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ÖN SÖZ

Müa sir dövrdə in san ların hə yatını is ti qa mət lən dir-
mə si baxımın dan iki sa hə nin böyük tə si rə ma lik 

ol du ğu nu görürük. Bun lar dan bi ri din, di gə ri elm dir. Bu 
iki sa hə nin bir-bi ri ilə qarşı dur ma da ol du ğu nu da, ara-
ların da hər hansı əla qə nin ol madığını da, müsbət bir əla-
qə nin mövcud lu ğu nu da müda fiə edən lər var. Təd qi qat-
larının böyük his sə si ni elm-fəl sə fə-din müna si bət lə ri təş-
kil edən elm adam ları ola raq, biz bu üç ya naş ma dan so-
nun cu su nun doğ ru ol du ğu qə naə tin də yik. An caq bu nun la 
ya naşı, “Hansı  din dən və hansı elm dən söhbət ge dir” 
su alı na ve ri lə cək ca vabın böyük əhə miy yət daşıdığını və 
izah edil mə si nin va cib li yi ni də xatır lat maq məc bu riy yə-
tin də yik. Din lə rin və el min da xi lin də bir-bi rin dən fərq-
li izah lar mövcud dur ki, elm-fəl sə fə-din müna si bət lə ri 
kon teks tin də bu fərq li lik lə rin müəy yən edil mə si ol duq ca 
mühümdür.

Bu ra da elm-fəl sə fə-din müna si bət lə ri başlığı ilə əla qə-



li mövzu İslam di ni nin əsas qay nağı olan Qu ra na əsa sən 
də yər lən di ri lə cək dir. Qu ranın məz mu nu nun el mi fəa liy-
yət lə ne cə əla qə qur dur du ğu nu müəy yən ləş dir mək bu ki-
tabın əsas məq sə di dir. Bu nu Qu ranın or ta ya qoy du ğu te-
ist dünyagörüşü ilə müa sir elm alə min də ge niş yayılmış 
na tu ra list-te ist ya naş manın müqa yi sə si əsasın da et mə yə 
çalı şa cağıq. Müsəl man ların əsas di ni qay nağı olan Qu-
ran, öz məz mu nu eti ba ri lə ina nan lar üçün bir zeh nin for-
ma laşdırıl masını hə dəf ə yir. Qu ran zeh ni miz də mövcud 
olan fər ziy yə lər (“Fər ziy yə” an layışı altın da eh ti va olu
nan fi kir bu ra da və da ha son ra bir düşüncə ni də rin dən 
araşdır ma dan mə nim sə mə an lamın dadır –red.) və re al-
laşdırıl ması va cib hə rə kət lər üçün mo ti va si ya ve rir.

Di gər tə rəf dən, el mi fəa liy yət lə ri zeh ni miz də ki fər ziy-
yə lər lə ger çək ləş dir mək də yik və hər fəa liy yət ki mi, el mi 
fəa liy yət də mo ti va si ya tə ləb edir. Bu ki tab da Qu ranın 
el mi fəa liy yət lər üçün lazı mi fər ziy yə lə ri in şa et di yi və 
ver di yi mo ti va si yanın elm lə məş ğul ol mağı təş viq elə-
di yi göstə ril mə yə çalışılır. Qu ranın söhbə tə mövzu olan 
fər ziy yə lər lə əla qə si, təs bit et di yi miz qə də ri lə, əv vəl lər 
araşdırıl madığı üçün bu işin özünə məx sus tə rə fi ni təş kil 
edir.

Qu ranın məz mu nu nun qeyd edi lən şə kil də ol du ğu 
ba rə də te zi si mi zin müsəl man ların bu məz mu na uy ğun 
dav randıq ları na da ir bir id di anı əha tə et mə di yi nə zə rə 
alın malıdır. Müsəl man ların el mi nai liy yət və uğur suz 
dövrlə ri, bu dövrlə rin sə bəb lə ri, bütün bu dövrlər də Qu-

Q U  R A N   V Ə   E L M İ  Z E H N İ N   İ N Ş A  S I
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ranın tə si ri nin hansı miq yas da ol ması baş qa təd qi qat ların 
mövzu su dur. Əl bət tə, bu cür iş lər də əli niz də ki ki tab da 
irə li sürülən fi kir lər də yər lən di ri lə bi lər, fə qət, bu ki tabın 
id dia larının, sa də cə, Qu ranın məz mu nu ilə bağlı ol du ğu-
nu xüsu si lə vur ğu la maq is tə yi rik.
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GI RIŞ

Bu ki tab da İslam kon teks tin də elm-din müna si bət lə ri ni 
fəl sə fi priz ma dan təd qiq et mə yə çalı şa cağıq. Və bu  

za man İslam di ni ilə bağlı araşdır ma larımızı İslamın əsas 
qay nağı olan Qu ran la məh dud laşdı ra cağıq. Qu ran müsəl-
man lar üçün əsas qay naq ol sa da, ta ri xi pro ses lər də ya-
şa nan ların, məz həb ayrı seç ki li yi nin, hə dis qay naq larının, 
si ya si li der lə rin, ideo loq ların, tə səvvüf cə rə yan larının, 
Qu ranın müəy yən his sə lə ri nin di gər his sə lər dən üstün ol-
du ğu nu diq tə edən ya naş manın (mə sə lən, fi zi ki iba dət lər-
lə bağlı olan lar) da müsəl man ların elm lə əla qə si nə tə sir 
et di yi artıq ta ri xi ger çək dir. Bu sə bəb dən, Qu ran çər çi və-
sin də aparı la caq bir araşdır ma, əl bət tə, müsəl man ların ta-
rix bo yu elm lə əla qə si nin ne cə ol du ğu nun an laşıl masını 
de tallı şə kil də ifa də et məz. Fə qət, Qu ranın müsəl man lar 
üzə rin də ki nüfu zu nə zə rə alındıq da, onun məz mu nu ilə el-
mi fəa liy yət arasın dakı əla qə nin müəy yən ləş di ril mə si nin 
İslam di ni nin elm lə əla qə si nin ba şa düşülmə si baxımın dan 
əhə miy yə ti də aydındır.
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“Qu ran-elm müna si bət lə ri” de yil di yi za man ək sə riy-
yət eti ba ri lə ağlımı za gə lən ilk şey Qu ranın məz mu nu nun 
el mi nə zə riy yə lər lə bir lik də də yər lən di ril mə si dir. Mə sə-
lən, “Big Bang” (Biq-Bənq / Böyük Part layış) və tə kamül 
nə zə riy yə lə rin dən İslam inancı baxımın dan bəhs olu na-
cağını düşünürük. Ya xud, Qu ran ayə lə rin də kai natın ge-
niş lə mə si nə və uşağın ana bət nin də in ki şaf mər hə lə lə ri nə 
da ir işa rə lə rin olub-ol ma ması ki mi Qu ran ifa də lə ri nin el-
mi tapıntı lar la müqa yi sə edi lə cə yi ağ la gə lir. Ya da Qu ran 
mət ni nin ta rix də oy nadığı ro la əsa sən, 9-13-cü əsr lər də 
müsəl man ların elm və fəl sə fə də dünyanın ən qa baqcıl si-
vi li zası yasını qur ması haqqın da düşünürük. Şübhə siz ki, 
bu mövzu lar dan hər bi ri nin əhə miy yət li ol du ğu qə naə tin-
də yik və di gər araşdır ma larımız da bun lar la bağlı fi kir lə-
ri mi zi ver mə yə səy göstər mi şik. Bu ki tabımı za gəl dik də 
isə, sözüge dən mövzu lar dan heç bi ri diq qət mər kə zin də 
ol ma ya caq. Bu ra da Qu ranın for ma laşdırdığı ze hin qu ru lu-
şu nun el mi fəa liy yət lə məş ğul ol maq üçün nə qə dər əl ve-
riş li olub-ol madığı müza ki rə edi lə cək.

İslam inancı na görə, Qu ran Al lahın Hz.Mu ham məd (s) 
va si tə si ilə in san la ra göndər di yi bir me sajdır. Bu me saj da 
Al lah mər kəz li bir varlıq an layışı (on to lo gi ya), ölümdən 
son ra nə baş ve rə cə yi haq da açıq la ma lar, bu me sajın ta rix 
bo yu göndə ril miş bən zər me saj lar zən ci ri nin bir hal qası 
ol du ğu na da ir iza hat lar, keç miş dövrlər də ya şa yan xalq-
lar la bağlı ib rə ta miz he ka yə lər, əx la qi buy ruq lar, va cib 
qılınmış iba dət lər və qa da ğan olun muş dav ranış la ra da ir 
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mə lu mat lar əha tə olun muş dur. Bu mət nin iki əsas mə sə lə-
ni müəy yən ləş dir di yi qeyd olu na bi lər:

1. İnsan şüu run da nə yə və ne cə inanı la cağını;

2. Hə yat da nə yin edi lib-edil mə yə cə yi ni.

El mi fəa liy yə tin də iki cə hə ti vardır: bun lar dan 1-ci si 
zeh ni miz də ki inanc lar, 2-ci si isə onun hə yat da re al laşdırı-
lan bir hə rə kət ol ması ilə bağlıdır. Qu ran və elm arasın dakı 
müna si bət lə ri aydın laşdı rar kən bu cə hət lər dən hər iki si 
üzə rin də da ya na cağıq. Bi rin ci fə sil bu müla hi zə lər dən il-
ki nə, ikin ci fə sil isə di gə ri nə həsr olun muş dur.

Bi rin ci fə sil də Qu ranın öz məz mu nu və varlıq an layışı 
əsasın da for ma laşdırdığı ze hin qu ru lu şu nun el mi fəa liy-
yət lə əla qə si təd qiq edi lə cək dir. Bu za man el mi fəa liy yət 
üçün şüur da mövcud olan fər ziy yə lə rin Qu ran tə rə fin dən 
dəs tək lən di yi nə da ir te zi si mi zi or ta ya qo ya cağıq1. Bu ki-
tabı qə lə mə alar kən Qu ran və elm müna si bət lə ri ni fər ziy-
yə lər baxımın dan təd qiq edən bir araşdır ma ya rast gəl mə-
dik: ki tabımızın məz mu nu nun bu yöndən özünə məx sus-
luq ifa də et di yi nə və sözüge dən fəs lə xüsu si diq qət ye ti ril-

1   Qu ranın təq dim et di yi varlıq an layışının el mi fəa liy yət üçün lazım olan fər-
ziy yə lə ri dəs tək lə mə si Qu ra na ina nan hər kə sin bu fər ziy yə lə ri qə bul et mə si 
de mək de yil. Qu ra na ina nan bir şəx sin te ist inanc və Qu ranın məz mu nu ilə bu 
fər ziy yə lər arasın dakı əla qə ni qu ra bil mə mə si, ya da el mi fəa liy yət üçün bu 
fər ziy yə lə rin zə ru ri li yi nin fər qin də ol ma ması mümkündür. Di gər tə rəf dən, bu 
şəx sin el mi fəa liy yət lə, ümu miy yət lə, heç bir əla qə si nin ol ma ması da eh ti mal 
da xi lin də dir. Bi zim qə naə ti mi zə görə, Qu ranın doğ ru lu ğu na inan mağın mən ti-
qi nə ti cə si ze hin də el mi fəa liy yət lə ri dəs tək lə yən fər ziy yə lə rin qə bul edil mə si 
ol malıdır. Bu mən ti qi zə ru rə tin hansı ölçüdə ye ri nə ye ti ril di yi mə sə lə si isə bu 
ki tabın mövzu su nun hüdud ları xa ri cin də dir.
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mə si nin va cib li yi nə inanırıq.

«Fər ziy yə» an layışı bə zi lə ri nə görə əv vəl cə dən şərt lən-
miş lik və qey ri-ob yek tiv lik ki mi mən fi mə na lar ifa də edir. 
Nə zə ri ni zə çatdı raq ki, biz bu məf hu mu qeyd edi lən mən-
fi mə na da de yil, ək si nə, el mi fəa liy yə ti dəs tək lə yən zeh ni 
və ziy yət lər lə əla qə lən di rə rək is ti fa də et mi şik.

Qarşı dakı sə hi fə lər də fər ziy yə lər dən bəhs edər kən bun-
ları nə üçün be lə qiy mət lən dir di yi mi zin ra hat ca aydın la-
şa cağı na əmi nik. Hə yatımız da bə zi fi kir lə ri müəy yən for-
ma da əl də et dik dən son ra artıq bun lar fər ziy yə ola raq zeh-
ni miz də əks olu nur və bir çox faktı bu fər ziy yə lə rə əsa sən 
qiy mət lən di ri rik. Hər gördüyümüz fakt da hə min faktı dərk 
et mə yi mi zə im kan ve rən fər ziy yə lə ri baş dan nə zər dən ke-
çir mə yə heç bi ri mi zin gücü çat maz. Bu sə bəb dən, əv vəl də 
qeyd et di yi miz müəy yən fi kir lər son rakı fakt ları qiy mət-
lən dir mə yi miz üçün “fər ziy yə” olur. Mə sə lən, dünyanın 
kürə for masın da ol du ğu nu öyrən dik dən son ra artıq bir çox 
faktı qiy mət lən di rər kən bu, “fər ziy yə” ki mi zeh ni miz də 
mövcud olur və fə sil lər ki mi bir çox fi zi ki faktı bu “fər ziy-
yə” sa yə sin də ba şa düşürük. Fər ziy yə lər doğ ru ol du ğu ki-
mi, səhv də ola bi lər. Mə sə lən, dünyanın kürə for masın da 
ol masının doğ ru fər ziy yə ol du ğu nu düşünsək də, Aris to tel 
fi zi kasının tə si ri lə fi zi ki pro ses lə ri qiy mət lən di rən lər daşın 
ye rə düşmə si ni “hər şe yin öz tə bii ye ri nə doğ ru hə rə kət et-
di yi” fər ziy yə si lə qiy mət lən di rir di lər. La kin bu fər ziy yə də 
düzə liş edi lib, artıq müa sir fi zi ka da iş lə dil mir. Fər ziy yə-
lər də yi şə bi lər, fər ziy yə lər də məq səd kor-ko ra nə inanc lar 
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de yil dir (kor-ko ra nə inanc lar da eh ti maldır). La kin bun lar 
əv vəl dən doğ ru lu ğu qə bul edil miş bi lik lər dir. Bi lib-bil mə-
mə yi miz dən asılı ol ma ya raq hər də fə bütün bi lik lə ri mi zi 
nə zər dən ke çi rə bil mə di yi mi zə görə ha di sə lə ri qiy mət-
lən di rər kən hamımızın ağlın da fər ziy yə lər mövcud olur. 
Doğ ru fər ziy yə lər doğ ru qiy mət lən dir mə apar mağımı za 
im kan ve rir, səhv fər ziy yə lər isə son rakı səhv lər zən ci ri-
nin hə rə kət ve ri ci qüvvə si olur. Son suz say da əsas landır ma 
mümkün ol madığı na görə heç bir düşüncə sis te mi fər ziy-
yə siz mövcud ola bil məz. Bütün qa nu na uy ğun luq əsas qə-
bul edi lən bə zi fər ziy yə lər üzə rin də qu ru lur. Bir çox in-
sanın ən eti barlı qa nu na uy ğun luq ki mi qə bul et di yi mən-
tiq, he sab, hən də sə “ak si om lar” ad landırı lan fər ziy yə lə rə 
əsas lanır. Bu qa nu na uy ğun luq da xi lin də ki bütün is bat lar 
bu fər ziy yə lər va si tə si lə irə li sürülür. Bu ra da qeyd et di yi-
miz ox şar fər ziy yə lər el min nə ti cə lə ri nin əsas landırıldığı 
mühüm ak si om lar ki mi qə bul edi lir.

