ya da tesadüfler sonucu meydana gelemeyeceğini 

ispat noktasında karar kılmıştır.  



 

111 

 

3.4. Dünya/Arz/Yeryüzü 

          3.4.1. Dünya ve Arz Kelimeleri 

Dünya ve Arz kelimeleri Türkçe sözlüklerde şu anlamlara gelmektedir. Dünya: 

yerküre, evren, âlem, büyük kara parçası, kıta.266 Ahirete nispetle şimdi yaşadığımız 

âlem.267  Arz: Yeryüzü, yer, dünya.268  

Arapça sözlüklerde ise bu iki kelimeye şu anlamlar verilmiştir: Dünya: الدُّْنيا  

kelimesinin kökeni الدُّنُو kelimesi olup, gerek bizzat, gerekse hüküm olarak “yakın olmak”  

anlamına gelmektedir. Çoğulu الدُّنَى şeklindedir.269 Pek çok yerde de Kur’an’daki anlatıma 

uygun olarak “ahiretin zıddı” şeklinde anlam verilmiştir.270 Arz kelimesine gelince: االَْرض 

Güneşin etrafında dönen ve üzerinde insanların yaşadığı yıldız, küre.271 Alçak ve aşağı 

olan her nesne.272 Çoğulu اََرضات  ve  اََرُضون şeklinde gelir.273  

Kelimelerin Kur’an’da kullanılış biçimlerine baktığımızda da Türkçemizdeki gibi 

müteradif olarak değil, farklı manaları ifade etmek için kullanıldıklarını görmekteyiz. Her 

                                                      
266 Develioğlu, Ferit-Kılıçkını, Neval, En Yeni Büyük Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler 

Kitabevi, İst, trs, s.330. 

267 Sami, Şemseddin, Kamus-ı Türki, Çağrı Yay, İst, 1978, s. 621 

268 Develioğlu-Kılıçkını, En Yeni Büyük Türkçe s. 66. 

269 el-Isfahani, el-Müfredat, s. 172 

270 Ez-Zavi, Tahir, Ahmet, Tertibü’l-Kamusi’l-Muhit, II, s. 220. 

271 Cübran, er-Raid, 1/83. 

272 Karahisari, Muslihıddin Mustafa bin Şemseddin, Ahter’i-Kebir, El-Hac Muharrem 

Efendi Matbaası, İst, 1303, s. 27. 

273 Er-Razi, Muhammed b. Ebi Bekir b. Abdilkadir, Muhtaru’s-Sıhah, Daru’l-Kitab el-

Arabi, Beyrut, 1967, s. 13-14.  
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ne kadar bazı ayetlerde ‘arz’ ve ‘dünya’ kelimeleri aynı ayet274 içerisinde birlikte 

kullanılsa da, bunlardan hiçbirinde bu iki kelimenin müteradif olduğunu hissettiren bir 

işaret mevcut değildir.275 Kur’an-Kerim “dünya” ve “arz” kelimelerini aynı anlamda 

kullanmamıştır. Bu nedenle ayetlerde geçen “dünya” ifadelerini, yeryüzü anlamında değil 

de ölümden önceki hayatı anlatmak için kullanılan bir terim olarak düşünmek gerekir. 

Dolayısıyla bu kullanımın, Türkçe’de yer alan “dünya” kelimesiyle bir ilgisinin 

olmadığını ve onu uzaydaki bir gezegeni ifade eden “Dünya” ile karıştırmamak 

gerektiğini söyleyebiliriz. Türkçe’deki Dünya, Kur’an’da “arz” olarak ifade edilen şey 

olmalıdır.276 

Diğer taraftan Kur’an, yerin yaratılışı, şekli ve değişik halleri konusunda çeşitli 

bilgiler vermektedir. Konu ile ilgili ayetleri bir tasnife tabi tuttuğumuzda şöyle bir 

tabloyla karşılaştığımız görülecektir.277 

Yerin yaratılışı, sebebi ve hikmetleri, ibretleri, yaratıcısı, küre şeklinde olması, 

dönmesi, Allah’ın birliğine götüren işaretlerden olması, bütün canlıların faydasına 

verilmiş olması, insanın emrine verilmiş olması, bir toplanma yeri olduğu, yağmurun ölü 

toprağa can vermesi, dağların denge unsuru olması, yerden suların fışkırması ve yerle 

kıyamet arasındaki ilişki… 

                                                      
274 Bkz. 9/Tevbe, 74; 10/Yunus, 24; 12/Yusuf, 101; 39/Zümer, 10. 

275 Tatlı, Bekir, Kur’an’da “Dünya” ve “Arz” Kelimelerinin Kullanımı, AÜİFD, XLVI 

(2005) Sayı, 2 s. 259-265. 

276Tatlı, Kur’an’da “Dünya” ve “Arz”, s.259-265. 

277 Bayram, Enver, Razi’nin, Kur’an’daki Yeryüzü (Arz) Ayetleriyle İlgili Tefsir-i 

Kebir’deki Yorumları: Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese, Türk 

Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Karabük, Mart, 2012, s. 151-152. 
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           3.4.2. Yeryüzünün Oluşumu/Yaratılması 

Yeryüzünün ya da astronomik tabirle bir gezegen olarak dünyanın oluşumu 

konusunda bilim insanlarının bir fikir birliğine vardıkları tam olarak söylenemez. Ancak 

üzerinde uzlaşma sağlanan kısmı kadarıyla söylemek gerekirse “bundan tam dört milyar 

altı yüz milyon yıl kadar önce, Güneş’ten kopan parçalar onun çevresinde boşluğa 

savruldular. Savrulan bu parçalar, başlangıçta ateşten birer top halindeydiler. Bu ateşten 

toplar birbirinden farklı büyüklükte ve Güneş’e değişik uzaklıkta idiler. Güneşin çekim 

kuvvetine uyarak çizdikleri yörünge üzerinde Güneşin etrafında dönmeye başladılar. 

Boyutları ve Güneş’e olan uzaklıkları dönüş hızlarını etkiledi. Hacimleri ve dönüş hızları 

ile orantılı olarak kendi çekim kuvvetleri de vardı. Bunların bileşiminde, başta hidrojen 

olmak üzere bütün elementler bulunuyordu. Zamanla bu ateş toplar soğumaya, küçük 

olanları hafif gazlarını yitirmeye başladı. Kürelerin çekim kuvveti hacimleri ile orantılı 

olduğu için, Jüpiter, Satürn, Uranüs gibi büyük gezegenler hafif gazlarını muhafaza 

edebildiler. Bugün bunların atmosferleri de hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. 

Dünyanın atmosferinde ise daha çok azot ve oksijen vardır. Yeryüzü soğuyunca ve basınç 

yüzünden sıvılaşan sular karaya yayılınca, bitki mikro-organizmaları, ağaçlar meydana 

geldi. Bitkilerde bulunan klorofil sayesinde atmosferde oksijenin oluşması sağlandı.”278 

Daha sonra da hayvanların ve ardından da insanların yaşamaya başladığı söylenebilir.279 

Bu açıklamalardan sonra şimdi de Razi’nin tefsirinde yer verdiği bilgilere göz atalım. 

41/Fussilet 11. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Dahası O, duman halinde olan 

semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve arza, "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" 

buyurdu. "İsteyerek geldik" dediler.” Bu ayetin yorumunda Razi şöyle demektedir: 

                                                      
278 Özdek, Refik, Uzay Ansiklopedisi, Tercüman Gençlik Yay, İst, 1981, s. 129-130; 

Tuna, Taşkın, Uzay ve Dünya, Yeni Asya Yayınlar, İst, 1982, s. 31-40. 

279 Muslu, Yaşayan Gezegen, s. 58 vd. 
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“Gökleri ve yeri yaratmadan önce, Allah’ın arşı su üzerinde idi. Derken o suda bir hararet 

meydana getirdi. Ardı sıra o sudan bir köpük ve bir buhar yükseldi. Köpük su yüzünde 

kaldı. Allah onda kuruluğu, kuruluktan da yeri meydana getirdi. Duman kabararak 

yükseldi. Allah bundan da gökleri yarattı.”280 Razi, bu bilginin Kur’an’da olmadığını, 

Yahudilerin, Tevrat olduğunu iddia ettikleri kitabın başında “Allah gökleri, karanlık 

parçalardan yaratmıştır” başlığı altında yer aldığını söylemiş ve bu ifadenin makul 

olduğunu çeşitli akli örneklerle açıklamaya çalışmıştır. Bu açıklamalarda ağırlıklı olarak 

ayette ‘duhan’ diye tabir edilen, ‘duman’ kelimesi üzerinde durmuştur.281  

            3.4.3. Dünyanın Şekli 

Dünyanın şeklinin düz mü yoksa yuvarlak mı olduğu konusundaki bilgiler tarihi 

süreçte değişiklikler göstermiştir. M.Ö. 6. yy. yetişen bilim insanlarından Parmenides (ö. 

M.Ö. 450) ilk defa Dünyanın düz bir tabaka gibi olmadığını, küre şeklinde olduğunu 

söylemiştir. Daha sonra da Aristo (M.Ö. 384-322) dünyanın yuvarlak olduğunu ispat 

etmiştir.282 Bu durum astronomi için dev adımlardan biri sayılmıştır.283 Sonraki 

dönemlerde tercüme hareketleri yoluyla Yunanlılardan elde edilen bilgiler İslam 

dünyasına intikal etmiştir. Konumuzla ilgili olarak Razi’nin tefsirinde gördüğümüz 

tartışmaların nedeni bu bilgiler olsa gerek. 

                                                      
280 Razi, Mefatih, XXVII/90. 

281 Konu hakkında daha geniş bilgi çalışmamızın “Gökler ve Yer” başlığı altında yer alan 

“Göklerin ve Yerin Yaratılışı” alt başlığında verilmiştir. 

282 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, (Yunanca aslından çeviren: Saffet Babür), Dost 

Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997, s. 147-174. 

283 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 13. 
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Nitekim Razi de eserinde gerek 2/Bakara 22. ve 164. ayetlerin yorumunda, 

gerekse 13/Ra’d 3, 15/Hicr 19 ve 88/Gaşiye 20. ayetlerin yorumunda bu tür tartışmalara 

girişmiş ve dünyanın yuvarlak/küre (كرة) olduğunu ispatlama gayreti içinde olmuştur. 

2/Bakara 164. ayette  “gökerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün 

değişmesinde, denizlerde seyreden gemilerde, yağmurda, rüzgârlarda ve bulutlarda 

aklını çalıştıranlar için pek çok deliller olduğundan” söz edilmektedir. 

Razi, bu ayetin yorumunda “yeryüzünün durumlarıyla ilgili konulardan biri de 

onun küre şeklinde olmasıdır” diyerek üç delil ortaya koymaktadır. Birinci delilde 

yeryüzünün enlem ( عرض) ve boylamlarından (طول ) bahsetmiş ve bu çizgilerin düz değil 

kavisli ve eğik olarak ortaya çıktıklarından örnekler vermiştir.284  

İkinci delilde ise ay tutulmasındaki durumdan faydalanarak dünyanın küre 

şeklinde olduğunu anlatmıştır. Burada “yeryüzünün gölgesi yuvarlaktır. Bu sebeple 

yeryüzünün de yuvarlak olması gerekir diyerek ay tutulması olayında aslında görünen 

şeyin dünyanın gölgesi olduğunu buradan hareketle de dünyanın küre şeklinde olduğunu 

ispatlamaktadır.285 

Üçüncü delilde de, “yeryüzü felekten uzaklaşma eğilimindedir. Yeryüzünün her 

tarafının durumu böyle olunca, yeryüzünün yuvarlak olması gerekir. Çünkü gölgenin 

uzanımı da küredir” diyerek bu konudaki delillerini sonlandırmaktadır.286  

                                                      
284 Razi, Mefatih, IV/173. 

285 Razi, Mefatih, IV/174.  

286 Razi, Mefatih, IV/174. 
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Razi, bundan sonraki bölümde de Dünya’nın küre şeklinde olmadığını ileri 

sürenlerin delillerini ve yanlışlıklarını anlatmış ve onların bu konuda şu iki delili ileri 

sürdüklerini ifade etmiştir: 

Birincisi; Yeryüzü küre şeklinde olsaydı, onun merkezi, âlemin merkeziyle 

çakışırdı. Eğer böyle olsaydı, yeryüzünün her tarafını su kaplardı. Çünkü suyun yapısı, 

toplanacağı bir merkezin bulunmasını gerektirir. Bu durumda da suyun yeryüzünün 

tamamını kaplamış olması gerekirdi. 

İkincisi; Yeryüzünde tepeler, büyük dağlar ve alabildiğine çukur yerler görüyoruz.  

Razi bu delillerden birincisine şöyle cevap vermiştir: “İlahi gaye yeryüzünün bir 

tarafının, mesela canlıların yaşaması için, denizlerdeki adalar misali, sudan yukarı 

çıkmasını gerektirmiştir. Yine suyun yeryüzünün bir tarafından, onun alçak olan yerlerine 

doğru akması da uzak bir ihtimal değildir. Bu durumda yeryüzünün bazı bölgeleri sudan 

yüksekte kalmış olur.” 

İkincisine de şu cevabı vermiştir: “Yeryüzündeki bu iniş ve çıkışlar, yeryüzünü 

küre olmaktan çıkarmaz. Örneğin, biz çapı bir zira olan odundan bir küre yapsak, sonra o 

küre üzerine dağlar, tepeler gibi çıkıntılar yerleştirip, öte yandan onda göller ve çukur 

bölgeler gibi çukurlar açsak, bu onu küre olmaktan çıkarmaz. Dağların ve bu çukur 

yerlerin yeryüzüne nispeti, bu küre üzerinde bulunan noktaların o küreye olan nispetinden 

daha aşağıdır.”287  

Aynı konuyla ilgili olarak 15/Hicr 19. ayetin yorumunda Razi, “…‘yeryüzünü de 

yaydık…’ ayeti yeryüzünün düz olduğunu göstermez mi?” şeklinde bir itiraza: “Evet, 

göstermez, çünkü yeryüzü her ne kadar küre şeklinde ise de, son derece büyük bir küredir. 

                                                      
287 Razi, Mefatih, IV/174. 
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Büyük bir kürenin yüzeyinin küçük parçalarına bakıldığında, sanki düz bir yüzeymiş gibi 

görülür. Durum böyle olunca, ileri sürülen bu problem ortadan kalkar288 şeklinde cevap 

vermiştir.  

Razi, yerin küre şeklinde olduğu yolundaki düşüncesini farklı delillerle de 

desteklemiştir. Bunlardan biri dağlardır. Razi, 16/Nahl 15. ayetin yorumunda, “Yerin 

küre şeklinde olduğu kesin delillerle sabit olduğunu ifade ederek; dağların da, o kürenin 

yüzeyinde, onun üzerinde bulunan bir takım çıkıntılar şeklinde olduğu da bir 

gerçektir…”289 diyerek dağların yeryüzünde bulunuş nedenlerini açıklamış ve bunu, 

yeryüzünün hareket halinde değil, sabit olduğuna kanıt olarak ileri sürmüştür. Bu konuya 

“Yeryüzünün Hareketleri” konusunda değinilecektir.  

13/Ra’d 3. ayetin yorumunda Razi, yeryüzünün küre şeklinde olmayışı ile ilgili 

olarak bazı kimselerin düşüncelerini dile getirmekte ve bunlara cevaplar vermektedir. 

Bazı kimselerin, “Yer yuvarlaktı. Onun uzayıp yayılması, Mekke’den, Kâbe’nin 

altından itibaren olmuştur. Böylece dünya şöyle şöyle yayılmıştır.” Diğer bir kısım 

kimseler de, “Yeryüzü Beyt-i Makdis’te toplanmıştı. Allah ona, “şöyle şöyle git, uza! 

dedi”  şeklindeki değerlendirmelerine yer vermiş ve bu görüşün yeryüzünün küre şeklinde 

değil de dümdüz olduğunu kabul ettiğimizde geçerli olacağını ifade etmiştir. Bu görüşü 

benimseyenlere göre Allah’ın “Bundan sonra da yeri yayıp döşedi”290 ayetini delil 

getirdiklerini belirten Razi, bu görüşün iki bakımdan sorun oluşturduğunu dile getirerek 

şunları söylemiştir:  

                                                      
288 Razi, Mefatih, XIX/135. 

289 Razi, Mefatih, XX/9.  

290 79/Naziat, 30. 
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Birincisi: Yerin küre şeklinde olduğu delillerle ıspatlanmıştır. O halde bu konuda 

diretmenin anlamı nedir? Onlar, ayetteki “yeri uzattı” ifadesi, yerin küre şeklinde 

olmasına ters düşer, onun uzaması nasıl mümkün olabilir?” derlerse biz deriz ki: “Biz 

bunu kabul etmiyoruz. Çünkü yeryüzü büyük bir cisimdir. Küre, son derece büyük 

olduğunda, onun her bölgesi ve parçası, düzmüş gibi görünür…” 

İkincisi: Bu ayet, bir yaratıcının varlığına delil olması için indirilmiştir. Delil 

olmanın şartı, görünen ve bilinen bir şey olmasıdır. Hâlbuki “yeryüzünün Kâbe’nin 

altında toplanmış olması” görülmemiş bir şeydir. Bu durumda bununla, bir yaratıcının 

varlığına nasıl delil getirilebilir? Böylece ayetin gerçek tevil ve tefsirinin, bizim 

söylediğimiz şekilde olduğu ortaya çıkmış olur.291 

Burada da görüldüğü gibi Razi, dünyanın küre şeklinde olduğu konusundaki bütün 

delilleri kullanarak, aksi yönde fikir beyan edenlere karşı haklılığını ortaya koymaya 

çalışmıştır. Bundan da anlaşılmaktadır ki Razi’nin yaşadığı dönemde dünyanın küre 

şeklinde olup olmadığı, ciddi anlamda tartışılmış bir konudur. Razi ise bu konuda 

Dünya’nın küre şeklinde olduğu görüşünü kabul etmiştir. 

           3.4.4. Yeryüzünün Hareketi 

Bu başlık altında, yeryüzünün dönüş şekillerini incelemeye ve Razi’nin konuya 

yaklaşımını ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bir kıyaslama yapabilmek için öncelikle 

dünyanın dönüp dönmediği veya nasıl bir dönüş yapısına sahip olduğu konusunda kısa 

bir açıklamaya yer vermek istiyoruz. 

Bütün gezegenler gibi Dünya da kendi ekseninde ve Güneş’in çevresinde 

dönmektedir. Dünya’nın bu hareketlerinden gece, gündüz ve mevsimler meydana 

                                                      
291 Razi, Mefatih, XIX/3-4. 
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gelmektedir. Güneş’in doğup batması, Güneş ve Ay tutulmaları, bazı burçların yılın belli 

aylarında görülmeleri, hep Dünya’nın hareketlerinin sonucudur. Dünya’nın dönüş hızı 

kendi ekseni etrafında dakikada 27,9 km’dir. Bu dönüş Batı’dan Doğu’ya doğru olur. 

Güneş’in çevresindeki dönüşünü ise yine Batı’dan Doğu’ya olmak üzere, saatte ortalama 

107,000 km’lik bir hızla 365,25 günde tamamlar. Dünya, yörüngesinin her noktasında 

aynı hızla hareket etmez. Güneş’e yakın olduğu zaman hızı biraz daha fazladır. 

Uzaklaşınca bu hız biraz azalır.292 Ayrıca kürevi yapısından dolayı bu hız kutuplar ile 

ekvator arasında da çok büyük farklılıklar gösterir. Dünya’nın dönüş hızı, kutuplarda sıfır 

iken, ekvatorda en yüksektir.293 

Tabii ki üzerinde yaşadığımız dünyamızın hareketleri bundan ibaret değildir. 

Yukarıdaki iki hareketinin dışında Ay’ın çekim gücünden kaynaklanan salınım hareketi, 

yine Ay’ın çekim gücüyle oluşan ve kutuplarda meydana gelen topaç hareketi, nutasyon 

yani sallanma, diğer gezegenler ve Güneş’le birlikte topluca Herkül takımyıldızına doğru 

olan hareketinden de söz etmek gerekir.294 

Bu bilgilere kolay ulaşılmadığı da işin ayrı bir boyutu. Nitekim eski Yunan’da 

Aristo ve sonradan da Batlamyus’un düşüncelerine göre, Dünya, uzayın merkezindeydi 

ve sabit olarak bulunuyordu.295 Kilise de bu düşünceyi benimsemiş ve buna karşı 

çıkanlara da çok şiddetli tedbirler almayı ihmal etmemişti. Mesela 1600 yılında Giordano 

Bruno sırf bu düşünceleri yüzünden diri diri yakılmıştı. Galileo (ö. 1642) kendisinden 66 

                                                      
292 Özdek, Uzay Ansiklopedisi. s. 142-143. 

293 Tuna, Uzay ve Dünya, s. 73. 

294 Tuna, Uzay ve Dünya, s. 72-99. 

295 Hawking, Stephen W, Zamanın Kısa Tarihi, Çev: Sabit Say-Murat Uraz, Milliyet 

Yayınları, İstanbul, tz, s. 18-19. 
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yıl önce Nicolas Corpernicus’un Dünya’nın sabit değil hareketli olması gerektiğini 

savunan fikirlerini öğrenmiş, yaşlılığı döneminde bu düşüncelerini açıkladığında 

Engisizyon mahkemesinde yargılanmış ve kendisine zorla bu fikirlerin yanlış olduğuna 

dair bir yazı imzalattırılmıştır. Ancak Galileo bu metni imzaladıktan sonra “Ama gene de 

hareketli…” diyerek düşüncesinden vaz geçmediğini ifade etmiştir. Nihayet 1851 yılında 

Fransalı bir bilim adamı olan Foucault (Fuko), Dünya’nın kendi ekseni etrafında 

döndüğünün ilk resmi açıklamasını yapmıştır. Artık bu tarihten sonra Dünya’nın dönüp 

dönmediği konusundaki tartışmalar sona ermiş ve konu ispatlanarak dünyaya ilan 

edilmiştir.296   

  İslam dünyasında ise Abbasiler döneminde Yunancadan yapılan tercümelerle 

Dünya’nın evrenin merkezinde ve hareketsiz olduğu kabul görmüştür. Kopernik’e kadar 

İslam âleminde bu düşünce hâkim olduğu için ilim adamları ve müfessirler bu sosyal 

etkinin tesirinde kalmışlardır.297 Konumuz olan Fahreddin Razi, bunun en bariz örneğidir. 

Buna karşılık Razi’den daha önce yaşamış olan İslam âlimi İmam Gazali, sarahaten 

olmasa da bu anlama gelebilecek şekilde dünyanın döndüğü yolunda fikirler beyan 

etmiştir.298 Bu konuda farklı bir düşünce olarak şunu söylemek de mümkündür. Yaşadığı 

dönemde dünyanın döndüğü henüz ispatlanmadığı için düşünür mevsimlerin 

oluşumundan bahsederken bunu dünyanın hareketi yerine güneşe ve onun hareketlerine 

bağlamıştır.299  

                                                      
296 Tuna, Uzay ve Dünya, s. 63-65. 

297 Geniş bilgi için bz: Sezgin, Fuat, İslamda Bilim ve Teknik, c. 1, s. 2-41. 

298 Kırca, Kur’an-ı Kerim’de Fen Bilimleri, s. 75-76. 

299 Okumuş Mesut, Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu, İmam Gazzali Örneği, Ankara 

Okulu Yayınları, Ankara, 2017, s. 279. 
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Razi, 2/Bakara 22. ayetin yorumunda “Yeryüzünün bir döşek misali yaratılması” 

konusunu açıklarken onun bir döşek gibi olması için bazı şartlar gerektiğini ifade etmiş 

sonra, bunu ilk şartı olarak Dünya’nın sakin olması gerektiğini söylemiştir. Ona göre 

şayet Dünya hareketli olsaydı, bu hareket düz veya dairesel olurdu. Eğer düz olsaydı, 

yeryüzü bizim için bir döşek olamazdı. Çünkü bu durumda yüksekten atlayan bir 

kimsenin, yeryüzüne düşmemesi gerekirdi. Zira yeryüzü kayıp gitmektedir. Böylece 

insan da boşlukta kalırdı. Daha sonra onun hareketinin dairesel olması durumunda 

oluşabilecek problemlere işaret ederek şöyle demektedir: “Eğer Dünya’nın hareketi 

dairesel olursa, ondan tam olarak faydalanamazdık. Aynı şekilde onun hareketi, mesela 

doğuya doğru olduğunda, insan da batıya doğru hareket etmeyi isterse, yerin hareketi 

daha hızlı olacağından insanın olduğu yerde kalması ve ulaşmak istediği yere 

ulaşamaması gerekecektir. Hâlbuki insan istediği yere ulaşabilmektedir. Öyleyse 

yeryüzünün ne düz yönde, ne de dairesel olarak hareket etmediğini anlamış oluyoruz… 

O halde yeryüzü sakindir.”300 

Daha sonra ulemanın, bu sakin olma halinin sebebi konusunda ihtilaf ettiklerini 

belirterek bu ihtilafları ve yanlış olanların yanlışlıklarını altı madde halinde açıklamıştır.  

Birincisinde, yeryüzünün alt tarafından bir sınırı yoktur diyenlerin görüşünü, 

“cisimlerin sonlu olduğu delil ile sabittir” diyerek yanlışlığını belirtmektedir. 

İkincisinde, cisimlerin “sonlu” olduğunu kabul edenlerin, “yeryüzünün küre değil, 

tam aksine yarım küre şeklinde olduğunu, küresel kısmın üstte, düz kısmın ise altta ve bu 

                                                      
300 Benzer görüşler için bz: Razi, Fahreddin, Esraru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, (Tahkik: 

Mahmud Ahmet Muhammed, Baba Ali Şeyh Umer, Salih Muhammed Abdülfettah), 

Daru’l-Marife Li’t-Tabaati ve’n-Neşr, Bağdat, 2011, s. 241-245. 
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düz kısmın da su ile hava üzerine oturmuş olduğunu…” söylemişlerdir diyerek bunun iki 

yönden yanlış olduğunu ifade ederek şöyle demiştir:  

Çünkü su ve havanın durma sebebinden bahsetmek, yerin durma sebebinden 

bahsetmek gibidir. Niçin yeryüzünün alt kısmı, suyun üzerinde durabilecek şekilde düz, 

üst kısmı da küresel biçimde olmuştur? 

Üçüncüsünde “yeri her tarafından kendine doğru çeken felekler olduğunu” 

söyleyenlerden bahsetmiştir. Onlara göre “felekler yeryüzünü her taraftan eşit şekilde 

çektikleri için, yeryüzü tam ortada kalır.” Razi, bu görüşün de iki açıdan yanlış olduğunu 

ifade etmiştir: Küçük olan büyüğe göre daha hızlı çekilir. Oysa çok küçük olan dünyaya 

ne oluyor da, feleklere doğru çekilmiyor? Yakın olanın çekimi daha uygundur. Yukarıya 

doğru fırlatılmış bir zerrenin çekimi daha kolaydır. Bu nedenle onun tekrar geriye 

dönmemesi gerekir. 

Dördüncüsünde, üçüncülerin tersi fikirde olanların görüşlerinden bahsetmektedir. 

Yani onlar, “dünyanın hareketsiz olmasının sebebi, feleklerin onu her tarafından 

itmesidir” demektedirler. Bunun da itme halinin durumları açısından ve diğer yönleri de 

dikkate alarak geçersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Beşincisinde, Aristo ve talebelerinin görüşü olan, “yeryüzü tabii olarak feleklerin 

ortasında durmak ister” düşüncesine yer vermektedir. Bu görüşün de zayıf olduğunu, 

çünkü “cisimler, cisim olma konusunda birbirine eşittirler” diyerek itiraz etmektedir. 

Altıncı grubun düşüncelerine de şu şekilde yer vermiştir. “Yeryüzünün alt 

yarısında yüksek, üst yarısında da alçak payandalar vardır. Her iki taraftaki payandalar 

dünyayı sıkıştırdığından dolayı, dünyanın durması söz konusu olmuştur.” Burada şu 

soruyu sorarız: “İki yarımdan her birinin özel bir sıfat ile donatılmaları ancak bir mutlak 

yaratıcı ile mümkündür. Bizim anlattıklarımızla yeryüzünün Allah tarafından hareketsiz 
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olmasının sağlandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, onun, ne üzeri ile bir alakası, ne de 

altında bir desteği vardır. Yeryüzünün hareketsiz olduğunu bilmek için, ona iyice bak. 

Yeryüzünün üzerinde bir bağı olmadığı konusuna gelince, bu gözle görülebilecek kadar 

aşikârdır. Çünkü yeryüzü üstten bir bağ ile tutturulmuş olsaydı,  bu bağın da başka bir 

bağa ihtiyacı olurdu. Bu da sonsuza kadar uzar giderdi. Bu açıklama ile yeryüzünün 

altında da bir destek olmadığı ortay çıkmış olmaktadır. Böylece biz onu, kudreti ve iradesi 

ile tutan bir varlığın olması gerektiğini ıspatlamış olmaktayız.301   

Razi, yerin hareketsiz olduğunu başka açılardan da ele almaktadır. Örneğin, 

31/Lokman 10. ayetin yorumunda “yerin hareketsiz oluşunda, hayvanların hareket 

edebilmesi gibi bir yarar söz konusudur” diyerek konuyu şu şekilde açıklamaktadır. “Bu 

ifade, biz yeri hareketsiz, hayvanları ise hareketli yarattık anlamındadır. Çünkü yer 

hareketli olsaydı ve yerin sadece bir bölümü bazı hayvanların yaşamasına uygun olsaydı, 

o zaman her hangi bir yere bağlı olmadan yaşayan hayvanlar düşer ve orada ölürlerdi. 

Fakat yer hareketsiz, hayvanlar hareketli olduğunda, hayvanlar kendilerine uygun 

yerlerde gezip dolaşıp, oralarda hayatlarını sürdürebilmişlerdir. 

Aynı yerde, yerin hareketsiz olmasının gerekliliğini, “yere atılan tohumların 

bitmesi” açısından ele alan Razi, “Atılan tohumlar, yetişinceye kadar bir yerde sabit 

durmazlarsa ziraat olmaz. Dolayısıyla, yeryüzünün parçaları, kum gibi hareketli olsaydı, 

bu durumda bitkiler yetişemezdi”302 diyerek görüşünü desteklemeye çalışmıştır. 

   Razi, 30/Rum 25. ayetin yorumunda Dünya’nın hareketsiz oluşu ile ilgili olarak 

farklı bir yaklaşım sergilemektedir. “Eğer yer, tıpkı bir değirmen taşı gibi, olduğu yerde 

hareket eder denilirse, biz de şöyle deriz: İnsanlar, Dünya’nın bulunduğu yerden dışarı 

                                                      
301 Razi, Mefatih, II/94-95. 

302 Razi, Mefatih, XXV/126.  
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taşmayacak şekilde hareket ettiği konusunda ittifak halindedirler. Bu apaçık bir 

mucizedir. Çünkü yer ile göğün içinde bulundukları konumda olmaları ve bulundukları 

durumlarını sürdürmeleri mümkün olan işlerdendir. O halde bunların, bu konumun 

dışında olmaları da o yerden dışarı çıkmaları da mümkündür. O halde o ikisi konumlarının 

dışına çıkamayınca bu, mümkün olan bir şeyi, başkasına tercih olur ki, bu da ancak bir 

mutlak yaratıcı sayesinde olabilir.  

Bundan sonra felsefecilerin yukarıda tartışılan konu ile ilgili görüşlerini 

sıraladıktan ve onlarla tartıştıktan sonra: “Yerin de gök hakkında söylediğiniz gibi, 

dairesel hareket etmesi mümkündür. Yerin hareket etmemesi, hür ve irade sahibi bir 

mutlak yaratıcı sayesindedir”303 diyerek konuyu kendi bakış açısına göre yorumlamıştır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere Razi’nin Dünya’nın hareketliliği konusundaki 

düşünceleri, kendi zamanındaki düşüncelerden “onun hareket halinde olmadığı” 

yönündekilerle uyum göstermektedir. Ancak bugün ulaşılan bilgi ve bulgular sayesinde 

durumun böyle olmadığı daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu durumda Razi hakkında 

eleştirel yaklaşımlarda bulunmak isteyenler çıkabilir. Ancak bizim, bugün doğru 

bildiğimiz şeylerin bundan sekiz asır sonra ne durumda olacaklarına dair kimsenin 

bugünden bir fikri yoktur. Dolayısıyla biz de bugün kabul ettiğimiz pek çok konuda 

yanılıyor olabiliriz. Öyleyse insafı elden bırakmadan eleştiri yapmak ve Kur’an’ın 

yorumu konusunda kevnî ayetlerin varlığının imanî bir esas olmadığını, sadece tevhidin 

gerçekleri konusunda destekleyici unsurlar olarak tefekkür edilmesi, ibret alınması ve 

Allah’ın ilmi, kudreti ve hikmeti hakkında düşünülmesini sağlamaya yönelik ayetler 

olduğunu kabul etmek gerekir. Zaten Razi de bu konuların esas noktasının tevhit 

hakikatlerine işaret etmek olduğunu her fırsatta ifade etmiştir. 

                                                      
303 Razi, Mefatih, XXV/101. 
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           3.4.5. Yeryüzünün Etrafından Eksiltilmesi 

13/Ra’d 41. Ayette, “Bizim, yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu 

görmüyorlar mı? ...” buyrulmaktadır. 21/Enbiya 44. Ayette de, “…Şimdi bizim yeryüzünü 

etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? …” ifadesi yer almaktadır. 

Yukarıdaki iki ayette Allah, yeryüzünü etrafından eksiltip durduklarından 

bahsetmektedir. 1924 yılında gerçekleştirilen uluslararası bir konferansta, yerin 

kutuplarının basık, olduğu ilan edilmiştir.304  Diğer taraftan dünyamız tam küre biçiminde 

değil, kutuplardan biraz basık ve ekvatorda biraz genişçedir. Bu durum yer çekiminin 

etkisiyle hava küresinin dünyanın üstünde oluşturduğu bir basınçla gerçekleşir. Ayrıca 

kendi ekseni etrafında dönen cismin basıklığı gittikçe artar.305 Jeolojik araştırmaların 

gelişmesiyle bilimin bu konudaki verileri daha da artmıştır. Kozmogoni bilimi, 

dünyamızın soğumasıyla birlikte büzülmesinin de arttığını ve bu büzülmelerin kabuk 

kısmında bir takım kasılmalara sebep olduğunu, aynı zamanda merkeze doğru da büyük 

bir basınç oluşturduğunu ifade etmektedir…306  

                                                      
304 Eminoğlu, Mehmet, Kur’an Işığında Kâinat ve Göklerin Fethi, Eminoğlu Yay, Konya, 

1979, s. 104. 

305 Nevfel, Abdürrezzak, Allah ve Modern İlim, (Çev: Akif Nuri), Hikmet Yay, İst, 1978, 

s. 79. 

306 Nevfel, Abdürrezzak, Allah ve Modern İlim II, (Çev: Akif Nuri), Hikmet Yay, İst, 

1979, s.169-170. 
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Bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki günümüz bilimsel verilerine göre şu veya 

bu şekilde dünyanın çevresinde bir eksilme söz konusudur.307 Acaba yukarıda yer alan 

Kur’an ayetleri buna mı işaret etmektedir? Bazı araştırmacılar ve yorumcular bunu bu 

şekilde kabul etmişlerdir. Ancak acaba günümüzden sekiz asır önce yaşamış olan Razi, 

konuya nasıl yaklaşmıştır, şimdi de ona bakalım. 

Razi, 13/Ra’d 41. ayetin yorumunda üç görüş ortaya koyarak konuya yaklaşmış 

ve şunları söylemiştir: 

Birinci görüş: Bununla “biz kâfirlerin bulundukları yere, onu etrafından 

noksanlaştırarak geliriz” manası kastedilmiştir. Çünkü Müslümanlar, Mekke’nin etrafını 

istila etmiş ve Mekke’yi kâfirlerden almışlardır. Bu durum, kâfirlerin durumlarının 

gerilemesi, Müslümanların kuvvetinin artması demektir.” 

İkinci görüş: İbn Abbas’tan nakledilmiştir. Bu görüşe göre “Allah’ın “Onu 

etrafından eksiltip duruyoruz” buyruğu ile “o memleketin ileri gelenlerinin, âlimlerinin 

ölmesiyle, salih kimselerin kalmaması” manası kastedilmiştir.”   

Üçüncü görüş: Bu ifadeyle “o memleket halkının ölmesi, yurtlarının ve 

şehirlerinin harap edilmesi kastedilmiştir…”308 

                                                      
307 Geniş bilgi için bkz: Yılmaz, Muhammed. Yeryüzünün Etrafından Eksiltilmesi, Ra’d 

Suresi 41. Ayet üzerine bir inceleme, Sakarya Ün. İlah. Fak. Dergisi, c. 15, sayı 28, 

(2013/2), s. 21-40.  

 

 

308 Razi, Mefatih, XIX/54. 
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21/Enbiya 44. ayetin yorumunda ise ayette geçen “eksiltmenin” ne demek olduğu 

konusunda şu izahları yapmıştır:  

-İbn Abbas, Mukatil ve Kelbi (ö. 146/763):  “Yeryüzünün beldelerini fethetmek 

suretiyle, yani kâfirlerin diyarlarını azaltırız demektir” demişlerdir. 

-İbn Abbas bir başka rivayette: “Allah bu tabirle yeryüzünün sakinlerini ve 

bereketini noksanlaştırmasını kastetmiştir” demiştir. Razi burada yer alan rivayet için 

“sahih bir senetle Hz. Peygamber’e (s.a.v) dayanıyorsa, bundan dönülemez. Aksi halde, 

bu görüşlerden en doğrusu, “galip gelme, fethetme” şeklinde olanıdır. İşte bundan dolayı 

Allah, ayetin devamında “Galib olanlar onlar mı?” buyurmuştur” diyerek konu 

hakkındaki tercihini ortaya kaymuştur. 

-Keffal, İbn Abbas’tan gelen rivayete itiraz ederek şöyle demiştir: “Bu ayet, 

Mekke kâfirleri hakkında nazil olmuştur. Öyle ise bunun manasına âlimler ve fakihlerin 

ölümü nasıl dâhil olur.” Allah, bütün bunların, bu konuda düşünmeleri ve akıllarını 

kullanmaları halinde müşriklerin, cehaletten vaz geçecekleri ibretli şeylerden olduğunu 

beyan etmiştir.”309 

            3.4.6. Yeryüzünün Döşek/Beşik Gibi Olması 

Razi, bu konuya 2/Bakara 22. ayetin yorumunda yer vermektedir. Konuyla ilgili 

olarak Kur’an’da yer alan diğer ayetlerin310 yorumunda da burası referans verilmiştir. 

2/Bakara 22’deki ayette شِفرا  – kelimesi, diğer ayetlerde ise َمْهد  - kelimesi kullanılmıştır.  

Yeryüzünün bir döşek misali yaratılması konusunu anlatırken Razi, onun bir 

döşek gibi olması bazı şartlara bağlıdır diyerek dört tane şart sıralamıştır. “Bunlardan 

                                                      
309 Razi, Mefatih, XXII/151. 

310 20/Ta-ha 53; 43/Zuhruf 10; 78/Nebe’ 6. 
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birisi sakin olmalıdır. İkincisi, taş gibi sert olmamalıdır. Üçüncüsü, çok şeffaf ve saydam 

olmamalı. Dördüncüsü de yeryüzünün seviyesi sudan yüksek olmalı. Aksi halde yeryüzü 

suya batardı. Kara parçalarını denizler kaplardı.” Bundan sonra konuya farklı bir 

yaklaşım getirerek, “Bazı kimselerin yeryüzünün bir döşek olmasındaki şartın, onun bir 

küre olmaması olduğunu iddia ettiklerini, bu ayeti de yeryüzünün küre olmadığına delil 

getirdiklerini” ifade etmiştir.311 

Razi, 43/Zuhruf 10. ayetin yorumunda, ayette geçen َمْهدًا “beşik” kelimesini 

açıklarken “onun hareketsiz olduğu; ziraatçılık ve bina yapmanın ancak bu durumda 

mümkün olabileceği, ölülerin ve dirilerin hata ve ayıplarını örtücü olduğu için bu sıfatla 

nitelendirildiğini açıklamıştır. Ayrıca beşik, çocuk için bir istirahat yeri olduğundan, 

yeryüzünün de kendisinde bulunan pek çok rahatlık nedeniyle beşik olarak 

nitelendirildiğini ifade etmiştir. 

Buradan anlaşılmaktadır ki Razi, ilgili ayetin/ayetlerin yorumunda, doğal olarak 

kendi zamanındaki bilgiler çerçevesinde bir yol takip etmiştir. Yine daha önce geçmiş 

olan dünyanın hareketliliği konusunda olduğu gibi, verdiği bilgiler ve yaptığı yorumlarda 

bu çağın bilgileriyle ters düşmüştür. Bu da bilimin ve bilim adamı olmanın en tabii 

sonucudur.   

            3.4.7. Yeryüzünün Yayılması/Uzatılması 

13/Ra’d 3. ayette Allah’ın yeri yayıp döşediğinden, onda oturaklı dağlar ve 

ırmaklar meydana getirdiğinden söz edilmiştir. Razi, bu ayetin yorumunda semavi 

delilleri açıklarken ayette geçen “O yeri yayıp döşeyen…” ifadesiyle ilgili olarak: “Bir 

şeyin hacmi ve miktarı fazla olunca,  o hacim ve miktar sanki uzuyormuş gibi olur.  Bu 

sebeple ayetteki o ifade Allah’ın yere bu belli miktarı, ne fazla ne de eksik vermiş 

                                                      
311 Razi, Mefatih, II/94-95. 
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olduğunu dile getirmiştir. Bunun delili olarak da: Yeryüzünün miktar bakımından, şu 

anda olduğundan daha fazla veya daha eksik olmasının aslında mümkün olduğunu, bu 

belli miktarı, mutlaka bir belirleyicinin ve takdir edicinin belirlemesi ve takdiri ile ona 

verilmiş olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Razi, 84/İnşikak 3. ayetin yorumunda ise “Yeryüzü uzatıldığı zaman…” 

ifadesinde daha farklı bir yorum getirerek şöyle demektedir. “Bu ifade, dağlarının 

kökünden sökülmesiyle, yeryüzünün yok edilmesi anlamındadır. Nitekim Allah, “Sana 

dağları sorarlar. Deki: Rabbin onları ufalayıp savuracak…”312 buyurmaktadır. Bu, 

“(Allah dağların) yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak…”313 ayetinde beyan 

edildiği gibi Allah’ın yeryüzünü dümdüz hale getirmesi anlamındadır.” Razi, İbn 

Abbas’ın (r.a) bu ayete, “Yeryüzü iple gerilmiş deri gibi, çekilip-uzatılır-gerilir” manasını 

verdiğini ifade etmiştir.  

Yeryüzünün her halükarda, artırılması gerektiğini ifade eden Razi, gerekçesinde 

canlıların tümü, kıyamet gününde o yeryüzünün üzerinde duracakları için, onun, enine ve 

boyuna artırılması gerektiğini belirtmiştir.314 

Burada Razi’nin yeryüzüyle ilgili farklı bir mütalaası ortaya çıkmaktadır. O, 

yeryüzünün kıyamet gününde de aynı şekilde yaratılıp bütün canlıların onun üzerinde yer 

alacağı düşüncesindedir. Aslında birinci yorumda eksik bırakılan kısım ikinci yorumda 

tamamlanmış olmakta ve yeryüzünün niçin uzatılması ve yayılması gerektiği, hem hikmet 

hem de düşünce bazında açıklanmış olmaktadır. 

                                                      
312 20/Ta-ha, 105. 

313 20/Ta-ha, 106. 

314 Razi, Mefatih, XXXI/95. 
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            3.4.8. Yeryüzünün Hayat İçin Hazırlanması 

77/Mürselat 25 ve devamındaki ayetlerde: “Biz yeryüzünü, dirilere ve ölülere 

mekân yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular 

içirdik…”315 buyrulmaktadır. 

 Razi, bu ayetlerin yorumunda yeryüzünün insan ve diğer canlılar için ne ifade 

ettiğini anlatma bağlamında öncelikle bu ayetlerin kâfirlerle ilgili bir tehdit olduğunu 

ifade etmekte ve “Nimetler çoğaldıkça, ceza da, yük de o nispette çoğalır, çetin ve şiddetli 

olur.” diyerek nimet ve ceza arasında bir kıyaslama yapmaktadır. Sonra ayette geçen 

 :kelimesiyle ilgili lügavi açıklamalar yapan Razi, şu ifadelere yer vermiştir ”ِكفَاتًا“

“Yeryüzü, canlıları sırtında, ölüleri de karnında toplar… Bu sebeple Araplar 

yeryüzüne, “ana” adını vermişlerdir. Çünkü yeryüzü, insanları bağrına basması açısından, 

tıpkı çocuğunu bağrına basıp, onun işlerini kendi sorumluluğuna alan bir anne gibidir. 

İnsanlar onun üzerinde bir araya gelip, onun sinesinde birleştikleri için de, yeryüzü adeta, 

insanları bağrına basmış gibi olmaktadır. Yeryüzü canlılardan ayrılan pislikleri 

kendisinde topladığı için, canlıların derleyip toplayıcısı olarak kabul edilmiş ve insanın, 

yeme-içme gibi ihtiyaçları konusunda kendisine muhtaç olduğu yerleri barındıran bir 

mekân olduğu için de canlıların toplayıcısı olarak değerlendirilmiştir.316  

            3.4.9. Yerin Omuzlarında Yürümek 

67/Mülk 15. ayetin yorumunda; ayette geçen “yerin omuzlarında yürüyün” 

ifadesini Razi, hem yeryüzünün omuzları, hem de o omuzlarda yürümek şeklinde ayrı 

ayrı olarak müfessirlerin yorumlarına göre değerlendirmiştir. 

                                                      
315 77/Mürselat, 25-28. 

316 Razi, Mefatih, XXX/241. 
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“Yeryüzünün omuzlarında yürümek” ifadesi ile ilgili olarak Razi, öncelikle Keşşaf 

sahibinin şöyle dediğini aktarmaktadır: “Bu deyim, onun alabildiğine uysal olduğunun 

harika bir biçimde anlatılmasıdır. Çünkü omuz ve omuz uçları, devenin en ince ve 

üzerinde yürümenin en zor olduğu yerlerdir. “Omuzlarında yürüyün” hitabının, 

yeryüzünün son derece uysal olduğunun hikâye yoluyla bir anlatım olduğu kesinleşmiş 

olur.” 

Razi, daha sonra diğer âlimlerin görüşlerine şu şekilde yer vermiştir. Katade (ö. 

117/735), Dahhak (ö. 105/723) ve İbn Abbas’a göre, “yeryüzünün omuzları”, onun 

dağları ve tepeleridir. Dağlara “omuz” adı verilmiştir, çünkü insanın omuz başları da 

dağlar da yüksektir.  Buna göre mana, ben, size o yeryüzünün omuzlarında, yani 

dağlarında yürümeyi kolaylaştırdım… şeklinde olur.” 

Hasan Basri (ö. 110/728), Mücahit (ö. 103/721), Kelbi ve Mukatil’in görüşüne 

göre, “yeryüzünün omuzları”, onun yolları, vadileri, uçları ve taraflarıdır. İbn Kuteybe (ö. 

276/889) ise bu ifadeye “yeryüzünün tarafları” manasını vermiştir. Çünkü kişinin 

“menkebi”, onun iki tarafı, iki omuzudur. Bu “Allah yeri, onun geniş yollarında gezip 

dolaşınız diye, sizin için bir döşek yapmıştır.”317 ayeti gibidir” demiştir. 

Bu bölümde Razi’nin Dünya/Arz ve Yeryüzü ile ilgili olarak Kur’an’da yer alan 

ayetlere getirdiği yorumlara olabildiğince yer vermeye çalıştık. Bu yorumlar içinde 

günümüz verileriyle uyuşanlar olduğu gibi çelişenler de bulunmaktadır. Bunun 

yadırganacak bir durum olmadığını daha önce açıklamıştık. Ancak burada belirtmek 

istediğimiz bir önemli husus da şudur. Razi, bu yorumlarının hepsinde yaptığı 

tartışmalardan da anlaşıldığına göre sağlam bir muhakeme ortaya koymaya çalışmıştır. 

Onun bu yorumlarında dikkati çeken bir diğer husus da onun zamanında var olan her 

bilgiden azami ölçüde yararlanma isteğidir. Her bilgiye yer vermiş, ancak onların 

                                                      
317 71/Nuh, 19-20. 
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hangisinin doğru olduğunu ve gerekçesini de belirtmiştir. Bu da onun bilgi birikiminin ne 

kadar zengin olduğunu gösteren bir başka durumdur. 

Bütün bu durumlardan Razi’nin asıl amaçladığı şeyin Allah’ın varlığına ve 

birliğine, bununla birlikte ahirete ve nübüvvete dair delil üretmek olduğunu 

söyleyebiliriz. Zaten kendisi de kevni ayetlerle ilgili yaptığı her yorumun ya da konunun 

sonunda sözü en son buraya getirmiştir. O hiçbir zaman Kur’an’ı bilime tasdik ettirmek 

gibi bir yola girmemiştir. Ancak mevcut tecrübi bilimin verilerini de Kur’an’ı 

yorumlamada ihmal etmemiştir.  

            3.4.10. Yeryüzünün Fayda ve Özellikleri 

Razi, 2/Bakara 22. ayetin yorumunda yeryüzünün fayda ve özellikleri ile ilgili 

olarak on beş madde saymıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Onda bulunan madenler, 

bitkiler, canlılar ve ulvi-süfli alametler gibi bir takım şeylerin olması. Nemin bulunması. 

Bölgelerinin değişik özelliklerde olması. Değişik renklerde olması. Gökten inen 

yağmurları depo etmesi. Orada büyük nehirlerin ve su kaynaklarının bulunması. Toprak 

altındaki tane ve çekirdekler. Ölümünden sonra tekrar hayat bulması ve kıştan sonra 

tekrar baharın gelmesi. Orada çeşitli taşların bulunması. Allah’ın orada altın ve gümüş 

gibi kıymetli madenler yaratması. Çeşitli amaçlar için kullanılan ağaçların bulunması.318 

Razi, 27/Neml 61. ayette yer alan “Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, 

vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel 

koyan kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar” 

ifadesinin yorumunda ayette yer alan şu dört faydaya yer vermiştir:  

Birinci fayda: Allah onu bir karargâh olarak yaratmıştır. Onu ne sert, ne de 

yumuşak, orta bir halde yaratmıştır. Işığı tutması için onu yoğun ve tozlu yaratmıştır. 

                                                      
318 Razi, Mefatih, II/95-97. 
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Mevsimlerin oluşması için Güneşin dönme eksenini eğik yaratmıştır. Allah yeryüzünü 

hareketsiz yaratmış ve ölülerin de dirilerin de bulunduğu bir mekân yapmıştır. 

İkinci fayda: Allah’ın yeryüzünde ırmaklar akıtmış olmasıdır.  

Üçüncü fayda: Allah’ın yeryüzüne kazık gibi çakılmış dağlar yerleştirmesidir. 

Burada dağların pek çok özelliklerinden bahsedilmiştir. 

Dördüncü fayda: Allah’ın iki deniz arasına bir perde koymasıdır. Bundan maksat 

tatlı suyun diğer sularla karışıp bozulmamasıdır.319 

            3.4.11. Arzi Deliller 

Razi aslında tefsirinin tümünde ve özellikle de kevni ayetlerin yorumunda ana 

hedef olarak hep tevhidi, Allah’ın varlığını ve birliğini, hikmetini, ilmini ve buna bağlı 

olarak da ahireti ve nübüvveti anlatmayı seçmiştir. Dolayısıyla kevni ayetlerin tamamında 

bu tevhit vurgusunu görmek mümkündür. Ancak bazı yerlerde daha açık ve net olarak bir 

takım ayetleri, Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlama anlamında değerlendirmiştir. Biz 

bu başlık altında bu delillerin arzi olanlarından örnekler derlemeye çalıştık. 

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda yeryüzünün bir yaratıcıya delaletini şöyle 

açıklamaktadır: “Yeryüzünün çeşitli durumlarıyla yaratıcının varlığına delil getirmek, 

göklerin durumlarıyla delil getirmekten daha kolaydır. Çünkü muarızımız göklerin bu, 

ölçü ve konumları ile donatılmış olmasının onun kendi varlığıyla ilgili olduğunu ve 

değişmesinin imkânsızlığını, bu sebeple de bir dış müdahaleye ihtiyaç hissetmediğini 

iddia etmektedir. Bu görüşün yanlışlığı konusunda yeryüzündeki cisimlerin birbirine 

benzediklerine dair delil getirmek gerekir. Biz, yeryüzünün bütün özelliklerinin, yani bir 

mekânda olmasının, renklerinin, tatlarının ve karakterlerinin değiştiğini; dağların ve çok 

                                                      
319 Razi, Mefatih, XXIV/177-178. 
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büyük kaya parçalarının kırılmalarının, bulundukları yerden kayıp gitmelerinin ve alt üst 

olmalarının “mümkün” olduğunu görüyoruz. Bu durumda, yeryüzü cüzlerinin her birinin 

bir yer işgal etme, bazı cisimlerle temas ederek onlara yaklaşma, bazılarından uzaklaşma, 

değişme ve değişim geçirmelerinin “mümkün” olması gibi konulara tahsis edilmiş olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu kütlelerin “mümkün” olan birtakım sıfatlarla donatılmış oldukları 

ortaya çıkınca bunlara bu özelliklerin verilmesinde öncesi ve sonrası olmayan, her şeyi 

bilen ve zalimlerin sözlerinden tamamen uzak bir düzenleyici ve yaratıcıya muhtaç 

olmaları gerekir.”320  

Razi aynı ayetin yorumunda, Allah’ın ölmüş yeryüzünü diriltmesinin ve bitkilerin 

bu konuda önemli bir delili olduğunu ifade ederek, öldükten sonra yerin diriltilmesi, 

bitkilerin bizzat kendileri, bu bitkilerin sayılamayacak kadar çeşitli renklere sahip 

olmaları... Bitkilerde ve ağaçlarda bulunan çeşitli tatlar… Her çeşit canlının yeryüzüne 

yayılması… birçok bakımdan bir yaratıcının varlığına işaret eder”321 demiştir. 

Razi, 13/Ra’d 3. ayetinin yorumunda dağların varlığını ve yeryüzünde bulunan 

diğer bazı şeyleri bir yaratıcının varlığına delil getirerek şöyle demektedir: 

“Yeryüzünün her tarafının karakteri ve yapısı aynıdır. Onun bazı bölgelerinde 

dağların bulunması, ancak hikmet ve kudret sahibi bir varlığın yaratması ile olmuştur… 

Yeryüzünde pek çok maden cevheri ile nefis cevherleri yer alır. Yine yeryüzünde cam, 

tuz, petrol, zift ve kibrit (kükürt) madenleri bulunmaktadır. Ayrıca bütün yeryüzünün 

karakter bakımından aynı olması, Güneş’in bunlara aynı etkiyi yapması, bunların 

hepsinin her şeye gücü yeten ve sonradan olması, mümkün varlıklara benzemesi mümkün 

olmayan bir varlığın takdiri ile olduğuna apaçık bir işarettir.” 

                                                      
320 Razi, Mefatih, IV/174. 

321 Razi, Mefatih, IV/179. 
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Bir diğer tevhid delili olarak dağlar sebebi ile yeryüzünde oluşan nehirlere 

değinen Razi, yerin derinliklerinden buharlar yükselip dağlara rastladığında orada 

tutulurlar ve bu iş artarak, olgunlaşarak devam eder. Bu şekilde dağların altında büyük 

sular oluşur. Sonra bunlar çok kuvvetli oldukları için dağı delerler ve oradan çıkarlar 

ardından yeryüzünde akmaya başlarlar diyerek nehirlerin meydana gelmesinde dağların 

rolüne işaret etmiş bunu bir delil olarak değerlendirmiştir.322 

Razi, aynı konuyla ilgili olarak 22/Hac 65. ayetinin yorumunda da Allah’ın 

yeryüzünde bulunan her şeyi insana boyun eğdirdiğini ve onun hizmetine sunduğunu 

belirterek bunların hepsinin ayrı ayrı bir delil olduğundan söz etmiştir. 323 

3.5. Gökyüzü/Sema 

            3.5.1. Sema/Semavat Kelimeleri 

Sema َسَما kelimesi lügatte, fiil olarak yükselmek, uzamak gibi anlamlara gelirken 

mastar olarak َسَماَوات  ج السََّماء ; gök, yörünge, yukarı, üst, tavan324, üzerinde olan ve seni 

gölgeleyen325, arzın mukabili326 gibi manaları içerir.  

Kur’an’da, sema kelimesi yerine bazen onun çoğulu olan semavat (gökler) ya da 

seb’a semavat (yedi gök) ifadeleri kullanılmıştır. Kur’an, semanın farklı durumlarına, 

özelliklerine ve Allah'ın melekûtu içerisinde değişik rolleri olduğuna dikkat çekmekte; 

                                                      
322 Razi, Mefatih, XIX/4. 

323 Razi, Mefatih, XXIII/55. 

324 Topaloğlu, Bekir, Karaman, Hayrettin, Arapça-Türkçe Yeni Kamus, (4. Baskı) Yılmaz 

Ofset, İst, 1973, s. 194. 

325 Er-Razi, Muhammed b. Ebi Bekir b. Abdilkadir, Muhtaru’s-Sıhah, s. 315-316. 

326 El-Isfahani, Rağıb, El-Müfredat, s. 243. 
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adeta kendine mahsus özel şartları bulunan bir âlem olduğuna ve yer-gök ikilisinde, 

denklemin ikinci ağır şıkkını oluşturduğuna çeşitli münasebetlerle işaret etmektedir.327 

 Razi’nin bu konudaki kanaatine gelince, o sema kelimesine “yüksek olmak” 

anlamını verirken, “insanın üzerinde olan her şeye sema denilir” şeklinde bir ifade 

kullanmıştır.328 Semavat ya da seb’a semavat ifadelerinden “bilinen meşhur yedi 

gezegenin anlaşıldığını” ifade etmiştir.329  

            3.5.2. Göklerin Yaratılışı 

 Gökyüzü tabiri bizim için ilk etapta başımızı kaldırıp yukarıya baktığımızda 

çıplak gözle gördüğümüz alanı ifade eder. Buna dünya seması ya da dünyaya en yakın 

sema denilmektedir. Ancak teleskoplarla ve benzeri aletlerle bakıldığında görülen pek 

çok ve adeta iç içe girmiş semalarla karşılaşılmaktadır. İçinde yaşadığımız Güneş Sistemi, 

onunda içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi, onun da içinde bulunduğu galaksiler 

kümesi ya da dağınık halde bulunan diğer galaksiler… Bunların her birinin kendilerine 

göre semaları, yıldızları, güneşleri, uyduları, gezegenleri bulunmaktadır.330  

 Kur’an’da geçen sema ya da semavat kelimelerinin bu göklerin hepsini içine 

aldığı, dolayısıyla göklerin ya da gökyüzünün yaratılması denildiği zaman Güneş 

Sisteminin, Samanyolu Galaksisinin ve diğerlerinin anlaşılması gerektiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Hatta bazıları yeryüzünün yaratılışı ile birlikte değerlendirildiğinde bu 

ayetlerin uzayı ifade ettiği, kâinatın oluşumuyla alakalı olarak düşünülmesi gerektiği 

                                                      
327Çiçek, Halil, Kur’an’da Sema Kavramı, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

9/1, Diyarbakır 2007. s. 2-3. 

