
Ateistlerin 99 Sorusu 

 

Evet, bu PDF dosyasını ateistler için önceden hazırlıyorum, tıpkı bir karıncanın 

önceden kış için hazırlık yapması gibi. Bu 99 soruyu illa bir ateist okumadan 

kopyala yapıştır yapacak, ve ben de ona bu PDF dosyasını atacağım. Neyse, 

başlayalım. 

 

Öncelikle iddialar gelsin. 

 

KURAN'daki Problemler 

1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 

60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 

3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28) 

2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34) 

3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra’d: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 

6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48) 

4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O 

(Allah), Biz. (Hud: 2), (Zariyat: 51), (En’am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56) 

??? 

5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7) 

6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49) 

7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86) 

8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5) 

9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. 

(Bakara: 187) 

10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (Gaşiye: 

17) 

11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler 

var. (Bakara: 102), (En’am: 8-9), (A’raf: 20) 

12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. 

(Muhammed: 24), (A’raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119) 

13. Mirasta adaletsiz. (Nisa:11-12) 

14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282) 

15. Sadece Arap kavmi için yazılmıştır. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), 

(Enam: 92) 

16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51) 

17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim 

olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali 

İmran: 67) 

18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 



33-38) 

19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4) 

20. Nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191) 

21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e 

sınır yok. (Ahzab: 50) 

22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), 

(Nur: 33) 

23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken 

"anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var. ??? 

24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2) 

25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran 

evrensel değil KAVİMSELDİR. (En’am: 92) 

26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz 

suresi... (Tebbet: 1-5) 

27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53) 

28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37) 

29. Evlenme yaşı için sınır yok. ??? 

30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30) 

31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101) 

32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), 

(Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 

20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34) 

33. Eşcinselleri lanetliyor. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 

55) 

34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı 

söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17) 

35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor. ??? 

36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur’an’da “Ey Harun’un kız 

kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen 

bağımsızdır. İsa’nın annesi olan Meryem’in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, 

bu iki Meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28) 

37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor. (Necm: 19-20) 

38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 

71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), 

(Muhammed: 20), (Fetih: 11-16) 

39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir 

sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66) 

40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4) 

41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü 

kısıtlıyor. (Ahzab: 33) 

42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. (Kamer: 1) 

43. Galaksiler yok. ??? 

44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor. ??? 



45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt… 

46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33) 

47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah 

onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30) 

48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok. ??? 

49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça 

hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60) 

50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56) 

51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince 

"ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41) 

52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. 

Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15) 

53. Evrim hiç yok. ??? 

54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 

219), (Maide: 90-91) 

55. Yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor. (Maide: 51) 

56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223) 

57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en 

değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var. 

58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük 

senden diyor. 

59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33) 

60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. 

(Yunus: 5), (Nuh: 16) 

61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor. ??? 

62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75) 

63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107) 

64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34) 

65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), 

(Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43) 

66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Ortadoğu’ya özgü. ??? 

67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180), 

68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56) 

69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144) 

70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19) 

71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle 

bakınız..) 

72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor. 

73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok. ??? 

74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden 

alakasız. 

75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor. 

76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12) 



77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133) 

78. Dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor. (Fussilet: 9-12) 

79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33) 

80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar 

sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230) 

81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30) 

82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. 

(Muminun: 27), (Hud: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 

15-65) 

83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler 

geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29) 

84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61) 

85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor. 

86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen 

var. 

87. Tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor. (Rahman: 19-22) 

88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. 

(Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – 

Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 

18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış Bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – 

Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18) 

89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor. 

90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor. 

91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65) 

92. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor. 

93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor. 

94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var. 

95. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok. 

96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor. 

97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), 

(Nisa: 24) 

98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor. 

99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor. 

Kaynak: KURAN 

 

Evet, şimdi cevaplarına geçebiliriz. -b0rckali -gerceginaskeri 

 

1-Kur’an’da köleliği emreden veya teşvik eden bir ayet yok, aksine köleleri serbest 

bırakmaya teşvik eden ayetler vardır. Köleler hakkındaki ayetler hep kölelerin 

yararınadır. Durumlarını zorlaştıran bir ayet yoktur. 



İslam, köleliğin kaldırılmasını isteyen ilk sistemdir. Tevrat, Zebur ve İncil’de köleleri 

salın diyen bir ayet yoktur. 

Kur’an köleleri salın der. (Beled 12-13, Bakara 177) 

Kölelerin evlendirilmesini ister. (Nur 32) 

Özgürlük isterlerse anlaşma yoluna gidin, onları fuhşa zorlamayın der. (Nur 33) 

Zekat verilen sınıflardan olarak görülüyor. (Tevbe 60) 

Onlara iyi davranılması emredilir. (Nisa 36) 

2-Ayette şöyle diyor, saliha (iyi ahlaklı) kadınlar Allah’a itaatkardırlar. Bu ayeti 

itaatkârdır diye çevirenler var lakin bu ayetteki kanitat kelimesi Kur’an’da, Allah’a 

itaatkarlar manasında kullanılır. Mesela Ahzab 35. 

Nisa 34’deki tartışma hali, normal bir tartışma hali değildir. Çünkü Kur’an, erkeklere 

kadınlarla iyi geçinilmesini emreder, hoşlanmadılarsa bile. (4:19) 

Ayette iyi ahlaklı (saliha) kadınların özellikleri anlatılıyor. Allah’a itaatkardırlar, 

kendilerini (iffetlerini ve namuslarını) korurlar. Ayette iyi ahlaklı kadınların bu 

özellikleri anlatıldıktan sonra, “nüşuzundan korktuğunuz kadınlar” diye bir cümle 

var. Nüşuz, iyi ahlaklı (saliha) kadının tam tersidir. Yani Allah’a itaatkar olmayan, 

kendilerini korumayanlar. Ayet bunu sıralar der ki önce öğüt verin, yine olursa 

yataklarda yalnız bırakın, yine olursa dövün der.  

Yani ayeti anlamak için, nüşuzu anlamak gerekir. Nüşuz, Allah’a itaatkar olmayan, 

kendisini koruyamayana (iffet, namus, şeref) denir.  

Peki vurmaktaki ölçü nedir? 

Kur’an’ın bir çok ayetinde, “haddi aşmayın, Allah haddi aşanları sevmez.” dediğini 

unutmayalım. (A’raf 55, Bakara 190 vb) 

 

3-Kur’an Dünya’yı düz olarak tavsir etmez. Hepsini cevaplayalım. 

Başlamadan önce, şunu diyeceğim: diyeceksiniz ki bir tek sen mi biliyorsun ne 

anlama geldiğini. O zaman ben de size şunu hatırlatayım: modern Arapça ile eski 

Arapça arasında çok fark var. Ben hep eski Arapça sözlüklerine göre hareket 

ederim. Kur’an’ın dili zaten Klasik Arapça’dır. Yani eski Arapça sözlüklerden bakmak 

en sağlıklısıdır. 

Şimdi, ilk dedikleri ayet, Hicr 15’te, yeryüzüyle alakalı bir kelime yok, diğerine 

geçiyorum. 

Rad 3’ü açıklayayım. Ayette şöyle demektedir: "O, yeri 'med=مد' edendir" 

 [Bu cevap, Kaf 7 için de geçerlidir çünkü aynı kelime kullanılmış.] 



"med=مد" kelimesi "uzatmak" olarak anlaşılmış ve zihinde sanki düz bir şeyi 

uzatmak gibi anlaşılmıştır. Oysa ki bu kelimenin düzlükle alakası yoktur. "med=مد" 

fiili uzatmak manasındadır. Ancak bu uzatma, dümdüz bir şeyi uzatmak manasında 

değildir. Örneğin Türkçedeki "müddet" kelimesi de buradan gelmiştir. Arapçada 

"süreyi uzatmak" manasında bu fiil kullanılır. Mesela Meryem 79. Ayette 

"...kendisine, müddet açısında azaptan (geleni) uzatırız..." denilir. Azabın süresini 

artırmak manasında bu fiil kullanılmıştır. Bu Ayette, yerin [dünyanın] büyüklüğünün 

artırıldığı yazmaktadır. Şekliyle alakalı bir durum yoktur. 

 

Gaşiye 20’yi açıklayayım. Ayette yerin nasıl yayıldığına bakmazlar mı diyor. Bu 

şekilde çevrilen kelime "sath=سطح" bir şeyi artırmak (İbni Faris: Mekayısi-l lugat: 

 (maddesi سطح :Zamahşeri: belegat esası) maddesi) ve eşitlemek/düzenlemek سطح

anlamındadır. Yine verilen sözlük anlamına göre düzlükle alakalı değildir. Hemen 

hemen hepsinin verdiği ortak manaya göre düzenlemek anlamındadır. Mesela 

Ragıp isfehani [v. 1108] şunu söyler: "[Örneğin] 'mekanı sath ettim' denilir. 'Onu 

[mekanı] sath [evin üzeri] gibi bir düzenleme içinde yaptım' manasındadır" 

İbni Manzur [D. 1232, v. 1311] Lisanu-l Arab isimli sözlüğünde bu kelimenin "yere 

yatırmak/uzandırmak" anlamında olduğunu söyler. Şekil belirten bir durum yoktur. 

 

Naziat 30 ve Şems 6’yı açıklayayım. (Not: İkisinde de aynı fiil kullanıldığı için aynı 

anda açıklıyorum.) 

 

Ayette yayıp döşedi diye çevrilen kelime deha, dahv kelime kökündendir. Dahv 

hakkında Lisan’ül Arab’da şu bilgiler yer alır: 

Çocukların topu, yerde eşilen bir çukura düşürmelerine dahv denir. Deve kuşunun 

yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine idhâ (ادحاء) dendiği gibi, 

yumurtladığı yere ve yumurtasına da udhiyy (أدحي) denir. Dahv: Taş atıp bir çukura 

düşürme yarışıdır. Ceviz oynamaya da dahv denir. Hz. Peygamberin iki torunu 

Hasan’la Hüseyin bu oyunu oynarlardı. Bir çukur eşerler, yuvarlak taşlar atıp o 

çukura düşürmeye çalışırlardı. Taşı çukura düşüren kazanır, düşüremeyen 

kaybederdi. İşte dahv, taş, ceviz ve sâireyi o çukura düşürme oyunudur. Medâhiyy ( 

 yufka biçiminde yuvarlak taşlardır (Lisânu’l-Arab: 1/954) ,(مداحى

Kelimenin tüm türevleri incelendiği takdirde ortak nokta olarak “yuvarlaklık” göze 

çarpmakta ve anlamın çoğunlukla “devekuşu yumurtası” ekseninde döndüğü 

görülmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için bunu şu şekilde de anlatabiliriz: 

Arapça’da medha kelimesi devekuşunun yumurtladığı yer, devekuşu yumurtasının 

bulunduğu çukur anlamına gelir. Bu kelime “ism-i mekan” türündendir. İsm-i 

mekan bir şeyin olduğu yeri gösterir. Bu kategorideki kelimeler Arapça’da üç tip 

vezinden türetilirler. Mef’al, Mef’il, Mef’alet. “Medha” kelimesi ise “mef’al” 

vezninden türetilmiştir ve “dahv’ın yeri” anlamına gelir. Kelimedeki vezin alındığı 

takdirde geriye “dahv” kelimesi kalır ki bu da sözcüğün “devekuşu yumurtası” 

anlamına geldiğini gösterir. 



Bu hususu Ahteri-i Kebir isimli lügat kitabının yazarı olan Arap dilbilimcisi Mustafa 

b. Şemseddin (15. yy) de zikretmiş ve dünyanın devekuşu yumurtasına benzer bir 

şekilde elipsoid (kat’ı naks) olduğunu belirtmiştir. 

 

Gördüğünüz gibi bu ayetler, dünya düz değil, yuvarlak olduğunu söylüyor. 

Diğerlerine geçelim. 

 

İnşikak 3’ü açıklayayım. Ayette şöyle diyor, “yer dümdüz edildiğinde” yani yerin 

kıyamet günü dümdüz olacağını söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Kur’an’a 

göre dünya düz değil, kıyamet günü düz olacak. Bu ayetten dünyanın düz olmadığı 

apaçık. 

 

Bakara 22’yi açıklayayım. Ayette şöyle demektedir: "...yeri sizin için bir 'firaş=فراش' 

yaptı" [Bu cevap Zariyat 48 için de geçerli. Aynı fiil kullanılmış.] 

Bu ayette dünyanın "firaş=فراش" olarak yapıldığı yazmaktadır. Bu kelimeye 

genellikle okuyucular tarafından "döşek düz olur, o zaman dünyada da döşek gibi 

dümdüzdür" şeklinde yanlış bir çıkarım yapılmıştır. Oysaki bu kelime sözlüklerde 

verilen anlamlara göre özetle bir şeyi hazırlamak ve artırmak anlamındadır. (İbni 

faris:Mekayısi-l lugat: فرش maddesi) 

Mesela aynı kök ile if'al babından "efraşe-ş şecaru=الشجر وأفرش" denilir, "Ağaç 

dallandı" anlamındadır. Tefil babından "ferraşe-z zerau= الزرع وفّرش" denilir, "ekin 

yayılıp çoğaldı." anlamındadır. (zamahşeri: belegat esası فرش maddesi) bu kelimenin 

bu ayette hangi anlamda olduğu konusunda sözlük yazarı olan Ragıp isfehani [v. 

1108] şunu söyler: "...[Bu ayet] onu [yeri] boyun eğdirdi/alçalttı, üzerinde istikrarın 

mümkün olmayacağı bir çıkıntı/tümsek yapmadı [anlamındadır]. [ال ناتئة يجعلها ولم ذلّلها 

 sözlük anlamlarından bu kelimenin dünyanın şekliyle alakalı değil "[عليها االستقرار يمكن

de "düzenleme, yaşama elverişli hale getirme" manasında olduğunu görebiliyoruz. 

 

Son olarak Nebe 6-7’yi açıklayacağım ve düz dünya iddialarına son vereceğiz. 

 

Ayette şöyle demektedir: "Yeri [yeryüzünü], hiç 'mihad=مهاد' yapmadık mı?" 

"mihad=مهاد" ve "mehd=مهد" hazırlanan, basılan mekandır. Aslı, çocuk için 

hazırlanan [şeydir]. Hazırlamak ve bir şeye kolaylaştırmak anlamına da gelir. 

(müfredat: مهد maddesi, İbni faris:Mekayısi-l lugat : مهد maddesi). Verilen 

sözlüklerden anlaşıldığına göre kelime anlamı dünyanın şekliyle alakalı değildir. 