Bu ra da apa ra cağımız ana liz so sio lo ji, psi xo lo ji, praq-
ma tik və ənə nə vi tə sir lər dən kə nar da ide al laşdırdığımız 
zeh nin Qu ranın təq dim et di yi pa ra diq ma çər çi və sin də 
hansı fər ziy yə lər qa za na cağı və mo ti va si ya ya ma lik ola-
cağı ilə bağlıdır. Baş qa sözlə, bütün ra sio nal ol ma yan tə-
sir lər dən qıraq da, yalnız Qu ranın ya ratdığı ide al ra sio nal 
düşüncə nin ma lik ola cağı fər ziy yə lə ri və əl də edə cə yi 
mo ti va si ya ları müəy yən et mə yə çalış maq bu ra dakı hə də-
fi miz dir. Be lə bir ya naş ma ilə Qu ranın məz mu nu nun el mi 
fəa liy yət lər lə əla qə si ni ba şa düşmə yə çalı şa cağıq.
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Qu ranın is marışını qə bul et mək araşdır ma və araşdır ma 
pro se sin dən asılı ol du ğu ki mi, be lə bir pro se sə əsas lan ma-
ya da bi lər. Bi zim fik ri miz cə, araşdır ma və araşdır ma pro-
se si nə əsas la nan inanc da ha uy ğun ol sa da, di ni inancın 
bu pro ses ol ma dan əl də edil mə si də tez-tez qarşı laşı lan 
faktdır. İstə ni lən və ziy yət də Qu ranın is marışını qə bul 
edən şəx sin zeh ni te iz min (tə kal lahlılıq inancını, “mo-
no te izm”lə ey ni mə na da is ti fa də edi rik) varlıq an layışı na 
görə for ma laşır. Bu varlıq an layışı na əsa sən, Al lah tək-
dir (Va hid), əzə li dir (Əv vəl), ra sio naldır (Alim, Ha kim), 
çox qüdrət li dir (Qa dir), mər hə mət li dir (Rəh man) və bütün 
varlıq ların mövcud ol ma ları na və varlıq larını da vam et dir-
mə lə ri nə im kan ve rən Odur. Aşağı da göstə rə cə yi miz ki-
mi, el mi araşdır ma lar za manı te iz min varlıq an layışı zeh-
nin ma lik ola cağı bir çox mühüm fər ziy yə yə im kan ve rir. 
Bu fər ziy yə lər, xüsu sən Qu ranın te iz min varlıq an layışını 
öyrət mə si ni dəs tək lən di yi nə görə varlıq an layışını mə nim-
sə mək lə bağlı iuda izm və xris ti anlıq ki mi din lər lə, İslamın 
əsas mət ni olan Qu ran arasın da hər hansı fərq ol madığını 
baş dan bil dir mə yin fay dalı ol du ğu nu görürük. Bu hal lar-
da Qu ranın da da xil ol du ğu te ist ya naş ma lar la na tu ra lizm 
(ate izm, ma te ria lizm)2 arasın dakı fər qi müəy yən et mək ol-

2   “Ate izm” Al lahın ol madığını id dia edən fəl sə fi baxışdır. “Na tu ra lizm” (tə bi ət 
qa nun larını mühüm he sab et mək) tə bi ət xa ri cin də, yə ni, mad də və ener ji ilə 
za man və mə kan xa ri cin də heç nə yin mövcud ol madığını id dia edən fəl sə fi 
baxışdır. Bu nun nə ti cə si ki mi də na tu ra list lər fi zi ki varlıq ol madığı üçün Al-
lahın da mövcud ol madığını id dia edir lər. Bütün na tu ra list lər ate ist ol sa lar da, 
bütün ate ist lər na tu ra list ol maq məc bu riy yə tin də de yil lər. Çünki şəxs Al la ha 
inan mayıb baş qa fövqəl tə bii varlıq la ra ina na bi lər. Bu nun ək si nə, de mək olar 
ki, bütün məş hur ate ist lə rin hamısı na tu ra list dir.
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duq ca əhə miy yət li dir.

Bə zi hal lar da isə Qu ran da di gər te ist ya naş ma qay naq-
ları na nis bə tən da ha çox ön pla na çıxan və ya di gər te ist 
inanc qay naq ların da ol ma yan xüsu siy yət lər ol du ğu na da 
diq qət edil mə li dir.

Qu ranın ya ratdığı ze hin qu ru lu şu nun elm üçün lazı mi 
fər ziy yə lə ri dəs tək lə di yi ni yed di el mi fəa liy yə ti dəs tək lə-
yən fər ziy yə yə diq qət yönəlt mək lə göstə rə cə yik. Bun ların 
bi rin ci si kai natın ra sio nal, aydın qu ru lu şa ma lik ol ması 
ilə bağlı fər ziy yə dir. Elm adam ları kai natın ra sio nal, yə-
ni, ağlın dərk et mə si nə uy ğun qu ru lu şu ol du ğu ilə bağlı 
fər ziy yə yə ma lik ol ma saydı lar, on ların el mi araşdır ma lar 
apar ma ları mə nasız olardı.

İkin ci in san zeh ni nin kai nat la bağlı doğ ru mə lu mat lar 
əl də edə cə yi haqqın da fər ziy yə dir. Zeh nin doğ ru nu müəy-
yən et mə qüvvə si mümkün he sab edil mə sə, el mi səy lər 
mə nasız olar.

Üçüncü el mi fəa liy yə tin ob yek ti olan kai natın kəş fe di-

“Ma te ria lizm” tə biə tin əsasının mad də ol du ğu nu, zeh ni pro ses lər və şüur da 
da xil ol maq la kai nat dakı bütün pro ses lə rin əsasının mad di ol du ğu nu id dia 
edən fəl sə fi baxışdır. Bu mə na da ma te ria liz min na tu ra lizm lə yaxın əla qə si 
vardır. La kin bütün ma te ria list lər de mək olar ki, ate ist ol sa da, ma te ria lizm 
ate iz mi zə ru ri et mir. İnsan Al la ha inanıb kai nat da xi lin də ki bütün pro ses lə rin 
mad di ol du ğu na ina na bi lər. Am ma Al lah mad di varlıq ol madığı üçün bu cür 
fərq qo ya na çox rast gəl mək mümkün de yil dir. De mək olar ki, özünü ma te ria-
list ad landı ran hər kəs həm də ate ist ad landırır. Bu məf hum ların əsasın da bu 
fərq lər ol sa da, çox ge niş kütlə ate izm, ma te ria lizm, na tu ra lizm məf hum larını 
bir-bi ri nin əvə zi nə is ti fa də edir. Həm dövrümüzün, həm də ta ri xin de mək olar 
ki, bütün məş hur ate ist lə ri nə bu xüsu siy yə ti aid et mək olar. Bu sə bəb dən, ki-
tab da “na tu ra lizm” de di yi miz za man bu nu “ate izm” və “ma te ria lizm” ki mi də 
qə bul edə bi lər si niz.
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lən ol ması ilə bağlı fər ziy yə dir. Kai natın qu ru lu şu nun kəşf 
edil mə yə im kan ver mə di yi ni düşündükdə isə el mi səy lər 
mə nasız olur.

Dördüncü el mi fəa liy yət lə sübut olu nan qa nun ların 
uni ver sal ol du ğu ilə bağlı fər ziy yə dir. Əgər elm adam ları 
tapdıq ları qa nun ların dünyanın müxtə lif yer lə rin də fərq li 
ol masını və za man dan za ma na bu qa nun ların də yiş mə si ni 
müşa hi də et səy di lər, bu qa nun ları tap maq fəa liy yə ti mə-
nasız olardı.

Be şin ci el min ob yek ti olan kai natın, mad də nin və canlı-
ların araşdırıl masının çox də yər li iş ol du ğu na da ir fər ziy-
yə dir. Əgər fəa liy yə ti niz za manı sərf edə cə yi niz əmə yə və 
vax ta dəy mə di yi ni düşünüb bu səy lə ri qiy mət li he sab et-
mir si niz sə, on da heç bu na baş la mazsınız.

Altıncı kai nat haqqın da mə lu mat əl də et mək də müşa-
hi də nin mühüm ol ması ilə bağlı fər ziy yə dir. Əgər ma sa 
ət rafın da sırf ağıl la el mi fəa liy yət göstər mə yin mümkün 
ol du ğu düşünülsə, o za man el mi uğur ların hə rə kət ve ri ci 
qüvvə si olan müşa hi də lazımın ca ye ri nə ye ti ril mir. (Mə-
sə lən, bu müddəa Qu ranın müşa hi də yə təş viq et mə si ki mi 
hal lar la əla qə li dir və hər te ist inancın bu va ri an ta im kan 
ver mə di yi nə diq qət edil mə li dir.) Yed din ci kai natı ba şa 
düşmək də ri ya ziy yatın mühüm ol du ğu ilə bağlı fər ziy yə-
dir. Əgər kai natı an la maq da ri ya ziy yat dan is ti fa də et mə sə-
niz, kai na ta lazımın ca nüfuz edə bil məz, keç miş lə gə lə cək 
haqqın da fi kir yürüdə bil məz si niz.
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Şübhə siz ki, bu fər ziy yə lər lə el mi fəa liy yət göstə rən bir 
çox na tu ra list (ate ist və ya ma te ria list) var. La kin Qu ra na 
ina nan lar (və bir çox mad də üzrə di gər te ist lər) üçün el mi 
fəa liy yət göstə rər kən bun la ra inan mağın ra sio nal əsası var. 
(Bu ra dakı əsas məq sə di miz Qu ran la el mi fəa liy yət arasın-
dakı əla qə ni qiy mət lən dir mək ol sa da Qu ran, te ist varlıq 
an layışını göstər di yi nə görə bu ra da de yi lən lə rin ək sə riy-
yə ti nin te izm-el mi fəa liy yət əla qə si baxımın dan mühüm 
ol du ğu nu bil dir mə li yik.)

Ki tabın ikin ci bölümündə isə Qu ranın el mi fəa liy-
yət üçün mo ti va si ya ol du ğu göstə ri lə cək. Dünya da ge niş 
kütlə lə rə böyük tə si ri olan heç bir di ni mətn də kai natı, 
canlı və cansız varlıq və pro ses lə ri lə tə biə ti tanı ma ğa, bun-
lar haqqın da də rin düşünmə yə, tə bi ət də ki fe no men lər dən 
nə ti cə lər çıxar ma ğa Qu ran dakı qə dər ge niş təş vi qə rast 
gəl mək ol mur. Bir sözlə, bu bölümdə qeyd edi lən lər nə-
zə rə alındıq da, Qu ranın di gər din lə rin mətn lə rin dən da ha 
fərq li ol du ğu na diq qət edil mə li dir. Qu ran baxımın dan kai-
natı ba şa düşmək lə bağlı hər cür fəa liy yət Al lahın gücünü, 
qüdrə ti ni, sə nə ti ni, axi rə ti ya rat masının nə qə dər asan ol-
du ğu nu dərk et mə yə xid mət edir. Yə ni, kai natı tanı maq 
Al lahı tanı mağın müəy yən va si tə si dir. İslam baxımın dan 
Al lahı tanı maq ən mühüm hə dəf ol du ğu na görə el mi fəa-
liy yət bu hə də fə xid mət edən fay dalı fəa liy yət dir.

Bun dan baş qa, bu fəa liy yət Al lahın bir çox Qu ran ayə-
sin də ki əmr lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə si lə əla qə li dir. İslam 
düşüncə si ni mə nim sə yən şəxs üçün bun lar ən yüksək sə-
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viy yə də mo ti va si ya mən bə lə ri dir. El mi fəa liy yət lə rin də 
be lə bir mo ti va si yanın tə si ri olan, dövrünün ən tanınmış 
ast ro no mu, ey ni za man da gözəl ri ya ziy yatçı olan Bat ta ni 
(858-929) be lə de yir: “Ast ro no mi ya ilə bağlı fe no men lə rə 
diq qə ti mi zi yönəl də rək, müşa hi də apa ra raq, on lar haqqın-
da də rin düşünə rək Al lahın bir li yi ni is bat et mək və Ya ra-
danın gücünün həd di ni, bi li yi ni və ya rat masın dakı in cə lik-
lə ri görmək mümkündür.”3

Əl bət tə, Qu ranın bu mo ti va si yası xa ri cin də el mi fəa liy-
yə tin qarşılığın da pul, şöhrət və ya xa riz ma əl də olun ması 
ki mi baş qa mo ti va si ya va si tə lə ri də vardır. Bu mo ti va si-
ya mən bə lə ri nin el mi səy lə rə təş vi qe di ci gücü hamımı za 
mə lum dur və müsəl manın be lə mo ti va si ya lar dan fay da-
lan masın da hər hansı prob lem yox dur. La kin Qu ran pa ra-
diq ması çər çi və sin də Al lahı tanı maq və Al lahın əmr lə ri ni 
ye ri nə ye tir mək bütün bun lar dan da ha mühüm hə dəf ol du-
ğu na görə müsəl man üçün da ha yüksək sə viy yə də mo ti va-
si ya mən bə yi dir.

3   Əl-Bat ta ni, Əl-Zij əs-Sa bi.
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1. KAI NA TIN RAS IO NAL,  
AN LA ŞI LAN QU RU LU ŞU VAR

Xa ri ci aləm lə əla qə li fakt ları müşa hi də yə və təcrü bi 
pro ses lə rə əsas la nan üsul lar la kəşf et mə yi qarşısı na 

məq səd qo yan el mi fəa liy yə tin ən əsas fər ziy yə lə rin dən 
bi ri kai natın ra sio nal, an laşı lan qu ru lu şa ma lik ol masıdır. 
Kai natın an laşı lan ol ması üçün in san zeh ni tə rə fin dən 
an laşı la bi lən ni zamlılı ğa, baş qa sözlə, qa nun la ra ma lik 
ol ması lazımdır. Əgər kai nat ni zamsız, xao tik qu ru lu şa 
ma lik ol saydı, ya da kai natın ni zamı in san şüu ru nun sər-
həd lə ri ni aşa caq qə dər qarışıq ol saydı, di gər ifa dəy lə, əsas 
qu ru luş bi zim an layış gücümüzdən üstün ol saydı, el mi 
fəa liy yət mümkün ol mazdı. “Kai natın ra sio nal, an laşı lan 
qu ru lu şa ma lik ol ması” el min ən əsas fər ziy yə si ol ması na 
bax ma ya raq, kai natın ən də rin müəm ma ların dan bi ri dir. 
El mi fəa liy yət pro se sin də be lə bir fər ziy yə yə ma lik ol maq 
haqqın da düşünmə yən lər çox ol sa da, bə zi mühüm elm 
adam ları bu müəm ma qarşısın dakı hey rə ti ni açıq şə kil də 
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ifa də edib lər. Mə sə lən, məş hur fi zik Al bert Eynş teyn kai-
natın an laşı lan ol ması ilə bağlı be lə de yib: 

“Kai natın əsl mis ti kası onun an laşı lan ol-
masıdır… Onun an laşı lan ol ması ger çə yi bir 
möcüzə dir.”4

Eynş teyn lə bir gə, baş qa elm adam ları və fi lo sof ar kai-
natın ra sio nal, an laşı lan qu ru lu şa ma lik ol masının el mi 
fəa liy yə tə im kan ve rən qey ri-adi fakt ol du ğu nu vur ğu-
layıb lar. Bu nun ək si nə, kai natın ra sio nal, an laşı lan qu ru lu-
şa ma lik ol ması bir çox elm adamı üçün müba hi sə siz fər-
ziy yə dir. Elm adam ları bu fər ziy yə ilə iş lər aparır, hət ta bir 
çox elm adamı düşüncə lə rin də be lə bir fər ziy yə ol du ğu nu 
bil mir lər. Bir çox elm adamı “Nə üçün xa os de yil, tə bi ət 
qa nun ları var?” və ya “Kai natın ra sio nal, an laşı lan qu ru-
lu şa ma lik ol ması ne cə mümkün olu b?” şək lin də ol duq ca 
əhə miy yət li su al ların ol du ğu nu bil mə dən araşdır ma larını 
hə ya ta ke çir miş və ke çir mək də da vam edir lər. La kin fər qi-
nə varılıb-varıl ma masın dan asılı ol ma ya raq elm adam ları 
el mi fəa liy yə tə gi ri şər kən kai natın ra sio nal, an laşı lan qu-
ru lu şa ma lik ol du ğu nu be yin lə ri nin bir küncündə fər ziy yə 
ki mi sax la ya raq el mi fəa liy yət lə məş ğul olur lar. Bu fər ziy-
yə ol ma sa, elm adam larının kai na ta, mad də yə və canlı la-
ra yönə lib on ları ba şa düşmək is tə mə lə ri mə nasız olardı: 
qarşınız dakı an laşıl maz varlıqdır sa, nə yi ba şa düşə cək si-
ni z?

4   Elis Ka lap ris, The Quo tab le Eynş teyn, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prins ton, 
1996, s. 197.
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Qu ran ən əsas is marışı ki mi te ist varlıq an layışını irə li 
sürür, kai natı ra sio nal, bi li yi və qüdrə ti çox yüksək olan 
Al lahın ya ratdığını ifa də edir. Qu ran da Al lah üçün de yi-
lən “Alim” və “Ha kim” ki mi xüsu siy yət lər dən və Al lahı 
tanı dan ifa də lər dən Al lahın ra sio nal varlıq ol du ğu aydın 
olur. İslamın da xi lin də məz həb lə ra rası ix ti lafı mə sə lə lər 
ol sa da, bu nun la bağlı ən ki çik ix ti laf yox dur (bu nu bütün 
te ist lər qə bul edir lər). Qu ranı oxu yan hər müsəl manın 
düşüncə si ra sio nal bir Al lahın ya ratdığı kai nat tə səvvürü-
nə əsa sən for ma laşır. Bu şəxs elm lə ma raq lan ma ğa baş la-
yan da -müşa hi də və sınaq apa ran da da, kai nat dakı fe no-
men lə ri ba şa düşmə yə çalı şan da da düşüncə sin də ki kai nat 
tə səvvürünün on dan ayrıl ma ması tə bii haldır. Kai natın 
ra sio nal varlıq olan Al lah tə rə fin dən ya radıl ması bil gi si 
altın da, onun bu ya ra danın ya ratdığı ra sio nal varlıq lar tə-
rə fin dən an laşı lan ol ması gözlə ni lən və ziy yət dir, bu ra da 
tə əccüblü heç nə yox dur.