328 Razi, Mefatih, II/102. 

329 Razi, Mefatih, II/144. 

330 İnan, Yalçın, Kozmostan Kuantuma 1, 3. Baskı, Yy yok, tz. s. 38-44; Özdek, Uzay 

Ansiklopedisi, s. 337-338. 
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kanaatindedirler.331  Zaten yerin ve göğün yaratılışı Kur’an’da genellikle birlikte 

zikredilmiştir. Kimi zaman gökyüzünün önce yaratıldığından, kimi zaman da yeryüzünün 

önce yaratıldığından, bu yaratmanın ne kadar zamanda gerçekleştiğinden bahsedilmiş ve 

bu konuda insanların düşünmesi istenmiştir.332  

 Bu çerçeveden bakıldığında konumuzla ilgili olarak, Kur’an’da tek başına 

göklerin yaratılışını anlatan ayet yok gibidir. Dolayısıyla müfessir Razi’nin 

açıklamalarında da hep benzer duruma rastlamaktayız. Ancak özellikle on dokuzuncu 

yüzyıldan itibaren batıdaki ilmi gelişmelere bağlı olarak İslam düşünürleri arasında da 

yeni ekoller oluşmaya başlamış ve bu ekollerden pek çoğu Kur’an’ı bu çerçevede yeniden 

tefsir etme çabasına girişmiştir. İşte bu çalışmalardan bazıları yeryüzünün ve göklerin 

yaratılışından bahseden ayetleri evrenin oluşumu ile ilişkilendirmişler ve özellikle de bu 

konuda ortaya atılan en son teori olarak kabul edilen Big Bang (Büyük Patlama) ile 

konuyu açıklamaya çalışmışlardır.333 Günümüzden yaklaşık sekiz yüz yıl önce yaşamış 

olan Razi ise doğal olarak bu gelişmelerden habersiz, ayetlere kendi zamanındaki bilgiler 

çerçevesinde yorum getirme çabası içinde olmuştur.  

 Razi, göklerin ve yerin belirli bir ölçü içinde yaratıldığını334, ayetlerde ifade edilen 

bedi’335, fatır336 ve halak337 kelimeleri üzerinde durarak onların anlamlarındaki 

                                                      
331 Tuna, Taşkın, Uzay ve Dünya, s. 13-19. 

332 Bu konudaki ayetlerden bazıları: 2/Bakara 29; 14/İbrahim 19; 21/Enbiya 30; 

29/Ankebut 44; 41/Fussilet 9-12; 7/A’raf 54 ve diğerleri. 

333 Şimşek, Ümit, Big Bang Kâinatın Doğuşu, Yeni Asya Yay, İst, 1980. s. 1-88.  

334 6/En’am 1. (Razi, Mefatih, XII/123-124) 

335 2/Bakara 117. 

336 12/Yunus 101; 35/Fatır 1. 

337 3/Al-i İmran 59. 
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farklılıklardan hareketle sanki yaratmanın aşamalarına dikkat çekmek istediği 

anlaşılmaktadır.338 

 Gökyüzünün yaratılmasıyla ilgili olarak Razi’nin ifadelerinde bugünküne benzer 

şeylerin bulunmadığı aşikâr bir biçimde ortadadır. Razi, o günkü şartlar ve mevcut bilgiler 

çerçevesinde daha çok ayetlerdeki kelimelerin anlamlarından hareketle yorumlar 

getirmeye çalışmıştır. Oysa bugünün verilerine göre aynı ayetlere bakıldığında 

müfessirlerin onları, daha çok evrenin oluşumu ile ilgili olarak yorumladığını 

görmekteyiz.339    

           3.5.3. Gökyüzünün Ne Kadar Zamanda Yaratıldığı 

 Kur’an’da yer alan ayetlerde gökyüzünün ne kadar zamanda yaratıldığı konusu 

genellikle yeryüzünün yaratılmasıyla birlikte ele alınmıştır.340 Yaratmanın birlikte 

                                                      
338 Konu hakkında daha geniş bilgi “Gökler ve Yer” başlığı altında yer alan “Göklerin ve 

Yerin Yarıtılışı” alt başlığında verilmiştir. 

339Bu konudaki eserlerden bazıları: Cevheri, Tantavi, El-Cevahir fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-

Kerim, M. El-Babi el-Halebi, Mısır, 1350 h. X/207; Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini, 

Kur’an Dili, Eser Kitabevi, İst, trs, V/3351; Paşa, Ahmet Muhtar, Serairu’l-Kur’an fi 

Tekvini ve İfai ve İadeti’l-Ekvan, Daru’l-Hilafeti’l-İlim, İst, 1336 h. s. 41; Ateş, 

Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst, 1985, V/501-503; 

Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yay, İst, trs, s.64 vd; 

Şimşek, Sait, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, Beyan Yay, İst, 2012, III/378-379. (Not: Bu 

liste Yıldırım, Zeki, Enbiya 30 Ekseninde Evrenin Oluşumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi Sayı 39, Erzurum, 2013, s. 61’den alınmıştır.) 

340 Bu konudaki ayetlerden bazıları şunlardır: 2/Bakara 29; 41/Fussilet 9-12; 11/Hud 7; 

79/Naziat 27-30; 6/En’am 1, 101; 21/Enbiya 30; 7/A’raf 54; 10/Yunus 3; 57/Hadid 4; 

32/Secde 4; 50/Kaf 38; ve diğerleri. 
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zikredildiği ayetlerde341, yaratmanın toplam altı günde tamamlandığı, ilk iki günde 

yeryüzünün yaratıldığı, diğer iki günde yeryüzünün içindekilerinin yaratıldığı, kalan iki 

günde de gökyüzünün yaratıldığı ifade edilmektedir.342  

           3.5.4. Gökyüzünün Bina/Tavan Olması 

Gökyüzünün “bina” olması şeklindeki bu ifade, Kur’an’da iki yerde geçmektedir. 

Birisi 2/Bakara 22, diğeri de 40/Mü’min 64. ayettedir. “Tavan” olmasını ifade eden ayet 

ise 21/Enbiya 32. ve 52/Tur 5. ayettir. 

 Razi, 2/Bakara 22. ayette yer alan “Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina 

kılmıştır…” ifadesinin yorumunda gökyüzünün bina olması ile ilgili olarak şöyle 

demektedir: 

 “Düşündüğünde bu âlemin, içinde ihtiyaç duyduğun her şeyin bulunduğu bir ev 

gibi olduğunu görürsün. Bu durumda sanki gökyüzü bir tavan gibi yükseltilmiş, yeryüzü 

bir halı gibi serilmiş, yıldızlar birer lamba gibi ışıklandırılmış ve insan da bu evde istediği 

gibi tasarruf eden ev sahibi yapılmıştır. Buradaki bitkiler insanın faydalanması için 

hazırlanmış, hayvanlar onun yararına olacak şekilde yöneltilmiştir. İşte bu durum, âlemin 

mükemmel bir sistem, kapsamlı bir takdir, yüce bir hikmet ve sınırsız bir kudret ile 

yaratılmış olduğunu gösteren açık bir ifadedir.”343 

 Razi, 40/Mü’min 64. ayetinde yer alan “Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı 

yapan, göğü de (üstünüze) bina eden...” ifadesinin yorumunda ise İbn Abbas’ın (ra), 

“gökyüzünün bir “bina” oluşuna, “yeryüzü için kurulmuş bir kubbe” manası verdiğini 

                                                      
341 Örnek: 2/Bakara 29; 41/Fussilet 9-12. 

342 Konu daha ayrıntılı olarak “Gökler ve Yer” başlığı altında yer alan “Göklerin ve Yerin 

Yaratılışı” başlığında işlenmiştir. 

343 Razi, Mefatih, II/101. 
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söylemiştir. Bu ifadeyle, “gökyüzünün sabit duran, böyle olmasaydı üzerimize düşecek 

olan” manasının kastedildiğinin söylendiği bilgisine de yer vermiştir.344 

 Yukarıdaki her iki ayette de yeryüzü ve gökyüzü birlikte değerlendirilmiş ve 

yeryüzü bir döşek, bir yerleşim alanı, gökyüzü de adeta koruyucu bir tavan olarak 

vasıflandırılmıştır.  

 Gökyüzünün korunan bir tavan olduğu konusunda da Razi, 21/Enbiya 32. ayetini 

yorumlarken öncelikle ayette geçen  َْسْقف kelimesini açıklamış ve sema kelimesine niçin 

böyle bir kelimeyle işaret edildiğini şu şekilde ifade etmiştir: “Sema”, yere nispetle, tıpkı 

evin tavanı gibi olduğu için, ona سقف tavan denilmiştir.” Ardından ayette geçen ve 

korunmuş anlamına gelen “َمْحفُوًظا” kelimesi üzerinde durarak şu iki görüşe yer vermiştir:

 a) O diğer tavanlar için söz konusu olabilen düşme ve çökmeden korunmuştur” 

demektir. b) O şeytanlardan korunmuştur. Razi, bu görüşlerden birincisinin daha kuvvetli 

olduğunu ifade ederek konuyu noktalamıştır.345 

52/Tur 5. ayetin yorumunda ise konuya tamamen farklı bir açıdan yaklaşmış ve 

buradaki “yükseltilmiş tavan” ifadesinin Hz. Muhammed’in (sav), şanının, büyüklüğünün 

ve yüceliğinin bilinmesi” anlamında olduğunu açıklamıştır.346  

Razi’nin bu görüşlerinin yanında neredeyse bütün müfessirler, bu ayette geçen ve 

“yüksek, yükseltilmiş tavan” anlamına gelen “ َِوالسَّْقِف اْلَمْرفُوع” tamlamasıyla, semânın 

kastedildiğini belirtmişlerdir. Bazı müfessirler de bununla arşın kastedildiği yorumunu 

yapmışlardır.347  

                                                      
344 Razi, Mefatih, XXVII/73. 

345 Razi, Mefatih, XXII/142-143. 

346 Razi, Mefatih, XXIII/206 

347 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, VII, s. 4551-4552. 
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 Modern bilimin verilerinde dünyanın etrafını çevreleyen bir atmosferden söz 

edilmektedir. Yerden yaklaşık olarak otuz beş km’lik uzaklıkta bir alanı içine alan bu gaz 

tabakası, yeryüzünde bulunanları, gelebilecek çeşitli zararlardan; güneşin zararlı 

ışınlarından, meteor ve göktaşlarından, uzayın dondurucu soğuğundan korumakla 

görevlendirilmiştir.348 Ayetlerde sözü edilen tavandan maksat bu mudur bilemiyoruz. 

Ancak bazı yönlerden bu düşüncenin getirilen yorumlarla uyuştuğunu söylemek mümkün 

gibi görünüyor diye düşünmekteyiz. 

 Bu açıklamalar çerçevesinde konuyu değerlendirdiğimizde o günkü bilgiler 

ışığında doğru bir yaklaşımın tespit edildiğini söyleyebiliriz. Ancak ayrıntıya 

girdiğimizde bu gün daha farklı kavramlarla konuyu ifade ettiğimizi söylemek 

zorundayız. 

            3.5.5. Yedi Gök 

 Bu kavram Kur’an’da “yedi gök” kalıbında yedi defa, “yedi kat tabaka” kalıbında 

iki defa olmak üzere toplamda dokuz defa349 geçmektedir.  

Pek çok müfessirin görüş birliğinde oldukları gibi, ayetlerde geçen “yedi” 

rakamını çokluktan kinaye olarak kabul edersek, göklerin pek çok şekilde/adette 

düzenlendiği fikri belirgin hale gelir. Öyleyse göğün de sayısı çok, yeryüzünün de; 

                                                      
348 Landsberg, Helmut E, Atmosferin Oluşumu, Bilim ve Teknik, Sayı 41, Nisan 1971, s. 

33-35; Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 130-131. 

349 2/Bakara 29; 17/İsra 44; 23/Mü’minun 17-86; 41/Fussilet 12; 65/Talak 12; 67/Mülk 

3; 71/Nuh 15; 78/Nebe’ 12. Bkz: Abdülbaki, Muhammed Fuad, a.g.e. s. 340. 
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dolayısıyla kâinatta bizim dünyamız gibi dünyaların ya da güneş sistemimize benzer 

güneş sistemlerinin mevcut olabileceği sonucu ortaya çıkmış olur.350 

Yedi kat semanın hangileri olduğu konusunda da ittifak olmamakla birlikte daha 

çok meşhur yedi gezegenle tefsir edildiğini söylemek mümkündür.351  

 Modern bilim bu konuda henüz net bir bilgi ortaya koyabilmiş değildir. Ancak 

geliştirilen gözlem aletleri ile yeni yeni galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin keşifleri 

yapılmaktadır. İleride yapılacak daha büyük ve geniş gözlemler sonucunda belki kâinatın 

geneli hakkında bir fikir sahibi olmak mümkün olabilecektir. Yedi kat semadan gökteki 

gezegenler mi, farklı galaksiler mi, paralel evrenler mi kastedildiği, yoksa çok daha farklı 

şeylerin mi olduğu o zaman daha iyi anlaşılacaktır.  

 Şimdi de Razi’nin bu konudaki ayetlerle ilgili yorumlarını inceleyelim. Razi, 

2/Bakara 29. ayetin yorumunda “Kur’an, bu ayette “yedi gök” bulunduğunu göstermiştir” 

dedikten sonra Astronomi uzmanlarına göre yedi gökten maksadın “yedi küre” olduğunu 

açıklamakta ve bunları şöylece sıralamaktadır:  

“Bize en yakın olan Ay küresidir. Onun üzerinde Utarid (Merkür) küresi, sonra 

Zühre (Venüs) küresi, daha sonra da Güneş küresi yer almaktadır.  Ardından Merih 

(Mars) küresi, sonra Müşteri (Jüpiter) küresi, daha sonra da Zühal (Satürn) küresi 

gelmektedir.  

 Razi feleklerin sayısı konusunda rasathane ve astronomi uzmanlarının bu sayıyı 

dokuz olarak bildirdiklerini söylemiştir. Sekizinci kürenin sabit yıldızların olduğu felek, 

dokuzuncusunun da en büyük felek olduğunu ifade eden Razi, onun her gün ve gecede 

                                                      
350 Bucaille, Maurice, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur’an, (Ter: M. Ali 

Sönmez), Akın Basımevi, Konya, 1979, s. 228. 

351Çiçek, Halil, Kur’an’da Sema Kavramı, s. 6-15. 
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bir devir yaparak hareket ettiğini belirttikten sonra bu görüşün zayıflığı üzerinde durmuş 

ve bu konuda söylenecek en son sözün şu olduğunu ifade etmiştir. “Rasat (gözlem), 

feleklerin dokuz tane olduklarını göstermiştir. Ancak delilin olmaması medlulün 

yokluğunu göstermez.”352 

 23/Mü’minun 17. ayette geçen سبع طراٸق ifadesinin “yedi kat gök” anlamında 

olduğunu söyleyen Razi, طراٸق kelimesinin Ali İbn İsa’ya (ö. 334/946) göre meleklerin 

yolları anlamında olduğunu, diğer bazılarının da kendilerinde yıldızlar hareket ettiği için 

bunlara “yıldızların yolları” anlamında böyle söylendiğini ifade ettiklerini söylemiştir.353 

 65/Talak 12. ayetin yorumunda Razi, Kelbi’nin bir görüşünü nakletmektedir:  

“Allah’ın bu ifade ile hem yedi kat göğü, hem de gökteki yıldızları, aynı zamanda 

yedi iklimi, mıntıka ya da bölgeyi kastetmiş olması akıldan uzak görülecek bir durum 

değildir…” Razi, müfessirlerin naklettikleri, ancak aklın kabul edemeyeceği bazı 

izahların olduğunu da söyleyerek onlara şu şekilde bir örnek vermiştir: “Yedi kat gök şu 

şekilde açıklanmıştır: 1)Mevcun mektuf yani tutulmuş dalga. 2)Kaya, 3)Demir, 4)Bakır, 

5)Gümüş, 6)Altın, 7)Yakut.” Buna ek olarak, bunların her birisinin arasında beş yüz yıllık 

mesafe olduğu ve her birinin kalın kalın tabakalardan meydana geldiği söylenmiştir. 

Bunlar dikkatli araştırmacılar tarafından kabul edilemeyecek görüşler olarak kabul 

edilmişlerdir.354 

                                                      
352 Razi, Mefatih, II/143. 

353 Razi, Mefatih, XXIII/77. 

354 Razi, Mefatih, XXX/36. 
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 71/Nuh 15’te yer alan “Yedi göğü birbiriyle ahenkli olarak…” ifadesi, göklerin 

üst üste olmasını, bu da aralarında hiçbir boşluğun bulunmamasını gerektirir. Bu durumda 

melekler gökte nasıl bulunurlar?” diyen Razi, şu cevabı vermektedir:  

“Melekler, ruhi, yani maddi olmayan varlıklardır. Göklerin tabakalar halinde 

olmalarından maksat, onların birbiriyle temas halinde oldukları değil, birbiri hizasında 

olmaları anlamındadır.”355  

 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Razi, “yedi gök” ya da “yedi kat sema” 

ifadelerinde daha çok güneş sisteminde yer alan yıldız ve gezegenler üzerinde durmuştur. 

Bu konuda anlatılanları akıl ve mantık süzgecinden geçirerek uymayanları kabul 

etmemiş, ancak yine de kitabında örmek olarak yer vermiştir. Bu da onun ilme ve ilmin 

aktarılmasına ne kadar önem verdiğini gösteren önemli bir husustur. 

           3.5.6. Gök Cisimlerinin Hareketleri 

 Razi, gök cisimlerinin hareketi konusunda en geniş açıklamayı 21/Enbiya 33. 

ayette yer alan “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede 

yüzmektedir.” ifadesinin yorumunda yapmaktadır. Bu yorumları Allah’ın kudretinin 

delilleri olarak niteleyen Razi, burada gök cisimlerinden olan Güneş ve Ay’ın 

yaratılmamış olması halinde Allah’ın kulları üzerindeki nimetlerinin eksik olacağını ifade 

etmiştir. Bu nimetlerin tam olması için onların kendi yörüngeleri etrafında dönmeleri 

gerektiğini ifade ederek ayette yer alan “Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” ifadesi ile 

bunu açıklamaya çalışmıştır. Bu çerçevede öncelikle gözlemler neticesinde ulaşılan 

sonuca değinerek yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinden bahsetmiştir.356 

                                                      
355 Razi, Mefatih, XXX/124. 

356 Razi, Mefatih, XXII/143-144. 
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Razi, “felekler içinde en yavaş hareket edenin ay olduğunu, en hızlı hareket edenin 

de Felek-i Muhit (en büyük felek) olduğunu ifade etmiştir. Dünyanın da ay gibi en yavaş 

hareket eden feleklerden olduğunu” söyleyen Razi, bu hareketlerin “feleklerin 

boylamlarına göre hareketler” olduğunu ifade ettikten sonra, bunların eğimlerinden 

kaynaklanan hareketlerinin ve hızlarının ondan elde edilecek olan faydaları 

tamamladığından söz etmiştir.”357 

Razi, 29/Ankebut 61. ayetin yorumunda “gökler ve yer için “yaratma” fiilinin, 

güneş ve ay için “musahhar kılma (hizmete sunma)” fiilinin kullanılmış olmasına” dikkat 

çekerek güneş ve ayın hareketlerinden söz etmiş ve şu açıklamayı yapmıştır: 

“Güneş ve ayın, sadece yaratılmış olmaları hikmet sayılmazdı. Çünkü güneş 

hareket etmeyen bir biçimde bir yerde duracak şekilde yaratılmış olsaydı, ne gece-

gündüz, ne de yaz-kış meydana gelirdi. Buradaki hikmet, onların hareket ettirilmelerinde 

ve musahhar kılınmış olmalarındadır. Bu ayetteki ikinci bir incelik ise, teshir kelimesinin 

kullanılmış olmasıdır. Çünkü hareket ettirme fiili, sadece harekete işaret eder. Hâlbuki 

sadece hareket yeterli değildir… Güneş ile ayın musahhar kılınmalarındaki hikmet, o 

ikisinin, insanın nefes alıp vereceği bir zaman içinde binlerce kilometre yol almalarıdır. 

Ayrıca Allah güneş ve ay için tek bir hareket değil aksine pek çok hareket yaratmıştır. 

Bunlardan biri, güneşin her gün ve gecede bir defa doğudan batıya doğru hareketidir. 

Diğeri, batıdan doğuya doğru olan hareketidir… Bir diğer hareket de, yükseklik hareketi 

ile aydaki hilalleşme ve bedir haline gelme hareketidir.”  

Razi, gök cisimlerinin hareketlerinin nedeni ile ilgili olarak güneş örneğinden 

hareketle, astronomi uzmanlarının görüşleri olan “onların hareketlerini yaptıranın 

yörüngeleri olduğu” şeklindeki görüşlerine itiraz ederek şöyle demektedir: 

                                                      
357 Razi, Mefatih, XXII/144. 
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“Zahiri manadan taraf olan müfessirler bunu kabul etmemişlerdir. Biz ise, 

astronomi uzmanları bunun tabiat gereği olduğunu söylemedikleri müddetçe, bunun uzak 

bir ihtimal olmadığını belirtmek isteriz. Çünkü Allah, mutlak yaratıcıdır. İsterse yörünge 

hareketi olmadan da onları yörüngesinde hareket ettirir. İsterse, ay ile güneş hareket 

etmedikleri halde, onları da yörüngelerini harekete geçirmek suretiyle hareket ettirir.”358    

10/Yunus 4. ayetin yorumunda Razi, gök cisimlerinin hareketlerinin dairesel 

olduğunu iddia edenlerin olduğundan bahsederek şöyle demiştir:  

“Onlar, feleklerin hareketleri daireseldir. Dairesel olanın zıddı yoktur. Zıddı 

olmayan ise, bozulmayı kabul etmez” derler. 

Buna şöyle cevap veririz. “Bu gibi şüphelerin çürütülmesinde esas prensip, 

feleklerin kütlelerini yaratılmış olduklarına delil getirebilmemizdir. Bu cisimlerin 

yaratılmış oldukları kesinleşince, feleklerin kütlelerinin, yok olmayı ve dağılıp 

parçalanmayı kabul edebilecekleri de kesinleşmiş olur”359 diyerek onların da yok 

olacaklarını ifade ederek hiçbir yaratılmışın bozulmaktan ve yok olmaktan 

kurtulamayacağına dikkat çekmiştir. 

Razi, 7/A’raf 54. ayetin yorumunda ayette geçen 360يَْطلُبُهُ َحثِيثًا  ifadesinden 

hareketle, gök cisimlerinin muazzam süratlerinden bahsederek şöyle demektedir: 

“Allah bu hareketi, “sürat ve şiddet” sıfatlarıyla anlatmıştır, çünkü gece ile 

gündüzün birbirini takip etmeleri, ancak en büyük feleğin hareketiyle olur. O hareket, 

sürat ve şiddet bakımından, hareketlerin en mükemmelidir. Bu konuda yaratılmışların 

                                                      
358 Razi, Mefatih, XXV/78. 

359 Razi, Mefatih, XVII/24. 

360 …durmadan kendisini kovalayan gündüze… 
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edilmişlerin durumlarını inceleyenler şu örneği vermişlerdir: “En mükemmel ve en hızlı 

şekilde koşan bir insan düşünelim. Bu insan ayağını kaldırıp yere koyuncaya kadar, en 

büyük felek üç bin mil yol alır…” İşte bundan dolayı Allah da, “…kendisini durmayıp 

kovalayan gündüz…” buyurmuştur.361  

Buradaki açıklamalarda, günümüz verileriyle uyuşan ve çelişen bilgiler bulmak 

söz konusu olabilir. Felsefecilerin ve astronomların yaklaşımı ile Razi’nin yaklaşımları 

arasındaki farklılıklar gibi günümüz verileriyle o zamanki ve Razi’nin kanaatleri arasında 

da böyle bir uyum ve çelişki söz konusudur. Gezegenlerin hareket yönleri, dönüş 

hızlarındaki farklılıklar, özellikle dünyanın uydusu olan ayın konumları ile ilgili verilen 

bilgiler bu noktada iyi tahlil edilmelidirler. Nitekim modern bilim de, gezenlerin hareket 

yönleri, kütleleri, güneşe olan yakınlık-uzaklık ve dönüş hızları konusunda benzer bilgiler 

aktarmaktadır. Örneğin Venüs gezegeninin dönüş yönünün diğerlerine göre ters 

olması362, ayın konumları ve şekilleri ile güneş arasındaki bağlantı hakkında verilen 

bilgiler, gezegenlerin kütle büyüklükleri ve dönüş hızları363 o zamanki bilgilerle benzerlik 

göstermektedir. Razi’nin bir müfessir olarak bunları o zamanki felsefecilerle ve 

astronomlarla tartışması da işin bir başka boyutunu gözler önüne sermektedir. Bu durum, 

Razi’nin ilim yelpazesinin genişliğine işaret etmesi bakımından oldukça önemli 

görülebilir. 

           3.5.7. Göklerin Direksiz Durması 

 Evrendeki bütün cisimler birbirlerini, kütleleriyle doğru orantılı, aralarındaki 

uzaklığın karesiyle de ters orantılı olarak çekerler. Kütleler ister eşit ister farklı olsun 

                                                      
361 Razi, Mefatih, XIV/96. 

362 Özdek, Uzay Ansiklopedisi. s. 87. 

363 Tuna, Taşkın, Hayat Kaynağımız Güneş, Yeni Asya Yay. İst, 1983, s.52-57. 
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cisimlerin birbirlerini çekme kuvvetleri daima birbirine eşittir. Fizikte “kütle çekim 

kanunu” olarak adlandırılan bu kanuna göre uzaydaki cisimler kendi yörüngelerinde 

düzgün ve ahenkli bir şekilde hareket edebilmektedirler. 18. asırda Isaac Newton (1642-

1720) tarafından ortaya konulan bu kanun sayesinde evrenin dengesi ve ahengi 

anlaşılabilmiştir.364  

 Kur’an’da 13/Ra’d 2. ayette ve 31/Lokman 10. ayette bu konu açıkça ifade 

edilerek şöyle buyrulmaktadır: “Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten… 

Allah’tır...” (13/Ra'd 2) “O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan 

(duracak şekilde) yarattı...” (31/Lokmân 10) 

 22/Hac 65. ayette de gökyüzünün yerkürenin üzerine düşmemesi için Allah’ın onu 

tuttuğundan, 35/Fatır 41. ayette ise Allah’ın evrene koyduğu düzenin bozulmaması için 

Allah’ın gökleri ve yeri tuttuğu ifade edilmektedrir. 

Razi’ bu ayetlerin yorumunda, 13/Ra’d 2. ayette, Allah’ın göklerin, yerin, güneş 

ve ayın çeşitli hallerini delil olarak getirdiğini ifade ettikten sonra, “göklerin insanların 

göreceği direkler olmadan yükseltilmiş olmasının” göklerin delil olduklarının ifadesi” 

olduğunu söylemekte ve “Bu durumda mana, “Bu büyük kütleler yüksek bir boşlukta 

durmaktadırlar. Hâlbuki onların zatları ve kütleleri bakımından orada durmaları 

imkânsızdır” diyerek bunların delil olmalarının açıklamasını yapmaktadır. 

Razi, göklerin direksiz durmaları konusunda bir takım fiziksel kurallardan 

bahsettikten sonra bunların hepsinin Allah’ın irade ve takdiri ile olduklarını açıklama 

bağlamında şunları söylemiştir: Uzayın bir sonu yoktur. Mutlak boşlukta uzayıp giden 

yayılmış mekânlar da sınırsızdır. Hâlbuki o mekânların tamamı da birbirine eşittir… 

                                                      
364 Kırca, Celal, Kur’an-ı Kerim’de Fen Bilimleri, s. 56. Ayrıca bkz: Demirkan, Hüseyin, 

Yıldızların Esrarı, Yeni Asya Yay, İst, 1978, s. 79-80.  



 

149 

 

Böylece feleki kütlelerin kendi mekân ve yörüngelerinde bulunmalarının, zatları gereği 

zorunlu bir durum olmadığı, aksine bir belirleyicinin ve bir tercih edenin tercihiyle olduğu 

kesinleşmiş olmaktadır. Onların altlarında bir direk bulunduğu, üstlerinden bir zincir ile 

asılmış oldukları da söylenemez. Öyleyse o feleki kütlelerin, kendi mekânlarında, âlemi 

yöneten Allah’ın irade ve takdiri sebebiyle durduğu, onların orada o şekilde kalmalarını 

O’nun sağladığı kesinleşmiş olmaktadır.365 

Razi, ayette geçen “…görmekte olduğunuz şekilde direksiz…” ifadesi ile ilgili 

açıklama yaparken; bunun “göklerin direkleri vardır, ama onları biz göremiyoruz” 

anlamına geldiğini söylemektedir. Daha sonra; bazı âlimlerin bu konudaki görüşlerine yer 

vererek şöyle demektedir:  

Bazı âlimlerin, “o göklerin, zebercetten meydana gelmiş olan ve dünyayı kuşatan, 

ama sizin kendisini göremediğiniz Kafdağı üzerine kurulmuş direkleri vardır” dediklerini 

ve bu görüşün son derece sakat bir görüş olduğunu ifade eden Razi, gerekçesini şu şekilde 

açıklamaktadır:  

“Allah bu ifadeyi, her şeye güç yetiren bir ilahın varlığına delil olması için 

zikretmiştir. Bu ifadeden kastedilen onların söyledikleri şey olsaydı, bu ayetle her şeye 

güç yetiren bir ilahın varlığına delil getirilemezdi.” Razi, bu konuda yapılalebilecek en 

güzel açıklamadan söz ederek şöyle demektedir: 

“İmâd kelimesi, kendisine dayanılan, yaslanılan şey demektir. Biz o cisimlerin, o 

boşlukta Allah’ın kudretiyle durduklarını söylemiştik. Böylece göklerin direklerinin, 

Allah’ın bizzat kudreti olduğu kesin olarak ortaya çıkmış olmaktadır. Bu durumda bu söz, 

“O gökleri, sizin görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltmiştir. Yani, onların gerçekte 

direkleri vardır, ancak o direkler, Allah’ın kudreti, O’nun koruması, tedbiri ve onları 

                                                      
365 Razi, Mefatih, XVIII/185. 
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yüksek yerlerde tutmasıdır. Hâlbuki sizler o tedbiri göremezsiniz ve o tutmanın nasıl 

olduğunu da bilemezsiniz” denilmesi neticesine götürmektedir.”366 

31/Lokman 10. ayette de Razi, direksiz olmayı, boşlukta olmaya ve dolayısıyla da 

bir mekânın olmamasına benzeterek ifade etmiş ve şu örneği vermiştir: 

“Dağın tepesinden düşmekte olan kimse, havada ve boşlukta olur. O esnada bir 

mekânda değildir, bir boşluktadır. Çünkü o hiçbir şeye yaslanmamıştır. Ancak yere 

düştüğünde bir mekânda olur. Bunun gibi, gökler de kendisine yaslandıkları bir mekânda 

değillerdir. Bu sebeple de dayandıkları direkleri yoktur.”367  

22/Hac 65. ayetin yorumunda semanın düşmesinin önlenmesi konusunda 

diğerlerinden farklı bir açıklama olarak şöyle demektedir: 

“Sema, meleklerin bulundukları yerdir. Bu sebeple hem kesif, hem de ağır olması 

gerekir. Böyle olan bir şeyin de, eğer başkaca bir engel yoksa mutlaka düşmesi gerekir…” 

Ayette geçen  َاَنْ  تَقَع ifadesinin anlamı ile ilgili olarak Kufelilerin ve Basralıların yaptıkları 

açıklamaları belirttikten sonra, “yapılan bu takdirlerin, kelami bir meseleden dolayı 

olduğunu, bunun da irade etmenin veya etmemenin, ademe taalluk edip etmemesi 

meselesi olduğunu” söylemiştir.368  

35/Fatır 41. ayetin yorumunda ise konu, Allah’ın gücü ve kudreti bağlamında 

değerlendirilmiştir.369 Görüldüğü gibi Razi, bu konuda da yorumunu Allah’ın gücü, 

kuvveti ve varlığın O’na delaleti açısından ele almıştır.  

                                                      
366 Razi, Mefatih, XVIII/186. 

367 Razi, Mefatih, XXV/125. 

368 Razi, Mefatih, XXIII/56. 

369 Razi, Mefatih, XXVI/29-30. 
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            3.5.8. Gök Cisimlerinde Hayat 

 Gök cisimlerinde hayat olup olmadığı eskiden olduğu gibi günümüzde de çok 

tartışılan bir konu olma özelliğini sürdürmektedir. Günümüzde bu konuda yapılan 

çalışmalarla; bilim ve teknolojinin imkânlarını da kullanarak ileriye dönük sinyaller ve 

mesajlar gönderilerek, uzayda yaşayan başka varlıkların ya da medeniyetlerin olup 

olmadığı, daha somut biçimde araştırılmaktadır.370 Bunun yanında erken dönem 

müfessirlerden Mücahid, göklerde canlılar olduğunu söylemiştir. Bu müfessire göre 

göklerdeki bazı gezegenlerde hayat vardır. Oradaki hayatın ve canlıların nasıl olduğu ise 

henüz tespit edilememiştir.371 Son dönem müfessirlerinden Elmalılı da tefsirinde 42/Şura 

29. ayetin yorumunda, ayetin zahirine göre mana vererek, göklerde hayatın olduğunu 

söylemiştir.372  

Razi, 41/Fussilet 11. ayetin yorumunda, “ayette geçen  َاٸعينَ ط  kelimesinin kullanılış 

biçiminden hareketle, bazı kimselerin burada akla ve hayata delalet eden lafız 

kullanıldığını, dolayısıyla göklerin diri olduğunu yani göklerde başka hayatların 

olabileceğini ima ettiklerini” söylemektedir. Ancak kelamcıların bu görüşü ittifakla yanlış 

bulduklarını belirterek ileri sürülen bu görüşün batıl olduğunu ifade etmiştir.373 

                                                      
370 Tuna, Taşkın, Hayat Kaynağımız Güneş, s. 75-87. Ayrıca bkz: Clarke, Arthur 

C.Evrende Başka Canlılar Olabilir mi? Çev: Hakan Erdil, Bilim Teknik Dergisi, Mart 

1987, s. 9; Sagan Carl, Arzın Ötesindeki Hayat, Çev: Ruhsar Kansu, Bilim ve Teknik, 

Sayı 86, Ocak 1975, s. 15-18; Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 278-289. 

371 Keskioğlu, Osman, Kur’an Tarihi, İst, 1953, s. 287. 

372 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, VI/4242-4243 

373 Razi, Mefatih, XXVII/92.  
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 15/Hicr 27. ayetin yorumunda da bu konuya değinen Razi, aynı şekilde yine 

göklerde başka canlıların olamayacağı kanaatini açıkça ortaya koymuştur. Ancak bu sefer 

farklı bir iddiadan ve farklı bir gerekçeden söz etmektedir.  

 “Bazıları, yıldızlarda hayatın olmasının imkânsızlığına dair delil getirmişler ve 

şöyle demişlerdir: “Güneş, son derece sıcaktır. Böylesine sıcak olan bir şeyde ise, hayatın 

meydana gelmesi mümkün değildir.” Biz onların bu görüşünü “Cânnı da daha önce çok 

zehirleyici ateşten yarattık”374 ayetiyle çürütüyoruz.  Aksine yıldızlarda hayatın 

bulunmadığı konusunda kendisine dayanılacak olan şey ümmetin icma’dır.”375 

 Görüldüğü gibi Razi’nin gök cisimlerinde hayatın olup-olmaması konusunda 

kesin kanaati, olmadığı yönündedir. Bu konuda da en güvendiği gerekçe ve delil, 

zamanındaki kelamcıların icmaıdır. Konuyla ilgili ayetleri de Yüce Yaratıcının kudreti 

ile yorumlamayı tercih etmiştir. 

            3.5.9. Göğü Dinlemenin Keyfiyeti ve Şeytanlardan Korunması 

37/Saffat 6-7. ayetlerde Allah “En yakın göğün yıldızlarla süslendiğini ve onu 

isyankâr şeytandan koruduğunu, artık onların Mele-i A’la’ya kulak verip, orayı 

dinleyemeyeceklerini” ifade etmektedir. Bu ayetin yorumunda Razi, müfessirlerin şöyle 

dediklerini nakleder:  

“Şeytanlar göğün yakınlarına kadar yükselirler ve meleklerin konuşmalarını 

dinlerler. Bazı gaybi ve istikballe ilgili işleri öğrenirler sonra da bu bilgileri dostlarına 

bildirirler. Böylece insanlarda gaybı bildikleri zannını uyandırırlar.”376 Aynı ayetin 

                                                      
374 15/Hicr 27. 

375 Razi, Mefatih, XIX/144. 

376 Razi, Mefatih, XXVI/105. 
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devamında göğü dinlemenin keyfiyeti ile ilgili olarak konuya meleklerin konumları 

açısından yaklaşarak şöyle demektedir: 

“Meleklerin bulundukları yer, feleğin en üst yüzeyidir. Şeytanlar feleğin en alt 

yüzeyine ulaşabilirler. Böylece feleğin kütlesi, şeytanların meleklere yaklaşmalarına 

engel olur... Bu büyük engele rağmen, şeytanların melekleri dinlemesi nasıl 

düşünülebilir?  Eğer, “Allah şeytanların duyma organlarını güçlü yaratmış, bundan dolayı 

onlar meleklerin sözlerini duyabilirler” derseniz, biz de deriz ki “Allah şeytanların 

duyularını, meleklerin sözlerini duyabilecekleri kadar güçlü yaratmışsa, onları bundan 

engellememesi gerekirdi. Eğer Allah, bundan engellememeyi murat etmişse, onlara 

şihaplar atmasının anlamı nedir?” Bize göre Allah’ın fiilleri bir sebebe bağlanamaz. O 

istediğini yapar, dilediğine hükmeder. Hiç kimsenin, Allah’ın bir fiiline itiraz etme ve 

sebep sorma hakkı ve yetkisi yoktur.”377 

Daha sonra Razi, Mücahid’den İbn Abbas’ın (ra) şu sözüne yer vermektedir: 

“Şeytanlar Mele-i A’la’ya kulak verip dinleyebiliyorlardı. Daha sonra men olundular ve 

dinleyemez hale geldiler.”378  

67/Mülk 5. ayetin yorumunda da şöyle bir tespit yapılmaktadır: “Allah bu 

yıldızları, insanları imandan küfrün karanlığına itmeye çalışan şeytanlar için kovma aracı 

yapmıştır. Buna sebep olarak şu rivayete yer verilmiştir: “Cinler, semayı dinlemeye 

çalışıyorlardı. Hz. Muhammed (sav) peygamber olarak gönderilince, sema koruma altına, 

şeytanlar da takibe alındı. Bu sebeple şeytanlardan kim, semayı dinleyip bilgilerini 

çalmak için gelirse alev parçalarıyla kovulur. Böylece o şeytan, duyduğu şeyi yere indirip 

                                                      
377 Razi, Mefatih, XXVI/107. 

378 Razi, Mefatih, XXVI/107. 



 

154 

 

de insanlara telkin edip, peygamberin işini karıştırarak, şeytanın bu haberi nedeniyle 

insanlar şüpheye düşmesinler diye, Allah, bu yıldızlarla onları yakmaktadır…”379 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığına göre “şeytanların göklerden bilgi çalma 

girişimleri söz konusudur. Ancak, Allah bir takım yakıcı ateşlerle -ki bunlara göktaşı ya 

da meteor denebilir- bunları önlemiş ve Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliğinden 

itibaren bu işi sonlandırmıştır.  

           3.5.10. Göklerin Dürülmesi 

Göklerin dürülmesi ifadesi Kur’an’da bu şekliyle iki yerde sarih olarak 

geçmektedir. Bunlar 21/Enbiya 104. ve 39/Zümer 67. ayettir. Ancak dolaylı olarak 

kıyamet sahnelerini anlatan ayetlerde de bu anlamı bulmak mümkün olabilir. Örneğin, 

14/İbrahim 48. Bu ayetlerde geçen  َطيًّا– يَْطِوىي– َطَوى dürmek, bükmek, katlamak 

anlamındadır. İsm-i mef’ulü  َّمْطِوي  müennesi, َمْطِويَّة , müennesin cemisi َمْطِويَّات şeklinde 

gelir.380 

21/Enbiya 104. ayette göklerin kâğıt tomarları gibi dürüleceğinden ve yaratmaya 

başlamadan önceki haline döndürüleceğinden bahsedilmektedir. Râzî, bu ayetin 

yorumunda, göklerin dürülüp toplanmasıyla ilgili ayet hakkında kendisinden öncekilerin 

görüşlerini şöyle tespit eder: 

Bazıları; “Allah, cisimlerin cüzlerini dağıtacak fakat onları yok etmeyecektir. 

Sonra Allah onları yeniden birleştirecektir, işte “iade-yaratmaya başlamadan önceki hale 

                                                      
379 Razi, Mefatih, XXX/54. (Konu daha ayrıntılı olarak “Şihaplar” başlığı altında 

işlenmiştir. 

380 İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem, Lisan’ül-Arab, Dar 

Sadır, Beyrut, trz, 15/18-20; Mahmud Çanga (Çeviren), Kur’an’ı Kerim Lügatı, s. 307.  
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döndürme” budur, dediler. Diğer bir grup ise; “Allah'ın, cisimleri tamamıyla yok 

edeceğini ve sonra onları aynı cevher olarak yeniden yaratacağını savundular. Onlara 

göre, göklerin dürülmesi ile ilgili ayet bunun böyle olacağını, gösterir. Çünkü Allah, bu 

ayette, geriye döndürmeyi, ilk başlangıca benzetmiştir. İlk başlangıç ise dağınık cüzleri 

birleştirme şeklinde değil aksine, yoktan varlığa dönüştürme şeklindedir.” demişlerdir. 

Birinci görüşü savunanlar; “Gökler O’nun üstün gücüyle dürülüp toplanmış 

olacaklar”381 anlamındaki ayeti delil olarak ele almışlardır… Bu görüşte olanlar ayrıca; 

“O gün yeryüzü başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilecektir”382 anlamındaki 

ayeti de delil olarak ileriye sürmüşlerdir. Bu ayet, yeryüzü zerrelerinin baki kalacağına 

ancak başka bir şekle dönüşeceğine delalet eder.”383 

Modern bilim bu konuda henüz daha çok yeni olan bir teori üzerinde 

çalışmaktadır. O da, Big Bang (Büyük Patlama) teorisinin tersine işlemesi şeklinde 

anlatılan Big Crunch (Büyük Çöküş) teorisidir. “Bu teoriye göre, evrenin yaratılışı, Big 

Bang denilen büyük bir patlama ile başlamıştır ve o zamandan beri evren genişlemektedir. 

Evrenin kütlesi yeterli miktara ulaştığında, çekim kuvvetleri nedeni ile bu genişleme 

duracak ve evren kendi içine çökmeye, büzülmeye başlayacaktır. Büzülen evren, sonunda 

"Big Crunch" (Büyük Çöküş) denilen çok yüksek bir ısı ve sıkışma ile sonuçlanacaktır. 

Bu ise, bildiğimiz tüm yaşam şekillerinin yok olması anlamına gelmektedir. Stanford 

Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Renata Kallosh ve Andrei Linde’nin bu konu ile 

ilgili yaptığı açıklamalar şöyledir: 

                                                      
381 39/Zümer 67. 

382 14/İbrahim 48. 

383 Razi, Mefatih, XXII/198. 
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“Evrenin akıbeti küçülmeye ve yok olmaya doğru gidiyor. Gördüğümüz ve daha 

uzaklardaki göremediğimiz her şey bir protondan bile küçük bir nokta şeklinde 

küçülecek… Bu teoriye göre evren, başlangıçta olduğu gibi önce yavaşça, fakat gittikçe 

hız kazanarak çökmeye başlayacaktır. Tüm bunların devamında ise, evren sonsuz 

yoğunluk ve sonsuz ısıda, sonsuz küçüklükte bir nokta haline gelecektir.”384 

Bazı evren modellerinde de (pulsatif kâinat veya ossilasyon teorisi) bu 

büzülmeden sonra tekrar Big Bang türü bir patlamayla yeni bir evren oluşacağı da iddia 

edilenler arasındadır.385 

           3.5.11. Göğün Küreselliği 

Razi, 36/Yasin 40. ayette yer alan “Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne 

de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.” ifadesinin yorumunda 

göğün küre şeklinde olduğunu savunmakta ve aksini söyleyenlere çeşitli delillerle itiraz 

etmektedir: 

“Bazı müfessirlerin, gökyüzünün uçları olmadan, adeta çatılmış bir tavan gibi 

dağlar üzerine döşendiği konusunda ittifak ettiklerini, bunun böyle olduğuna, Allah’ın 

“Yükseltilmiş tavana kasem olsun”386 ayetini delil getirdiklerini ifade eden Razi, buna şu 

                                                      
384 Tuna, Taşkın, Ol Dedi Oldu, Big Bang’in Nefes Kesen Öyküsü, Şule Yay, İst, 2010, s. 

269-270; Yalçın, Cengiz, Evren ve Yaratılış, Arkadaş Yay, Ankara, 2012, s. 131-132. 

Ayrıca bkz: Kallosh, Renata, Andrei Linde, Sergey Prokushkin and Marina Shmakova, 

Supergravity, Dark Energy and the Fate of the Universe, Department of Physics, Stanford 

University, Stanford, CA 94305-4060, USA, s.4-5. 

2 SLAC, Stanford University, Stanford, CA 94309 

385 Şimşek, Ümit, Big Bang, s. 75-76. 

386 52/Tur 5. 
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şekilde cevap vermektedir: Nasslarda, semanın yuvarlak değil de düz ve döşenmiş 

olduğuna dair kesin bir işaret bulunmamaktadır. Hâlbuki maddi ve hissi delil, semanın, 

küresel olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu sonucu kabullenmek gerekir. Bunu da 

şöyle izah edebiliriz: “Hareket halinde iken güneye doğru bakan kimse, Süheyl ve 

diğerleri gibi, hiçbir zaman batmayan yıldızlar görür. Ama bu kimse Büyükayı 

yıldızlarını ve diğerlerini hiçbir zaman göremez. Şayet sema dümdüz olsaydı, o zaman 

her şey, herkese görünürdü. Ama yuvarlak olması durumunda, her şeyin bir kısmı, yerin 

uçları ile örtülür, böylece de görülmez… 

Ay tutulması olayını da bu konuda delil olarak kullanan Razi, konuyu şöyle bir 

örnekle açıklamaktadır: “Mesela Ay, gecenin her hangi bir vaktinde, doğu tarafında 

tutulup, batıdakilere, ayın tutulma zamanı sorulduğunda onlar, bu tutulma işini, 

doğudakilerin onu gördüğü saatten önce olan bir saatte olarak haber verirler. Ne var ki, 

gece farklılık arz ettiği halde, ayın tutulması, dünyanın her tarafında bulunanlara göre, 

aynı zamanda olmuştur. Bu durum, doğu tarafındakilere göre olan gecenin, batı 

tarafındakilere göre olan geceden önce olduğuna işaret eder. Şayet gökyüzü dümdüz 

olsaydı, bu böyle olmazdı.387 

Burada şöyle bir husus dikkat çekmektedir. Razi, daha önce dünya ile ilgili olarak; 

dünyanın düz olmayıp küre şeklinde olduğunu söylemiş ve bunun için pek çok delil 

getirmişti. Burada da gökyüzünün düz değil yuvarlak olduğu yolundaki görüşü tercih edip 

aynı şekilde pek çok delil getirmiştir. Yalnız bunlara getirdiği delillerin açıklamasında 

onların hareket halinde olduklarına dair de bilgiler hissedilmektedir. Ancak Razi, 

özellikle dünyanın dönmediği konusunda çok ısrarcı olmuştu. Bu durum bir tezat 

oluşturuyor gibi düşünülebilir. 

                                                      
387 Razi, Mefatih, XXVI/66. 



 

158 

 

           3.5.12. Gökyüzünün Süslenmesi 

Semanın süslenmesi konusu Kur’an’da beş yerde geçmektedir. Bunlardan üçünde 

yakın semanın388 süslendiğinden bahsedilirken, ikisinde de sadece semanın 

süslendiğinden389 söz edilmiştir.  

Razi, 37/Saffat 6. ayetin yorumunda konuyu şu şekilde açıklamıştır: “Allah, en 

yakın semayı süslediğini ve bunu da şu iki hikmetten ötürü yaptığını anlatmıştır. Birincisi, 

bir süs meydana getirmek için; ikincisi de şeytanlardan korumak için…  

Yıldızların, gökyüzünün nasıl süsü olduklarını açıklamak için Razi, şu izahlara 

yer vermiştir: Eğer feleğin yüzeyinde, bu aydınlatıcı yıldızlar yer alacak olursa, onların 

orada yer alması sebebiyle, şüphesiz o feleğin kütlesinde bir ışık olacaktır. Nitekim İbn 

Abbas (ra), ayetin bu ifadesine, “Yıldızların ışığı ile süsledik” manasını vermiştir.  

-İnsan, karanlık bir gecede semaya bakıp, bu mücevher ve çiçek gibi şeyleri, 

masmavi gökyüzünde üzerinde parlayan inciler gibi gördüğünde, hiç şüphesiz bunlar, 

yıldızların bir süs olduklarını gösterir.390 

15/Hicr 16. ayetin yorumunda ise Razi, “Biz o gökleri, yaratıcının varlığına ve 

birliğine delil olarak alıp, ibret alacaklar için, güneş, ay ve yıldızlarla süsledik demektir” 

diyerek ayetlerin farklı bir hikmetinden bahsetmiştir.391 

67/Mülk 5. ayetin yorumunda ise yakın semadan bahis açarak, semayı süslemede 

kullanılan yıldızların en yakın semada mı yoksa diğer semalarda mı olduğu konusunu 

                                                      
388 41/Fussilet 12; 37/Saffat 6; 67/Mülk 5. 

389 15/Hicr 16; 50/Kaf 6. 

390 Razi, Mefatih, XXVI/104-105. 

391 Razi, Mefatih, XIX/134. 
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felsefe ve astronomi âlimlerinin görüşleri çerçevesinde tartışmıştır. Sabit yıldızların hangi 

semada oldukları konusunda ileri sürülen bilgileri ve gerekçelerini değerlendirdikten 

sonra onların tutarsızlığı üzerinde durmuştur. Daha sonra da sabit yıldızların en yakın 

semada kümelenmiş olmalarının imkânsız olmadığını belirtmek suretiyle kendi görüşünü 

beyan etmiştir.392 

67/Mülk 5, 41/Fussilet 12. ayetlerde geçen َمَصاࣲبيح  (kandiller) kelimesiyle ilgili 

olarak; “Mesabih, Allah’ın göklerde yarattığı ve her birine yalnız kendisinin bilebileceği 

belli bir ışık, belli bir sır ve belli bir özellik verdiği aydınlatıcılardır” diye açıklama 

getirmiştir.393  

Gökyüzüyle ilgili olarak Kur’an’da anlatılan Göğün Dalgalanması394, Göğün 

Yarılması ve Kırmızı Gül Halini Alması395, Semanın Erimiş Maden Gibi Olması396, 

Göklerin Çatlayıp Yarılması397, Göğün Koparılması398 gibi konuları genel olarak 

kıyametle irtibatlandırıldığı için bu konuların ayrıntısına girilmemiştir.  

           3.5.13. Gök Cisimlerinin Tevhide Delaleti 

 Gök cisimleriyle ilgili olarak buraya kadar yer verdiğimiz veya yer veremediğimiz 

bütün konular öz itibariyle Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili konulardır. Çünkü gerek 

                                                      
392 Razi, Mefatih, XXX/53. 

393 Razi, Mefatih, XXVII/94. 

394 52/Tur 9. 

395 55/Rahman 37. 

396 70/Mearic 8, 18/Kehf 29, 44/Duhan 45. 

397 73/Müzzemmil 18, 82/İnfitar 1, 77/Mürselat 9, 78/Nebe’ 19. 

398 81/Tekvir 11. 
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Razi ve gerekse diğer müfessirler bu tür konuların Kur’an’da yer alış sebebini ve 

hikmetini bu şekilde açıklamışlardır.  

 Razi de zaten gök cisimlerinin yaratılmasından, hareketlerinden, kütlelerine, 

aralarındaki mesafeye, birbirleriyle olan ilişkilerine, gök cisimlerinin kendi özelliklerine 

ve yapılarına varıncaya kadar bütün konuların anlatımında hep bir hikmetli yaratıcıdan, 

bir düzenleyiciden söz etmiştir. Hatta felsefecilere, astronomlara, tabiatçılara ve diğer 

bilim insanlarına hep bu noktada itiraz etmiş, onların görüşlerini bu gerekçe ile kabul 

etmemiştir. Çünkü onlar, olayları anlatırken sanki bunları yapma gücü o nesnelerin 

kendilerindenmiş gibi anlatmışlardır. Bir yaratıcıdan söz etmemişlerdir. Bu nedenle 

denebilir ki sadece gök cisimleri değil, yaratılan her şey, bizzat kendisi yaratıcısına delalet 

eder. Çünkü Yüce Yaratıcının bunları var etmedeki esas gayesi, yarattıkları şeyleri kendi 

varlığından haberdar etmektir.   

3.6. Gökler Ve Yer 

           3.6.1. Gökler ve Yer Hakkında 

 Kur’an’ın pek çok yerinde bu iki kelime birlikte zikredilmiştir. Arz (yer, yeryüzü) 

kelimesi tek başına 452 kez tekrarlanırken, semavat (gökler) ve arz kelimeleri birlikte 178 

kez tekrarlanmaktadır. 11 yerde de semavat kelimesi tek başına zikredilmiştir. Semavat 

kelimesinin tekili olan sema (gök) kelimesi de 120 kez tekrarlanmıştır. Seb’a semavat 

(yedi gök) şeklinde ise 7 yerde zikredilmiştir. Gök ismi geçmeden yedi göğe işaret eden 

ayet sayısı da ikidir.399  Bu kelimelerin anlam ve kullanım biçimleriyle ilgili açıklamalar 

“yeryüzü” ve “gökyüzü” konu başlıkları altında verilmiştir. 

                                                      
399 Abdulbaki, M. Fuad, El-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 362-366; 

340. 
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           3.6.2. Göklerin ve Yerin Yaratılışı 

Kur’an, göklerin ve yerin yaratılışını başından sonuna kadar bir arada anlatmaz. 

Bu durum sadece göklerin ve yerin yaratılışı ile de ilgili değildir. Yaratılışla ilgili diğer 

konularda da durum bundan farksızdır.400 Kur’an’da ifadesini bulan “Gökler, yer ve bu 

ikisi arasında bulunan şeyler” mealindeki ifade kalıbı “kâinat” anlamındadır. Nitekim 

Reşid Rıza da Allah’ın gökleri ve yeri yaratması bağlamında kullanılan “semavat” ve 

“ard” kelimelerinin kâinattaki bütün mevcudat ve mahlûkatı ifade ettiğini söyler.401 

Razi, 2/Bakara 29. ayette yer alan “Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için 

yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan 

O’dur...” ifadesinin yorumunda bu ayetin 41/Fussilet 9-10 ayetleri ile tefsir edildiğini 

söyledikten sonra ayetin manasını şu şekilde açıklamaktadır. “Yerin yaratılması iki 

günde, rızıkların takdir edilmesi de diğer bir iki gündedir… Sonra Allah, diğer iki günde 

de semaya yönelmiştir.”402 Daha sonra 41/Fussilet 9-12. ayetlerin yorumunda da günlerin 

toplamı ile ilgili ileri sürülen iki soruya cevap vererek konuyu açıklamaya devam 

etmektedir.   

Birinci soru: Allah, yeri iki günde yarattığını belirtmiş ve bahsettiği bu üç şeyi de 

diğer dört günde düzene koyduğunu belirtmiştir. Daha sonra da gökleri iki günde 

yarattığını ifade etmiştir. Böylece günlerin toplamı sekiz olmuştur. Ancak O, diğer 

ayetlerinde, gökleri ve yeri altı günde yarattığını ifade etmiştir. Böylece bir tenakuz ortaya 

çıkmaktadır. Buna ne dersiniz? 

 Âlimlerin bu soruya cevabı şöyledir. “Yeryüzünde, yeryüzündekilerin azıklarını, 

ilk iki gün ile birlikte dört günde takdir etmiştir” şeklinde olup, bu tıpkı bir kimsenin, 

                                                      
400 Bucaille, Maurice, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur’an, s. 216. 

401 Öztürk, Mustafa, Kur’an ve Yaratılış, Kuramer Yay. İst, 2015, s. 51. 

402 Razi, Mefatih, II/143. 
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“Basra’dan Bağdat’a on günde, Kufe’ye de on beş günde gittim” demesi gibidir. Bu son 

cümlesiyle Basra-Bağdat ve Bağdat-Kufe mesafelerini kastederek böyle söylemiştir. 

 İkinci soru: Allah, yeri iki günde yarattığını belirtmiştir. Şayet O, geriye kalan bu 

üç şeyi de diğer iki günde yaratmış olduğunu belirtmiş olsaydı, durum karışık ve 

yanılgıdan da iyice uzak olmuş olurdu. Öyleyse niçin Allah böylesi bir sarih ifadeyi terk 

etmiş de, bu mücmel sözü getirmiştir? 

  6/En’am 1. ayette “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden 

Allah’a mahsustur...” buyrulmaktadır: Razi bu ayetin yorumunda göklerin ve yerin 

yaratılmasından bahsederken “Gökler ve yer, belirli bir ölçü içinde yaratılmıştır. Bu da 

bu ölçüleri belirleyen mutlak yaratıcının belirlemesi ile gerçekleşmiştir” demektedir. Bu 

açıklamadan sonra göklerin ve yerin kütlelerinin farklı oluşlarından söz ederek “aklen 

bunların zıtlarının ve benzerlerinin bulunmasının mümkinattan olduğunu” ifade 

etmiştir.403 

 2/Bakara 117. ayette yer alan “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır; bir şeyin 

olmasını dilediğinde ona “ol!” der, hemen oluverir.” ifadesindeki  ُبَِديع kelimesini 

açıklarken “bunun  ُْمْبِدع yaratan manasında olduğunu,  ُبَِديع şeklinde kullanılmasında 

mübalağa manası bulunduğunu ifade etmektedir.  ُبَِديع kelimesinin, Allah bir şeyi 

yapmazken de, yaratmanın onun şanından olup bu sıfata müstehak olduğunu 

gösterdiğini404 açıklayan Razi,  aynı kelimeyle ilgili olarak 6/En’am 101. ayetin 

yorumunda da “ابداع'’ kelimesinin örneği olmadan bir şeyi var etmek demek olduğunu 

söyleyerek, Allah'ın gökleri ve yeri yoktan ve hiç bir örneği olmadan yarattığını” ifade 

etmiştir.405 

                                                      
403 Razi, Mefatih, XII/123-124. 

404 Razi, Mefatih, IV/23. 

405 Razi, Mefatih, XIII/96. 
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 Razi, 12/Yusuf 101. ayetin yorumunda da Allah’ın göklerin ve yerin 

yaratılmasında kullandığı فاِطر kelimesiyle ilgili açıklamalarda bulunmakta ve şöyle 

demektedir: “Arapça ’da “fatr” kelimesi “yarmak” manasınadır… Bu kelime “var etme” 

ve “yaratma” manasına kullanılmıştır. Çünkü var edilen şey, yokken sanki bir karanlık 

içindeymiş de, yaratılmak suretiyle o yokluk ve karanlık yarılmış da içinden o çıkmış gibi 

anlaşılır.” Daha sonra “fatr” kelimesinin bir şeyi sırf yokluktan meydana getirme 

manasına geldiğinin sanıldığını, oysa bunun böyle olmadığını çeşitli örnekler vererek 

anlatmaktadır. “Fatır lafzının, Allah’ın, göklerin ve yerin kendisinden meydana geldiği 

parçaları var ettiğini, ifade etmediğini anlatan Razi Allah’ın, bu parçaların da yaratıcısı 

oluşunun, Kur’an’ın zahiri manaları ile değil, akli deliller ile anlaşılır” diyerek “fatır” 

kelimesinin nasıl anlaşılması gerektiğini” izah etmiştir.406 35/Fatır 1. ayetin yorumunda 

da yine Fatır kelimesinin anlamı ile ilgili olarak iki durumdan bahsetmiş ve şöyle 

demiştir:  فَاِطِر السََّماَواِت ifadesi şu iki manaya gelebilir:  

 -“Gökleri yoktan yaratan.” Nitekim bu mana, İbn Abbas’tan nakledilmiştir. 