Sadece yerin düzenlenmesi ve bir bebeğe hazırlanan beşik misali dinlenmeye 

elverişli hale getirilmesi ile ilgilidir. Örneğin "Ona hazırladıkça hazırladım" 

(Müddessir 14) ayetinde "hazırladım" manasını veren "mehhedtu=مهدت" fiilidir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere kelimenin şekil ile alakası yoktur. 

 

Şimdi Nebe 6-7 mucizesine gelelim. 



Kur’an dağlar için hem “kazık” derken, hem de “hareketliler” der. O günün insanına 

mantıklı gelmeyecek bu ifadenin altında yatan gerçeklik ancak modern bilimle 

anlaşılabildi. Bilim diyor ki dağlar kökleriyle birer kazıktır, ama kıtalar sürüklendiği 

için hiçbir dağ aynı yerinde kalmaz. Hiçbir dağ geçmişte aynı noktada değildi. 

Bulutlar gibi sürüklenir demesi de kıtaların sürüklenmesi için tam uyan bir örnek. 

 

4-Bu iddiayı ortaya atanların, edebiyat bilgisinin sıfır olduğu bellidir. 

Arapçada, bazen muhatap (sen) zamiri, konuşan (ben) zamiri yerine geçebilir. 

Bazen konuşan (ben) kendisini yüceltmek maksadıyla üçüncü şahıs (o) diye 

anlatabilir (kadı beydavi) kuranda bunun örneği çok görülür. En basitinden, bakara 

83-84 ayetlerinde İsrailoğulları üçüncü şahıs (o) diye anlatılırken birden muhatap 

(sen/siz) olarak anlatılıyor. Bu bir hata değil, dilin yapısıdır. 

Mesela Müfredatta geçen bir Arapça şiirden örnek verelim; 

 ماجدا يساجل يساجلني من

"kim benimle yarışırsa, şerefli biriyle yarışma yapmış olacak" (kaynak: Lisanul Arab 

 (maddesi (سجل)

 

Burada gördüğünüz gibi, şair ilk kısımda "ben" diyerek birinci şahıs olarak 

kendisinden bahsederken, ikinci kısımda "o" diyerek kendisinden üçüncü şahıs 

olarak bahsetmiş. Yani kendisini üçüncü şahıs olarak anlatıyor. 

 

Ancak ne hikmetse, hiçbir Arap buna hata demiyor. Çünkü gerçekten hata değil, bir 

söz sanatı sadece. fakat bizim ateistler “hata” diyebiliyor. 

 

 

Günlük hayatta Türkçede bile buna benzer durumları görebiliriz. Örneğin Türkçe 

şiirlerde üçüncü şahıs (o) birinin muhatap (sen) olarak anlatıldığı görülür. Mesela 

şair, orada olmayan birini “Ey falanca!” diyerek anlatır. 

Normal günlük konuşmada da benzeri durumlar olur. 

resmi bir mekanda muhatabımız tekil olduğu halde "siz" diyerek çoğul, tekil olarak 

kendimizden bahsederken "biz" deriz. Bu konuşmamıza da “hata” diyecek birinin 

ya cahil ya da art niyetli olması gerekir. 

 

Kur'an'da da, Allah kendini yüceltme maksadıyla bazen "ben" bazen de "biz" bazen 

de üçüncü şahıs bir anlatımla "o" diyerek kendisinden bahseder. 14 Asır önce 

yazılmış Arapça bir metni, bugünün Türkçe mantığıyla yorumlayıp hata olduğunu 

iddia etmek mantık hatasıdır. 

 

Her konuda bize "bin dört yüz yıldır kimse anlamadı, tek siz mi anladınız?" diyen 

Ateistlere şunu soruyoruz; bin dört yüz yıldır, bu kadar Arap edebiyatçısı, alimi, 

müfessirleri bu kitabı okumuş, kelimelerin anlamları üzerinde dahi tartışmalar 

çıkarmış, hiçbiri de 'dil hatası' olduğunu fark edememiş de bir tek siz Arapça 

bilmeden mi fark ettiniz? 



 

5-Tarık 7’de meni değil, su diyor. Erkeğin suyu olsaydı meni demesi gerekirdi. 

Öyleyse kadınlarda çocuk oluşum mekanizmasının başlangıcına bakalım. Kadın 

üreme organlarından yumurtalık (ovaryum) üzerinde ayda bir defa follikül (içi su 

dolu baloncuk) oluşmakta ve bu follikül patlayarak içindeki yumurta (ovum) 

hücresini Fallop tüpüne doğru hızla fırlatmaktadır. Baloncuktaki bu patlama sonucu 

meydana gelen “tazyikle fırlatılma olayı” sayesinde yumurta hücresinin gideceği 

yere ulaşması sağlanmış olur. 

Eğer tazyikle atılma olmasaydı yumurta hücresi tutunma yerine yani rahime 

varamayıp karında farklı noktalara tutunurdu, bu olaya ise dış gebelik denir. 

6-Zariyat 49. yette “canlı” kelimesi geçmez. “her şeyden zevceyn yarattık” der. 

Öncelikle küçük bir mantık yürütme yapalım; 

Ayetteki “zevceyn” kelimesinin erkekli dişili eş olarak kullanıldığını farz edelim; 

Ayette “canlı” kelimesi geçmediği için, doğal olarak bu var olan her şeyin çift 

olduğunu söylemektedir. Peki birisi çıkıp da “Ey Muhammed! Taşın, tahtanın erkeği 

dişisi yok” diyemez miydi? Çünkü o dönemde yaşayan bir insan, her varlığın erkekli 

dişili eşi olmadığını bilebilir. Ayrıca, İslam’a göre meleğin de erkeği dişisi yoktur. 

Peki bu durumda, Kur'an'ın yazarı, neden Kendisinin bile bileceği bir durumda 

neden kendi inancıyla çelişen bir şeyi söyleyerek kendini ele versin ki? Sadece bunu 

düşünürseniz bile, ayetin kastettiği şeyin “erkekli dişili eş” olmadığını görebilirsiniz. 

Bu ayette herşey diyor, her canlı değil. Her şey nedir? Kısaca evrendeki her şey. 

Dağ, taş, vadi, gezegenler, galaksiler, cüce gezegenler, yıldızlar kısaca evrendeki 

herşeyi kapsar. Kısaca, ayet bize cinsiyetten değil her şeyin çift yaratıldığından 

bahsediyor ki,  bugün fizik de evrende ilk başlangıçta madde kadar bir anti-madde 

ortaya çıktığından yani tüm atomların ve maddelerin ve evrendeki her şeyin eşiyle 

beraber yaratıldığını haber veriyor. Kısaca bakteriler de dahil her şeyin bir 

antimadde karşıtı yani çifti olması gerekiyor. 

7-Şimdi, bu ayette kullanılan, kara bir balçık diye çevrilen kelime ayn, göz demektir. 

Diğer anlamı ise su gözesidir. Müfessirler çıplak anlamı olan göz kelimesini bu 

ayete yakıştıramamışlar, kara demesine göre de balçık anlamı olduğunu düşüp 

balçık demişler. Ayetin doğru meali: “Nihayet Güneş’in battığı yere ulaşınca, onu 

kara bir gözde batar buldu.” 



Yani Kur’an, Zülkarneyn’in güneşin battığı yere ulaştığını ve gözün içinde batan bir 

güneş gördüğünü söyler. Geçtiğimiz yüzyılda bulunan antik Mezopotamya’ya ait ilk 

dünya haritasına göre güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer diye ülkeler tarif 

ediliyor. Mısır’da ise Heliopolis denen antik bir başkent vardı ki isminin manası 

“Güneşin Gözü” demektir. Burada ise güneşin içinde battığı göz sembolüne 

tapınırlardı ki bu Horus’un gözüdür. Tarihte bu Horus o kadar önemlidir ki ezoterik 

örgütler hâlâ bu Horus’a tapınır. Zülkarneyn’in yaşadığı olaylar, bu önemli tarihi 

gerçeklerle böyle harika uyuşması tesadüf müdür? 

Bilgiyi doğrulayan kaynaklar burada. 

8-Mülk 5 ayetinde göklerin kendisinin veya yıldızların taşlama birimleri olduğunu 

görüyoruz. Taşlama Arap dilinde kovma anlamında bir deyimdir. Euzu besmele’de 

de aynı taşlama fiili şeytan için kullanılır ve kovma manasındadır. Şeytanları 

göklerden gelen gayb haberlerini dinlemekten alıkoyan şey, yıldızlardan atılan 

taşlar değildir. Başka bir ayette bunun şihablar ile gerçekleştirildiği açıklanıyor. 

Şihab ise Arapça’da ışık, ışın, değişik bir ateş parçası anlamlarına gelir.  Üç ayette 

şeytanlara atılanların şihablar olduğu söylenir (Hicr 18, Saffat 10, Cin 9). Yani bazı 

ateist arkadaşların dramatize ettiği şekilde “yıldızların kurşun olup şeytanlara 

atılması” diye bir şey yok. Atılan yıldızlar değil şihablardır. 

9-Kutup dairesinin her yerinde 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanmaz. Sadece kutupların 

tam ortasındaki noktada bu olgu yaşanır. Kutup dairesinin kenarlarına doğru 

geldikçe sürekli güneşin görüldüğü veya hiç görülmediği günlerin sayısı hızla azalır, 

kutup dairesinin sınırlarında ise senede sadece bir gün güneşin doğmadığı ve 

batmadığı noktalara rastlanır. Ve ayrıca, kutup dairelerinde sadece 4 milyon 238 

bin kişi yaşıyor. Bu ise Dünya nüfusunun binde 0,7’lik kısmıdır. Bunların bir çoğu da 

Müslüman değildir zaten. Ayrıca: kutuplarda güneş sabit değil, halen hareket 

halinde olduğu için, orada yaşayan insanlar da sabah ve akşam vakitlerini 

belirliyor.  

10-Bu iddia kayda değmez. Kur’an eğer “var olan bütün canlılardan bahsedeceğiz” 

deseydi bu soru kayda değer olurdu. Kur’an bir biyoloji veya taksonomi kitabı 

değildir. 1400 sene önce yaşamış insanların dinozorları bilmesinin onlar için bir şey 

ifade etmeyeceğini anlamanız lazım. Kur’an’da tost makinesi de yok? Bu bir sıkıntı 

mı? Dinozorların geçebilmesi için öncelikle bunun Arapça bir kelime karşılığı olması 

https://controlc.com/90a8f39f


lazım. Olmayan bir kelime, geçemez. Dinozorları diğer canlılardan üstün kılan bir 

şey de yok. 

11-Bu da yine yukarıdaki soruyla alakalı. Maddeleri arttırmak için uğraşmışlar. 

Kur’an’ın amacı neanderthal ya da dinozorlardan bahsetmek değildir. Melek, 

şeytan, cin konusundan bahsedelim. İslam dogmatik bir din değildir. 1400 yıl 

önceki bir kitabın şu anda hiçbir çelişki ya da bilimsel hata barındırmaması tesadüf 

mü? Eski bilim adamlarının kitaplarında bile şimdi bir çok bilimsel hata ve çelişki 

bulabileceğiniz halde, 1400 yıl önceki Kur’an’da bu yok. İşte böyle bir kitapta 

geçiyorsa, gerçektir. Ayrıca ben, cinleri hissetmiş biri olarak yazıyorum. 

12-Kalp bilgiyi beyinden önce işliyor. Dr. Schaffer tarafından yapılan bir 

araştırmada, kalbin beyinden önce bilgiyi işlediğini ve bu sezgisel bilgiyi merkezi 

sinir sistemi aracılığıyla beyne gönderdiğini bildirilir. 

Bir çalışmada McCarty ve ekibi deneklere uyarıcı fotoğraflar göstermişler ve kalp 

dalgalarının beyin dalgalarından önce oluştuğunu ve beyne iletildiğini 

belirlemişlerdir. Yine McCraty 2014 yılında bir araştırmasını yayınladı, bu 

araştırmada Rulet oyunu oynarken denekler izlendi: Kalp dalgalarının, katılımcılara 

iyi ya da kötü bir bahse ilişkin bir gösterge verecek şekilde 

değiştiğini gözlemlediler. Katılımcıların iç kalp tepkilerine göre hareket etmeleri 

halinde, daha iyi bahis seçimleri yapmış olduklarını tespit ettiler. Bu da eskiden beri 

söylenen kalbinin sesini dinle sözünün hiç de küçümsenmeyecek olduğunu 

gösteriyor. Nörokardiyoloji uzmanları beyin ve kalp arasındaki bağlantıyı son 20 

yıldır artan oranda araştırıyor. “Şu anki tespitlere göre Kalplerin manyetik 

enerjisinin, beyin tarafından üretilenlerden 5000 kat daha güçlü olduğu 

bulunmuştur. Buna ek olarak, kalplerimizin çok zeki olduğunu gösteren “kalplerin 

kendi beyni” veya “kalp-beyni” olarak da adlandırılan “nöral hücreler” olarak 

adlandırılan beyin hücrelerini içerdiklerini bildiren çok sayıda araştırma 

var. Araştırmalar, kalbin sinir sisteminin, beynin ön korteksini etkilediğini, beynin 

motor korteksini etkilediğini, dikkati ve motivasyonu sağladığını, bilişi ve 

hafızayı ve duyguları etkilediğini  bildirmişlerdir. Dr. Shao ağrılı bir olaya maruz 

kalındığında kalpten gönderilen sinyallerin beyinde ağrı algısı oluşturmuş 

olduğunu yaptığı klinik çalışmalarla ortaya koymuştur. Bu yüzden araştırmacılar 

ağrının seviyesinin ölçümü için kalpten çıkan sinyallerin kullanılmasını 

önermişlerdir. Kalp sinyallerinin dua etme anındaki sonuçları Dr. Edward tarafından 



yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre dua, kalp sinyalleri ile çok yakından ilişkilidir, dua 

edenlerde psikolojik iyileşme, beyin-kalp tutarlılığı olduğu ortaya konmuştur. 

McCarty 2015 yılında yayınladığı çalışmasıyla duygular ile kalp sinyallerinin 

bağlantısını gösterdiğini bildirmiştir. Whitney kendi tez çalışmasında kalbin, 

duyguları, düşünceleri ve aklı düzenleyen bir organ olduğunu açıklamıştır. Kalbin 

haritası isimli bu tez çalışması okumaya değerdir. Armour ise kalp nöron 

yumaklarının ön korteksi ve böylece duyguları etkilediğini, bunun için 

nörotransmitterler benzeri bir yol kullandığını bildirmiştir. Yine Mukesh Kumar 

(2020) yaptığı klinil çalışmaların sonucunu rapor etmiş ve beyin kalp etkileşiminin 

insan bilincini yönlendirdiğini söylemiştir. Peki Kur’an beyinden neden bahsetmiyor 

onu açıklayayım. Beyin kelimesi o zamanlar Arapçada olmadığı için olabilir. 

