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YARATMAYLA İLGİLİ BAZI AYETLER 

• “Allah’tan başka yaratıcı mı var?!” (Fâtır, 3)  

• “Her şeyin yaratıcısı…” (Zümer, 62)  

• “O Her ân bir şe’ndedir” (Rahmân, 29) 

• “O’nun haberi olmadan bir yaprak dahi düşmez” 
(En’âm, 59) 

 



Kur’an’da Yaratılışla İlgili Konular 

• Başlangıçta bitişik olan göklerin ve yerin daha sonra 

ayrılması, her canlıya su ile hayat verilmesi (Enbiyâ, 30) 

• Semavât ve arzın altı devirde yaratılması, yer küredeki 

kûtların (bitki ve rızıkların) dört merhalede takdir 

edilmesi (Fussilet, 10)  

• Her canlının sudan yaratıldığı bunlardan kiminin karnı 

üzerinde süründüğü, kiminin iki, kiminin de dört ayak 

üzerine yürüdüğü (Nûr, 45) 

• Canlıların çift yaratıldığı, büyük ve küçükbaş hayvanların 

çift olarak ayrı ayrı yaratıldığı (En’âm, 142-144; Zümer,6) 



İnsanın Yaratılışı 
(İlk İnsan (Hz. Adem) ve Diğer İnsanlar) 

• İlk İnsanın Yaratılışı 

• Toprak 

• Çamur, Yapışkan Çamur, Siyahlaşmış, Süzülmüş 

Çamur… 

• Salsal: Sertleşmiş çamur 

 

 



Diğer İnsanların Yaratılışı 

 

•Nutfe, alaka, mudğa, ızam 

•Halk-ı aher 
 



 Yaratma Çeşitleri  

• İbda’: Fevrî, Âni, Def’î: İlk yaratma, yoktan yaratma, 
ruhun üflenişiyle canlanma, mucizelerin meydana 
gelişi… 

   “Bizim emrimiz ancak bir keredir; bir göz kırpması 
gibidir” (Kamer,  50);  “Bir şeyi yaratmak istediğimizde 
ona sadece ol deriz o da  oluverir.” (Yâ-Sîn, 82)  

 

• İnşa: Tedricî, Süreç halinde: Göklerin ve Yerin altı 
günde yaratılması, İnsanın anne rahminde 
yaratılması… 
 



Evrim Teorisi 

• Hayatın başlangıcının ve canlıların çoğalıp çeşitlenmesinin 
tesadüflerle meydana gelip birbirlerinden türeyip geliştiğini 
iddia eden görüş… 

Bu yüzden daha çok ateistler tarafından savunulmuştur. 



 Evrimcilerin dillerinden düşürmediği anlamsız 
ifadeler: 

 

- Gelişmiş, geliştirmiş… 

- Dönüşmüş, evrimleşmiş… 

- Bir yolunu bulmuş… 

- Ayak uydurmuş, adapte olmuş... 

- İçgüdü… 

 



Örnekler 

• Okyanusların derinliklerinde kaynar suların bulunduğu bir 

ortamda hayatını sürdürecek donanımla yaratılmış bir balık 

türü için, “bu balık zamanla böyle bir ortamda yaşamanın 

yolunu bulmuş” demek, 

• Bulunduğu ortamdaki ağaçların yaprağına tıpa tıp benzer 

yaratılarak gizlenip kamufle olan bir böcek için, “hayatta 

kalmanın yolunu böyle bulmuş” demek, 

• Filler için “bedenlerini büyüterek kendilerini korumanın 

yolunu bulmuşlar” demek gibi… 

 



• Canlıların âni ve def’i bir surette mucizevi bir şekilde 

yaratılabileceğini bir türlü akıllarına sığdıramayan ve 

böyle bir durumun bilimsel bir yaklaşım olamayacağını 

iddia eden evrimcilerin bizzat kendileri, çaresiz kaldıkları 

bu tür durumları izah etmek için mutasyonları devreye 

sokarak, genlerdeki tesadüfi değişmeler sonucunda ani 

olarak bir canlıdan bir başkasının türemiş olabileceğini, 

örneğin bir dinozor yumurtasından aniden bir kuşun 

çıkabilmiş olacağını söylemişler, yani bir nevi mucizenin 

gerçekleştiğini iddia etmişlerdir. Ama sahipsiz, başıboş, 

tesadüfi bir mucize (!) 