 -“Ruhların gökten inmesi, yerden de maddelerin ve bedenlerin çıkması için, 

gökleri ve yeri yaran…” Bu ikincisine Allah’ın “Melekleri… elçiler yapan”407 ifadesi 

delalet etmektedir. Çünkü o günde melekler elçi olacaklar.” 408  

                                                      
406 Razi, Mefatih, XVIII/173-174. 

407 35/Fatır 1. 

408 Razi, Mefatih, XXVI/3. 
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 Göklerin ve yerin yaratılışları ifade edilirken Kur’an’da بَدْع – فَْطر – َخْلق  gibi fiiller 

kullanılırken bazen de bu yaratılışın “hak” ile409 olduğuna, “boşuna410 ve oyun olsun 

diye411 yaratılmadığına, aksine gerçek bir maksatla412 yaratıldığına” dikkat çekilmiştir.  

Yukarıda geçen üç kelime de “yaratma, yoktan yaratma, icad etme” gibi anlamlara 

gelmektedir. Ancak Razi’nin tespitlerine göre aralarında şu nüanslar vardır. Örneğin َخْلق 

kelimesinde, “takdir etmek” manası vardır. Bu kelime daha sonra, Allah’ın bütün fiilleri 

yerli yerince olduğu için, O’nun bu fillerine bir isim olmuştur.413 Ayrıca Allah bu fiili 

insan ve diğer varlıklar için de kullanmıştır.414 بَدْع ya da Kur’an’da kullanılan şekliyle بَِديع 

kelimesi ise kullanıldığı kalıp itibariyle mübalağa manası taşımaktadır. Yoktan var etmek 

manasına gelir. Bu kelime aynı zamanda Allah bir şeyi yapmazken de yaratmanın O’nun 

şanından olup, bu sıfata müstahak olduğunu gösterir.415 فَْطر kelimesi ise lügatte “yarmak” 

manasına gelmektedir. Ancak daha sonra bu kelime var etme ve yaratma manasına 

kullanılmıştır. Çünkü var edilen o şey, yok iken sanki bir karanlık içinde imiş de, 

yaratılmak sureti ile o yokluk ve karanlık yarılmış ve içinden çıkmış gibi olur.416 Razi, 

35/Fatır 1. ayetin yorumunda bu kelimenin hem “yoktan yaratmak” hem de “yarmak” 

manalarına gelebileceğini açıklamıştır.417  

                                                      
409 6/En’am 73; 14/İbrahim 19; 29/Ankebut 44; 44/Duhan 39; 46/Ahkaf 34. 

410 3/Al-i İmran 191; 38/Sad 27. 

411 44/Duhan 38; 21/Enbiya 16. 

412 44/Duhan 39. 

413 Razi, Mefatih, IV/162. 

414 Bkz: 5/Maide 110 ve 23/Mü’minun 14. 

415 Razi, Mefatih, IV/23; XIII/96 

416 Razi, Mefatih, XVIII/173. 

417 Razi, Mefatih, XXVI/3. 
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Razi, hadisçilerin bir ifadesine yer vererek haftanın günlerine göre yerin ve 

gökyüzünün yaratılışını şöyle ifade etmiştir. “Allah, yeryüzünü Pazar ve Pazartesi 

günlerinde, yerdeki şeyleri Salı ve Çarşamba günlerinde, gökleri ve göktekileri de 

Perşembe ve Cuma gününde yaratmıştır. Cuma gününün son saatinde, hepsinin 

yaratılışını tamamlamış ve bu son saatte Hz. Âdem’i yaratmıştır...”418 

Buraya kadar olan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki Razi, Allah’ın gökleri ve 

yeri yaratmada kullandığı üç kelimenin  َبَِديعُ  – فاِطرُ  - َخلَق farklı anlamlarına işaret ederek 

sanki yaratmanın aşamalarına dikkat çekmek istediği anlaşılmaktadır. 

 Günümüz bilimsel verilerinde özellikle de Big Bang (Büyük Patlama) teorisine 

göre bu yaratma işi günümüzden yaklaşık yirmi milyar yıl önce gerçekleşmiştir. Bugün 

bilim insanları ilk oluşumdan itibaren yaklaşık saniyenin yüz binde biri oranında bir 

zaman boyutu hakkında bilgi sahibi olunabildiğini iddia etmektedirler.419  Şu an üzerinde 

yaşadığımız Dünyamız, insanoğlunun üzerinde yaşayabilmesi için Big Bang’den sonra 

tam on beş milyar yıl beklemiştir.420 Bu bilgiler ışığında yukarıdaki ayetlerde ifade edilen 

altı gün kavramını değerlendirdiğimizde çok farklı sonuçlara ulaşmak ve altı günden nasıl 

bir zamanın kastedildiği hakkında bir fikir sahibi olabilmek belki de mümkün olacaktır. 

 Eğer Big Bang teorisini doğru kabul edecek olursak maddenin yaratılışının ilk 

saniyelere sıkıştırıldığını, Güneş sisteminin yaratılışının 10 milyar, insanın yaratılışının 

ise 15 milyar yıl sonraya bırakıldığını görmekteyiz. Çünkü en basit şekliyle hayatın 

meydana gelebilmesi için kompleks elementlere ihtiyaç vardır. Konuyu zaman açısından 

                                                      
418 Razi, Mefatih, XXVII/89-90, 93. (Bu konu daha geniş olarak “Göklerin ve Yerin Altı 

Günde Yaratılması” başlığı altında ele alınmıştır.) 

419 Şimşek, Ümit, Big Bang Kâinatın Doğuşu, s. 40-41. 

420 Demir, Durmuş Ali, Büyük Patlama ve Evrenin Genişlemesi, Bilim ve Ütopya, Sayı 

195, Eylül 2010, s. 16-21; Şimşek Ümit, Big Bang Kâinatın Doğuşu, s. 85. 
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ele aldığımızda kainatta uzay ve zaman birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil eder.421 Bu 

durumda evrenin yaratılışı ile ilgili olarak Kur’an’da ifade edilen altı gün tabirini 

yaratılıştaki ana dönemler olarak kabul etmek gerekeceği kanaati ifade edilebilir.  

Göklerin ve yerin “Hak” ile yaratılması konusu Kur’an’da on bir ayette yer 

almıştır. 6/En’am 73. ayetinde yer alan “Allah’ın gökleri ve yeri Hak ile yaratması…” 

ifadesinin yorumunda önce 3/Al-i İmran 191 ve 44/Duhan 38-39. ayetlerde geçen 

“boşuna yaratmadık, oyun olsun diye yaratmadık” ifadelerine atıfta bulunan Razi, 

buradaki “hak” kelimesinin bu anlamlarda olduğuna dikkat çekmektedir. Ayetin 

anlaşılmasıyla ilgili olarak Ehl-i sünnetin ve Mu’tezilenin görüşlerinden söz eden Razi, 

Ehl-i sünnetin görüşünün: “Allah bütün kâinatın malikidir. Malikin mülkündeki tasarrufu, 

mutlak manada güzel ve doğrudur” şeklinde olduğunu, Mutezilenin de, onun “hak” 

olmasını, kulların fayda ve menfaatlerine uygun olması biçiminde anladıklarını ifade 

etmiştir. Bazı İslam filozoflarının açıklamasına da yer veren Razi, onların “Allah bu 

büyük kütlelere bir takım imkânlar ve özellikler vermiştir. İşte kâinatın işleyişine ve 

faydalarına uygun işlerin, hareketlerin ve etkilerin ortaya çıkması, bu imkân ve özellikler 

sayesinde olmaktadır.” şeklindeki düşüncelerini dile getirmiştir.422 Razi, bu bilgiyi 

aktarmakla sebepler ile onların arkasındaki müsebbibe dikkat çekmektedir.  

 Razi, 29/Ankebut 44. ayetin yorumunda da gökleri ve yeri “Hak” ile yaratmanın 

ne demek olduğunu şöyle açıklamaktadır: “Göklerin ve yerin yaratılışı her insan için bir 

ayettir. Ama bunların hak ile yaratılışı sadece mü’minler için bir ayettir. Bunu akıl ve 

nakil açısından şöyle açıklayabiliriz: Nakli delil, Allah’ın “Biz o ikisini hak ile yarattık. 

Ama onların çoğu bunu bilmezler.”423 ayetidir. Allah bu beyanı ile herkesin gökler ile 

                                                      
421 Şimşek, Ümit, Big Bang Kâinatın Doğuşu, s. 88-101. 

422 Razi, Mefatih, XIII/27. 
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yeri Allah’ın yarattığını bildiğini, “Onlara, “Göklerle yeri kim yarattı? diye soracak 

olsan, “Allah” derler.”424 buyurarak haber verdiği halde, insanların çoğunun, bu 

yaratılışın hak ile oluşunu bilmediklerini” söylemiştir. Bunun akli delili de şudur: İnsan, 

göklerin ve yerin yaratılışına bakıp düşündüğünde, onların bir yaratıcısının olduğunu 

anlar. O yaratıcı da Allah’tır. Allah’ın hidayete erdirdiği kimseler ise sadece bunu 

söylemekle yetinmezler, aksine derler ki: “O, bunları çok sağlam ve güzel yapmış.” İşte 

ayetteki “hak ile” ifadesinin manası budur. Zira sağlam olmayan bozulur, yok olur 

gider.”425  

14/İbrahim 19. ayetin yorumunda ise Razi, aynı kelimeye “hikmet ve doğru olan 

anlaşılsın diye…” anlamını vermiştir.426 29/Ankebut 44. ayetin yorumunda da aynı 

kelimeye “sağlam ve muhkem” anlamı verilmiştir.427 

           3.6.3. Göklerin ve Yerin Altı Günde Yaratılması 

 Kur’an’da göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili meselelerden birisi, onların “altı 

günde” yaratılmış olmaları durumudur. Altı günde yaratma meselesinden Kur’an’da yedi 

yerde bahsedilmektedir.428  Razi, buradaki altı günden maksadın “altı durum” olduğunu 

açkladıktan sonra ayetlerde geçen “altı günde” ifadesiyle ilgili olarak 32/Secde 4. ayetin 

yorumunda konuya şöyle bir yaklaşım getirmiştir. 

“Ayette geçen “gökler”, “yer” ve “bunların arasında” tabirleri üç ayrı şeydir. 

Bunların her biri için zat ve sıfatlar söz konusudur. O halde Allah’ın göklerin zatını 

                                                      
424 31/Lokman 25. 

425 Razi, Mefatih, XXV/62-63. 

426 Razi, Mefatih, XIX/84. 

427 Razi, Mefatih, XXV/63. 
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yaratması bir durum, onun sıfatlarını yaratması başka bir durumdur. Yine yerin zatını 

yaratması bir durum, onun sıfatlarını yaratması başka bir durumdur. Ayrı şekilde bunların 

arasında bulunan şeylerin zatlarını yaratması bir durum, onların sıfatlarını yaratması 

başka bir durumdur. Böylece bu üç şey, altı durum üzere olan altı şey olmuş olur. Burada 

Allah gün tabirini kullanmıştır, çünkü insan, Allah’ın yaratmasına bakıp onu 

düşündüğünde, bunu bir fiil olarak görür. Fiilin zarfı ise zamandır. Günler de zamanların 

en meşhurudur. Eğer böyle kabul edilmezse bu durum anlaşılmaz. Çünkü gökler 

yaratılmadan önce gece ve gündüz diye bir şey yoktu…”429  

50/Kaf 38. ayetin yorumunda da altı gün tabirindeki “gün ”den lügat manasının 

kastedilmiş olması imkânsızdır diyen Razi, konuya şu şekilde açıklık getirmektedir: 

“Gün” Arapçada güneşin doğumundan batımına kadar yeryüzünün üzerinde durmasından 

ibarettir. Gökler yaratılmadan önce ne güneş ne de ay vardı. Ne var ki burada “gün” 

zikredilmiş; “vakit, zaman” murad edilmiştir. Nitekim Arapçada “Hükümdarın oğlu 

olduğu gün büyük bir sevinç olur, falancanın öldüğü gün de büyük bir üzüntü meydana 

gelir” ifadeleri kullanılır. Velev ki doğum ya da ölüm geceleyin olmuş olsa bile. 

Dolayısıyla gün sözüyle ille de gün kastedilmiş olmaz. Bu kimse gün ifadesiyle zadece 

zaman ve vakti kastetmiştir.”430  

25/Furkan 59. ayetin yorumunda da Razi, “Güneş ve Dünya yaratılmadan önce 

gün kavramından söz edilemeyeceğine dolayısıyla da Allah’ın, gökleri, yeri ve 

arasındakileri nasıl altı günde yarattığından bahsettiğini sormakta ve “Bu, miktarı bu 

kadar olan bir zaman zarfında demektir” şeklinde cevap vererek, “Zamanın kadim olup 

olmaması durumunu değerlendirmekte ve bunun imkânsız olduğunu ifade etmektedir. 
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“Belki de Allah’ın, önce zamanı yarattığını, sonra da yeri ve göğü, o zaman içerisinde altı 

günlük bir müddetle yaratmış olabileceğini söyleyen Razi, bazı kimselerin “Allah yer ile 

göğü ahiret günleri itibarıyla altı günde yaratmıştır. Ahiretin her bir günü bin dünya 

yılıdır” dediklerini ifade ederek bu görüşün uzak bir ihtimal olduğunu şu gerekçeyle 

açıklamaktadır: “Tanımın, bilinmeyen bir şeyle değil, bilinen bir şeyle yapılması 

gerekir.”431 Aynı konuya farklı bir soruyla ve farklı bir açıdan yaklaşan Razi, “Allah, bu 

yaratmayı ve yoktan var etmeyi niçin bir miktar zaman içinde yapmıştır?” sorusunu 

yöneltmekte ve buna Ehl-i sünnetin ve Mu’tezilenin görüşlerini açıklayarak cevap 

vermektedir. Ehl-i sünnetin görüşüne göre, böyle bir miktarı belirleme konusunda, 

Allah’ın dilemesi ve kudreti yeter sebeptir. Mu’tezile ise şöyle der: “Hayır, bu konuda 

mutlaka hikmetli bir neden olmalıdır. O da, âlemin bu süre içinde yaratıldığının 

belirtilmesinin mükellefler için daha uygun olmasıdır.” Bu görüşün iki açıdan 

gerçeklikten uzak olduğunu ifade eden Razi, Bu konuda mükellefe yakışanın, bu gibi 

sorularla uğraşmaması olduğunu ifade ederek konuya teslimiyet açısından yaklaşarak 

şöyle demektedir: Çünkü bu konular, sahili bulunmayan bir okyanus gibidir. İman, 

Allah’ın buyurduğu her şeyin hak olduğunu kabul etmektir. Bu gibi şeyleri araştırmak, 

insan için gerekli değildir. 

Said b. Cübeyr’in (ö. 94/713 ?) bir rivayetine yer veren Razi, onun “Allah yeri, 

göğü ve arasındakileri bir anda yaratmaya kadir olduğu halde, insanlara şefkati ve 

teenniyi öğretmek için, altı günde yaratmıştır” ifadesini dile getirerek konuya farklı 

yaklaşım getirmiştir.432 
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Razi, 57/Hadid 4. ayetin yorumunda da “bu ayetlerin maksatlarının Allah’ın 

kudretinin delillerini bildirmek” olduğunu açıklamıştır.433 

10/Yunus 3. ayetin yorumunda “Yaratılış günlerine işaret etmenin manası ve 

faydası nedir? sorusuyla konuya farklı bir açıdan yaklaşan Razi, bu soruya cevap verirken 

“Allah’ın göz açıp kapama müddetinden daha az bir müddet içinde bütün alemi tek bir 

defada yaratmaya kadir olduğunu” söylemekte ve bunu çeşitli delillerle ispatlamaktadır. 

Ardından da bu konudaki Ehl-i sünnetin ve Mu’tezilenin görüşlerine yer vererek, Ehl-i 

sünnet âlimlerinin görüşlerini şu şekilde aktarmaktadır: “Allah her ne isterse o şey 

güzeldir. O’nun fiillerinden hiç birisi, hikmet ve fayda gözetilme sebebine bağlanamaz. 

Her şey O’nun yapması ve sanatıdır. O’nun yapmasının ve fiillerinin sebebi yoktur.” 

Razi, Mu’tezile’nin görüşünü de şöyle ifade etmektedir: “Mu’tezile, Allah’ın fiillerinin, 

bir takım fayda ve hikmeti kapsaması gerektiğini ifade eder. Kadi, şöyle der: Allah’ın 

gökleri ve yeri belirli bir sürede yaratmasının, bazı mükellefler hakkında, daha fazla ibret 

almaya sebep olması uzak bir ihtimal değildir.” 

Ayetteki günler tabiri hakkında “bunlar dünya günü müdür, yoksa İbn Abbas’ın 

rivayetinde olduğu gibi ahiret günlerinden altı gün müdür?” sorusuna Kadi’nin cevabını 

aktaran Razi, onun şu değerlendirmesine yer vermiştir: “Bu, Allah’ın yer ile göğü 

yarattığı soreyi kullarına bildirmesidir. Bunun bir tanım olması, ancak bu sürenin bilinen 

günler olması halinde mümkündür.”434  

Razi, göklerin ve yerin yaratılması konusunda ayetlerde geçen altı gün ifadesini 

değerlendirirken bunun gece ve gündüzden oluşan normal gün mü olduğu, ahiret 

günlerinden günler mi olduğu şeklindeki tartışmalara uzun uzun yer vermiştir. Gerek 

7/A’raf 54. Ayetin, gerekse 32/Secde 4. ayetinin yorumunda buradaki gün kelimesinin 
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“durum, hal” şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Razi, Allah’ın burada “gün” 

tabirini kullanmasının gerekçesini, “İnsanın Allah’ın yaratmasına bakıp onu 

düşündüğünde, bunu bir fiil olarak göreceğini, fiilin zarfının zaman, günlerin de 

zamanların en meşhuru olduğunu ifade ederek, böyle kabul edilmediğinde bunun 

anlaşılamayacağını, çünkü gökler yaratılmadan önce gece ve gündüz diye bir şeyin 

olmadığını dile getirerek açıklamıştır.435 

Uzun tartışmalardan sonra Razi’nin altı gün konusunda vardığı sonuç, gerek 

günümüzdeki bazı müfessirlerin vardığı sonuçla, gerekse de gün kelimesinin anlamı 

üzerinde yapılan çeşitli açıklamalarla örtüşmektedir.436  Bu durum Razi’nin ayetlerin 

yorumundaki isabetini göstermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Farklı bir bakış açısıyla belki şunu söylemek de mümkün olabilir: “Kur’an’daki 

bu tür ayetler üzerinde ne anlattığından ziyade, neyi ne maksatla anlattığı meselesi 

üzerinde durmak gerekir ki, Kur’an’ın yaratılışla ilgili tüm ayetlerindeki asıl mana ve 

mesaj da tam olarak bu meseleyle ilgilidir. Bu noktada denebilir ki, “Kur’an’ın altı günde 

yaratma” ifadesi aslında gayet açıktır. Fakat bu açıklık, yaratılışın zaman boyutunu tayin 
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ve tespite yönelik olmaktan çok, bütün kâinatın Allah tarafından aşamalı olarak 

yaratıldığına dairdir.”437 

            3.6.4. Göklerin ve Yerin Bitişik ve Ayrık Hali (Ratk ve Fetk Durumu) 

21/Enbiya 30. ayette “göklerle yerin bitişik halde olduğu, daha sonra onların 

birbirinden ayrıldığı ve her şeyin sudan yaratıldığı” ifade edilmektedir. Burada konunun 

özünü oluşturan iki kelime üzerinde durulmuştur. Bunlar; bitişik anlamına gelen َرتْق  ve 

yarmak, ayırmak anlamına gelen فَتْق  kelimeleridir. Razi, ayetle ilgili kıraat ve lügavi 

açıklamaları yaptıktan sonra “bitişme ve ayrılmanın” mümkin şeyler olarak görülmesi 

manasına alınabileceği üzerinde durur ve buna da aklın işaret ettiğini söylemekte ve bu 

bitişme ve ayrılma olayının o zamanki Yahudi ve Hristiyanlar tarafından bilindiğini, 

Tevrat’taki şu bilgiye dayandırarak açıklamaktadır. “Allah bir cevher yarattı. Sonra 

heybet gözü ile nazar etti de o, bir su oluverdi. Sonra ondan gökleri ve yeri yaratıp, onları 

birbirinden ayırdı.”438 

 Kelimelerin anlam ve yorumlarına giren Razi, “ratk” kelimesinin sözlükte 

“tıkamak, tutmak, bendlemek” anlamına geldiğini, “fetk” kelimesinin ise “bitişik, yapışık 

iki şeyin arasını yarıp ayırmak” demek olduğunu ifade etmektedir. Razi, müfessirlerin 

konuyla ilgili görüşlerini ifade ettikten sonra kendi görüşünü şu şekilde dile getirmiştir: 

“Yokluk, sırf yokluktur. Yoklukta birbirinden ayrılan ve birbirine zıt olan zat ve cevherler 

yoktur. Aksine hepsi, sanki birbiri içinde, birbirine benzer tek bir şeydir. Bu sebeple eşya 

meydana geldiğinde, varlık ve oluşum gerçekleştiğinde, bunlar birbirinden seçilir ve 

birbirlerinden ayrılıklar. İşte bu şeklide “ratk” kelimesini yokluk manasına, “fetk” 

kelimesini de var oluş manasına mecaz olarak kabul etmek güzel olmuştur. Razi, ayetin 

yorumlanması hakkındaki düşüncesini şu şekilde açıklamıştır. Ayetin zahiri, semayı 
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olduğu gibi, yerin de olduğu hal üzere birbirine bitişik olduklarını gerektirir. Onların bu 

şekilde olmaları ancak her ikisinin de var olmaları halinde mümkündür. Ratk, fetk’in 

zıttıdır. “Fetk” ayırmak anlamında olduğuna göre", “ratk”ın da bitişmek ve yapışmak 

anlamında olması gerekir… Bunların hepsinin bir yaratıcının varlığına ve O’nun birliğine 

işaret ettikleri açıktır. Çünkü hiç kimse, böyle bir şeye güç yetiremez. Bu konuda doğruya 

en yakın olan şöyle demektir. Allah yeryüzüyle gökyüzünü, meleklerin faydasına olduğu 

için bitişik yaratmıştır. Sonra da yeryüzüne yerleştireceği kullarının menfaati bu şekilde 

yapmayı gerektirdiği için, gökleri ve yeri birbirinden yarıp ayırmıştır.”439 

           3.6.5. Hangisi Önce Yaratıldı? Yer mi, Gök mü? 

2/Bakara 29. ayette “Yeryüzünün insanlar için yaratıldığından, sonra gökyüzünün 

tamamlanıp yedi gök olarak düzene konulduğundan söz edilmektedir.” Bu ayetin zahiri 

yeryüzünün gökyüzünden önce yaratıldığına işaret etmektedir. Ancak 6/En’am 1, 

41/Fussilet 9-11 ve 79/Naziat 27-30 ayetlerinin zahirine göre de gökyüzünün 

yeryüzünden önce yaratıldığına dair işaretler vardır.  Razi, bu ayetlerin yorumunda çelişki 

gibi görünen durumlara değinirken bilim insanlarının bu konuya verdikleri cevapta 

“Allah’ın göğü yaratmadan önce yeryüzünü yaratmasının caiz oluşundan söz ettiklerini 

ancak Allah’ın, göğü yaratmadıkça yeri düzenlemediği kanaatinde” olduklarını ifade 

etmektedir. Ayetlerin zahirinde çelişki gibi görülen durumlarla ilgili olarak yapılan 

değerlendirmelere yer verdikten sonra bu konuda verilebilecek en doğru cevabı şöyle 

açıklamaktadır: 2/Bakara 29. ayette yer alan  َّثُم “sonra” lafzı, bu ayette tertibe işaret etmez. 

Sadece nimetleri saymak için getirilmiştir.440 
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Diğer taraftan 6/En’am 1. ayetin yorumunda “Kur’an’ın zahirinin, yeryüzünün 

göklerden önce yaratıldığına işaret ettiği halde, bu ayette niçin gökler yerden önce 

zikredilmiştir?” sorusuna şöyle cevap vermektedir:  

“Gök bir daire, yeryüzü de onun merkezi gibidir. Dairenin oluşumu için merkezin 

belirlenmesi gerekir… Merkezin bulunması, dairenin belirlenmesini gerektirmez. Tek bir 

merkez ile sınırsız dairelerin çevrilmesi mümkündür. Bu sebeple, gök yerden önce 

olunca, göğün yeryüzünden önce zikredilmesi gerekir.”441 

41/Fussilet 11. ve 79/Naziat 30. Ayetlerinin yorumunda yukarıda belirtilen ve 

çelişki gibi görünen duruma değinen Razi, bu konu hakkında bilinen meşhur cevaba yer 

vermektedir: “Allah,  önce yeri iki günde yarattı. Sonra da göğü yarattı. Göğü 

yaratmasından sonra da, yeri yayıp döşedi.” Bütün bu tartışmaların sonunda ayetin te’vili 

ile ilgili olarak şöyle bir sonuca ulaştığını ifade etmektedir: 

 kelimesi aslında yaratmak ve var etmek anlamında değildir. Bunun delili de َخْلقْ  

3/Al-i İmran 59. ayette yer alan Hz. İsa’nın ve Hz. Âdem’in yaratılışları ile ilgili olan 

ifadedir. Eğer “ َخْلق” yoktan var etmek demek olsaydı, bu durumda ayetin takdiri, 

“Âdem’i topraktan var etti ve sonra ona “ol” dedi, o da oluverdi” şeklinde olurdu ki bu 

imkânsızdır. Çünkü bu durumda Allah’ın olmuş bir şeye “ol” demiş olması ve o mevcut 

şeyin, bunun üzerine yeniden var olması gerekirdi ki bu mümkün değildir. Böylece َخْلق 

kelimesinin yoktan var etmek anlamında olmayıp, takdir etmek, ölçüp biçmek, planlamak 

anlamında olduğu anlaşılmış olur. Bu, O’nun bir şeyi var edeceğine hükmetmesi ve bunu 

gerçekleştirmesi demektir.  

Bu durumda ayetteki “yeri iki günde halketti” ifadesi, “Allah, yerin iki günde 

meydana gelmesine hükmetti” demektir. Allah’ın bir şeyi bu şekilde ve şu süre içinde 

meydana getirmesi konusundaki hükmü, o şeyin o anda hemen meydana gelmesini 
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gerektirmez. Böylece, Allah’ın, yerin iki günde meydana geldiğine dair hükmü, gökleri 

meydana getirmeden önce olan bir hükümdür. Bu sebeple yerin yaratılması ile ilgili 

hükümden, yerin göklerin yaratılmasından önce yaratıldığı hükmü çıkmaz. Bu durumda, 

söz konusu olan problem de ortadan kalkmış olur.442  

Razi, “Sonra O, bir buhar (duman) halinde olan, göğe yöneldi”443 ayetinin 

göklerin yaratılmasının, yerin yaratılmasından sonra olduğunu ifade ettiğini, hâlbuki 

79/Naziat 30. ayetinde yer alan “Bundan sonra da yeri yayıp döşedi” ifadesinin yerin 

yaratılmasının göklerin yaratılmasından sonra olduğunu çağrıştırdığını, dolayısıyla 

bunun bir çelişki olduğunu ifade etmiştir. Bu çelişki konusunda da âlimlerin ihtilaf 

ettiklerini söyleyen Razi, bu konudaki meşhur cevaba yer vererek şöyle demiştir: “Allah 

önce yeri iki günde yarattı. Bundan sonra da göğü yarattı. Göğü yaratmasından sonra da 

yeri yayıp döşedi.”444 Bu meşhur cevabın da kendi içinde problemler barındırdığını ifade 

eden Razi, bunları birkaç madde halinde değerlendirdikten sonra kendi tercihi şöylece 

ortaya koymuştur. “…bu iki ayeti anlam bakımından birleştirmek çelişki oluşturur ki o 

da bu ifadeyi zahirine göre anlamlandırmanın mümkün olamayacağının delilidir. Biz, 

Allah’ın “…ikinizde isteyerek veya istemeyerek gelin…” ifadesinin yer ile göğün var 

edilmesinden önce söylendiğini düşünüyoruz. Böyle olunca da ayetteki, “geliniz” 

ifadesini, emir ve mükellefiyet anlamında kabul etmek imkânsız olur.”445  

Görüldüğü gibi Razi, konuyla ilgili ayetlerin zahirinde görülen, öncelik ve 

sonralıklardan yola çıkarak zihinlerde oluşabilecek çelişkilere cevap vermek için çok 

çetin bir zihin jimnastiği yapmış ve konuyu çözüme kavuşturmuştur. 
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Modern bilimin bugünkü verilerinde, yeryüzünün mü yoksa göklerin mi önce 

yaratıldığı konusunda net bir cevap olmasa da bir önceki konuda değindiğimiz, evrenin 

yaşı ve dünyanın yaşı kıyaslaması dikkate alındığında, yeryüzünün daha sonra yaratıldığı 

kanaati ortaya çıkmaktadır. 

           3.6.6. Göklerin ve Yerin Değişmesi 

14/İbrahim 48. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Bir gün gelecek yer başka yere, 

gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek 

Allah’ın huzuruna çıkacaklardır.” Bu ayetin yorumunda Razi, değişecek olan şey 

bunların zatı mı yoksa sıfatları mı? olduğunu tartışmıştır. Bunlardan birinci görüşün zatı 

değil sıfatı değiştirmektir şeklinde olduğunu ifade eden Razi, İbn Abbas’ın şu görüşüne 

yer vermiştir: “O, şu anda üzerinde yaşadığımız Dünya’dır; ancak onun özellikleri ve 

durumları değişmiştir. Dolayısıyla dağları kayıp yürüyecek, denizleri fışkırıp dümdüz 

olacak, onda ne bir eğrilik ne de bir tepe görülecektir.”446 

Ayetteki gökler kelimesine gelince bu, “Gökler de başka göklere dönüştürülecek” 

demektir. Göklerin dönüştürülmesi ve yıldızların saçılıp yayılması; güneşin dürülmesi, 

ayın tutulması ve kapı kapı olması ile gerçekleşecektir. O bazen erimiş madenler gibi 

olacak, bazen de kıpkırmızı bir deri haline gelecektir. Bu birinci görüşü benimseyenler 

bu değişimin kıyamet koptuğu zaman gerçekleşeceğini ifade etmişlerdir. 

İkinci görüşün onların zatlarının değiştirilmesi şeklinde olduğunu ifade eden Razi, 

bu konuda da İbn Mes’ud’un (ö. 32/652-53) görüşüne yer vermiştir: “Yeryüzü, üzerinde 

hiç kan akıtılmamış ve hiç günah işlenmemiş, tertemiz bir yeryüzü haline 

getirilecektir.”447 

                                                      
446 Razi, Tefsir, XIV/43. 

447 Razi, Tefsir, XIV/43. 
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Razi, farklı bir görüşe yer verirken “bu değişimden maksadın yeryüzünün 

cehenneme, gökyüzünün de cennete dönüştürülmesi olduğu” düşüncesini de dile 

getirmektedir.448 Bunun delili olarak da Mutaffifin suresi 7. ve 18. ayetleri zikretmiştir: 

“Muhakkak ki iyilerin kitapları “illiyyin”dedir.”449 “Kötülerin kitabı da 

“siccin”dedir.”450 Ayetlerde yer alan bu kelimeler hakkında çeşitli açıklamalara değinen 

Razi, sonuç olarak “illiyyin”in cennet demek olduğu ve gökte bulunduğu, “siccin”in de 

cehennem demek olduğu ve yerde bulunduğu düşüncelerine yer vermektedir.451 

            3.6.7.Gök ve Yer Adaletle Ayakta Durmaktadır 

16/Nahl 90. ayette “Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emretmekte, 

kötülüğü, haddi aşmayı ve hayâsızlığı da yasaklamaktadır.”  Razi, bu ayetin yorumunda 

ayette geçen “ ِاْلعَدْل” kelimesini önce itikatta adalet, sonra amellerde adalet, daha sonra da 

gökler ve yerdeki adaletten bahsederek bu kelimeden maksadın ne olduğunu açıklamıştır. 

İnsanlar arasında meşhur olan “gökler ve yer adaletle ayakta durur” sözüne yer veren 

Razi, bu sözün şu anlama geldiğini ifade etmiştir. “Gökleri ve yeri meydana getiren 

unsurlar, dengeli ve orantılı olmayıp, kemiyet ve keyfiyet bakımından farklı olsalardı, bu 

durumda fazla olan, az olana hükmederdi. Böylece de onların yapıları gitgide daha çok 

olan kütlenin yapısına ve karakterine dönüşmüş olurdu.452 Mesela güneşin yere olan 

uzaklığı şu andakinden daha az olsaydı, yeryüzündeki ısı yükselir, burada bulunan her 

şey yanıp kül olurdu. Şayet onun uzaklığı şu andakinden daha fazla olsaydı o zaman da 

yeryüzüne soğukluk ve donma hâkim olurdu. Yıldızların hareketlerindeki yavaşlık ve 

                                                      
448 Razi, Mefatih, XIX/116. 

449 83/Mutaffifin 18. 

450 83/Mutaffifin 7. 

451 Razi, Mefatih, XXXI/84-85. 

452 Razi, Tefsir, XIV/324-325. 
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hızlılıklarının dereceleri hakkındaki hüküm de aynıdır. Çünkü bunlardan birisi, şu 

andakinden daha fazla veya daha az olsaydı, o zaman yeryüzünün düzeni bozulurdu. İşte 

bahsettiğimiz bu sebeplerden dolayı onların, “Gökler ve yer adaletle ayakta durur”  

şeklindeki sözlerinin doğruluğu ortaya çıkmış olur.453 Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere 

Razi adalet kavramını hukuktaki adalet kavramından farklı olarak “varlık âlemindeki 

denge, yaratılıştaki düzen ve ahenk” anlamında yorumlamıştır. 

           3.6.8. Yerin ve Göğün İtaati 

41/Fussilet 11. ayette “Allah’ın duman halinde olan semaya iradesini 

yönelttiğinden, sonra da semaya ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin 

dediğinden, onların da isteyerek geldik şeklinde cevap verdiklerinden” söz edilmektedir. 

Bu ayetin yorumunda Razi, “Bu sözün zahiri, Allah’ın göğe ve yere gelmelerini 

emrettiğini, onların da itaat ederek emre uyduklarını göstermektedir” dedikten sonra bu 

konudaki iki farklı görüşten bahsetmekte ve şu açıklamalara yer vermektedir: 

 “Birinci görüş, ayetin zahiri manasını kabul etmektir. Buna göre Allah yer ile göğe 

gelmelerini emretmiştir. Onlar da Allah’ın emrine uymuşlardır. Bu konunun delilleri 

olarak 34/Sebe 10. ayette anlatılan “Davud ile birlikte dağların tesbih etmesi”, 7/A’raf 

143. ayette anlatılan “Allah’ın dağa tecelli etmesi”, 24/Nur 24. ayette anlatılan “dillerin, 

ellerin ve ayakların hesap gününde yaptıkları şeyler konusunda onlar aleyhine şahitlik 

etmeleri.” durumlarını örnek vermiştir. Bu gibi örneklere dayanarak Allah’ın göklerin ve 

yerin bizzat kendilerinde, hayat, akıl ve anlayış yaratması, onlara bu özellikleri verip, 

sonra onlara emir ve mükellefiyetler yöneltmesinin uzak bir ihtimal olmadığını belirten 

Razi, bu görüşü bir takım delillerle desteklemiştir: Örneğin; “Bir engel bulunmadığı 

müddetçe ayetin lafzını zahirine göre anlamak gerekir. Ayette kullanılan “isteyerek 
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anlamında yer alan َطاٸِعين şeklindeki çoğul yapı, akleden ve bilen varlıklar için kullanılan 

bir kalıptır. Dolayısıyla 33/Ahzap 72. ayette ifade edilen “emanetin göklere, yere ve 

dağlara arz edilmesi, onların da bundan çekinmeleri” bu varlıkların Allah’ın 

sorumlulukların yöneltilmesine uygun olarak, Allah’ı bildiklerini gösterir.” Razi 

burada şöyle bir problemden bahsetmektedir: Ayetteki “ikiniz de isteyerek veya 

istemeyerek gelin” ifadesinden “varlık âlemine, var olmaya gelme” anlamı kastedilmiştir. 

Bu durumda, bu emrin yöneltilmesi zamanında gökler ve yerler henüz mevcut değildi 

demektir. Şayet mevcut olsalardı, o zaman bu emir, “Ey var olan, var ol” demek olurdu 

ki bu mümkün değildir. Böylece bu emir yöneltildiği esnada onların mevcut olmadıkları 

anlaşılmış olur. Onlar yok ulunca da, hitabı anlamaz ve bilmezler. Dolayısıyla onlara bir 

emir yöneltmek mümkün olmaz. İkinci görüş olarak, ayetteki “isteyerek veya istemeyerek 

gelin” ifadesinden “göklere ve yere emir ve sorumluluk yöneltilmesi manası değil, aksine 

Allah’ın onları var etmeyi isteyip onların da buna karşı koymaması, Allah’ın istediği 

şekilde var olmaları ve emre itaat eden bir memur gibi olmaları kast edilmiştir” görüşüne 

yer veren Razi, bu görüşün ayetin zahirini terk etmek anlamına geldiğini belirterek, bunu 

kabul etmediğini, birinci görüşü tercih etmenin daha doğru olacağını ifade ettikten sonra 

konuyu insan aklının çözemeyeceği bir sır olarak ifade etmekte ve şöyle demektedir: “Bu 

sırlar, insan aklının çözemeyeceği şeylerdir. Hatta insanların anlayış seviyelerinin 

ulaşabileceği noktalardan çok uzaktırlar”.454 

3.7. Güneş 

            3.7.1. Güneş Hakkında  

 Güneş, Samanyolu’nu oluşturan yaklaşık iki yüz milyar yıldızdan biridir. Çapı, 

bir milyon üç yüz döksan üç bin km. olan küçük bir yıldızdır. Yaşı beş milyar yıl olarak 
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hesaplanan Güneşin üç türlü hareketi vardır. Birinci hareketi kendi ekseni etrafındaki 

dönüşüdür. Yaklaşık olarak yirmi beş dünya gününde tamamlar. İkinci hareketi, bütün 

gezegenleri ve uyduları ile birlikte Samanyolu etrafındaki hareketidir. Üçüncü hareketi 

ise Samanyolu ile birlikte yaptığı hareketidir.455 

 Güneş sisteminin oluşumuna ait en eski ama hala en tercih edilen teorilerden biri 

Kant-Laplace teorisidir. Buna göre, ekseni etrafında ağır bir şekilde dönen kızgın gaz 

kütlesi soğudukça küçülmüş, çekim kuvvetinin etkisiyle sıkışmış ve gittikçe daha fazla 

bir süratle dönmüştür. Bu esnada gaz bulutundaki atomlar ve toz parçacıkları kendi 

içindeki küçük bir asteroidin etrafında kümelenerek merkezde Güneşin ibtidai maddesini 

meydana getirmiştir. Gazlar bu şeklide dönerken açısal hızın az olduğu orta kısımda 

güneş meydana gelmiş ve sıkışan kitle ısınmıştır. Çekirdekteki sıcaklık nükleer 

reaksiyonlara yol açacak bir değere ulaşınca merkezde çekim kuvvetiyle dengede kalacak 

bir kütle toplanmıştır. Böylece bir denge durumu meydana gelerek Güneş oluşmuştur.456 

 Kur’an-ı Kerim’de otuzdan fazla yerde tekrarlanan الشمس kelimesi pek çok anlama 

işaret etmektedir. Onlardan bazıları şunlardır: “Güneş ve ay insanların emrine verilmiştir. 

Allah tarafından belirlenen bir yörüngede hareket etmektedirler. Güneş ve ay Allah’ın 

emrine boyun eğmişlerdir. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbin hamd ile 

tesbih edilmesi gerekir. Güneş köreltilecek, güneş ve ay birleştirilecektir. Güneş ve ay 

O’nun ayetlerindendir. Tarihte bazı kavimler onlara tapmışlardır. Yılların ve ayların 

hesabı onlara göre yapılmaktadır. Onların hareketleri belli bir hesap iledir.457  

                                                      
455 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 77-79; Tuna, Taşkın, Hayat Kaynağımız Güneş, s. 52-

57. 

456 Muslu, Yaşayan Gezegen, s. 8. 

457Abdulbaki, Fuad, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 387. 
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            3.7.2. Güneş, Dünya ve Gün 

Razi, 25/Furkan 59. ayetin yorumunda “günün oluşmasını, güneşin gökteki 

hareketlerine” bağlamaktadır. Bu bağlamda “gökler yaratılmadan önce de “gün” diye bir 

şey yoktu” diyerek ayette geçen “altı gün” ifadesini “miktarı bu kadar olan bir zamanda” 

şeklinde açıklamıştır.458  

7/A’raf 54. ayetin459 yorumunda da güneşin hareketlerini açıklarken bu defa 

günün oluşumunu başka bir nedene dayandırarak benzer bir açıklamaya şu şekilde yer 

vermektedir: “Güneşin, en büyük feleğin hareketi sebebiyle meydana gelen hareketi… 

Bu hareket de “bir gün bir gecede” meydana gelir… Gece ve gündüz, ancak güneşin 

hareketi sebebiyle meydana gelir. İşte bu sebepten dolayı Allah, “…Sonra (O), arş 

üzerine istiva etti…” ifadesine, gece ile gündüzün meydana gelmesinin sebebinin, güneş 

ve ayın hareketi değil, aksine en uzak feleğin hareketi olduğuna dikkat çekmek için 

“…gündüze geceyi O, bürüyüp örter…” buyurmuştur. İşte bu son derece hayranlık verici 

bir nüktedir.460  

Bu iki bilgide küçük de olsa bir farklılık görülmektedir. Ancak asıl fark edilmesi 

gereken nokta, Razi’nin dünyanın dönmediği ile ilgili kanaatinin burada çok belirgin bir 

şekilde kendini göstermesidir. Daha önce 2/Bakara 22. ayetin yorumunda ifade edildiği 

                                                      
458 Razi, Mefatih, XXIV/90. 

459 “Şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden; 

geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları 

emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır…” 

460 Razi, Mefatih, XIV/97. 
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gibi Razi, dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmekte ancak döndüğünü kabul 

etmemektedir. Aksine onun hareketsiz olduğu kanaatini belirtmektedir.461 

Nitekim bugünkü modern bilimin verilerinde gece ve gündüz sürelerinin 

toplamından oluşan günün, Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir defa dönmesiyle 

meydana geldiği söylenmektedir.462 

           3.7.3. Güneşin Hareketleri ve Faydaları 

Razi, 7/A’raf 54. ayetin yorumunda güneşin iki türlü hareketi olduğunu ifade 

etmektedir. Bunlardan birincisi, zatı itibariyle olan hareketi ki, bu ancak tam bir senede 

tamamlanır. Onun bu hareketi sebebiyle “yıl” meydana gelir. İkinci hareketi ise güneşin 

en büyük feleğin hareketi sebebiyle meydana gelen hareketidir. Bu hareket de bir gün bir 

gecede tamamlanır.463   

Razi, 36/Yasin 38. ayetin yorumunda da ayette geçen ُمْستَقَر  kelimesinden 

hareketle “güneşin kıyamet günü artık karar kılacağını, duracağını ve hareket 

etmeyeceğini ifade etmektedir.  ُمْستَقَر kelimesinin anlamları üzerinde duran Razi, bunun 

bir yıllık zaman dilimi olduğunu, gece anlamında olduğunu, bu kelimenin zamanla ilgili 

olmayıp mekânla ilgili olduğunu söylemiştir. Kelimenin mekânla ilgili olması durumda 

da güneşin hareketi sırasında ulaştığı yerler ve mekânlardan söz etmiştir. Razi güneşin 

hareketiyle ilgili olarak ortaya atılan görüşlere katılmadığını ve onlara “Bu en yüce ve her 

şeyi bilen Allah’ın takdiridir” ayetiyle cevap verdiğini ifade etmekte ve sözü şöyle 

                                                      
461 Bkz: Razi, Mefatih, II/94-95. 

462 Tuna, Uzay ve Dünya, s. 72-82; Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 143. 

463 Razi, Mefatih, XIV/97. 
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noktalamaktadır. “Yani bu hareket, o feleğin döndürmesinden dolayı değil, ancak 

Allah’ın iradesi ve takdiri, yönetmesi ve o feleği buna uygun yaratması iledir...”464  

Razi, 2/Bakara 22. ayetin yorumunda güneşin hareketinin faydalarından şu şekilde 

bahsetmiştir: “Güneş hep aynı yerde dursaydı, o yerde sıcaklık; diğer yerlerde soğukluk 

artardı. Güneş, gündüzün başlangıcında doğudan doğar; böylece de batı tarafından güneş 

hizasında olan şeylerin üzerine vurur. Sonra dönmeye devam ederek, batıp da doğuda 

tekrar doğuncaya kadar, yeryüzünün her tarafında doğar. Böylece yeryüzünde üstü açık 

olan her şey güneşin ışınlarından faydalanır.”465 

            3.7.4. Güneşin Yükselip Alçalması ve Doğup Batmasındaki Faydalar 

Razi, 2/Bakara 22. ayetin yorumunda güneşin yükselip alçalmasının etkilerinden 

bahsederek Allah’ın Güneşin yükselip alçalmasını dört mevsimin meydana gelmesine 

vesile yaptığını anlatmış ve onun faydalarından şöylece söz etmiştir.466 “Eğer Güneşin 

doğup batması olmasaydı kâinatın nizamı altüst olurdu. İnsanlar geçimlerini temin 

etmede sıkıntı yaşarlardı. Güneşin doğuşu gibi batışında da insanlar için faydalar vardır. 

Şayet Güneşin batışı olmasaydı insanlar Allah’ın: “İçinde dinlenesiniz diye geceyi, 

(işlerinizi) görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O’dur…”467 ayetinde 

buyurduğu gibi, dinlenme, hazım ve besinlerin ilgili organlara ulaştırılması konusunda 

ihtiyaç duydukları sükunet ve istikrar ortamı bulamazlardı. Aynı şekilde güneşin batışı 

olmasaydı hırsları, insanları devamlı çalışmaya zorlardı, yeryüzü sürekli ısınırdı. Böylece 

de üzerinde bulunan her canlı yanar, tüm bitkiler yok olup giderdi. İşte bu ve benzeri 

                                                      
464 Razi, Mefatih, XXVI/63. 

465 Razi, Mefatih, II/99. 

466 Razi, Mefatih, II/99. 

467 10/Yunus 67. 
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sebeplerden ötürü güneş Allah’ın hikmetiyle belirli vakitlerde doğup batıyor. Tıpkı ev 

halkı istirahat edip sükûnete ersinler diye ihtiyaçları süresince kendilerine bir lamba gibi 

veriliyor ve geri alınıyor… Aydınlık ve karanlık birbirinin zıddı olmalarına rağmen 

âlemin yararına olması bakımından biri diğerine yardımcı ve destek olmaktadır.”468 

            3.7.5. Güneşin Ekvator Çizgisindeki Eğimi ve Faydaları 

Razi bu konuda da 2/Bakara 22. ayetin yorumunda Güneşin ekvator çizgisindeki 

eğiminin faydalarına yer vermektedir: “Şayet yıldızların sapma ve eğim istikametinde bir 

hareketleri olmasaydı, bu eğimden meydana gelen etki tek bir toprak parçasında etkili 

olurdu. Böylece de diğer toprak parçaları bu eğimden faydalanamazlardı. Ona yakın 

olanların durumu birbirlerine benzer ve orada da tek bir durum hüküm sürerdi. Örneğin 

bu durum sıcaklık olsaydı, bütün nemleri yok eder ve hepsini ateşe çevirirdi. Böylece de 

oluşacak şeyler oluşamazdı…”469 

           3.7.6. Güneşin Dürülmesi 

81/Tekvir 1. ayette “Güneş dürüldüğü zaman…” ifadesi yer almaktadır. Razi, 

ayette geçen “  َْرت  :kelimesinin ne demek olduğuyla ilgili olarak şunları söylemektedir ” ُكّوِ

 .tıpkı sarığın sarılması gibi, yuvarlak bir biçimde dürülme-bükülme manasınadır “ تكوير“

Bükülen ve dürülen şeyin görülmeyeceğinde şüphe yoktur. Bu nedenle güneşin kütlesinin 

ışığının ortadan kalkması ve güneşin görünmez hale gelmesi bu kelimeyle anlatılmıştır.” 

Razi, bu konudaki farklı görüşlere de şu şekilde yer vermiştir: Hasan el-Basri buna “ışığı 

silindiğinde…” manası verirken, Mufaddal b. Seleme, (ö. 290/903’ten sonra) “ışığı yok 

olduğunda ve adeta bir bohçanın içinde saklandığında…” manasını vermiştir. Esmai de 

şöyle demiştir: “Ayetteki  َْرت  .güneş yörüngesinden atıldığında…” manasınadır. Hz ُكّوِ

                                                      
468 Razi, Mefatih, II/99. 

469 Razi, Mefatih, II/99. 
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Ömer’den bir rivayete göre de; bu kelime Farsçadır. Farsçada âmâya “kör” denir. 

Dolayısıyla  َْرت  kör edildiği zaman” manasınadır.”470“ اِذَا ُكّوِ

3.8. Ay 

            3.8.1. Ayın Mahiyeti, Faydaları ve Hilal Şekli 

 kelimesi Kur’an’da yirmi yedi kez geçmektedir. Bunlardan yirmi tanesi güneş قََمر

anlamına gelen َشْمس kelimesi ile birlikte, kalan yedi yerde de tek başına yer almaktadır.471 

Bu değerlendirmede zaman dilimi anlamına gelen َشْهر kelimesine yer verilmemiştir. 

Astronomi bilimi açısından ele aldığımızda Ay, Dünyanın uydusudur. 

Atmosferini tutamayacak kadar küçük olduğu için üzerinde hava ve su yoktur. 

Dolayısıyla bitki ve diğer canlılar da yer almaz. Ona bir “ölü yıldız” diyebiliriz. 

Dünyamızla aynı yaştadır. Dünyanın etrafında bir yörünge çizerek dönen Ay, kendi 

ekseni etrafındaki dönüşünü 27 gün 7 saat, 43 dakikada tamamlar. Dünya’nın etrafındaki 

dönmeyi de 29,53 günde tamamlar. Bu süre içinde Ay’da yaklaşık olarak 14,5 gün kadar 

gündüz, 14,5 gün kadar da gece olur. Ay da tıpkı dünya gibi kendinden ışık vermez, 

güneşten aldığı ışığı yansıtır.472  

Razi, 2/Bakara 189. ayetin yorumunda “Ay, zaman olarak onun feleğindeki bir tur 

atışından ibarettir” dedikten sonra tabiatçıların ve müneccimlerin sözlerini aktararak 

onların ay hakkındaki fikirlerini ortaya koymaktadır. Bunlardan bazıları ayın ışığını 

güneşten aldığını ve devamlı olarak bir yüzünün aydınlık olduğunu iddia etmişler ve 

                                                      
470 Razi, Mefatih, XXXI/61.Güncel ve bilimsel değerlendirmeler için bkz: Tuna, Hayat 

Kaynağımız Güneş, s. 64-66. 

471 Abdulbaki, Fuad, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 553. 

472 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 152-155; Becan, Jeff, Yeni Başlayanlar İçin Astronomi, 

(Çev: Yusuf Ziya Karabıçak), Genç Tuti Yayınları, İstanbul, 2019, s. 66-67 ve 107-108. 
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durumu şöyle açıklamışlardır: Ay güneşe yaklaştıkça, aydınlık yüzünden görülen kısım 

gittikçe azalır; güneşten uzaklaştıkça aydınlık tarafından görülen kısım gittikçe çoğalır. 

Sonra ay, güneşle birleştiği vakitten tamamen uzaklaşıncaya kadar, her gece güneşten 

biraz daha uzaklaşır ve her gecede ayın ışığı, ayrılma vaktinden tekrar birleşme vaktine 

kadar daha çok görülür. Ay tekrar her gece güneşe biraz daha yaklaşır. Böylece her gece 

onun ışığı daha az görülür. Eski bir hurma salkımı çöpü gibi oluncaya kadar azalır.” 

Bu konuda usulcülerin görüşlerine de yer veren Razi, onların görüşlerini şöyle 

ifade etmiştir: “Ay bir cisimdir. Cisimler, cisim olmaları bakımından birbirine eşittirler. 

Mahiyetlerinde birbirine eşit olan şeylerin, vasıfları bakımından farklı olmaları 

imkânsızdır. Bu kesinlik ifade eden bir önermedir. Buna göre güneşin ve ayın kültelerinde 

ışığın bulunması caizdir. Böyle olan bir varlığın, varlığının yokluğuna tercih edilmesi, 

ancak hür, irade sahibi bir yaratıcının tercihi ile mümkün olur. Buna göre, ayın ışığında 

meydana gelen bu değişmeleri, ayın güneşe yakınlaşıp uzaklaşmasına dayandırmaya 

gerek yoktur. Aksine güneşin kütlesindeki ışığın varlığı, ancak kudret ve irade sahibi bir 

yaratıcının var etmesi ile meydana gelmiştir. Ayın kütlesindeki ışık da böyledir.”  

Razi daha sonra zamanı belirlemede aydan faydalanmanın dini ve dünyevi 

faylarından bahsetmiştir. Bu çerçevede dini olanları; oruç, ramazan ayı, hac ibadetinin 

zamanı, kocası ölmüş kadınların iddet zamanları, vakitlere bağlı nezirler şeklinde 

örnekler vererek açıklamıştır. Dünyevi faydalarından da özetle şu şekilde bahsetmiştir: 

Borçlanma, kiralama, sözleşmeler, hamilelik ve emzirme müddetleri gibi hususlar.  

“Biz zamanın belirlenmesinde ayın varlığına ihtiyaç duyulmasını kabul 

etmiyoruz” diyen Razi, zamanın düzenlenmesinde ve işlerin ona göre ayarlanmasında aya 

ihtiyaç olmadan da yıla göre, onun başı, yarısı, şu kadar gün öncesi ve sonrası gibi 

ayrımlarla bu hesabın yapılabileceğini çeşitli örneklerle açıklamıştır. Sonuç olarak; ayın 

da vaktin belirlenmesinde bir vesile olduğunu söylemekle yetinmek gerekir diyen Razi, 
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“bu konuda Kur’an’da söylenen şeyler de Kur’an’ın fesahatinin büyük bir delili olarak 

kabul edilmelidir” demektedir.473 

Yine 2/Bakara 189. ayetin yorumunda Razi, hilal kelimesini şöyle açıklamaktadır: 

“Hilal, insanların ayı gördükleri zamandaki ilk halidir. Ayın başlangıcındaki ilk iki 

geceye hilal denir. Bu ilk iki geceden sonra artık ona hilal denmez, kamer denir.” Razi 

burada Ebu’l-Heysem’in (ö. 20/641) “ayın başlangıcındaki ilk iki gecenin haline hilal 

dendiği gibi, ayın son iki gecesinin haline de hilal dendiğine” dair görüşüne yer 

vermektedir.474 

           3.8.2. Ayın Hareketleri ve Durumları 

 Ay’ın belli başlı hareketleri şunlardır. “Ay kendi ekseni etrafında, dünyanın 

etrafında, dünya ile birlikte güneşin etrafında ve güneş sistemi ile birlikte galaksinin 

etrafında döner. Ay’ın evreleri de şu dört isimle adlandırılmaktadır: Yeni ay, birinci 

dördün, dolunay, ikinci dördün. Bunu şöyle açıklamak mümkündür: Dünya güneşle ayın 

arasına girdiği zaman ay, kısmen veya tamamen görünmez olur. Başka bir deyişle Ay, 

güneşten aldığı ışığı her zaman aynı açıdan yansıtmaz. Hilal, yarımay, dolunay gibi 

şekillerde görünür ki bunlara da Ay’ın evreleri diyoruz. Ayı bütün olarak ancak Dünyaya 

dönük yüzü Güneşin karşısına geldiği zaman görebiliriz. Bizim gördüğümüz aydınlık 

yüzü güneşin karşısına geldiği zaman hiç görünmez. Ay, Dünya ile güneşin arasına 

girdiği zaman, Dünyanın gölgesinden çıkarken gördüğümüz incecik şekli yeniay’dır. İki 

                                                      
473 Razi, Mefatih, V/104-106. 

474 Razi, Mefatih, V/103. 
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hafta sonra dolunayı görürüz. 29,5 gün sonra uydumuz tekrar güneşin karşısına geçecek 

ve tekrar yeniay görünecektir.”475   

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda ayın hareketlerinden şu şekilde haber 

vermektedir: “Ayın dünyaya oranla, aynı olmayan çeşitli uzaklıkları ve dört değişik 

hareketi vardır: 

 -Ayın tedvir feleğine476 (döndürücü küre, episikl) en yakın; tedvir feleğinin 

merkezinin de haricü’l-merkez feleğine (dış merkezli küre) en yakın mesafede olmasıdır. 

Buna “en yakın uzaklık” denir. Bu da yaklaşık olarak yeryüzünün yarıçapının otuz üç 

mislidir. 

 -Ayın tedvir feleğine en uzak noktada; tedvir feleğinin merkezinin ise haricü’l-

merkez feleğine en yakın uzaklıkta olmasıdır. Buna da “en uzaktaki cimsin en yakın yeri” 

denir ki bu, yeryüzünün yarıçapının kırk üç mislidir.  

 -Ayın tedvir feleğine en yakın uzaklıkta; tedvir feleğinin merkezinin ise haricü’l-

merkez feleğine en uzak noktada olmasıdır. Buna da “en yakındaki cismin en uzak olduğu 

nokta” denir. Bu da yeryüzünün yarıçapının elli dört mislidir. 

 -Ayın tedvir feleğine en uzak noktada; tedvir feleğinin merkezinin ise haricü’l-

merkez feleğine en uzak noktada olmasıdır ki buna da “el-bu’du’l-eb’ad” (en büyük 

                                                      
475 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 155-156.; Becan, Jeff, Yeni Başlayanlar İçin Astronomi, 

s. 66-67. 

476 Bu ve benzeri astronomik tabirler için bakınız: Unat, Yavuz, “Eski astronomi 

metinlerinde karşılaşılan astronomi metinlerine ilişkin bir sözlük denemesi” OTAM, 

Ankara Ün. Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi, sayı 11, Ankara 2001,s. 633-

696. 
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uzaklık) denir. Bu da yeryüzünün yarıçapının altmış dört mislidir. Sonra ayın bu dört 

değişik durumunu ifade eden noktalar arasında bulunan durumlar da çeşit çeşittir.477 

 Razi’nin bu açıklamalarına benzer şekilde günümüz bilimsel verilerinde de Ay’ın 

Dünya’ya olan uzaklıklarının yörüngesine bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden söz 

edilerek Ay’ın Dünya’ya en uzak noktada iken mesafenin 405.500 km, yakın noktada 

iken de bu mesafenin 363.300 km olduğu ifade edilmektedir.478 

            3.8.3. Ayın Yarılması 

 54/Kamer 1. ayette şöyle buyrulmaktadır: “O saat yaklaştı ve ay ikiye ayrıldı.” 

Razi, bu ayetin yorumunda; “müfessirlerin tamamı bu ayetle, ayın yarıldığı ve bu 

yarılmanın onda bizzat meydana geldiği manasının kast edildiği kanaatinde olduklarını” 

söylemekte ve şu açıklamalara yer vermektedir: “Bu konudaki rivayetler “ayın yarılması” 

olayının gerçekliğine işaret etmektedir. Nitekim Sahih-i Buhari’de sahabeden bazılarının 

rivayet ettiği meşhur bir haber vardır: Onlar şöyle demişlerdir: “Hz. Peygamber’den (sav) 

mucize olarak, bizzat ayın yarılması mucizesi istendi. O da Rabbinden böyle bir istekte 

bulundu. Allah da ayı ikiye böldü. Böylece iş olupbitti.”479 Razi burada bazı müfessirlerin 

“ayetin bu ifadesi ile ayın ileride yarılacağı manasının kast edildiğini söylediklerini ancak 

bunun uzak bir ihtimal olduğunu ifade ettiklerin belirtmiştir. Bu fikri savunanların 

felsefeciler olduğunu ve bunun, geçmişte de gelecekte de olamayacağını söylediklerini 

dile getiren Razi, onları bu fikre götüren şey; bunun korkunç bir şey olması; meydana 

                                                      
477 Razi, Mefatih, IV/168. 

478 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 153. 

