EVRENİN VAROLUŞU
Kuran-ı Kerim'de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:
“O gökleri ve yeri yoktan var edendir...„
(En'am Suresi, 101)
Kuran'da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum
içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin
madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir
patlamayla var olduğudur. "Büyük Patlama", orijinal adıyla "Big
Bang" teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir
noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır.
Büyük Patlama teorisi bugün evrenin varoluşu ve başlangıcı
konusunda bütün bilim çevreleri tarafından ortak kabul gören
yegane bilimsel açıklamadır.
Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktur. Maddenin, enerjinin,
hatta zamanın dahi bulunmadığı, tamamen metafizik olarak
tanımlanabilecek bir yokluk ortamında madde, enerji ve zaman
yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek,
Kuran'da bize 1400 yıl önceden haber verilmektedir.
NASA'nın 1992'de gönderdiği Cobe uydusunun hassas tarayıcıları
Big Bang'den sonra tüm evrene yayıldığı varsayılan radyasyonun
kalıntılarını buldu. Bu buluş evrenin yoktan var edildiği gerçeğinin
bilimsel bir açıklaması olan Big Bang teorisinin ispatı oldu.
GÖKLERLE YERİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI
Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir başka ayet ise
şöyledir:
“O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer,
birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi
sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?„
(Enbiya Suresi, 30)
Ayetin "birbiriyle bitişik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi,
Arapça sözlüklerde "birbiriyle içiçe, ayrılmaz durumda,
kaynaşmış" anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki
maddeyi tanımlamak için bu kelime kullanılır. Ayette geçen
"ayırdık" ifadesi ise Arapça "fatk" fiilidir ki, bu fiil "ratk" halindeki
bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin
tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapça'da bu fiille
ifade edilir.
Şimdi ayete tekrar bakalım. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik

yani "ratk" durumunda olduğu bir durumdan bahsediliyor.
Ardından bu ikisi "fatk" fiili ile ayrılıyorlar. Yani biri diğerini
yararak dışarı çıkıyor. Gerçekten de Big Bang'in ilk anını
hatırladığımızda, tek bir noktanın evrenin tüm maddesini içerdiğini
görüyoruz. Yani herşey, hatta henüz yaratılmamış olan "gökler ve
yer" bile bu noktanın içinde, "ratk" halindeler. Ardından bu nokta
şiddetle patlıyor ve bu yolla maddeler "fatk" oluyorlar…
Ayette geçen ifadeleri bilimsel bulgularla karşılaştırdığımızda tam
bir uyum içinde olduklarını görüyoruz. 14 asır önce haber verilmiş
olan bu bulguların bilimsel olarak ortaya konması ise ancak 20.
yüzyılda mümkün olmuştur.
YÖRÜNGELER
Kuran'da Güneş ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir
yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır:
“Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan O'dur;
her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.„
(Enbiya Suresi, 33)
Güneş'in sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol almakta olduğu,
bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir:
“Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru
akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.„
(Yasin Suresi, 38 )
Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak çağımızdaki astronomik
gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi uzmanlarının hesaplarına
göre Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega
Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.'lik muazzam bir hızla
hareket etmektedir. Bu, kabaca bir hesapla, Güneş'in günde 17
milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Güneş'le birlikte onun
çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uyduları da aynı
mesafeyi katederler. Ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna
benzer planlı bir harekete sahiptirler.
Tüm evrenin bu şekilde yörüngelerle donatılmış olduğu, yine
Kuran'da şöyle haber verilmiştir:
“'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun.„
(Zariyat Suresi, 7)
Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi mevcuttur ve her galakside
ortalama 200 milyar yıldız bulunur. Bu yıldızların pek çoğunun

gezegenleri, bu gezegenlerin de uyduları vardır. Tüm bu gök
cisimleri çok ince hesaplarla saptanmış yörüngelere sahiptir. Ve
milyonlarca yıldır her biri kendi yörüngesinde diğerleriyle
kusursuz bir uyum ve düzen içinde akıp gitmektedir. Bunların
dışında pek çok kuyruklu yıldız da kendisi için tespit edilmiş olan
yörüngede yüzüp gider.
Evrendeki yörüngeler sadece gök cisimlerine ait değildir.
Galaksiler de şaşırtıcı hızlarla planlı ve hesaplı yörüngeler
üzerinde hareket ederler. Bu hareketleri esnasında hiçbir gök
cismi bir diğeriyle çarpışmaz, yolları kesişmez.
Elbette, Kuran'ın indirildiği dönemde insanlık, günümüzdeki gibi
uzayı milyonlarca kilometre uzaklara dek gözlemleyecek
teleskoplara, gelişmiş gözlem teknolojilerine, modern fizik ve
astronomi bilgilerine sahip değildi. Dolayısıyla uzayın, ayette
bildirildiği gibi, "özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış"
olduğunu, o dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkansızdı.
Ancak o çağda indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de bu gerçek bizlere
açıkça haber verilmiştir; çünkü Kuran, Allah'ın sözüdür.
DÜNYANIN YUVARLAKLIĞI
“Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün
üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin
üstüne sarıp örtüyor...„
(Zümer Suresi, 5)
Kuran'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça
dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sarıp örtmek" olarak tercüme
edilen Arapça kelime "tekvir"dir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı,
"yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak"tır. (Örneğin Arapça
sözlüklerde "başa sarık sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller
için bu kelime kullanılır).
Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sarıpörtmeleri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, aynı zamanda
Dünya'nın biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve
ancak Dünya'nın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade
edilen fiil gerçekleşebilir. Yani 7. yüzyılda indirilen Kuran'da
Dünya'nın yuvarlak olduğuna işaret edilmiştir.
Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlayışı Dünya'yı
daha farklı algılıyordu. O dönemde Dünya'nın düz bir satıh olduğu
düşünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve açıklamalar da buna göre
yapılıyordu. Kuran ayetleri ise bize henüz bu yüzyılda

öğrendiğimiz bilgileri vermektedir. Kuran Allah'ın sözü olduğu için
evreni tarif ederken olabilecek en doğru kelimeler kullanılmıştır.