XVII əsr də müa sir elm və fəl sə fə nin baş lanğıcı ki mi 
qə bul edi lən De kart tə bi ət qa nun larını kəşf edə rək Al lahın 
kai nat da qoy du ğu qa nun ları ba şa düşmə yin mümkün ol-
du ğu nu xüsu sən vur ğu layıb, “qa nun” sözünü (hüquq da 
qa nun ların şüur la qo yul masını xatır latdığı na görə) şüur lu 
şə kil də se çib.5 (Bə zi na tu ra list fi lo sof ar “qa nun” sözünün 
bu xatır lat ması na görə is ti fa də edil mə mə si ni tə ləb edib-

5   Con Hed li Bruk, Sci en ce and Re li gi on: So me His to ri cal Pers pec ti ves, 
Camb rid ge Uni ver sity Press, Kemb ric, 1991, s. 139.
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lər.)6 La kin te iz min fəl sə fə ta ri xin də və dövrümüzdə ən 
cid di rə qi bi olan na tu ra lizm (ma te ria lizm və ya ate izm də 
ad lanır) baxımın dan kai natın ra sio nal, an laşı lan qu ru lu şa 
ma lik ol masını gözlə ni lən edə cək heç bir ünsür görünmür. 
Kai nat da hər hansı tə bi ət qa nu nu nun mövcud ol madığı 
və ziy yət ola bi lər di. Mən ti qi baxım dan kai nat da qa nun-
ların mövcud ol ması zə ru ri və ziy yət de yil dir (mən ti qi 
zə ru rət lə “tə bi ət qa nun ların dan asılı zə ru rət” -“no mo lo-
gi cal ne ces sity” (qa nu ni zə ru rət) ki mi tanı nan tə bi ət qa-
nun larının zə ru ri li yi arasın dakı fər qə diq qət edil mə li dir). 
Mən ti qi baxım dan, heç bir tə bi ət qa nu nu ol ma yan kai natın 
mövcud ol masın da ağıl sarı dan zid diy yət li və ziy yət yox-
dur. Na tu ra list lə rin qə bul et di yi ki mi, mad də nin struk tu-
ru ra sio nallıq la əla qə siz ol du ğun dan, struk tu ru be lə olan 
varlıq dan ra sio nallı ğa uy ğun qu ru lu şun son ra dan or ta ya 
çıxmasını da, bu varlığın əzəl dən bu xüsu siy yə tə ma lik ol-
masını da gözlə mək üçün heç bir əsaslı sə bəb yox dur.

Na tu ra lizm baxımın dan qa nun la ra ola bi lə cək ya naş-
ma ları ko bud şə kil də iki qrup da top la maq olar. Bi rin ci si 
“tə bi ət qa nun larının ni zamlılığı ki mi tanı nan fi kir dir.

Bu fik rin nüma yən də lə ri arasın da De vid Le vis7, Stüart 
Mill8, Frank Ram sey9 və Con Er man10 göstə ri lir.

6   B. Van Fres sen, “Armst rong, Cartw right and Er man on Laws and Symmetry”, 
Phi lo sophy and Phe no me no lo gi cal Re se arch, 2, (1993) s. 431-444.

7   De vid Le vis, Co un ter fac tu als, Har vard Uni ver sity Press, Kemb ric MA, 1973.
8   Con Mill, A System of Lo gic, Lonq mans, Lon don, 1947.
9   Frank Ram sey, Fo un da ti ons, Ro ut lic, Lon don, 1978.
10   Con Er man, “Laws of Na tu re: The Em pi ri cist Chal len ge”, R. Bog dan (red.), 

D. M. Armst rong, D. Rei del Pub lis hing Com pany, Dord rext, 1984.
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Bu fik rə əsa sən, tə bi ət qa nun ları kai nat dakı qa nu na-
uy ğun luq dan iba rət dir.11 Qa nun lar bu qa nu na uy ğun lu ğun 
sə bə bi ol maq dan da ha çox hə min qa nu na uy ğun lu ğun təs-
vi ri dir. Bu fik rə əsa sən, bütün elekt ron lar mən fi yüklü ol-
du ğu na görə bütün elekt ron ların mən fi yüklü ol du ğu nu 
bil di rən qa nun dan bəhs edə bi lə rik. Bu qa nun yalnız kai-
nat dakı bütün elekt ron ların mən fi yükə ma lik ol ması qa nu-
na uy ğun lu ğu nun müəy yən təs vi rin dən iba rət dir. Elekt ron-
ların mən fi yükə ma lik ol masının hər hansı iza ha eh ti yacı 
yox dur. Bu ya naş manın na tu ra list pa ra diq ma çər çi və sin də 
ən məq bul tə bi ət qa nu nu tə ri fi ol du ğu qə bul edi lir. Çünki 
nə zə riy yə kai nat da müşa hi də edi lən qa nu na uy ğun luq xa-
ri cin də heç nə yə işa rə et mir. Bəs bu ya naş ma ya əsa sən, 
kai nat dakı bu qa nu na uy ğun lu ğun açıq la ması nə di r? Nə 
üçün kai nat qa nu na uy ğun luq lar la do lu du r? Qa nu na uy ğun-
luq fik ri ni id dia edən lə rə görə bu su alın hər hansı ca vabı 
yox dur. Bu qa nu na uy ğun luq ların ar xasın da də rin açıq la-
ma yox dur, tə bi ət bu şə kil də dir. La kin tə bi ət qa nun larının 
bu böyük qa nu na uy ğun luq larını tə sadüf ə izah et mək in-
tel lek tu al baxım dan çox na ra ha te di ci haldır.

De vid Armst ron qun ifa də si lə, tə bi ət də ki qa nu na uy-
ğun luq ların tə sadüf ol du ğu na ina nan şəxs hər şe yə ina na 
bi lər.12 Tə bi ət qa nun ların da müəy yən qa nu na uy ğun lu ğun 

11   Əl bət tə, te ist lər də tə bi ət qa nun ları ilə bağlı bu na bən zər ya naş manı qə bul edə 
bi lər lər. An caq na tu ra list lə rin ək si nə, te ist lər qa nun ların müəy yən açıq la ması 
ol madığını id dia et mə yə cək lər. Bu ra dakı ana li zi miz də bu fik ri na tu ra list pers-
pek tiv dən araşdı ra cağıq.

12   De vid Armst ronq,“Reply to Van Fra as sen,” Austra li an Jo ur nal of Phi lo-
sophy, 66:2, 1988, s. 229.
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ol ması fik ri ni id dia edən fi lo sof Nor man Svarts da kos mik 
tə sadüf prob le mi ni bi lir və bu prob le mi be lə ifa də edir:

“Çox yə qin ki, kai nat da 1060-dan çox elekt ron 
var və bun ların hamısının ta ma mi lə ey ni elekt-
rik yükünə ma lik ol du ğu nu fərz edə bi lə rik. Ey ni 
cər gə də olan beş av to mo bi lin qırmızı ol masını tə-
sadü fi qə bul et mə yə hazır ol sam da, 1060 cis min ta-
ma mi lə ey ni elekt rik yükünə ma lik ol masını bu na 
bən zər şə kil də tə sadüf ə izah edə bi  lə  rəm  mi  ?

…Bu ra da yalnız də rin dən ud qu nub be lə de yə 
bi lə rik: “… Heç nə bu hə qi qə ti izah et mir. Bu-
nu de mək məc bu riy yə tin də qa lan bir çox in san 
qarşımız dakı dünyanın tə sadü fi li yi ni ta ma mi lə 
fan tas tik he sab edir: əgər bütün bun ları Al lah ya-
radıb, bu saysız-he sabsız his sə cik lə rin ey ni xas sə-
yə ma lik ol masını tə min et mə di sə, o za man nə isə 
bu nu izah et mə li dir. 1060 cis min xüsu siy yət lə ri nin 
ey ni ol masını yalnız tə sadüf ki mi qə bul et mək ol-
maz.”13

Bu nun la ya naşı, na tu ra list öz fik ri ni bir qə dər yum şal-
da raq tə bi ət qa nun larının ümu mi lik arasın da zə ru ri əla qə-
lər ol du ğu nu id dia edir.14 Bu fik rin ən mühüm id di açı ları 

13   Nor man Swarts, The Con cept of Physi cal Law, Camb rid ge Uni ver sity 
Press, Nyu York, 1985, s. 203-204.

14   Əl bət tə, bu ya naş ma da te ist baxış bu cağı ilə müda fiə edi lə bi lər və te iz mə uy-
ğun dur. La kin biz bu ra da bu fik rə də na tu ra lizm pers pek ti vin dən ya na şa cağıq.
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De vid Armst ronq,15 Fred Dresk16 və Maykl Tu ley17 he sab 
edi lir. Hə min fik rə əsa sən, “bütün də mir lər ötürücüdür” qa-
nu na uy ğun lu ğu nun sə bə bi də mir ümu mi li yi ilə ötürücülük 
ümu mi li yi arasın da zə ru ri əla qə nin ol masıdır. Də mir me tal 
xüsu siy yə ti nə ma lik ol du ğu na, me tal ümu mi li yi də zə ru ri 
ola raq ötürücülük ümu mi li yi ilə əla qə li ol du ğu na görə, də-
mir zə ru ri ola raq ötürücüdür. Bəs nə üçün bu ümu mi lər 
bir-bi ri lə ri lə əla qə li di r? Bil di yi miz ki mi, Nyu to nun hə rə-
kət qa nu nu (F=ma) və ide al qaz qa nu nu (PV=nRT) ki mi 
bir çox fi zi ki qa nun sa də ri ya zi ifa də lər lə qeyd olu nur. Na-
tu ra lis tin ikin ci fik ri nə əsa sən, bu ri ya zi əla qə lər bun ların 
qarşılığı olan ümu mi lər arasın dakı zə ru ri əla qə lə rin ifa-
də si dir. Mə sə lən, Nyu to nun ikin ci qa nu nu qüvvə, tə cil və 
kütlə arasın dakı əla qə ni göstə rir. La kin, bu əla qə lər fərq li 
şə kil lər də ola bi lə cək kən, nə üçün sa də ri ya zi ifa də lər lə 
qeyd edi lə cək for ma dadır la r? Na tu ra list pa ra diq ma çər çi-
və sin də bu su al ların hər hansı ca vabı yox dur və bəhs edi-
lən pa ra diq ma da xi lin də bu, ta ma mi lə kos mik tə sadüfdür.

Ümu mi lə rin ta ma mi lə tə sadüf nə ti cə sin də sa də ri ya zi 
ifa də lər lə bağlı ol du ğu nu id dia et mək heç də qa nee di ci 
iza hat de yil.

Nə ti cə də na tu ra liz min varlıq an layışı da xi lin də tə bi ət 
qa nun ları na hər iki ya naş ma da da kai natın ra sio nal, an laşı-

15   De vid Armst ronq, What Is a Law of Na  tu  re  ?, Camb rid ge Uni ver sity Press, 
Kemb ric, 1983.

16   Fred Dretsk, “Laws of Na tu re”, Phi lo sophy of Sci en ce, 44, 1977, s. 248-268.
17   Maykl Too ley, “The Na tu re of Laws”, Ca na di an Jo ur nal of Phi lo sophy, 7, 

1977, s. 667-698.
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lan qu ru lu şu, yə ni, ra sio nal şə kil də an laşıl ma ya im kan ve-
rən qa nu na uy ğun luq la ra ma lik ol ması kos mik tə sadüfdür. 
Na tu ra list pa ra diq ma da kai natın be lə bir qu ru lu şa ma lik 
ol masını gözlə mək üçün heç bir sə bəb ol madığı hal da, 
kai natı ra sio nal varlıq olan Al lahın ya ratdığı varlıq he sab 
edən te ist lər üçün bu və ziy yət də tə əccüblü heç nə yox dur.

Bun dan baş qa, bu dünyanın im ta han dünyası ol du ğu 
ilə bağlı Qu ranın irə li sürdüyü hə yat düşüncə si də kai nat-
da ra sio nal qu ru lu şun ol masını zə ru ri edir. Qu ran in sanın 
özünü ira də si lə yaxşı və pis arasın da se çim edə cə yi mühit-
də görmə si lə bağlı və ziy yə ti bu dünyanın im ta han dünyası 
ol ması ilə izah edir. Qu ranın ən mühüm id dia ların dan bi ri 
in sanın öz ira də si lə et di yi hə rə kət lə rə görə ca vab deh ol-
masıdır. Aşağı dakı Qu ran ayə si bu və ziy yət dən bəhs edi-
lən ayə lə rə nümu nə dir:

“O (Al lah) hansınızın da ha gözəl əməl lər edə cə yi ni 
im ta ha na çək mək üçün ölümü və hə yatı ya radıb. O, 
Üstündür, Bağış la yandır”.18

Bu dünyanın im ta han mə kanı ol du ğu iza hatı ilə bir 
çox ek zis ten si al (va rol ma) su al öz ca vabını tapdığı ki mi, 
“əməl lə rə görə ca vab deh ol maq” şək lin də ina nan ların hə-
rə kət lə ri nə is ti qa mət ve rə cək lə ri çox mühüm baxış bu cağı 
da aşı lanır. Əx laq və va rol ma fəl sə fə si ki mi sa hə lər lə bağlı 
çox mühüm olan bu mövzu kai natın ra sio nal qu ru lu şa ma-
lik ol ması ki mi baş da fi zi ka ol maq la, bütün tə bi ət elm lə ri-

18   “Mülk” su rə si, 67/2.
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lə ne cə əla qə li ol du ğu bir çox in san üçün ilk baxış da çə tin 
aydın olan mövzu ki mi görünür. La kin tə bi ət qa nun larının 
mövcud ol ması şər ti lə kai nat ra sio nal qu ru lu şa ma lik ola 
bi lər, nə ti cə də hə rə kət lə ri mi zin nə ti cə lə ri ni ba şa düşə bi-
lə rik. La kin hə rə kət lə ri mi zin nə ti cə lə ri ni ba şa düşürüksə, 
o za man hə min hə rə kət lə rə görə ca vab deh olu ruq. Be lə bir 
nümu nə tə səvvür edin: yüksək uçu ru mun kə narın da da-
ya nan günahsız bir şəx si kim sə ar xa dan itə lə sə, itə lə yən 
şəx sin bu hə rə kə ti nin səhv ol du ğu na asan şə kil də qə rar ve-
ri rik. Bir in san ola raq bu dav ranışı qınadığımız ki mi, ha-
kim ol saq, bu dav ranışı edən şəx sin cə za landırıl ması üçün 
də asanlıq la hökm ve rə rik. La kin bir anlıq tə bi ət qa nun-
larının mövcud ol madığı dünyanı xə yalımı za gə ti rək. Be lə 
dünya da irə li itə lə nən in san bə zən ge ri ge dir, ya xud aşağı 
düşmək əvə zi nə bə zən yu xarı uçur. Elə olur ki, uçu rum dan 
aşağı düşən in san ye rə dəy dik də or qan ları da ha ra hat olur, 
ya xud yıxılmaq dan böyük həzz alıb zə rər çək mir… Be lə 
bir mühit də itə lə yən şəx sin itə lə di yi in sa na nə ola cağını 
tə səvvürü nə gə tir mə si mümkün ol madığı na görə bu hə rə-
kə ti nə görə ca vab deh ola cağını da düşünmək ol maz.

Bun dan baş qa, bil dir mə li yik ki, tə bi ət qa nun larının va-
cib ol ması hə min qa nun ların ta ma mi lə zə ru ri qa nun lar ol-
ması mə nası na gəl mir. Tə bi ət qa nun ları eh ti mal la ra əsas-
la nan xüsu siy yət lə rə də ma lik ola bi lər. La kin bu eh ti ma la 
əsas la nan xüsu siy yət hə rə kət lə rin nə ti cə lə ri nin ta ma mi lə 
güman edil mə yə cə yi xao tik xüsu siy yət ya rat ma malıdır. 
Baş qa sözlə, in sanın bir qə dər eh ti yatlı ol ması, mövcud 
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eh ti mal ları ba şa düşmə si və ha di sə lər lə sə bəb lər arasın da 
müəy yən əla qə ya rat ması ki fa yət dir. Be lə eh ti mal lar la do-
lu kai nat hə lə də ra sio nal və an laşı landır.