 Neden evrim teorisine bu derece önem atfediyorlar? 

Evrim teorisi ateist evrimciler için, varlıkların varoluşunu izah 

etme yolunda adeta bir can simidi olmuştur. Çünkü her bir 

mükemmel varlık türünün tesadüfen ayrı ayrı ortaya çıktığını 

iddia etmek bir ateistin veya evrimcinin kendisinin dahi 

inanmasının güç olacağı bir durumdur. Buna karşın, bir kere 

tesadüfen bir hücreli canlının oluştuğunu kabul edip gerisinin 

geldiğini, yani daha sonra bütün canlıların, uzun süreçler 

içinde birbirlerinden türeyerek meydana geldiğini iddia etmek 

onlar için birinci duruma nispeten daha kolay ve makul bir 

yorum olarak görünmektedir.  



• K. Marx: «Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren 
kitap, işte budur.» 

 

• Dawkins: “Darwin öncesinde Tanrıtanımazlık mantıksal 
olarak savunulabilirdi belki; fakat ancak Darwin sayesindedir 
ki, entelektüel açıdan tatmin olmuş bir Tanrıtanımaz 
olabiliyoruz.” 



- Evrim ve Müslümanlar 

- Bir Müslüman neden ve nasıl evrimci oluyor? 



Temelde, ateizme, materyalist tabiatçı düşünceye 

dayanan evrim teorisi, ateist bir bakış açısına sahip 

ideolojik sebeplerle, bir teori olduğuna bakılmaksızın 

bilimsel bir gerçekmiş gibi kabul edilip sıkça gündeme 

getirilmiştir.  Öyle ki, bitki ve hayvanlarla ilgili belgesellerde 

bu teoriden sıkça bahsedilir olmuş, gazete, dergi, kitap ve 

ansiklopedilerde yer almış, çizgi filmlerde, reklamlarda 

dahi yer verilmiş, pek çok filmin konusu olmuştur. Böylece 

insanlar yoğun bir evrim propagandasıyla karşı karşıya 

kalmış, pek çok kimse bu teorinin tartışmasız bilimsel bir 

gerçek olduğunu zanneder olmuştur. Bu durumdan bazı 

Müslümanlar ve ilahiyatçılar da nasibini almış, yaratılışın 

evrim yoluyla da olabileceğini savunmuşlardır. 



• Böylece ateist evrimcilerin yanında bir de canlıların çeşitli 

oluşunun evrimleşme yoluyla olabileceğini hatta olduğunu 

iddia eden inançlı bir grup daha ortaya çıkmıştır. Bunlar 

canlıları Allah’ın yarattığını kabul ettikleri için yaratılışçı, öte 

yandan canlıların çeşitliliğinin evrimleşme yoluyla olduğunu 

savundukları için evrimcidirler. Bu anlayışa kısaca “evrimci 

yaratılış” da denmektedir.  



•Evrimi Kur’an’la uzlaştırma 

çabaları 



 ْ  ”Sizi tavırdan tavıra geçirerek yarattı“   َأْطَواًراَوقَْد َخلََقُكم

(Nûh,14) 

 

• İnsanın ana rahmindeki nutfe, alaka, mudğa gibi evreleri, 

•  Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık gibi merhaleleri  

• Darlıktan bolluğa, bolluktan darlığa, zenginlikten fakirliğe, 

fakirlikten zenginliğe geçme 

•  Farklı ahlakî ve bedeni özelliklerde yaratılma… 



Gerek Kur’ân âyetlerindeki bazı kavramları 

gerekse İslam Alimlerinin bazı ifadelerini 

“evrim” manasında yorumlamanın 

temelinde her türlü tedrici yaratma, terbiye, 

tekâmül, süreç, istihale, değişme, gelişme 

değişim, dönüşüm ve gelişim için “evrim” 

ifadesinin kullanılması yatmaktadır.  