479 El-Buharî, Muhammed ibn İsmail, es-Sahih, el-Mektebet’ül-İslami, İst. 1979, 4/186; 

Miras, Kamil, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, DİB Yay, 

Ankara, 1971, 9/319-323. 
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gelmesi halinde de yeryüzünün her tarafından görülmesi gerektiği; ayrıca haberin tevatür 

derecesine ulaşmış olması lüzumudur. Durum böyle olmadığından ötürü onlar bu kanaate 

varmışlardır” demektedir. Razi, bu olayla ilgili olarak tarihçilerin neden eserlerinde buna 

yer vermedikleri ile ilgili olarak tarihçilerin ve müneccimlerin tutumları hakkında bilgi 

vermekte ve konuya şöyle açıklık getirmektedir. “Bu olay meydana gelince müneccimler, 

“Bu, ayın tutulması ve bir başka yerde ayın yarısı gibi; uzayda meydana gelen başka bir 

görüntüsünün ortaya çıkması gibi bir şeydir” diyerek bunu tarihlerinde olağanüstü bir 

olay olarak nakletmemişlerdir. Hâlbuki Kur’an en ileri ve bunu ispat eden en güçlü 

delildir. Bunun gerçekleştiğinde şüphe yoktur. Doğru bilginin kaynağı olan peygamber 

de bunun olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla bunun olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak 

gerekir. Ayın yarılıp, sonra yeniden bitişip eski haline gelmesinin imkânsız olduğunu 

söylemek, tenkitçilerin ve kınayıcıların sözüdür.”480  

 Bu konuda yapılan çalışmalarda araştırmacılar ve yorumcular ikiye ayrılmıştır. 

Olayı gerçek bir hadise olarak kabul edenlere göre bu durum Hz. Peygamberin hissi 

mucizelerinden birisidir. Mekke’de gerçekleşmiş bir olaydır. Konunun en önemli delili 

de Kamer suresinin bizzat kendisi ve sahabelerden gelen çeşitli rivayetlerdir. Bu olayı 

gerçekleşmiş bir mucize olarak kabul etmeyenler ise, Kamer suresinde anlatılan olayın 

kıyametten önce gerçekleşecek bir olay olduğunu söylemişlerdir. Onlar, Hz. Peygambere 

Kur’an dışında bir hissi mucize verilmediğini, konuyla ilgili rivayetlerin ve ravilerin 

sorunlu olduğunu, ayette kullanılan kelimenin gramer yapısını, olayın Mekkelilerin şiir 

                                                      
480 Razi, Mefatih, XXIX/26. 
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ve edebiyatlarında yer almamasını, dünyanın diğer bölgelerinde görülmemesini 

görüşlerine gerekçeler olarak ileri sürmüşlerdir.481 

           3.8.4. Ay Tutulması 

 Astronomik açıdan Ay tutulması, Dünyanın Ayla Güneş arasına girmesi 

sonucunda meydana gelmektedir. Ay Dünya ile Güneşin arasına girdiği zaman da Güneş 

tutulması meydana gelmektedir.482  

75/Kıyame 8. ayette “ay tutulduğu zaman…” ifadesi yer almaktadır. Bu cümle 

altıncı ayette ki “Kıyamet günü ne zamanmış? Diye soruyor.” cümlesinin cevabı olarak 

yer almıştır. Razi, bu ifade ile ilgili olarak şöyle demektedir: “Bu ifade ile bu dünyada 

iken tutulduğunda da müşahede ettiğimiz gibi, ayın ışığının gitmesi, ayın kararması kast 

edilmiş olabileceği gibi, bizzat onun yok edilmesi de murat edilmiş olabilir. Nitekim bu 

manada 28/Kasas 81. ayette “Onu ve onun evini batırdık, yerin dibine geçirdik…” 

buyrulmuştur.”483 

                                                      
481 Çelebi, İlyas, İnşikaku’l-Kamer, DİA, İst, 2000, 22/343-345; Çelik, Hüseyin, 

Kur’an’da Ay’ın Yarılması Mucizesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, c.6, sayı, 

4, s. 75; Azimli, Mehmet, Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller, Hikmet 

Yurdu Dergisi, Yıl 4, Sayı, 3, s. 97; Erkol, Ahmet, Hz. Peygamberin Mucizesi Meselesi 

ve Nübüvvetin İsbatında İnşikak-ı Kamer Hadisesi ile ilgili Bir Değerlendirme, Dicle 

Üniveristesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 1999, c. 1, s. 285-290. 

482 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s. 155; Becan, Jeff, Yeni Başlayanlar İçin Astronomi, s. 

69-72. 

483 Razi, Mefatih, XXX/194. 
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            3.8.5. Gece Ayetinin (Ay’ın) Silinmesi 

 17/İsra 12. ayette şöyle buyrulmaktadır: “…Rabbinizin nimetlerini arayasınız, 

ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak 

gündüzün nişanını getiririz...”  

 Bu ayette yer alan “gecenin nişanını sileriz…” ifadesinin anlamı ile ilgili olarak 

Razi, âlimlerin iki görüş ileri sürdüklerini belirterek şunları söylemektedir: 

 -Bununla, ayın ışığının artıp eksilmesi kast edilmiştir. Çünkü ay, işin başında hilal 

şeklinde gözükür. Sonra gittikçe ışığı artarak, tam bir dolunay olur. Sonra yine gittikçe 

ışığı azalır. İşte ayette bahsedilen silme budur… 

 -Ayın silinmesi, onun yüzeyindeki lekelerin silinmesidir. Rivayet olunduğuna 

göre güneş ve ay aydınlık ve ışık bakımından eşit durumda idiler. Derken Allah, Cebrail’i 

(as) gönderdi ve ona, kanadıyla ayın yüzünü silmesini emretti. O da ayın ışığını silip 

azalttı. Ben derim ki, ayetteki َمْحو kelimesini birinci manaya almak daha uygundur.”  

 Birinci görüşü tercih eden Razi, “denizlerdeki med-cezir olayından, kameri 

ayların ve dolayısıyla yılların takibi” olayından örnekler vererek tercihini 

gerekçelendirmeye çalışmıştır. 

 İkinci görüşü tercih etmenin de Müslümanların mebde ve mead ile ilgili 

görüşlerinin doğruluğu konusunda kesin ve büyük bir akli delil olacağını söyleyen Razi, 

konuyla ilgili felsefecilerin de görüşlerinden yararlanarak şunları ileri sürmüştür. “Ayın 

kütlesi, basit bir kütledir. Bu nedenle sıfatlarının birbirine benzemesi gerekir. Dolayısıyla 

bu silinme sebebiyle meydana gelen farklı haller bunun tabiat gereği olmadığına, aksine 

hür ve irade sahibi bir yaratıcının, onun bir kısım parçalarına güçlü, bir kısım parçalarına 
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da zayıf ışık vermiş olmasından ötürü olduğuna işaret eder. Bu da, âlemi idare edenin, 

zatı gereği mucip bir varlık değil, hür ve irade sahibi bir yaratıcı olduğuna işaret eder.484 

3.9. Ay ve Güneş 

            3.9.1. Ay ve Güneş’in Hareketleri 

36/Yasin 40. ayette “güneşin aya yetişemeyeceğinden ve gecenin de gündüzü 

geçemeyeceğinden, her birinin bir yörüngede yüzdüklerinden” bahsedilmektedir. Razi, 

“Bu ayet, bahsi geçen her şeyin, O’nun hikmetine uygun olarak yaratılmış olduğuna 

işarettir. Dolayısıyla, güneşin aya yetişecek şekilde hızlı hareket etmesi uygun değildir. 

Aksi halde, tek bir ay içinde bile, hem yaz, hem kış olur, meyveler ve ürünler 

olgunlaşamaz” diyerek ayetin hikmetini açıklamaya çalışmış ve ayetin manası ile ilgili 

olarak şu açıklamaya yer vermiştir: “Ay kavuşum günlerinde doğu ufkunda iken, güneş 

tam onun karşıtı olan batı ufkunda olur. Güneş batarken ay doğar, güneş doğarken de ay 

batar. Adeta güneşin bir tek hareketi olmuş olur. Hâlbuki görünüş itibariyle, güneş, 

geceleyin belli bir miktarda aydan geri kalır. Bu sebeple şayet ayın, sayesinde güneşi 

geçeceği ve güneşin de kendisine yetişemeyeceği bir biçimde tek bir hareketi olsaydı, 

aynı şekilde güneşin de sayesinde aydan sonraya kalacağı ve aya yetişemeyeceği tek bir 

hareketi olsaydı o zaman hem ay hem de güneş, uzun bir süre aynı yerde 

kalakalırlardı…485  

Ayette geçen “Her biri bir yörüngede yüzüp gider” ifadesiyle ilgili olarak da 

Razi, “Bu harekete nispetle, her biri için birinin diğerini geçemeyeceği bir biçimde, bir 

                                                      
484 Razi, Mefatih, XX/132. 

485 Razi, Mefatih, XXVI/64. 
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gün ve bir gün zarfında, bir doğuş ve batış bulunur. Ve her hareket kendisine ait bir 

yörünge içinde meydana gelir” yorumunu yapmıştır.486  

            3.9.2. Ay ve Güneş’in Vakti Hesaplama Aracı Olması ve Hesapla İşlemeleri 

6/En’am 96. ayette, Allah’ın geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap 

ölçüsü yaptığından bahsedilmektedir. Razi bu ayetin manasının, “Allah güneşin ve ayın 

hareketini belli bir hesaba göre takdir etmiştir” şeklinde olduğunu, nitekim bu hususun 

10/Yunus 5 ve 55/Rahman 5 ayetlerinde açıklandığını ifade ederek, bu konuda sözün 

özünü şöyle dile getirmiştir: “Allah güneşin hareketini gerek hız, gerek yavaşlık 

bakımından, devrini bir yılda tamamlayacak şekilde, belirlemiştir. Yine, ayın hareketini 

de devrini bir ayda tamamlayacak şekilde belirlemiştir. İşte bu miktar ve takdir etmeler 

sebebiyle dört mevsimde de, âlemin faydaları, işleri bir düzen içine girer. Bu ölçüler ve 

belirlemeler nedeniyle meyvelerin olgunlaşması ve kazançlar elde etmek gibi insanların 

ihtiyaç duyduğu şeyler de hâsıl olur. Biz bu miktarları, olduğundan daha hızlı veya yavaş 

takdir edersek, o zaman âlemin sistemi bozulur, faydalar yok olur. İşte bu ayetten 

anlaşılması gereken de budur.”487 

 55/Rahman 5. ayette Güneş ve ayın bir hesaba bağlı olarak hareket ettiklerinden 

söz edilmektedir. Ay ve güneşin, semavi nimetler türünün en seçkin iki örneği olduğunu 

ifade eden Razi, bunların hareketlerindeki en mükemmel faydanın “değişmeyen bir hesap 

sayesinde” gerçekleştiğini açıklamıştır. Nedenini de şöyle ifade etmektedir: “Çünkü 

güneş bir yerde sabit olsaydı bundan hiç kimse yararlanamazdı. Eğer onun hareketi 

insanlar tarafından bilinmemiş olsaydı ziraat işlerinde ve vakitlerin belirlenmesinde 

ondan faydalanılamazdı. Çünkü hemen her şey mevsimlere göre planlanmıştır.”  

                                                      
486 Razi, Mefatih, XX/65. 

487 Razi, Mefatih, XIII/81. 



 

195 

 

“Bu ayette nübüvveti inkâr edenlere bir cevap vardır” diyen Razi, “onların 

hareketlerinin tabiat tarafından değil, hür ve irade sahibi bir yaratıcı tarafından olduğuna 

işaret olsun diye Allah’ın “Güneş de ay da hesapladır” buyurduğunu” ifade 

etmektedir.488 Ayette geçen بُِحْسبَان “hesapla…” ifadesi üzerinde duran Razi, bu ifadede 

müşriklerin “Kur’an, aramızdan (kala kala) ona mı indirildi? ...”489 şeklindeki 

iddialarına verilen bir cevaba işaret olduğunu belirtilerek, Allah’ın güneş ve ayın 

hareketleri için belli bir güzergâh, belli bir yön ve belli bir miktar seçmiş olduğu gibi, 

lütfuyla da, ilgili melek için belli bir zaman ve belli bir güzergâh seçebileceğine dikkat 

çekmiştir.490  

Razi, daha sonra بحسبان kelimesindeki ب harfinin kelimeye hangi anlamları kattığı 

ile ilgili lügavi bazı açıklamalarda bulunmaktadır. İlk olarak onun “musahebe yani 

beraber olmak için olduğunu” ifade etmiştir. Buna bağlı olarak da ayete şu anlamı 

vermektedir. “Ay ile güneş de Allah’tan olan bir hesap sayesinde akıp giderler.” İkinci 

olarak bu harf-i cerrin istiane için olduğunu söylemekte, hüsban kelimesine de yörünge 

anlamı vermektedir. Bu durumda da ayetin anlamını şöyle ifade etmektedir: “Güneş ile 

ay, yörüngeleri sayesinde dönmüş, hareket etmiş olurlar.” Bu konudaki meşhur bir soruya 

yer veren Razi, “Bunlardan her biri ayrı bir hesapla mı hareket ediyorlar, yoksa ikisi tek 

bir hesapla mı hareket ediyor? diyerek bu konudaki görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Bize göre ikisi de mümkündür. Çünkü biz, ikisini de nazar-ı dikkate aldığımızda, her 

birinin başlı başına bir hesabı olmuş olur ve bu tıpkı Allah’ın “Her biri bir felekte…”491 

ayeti gibi olur. Diğer taraftan “hepsi aynı felek üzerindedir…” manasında olmadığını da 

                                                      
488 Razi, Mefatih, XXIX/77. 

489 38/Sad 8. 

490 Razi, Mefatih, XXIX/78. 

491 36/Yasin 40. 
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söyleriz. Bu da tıpkı “O’nun nezdinde her şey bir ölçü iledir”492 ayeti gibi olur. Ama biz 

Allah’ın fiili olması açısından düşündüğümüzde, “Hepsinin tek bir hesabı vardır. Allah, 

hepsinin hesabını tek bir hesap ile hesap etmiştir”493 deriz. 

            3.9.3. Ay ve Güneş’in Bir Araya Gelmesi 

75/Kıyame 9. ayette: “Güneşle ay bir araya getirildiği zaman…” ifadesi yer 

almaktadır. Razi, âlimlerin bu bir araya getirilme işinin nasıllığı konusundaki 

açıklamalarına yer vererek Allah’ın “Güneşin de aya yetişmesi uygun düşmez…”494 

buyurduğunu ancak kıyamet vakti geldiğinde, bunlardan her birinin diğerine yetişeceğini 

ve bir araya gelmiş olacaklarını söylemiştir. 

Razi, farklı bir görüş olarak da “bunlar ışıklarının gitmesi konusunda aynı olup 

bir araya gelmişlerdir, demek olduğunu bunun da tıpkı “Şafii şununla şunun arasını, şu 

hükümle cem etti…” denilmesi gibi anlaşılacağını dile getirmiştir.  

Üçüncü bir görüş olarak bunların dürülmüş ve siyahlaşmış olarak bir araya 

geleceklerinden, onların adeta cehenneme atılmış azgın iki boğa gibi olacaklarından, bir 

araya getirilip, denize atılacakları görüşünün ileri sürüldüğünden söz eden Razi, o zaman 

orasının yani cehennemin Allah’ın en büyük ateşi haline geleceğine dikkat çekmiştir. 

Razi, yapılan bu açıklamaların, ayetteki ifadelerin kıyamet alametlerinden 

sayılması durumunda geçerli olacağını belirtmiş ve şayet bu ayetler, ölümün 

alametlerinden sayılacaksa bu durumda “Güneşle ay bir araya getirildiği zaman…”495 

                                                      
492 13/Ra’d 8. 

493 Razi, Mefatih, XXIX/78. 

494 36/Yasin 40. 

495 75/Kıyame 9. 
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ifadesi, ruhun ahirete göçmesini ifade eden kinaye yollu bir anlatım olur şeklindeki bir 

benzetmeye yer vermiştir. Bu benzetmede insan ruhunun tıpkı bir ay gibi olduğunu 

dolayısıyla ay nasıl ki ışığını güneşten alıyorsa, insanın ruhunun da marifetullah nurunu 

ahiret âleminden aldığını söyleyen Razi, bu ikisi arasında tercih yapma konusunda bu 

ayetlerin ifadeleri ile kıyametin halleri daha çok uyum içinde gözükmeleri nedeniyle 

ayetleri kıyametin alametleri manasına almanın daha doğru olacağı kanaatinde olduğunu” 

belirtmiştir.496 

3.10. Yıldızlar 

            3.10.1. Yıldız 

 Kur’an’da isim olarak yıldız kelimesi َكْوَكب ve نَْجم kelimeleriyle ifade edilmiştir. 

Yıldız kümeleri anlamında da بُُروج kelimesi kullanılmıştır. Bunlardan Necm kelimesi 4 

kez, çoğulu olan Nücum kelimesi 9 kez, Kevkeb 2 kez, çoğulu olan Kevakib 2 kez, Burüc 

kelimesi de 4 kez Kur’an’da tekrarlanmıştır. 

Razi, 53/Necm 1. ayetin yorumunda necm kelimesinin anlamları konusunda 

“Necm, gökyüzünde sabit olan ve yol göstermeye yarayan yıldızdır; gövdesi olmayan 

bitkilerdir; Kur’an’ın yıldızlarıdır” gibi bilgileri aktardıktan sonra kendi tercihini 

semadaki yıldızlar şeklinde açıklamıştır. Bu kelimeyi duyanın ilk aklına gelen şeyin 

gökteki yıldızlar olduğunu ifade eden Razi, tercih edilecek ikinci görüşün de Kur’an 

yıldızları görüşünün olduğunu belirtmiştir.497  

                                                      
496 Razi, Mefatih, XXX/194. 

497 Razi, Mefatih, XXVIII/241. 
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            3.10.2. Yıldızların Çeşitleri 

 Razi, yıldızların çeşitleri konusunda şunları söylemektedir: “Yıldızlar üç kısımdır: 

Güney yıldızları gibi batıp doğmayanlar, kuzey yıldızları gibi doğup batmayanlar ve 

bazen batıp bazen doğan yıldızlar. Ayrıca sabit yıldızlar, gezegenler, doğu yıldızları, batı 

yıldızları gibi kısımları da vardır.”498 Razi, bu yıldızların durumları ve özellikleri 

konusunda da şunları anlatmaktadır: “Sabit yıldızların bir kısmı, yerin orta kısmına 

karşılık gelmekte, bir kısmı ise kutuplardadır. Yine sabit olanlar parlak ve ışıklıdır. 

Gezegenler ise parlak değildir. Bunların bazıları alabildiğine ışıklı olan büyük 

yıldızlardır. Bazıları ise ışığı az ve hafif olan küçük yıldızlardır.”499 

            3.10.3. Yıldızların Hareketleri 

21/Enbiya 33. ayetin yorumunda yıldızların hareketlerine değinen Razi, bu 

konuda üç türlü açıklama olduğunu söylemiştir:  

“Ya felek yani yörünge sakin olur, yıldız, tıpkı durgun sudaki balığın hareketi gibi 

hareket eder. Veya hem felek hem de yıldız hareket halindedir. Bunların hareketi ya 

birbirlerine terstir, ya da aynı yönde olup, hareketleri, hız ve yavaşlık açısından 

birbirlerine eşittir ya da farklıdır. Yahut felek hareketli, yıldız ise durgun ve 

hareketsizdir.”  

Razi bu görüşleri değerlendirirken birinci ve ikinci görüşün, feleklerin 

delinmesinin imkânsızlığı sebebiyle doğru olmadıklarından bahsettikten sonra üçüncü 

görüşün doğru kabul edilebileceğini söylemektedir. Bunun da “yıldızın feleğe gömülmesi 

ve onun içinde hareketsiz olması, feleğin ise, hareket etmesi ve onun bu hareketi sebebiyle 

yıldızın hareket etmesi” görüşü olduğunu ifade etmiştir. Razi, bu durumu “Çünkü 

                                                      
498 Razi, Mefatih, II/100. 

499 Razi, Mefatih, XXXI/116. 
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Kur’an’ın işaret ettiği husus, feleklerin durgunluğu, yıldızların o feleklerde, tıpkı balığın 

suda yüzmesi gibi yüzüyor olduklarıdır”500 şeklindeki açıklamasıyla gerekçelendirmiştir. 

            3.10.4. Yıldızların Yörüngeleri 

 36/Yasin 40. ve 21/Enbiya 33. ayette   َيْسبَُحونَ  َوُكلٌّ فِي فَلَك  – “Hepsi de (ayrı ayrı) 

birer felekte (yörüngede) yüzerler” buyrulmaktadır. Razi, “bu ayet her yıldızın bir 

yörüngesi bulunduğuna delalet etmektedir” dedikten sonra kendi görüşünü şöyle 

delillendirmektedir: “…yedi gezegenin her biri için bir yörünge vardır. Ancak diğer 

yıldızlara gelince, bunların hepsinin tek bir yörüngesi olduğu öne sürülmüştür. 

Hareketleri, farklı farklı olduğu için de her yıldızın bir yörüngesi vardır denebilir. Çünkü 

onların bir kısmı bir devirde hareket ederken, bir kısmı başka bir devirde hareket 

etmektedir. Hatta bazen onların bir kısmı diğerlerine uğrar, ama onları kapamaz. Bazı 

vakitlerde de onları tutar. O halde bu demektir ki, her yıldızın bir yörüngesi vardır.” Razi, 

astronomların “her yörünge, küre olan bir şeydir, bir maddedir” demelerine itiraz etmekte 

ve bunun gereksiz bir şey olduğunu söyledikten sonra felek bazında bunun tartışmasını 

yapmaktadır. “Doğru olan, her yıldızın küre yahut düz bir alan veya o yıldızın hareketiyle 

meydana getirdiği daire biçiminde olan bir yörüngenin bulunduğunu söylemektir. Allah 

yıldızı, tıpkı içi boş bir kürenin kütlesinin içerisine toplanmış olan bir büyük çivinin 

varlığı gibi, varlığı içinde bulunan bir kürede yaratmaya ve o küreyi döndürmeye, böylece 

de kürenin dönmesiyle yıldızı döndürmeye güç yetirebilir. Astronomi âlimlerine göre de 

gezegen yıldızların hareketleri bu şekildedir. Bunun gibi Allah, kendisiyle birbirinin 

hizasında bulunan dört yüzeyi sarıp kuşattığı bir halka yaratmaya kadirdir. Çünkü bunlar 

bir değirmen taşının ortasını yuvarlak bir şekilde oyup, o değirmen taşının ortasından el 

değirmenleri çıkarıp, o taşı, kendisiyle bir takım yüzeylerin ve dairelerin kuşatıldığı bir 

halka halinde bıraktığımızda birbirinin karşısında dört daire olur. İşte yıldızlar da böyle 
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bir yörüngenin içindedirler. Derken o yörünge halkası döner ve yıldızı da döndürür. Bu 

şekilde bir hareket tarzı düşünülse de, sözüne itibar edilen hiç kimse bu fikri 

benimsememiştir. Çünkü Allah yıldızları, semayı delecek ve böylece de var olduğu 

düşünülebilecek bir daire meydana getirebilecek bir biçimde yaratmaya kadirdir. Bu tıpkı 

senin, suda dairesel bir hareketle bir taraftan suyun yüzeyine inen, diğer taraftan da bir 

yere doğru yükselen bir balık farz etmene benzer. Allah’ın bu ifadesinden anlaşılan husus 

da budur. İşte yıldızların hareketi de bu şekildedir. Ama astronomlar bunu kabul 

etmeyerek şöyle demişlerdir: “Bu biçimde bir hareket olmaz. Çünkü yıldızın bir kütlesi 

vardır. Dolayısıyla semayı delip hareket ettiği zaman, onun döndüğü yer, tıpkı içinde 

balığın hareket ettiği bir su gibi yarılır, tekrar kapanır. Veya ne yarılma ne de kapanma 

olur. Aksine orada, içinde yıldızın deveran edip döndüğü bir boşluk vardır. Ancak 

boşluğun bulunması imkânsızdır. O halde gök yarılıp kapanmayı kabul etmez. İşte 

astronomların itimat ettikleri görüş budur. Hâlbuki biz bunun her ikisinin de mümkün 

olabileceğini söylüyoruz.”501  

            3.10.5. Mevâkıu’n-Nücum (Yıldızların Yerleri) 

 56/Vakıa 75. ayette şöyle buyrulmaktadır: “  ِفَََل أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوم Bakın! Yıldızların 

yerlerine yemin ederim.” Razi, bu konuda şu izahların yapılabileceğini ifade etmektedir:  

“Bu, doğu-batı ya da sadece batı demektir. Çünkü yıldızlar batıya düşer. Bu, 

onların gökteki burçlarındaki yerleri ve menzilleridir. Bu, yıldızların şeytanları takip etme 

esnasında ve sıkıştırma sırasında düştükleri yerler manasınadır. Bu, kıyamet günü 

yıldızlar saçıldığında düştükleri yerler manasınadır.” 

                                                      
501 Razi, Mefatih, XXVI/67.  
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Razi, bu açıklamalardan sonra işari bir yoruma geçerek şöyle demiştir: “Kur’an 

yıldızlarının düştüğü yer ise kulların, meleklerin, peygamberlerin, sâlih mü’minlerin 

kalpleridir. Yahut da ayetlerin hakkında varit oldukları hükümler ve manalardır.”502 

Günümüz yorumcularından Süleyman Ateş, Mevakı’u-Nücum deyimine 

yıldızların bulunduğu yerler, yörüngeler anlamını vermiştir. Evrende bulunan yıldızlara 

ve bunların aralarındaki mesafelerin büyüklüğüne dikkat çektikten sonra bu deyimi adeta 

kâinatın yörüngesi olarak değerlendirmiş ve başının sonunun ancak Allah tarafından 

bilinebileceğine işaret etmiştir.503   

Diğer yandan, mevakıu’n-nücum tamlamasının sözlükte “yıldızların düştüğü 

yerler” anlamına gelmesi, günümüzde bazı Kur'an araştırmacılarını, astrofizik 

uzmanlarının “kara delik” diye tabir ettikleri büyük kütleli yıldızların ömürlerini 

tüketmeleri sonucu meydana gelen “farazi gök cisimleri”ne veya “yıldız kökenli olmayıp 

yıldızlar arası uzaydaki gaz kütlesinin sıkıştırılmasının yol açtığı oluşumlar”a işaret 

edildiği yorumunu yapmaya yöneltmiştir.504 

            3.10.6. Yıldızların Dağılması 

 81/Tekvir 2. Ayette yer alan, “  َْوإِذَا النُُّجوُم اْنَكدََرت Yıldızlar dökülüp söndüğünde;” 

ifadesindeki İnkidar’ın asıl manasının “dökülme” olduğunu söyleyen Razi, bu konuda 

Kelbi ve Ata’nın (ö. 126/744) görüşlerine yer vermekle yetinmiştir: “Kelbi, “O gün gök, 

yıldızları yağmur gibi yağdırır ve gökte hiçbir yıldız kalmaksızın, bütün yıldızlar 

                                                      
502 Razi, Mefatih, XXIX/163. 

503 Ateş, Süleyman, İslam’a İtirazlar Kur’an’ı Kerim’den Cevaplar, Emel Matbaası, 

Ankara, 1971, s. 226. 

504 Karaman, Hayreddin  ve diğerleri, Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri, DİB Yay. Ankara, 

2017, V/229. 



 

202 

 

yeryüzüne düşer” demiştir. Ata ise, “Bunun sebebi şudur: Yıldızlar, gökten yere uzatılmış 

nurdan zincirlere bağlı kandiller içindedirler. Bu zincirler, meleklerin elindedir. Yerde ve 

gökte olan herkes ölünce, bu zincirler meleklerin elinden düşer” şeklinde bir mana 

vermiştir.505 

            3.10.7. Yıldızlara Kasem: Hunnes ve Kunnes 

 81/Tekvir 15-16. ayetlerde - اْلَجَواِر اْلُكنَِّس    !Hayır! Hayır“ َفََل أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس  - 

Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!” şeklinde bir ifade yer 

almaktadır: Ayette geçen “hunnes” ve “kunnes” kelimeleri ile ilgili olarak Razi, bu 

konuda iki görüşün bulunduğunu ifade ederek şöyle demektedir: “Meşhur olan birinci 

görüşe göre, bunlar “yıldızlardır.” الُخنَّس kelimesi لَخانِسا  kelimesinin çoğulu olup, 

yumulmak, gizlenmek anlamına gelir. Kunnes kelimesi ise الَكانِس ve الَكانَِسة kelimelerinin 

çoğulu olup, Arapça ‘da “bir şeyin yuvasına girdiğini” ifade etmek için kullanılır.”  

 İkinci görüş İbn Mes’ud ve en-Nehai’ye (ö. 96/714) ait olan görüştür. Buna göre, 

“el-Hunnes el-Cevari el-Kunnes, vahşi sığırlardır.” Said İbn Cübeyr ise “bunların aslanlar 

olduklarını” söylemiştir.”506  

 Razi, bu iki görüş arasında tercih yaparak, geçerli olanın birinci görüş olduğunu 

belirtmiş ve bu konuda çeşitli deliller getirmiştir.  

                                                      
505 Razi, Mefatih, XXXI/62. 

506 Razi, Mefatih, XXXI/66. 
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3.11. Gece, Gündüz ve Gün 

            3.11.1. Günden Maksat 

 44/Duhan 16. ayette “Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının 

cezasını hakkıyla vereceğiz.” buyrulmaktadır. Razi, ayette geçen “gün” kelimesinden 

neyin murad edildiğine dair şu iki görüşü nakletmektedir:  

İbn Mes’ud, Mücahid, Mukatil ve Ebu’l-Aliye’nin (ö. 90/709) görüşleri olan 

birinci görüşe göre bundan maksat “Bedir günü”dür. Allah, Mekke kâfirlerinden kıtlığı 

kaldırınca, onlar yeniden yalanlamaya başlamışlardır. İşte bu sebeple Allah onlardan, 

Bedir gününün intikamını almıştır. 

İkinci görüşe göre bundan maksat kıyamet günüdür. İkrime (ö. 105/723), İbn 

Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “İbn Mes’ud, “en büyük yakalama gününün” 

Bedir günü olduğunu ileri sürdü. Ben ise bu günün kıyamet günü olduğunu söyledim.” 

Razi, burada ikinci görüşü tercih ettiğini, çünkü Bedir günü böylesi büyük bir vasıfla 

nitelenecek bir dereceye ulaşmamıştır. Tam ve kusursuz bir intikam, Allah’ın “Bugün 

herkes ne kazandıysa onunla karşılanacak…”507 ayetinden dolayı, kıyamet gününde 

olacaktır. Ayrıca yakalama işi gerçek manada büyük olarak nitelendiğine göre, bunun 

yakalama çeşitlerinin en çetini olması gerekir. Bunun da ancak kıyamette olacağını ifade 

etmektedir.”508  

            3.11.2. Günlerin İzafiliği 

22/Hac 47. ayette rabbin katındaki bir günün bizim saymakta olduğumuzun bin 

yılı gibi olduğu anlatılmaktadır. Razi, bu ayetin yorumunda şu açıklamalara yer vermiştir. 

                                                      
507 40/Mü’min 17. 

508 Razi, Mefatih, XXVII/209. 
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Birincisinde: “Allah bu ayette aklı olanların ahiret azabını hemen istemelerinin doğru 

olmadığını belirttiğini ifade etmektedir. Çünkü “Onların başlarına gelen azaptan ve o 

azabın şiddetinden ötürü, Rabbin katındaki yani ahiretteki bir gün, çok ve şiddetli elemler 

içinde kalmaları ve azap olunmaları sebebiyle, onlara bin yıl gibi gelir.”  

Bu konuda yapılan ikinci açıklama da şu şekildedir: “Bununla ahiretteki hesap 

günlerinin uzun olacağı anlatılmak istenmiştir. Bu da, esas itibariyle bir önceki 

açıklamaya yakındır. Çünkü kısa bir gün, sıkıntılar içinde geçtiğinde insana çok uzun 

gelir. Ya uzun günler sıkıntı içinde geçince, nasıl böyle olmaz? 

Üçüncü açıklama da ise, konuya yaratıcının kudreti açısından yaklaşılmakta ve 

şöyle denmektedir: “Allah katında bir gün ile bin yıl aynıdır. Çünkü O, hiçbir şeyin acze 

düşüremeyeceği bir kudrete sahiptir. Dolayısıyla onlar bir gün mühlet verilmesini akıldan 

uzak görmediklerine göre, bin yıl mühlet verilmesini de uzak görmezler.”509  

            3.11.3. On Gün-On Gece ve Bin Yıllık Gün Meselesi 

On gün: 20/Taha 103. ayette “Onlar aralarında, “Dünyada on (gün)den fazla 

kalmadınız” diye gizli gizli fısıldaşırlar.” buyrulmaktadır: Razi, ayette yer alan “on” 

ifadesi ile ilgili olarak âlimlerin çoğunun bunun “on gün” takdirinde olduğunu 

                                                      
509 Razi, Mefatih, XXIII/41. (Konu hakkındaki güncel yorumlarla ilgili geniş bilgi almak 

için bkz: Kalın, Faiz, Felsefe ve Bilim Işığında Kur’an’da Zaman, Rağbet Yay, İst, 2005; 

Döner, Ertuğrul, Kur’an’ı Kerim’de Zaman Kavramı, Adana 2015 Uluslararası İslam ve 

Tıp Kongresi Bildirileri, Adana 2016, s. 605-612; Çil, Ayşe Ünal, Kur’an’da Zaman 

Kavramı, Kelam Araştırmaları Dergisi, 9/1; İst, 2011, s. 335-363; Deliser, Bilal, 

Kur’an’da Zaman ile İlgili Kavramlar, Toplum Bilimleri Dergisi, 8/15, Elazığ, Ocak 

2014, s. 303-320.) 
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söylediklerini, Mukatil’in ise bu kelimenin “on saat” takdirinde olduğunu söylediğini 

ifade etmiştir."510  

On gece: 89/Fecr 2. ayette “On geceye…” ifadesi yer almaktadır. Razi, bu ayetin 

yorumunda Allah’ın bu surede kendisine yemin ettiği şeyler içerisinde sadece bu ifadeyi 

nekre olarak zikrettiğini, çünkü bu on gecenin başkalarında bulunmayan özel faziletlerin 

bulunduğu geceler olduğunu ifade etmiştir. Bunların hangi geceler olduğu konusunda ise 

bunların, Zilhicce’nin ilk on gecesi, Muharrem ayından on gece ve Ramazan ayının son 

on gecesi olduğu yolunda farklı bilgilere yer vermiştir.511 

Bin yıllık gün: 32/Secde 5. ayette bütün işlerin bizim hesabımıza göre bin yıl tutan 

bir günde Allah’ın katına çıktığından söz edilmektedir. Razi, ayette geçen “sizin 

hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde” ifadesi ile ilgili olarak öncelikle “emr” kelimesini 

açıklamış, daha sonra da bunun iniş ve çıkışından bahsederek şöyle demiştir: “O’nun emri 

kullarına gökten iner; bu emre uygun olarak kullarının amelleri de O’na yükselir. Çünkü 

amel, emrin neticesidir. Emrin inişi, amelin çıkışı, sizin yaptığınız hesaba göre, bin yıllık 

mesafede olur. Bu da bir gün içinde olur. Çünkü gökle yer arası, beş yüz yıllık bir 

mesafedir. O halde bu demektir ki emir, beş yüz yıllık bir mesafede iner; amel de beş yüz 

yıllık bir mesafede çıkar. Bunların toplamı, bin yıllık bir miktardır. 

Razi, bu ifadenin o emrin geçerlilik süresinin uzunluğuna dair bir işaret olduğunu 

ifade ederek, Allah’ın işleri, bir günü bin yıl olan bir zamanda yürüttüğünü ve bunun “ya 

ondan olan bir ay, bir yıl, bir asır nasıl olur?” manasına alınması gerektiğini, buna göre 

                                                      
510 Razi, Mefatih, XXII/100. 

511 Razi, Mefatih, XXXI/148. 
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de bunun miktarının elli bin sene512 olması arasında bir fark olmadığını, çünkü bu 

durumun emrin geçerliliğinin devamına bir işaret olarak algılanmasını vurgulamıştır.513 

Elli bin yıllık gün: 70/Mearic 4. ayette melekler ve ruhun, süresi elli bin yıl olan 

bir günde Allah’a, yükselip çıktıklarından söz edilmektedir. Razi, bu ayetin yorumunda 

dört farklı görüşten bahsetmiştir: 

-Birinci görüş, Hasan el-Basri’nin görüşüdür. O, ayetin manasının “bu çıkış ve 

yükseliş, uzunluğu elli bin sene olan bir ahiret gününde olacaktır. O gün de kıyamet 

günüdür. Allah, bu günün sadece bu uzunlukta olduğunu kast etmemiştir. Çünkü eğer 

böyle olsaydı, o gün için bir son belirlenmiş olurdu. Böyle olunca da cennet ve cehennem 

fani olurdu. Aksine bununla, mahlûkatın aralarında hüküm infaz edilinceye kadar hesap 

için duruşlarının, dünya yıllarından elli bin yıl olacağı manası kast edilmiştir.” şeklinde 

olduğunu söylemiştir. 

-İkinci görüş, Vehb b. Münebbih (ö. 114/732) ve bir grup müfessirin görüşüdür. 

Bu görüşe göre de bu süre ahirette olacaktır. Fakat bilfiil gerçek olarak değil de, farazi 

olacaktır. Buna göre mana, “Eğer bu hüküm ve karar verme işiyle, insanların en zekisi ve 

en akıllısı uğraşsaydı, bu işle elli bin yıl uğraşırdı. Fakat Allah, bu hüküm ve karar verme 

işini, dünya günlerinden bir günün yarısı kadar bir zamanda tamamlar. Yine aynen bunun 

gibi, melekler bir takım yerlere çıkar, yükselirler. Eğer bir dünyalı olarak çıkmak istese, 

bu çıkışı elli bin yıl sürerdi. Fakat melekler bu mesafeyi kısa bir zamanda alırlar.” 

-Üçüncü görüş Ebu Müslim’e (ö. 62/681-82) aittir. Buna göre bahsedilen gün, 

dünya günüdür. Bu Allah’ın yarattığı ilk şeyden başlayıp, yok olmanın, en sonuna kadar 

olan süredir. Böylece Allah, meleklerin iniş çıkışlarının mutlaka dünya gününde 

                                                      
512 70/Mearic 4. 

513 Razi, Mefatih, XXV/150. 
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olduğunu, bu günün müddetinin ise elli bin yıl olarak takdir edildiğini beyan etmiş olur. 

Bu görüşe göre kıyametin ne zaman kopacağı belirlenmiş olmaz. Çünkü biz, bu 

müddetten ne kadarının geçmiş, ne kadarının kalmış olduğunu bilemeyiz.” 

-Dördüncü görüş: “Bu görüşe göre ayetin takdiri manası, “miktarı elli bin yıl olan 

bir günde Allah tarafından gelecek o azabı birisi sordu” şeklindedir. Şimdi bununla o 

günün müddetinin takdir edilmesi de kast edilmiş olabilir. Bu izaha göre ayetten kast 

edilen, o azabın bu kadar bir süre ile sınırlandırılmış olması değil, aksine azabın süresinin 

çok uzun olduğuna dikkat çekmedir.” 

Vehb b. Münebbih ise aynı soruya şu cevabı vermiştir: “Âlemin en aşağısı ile 

Arşın en üstü arası elli bin yıldır. En alttaki göğün en üstü ile dünya arası da bin yıllık 

mesafedir. Çünkü her göğün eni beş yüz yıllık yoldur. Göğün en alt noktası ile yerin en 

alt noktasının arası da bir diğer beş yüz yıllık mesafedir. O halde Allah, 32/Secde 5. 

ayetteki bin yıllık gün ile dünya gününü kast etmiştir. Bu da eğer onlar buradan en yakın 

göğe çıkacak olsalardı bin yıl; oradan da Arşın en uç noktasına çıkacak olsalardı, bu da 

elli bin yıl sürerdi.” 

Razi, İbn Abbas’ın bu konudaki soruya verdiği cevaba yer vererek sanki 

kendisinin de böyle düşündüğünü ima etmiştir: “Bunlar Allah’ın bahsettiği günlerdir. 

Bunların nasıl olduğunu en iyi bilen O’dur. Tam bilmediğim bir konuda konuşmayı hoş 

görmem.”514    

            3.11.4. Gece ve Gündüzün Deveranı 

 2/Bakara 164. ayette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün 

değişmesinde akıl sahipleri için nice nimetler olduğundan bahsedilmektedir. Razi, bu 

                                                      
514 Razi, Mefatih, XXX/109-110. 
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ayetin yorumunda Yaratıcının varlığına dair delillerden bahsederken gece ve gündüzün 

artarda gelmelerini bu konuda delil kabul ederek şu açıklamaları yapmıştır:  

 “Âlimler ayette geçen ْختَِلف  :kelimesi hakkında iki açıklamada bulunmuşlardır ااَْلِ

Bu kelime, birincisi gidip arkasından ikincisi geldiği zaman söylenilen  َيَْخلُفُ  – َخلَف 

kelimesinden iftial vezni üzere bir kelimedir. Buna göre gece ile gündüzün artarda 

gelmesi, gidip gelme konusunda birbirlerini izlemeleridir. Allah’ın 25/Furkan 62. ayette 

yer alan “Gece ile gündüzü artarda getiren O’dur.” ifadesi de işte bu mana ile tefsir 

edilmiştir. Allah bununla, gece ve gündüzün uzayıp kısalmasını, aydınlık ve karanlık 

olması, fazlalık ve noksanlaşma konusundaki farklılıkları murad etmiştir.”  

Razi, farklı bir yorum olarak Kisai’nin (ö. 189/805) görüşünü şöyle ifade etmiştir: 

“Bence bunda bir üçüncü yön daha vardır ki o da şudur: Gece ve gündüz zaman 

bakımından uzayıp kısaldığı gibi, yerleri bakımından da farklıdırlar. Çünkü yeryüzünün 

küre şeklinde olduğunu söyleyen kimselere göre, senin belirleyeceğin her hangi bir saatte, 

yeryüzünün bir yeri sabah, başka bir yeri öğle, bir başka yeri ikindi, diğer bir yeri akşam, 

beşinci bir yeri de yatsı vb. dir. Bu boylamı farklı olan beldelere göre böyledir. Fakat 

enlemleri farklı olan beldelere gelince, kuzey enlemleri daha fazla olan her beldenin yazın 

gündüzleri daha uzun, geceleri ise daha kısadır. Kışın gündüz ve geceleri ise bunun 

tersinedir. Şehirlerin boylam ve enlemlerinin farklı olmasına göre, gece ve gündüzlerin 

faklı oluşu, çok değişik ve enteresan bir iştir.” 

Razi, daha sonra gece ve gündüzün durumlarının değişmesinin pekçok bakımdan 

bir yaratıcının varlığına işaret ettiğini belirterek konuyla ilgili sekiz maddelik bir 

açıklamaya yer vermiştir.515 

                                                      
515 Razi, Mefatih, IV/175-176. 
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57/Hadid 6. ayetin516 yorumunda da aynı konuya değinen Razi, “Bunlar, Allah’ın 

kudretine dair deliller ile nimetini ortaya koymayı anlatan ifadeler olup, bunların tekrar 

tekrar sunulması, kişiyi önce düşünmeye, sonra da Allah’a şükürle meşgul olmaya teşvik 

etmektir” diyerek bu ayetlerin tekrarındaki hikmeti açıklamıştır.517 

            3.11.5. Gece ve Gündüzün Uzayıp Kısalması 

 3/Al-i İmran 27. ayette gecenin gündüzün içine, gündüzün de gecenin içine 

sokulduğundan söz edilmektedir. “Razi, bu ayetin manasıyla ilgili iki açıklamaya yer 

vermiştir: Birincisinde “Allah geceyi kısaltır, ondan kalan kısmı da gündüze ilave eder. 

Bazen de bunun tersi olur. Allah, âlemin düzenini buna bağladığı için bunu böyle 

yapmıştır” diyen Razi, ikincisinde de “Bundan maksat şudur: Allah, gündüzün peşinden 

geceyi getirir ve dünyaya gündüzün ışığı hâkim iken, ona karanlığı giydirir. Sonra 

gecenin peşinden de gündüzü getirir ve dünyaya gündüzün aydınlığını giydirir. Böylece 

gece ile gündüzün birbirine girdirilmesinden maksadın her birinin diğerinin hemen 

peşinden yaratılması olduğu anlaşılmış olur.”  

Razi, bunlardan birinci mananın ayetin lafzına daha uygun olduğunu söylemekte 

ve şöyle gerekçelendirmektedir. “Çünkü gündüz uzun olup da ondan her kısaltılan kısım 

geceye katıldığında, ondan kısaltılan kısımlar geceye eklenmiş olur.”518 

35/Fatır 13. ayetin519 yorumunda Razi, müşriklerin “Yazın gece kısalır, kışın ise 

onun aksine gündüz kısalır” şeklindeki sözlerine cevap olarak bu ayetin indirildiğini ifade 

                                                      
516 “Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir.” 

517 Razi, Mefatih, XXIX/188. 

518 Razi, Mefatih, VIII/9. 

519 “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına 

almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler.”  
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ettikten sonra “İşte buna işaret etmek üzere Allah, “Güneşi ve ayı buyruğu altında tutar” 

buyurmuştur ki bu, “…uzayıp kısalmanın sebebi sizin dediğiniz gibi ise de güneşin ve 

ayın hareketi, Allah’ın iradesi ve kudreti sayesindedir. O halde ihtilafı yapan da O’dur” 

manasınadır” diyerek konuyu tevhit bağlamında değerlendirmiştir.520  

3.12. Burçlar 

            3.12.1. Burçlar ve Mahiyeti 

25/Furkan 61. ayette Allah’ın Gökte yıldız kümeleri yani burçlar 

oluşturduğundan, orada bir ışık kaynağı ve aydınlatıcı olarak ayı yarattığı 

anlatılmaktadır. Razi, bu ayetin yorumunda bir önceki ayetle olan irtibatından 

bahsederek, “kâfirlerin secde etmekten alabildiğine nefret ettiklerini anlatan ayetten 

hemen sonra tefekkür etmeleri halinde Rahman’a ibadet etmenin ve secdenin vacip 

olduğunu anlayacakları şey olarak” bu ayetten söz etmiştir. Ardından ayette yer alan 

“buruc” kelimesini açıklayan Razi, “Buruc, gezegenlerin konaklama yerleri olup, bunlara 

“yüksek, yüce köşkler” anlamına gelen “burçlar” denilmiştir. Çünkü bunlar, adeta o 

yıldızlar için kendilerinde sükûnete erdikleri konaklama yerleri gibidir bilgisine yer 

vermiştir. Bu kelimenin, zuhur etme, görünme521 anlamından dolayı, “teberruc” 

(görünme, ortaya çıkma) kelimesinden türetildiğini ifade eden Razi, İbn Abbas’tan gelen 

diğer bir görüş yer vererek, buruc kelimesinin burçlar, büyük yıldızlar demek olduğunu, 

bundan dolayı, birinci açıklamanın doğruya daha yakın durduğunu belirtmiştir.522 

 85/Buruc 1. ayette Allah burçlarla dolu göğe yemin etmektedir. Razi, bu ayette 

geçen “buruc” kelimesinin ne olduğu konusunda üç görüşten ve öncelikle en meşhur 

                                                      
520  Razi, Mefatih, XXVI/11. 

521 Razi, Mefatih, X/149. 

522 Razi, Mefatih, XXIV/92. 
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görüşten bahsederek bundan maksadın on iki burç olduğunu ve Allah’ın, bu burçlardaki 

enteresan durumlardan ötürü, bunlara yemin edişinin güzel ve yerinde olduğunu ifade 

etmiştir. Güneşin bu burçlarda hareket ettiğini, yeryüzündeki birçok faydanın güneşin 

hareketine bağlı olduğunda şüphe olmadığına değinen Razi, bu durumun o burçların 

hâkim bir yaratıcısının olduğuna şehadet ettiğini vurgulamıştır.  

“Burçlara yemin, en yakın göğe, dünya semasına yapılmış bir yemindir. Çünkü 

burçlar, bu semadadır” şeklindeki Cübbai’nin görüşüne de yer veren Razi, bu bir hata 

olduğunu ifade etmiştir. 

 “Burçlar ayın menzilleridir. Ayın hareket ve gidişatında çok enteresan işler 

yapıldığı için, ona bu şekilde yemin etmek güzel ve yerinde olmuştur” görüşünü tercih 

eden Razi, burçlara görülebildikleri için “buruç” dendiğini dile getirmiştir.523  

            3.12.2. Burçlar: Vahdaniyetin Delilleri 

 15/Hicr 16. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun biz gökte yıldız kümeleri 

(burçlar) oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik.” Razi, bu ayetin 

yorumunda, vahdaniyetin gökteki delilleri anlamında şunları söylemektedir:  

“Leys (ö. 373/983) şöyle der: “Burçların karakterleri, uzmanlarınca ittifak edildiği 

gibi farklı farklıdır. Durum böyle olunca, felekler, mahiyetleri itibari ile farklı farklı 

parçalardan mürekkeptirler. Her terkip için, mutlaka iradesi ve hikmeti ile o cüzler ve 

parçaları bir araya getirecek bir birleştiricinin bulunması gerekir. Böylece göğün 

burçlardan meydana gelmiş olmasının, hür ve irade sahibi bir mutlak yaratıcının varlığına 

delalet etmiş olduğu kesinleşir ki, elde edilmek istenen sonuç da budur.”524 

                                                      
523 Razi, Mefatih, XXXI/104. 

524 Razi, Mefatih, XIX/133-134. 



 

212 

 

3.13. Şihap/Meteor 

            3.13.1. Şihap/Meteor ve Mahiyeti 

Kur’an’da 4 surede525 yer alan ve genellikle şeytanların taşlanması anlamında 

kullanılan şihap kelimesiyle ilgili olarak Razi şunları söylemektedir: “Şihap, parlayan bir 

ateş parçası demektir. Sonra yıldızlar ve süngüler, kendilerindeki parıltıdan ötürü, ateşe 

benzedikleri için “şihap” diye isimlendirilmişlerdir.”526 37/Saffat 10. ayetin527 

yorumunda da şihaplar gökteki yıldızlardan mıdır, yoksa değil midir taştırmasında onların 

gökteki yıldızlardan olmadıklarını ifade ederek şu açıklamalara yer vermiştir: “Eğer bu 

şihaplar gerçekten yıldız olsalardı, göğün yıldızlarının sayısının eksilmesi gerekirdi. 

Hâlbuki böyle bir şeyin olmadığı kesin olarak bilinmektedir. Çünkü gökteki yıldızların 

sayısı, değişmeden aynı halde kalmaktadır. Hem bu şihapları, şeytanlar için birer mermi 

kabul etmek, göğün süsünde bir eksiltmeyi meydana getirecektir. Şu halde bu iki gayeyi 

birleştirmek, iki zıt şeyi birleştirmek gibi olacaktır.  

İkinci olarak şihapların felekteki yıldızlardan ayrı başka bir cins varlıklar 

olduklarını söylemenin zor olduğunu ifade eden Razi, Allah’ın, 67/Mülk 5. ayette 

“Andolsun ki en yakın göğü lambalarla (kandillerle) süsledik ve onları şeytanları için 

birer ateş taneleri (birer mermi) kıldık” buyurduğuna değinmiş ve burada çelişki gibi 

görünen durumu şöyle açıklamıştır: “Şihaplar ışık saçan yıldızlardan farklıdır. Göğün 

boşluğunda meydana gelen her aydınlatıcı şey, yeryüzündekiler için birer kandildir. Fakat 

                                                      
525 15/Hicr 18; 27/Neml 7; 37/Saffat 10; 72/Cin 8-9. (Bunlardan 27/Neml 7 Hz. Musa ile 

ilgilidir.) 

526 Razi, Mefatih, XIV/77. (15/Hicr Suresi 18. Ayetin yorumu) 

527 “Ancak, (o yüce topluluktan) bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir 

ışık topu kovalar.” 
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o kandillerden kimileri, uzun süre bozulmaktan ve değişmekten uzak olarak kalırlar. 

Kimileri ise böyle değildir. Böyle olmayanlar, Allah’ın şeytanlar için birer mermi, 

taşlama vasıtası kıldığı şihaplardır. Bu durumda problem ortadan kalkmış olur.”528 

            3.13.2. Şihaplardaki Problemler 

Razi, 67/Mülk 5. ayetin yorumunda şihaplardaki problemlerle ilgili olarak bu 

konuda tartışılanları bir araya getirmiş ve dokuz soruya, dokuz cevap vererek konuya 

açıklık getirmeye çalışmıştır. Bunları özet olarak şöylece ifade edebiliriz:  

Birinci soruda, yıldızların/meteorların akması/kopması meselesinin Hz. 

Peygamber’in (sav) peygamberliğinden önce olup olmaması meselesini gündeme almış 

ve ondan önce de bu konunun insanlar tarafından bilindiğini ifade etmiştir. Ancak ilave 

olarak Hz. Peygamber’in (sav) peygamber olarak gönderilmesi sırasında bu olayın daha 

ileri derecede meydana geldiğini söylemiştir. 

İkinci soruda, cinlerin, kendilerinden bazılarının böyle bir olaya yeltendiklerinde 

yandıklarını görüp durdukları halde nasıl tekrar tekrar böyle bir girişimde bulunduklarının 

akılla izahı olmadığını ifade etmekte ve buna şu şekilde cevap vermektedir: Kader 

geldiğinde göz kör olur. Allah bir grup cinin azgınlıklarından ötürü yanmasına 

hükmetmiş, bunu takdir etmişse, kendilerinin yok olmasına sebep olacak şeylerin kapısını 

onlara açar. 

Üçüncü soruda, semanın kalınlığından ve dokusundan bahsederek cinlerin bu 

ortamda semayı nasıl delip geçebileceklerini, ayrıca bu kadar mesafeden meleklerin 

sözlerini nasıl duyabileceklerini ifade ettikten sonra onların yeryüzünde olan meleklerin 

konuşmalarını neden duyamadıklarını sormaktadır. Bu soruya gökle yer arasındaki 
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mesafenin beş yüz yıllık bir mesafe olduğunu, ancak belki de kütlesinin kalınlığının bu 

kadar büyük olmadığını söyleyerek cevap vermiştir. 

Dördüncü soruda, meleklerin gelecekte olacak şeylere muttali olduklarını, ancak 

neden bunu söylemekten kendilerini alamadıklarını, dolayısıyla da cinlerin bunlara vakıf 

olmalarına sebep olduklarını sormaktadır. Bu sorunun cevabında aşağıda tam metni yer 

alan529 bir hadise yer vererek Allah’ın bir fermanının nasıl yeryüzüne ulaştığına dair 

bilgileri aktarmaktadır. 

Beşinci soruda, şeytanların ateşten yaratıldıkları, dolayısıyla ateşin ateşi 

yakmayacağı, aksine güçlendireceği düşünüldüğünde bunun nasıl bir ceza olduğuna 

değinmiştir. Cevabında ise, ateş bazen diğerinden daha kuvvetli olabilir. Bu durumda 

kuvvetli olan, zayıf olanı tesirsiz hale getirip yutar, demiştir. 

Altıncı soruda, bu taşlama peygamberlikten ötürü idi. O halde niçin Hz. 

Peygamber’in (sav) vefatından sonra da devam etmiştir? demiş ve şöyle cevap vermiştir: 

Çünkü Hz. Peygamber (sav), kahinlerin haberlerinin yalan ve batıl olduğunu söylemiştir. 

Eğer bu tedbir devam etmeseydi kâhinlik işi sürüp giderdi. Bu da Hz. Peygamber’in (sav) 

sözünü zedelerdi.   

Yedinci soruda bu taşlamalar yeryüzüne yakın bir yerde meydana gelmektedir. 

Çünkü biz bunları görmekteyiz. Bu durumda daha nasıl olur da şeytanların feleğe 

ulaşmalarına engel olunduğundan bahsedilebilir? demekte ve şu cevabı vermektedir: Ehl-

i sünnete göre, uzaklık bir şeyin duyulmasına mani değildir. Belki de Allah, şeytanların 

meleklerin sözlerini duyabilecekleri bir şekilde sünnetullahı yürütmüştür. 

                                                      
529 (Bu hadis, “Bi’setten önce şihaplar yok muydu?” başlığı altında yer almıştır.) 
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Sekizinci soru ve cevabı da şöyledir: Şayet şeytanların gaybi haberleri kâhinlere 

taşımaları mümkün idiyse, kâfirlerin mü’minlere zarar vermelerini sağlamak için bu 

bilgileri neden kâfirlere taşıyamamışlardır? Belki de Allah o cinlere, melekler tarafından 

söylenenleri duyma gücü vermiş, ama mü’minlerin sırlarını kâfirlere verme gücünü 

vermemiştir. 

Dokuzuncu soruda da, Allah neden ta baştan bu duruma engel olmuyor da, bunları 

kovmak için şihapların yardımına ihtiyaç duyuyor? Cevap: Allah, istediğini yapar, 

istediğine hükmeder.530 

           3.13.3. Ateş Ateşi Yakar Mı? 

37/Saffat 10. ayetin yorumunda Razi, “Şeytanın ateşten yaratıldığının çeşitli 

ayetlerde ifade edildiğini531 bu durumda daha nasıl ateşin ateşle yakılacağının 

düşünülebileceği sorusuna şu şekilde cevap aramaktadır: 

“Şeytanın ateşten yaratılmış olmasına rağmen, ateşinin zayıf olması dolayısıyla, 

şihapların ateşi onlara yetişip, onlardan daha kuvvetli olduğu için daha kuvvetli olanın, 

daha zayıf olanı bertaraf etmesi muhtemeldir. Nitekim ışığı zayıf bir kandil güçlü bir 

ateşin içine düştüğünde etkisiz hale gelir. İşte buradaki durum da böyledir.”532 

            3.13.4. Şihaplar Bi’setten Önce Yok Muydu? 

37/Saffat 10. ayetin yorumunda Razi bu soruya şöyle cevap vermektedir: 

“Mütevatir tarihler, şihapların Hz. Muhammed’e (sav) peygamberlik görevi gelmeden 

önce de var olduklarına işaret etmektedir. Çünkü Hz. Muhammed’e (sav) peygamberlik 

                                                      
530 Razi, Mefatih, XXX/54-55. 

531 7/A’raf 12; 15/Hicr 27. 

532 Razi, Mefatih, XXVI/107. 
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görevinin gelmesinden uzun süre önce yaşamış bilge kişiler bundan bahsetmiş ve bu 

şihaplar hakkında konuşmuşlardır. Söz konusu olayın Hz. Muhammed’e (sav) 

peygamberlik görevinin verilişinden önce de var olduğu kesinleşince, bunu Hz. 