Bir sözlə, düşüncə si ni Qu ranın for ma laşdırdığı te-
ist üçün kai natın ra sio nal, an laşı lan qu ru lu şu nun ol ması 
gözlə ni lən və ziy yət dir. Çünki hər şey dən əv vəl, kai natı 
ya ra dan Al lah ra sio nal varlıqdır. İkin ci si, Qu ranın pa ra-
diq masının mühüm ami li olan im ta han dünyasın da ol-
mağımız yalnız be lə bir kai nat da mümkündür. Bu sə bəb-
dən, Qu ra na ina nan te is tin el mə ma raq göstə rər kən bu 
fər ziy yə ni qə bul et mə si Qu ran mət ni nin düşüncə lə ri for-
ma laşdır masının ra sio nal nə ti cə si dir. Elm lə məş ğul olan 
na tu ra lis tin bu fər ziy yə ni irə li sürmə si mümkün ol sa da 
(baş qa cür elm lə məş ğul ol mağın mümkün ol ma ması ki-
mi sə bəb lər lə), bu fər ziy yə yə na tu ra list düşüncə da xi lin də 
im kan ve rən heç bir ra sio nal əsas yox dur.
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2. INSAN ZEHNI KAI NAT LA BAĞ LI DOĞ RU  
MƏ LU MAT LAR ƏL DƏ EDƏ BILƏR

Kai natın in san ra sio nallığı tə rə fin dən aydın ol ması 
üçün üç şərt lazımdır. Hər şey dən əv vəl kai natın qu-

ru lu şu ra sio nal ol malı, ikin ci si, lazı mi zeh ni xüsu siy yət lər 
ol malı, üçüncüsü, kai nat və ze hin arasın dakı uy ğun luq tə-
min edil mə li dir. Bun dan əv vəl ki başlıq da kai natın ra sio-
nal qu ru lu şu nun ol masının zə ru ri li yin dən bəhs olun du. 
Bu başlıq altın da isə zeh nin lazı mi sə viy yə də ol masının 
va cib li yi və kai nat la ze hin arasın da uy ğun lu ğun zə ru ri li-
yi bir gə qeyd edi lə cək. Ze hin nə qə dər yüksək sə viy yə də 
ol sa da, kai nat da ra sio nal qu ru luş ol ma sa, o, kai natı dərk 
edə bil məz. Di gər tə rəf dən, kai natın qu ru lu şu ra sio nallı ğa 
uy ğun ol sa da, ze hin lazı mi sə viy yə də ol madıq da, kai natın 
an laşıl ması ye nə də mümkün ol mur. Bun dan baş qa, kai-
natın ra sio nallı ğa uy ğun lu ğu zeh nin dər ket mə gücünə uy-
ğun ol malıdır. Çünki kai nat ra sio nal qu ru lu şa ma lik olub, 
onu ba şa düşmə yə çalı şan zeh nin gücü dərk edə bil mə yə-
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cək sə viy yə də qarışıq ol sa, ye nə də kai natın aydın ol ması 
mümkün de yil. Əgər kai natın ra sio nal qu ru lu şa ma lik ol-
ması və ya çox az ze hin gücü ki fa yət et səy di, tu tu qu şu, 
del fin və bay quş ki mi çox ba carıqlı hey van lar da el mi fəa-
liy yət lə məş ğul olardı lar.

Zeh ni mi zə güvə nə rək el mi fəa liy yə tə baş layırıq. Zeh-
ni mi zin doğ ru bi lik lə ri əl də et mə im kanının ol ması ilə 
bağlı fər ziy yə də el mi fəa liy yət də olar kən bi lə rək və ya 
bil mə yə rək dən zeh ni miz də mövcud dur. Doğ ru ya na il ol-
mağımızın mümkün ol du ğu nu düşünmə dən ne cə doğ ru nu 
tə qib edə bi lə ri k? Elm isə varlıq la bağlı hə qi qət lə ri ba şa 
düşmə fəa liy yə ti de yil sə, bəs nə di r? El mi fəa liy yət be lə 
bir fər ziy yə tə ləb et di yi hal da, şübhə siz ki, bu fər ziy yə yə 
bir çox şəxs ra sio nal əsas ol ma dan da ina na bi lər. La kin 
fəl sə fi baxım dan bu nun hansı dünyagörüşü və di ni-fəl sə-
fi inanc çər çi və sin də gözlə ni lən ol du ğu da ca vabını ve rə-
cə yi miz su aldır. Bu ra dakı id di amız Qu ranın təq dim et di yi 
te izm da xi lin də bu fər ziy yə nin gözlə ni lən ol masıdır. Te-
ist in san üçün Al lah həm kai natın, həm də zeh nin ya ra-
danı ol du ğu üçün kai natı ra sio nallı ğa uy ğun, zeh ni ra sio-
nallı ğa ma lik, hər iki si ni isə bir-bi ri nə uy ğun ya ratdığını 
düşünmək çox tə bii dir. Bu sə bəb dən, hər hansı te is tin 
“ze hin kai nat haqqın da hə qi qət lə ri öyrə nə bi lər” şək lin də 
el mi baxım dan mühüm olan fər ziy yə yə ma lik ol masın da 
heç bir prob lem yox dur. XVII əs rin el mi in qi labının ən 
mühüm si ma ların dan bi ri olan Qa li ley in san zeh ni nin kai-
natı an la ma miq yasını in san zeh ni ni Al lahın ya ratdığının 
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bir də li li he sab edib.19

Xris ti an te ist Kep ler te ist an to lo gi yanın zeh nin kai nat 
haqqın da olan hə qi qət lə ri bi lə cə yi nə eti bar et mə yə im kan 
ver di yi ni bu sözlə riy lə vur ğu layır:

“Kai nat dakı hər şe yi bəl li bir xüsu siy yə tə əsa sən 
ya ra dan Al lah, ey ni za man da, in sanın zeh ni nə bu 
qu ru lu şu dərk edə cək xüsu siy yət lə ri də ve rib”. 20

Ri ya ziy yatçı fi lo sof Mark Stay ner isə aşağı dakı 
sözlə rin də ze hin lə kai nat arasın dakı uy ğun lu ğun na-
tu ra lizm baxımın dan prob lem ya ratdığını bil di rib:

“Əsl uy ğun luq… İnsan bey ni ilə bütün fi zi ki 
dünya arasın dakı uy ğun luq dur. Baş qa sözlə, dünya 
“is ti fa də çi nin dos tu” ki mi görünür. Bu, na tu ra liz mə 
mey dan oxu maqdır.21

Hər te ist ənə nə də ağı la əhə miy yət ve ril mə di yi ni və kai-
natı ba şa düşmə yə təş vi qin ol madığını müəy yən et mək də 
mühümdür. Hət ta bir çox te ist ənə nə də (İslamın da xi lin də 
bə zi cə rə yan lar da bu xüsu siy yət lə rə ma lik dir) ağı la əhə-
miy yət ver mək imanın zə if ol ması ki mi qə bul edil miş, 
ağlın pis lən mə si əsas tə lim ki mi mə nim sə nil miş dir. Qu ran 
te ist varlıq an layışını irə li sürə rək bəhs edi lən fər ziy yə-

19   Qa li leo Qa li ley, Dia lo gue Con cer ning The Two Chi ef World Systems, tərc: 
Still man Dreyk, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1967, s. 104.

20   Ce rald Hol ton, The ma tic Ori gins of Sci en ti fic Tho ught: Kep ler to Einste-
in, Har vard Uni ver sity Press, Camb rid ge MA, 1988, s. 84. “1597, Ma est li nə 
mək tub”da qeyd edi lib.

21   Mark Stey ner, The App li ca bi lity of Mat he ma tics as a Phi lo sop hi cal Prob-
lem, Har vard Uni ver sity Press, Camb rid ge MA, 1998, s. 176.
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yə mən ti qi zə min ya ratdığı ki mi, bir çox ayə si lə kai nat-
dakı fe no men lər haqqın da düşünmə yə də vət edə rək lazı mi 
mühi ti ya radır.

Bu nun la bağlı Qu ran ayə lə ri nin, bu mə qa lə nin ikin ci 
bölmə sin də görə cə yi miz ki mi, müsəl man ların el mi fəa-
liy yə ti üçün zə ru ri mo ti va si ya ya ma lik ol ma larıy la əla qə si 
vardır. La kin onun xa ri cin də, bu ayə lər in san zeh ni nin kai-
nat la bağlı hə qi qət lə ri dərk et mə si fər ziy yə si nə də im kan 
ve rir. Əgər zeh ni miz lə kai na ta yönə lib hə qi qət lə ri öyrə-
nə bil mə yə cə yik sə, o za man kai nat dakı fe no men lə ri ba şa 
düşmə yə is ti qa mət lən di ril mə yi miz mə nasız ol mazdım ı? 
Bir sözlə, Qu ran elm lə məş ğul olar kən zeh nin hə qi qə-
ti dər ket mə tu tu mu nun ol ması ilə bağlı fər ziy yə yə im kan 
ve rir. Aşağı dakı ayə bu nun la bağlı olan bir çox Qu ran ayə-
si nə nümu nə dir:

“Əl bət tə, göylə rin və ye rin ya radıl masın da, ge cə ilə 
gündüzün bir-bi ri nin ardın ca gəl mə sin də, in san la ra 
fay dalı olan şey lər lə yüklə nə rək də niz də üzən gə mi lər-
də, Al lahın sə ma dan yağdırıb ölü hal da olan yer üzünü 
can landırdığı su da, ora da hər növ canlını yay masın da, 
külək lə ri və yer lə göy arasın da əm rə ta be olan bu lud-
ları yönlən dir mə sin də ağıl la hə rə kət edən zümrə üçün 
də lil lər vardır”.22

22   “Bə qə rə” su rə si, 2/164.
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Te iz min düşüncə ta ri xin də ki ən mühüm al ter na ti vi 
mad di tə bi ət xa ri cin də baş qa heç bir varlıq qə bul et mə yən 
na tu ra lizm dir və dövrümüzün nüfuz lu ye ni ate ist lə ri (ne-
wat he ists) də na tu ra list dir lər. Bu mə qam da bu su alı ver-
mək çox va cib dir:

na tu ra list düşüncə si nin hə qi qə ti dərk edə cə yi ni 
düşünmək də ra sio nal xüsu siy yə tə ma  lik  dir  mi  ? Bu ra dakı 
su alı uzun il lər əv vəl ver miş mühüm elm adam ları olub 
(həm te ist, həm ate ist). Çarlz Dar vin hə min alim lər dən 
bi ri dir. Dar vin da ha ib ti dai hey van lar dan tə kamül edən 
in sanın zeh ni nə güvə nib-güvən mə mək lə bağlı “qor xunc 
şübhə”ni (hor rib le do ubt) özündə çox müşa hi də et di yi ni 
ifa də edib.23

Məş hur na tu ra list və tə kamülçü bio loq J.B.S. Hol-
deyn aşağı dakı sözlə ri lə na tu ra list pa ra diq ma da xi lin də 
düşüncə yə güvən mə yin çox çə tin ol du ğu nu eti raf edir:

“Əgər bütün zeh ni pro ses lə rim ta ma mi lə bey-
nim də ki atom ların hə rə kət lə ri tə rə fin dən müəy yən 
edi lir sə, inanc larımın doğ ru ol du ğu nu eh ti mal et-
mə yim üçün heç bir sə bəb yox dur. Bu sə bəb dən, 
bey ni min atom lar dan iba rət ol du ğu nu eh ti mal et-
mək üçün də heç bir sə bə bim yox dur”.24

23   Fran cis Dar vin, The Li fe and Let ders of Char les Dar win Inc lu ding an 
Auto bi og rap hi cal Chap ter, Con Mur ray, Lon don, 1887, cild 1, s. 315-316.

24   J.B.S. Hal da ne, Pos sib le Worlds, Tran sac ti on Pub lis hers, New Bruns wick, 
2001, s. 209.
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Al vin Plan tin qanın “na tu ra liz mə qarşı tə kamül də li li” 
(evo lu tio nary ar gu ment aga inst na tu ra lism) ya naş ması da 
ma te ria list-ate ist pa ra diq ma da xi lin də zeh nin hə qi qə ti dər-
ket mə qa bi liy yə ti nə eti bar edil mə yə cə yi ni göstə rir.25

Plan tin qa Ri çard Dau kins ki mi məş hur ate ist lə rin 
güman et dik lə ri nin ək si nə, tə kamül fik ri lə na tu ra liz min 
uy ğun laş madığını göstər mə yə çalışmışdır.

La kin te izm lə tə kamül nə zə riy yə si nin uy ğun lu ğun da 
hər hansı zid diy yət yox dur. Plan tin qa na tu ra list-ate ist tə-
kamül an layışı na əsa sən, “güvə ni lən zeh ni qa bi liy yət lər”ə 
ma lik ol mağımızın mümkün ol madığını bil di rir. Çünki bu 
an layı şa görə, tə kamülün me xa nizm lə ri nin yalnız uy ğun 
olanı, ya şa ya bi lə ni və törə yə bi lə ni seç mə si gözlə ni lir. 
La kin doğ ru bil gi ni əl də edən güvə ni lən zeh ni qa bi liy yət-
lə ri seç mə si üçün heç bir sə bəb yox dur. Di gər tə rəf dən, 
te ist in san Al lahın in san ları Onu tanı ya caq və ya rat masını 
də yər lən di rə cək şə kil də ya ratdığını tə kamül va si tə si lə və 
ya tə kamülsüz düşündüyü üçün fi kiryürüt mə pro ses lə ri-
miz lə doğ ru bi lik lə ri öyrən mə yi mi zi mümkün edə cək pa-
ra diq ma ya ma lik dir. Ma te ria list-ate ist tə kamül an layışını 
id dia edən lər isə fi kiryürüt mə pro ses lə ri mi zə güvə ni lə cə-
yi ni id dia edə cək əsas tap ma ya caq ları na görə tə kamülün 
doğ ru lu ğu da xil ol maq la, hər hansı doğ ru lu ğu id dia edə 
bil məz lər. Plan tin qa bu ya naş masıy la na tu ra list ya naş ma 

25   Al vin Plan tin ga, “Na tu ra liz mə qarşı tə kamül  də li li”, Ca ner Tas la man və Enis 
Do ko (red.), Al lah, fəl sə fə və elm, İstan bul nəş riy yatı, İstan bul, 2014, s. 175-
227.
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ilə bir lik də tə kamül nə zə riy yə si nin müda fiə edil mə si nin, 
bir çox şəx sin gözlə mə di yi şə kil də, “özünü çürüdən” (self 
de fea ting) ya naş ma ol du ğu nu göstər mə yə çalışıb.

Plan tin qanın bu ya naş ması na ən çox eti raz doğ ru qə-
naə tin ya şa mağı və gen lə ri ötürmə yi da ha mütləq edə cə yi, 
bu sə bəb dən tə bii se lek si yanın doğ ru qə naə ti seç mə si şək-
lin də edil miş dir. La kin ha di sə yə ma te ria lizm baxımın dan 
ya naş saq, dav ranış larımı za sə bəb olan bey ni miz də ki ney-
ro nal qu ru luş lardır. Bu ney ro nal qu ru luş lar dav ranış la ra 
bio kim yə vi struk tur ları eti ba ri lə sə bəb olur lar. Ze hin də ki 
düşüncə nin məz mu nu (bu məz mu nun doğ ru, yox sa səhv 
ol du ğu) bu ra da əhə miy yət siz dir. Ta ma mi lə fərq li zeh ni 
məz mu nun ey ni bio kim yə vi struk tu run qarşılığı ol du ğu-
nu fərz edək. Bu za man o da ey ni dav ranı şa sə bəb ola-
caqdır. Çünki dav ranı şa sə bəb olan bio kim yə vi struk tur, 
ma lik ol du ğu məz mun doğ ru və ya səhv mə lu mat dan asılı 
ol ma ya raq tə sir et mək də dir.26 As lan dan qa çan ma ralı tə-
səvvür edək. Bu ma ralı hə yat da sax la yan as lan dan qaç-
masıdır. Əgər o, as lan dan qaç ma sa, as lanın onu ye yə cə yi-
ni doğ ru bi lib-bil mə mə si əhə miy yət siz dir. Mə sə lən, ma ral 
as lanın qo xu su nu aldıq da, bur nu nun bu qo xu dan na ra hat 
ol ma ması üçün qaç masının zə ru ri ol du ğu nu düşünüb qo xu 
mən bə yin dən uzaq laşır sa və ya bur nu na zə rər gə lə cə yi ni 
güman edib qo xu mən bə yin dən uzaq laşır sa, ya xud bu nu 
qaçış yarışı ki mi qə bul edib qaçır sa, bun lar və bu na bən zər 
bir çox sse na ri ey ni dav ranı şa sə bəb ol du ğu na görə ma-

26   a.ç.ə., s. 199-205.
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ralın ya şa ması na və gen lə ri ni son rakı nə sil lə rə ötürmə si-
nə im kan ve rir. Nə ti cə də bir doğ ru düşüncə yə qarşı səhv 
düşüncə lər yığını çox ge niş dir. Canlının hə yatını da vam 
et dir mə si nə və gen lə ri ni ötürmə si nə im kan ve rən hər hansı 
bi ri isə ey ni funk si yanı ye ri nə ye tir mək üçün ki fa yət dir. 
Na tu ra list tə kamülün izahın da doğ ru mə lu matın se çi mi ni 
zə ru ri edə cək və ya in san zeh ni üçün fərq li pers pek tiv aça-
caq heç bir amil yox dur.