13-Aksine gayet adildir. Kur'an evin geçimini, kadının ihtiyacı olan her şeyi erkeğin 

omuzuna yüklüyor. (Bakara 233) üstüne evlenirken erkeğin kadına mehir vermesini 

emrediyor. (Nisa 24-25) ve erkek eğer ayrılırsa bu mehirden bir çöp dahi alamıyor 

(Nisa 20) 

Kadınını bu şekilde bir sorumluluğu olmadığı için mirastan kadının 1 erkeğin 2 

almasını vasiyet eder. 

 

14-Bu ifade Bakara 282’de geçer. Ayette borçlanma hukuku anlatılır ve borcun 

yazılması ve şahitler getirilmesi anlatılır. Öncelikle ayet ticarete mahsus bir ayet, 

çünkü “razı olacağınız tanıklar” ile sözleşmenin yazılması isteniyor. Suç işleme gibi 

adli vakalarda her iki tarafın da razı olacağı tanıklar aranmaz, onun için ayetin 

ticarete mahsus bir hüküm olduğu açık. Ayetin adli vakalardaki görgü tanıklığı gibi 

bütün durumlar için uygulanması istenmiyor. 

İkinci olarak kadınların ticaret yapmasında hiçbir mahsur yokken ve hatta 

peygamberin eşi Hz. Hatice bir tüccar iken, ticarette şahitlik meselesine 

gelince öncelikle erkeklerin şahit olması isteniyor. Şahitlik sorumluluğunun altına 

kadınların öncelikli olarak sokulması istenmiyor. İki erkeğin bulunmadığı durumda 

ise bir erkeğin ve iki kadının olabileceği belirtiliyor. 

 

15-Hiçbir Ayette “sadece Arap kavmine yazdık, başka kimseye hitap etmiyor” 

yazmaz. Aksine, Kalem 52: Kesinlikle o [Kur'an] âlemler için bir zikirdir” der. 

Delil alınan ayetlere bakalım; 

Fussilet 44 “onu yabancı bir Kur’an (okunan) yapsaydık, mutlaka ‘onun ayetleri 

açıklanmalı değil miydi? ‘derlerdi.” 



Buradan Arap kavmine mahsus olduğu sonucu çıkmıyor, inkar eden kişilerin ne 

olursa olsun yine inkar edeceklerini ve bahane üretecek oldukları vurgulanıyor. 

Ayrıca “açıklanmalı değil miydi?” sözüne dikkat edelim. Kur'an, bize kendi dilimizde 

açıklanıyor. 

Yusuf 2 “okuyup anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik” buradan da 

Kur'an'ın Araplara mahsus olduğu sonucu çıkmaz. 

Varsayalım ki; böyle bir ayet yok, bir Müslüman “Kur'an'da ‘Arapça indirdik’ 

şeklinde bir ayet yok, demek ki evrensel” dese ne kadar mantıklı olur? Elbette ki 

mantıksız olurdu. Aynı şekilde “Kur'an'da ‘Arapça indirdik’ yazıyor, o halde sadece 

Araplara hitap ediyor” demek de mantıksız olur. Çünkü Kur'an'ın verdiği hükümler 

evrenseldir. İlk muhatabı Arap olduğu için doğal olarak “Arapça indirdik” demesi 

gerekir. Bugün yazılan pek çok bilimsel kaynak, İngilizce yazılıyor. Bu kaynakların 

İngilizce oluşu, onların İngilizce bilmeyen kişilere hitap etmediğini göstermez, 

çünkü verilen bilgiler evrenseldir. 

 

Şuara 198-199 “Eğer onu yabancılardan birine indirmiş olsaydık, o da onlara 

okumuş olsaydı, inanacak değillerdi.“ 

 

Şuara 195’te, Kur’an’ın tam olarak anlaşılabilmesi için “açık bir Arapça” ile indirilmiş 

olduğu ifade edilmişti. Ancak Hz. Peygamber Arap, getirdiği mesaj da Arapça 

olunca müşrikler bunu kendisinin uydurduğunu iddia ettiler (bk. Hûd 11/13). Oysa 

Allah mesajını Arap olmayan birine Arapça olarak indirse ve onun okumasını 

sağlasaydı –uydurdu diyemezlerdi ama– yine de iman etmezlerdi (Şevkânî, IV,114) 

veya Kur’an’ı bir yabancının diliyle vahyetmiş olsaydı inkârcılar bu sefer de mesajı 

anlayamadıklarını ileri sürerek yine inanmayacaklardı (krş. Fussillet 41/44). 

Yani ayetin kastettiği olay bu, Arap kavmine mahsus oluşu ile alakası yok. 

 

16-Hayır, Ahzab 51, Ahzab 50. Ayete atıf olarak “dilediğini [nikahına] alırsın, 

dilediğini [nikahına] almaktan vazgeçersin” manasındadır. İlişki sırası ile alakası 

yoktur. “kimse anlamadı tek sen mi anladın?” diyecekler için belirteyim; Ibni Abbas 

da böyle anlamıştır, (Kaynak: Kurtubi) 

Her şeyi denetleyen Allah, evlilikte kişiyi serbest bıraktığını söylüyor. Hitap her ne 

kadar peygambere yönelik olsa da, evlilikte serbestlik her Müslümana yöneliktir. 

 



17-Şimdi, ilk olarak, Kur’an’da hiçbir ayeti bir diğer ayeti yalanlamaz, hiçbir ayet 

çelişmez. Ali İmran 67’de Hz. İbrahim’in ilk Müslüman olup olmadığı yazmıyor. Araf 

143’te Musa, ben inananların ilkiyim diyor. Yani burada Allah, Musa ilk inanandı 

demiyor. Enam 163’te ise Peygambere de ki ben inananların ilkiyim deniyor. Bu 

ayette ilk diye meal edilen evl kelimesi, uyulacak kişi, önder anlamına da gelir. 

Hatta Ragıp İstefani bunu söyler. (Müfredat اول Maddesi) 

 

18-Maide 33’te terör suçunun cezasını anlatır. Bu cezalar suçun seviyesine göre 

uygulanır. Nahl 126’da bir ceza verilirken suçun kadarıyla ceza verin der. Terör 

suçunu işleyen biri, masum halka nasıl saldırı yaptıysa, aynı şekilde ceza kendisine 

uygulanır. Yapılan saldırı akıl almaz olunca, cezanın da “akıl almaz” oluşu gayet 

normal ve eleştiriye kapalıdır. Bir sonraki ayette ise der ki: “… tövbe edenler 

müstesna!”  

Maide 38’de ise hırsızlığın cezası anlatılıyor. Eyd, arapçada “eller” mânâsına geldiği 

gibi, güç/kuvvet mânâsına da gelir. (müfredat: يد) mesela “[عدلٍ  يد وقع] adaletin 

gücüne düştü” denilir ki burada da (يد) kullanılmıştır. (müfredat: يد) 

buradan yola çıkarak ayete “güçlerini kesin/engelleyin” manası verilebilir. Kur'an'da 

“ellerini çekti” “Allah'ın eli onların üzerindedir” “bu elleriniz ile gönderdiğiniz 

şeylerin karşılığıdır” gibi ayetlerde “güç/kuvvet” anlamında kullanılır. Ayrıca, Yusuf 

32. ayette, Yusuf'a hayran kalan kadınların ellerini kestikleri anlatılır. Bu ayette de 

Maide 38. ayette geçen (قطع) fiili kullanılmıştır. Kadınların ellerini sadece çizdikleri 

bellidir. Buradan hareketle, hırsızlık yapanların sadece ellerinin yaralanması 

manasında olduğu söylenebilir. 

Ancak, fiziksel olarak kesmek manasında kabul edersek, Kur'an bütünlüğüne 

bakalım; Mesela biri açlıktan dolayı veya başka bir sebepten dolayı hırsızlık yaparsa 

ona el kesme cezası verilemez. Bakara 173. ayette yasak olan yiyecekler sayılır, “kim 

mecbur kalırsa, aşırıya gitme olmadan ve sınırı çiğnemeden (saldırganlık 

yapmadan) ona (bunları yemekte) günah yoktur” denilir. Buradan kıyasla “zaruret, 

yasakları mubah yapar” hükmü çıkar. Bir insan açlık sebebiyle bir ekmek çalsa, bu 

ayete göre mubah bir fiil işlediği için hırsızlık cezası verilemez. Aynı mantığı, Halife 

Ömer de savunmuştur. Kıtlık yılında, hırsızlığa mecbur kalacaklar olabileceği için 

hırsızlığa el kesme cezasını vermemiştir. (kaynak: Aöf, ilahiyat fakültesi ders kitabı 

“ilk dönem islam tarihi” Hz. Ömer dönemi. Hz. Ömer, bu hükmü sadece içtihat 

yoluyla çıkarmıştır. İlgili ayetlerden bu hükmü kıyas yoluyla ben çıkardım.) 

Bu sebeple hırsızlığa el kesme cezası vermek için; 



-Kur'an'ın emri gereği: her zengin ihtiyaçtan fazlasını vermeli 

-Kimsenin hırsızlık için mazereti olmamalı (örneğin açlık gibi, hırsızlığa zorlayan bir 

sebep olmamalı) 

 

Bu ortamda zaten hırsızlık olmaz; yapan da, keyfiyeti için yapar. Cezasını biliyorsa 

teşebbüs etmez.  

 

19-Bu ayet bedir savaşı için indirildi ve bir harp durumundan söz ediliyor. Allah iki 

ordunun karşılaşmadığı durumlarda gidin inanmayanları veya düşmanlarınızı 

öldürün demiyor, öldürün dedikleri ise zaten sizi öldürmeye gelen askerler ve 

üstelik bu savaşı müslümanlar istememiş, onlar hep müslümanlara saldırmışlar. 

Empati yapın, milletimiz bir savaşa girince düşmanı denize dökmelerinden hâlâ 

gururlanmıyor muyuz? Savaşta öldürmeği Mustafa Kemal için kahramanlık, 

Muhammed Mustafa için vahşet olarak görüyorsanız burada bir tezat var ve 

algılarınızı çok iyi yönetmişler demektir. Zaten o ayette “Harb, ağırlıklarını 

bırakıncaya (savaş sona erinceye) kadar (böyle yaparsınız).” diyerek bu durumun 

savaşla sınırlı olduğu belirtmemiş mi? 

Allah zulmün ve insan öldürmenin olmaması için kısas koymuştur. En adaletlisi de 

budur ve zulmü durdurur. Yukarıda boyunlarını vurun demesi de müşriklerin 

Müslümanlara bunu reva görüyor olmasındandır. Müşrikler baştan beri 

Müslümanları türlü akıl almaz işkencelerle öldürüyorlardı. 

20-Bu ayet kimleri nerede bulursanız öldürün diyormuş onu da göstersenize? Böyle 

cımbız yaparak olmaz. Bir önceki ayetle birlikte ayetlere bakalım: “Size karşı 

savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa 

sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün; sizi çıkardıkları yerden siz de 

onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Harâm civarında onlar 

sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya 

kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir! Eğer onlar 

vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve 

din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın; fakat vazgeçerlerse, artık 

zalimlerden başkasına saldırmak yoktur.” (Bakara 190-193) Gördüğünüz gibi bu 

ayet sizinle savaşanlara karşı savaşın diyor. 



21-Bu ayette Peygambere sahip olmadığı yeni bir hak gelmemiş, tam tersine hak 

sınırlandırılmasına gidilmiş. Yani Peygamber de diğer insanlar gibi zaten istediği 

kişi ile evlenme hakkı doğal olarak varken bu ayet geliyor ve ancak şunlarla şunlarla 

evlenebilirsin deyip seçeneğini daraltıyor. Yani Peygamberin evlenebileceği kişiler 

ancak bunlar arasından olabilir denerek, 52. ayette ise bunların dışında başka bir 

kadını istesen bile sana helal değil diyerek evlilikler Peygamber için 

sınırlandırılmıştır. 

22-Bunu ilk soruda yine sormuştu. Cevapları aynıdır. 

23-Ayet belirtilmemiş. 

24-Bunu 15.soruda yine sormuştu. 

25-Bu da yine 15.soruyla alakalı. Maddeleri artırmak için uğraşmışlar. 

26-Tebbet suresinde herhangi bir beddua veya hakaret yoktur. 1. ayeti genelde 

“Ebu Leheb’in iki eli kurusun” şeklinde meal ettikleri için böyle bir yanlış anlaşılma 

ortaya çıkıyor. Dili bilmeyenlerin anlaması biraz zor olsa da, kısaca açıklıyorum; 

 

Arapçada dua/beddua, geçmiş zaman fiili ile (mazi fiil) ifade edilir. Örneğin 

dilimizde “Allah şifa versin” diye dua ederiz ancak Arapça’da “Allah şifa verdi” 

şeklinde dua edilir. Bu bilgiden dolayı mealler burayı beddua olarak çeviriyor. 

Ancak Allah beddua etmez, dua/beddua Allah'a isnat edilirse, bu Allah'ın meydana 

getirmesi olur. Benzeri bir görüşü, İsfehani de söyler (Müfredat: قتل Maddesi)  

 

Gelelim ayetin mucizesine. 

Bu Surede Ebu Leheb’in cehenneme gireceği söyleniyor. Ve bu ayet indikten sonra 

Ebu Leheb 8 sene daha yaşıyor. Eğer yalandan da olsa iman etseydi İslam biterdi. 

Çünkü Kur’an’da bir hata çıkmış olacaktı. Ama Ebu Leheb iman etmeden öldü. Eğer 

bu kitabı bir insan yazsaydı, böyle bir risk almayacaktı. 

27-Ayette “Yemeklerinizi yedikten sonra Resulün evinde çok beklemeyin dağılın 

ifadesini de bir şekilde saptırıyorlar. Kur’an yaşanan olaylar üzerinden 

Müslümanları eğittiği için burada Müslümanlara “ev sahibi söyleyemese de siz biraz 



düşünceli olun” diye ders vererek özellikle İslam’ın çekirdeği ve başöğretmeni olan 

elçisinin hem söyleyemediği bir sıkıntısını giderir hem de O’nun üzerinden her 

zaman ve herkes için geçerli olan bir ders verir. Böylece hem ağır vazifeler altına 

girmiş Resulünün vaktinin israf edilmesini önler, hem de bütün çağlarda gelecek 

insanlara karşıdaki insanın durumu için anlayışlı olmaya yöneltecek bir öğüt verir, 

nezaket kurallarına dikkat edilmesini öğretir. 