Muhammed’e (sav) peygamberlik görevinin gelişini gösteren bir olay olarak kabul etmek 

imkânsızdır. Çelişki gibi görünen bu durumu Razi, Kadi’nin şu cevabıyla açıklamıştır: 

“Bu durum, Hz. Muhammed’e (sav) peygamberlik görevi gelmeden önce de vardı. Fakat 

Hz. Peygamber (sav) zamanında çoğaldı. Bu çoğalma, Hz. Peygamber için bir mucize 

olarak değerlendirilmiştir.”533 

Aynı konuya 72/Cin 9. ayetin yorumunda da değinen Razi, “Hz. Muhammed’in 

(sav) peygamberliğinden önce de şihapların var olduğunu ifade ederek eski felsefecilerin 

tamamının şihapların akmasının sebepleri konusunda pek çok şey söylemiş olmalarını 

şihapların Hz. Peygamber’den (sav) önce de olduğuna delil olarak göstermiştir.534 

Razi, aynı ayetin535 yorumunda şihapların Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliği 

ile irtibatlandırılmasını değerlendirirken iki görüşü dile getirmekte, bunlardan birisinde 

şihapların onun peygamberliğinden önce mevcut olmadığını söyleyenlerin görüşüne yer 

vermekte, diğerinde de aksi görüşü ele almaktadır: 

Birinci görüş İbn Abbas ile Ubeyy İbn Ka’b’ın (ö. 33/654 ?) görüşleridir. İbn 

Abbas’ın görüşü şöyledir: “Cinler göğe çıkıyor ve vahyi dinliyorlardı. Fakat onlar (gökte) 

bir kelime duyduklarında, ona dokuz tane daha ilavede bulunuyorlardı. O tek kelime 

doğru ve haktı. Ama ilaveler batıl idi. Hz. Muhammed (sav) peygamber olarak 

gönderilince o şeytanlar, gökte oturup vahiy dinledikleri yerlerden kovuldular. Bundan 
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534 Razi, Mefatih, XXX/139. 
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önce ise o yıldız/meteor kaymaları görülmüyordu. Bunun üzerine İblis onlara: “Bu ancak 

yeryüzünde meydana gelen önemli bir olaydan dolayı meydana gelmiştir” dedi ve 

askerlerini araştırmak için dört bir tarafa gönderdi. Derken onlar, Allah Resulü’nü (sav) 

ayakta namaz kılıyorken buldular…”536  

15/Hicr 18. ayetin yorumunda ise Razi, İbn Abbas’ın şu yorumuna yer vermiştir: 

“Şeytanlar önceleri göğe çıkmaktan men edilmemişlerdi. Bundan dolayı göklerde 

dolaşıyor, meleklerden gaybın haberlerini duyuyor ve o haberleri kâhinlere 

ulaştırıyorlardı. Ama Hz. İsa (as) doğunca, onlar üç kat gökten menedildiler. Hz. 

Muhammed (sav) doğunca da, bütün göklerden menedildiler. Dolayısıyla onlardan her 

biri, kulak hırsızlığı yapmak istediklerinde, ateş parçaları ile taşlanır, uzaklaştırılırlar.”537  

Ubeyy İbn Ka’b da şöyle demiştir: “Hz. İsa göğe kaldırıldığından beri, hiç 

yıldızla/meteorla taşlama olmadı. Hz. Muhammed (sav) peygamber olarak gönderilince, 

yıldızlarla/meteorlarla taşlama başladı. Böylece Kureyş, daha önce görmediği bir olayı 

görmeye başladı. Dolayısıyla da “artık dünyanın sonudur” zannıyla hayvanlarını 

salıvermeye, kölelerini azat etmeye başladılar. Bu durum onların büyüklerinden birine 

ulaştı, o “bunu niçin yaptınız” deyince onlar da “yıldızlar atıldı ve onları gökte birbiriyle 

çarpışıyor olarak gördük” dediler. Bunun üzerine o, “sabredin eğer bu bilinen bir yıldız 

ise zaman, insanların yok edileceği zamandır. Yok, eğer bilinmeyen bir yıldız ise ortada 

yeni meydana gelen bir durum vardır” dedi. Onlar da araştırmaya başladılar ve o yıldızın 

tanınmayan bir yıldız olduğunu anladılar. Durumu adama haber verdiler. Bunun üzerine 

o, “hüküm vermekte acele etmeyin. Böyle bir şey yeni bir peygamber geldiğinde 

olabilecek bir şeydir” dedi. Aradan çok geçmeden Ebu Süfyan(ö. 31/651-52), mallarının 
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başında olarak geldi ve o topluluğa, Muhammed b. Abdullah’ın ortaya çıkıp, kendisinin 

peygamber olarak gönderildiğini iddia ettiğini haber verdi.” 

Razi daha sonra bu görüşte olanların, “evvelki semavi kitapların tahrif edildiğini 

söylediklerinden, şeytanların yıldızlarla taşlanma mucizesini sonrakilerin bu kitaplara 

kattıklarını iddia ettiklerinden ve bu konudan bahseden cahiliye şiirlerinin de uydurma 

oldukları düşüncelerinden” söz etmiştir. 

Razi, ikinci görüşü doğruya en yakın görüş olarak kabul etmekte ve şihapların Hz. 

Muhammed’den (sav) önce de olduğunu ifade etmekte ve bu ayetin lafzının da buna 

delalet ettiğini belirtmektedir.538   

Razi diğer bir delil olarak 67/Mülk 5. ayette Allah’ın yıldızların yaratılması 

konusunda iki gayeden yani, tezyin ve şeytanların taşlanmasından bahsettiğini, 

dolayısıyla bunun da bir delil sayılacağını ifade etmiştir. Diğer taraftan Razi, şihapların 

akma/batma işinin cahiliye şiirinde yer almış olmasını da delil olarak değerlendirmiştir. 

Ali İbn Hüseyin’in (ö. 94/712) İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadise539 de yer 

veren Razi, şihapların kayması konusunda bunu da delil olarak ele almıştır: “Bir gün 

Allah’ın Resulü, Ensar’dan olan bir topluluk içinde oturuyordu. Derken bir yıldız aktı da 

etrafı aydınlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav), “Sizler bu gibi şeyler hakkında 

cahiliye döneminde ne derdiniz?” diye sorunca, onlar da, “Bizler, herhalde şu anda 

“Büyük bir zat doğdu veya öldü…” derdik dediler. Hz. Peygamber (sav) şöyle devam 

etmiştir. “Bu yıldızlar, ne bir kimsenin ölümü, ne de hayatı için atılırlar. Fakat Rabbimiz 

gökte bir fermanda bulunduğunda, Arşın taşıyıcısı melekler “Sübhanellah” derler. Derken 
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gök ehli “Sübhanellah” der ve bu tesbih, dünya semasına varıp dayanıncaya kadar, her 

kat gök temscilcileri sıra ile tesbihte bulunur. Derken gök ehli Arşın taşıyıcılarına, 

“Rabbimiz ne ferman buyurdu?” diye sorarlar. Onlar da bunlara o fermanı haber verirler. 

Bu haber veriş, dünya semasına kadar bir semadan diğer semaya aktarılıp gelir. İşte o 

sırada cinler bu haberi kaparlar, bu yüzden de taşlanırlar. Bu sebeple onların getirdikleri 

haktır. Fakat bu cinler, o gerçek habere, bazı yalanlar katarlar.”540 

Aynı konuya destek bağlamında Razi, Tarık suresinin nüzul sebebiyle ilgili olarak 

şöyle bir olay nakletmektedir: Rivayet olunduğuna göre Ebu Talip(ö. 619 m.), Hz. 

Peygamber’e (sav) gelir. Hz. Peygamber (sav) de ona ekmek ve süt ikram eder. Tam bu 

sırada gökten bir yıldız kayar. Önce su, sonra da ateşle dolar. Ebu Talip bundan son derece 

korkar ve “Bu ne?” diye sorar. Hz. Peygamber (sav) de “Bu kendisiyle şeytanların 

taşlandığı bir yıldız, Allah’ın ayetlerinden bir ayettir” der. Ebu Talip buna şaşırınca bu 

sure nazil olur.541 

Razi bütün bu delillerle, şihapların Hz. Muhammed’in (sav) peygamber olarak 

gönderilmesinden önce de var olduklarının kesinleşmiş olduğunu vurgulamıştır.542 

                                                      
540 Razi, Mefatih, XXX/55. 

541 Hadis tefsir kaynaklarında isnadsız olarak yer almaktadır. Bkz: es-Sa’lebi, el-Keşf’ul 

Beyan, Tahkik; İbn Aşur, Tetkik; Nazir es-Saidi, Daru İhya’ut-Turas’il-Arabi, Beyrut, 

2002, 10/177.  

542 Razi, Mefatih, XXX/139. 
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             3.13.5. Gayb ve Şeytanların Taşlanması 

15/Hicr 16-17-18. ayetlerin yorumunda543 Razi, gayb bilgisi ve şeytanların 

taşlanması/kovulması ile ilgili olarak şöyle bir problemi ele almaktadır:  

“Bir insan şöyle diyebilir: “Siz az da olsa şeytanların göklere çıkabildiğini, 

meleklerin içine karıştığını, onların birbiri ile gayb haberlerini konuşurken, onlardan bu 

haberleri duyabildiklerini, sonra oradan inip kâhinlerine bunları bildirdiklerini 

söylerseniz, o zaman gaybtan haber verme işinin mucize olmaktan çıkması gerekir. 

Çünkü Hz. Peygamber’in (sav) haber verdiği her gayb ile ilgili olarak bu ihtimal söz 

konusu olmuş olur. Bu durumda da bu gayblar, onun peygamberliğinin doğruluğuna 

delalet eden bir mucize olmaktan çıkar. Allah’nın, şeytanların Hz. Peygamber’in(sav) 

doğumundan sonra artık bunu yapamadıklarını haber vermiş olduğu da söylenemez. 

Çünkü onların bundan aciz olduğunu söylemek, ancak Hz. Muhammed’in (sav) 

peygamber, Kur’an’ın hak kitap olduğunu kesin olarak söyledikten sonra söz konusu 

olabilir. Bunları kesin olarak söylemek de ancak mucizeler vasıtasıyla mümkündür. 

Gaybdan haber vermenin mucize olması ise ancak bu ihtimal çürütüldükten sonra söz 

konusudur. Bu durumda bir devr-i fasit olması gerekir ki devr-i fasit batıl ve imkânsızdır.”  

Razi, bu durumu çözüme kavuşturma bağlamında şu açıklamaya yer vermektedir. 

“Biz Hz. Muhammed’in (sav) peygamber oluşunu diğer mucizelerle ispat ederiz. Onun 

peygamberliğini bilip öğrendikten sonra da Allah’nın şeytanları bu yolla gayb bilgisi 

                                                      
543 Geniş bilgi için bz: Tay, Hekim, Âyetlerde Gayb Bilgisinin Şihâblar ile Muhafazası 

Meselesi, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Aralık / 2018, 22 (2): 1248—1271; Düzenli, 

Yaşar, “Haberlerde Tedricilik ve Cinlerin Kulak Hırsızlığı Meselesi”, İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22 (2010), 151. 
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almaktan aciz bıraktığını kesin olarak söylüyoruz. Bu durumda gaybdan haber vermenin 

bir mucize oluşu ispatlanmış ve devr-i fasit iptal edilmiş olmaktadır.”544 

            3.13.6. Şihapların Artılması 

Şihapların artırılması konusunda Razi, 72/Cin 9. ayetin yorumunda şu bilgileri 

vermektedir: “Doğruya en yakın bilgiye göre şihaplar Hz. Peygamber’den (sav) önce de 

mevcuttu. Fakat onun peygamber olarak görevlendirilmesinden sonra iyice artırılmış ve 

en mükemmel, en güçlü hale getirilmiştir. Çünkü ayette, “…Fakat onu, sert bekçilerle ve 

şihaplarla (ateş toplarıyla) doldurulmuş olarak bulduk”545 buyrulmuştur ki bu, sonradan 

meydana gelen hususun, doldurma ve çoğaltma olduğunu gösterir. Ayetteki “Hâlbuki 

hakikaten biz, dinlemek için onun bazı kısımlarında, oturacak yerler bulup 

oturuyorduk”546 cümlesi de aynı manayı ifade etmekte olup, “Biz orada, bazı oturma 

yerlerini, bekçilerden ve şihaplardan boş olarak buluyorduk. Ama şu anda bütün oturma 

yerleri doldu” demektir. Buna göre cinleri, belde belde dolaşıp, bu hadisenin sebebini 

araştırmaya sevkeden şey, şihaplarla püskürtmenin iyice artması ve kendilerinin kulak 

hırsızlığından tamamen men edilişleridir.”547 

Şeytanların şihaplarla/meteorlarla taşlandığı meselesi, onların göklerden bilgi 

çalma girişiminde bulunduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Bu işin devam edip 

etmediği konusu yapılan tartışmalarda netleştirilememiştir. Hz. Muhammed’e 

peygamberlik görevi verilmesi ve ona vahiy indirilmesi sürecinde bu konuda bir artış 

yaşandığı kabul edelibelir bir husus olmakla birlikte onun peygamberliğinden sonra 
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bunun sonlandırıldığı görüşü pek kabul edilebilir görünmemektedir. Çünkü gökyüzünde 

hala meteor düşmeleri yaşanmakta bu husus astronomik bir gerçek olarak ifade 

edilmektedir. Ancak konunun dini boyutuna gelince konu metafizikle ilgili olduğu için, 

modern bilimin bu konuda aktaracağı bir bilginin de olmayacağı kanaatindeyiz. 

Bu ve benzeri ayetlerle ilgili olarak klasik tefsirlerde ayrıntılı yorumlar 

bulunmakla birlikte müteşâbihattan olan bu tür ayetlerin anlamları hakkında zamana, 

şartlara, bilimsel verilere göre farklı görüşler ileri sürmek mümkündür. Ayrıca gayb 

konularına giren ayetlerin yorumunda iddialı olmamak gerekir. Çünkü gayb âleminin 

mahiyetini Allah’tan başka kimse bilemez; biz gayb bilgilerine sadece inanırız.”548  

3.14. Uzay 

            3.14.1. Bu Âlemler Dışında Başka Âlemler Var mıdır? 

7/A’raf 54. Ayette “Allah’ın gökleri eğ yeri altı günde yarattığı, sonda arşa istiva 

ettiği, geceyi gündüze bürüyüp örttüğü, güneşi, ayı ve yıldızları emerine boyun eğmiş 

olarak yarattığı, yaratmanın da buyurmanın da yılnız ona ait olduğundan” söz 

edilmektedir. Razi, bu ayetin Allah’ın bu âlemin dışında bir takım âlemleri, istediği ve 

dilediği biçimde yaratmaya kadir olduğuna delalet ettiğini açıklamaktadır. Ayette yer alan 

“yaratmak” sözü mutlak olarak söylendiğinde, ya takdir edilen bir cisim ya da takdir 

edilen bir cisimde Allah’ın takdirinin ortaya çıkışı murat edilir diyen Razi, Allah’ın bir 

başka ayette, her semaya, orayla ilgili emrini vahyettiğini beyan etmiştir. Bu ayette de 

güneş, ay ve yıldızlardan her birini, emrine musahhar kıldığını, dolayısıyla bu meydana 

gelen şeyin Allah’ın kudretinin tesiriyle olduğuna delalet ettiğini, böylece “emr” ile 

“halk” tabirlerinin birbirinden ayrılmış olacağına değinmiştir. Allah’ın bu beyandan sonra 
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ayetin devamında “Haberiniz olsun ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur”549 

buyurduğuna dikkat çeken Razi, bu ifadenin, “mutlak manada yaratma ve emretme 

kudretinin O’na ait olduğuna” işaret ettiğini belirtmiştir. Bu durumda Allah’ın bunları 

istediği ve dilediği biçimde var etmeye kadir olması gerektiğine vurgu yapan Razi, şayet 

Allah, kendisinde Arş, Kürsi, Güneş, Ay ve yıldızlar gibi şeylerin de bulunduğu binlerce 

âlemi bir anda veya daha az bir zamanda yaratmak isterse, O’nun buna güç 

yetirebileceğini, çünkü bunların mümkün varlıklar olduklarını, Allah’ın ise her türlü 

mümkinata kadir olduğunu net olarak ifade etmiştir.”550 

            3.14.2. Uzaya Çıkma 

55/Rahman 33. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Ey cin ve insan toplulukları! 

Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan 

verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.” Bu ayetin yorumuyla ilgili olarak Razi, ayette 

geçen   اَل تَْنفُذُوَن إاِلَّ بُِسْلَطان “Bir kudret olmadan asla geçemezsiniz” ifadesi hakkında şu 

muhtemel izahlardan söz etmiştir: 

“-Bu, “Siz şu anda geçemezsiniz. Bir kudret bir vasıta olmaksızın da 

geçemeyeceksiniz. Kaldı ki zaten buna bir kuvvetiniz de yok” demektir. 

Bunun takdiri manası şu şekildedir: “Sizler şu anda geçemezsiniz. Eğer 

geçebileceğiniz farzedilse bile, ancak Allah’ın kudreti sizinle beraber olunca 

geçebilirsiniz.”  

“-Buradaki geçme ile azaptan kurtulma kast edilmiştir. Bu sebeple Allah, “Sizler 

göklerin bucaklarından (sınırlarından) geçip gidemezsiniz” buyurmuştur ki bu, “Sizler o 

                                                      
549 7/A’raf 54. 

550 Razi, Mefatih, XIV/101-102. 
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azaptan kurtulamazsınız ve geçme ile elde etmek istediğiniz neticeyi, o azaptan kurtuluş 

neticesini bulamazsınız. Ancak Allah’tan olan ve sizi kurtaran bir kudret ile bunu elde 

edebilirsiniz. Aksi halde, sizin için kurtuluş yoktur” demektir.”  

“-Bu, tevhidin anlatılmasına ve yerleştirilmesine bir işarettir. Şöyle ki; Allah sanki 

“Ey gafil, aklın ile göklerin ve yerin bucaklarından çıkman mümkün değildir. Sen hep 

Allah’ın birliğinin delillerini görüp duruyorsun. Farz et ki göklerin ve yerin sınırlarını 

aşıp gidebilirsin. Ama bil ki ancak göklerin ve yerin dışında bulabileceğin ve Allah’ın 

vahdaniyetine kesin olarak işaret eden bir kudret ile ancak geçip gidebilirsin...”551 

Diğer taraftan ayette geçen sultan kelimesinin yetki ve imkân şeklinde anlaşılması 

durumunda muhatapların, yüce yaratıcının evrendeki yasaları doğrultusunda ortaya 

koyacakları çabaları sonucunda elde edecekleri kuvvete bir gönderme yapılmış olması 

söz konusu olabilir. Uzay araştırmalarının ilerlediği ve uzay yolculuklarının 

gerçekleştirildiği günümüz şartları, Kur’an yorumcularını bu görüşü benimsemeye ve bu 

ayetlerde uzayın fethine işaretler bulunduğu düşüncesine yöneltmiştir.552 

Ayrıca söz konusu ayette zaman konusunda bir kayıt olmaması olayın genel 

zaman içinde ele alınması, ayette bahsi geçen yakıcı, zehirleyici ve boğucu nesnelerin 

yalnızca göklerde değil yerküresi iç tabakalarında bulunması durumu bizi olayın dünya 

şartları içinde gerçekleşme ihtimaline daha yakın konuma getirmektedir.553 

                                                      
551 Razi, Mefatih, XXIX/100. 

552 Karaman, Hayreddin ve diğerleri, Kur’an Yolu, 5/208; Bucaille Maurice, Müsbet İlim 

Yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an, s. 269-272; Eminoğlu Mehmet, Kur’an Işığında 

Kâinat ve Göklerin Fethi, s. 177-182; Ateş, Süleyman, “Kur’an’da Uzaya Gitme 

Girişimine İşaret Edilmiştir”, gazetevatan.com, 22.06.2006. 

553 Yeniçeri, Celal, Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri, s. 483. 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. BİYOLOJİ İLE İLGİLİ AYETLERE RAZİ’NİN TEFSİRİNDEKİ 

YAKLAŞIMLAR 

 4.1. Biyoloji Bilimi 

Kısaca canlı bilimi olarak adlandırılan biyoloji, evrendeki tüm canlıları, canlıların 

yaşadıkları ortam ile ilişkilerini ve canlılık olaylarını inceler. Biyolojinin kapsadığı 

alanlar çok geniş olduğu için pek çok alt dallara ayrılmıştır. Öncelikle iki büyük alana 

ayrılır. Bunlar Botanik ve Zoolojidir. Botanik, bitki bilimi, Zooloji de hayvan bilimidir.554   

4.1.1. İnsan Bedeni ve Önemi 

 Razi, insan vücudu hakkında genel bir değerlendirme yaparken Ademoğullarının 

üstün bir izzet ve şerefe mazhar olduklarının anlatıldığı 17/İsra 70. ayetin yorumunda 

“insanın ruh ve bedenden oluşan kompleks bir öz olduğunu” açıklamıştır. İnsan ruhunun 

süfli âlemdeki en kıymetli ruh, bedeninin de yeryüzündeki en kıymetli madde olduğunu 

ifade eden Razi, insan ruhunun önemi üzerinde durmuş, canlıların ruhunun, bedenleri gibi 

gıda alma, büyüme, üreme, his ve hareket özelliklerine sahip olduğunu, ondan farklı 

olarak ruhun bir de akıl özelliğinin bulunduğunu belirtmiştir.555  

 2/Bakara 164. ayetin yorumunda insan bedeninin yapısına değinen Razi, bilim 

insanlarının değerlendirmelerini aktarırken anasır-ı erbaa denilen dört temel unsurdan 

(ateş, toprak, hava, su) bahsetmiş sonra bunların insanın yapısına uygulanmasından söz 

                                                      
554 Claude, A. Ville, Genel Biyoloji, Çev: M. Nihat Şişli, A. Nihat Bozcuk, Suna Bozcuk, 

Ayşe Bozgelmez, M.E.B. İst, 1979, s. 2; Karol, Sevinç, İnceoğlu Özden, Ayvalı Cevat, 

Gülel Adem, Işık Kani, Aysu Faruk, Gürpınar Nihat, Modern Biyoloji I. Kitap, M.E.B. 

İst, 1980, s. III. 

555 Razi, Mefatih, XXI/10-11. 
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ederek, kafatası kemiği ile toprağı, beyinle suyu, nefis-can ile havayı, kalp ile de ateşi 

eşleştirmiş ve bunları sahip olduğu güç ve kudretiyle evirip çevirerek onları dilediği gibi 

düzenleyen Allah’ın şanının yüceliğine vurgu yapmıştır.556 

Razi, insan bedeninin önemi konusunda onun âlemdeki bütün maddelerden daha 

kıymetli olduğunu557 açıklarken İbn Abbas’ın (ra) insan dışında her şey ağzıyla alır yer, 

insan ise eliyle alır yer dediğini, Dahhak’ın insana konuşma ve eşyayı birbirinden ayırt 

etme özelliği verilerek onun onurlu ve şerefli yapıldığını söylediğini, Ata’nın da boyunun 

uzatılması ve dik yürütülmesiyle insanın şereflendirildiğini ifade ettiğini dile getirmiştir.  

Bazı düşünürlerin insana verilen en büyük şerefin Allah’ın ona yazı yazma 

yeteneğini vermesi olduğunu söylediklerini aktaran Razi, bu âlemdeki maddeleri basit ya 

da birleşik olarak ikiye ayırmış, sonra da bunların hepsinin insanın hizmetine verildiğini 

anlatmış, basit olanların toprak, su, hava ve ateş, birleşik olanların da yüksek tesirler, 

madenler ve bitkilerden oluştuğunu ifade etmiştir.558 Yaratılmış varlıkları gruplandıran 

Razi, insanın hem akıl ve hikmete, hem de şehvet ve doğal kuvvete sahip bir varlık 

olduğunu ifade ettikten sonra insanın diğer varlıklardan üstün ve farklı olan yanlarını da 

Allah’ın insanı akıl, konuşma, yazı yazma, güzel bir şekil ve dik yürüme gibi kişisel 

özellikleriyle ortaya koyduğunu dile getirmiştir.”559 

95/Tin 4. ayette insanın en güzel bir biçimde yaratıldığı ifade edilmektedir. 

Burada yer alan “en güzel bir biçim”in ne olduğu konusunda Razi iki görüşe yer 

vermektedir. Bunlardan birisinde insanın fiziki özelliklerine, diğer canlılardan farklı 

                                                      
556 Razi, Mefatih, IV/180. 

557 17/İsra 70. 

558 Razi, Mefatih, XXI/11-12. 

559 Razi, Mefatih, XXI/13. 
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olarak dimdik ve boylu poslu, yiyeceklerini eliyle alıp yiyebilen bir şekilde yaratıldığının 

ifade edildiğine, ikinci görüşte ise daha çok manevi, duygusal ve ahlaki yönlerine yani, 

onun aklının, anlayışının, edebinin, ilminin ve açıklamalarının mükemmelliğine işaret 

edildiğine yer vermiştir. Razi bu iki görüşü şu şekilde birleştirmiştir: “Birinci görüş 

insanın zahiri yönüyle ikinci görüş de batıni yönüyle ilgilidir.”560 

Razi, insanın zayıf olarak yaratıldığından söz edilen 4/Nisa 28. ayette yer alan 

“zayıf” kelimesinden muradın bedensel açıdan zayıf oluşuna değil, şehvet ve lezzetlere 

eğilimi çağıran sebeplerin çokluğuna… şeklinde yorumlanması gerektiğini 

söylemiştir.561 Böylece insanın yapısal olarak zayıf olmadığını ancak onun 

donanımındaki bazı sebeplerin onu zayıflatabileceğine dikkat çekmiştir. 

4.1.2. İnsanların Maymuna Dönüşmesi (Mesh Meselesi) 

Kur’an’da üç yerde562 bazı insanların maymuna dönüştürüldüklerinden 

bahsedilmektedir. Razi, 2/Bakara 65. ayetin yorumunda “bu dönüşmenin gerçek manada 

olduğunu açıklamaktadır. Konuya mecazi olarak yaklaşan Mücahid’in görüşlerine yer 

veren Razi, yaptığı uzunca açıklamalarla bu görüşü eleştirmiştir. Bu çerçevede insanın 

sadece şu bilinen şekilden ibaret olmadığını, cüzlerinin sürekli değiştiğini açıklamış ve 

ikinci olarak da bir konuda emin olmak için ümmetin o konuda görüş birliğinde olması 

şartını dile getirmiştir…” Razi, dönüşen bu maymunların akıbeti ile ilgili olarak da İbn 

Abbas’tan (ra) gelen “Onlar dünyada üç gün yaşamışlar sonra yok olmuşlardır” 

şeklindeki rivayete yer vermiştir.563 

                                                      
560 Razi, Mefatih, XXXII/11. 

561 Razi, Mefatih, X/56. 

562 Bkz: 2/Bakara 65, 5/Maide 60, 7/Araf 166. 

563 Razi, Mefatih, III/103-104. 
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5/Maide 60. ayetin yorumunda ise Razi, ayette yer alan “maymunlar ve domuzlar” 

ifadesiyle ilgili olarak “maymunlarla “Ashab-ı Sebt” (Cumartesi yasağını ihlal edenler); 

domuzlar ifadesiyle de “Hz. İsa’nın (as) mucizesi olan sofrayı inkâr edenler” kast 

edilmiştir demektedir. Razi, bir başka rivayette maymun ve domuzlar haline getirilenlerin 

Ashab-ı Sebt’ten olduklarından, onların gençlerinin maymun, ihtiyarlarının da domuz 

şekline çevrildiklerinden söz etmiştir.564 

7/Araf 166. ayetin yorumunda ise Razi, Yahudilerin sabahleyin kendilerini 

aşağılık maymunlar olarak gördüklerini, üç gün bu şekilde bekledikten sonra yok olup 

gittikleri şeklindeki rivayete yer vermiş ancak yapılan bu yorumlarla ilgili herhangi bir 

işaret bulunmadığını ifade etmiştir.565 

4.1.3. Göğsün Yarılması 

 20/Taha 25 ve 94/İnşirah 1. ayetlerde anlatılan Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in 

(sav) göğüslerinin yarılmasıyla ilgili olarak yapılan yorumlarda Razi, ayetleri zahiri 

anlamda değil, mecazi anlamda ele almış ve bunun kalpteki sıkıntıları gidermek ve 

sahibini rahatlatmak anlamında olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ayetlerde niçin kalp 

yerine sadr (göğüs) kelimesinin kullanıldığı ile ilgili kısa açıklamalar yapmıştır. Burada 

114/Nas 5. ayete atıfta bulunan Razi, vesvesenin yerinin kalp değil göğüs olduğunu ifade 

etmiş ve Muhammed b. Ali et-Tirmizi’nin (ö. 390/932) şu görüşüne yer vermiştir. “Aklın 

ve bilginin yeri kalptir. Şeytanın esas hedefi ise göğüstür. Oraya saldırır, ordusunu oraya 

indirir, gamı, kederi ve hırsı orada yayar. Bu şekilde kalp daralmış olur.566 

                                                      
564 Razi, Mefatih, XII/31. 

565 Razi, Mefatih, XV/34. 

566 Razi, Mefatih, XXXII/4. 
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 Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olayın ruhani ve cismani boyutlarına vurgu 

yapılmıştır. Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye (ö. 1176/1762) göre ise bu olay misâl âlemi 

ile şehâdet âlemi arası bir hal üzere gerçekleşmiştir. Göğsün yarılıp imanla 

doldurulmasının anlamı da melekî özelliklerin üstün gelmesi, insani duyguların 

zayıflatılması ve kalp yapısının kutsal âlemden gelecek feyizleri kabule hazır duruma 

getirilmesidir.567 

4.1.4. Ağızdaki Lokma ve Sinirler 

 14/İbrahim 34. ayette yer alan “…Eğer Allah’ın nimetlerini birer birer saymak 

isterseniz onları sayamazsınız…” ifadesiyle ilgili olarak Razi, bu sayısız nimetleri 

anlamak için tefekkür etmek gerektiğini anlatırken iki örnek vermektedir. Bunlardan 

birisi insan vücudundaki sinirler, diğeri de ağza alınan lokmadır. Ağza alınan lokmanın 

serüvenine tefekkür amaçlı olarak değinen Razi, lokmanın lokma olmasından sonraki 

hallerine işaret ederek, Allah’ın onu nasıl yarattığını, yine bu yemeden dolayı o canlının 

nasıl bir zarar göreceğini düşünmemizi, o zararın hangi uzuvlarda meydana geldiğine 

bakmamızı öğütleyerek bunların ancak bütün anatomi ve tıp bilimlerini bilmekle 

anlaşılabileceğinden söz etmiştir.568 

 Razi, aynı ayetin yorumunda Allah’ın nimetlerini tefekkür maksadıyla verilen 

örneklerden birisinin de insan vücudundaki sinirler olduğunu ifade etmiştir. İnsan 

                                                      
567 Dehlevi, Şah Veliyyullah, Huccetullah’il-Baliğa, Dara’ul-Ma’rife, Beyrut, trz. 2/203. 

Ayrıca bkz: Ahatlı, Erdinç, Şakkı Sadr, DİA, İst, 2010, 38/309-310; Balcı, İsrafil, Şakkı 

Sadr Hadisesine Dair Rivayetlerin Kritiği, İstem, Yıl, 2013, Sayı, 21, s. 11-38; Güzel, 

Yüksel, Şakkus Sadr Rivayetlerinin Tahlili, Yüksek Lisans Tezi, AÜ SBE Temel İslam 

Bilimleri Hadis Anabilim Dalı, 2007, s. 94-100. 

568 Razi, Mefatih, XIX/102. 
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vücudundaki sinirlerin iki kısma ayrıldığından, bunların beyindeki sinirler ve omurga 

içinden beyne ulaşan sinirler olduklarını anlatan Razi her iki grup sinir hakkında ayrıntılı 

sayılabilecek anatomik bilgilere yer vererek bunların sahili olmayan bir okyanus 

olduğunu ifade ederek bu alandaki bilginin genişliğine569 işaret etmiştir.”570 

4.1.5. İnsan Bedeninin Gelişimi ve Ergenlik Çağı 

46/Ahkaf 15. ayette Allah insanın anne karnındaki durumundan, doğumundan, 

süt emmesinden, delikanlılık çağından ve olgunluk yaşından bahsetmektedir. Ayette 

geçen “Eşüdd çağı” ile ilgili olarak müfessirlerin görüşlerini aktaran Razi, İbn Abbas’ın 

bundan maksadın on sekiz yaş olduğunu söylediğini ancak müfessirlerin çoğunluğunun 

bunu otuz üç yaş olarak kabul ettiklerini ifade eder. Razi kendi görüşünü açıklarken 

canlıların yaşlarının üç devreye ayrıldığını, birinci devrenin tabii nemin tabii sıcaklığa 

baskın olduğu devre olan büyüyüp gelişme çağı, ikinci devrenin tabii nemin tabii 

sıcaklığın korunmasını tam sağladığı gençlik devresi, üçüncü devrenin de tabii nemin 

sıcaklığı tam olarak koruyamadığı devre olduğunu, bunun da ikiye ayrıldığını, birisine bu 

dengesizliğin hemen sezilmediği dönem olan “kuhulet” dönemi dendiğini, ikincisine de 

bu dengesizliğin gözle görülebildiği bir dönem olan  “ihtiyarlık” dönemi olduğunu ifade 

eder. Razi, araştırmacıların büyüme-gelişme çağını yedişer yıllık dört bölüme 

ayırdıklarından söz etmiş ve bunları ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.571 

                                                      
569 Geniş bilgi için bkz: Songar, Ayhan, Beynimiz ve Sinirlerimiz, Yeni Asya Yay, İst, 

1979, s. 9-71. 

570 Razi, Mefatih, XIX/102-103. 

571 Razi, Mefatih, XXVIII/15-17. 
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4.1.6. Hayvanda ve İnsanda Sütün Oluşumu 

16/Nahl 66. ayette hayvanların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen ve 

içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içirildiğinden bahsedilmektedir.  Razi, 

ayette geçen   فَْرث kelimesinin işkembede bulunan gübreye verilen isim olduğunu 

belirttikten sonra hayvanın yedikleri şeylerin hangi aşamalardan geçtiğini ve sütün nasıl 

oluştuğunu anlatmakta ve okurlara adeta anatomi dersi vermektedir.572  

 Memede sütün oluşmasının ve yavrunun beslenmesine uygun nitelikler 

kazanmasının ancak hikmetli bir yaratıcının ve merhametli bir yöneticinin yönetmesiyle 

meydana geldiğine işaret eden Razi, konuyu çeşitli yönlerden açıklamaya çalışmış ve bu 

bağlamda mideden, ciğerden, öd kesesinden, memeden, rahimden, çocuğun memeden 

istifade edecek şekilde yaratılmasından ve süt ile kandan bahsederek konuyu yaratıcının 

hikmet ve merhametine bağlamıştır.573 

 Sütün yaratılması olayıyla yeniden dirilme arasındaki bir irtibata değinen Razi,  

toprağın bitkiye, bitkinin ota, otun kana, kanın da süte dönüştüğünden, sütten de yağ ve 

peynir eldi edildiğini anlatarak bir dizi dönüşümden söz etmiştir. Bu dönüşümden 

hareketle Razi, Allah’ın ölülerin bedenlerinin parçalarını daha önce olduğu gibi 

kendisinde hayat ve akıl bulunan bir hale dönüştürmeye de kadir olduğunun ortaya 

çıktığını ifade etmiştir.574 
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 Sütün oluşumu konusunda Razi’nin önce anatomi açısından olaya yaklaşması, 

ayrıntılarıyla anlatması, sonra da bunu yaratıcının himet ve merhametine bağlaması ilmi 

tefsir açısından diğer konularda olduğu gibi çelişkili bir durum olarak değerlerdirilebilir. 

4.1.7. Çocukların İhtiyarlaması 

 73/Müzzemmil 17. ayette çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline getirecek bir günden 

bahsedilmektedir. Razi, bunun “o günün dehşetini anlatmak için yapılmış bir benzetme” 

olduğunu yoksa bununla o günün dehşetinden gerçekten çocukların ihtiyarlayacağı 

manasının murad edilmediğini söylemiştir. Saçların aklaşmasının sebeplerine değinen 

Razi, üzüntü ve kederlerin üst üste gelip, insanı sarıp sarmaladığında onun saçlarının hızla 

ağarıverdiğini çünkü çok keder ve üzüntünün ruhun kalpte iyice sıkışıp kalmasına, bu 

sıkışmanın vücut sıcaklığının düşmesine yol açtığını, bu durumun da alınan gıdaların 

vücutta yeterince hazmedilmemesi neticesini doğurduğunu ifade etmiştir. 575  

 Razi farklı bir bakış açısı olarak “o günün, çocukların ergenlik çağına girip, hatta 

ihtiyarlık çağlarının gelip, böylece saçlarının beyazlaşacağı kadar uzun bir gün olduğu” 

görüşüne yer vermiştir.576 

4.2. İnsanın Yaratılışı 

İnsanın yaratılışı ile ilgili olarak Kur’an’da yer alan ayetleri iki grupta mütalaa 

etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, ilk insanın yaratılışı, ikincisi de insanın üreme 

yoluyla yaratılmasıdır.  

                                                      
575 Razi, Mefatih, XXX/162. 

576 Razi, Mefatih, XXX/162. 
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4.2.1. İlk İnsan Hz. Âdem’in Yaratılışı ve Yaratılış Aşamaları 

3/Al-i İmran 59. ayette Allah Hz. Âdem’in (as) yaratılışını anlatırken onun 

topraktan yaratıldığını açıklamaktadır.577 Ayette yer alan sonra ona ol dedi o da oluverdi 

ifadesinde bu emir ile yaratmanın zamanı arasında bir değerlendirme yapan Razi, Hz. 

Âdem’in (as) yaratılmasının “ol” emrinden önce olması gerektiğini, bunun da caiz 

olmadığını açıklamaktadır. Bu bağlamda öncelikle “خلق” kelimesinin anlamı üzerinde 

duran Razi, bu kelimenin takdir ve tesviye manasına geldiğini ve onun meydana geliş 

keyfiyetini bilmesi ve bunu, belirli ve özel bir şekilde meydana getirmeyi dilemesi 

anlamında olduğunu beyan etmektedir. Razi, Allah’ın “ol” sözü Hz. Âdem’i varlık 

sahasına sokması anlamındadır diyerek Âdem’in yaratılışının “ol” sözünden önce 

olduğunu ifade etmektedir. Burada Kadi’nın “o sırada, o mevcuttu. Ama ona can 

verilmesi daha sonra oldu. Canın kendisi ise Âdem’in kendisi değildir…” şeklindeki 

açıklamasını eleştiren Razi, doğru cevabın, Hz. Âdem’in heykeli yakın bir zamanda 

Âdem olacak bir durumda bulunduğu için Allah onu, ileride meydana gelecek olan, 

olmuşçasına adlandırması türünden Âdem diye isimlendirmiştir şeklinde olduğunu 

söylemiştir.578 

4/Nisa 1. ayetin yorumunda Razi, Hz. Âdem’e niçin “Âdem” denildiği konusunda 

İbn Abbas’tan (ra) şu rivayeti aktarmaktadır: “Hz. Âdem’e “Âdem” ismi verilmiştir. 

Çünkü Allah onu yeryüzünün kızıl, siyah, güzel ve çirkin topraklarından yaratmıştır. İşte 

                                                      
577 Geniş bilgi için bkz: Deniz, Gürbüz, Kur’an’a Göre Hz. Adem’in (As) Serüveni, 

Journal of Islamic Research 2011;22(2):89-105; Bolay, Hayri Süleyman, Adem, DİA, İst, 

1988, 1/358-363. 

578 Razi, Mefatih, VIII/67-68. 
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bu sebepten ötürü, onun çocukları arasında kızıl derili, siyah derili, güzel ve çirkin olanlar 

vardır.579 

38/Sad 71-72. ayetlerde Allah’ın meleklere çamurdan bir insan yaratacağından, 

ona tam şeklini verip ruhundan üflediği zaman derhal onun için secdeye kapanmalarını 

istemesinden söz edilmektedir. Razi bu ayetlerle ilgili olarak birkaç soru yöneltmiş ve 

onların cevabını vermiştir. İlk önce çamurdan bir insan yaratma konusunda, “acaba 

çamurun dışında başka bir şeyden yaratma imkânı var mıydı ki böyle denildi?” sorusunu 

yönelten Razi, “Allah onlara yaratacağı bu insanın hayvani, yırtıcı, şeytani ve meleki 

kuvvetleri kendinde toplayan bir şahıs olduğunu anlattığını, bunun anlamının da bu 

sıfatları kendinde bulunduracak bu varlığı sadece çamurdan yaratacağım şeklinde 

olduğunu ifade etmiştir. İkinci sorusunda ise “başka ayetlerde Hz. Âdem’i başka 

şeylerden yarattığını belirtmekte, burada bir tezat ya da farklılık yok mudur? sorusuna 

cevap olarak Razi, toprak, çamur, balçık, kuru özlü çamur bunların hepsinin aynı şeyler 

olduğunu, dolayısıyla aralarında bir zıtlık olmadığını açıklamıştır. Üçüncü olarak da bu 

ayette Allah meleklerine “Ben çamurdan bir insan yaratacağım” diye haber verdiğinde 

meleklerin hiçbir şey söylemediklerini hâlbuki diğer bir ayette “Ben yeryüzünde bir halife 

var edeceğim”580 dediğinde o meleklerin soru sorduklarına ve kendisin de buna cevap 

verdiğinden dolayısıyla bu iki ayet arasında bir çelişki düşünülebileceğini ifade eden 

Razi, cevap olarak: “Birinde çamurdan bir beşer yaratacağını, diğerinde ise bir halife var 

edeceğini söylemektedir” ifadesine yer vererek yaratılanların vasfının farklılığına dikkat 

çekmiştir.581  

                                                      
579 Razi, Mefatih, IX/131. 

580 2/Bakara 30. 

581 Razi, Mefatih, XXVI/198. 
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İnsanın yaratılışı ile ilgili olarak 55/Rahman 14. ayette onun ateşte pişirilmiş 

toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu ayetin 

yorumunda Razi, diğer ayetlerde insanın topraktan, çamurdan, balçıktan, değersiz bir 

sudan yaratıldığını dolayısıyla bir zıtlık düşünülebileceğinden bahsederek onun bir 

defasında topraktan, diğerinde ise önemsiz bir sudan yaratılmış olması, iki ayrı şahıs 

olması itibariyledir. Çünkü Hz. Âdem salsal, balçık, kil ve topraktan; çocukları ise 

önemsiz bir su olan spermden yaratılmışlardır582 şeklinde açıklama yapmaktadır. 

3/Al-i İmran 59. ayette Allah Hz. İsa’nın (as) durumunu ifade ederken onun 

durumunu Hz. Âdem’in (as) durumuna benzeterek, onun topraktan yaratıldığını 

açıklamaktadır. Razi, bu ayeti yorumlarken onun yaratılışı ile ilgili olarak Kur’an’da yer 

alan farklı ifadeleri bir araya getirerek şöyle bir sıralama yapmıştır: O topraktan583, 

sudan584, çamurdan585, çamurdan elde edilmiş bir özden586, cıvık bir çamurdan587, salsal 

(kuru bir çamur)dan588, aceleden589, meşakkat içinde590, özlü çamurdan ve kurutulmuş 

balçıktan591 yaratılmıştır. Daha sonra da Hz. Âdem’in yaratılmasının bu şekilde farklı 

kelimelerle açıklanmasının hikmeti olarak şunları ifade etmiştir: “Topraktan 

                                                      
582 Razi, Mefatih, XXIX/86. 

583 3/Ali-İmran 59. 

584 25/Furkan 54. 

585 32/Secde 7-8; 38/Sad 71. 

586 23/Mü’minun 12-13. 

587 37/Saffat 11. 

588 15/Hicr 26. 

589 21/Enbiya 37. 

590 90/Beled 4. 

591 15/Hicr 26-28-30. 
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yaratılmasında; mütevazı, örtücü ve bağışlayıcı, toprağa çok bağlı olması, şehvet, gazap 

ve ihtiras ateşini söndürmesi; sudan yaratılmasında ise kendisinde eşyanın şekilleri ortaya 

çıkabilecek bir saflık ve aralıkta olması; çamurdan ve onun özünden yaratılmasında ise 

yoğunluk ve letafette olması; gibi durumlar söylenebilir.592 

Razi, 38/Sad 72. ayette yer alan tesviye edip düzeltmekten maksadın ne olduğunu 

açıklarken; insan, beden ve ruhtan oluşmuştur. İnsan bedeni nutfeden, nutfe de hayız kanı 

gibi kirli kandan, bu da dört karışım olan kan, balgam, safra ve sevdadan, bunlar da dört 

rükun denilen toprak, su, hava ve ateşten meydana gelmiştir. Bu durumda böylesi bir 

tesviyenin oluşabilmesi için mutlaka bu sayılan şeylerin her biri için özel bir miktarın; 

bunların karışım ve terkiplerinin nasıl olacağının ve bir sürenin olması gerektiğini ifade 

etmiştir. “Ruhumdan üflediğim zaman…” ifadesiyle ruhun kıymetli, yüce ve kutsal bir öz 

olduğuna işaret edildiğini belirten Razi, o ruhun o kalıba nasıl üflendiği meselesinde, 

ruhun özü şeffaf, nurani, elementleri ulvi ve özü kutsal olan bir takım maddelerden ibaret 

olup bu durum bedende tıpkı ışığın havada, ateşin de kömürdeki nüfuz ve hareketi gibi 

ona etki ettiğini açıklamış ve “Bizim bileceğimiz bu kadardır. Üfleyişin nasıl yapıldığı 

meselesi ise ancak Allah’ın bilebileceği şeylerdendir”593 diyerek meselenin insan gücünü 

aştığına vurgu yapmıştır. 

32/Secde 7. ayette yer alan “…İnsanı yaratmaya çamurdan başlayandır.” 

ifadesindeki “insan”dan maksadın “Âdem” olduğunun ileri sürüldüğünü belirten Razi, 

“çamurdan yaratılmayı” da; “Çamur, su ve topraktan oluşmuştur. İnsanoğlunun aslı 

menidir, meninin aslı gıdadır. Gıdalar da ya hayvansal ya da bitkisel olur. Hayvansal 

                                                      
592 Razi, Mefatih, VIII/66-67. 

593 Razi, Mefatih, XXV/198-199. 
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gıdalar da sonuçta bitkisel gıdalara dayanır. Bitkinin varlığı da çamur demek olan su ve 

toprağa dayanır”594 şeklinde açıklamıştır. 

Aynı şekilde 35/Fatır 11. ayette yer alan “Allah sizi bir topraktan, sonra bir 

meniden yarattı…” cümlesini yorumlayan Razi, ayetteki “topraktan” ifadesinin Hz. 

Âdem’in yaratılışına işaret ettiğini, “meniden” ifadesinin de âdemoğullarının yaratılışını 

ifade ettiğini açıklamaktadır. Ayette geçen “sizi” ifadesinin bütün insanları kapsadığını, 

bütün insanların da Hz. Âdem’in çocukları olup, topraktan ve meniden yaratılmış 

olduklarını beyan eden Razi, burada da toprak ile meni arasındaki ilişkiye dikkat 

çekmektedir.595 

37/Saffat 11. ayette yer alan   ِطين  اَلِزب “cıvık çamur” ifadesiyle ilgili olarak Razi, 

cıvık çamurdan yaratılanın Hz. Âdem olduğunun meşhur ve yaygın bir bilgi olduğunu 

belirtmekte ve cıvık çamurdan maksadın da meni, hayız kanı, gıdalar ve toprak ilişkisi 

olduğunu ifade etmektedir.596  

4.2.2. Hz. Âdem’den Önce Başka Âdem’ler Var mıydı? 

 15/Hicr 26. ayette yer alan “Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmiş 

bir balçıktan yarattık” ifadesinin Hz. Âdem’e işaret ettiği hususunda müfessirlerin görüş 

birliğinde olduklarını belirten Razi, Şia’nın kitaplarında Muhammed bin Ali el-Bakır’a 

(ö. 114/733) (ra) isnad edilen bir rivayette: “Babamız olan Âdem’den önce bir milyon 

veya daha çok Âdem bulunuyordu.”  ifadesinin yer aldığını söyleyerek bu bilgiye itiraz 

emiş ve: “Bu, âlemin hadis olmasını etkilemez. Nasıl olursa olsun, mutlaka insanların ilki 

olan bir insana varılıp dayanılması gerekir. Ama bu insanın atamız Âdem (as) olmasına 

                                                      
594 Razi, Mefatih, XXV/151; XII/126. 

595 Razi, Mefatih, XXVI/11. 

596 Razi, Mefatih, XXVI/110. 
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gelince, bunu ispat etmenin yolu, ancak rivayettir. Cisim yokluktan yaratılmadır. Bu 

sebeple Âdem’in (as) ve diğer cisimlerin sırf yokluktan yaratılmış olduklarını kesin 

olarak söylemek gerekir”597 diyerek bu konuda farklı düşündüğünü ifade etmiştir. 

4.2.3. Hz. Âdem’in Eşinin Yaratılması 

 4/Nisa 1. ayetin bir bölümünde “… Ondan da onun eşini yarattı…” 

buyrulmaktadır:  Burada ki ڒوج kelimesinden muradın Hz. Havva olduğunu söyleyen 

Razi, Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den yaratıldığı hususunda iki görüş bulunduğundan söz 

etmektedir: 

 Çoğu âlimin kabul ettiği birinci görüş olarak, “Allah Hz. Âdem’i yaratınca onu 

bir süre uyuttu. Sonra da onun sol kaburgalarının birinden Hz. Havva’yı yarattı. Hz. Âdem 

uyandığında onu gördü, ona meyledip yakınlık kurdu. Çünkü o, Hz. Âdem’in bedeninin 

bir parçasından yaratılmıştı” görüşünü dile getiren Razi,  âlimlerin Hz. Peygamberin şu 

sözünü bu görüşlerine delil olarak getirdiklerini ifade etmiştir. “Kadın eğri bir kaburga 

kemiğinden yaratılmıştır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Onu eğri olarak 

bırakırsan istifade edersin.”598 

 İkinci olarak Ebu Müslim el-Isfahani’nin görüşüne yer veren Razi, Allah’ın bu 

ayetten murad ettiği mananın “Onun cinsinden onun zevcesini yarattı” şeklinde olduğunu 

açıklamıştır.599 

                                                      
597 Razi, Mefatih, XIX/142. 

598 Buhari, Sahih, Enbiya 60/1, 4/103; Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. 

Sahih, Reda 60/18, Daru İhyaü’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, trz. 2/1090-1091. 

599 Razi, Mefatih, IX/131. 
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4/Nisa 1. ayetin yorumunda Razi, Hz. Âdem’in eşinin “Havva” diye 

adlandırılmasını onun kaburgalarının birinden yaratılmış olmasına bağlayarak onun canlı 

bir şeyden yaratılmış olduğunu ve ona nispetle de “Havva” diye adlandırıldığını ifade 

etmiştir.600 

4.2.4. Hz. İsa’nın Yaratılması 

 3/Ali-İmran 45. ayette konu şöyle anlatılmaktadır: “Hani melekler şöyle 

demişlerdi: “Ey Meryem! Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Adı Meryem 

oğlu İsa Mesih’tir. O dünyada da ahirette de itibarlıdır.” Razi, bu ayetin yorumunda “Bir 

babanın tohumu olmadan bir çocuk nasıl meydana gelebilir?” sorusuna cevap verirken 

konuya iki açıdan yaklaşmaktadır. Birincisinde “cisimlerin hayat, anlayış ve konuşma 

yeteneklerine sahip olmaları mümkin olan bir iştir. Allah bütün mümkinatı yaratmaya 

kadirdir. O halde Allah bir şahsı baba tohumu olmadan da yaratabilir.” İkincisinde ise 

“Allah’ın Hz. Âdem’i babasız olarak yaratması imkânsız görülmediğine göre Hz. İsa’yı 

babasız yaratması da imkânsız görülemez” diyerek konuya felsefecilerin görüşlerden de 

delil getirmiş ve  “insanın bir baba olmadan da meydana gelmesi caiz ve mümkündür 

şeklindeki görüşünü ifade etmiştir. Razi, bu görüşünü şu şekilde delillendirmiştir: “Biz, 

farenin balçıktan, yılanların bitkilerden ve akreplerin de güzel kokulu bir tür nebattan 

meydana gelmesi gibi birçok canlının farklı bir üreme ile meydana geldiklerine şahit 

olmaktayız. Bu durumda bir çocuğun babasız olarak meydana gelmesi de haydi haydi 

mümkündür.”601 İkinci olarak zihindeki hayallere yer veren Razi, bu durumu da delil 

olarak değerlendirmiş ve: “Zihindeki hayaller kimi zaman birçok hadisenin meydana 

gelmesinin sebebi olmaktadır. Mesela olumsuz bazı şeyleri düşünmek öfkenin ortaya 

çıkmasına ve bedende ısının yükselmesine neden olmaktadır… Buna göre Hz. Meryem’in 

                                                      
600 Razi, Mefatih, IX/131. 

601 Razi, Mefatih, VIII/42-43. 
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de Hz. İsa’nın suretini zihninde hayal ettiğinde, o çocuğun kendisinin rahmine 

yapışmasına hangi engel vardır. Buna göre bütün bu durumlar imkân ve ihtimal dâhilinde 

olunca Hz. İsa’nın (as) babasız olarak meydana geldiğini söylemek mümkün olur”602 

demiştir. 

Bu konuda gerek laboratuvarlarda yapılan çalışmalarda gerekse bilimsel 

araştırmalarda bunun mümkün olduğuna dair örnekler verilmektedir. Biyolojideki eşeysiz 

üreme ve partenogenez konularında bu tür örnekler mevcuttur.603  

4.2.5. Bir Damla Sudan Yaratılan İnsan 

16/Nahl 4. ayette şöyle buyrulmaktadır:  “O, insanı bir damla sudan yarattı…”  

Razi, bu ayetin “, insanın bedeniyle hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına delalette 

bulunmasına bir işaret olduğunu ifade ettikten sonra “bir damla su” diye tercüme edilen 

nutfe kelimesi üzerinde durmakta ve nutfenin yapısıyla ilgili açıklamalarda 

bulunmaktadır. Razi, ayetten kast edilen mananın canlıların bedenlerini yaratıp 

düzenleyen hikmet sahibi, hür ve irade sahibi bir yaratıcı olduğuna işarettir diyerek 

konuyu tevhit delili olarak değerlendirmiştir.604 

 10/Yunus 4. ayetin yorumunda ahiretin olacağına delil olmak üzere insan 

bedeninin teşekkülünü örnek göstermekte ve ondaki döngüye dikkat çekmektedir. Bu 

                                                      
602 Razi, Mefatih, VIII/42-43. 

603 Geniş bilgi için bkz: Claude, A. Vüle, Genel Biyoloji Çev: M. N. Şişli, A. N. Bozcuk, 

S. Bozcuk, A. Bozgelmez, , MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 1979, s. 557-560; Nurbaki, 

Haluk, Babasız Doğuş Mümkün mü?, Gerçeğe Doğru 16, Zafer Dergisi Yay, İst, 1996, s. 

12-13.; Kocaçalışkan, İsmail, Babasız Doğuştan Örnekler, Gerçeğe Doğru 16, Zafer 

Dergisi Yay, İst, 1996, s. 14. 

604 Razi, Mefatih, XIX/179. 
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bağlamda bedenin oluşumunu nutfeden başlayarak sonuçta insanın meydana gelmesine 

kadar anlatmaktadır…605 

 76/İnsan 2. ayette yer alan “karışık bir nutfe” ifadesiyle ilgili olarak Razi ayetin 

takdirini ‘…karışım halinde bir nutfeden,,,’ şeklinde açıklamıştır…606 

25/Furkan 54. ayette ise Allah’ın sudan bir beşer yaratıp onu soy-sop sahibi 

yaptığından söz edilmektedir. Razi, ayette geçen “su” kelimesiyle ilgili olarak iki 

görüşten bahsetmiştir. Birinci görüşe göre bundan maksadın bütün canlıların asıllarının 

yaratıldığı su olduğunu ifade eden Razi, buna delil olarak “Allah her canlıyı sudan 

yarattı.”607 ayetini söylemiştir. İkinci görüşe göre bununla nutfe kast edildiğini açıklayan 

Razi, delil olarak da “İnsan fışkıran bir sudan yaratılmıştır.”608 ve “O değersiz bir sudan 

yaratılmıştır.”609 ayetlerini getirmiştir.610 

77/Mürselat 20. ayette Allah “Biz sizi önemsiz bir sudan yaratmadık mı?” 

buyurmaktadır. Bu ayetin yorumunda da Razi, burada yer alan “su” ifadesinden meninin 

kast edilmiş olduğunu söylemektedir. Buna delil olarak da 32/Secde 8. ayetini611 örnek 

vermektedir.612  

                                                      
605 Razi, Mefatih, XVII/21. 

606 Razi, Mefatih, XXX/209. 

607 24/Nur 45. 

608 86/Tarık 6. 

609 77/Mürselat 20.  

610 Razi, Mefatih, XXIV/88. 

611 “Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür.” 

612 Razi, Mefatih, XXX/240. 
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86/Tarık 6. ayette yine sudan bahsedilmekte, ancak burada suyun sıfatı “atılarak 

dökülen su” olarak belirtilmektedir. Razi, bu ayetin yorumunda çocuğun oluşumunu 

sağlayan suyun kaynaklandığı yer olarak erkeğin sülbü ve kadının göğüs kemikleri arasını 

işaret eden görüşlere yer verdikten sonra kendi görüşünü açıklamakta, beyne ve 

omurgaların içinden beyne uzanan sinirlerden bahsetmektedir.613 

21/Enbiya 30. ayette her canlı şeyi sudan yaratıldığı ifade edilmektedir. Razi, 

ayetin yorumunda önce َجعَْلنَا kelimesinin bir ya da iki meful alması durumuna göre ayetin 

kazanacağı manalar üzerinde durmuştur. Eğer kelime bir meful alırsa anlam, “Biz, sudan, 

her şeyi yarattık.”  Ya da “Biz mahlûkatın suya olan aşırı ihtiyacından, onu sevdiğinden 

ve ona karşı da çok sabırsız olduğundan, o mahlûkatı sudan yaratmış gibiyiz.”  şeklinde 

olmaktadır. İki meful alırsa o zaman anlamı şöyle olmaktadır: “Biz her şeyi su sebebiyle 

canlı kıldık. Dolayısıyla her canlı için su gereklidir.” Kur’an’ın diğer ayetlerinde yer alan 

ve cinlerin ateşten614, meleklerin nurdan, Hz. Âdem’in topraktan615 yaratıldığı ifadelerine 

dayanarak bu ifadenin onlarla bir tezat teşkil ettiği hususuna değinen Razi, cevap olarak 

“ayetin umum ifade ettiğini, ancak Hz. Âdem, Hz. İsa, melekler ve cinlerin bundan hariç 

olduklarını” söylemiştir. Ayette yer alan   ُكلَّ َشْيء  َحّي  ifadesi üzerinde müfessirlerin ihtilaf 

ettiklerini belirten Razi, bazılarının bundan “sadece canlıların kast edildiğini”, bazılarının 

da “bu ifadenin içine bitkiler ve ağaçlar da girer; çünkü bunlar da su sayesinde büyüyor 

ve bunlardaki nem, yeşillik, tomurcuk ve meyveler de sudan meydana gelmektedir” 

dediklerini aktarmıştır. İkinci görüşün manaya daha uygun olduğunu ifade eden Razi, 

“Buna göre Allah sanki yağmur yağdırmak ve o yağmurdan yeryüzündeki bitki ve 

                                                      
613 Razi, Mefatih, XXXI/117-118. 

614 15/Hicr 27. 