Na tu ra list-ate ist pa ra diq ma ya görə, tə bii se lek si ya pro-
se si hər canlı üçün doğ ru mə lu matı de yil, ya şa dan bio kim-
yə vi struk tu ru se çə cək şə kil də iş lə yir.

Müha ki mə fəa liy yə ti nin tə sadü fi tə bii se lek si ya pro se-
si lə ya randığını id dia edən na tu ra list adi müha ki mə fəa liy-
yə ti nin eti barlı ol masını da id dia edə bil mə yə cək və ziy yə-
tə düşür. Fə qət, o za man yüksək sə viy yə də fəl sə fi və el mi 
müha ki məy lə bağlı na tu ra liz min və tə kamül nə zə riy yə si-
nin doğ ru lu ğu nu da id dia edə bil mir. Ta rix bo yu na tu ra list 
fik rin al ter na ti vi olan te iz mə əsa sən, kai nat hə lə mövcud 
ol maz dan əv vəl ağıl, ira də, qüdrət və şüu ra ma lik bir Al lah 
vardı. Kai nat və canlı ların tə kamül, ya xud baş qa yol la ya-
radıl ma ların dan asılı ol ma ya raq ya radıl ma pro se si bu əzə-
li ya ra danın ağıl və ira də ki mi xüsu siy yət lə ri çər çi və sin də 
hə ya ta ke çib. Bu ya radıl ma pro se sin də in sa na ya ra dan da 
ola na nis bə tən çox zə if ol sa da, ağlın ve ril mə si nin sə bəb-
lə rin dən bi ri doğ ru olanı öyrən mək ol du ğu üçün bu pa ra-
diq ma ağlın doğ ru nu öyrən mə gücünün ol du ğu nu de mə yə 
im kan ve rir.
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Düşünün, kal kul ya tor he sab la ma apar maq üçün hazır-
landığı na görə ona da ha çox eti bar edi lir, yox sa, tə sadü fi 
pro ses lər lə ya ra nan ci ha za he sab la ma apar maq da da ha çox 
eti bar edi li r? Ey ni şə kil də, Qu ranın irə li sürdüyü te izm də 
(və di gər ox şar te ist fi kir lər də) ağıl zə ru ri doğ ru bi lik lə ri 
əl də edə cək ölçüdə ya radıldığı na görə ağlın doğ ru nu əl-
də et mə gücü ol du ğu nu gözlə mə yin və el mi fəa liy yə ti bu 
fər ziy yə ilə hə ya ta ke çir mə yin ra sio nal əsası vardır. La kin 
na tu ra list pa ra diq ma ya görə, zeh nin qa bi liy yət lə ri dünya-
da ya şa ya bil mək üçün mövcud dur: zeh nin mövcu dol ma 
sə bə bi doğ ru bi lik lə ri öyrən mək de yil, ya şa mağı tə min 
et mə və gen lə ri ötürmək dir. Bu pa ra diq ma lar müqa yi sə 
edil di yi za man Qu ranın və ox şar te ist ya naş ma ya ma lik 
olan ların pa ra diq masının “in san zeh ni kai nat haqqın da hə-
qi qə ti öyrə nə bi lər” şək lin də el mi fəa liy yət pro se sin də ze-
hin də mövcud olan fər ziy yə yə da ha yaxşı im kan ver di yi ni 
görürük.
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El mi fəa liy yət lə məş ğul olar kən kai nat dakı fe no men-
lə ri ba şa düşmək dən baş qa, həm də kai nat dakı xüsu-

siy yət lə ri kəşf edi rik. Su isi dil di yi za man qay nadığı ki mi 
fakt ları ba şa düşmə yi mi zə im kan ve rən zeh ni mi zin gücü 
ol ma sa, dünya da hə yat da, elm də mümkün ol mazdı (ilk 
başlıq da vur ğu ladığımız zeh nin kai natı bu şə kil də dər ket-
mə gücü idi). El mi səy lər və bu dər ket mə fəa liy yə ti lə ki-
fa yət lən mə yə rək su yun xüsu siy yət lə ri ni, isin mə nin nə ol-
du ğu nu, su mo le kul larının hə rə kə ti nin təf si lat larını və bu 
mo le kul ların ne cə ya randığını kəşf et mə yə çalışır, yə ni, 
ba şa düşdüklə ri miz dən kə na ra çıxıb fakt ların ar xasın dakı 
da ha də rin sə bəb lə ri kəşf edi rik. Ürə yi mi zin döyünmə si nə 
sözümüz keç məz, am ma ul duz ların xüsu siy yət lə ri ni kəşf 
edə bi li rik. Kai natın nə həng li yi da xi lin də Günəş sis te mi-
miz, Günəş sis te min də olan dünyamız, dünyamız da bir 
nöqtə yə bən zə yi rik. Bu qə dər aciz lik için də zeh ni mi zin 
kai nat dakı fe no men lə ri kəş fet mə gücü böyükdür: kai natın 
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13,8 mil yard il lik tə kamülünü, kai natın baş lanğıcın da 
mad də yə kütlə ve rən Hiqqs zər rə ci yi ni (Higgs), mil yon il-
lər bun dan əv vəl di no zavr ların ya şadığını, ana bət nin də ki 
in ki şafımızın mik ro de tal larını el mi fəa liy yət lər va si tə si lə 
kəşf et dik.

El mi səy lə rin hə də fi kai nat dakı fe no men lə rin ar xasın-
dakı sə bəb lə ri və bu fe no men lə rin hansı pro ses lər dən ke-
çə rək mövcud və ziy yə tə gəl dik lə ri ni kəşf et mək dir. Aydın 
ol du ğu ki mi, el mi fəa liy yə tə baş la yar kən kai natın xüsu-
siy yət lə ri nin kəşf edil mə si nin mümkün ol du ğu ilə bağlı 
fər ziy yə də zeh ni mi zin bir his sə sin də mövcud dur. Şübhə-
siz ki, kai natın kəş fe di lən ol ması in sanın hər is tə di yi su-
alın ca vabını is tə di yi vaxt da ta pa cağı mə nası na gəl mir. 
La kin be lə bir fər ziy yə nin el mi səy lə rə ne cə şə ra it ya-
ratdığı aydındır. Bir yer də su tap maq üçün qu yu qa zan 
in san ora da su yun ola bi lə cə yi nin mümkünlüyü ilə bağlı 
fər ziy yə yə ma lik dir. Əks təq dir də, su tap maq üçün lazı mi 
səy lə ri göstər məz, hət ta qu yu nu qaz ma ğa baş la maz. Su yu 
tap mağın mümkün ol du ğu nu bil mə yin mut ləq şə kil də su-
yun tapıl ması na tə mi nat ver mə di yi bi lin sə də, su yun tapıl-
ma eh ti malı qu yu nun qazıl ması na im kan ve rir. Kai natın 
kəş fe di lən xüsu siy yə tə ma lik ol ması el mi fəa liy yə tin re-
al laş ması üçün ki fa yət dir. Bun dan baş qa, ca vabı ax tarı lan 
su al la bağlı xüsu siy yə tin mütləq ola raq kəşf edil mə si, hət-
ta kəş fe di lən ol ması da zə ru ri de yil dir.

Bir çox elm adamı, əv vəl ki başlıq lar da to xu nul du ğu 
ki mi, kai natın kəş fe di lən ol ması faktının özü haqqın da 
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düşünmə dən kai natı kəşf et mə yə baş layır. Bu və ziy yət də 
olan elm adam ları səs tel lə ri haqqın da düşünmə dən mahnı 
oxu yan müğən ni lə rə və ya ayaq ları haqqın da düşünmə dən 
qa çan at let lə rə bən zə yir lər. Be lə lə ri çox vaxt mahnı la ra və 
yarışın şərt lə ri nə o qə dər alu də olur lar ki, mahnı oxu ma ğa 
və qaç ma ğa nə yin im kan ver di yi ni düşünmək heç ağıl ları-
na da gəl mir. Na dir hal lar da səs tel lə ri xəs tə lən dik də və 
ya ayaq ları zə də lən dik də bun lar haqqın da düşünsə lər də, 
bu, da ha çox xəs tə li yi ke çir mə yə çalış maq məq sə di lə ob-
yek tiv ləş dir mək dir. Səs tel lə ri nin sə si ne cə ya ratdığını və 
ya ayaq fi zio lo gi yasının in cə lik lə ri ni bil mək bu ob yek tiv-
ləş dir mə nin hə də fi de yil dir. Bu na bən zər şə kil də, bir çox 
elm adamı kai natı kəş fet mə səy lə ri göstər dik də, ul duz ların 
ne cə işıq saçdıq larını və ya ürə yin ne cə döyündüyünü kəşf 
et mə yi qarşı ları na məq səd qoy sa lar da, kai natın kəşf edil-
mə si nin ne cə mümkün ol ması, ey ni za man da kai natın kəşf 
edil mə si nin mümkünlüyü ilə bağlı fər ziy yə nin ra sio nal 
əsası haqqın da düşünmürlər.

El mi səy lə rin nə ti cə lə ri kai nat da nə lə ri kəşf et di yi mi zi 
göstər sə də, kai natın ne cə bu şə kil də kəş fe di lə cək qu ru-
luş da ol du ğu nu izah edə bil məz. Bu ra da bu su al ları ver-
mə li yik: ya şadığımız bu kai nat da çox aciz varlıq ol saq da, 
dünyanın mil yard il lik pro ses lə ri ni və mil yard lar la işıq ili 
mə sa fə də yer lə şən ul duz ların qu ru luş larını ne cə öyrə ni rik 
və hansı düşüncə sis tem(lər)i kai natın kəş fe di lən qu ru lu şa 
ma lik ol du ğu nu dəs tək lə mə li di r? Yalnız bütün kai natı izah 
edən on to lo ji fi kir lər bu su al ların ca vabı ola bi lər. Kəş fe-
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di lə bi lir li lik lə bağlı bu müdhiş fe no me ni iza het mə xüsu-
sun da qarşımı za iki rə qib fi kir çıxır: te izm və na tu ra lizm.

Te iz mə əsa sən, həm kai natı, həm də kai nat da in sanı ya-
ra dan tək olan Al lahdır. Kai nat Al lahın qüdrət və sə nə ti nin 
tə zahür et di yi sa hə ol du ğu na görə bu ra dakı fe no men lə ri 
kəşf et mək Al lahın qüdrət və sə nə ti ni də kəşf et mə yə va si-
tə çi olur. İnsan ların böyük aciz lik için də kai nat la bağlı çox 
mühüm cə hət lə ri kəşf et mə lə ri gözlə nil məz hal de yil dir. 
Çünki bu, kai nat da şüur lu şə kil də ya radı lan kəş fe dil mə 
xüsu siy yə ti sa yə sin də mümkün olur.

Di gər tə rəf dən, na tu ra list fi kir baxımın dan kai natın kəş-
fe di lən ol ması xüsu siy yə ti ni mümkün edə cək heç bir ünsür 
mövcud de yil dir: kai nat əzəl dən mövcud olan, pas siv, 
şüur suz və məq səd siz mad də dən iba rət dir. Be lə bir varlıq 
an layışın da isə kai natın kəş fe di lən ol masını mümkün edə-
cək heç bir ünsür yox dur. Bu nu mümkün edə cək heç bir 
ünsür ol madığı hal da, kai natın kəş fe di lən xüsu siy yət də 
ol ması na tu ra list pa ra diq ma da xi lin də xoş tə sadüf ki mi 
görünür. Bu qə dər böyük aciz lik için də mil yard il lər əv vəl 
və mil yard ki lo metr lər lə mə sa fə də yer lə şən pro ses lə ri kəşf 
et mə yi mi zi xoş tə sadüf ə izah et mək isə heç də qə na ət bəxş 
açıq la ma ki mi görünmür.

Ayrı ca, Hiqqs və neyt ron ul duz larının da xi li qu ru lu şu 
ki mi kai nat la bağlı bir çox kəş fi miz ol ma sa da, in sanın 
hə yatını da vam et di rə cə yi ni asanlıq la ba şa düşürük. Bu 
sə bəb dən, be lə kəşf ə ri edə cək ze hin gücümüzün yalnız 
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növümüzü da vam et dir mə yi miz lə bağlı müəy yən tə bii se-
lek si ya pro se sin də se çil di yi ni də de yə bil mə rik. (Tə bii se-
lek si yanı və canlı ların təkümülünü na tu ra lizm baxımın dan 
izah et mə yən baxış ların bu ra da de yi lən lər, elə cə də bi zim 
ümu mi fəl sə fi və teo lo lo ji ya naş mamız baxımın dan prob-
lem ol madığını da de mə li yik.)

Kai natın kəş fe di lə bil mə xüsu siy yə ti nə te ist, yox sa na-
tu ra list tə əccüb lən mə li di r? Ki min pa ra diq ması da xi lin də 
mövcud və ziy yət da ha az tə əccüb lə ni lə cək hal dadır sa, 
doğ ru lu ğu da ha çox eh ti mal edi lən açıq la ma odur. Bu ra da 
te ist baxımın dan tə əccüb lə nə cək və ziy yət yox dur. Na tu ra-
list baxımın dan isə bu qə dər böyük aciz lik için də in sanın 
uc suz-bu caqsız kai nat la bağlı çox mühüm kəşf ər et mə si 
üçün bu qə dər çox im kan ların ya ran ması tə əccüb do ğu ra-
caq və ziy yət dir. Te ist pa ra diq ma kai natın kəşf edil mə si nin 
bir çox ünsürlə bağlı ol ması ilə və bu ünsürlə rin mövcud 
olub kai natın kəşf edil mə sin də bu qə dər mühüm rol oy na-
ması ilə bağlı hey rə ta miz faktı ba şa düşmə yi mi zə aydın 
açıq la ma təq dim et di yi hal da, na tu ra list pa ra diq ma heç bir 
açıq la ma ver mir.27

Kai nat dakı fe no men lə rə yönlən di rib on ları araşdır ma-

27   Nümu nə ola raq çox uzaq mə sa fə də ki ul duz ların qu ru lu şu nu kəşf et mə yi miz lə 
bağlı fak ta nə zər ye ti rək: Bu nun üçün bir çox baş qa ünsürlə ya naşı, te les kop-
lar dan is ti fa də edil mə li dir. Bu da yalnız çox nə həng olanın çox ki çik sa hə də 
top lan ması na im kan ve rən op ti ka qa nun ları (kat ril yon lar la kvad rat ki lo met ri 
bir ne çə kvad rat san ti metr lik te les ko pun lin zasın da, son ra isə gözümüzdə əks 
et dir mə yi mi zə bu qa nun lar im kan ve rir) kai nat da var sa, həm çi nin, te les ko pun 
lin za larını ya ra da caq xam mal ların mövcud ol du ğu kai nat da ya şayırıq sa, te les-
kop la ul duz ların qu ru lu şu nu ba şa düşmə yi miz də əsas ünsür olan işıq ul duz-
ların qu ru lu şu nu göstə rə cək xüsu siy yət lə ri özündə əks et di rir sə mümkündür.
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ğa sövq edən yüzlər lə ayə si Qu ranın or ta ya qoy du ğu te izm 
baxımın dan kai natın kəşf edil mə si nin gözlə ni lən, hət ta ar-
zuo lu nan xüsus ol du ğu nu göstə rir. Qu ranın yönlən dir di yi 
kai nat kəşf üçün açıq ol ma sa, bu yönlən dir mə fəa liy yə ti 
də mə nasız ol mazdım ı? Bu ayə lə rin in san la ra na zil edil-
di yi dövrdə, kai nat dakı fe no men lə rin araşdırıl ması na və 
kəşf edil mə si nə əhə miy yət ve rən el mi mə də niy yə tin ge niş 
yayıl madığı da xatır ladıl malıdır. Qu ranın kai nat haqqın da 
düşünüb nə ti cə lər çıxart ma ğa sövq edən ayə lə ri nə bu ayə 
nümu nə dir:

“Mə gər üzər lə rin də ki sə manı ne cə ya ratdığımı za 
baxmır la r? Onu bə zə dik, onun heç bir əyər-əs ki yi yox-
dur. Biz ye ri döşə dik, ora da dağ lar yer ləş dir dik və ürə-
ka çan hər növ bit ki lər ye tiş dir dik”.28

Bir sözlə, kai natın kəş fe di lən xüsu siy yət də ol ması ilə 
bağlı el mi fəa liy yət lə məş ğul olar kən zeh ni miz də mövcud 
olan fər ziy yə ni Qu ranın irə li sürdüyü te izm dəs tək lə di yi 
hal da, na tu ra list fəl sə fə də bu fər ziy yə ni dəs tək lə yə cək heç 
bir ünsür yox dur. Bir na tu ra list el min uğur ları na ba xa raq 
kai natın kəş fe dil mə xüsu siy yə ti lə bağlı fər ziy yə səs lən-
dir sə də, pa ra diq ması baxımın dan bu, tə əccüb lə ni lə cək, 
gözlə nil məz və ziy yət ol malıdır. Ar tan bi li yi miz kai natın 
kəş fe dil mə xüsu siy yə ti ni göstə rir, ey ni za man da, bi zə 
aciz li yi mi zi hayqırır. Te izm baxımın dan bu və ziy yət də hər 

28   John Earman, “The Uni ver sa lity of Laws”, Phi lo sophy of Sci en ce, 45, 1978.
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hansı zid diy yət yox dur, çünki Al lahın qey ri-məh dud gücü 
və möhtə şəm ya ratdıq ları qarşısın da aci zik.