28-İslam’da evlatlık diye bir şey yoktur. (33:4) Peygamberin bir evlatlığı olmadığına 

göre, herhangi bir dul kadınla yaptığı evliliğe de “evlatlığın boşandığı eşle 

evlenmek” denmez. İnsanlarda bazı ahlak anlayışları, tamamen kültüre dayanır. 

Bulundukları toplumda bir eylem “ahlaksızlık” kabul ediliyorsa, doğal olarak o 

insanlar da bunu ahlaksızlık kabul ederler. Mesela X toplumuna göre akraba evliliği 

ahlaklı olabilirken, Y toplumuna göre ahlaksız bir eylem olabilir. Halbuki bu konuda 

kriter olan tek şey kültürdür. Kısacası, bunun gibi ahlak kurallarını insanlar kendileri 

yaratıyor. Yani hiçbir kimse “kuzen, Öz kardeş gibidir” dememiş olsaydı, bugün 

belki kimse akraba evliliğinin “ahlaksızlık” olduğunu iddia etmezdi. Aynı şekilde, 

Eğer, hiçbir kimse “evlâtlığın Öz oğlun gibidir” demeseydi, ne bugün ne de o 

zaman, hiçbir kimse peygamberin bu evliliğinin “ahlaksızlık” olduğunu iddia 

edemezdi. Çünkü bu “ahlaklı-ahlaksız” kavramlarını insanlar bu tarz konularda 

kendileri yaratıyor. Tabi doğuştan gelen ahlak kuralları ile bu tarz manevi ahlak 

kuralları farklıdır. Bir doğuştan gelen ahlak vardır, bir de insanlar kendilerinin 

yarattığı ahlak kuralları vardır. Evlatlık kurumu da buna bir örnektir. Bu dediğim 

noktaya Ahzab 4. ayet çok güzel bir şekilde değiniyor… Ayetin iniş sebebi hakkında 

birden fazla rivayet ve dedikodular var olduğu için, güvenilmez olduğunu 

belirterek, iniş sebebi hakkında birkaç bilgi vereyim: Peygamberimizin Zeyd adında 

bir kölesi vardı, Zeyd, peygamberimizin kuzeni olan Zeynebi çok beğenir onunla 

evlenmek ister. Peygamberimiz Zeynebi küçüklüğünden beri her yönü ile tanır. 

Zeyd'in isteği üzerine Zeynep ile Zeyd'i evlendirir. Ancak bu evlilikte ciddi 

geçimsizlikler yaşanır. Zeyd peygambere gelip, Zeynebi boşamak istediğini söyler, 

peygamberimiz ise "…Onu nikahında tut (boşama) Allah'tan kork!" (Ahzab 37) diye 

ısrar eder, ancak Zeyd daha fazla dayanamaz ve Zeynebi boşar. Ardından Allah’ın 

emri gereğince peygamberimiz, Zeynep ile evlenir.  

 

Bu evlilik yüzünden zaten eleştiriye maruz kalmıştır, ateistlerin gözüyle 'yalancı 

peygamber' olarak bakarsak, eleştiriye maruz kalacağını bile bile bu evliliği 



yapması, mantıksızdır. Çünkü insanları kendisine inandırmak için uğraşıyor, her şeyi 

yapıyor. Ne diye eleştiriye maruz kalacağını bile bile bu evliliği yapsın? bir 

peygamber sırf bu yüzden kendisinin yalancı olduğunun iddia edileceğini bile bile 

böyle bir eylemde bulunması imkansız!  

 

Ek bilgi : 

Bu evlilikte, Zeyneb'in daha önceden peygamber ile evlilik yapmak istediği bellidir. 

Sebebi ise,  

Zeyd, Zeynep'i boşayıp, peygamberin onunla evlenecek olduğunu söylediğinde 

Zeynep'in sevinmiş olduğu söylenir (nesefi medarik, 33:37) buradan yola çıkarsak 

Zeynep'in peygamber ile evliliği arzu ettiği bellidir 

 

 Ayette “sen, Allah'ın açığa çıkaracağı o şeyi (?) içinde gizliyor ve insanlardan 

korkuyorsun” ifadesinden kasıt şudur; 

 

“Allah Elçisi, onu (Zeynep'i) Zeyd'le evlendirmezden önce Zeyneb'in kendi eşleri 

arasında olacağını çok iyi biliyordu. Zeyd eşinden şikâyet etmek üzere Hz. 

Peygambere gelince, Rasûlullah ona Allah'tan kork ve eşine sahip ol, dedi. îşte 

bunun üzerine Allah Teâlâ Rasûlüne buyurdu ki: Ben, seni onunla evlendireceğimi 

sana haber vermiştim. Sen ise «Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun.» 

(ıbni kesir: 33:37) peygamber, böyle bir evlilik olacağını ve olduğu takdirde 

insanların “evlâtlığın boşandığı eşine göz dikti” diye fitne çıkaracaklarını tahmin 

ediyor, bu sebeple insanlardan korkuyordu. İçinde saklamış olduğu şey de budur. 

Bazılarının iddia ettiği gibi “Zeyneb'e olan aşkı” değildir. Zaten peygamberin bu 

evlilikten hiçbir çocuğunun olmaması da, evliliğin amacını belli ediyor. Eğer amacı 

gerçekten, bazı kaynakların anlattığı gibi aşk olsaydı, çocukların varlığıyla 

övünülecek bir ortamda, çocukları olurdu. Diğer evlilikleri nasıl keyfi olmayıp, siyasi 

ve vahye dayalı bir sebepten olduysa, bu evlilikte böyle olmuştur.  

29-Var. (Nisa 6) yaş sınırı da vardır, zorla evlilik de yasaktır. Zorla evlilik de dolaylı 

olarak yaş sınırını getirmiş oluyor ve çocuk evliliğini engelliyor. Kur’an yaş 

vermeden başka bir yöntemle yaş sınırı koymuştur.  ur 33’te "dünya hayatının 

menfaatini elde etmek için, korunmuş olmak isteyen genç kızlarınızı taşkınlığa 

zorlamayın" demektedir. Bu ayet genel olarak kızların herhangi bir şeye zorlamanın 

haram olduğunu gösterir. Bir kız, evlenmek istemiyorsa, onu evliliğe zorlamak bu 



ayete karşı gelmek olacaktır. Ayrıca, Buhari bu ayeti delil alarak zorla yapılan 

evliliğin geçersiz olduğunu söylemiştir. 

Bazıları, "1400 yıldır kimse anlamadı tek sen mi anladın?" diyebilir. Bunu diyenler 

için hadislerden örnek verelim. 

Buhari ikrâh 3'de geçen bir hadiste, rızası alınmaksızın evlilik yapan bir kadının 

peygambere şikayeti üzerine peygamberin bu nikahı geçersiz saydığı görülüyor. 

Ayrıca, Hz. Aişe’nin, "kadınlarla nikah konusunda istişare edilir mi?" sorusuna 

peygamberimizin "evet" dediği rivayet edilir. Sonuç olarak gerek ayet olsun 

gerekse hadis, hiçbir şekilde zorla yapılan nikaha müsaade edilmediği açıkça 

görülüyor. 

 

Çocuk yaşta evlilik konusu da bununla bağlantılıdır. Küçük kız çocuklarını zorla 

evlendirmesi bu hükümlere aykırıdır. Kuran Nisa 6’da, yetim çocukların evlilik 

çağına kadar denenmesini emir eder, yani bir evlilik çağı olduğu belirtilmiştir buna 

rağmen nasıl "Kur’an’da evlilik için yaş sınırı yoktur" denebilir? Ayrıca ayette bir 

olgunluk görünürse de malların verilmesini emir eder. Nisa 24. Ayete göre erkeğin, 

evlilik esnasında kadına mehir vermesi şarttır. Nisa 6. Ayete göre bir kızın, malını 

alması için evlilik yaşına ulaşması yani rüşde ulaşması gerekir. Eğer bu çağa 

ulaşmadı ise mehir alamaz. O halde rüşde ulaşmayan kızla evlenmek Kur’an’a göre 

mümkün değildir. 

30-Bu da yine 1.soruyla alakalı. Yine sormuş. 

31-Aslında bu bir çocuğa da okutsanız ne demek istediğini anlar. Ayet diyor 

ki “Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın”. Hiçbir soru sormayın mı diyor 

burada sayın sorguladığını sanan ateist? Tefsir kitaplarında ayrıntıları olan bu konu 

şu demektir: Bazıları Peygambere gelip sorular soruyordu, eğer peygamber onları 

destekleyecek bir cevap verirse memnuniyetle dönüp peygamberi referans 

gösteriyorlardı. Fakat vahiyle hareket eden Peygamberin cevabı eğer hoşlarına 

gitmezse bu defa yüzünü asarak geri dönüyorlardı, bazen de bu cevabı inkâr 

ediyorlardı. Haliyle peygambere gaybi haberleri sorup da gelen cevapları kabul 

etmemek zaten o peygambere inanmamaktır ve dini literatürde bu işin adı 

küfürdür (kâfirlik, inançsızlık). 

32-Bunu diyenin zina kavramını öğrenmesi gerekiyor. Zina, evlilik dışı birliktelik 

demektir. Evlilik içi birliktelik için, kimse zina demez. Ahirette verilen “eş”tir. Zina 



değildir. (Bakara 25, Saffat 48) İçki (içecek) için, Kur’an’da mühürlü temiz ve 

sarhoşluk vermeyen bir içecek olduğu çoğu ayette belirtilir. (83:25, 37:45-47) 

Dünya’da haram edilen içecek ile ahiretteki aynı değilken, bunları kıyas etmek nasıl 

bir mantıktır? 

33-Ayette siz kadınları bırakıp… diyor. Yani bu onların kendi tercihleri. Eşcinsellik 

doğuştan gelen bir şey değildir. Genetikçiler bu konuda geniş çaplı araştırmalar 

yapmasına rağmen şu ana kadar bir eşcinsellik geni bulamadılar. Kromozom X 

üzerinde Xq28 bölgesinde eşcinsellik ile ilişkili olabileceği düşünülen bir bölge 

olduğu bir çalışmada bildirildi, fakat daha sonraki çalışmalar bunu doğrulayamadı. 

Yine ikiz kardeşler üzerinde yapılan çalışmalar bir eşcinselin ikiz kardeşinin de 

eşcinsel olma oranının %20 oranında olduğunu göstermiştir. Tabi bu rakamın 

tamamını genetik faktöre de veremeyiz, çünkü birlikte büyüyen ikiz kardeşlerin 

birbirlerini alışkanlıklar konusunda da etkileyeceğini unutmamalıyız. 

Eğer eşcinsellik doğuştan gelen genetik olarak kaçınılmaz bir sonuç olsa idi bu tür 

ikiz kardeşlerin her ikisinin de kaçınılmaz olarak eşcinsel olması gerekirdi. Şu ana 

kadar böyle bir genin bulunamayışı eşcinselliği yöneten kuvvetli ve karşı konulamaz 

bir genin bulunmadığını gösteriyor. Çünkü bir özelliği sağlayan kuvvetli genlerin 

bulunması çok kolaydır ve kısa sürede bulunur. Bilim insanları da artık eşcinsellik 

üzerinde etkili kuvvetli bir gen olmadığına kanaat getirmiştir ve doğuştan gelen 

genetik faktörler yerine sonradan kazanılan epigenetik faktörlerin daha etkili olduğu 

yönünde fikir birliği oluşmuştur. 

34-Bakara 62. ve Maide 69. Ayetleri: Yahudi, Hristiyan ve Sâbiî kimseler olup, 

Allah'a ve ahiret gününe iman edip Sâlih amel işleyenler için Rableri katında 

mükâfatlar olduğunu söyler. Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu söyleyen kim? 

Allah, şirk koşan Yahudi ve Hristiyanların “kafir” olduğunu söyler.  

Bakara 116- ve "Allah çocuk edindi" dediler. O yücedir [bundan münezzehtir]¹. 

Hayır! Göklerde ve yerde [tüm evrende] ne varsa, hepsi onundur [Allah'ındır]. 

[Onların²] her biri ona [Allah'a] gönülden bağlı olarak itaat eder. 

Bunun yanı sıra, Yahudi ve Hristiyanların gerçeği, örtmeleri sebebiyle kafir 

olduğunu ve içlerinde gerçeği kabul eden ve doğru yolda bulunan kimseler 

olduğunu söyler; 

Bakara 75 - onlardan [yahudilerden] bir grup vardı. Allah'ın kelamını duyuyordu, 

sonra onu anladıktan sonra bilerek onu tahrif ediyorlardı. [Durum bu haldeyken] 



size inanırlar diye mi umut ediyorsunuz? (umut etmeyin!) Bakara 76- onlar 

[yahudiler] inanan kimselerle karşılaştıkları zaman "inandık" dediler. Birbirleriyle 

karşılaşınca, "Efendinizin katında size karşı delil olması için mi Allah'ın size 

açtıklarını [hüküm ettiklerini], onlara söylüyorsunuz? Hiç düşünmez misiniz?" 

dediler. 

 

Bakara 77- gizliyor olduklarını ve açıklıyor olduklarını, Allah'ın biliyor olduğunu 

bilmiyorlar mı? 

 

Bakara 111- "cennete kimse girmeyecek, ancak kim Yahudi veya nasrani (Hristiyan) 

ise [o, cennete girecektir.]" dediler. İşte bu [söyledikleri] kendilerinin kuruntusudur. 

"Eğer sadık/doğru kimseler iseniz, en sağlam olan kanıtınızı [burhan] getirin!" de. 

 

Bakara 112- (durum gerçekten onların anlattığı gibi mi?) Hayır! Kim iyilik eden 

olarak yüzünü [kendini]¹ Allah'a teslim ederse, artık onun ödülü Efendisinin 

katındadır. Onlara bir korku yoktur onlar üzülmezler. 

 

Bakara 121- o kimseler kendilerine verdiğimiz Kitabı, gerçek okunmasıyla 

okuyorlar[Takip ediyorlar]¹ işte, ona [o kitaba] iman edenler/inananlar onlardır. Kim 

onu görmezlikten gelirse/gerçeğini örterse, işte, zararlı çıkanlar onlardır. 

 

Sonuç olarak, Kur'an sadece yanlışı tercih eden, gerçeği örten ve “Allah çocuk 

edindi” diyen kişilerin cehennemlik olduğunu söyler. İnançlı ve doğru yolda olan 

Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu söylemez.  

 

Ali İmran 113-114-115- [kitap ailesinin] hepsi eşit değildir. Kitap ailesinden, Gece 

saatlerinde, secde ediyorlarken, Allah'ın ayetlerini okuyan, Allah'a ve ahiret gününe 

inanan, maruf'u [bilinen iyiliği] emir eden, münkeri [kötülüğü] engelleyen, dik 

duran bir toplum vardır. işte onlar, Sâlih/düzeltici işler yapan kimselerden'dir. Allah, 

sakınanları bilirken, Hayırdan Ne yaptılar ise, o asla görmezden gelinmez. 