615 3/Al-i İmran 59. 
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benzerleri gibi her şeyi canlı olabilmesi için semayı, yeryüzünden yarıp ayırdık demek 

istemiştir” diyerek konuya açıklık getirmektedir.616 

4.2.6. İnsanoğlunun Yaratılış Aşamaları 

 22/Hac 5. ayette Allah öldükten sonra dirilme konusunda şüphe içinde olanlara 

cevap bağlamında insanın yaratılışı ile ilgili olayları sırasıyla anlatmaktadır. Burada 

insanın önce topraktan, sonra nutfeden, daha sonra alakadan, ardından belli belirsiz bir 

et parçasından yaratıldığı, bir kısmının rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasının 

sağlandığı, bebeklik ve yetişkinlik çağına eriştirildiği, kiminin erken vefat ettirildiği, 

kiminin de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına 

eriştirildiği ifade edilmektedir. Razi, bu ifadelerin yorumunda insanoğlunun yaratılışını 

yedi mertebe halinde açıklamakta ve bunlarla ilgili kısa bilgiler vermektedir. Bunlar; 

topraktan617, nutfeden, alakadan yaratılma, mudğa devresi, çocuk olarak çıkma devresi, 

yetişkinlik devresi ve ihtiyarlık devresidir.618 

Razi, 30/Rum 54. ayette insanın yaratılışını konu alan ve diğerlerinden farklı 

olarak “za’f, kuvvet ve ihtiyarlık” kavramlarına619 yer veren ifadeleri şu şekilde 

yorumlamıştır: “Allah sizi bir za’ftan yaratandır.” Yani sizin yapınız zayıflık üzerinedir. 

“Sonra za’fın ardından kuvvet verdi.” Bu ikinci ifadedeki za’f kelimesi, bir cenin, yeni 

doğmuş bir çocuk ve sütten kesilmiş bebeklik haline işarettir. Bunlar, çocuğun zayıf ve 

                                                      
616 Razi, Mefatih, XXII/141-142. 

617 Bkz: Bu konuda benzer açıklamalara 11/Hud 61 (XVIII/15), ve 53/Necm 32. 

(XXIX/9-10) ayetlerin yorumlarında da yer verilmiştir. 

618 Razi, Mefatih, XXIII/9. 

619 Geniş bilgi için bkz: Demirci, Muhsin, Kur’an’a Göre İnsan ve Sorumlulukları, Ensar 

Yay, İst, 2010, s. 58-84. 
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aciz olduğu hallerdir. İfadede yer alan “kuvvet” kelimesi de çocuğun buluğ çağına 

ermesine, oradan gençliğine ve olgunluğuna bir işarettir. “Sonra kuvvetin ardından da 

za’fa ve ihtiyarlığa getirendir…” Bu ifade de olgunluk yaşından sonra geriye dönüş ve 

ihtiyarlama haline bir işaret anlamı taşımaktadır. Çünkü ihtiyarlık zayıflığın ta 

kendisidir.620 

 82/İnfitar 8. ayette Allah “insanı dilediği surette terkip ettiğini” ifade etmektedir. 

Razi, bu konuda çeşitli şekillerle ana-babaya veya onların yakınlarına benzemenin kast 

edilmiş olabileceğini, ya da uzunluk-kısalık, güzellik-çirkinlik, erkeklik-dişilik gibi 

farklılıkların kast edilmiş olabileceğini ifade ettikten sonra Vasiti’nin (ö. 320/932’den 

sonra); “bundan maksat, itaatkârların ve asilerin suretidir” görüşüne yer vermektedir. 

Ardından da diğer bazı âlimlerin görüşü olarak; “Bu, ruhların saflığına ve zulmetine bir 

işarettir” görüşüne yer vermiştir.621 

71/Nuh 14. ayette Allah şöyle buyurmaktadır: “Oysa O sizi türlü merhalelerden 

geçirerek yaratmıştır.” Razi, bu ayetin yorumunda “türlü merhalelerden geçirmenin” 

anlamını şöyle açıklamaktadır: “…O sizi önce toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra 

mudğa, sonra kemik ve et olarak yaratmış, daha sonra da size bir başka yaratılış verdik 

demektir.”622 

 Razi, 23/Mü’minun 12-14. ayetlerde de benzer bir yaklaşımla insanoğlunun 

yaratılış mertebelerine işaret etmiştir.623 

                                                      
620Razi, Mefatih, XXV/119. 

621Razi, Mefatih, XXXI/74-75. 

622Razi, Mefatih, XXX/123. 

623Razi, Mefatih, XXIII/74. 
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4.2.7. İnsanın “Ahsen-İ Takvim”de Yaratılışı ve Esfel-i Safiline Düşmesi 

 95/Tin 4. ayette insanın en güzel biçimde yaratıldığı ifade edilmektedir. Ayette 

yer alan “en güzel biçim” in ne olduğu konusunda âlimlerin görüşlerine yer veren Razi 

en güzel biçim ifadesi hakkındaki görüşleri “zahiri ve batıni biçim” şeklinde 

özetlemiştir.624 

 95/Tin 5. ayette insanın aşağıların aşağısına indirildiğinden bahsedilmektedir. 

Bu ayetle ilgili iki görüşe yer veren Razi önce İbn Abbas (ra)’ın; Allah bu ayetle erzel-i 

ömrü ifade etmiştir görüşüne, ardından da İbn Kuteybe’nin ayetteki  ََسافِِلين  ile güçsüzler, 

kötürümler ve çaresizlerin kast edildiği görüşüne yer vermiştir. Farklı bir yaklaşım olarak 

Mücahid ve Hasan Basri’nin “Sonra da onu cehenneme göndeririz” şeklindeki 

yorumlarına yer veren Razi, “Bu ayette Allah, ihtiyar kimselerin bunayacağını; 

duymasının, görmesinin ve aklının zayıflayacağını; çaresizlik içine düşeceğini, artık salih 

amellerde bulunmaktan aciz kalacağını, böylece de herkesin altında kalacağını anlatmak 

istemiştir” sözüyle konuya dair kendi yorumuna yer vermiştir. 625 

4.2.8. Anne Karnında Yaratılış ve Üç Karanlık 

 39/Zümer 6. ayette  “...O Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü 

yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır…” buyrulmaktadır. Razi, bu ayetin 

yorumunda anne karnında yaratılmış olma durumu ile ilgili olarak ayette yer alan “türlü 

yaratılış safhaları” ifadesinden maksadın, Allah’ın 23/Mü’minun 12-14 ayetlerinde 

zikrettiği durum olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetlerde Allah “insanı, çamurdan 

süzülmüş bir özden yarattığını, sonra onu sarp ve metin bir karargâhta bir nutfe yaptığını, 

nutfeyi bir alak haline getirdiğini, daha sonra bunu bir çiğnem et yaptığını, onu kemikler 

                                                      
624Razi, Mefatih, XXXII/11.  

625Razi, Mefatih, XXXII/12. 
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haline getirdiğini, kemiklere et giydirdiğini, sonra da onu bir başka yaratılışla inşa 

ettiğini” açıklamaktadır. 

 Razi, 46/Ahkaf 15. ayette anlatılan, çocuğun anne karnında taşınması, doğrulması, 

sütten kesilmesi gibi konuların yorumlanması bağlamında Ebu Ali İbn Sina’nın Şifa adlı 

eserinden nakille çocuğun (ceninin) anne karnında geçirdiği merhaleleri anlatmaktadır: 

 Razi bu merhalelerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra şu düşüncesini 

paylaşmaktadır: “Bu durumda tıbbi deneyler, söylediği her şey doğru olan Hz. 

Peygamber’in (sav) şu sözüyle uygunluk göstermiş olur.626 “Sizden her hangi birinizin 

yaratılması annesinin karnında kırk günde tamamlanır.”627 

Razi bu açıklamalardan sonra şu düşüncesini paylaşmaktadır: “Böylece tıbbi 

deneyler, söylediği her şey doğru olan Hz. Peygamber’in (sav) şu sözündeki haberine 

tıpatıp uymuş olur: 628 “Sizden her hangi birinizin annesinin karnında yaratılışı kırk 

günde tamamlanır.”629 

 Ayette yer alan   فِي ُظلَُمات  ثَََلث  “üç karanlık” tabiriyle ilgili olarak da Razi, 

39/Zümer 6. ayetin yorumunda bundan maksadın bir görüşe göre annenin karnı, rahmi ve 

rahimdeki çocuk kesesi olduğunu diğer bir görüşe göre de babanın beli, annenin rahmi ve 

karnı olduğunu söylemektedir. Razi, bütün bu bilgileri Yaratıcının kudretinin delilleri 

olarak zikretmektedir.630 Bu olayın embriyolojik yönünü modern bilim şöyle 

açıklamaktadır: “Anne rahminde yavru üç tabakayla kuşatılmıştır. Bunlar, amniyon zarı, 

                                                      
626 Razi, Mefatih, XXVIII/14-15. 

627 Buhari, Sahih, Enbiya 60/1, 4/103. 

628 Razi, Mefatih, XXVIII/14. 

629 El-Buhari, Muhammed b. İsmail, es-Sahih, Enbiya 60/1, IV/103.  

630 Razi, Mefatih, XXVI/214. 
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koriyon zarı ve rahim duvarıdır. Bu üç tabakadan meydana gelen sağlam ve güvenli bir 

ortamda cenin gelişimini sürdürmektedir.”631 

4.3. Botanik 

Bitki bilimi olarak bilinen botanik, biyolojinin alt dalıdır. Kur’an’da da bitkilerden 

bahseden birçok ayet bulmak mümkündür. Bu bölümde Razi’nin bu ayetlere getirdiği 

yaklaşımları incelemeye çalışacağız. 

4.3.1. Bitki Çeşitleri 

 6/En’am 99. ayetini yorumunda bitki çeşitlerine değinen Razi, ayette yer alan 

 birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen…” ifadesi bağlamında…“  ُمْشتَِبًها َوَغْيَر ُمتََشابِه  

bilgi verirken, bitki çeşitlerinin ciltlere sağmayacak kadar çok olduğunu, ancak Allah’ın 

burada bunların en kıymetlilerinden olan dört çeşit meyveden (hurma, üzüm, zeytin ve 

nar) bahsettiğini anlatmaktadır. Kendi görüşünü bir üzüm salkımında bulunan çeşitli 

tanelerin benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekerek açıklayan Razi, meyvelerdeki oluş ve 

olgunlaşma sürecindeki farklılıklarının Allah’ın varlığına delil olduğunu 

vurgulamaktadır.632 

 13/Ra’d 4. ayette üzüm bağlarından, ekinlerden, hurmalıklardan bahsedilmekte 

ve bunlarda aklını kullanacaklar için ayetler bulunduğu ifade edilmektedir. Razi, burada 

üzüm salkımı ve gül örneğini vererek aynı sudan beslenen ve aynı güneşten faydalanan 

                                                      
631 Özyazıcı, Alparslan, Hücreden İnsana, Yeni Asya Yay, İst, 1979, s. 64; David, Vay 

Le, Human Anatomiy and Physiology, Hodder/Stoughton London, 1988, s. 358-361 

632 Razi, Mefatih, XIII/90-91. 
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bu bitkilerin nasıl böyle farklılıklar gösterdiği sorusuna, bunun bir yaratıcının yönetimiyle 

olduğu cevabını vererek konuyu tevhit ilkesine bağlamaktadır.633 

 80/Abese 27-32. ayetlerde Allah sekiz çeşit bitkiden bahsetmektedir. Bunlar; 

hububat, üzümler, yonca, zeytinler, hurmalar, sık ve bol ağaçlı bahçeler, meralar. Razi, 

bunların zikredilmesindeki maksadın; Allah’ın birliğinin, kıyamete muktedir olduğunun 

ve kullarına büyük ihsanlarda bulunan o ilahi güce kulluktan yüz çevirmenin, kullarına 

karşı büyüklenmenin akıllı kimseye yakışan bir davranış biçimi olmadığının delili 

olduğunu söylemektedir.634 

4.3.2. Tane-Çekirdek Ayrımı 

2/Bakara 25. ayette ahiret âlemiyle ilgili olarak ölülerin yeniden diriltilmesinin 

ispatı bağlamında tane ve çekirdek konusuna yer veren Razi, 56/Vakıa 63-67. ayetlerde 

yer alan toprağa atılan tohumun durumu ile ilgili olarak tane ve çekirdeğin toprakta ve 

rutubetli ortamda nasıl geliştiğine ve bir taneden ya da bir çekirdekten nasıl çok farklı 

meyvelerin oluştuğuna dair açıklamalarda bulunmuştur.635 

6/En’am 95. ayette taneleri ve çekirdekleri çatlatıp açanın Allah olduğu ifade 

edilmektedir. Razi, burada da tevhit delilleri çerçevesinde tane ve çekirdekten bitkinin 

yaratılması meselesine değinmekte ve tane, çekirdek ve nemin buluşması neticesinde 

                                                      
633 Razi, Mefatih, XIX/6. 

634 Razi, Mefatih, XXXI/58. 

635 Razi, Mefatih, II/114. 
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meydana gelen ilginç636 olayların, onların tabiat ve özelliği sebebiyle değil, aksine 

yaratma, var etme, icat etme ve tekvin gereği olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Çekirdekten yetişen bir ağacı ele alarak bu ağacın gövdesinden, kabuğundan, 

dallarından, çiçek ve tomurcuklarından ve meyvelerinden bahseden Razi, cevizi örnek 

olarak incelemekte ve bütün bunların tabiat ve dört unsurun yönetmesiyle değil, hikmetli, 

merhametli, hür irade ve mutlak güç sahibi bir yaratıcının yaratmasıyla meydana 

geldiklerini vurgulamaktadır.637 

4.3.3. Bitkilerde Çift Unsur 

 13/Ra’d 3. ayette Allah’ın meyvelerin kendi içlerinde iki eş yarattığından 

bahsedilmektedir. Ayetteki “iki eş” tabirinden maksadın “iki çeşit” olduğunu söyleyen 

Razi, bu çeşitliliğin ya tatlı ve ekşi gibi tat bakımından yahut sıcak ve soğuk gibi özellikler 

yahut da beyaz ve siyah gibi renk bakımından olduğunu ifade etmektedir. Ayetteki  َِزْوَجْين 

ve  ِاثَْنْين kelimelerinin art arda gelmesine de değinen Razi, konuyla ilgili olarak şöyle 

demiştir: “Eğer Allah bu ayette “çifti yarattı” deseydi bununla tür mü, şahıs mı kast 

edildiği bilinemezdi. Ama ikişer çift deyince, Allah’ın ilk olarak her çiftten ne az ne de 

çok, sadece ikişer tane yarattığını anlamış olduk. Sonuç olarak, insanların da çift olan iki 

varlıktan yani Âdem ile Havva’dan yaratılmaya başlandığını, bütün ağaç ve bitkilerin 

durumunun da böyle olduğunu söyleyebiliriz.”638 Razi, 31/Lokman 11. ayette yer alan 

                                                      
636 Geniş bilgi için bkz: Selim, Hüseyin, Bitkilerin Esrarı, Yeni Asya Yay, İst, 1984, s. 

21-34. 

637 Razi, Mefatih, XIII/74; XIX/5. 

638 Razi, Mefatih, XIX/5.  
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çift çift bitirdik ifadesinin yorumunda da çift anlamına gelen   َزْوج kelimesinin “cins” 

manasında olduğunu söylemiştir.639 

 Eserin çevirisini yapanlar Razi’nin yaşadığı dönemden altı asır kadar sonra 

bitkilerin erkek ve dişi olmak üzere iki unsur ihtiva ettiklerinin öğrenildiğini, bitkilerin 

eşeyli üremesinin, erkek unsurla dişi unsurun çiftleşmesiyle olduğunu ve ayetin buna 

işaret ettiğini ifade etmişlerdir.640 

4.3.4. Tohumun Gelişmesi 

 16/Nahl 11. ayette şöyle buyrulmaktadır: “(Allah) onunla (su ile) sizin için ekin, 

zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyve bitiriyor.,.” Razi, bu ayetin 

yorumunda tohumdan bitkinin nasıl çıktığını ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra; hem 

toprağın özelliğinin, hem de feleklerin ve yıldızların hareket ve etkilerinin aynı olmasına 

karşılık o meyvelerin renk, koku, tat ve diğer özelliklerinin farklı farklı olduğunu ifade 

etmektedir. Bunun da ancak hikmetli, merhametli ve kudret sahibi bir yaratıcının varlığını 

gösterdiğini söyleyerek tevhide işaret etmektedir.641 

 “Şimdi bana ekmekte olduğunuz (tohumu) haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, 

yoksa bitiren biz miyiz?” ifadesinin yer aldığı 56/Vakıa 63-64. ayetlerin yorumunda Razi, 

bu ayetlerin zikrediliş sebebinin tevhit açısından birer rızık delili olduğuna vurgu 

yapmakta, ayette yer alan “hars” ve “ziraat” kelimeleri arasındaki farka değinerek 

                                                      
639 Razi, Mefatih, XXV/126. 

640 Razi, Tefsir, XIII/386. 

641 Razi, Mefatih, XIX/187-188. 
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harsın642 ziraatın başlangıcı olduğuna, ziraatın ise harsın sonucu ve neticesi olduğuna 

vurgu yapmaktadır.643 

4.3.5. Nar, İncir, Zeytin, Hurma ve Üzümün Özellikleri 

6/En’am 99. ayetin yorumunda Razi, üzüm, nar, incir ve zeytinin özelliklerinden 

ve faydalarından bahsetmiş,644 95/Tin 1. ayetin yorumunda da incir ile zeytinin hem gıda 

hem de ilaç olduklarına dikkat çekmiştir.645  

36/Yasin 33-35. ayetlerde, hurma ve üzümün, meyvelerin en lezzetlilerinden 

olduğunu, bunların diğer meyvelerden farklı olarak hem katık hem de meyve 

olduklarından söz eden Razi, bunların bozulmadan uzak yerlere taşınabildiklerini 

anlatmıştır. Allah’ın hurmayı ağacı ile üzümü de meyvesi ile bahsetmesinin hikmetinden 

söz eden Razi, üzümün çubuğunun üzüme kıyasla önemsiz ve faydasının azlığından, 

hurmanın ağacının ise meyvesine kıyasla önemli ve verimli olduğundan söz etmiştir.”646 

4.3.6. Yeşil Ağaçtan Çıkan Ateş 

36/Yasin 80. ayette Allah’ın yemyeşil ağaçtan insanlar için bir ateş çıkardığından 

söz edilmektedir. Burada insanın yapısına, onda bulunan hareket ve hararete dikkat çeken 

Razi, yeşil ağaçla bu durum arasında bir benzetme yapmakta ve yeşil ağacın durumunun 

insanınkinden daha ilginç olduğunu ifade etmektedir.647 Aynı konuyla ilgili olarak 

2/Bakara 25. ayetin yorumunda yeniden dirilmeyi anlatırken ona delil olması bakımından 

                                                      
642  Yer sürmek, çift sürmek. 

643 Razi, Mefatih, XXIX/157. 

644 Razi, Mefatih, XIII/90. 

645 Razi, Mefatih, XXXII/9-10. 

646 Razi, Mefatih, XXVI/59. 

647 Razi, Mefatih, XXVI/96. 
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36/Yasin 80. ayete yer veren ve ağaç ile ateşin yapısal özelliklerinden bahseden Razi, 

Allah’ın ağacın yapısı içinde yer alan yeşillik ile ateşi bir arada tutmasının O’nun 

kudretine işaret ettiğini anlatmaktadır.648  

56/Vakıa 71-72. ayetlerin yorumunda da “ateşin ağacı” ifadesinin ne demek 

olduğunu açıklarken Razi, “bunun merh ağacı gibi çakmak ve kapsülle kendisinden ateş 

çıkartılan ağaç” anlamına geldiğini, “kütük ve benzeri şeyler gibi ateşi tutuşturmaya 

yarayan ağaç” olduğunu, ya da onun “alevlerinin kökleri veya ağacının tutuşması” 

anlamında olduğunu söylemektedir.649 Konuyla ilgili olarak İbn Kesir ve Kurtubi’de de 

benzer yorumlar yer alırken650 Elmalılı Hamdi Yazır bunun elektriğe işaret olduğunu 

ifade etmiştir.651 Gördüğümüz kadarıyla Razi, yorumlarında yeşil ağaçtan neyin kast 

edildiğini açık ve net olarak açıklamamakta sadece o günkü bilinen ya da aktarılan ağaç 

türlerine işaret etmekle yetinmektedir. 

4.3.7. Bitkilerin ve Ağaçların Secdesi 

55/Rahman 6. ayette bitkilerin ve ağaçların secdelerinden bahsedilmektedir. Razi 

bu ayetin yorumunda ayette geçen “necm” kelimesi hakkında yer alan iki açıklamadan 

söz etmektedir. Bunların birincisinde; necm kelimesi, gövdesi olmayan bitki, ikincisinde 

de yıldız manasında olduğu ifade edildikten sonra birinci mananın daha açık olduğu 

çünkü Allah’ın necm kelimesini, ağaç kelimesiyle birlikte ve “Güneş ve ay” karşılığında 

                                                      
648 Razi, Mefatih, II/15. 

649 Razi, Mefatih, XXX/160. 

650 Bkz: El-Kurtubi, El-Camiu li Ahkam’il-Kur’an, 15/59-60; İbn Kesir, Tefsir’ul-

Kur’an’il-Azım, 3/582. 

651 Bkz: Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 6/4042. 
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zikrettiği ifade edilmiştir. Böylece Allah’ın iki semavi varlığa karşılık iki yeryüzü 

varlığını zikretmiş olduğu dile getirilmiştir…  

Bunların secde etmelerinin ne demek olduğu konusunda Razi, onların gölgelerinin 

secde ediyor olmalarından ve gerçek anlamda secde ettiklerinden söz etmiştir. Ayrıca 

secde etmenin alnı yere koymak ve başın yere doğru olması demek olduğunu, gövdeli ve 

gövdesiz bitkilerin de başlarının gerçekte yere doğru, ayaklarının ise göğe doğru 

olduğunu, bunun da secde etmenin teşbihi bir anlatımı olduğunu ifade etmiştir.652 

4.3.8. Ağaçtan Gelen Ses 

Neml suresinde653 Hz. Musa’nın (as) gördüğü bir ateşe doğru gitmesi ve orada 

kendisine seslenilmesi kıssasına yer verilmektedir. Razi bu kıssanın anlatıldığı ayetlerin 

yorumunda Hz. Musa’nın burada duyduğu sesin Allah’tan olduğunu nasıl bildiği yönünde 

yaptığı bir tartışmada Ehl-i sünnetin bu konuda iki görüşü olduğunu belirtmiştir. 

Bunlardan birincisine göre; Hz. Musa, seslere ve harflere benzemekten münezzeh olan 

bir söz duymuş ve bunun, Allah’ın sıfatı olduğunu, açık ve zorunlu olarak bilmiş ve 

anlamıştır. İkinci görüşte de Maveraünnehir imamlarının görüşlerine yer vermiştir. Buna 

göre ise Hz. Musa sesi o ağaçtan duymuştur. Bu noktada Razi itirazlarını ortaya koyarak 

bu seçeneklerin yanlışlığı üzerinde durmuş ve en sonunda olayın bir mucizeden ibaret 

olduğunu ifade etmiştir.”654 

4.4. Zooloji  

Zooloji, biyolojinin alt dalı olarak değerlendirilmekte ve hayvanları inceleyen 

bilim dalı olarak adlandırılmaktadır. Kur’an’da hayvanlardan ve onların bazı 

                                                      
652 Razi, Mefatih, XXIX/79. 

653 27/Neml 7-9. 

654 Razi, Mefatih, XXIV/157. 
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özelliklerinden bahseden ayetler yer almaktadır. Bunların genel olarak evcil hayvanlardan 

oluştuğu görülmekle birlikte aralarında Hz. Salih’in devesi gibi mucize olarak 

değerlendirilenler de vardır. 

4.4.1. Hz. Salih’in (as) Devesi 

7/A’raf 73-74. ayetlerde “Salih peygamberin (as) kavminden ve onlara gönderilen 

bir dişi deveden” bahsedilmektedir. Razi, ayetin yorumunda öncelikle çeşitli âlimlerin 

görüşlerine dayanarak Semud kavminden, Salih peygamberin (as) onlara peygamber 

olarak gönderilişinden, kavminin bir dişi deve ile imtihan edilişinden, kavminin o dişi 

deveyi öldürmesinden ve kavminin cezalandırılmasından bahsetmektedir. Âlimlerin bu 

devenin bir mucize olup olmadığı yolundaki tartışmalarına yer veren Razi, bazı âlimlerin 

onun tam ve kâmil bir deve olarak kayadan çıkmasının bir mucize olduğunu 

söylediklerini aktarmakta ve kendisinin de bu görüşte olduğunu belirterek devenin 

mucize oluş yönlerini sıralamaktadır. “Kur’an, bu hadisede bir mucizenin olduğunu 

göstermektedir. Ama bunun hangi bakımdan bir mucize olduğu, Kur’an’da 

belirtilmemiştir” diyen Razi, konuyla ilgili fazlaca bir yoruma girmemiştir.655 Aynı olayın 

anlatıldığı 11/Hud 64-65. ayetlerin yorumunda da Razi, benzer bir tavır sergilemiştir.656 

4.4.2. Arı ve Çeşitleri 

16/Nahl 68-69. ayetlerde arıdan ve ürettiği içeceklerden bahsedilmektedir. Razi, 

burada önce Allah’ın arılara ilham etmesinden maksadın onların petek ve bal yapma 

özelliklerinin Allah’ın onlara ilham etmesi olduğunu açıkladıktan sonra arıların bazı 

özelliklerinden söz etmiştir. Onların altıgen şeklindeki evlerinden, bunun bir mühendislik 

harikası olduğundan, aralarındaki yönetimden bahseden Razi, bu şaşırtıcı özelliklerin ve 

                                                      
655 Razi, Mefatih, XIV/132. 

656 Razi, Mefatih, XVIII/16. 



 

255 

 

enteresan durumların657 arıların zekâ bakımından diğer hayvanlardan farklı olduklarına 

ve Allah’ın onlara ilham etmesine güzel bir açıklama olduğundan söz etmektedir.  

Arıların çeşitlerine de değinen Razi, onların iki çeşidinden söz etmiş, birincisinin 

dağlarda, ormanlarda yaşayan ve insanların emri altında olmayan arılar, ikincisinin de, 

insanların evlerinde yerleşmiş ve insanların mülkiyetinde bulunan arılar olduğunu ifade 

etmiştir.658 

4.4.3. Davarlar 

23/Mü’minun 21-22. ayetlerde Allah’ın kudretinin delillerinden biri olarak 

“davarlarda bulunan ibretlerden, onların sütlerinden, etlerinden ve binit olarak 

faydalanılmalarından” bahsedilmektedir. Bu ayetteki ibretleri açıklama bağlamında 

Razi, şu düşüncelere yer vermiştir: 

-Ayetin birinci bölümünde anlatılan “karınlarının içinde bulunandan size 

içiririz…” ifadesinden maksat, “o hayvanların sütlerinden elde edilen türlü türlü 

faydalardır.”  

-Ayetin ikinci bölümünde anlatılan “onlarda size daha birçok faydalar vardır…” 

ifadesinden maksat ise “onları satmak ve paralarından ve benzeri şeylerinden 

faydalanmaktır.” 

-“Onlardan yersiniz…” ifadesinden maksat da canlı iken onlardan 

faydalandığınız gibi, kestikten sonra da etinden yiyerek onlardan faydalanıyor 

olmanızdır. 

                                                      
657 Geniş bilgi için bkz: Şimşek, Ümit, Bir Arının Hatıra Defteri, Yeni Asya Yay, İst, 

1985, s.11-86. 

658 Razi, Mefatih, XX/56-57. 
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-Ayetin sonunda yer alan “hem onların hem de gemilerin üstüne binersiniz” 

ifadesinden maksat ise “deniz taşımacılığında gemilerden istifade edildiği gibi kara 

taşımacılığında da develerden faydalanıldığıdır.”659 

            4.4.4. Hayvanlardaki Özel Kabiliyetler 

24/Nur 41-42. ayetlerde “havada gruplar halinde uçan kuşlardan, onların 

dualarından ve tesbihlerinden” bahsedilmektedir. Razi, ayette yer alan “hayvanların 

tesbihi” sözünden maksadın “onların Allah’ın noksanlıklardan münezzeh olduğuna ve 

celal sıfatlarına sahip olduğuna delil oluşu” olduğunu, yoksa bazılarının dediği gibi 

“onların dilleriyle konuşup tesbih etmeleri olmadığını” açıklamaktadır. 

Bazı âlimlerin görüşlerine yer veren Razi, Allah’ın kuşlara ve haşerata ilham ettiği 

olağanüstü kabiliyetlere değinerek, örümceğin sineği avlama tekniğinden, ayının öküzü 

boynuzlama taktiğinden, arının üstlendiği reislik durumundan ve mühendislik açısından 

bir harika olan peteğini altıgen şeklinde yapmasından söz etmiştir.  

Bunları sayıp dökmesindeki maksadın, en akıllı insanların bile bu tür şeyleri 

yapmaktan aciz olduklarını göstermek olduğunu ifade eden Razi, bütün bunlar söz konusu 

olunca, hayvanlar, insanların bildiği bazı şeyleri bilmeseler bile, Allah tarafından, O’nu 

tanımaları ve tesbih etmeleri, onlara ilham edilmiştir denilmesi niçin caiz olmasın? 

diyerek adeta her canlının kendine mahsus lisanıyla Yüce yaratıcıyı tesbih ettiklerini ifade 

etmiştir.  660 

                                                      
659 Razi, Mefatih, XXIII/79. 

660 Razi, Mefatih, XXIV/11-12. 
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4.4.5. Karakter Bakımından Hayvanlar 

24/Nur 45-46. ayetlerde “Allah’ın hayvanları sudan yarattığı, onlardan kiminin 

karnı üstünde, kiminin iki ayağı üstünde, kiminin de dört ayağı üstünde yürüdüğünden” 

bahsedilmektedir. Razi, bu ayetin yorumunda hayvanları karakter, ahlak ve huy yönünden 

bir gruplandırmaya tabi tutarak şöyle demiştir: 

“Sığır ve benzeri hayvanlar uysal ve öfkesi azdır. Kara domuzu gibi bazı 

hayvanlar da alabildiğine cahil ve öfkelidirler. Deve, zeki ve hilekârdır. Yılanın hareketi 

adidir ve kindardır. Arslan gibi bazıları da çevik, kuvvetli aynı zamanda gururlu ve 

kendini beğenmiştir. Kurt, kindar ve vahşidir. Tilki, hareketleri adi, hilekâr ve 

sahtekârdır. Köpek, alabildiğine öfkeli, akılsız ama aynı zamanda söz dinleyen ve 

sadıktır. Fil ve maymun zeki ve uysaldır. Tavus kuşu hasetçi, kendini beğenen ve 

böbürlenendir. Bir kısım hayvanlar da deve ve eşek gibi hiç unutmazlar.” 

Bu yorumun devamında Razi, hayvanları üremeleri açısından da gruplandırarak 

onlardan bir kısmının yeni bir canlı doğurmasıyla; bir kısmının bir kurtçuk doğurmasıyla, 

bir kısmının dişilerinin yumurtlamasıyla ürediğini ifade etmiştir. Aynı şekilde hayvanları 

ses çıkarmaları ve ehlileştirilmeleri bakımından da gruplandıran Razi, bu bilgileri 

vermekle yetinmiş herhangi bir yorum yapmamıştır.661 

4.4.6. Canlılar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar 

24/Nur 45-46. ayetlerin yorumunda Razi, Vahdaniyetin delilleri olarak, ayetteki 

karnı üstünde yürüyen, iki ayağı üstünde yürüyen, dört ayağı üstünde yürüyen 

sıralamasından yola çıkarak, canlılar arasında çeşitli gruplandırmalar yapmıştır. Birinci 

grupta uzuvlardaki benzerlik ve farklılıkları ele almış olan Razi, bunları da uzvun 

kendisinde olanlar ve uzvun sıfatında olanlar olarak ikiye ayırmış, sıfatları da, kemiyet, 
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keyfiyet, durum, fiil ve infial bakımlarından olmak üzere kendi arasında gruplandırmış 

ve örnekler vermiştir. Mesela infial bakımından farklılığa örnek olarak, yarasının 

gözünün ışıktan alabildiğine etkilenmesine karşılık, kırlangıcın gözünün böyle 

olmamasını söyleyen Razi, canlıları, yaşadıkları yerlere göre de gruplandırmış onları, 

suda yaşayan, karada yaşayan, hem karada hem suda yaşayan diye üçe ayırmış ve bazı 

özelliklerinden söz etmiştir.662  

4.4.7. Devenin Yaratılışı ve Özellikleri 

88/Gaşiye 17. ayette kıyametin ispatı bağlamında hikmetli yaratıcının ispatının 

delilleri açısından konuyu ele alarak devenin yaratılışına dikkat çeken Razi, bu ayetin 

yorumunda öncelikle hikmet sahibi bir yaratıcının ispatının, kıyametin de ispatı anlamına 

geleceğinden hareketle, cisimleri hem varlıkları hem de özellikleri bakımından bir 

değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu çerçevede cisimlerin cisim olmaları açısından eşit 

olduklarını, ancak her birine, sayesinde diğerinden ayrılacağı bir özellik vermenin, 

mutlaka bir verenin vermesi ve bir Kudret sahibinin var etmesiyle olması gerekir diyen 

Razi, kıyametle her şeyi var eden arasındaki bağı ortaya koymaktadır. Delil olmaları 

bakımından deve ile gökyüzü, dağ ve yeryüzü arasında nasıl bir cins birliği olabileceği 

sorusunu yönelten Razi, delil oluşları bakımından bütün mahlûkatın eşit olduğunu ancak 

Allah’ın hikmet sahibi bir yaratıcıya delil olması bakımından semavi ve arzi bütün 

maddelerin, eşit olduklarına dikkat çekmek için, birbiriyle uyum arz etmeyen ve 

birbirinden alabildiğine uzak şeylerden bahsettiğini dile getirmiştir.  

Ayette adı geçen devenin bu konuda nasıl bir delil olacağı düşüncesinden 

hareketle onun bazı özelliklerine değinen Razi, Allah’ın insanların beslediği hayvanları 

çeşitli maksatlar için yarattığından söz etmiştir. Etinin yenilmesi, sütünün içilmesi, 
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yolculukta üzerine binilmesi, insanların eşyalarını taşımakta kullanılması, gibi maksatları 

bunlardan bazıları olarak açıklayan Razi, bu faydaların tamamının devede bulunduğunu 

bu nedenle devenin enteresan bir hayvan olduğunu ifade etmiştir. Bu özelliklerden sadece 

birine sahip olan hayvanların, kendine has özelliklerinden her birinde dahi devenin, 

onlardan daha üstün olduğuna vurgu yapan Razi, örnek olarak sütünün diğerlerinden çok 

olduğuna, binek olarak kullanmak istenirse diğerlerinden çok uzak mesafeye onunla 

gidilebileceğine, yük hayvanı olarak kullanılırsa başkalarından daha çok yükün onunla 

taşınabileceğine değinmiştir. Razi, devenin gittiği yolu unutmama özelliğinin de mevcut 

olduğunu dile getirmiştir. 

Devenin Araplar için çok önemli ve değerli bir hayvan olduğuna değinen Razi, 

diyetlerin ve ödüllerin hep deveye göre hesaplandığından, zenginliğin ölçüsünün de hep 

deveyle yapıldığından söz etmiştir. Devenin duygusal boyutuna da değinen Razi, onun 

son derece çok iş yapma gücüne sahip olmasına rağmen, küçük bir çocuk gibi en zayıf 

bir insana bile boyun eğip itaat etmesiyle de diğer hayvanlardan ayrıldığına dikkat 

çekmiştir. Razi, onda bulunan pek çok özelliğin, insanın onun yaratılışına bakmasını, 

böylece de Hikmet sahibi bir yaratıcının varlığı hususunda bununla delil getirmesi 

gerektiğini ifade etmiştir.663 

4.4.8. Atın Önemi 

100/Adiyat 1. ayette “nefes nefese koşan atlardan” söz edilmektedir. Razi ayetin 

yorumunda Allah’ın atlara yemin etmesini onların koşmasındaki özelliklerine bağladığını 

çünkü onların hem düşmanı takip etmede hem de geri çekilmede en seri hayvanlar 

olduklarını dile getirmiştir. Razi, bu ayetlerde insanın atı, ziynet ve böbürlenmek için 

değil, aksine bu faydalarından dolayı beslemesi gerektiğine dair bir dikkat çekme 
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bulunduğundan söz etmektedir. Atın koşması sırasında yorulmak bilmediğine, bütün 

çabasını ortaya koyarak sahibine bağlılıktan vaz geçmediğine değinen Razi, Allah’ın bu 

örneği vermekle “işte kul da Mevla’sına itaat konusunda böyle olsun…” demek istediğini 

dile getirmiştir.664 

4.4.9. Kuş Sürüleri (Ebabîl) 

105/Fil 3. ayette yer alan “Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi.” ifadesinin 

yorumuyla ilgili olarak Razi, önce “ َأَبَابِيل” kelimesiyle ilgili lügavi açıklamalara yer 

vermekte ve bu kuşların şekli ve şemailleri hakkında İbn Abbas (ra) ve Said b. Cübeyr’in 

görüşlerini aktarmaktadır: 

İbn Abbas (ra): “Bunlar tıpkı, filin hortumu gibi hortumları olan, köpeğin patileri 

gibi pençeleri bulunan kuşlardı… Bunlar deniz tarafından gruplar halinde gelen siyah 

kuşlardı.”  

Said b. Cübeyr: “Bu kuşlar, küçük beyaz kuşlardı… Bu kuşlar, tıpkı yırtıcı 

kuşların başlarına benzer başları bulunan yeşil kuşlar, ya da kırlangıçlar gibi alaca 

kuşlardı...”  

Kendi görüşünü “bu kuşlar gruplar halinde olunca, belki de bunların her bir grubu, 

başka bir özellik taşıyordu” şeklinde açıklayan Razi,  “dolayısıyla herkes kendi gördüğü 

özelliği anlatmıştır”665 yorumuyla farklı bir değerlendirme ortaya koymaya çalışmıştır.666 

                                                      
664 Razi, Mefatih, XXXII/61. 

665 Razi, Mefatih, XXXII/95. 

666 Konuyla ilgili olarak bkz: Azimli, Mehmet, Fil Hadisesi Hakkında Bazı Mülahazalar, 

Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl 1, Sayı 2; 2008, s. 45-55. 
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Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bu kuşların nitelikleri ve taşıdıkları şeylerle 

ilgili olarak çok farklı yorumlara yer verilmiştir. Modern dönemde bazı yorumcular olayı 

tamamen akli ve mantıki çerçevede ele almışlar ve kendilerince bilimsel açılımlar 

yapmaya çalışmışlardır.667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
667 Bu konuda yapılan farklı bir çalışma için bkz: Bayram, Mikail, Fil Olayı ve Fil  Suresi 

Hakkında Yeni Bir Yorum, I. Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı Yayınları, Ankara, 1994, 

s. 171-180; Abduh Muhammed, Tefsirul Kur’am’il Kerim Cüz’i Amme, Emiriyye 

Matbaası, 1322 h, s. 158.  



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. JEOLOJİ İLE İLGİLİ AYETLERE RAZİ’NİN TEFSİRİNDEKİ 

YAKLAŞIMLAR 

 5.1. Jeoloji Nedir? Kısaca Tanımı ve Tarihçesi 

Yer bilimi olarak anılan jeoloji, yerkürenin katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, 

fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim 

dalıdır. Tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanan jeolojide ilk ciddi gözlemler İsa’dan önce 

6. asırda yapılmıştır. Bir bilim dalı olarak jeolojinin temeli 17. Yüzyılda Avrupa’da 

atılmıştır. 10. ve 11. Yüzyıllarda el-Biruni ve İbn Sina gibi bilim insanlarının bu konudaki 

bazı tespitlerinden bahsedilmektedir. 19. ve 20. Yüzyıllarda jeoloji alanındaki 

gelişmelerde kayda değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’de ise jeolojinin tarihi 

yaklaşık 150 yıl öncesine dayanmaktadır.668  

Kur’an’da yer alan ayetlerin incelenmesinde konuyla ilişkisi tespit edilenlerin 

yorumlarında, yer kabuğunun yapısı ve özellikleri ile dağlar, denizler, nehirler, madenler 

ve benzeri konuların ele alındığı görülmektedir. Bu çerçevede Razi’nin tefsirinde de 

benzer bir yaklaşımın olduğunu söylemek mümkündür. Tabii ki Razi, dönemi itibariyle 

bu açıklamaları jeoloji disiplini içinde değil, zamanındaki genel bilgiler çerçevesinde 

yapmaktadır. 

 5.2. Yeryüzü  

Razi, yeryüzü ile ilgili olarak 2/Bakara 22. ayette yeryüzünün bir döşek misali 

yaratılmış olması ifadesinden yola çıkarak onun; hareketsiz olması, taş gibi sert 

olmaması, çok şeffaf ve saydam olmaması, seviyesinin sudan yüksek olması, gibi 

özelliklerine değinmiştir. Bazılarının bu ayette yer alan “bir döşek misali” ifadesine 

                                                      
668 Tatar, Yusuf, Genel Jeoloji I (Dış Dinamik Jeoloji), yayın yeri yok, İst, 2015, s. 1-15,  
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dayanarak, yeryüzünün küre olmadığını iddia ettiklerini, oysa bunun, gerçekten uzak bir 

görüş olduğunu ifade eden Razi, kürenin çok büyük olması durumunda üzerinde düzlük 

oluşacağı, dağların yerin kazıkları konumunda olmasının da onun üzerinde yerleşmenin 

mümkün olmasını gerektirdiğini belirterek bu konuda yapılan itirazlara cevaplar 

vermiştir. Razi’nin, özellikle yeryüzünün hareketsiz olduğu düşüncesini açıklarken, onun 

dönmediği, sabit durduğu ancak küre şeklinde olduğu düşüncesine sahip olduğunu ve 

bunu çeşitli delillerle açıklamaya çalıştığı görülmektedir.669  

5.2.1. Yeryüzünün Halleri 

 Modern jeoloji bilimi yeryüzünün durumu, bölgeleri ve değişimleri üzerinde çok 

ayrıntılı bir şekilde durmakta, hatta bir takım önlemler alınmazsa yaşanan bu 

değişikliklerin ileride dünyanın yaşanmaz hale geleceğinden bahsetmektedir. Bu 

çerçevede, kutupların, ekvatorun, kutuplardaki buzulların, denizlerin, okyanusların, bitki 

örtüsünün, ormanların, canlıların yaşamı için ne kadar önemli olduğu, sürekli vurgulanan 

gerçeklerdendir. Hatta bunun için uluslararası platformlar oluşturulmuştur. Büyük bir 

hızla sanayileşen dünyada fabrikaların havaya bıraktıkları bir takım gazların ve 

dumanların, sulara bırakılan kimyasal atıkların, yok edilen yeşil alanların dünya için nasıl 

sonuçlar doğuracağı yıllardır konuşulmakta ve bu konuda bazı tedbirlerin alınmasından 

bahsedilmektedir. Yeryüzündeki ekolojik dengenin bozulmaması için uluslararası 

toplantılar düzenlenmekte ve Birleşmiş Milletler düzeyinde konuya sahip 

çıkılmaktadır.670   

                                                      
669Razi, Mefatih, II/94-95. (Bu konu daha geniş ve ayrıntılı olarak tezimizin “Astronomi 

İle İlgili Ayetlere Razi’nin Tefsirindeki Yaklaşımları” başlığı altında yer alan 

“Yeryüzünün Yaratılması” başlığında incelenmiştir.) 

670 Ayrıntılı bilgi için “Muslu, Yılmaz, Ekoloji, Yeni Asya Yay, İst, 1983” ‘e bakılabilir. 
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 Razi bu kadar ayrıntılı olmasa da yeryüzünün bölgesel farklılıklarını dile getirme 

bağlamında; gece ve gündüzlerde yaşanan farklılıklar, mevsimlerin oluşumunda yaşanan 

farklılıklar anlamında yeryüzünün hallerine değinmiştir. 2/Bakara 164. ayetin yorumunda 

yeryüzünün hallerinin değişmesinin pek çok sebebi olduğunu ifade ederek konuya açıklık 

getirmeye çalışmıştır. Önce konuyu üç sebebe ayırmış, birinci sebepte yeryüzünün 

hallerinin, feleğin hareketi sebebiyle değiştiğini ifade ederek bu konuya örnekler 

vermiştir. Daha sonra enlemi olmayan yani ekvator çizgisinde olan yerlerden bahsetmiş, 

buralarda gece ve gündüzün birbirine hep eşit olduğunu söylemiştir. Ardından enlemi 

olan yerlerden yani kutuplardan bahsederek buradaki gece ve gündüz oluşumlarından 

örnekler vermiştir. Üçüncü kısımda kendisinde kutup yüksekliğinin en büyük eğim 

olduğu yerlerden bahsetmiştir. Dördüncü kısımda enlemi en büyük meyilden fazla olan 

yerlerden söz etmiş ve burada gerek burçlar feleğinin, gerekse güneşin, başucu noktasına 

uğramasından bahsetmiştir. Beşinci kısımda enlemleri eğimin tamamı kadar olan 

yerlerden, buralarda yaz mevsiminde güneşin hiç batmaması sebebiyle devamlı gündüz 

olduğundan, kışın da güneş hiç doğmadığı için devamlı gece olduğundan bahsetmiştir. 

Altıncı kısımda enlemi en büyük eğimden daha fazla olan yerlerden söz etmiş ve konu 

hakkında teknik terimlerle burçlar ve yaylardan bahsetmiştir. Yedinci kısımda da kutup 

yüksekliğinin doksan derece olmasından söz ederek; o zaman orada ma’delü’n-nehar 

çizgisi diye ifade edilen gündüz sapma çizgisi ufukla çakışır, hareket de değirmi yani 

yuvarlak olur, doğup batmak tamamıyla yok olur, böylece senenin yarısı gece, yarısı da 

gündüz olur diyerek durumu açıklamıştır.  

 İkinci sebep olarak, yeryüzü durumlarının yerleşime uygunluğu sebebiyle 

değişmesinden söz etmiştir. Burada ekvator çizgisinden ve onu dikine kesecek farazi bir 

çizgiden bahsederek yeryüzünü dört parçaya ayırmıştır. Sonra bu dört parçadan birisinin 

kuzey yarım kürede yaşama uygun olanları oluşturduğundan bahsederek yeryüzünün 

dörtte üçünün su olduğunun söylendiğini aktarmış ve yeryüzünün yerleşime uygunluğu 



 

265 

 

konusunda çeşitli düşüncelerden örnekler vermiştir. Üçüncü sebep olarak da yeryüzünün 

kara, deniz, ova, kayalık, dağlık, kumluk, çöl, bataklık, tepelik ve yamaçlık olmasından 

bahsetmiş, bunların birbirlerini ve dolayısıyla yeryüzünü etkilediğini ve değişimler 

yaşandığını söylemiştir.671 Burada Razi’nin yaşadığı dönemde astronomi alanında 

kullanılan teknik terimlerden bahsedildiği için konunun çok ayrıntılarına girilememiştir. 

Bu konuların uzmanları tarafından ayrıca incelenmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu 

ifade etmek isteriz. 

5.2.2. Yer Kabuğunun Yapısı 

 65/Talak 12. ayette “Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan 

Allah’tır. Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah’ın ilminin her şeyi kuşattığını 

bilesiniz diye O’nun buyruğu gelip, bunlar arasında (bütün evrende) sürekli gerçekleşir.” 

buyrulmaktadır. Razi, bu ayetin yorumunda yeryüzün katmanlarından bahsederken, 

meşhur olan bir görüşü şöyle ifade etmiştir: “Yer üç tabakadır. Birisi toprak tabakası; 

diğeri çamur tabakası; üçüncüsü de bir tarafı denize, bir tarafı da karaya açılan tabaka ki, 

işte mamur ve meskûn olan tabaka da budur.”672 Razi’nin bu tespiti günümüz bilimsel 

verileri ile çok yakın bir anlam birliğine sahiptir. Çünkü günümüz jeoloji biliminde de 

buna çok yakın bilgiler yer almaktadır. Buna göre yer kabuğu dört ana bölüme ayrılmakta, 

birinci kata kabuk; ikinci kata manto; üçüncü kata dış çekirdek; dördüncü kata da iç 

çekirdek denmektedir.673 Dış ve iç çekirdeği bir düşündüğümüzde Razi’nin aktardığı 

bilgiye benzer bir duruma ulaşmış oluruz. 

                                                      
671 Razi, Mefatih, IV/171-173. 

672 Razi, Mefatih, XXX/36. 

673 Özdek, Uzay Ansiklopedisi, s.135-138. 
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5.2.3. Yeryüzünün Fayda ve Özellikleri 

Razi, 2/Bakara 22. ayetin yorumunda yeryüzünün fayda ve özelliklerinden 

bahsederken yaklaşık olarak onun on beş faydasından söz etmiştir. Bunlardan bazılarının 

onun özelliklerini de içerdiğinden söz eden Razi, bu fayda ve özellikleri şu şekilde 

özetlemiştir: “Onda bulunan madenler, bitkiler, canlılar, rutubet, yeryüzünün zeminin 

yapısal olarak değişiklik göstermesi, toprakların farklı renklerde oluşu, gökten inen 

yağmuru depolaması, büyük nehirlerin ve su kaynaklarının, maden ve cevherlerinin 

bulunması, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar hayat bulması, çeşitli taşların bulunması, 

altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin yer alması, inşaat malzemesi ve yakacak olarak 

da değerlendirilen ağaçların bulunması. Razi, bu başlıkları teker teker açıkladıktan sonra 

Allah’ın, yeryüzünün sağladığı faydalara ve onun delillerine, ediplerin ulaşamayacağı ve 

fasihlerin ifadeden aciz kalacağı bir takım lafızlarla dikkat çektiğinden söz etmiştir.674 

5.2.4. Yeryüzünde Komşu Kıtalar Olması 

Yeryüzünün şu andaki yapısında dahi farklı kıtalardan söz edilmektedir. Nitekim 

jeoloji biliminde bu kıtaların bu güne kadar geçirdiği süreçlerden bahsedilir.675 Razi de 

13/Ra’d  4. ayette yer alan “Arzda birbirine komşu kıtalar vardır…” ifadesiyle ilgili 

olarak “yeryüzünde karakter ve mahiyet bakımından farklı farklı olan kara parçaları 

bulunduğundan bahsetmiştir. Daha sonra bunların birbirlerine komşu olduklarından, bir 

kısmının tuzlu, bir kısmının gevşek, bir kısmının sert ve kayalık, bir kısmının verimli, bir 

kısmının taşlı veya kumlu, bir kısmının da çamurlu ve bataklık olduğunu söylemiştir. Bu 

kıtaların birbirine bitişik olduğunu ifade eden Razi, Ebu Bekir el-Esam’ın (ö. 200/816) 

da görüşlerine paralel olarak; Güneşin ve diğer yıldızların bu toprak parçaları üzerine 

                                                      
674 Razi, Mefatih, II/95-97. 

675 Tatar, Yusuf, Genel Jeoloji I, s. 393-400. 
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etkilerinin de aynı seviyede olduğunu belirtir. Razi, onların böyle farklı farklı sıfatlara 

sahip olmalarının, her şeyi bilen ve mutlak kudret sahibi Allah’ın takdiri ile olduğuna 

delalet ettiğini açıklamıştır.676 

5.2.5. Yeryüzünün Öldükten Sonra Diriltilmesi 

Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda ayette yer alan “Ölümünden sonra 

yeryüzünün diriltilmesi” ifadesindeki diriltme ile ilgili olarak “Allah’ın, ölümünden sonra 

yeryüzünü diriltmekle nitelemiş olması, bir mecazdır. Çünkü hayat, ancak, anlama ve 

bilme yeteneği olan varlıklar için söz konusu olabilir. Ölüm de böyledir; ancak cisim diri 

olunca, kendisinde bir tür güzellik, göz alıcılık, gösteriş, dirilme ve gelişme gözlenir. İşte 

bunların bulunmasına işaret anlamında hayat kelimesi kullanılmıştır.677 

Razi, 22/Hac 5. ayetin yorumunda ayette geçen “harekete gelir, kabarır” anlamını 

ifade eden “ihtizaz” kelimesi üzerinde durmuştur. Özellikle ayette yer alan  ْْت َوَرَبت  اْهتَزَّ

ifadesinin “o yer, bitki ile harekete geçti ve kabardı” anlamına geldiğini söyleyen Razi, 

bunu öldükten sonra dirilmeye delil olarak değerlendirmiştir.678 

Razi, 45/Casiye 5. ayetin yorumunda da aynı konuya değinerek bunun da hür irade 

sahibi bir yaratıcının bulunduğu görüşüne destek olarak delil sayılabileceğini ifade eder. 

Ayette yer alan “ölümünden sonra yere can vermesi” ifadesini de “bulutların oluşumu ve 

onlardan yağmurun indirilmesi, yere düşen daneden farklı farklı bitkilerin meydana 

gelmesi” şeklinde açıklamaktadır.679 

                                                      
676 Razi, Mefatih, XIX/6-7. 

677 Razi, Mefatih, IV/179. 

678 Razi, Mefatih, XXIII/9. 

679 Razi, Mefatih, XXVII222. 
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5.2.6. Yeryüzünün Dile Gelmesi 

99/Zilzal 4. ayette Allah şöyle buyurmaktadır: “O gün yer bütün haberlerini 

anlatacaktır.” Razi, bu ayetin yorumunda şu açıklamalara yer vermektedir:  

Ebu Müslim’e göre “O gün, herkesin, yaptığının karşılığı ortaya çıkar.  Böylece 

sanki yeryüzü bunları anlatmış olur. Bu tıpkı senin, “ev bize, içinde oturanlar olduğunu 

anlatmaktadır” demen gibidir. 

Pek çok bilim insanına göre, Allah yeryüzünü, konuşan ve aklını kullanabilen 

canlı bir varlık haline getirir ve yeryüzüne, üzerindeki kişilerin yaptıkları şeylerin tümünü 

bildirir. Yeryüzü de itaatte bulunanların lehine, asilerin aleyhine şahitlikte bulunur. Bu, 

Ehl-i sünnete göre imkânsız bir şey değildir.  

Mutezile de şöyle demiştir: Allah’ın cansız varlıklarda konuşma yeteneği 

yaratması mümkündür. Bu sebeple Allah’ın cansız yeryüzünde, kesik kesik ve özel bir 

takım sesler yaratması, böylece de konuşanın da, şehadet edenin de yeryüzü değil, 

Allah’ın kendisi olması mümkündür.680 

5.2.7. Yeryüzünün Ağırlıklarını Çıkarması 

Razi, 84/İnşikak 4. ayetin yorumunda konuyu 99/Zilzal 2, 82/İnfitar 4, 100/Adiyat 

9 ayetleriyle irtibatlandırarak açıklamaktadır. Bu ayetlerde yeryüzünün içindekileri atıp 

boşaltmasından (84/İnşikak 4), ağırlıklarını çıkardığından (99/Zilzal 2) ve kabirlerin 

savrulduğundan (82/İnfitar 4)” bahsedilmektedir. 84/İnşikak 4. ayetteki yorumunda 

yeryüzünün gerilip uzatılmasıyla, içindeki ölüleri ve hazineleri çıkarıp dışarı attığını 

anlatan681 Razi, 99/Zilzal 2 ayetinin yorumunda da yerin ağırlıklarından maksadın yerin 

                                                      
680 Razi, Mefatih, XXXII/56. 

681 Razi, Mefatih, XXXI/95. 
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hazineleri olduğunu anlatmıştır. Daha sonra da konuyla ilgili bir başka görüşe yer vererek 

ağırlıktan maksadın “yeryüzünün sırları” olduğunu söylemiştir.682 82/İnfitar 4 ayetinin 

yorumunda da iki görüşe yer vermiştir: Bunlardan birinci görüşte, kabirlerin içindeki 

ölüler diri olarak çıkartılmak suretiyle altı üstüne getirilir. İkinci görüşe göre ise: Kabirler 

içinde mevcut olan altın ve gümüşlerin ortaya çıkarılması için altı üstüne getirilir.683 

5.3. Dağlar 

Dağlar, yerkabuğunun hareketleri sonucu oluşmuşlardır. Kur’an’da dağlarla ilgili 

olarak onların yere çakılması, yürütülmesi, birer denge unsuru olmaları gibi 

özelliklerinden bahsedilmektedir. Bunları aşağıda yeri geldikçe Razi’nin tefsirinde yer 

verdiği görüşleri ışığında örnekler vererek açıklamaya çalışacağız. 

5.3.1. Dağların Oluşumu 

 13/Ra’d  3. ayette “O yeri yayıp döşeyen, onda sabit/sağlam dağlar ve ırmaklar 

meydana getirendir…” ifadesi yer almaktadır. Buradaki “oturaklı oturaklı dağlar 

meydana getirendir” ifadesiyle ilgili olarak Razi, bu ayetin Kudret ve Hikmet sahibi bir 

yaratıcının varlığına birkaç yönden delil olabileceğini anlatmıştır. Tabiatçı görüşe sahip 

felsefecilerin bu konudaki; dağların oluşumda güneş ve çamur faktörlerini, güneşin 

dünyaya olan kutupsal yakınlığı ve konumu gibi yanlış düşüncelerine değinerek bunların 

tutarsızlığı konusunda onlara üç noktadan cevap vermekte ve özetle şöyle söylemektedir:  

 -Denizde çamur oluşması ve güneşin bu çamuru kurutması genel bir durumdur. 

 -Biz bazı dağlarda o kayaların adeta dizi dizi konulmuş olduklarını görmekteyiz. 

Böyle bir yapının felsefecilerin dediği nedenle olması uzak bir ihtimaldir. 

                                                      
682 Razi, Mefatih, XXXII/56. 

683 Razi, Mefatih, XXXI/71. 
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 -Güneşin en üst noktasındaki değişim çok uzun bir süre alır. Yaklaşık dokuz bin 

sene. O dağların bu süre içinde un ufak olmaları gerekir. Böylece onların ileri sürdükleri 

bu görüşlerin zayıf olduklarını anlamış oluruz.684 

 5.3.2. Dağların Denge Unsuru Olmaları 

15/Hicr 19. ayette “Yeryüzünü de yaydık. Onda sağlam/sabit dağlar 

yerleştirdik…” buyrulmaktadır. Razi bu ayetle ilgili olarak şu iki açıklamaya yer 

vermiştir:  

 -İbn Abbas şöyle demiştir: Yüce Allah yeryüzünü suyun üzerine döşeyip 

yaydığında yeryüzü, üzerindekileri bir gemi gibi neredeyse devirecekti. Üzerindekileri 

sallamasın diye, Allah yeryüzüne ağır dağlarla adeta demir attırmış olmaktadır. 

 Razi, İbn Abbas’ın bu açıklaması çerçevesinde yeryüzü ile dağların farklı 

zamanlarda mı yaratıldığı sorusunu sorarak bu konuda her iki ihtimalin de olabilirliğinden 

bahsetmiştir. 

 -Allah o dağları yeryüzünün yollarına, kenar ve bucaklarına, insanları götüren 

işaretler olması için yaratmıştır. Çünkü o dağlar adeta birer işarettir. Bunlar sayesinde 

insanlar yollarından şaşmazlar ve yanılgıya düşmezler. Razi, bu açıklamanın doğruluk 

ihtimalinin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir.685 

 16/Nahl 15. ayette yer alan “O sizi sallayıp çalkalar diye, yeryüzüne sağlam 

dağlar… koydu …” ifadesinde de aynı konuya değinen Razi, önce cumhurdan gelen 

“Geminin, suyun üzerine konulduğunda sağa sola yalpalaması gibi Allah da yeryüzünü 

suyun üzerinde yaratınca o da yalpalamaya başladı. Bunun üzerine Allah yeryüzünde bu 

                                                      
684 Razi, Mefatih, XIX/4. 

685 Razi, Mefatih, XIX/135-136. 
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ağır dağları yarattı. Böylece yeryüzü o dağların ağırlıkları sayesinde suyun üstünde 

dengede kalabildi.” şeklindeki bilgiyi aktarır daha sonra da bu konuda öne sürülebilecek 

itirazlara cevap bağlamında “… dağların yeryüzünde yaratılması, o yerküreye batırılmış 

ve onun dairesel dönmesini engelleyen kazıklar gibidirler. Aynı zamanda da yerin 

dairesel hareketine engel olmaları anlamında yerin sağa sola meyledip yalpalamasına 

mani olurlar” diyerek konuyu yeryüzünün hareketsizliği düşüncesine dayanak 

yapmıştır.686  

 31/Lokman 10. ayetin yorumunda da “Yere sizi sarsar diye sağlam/ağır dağlar 

koydu…”  ifadesinden yola çıkarak dağların ağırlığının yeryüzünün sabit ve hareketsiz 

oluşunun başlıca unsuru olduğunu söylemektedir.687 

 Razi’nin burada yine neredeyse eserin tamamında kuvvetle savunduğu “yerin 

hareketsiz olduğu” tezini savunmaya çalıştığı görülmektedir. 