Parantez İçi İlavelerle Ayetlere Kendi Anlayışını 
Söyletme Çabaları 

  

"Allah, gökten yere, her işi düzenleyip yönetir. Sonra, 
sizin saydıklarınızdan bin yıllık bir günde ona 
yükselir" (Secde, 32: 5)  

- "Emri (yaratma işini) gökten yere yönetir (yaratacağı 
şeyin en alt düzeyinden başlar), sonra o iş sizin 
hesabınızca bin yıl süren bir günde (adım adım 
evrimleşerek) O'na yükselir (kemaline erer)."(Ateş, XX, 
131)  

 



•  (Allah yaratma) işi(ni) gökten yere düzenler (yaratmayı 

gökten yere indirir. Ruh yere inerek çeşitli varlıklarda 

görünerek gelişir). Sonra sizin saydığınız (yıllar)dan bin 

yıl kadar süren bir günde O'na çıkar.  

• (Yaratma adım adım gelişerek inkişâf eder. Hayat çeşitli 

varlıklarda görünür. Ruh olgunlaşır. Sonunda insanlara 

göre binlerce milyonlarca yıl sayılan, ama Allah'a göre 

bir andan ibaret olan bir günde Allah'a yükselir). (Akbay: 

1983, 207) 



Evrim Görüşünün Kur’an 
Meâllerindeki İzdüşümleri 



َذا َأَراَد َشيْئًا َأْن يَقموَل ََلم 
ِ
هم ا ََّما َأْمرم ن

ِ
كمْن فَيَكمونم ا  «Bir şeyi dilediği 

zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da 

hemen oluverir.» (40 Meâlden 37’si) 

 

• «…. oluş sürecine girer.» (1 meal),  

• «… Oluşmaya başlar» (2 meâl) 



ْ َأْطَواًرا   Oysa O sizi tavırdan tavıra geçirerek“  َوقَْد َخلََقُكم

yarattı” (Nûh,14) 

- «Oysa ki sizi uzun süreçler içinde halden hale geçiren 

yaratan O'dur.» (1 Meâl) 

 

ِض َنَباًتا َرأ َن اْلأ ُ أَنَبَتُكم مِّ  Allah sizi yerden (topraktan)» َوَّللاه

bitirmiştir (yaratmıştır) (Nuh, 17) 

- 'Allâh sizi yerden bir bitki olarak bitirdi.' 



EVRİMCİ YARATILIŞ GÖRÜŞÜNÜN 
TUTARSIZLIĞINA DAİR AYETLER 

• Hz. Adem’in toraktan yaratılışını bildiren âyetler: “İnsan’ı 
yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir 
sudan yarattı.” (Secde, 7-8) vb. 

• “Sizi bir tek kişiden (nefs-i vâhideden) yarattı, ondan da eşini 
yarattı” (A’râf, 189)  

• “Allah katında İsa’nın misali Âdem gibidir. Onu topraktan 
yarattı sonra ol dedi o da oluverdi” (Al-i İmran, 59)  

• “Ben sizin için çamurdan bir kuş yapar ve ona üflerim, 
Allah’ın izniyle derhal bir kuş oluverir...” (Al-i İmrân, 49)  

 …. 

 



• Sonuç olarak, Kur’ân âyetlerinde evrimi destekleyen bir 

ifade olmayıp, aksine bazı âyetlerin türlerin müstakil 

olarak yaratıldığına işaret ettiğini söyleyebiliriz. İlk insan 

olan Âdem’in topraktan yaratıldığı hususu ise, sarih 

ifadelerle belirtilmiştir. Bu konuda aksi görüşler ileri 

sürenlerin ellerinde kat’i bir delil olmayıp delil olarak ileri 

sürdükleri şeyler, kendi görüşleri istikametindeki yorum 

ve tahriflerden başka bir şey değildir. Başka bir ifadeyle 

onlar ancak zanna tabi oluyorlar. Zanna tabi olmak ise 

bilimsel bir yaklaşım olamaz. Ayette ifade edildiği gibi,  

“Zan hakikat adına bir şey ifade etmez” (Necm, 53: 28).  



Teşekkürler… 