 

 

Nur 39 ve diğer ayetler, kâfirlerden bahseder, her Yahudi ve Hristiyan, kafir 

değildir. 



35-Günün ilk namazı: Öğle, 11/114, 17/78 

İkindi namazı: Öğle,11/114, 17/78, 24/58,59  

Akşam namazı: 2/238, 11/114, 17/78 

Yatsı namazı: 11/114, 17/78, 24/58,59 

Sabah namazı: 11/114, 17/78, 24/58,59 

Cuma namazı: 62/9, 17/78 

Orta namaz (Akşam namazı): 2/238 (Orta namaz ikindi gösteriliyor. Bu doğru değil. 

Günün ilk namazı öğle (isra 17/78) olduğuna göre, orta namaz akşam olur. Beş 

parmağın ortada olanı gibi) 

Cenaze namazı: 9/84 

Teheccüd namazı (nafile):17/79, 24/58,59 

 

2/238: en az üç vakit namazdan bahseder. “orta” dediği namaz, ikindi namazıdır. 

Namaza çağrı: 5/58, 62/9 

Abdest: Abdest, gusül, teyemmüm, abdesti bozan şeyler: 4/43, 5/6 

Zaruri hallerde namaz abdesti için kolaylık: 4/43, 5/6                                              

Maddi pislikler: 74/4 

Giyinme: 7/20, 26 31, 24/30, 31, 60, 33/59 

Kıble: 2/115, 141, 143-145, 149, 

Niyet: 2/284, 3/29 

Tekbir (Namaza başlama tekbiri): 17/110, 111, 22/37, 56/96, 74/3, 87/1, 15 

Kıyam: 2/238, 3/43, 191, 4/103, 9/112, 22/26, 25/64, 26/217-219, 39/9 

Kıraat: 17/110, 29/45, 73/20 

Ruku: 2/43, 125, 3/43, 5/55, 9/112, 22/26,77, 38/24, 48/29, 77/48 

Secde: 2/125, 3/43, 113, 191, 4/102, 103, 7/120, 206, 9/112, 12/100, 13/15, 15/98, 17/7, 

19/58, 20/70, 22/18, 26, 77, 25/60, 64, 26/217-219, 27/24, 25, 32/15, 38/24, 39/9, 

41/37, 48/29, 53/62, 68/42-43, , 76/26, 84/21, 96/19 

Tahiyyat: 4/103 

Rekat sayısı: 4/102 

Namaza başlama tekbiri: 74/3, 87/15 

Kıyama kalkış, ruku ve secde tesbihleri: 7/206, 9/112, 10/10, 15/98, 17/111, 20/130, 

26/220, 30/17, 32/15, 50/40, 52/48 

Namazın rükunlarında ara tekbirleri: 37/3, 74/3, 87/15 



Rukudan sonra kıyamda beklemede tesbih: 15/98 

Rukuda tesbih: 56/96 

Secdede tesbih, dua: 87/1, 50/40 

Namazdan sonra tesbih ve dua: 2/45, 153, 9/112 

Namazda dua: 17/110, 10/10, 20/14, 73/14 

Namazda ne söylediğini bilmek, huşu içinde ve sadece Allah’a yönelme: 3/43, 4/43, 

23/2, 29/45, 72/18 

Namazda sesin durumu:17/110 

Gördüğünüz gibi gayet de var. 

36-Edebiyat ve Yahudi kültürü hakkında fikri olmayan ateist beyanı. 

Hz. Musa’nın kardeşi olan Harun Sinagog’la ilgilendiği için, Yahudiler kendini 

ibadethaneye adayan kişileri Harun’un kardeşi olarak adlandırırdı. Hem elimizde 

Hz. Meryem’in ailesine dair en ufak bir bilgi yok. İncil ve Kur’an’da soy ağacı yok. 

37-Bu mu övgü? 

38-Kur’an’da durduk yere savaşa teşvik eden ayet yoktur. Bakara 190-193’de sizinle 

savaşanlara karşı siz de savaşın diyor, durduk yere savaşın diye bir teşvik yok. Asla 

Kur’an durduk yere savaşın demez. Mazlumlar için savaşın der. (4:75) Onlar barışa 

yanaşırsa siz de yanaşın der. (8:61) Fesat çıkaranlara karşı savaşın der. (5:33) Size 

savaş açanlara karşı savaşın, haddi aşmayın der. (2:190, 9:13) Dine zorlamayın der. 

(10:99) Sizinle savaşmayanlara iyilik etmenizde sakınca yoktur der. (60:8) Kötülüğü 

iyilikle def et der. (41:34) Zulüme uğrayanlar için savaş izni verildi der. (22:39) 

Kısaca Kur’an, kimseye karşı durduk yere savaşın demez. 

39-Allah’ın kuralı hep aynı. Yani eğer inanır motive olursanız siz kendinizden on kat 

fazla orduyu yenersiniz, fakat eğer zaaf gösterirseniz ancak iki katı kadar bir orduya 

galip gelebilirsiniz. Yani Allah’ın kuralı değişmiyor. Değişen sadece insanın 

durumudur ve Allah’ın her iki hükmü de her iki durum için geçerlidir. Yani 

sahabeler tekrar motive olurlarsa tekrar on katı kadar bir orduyu yenebilirler 

demektir. Bundan dolayı Kuran’da bir ayetin gelip başka bir ayeti iptal etmesi 

durumu yoktur. Farklı durumlar için konulmuş farklı hükümler vardır.  



40-Ayette öyle bir şey yazmıyor. 

41-Bir önceki ayetle birlikte okuyun, anlarsınız. “Ey peygamber hanımları! Siz 

herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız sözü edalı 

bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca 

düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce Câhiliye döneminde olduğu 

gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce kılın, zekâtı verin, Allah’a ve resulüne itaat 

edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi 

tertemiz yapmak istiyor.” (33:32-33) 

42-“AY YARIK, DARBE ALMIŞ 

Bilim adamları, ayın ilk günlerinde oldukça darbe aldığına dair kanıtlar bulduğunu 

söylüyorlar. 

Ayın bu yeni görünümü, bu yılın başlarında yörüngeye giren ikiz uzay aracıyla 

ayrıntılı gravite haritalandırmasından geliyor. 

Yüzeyin altında, ayın içi hırpalanmış ve yarılmış. Bu, Dünya dahil diğer kayalık 

gezegenlerin, tarihlerinin başlarında meteorlardan benzer bombardımanlara maruz 

kalmış olabileceklerini gösteriyor. 

NASA uzay aracı Ebb ve Flow tarafından yapılan ölçümler, ayın kabuğunun bilim 

adamlarının düşündüğünden çok daha ince olduğunu buldular – sadece yaklaşık 25 

mil kalınlıkta. 

Bulgular Çarşamba günü San Francisco’daki Amerikan Jeofizik Birliği toplantısının 

bir toplantısında sunuldu ve Science dergisinde çevrimiçi yayınlandı.” Kaynak 

«Dr. Zuber’in bulgularına göre Ay’ın iç yapısı tamamıyla kırık dökük.  İç yapısında 

onlarca kilometre uzunluğunda yarıklar olduğuna dair kanıtlar var. Ayın tümünü 

ÇEMBER GİBİ DOLAŞAN bir kırık var ve ayın magmasını dahil kırarak geçmiş.» 

Aşağıdaise bu makaleden aldığım ayın kırık dökük yapısını gösteren gravitasyon 

haritası şu şekilde gösterilmiş.  

 

 

 

https://archive.northplattepost.com/2012/12/05/the-mood-is-cracked-it-took-a-beating/#:~:text=Scientists%20say%20they've%20found,beating%20in%20its%20early%20days.&text=Measurements%20by%20the%20NASA%20spacecraft,only%20about%2025%20miles%20thick.


 

Kaynak: Kerr, R. A. (2012). Peering Inside the Moon to Read Its Earliest History. 

Sciencemag 

Science Dergisi'nden Kaynak 

NASA’ya ait bu verilerin detaylı analizleri Nature dergisinin 2 Ekim 2014 

sayısındaki ‘Ay Üzerinde Yarılma’ adlı makalesinde verilmiş. Bu makale o sayıya 

kapak olmuştu. 

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.338.6112.1272


 

 

Ay, bilinmeyen bir zamanda Dünya’ya bakan köşesinden çembersel bir kopuş 

yaşamış.  

Kaynak 

 

Tüm Kaynaklar: 

https://www.nature.com/news/moon-s-largest-plain-is-not-an-impact-crater-1.16041 

http://science.sciencemag.org/content/338/6112/1272 

https://www.space.com/30795-earth-gravitational-pull-cracks-moon.html 

https://www.livescience.com/65298-impacts-cracked-the-moon.html 

https://futurism.com/the-byte/moon-surface-huge-cracks 

https://www.nytimes.com/2015/09/22/science/earth-blamed-for-cracks-in-moon.html 

http://science.time.com/2012/12/06/all-cracked-up-a-surprising-look-inside-the-

moon/ 

https://www.nature.com/articles/nature.2014.16041


https://esciencenews.com/sources/live.science/2019/04/23/the.moons.surface.is.totally

.cracked 

43-Tost makinesi de yok. Peki buna neden “problem” demiyoruz? Bir çok kanıt vardır. 

Evrenin genişlemesi (Zariyat 47) Big Bang ve atmosferin oluşumu (Enbiya 30) Denizler 

karışmaz dediği ayetin sure ve ayet nolarının koordinatına bakınca birbirine 

karışmayan iki denizin çıkması. (55:19-20) Dünya’nın yuvarlak oluşu  

(Naziat 30, Zümer 5, Rahman 33) Çok nadir bir doğa olayı olan ateş kasırgasından 

bahsetmesi. (Bakara 266) Dağların hareket edişi ve aynı zamanda kazık olmaları. (Neml 

88, Nebe 6-7) Gökyüzünün korunmuş bir tavan olması. (Enbiya 32) Güneş’in hareket 

edişi (Yasin 38) Ay’ın evrelerinin eğrilmiş hurma dalı gibi olması. (Yasin 39) Güneş ve 

Ay’ın yörüngelerinin farklı oluşu (Yasin 40), Hiçbir ayetin diğeriyle çelişmemesi ve daha 

sayısız bir çok mucize. Bunlar size kanıt olmuyorsa, Kur’an’da galaksinin geçmesi de 

kanıt olamaz zaten. 

 

44-Ayet belirtilmemiş. 

 

45-Yine ayet belirtilmemiş. 

 

46-Ayette öyle bir ifade yok. Aksine mucize. Ayrı birer yörüngede yüzdüklerini 

söylüyor. 

 

47-"Allah kahretsin onları" demek, azar ve yergi ifadesidir. Eğer "Allah onları 

kahredecek" denilseydi geleceğe dair bir vaad olurdu, ama Allah kahretsin onları 

sözü ise bir azarlamadır, yermedir ve muhtemelen bu kahrın hemen başladığına ve 

devam edeceğine ve gelecekte vaad edilen bir olgu olmadığına işarettir. 

 

48-Arapçada tağlip sanatı vardır. Çoğunluğa seslenilir. Genelde erkeklere yönelik 

olan bir ifadeyle kadınları da hitap kapsamına alır. Bunun bir örneğini verelim;  

Tevbe 71 : 

“Mümin kadınlar ve erkekler birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, 

kötülükten alıkorlar”  

 

Mesela bu cümledeki “birbirlerinin” mânâsına gelen “badeHUM.. Badin/بعضهم.. ٍ  ”بعض 

ifadesi tamamen erkek zamiri ile gelmiş bir ifadedir. Ama görüleceği üzere, ayet 

kadına ve erkeğe karışık hitap ediyor. Bunun sebebi tağlip sanatıdır. Tağlip sanatını 

detaylı bir şekilde 64. Maddede de anlatacağım.  

 

Zaten İşin cehalet boyutuna girmiyorum bile… sıradan bir Arap'a bile “Kur'an'da 

kadına hitap yok” deseniz sadece güler. 

https://esciencenews.com/sources/live.science/2019/04/23/the.moons.surface.is.totally.cracked
https://esciencenews.com/sources/live.science/2019/04/23/the.moons.surface.is.totally.cracked


Erkeklere yönelik bir hitap ile her iki cinsiyete hitap ettiği ayet sayısı oldukça 

fazladır. Mesela “sadece benden korkun, namazı kılın, zekâtı verin secde edin, iyiliği 

emir edip kötülükten alıkoy, anaya babaya iyilik edin” tarzı ayetlerde emir şekilleri 

hep erkeklere yönelik gelmiştir. Ama tağlip vardır.  

49-Hakaret yoktur. sürü psikolojisine sahip bir insana “koyun gibisin” demek, 

hakaret değil, metafor olur. Nasıl ki çok güçlü bir insana “aslan gibi”, çalışkan bir 

insana “karınca gibi” diyerek, metafor yapıyorsak, Kur'an'daki anlatımlar da bunun 

gibi bir metafor içerir. Herhangi bir şekilde hayvanları hâkir görme veya hakaret 

etme söz konusu değildir. Dahası, parantez içinde verilen ayetlerin konuyla alakası 

yok.  

Bakara 65 “(Ey yahudiler) içinizden cumartesi günü (yasağı) hakkında haddi aşanları 

elbette bildiniz. Onlara ‘kovulmuş maymunlar olun’ dedik.”  

[“kovulmuş= خاس,” kelimesi için bakınız (ed-durul mensur bakara 65)]  

Mesela bu ayette, cumartesi yasağını çiğneyen yahudilerin maymuna dönüştüğü 

anlatılır. Tıpkı “ol der, hemen olur” ayetinde olduğu gibi, burada da onların 

maymuna dönüşmesi anlatılıyor.  

Maide 60. ayette aynı durum “... Allah'ın maymunlar ve domuzlar yaptığı…”  

 

50-Ahzab 56 “Allah ve melekleri Nebi'ye DESTEK olurlar. Ey iman edenler! Siz de 

ona destek olun” Genelde mealler, “Allah ve melekleri peygambere salat ederler” 

şeklinde meal edince sanki peygambere tapınma eylemi varmış gibi düşünülüyor. 

Ancak Salat (الصالة), kelimesi , “dua, namaz, Rahmet, övgü, bağışlama, takip etme, 

“gibi manalara gelir. (müfredat : صلى maddesi, lisanul Arab: ةصال ,) Salat, Allah'a isnat 

edilirse “destek, rahmet, övgü" mânâsına gelir. (İbni Arabi ilgili ayeti “destek 

olurlar” diye yorumlar.) 