 41/Fussilet 10. ayette aynı konuyla ilgili olarak yer alan ifadedeki farklılığı 

oluşturan “  ِمْن فَْوقَِها  üstünden” kelimesi hakkında kısa bir tartışma açarak, neden diğer 

ayetlerde688 olduğu gibi sadece    ََرَواِسي  kelimesi ile yetinilmemiş de  ِمْن فَوْ قَِها  ilavesi 

yapılmıştır sorusunu yöneltmiştir. Cevap olarak; “Şayet yerin altından baskı odakları 

oluşturulmuş olsaydı, bunların, bu ağır kütleyi, içeri geçmekten alıkoyan şeyler olduğu 

zannına yol açardı. Ancak Allah, insanın kendi gözleriyle yerlerin ve dağların üst üste 

binmiş ağırlıklar olduğunu; hepsinin de bir tutana ve koruyana muhtaç olduklarını; bu 

                                                      
686 Razi, Mefatih, XX/7-9. 

687 Razi, Mefatih, XXV/126. 

688 77/Mürselat 27, 21/Enbiya 31. 
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tutup koruyanın da sadece Allah olduğunu görüp anlayabilmesi için bu sağlam dağları 

yerin üstünde yaratmıştır” açıklamasını getirmiştir.689 

             5.3.3. Dağların Yürütülmesi 

 18/Kehf 47. ayette şöyle buyrulmaktadır: “O gün biz dağları yürütürüz ve sen 

yeryüzünü bir çöl olarak görürsün…” Razi bu ayetin yorumunda: bu ifadenin içinde 

dağların nereye götürüldüğüne dair bir şey yoktur. Allah dağları istediği yere yürütüp 

götürmüştür ama orayı insanlara açıklamamıştır. Gerçekte bununla Allah’ın onları 

yokluğa yürüttüğü, yani yok ettiği kast edilmiştir şeklindeki düşüncesini paylaşmıştır. Bu 

durumu 20/Taha 105-107 ve 56/Vakıa 5-6 ayetleriyle irtibatlandıran690 Razi, bu ayetlerde 

de Allah’ın dağları parçaladığından, un ufak ettiğinden ve dağılmış toz haline 

getirdiğinden bahsedildiğini söylemiştir. 

 78/Nebe 20. ayette yer alan “Dağlar yürütülmüş de bir serap haline gelmiştir.” 

ifadesinin yorumunda ise Razi, dağlarla ilgili olarak Kur’an’da yer alan ayetleri altı 

madde halinde telif etmiştir. Bunlar; un ufak olmaları, atılmış renkli yünler gibi olmaları, 

toz zerrecikleri haline gelmeleri, saçılıp savrulmaları, rüzgârların onları yeryüzünden 

kaldırıp, havadaki tozlar gibi uçurması, onların sadece birer parıltı haline gelmeleridir.691 

81/Tekvir 3. ayette ise diğerlerinden farklı olarak 27/Neml 88. ayette yer alan “Bulutların 

yürüdüğü gibi yürürler” ifadesiyle irtibatlandırarak bu yürütmenin havada olacağından 

bahsetmiştir.692 

                                                      
689 Razi, Mefatih, XXVII/89; Ayrıca bz: Razi, Esraru’t-Tenzil, s. 245. 

690 Razi, Mefatih, XXI/113. 

691 Razi, Mefatih, XXXI/11-12 

692 Razi, Mefatih, XXXI/62. 
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            5.3.4. Dağın Havada Durması 

2/Bakara 63. ayette İsrail oğullarının durumu anlatılırken Allah’ın onlardan bir 

misak aldığı ve Tur’u üstlerine kaldırdığı ifade edilmektedir. Razi, bu ayetle ilgili olarak 

bazı inkârcıların ağır bir şeyin direksiz havada duramayacağı iddialarına karşılık “…ağır 

bir cismin havada durması da olabilecek şeylerdendir. Allah buna kadirdir…” şeklinde 

cevap vermiştir. İnkârcılardan bazılarının “Dağın onlar üzerinde bir gölgelik gibi durması 

mümkün değildir. Çünkü böyle olsaydı bu insanları imana mecbur tutan bir durum olurdu. 

Bu ise teklif ilkesinin özüne terstir” şeklindeki itirazlarına da Kadi’nın cevabını iletir: 

“Bu durum insanları inanmaya zorlamaz. Çünkü buradaki en büyük korku, dağın 

üzerlerine düşmesi korkusudur. Oysa onlar göklerin direksiz olarak üzerlerinde 

durduğunu gördükleri için, o dağın bir süreliğine üzerlerinde durması halinde 

korkularının yok olması muhtemeldir. Bu durumda da iman mecburiyeti ortadan kalkar, 

sorumluluk kalır.”693 

            5.3.5. Dağların Hareket Ettiği 

 27/Neml 88. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Sen dağları görür, onları yerinde 

durur sanırsın. Hâlbuki onlar bulut gibi geçer giderler…” Razi, bu ayetin anlattığı olayı 

kıyametin kopmasının delillerinden biri olarak değerlendirmiştir. Daha sonra da 

insanların dağları hareketsiz sanmalarının nedenini şu şekilde açıklamıştır: “Büyük 

cisimler aynı yönde ve aynı konumda hızlıca hareket ettirildiklerinde, bunlara bakan 

kimse, onların durduğunu zanneder. Hâlbuki onlar süratli bir şekilde yola devam 

etmektedirler.694 Aynı şekilde 20/Taha 105-107. ayetlerde de kıyametin durumuyla ilgili 

olarak Mekke müşriklerinin alay etmek maksadıyla sordukları bir soruya cevap olarak 

                                                      
693 Razi, Mefatih, III/99-100. 

694 Razi, Mefatih, XXIV/189. 
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Allah dağların durumunu şu şekilde anlatmaktadır: “Sana dağların halini sorarlar. De 

ki: Rabbim onları ufalayıp (savuracak) ve yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak. 

(O zaman) onlarda ne bir iniş, ne de bir yokuş görürsün…” Razi bu ayetin yorumunda 

müşriklerin sorularının maksadını ve kaynağını izah ederken sorunun maksadının, 

müşriklerin Hz. Muhammed’i (sav) zor durumda bırakmak olduğunu belirterek şöyle 

demektedir: Belki de o müşrikler, “Ey Muhammed! Sen dünyanın sona ereceğini iddia 

ediyorsun. Eğer senin dediğin doğru olsaydı, dünyanın önce eksilmeye başlaması, sonra 

bu eksilmenin yok olmaya kadar varması gerekirdi. Ama dünyanın durumu, işin başında 

olduğu gibi aynen devam etmekte. Bu durumda senin sözün nasıl doğru olabilir?” 

demişlerdir. Razi, bu itirazın kaynağının Calinus’un düşüncesi olduğunu ifade 

etmektedir. Daha sonra da onların bu sorularına cevap olmak ve ayetin anlaşılması 

çerçevesinde şu açıklamayı yapmaktadır: “Bir şeyin yok oluşu, bazen birbirinin sebebini 

oluşturan bir yok oluşla olur. Bu durumda eksilmenin yok oluştan önce olması gerekir. 

Bazen de bu yok oluş bir anda gerçekleşir ki bu durumda eksilmenin yok oluştan önce 

olması gerekmez. İşte bundan dolayı Allah, bu maddi âlemin bütünlüğünü, kudret ve 

dilemesiyle, bir anda çözüp ayrıştıracağını beyan etmiştir. Dolayısıyla burada eksilmenin 

yok oluştan önce olmasına gerek yoktur.”   

 “(O zaman) onlarda ne bir iniş, ne bir yokuş görürsün…” ifadesini açıklayan 

Razi, “Bu ayet, yerkürenin o günde gerçek anlamda küre olacağına işaret eder…” diyerek 

yeryüzünün küre şeklinde olduğu tezini desteklemesi anlamında değerlendirmiştir.695 

 Dağların vazifesi ile ilgili olarak da 21/Enbiya 31. ayette yer alan “Yeryüzü onları 

sarsar diye sabit sabit dağlar yerleştirdik…” ifadesindeki “onları sarsar” tabirinden yola 

                                                      
695 Razi, Mefatih, XXII/101-102. 
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çıkarak, dağların vazifesinin yeryüzünün sarsılmaması olduğunu İbn Abbas’ın görüşüne 

dayandırarak suyun üzerindeki geminin sarsılması örneğiyle ifade etmektedir.696 

             5.3.6. Dağların Tesbihi 

 21/Enbiya 79. ayette şöyle buyrulmaktadır: “… Dağları ve kuşları Davud ile 

birlikte tespih etmek üzere ram etmiştik…” Razi, bu ayetin yorumunda iki açıklamadan 

söz etmiştir. Önce Mukatil, Kelbi ve Süleyman b. Hayyan’ın (ö. ?) görüşleri olarak 

“Dağlar bizzat Allah’ı tespih ediyorlardı” düşüncesine yer vermiştir. Sonra da bazı me’ani 

âlimlerinin görüşüne yer vermiştir. Buna göre de; dağların ve kuşların tespihi tıpkı 17/İsra 

44. ayette belirtildiği gibidir. Yani, “Allah’ı hamd ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur.” 

Bunun Davud’a (as) has olarak söylenmesi ise bu durumun onun tarafından kesin olarak 

bilinmesinden dolayıdır. Razi, burada birinci görüşü doğruya daha yakın bulmuştur. 

Gerekçe olarak da ayetin lafzını, zahiri manadan alıp mecazi manaya yüklemek için 

burada bir zorunluluk olmadığını ifade etmiştir. Daha sonra Mutezile’nin görüşüne yer 

vererek onun imkânsızlığını ifade etmiştir. Bunu da Mutezile’nin “dağlarda hayat 

olmadığı” prensibine dayandırarak açıklamıştır. Ayrıca Mutezile’nin burada konuşmayı 

(tespihi) “Allah’ın fiili” olarak değerlendirmesini de kabul edilemez olarak görmüştür.697 

 57/Hadid 1. ayette yer alan “Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ı tesbih etmektedir. 

O, mutlak galip ve hikmet sahibi olandır.” ifadesindeki “Allah’ı tesbih etmek” tabirini 

açıklarken tespihin, mutlaka şu iki durumdan biri ile tefsir edilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. 

                                                      
696 Razi, Mefatih, XXII/142.  

697 Razi, Mefatih, XXII/173. 
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 “O şeyler, tesbihatta bulunuyor” ifadesi, “Onlar, O’nun ululuğuna, saygınlığına 

ve her türlü eksiklikten uzak oluşuna işaret ediyorlar” manasındadır. 

 İkinci olarak: Bütün mümkün varlıklar O’na boyun eğmiştir. O, onlarda istediği 

gibi tasarruf edebilir. O’nun yaratmasına engel olabilecek hiçbir varlık yoktur.” 

 Razi daha sonra lafzi ve manevi manada yapılan zikri açıklamakta ve “buradaki 

tesbihi manevi anlamda yapılan tesbih olarak alırsak, “zat, sıfat, madde ve arazların 

hepsinin Allah’ı tesbih etmekte, O’nun celaline boyun eğmekte ve O’nun tasarrufuna itaat 

etmekte oldukları” anlamına ulaşılacağını söyler. Bunun da 27/Neml 49. ayette ifade 

edilen “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a secde eder…” cümlesindeki secde ile kast 

edilen mananın olduğunu belirtir.698 

   Aynı konuya 17/İsra 44. ayette yer alan “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar 

O’nu tesbih eder...” ifadesinin yorumunda da değinen Razi, canlı ve sorumlu olanlar ile 

cansız varlıkların tesbih şekillerinden bahsederken “canlı varlıkların Allah’ı sözlü olarak 

tesbih ettiklerini” ifade etmiştir. Hayvanlar gibi sorumluluk taşımayan canlılar ile cansız 

varlıkların ise Allah’ın birliğine, tüm eksikliklerinden uzak oluşuna ve izzetine işaret 

etmek suretiyle tesbih ettiklerini ifade etmiştir. Tesbihin bu şekilde olmasının da mecaz 

manasında anlaşılması gerektiğini söylemiştir.699 

5.4. Denizler 

Kur’an’da, Türkçe’ deki “deniz” kelimesi karşılığında kullanılan اْلبَْحر  ile ilgili 

olarak Razi, 2/Bakara 164. ayetin yorumunda bu kelimenin lügat anlamı üzerinde durmuş 

ve onun, çok geniş olduğu için, bir de yeryüzünün bir parçası olduğu için bu şekilde 

                                                      
698 Razi, Mefatih, XXIX/180. 

699 Razi, Mefatih, XX/174-175. 
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isimlendirildiğini söylemiştir. Daha sonra da yeryüzünde bulunan denizlerden ve bunların 

körfezlerinden bahsetmiştir.700 

16/Nahl, 14. ayetin yorumunda gökbilimcilerin, yerkürenin dörtte üçünün su 

olduğunu söylediklerini aktaran Razi, bununla okyanusların kastedildiğini ve su 

unsurunun tamamı olduğunu belirtmiş, geri kalan dörtte birde de yedi deniz meydana 

geldiğini açıklamıştır.701 

31/Lokman 27. ayette geçen “…kendisine yedi deniz daha destek olsa…” 

ifadesini yorumlarken de “Bunun anlamı, eğer mevcut denizlere yedi kat deniz daha 

eklenseydi…” demektir. Ayetteki yedi ifadesini de “Bu, sayının yedi ile sınırlı olması 

demek değildir. Bundan maksat desteğin çok olmasına bir işarettir” şeklinde 

açıklamaktadır.702 

5.4.1. Denizlerdeki Faydalar ve Denizin Hizmete Sunulması 

16/Nahl 14. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Taze etinden yemeniz ve mücevherini 

çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizi yararak 

gittiklerini görürsün ki, bu da O’nun lutfuna nâil olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.” 

Razi, bu ayetin yorumunda denizlerin faydalarından üçünü zikretmekte, bunların taze et 

yenmesi, zinet çıkarılması, gemilerin yol almaları olduğunu ifade etmektedir. Daha sonra 

bunlarla ilgili bazı ayrıntılara yer verir ve bu faydaların Allah’ın lütuf ve ihsanından 

olduklarını ifade eder.703  

                                                      
700 Razi, Mefatih, IV/176-177. 

701 Razi, Mefatih, XX/6. 

702 Razi, Mefatih, XXV/138. 

703 Razi, Mefatih, XX/6-7. 
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 14/İbrahim 32. ayette şöyle buyrulmaktadır: “… O, emri ile gemileri denizde 

yürümek üzere hizmetinize sunandır...” Razi, bu ayetin yorumunda üç bahis açarak şunları 

söylemektedir:  

 “Yeryüzünden tam olarak faydalanmış olmak denizde yüzen gemilerin bulunması 

ile mümkün olmuştur. Çünkü denizde yüzen gemiler farklı bölgelerde üretilen ürünlerin 

diğerlerine ulaştırılması, ticaretin gelişmesi ve insanların bunlardan faydalanması için 

gereklidir.” Ayrıca Razi, karaların gemileri olarak da develerden bahsetmekte ve ayette 

bahsedilen gemilere bunların da dâhil olduğunu ifade etmektedir. 

 “Ayette geçen “hizmete sunma” deyimi Allah’ın büyüklüğünden kinayedir.” 

 “Gemi, cansız varlıklardandır. Dolayısıyla onun hizmete sunulması mecazi 

manada olup, gemi su yüzünde, kaptanın istediği şekilde hareket edince, sanki onun 

emrine verilmiş bir canlı gibi olmuş olur demektir.”704 Razi yukarıdakine benzer bir 

açıklamaya 42/Şura 32. ayetin yorumunda da yer vermektedir.705 

 22/Hac 65. ayetin yorumunda da hizmete sunulmanın keyfiyetini: “Suyu ve 

rüzgârı geminin hareket etmesi için hizmete sunulması” şeklinde anlatan Razi, konuyu 

“Şayet su ve rüzgâr bu özellikte olmasaydı, gemi hareket edemez, ya batar, ya durur ya 

da bozulurdu.” şeklinde açıklamaktadır. Ayette geçen “emriyle” kelimesini de; “rüzgar 

vasıtasıyla o gemiyi hareket ettirenin kendisi olduğu için bu iş mecazi olarak “O’nun 

emrine” nispet edilmiştir. Bu, saygı ve yücelik gayesine yöneliktir” şeklinde tefsir 

etmektedir.706 

                                                      
704 Razi, Mefatih, XIX/101. 

705 Razi, Mefatih, XXVII/150. 

706 Razi, Mefatih, XXIII/55. 
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5.4.2. Kavuşan İki Deniz 

 Bu konu Kur’an’da iki ayrı bölümde yer almaktadır. Birincisi, Hz. Musa (as) ile 

Hızır’ın (as) karşılaşmalarının söz konusu edildiği yerdir. Burası Fars deniziyle Rum 

denizinin doğu yakasından birleştikleri yerdir. Ancak Razi, ayette bu iki denize işaret 

sayılabilecek herhangi bir gösterge bulunmadığını söylemektedir.707 

 Bazı kimselerin “bu iki denizin Musa ile Hızır (as) olduklarını söylediklerini 

çünkü onların da adeta iki ilim denizi gibi olduklarını ifade ettiklerini anlatan Razi, “İki 

denizin birleştiği yer” konusunda şu iki mana üzerinde durulduğunu açıklamaktadır. 

Bunlardan birisi; Hz. Musa’nın (as): “Ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar 

gideceğim” şeklindeki sözüne işaret olmasıdır. İkincisi de “Musa ve kendisini kastettiği 

arkadaşının buluştukları yere varınca” manası anlaşılabilir. Çünkü balığın unutulduğu 

yer; Hızır’ın oturduğu veya ona yakın bir yerdir. İşte bu manadan dolayı Musa ve genç 

arkadaşı balığı hatırladıktan sonra geri döndüklerinde Musa (as) oraya gelmiş oldu. Razi, 

bu mananın daha güzel olduğunu ama müfessirlerin birinci manayı tercih ettiklerini 

belirtmiştir.708  

 İkinci örnek ise 55/Rahman 19-20. ayetlerde, anlatılmaktadır. “İki denizi 

salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip 

karışmıyorlar.” Bu ayette geçen iki denizden maksadın ne olduğunu Razi şöyle 

açıklamaktadır: “Gök ve yerin denizi, tatlı ve tuzlu deniz veya her iki maddeyi birlikte 

içeren şeydir. Allah yerde, yerin sarıp kuşattığı denizler yaratmıştır. Bir de yerdeki adaları 

                                                      
707 18/Kehf, 60-61. 

708 Razi, Mefatih, XXI/124. 
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kuşatan denizler vardır. Ayrıca Allah yeri kuşatan ve yerin üzerinde olduğu bir deniz 

yaratmıştır. Aynı zamanda o denizi de hava kuşatmıştır.”709  

 25/Furkan 53. ayetin yorumunda ise bu iki denizin, büyük nehirler ile bunların 

aktığı büyük denizler olduğunu ifade etmektedir.710 

 Ayette geçen “birbirine kavuşurlar ama karışmazlar” ifadesi ile ilgili olarak Razi, 

hikmet sahibi kişiler ile tabiatçılar arasındaki bir görüş ayrılığına işaret etmektedir. 

Hikmet sahibi kişiler, suyun tıpkı civanın molekülleri gibi, bir kısmı bir kısmına doğru 

çekilmiş, tek bir mekânı bulunduğunda ittifak etmişlerdir. Bunun da Allah’ın onu bu 

şekilde yaratması ile olduğunu belirtmişlerdir. Tabiatçılar ise bu durumun suyun kendi 

tabiatından kaynaklandığını söylemişlerdir. 

 İkinci bir açıklamaya da yer veren Razi, şöyle demektedir: “İki su 

karşılaştıklarında hemen birbiriyle karışmaz, bir süre mevcut durumlarını koruyabilirler. 

Bu tıpkı kaynar su doldurulmuş bir kabın içine, soğuk su daldırıldığında, eğer orada bir 

süre beklemeyecekse onun soğuk suya karışmamasına benzer. Fakat bunların 

birliktelikleri devam ederse mutlaka birbirlerine karışırlar.” 

 Razi, bu denizlerin sularının karışmalarını engelleyen perdenin; bazısında 

Allah’ın kudreti, bazılarında ise Allah’ın kudretinin eseri olduğunu, çünkü bu iki deniz 

arasında, bazen gözle görülür, elle tutulur, yeryüzüne ait bir engel bulunduğunu, bazen 

de bulunmadığını söylemiş ve bu durumu da tevhidin delilleri olmaları bakımından 

değerlendirmiştir.711 

                                                      
709 Razi, Mefatih, XXIX/88. 

710 Razi, Mefatih, XXIV/87-88. 

711 Razi, Mefatih, XXIX/89. 
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 Aynı konuyla ilgili olarak 25/Furkan 53. ayetin yorumunda ise Razi, aradaki 

perdeyi, araya sokulan bir kara parçası olarak açıklamıştır.712 

 Görüldüğü gibi burada kavuşan iki deniz konusunda kısmen bir benzerlikten 

bahsedilse bile doğrudan te’lif edilebilecek konular olarak gözükmemektedirler. Oysa 

günümüzde yapılan pek çok araştırmada denizlerde, okyanuslarda yaşanan farklı su 

akıntılarının belli bir süre birbirine karışmadan yollarına devam ettikleri ispatlanmıştır.713 

5.4.3. Denizdeki Nimetlerden İnci ve Mercan 

 55/Rahman 22. ayette “İkisinden inci ve mercan çıkar.” buyrulmaktadır. “Büyük 

inciye Lü’lü, küçük inciye de Mercan denir. Mercanın kırmızı taş manasına olduğunu 

söyleyenler de olmuştur.” Razi, bu kısa açıklamadan sonra “büyük inci” tuzlu sudan çıkar, 

öyleyse Allah niçin “O ikisinden…” demiştir” diyerek İnci’nin tuzlu sudan çıkıp 

çıkamayacağı konusunu tartışmıştır. İnci’nin nimet oluşu üzerinde durarak, dört temel 

nimetten bahseden Razi, inci ve mercanın bu nimetlerden, süsler grubuna dâhil edildiğini 

ifade etmiş sonra da dört temel elementten söz etmiştir. Bunların toprak, su, hava ve ateş 

olduklarını, insanın yaratılışının topraktan, inci ve mercanın sudan, cinlerin yaratılışının 

da ateşten olduğunu söyleyen Razi havanın bir yaratılmışın temeli olmadığını, aksine, 

onun denizlerdeki dağlar büyüklüğünde gemilerin hareketini sağlayan şey olduğunu ifade 

etmiştir.714  

                                                      
712 Razi, Mefatih, XXIV/88. 

713 Bu konuda örnek olarak Marmara Denizinde yapılan bir çalışma için bkz: Artüz, M. 

Levent (Editör), Bilimsel Açıdan Marmara Denizi, Türkiye Barolar Birliği Yay, Ankara, 

2007, s. 64-85. 

714 Razi, Mefatih, XXIX/90-91. 
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5.4.4. Denizlerin Ateşlenmesi ve Fışkırtılması 

 81/Tekvir 6. ayette denizler ateşlendiği zamana vurgu yapılmaktadır. Razi, 

kıyametin kopması sırasında meydana gelecek olayları anlatırken denizlerin 

ateşlenmesini de bunlardan biri olarak zikreder ve konuyla ilgili üç açıklamadan söz 

etmiştir: “Bir şey yakıldığı zaman oradaki rutubet yok olur. Bu durumda denizlerde su 

diye bir şey kalmayacaktır. Denizdeki sular kuruyunca yeryüzü kabarır, derken yükselir, 

sonuçta dağların tepesi ile aynı seviyeye gelir. Dağlar un ufak olup her bir parçası bir 

tarafa dağılıp toprak haline geldiğinde, bu toprak, dağların alt kısımlarını doldurur, 

böylece yeryüzü denizle beraber dümdüz olur ve hepsi birden cayır cayır yanan bir deniz 

olur.” 

 Razi, Kelbi’nin görüşü olarak ayetteki  َْرت  kelimesinin “fışkırtıldı…” manasına ُسّجِ

geldiğini ve denizler arasında bulunan bir takım engellerin Allah tarafından 

kaldırılmasıyla denizlerin suyunun bir birine aktığını böylece denizlerin tek bir deniz 

haline geldiğini ifade etmiştir.” Ayette yer alan  َْرت  kelimesinin anlamının ُسّجِ

“tutuşturulduğunda, yakıldığında” şeklinde olduğunu söyleyen Razi, bu konuda Keffal’in 

açıklamalarına yer vermiştir: Keffal, Cehennemin denizlerin dibinde yer aldığını, ancak 

dünya hayatı devam ettiği için tutuşturulmamış bir durumda bulunduğunu, dünya 

hayatının sona ermesiyle Allah’ın bu ateşin etkisini denizlere ulaştıracağını böylece 

hepsinin bu yüzden tutuşmuş olacağını ifade etmiştir. Bir başka görüş olarak “Allah 

güneşi, ayı ve yıldızları, denizlere atar. Böylece de denizler tutuşmuş olur.” düşüncesine 

yer veren Razi, “Allah denizlerde çok büyük bir ateş yaratacak, böylece denizlerin suları 

fokur fokur kaynayacak” düşüncesini de açıklamalarına eklemiştir.  

Bu açıklamalardan sonra Razi şu değerlendirmeyi yapmakta ve kendi düşüncesini 

ortaya koymaktadır: “Bence bunların hiç birine gerek yoktur. Bunlar hep zorlama 

şeylerdir. Çünkü dünyayı yok etmeye, kıyameti gerçekleştirmeye gücü yeten zatın 
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bunların hiç birine ihtiyacı yoktur. O, isterse denizlerin suyunu ateşe çevirir, isterse de 

başka bir şeyle o suları fokur fokur kaynatır.715 

 Razi, 82/İnfitar 3. ayette yer alan “Denizler fışkırtıldığı zaman…” ifadesi ile ilgili 

olarak da “Denizlerin her biri Allah’ın aralarına koyduğu engeller kaldırılmak suretiyle, 

birbirlerine karışırlar. Böylece hepsi tek bir deniz haline gelir. Şu anda denizlerin suyu 

durgun haldedir. Bunlar fışkırtıldığında parçalanır ve suları yok olur gider” şeklinde 

açıklama yapmıştır. 

 Bu açıklamaları değerlendiren Razi, ayetten kastedilen mananın “denizlerin asli 

şekillerinin ve durumlarının değişeceği” şeklinde olduğu yolundaki kanaatini ifade 

etmiştir.716  

5.4.5. Tufan ve Nuh’un Gemisi 

 Kur’an’ın pek çok yerinde özellikle de 11/Hud suresinde anlatılan tufan olayı 

hakkında çok şey söylenmiştir. Bazı araştırmacıların ve özellikle de jeologların Ağrı dağı 

ya da Cudi dağı dolaylarında çalıştıkları bilinmektedir. Tufan olayı gerçekten anlatıldığı 

gibi mi gerçekleşmiştir? Dünyanın tamamında mı yoksa bir bölümünde mi olmuştur? Bu 

olaydan sonra insanlık Hz. Nuh’un neslinden mi meydana gelmiştir? gibi pek çok soru 

cevap aramaktadır.  

 Tefsir alanında yapılan yorumlamalarda da bu konuda farklılıklara 

rastlanmaktadır. Razi bu konuda olayı bilinen bütün ayrıntılarıyla ve zaman zaman kendi 

yorumlarıyla, ayette geçen kelimeler üzerindeki lügavi çalışmalarıyla birlikte 

aktarmaktadır.    

                                                      
715 Razi, Mefatih, XXXI/63.  

716 Razi, Mefatih, XXXI/71. 
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 Öncelikle tufanın başlamasını işaret eden “tennur” kelimesiyle ilgili açıklamalar 

yapan Razi, bu konuda 11/Hud 40 ve 23/Mü’minun 26-30 ayetlerini tefsir ederken iki 

görüşten bahsetmiştir: Bunlardan birisine göre tennur, içinde ekmek pişirilen tandır 

anlamındadır. İkinci görüşe göre ise bu, tandırdan farklı bir şeydir. O, yeryüzünden “su 

fışkırmaya başladı” anlamındadır. Yeryüzünün en kıymetli ve en yüksek yeridir. Razi, 

Hz. Ali’ye göre bu kelimenin “sabah doğdu” anlamında olduğunu ayrıca kelimenin iş 

kızıştı manasına olmasından da söz edilebileceğini ifade etmiştir. 

 Razi bunlar arasında tercih yapmak gerekirse “tennur” kelimesini hakiki manası 

olan tandır manasına almak gerekir diye tercihini belirtmiş ve bununla ilgili olarak bazı 

akli çıkarımlar ve açıklamalar getirmiştir.717 

 11/Hud 44. ayette geçen “Gemi de Cudi üzerine oturdu” ifadesiyle ilgili olarak “O 

gemi ada üzerinde adı Cudi olan bir dağ üzerinde durdu” şeklinde bir açıklamada bulunan 

Razi, bu dağın alçak bir dağ olduğunu, geminin bu dağ üzerinde durmasının suyun 

kökünün kesilmesine bir delil teşkil ettiğini ve bu olayın Aşure gününde meydana 

geldiğini de açıklamalarına eklemiştir.718 

 Razi, tufanın bölgesel mi yoksa dünyanın her yerinde mi meydana geldiği 

konusunda da 11/Hud 48. ayetin yorumunda şunu ifade etmektedir. “Bu boğulma işi, 

bütün yeryüzünü kaplayıp, Nuh (as) da gemiden çıkıp, yeryüzünde yararlanılabilecek 

hiçbir canlı ve bitki olmadığını anlayınca, adeta nasıl yaşayacağı, yeme ve içme ile ilgili 

ihtiyaçlarını nasıl gidereceği hususunda endişeye düştü.719 Bu açıklamadan Razi’nin 

tufanın tüm yeryüzünde gerçekleştiğini düşündüğü sonucu çıkarılabilir. 

                                                      
717 Razi, Mefatih, XVII/180; XXIII/82. 

718 Razi, Mefatih, XVII/188. 

719 Razi, Mefatih, XVIII/6. 
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Nuh’un (as) ikinci Âdem olması, yani insanlığın tufandan sonra onun neslinden 

türediği şeklindeki açıklamaları da ele alan Razi, konuyla ilgili olarak iki görüşten 

bahsetmektedir: 

 Birinci görüşe göre Allah Nuh’u (as) insanlığın ikinci atası yapmıştır. Çünkü 

tufandan kurtulanların hepsi onun neslindendi. Bu görüşün sahipleri düşüncelerini şu 

şekilde savunmuşlardır: Nuh (as) gemiden çıkınca onun zürriyetinden olmayıp da 

beraberinde bulunan diğer mü’minler öldüler. Böylece sonraki nesiller hep onun 

zürriyetinden meydana geldiler. Bazıları da Hz. Nuh’un (as) gemisinde sadece onun 

soyundan olan insanlar bulunuyordu şeklindeki açıklamayla düşüncelerini 

savunmuşlardır. 

 İkinci görüşe göre ise ayette ifade edilen “ümmetlerden” maksadın ne olduğunun 

açıklanması bağlamında üç görüşe yer verilmiştir: Âlimlerden bir kısmı, bunu “Nuh (as) 

ile beraber bulunanlar manasına almışlardır. Çünkü o zaman yeryüzünde onlardan başka 

insan yoktu. Bir kısım âlimler de bundan maksat üreme ve doğma yoluyla senden olan 

insanlar manasında olduğunu söylemişlerdir. Bir diğer âlimler grubu ise bundan muradın, 

o anda mevcut olanlar ile bundan sonra doğacak olanlar olduğunu söylemişlerdir.720 

37/Saffat 77. ayetin yorumunda da Razi, “Zürriyetini (yeryüzünde) baki kıldık” 

ifadesinin hasr ifade ettiğini dolayısıyla bu durum anlamın, ondan ve onun neslinden 

başka herkesin yok olduğuna işaret eder demek suretiyle birinci görüşü tercih ettiğini ima 

etmiştir.721 

                                                      
 

720 Razi, Mefatih, XVIII/6-7. 

721 Razi, Mefatih, XXVI/126. 



 

286 

 

Hz. Nuh ve kavminin tufandan kurtulmakta kullandıkları geminin akıbeti ile ilgili 

olarak da 54/Kamer 15. ayette yer alan “Andolsun ki biz onu bir ayet olarak 

bırakmışızdır…” cümlesindeki “onu” zamirinin açıklamasında Razi,  “Bırakılan ya da 

terkedilen şeyden maksadın kalaslardan yapılmış olan gemi olabileceğini, onun aynısının 

ya da benzerinin olabileceğini” ifade etmiştir.722  

Konu çeşitli makalelerde ele alınmış ve tufanın oluş şekli, bölgesel olup olmadığı, 

gemide bulunanlar, tufandan sonra insanlığın çoğalması, olayla ilgili hadis kaynaklarında 

yer alan rivayetlerin değerlendirilmesi ve benzeri pek çok açıdan kritiğe tabi tutulmuştur. 

Ancak özellikle büyük önem arz eden tufanın bölgesel ya da küreselliği jeolojik ve 

arkeolojik çalışmalarla ispatlanmadıkça bu konuda tam ve kesin bilgiye ulaşılması zor 

görülmektedir.723  

5.5. Nehirler 

 Nehirler, Kur’an’da özellikle cennet hayatı ve oradakilere verilecek ödüllerle ilgili 

olarak sıkça yer alır. Ancak insanların faydalanmaları için yeryüzünde yaratılan 

nehirlerden de söz edilmektedir. Razi’nin konuyla ilgili yaptığı yorumları aşağıdaki 

başlıklar altında vermeye çalışacağız. 

                                                      
722 Razi, Mefatih, XXIX/36. 

723 Geniş bilgi için bkz: Kutluay, İbrahim, Tufandan Sonra İnsan Nesilinin Hz. Nuh’un 

Üç Oğlu Vasıtasıyla Devam Ettiğine Dair Rivayetlerin Tahlili, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, 2015, c.15, sayı 1, s. 15-41; Harman, Ömer Faruk, Tufan, DİA, İst, 

2012, 41/319-322; Özdemir, Mehmet Nadir, İslam Tarihi Açısından Nuh Tufanına Farklı 

Bir Yaklaşım, İnternational Journal of Social Science, 2016, Winter II, Number 53, s, 553-

557. 
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5.5.1. Nehirler, Oluşumları ve Nimet Oluşları 

 2/Bakara 74. ayette kendisinden ırmaklar kaynayan ve yarılıp sular çıkaran 

kayalardan söz edilmektedir. Razi, ayette geçen ر  kelimesiyle ilgili olarak Malik İbn َيتَفَجَّ

Dinar’ın (ö. 131/748’den önce)  َُيْنفَِجر olarak okuduğunu, bu durumda da anlamın; öyle 

taşlar vardır ki yarılırlar ve onlardan nehirler olacak şekilde akan sular çıkar” şeklinde 

olduğunu aktarmıştır. Daha sonra da nehirlerin oluşumuyla ilgili filozofların görüşlerine 

yer vermiştir. Filozoflar, “Nehirlerin yerin içinde biriken buharlardan meydana geldiğini, 

eğer yer kabuğu yumuşak olursa bu buharın yer kabuğunu yardığını ve ayrıldığını; yer 

kabuğu sert ve taşlı olursa, bu buharların birleştiklerini, bu durumdan dolayı yerin 

yarılarak, suların vadiler ve nehirler halinde aktığını” söylemişlerdir.724 Bu konudaki 

görüşleri aktaran Razi, kendisi herhangi bir yorum yapmamıştır. 

 27/Neml 61. ayette geçen “…yeryüzünü bir karargâh yapan, aralarından 

ırmaklar akıtan…” ifadesini açıklarken yeryüzünde çıkan sulara değinen Razi, yer 

altındaki buharlardan oluşan dört çeşit sudan bahsetmiştir. Bunlar: a) Akan gözelerin 

suyu. Bunlar suyu çok ve fışkırma gücü yüksek olan, bu nedenle yeryüzünü delip çıkan 

ve devamlı akan sulardır. b) Durgun gözelerin suyu. Bunlar da gücü ancak yeryüzüne 

çıkacak kadar olan ancak gücü peş peşe akacak kadar olmayan sulardır. c) Nehir ve 

kanalların suları. d) Kuyuların suları.725 

Razi, 16/Nahl 15. ayetin yorumunda daha önce söylediklerinden farklı olarak 

derelerin ve nehirlerin kaynağının dağlar olduğundan bahsetmektedir. Bunu da akli 

ilimlere dayandırmaktadır.726 Hâlbuki bir önceki konumuzda nehirlerin kaynağının yer 

                                                      
724 Razi, Mefatih, III/119.  

725 Razi, Mefatih, XXIV/177-178. 

726 Razi, Mefatih, XX/9. 
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altında bulunan buharlar olduğunu filozofların görüşlerine dayanarak ifade etmişti. 

Burada bir çelişkiden söz etmek mümkün olabileceği gibi, nehir kaynaklarının daha çok 

dağlarda bulunacağı şeklinde bir yaklaşımla te’vil de yapılabilir. 

 Razi, 14/İbrahim 32. ayet yer alan “…akan suları da sizin hizmetinize sundu.” 

ifadesini yorumlarken deniz suyunun tuzlu olması sebebiyle sulamada ve içmede 

kullanılamadığı için nehir sularının bu amaçla yaratılmışların hizmetine verildiğini ifade 

etmiştir.727  

5.5.2. Cennetten Gelen Nehirler 

 Razi, 23/Mü’minun 18. ayetin yorumunda İbn Abbas’ın şöyle dediğini rivayet 

etmiştir: “Allah cennetten beş nehir indirmiştir. Bunlar; Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat ve 

Nil nehirleridir. Ye’cuc ve Me’cuc çıktığı zaman Allah hem bu nehirleri hem de Kur’an-

ı Kerim’i yeryüzünden kaldıracaktır.”728 

5.5.3. Kayadan On İki Pınar Fışkırması 

 Hz. Musa’ya (as) verilen mucizeler arasında zikredilen bu olayla ilgili olarak 

2/Bakara 60 ve 7/A’raf 160. ayetlerde Razi öncelikle ayette geçen  َاْلَحَجر kelimesiyle ilgili 

çeşitli görüşlere yer verdikten sonra “Bizce tercih edilebilecek olan husus, bunun ilmini 

Allah’a havale etmektir” diyerek yorumdan kaçınmıştır. Daha sonra ayette yer alan 

 ifadesiyle ilgili görüşlere yer vermiş ve bunların akli açıklamalarına yer vererek فاْنفََجَرتْ 

şöyle demiştir: 

 “Bu soruyu soran kimse ya mutlak Yaratıcı bir varlığı kabul ediyor veya onu inkâr 

ediyordur. Eğer onu kabul ediyorsa bu soru düşer. Çünkü o dilediği gibi yaratma gücüne 

                                                      
727 Razi, Mefatih, XIX/101. 

728 Razi, Mefatih, XXIII/78. 
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sahiptir. Eğer inkâr ederse onun Kur’an’ın manalarını araştırmasında ve tefsirine 

bakmasında bir fayda yoktur. Diğer taraftan felsefeciler de bunun yanlış olduğunu kesin 

olarak söyleyemiyorlar. Çünkü “Anasır-ı Erbaa”nın onlara göre ortak bir maddesi vardır. 

Olma ve bozulma bu ortak madde ile olur. Yine bununla hava suya, su havaya dönüşebilir. 

Bu dönüşme semavi ilişkilere boyun eğmiş yerdeki eşya ve hadiselerde de oluşabilir. Bu 

nedenle bu işin yeryüzünde meydana gelmesini gerektiren semavi bir ilişkinin söz konusu 

olması ihtimal dışı değildir.”  

Daha sonra Mutezile’nin görüşlerine yere veren Razi, onların görüşlerinin 

zayıflığını ve geçersizliğini ifade ettikten sonra Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerine yer 

vererek şöyle demiştir: “Âlimlerimiz, Allah’tan başka yaratıcı olmadığına inandıkları 

için, bu harikulade fiilleri meydana getirenin Allah olduğunu kesinlikle ifade etmişlerdir. 

Bundan dolayı bu mucizelerin peygamberlik iddia eden kimsenin elinde gerçekleşmesiyle 

onun doğruluğuna delil getirmeleri mümkün olmuştur.”  

Razi, bu suların taşın içinde bulunup bulunmadığını, Allah’ın havayı suya çevirip 

çevirmediğini ya da aracısız olarak suyu yaratıp yaratmadığını tartışmaya açarak “Hz. 

Peygamberin (sav) bir muharebede elini su kabının içine koyup da askerlere yetecek 

kadar parmaklarının arasından su fışkırttığı olayına dair söylenecek söz gibidir” diyerek 

işi mucize olması noktasında değerlendirmiştir. 

Razi, pınarın on iki göze şeklinde olmasının sebebini de Hz. Musa’nın (as) 

kavminin kalabalık olması ve aralarında kavga ve anlaşmazlık çıkmaması için böyle 

olmasının hikmete daha uygun olduğunu ifade etmiştir.729 

                                                      
729 Razi, Mefatih, III/89-90. 

 



 

 

ALTINCI BÖLÜM 

6. TIP ve SAĞLIK BİLİMİ İLE İLGİLİ AYETLERE RAZİ’NİN 

TEFSİRİNDEKİ YAKLAŞIMLAR 

6.1. Tıbbî Olgular 

Tıp, insan sağlığının korunması, hastalıkların tedavisi veya önlenmesi ile ilgilenen 

bilim ve sanat dalı diye tanımlanmaktadır. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan tıp, 

binlerce yıldır çeşitli coğrafyalarda ve zamanlarda, birbirinden farklı yollardan gelişerek 

toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir bilim dalıdır.730 

Tıp kelimesi Arapçada mevcudu korumaya, eksik olanı onarmaya işaret eder. 

İnsan için sağlıklı olmanın yanında sağlıklı kalmanın yollarını araştırmak da her zaman 

hayati önem taşımıştır. İslam medeniyetinin zirvede olduğu dönemlerde harika bir sağlık 

sistemi kurulmuş, VII. yüzyıldan XXI. yüzyıla kadar tıp bilimi İslam dünyasının farklı 

bölgelerinde oldukça karmaşık ve değişik bir disiplin halinde gelişme göstermiştir.731 

Tıp bilimi İslam dini ile birlikte evrensel boyutlara taşınmış ve bugünkü modern 

anlayışına kavuşmuştur. Bir yandan Kur’an, şu ana kadar ortaya konulan en mükemmel 

koruyucu hekimlik ilkelerini getirirken Hz. Muhammed (sav) de, sağlığın önemi, 

korunması ve tedavisi gibi konularda önemli açıklamalarda bulunmuş ve tıbba yeni 

anlayış ve boyutlar kazandırmıştır.732  

Kur’an’ın ana mevzusu olmamakla birlikte, hakkında bilgi verdiği konuların 

başında astronomi gelirse de ondan sonra tıp ve koruyucu hekimlikle ilgili konuların 

geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle de jinekoloji, anatomi ve fizyolojiden bahsettiğini, 

                                                      
730 Bayat, Ali, Haydar, Tıp Tarihi, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, İst, 2010, s. 14. 

731 Peter E. Pormann, Tıbb, TDV İslam Ansiklopedisi, İst, 2012, XXXXI/101. 

732 Kırca, Celal, Kur’an-ı Kerim’de Fen Bilimleri, s. 98-99. 
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temizliğe ve sağlıklı beslenmeye dair bilgiler verdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

Kur’an’ın insan için bir tür reçete ve şifa olduğundan söz edebiliriz.733 

6.1.1. Kur’an’ın Ruhi ve Bedeni Hastalıklara Şifa Olması 

Kur’an’da üç yerde734 doğrudan onun inananlar için şifa olduğundan 

bahsedilmektedir. Bunların dışında şifa olgusundan bahseden ayetler de yer 

almaktadır.735  

10/Yunus 57. ayetin yorumunda Razi, Hz. Peygamber’in (sav) bir Doktor, 

Kur’an’ın da bir reçete olduğunu” vurgulamakta ve ruhla beden arasındaki ilişkiye 

değinerek ruh cevherinin, bedendeki beş duyu vasıtasıyla bedenler âleminin arzu 

duyduğu ve güzel gördüğü şeylerden faydalandığını” belirtmektedir. Razi, zamanla ruhun 

buna alıştığını ve ülfet kazandığını, bunun da ruh cevherinde batıl inançların ve kötü 

huyların tahakkukuna sebep olduğunu” ifade etmektedir.  

Peygamberlerin tıpkı bir doktor gibi insanları zararlı şeylerden men ettiklerini, 

buna uygun hareket eden insanların zahirlerinin, uygun olmayan şeyleri yapmaktan 

temizlenmiş olacağını ifade eden Razi, ancak bu konuda insanların gayret göstermeleri 

gerektiğinin altını çizmektedir. Bozuk inançların ve kötü ahlakın, bir çeşit hastalık 

olduğunu belirten Razi, “bunlar giderildiğinde kalbin şifa bulacağını ve ruh cevherinin 

                                                      
733 Geniş bilgi için bkz: Aydın, Hayati, Şifa Kaynağı Olarak Kur’an’ı Kerim (Kur’an’ın 

Şifa Olduğuna Dair Ayetler Üzerinde Bir Tefsir Denemesi), Ekev Akademi Dergisi, 

Yıl:14, Sayı 42, (Kış 2010), s. 55-68. 

734 10/Yunus 57; 17/İsra 82; 41/Fussilet 44. 

735 Bkz: 9/Tevbe 14; 26/Şuara 80; 16/Nahl 69. 
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melekût âlemini seyretmeye engel olan kir ve paslardan temizleneceğini ifade ederek 

konuya farklı bir açıdan yaklaşmıştır.736 

17/İsra 82. ayetin yorumunda ise konuya doğrudan Kur’an’ın ruhi ve bedeni 

hastalıklara şifa olduğu şeklinde yaklaşan Razi, Kur’an’ın ruhi hastalıklara şifa olmasının 

açık ve belli bir şey olduğunu ifade ettikten sonra ruhsal hastalıkların iki çeşidine 

değinmiştir. Bunları batıl inançlar ve çirkin huylar olarak açıklayan Razi, batıl inanışlar 

konusunda en zararlı olanlarının ilahiyat, nübüvvet, ahiret ve kaza-kaderle ilgili 

olduğunu, Kur’an’ın da bu konulardaki bozuklukları giderdiğini düşünürsek, onun şifa 

oluş durumunun ortaya çıkmış olacağının altını çizmiştir. 

Razi, çirkin görülmüş huylar konusunda Kur’an’ın insanları aydınlattığını dile 

getirerek onun insanları üstün ve mükemmel huylara yönlendirdiğini göz önüne alacak 

olursak onun bir nevi şifa olduğunu söyleyebiliriz demektedir. 

Bedeni hastalıklara şifa olması konusunda da bereketini umarak Kur’an okumanın 

pek çok hastalığı engellediğini belirten Razi, pek çok insanın, ne olduğunu ve manasını 

bilmediği efsun, rukye ve duaların okunmasından fayda gördüğü düşünülünce Allah’ın 

zikrini içeren bu Kur’an’ın okunmasının dini ve dünyevi faydaları temin etmeye daha çok 

vesile olacağının açık olduğuna vurgu yaparak737 Allah Resulü ’nün (sav) şu sözüne yer 

vermiştir: “Kim Kur’an’ı vesile ederek şifa istemezse, Allah o kimseye şifa vermesin.”738 

Razi, 41/Fussilet 44. ayette yer alan “…Kur’an iman edenler için bir hidayet ve 

şifadır…” ifadesiyle ilgili olarak, ayette yer alan hidayet ve şifa kelimelerini birlikte 

                                                      
736 Razi, Mefatih, XVII/93-94. 

737 Razi, Mefatih, XXI/29. 

738 el-Hindi, Alaüddin Ali el-Müttaki b. Hüsamüddin, Kenzu’l-Ummal Fi Sünen’il-Ekval 

ve’l-Ef’al, Müessese er-Risale, Beyrut, 1985, X/9 (Hadis no: 28106) 
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değerlendirmekte ve Kur’an sayesinde hidayete ulaşmış birisinin bu sayede küfür ve 

cehalet hastalığına karşı şifaya kavuşmuş olacağını belirtmektedir.739 Burada da 

Kur’an’ın özellikle mü’minlere şifa olduğu vurgulanmıştır. 

6.1.2. Parmak Uçlarındaki Sır 

75/Kıyame 4. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Evet, biz onun parmak uçlarını bile 

derleyip iade etmeye kadiriz.” Razi, bu ayetin yorumunda insanın parmak uçlarının en 

son ve en detaylı kısmı olduğunu ifade etmekte ve adeta ayette “Biz, küçük, ince ve hassas 

olmalarına rağmen, parmak uçlarını birbirine eklemek suretiyle, başlangıçtaki gibi 

eksiksiz, herhangi bir farklılık olmaksızın bir araya getirmeye kadiriz” anlamanın 

vurgulandığına işaret etmiştir. 

Ayette başka bir mananın da ifade edilmiş olabileceğini dile getirin Razi; “Evet, 

biz parmak uçlarını bir araya getirmeye kadiriz. Yani o parmak uçlarını, el ayasıyla 

beraber tıpkı devenin ayağı gibi kendisinde hiçbir yarık olmayan, dümdüz tek parçadan 

ibaret bir yüzey haline getirmeye kadiriz. Böylece de yazı yazma, terzilik ve parmaklar 

yardımıyla yapılan diğer ince işler gibi, güzel şeyler yapma imkânını bulamaz” ifadesine 

yer vermiştir. 740 Razi, burada yaptığı değerlendirmeler sonucunda birinci mananın 

doğruya daha yakın olduğunu belirtmiştir.741 

Parmakların uçlarında bulunan deri üzerindeki şekillerin incelenmesine 

daktiloskopi denmektedir. Bu durum ilk defa Sir Edward Henry tarafından 1875 yılında 

                                                      
739 Razi, Mefatih, XVII/116. 

740 Razi, Mefatih, XXX/192. 

741 Bkz: Özyazıcı, Alparslan, Hücreden İnsana, s. 57-58. 
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tespit edilmiş ve kısa süren bir deneyim evresinden sonra güvenlik güçlerince ve adli 

birimlerce kullanılmaya başlanmıştır.742 

6.1.3. Şehitlerin Diri Olması 

Kur’an’da şehitlerin durumu 2/Bakara 154 ve 3/Al-i İmran 169-170. ayetlerde 

anlatılmaktadır. Her iki surede geçen ayetlerde “şehitlerin diri oldukları” vurgulanmakta, 

onların diri olmalarının insanlar tarafından anlaşılamayacağından ve onların Rableri 

katında rızıklandırıldıklarından bahsedilmektedir.743 Razi önce 2/Bakara 154. ayetin 

yorumunda müfessirlerin çoğunluğunun görüşü olarak “sanki Allah sevaplarını onlara 

ulaştırmak için onları diriltmiştir” fikrini söylemektedir. Daha sonra bu konuda 

yapılabilecek bir itirazı dile getiren Razi, şu soruyu sormaktadır: 

“Biz onların bedenlerinin kabirlerde ölü olduğuna şahit olduğumuz halde bu görüş 

nasıl doğru olabilir?” Cevabında ise hayatın var olması için bedenin şart olmadığını, 

Allah’ın bütün zerreleri bir araya getirmeye ve birleştirmeye ihtiyaç duymadan, bu 

zerrelerin her birinde hayatı tekrar yaratmasının mümkün olduğunu ifade etmiştir. Razi, 

konuyla ilgili olarak Esam’ın şöyle dediğini aktarmaktadır: “Onları ölüler olarak 

isimlendirmeyiniz, onlar hakkında ‘diri şehitler’ deyiniz.” 

Üçüncü bir görüş olarak ahirete inanmayan müşriklerin Allah yolunda 

öldürülenler hakkındaki sözlerine yer veren Razi, onların, “Muhammed’in arkadaşları 

kendilerini öldürüyorlar ve bu dünyadan hiçbir şey elde edemeden çıkıyorlar, bir hiç 

uğruna ömürlerini tüketiyorlar…” demelerine, Allah’ın böyle karşılık verdiğini 

                                                      
742 Kırca, Celal, Kur’an-ı Kerim’de Fen Bilimleri, s. 179. Ayrıca bilgi için bkz: 

http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/95994f08ebc2555_ek.pdf 

743 Geniş bilgi için bkz: Kurt, Hasan, İslam İnancına Göre Şehitlik, C.Ü. İlahiyat Fak. 

Dergisi, 2012, cilt, 16, sayı, 1, s. 189-220. 

http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/95994f08ebc2555_ek.pdf
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söylemiştir. Razi, bununla Allah’ın, “müşriklerin dedikleri gibi demeyin, onlar diridirler, 

yani onlar diriltilecekler ve cennette kendilerine mükâfatları verilecektir, 

nimetlendirileceklerdir deyiniz” demek istediğini açıklamıştır. 

Farklı bir görüş olarak Ka’bi ve Ebu Müslim el-Isfahani’nin görüşlerine yer veren 

Razi, “  أَْحيَاء kelimesini “onlar diriltilecektir” şeklinde tefsir etmenin tuhaf olmayacağını 

ifade etmektedir.744 

3/Al-i İmran 169-170. ayetlerin yorumunda Razi, bu “diri olma” ile hakiki ya da 

mecazi mananın murat edilmiş olabileceğine işaret ederek, hakiki mana murat edildiyse 

onlar ya ahirette diri olacaklar ya da şu anda diridirler, şu anda diri olmalarının kast 

edilmiş olması halinde, ya ruhani ya da cismani bir hayatı kabul etmek gerekir şeklinde 

bir yorum getirmiştir. 

Razi, konuyla ilgili olarak Mutezile’nin “onlar ahirette diri olacaklar” şeklindeki 

yorumuna yer vermiş ve bunun yanlışlığı konusunda çeşitli deliller ortaya koymuştur.  

Şehitlerin şu anda diri olmaları durumunu ikinci bir ihtimal olarak ele alan Razi, 

bu görüşte olanlardan bazılarının “hayat sahibi olmanın, ruh için olduğunu söylediklerini, 

bazılarının da beden için olduğunu” söylediklerini ifade etmektedir. Burada konunun 

daha iyi anlaşılması için bir mukaddimeye yer veren Razi, insanda bütün değişimlere 

rağmen değişmeyen bir şey olan ruhtan bahsetmektedir. Ayrıca ruhtan ve bedenle 

ilişkisinden söz ederek “ kişi öldüğünde ruhun ondan diri olarak ayrılması uzak bir ihtimal 

değildir” şeklindeki açıklamasıyla konuya farklı bir açılım getirmeye çalışmıştır.745  

                                                      
744 Razi, Mefatih, IV/132-133. 

745 Razi, Mefatih, IX/72-74. 
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Üçüncü bir ihtimali söz konusu eden Razi, şehitlerin bedenleriyle 

mükâfatlandırılmalarındaki problemi dile getirerek “bu görüş, bu hayatın bedenler için 

söz konusu olduğunu söyleyenlerin görüşüdür” demektedir. Bu görüşü 

benimsemeyenlerin de kendi aralarında ihtilaf ettiklerine değinen Razi, bazılarının “Allah 

şehitlerin bedenlerini göklere yükseltip onlara çeşitli ikramlar vermiştir” dediklerini, 

bazılarının da: “Allah, bu bedenleri yeryüzünde bırakmış ve onları orada dirilterek bu 

ikramları onlara vermiştir” şeklinde söylediklerini dile getirmiştir. 

Dördüncü bir ihtimal olarak mecazi manadan söz eden Razi, “Onların diri 

olmalarından maksadın, hayatın bizzat bulunması değil, aksine bunda bazı mecazi 

manalar olduğunu, mesela, ölen kişi, dini bakımdan çok önemli bir kişi ise kıyamet 

gününde sevinç ve mutlulukla karşılaşınca, onun için “O diridir, ölmemiştir” 

denebileceğine vurgu yapmıştır. Konuyla ilgili başka deliller de getiren Razi,  onların 

bedenlerinin kabirlerinde bozulmadan kaldığını, toprağın altında kesinlikle çürümediğini, 

ölenlerin yıkanmasına karşılık onların yıkanmadıklarını ifade etmiştir.746  

Razi’nin ve diğer müfessirlerin yorumları bize, "şehitlerin ölmediklerine dair" bir 

anlayışı ifade etmektedir. Ne var ki, bu ölmezliğin ne şekilde olduğu konusunda bir netlik 

söz konusu değildir.747 

6.1.4. Nazar Değmesi 

12/Yusuf 67. ayette Hz. Yakup’un (as) Mısır’a giden oğullarına “hepsinin bir 

kapıdan girmemelerini, ayrı ayrı kapılardan girmelerini öğütlemesi ve bu konuyla ilgili 

                                                      
746 Razi, Mefatih, IX/76. 

747 Aydar, Hidayet, Ölümsüzlük Arzusu ve Uzun Süre Yaşamak Meselesi, Diyanet İlmi 

Dergi, cilt 41, sayı 1, 2005, s. 88-89. 
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Allah’ın kazasından sakındırması” anlatılmaktadır.748 Razi bu ayetin yorumunda nazar 

meselesine yer vermiş ve nazarı kabul etmeyenlere de reddiye hazırlamıştır. 

Bu ayet hakkındaki görüşleri üç grup halinde inceleyen Razi, birinci görüşün 

müfessirlerin çoğunluğunun görüşü olduğunu, bunun da Yakup’un (as) onlara göz 

değmesinden korktuğu anlamına geldiğini söylemiştir. Bu görüşle ilgili olarak geçmiş 

müfessirlerin bu konuda ittifak halinde olduklarını, Hz. Peygamberin hayatında çeşitli 

örneklerin olduğunu belirterek görüş hakkında deliller ortaya koymaya çalışmıştır. Bu 

görüşe karşı olanların düşüncelerine de yer veren Razi, onların savunmalarının zayıf ve 

yetersiz olduğunu söyleyerek kendi kanaatinin nazarın gerçekliği yönünde olduğunu 

belirtmiştir.749 

İkinci grubun görüşü olarak özellikle de nazar değmesini kabul etmeyenler 

açısından Ebu Ali el-Cübbai’nin görüşüne yer veren Razi, “Hz. Yakup’un (as) oğullarının 

Mısır’da çok meşhur olduklarını, herkesin onların güzelliğinden ve olgunluğundan 

bahsetmeye başladıklarını, ya da Yakup’un (as), Mısır kralının, kendi krallığı hakkında 

endişe edip onları hapsetmesinden korktuğunu, bunun üzerine de oğullarına bu tavsiyede 

bulunduğunu ifade etmiştir. Bu izahın inkâr edilemeyeceğini ancak birinci grubun 

görüşünün de aklen imkânsız olmadığını ve geçmiş müfessirlerin de onun üzerinde ittifak 

ettiklerini söyleyen Razi, Hasan el-Basri ve Katade’nin görüşlerine yer vererek birinci 

görüşü desteklemeye çalışmıştır. 

Razi, üçüncü bir grubun görüşü olarak İbrahim en-Nehai’nin (ö. 96/714) görüşüne 

yer vermektedir. Buna göre “Hz. Yakup (as), oğlu Yusuf’un (as) Mısır hükümdarı 

olduğunu biliyordu. Fakat Allah bunu açıkça ifade etme izni vermemişti. Bu yüzden de o 

                                                      
748 Geniş bilgi için bkz: Çelebi, İlyas, Nazar, DİA, İst, 2016, 32/444-446. 

749 Razi, Mefatih, XVIII/138. 
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tavsiyede bulunmuştur. Bundan maksadı da, Bünyamin’in Yusuf’un yalnız olduğu bir 

zamanda yanına varmasını sağlamaktı.”750 

68/Kalem 51-52. ayetlerin yorumunda da aynı konuya değinen Razi, bazılarının 

bu ayeti nazar değmesi anlamında değerlendirdiklerinden bahsettikten sonra, nazarın 

hakikat payı var mıdır, yok mudur sorusunu sormuş ve nazarın gerçek olmasının kabul 

edilmesi durumunda ayetlerin bu manaya yorumlanıp yorumlanamayacağını tartışmıştır. 