La kin ya ra danımız kai natı kəş fe di lən xüsu siy yət də ya-
ratdığı na görə uc suz-bu caqsız kai nat da nöqtə ki mi olan 
varlığımız və aciz li yi mi zə bax ma ya raq kai natı kəşf edi rik.
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4. TƏB IƏT QA NUN LA RI UNI VER SAL DIR

El min ən mühüm fər ziy yə lə rin dən bi ri ya şadığımız 
kai nat dakı pro ses lə ri tə rif edən tə bi ət qa nun larının 

za man və mə kan da uni ver sal ol masıdır. Kai nat dakı pro-
ses lə ri müəy yən edən tə bi ət qa nun larının za man da uni-
ver sal ol ması haqqın da fər ziy yə miz ol ma sa, nə keç miş, 
nə də gə lə cək lə bağlı el mi fi kir lər irə li sürə bi lə rik. Xüsu-
sən keç miş pro ses lər lə ma raq la nan geo lo gi ya və kos mo-
lo gi ya ki mi elm sa hə lə ri nə inam tə bi ət qa nun larının keç-
miş də də ey ni də rə cə də ke çər li ol masın dan asılıdır. Di gər 
tə rəf dən, tə bi ət qa nun larının mə kan da uni ver sal ol ması 
fi ki zi ola raq ça ta bil mə di yi miz uzaq ci sim lə ri araşdı ran 
ast ro fi zi ka ki mi el mi in ti zamın nə də rə cə də eti barlı ol-
du ğu nu müəy yən edir. Əs lin də, elm sa hə lə ri baxımın dan 
bu qə dər mühüm olan tə bi ət qa nun larının uni ver sallığı 
gündə lik hə yatımızı da vam et dir mə yi miz və hə rə kət lə ri-
mi zin nə ti cə lə ri ni bil mə yi miz üçün çox mühüm şərt dir. 
Əgər su yu iç mə yi mi zin hə yatımız üçün mühüm şərt ol-
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ması na im kan ve rən bio lo gi ya qa nu nu də yiş səy di, ya xud 
yüksək yer dən tul landığımız za man aşağı düşmə yi mi zə 
im kan ve rən ca zi bə qüvvə si qa nu nu də yiş səy di, dünya-
da et di yi miz hə rə kət lə rin nə ti cə lə ri ni bil mə yi miz, hət-
ta nor mal hə yat ya şa mağımız da mümkün ol mazdı. El-
mi fəa liy yət lə məş ğul olan in san qa nun lar kəşf et mə yə 
çalı şar kən ta pa cağı qa nun ların uni ver sal ol ması onun 
düşüncə sin də bir fər ziy yə ki mi mövcud dur. Tapı la caq 
qa nun baş qa bir ölkə yə get dik də və ya sa bah də yi şə cək-
sə, o za man nə üçün hə min qa nu nu tap ma ğa çalı şa q? Qa-
nun ların uni ver sallığın dan bəhs olu nar kən dörd müxtə lif 
uni ver sallıq dan danış maq mümkündür:

1.  Qa nun lar xüsu si za man-mə kan mövqe yi nə görə 
də yiş məz.

2.  Qa nun ların za man və mə kan da sər həd siz tə si ri 
var.

3.  Qa nun lar za man və mə kan ko or di nat larını eh ti va 
et mir.

4.  Qa nun lar za man-mə kan tək rar la ma ların da də yiş-
məz dir.29

Qa nun ların uni ver sallığı el mi fəl sə fə də mühüm 
prob lem olan in duk si ya mə sə lə si ilə yaxın dan əla qə li-
dir. İnduk si ya məh dud say da müşa hi də müla hi zə sin dən 
ümu mi prin sip çıxar maq pro se si dir. Nümu nə ola raq, ey ni 
yüklü iki his sə ci yin bir-bi ri ni itə lə di yi ni də fə lər lə müşa-

29   John Earman, “The Uni ver sa lity of Laws”, Phi lo sophy of Sci en ce, 45, 1978.
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hi də et dik dən son ra “Ey ni yüklü his sə cik lər bir-bi ri ni itə-
lə yir” prin si pi ni or ta ya qoy saq, in duk si ya et miş olu ruq.

Bu ümu mi ləş dir mə pro se si nə də rə cə də doğ ru du r? 
Baş qa sözlə, in duk si ya eti barlı bi lik lər aldığımız üsul-
du r? Məş hur fi lo sof De vid Hu mun (Da vid Hu me) fik-
rin cə, bu su alın ca vabı mən fi dir.30 Onun qə naə ti nə görə, 
in duk si yanın hər hansı ra sio nal sə bə bi yox dur. İnduk si-
ya müşkülü in duk si yanın ra sio nal sə bə bi nin şübhə altı na 
alın masıdır. İnduk si ya mə sə lə si qa nun ların uni ver sallığı 
ilə yaxın dan əla qə li dir. De vid Yum bu nun fər qin dəy di 
və ona görə, qa nun ların uni ver sal ol ması fər ziy yə si irə li 
sürülsə, in duk si ya müşkülü ara dan qal xardı. Çünki keç-
miş də ge niş aparı lan və qə ti fi kir ya ra dan müşa hi də lə-
ri əsas götürə rək kai natın sa bit qa nun la ra ma lik ol ması 
fər ziy yə si lə gə lə cək haqqın da da eh ti mal lar irə li sürülə 
bi lər və bu nə ti cə lə rə eti bar edi lə bi lər. La kin De vid Hum 
bu fər ziy yə nin özünün də in duk si ya ya əsas landığı üçün 
müşkülü həll et mə di yi ni id dia edib. Onun fik rin cə, qa-
nun ların uni ver sallığı yalnız in duk si ya, in duk si ya isə qa-
nun ların uni ver sallığı ilə əsas landırı la bi lər di.

El mi fəl sə fə də ki mühüm ya naş ma lar dan bi ri yanlış la-
ma (fal si fi ka si ya - fal si fi ca ti on) ki mi tanı nan ya naş madır. 
Karl Pop per tə rə fin dən in duk si ya mə sə lə si nin həl li ki mi 
or ta ya atı lan bu ya naş ma ya əsa sən, id dia yalnız sına ğa 
və müşa hi də yə əsas la nan mə lu mat lar la tək zi be dil mə im-

30   Da vid Hu me, A Trea ti se of Hu man Na tu re, Con No on, Lon don, 1739.
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kanı ver di yi təq dir də el mi olur.31 Mə sə lən, “ey ni yüklü 
his sə cik lər bir-bi ri ni itə lə yir” id di ası el mi dir. Çünki bir 
çox sınaq da ey ni yüklü his sə cik lə rin bir-bi ri ni itə lə mə di yi 
müşa hi də edi lə bi lər.

Do layısı ilə, bu id di anın yanlış ol du ğu hə min sınaq va-
si tə si lə or ta ya qo yu la bi lər (la kin in duk si ya mə sə lə si nə 
görə doğ ru ol ması id di ası irə li sürülə bil məz). Fal si fi ka-
si ya el mi fəl sə fə də keç miş nüfu zu nu itir sə də, elm adam-
ları arasın da ki fa yət qə dər əhə miy yət li dir. Bir çox in san 
yalnız in duk si yanın qa nun ların uni ver sallığı fər ziy yə si nə 
əsas landığını güman et sə də, fal si fi ka si ya da in duk si ya ki-
mi qa nun ların uni ver sallığı ilə yaxın dan əla qə li dir. Çünki 
qa nun ların uni ver sallığı fər ziy yə ola raq qə bul edil mə sə, 
sınaq dan ke çi ri lən id di anın gə lə cək də ey ni sınaq da tək-
zib olun ma ya cağı, tək zib olu nan id di anın isə gə lə cək də 
ey ni sınaq da təs diq edil mə yə cə yi bi li nə bil məz. Mə sə-
lən, “ey ni yüklü his sə cik lər bir-bi ri ni cəlb edir” id di ası na 
nə zər ye ti rək. Bu id di anı hər hansı iki ey ni elekt rik yükü 
ilə yüklən miş his sə cik lə aparı la caq sınaq asanlıq la tək zib 
edə cək. Mə sə lən, iki elekt ro nu götürüb yan-ya na qoy saq, 
bun ların bir-bi ri ni itə lə di yi ni görə cə yik. Pop pe rin fik rin-
cə, bu müşa hi də yu xar dakı id di anı tək zib et mə yə ki fa yət 
edir. Bəs sa bah bir anlıq bu elekt ron ların bir-bi ri ni cəlb 
et mə yə baş la ma ya caq larını ha ra dan bi li ri k? Yüklə rə hökm 
edən qa nun ların da im ey ni qa la cağı fər ziy yə si nə ma lik ol-

31   Karl Pop per, Con jec tu res and Re fu ta ti ons: The Growth of Sci en ti fic 
Know led ge, Ba sic Bo oks, New York, 1962.
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ma dan bu nə ti cə ni çıxar mağımız mümkün de yil dir. Fal si-
fi ka si ya da yalnız qa nun ların uni ver sal ol du ğu, yə ni za-
man la də yiş mə yə cə yi və yox olub ye ni dən üzə çıxma ya-
cağı fər ziy yə si nə əsas lanır. Bu fər ziy yə dən uzaq laşdıq da, 
fal si fi ka si ya eti barsız ya naş ma olur.

Na tu ra list pa ra diq ma da xi lin də da im hə rə kət də olan 
kai nat da mə kan və za man da də yiş mə yən qa nun lar gözlə-
mək üçün heç bir sə bəb yox dur. Fi zi ka ali mi Pol De vis 
(Pa ul Da vi es) bu və ziy yə ti qısa ca be lə izah edir:

“…Elm adamı ol maq üçün kai natın eti barlı, 
də yiş mə yən, mütləq, uni ver sal, əsası bi lin mə yən 
ri ya zi qa nun lar tə rə fin dən ida rə olun du ğu na inan-
malı san. Bu qa nun ların qə bu le dil məz ol ma ya cağı-
na, sa bah oyandığın za man is ti li yin so yuq dan is ti-
yə axdığı və ziy yət lə qarşı laş ma ya cağı na və ya işıq 
sürə ti nin hər sa at da də yiş mə yə cə yi nə inan malı san. 
İllər lə fi zik həm kar ları ma “nə üçün fi zi ka qa nun-
ları ol du ğu ki mi dir” su alını ve ri rəm. Ən çox ve-
ri lən ca vab isə be lə dir: “Ol duq ları ki mi ol ma ları 
üçün heç bir sə bəb yox dur, on lar yalnız mövcud-
dur lar”.32

El mi in qi labın ən mühüm si ma ların dan bi ri və “Müqəd-
dəs üçlü”yü rədd edən xris ti an olan Nyu ton tə bi ət qa nun-
larının uni ver sallığı ilə te ist pa ra diq ma arasın da əla qə ya-
ratmışdır:

32   Pa ul Da vi es, “Ta king Sci en ce on Fa ith”, New York Ti mes, 24 no yabr 2007.
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“Əgər uni ver sal hə yat var sa və bütün kos mos 
düşünən varlığın (Al lah) bir ba şa mövcud ol ması 
ilə on da olan bütün şey lə ri qav radığı sa hə dir sə, o 
za man hə yat dan və ya ira də dən üzə çıxan hə rə kət 
qa nun ları uni ver sal ölçüdə dir”.33

Yu xar da bir na tu ra lis tin tə bi ət qa nun ları ilə bağlı iki ya-
naş masın dan bəhs et miş dik. Əgər tə bi ət qa nun ları bi rin ci 
ya naş ma olan qa nu na uy ğun luq fik rin də ki ki mi, tə bi ət də ki 
qa nu na uy ğun luq lar dan iba rət dir sə və bu qa nu na uy ğun luq-
lar kos mik tə sadüfdür sə, o za man bu qa nu na uy ğun luq ların 
gə lə cək də də da vam edə cə yi ni, ya xud kai natın müşa hi-
də edə bil mə di yi miz his sə lə rin də də mövcud ol du ğu nu 
düşünmə yi miz üçün heç bir sə bəb ola bil məz. Bu nu da ha 
yaxşı ba şa düşmək üçün sa də bir nümu nə ve rək: bir ölkə yə 
sə fər elə di yi mi zi tə səvvür edək. Ora da şə hər lər dən bi rin-
də gördüyümüz yüzə yaxın tak si nin ma vi rəng də ol du ğu-
nu fərz edək. Bu müşa hi də mi zi əsas götürə rək gə lə cək də 
görə cə yi miz və ya di gər şə hər lər də görə cə yi miz tak si lə rin 
rən gi haqqın da nə de yə bi lə ri k? Əgər tak si lə rin ma vi ol-
masının bir açıq la ması var sa və bu açıq la manın bütün ölkə-
yə aid ol du ğu nu öyrən sək, o za man gə lə cək də də bu ölkə də 
görə cə yi miz tak si lə rin ma vi ol du ğu nu fərz edək. La kin bir 
anlıq tak si lə rin ma vi ol masının ar xasın da hər hansı açıq la-
ma ol madığını, bu nun böyük tə sadüf ol du ğu nu düşünək. 
Bu fik ri mi zə əsa sən tak si lə rin rən gi ni qiy mət lən dir di yi miz 

33   John Hed ley Broo ke, Sci en ce and Re li gi on: So me His to ri cal Pers pec ti ves, 
Camb rid ge Uni ver sity Press, Camb rid ge MA, 1991, s. 139.
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za man baş qa şə hər lər də və ya gə lə cək də bu şə hər də görə-
cə yi miz bütün tak si lə rin ma vi ola cağını id dia edə bil mə rik. 
Çünki tak si lə rin rən gi nin tə sadü fi şə kil də be lə ol du ğu nu 
fərz et dik dən son ra be lə bir id dia irə li sürmək üçün heç bir 
əsasımız qalmır. Tak si lə rin ma vi ol du ğu nu gözlə mə yə da-
vam et sək də, bu, bir tə sadüf ola caq. Tak si nümu nə miz də 
ol du ğu ki mi, tə bi ət də müşa hi də et di yi miz qa nu na uy ğun-
luq lar böyük kos mik tə sadüf ər dir sə, o za man tə bi ət də ki 
qa nu na uy ğun luq ların uni ver sal ol du ğu nu, gə lə cək də də bu 
qa nu na uy ğun luq ların bu şə kil də qa la cağını və ya keç miş də 
də bu şə kil də ol duq larını, ya xud ta ma mi lə baş qa fə za lar da 
ey ni şə kil də ol duq larını düşünmə yi miz üçün heç bir sə bəb 
yox dur. Bu sə bəb dən, tə bi ət qa nun larının qa nu na uy ğun lu-
ğu düşüncə sin də tə bi ət qa nun larının uni ver sallığı yalnız 
hey rət lən di ri ci tə sadüf dən iba rət dir, uni ver sallıq la bağlı 
ümid lər yer siz dir.