 

51-Enfal 1’de ganimet diye çevirmişler, orada enfal diyor. Enfal ganimetlerden arta 

kalan demektir. Enfal 41’de ise ganimet diyor. Bir çelişki yok. 

 

52-Ayetlerde entrika veya dedikodu anlatılmıyor. Kaldı ki, ayetlerin söylediği tüm 

şeyler evrensel. 11. ayette iftira atanların ceza alacağı, 12. ayette müminlerin böyle 

bir haber/dedikodu duyduğu zaman sadece, iyi bir zanda bulunmaları gerektiği, 13. 

Ayette, namus iftirası atıldığı takdirde dört şahit istemeleri gerektiğini söylüyor. (ki, 

bunu Nisa 15. Ayette de söyler) 14. Ayette, bu yanlışlarına rağmen Allah'ın affetmiş 

olduğunu, 15. Ayette, hakkında bilgi sahibi olmadıkları konuda sessiz kalmaları 

gerektiği, 16. Ayette “bunu söylemek bize yakışmaz” diyerek, sessiz kalmaları 



gerektiğini 17. Ayette de, yazdıklarımı destekleyerek buradaki uyarının, buna 

benzer herhangi bir durumda da müminlerin aynı hataya düşmemesi için bir uyarı 

verildiği yazıyor.  

Kur'an'da her ayet, bir olay üzerine inmiştir. Evrensel olduğu için “Ey falanca, sen 

bunu yap/yapma” demek yerine “Ey insanlar! Siz böyle yapmayın, bakın böyle 

yapanların sonucu nasıl oldu!” diyerek evrensel mesaj verir.                                    

Buradaki EVRENSELLİĞİ görmeyen kişilerin ateist olması normaldir. Ayette 

eleştiriye açık hiçbir şey yok. 

 

53-Bu da yine neandertal neden yok dinozor neden yok galaksi neden yok gibi. 

Cevapları aynıdır. Evrim olduğu düşünülen bazı ayetler de vardır, kimi buna evrim 

der, kimi yaratılış aşamaları der. Ayetler: 

Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. (Nuh 14) 

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam 

ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir; 

Allah her şeye kādirdir.” (Ankebut 20) 

Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir 

dönem gelip geçmiştir. (İnsan 1) 

 

54-Nahl 67’de nimetten bahsediyor. Bakara 219’da da bu nimetten bahsediyor ve 

“faydaları da zararları da fazladır. Ama zararları çok daha fazladır” diyor. Burada 

meşrulaştırma yok. Bir çelişki yok. İlki, içkinin nasıl elde edildiğini, ikincisi zararı ve 

faydası olduğunu, üçüncüsü ise uzak durulması gerektiğini söylüyor. 

 

55-Bu ayet Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyi yasaklar. Dost edinmeyi değil.  

Mümtehine 7" Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir 

dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok 

esirgeyendir." 

Yahudi olsun, ateist olsun, savaş açmadığı sürece iyilik etmeye ve normal bir 

dostluk, arkadaşlık yapmaya Kur'an müsaade ediyor.  

Mumtehine 8 "Allah size dini uğrunda saldırı yapmayan ve sizi yurtlarınızdan 

çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adil 

olanları sever" 

Fussillet 34 "İyilik ile kötülük bir olmaz kötülüğü iyilik ile def et. Bakarsın ki sana 

düşman olan kişi çok yakın bir dost olur" 



Veli edinmeyi yasaklama sebeplerinden biri de şudur; 

Ali İmran 118-119: Ey inananlar! [sizden başkaları] size bir rahatsızlık vermekten geri 

durmuyor ve sizi sıkıntıya sokacak şeyleri arzu ediyorken Sizden başkasını bir sırdaş 

edinmeyin. Elbetteki öfkeleri ağızlarından ortaya çıkmıştır. İçlerinde gizliyor 

oldukları (nefret) ise, en büyüğüdür. Eğer akıl ediyor iseniz, elbetteki ayetleri size 

açıkladık. Siz öylesiniz ki, onlar sizi sevmiyorken, siz onları seviyorsunuz. Siz, (o) 

kitabın hepsine inanıyorsunuz, sizinle karşılaştıkları zaman "inandık" dediler. Tek 

başlarına kalınca da, aşırı öfkeden size karşı parmaklarını ısırdılar.  

Kimlerin veli edilmesi yasaktır?  

 Mümtehine 9 “ Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan 

çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri veli edinmenizi yasaklar” 

Kuranda geçen diğer "Yahudileri ve Hristiyanlarıı veli edinmeyin" "kâfirleri dost 

edinmeyin" ayetleri de Mumtehine 9 ile bağlantılıdır. 

Ayrıca Ayette "dost" diye çevrilen kelime "veli" şeklinde geçer. 

Veli /dost edinmek onu rehber edinmektir. Tıpkı şu Ayette yazdığı gibi ; 

Allah, inananların velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere 

gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. 

İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. 

(2:257) 

Sonuç olarak Maide 51. Ayet veli/rehber edinmeyi yasaklıyor. Arkadaş edinmeyi 

değil..  

 

56-Bu ayeti de düz manası ile anlamaya çalışırsanız kadınlar neden tarla olsun ki 

dersiniz. Fakat tarla lafzı Arap dilinde bereketin, doğurganlığın, analığın simgesi ve 

deyimidir. Tıpkı Cengiz Aytmatov’un “Toprak Ana” romanındaki gibi ananın 

toprakla toprağın ana ile bir deyim olarak buluşması gibi. 

 

57-Ayet belirtilmemiş. 

 

58-Ayet belirtilmemiş. 

 

59-Önceki ayetlere bakalım. Bu ayet hesap gününden bahsediyor. 



Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! 

(55:31) 

Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle 

yardımlaşamazsınız. (55:35) 

Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman! (55:37) 

Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu! (55:43) 

 

60-Aksine, bu ayetler, Ay’ın ışığı yansıttığını söylüyor. Bilimsel mucize. 

Bir Arapça Kur’an kavramları sözlüğü olan Müfredat’ta şu geçer: (Yazarı 10.yy’da 

yaşamış.) 

Müfredat T-L-V Maddesi: 

 

“... ‘Ay ışığını GÜNEŞTEN ALIR VE GÜNEŞ İçin halife konumundadır’ denilmesinden 

dolayıdır. Yüce Allah'ın, Yunus 5. Ayette, ‘nurlu bir ay’ sözü de bu gerçeğe işaret 

etmektedir…” 

Bir Arap dil alimi bile, bu ayetten bu sonucu çıkardığına göre, iddia geçersizdir.  

Ayrıca farz edelim ki, bu ayetlerde denildiği gibi, Ay'ın bir yansıtıcı değil de, ışık 

kaynağı olduğu yazıyor olsun. Neyi ispat eder? Geceleyin insanlar için bir ışık 

kaynağı ay olmuştur. Ay ışığını güneşten alsın veya almasın, sonuçta insanlar için 

bir ışık kaynağı konumundadır. Ki, aslen böyle olmadığını üstte verdiğim bilgiler 

doğruluyor.  

 

61-Enbiya 30. 

 

62-Nisa 25 ".. hür ve köle .. Hepiniz BİRBİRİNİZDENSİNİZ.. ." 

Ayette hür ve köle kadınlar ile evlilikten bahsedip devamında "hepiniz 

BİRBİRİNİZDENSİNİZ" diyerek, her iki tarafın da insanlık bakımından eşit olduğu 

söylenir. 

Ateistler sıklıkla tez olarak getirerek, Kur'an'ın ayrımcılık yaptığını iddia ettiği ayete 

bakalım; 

Nahl 75. "Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile 

katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) 

bir kimseyi misal verir. Bunlar eşit olurlar mı? Doğrusu Hamd Allah´a mahsustur. 

Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler." 

 



Bir örnekle açıklayalım; 

Siz eşitliği savunan birisi olarak bir şirkete gidiyorsunuz; 

Şirkette patrona "hiç işçi ile patron bir olur mu?" diyorsunuz. 

Bu sizin insanlar arasında ayrım yaptığınızı mı gösterir? Yoksa bulunduğunuz 

ortamda, kişilerin sahip olduğu imkanın farklılığından mı bahsettiğinizi gösterir? 

Tabiki ayrım yaptığınızı değil, imkan farklılığından bahsettiğinizi gösterir. 🙂 Kur'an 

insanlık bakımından köle ve hür arasında bir ayrım yapmamıştır (Nisa 25 de 

açıkladığım gibi) Nahl 75. yette bulunduğu ortamın şartlarına göre insanlar için bir 

örnek vermiştir.. 

O ortamın şartlarında, "...hiçbir şeye gücü yetmeyen köle..." birisi ile "...malından 

gizli ve açık olarak harcayan..." birisi eşit değildi. 

 

63-Karıncalarıın kendi aralarında bir çeşit iletişimi olduğu bilimsel olarak 

ispatlanmıştır. (Bert Holldobler & Edward O. Wilson (1990) “The Ants”) 

Durum bu iken, nasıl masal diyoruz? Mucizevi olaylar deniyor buna, bunda 

bilimsellik aramak saçmadır zaten… Bilimin tersini söylemeyen, çelişkisi olmayan bir 

kitaba bunları söylemek saçmadır. 

 

64-Çelişki yok. Arapça’da tağlib sanatı vardır, çoğunluğa seslenilir. Mesela bir 

sınıfta 30 başarılı 1 başarısız öğrenci varsa, başarılı öğrenciler ayağa kalksın demek 

yeterlidir, hepsinin ayağa kalkması için. Arapçada bu böyle. Bu ayette de tağlib 

sanatı kullanılmış, çoğunluğa seslenilmiştir. Çünkü meleklerin arasında tek cin 

İblis’ti. Bunu şöyle kanıtlayabilirim: 

 “Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da meleklere, “Âdem’e secde 

edin” diye emrettik. İblîs’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer 

almadı.  Allah buyurdu: “Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan 

nedir?” (İblîs), “Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu 

çamurdan yarattın” dedi.” (A’raf, 7:11-12) 

Gördüğünüz gibi burada tağlib sanatı kullanılmış. Bakın meleklere seslendik, İblis’in 

dışındakiler secde etti, İblis etmedi diyor. Sonra devamında İblis şöyle diyor: “beni 

ateşten yarattın” eğer burada İblis melek olsaydı, beni ateşten yarattın demezdi. 

Çünkü ateşten yaratılan cinlerdir. Melekler ise nurdan yaratılmışlardır. Yani bir 

çelişki yok. 

 

65-İlgili ayetlerin hiçbirinde “Allah şefaat etmez” demiyor. Ayetler özetle, Allah'ın 

izin verdiği hariç hiçbir kimsenin şefaat etme hakkının olmadığını söylüyor. Ancak 



Allah'ın izin verdiği kişilerin şefaati elde edeceğini söylüyor.  

Denilen ayetlerin özeti şudur; 

Zümer 43-44 “onlar Allah'tan başka şefaatçi mi tutuyorlar?... De ki: şefaat tamamen 

Allah'a aittir.” 

 

66-Kur’an’ın “var olan her şeyi yazdık.” diye bir iddiası yok. Ortadoğuya özgü mü 

bilgiler? Bakalım. 

 

Şimdi birkaç evren modeli atalım ortaya. 

Güneş Merkezli Evren (Kopernik) Bu modelde Güneş sabittir. Diğer gezegenler 

Güneş’in etrafında döner, bilimsel olarak bu model geçersizdir. Güneş harreket 

etmektedir. Kur’an da Yasin 38’de Güneş’in hareket ettiğini söyler. Kur’an bu 

modelle çelişir. 

 

Dünya Merkezli Evren (Batlamyus) Bu modelde Dünya sabittir, diğer bütün gök 

cisimleri Dünya’nın etrafında döner. Kur’an bu modelle de çelişir: Şems 1-2’de Ay’ın 

Güneş’i takip ettiği yazar. Ay Güneş’i takip eder, ama Güneş Ay’ı takip etmez. Zaten 

Kur’an’da da bu aynı bilimin dediği gibi yazıyor. Bir evren modeli daha atalım 

ortaya: 

O zamanın insanlarının inandığı model: Dünya düz, sabit, güneş, ay Dünya’nın 

üzerinde hareket ediyor. Bu modelde Güneş ve Ay aynı yörüngede yüzerler. Kur’an 

bu modelle de çelişir, bilime tam uyar. Yasin 40’da her biri ayrı birer yörüngede 

yüzerler der. Bu da bilime tam uyuyor.  

 

67-Kaynak, ayet vermemiş yine. 

 

68-Bunu 50.soruda yine sormuştu. Cevapları aynı. 

 

69-Yahudilerin itirazı ile alakası yoktur. Bakara 143: “Sizi insanlara şahitler olasınız, 

Elçi (resul) de size bir şahit olsun diye, böyle orta bir toplum yaptık. Eskiden 

Üzerine bulunduğun kıbleyi [yönü] ancak, topukları üzeri geriye dönen 

kimselerden, Elçiye [Resule] bağlı kalan kimseleri, bilmek için yaptık. Bu büyük [zor] 

bir olaydan başka bir şey değildir. Ancak kendisine Allah'ın hidayet [doğru yol] 

gösterdiği kimseler hariç, [onlara zor gelmez]. Allah, inancınızı zayi edecek değildir. 

Kesinlikle Allah, merhametlidir, Rahimdir. “ 



 

Ayet, kıble değişikliğinin sadece inananları ortaya çıkarmak için yapılan bir imtihan 

olduğunu söylüyor. Yani, inandığını iddia edenler, sözde değil özde inanıyor ise, 

inançlarını eylemleri ile doğrulaması gerekiyor. Ayet bunu net bir biçimde ifade 

etmiştir. 

 

70-Bu ayetlerin nüzul sebebi şudur: 

Abdullah b. Abbas anlatıyor: 

Hz. Peygamber (asm) (Kabe’nin yanında) namaz kılıyordu. Ebu Cehil yanına gitti ve 

“Sana böyle bir şey yapma (namaz kılma) demedim mi?” diye onu tehdit etmeye 

başladı. Hz. Peygamber (asm) namazını bitirince, Ebu Cehil’e döndü ve ağır sözlerle 

onu azarladı. Bunun üzerine Ebu Cehil: “Sen çok iyi bilirsin ki, bu Vadide 

(Mekke’de) benden daha kalabalık aşiret sahibi yoktur.” demek suretiyle 

tehditlerini sürdürmeye devam etti. Bu olay üzerine ilgili ayet nazil oldu: “Sen 

adamlarını çağır! Biz de zebanileri çağıracağız.” 