Burada da kabul edenlerin ve etmeyenlerin görüşlerine ve delillerine yer veren Razi, 

kendi görüşünün kabulden yana olduğunu ifade ederek, Kur’an’ın insanlar için bir 

hatırlatma, bir öğüt, bir açıklama, bir delil olduğunu ve bu Kur’an’da edeplerin, 

hikmetlerin ve sınırlandırılamayacak bir biçimde diğer ilimlerin olduğunu 

söylemektedir.751 

6.1.5. Yusuf’un Gömleği ve Babasının Gözlerinin Görür Hale Gelmesi 

12/Yusuf 93. ayette Hz. Yusuf’un (as), babası Yakup (as) için “gömleğini 

göndermesi, onun yüzüne sürülmesini istemesi ve böylece gözlerinin görür hale 

geleceğini bildirmesi” anlatılmaktadır. Bu ayetin yorumuyla ilgili olarak müfessirlerin 

görüşlerini ifade eden Razi, Hz. Yusuf’un (as) gömleğinin babasının yüzüne sürülmesiyle 

gözlerinin açılacağını nereden bildiği hususundaki farklı görüşlere yer vermiştir: İlk 

olarak Hz, Yusuf’un (as) bunu akılla bilemeyeceğini Allah’ın ona vahiyle bildirdiğini 

ifade eden Razi, ikinci olarak belki de “Hz. Yusuf (as), babasının kör olmadığını, fazla 

ağlamaktan ve üzüntüden kalbinin daraldığını, görme kuvvetinin azaldığını düşünüyordu. 

Gömleğinin babasının yüzüne sürülmesi halinde bu durumun onun ferahlamasına ve 

gönlünde büyük bir sevinç ve huzurun meydana gelmesine yol açacağını, bunun da onun 

                                                      
750 Razi, Mefatih, XVIII/137-139. 

751 Razi, Mefatih, XXX/89. 
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ruhunun kuvvetlenmesine, görme kuvvetindeki zayıflığın gitmesine, yol açacağını 

biliyordu” görüşüne yer vermiştir. Razi, tıp kanunlarının da bunun doğruluğuna işaret 

ettiğini söylemiştir.752 

12/Yusuf 94. ayette de Hz. Yakup’un (as), çok uzak bir mesafeden “Hz. Yusuf’un 

(AS) kokusunu duyduğunu söylediğinden “bahsedilmektedir. Razi bu ayetin yorumunda 

âlimlerin bu hususta görüş ayrılığına düştüklerini belirtmiş ve bazı açıklamalara yer 

vermiştir: 

Mücahid, “Bir rüzgâr estiğini ve o gömleği havada dalgalandırdığını, böylece 

dünyaya cennet kokularının yayılmaya başladığını, koku Yakup’a (as) ulaşınca,  o, bu 

kokunun ancak Yusuf’un gömleğindeki koku olacağını anladığını ifade etmiştir. 

-Vahidi, Enes b. Malik’ten (ö. 93/711-12) Hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet 

etmiştir: “Yusuf suresindeki “benim gömleğimi götürün ve babamın yüzüne koyun. O 

zaman iyice görür hale gelir” ifadesine gelince, “Zalim Nemrut da Hz. İbrahim’i (as) 

ateşe attığı zaman, elinde cennetten alınma bir gömlek ve bir yaygı ile Cebrail (as), Hz. 

İbrahim’in (as) yanına geldi. O gömleği İbrahim’e giydirdi, o yaygının üzerine oturtup 

onunla konuşmaya başladı. Daha sonra İbrahim, bu gömleği İshak’a (as), o da Yakup’a 

(as), Yakup (as) da Yusuf’a (as) giydirdi. Yakup (as) onu gümüşten bir koruyucuya 

koyarak Yusuf’un (as) boynuna astı. Yusuf (as) kuyuya atıldığı zaman, bu gömlek parçası 

onun boynundaydı. İşte Yusuf’un (as) “şu benim gömleğimi götürün” sözünün manası 

budur.”  

Meani âlimlerinin, “Kolay olan her şey, çile zamanında zor; zor olan her şey de 

mutluluk zamanlarında kolay olur. Dolayısıyla “Yusuf’un (as) kokusunu alıyorum” demek 

“Onu kokluyorum” demektir. Çünkü bu, onun koku alma duyusu ile bulduğu bir şeydir” 

                                                      
752 Razi, Mefatih, XVIII/165. 
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şeklindeki düşüncelerine yer veren Razi, kendi değerlendirmesinde olaya Hz. Yakup’un 

(as) bir mucizesi olarak bakmakta ve diğer değerlendirmelerin geleneğe aykırı şeyler 

olduğunu ifade etmektedir.753  

Elmalı’lı tefsirinde Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’un çok uzaklardan kokusunu 

almasını değerlendirirken konuyu zamanının bilimsel verileri çerçevesinde ele alarak 

bunu “telepati” ile ilişkilendirmeye çalışmıştır.754 

6.1.6. Ölülerin Diriltilmesi ve Sperm 

Razi, 2/Bakara 25. ayetin yorumunda öldükten sonra dirilmenin mümkün 

olacağına dair dört delil getirirken bunlardan bir tanesine de “insanoğlunun meniden 

meydana gelişini” örnek olarak anlatmıştır. Meninin insan vücudunda nasıl oluştuğunu, 

rahme nasıl yerleştiğini, Allah’ın ondan insanı nasıl meydana getirdiğini anlattıktan sonra 

şu soruyu sormaktadır: 

“Bu parçalar ölümden dolayı dağılırlarsa, Allah’ın onları bir araya getirmesi nasıl 

mümkün olmaz ?” Cevap olarak da 22/Hac 5. ayetine yer veren Razi,  bu ayette Allah’ın 

öldükten sonra dirilme konusunda şüphede olanlara insanın ilk yaratılışını ve 

insanoğlunun üreme aşamasındaki yaratılışını örnek verdiğini ifade etmektedir. Ayette 

önce insanın aslının topraktan, sonra da meniden, alakadan, mudğadan yaratıldığı, belli 

bir süre anne rahminde tutulduğu, dünyaya getirildiği, çocukluk, gençlik, olgunluk ve 

yaşlılık hallerine uğratıldığı anlatılmaktadır.755 

                                                      
753 Razi, Mefatih, XVIII/166. 

754 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, IV/2919. 

755 Razi, Mefatih, II/114. 
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6.1.7. İneğin Parçasıyla Ölünün Dirilmesi 

2/Bakara 72-73. ayetlerde anlatılan “ölüye, kesilen ineğin bir parçasıyla 

vurulması ve ölünün dirilmesi” olayını756 yorumlarken Razi, öldükten sonra dirilmenin 

gerçekliği konusunda delil olmak üzere şu iki soruyu yöneltmekte ve cevabını 

vermektedir. İlk olarak Allah’ın hiçbir şeye ihtiyaç duymadan diriltebileceğini, o halde 

buna neden ihtiyaç duyulduğu sorusunu yönelten Razi, cevabını şöyle vermektedir: 

“Onun daha güçlü bir delil olması ve hileden de uzak bulunması nedeniyle buna 

ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü inkârcı kimse, Musa’nın (as) o ölüyü bir çeşit sihir ve hile 

ile dirilttiğini düşünebilirdi. Ama kesilen ineğin bir parçası ile ona vurulduğu zaman 

dirilmesi durumunda, vurulan cisimden cesede geçen bir şey ile onun dirildiği şeklindeki 

şüphe ortadan kalkar.” 

İkinci olarak neden başka hayvan değil de inek üzerinde ısrar edildiğini soran 

Razi, cevap olarak bir kısım âlimlerin bu konuda tespit ettiği bazı faydalardan söz 

etmiştir. Bunlar; Kurban keserek Allah’a yaklaşma âdetinin yaygınlığı, kesilen kurbanın, 

kurbanların en büyüklerinden oluşu,  fiyatların çok yüksek olması nedeniyle bu ineği elde 

etmedeki külfeti yüklendiklerinden bunda onlara çok sevap bulunması, ineğin sahibi için 

bu olayın büyük mal kazanmaya vesile oluşudur.757 Eseri Türkçeye çevirenler, başka 

hayvanın değil de ineğin tercih edilmesinde o dönemde Mısır’da yaygın olan ineğin tanrı 

edinilmesi şirkini ortadan kaldırmak düşüncesinin olduğunu söylemişlerdir.758 

                                                      
756 Geniş bilgi için bkz: Aydar, Hidayet, Bazı Kur’an Ayetlerinin Işığı Altında “İnsan 

Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek” Meselesine Bakış, 

dergipark.gov.tr/download/article-file/10100 

757 Razi, Mefatih, III/115. 

758 Razi, Tefsir, III/93 
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6.2. Koruyucu Hekimlik  

            6.2.1. Beslenme ve Sağlık 

 Beslenme ve sağlık konusu oldukça geniştir. Biz burada bazı örneklere yer vererek 

Razi’nin bu konulardaki yaklaşımları hakkında bir fikir vermek istedik. Bu maksatla bazı 

yiyecek ve içeceklere yer verirken, cennetteki ve cehennemdekilerin yiyecek ve 

içeceklerine dair bazı yorumlara da değinmeye çalıştık. 

6.2.2. Hayvani ve Nebati Gıdalar 

16/Nahl 10-11. ayetlerin yorumunda Razi, gıdaları ikiye ayırarak şöyle 

demektedir: “İnsan gıdaya muhtaç olarak yaratılmıştır. Gıdalar ya hayvansal, ya da 

bitkisel olurlar. Hayvansal gıdalar bitkisel gıdalardan daha değerlidir. Çünkü hayvansal 

gıdalar yediğinde insanın organlarının gelişip büyümesi, bitkisel gıdaları yediğinde 

gelişip büyümesinden daha hızlı ve kolay olur. Bu, insanla hayvan arasındaki benzerliğin 

ve yakınlığın daha ileri seviyede olmasındandır…”759 

             6.2.3. Hurma ve Üzümden Yapılan İçki 

16/Nahl 67. ayette “Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden de içki ve 

güzel bir rızık edinirsiniz. İşte bunda aklını kullanacaklar için bir delil vardır.” 

buyrulmaktadır. Razi, ayette yer alan َسَكًرا kelimesiyle ilgili olarak şu görüşlere yer 

vermiştir:  

-Seker, içki anlamında kullanılmış bir isimdir. Ancak, içki Medine’de haram 

kılınmıştır, bu ayet ise Mekki’dir.  Burada bir neshden de söz edilemez. Çünkü Allah, bu 

şeylerde bulunan faydalı şeylerden bahsetmiştir. İçki ise, onların içtikleri şey türündendir.  

                                                      
759 Razi, Mefatih, XIX/187. 
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“Seker, nebiz demektir. Nebiz ise hurma, üzüm veya kuru üzümün üçte ikisi 

kayboluncaya kadar kaynatılıp sonra da ekşimesi için bırakıldığındaki haline denir. Bu 

sarhoşluk verecek bir hale gelinceye kadar İmam Ebu Hanife’ye (ö. 150/767) göre 

helaldir. 

Ebu Ubeyde’nin ileri sürdüğü görüşe göre de seker, yiyecek şey demektir. Zeccac 

(ö. 311/923) ise bu kelimenin yiyecek şey manasından çok, içki manasına daha yakın ve 

uygun olduğunu söylemiştir.760 Razi bu konuda herhangi bir tercihte bulunmamıştır. 

6.2.4. Arı, Petek ve Bal 

16/Nahl 68-69. ayetlerde bal arısından, petekten ve baldan bahsedilmektedir.761 

Razi, bu ayetlerin yorumunda önce arının iki çeşidinden sonra balın yapılışından ve 

özelliklerinden bahsetmekte daha sonra da balın şifa olup olmadığı hususunu 

tartışmaktadır.  

Razi, ayette yer alan “…evler edinin” ifadesinden hareketle arıların akıllarının 

olup olmaması konusundaki görüşlere yer vermiş ve balın yapılışından söz etmiştir. 

Burada bazı tıp kitaplarında gördüklerine de yer veren Razi, balın oluşumu konusunda iki 

görüşe yer vermekte ve kendisinin de tercih ettiği birinci görüşü şöyle açıklamaktadır: 

 “Geceleyin havada çok latif çiğler meydana gelerek ağaçların yapraklarına konar. 

Arılar da Allah’ın yönlendirmesiyle buralara konarak bunları ağızları ile toplayıp bir 

kısmını yerler, bir kısmını da peteklerine koyarlar. İşte bal budur.”  

                                                      
760 Razi, Mefatih, XXV/55-56. 

761 Geniş bilgi için bkz: Şimşekk, Ümit, Bir Arının Hatıra Defteri, s. 11-86. 
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İkinci ve Razi’nin katılmadığı görüşe göre de “arı temiz çiçeklerden ve kokulu 

yapraklardan bir şeyler yer. Allah sonra onun yediği o şeyleri arının bedeninde bala 

dönüştürür. Sonra da arı onları kusarak, tekrar geri çıkarır ki işte bal budur.” 

Daha sonra balın bazı özelliklerine değinen Razi, onun üç özelliğine yer 

vermektedir: 

“O içecek bir şeydir. Çünkü o bazen doğrudan içilir, bazen de şerbet yapılır. Bal 

farklı renklerde olur. Kırmızı, beyaz ve sarı olanı vardır. Bu, onların beslendiği bitkilerin 

karakterlerinden kaynaklanmaktır. Onda insanlar için şifa vardır.” 

Balın şifa olması konusunda da “onun her şeye ve herkese değil, bazı hastalıklara 

ve bazı kişilere şifa olduğu” görüşünü tercih etmektedir.  

Ayetin sonunda yer alan “ayet” sözcüğüne değinen Razi, bundan maksadın şu üç 

türlü durum olduğunu anlatmıştır: “Arıya, altıgen petekler yapma ve benzeri halleri gibi 

ince ve sırlı bilgiler verildiğidir. Arının ağaçlardan ve yapraklarından o balımsı çiğleri 

bulup yemesidir. Allah’ın o faydalı zerrecikleri hava boşluğunda yaratıp, sonra onları 

ağaçların ve yaprakların uçlarına atması ve onları dağıttıktan sonra arıya onları 

toplamasını emretmesidir.”762   

6.2.5. Zakkum Yiyeceği 

Razi, 44/Duhan 43. ayette geçen “zakkum ağacı” ifadesini cehennemliklerin yani, 

günahkârların ve fasıkların yiyeceği” olarak zikretmiştir.763 37/Saffat 62-65. ayetlerde de 

                                                      
762 Razi, Mefatih, XX/56-60; Razi’nin bu konudaki düşünceleri ile İmam Gazzali’nin 

düşünceleri arasında büyük benzerlikler görülmektedir. Karşılaştırma için bz: Okumuş, 

Mesut, Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu, İmam Gazzali Örneği, s. 276-277. 

763 Razi, Mefatih, XXVII/215. 
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yer alan bu kelime için yine cehennemliklerin yiyeceği olarak bahsetmektedir. Daha sonra 

bu kelimenin ya cehennemliklerle alay etmek için ya da kâfirleri kötü tercihlerinden 

dolayı azarlamak için söylendiğini belirtmektedir.764 

Bu konuda 70’li yıllarda Dr. Ziya Özel tarafından Zakkum bitkisi ile kanser 

hastalarını tedavi amaçlı çalışmalar yapılmış, tıp kongrelerinde sunumlar 

gerçekleştirilmiş ve Dirim adlı tıbbi dergide 1974 yılında yayımlanmıştır.765   

6.2.6. Su, Süt, Şarap ve Bal Irmakları 

47/Muhammed 15. ayette muttakilere verilecek cennetin vasıflarından 

bahsedilirken “rengi, kokusu ve hiçbir vasfı değişmeyen suların aktığı ırmaklardan, tadı 

değişip bozulmayan süt ırmaklarından, içenlere lezzet veren şarap ırmaklarından, süzme 

baldan oluşmuş ırmaklardan…” söz edilmektedir. Razi, burada dört çeşit nehirden söz 

edildiğini söylemekte ve içilecek şeylerin ya tadından yahut tadı dışındaki başka 

şeylerden ötürü içileceğinden, tadından dolayı içilecek şeyler için dokuz çeşit tattan, 

tadıyla alakalı olmayan içecekler olarak da su ve şaraptan” bahsetmektedir.  Daha sonra 

lezzetin şahıslara göre değişeceğini ifade eden Razi, dünya hayatında durum böyleyken 

cennet şarabının, herkesin hoşuna gideceği için ayette “içenlere” kelimesinin 

kullanıldığını belirtmiştir.766 

                                                      
764 Razi, Mefatih, XXVI/123. 

765 Geniş bilgi için bkz: bkz: Özel, Hüseyin Ziya, Kanser Tedavisinde Bir Deneme. Dirim 

1974, IV/172-176; Özel Hüseyin Ziya, Zakkum Usaresinin Maliyn Tümörlere Etkisi 

Üzerine Klinik Çalışmalar, Dirim 1974, XII/565-572. 

766 Razi, Mefatih, XXVIII/47-48. 
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6.2.7. Etle Meyve Arasındaki Fark 

56/Vakıa 20-21. ayetlerde cennetliklere verilecek ikramlardan bahsedilirken 

“türlü meyvelerden ve iştahlanacakları kuş etinden” bahsedilmektedir. Razi bu ayetin 

yorumunda meyvenin, tok insanın yiyeceği, etin ise aç insanın yiyeceği olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca cennetteki meyvelerin cennetliklerin bir arzu ve iştahı olmaksızın 

onların yanlarında bulunacağından söz eden Razi, ete gelince onun arzu ve iştah sırasında 

orada bulunacağını ifade etmiştir. Açıklamalarının devamında meyvenin etten önce 

zikredilmesinin hikmetine değinen Razi, bu konuda şu üç görüşe yer vermektedir: 

“Dünyadaki adet, meyvenin yemekten önce sunulmasıdır. Dünyadaki hikmet 

meyvenin önce yenilmesini gerektirir. Çünkü meyve daha değerli ve hoş, daha çabuk 

bağırsaklara inen ve hazmı için midede daha az bir süre duran bir yiyecektir. Ayrıca 

meyve iştahı açar, et ise iştahı önler. Cennetteki durum dünyada iken tok olan kimsenin 

durumuna benzetilmiştir. Dolayısıyla tok olan önce meyveye yönelecektir. Bu yüzden 

önce meyve zikredilmiştir.”767   

6.2.8. Gıdalardaki İhsan 

80/Abese 24. ayette Allah “O insan bir kere yediğine baksın…” buyurmaktadır. 

Razi bu ayetin yorumunda yiyeceklerin bir ders ve ibret alma yeri olduğunda şüphe 

olmadığını söyledikten sonra yiyeceklerin şu iki durumundan söz etmektedir: 

“Birincisi, öncelik arz eden durum olup, bu da o yiyeceklerin varlık âlemine 

girebilmesi için önceden mevcut olması gerekli olan şeylerdir. İkincisi, sonradan olan 

                                                      
767 Razi, Mefatih, XXIX/134-135. 
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şeylerdir ki bunlar da o yiyeceklerden yararlanmanın gerçekleşmesi için, insan bedeninde 

bulunması gerekli olan şeylerdir.768 

6.3. Jinekoloji 

 Jinekoloji, tıpta kadın hastalıklarıyla ve bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili alt 

bilim dalı olarak bilinir. Daha çok kadınların üreme organlarıyla ilgili çalışmalar yapar. 

Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerde konuyla ilgili bilgilere yer verildiği 

görülmektedir. Bunları anne rahmi, hamilelik süresi, emzirme süresi, doğacak çocuğun 

cinsiyeti, çocuğun ana rahminde oluşumu, doğum olayı, yaşlı insanların çocuk sahibi 

olmaları şeklinde sıralanabilir. 

             6.3.1. Rahim: Nutfenin Yerleştiği Sağlam Yer 

 Kur’an’da iki yerde769 nutfenin yerleştirildiği yerden bahsedilirken   فِي قََرار  َمِكين  

“…sağlam bir yer” olarak bahsedilmektedir. Razi, her iki ayetin yorumunda da buranın 

“annenin rahmi” olduğunu ifade etmektedir.770 

 6/En’am 98. ayette yer alan   فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْودَع “…kalma yeri bir de emanet yeri…” 

kelimelerini açıklarken de müfessirlerin farklı görüşlerine yer verirken İbn Abbas’tan (ra) 

gelen rivayeti daha kuvvetli bulmaktadır. O rivayette de buradaki  ٌّفَُمْستَقَر “kalma yeri”nden 

maksadın “anne rahmi” olduğu ifade edilmektedir.771 

                                                      
768 Razi, Mefatih, XXXI/57. 

769 23/Mü’minun 13; 77/Mürselat 21. 

770 Razi, Mefatih, XXIII/74; XXX/240. 

771 Razi, Mefatih, XIII/84. 
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6.3.2. Rahimlerin Azalttığı veya Arttırdığı Şey 

 13/Ra’d 8. ayette “Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksik 

neyi fazla yapacağını bilir…” buyrulmaktadır. Bu ayetin yorumunda “rahimlerin neyi 

eksik neyi fazla yapacağı” hususuyla ilgili olarak âlimlerin görüşlerine yer veren Razi 

bundan maksadın doğacak çocuğun sayısı olduğunu, rahimin, bazen bir, bazen iki, bazen 

üç, bazen de dört çocuğa gebe olabileceğini ifade ettikten sonra çocuğun bazen eksik, 

bazen de tam olarak doğabileceğine değinmiştir. Aynı zamanda bundan maksadın 

çocuğun ana karnındaki müddeti olabileceğini bunun da bazen dokuz ay, bazen daha fazla 

ya da eksik olabileceğini açıklayan Razi, üçüncü olarak bunun nifas kanı anlamında 

olabileceğini ve nifas kanının bazen az, bazen çok olabileceğini belirtmiştir. Çocuğun 

oluşumu tamamlanmadan düşük olarak doğması ya da tam olarak doğmasının ve ya 

hamilelik sırasında kan gelmesinin de kast edilmiş olabileceğine değinen Razi, İbn Abbas 

(ra)’ın şu değerlendirmesine yer vermiştir: Hamilelik sırasında bir gün dahi kan gelse, 

hamilelik süresi, bunun telafi edilmesi ve işin normal gelişimi için bir gün artar.”772  

6.3.3. Hamilelik Süresi 

 46/Ahkaf 15. ayette yer alan “…onun taşınışı ve sütten kesilişi otuz aydır…” 

ifadesiyle ilgili olarak Razi, “ bu ayet, hamilelik süresinin en azının altı ay olduğuna işaret 

ettiğini şöyle açıklamıştır: “Çünkü hamilelik süresiyle, süt emme süresinin toplamı otuz 

aydır. Allah süt emme süresi hakkında “analar çocuklarını tam iki yıl emzirsinler” 

buyurmaktadır. Bu süre otuz aydan çıkarılınca, geriye hamilelik süresinin en azı olan altı 

ay kalır. Nitekim Hz. Ömer (ra), (ö. 23/644)  altı ayda doğum yapan bir kadın, mahkeme 

için kendisine getirildiğinde onun zinadan dolayı recmedilmesini istemiştir. Hz. Ali (ra) 

buna itiraz ederek az önce yapılan hesabı yapmıştır. Daha sonra halife olan Hz. Osman 

                                                      
772 Razi, Mefatih, XIX/13-14. 
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(ra) (ö. 35/656) da böyle bir durum karşısında aynı şeye niyetlenince İbn Abbas (ra) ona 

bu ayeti okumuştur.”  

 Calinus’un “Hamilelik müddetinin ne kadar olduğunu araştırdım ve yüz seksen 

dört günde doğuran kadın gördüm” dediğini ve İbn Sina’nın da bunu iddia ettiğini 

söyleyen Razi, şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu durumda hem Kur’an’ın nassı 

gereği, hem tıbbi tecrübeler gereği, hamilelik müddetinin en azı, altı aydır.” Razi, bu 

bilgileri paylaştıktan sonra hamilelik müddetinin en çoğu meselesine yer vermiş ve 

Kur’an’da buna delalet eden bir hususun yer almadığını ifade ederek Ebu Ali İbn Sina’nın 

Şifa adlı kitabından şu bilgiyi aktarmıştır: “Bana çok güvendiğim kadınlardan, bir kadının 

dört yılda, dişleri çıkmış olarak bir çocuk doğurduğu ve o çocuğun yaşadığı haberi geldi.”  

Razi, Aristo’nun da şöyle dediğini aktarmıştır: “İnsanın dışındaki canlılarda 

doğum ve hamilelik müddetleri bellidir, değişmez. Ama insanlara gelince, kadın bazen 

yedi, bazen sekiz ayda doğurur. Sekiz ayda doğan çocuklar Mısır gibi belli beldeler hariç, 

genelde yaşarlar. Ama genel olan, doğumun dokuz ayda olmasıdır.”773 

 19/Meryem 22-23. ayetlerde Hz. Meryem’in, Hz. İsa’ya (as) hamile kalması ve 

dünyaya getirmesi olayı anlatılmaktadır.774 Razi bu ayetin yorumunda Hz. Meryem’in 

hamilelik süresiyle ilgili âlimlerin yaptıkları açıklamalara yer vermekle yetinmiştir. Buna 

göre: “İbn Abbas (ra) bu sürenin diğer kadınlarda olduğu gibi dokuz ay olduğunu ifade 

ederek, “eğer bu konuda bir farklılık olsaydı bu hususun özellikle belirtilmesi gerektiğini” 

söylemiştir. Bazılarına göre bu müddet altı ya da sekiz aydır.   Ata, Ebu’l-Aliye ve 

                                                      
773 Razi, Mefatih, XXVIII/14. 

774 Geniş bilgi için bkz: Karaca, Abdullah, Kur’an’ı Kerim’de Hz. Meryemin Hamileliği 

ve Kendisine Gönderilen Ruh, Yakın Doğu Ün. İlah. Fak. Dergisi, Yıl, 1, Cilt, 1, Sayı 2, 

(Güz 2015), s. 55-75. 
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Dahhak’a göre bu müddet yedi aydır. Bazıları da bu müddetin üç saat olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bir saat içinde Hz. Meryem hamile kalmış, bir saat içinde Hz. İsa (as) şekil 

almış ve bir saat içinde de doğmuştur. İbn Abbas’tan (ra) gelen bir başka rivayette de bu 

müddetin bir saat olduğu belirtilmiştir.”775  

6.3.4. Kız-Erkek Meselesi 

 Kur’an’da çeşitli kalıplarda kız-erkek arasındaki farklara dikkat çekilmiş, 

toplumların bu konudaki tutum ve tavırları değişik vesilelerle dile getirilmiştir. Bu 

bağlamda 3/Al-i İmran 35-37. ayetlerde “İmran’ın karısının karnındaki çocuğunun erkek 

olacağını düşünerek onu Beytü’l-Makdis’e adaması, ancak kız doğurduğunu öğrenince 

şaşkınlığını ifade etmesi” olayı anlatılmaktadır. Özellikle de İmran’ın karısının ağzından 

söylenen “erkek, kız gibi değildir” ifadesi ile ilgili olarak Razi, şu yorumlara yer vermiştir. 

 “İmran’ın karısının muradı, erkek çocuğunun, kız çocuğundan üstün olduğunu 

ifade etmektir. Bu durum birkaç yönden açıklanabilir: Onların şeriatına göre, oğlan 

çocuklarını bırakıp da kız çocuklarını azat etmek caiz değildir. Erkek çocuklarının ibadet 

yerine hizmette devamlı olmaları mümkündür. Ama hayız ve kadınlara mahsus özel haller 

sebebiyle, kadınların devam etmesi mümkün değildir. Güçlü ve kuvvetli oldukları için bu 

hizmete erkekler kadınlardan daha elverişlidirler. Bu hizmeti yaparken erkeklerin 

insanlarla bir arada bulunmasında bir sakınca yoktur. Ama kadınlar böyle değildir. 

Erkeklerin insanlar arasında karışmasında, kadınlar için söz konusu olabilecek töhmet söz 

konusu değildir. İşte bunlar bu anlamda olmak üzere, erkeklerin kadınlardan üstün 

olmalarını gerektiren durumlardır.” 

 “Bu sözden maksat, kız çocuğunu erkeğe tercih ettiğini belirtmektir. Sanki o şöyle 

demiştir: “Benim arzum erkek çocuğu idi. Bu kız çocuğu ise Allah’ın bana bir bağışıdır. 

                                                      
775 Razi, Mefatih, XXI/172-173. 
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Arzum olan erkek çocuğu, Allah’ın hibesi olan kız çocuğu gibi olmaz.”  Bu söz, bu 

kadının, Rabb’in kuluna yaptığı şeyin, kulun kendisi için murat ettiğinden daha hayırlı 

olduğunu bilerek, Allah’ın bilgisine tabi olduğunu gösterir.”776 

 16/Nahl 58-59. ayetlerde müşriklerin durumu anlatılırken “onların kızları Allah’a, 

erkekleri de kendilerine yakıştırmaları, onlardan birisinin kız çocuğu olduğunda yüzünün 

mosmor olduğu, utancından kendini toplumdan gizlediği ve kız çocuklarını toprağa 

gömmek istemeleri” gibi adetlerinden bahsedilir. Razi, bu ayetlerin yorumunda özellikle 

de “yüzün mosmor kesilmesi” ile ilgili olarak, bunun insanın gamlanması ve üzülmesi 

manasında bir kinaye olduğunu ifade ederek insanın çok sevindiğinde gönlünün 

ferahladığın, ruhunun genişlediğini açıklamaktadır. Bunun etkisinin aralarındaki güçlü 

bağ nedeniyle yüzde görüleceğini bu nedenle de yüzün derisinin aydınlanacağını ve 

parlayacağını söyleyen Razi, insanın çok kederlenince, ruhunun daralacağını ve bu 

yüzden yüzünün renginin kaçacağını, sararıp ve moraracağını belirtmiştir. 

 “Utancından gizlenmesi” ifadesindeki hor ve zelil olma sıfatının kime ait olduğu 

hakkında iki görüşten bahseden Razi, bunun ya doğmuş olan bu kız çocuğuna ya da o 

kızın babasına ait olduğunu ifade ettikten sonra onların kız çocuklarından hoşlanmama 

durumunun hangi seviyeye geldiğini şöyle ifade etmektedir: 

 “Onların yüzleri mosmor kesilirdi. Kız çocuğu olmasından çok nefret ettiği için, 

toplumdan kaçardı. Çok nefret ettiğinden onu öldürmeye kalkışırdı.”777 

                                                      
776 Razi, Mefatih, VIII/24. 

777 Razi, Mefatih, XX/45-46. 
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 43/Zuhruf 16-19. ayetlerde de benzer ifadeler yer almaktadır. Bu ayetlerin 

yorumunda Razi, özellikle “O, yaratmakta olduklarından kızlar edindi de, oğulları size 

mi ayırıp seçti?” ifadesiyle ilgili olarak şu yorumlara yer vermiştir: 

 “Allah bu ayette kendisine çocuk isnat edilemeyeceğini anlatmış, çocuğunun 

olmasının farz edilmesi halinde de bu çocukların kız olmasının imkânsızlığını ifade 

etmiştir… Çünkü oğlan, kızdan daha üstündür.  Dolayısıyla Allah’ın kendisi için kız 

çocuk edinip, erkek çocukları kullarına verdiğini söylersek, kulların durumunun Allah’ın 

durumundan daha üstün olduğunu söylemiş oluruz ki bu aklın alabileceği bir durum 

değildir… Razi, ayetin devamında yer alan “Onlardan birine Rahman’a isnat ettiği şeyin 

bir benzeri müjde verildiği zaman, o insan gamla dolar ve (adeta) dilsiz halde yüzü 

kapkara kesilir” ifadesini de kızların noksan oluşlarına delil olarak değerlendirmiştir. 

Bunu da şöyle ifade etmiştir: “Bu, “bu kadar noksan olan bir şeyi, aklı olan insanın 

Allah’a nispet etmesi nasıl uygun olabilir” demektir.778 

 52/Tur 39. ayette de aynı konuya değinilirken farklı bir bakış açısı ortaya 

konmuştur. Ayette yer alan “Yoksa kızlar O’nun (Allah’ın), oğullar sizin mi?” ifadesini 

yorumlayan Razi, burada kızların onlar için daha uygun olacağını ifade etmiştir. “Çünkü 

kızların çokluğu neslin çokluğunu sağlar… Erkeklerin çokluğu böyle değildir… Nitekim 

koyunların da dişisi nadiren kesilir. Zira türün devamı dişi ile sağlanır…”779 

 42/Şura 49-50. ayetlerde Allah “göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait 

olduğunu, dilediğini yaratacağını, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk lütfedeceğini, 

dilediğine ikisini birden vereceğini, dilediğini de kısır bırakacağını” ifade etmektedir. 

Ayetlerdeki kız ve erkek kelimelerinin kullanım şekline ve sıralamasına dikkat çeken 

                                                      
778 Razi, Mefatih, XXVII/173. 

779 Razi, Mefatih, XXVIII/226. 
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Razi, konuyla ilgili birkaç soru yöneltmiş sonra da bunlara cevaplar vermiştir. İlk olarak 

“Birinci ayette önce kızlar, sonra erkekler söylenmiş, ikinci ayette ise önce erkekler sonra 

kızlar zikredilmiştir. Bunun sebebi nedir? sorusuna cevap olarak şunları söylemiştir: 

“Allah bir kimseye önce kız çocuğu sonra da erkek çocuğu verince sanki o kimseyi 

üzüntüden sevince geçirmiş gibi olur ki bu son derece güzel bir iştir… Kız çocuğu 

zayıftır, noksandır, acizdir. Bu nedenle her ne zaman ihtiyaç ve acziyet çok olursa 

Allah’ın ona inayet ve desteğinin de o oranda çok olduğuna dikkat çekmek için burada 

kız çocuğunu önce zikretmiştir. Bununla sanki “Ey zayıf ve aciz kız, baban ve annen, 

dünyaya gelmenden hoşlanmadılar. Onlar senin varlığından rahatsız olsalar da sen ihsan 

edenin ve lutfedenin Allah olduğunu bilesin diye önce seni zikrettim” denilmek 

istenmiştir. 

Ayetteki ikinci cümlede ise erkekler önce zikredilmiştir. Çünkü erkekler, 

kadınlardan daha olgun ve faziletlidirler. Kamil ve faziletli olanlar daha az değerli 

olandan önce zikredilirler…” 

İkinci olarak “Allah niçin kızları nekre, erkekleri marife olarak zikretmiştir? 

sorusunu yöneltmiş, cevap olarak da: “Bundan maksat, erkeğin kadından daha faziletli 

olduğuna dikkat çekmektir”780 ifadesine yer vermiştir. 

 53/Necm 45-46. ayetlerde Allah şöyle buyurmaktadır: “Gerçekten (rahme) 

atıldığı zaman spermden erkek ve dişi çiftini yaratan O’dur.” Ayetlerin yorumunda aynı 

spermden meydana gelen iki zıt şeyden bahsedildiğine dikkat çeken Razi,  bu konuda 

tabiatçı düşünceye sahip felsefecilerin ileri sürdükleri delillere yer vermiş ve onların, bu 

farklılığın dişideki soğukluk ve yumuşaklıktan kaynaklandığını söylediklerini, hâlbuki 

erkekten daha kuru olan nice kadınlar bulunduğunu söyleyerek onlara itiraz etmiştir. 

                                                      
780 Razi, Mefatih, XXVII/158-159. 
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Daha sonra erkeklerdeki sakal ve kıl olayını ele alan Razi, konuyla ilgili tabiatçı görüşe 

sahip felsefecilerin görüşlerine yer vermekte ve bu görüşlerin zayıflığını, tutarsızlığını 

dile getirmektedir. Bu durumu “olabilecek şeylerin en şaşırtıcı olanı” olarak niteleyen 

Razi, “bunları ilahi hikmete havale etmek gerektiğini” söylemektedir.781 

6.3.5. Doğumdaki Harika 

 80/Abese 17-20. ayetlerde Allah, “insanı bir damla sudan yarattığını” ve “onu 

biçime koyduğunu” sonra da “onun yolunu kolaylaştırdığını” ifade etmektedir. Razi bu 

ayetle ilgili olarak bazı âlimlerin bu ifadeyle insanoğlunun annesinin karnından çıkışının 

kolaylaştırılmasının kast edildiğini söylediklerini aktararak şu açıklamalara yer vermiştir: 

“İnsanoğlu annesinin karnında iken, başı üst tarafa, ayakları da alt tarafa doğrudur.  Fakat 

doğum zamanı geldiğinde o tersine döner. Acaba çocuğa bu ilhamı veren, Allah’tan başka 

kim olabilir? Bu manayı çocuğun o daracık geçitten canlı olarak çıkması da destekler ki 

bu çok şaşırtıcı bir şeydir.” Razi, diğer bazı âlimlerin de bundan maksadın “iyi ve kötü” 

olduğunu ifade ettiklerini belirtmiştir.782 

6.3.6. Hz. Zekeriya’nın (as) Hanımının Islah Edilmesi/Kısırlığının 

Giderilmesi 

 21/Enbiya 90. ayette Hz. Zekeriya’nın (as) duasının kabul edildiği, kendisine Hz. 

Yahya’nın (as) ihsan edildiği ve eşinin da elverişli hale getirildiği ifade edilmektedir. Bu 

ayetin yorumunda Razi şu üç görüşe yer vermektedir:  

 “Allah, engel teşkil eden her şeyi hanımından gidererek, onu doğum yapmaya 

uygun hale getirdi. Allah, onun huyunu güzelleştirdi. Çünkü o daha önce kötü huyluydu, 

dili sertti ve Zekeriya’ya (as) da sıkıntı veriyordu. Allah onu, dinde ıslah edici hale getirdi. 

                                                      
781 Razi, Mefatih, XXIX/18-19. 

782 Razi, Mefatih, XXXI/55. 
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Çünkü onun dini bakımdan salih olması, Hz. Zekeriya’nın (as) Allah’a davet edici olması 

konusunda onun en büyük destekçilerinden olmuştur. Razi, bunlardan birinci görüşün 

kıssanın manasına daha uygun olduğunu belirtmektedir.”783 

 Razi, 19/Meryem 7. ayetin yorumunda aynı konuyla ilgili Salebi’nin (ö. 

427/1035) İbn Abbas’tan (ra) yaptığı şu rivayete yer vermiştir:784 “Allah Yahya (as) 

vasıtasıyla, “annesinin kısırlığını gidermiştir.”785 

3/Al-i İmran 40. ayette Hz. Zekeriya’nın (as)  “mihrapta namaz kılarken 

meleklerin gelerek kendisine Yahya’yı (as) müjdelediklerinden ve Hz. Zekeriya’nın (as) 

buna şaşırmasından; bu şaşkınlık içinde, kendisinin yaşlılığından ve karısının 

kısırlığından dolayı nasıl çocuğunun olacağını ifade edişinden” bahsedilir.786 Razi, bu 

ayetin yorumunda Hz. Zekeriya’nın (as) bu ifadeyi hangi düşünceler içinde ve hangi 

maksatla kullanmış olabileceği şeklindeki tartışmalardan sonra onun çocuğunun olması 

için iki yol olduğundan bahsetmektedir: 

Birinci olarak Hasan el-Basri ve Esam’ın görüşlerine yer veren Razi, şöyle 

demektedir: “Allah’ın onu tekrar gençleştirmesi, sonra da ileri yaşına rağmen ona bu 

çocuğu vermesi… Buna göre “benim nasıl çocuğum olur?” ifadesinin manası, “Allah’ım 

gerek normal şekilde, gerekse alışılmadık şekilde olsun, çocuğu bana nasıl verirsin?” 

şeklindedir. Ona da, “İşte bu şekilde… Çünkü Allah dilediğini yapar…” denilmiştir.” 

                                                      
783 Razi, Mefatih, XXII/188. 

784 Es-Sa’lebi, Ebu İshak Ahmed, el-Keşf ve’l-Beyan,  VI/305. 

785 Razi, Mefatih, XXI/159. 

786 Geniş bilgi için bkz: Yüksek, Muhammed İsa, Zekeriya-Yahya Kıssasında İşkale 

Sebep Olan İfadelerin Tahlili, https://dergipark.org.tr/download/article-file/298809 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/298809
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Razi, ikinci olarak da Hz. Zekeriya’nın (as) “bir şeyden ümidini kesmiş kimsenin 

onun meydana gelmesi karşısındaki şaşkınlığı, sevinci ve neşesinden dolayı” böyle bir 

şey söylemiş olabileceğinden bahsetmektedir.787 

Benzer bir durum Hz. İbrahim’in (as) hanımıyla ilgili olarak 11/Hud 72. ayette 

anlatılmaktadır. Burada da çeşitli kelami ve itikadi tartışmalara yer veren Razi, olayı 

Allah’ın dilemesi ve dilediğini gerçekleştirmesi çerçevesinde ele alarak başkaca bir 

yoruma girmemiştir.788 

6.3.7. Hz. İbrahim’in (as) İhtiyarlığında Evlat Sahibi Olması 

 14/İbrahim 39. ayette “Hz. İbrahim’in (as), ihtiyarlığına rağmen Allah’ın 

kendisine İsmail ve İshak’ı müjdelediğinden” bahsedilmektedir. Bu ayetin yorumunda 

Razi, Hz. İbrahim’in yaşıyla ve bu duayı ne zaman ve nerede yaptığıyla ilgili çeşitli 

tartışmalara yer vermekte ancak bu yaşlılık halinde çocuğunun olması meselesiyle ilgili 

herhangi bir yoruma girmemektedir.789  

 Aynı olayın anlatıldığı 15/Hicr 54. ayetin yorumunda ise yine itikadi açıdan 

konuyu değerlendirdikten sonra Razi, Hz. İbrahim’in (as) “…Bana ihtiyarlık çökmüş 

iken, (nasıl olup ta) müjde verdiniz? Bu müjdeyi neye binaen veriyorsunuz?...” şeklindeki 

ifadesine açıklama bağlamında Kadi’nın şu görüşüne yer vermektedir: “Hz. İbrahim (as), 

Allah’ın kendisine bu çocuğu, onun ihtiyarlığı devam ettiği halde mi vereceğini yoksa 

onu gençleştirip de sonra mı ona o çocuğu vereceğini öğrenmek istemiştir.”790 

                                                      
787 Razi, Mefatih, VIII/34; XXI/160. 

788 Razi, Mefatih, XVIII/24. 

789 Razi, Mefatih, XIX/109. 

790 Razi, Mefatih, XIX/156. 



 

 

SONUÇ 

 Farhreddin Razi, İslam dünyasının önemli bir bilgini ve mütefekkiridir. O, kendi 

döneminde gerek yaşadığı bölgede gerekse o günkü Müslüman dünyada ilmi, siyasi ve 

kültürel yönden etkili bir kişiliğe sahiptir. Döneminin ilmi birikimine hâkim olan ve bu 

birikimini Kur’an’ın doğru anlaşılmasında kullanan bir bilim insanıdır. Kaleme aldığı iki 

yüz dolayındaki eseri ile İslam’ın ve Kur’an’ın anlaşılması için büyük katkılar 

sağlamıştır. Hayatının son yıllarında kaleme aldığı “Mefâtîhu’l-Gayb” adlı tefsiri 

asırlarca sahasında faydalanılan en önemli eserlerden biri olma özelliğini korumuştur. Biz 

de bu çalışmamızda onun tefsirindeki kevni ayetlere yaklaşımlarını ortaya koymaya 

çalıştık. 

 Razi, eserinde kevni ayetleri ele alırken esas olarak tevhide delaletleri ve iman 

hakikatlerine işaretleri noktasında yaklaşmıştır. Bugünkü anlamda daha çok belirgin hale 

gelen aslında o dönemde de kısmen var olan, ayetlerden istinbat yöntemiyle doğrudan 

bazı mesleklere, bazı ilimlere ve buluşlara işaret eden bir yaklaşım ortaya koymamıştır. 

 Eserde sürekli olarak felsefecilerin ve tabiatçıların görüşlerine yer verildiğini, 

bunların ayrıntılı olarak anlatıldığını, sonra tevhit delilleri ve iman esasları açısından 

kritiğe tabi tutulduklarını, çoğu zaman onların yanlış yorum ve düşüncelerine cevaplar 

verilmeye çalışıldığınu görmekteyiz. En çok şahit olunan hususlardan birisi de sözü 

edilen konuyla ilgili olarak devrinde vakıf olunan bilgilere bir bütün halinde yer vermesi, 

daha sonra onların kritiğini yapmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Razi, döneminin ilim ve 

kültür birikimini sonraki nesillere aktaran önemli bir ilim hizmetkârıdır. Üzerinde çalışan 

pek çok insanın dediği gibi belki eserine bir ansiklopedi gözüyle bakılabilir, ancak onun 

bu yaklaşımında bir sistematik durm vardır. O bu bilgilerden sadece ayetleri ve 

anlamlarını ilgilendiren konularla ilgili olanlarını eserine almıştır. Razi, bu bilgileri 

değerlendirirken ve tercihte bulunurken çoğu zaman içinde bulunduğu çağla birlikte 
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bilinen ve bugün de benzer tespitlerin olduğu konularda isabet etmiştir. Ancak bazılarında 

günümüz verileri açısından değerlendirildiğinde isabet etmediği konular olduğu 

anlaşılmaktadır. Mesela, Meteoroloji ile ilgili konulardan olan yağmurun oluşumu 

konusundaki yorumunda yeryüzünde oluşan buharın havaya yükselerek orada soğuk hava 

katmanıyla karşılaşması sonucunda yağmura dönüşerek tekrar yeryüzüne inmesi ile ilgili 

olarak yapılan açıklamalara itiraz etmekte ve bu konuda ayetlerin zahirine bağlı kalmanın 

daha doğru olacağını ifade etmektedir. Yağmurun yağması konusunda benzer bir 

yaklaşım ortaya koyan Razi, yağmurun yağmasıyla ilgili ifadelerin yer aldığı ayetlerden 

yola çıkarak onun bulutta oluşarak oradan yeryüzüne indiğini değil, gökten buluta indiği 

oradan da yeryüzüne indiği şeklindeki bir yaklaşımı benimsemiş ve ayetlerin zahiri 

manasına bağlı kalmayı tercih etmiştir.  

 Razi’nin en çok eleştirildiği noktalardan birisi astronomi alanından fazlaca bilgiye 

eserinde yer vermiş olmasıdır. Bu eleştirilere eserinde genişçe yer veren Razi, “Eğer bu 

caiz olmasaydı Allah kitabında bunlara çokça yer vermez ve tekrar tekrar bu konulardan 

bahsetmezdi” diyerek bu ayetlerin O’nun ilim, kudret ve hikmetine delil olabilecek şeyler 

olduğunu ifade etmiştir.  Diğer taraftan pek çok ayette Allah’ın insanları düşünmeye ve 

akletmeye çağırdığını belirten Razi, bu ayetler olmasaydı bu düşünmenin de tam olarak 

gerçekleşmeyeceğine vurgu yapmıştır.   

 Razi’nin gerek astronomi gerekse diğer alanlarda devrindeki hâkim görüşün etkisi 

altında kaldığını söylemek mümkün görünmektedir. Batlamyus ve Calinus gibi bilim 

insanlarının görüşlerine yer veren Razi’nin, yer yer onların görüşlerinden hareketle bazı 

tercihlerde bulunduğu da bir gerçektir. Razi felekler konusunda olduğu gibi zaman zaman 

anlattığı konunun zorluğuna ve ifadelerdeki karışıklığa dikkat çekerek, “insan aklının 

böyle şeyleri anlamayacağını, bunları Allah’ın ilmine havale etmek gerektiğini” ifade 

etmiştir. Feleklerin sayısı, göklerin sayısı gibi konularda “sayının söylenmiş olmasının 
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fazlasının olmayacağı anlamına gelmeyeceği” gibi bir yoruma girişen Razi, bilimsel 

verilerle çelişme durumunda kapıyı daima açık bırakmayı tercih etmiştir diyebiliriz.   

Razi’nin devrindeki bilimsel gelişmeler ışığında bazı tartışmalara giriştiğini, 

örneğin dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu, sabit mi hareketli mi olduğu gibi konularda 

oldukça ikna edici deliller getirerek taraf olduğuna şahit olmaktayız. Bu konulardan 

birincisinde dünyanın yuvarlaklığını tercih eden Razi, sabit mi hareketli olduğu 

konusunda ise dünyanın sabit olduğu görüşünü tercih etmiş ve kendi fikrini destekleme 

bağlamında oldukça fazla sayılabilecek deliller üretme gayretine girişmiştir. Razi’nin bu 

konuda Yunancadan yapılan tercümelerle Aristo ve Batlamyus gibi bilim insanlarının 

etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Nitekim kendinden önceki bilim insanlarından İmam 

Gazali’nin ve daha başkalarının bunun aksi görüşte olduklarını ima eden ifadelerine 

rastlanmaktadır. 

Razi’nin felekler, yeryüzü, gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar ve daha pek çok konuda 

ortaya koyduğu yorumlardan onun bu konularda sağlam bir muhakeme ortaya koymaya, 

döneminde var olan bilgiden azami ölçüde yararlanmaya çalıştığını ve bilgi birikiminin 

çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bu konulardaki yaklaşımında Razi’nin amacının 

Kur’an’ı bilime onaylatmak olmadığını da rahatlıkla ifade edebiliriz. 

İnsan vücudu ve önemi hakkında yorumlar yapan Razi, yaratılmışlar âleminde 

insan ruhunun en kıymetli ruh, insan bedeninin de en kıymetli beden olduğunu ifade 

etmiştir. İnsanın diğer varlıklardan ayrılan üstün özelliklerine de değinen Razi, bunların 

akıl, konuşma, yazı yazma, güzel bir şekil ve dik yürüme gibi hususlar olduğunu dile 

getirmiştir. İnsanların meshi, maymuna dönüşmesi meselesinde konu hakkındaki 

rivayetlere yer verdikten sonra bunlar hakkında herhangi bir delalet bulunmadığını 

belirterek adeta bu görüşlere katılmadığını ima etmiştir. Kalbin/göğsün yarılması 

konusunda da ayetleri zahiri anlamda değil mecazi anlamda kabul etmiştir. İnsanda ve 
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hayvanlarda sütün oluşumu konusunu inceleyen Razi, konuyu ölülerin diriltilmesine delil 

olmaları yönüyle değerlendirmiştir. İlk insan Hz. Âdem’in yaratılış aşamalarından söz 

ederken de her bir aşamanın muhtemel hikmetleri ve anlamları üzerinde durmuştur. Hz. 

Âdem’den önce başka Âdemler var mıydı sorusuna olmadığı kanaatinde olduğunu 

belirten ve bunu bir mantık kuralı içinde cevaplayan Razi, bu bilginin Şia kaynaklı 

olduğuna değinmiştir. Hz. İsa’nın babasız olarak yaratılması konusunda da bunun 

mümkün bir şey olduğunu söylemekte ve delil olarak da fare, yılan, akrep gibi birçok 

canlının üremesindeki farklılıkları ifade etmektedir.  

Jeolojik olaylarla ilgili ayetleri yorumlarken kıtalar konusuna değinen Razi, 

burada karakter bakımından faklı olan toprak parçalarını gündeme getirmiştir. Razi, 

yeryüzünün öldükten sonra dirilmesini mecaz olarak değerlendirmiş ve dünya üzerinde 

yer alan dağları birer işaret ve yol gösterici, aynı zamanda da dünyanın sabit ve hareketsiz 

oluşunun başlıca unsurları oluşlarına dikkat çekmiştir. Dağların hareketini kıyametle 

ilişkilendiren Razi, onların yeryüzünün sarsılmaması için var edildiklerine de vurgu 

yapmıştır.  

Tıp alanına giren konularla ilgili ayetleri yorumlarken Razi, Hz. Muhammed’i 

(sav) bir Doktor, Kur’an’ı da bir reçete olarak değerlendirirken Kur’an okumanın da bazı 

ruhi ve bedeni hastalıklara şifa olabileceğinden söz etmiştir. Razi, parmak uçlarının 

düzenlenmesinden bahsedilen ayetin yorumunda insanın parmak uçlarının en son ve en 

detaylı kısım olduğu bilgisini paylaşmıştır. Ölülerin diriltilmesi ile sperm arasında bir 

bağlantı kuran Razi, öldükten sonra dirilmenin mümkün olacağına dair delillerden birisi 

olarak da insanoğlunun spermden meydana gelişini örnek göstermiştir. Nazar değmesi 

konusunda da kabulden yana görüş belirten Razi, Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’un gömleğini 

yüzüne sürmesiyle gözlerinin görür hale gelmesi konusunda da psikolojik bir yaklaşım 

sergilemekle beraber olayı bir mucize olarak değerlendirmekten geri durmamıştır. 
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Hamilelik süresinin değerlendirildiği bölümde Razi, ayetlerle tıbbi tecrübelerin aynı şeyi 

söyledikleri şeklinde bir değerlendirmeye yer vermiştir. Cinsiyet olarak kız ve erkek 

çocukların durumlarını değerlendiren Razi, kızların zayıflıklarından ve erkeklerin güçlü 

oluşlarından söz ederek açıkça olmasa da erkeklerin üstünlüğünü ima eden yorumlarda 

bulunmuştur. Doğum ve bebeğin anne karnındaki durumunun değerlendirildiği 

anlatımlarda Razi, hamilelik süresinin değerlendirilmesinde yaptığı gibi tıbbi deneylerle 

Hz. Muhammed’in (sav) sözleri arasında bir kıyaslama yaparak “Sizden herhangi 

birinizin annesinin karnında yaratılışı kırk günde tamamlanır” hadisine yer vermiştir. 

Beslenme konusunda hayvani ve nebati gıdaları değerlendiren Razi, insanla hayvan 

arasındaki benzerliklerden dolayı hayvansal gıdaların bitkisel gıdalardan daha değerli 

oldukları kanaatini ortaya koymuştur. Etle meyve arasındaki farka da değinen Razi, etin 

aç insanın yiyeceği, meyvenin ise tok insanın yiyeceği olduğu bilgisini paylaşmaktadır.   

Görüldüğü üzere Razi kevni ayetleri yorumlarken modern dönemin ilmi tefsir 

yorumlama biçiminden farklı bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu çerçeveden bakıldığında 

o nassları bilime onaylatmak gibi bir yanlışa düşmemiştir. Diğer taraftan kevni ayetlerin 

yorumunda onun temel inanç ilkelerini destekleme ve ispatlama gibi bir amaç gütmüş ve 

buna eserinin tamamında yer vermiştir. Razi Kur’an’ı bir okyanus gibi kabul etmiş ve her 

şeyin onda yer aldığı kanaatini ifade etmiştir. Ayetlerden hareketle günümüzdeki ilmi 

tefsir faaliyetlerinde görülen bazı girişimlere benzer ve zorlama yorum sayılabilecek 

tarzda (Dünyanın sakin oluşu düşüncesi dışında) bilimsel sonuçlar çıkarmak gibi bir 

yaklaşım ortaya koymamıştır. Başka bir deyişle Razi, Kur’an ayetlerinden ilmi tefsir 

yoluyla bilimsel sonuçlar çıkarmamış ve açıklamalar yapmamıştır. Aksine gözleme 

dayalı bilimsel verilerle Kur’an ayetlerini tefsir etme çabası içinde olmuştur. 
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ÖZET 

Demir, Abdulkadir, Fahreddin er-Razi’nin Tefsirindeki Kevni Ayetlere Yaklaşımlarıi, 

Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr.Mesut Okumuş, 359 s. 

 

Fahreddin Er-Râzî’nin (Ö. 606/1209) Tefsirinde Kevni Ayetlere Yaklaşımları 

 

Klasik dönemin en güçlü Kur’an yorumcularından birisi hiç şüphesiz 

Fahreddin er-Razi’dir. Onun Mefatihu’l-Gayb adlı eseri bilimsel tefsir alanında klasik 

dönemde yazılmış en geniş tefsir çalışmalarından biri olarak kabul edilmiştir.  

 Razi tefsirinde genel anlamda kevni ayetler diyebileceğimiz vahiy ifadelerini 

yorumlarken yaşadığı dönemin bilimsel verilerinden faydalanmış ancak hiçbir zaman 

Kur’an ayetlerini bu verilere onaylatma yolunu seçmemiştir. Ancak ilgili ayetlerin 

yorumlanmasında dönemin felsefecilerinin ve diğer bilim insanlarının görüşlerine yer 

vermiş ve çoğu zaman da bu görüşlere dair eleştiriler ve itirazlar ortaya koymuştur. 

Razi’nin açıklamalarında yer yer bilimde ulaşılan neticeler itibariyle doğal olarak 

bugünkü bilimsel verilerle çelişen durumlarla karşılaşılmaktadır. Yeryüzünün küre 

şeklinde olduğunu kabul etmesi ancak onun dönmediğini ve sabit bir şekilde 

durduğunu ifade etmesi bunun en belirgin örneklerindendir.  

 Eserinde astronomi, meteoroloji, biyoloji, zooloji, botanik, meteoroloji, tıp, 

psikoloji ve daha pek çok pozitif bilim alanına giren konularla ilgili olarak yorumlarda 

bulunmuş ve bir bakıma dönemindeki bilimsel sonuçları sonraki nesillere aktarma 

görevi de üstlenmiştir. Pek çok yorumcunun bilimsellik açısından ele aldığı 

peygamberlerle ilgili olağan dışı hadiseler olarak kabul edilen vahiy ifadeleri hakkında 

Razi bunların birer mucize olduğunu söylemekle yetinmiş ve bunlarla ilgili kayda değer 

bir yorumlamada bulunmamıştır. 
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Razi eserinde kevni ayetleri ele alırken esas olarak tevhide delaletleri ve iman 

hakikatlerine işaretleri noktasında bir yaklaşım sergilemiştir.  O kevni ayetlerin 

yorumunda genel olarak ayetlerin zahiri manasına bağlı kalmayı tercih etmiştir. Ancak 

yer yer zorlama yorumlara girdiği ve bazı durumlarda da tamamen sessiz kaldığı ifade 

edilebilir.  

 

ABSTRACT 

Demir, Abdulkadir, Fakhruddîn Al-Râzî’s Approaches To Kawnî (Cosmic) Verses In 

His Tafsîr, Doctoral Thesis, Advisor: Proffesor Doctor Mesut Okumuş, 359 s. 

Fakhruddîn Al-Râzî’s (D. 606/1209) Approaches To Kawnî (Cosmic) Verses In His 

Tafsîr 

One of the most powerful Qur'anic commentators of the classical period is 

undoubtedly Fakhruddîn al-Râzî. His work Mefatihu'l-Gayb has been recognized as 

one of the most extensive interpretation works written in the classical period in the field 

of scientific interpretation. 

 al-Râzî took advantage of the scientific data of his period while interpreting the 

revelations that we may call the kawnî verses in general, but he never chose to have the 

Qur'anic verses approved by them. However, he has included the opinions of 

philosophers and other scientists of the period in the interpretation of the relevant 

verses, and often drew criticism and objections to these views. It is normal that al-Râzî's 

statements, from time to time, contradict today's scientific data as a result of the 

conclusions reached in science. One of the most obvious examples of this is the 

acceptance that the Earth is in the shape of a sphere, but that it does not rotate and 

stands still. 
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 In his work, he commented on the subjects of astronomy, meteorology, biology, 

zoology, botanical, meteorology, medicine, psychology and many other positive science 

fields, and in a way, he also took on the task of transferring scientific results to the next 

generations. Regarding the revelations, which are considered to be extraordinary 

events concerning the prophets, which many commentators consider scientifically, al-

Râzî was content with saying that they were miracles and made no significant comment 

about them. 

al-Râzî, dealing with kawni verses in his work, took an approach emphasizing 

their references to tawhid (oneness of God) as it being the central point. He preferred 

to stick to the apparent meaning of the verses in the interpretation of the verses. 

However, it can be stated that he has made compulsive comments and in some cases 

remains completely silent. 

 

 