Na tu ra lis tin ikin ci ya naş ması olan tə bi ət qa nun larının 
uni ver sallıq la ra rası zə ru ri əla qə lər ol ması id di ası altın da 
da qa nun ların uni ver sal ol ması yu xar da qeyd edi lən qə dər 
tə əccüblüdür. “A çox lu ğu ilə B çox lu ğu arasın da son su za 
qə dər zə ru ri əla qə ola caq” müla hi zə si lə “A çox lu ğu ilə B 
çox lu ğu arasın da t za manı na qə dər zə ru ri əla qə ola caq” 
müla hi zə si keç miş müşa hi də lə ri mi zi bə ra bər sə viy yə də 
doğ ru izah edir. La kin ikin ci müla hi zə doğ ru dur sa, bu çox-
luq ların tə rif et di yi qa nun uni ver sal de yil dir, gə lə cək də bir t 
za manın da bu qa nun ke çər siz ola caq. Na tu ra lizm baxımın-
dan bi rin ci müla hi zə ni ikin ci müla hi zə dən üstün tut maq 
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üçün heç bir sə bəb yox dur. Ən pi si isə t za manı son suz 
say da fərq li say ola raq qiy mət ala cağı və na tu ra lis tin ilk 
mülah zə ni ikin ci nin hər hansı bir aşağı qru pun dan (mə sə-
lən t=10 mi len yum son ra) üstün tut maq üçün heç bir sə bəb 
irə li sürə bil mə di yi nə görə ikin ci müla hi zə bi rin ci müla-
yi zə yə nis bə tən son suz də fə lər lə da ha mümkün görünür.34

Do layısı ilə, be lə bir na tu ra lizm baxış bu cağı altın da tə-
bi ət qa nun larının uni ver sal ol ması gözlən ti si ra sio nal zə-
min ta pa bil məz, ək si nə, tə bi ət qa nun larının gə lə cək də bir 
gün eti barsız ola cağı eh ti malının da ha yüksək ola cağı da 
söylə nə bi lər. Nə ti cə ola raq na tu ra lis tin tə bi ət qa nun larını 
qa nu na uy ğun luq ların müəy yən təs vi ri və ya çox luq la ra rası 
zə ru ri əla qə lər he sab et mə sin dən asılı ol ma ya raq qa nun-
ların uni ver sal ol masını gözlə mə si üçün heç bir ra sio nal 
sə bə bi yox dur.

Di gər tə rəf dən, kai natın tək, mükəm məl bir ya ra danı 
və plan laşdı ranı ol du ğu nu bil di rən te izm baxımın dan 
uni ver sal qa nun lar ol ması gözlə ni lən və ziy yət dir. Te izm 
baxımın dan kai nat mükəm məl ya ra dan olan Al lah tə rə-
fin dən ya radılmış, hə min ya ra dan tə rə fin dən də qo ru nur. 
Al lah mükəm məl ol du ğu na görə tə biə tin də müəy yən də-
yi şik lik yox dur. Bu sə bəb dən, tə biə ti də yiş mə yən Al lah 
tə rə fin dən plan laşdırı lan və qo ru nan qa nun ların za man və 
mə kan da də yiş məz ol ması gözlə ni lən və ziy yət dir.

Te iz mə görə, tə bi ət qa nun larının uni ver sal ol masını 

34   He len Bee bee, “Ne ces sary Con nec ti ons and The Prob lem of In duc ti on”, No-
us, 45, 2011, s. 504-527.
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gözlə mə yi mi zin bir sə bə bi də Al lahın bir li yi nə və bütün 
varlığın Rəb bi ol du ğu na inan maqdır. Qu ran mət nin də bu 
vur ğu ön plan dadır. Al lahın bütün za man bölümlə ri ni və 
bütün mə kan ları əha tə edə cək şə kil də varlığın Rəb bi ol-
ması ey ni qa nun ların müxtə lif za man bölümlə rin də və 
müxtə lif mə kan lar da qə bul edil mə si nə ra sio nal zə min ya-
radır. Ta rix bo yu mo no te ist din lə rə zidd mövqe də olan po-
li te izm baxımın dan müxtə lif ünsürlə rin və ya bölgə lə rin 
fərq li-fərq li ilah ları var. Bu sə bəb dən, hər bölgə nin qa nu-
nu nun ol ması mümkün ol sa da, hə min qa nun ların uni ver-
sal ol ma ması gözlə ni lən və ziy yət dir. Po li te ist an layış da xi-
lin də tə bi ət qa nun larının bölgə dən bölgə yə və ya fakt dan 
fak ta də yiş mə si gözlə nil mə li dir. Bir çox po li te ist an layış da 
ilah lar bir-bi ri lə ri lə müba ri zə də dir lər. Bu sə bəb dən, müəy-
yən ha di sə lə rə və ya bölgə lə rə ha kim olan ilah lar bə zən 
hə min bölgə lər də ki ha ki miy yət lə ri ni iti rir lər. Bu it ki lər 
özlə ri lə bir gə bu fakt la ra və ya bölgə lə rə hökm edən qa-
nun ların də yiş mə si nə sə bəb ola caqdır. Bu sə bəb dən, po li-
te izm baxımın dan hət ta qa nun ların za man dan ayrı ol du ğu-
nu id dia et mək də mümkün de yil dir. Di gər tə rəf dən, tövhid 
inancı na əsa sən, kai natı ya ra dan, qa nun larını müəy yən 
edən, qo ru yan, kai natın hər nöqtə si nə ha kim olan yalnız 
bir Varlıq vardır. Kai natın ye ga nə mütləq Ha ki mi nin ol du-
ğu inancı tə bi ət qa nun larının uni ver sal ol masının zə ru ri li-
yi inancı na dəs tək ve rir. Qu ranın aşağı dakı ayə si Al lah dan 
baş qa ilah qə bul edil di yi təq dir də ya ra na caq qarışıqlığı 
vur ğu layır:
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“Əgər iki sin də (göydə və yer də) Al lah dan baş qa ilah-
lar ol saydı, şübhə siz ki, hər iki si fə sa da uğ ra yardı”.35

No bel müka fatçısı olan bio kim yaçı Mel vin Kal vi nin 
(Mel vin Cal vin) fik rin cə, mo no te ist fi kir lə rin po li te ist ya-
naş ma lar dan fərq li ola raq kai nat da bir li yi irə li sürən, be lə-
lik lə, qa nun ların uni ver sallığını qə bul et mə yə sə bəb olan 
ya naş ması müa sir el min əsas larını ya radıb.36

Qu ranın irə li sürdüyü te iz min pa ra diq ması da xi lin də tə-
bi ət qa nun larının uni ver sal ol masının zə ru ri li yi ni ya ra dan 
di gər sə bəb yu xarı dakı bi rin ci mad də də vur ğu ladığımız 
ki mi, bu dünyanın im ta han ye ri ol masıdır. Qeyd et di yi miz 
ki mi, im ta hanın əda lət li və mə nalı ol ması üçün şəxs lə rin 
dav ranış larının nə ti cə lə ri lə bağlı bə si rət lə ri ol malıdır. Bu 
isə yalnız tə bi ət qa nun ları uni ver sal ol du ğu təq dir də re al-
laşır. Mə sə lən, yaşlı bir in sa na yardım et mək məq sə di lə su 
ve ril di yi ni tə səvvür edək. Əgər bio kim yanın qa nun ları bir 
an da də yiş sə və su zə hər li ol sa, yardım məq sə di lə edi lən 
bu dav ranış hə min in sanın ölmə si lə nə ti cə lə nə cək. Be lə bir 
kai nat da in san lar dav ranış larının nə ti cə lə ri ni bil mə dik lə ri-
nə görə im ta han da öz mə nasını iti rir. Bu sə bəb dən, Qu-
ranın irə li sürdüyü ki mi, im ta han dünyasın da ol mağımız 
elm lə məş ğul olar kən düşüncə lər də mövcud fər ziy yə olan 
tə bi ət qa nun larının uni ver sal ol masını zə ru ri edir.

Di gər tə rəf dən, nə na tu ra list fəl sə fə də, nə də po li te ist 
din lər də bu fər ziy yə yə im kan ve rə cək amil mövcud dur. 

35   “Ən bi ya” su rə si, 21/22.
36   Mel vin Cal vin, Che mi cal Evo lu ti on, Cla ren don Press, Ox ford, 1969, s. 258.
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Xüsu sən Qu ranın ən mühüm is marışı olan Al lahın bir li-
yi və Qu ranın göstər di yi pa ra diq manın ən mühüm amil-
lə rin dən bi ri olan im ta han dünyasın da ol mağımız tə bi ət 
qa nun larının uni ver sal ol ması ilə bağlı fər ziy yə ni dəs tək-
lə yir. Bu fər ziy yə yə im kan ve rən varlıq an layışını və hə yat 
fik ri ni mə nim sə mə dən də hə min fər ziy yə ni irə li sürən bir 
çox elm adamı vardır. La kin Qu ranın göstər di yi varlıq an-
layışının və pa ra diq manın bu na im kan ver di yi ni və ra sio-
nal zə min ya ratdığını müəy yən et mə yi miz çox mühümdür. 
Çünki bu ra dakı id di amız Qu ranın in şa et di yi ze hin qu ru lu-
şu nun el mi fəa liy yə ti dəs tək lə mə si dir.
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Kai natı araşdır mağın çox əhə miy yət li ol ması, bu fəa-
liy yə tin vaxt və mən bə ayır maq baxımın dan çox də-

yər li ol ması el mi fəa liy yə tə im kan ve rən di gər mühüm 
fər ziy yə dir. Əgər kai natın araşdırıl ması əhə miy yət li qə bul 
edil mə sə, bu, el mi fəa liy yət lə məş ğul ol maq qarşısın da 
cid di ma neə ya radır. Dövrümüzdə el min tex no lo gi yanı in-
ki şaf et dir mək də, elə cə də hə yatı asan laşdır maq dakı ro lu-
nun yaxşı müşa hi də edil di yi və el mi li yə də yər ve rən mə-
də ni qu ru lu şun qlo bal sə viy yə də ge niş yayıldığı, elə cə də 
si ya si təş ki lat lar tə rə fin dən el mi fəa liy yət lər dəs tək lən di-
yi nə görə kai natın araşdırıl masının zə ru ri ol du ğu nun (bu, 
elm lə məş ğul ol mağın zə ru ri ol ması mə nası na gə lir) mə-
nim sə nil mə si asan fər ziy yə ki mi görünsə də, bə şər ta ri xi nə 
nə zər ye tir di yi miz za man, əs lin də, bu nun be lə ol madığını 
görə cə yik. Ta ri xi pro ses də üzə çıxan bir çox mə də niy yət-
də təcrü bi eh ti yac ların ödə nil mə si nin tə min edil mə si xa ri-
cin də kai natı araşdır maq üçün cid di təş viq ol mamış, mən-
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bə qeyd edil mə miş dir. İnsanın da xi lin dən gə lən öyrən mə 
is tə yi kai natın araşdırıl ması na sövq et sə də, da xil dən gə-
lən bu ar zu kai natı araşdır mağın nə üçün də yər li ol du ğu nu 
göstər mək məq sə di lə ra sio nal əsas irə li sürmür. Hər di ni 
və ya fəl sə fi fik rin el mi fəa liy yə ti dəs tək lə mə di yi nə diq-
qət edil mə li dir. Mə sə lən, kai natı (mad də ni) pis varlıq ki-
mi təq dim edən di ni və ya fəl sə fi fi kir baxımın dan kai natı 
araşdır ma fəa liy yə ti nin də yər li fəa liy yət ola raq qə bul edil-
mə si çə tin dir. Dünya ta ri xin də görünən bə zi di ni və fəl sə fi 
fi kir lər bu kai natın xam malını ya ra dan mad də ni pis varlıq 
ki mi xa rak te ri zə edə rək el mi araşdır ma la ra im kan ve rən 
hə min fər ziy yə yə zidd düşüncə lə ri ya radıb. La kin Qu ran 
mət nin də kai natın (mad də nin) pis ol du ğu nu bil di rə cək heç 
bir ifa də ol madığı və kai natın (mad də nin) ya ra danı Al lah 
yaxşı varlıq ki mi tanıdıldığı, bu ya ra danın ya ratdığı kai natı 
(mad də ni) araşdır maq də yər li nə ti cə lə rə apa ran fəa liy yət 
ki mi təş viq edil di yi nə görə bu ya naş ma kai natı (mad də ni) 
araşdır mağın də yər li ol du ğu nu dəs tək lə yir.

Dünya əha li si nin ək sər his sə si üzə rin də tə si ri olan Uzaq 
Şərq din lə ri nə nə zər ye ti rək. Bun ların ək sə riy yə ti xa ri ci 
dünyanın, yə ni kai natın mad di varlığı ol madığını, müəy-
yən illü zi ya ol du ğu nu id dia edir. (Te izm da xi lin də ki bə zi 
ya naş ma lar da, mə sə lən, bə zi su fi cə rə yan ların da da bu na-
bən zər fi kir lər id dia edil miş dir). Mad di ol ma yan varlıq və 
ya illü zi ya üçün isə mən bə və vaxt ayır maq, onu araşdır-
mağı də yər li he sab et mək doğ ru de yil. Bu sə bəb dən, Uzaq 
Şərq din lə ri nin ək sə riy yə ti nin ya ratdığı düşüncə el mi fəa-
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liy yə tin re al laş ması üçün mühüm olan “kai natı araşdır-
mağın də yər li ol ması” fər ziy yə si lə zid diy yət təş kil edir. 
La kin Qu ran da kai natın və yer üzünün “hə qi qət” (haqq) 
ola raq ya radıldığı de yi lə rək kai natı ob yek tiv varlıq he sab 
et mə yən, illü zi ya ki mi qə bul edən ya naş ma lar pis lə nir. 
Aşağı dakı Qu ran ayə si bu mövzu ya nümu nə dir:

“Al lah kai natı və yer üzünü ger çək ola raq ya radıb. 
Bun da ina nan lar üçün də lil vardır”.37

Bun dan baş qa, diq qət edi lə cək di gər cə hət də yər lə rin 
ob yek tiv varlığını rədd edən lə rin el mi fəa liy yə tə müəy yən 
qiy mət ver mə sin də əsassızlığın ol masıdır. Kai natı araşdır-
mağın də yər li ol du ğu nu de mək bu fəa liy yə tə müəy yən 
də yər ver mək de mək dir. Na tu ra liz mə görə, za man-mə kan 
və mad də xa ri cin də hər hansı varlıq yox dur. Mövcud olan 
bütün qa nun lar fak ta əsa lanır. Bütün qa nun lar yalnız fak ta 
əsas landığı na görə De vid Yu mun “fak ta əsas la nan müla-
hi zə lər dən yalnız fak ta əsas la nan müla hi zə lər çıxarı la bi-
lər” prin si pi nə əsa sən, na tu ra lizm də ki bütün mad di doğ ru 
müla hi zə lər yalnız fak ta əsas lan malıdır.38 Bu sə bəb dən, 
na tu ra liz mə görə, də yər müla hi zə lə ri nin hər hansı ra sio-
nal əsası yox dur. Na tu ra list mad di əx laq və ya es te ti kanı 
müəy yən ləş di rə bil mə di yi ki mi, hər hansı fəa liy yə tin “də-
yər li” ol du ğu nu da əsas landı ra bil məz.39 Bu isə na tu ra lis-
37   “Ən kə but” su rə si, 29/44.
38   Da vid Hu me, A Trea ti se of Hu man Na tu re, Con No on, Lon don, 1739, s. 

335.
39   Na tu ra lizm də ob yek tiv də yər lə rin ol ma ya cağının da ha ge niş izahı üçün 

baxın: Enis Do ko, “Ak si yo lo jik argü man: De ğer le rin On to lo jik Te mel len dir-
me si Tanrısız Mümkün mü?”, Ca ner Tas la man və Enis Do ko (red.), Al lah, 
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tin kai natı araşdır ma fəa liy yə ti nə hər hansı də yər ver mə-
yə cə yi de mək dir.

Məş hur ate ist elm adamı Dau kins be lə de yir:

“Müşa hi də et di yi miz kai nat əsasın da hər hansı 
plan və məq səd ol ma yan, yaxşı və pis ol ma yan, 
kor-ko ra nə və əhə miy yət siz lik xa ri cin də heç bir 
şe yin ol madığı kai nat dan gözlə di yi miz bütün 
xüsüsiy yət lə rə ma lik dir.”40

Bu və ziy yə tin müəy yən nə ti cə si ola raq na tu ra list fəl sə-
fə yə görə, kai natı araşdır mağın də yər li fəa liy yət ol du ğu nu 
id dia et mək ol maz (bir çox na tu ra list bu və ziy yə tə zidd 
hə rə kət edə rək, yə ni, el mi araşdır manın və elm adamının 
də yər li ol du ğu nu id dia edə rək öz varlıq an layış larıy la uy-
ğun ol ma yan və ziy yət də dir lər). Na tu ra lizm baxımın dan 
ter ror təş ki latının əməl lə ri lə elm adam larının fəa liy yə ti 
arasın da ob yek tiv fərq göstə ri lə bil məz. Şübhə siz ki, bir 
çox na tu ra list el mi fəa liy yət lə ri nə də yər ver sə lər də, bu-
ra da mühüm olan na tu ra lis tin bu şə kil də də yər ver mə si-
nin ra sio nal əsasının olub-ol ma masıdır. Di gər tə rəf dən, 
müsəl man mad di tə bi ət xa ri cin də Al lahın varlığını da qə-
bul et di yi nə görə ver di yi də yər lə rə ra sio nal əsas ya ra da-
caq müyyən varlıq an layışı na ma lik dir. Bu na əsa sən, Al lah 
kai natı araşdır mağı də yər li et di yi nə görə (Qu ranın ifa də lə-
rin dən bu aydın olur) bu fəa liy yət də yər li dir.