İbn Abbas bu hadisi anlatırken sonunda şunu da ekliyor: “Eğer o adamlarını / 

yandaşlarını çağırsaydı, azap melekleri olan zebaniler anında onu yakalayıp cezasını 

verirlerdi...” (Tirmiz, Tefsir, 85, hno: 3349; Tuhfetu’l-Ahvezi, 9/196; İbn Kesir, ilgili 

ayetlerin tefsiri) 

71-Edebiyat bilmek de önemli tabiki, aksi takdirde bir şairin sadece tebessüm 

edeceği türden bir eleştiri yaparsınız… buna “tekrir sanatı” denir. Arapça pek çok 

şiirde bu sanat uygulanır. Aynı cümle, bu sanatı uygulamak için tek şiir içinde 

defalarca kez tekrar edilir. Edebiyatçı hiçbir insan “bozuk plak gibi aynı şeyi tekrar 

ediyor” demez. Kur'an, indiği dönemde şairlere edebiyatı ile meydan okuduğu için, 

her türlü söz sanatını uyguluyor. Bunu eleştiren insanların en azından Google'a 

“tekrir sanatı nedir?” diye yazmasını rica ediyorum. 

72-Yine ayet belirtmemiş. Bu ateistler kaynak vermeden konuşmayı çok seviyorlar. 

73-Tur 24, Mü’min 40, Nisa 124, Tevbe 72, Nahl 97, Ahzab 35, Ahzab 73, Hadid 12, 

Hadid 18, Ali İmran 195, Duhan 54, Rahman 72, İnsan 21, Fatır 33, Zuhruf 71 ve daha 

sayılamaz… 

74-Kuran’ın amacı var olan her şeyin görevini ve amacını bildirmek değildir. Ama 

yine de ayet belirtmemeyi tercih etmiş arkadaş. Böyle cevaplaması kolay olanların 

yanına ayet belirtmemiş zaten. 

75-Yine ayet belirtilmemiş. 



76-Ayette sadaka diyor, ücret değil. Gülümsemek bile sadakadır.  

77-Bu ayetlerde bir çelişki yok. Ali İmran suresindeki ayette “semavat = gökler” 

çoğul şeklinde, Hadid suresindeki ayette ise, “sema = gök” tekil olarak 

kullanılmıştır. Bunda bir çelişki yoktur. Çünkü, “sema” kelimesi bir cins isim olduğu 

için çoğul (gökler) manasını da vermektedir. Nitekim Türkçe’de de bunu görüyoruz; 

bazen “gök”, bazen de “gökler” diyoruz ve aynı şeyi kastediyoruz. Arapçaya göre 

de aynı anlamdadır. (Müfredat: سما maddesi) 

78-Kur’an gök veya gökler derken, bazen atmosferden, bazen ise evrenden 

bahseder. Bu ayette atmosferden bahsediyor. Bilime göre de dünya atmosferi 

Dünya’dan sonra oluşmuştur. 

79-Bu ayette bahsedilen, gemiler değil dalgalardır. Ayette gemi diye bir kelime 

geçmiyor. Geminin Arapçası “sefinet”, veya “fuluk”tur. Arapça metnine 

bakabilirsiniz öyle bir şey geçmez. Mealciler kendi anladıkları kadarıyla gemi 

ifadesini ekliyorlar. Halbuki denizde dağlar gibi akıp gidenler ve rüzgara bağlı 

olanlar dalgalardır. Ayrıca ayette “ravekid” rkd kökünden gelen kelimenin anlamı 

durgunlaştı/dindi anlamındadır. 

80-Kadının sık sık boşanıp evliliğin oyun haline dönüştürülmesini engellemek için 

konulmuş bir tedbir olmasın sakın? 

 

81-Daha demin Kur’an’da big bang geçmiyor diyordu, şimdi big bangin geçtiği 

ayeti hata diye atıyor. Kur’an yerin ve göklerin ilk başta bitişik olduğunu sonra 

ayrıldığını açıklıyor. Modern bilim ise atmosferdeki bütün gazların yerden ayrılıp 

atmosferi oluşturduğunu bildiriyor. Yerle göğün ayrılmasının evrene bakan yönü 

ise tüm evren ilk başta birleşikti ve big bang patlaması ile ayrıldı. 

 

82-Kur’an’a göre Nuh Tufanı, küresel değil bölgeseldir.  

Karadeniz Tufanı 

Amerikalı iki araştırmacı William Ryan ve Walter Pitman Nuh tufanı’nın M.Ö. 5600 

yılında Karadeniz’de gerçekleştiğini iddia eden bir kitabı 1999 ylılında 

yayımlamışlardı. İddialarını ise Karadeniz’de yaptıkları denizaltı araştırmalarına 

dayandırmışlardır. Bu araştırmacılar Karadeniz’de dev bir tufanın jeolojik kanıtlarını 

buldu. Denizin dibinden farklı derinliklerden çok sayıda örnekler alıp bunları 

incelediler. Bu tabakalardaki fosilleşmiş deniz canlıları da tahlil edildiğinde bu 

canlıların ani bir tufan sonucu çamura gömüldükleri sonucu ortaya çıkıyordu. 

Fosillerin karbon yaşı da M.Ö. 5600 yılını doğrulamıştı. 



Karadeniz, M.Ö. 5600 yılına kadar bir tatlı su gölü idi. Sınırları bu kadar büyük değildi 

ve bereketli olan çevresinde birçok yerleşim yerleri kurulmuştu. İnsanlar tarım ve 

balıkçılıkta ileri idiler. Son buzul çağının bitimi zamanlarında yani M.Ö. 25.000-10.000 

yıllarında buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyeleri sürekli yükseldi. Akdeniz’de 

de yükselmeye başlayınca bunu önce ege denizinin yükselmesi takip etti ve sular 

İstanbul boğazına kadar dayandı. Deniz seviyesi yükseldikçe, Akdeniz’in suyu 

öncelikle tıkalı olan İstanbul Boğazı’na sızmaya, ardından onu aşındırmaya başladı 

ve sonra aniden bu büyük engelin yıkılmasına neden oldu. 

Deniz suyu yaklaşik 200 tane Niagara Şelalesi’nin gücüyle Karadeniz’e akmaya 

basladı. Yüzlerce kilometre uzaklıktan bile duyulabilecek bir kükremeyle akan su, kıyı 

şeridinin her gün 1.5 kilometre kadar geriye çekilmesini sağlıyordu, yani hergün 

birbuçuk kilometre yerleşim alanı sular altında kalıyordu. Tabi günlük birbuçuk km. 

gözünüze az gelmesin. Günümüzde bir yağmuru takip eden sellerde bile ne kadar 

can kaybı yaşanabildiğini düşündüğünüzde bu tufanın yıkıcı etkisini anlayabilirsiniz. 

Bu büyük tufanda birçok yerleşim yeri ansızın çoşkun bir tufanın altında kalarak yok 

olmuştur. Dr Bob Ballard ise Sinop’tan 30 km içeride ve 150 m. suyun altında eski bir 

uygarlığa ait izler bulduklarını ve bu uygarlığın dev bir yapbozun parçaları gibi deniz 

altında durduğunu National Geographic aracılığı ile ilk defa duyurmuştur.  

Ryan şöyle demiştir: “Bu adeta dev bir toprak barajın çatlamaya başlaması ve 

sonunda yıkılmasi gibidir”. “Toprak barajın su sızdırması, günlerce hatta aylarca 

sürebilir; ancak baraj, gücü kalmayınca, birkaç saat içinde tamamen ortadan 

kalkar”. 

Selden sonra dehşete düşen göçmenlerin bir kısmı batıya, Avrupa’ya; diğerleri 

güneye, Mezopotamya’ya, Babil’e ve bugünkü Irak’ın bulunduğu bölgeye göç etti. 

Bu göçten sonra Karadeniz havzasında bilinen tarım teknikleri Mezopotamya, Mısır 

ve Avrupa coğrafyalarına taşındı ve medeniyetin ilerleme süreci hızlanmış oldu. Bu 

bilgilerin getirdiği zenginlik Mezopotamya’da Sümer devletinin kurulmasını sağladı 

ve tufan olayı bin yıllar boyunca sözlü kültürde dilden dile aktarıldı. Fakat gittikçe 

putperestliğe kaymış olan bu toplumun destanları da bunlardan payını alarak çok 

Tanrılı bir anlatıma dönüştü. 

Karadeniz’de tufan olduğu belirlendikten sonra ateizmin darbe aldığını anlayan 

bazı akademisyenler hızlı bir şekilde karşıt görüşler geliştirmişler ve  cevaplar 



yazmışlardır. Fakat onların cevapları hiçbir zaman ikna edici olmamış çünkü 

yanlılıktan kurtulamamıştır. Örneğin, neden insan ve hayvan fosilleri bulunamadı 

gibi sorularla bu durumu çürütmeye çalışırlar. Fakat böyle bir durumun olanaksız 

olduğunun kendileri de farkındadır. Çünkü tsunamiye banzer böylesine büyük bir 

selde cesetlerin kaç km sürüklendiği ve Karadeniz’in neresine dağıldığı asla 

bilinemez. Onları aramak samanlıkta iğne aramaktan zordur. Tabi ilk olarak şunu 

bilmemiz gerekir. Su bulunan ve mikroorganizmaların yaşadığı deniz diplerinde 

ancak kabuklu canlılara ait kalıntılar ancak fosilleşebilir. İnsan ve hayvanların 

fosilleşmesi imkansızdır. Bu yüzden Pompei’deki gibi insan fosilleri bulmak 

olanaksızdır. 

Diğer muhtemel bir tufan ise Mezopotamya’da yaşanmıştır. 

Bugün arkeolojik ve tarihi kayıtlar yeryüzünde en eski ve köklü medeniyetlerin 

Mezopotamya’da başladığında hemfikirdir. İngiliz arkeolog Sir Leonard Wooley, 

1922-1929 yılları arasında, Mezopotamya’nın antik şehirlerinden Ur’da uzun kazılar 

yaptı. Çalışmalar sırasında arkeolojik değeri çok yüksek kap, kaçak, miğfer, silah vs. 

yanında Tufandan önceki kralların listesini ihtiva eden kil tabletler de bulundu. Ne 

var ki 12 metre daha derine inildiğinde izler tamamen kesilmişti. Tarihi hiç bir 

bulguya rastlanmıyordu. 

Bu arada toprağın yapısı incelendiğinde tuhaf bir şeyle karşılaşıldı. Zemin tamamen 

balçıkla kaplıydı, fakat bu kadar derinlikte saf balçığın ne işi vardı? Üstelik kazı 

çukurunun dibi, denizden çok uzakta ve nehir seviyesinden de bir kaç metre daha 

yukarıdaydı. Hiçbir arkeolog tatmin edici cevabı bulamamıştı. Wooley kazıyı devam 

ettirdi ve daha aşağılara indi. Derken 3 metreden fazla derinlik tutan balçık 

tabakası birden bire kesildi. Şimdi normal toprak tabakalarına gelindiği 

düşünülebilirdi ama hayır, zımpara taşlarına ve kap kaçak gibi eşyalara yeniden 

rastlanılmıştı. Demek oluyordu ki bu çok eski medeniyetin üzerini 3 metrelik balçık 

tabakası örtmüş, en üstte de Ur medeniyeti yeşermişti. 

İlk çukurdan 300 metre uzakta açılan ikinci çukurda da aynı sonuç elde edildi. 

Wooley, bu sefer de yüksekçe bir tepeyi kazdırdı. Sonuç değişmemişti, Böylece, 

balçık yığılmasının, ancak çok kuvvetli bir su baskını, yani Tufanın eseri 

olabileceğine dair rapor hazırlandı ve bütün dünyada heyecanlı yankılar uyardı. 

Tufanla ilgili olarak Mezopotamya dışında etraflıca bir çalışma yapılmadığından, su 



baskınının nerelere kadar uzandığını tam olarak bilemiyoruz. Tahmin edilen 

mıntıka, Basra körfezinin kuzeybatısında, 400 mil (643 km) uzunluğunda ve 100 mil 

(160 km) genişliğinde bir sahadır. Olayın tarihi, MÖ. 4 binden çok önceki 

yüzyıllardır. 

Fred Warshofsky bu durumu şöyle anlatır: 

“Çamur iyice temizlenince altında kalmış bir medeniyet ortaya çıktı. 

Bu durum, bölgede büyük bir su baskınının meydana geldiğini 

gösteriyordu. Ayrıca mikroskobik analiz, temiz kilden kalın bir 

katmanın, eski Sümer uygarlığını yok edecek kadar büyük bir tufan 

tarafından buraya yığılmış olduğunu gösteriyordu. Gılgamış Destanı 

ile Nuh’un öyküsü, Mezopotamya Çölü’nde kazılan bir kuyuda ortak 

bir kaynakta birleşmiş oluyordu. “ (Fred Warshofsky, “Ur of the 

Chaldees”, Readers Digest, Aralık 1977) 

Günümüzde Tel El-Fara olarak adlandırılan Güney Mezopotamya’daki Şuruppak 

kenti de Tufan’ın açık izlerini taşımaktadır. Bu kentteki arkeolojik çalışmalar 1920-

1930 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi’nden Erich Schmidt tarafından 

yürütüldü. Schmidt’in çalışmalarını anlatan Mallowan şöyle demektedir: “Schmidt 

4-5 metrederinlikte kil ve kum karışımı sarı topraktan bir tabakaya erişti (bu tabaka 

selle beraber oluşmuştu). Bu tabaka, höyük kesitine göre ova seviyesine yakın bir 

düzeyde yer alıyordu ve höyüğün her yerinde izlenebiliyordu…” Cemdet Nasr 

dönemini Eski Krallık döneminden ayıran kil ve kum karışımı tabakayı Schmidt 

“tamamen nehir kökenli bir kum” olarak tanımlayarak Nuh Tufanı ile ilişkilendirdi.” 

(Max Mallowan, Early Dynastic Period in Mesapotamia, Cambridge Ancient History 

1-2, Cambridge, 1971, s. 238 ) 

Tufan’dan etkilendiğine dair elde kanıtlar olan son yerleşim birimi, Şuruppak’ın 

güneyinde yer alan ve günümüzde Tel El-Varka olarak isimlendirilen Uruk kentidir. 

Bu kentte de diğerleri gibi bir sel tabakasına rastlanmıştır. Bu sel tabakası da, MÖ 

3000-2900’lü yıllarla tarihlendirilmektedir. (Bilim ve Ütopya, Temmuz 1996, s. 176) 

83-Bir konuda hüküm çıkarmak için Kur’an’ın bütünlüğüne bakmak gerekir.  



Ankebut 46: Zulüm edenler hariç kendilerine kitap verilenler ile en güzel yoldan 

mücadele edin. 

Mümtehine 8: Allah sizi dini uğrunda öldürmeyen ve sizi yurtlarınızdan 

çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz. 

Öldürmeye teşebbüs etmediği ve çıkarmaya çalışmadığı sürece iyilik edecek 

olduğumuza göre: Tevbe 29’da bahsi geçen zulüm eden yani savaş açan inkarcılara 

hitap ediyor. Kur’an’da sadece mazlumları koruma (4:75) kendini savunma (2:190) 

fitne, baskı ve bozgunculuğun ortadan kalkması (2:190-130) için savaşmak vardır. 

Medine döneminde, peygamberin güçlü olduğu dönemde inmiş ayetlere örnekler; 

Mümtehine 8 “Allah sizi dini uğrunda öldürmeyen ve sizi yurtlarınızdan 

çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz”  

Enfal 61 “onlar barışa yanaşırlarsa, sende barışa yanaş”  

Bu ayetler Medine döneminde inmiş olarak ateistlerin bu iddiasını çürütüyor. 

84-Ey kavmim, ben yanlış bir yolda değilim, fakat alemlerin Efendisinden (gelen) bir 

elçiyim. 

 

Ayetteki “delaletun=ضاللة” kelimesi “sapıklık” diye meal edilmiş, ancak sapıklık, 

dilimizde “ahlaksızlık” manasında yaygındır. Ancak âyette bu manada değildir.  

Bu kelime, kuranda genellikle hidayetin/doğru yolun karşıtı olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Yani âyette “Muhammed sapık değil” yazmıyor “Muhammed yoldan çıkmış değil” 

yazıyor. 

 

85-Yine ayet belirtilmemiş. 

 

86-Kuran'da Mikail'in görevinden bahsedilmez. Mikail'den bahseden tek ayet 

şudur: 

“Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl’e ve Mîkâîl’e düşman ise, 

şüphesiz Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 2:98) 



Klasik anlatı da tüm doğa olaylarını yöneten baş melektir. Eskiden tüm doğa 

denince sadece Dünya meteorolojisi anlaşılabilir ama Kuran'da olmayan bu 

anlatımı doğru kabul edersek tüm evrenin işlerini düzenleyen baş melek de olmuş 

olabilir. Kesinlik olmayan ve Kuran'da geçmeyen rivayete dayalı ifadeleri "Kuran'a 

neden inanmıyorum" konusuna dayanak yapmak argüman türetmek için boşa 

çabalamanın işaretidir.  

 

87-Ayette tatlı veya tuzlu su diye bir ifade geçmiyor. 

 

88-Tevrat'ı bilmemekten kaynaklı bir iddia. Bugünkü Tevrat dediğimiz kitap 35 

farklı kitabın toplanmış halidir ve Yahudiler bu kitaba Tanah derler. Tanah'ın sadece 

ilk 5 kısmı Tevrat'tır. İçinde Zebur kitabı da dahil çok sayıda kitap vardır. Ateist 

zannediyor ki Zebur diye ayrı kitap yok ve Tevrat'ın parçasıdır. Bu da muhatap 

olduğumuz kitlenin internet alimi olmalarının getirmiş olduğu özgüveni ve yol 

açtığı derin cehaleti gösteriyor. 

 

89-Bunu 73.soruda yine sormuştu. Cevapları aynı. 

90-Allah kimi hidayete iletir? 

 "Kuşkusuz Allah kendisine yöneleni de hidayete erdirir." 

(13:27) 

Allah kimi hidayete iletmez? 

"Bilgisizce insanları saptırmak için Allah´a karşı yalan uydurandan kim daha 

zalimdir! Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." 

(6:144) 

Allah kimi saptırır? 

"Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine 

açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir." 

(9:115) 

"Allah fasıklardan başkasını SAPTIRMAZ" 

(2:26) 

" Onlar yoldan sapınca Allah da onların kalplerini saptırdı" 

(61:5) 

Görüldüğü üzere Allah keyfiyetine göre değil, insanların yaptıkları sebebiyle, 

hidayet veriyor veya yoldan saptırıyor. 

Son olarak da; 



İnsan suresi 3. Ayet “biz insana yolu gösterdik ister şükreder ister nankör olur” 

 

91-Yeryüzü bilimcilerine göre, yer kabuğu sadece katı materyalleri (6 ila 70 km) 

değil aynı zamanda hidrosferi (denizler, yerüstü ve yer altı suları) ve atmosferi de 

kapsamaktadır. Çünkü atmosfer de bu yer kabuğunun gaz kısmıdır ve üzerinde asılı 

durmaktadır ki kabukla bağlantısını da koparmamıştır. Sürekli etkileşim 

halindedirler. Kısacası atmosfer yer kabuğunun uçucu bileşenleri olarak bakarlar  

Bilim insanlarına göre ilk atmosfer volkan bacalarından çıkan metan ve amonyak ve 

karbondioksit gazlarıyla oluşmaya başladı. Yani ilk atmosfer Dünya’mız üzerinde tam 

bir duman perdesi idi. Daha sonraki devirlerde mikroorganizmaların ve bitkilerin 

fotosentez yapmasıyla birlikte karbondioksit seviyesi düşüp oksijen seviyesi 

yükselmeye başladı ve atmosfer bugünkü halini aldı. 

Atmosferin Dünyamız üzerinde yükselmesi gazların uçuculuğundan dolayıdır. 

Gazların uçup uzaya dağılmaması ise Dünya’nın yerçekimi etkisinden dolayıdır. 

Hidrojen gibi hafif gazlar yerçekiminden daha kolay kurtulduğu için atmosferi 

oksijen gibi daha ağır gazlara terk ederler, bu ise yaşamın devamlılığını sağlar. Peki, 

Dünya’nın yerçekimi daha fazla olsaydı ne olurdu? Cevap: Gazlar yer kabuğundan 

ayrılamazdı yani hiç atmosfer oluşamazdı veya şu an olduğundan çok daha ince bir 

atmosfer olurdu. Yerçekimi daha az olsaydı, gazları yeterince tutamadığı için gazlar 

uzaya kaçacaktı ve yine çok ince ve yoğun olmayan bir atmosfer oluşacaktı. Bu 

durumda da şu anda Dünya’da yaşayan hayvanların yaşaması imkânsızdı. 

 

Bu ön bilgiler ışığında şu ayetlerin harikalığına bir bakalım: 

“Göğü de, kendi izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten korur.” Hac 65 

Atmosferin yerin üzerine düşmemesinin nedeni Dünya’nın hafif kütle çekimi 

etkisidir. Yani daha ağır olsaydı atmosfer yer üzerine çökmüş olacaktı. Peki, 1400 

sene önceki bir kitabın bugünün bilimine tıpatıp uymasını ve hiçbir bilimsel çelişki 

barındırmamasını ne ile izah edebilirsiniz? İnsanların dehası ile mi, yoksa o kitapta 

konuşanın âlemleri yaratan ile aynı olduğu gerçeği ile mi? 

92-Öncelikle ayeti iyice anlayalım; 

Nisa 11. Ayet; 

"Erkeğe, iki kızın misli vardır" 



Kız 1/3 erkek 2/3. Bu sadece çocuklar için geçerli.  

"Eğer, [iki veya] ikiden fazla kız idiyse, mirastan üçte ikisi onlarındır."  

Kızlar iki veya ikiden fazla olduğu zaman, kızlar 2/3, erkek 1/3 alıyor.  

"Eğer, bir tek kız idiyse, yarısı onundur." 

Tek kız ise, 1/2 kıza ait  

"Eğer onun [ölünün] bir çocuğu varsa, mirastan ne kaldı ise, ondan ana-babasının 

da, o ikisinin her birinin altıda bir (payı) vardır." 

Anne ve baba 2/6 alıyor, geriye kalan çocuklara gidiyor.  

"Eğer, hiç bir çocuğu yoksa, onun ana-babası ona mirasçı oluyorsa, o halde 

annesine [mirastan kalan paydan] üçte bir vardır." 

Anne 1/3, baba 2/3  

"Eğer onun kardeşleri varsa, o halde [mirastan kalan paydan] annesine altıda bir 

vardır." 

Ölenin kardeşleri varsa, anne 1/6,  

 

Nisa 12. Ayet; 

"Eğer, eşinizin [kadınların] hiçbir çocuğu yoksa, eşinizin bıraktığının yarısı sizindir."  

Çocuk yoksa, erkek 1/2 alır.  

"Eğer, bir çocuğu varsa, ne bıraktılar ise, ondan dörtte biri sizindir."  

Çocuk varsa, erkek 1/4 alır.  

"Eğer hiçbir çocuğunuz olmadıysa, ne bırakmış iseniz, ondan dörtte biri onlarındır." 

Çocuk yoksa, kadın 1/4 alır.  

"Eğer bir çocuğunuz var idiyse, ne bırakmış iseniz, ondan sekizde biri onlarındır." 

Çocuk varsa, kadın 1/8 alır.  

Öncelikle İbni Abbas'ın görüşüne bakalım; 

Bir rivayete göre; 

“Eğer, (Ömer) Allah’ın öncelikli yaptıklarını öncelikli yapsaydı, sonraya bıraktıklarını 

sonraya bıraksaydı avliyye olmazdı. İbn Abbâs’a ‘Allah kimi öncelikli kıldı, kimi 

sonraya bıraktı?’ diye soruldu. O da, ‘Hisseleri bir hisseden başka bir hisseye 

değişen anne, karı ve koca gibi mirasçıları öncelikli kıldı. Hisseleri bir hisseden 

terekenin kalanını almak şeklinde değişen kız kardeşlerle kız çocukları sonraya 

bıraktı.’ dedi.” “Hisseler avletmez, karı, koca, anne ve babanın hisseleri eksilmez, 

erkek çocuklarla kız çocukların, erkek kardeşlerle kız kardeşlerin hisselerinde 

eksiklik olur.” dediği söylenir. (kaynaklar için, Süleymaniye vakfı sitesinin "avliye 



meselesi" başlıklı yazısını okuyunuz) 

 

 

Şimdi popüler hata iddiasına bakalım; 

“bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. yukarıdaki 

ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve 

babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır. 

 

bu durumu, matematiksel olarak hesaplarsak: 

 

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..) 

 

bu sonuç Kur'an'da verilen oranların hatalı olduğunu göstermektedir. Çünkü 

mirasın %112,5 u mirasçılara dağıtılamaz. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım 

yapmak imkansızdır.” 

 

 

Bu iddiaya dikkat ederseniz, iki farklı durumu, aynı duruma katıp matematik hatası 

çıkarmaya çalışıyorlar. 

 

Aynı örnek üzerinden gidelim; 

 

 48.000 TL üzerinden örnek verelim 

 

Öncelik, eş alır: 

 

Eş: 1/8 = 6.000 (Nisa 12 "çocuğunuz var idiyse, ne bırakmış iseniz, ondan sekizde 

biri onlarındır") 

 

Anne: 1/6 = 8.000, baba : 1/6 = 8.000 toplamda 16.000 (Nisa 11 "Eğer onun [ölünün] 

bir çocuğu varsa, mirastan ne kaldı ise, ondan ana-babasının da, o ikisinin her 

birinin altıda bir (payı) vardır.") 

 

Kızlar : kalan mirası alır. (Nisa 11. Ayette verilen hükme göre anne ve babanın 

hisseleri belirtiliyor. Arta kalan miras ise çocuklara gidiyor. Ayette ayriyeten 



çocukların hükmünü vermeye gerek kalmıyor) 

 

Görüleceği üzere, ayette bir problem yoktur. Paylaşımda sıralama öncelikle eşin ve 

ana-babanın payını alması, ardından da kalanın çocuklar arasında paylaşılması 

şeklindedir.  

Peki bu sırayı ayetin neresinden anlıyoruz?  

Hissesi bir hisseden başka bir hisseye değişen anne ve Eş öncelikli olarak alıyor. 

Nisa 11-12 ayetlerini okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Çocuklar ise hep kalanı 

aldıkları için sonraya bırakılmalıdır. Mesela şuna dikkat edelim; "Eğer onun [ölünün] 

bir çocuğu varsa, mirastan ne kaldı ise, ondan ana-babasının da, o ikisinin her 

birinin altıda bir (payı) vardır." yani ⅙ ama-baba alınca, haliyle arta kalanı 

çocuklara gidiyor.  

 

93-Bu çok saçma bir iddia. Ayet belirtilmemiş ama, tabii ki de ayrı olarak söyleyecek. 

Yıldızlar sınıfına katacak değil ya? Bu sınıfları koyan biziz! Biz yıldızlar dediğimizde, 

Güneş’i kastediyor muyuz? Boş argüman. 

 

94-Kur'an'da bütün evrenin ve her şeyin SADECE insan için yaratıldığına dair bir ayet 

yoktur. Aksine her şey her canlı için yaratılmıştır. Bu evrenin amacı insan ile sınırlı 

değildir. Evrenin başka bölgelerinde bilinçli canlılar olabilir. 

 

Rad 15: "Göklerde ve yerde bulunanlar da sadece Allah için secde (itaat) ederler" 

 

Meale pek yansımıyor olsa da ayette "  ٍالسَّٰمَواتٍِ فِي َمن /men fissemevat [göklerde 

bulunanlar]" kısmındaki "men من" ifadesi bilinçli varlıklar için de kullanılır. 

Göklerde (uzayda) bulunanların da yerdekiler (dünyadakiler) gibi canlı varlıklar 

olduğu sonucu çıkar.  

 

95-Bunu 11.soruda yine sormuştu. Cinleri görebiliyorsunuz demiyor zaten ayetler. 

İnsanoğlunun göremediği veya algılayamadığı çok geniş bir spektrum evreninde 

yaşıyoruz. Cinleri veya melekleri tespit edemeyeşimiz olup veya olmadıklarını 

ispatlamaz. Nötr bir argüman. 

 



96-Ayet vermemişler yine. Bu ateistler kaynak belirtmeden konuşmayı çok 

seviyorlar. 

 

97-Ayetlerde öyle bir şey geçmiyor. 

 

98-Nisa 23’te yasaklanan hiçbir şey, Ahzab 50’de peygambere izin verilmiyor. Bu da 

Kur’an’ın ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Hiç tutarsızlık yoktur. 

 

99-Komik bir iddia. Hatta ilk gördüğümde gülmekten ölmek üzereydim. Neyse, 

cevaplayayım. Kur’an’da sevgi, aşkı ifade eden kelime HBB حبب kelimesinin 

türevleridir ve aşkı ifade eder. Bu kelime 100’e yakın geçer. 

“Ve şehirdeki bir takım kadınlar: "Azizin hanımı, genç hizmetlisiyle birlikte olmak 

istemiş; delikanlının sevgisi yüreğine işlemiş. Onu açıkça sapıtmış görüyoruz." diye 

dedikodu yaptılar.” (Yusuf 12/30) 
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