Fel se fe və Bi lim, İstan bul nəş riy yatı, İstan bul, 2014, s. 101-144.
40   Ric hard Daw kins, Ri ver Out of Eden: A Dar wi ni an Vi ew of Li fe , Ba sic 

Bo oks/Har per Col lins, New York, 1995, s. 132-133.
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Qu ranın bir çox ayə sin də kai nat dakı fe no men lər Qu-
ranın id dia larının təs di qe di ci si ki mi təq dim edi lir. Hə min 
ayə lər kai natı araşdır mağın də yər li ol ması fər ziy yə si ni 
dəs tək lə yir.41 Bu na əsa sən, kai nat dakı fe no men lər Al lahın 
varlığını, qüdrə ti ni, bi li yi ni ba şa düşmə yi mi zə im kan ver-
di yi nə görə araşdırıl ması çox də yər li dir. Mə sə lən, Qu ran-
da Al lahın kai natı və yer üzünü ya rat ması axi rə ti ya rat-
masının nə qə dər asan ol du ğu nun də li li ki mi göstə ri lir. Bu 
isə kai natın və dünyanın araşdırıl masının də yər li ol du ğu 
ilə bağlı fər ziy yə nin irə li sürülmə si ni dəs tək lə yir. Çünki 
bun ların qu ru lu şu nu ba şa düşmək İslam di ni baxımın dan 
çox mühüm inanc olan axi rə tin ya radıl masının asanlığını 
da ha yaxşı ba şa düşmək de mək dir ki, bu da müsəl man 
üçün hə qi qə tən çox əhə miy yət li dir. Bu na diq qə ti cəlb 
edən ayə be lə dir:

“Kai natı və yer üzünü ya ra danın on la ra bən zər 
olanı ya rat ma ğa gücü çat ma z? Şübhə siz ki, ça tar. O, 
ya ra dandır, bi lən dir.42

Əv vəl dən vur ğu la nan bütün fər ziy yə lə rə ma lik olub 
kai natın an laşı lan ol du ğu nu, zeh nin kai natı dərk edə bi-
lə cə yi ni, kai natın kəşf edil mə yə açıq ol du ğu nu, tə bi ət qa-
nun larının uni ver sal ol du ğu nu qə bul et di yi ni zi, la kin kai-
nat dakı fe no men lə rin araşdırıl masının də yər li ol madığı 

41   Bu ayə lər kai nat dakı fe no men lə ri düşünmə yə, araşdır ma ğa təş viq edib bu 
əməl lə ri əmr edə rək mo ti va si ya da ve rir. Bu ra da vur ğu la nan hə min ayə lə rin 
ze hin də ya ratdığı fər ziy yə dir. Mo ti va si ya ilə bağlı bölmə də isə xüsu si qeyd 
edi lən ayə lə rin tövsi yə və əmr ol ma larıy la ya ra nan tə kan ve ri ci qüvvə dir.

42   “Ya sin” su rə si, 36/81.
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şək lin də fər ziy yə yə ma lik ol du ğu nu zu xə yal edin.

Bu və ziy yət də elm adamı ol sanız, el mi fəa liy yə tə ne cə 
baş la ya bi lər si ni z? Mə sə lən, də niz kə narın da qum sal da bir 
evi niz ol sa, bu qum sal dakı qum də nə lə ri nin sayıl masının 
mümkün ol du ğu nu, zeh ni ni zin bun ları sa ya caq qə dər qa-
bi liy yə ti ol du ğu nu, siz saydıq dan son ra qum də nə lə ri for-
ma də yiş dir sə də, sayın doğ ru lu ğu nun qa la cağını (yə ni, 
əv vəl dən bəhs edi lən lər ki mi zə ru ri fər ziy yə lə ri ni zin ol-
du ğu nu) qə bul et sə niz, la kin bu nu say mağın fay dasız iş 
ol du ğu nu düşünsə niz, vaxtınızın ço xu nu bu qum sal da ke-
çir sə niz də, qum ları say mağınız mümkün olardım ı? Ço xu-
nu zun qum sal da evi ol ma sa da, hər hal da nə vaxt sa qum-
sa la get mi si niz. O za man qum sal dakı qum də nə cik lə ri ni 
say ma mağınızın və ya heç za man da say ma ya cağınızın 
sə bə bi nin bu say mağın fay dalı ol madığı haqqın da fər ziy-
yə niz ol du ğu nu de yə bil mə ri k?

Qu ran kai natı araşdır mağın də yər li ol du ğu na da ir fər-
ziy yə si olan ze hin in şa edir. La kin bu fər ziy yə nin yalnız 
Qu ranın təq dim et di yi te izm lə əla qə li ol madığını da de-
mə li yik. Yə hu di və xris ti an ənə nə si da xi lin də də kai natı 
araşdı ra raq Al lahın da ha yaxşı tanı na cağını ifa də edən bir 
çox mütə fək kir lər olub ki, bu ki tab da on lar dan da si tat lar 
gə ti ri rik.

Bir çox müsəl manın elm lə əla qə si nin Qu ran pers pek ti-
vin dən çox uzaq ol du ğu aydındır. La kin bə zi ta rix çi lə rin 
cid di təcrü bə me to du tət biq edən ilk in san he sab et dik lə ri, 
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bu sə bəb dən “ilk elm adamı” ad landırdıq ları İbni Hey səm 
İslam da bəhs edi lən ya naş manın tə si ri lə elm lə məş ğul ol-
ma ğa baş lamış və el mi fəa liy yə tə baş la ma sə bə bi ni be lə 
ifa də et miş dir:

“Mən da im bi lik və hə qi qət ar xasın ca get dim. 
Al lahın böyüklüyünü dərk et mək və Ona yaxın ol-
maq üçün hə qi qət lə el mi ax tar maq dan da ha yaxşı 
yol ol madığı na inandım”.43

Na tu ra list fik ri mə nim sə yən lər tex no lo gi ya sa hə sin də-
ki təcrü bi fay danı görə rək xa riz ma ilə pul qa zan maq ki-
mi məq səd lə rin el mi fəa liy yət nə ti cə sin də baş ver di yi nə 
şa hid lik edə rək kai natın araşdırıl masının zə ru ri ol du ğu nu 
düşünürlər. Bu, ta ri xin müəy yən dövründə kai natı araşdır-
mağın təcrü bi fay da larını görə rək qa zanı lan düşüncə dir. 
Yox sa na tu ra list varlıq an layışın da kai natı araşdır mağı 
də yər li edə cək heç bir amil yox dur. Hal bu ki Qu ranın or-
ta ya qoy du ğu dünyagörüşü nə və bə zi te ist fi kir lə rə görə, 
dünya da hər hansı prak ti ki qarşılığı olub-ol ma masın dan 
asılı ol ma ya raq kai natı araşdır maq çox də yər li fəa liy yət-
dir.

43   C.Plott, Glo bal His tory of Phi lo sophy: The Pe ri od of Scho las ti cism, Mo ti-
lal Ba nar si dass, Deh li, 2000, s. 465.
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6. KAI NAT HAQ QIN DA BILGI ƏL DƏ ET MƏ DƏ 
MÜŞAHI DƏ MÜHÜMDÜR

Fəl sə fə ta ri xin də ki bə zi mütə fək kir lər ma sa ar xasın da 
ər sə yə gə ti ri lən bil gi lə rə əhə miy yət ver miş, müşa-

hi də yə əsas la nan pro ses lər dən müsbət nə ti cə alı na-
cağını düşünmə miş lər. Ma sa ar xasın da fəl sə fi ar qu ment-
lər tap maq və ya ri ya ziy yat la bağlı teo rem lər qur maq 
mümkündür. Fəl sə fi ar qu ment lər də is ti fa də edi lən düşüncə 
sınaq ları və ya ri ya ziy yat da de duk tiv me tod la qu ru lan teo-
rem lər lə müşa hi də apar ma dan da mühüm mə lu mat lar əl-
də edi lə bi lər. Fəl sə fə və ri ya ziy yat da əl də edi lən bu nə ti-
cə lə rin bir his sə si tə bi ət elm lə rin də və so si al elm lər də də 
çox əhə miy yət li dir. Fəl sə fə dən elm lə rə me to do lo gi yasını 
ver mək də ri ya ziy yat dan tə biə ti, hət ta so si al fakt ları ba şa 
düşmək üçün is ti fa də et mək lazımdır. Bir sözlə, fəl sə fə və 
ri ya ziy yat ki mi ma sa ar xasın da aparı lan araşdır ma lar da 
çox də yər li dir. La kin bu nun xa ri ci nə çıxmayıb müşa hi də 
əsaslı el mi fəa liy yət aparıl madığı müddət də kai nat dakı fe-
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no men lər haqqın dakı bi li yi miz çox məh dud ola caq. Müşa-
hi də yə əsas la nan və təcrü bi me tod ol ma dan nə kim ya dakı 
ele ment lər cəd və li nin, nə Günə şin da xi li qu ru lu şu nun, 
nə də hücey rə nin or qa nel lə ri nin kəşf edil mə si mümkün 
olardı.

Elm də bəl kə də ən mühüm me tod olan təcrü bə la bo ra-
to ri ya şə rai tin də sis te ma tik şə kil də hə ya ta ke çi ri lən və is-
tə ni lən za man tək rar la nan müşa hi də dir. Təcrü bə nin uğur-
lu üsul ol du ğu na inanc iki fər ziy yə yə əsas lanır. Bi rin ci si 
müşa hi də nin kai natı ba şa düşmək də eti barlı bil gi mən bə yi 
ol masıdır (bu bölmə də araşdırdığı miz müla hi zə). Müşa hi-
də ni bil gi mən bə yi he sab et mə yən şəxs sis te ma tik müşa-
hi də olan təcrü bə ni də mühüm üsul he sab et mə yə cək dir.

İkin ci si isə yu xar da araşdırdığımız dördüncü fər ziy yə 
olan tə bi ət qa nun larının uni ver sallığı fər ziy yə si dir. La-
bo ra to ri ya şə rai tin də aparı la caq müşa hi də lə rin tə bi ət də ki 
pro ses lə ri ba şa düşmək də çox mühüm ola cağı düşüncə si, 
əs lin də, tə bi ət də ki qa nun ların la bo ra to ri ya da da ey ni də rə-
cə də qə bul edil mə li ol du ğu müla hi zə si nə əsas lanır ki, bu 
da tə bi ət qa nun larının uni ver sallığı fər ziy yə si nin nə ti cə si-
dir. Təcrü bi üsu lun ən mühüm fər ziy yə si olan nə ti cə lə rin 
tək rar lan ması prin si pi də qa nun ların uni ver sallığı fər ziy-
yə si nin bir qo lu olan tə bi ət qa nun larının za man keç dik cə 
də yiş mə di yi, da im qə bul edi lə cə yi fər ziy yə si nin nə ti cə si-
dir. Bu sə bəb dən, bu iki fər ziy yə ni irə li sürən şəxs təcrü bə-
ni fay dalı və mühüm fəa liy yət qə bul edə cək dir.
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Dövrümüzdə elm lə məş ğul olan hər in san kai nat dakı fe-
no men lə ri müşa hi də et mə yin və ya lazım gəl dik də, la bo ra-
to ri ya şə rai tin də sınaq ke çi rib nə ti cə lə ri ni gözlə mə yin el mi 
fəa liy yət za manı ən mühüm bil gi mən bə lə ri ol du ğu nu qə bul 
edir. La kin bə şər ta ri xi bo yu bil gi əl də et mə də müşa hi də yə 
be lə mühüm ro lun ve ril mə di yi ni ta rix ki tab ların dan öyrə-
ni rik. Qə dim yu nan ların bir çox mütə fək ki ri təcrü bi bi lik-
lə rin fay dasın dan baş qa, müşa hi də yə əsas la nan pro ses lə rin 
də yə ri ni lazımın ca qiy mət lən dir mə yib lər. Bu na açıq nümu-
nə ola raq fəl sə fə ta ri xin də xüsu si ye ri olan məş hur fi lo sof 
Pla ton göstə ri lir. Pla to nun fik rin cə, əl də edil mə si mühüm 
olan mə lu mat də yiş mir, əzə li və əbə di, mükəm məl Pla to nik 
For ma ların mə lu matıdır. Bu bil gi yalnız saf düşüncə ilə əl də 
edi lə bi lər.44 Müşa hi də bu mövzu da bi zə kömək edə bil məz, 
ək si nə, bi zi çaşdı ra bi lər.

Aris to tel for ma ları mad də ki mi qə bul edə rək müşa hi də 
aparıl masını Pla to na görə da ha çox dəs tək lə yən fəl sə fi ya-
naş ma irə li sürüb. La kin onun irə li sürdüyü nə zə riy yə də elm 
hə lə də mən tiq baxımın dan zə ru ri bil gi lə ri tə qib edir (el mi 
fəa liy yət pro se sin də müşa hi də ilə əl də edi lən bi lik lər mən-
tiq qa nun ları ki mi mən ti qi cə hət dən zə ru ri lik ka te qo ri yasın-
da de yil dir). Aris to te lin fik rin cə, bi li yin məq sə di mad də yə 
ge yin di ril miş əbə di for ma ları ba şa düşmək dir: siz bir də fə 
bir cis min əsasını ra sio nal düşüncə ilə ba şa düşsə niz, hə min 
ci sim lə əla qə li olan bütün bi lik lə ri de duk tiv üsul lar la əl də 
edə bi lər si niz. Bu an layış da müşa hi də ci sim lə rin əsasını ba-

44   Pla ton, Re pub lic, tərc: R. Al len, Ya le Uni ver sity Press, Ya le, 2006, 479e-484c.
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şa düşmə yə kömək et sə də, bu, əsas saf düşüncə ilə də aydın 
olur. Bu ya naş ma da da müşa hi də müa sir elm də ki ki mi mər-
kə zi mövqe də de yil dir.

Baş qa mə də niy yət lər araşdırıldığı za man da ar tan su ların 
zə rə rin dən qo run maq, kənd tə sərrrü fatı və ya hey van darlıq-
da is ti fa də et mək məq sə di lə kai nat dakı fe no men lə rin müşa-
hi də edil di yi nümu nə lə rə rast gə lə bi lə rik. La kin təcrü bi 
fay da lar dan baş qa tə bi ət haqqın da bi lik lər əl də et mə yə əhə-
miy yət ve rə rək xa ri ci dünyanın müşa hi də edil mə si nin va cib 
ol ması şək lin də bir zeh ni qu ru luş dan ke çən mə də niy yət lə-
rin böyük his sə si nin uzaq ol du ğu nu asanlıq la de yə bi lə rik.

Ma sa ar xasın da düşünə rək varlıq haqqın da bütün lazı-
mi bi lik lə rin əl də edi lə cə yi ni güman et mək lə ya naşı, bə zi 
in san ların hər mə sə lə ni həll et di yi ni düşünüb, bu şəxs lə rin 
fi kir lə ri nə müra ci ət edə rək kai nat dakı fe no men lər haqqın da 
hər şe yi öyrə nə cə yi ni zənn et mək də müşa hi də yə əsas la nan 
el min düşmə ni dir. Be lə ki, İbni Hey səm də bu və ziy yə tə 
diq qə ti cəlb edib:

“Hə qi qə ti ax ta ran şəxs keç miş dövrün alim lə ri-
nin yazdıq larını araşdı ra raq, tə bii mey li ni tə qib edə-
rək on la ra güvə nən şəxs de yil, ək si nə, on la ra şübhə 
ilə ya na şan, on lar dan top ladığı bi lik lə ri araşdı ran, 
müxtə lif qüsur və nöqsan lar la do lu in san ların sözlə-
ri əvə zi nə ar qu ment lə rə və də lil lə rə ta be olan şəxs-
dir”.45

45   A.I.Sab ra “İbn al-Hayt ham: Bri ef Li fe of an Arab Mat he ma ti ci an”, Har vard 
Ma ga zi ne, sent yabr-okt yabr 2003.
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Bu mövzu ilə bağlı danışı lan məş hur he ka yə bi zə be lə bir 
düşüncə nin ge niş yayıldığı dövrlər haqqın da mə lu mat ve rir.

Hə min he ka yə yə əsa sən, atın ne çə di şi ol du ğu nu so ru-
şan bir şəx sə ca vab ola raq “Aris to te lin ki tabını açıb ba-
xaq” de yi lib.46 Bəl kə də bu he ka yə hə qi qət de yil. La kin 
hər hal da uzun za man ər zin də düşüncə ni əks et dir mə si 
baxımın dan çox mühümdür. Qərb dünyasın da XVII əsr-
də el mi in qi labın hə ya ta ke çi ril mə sin də Aris to te lin müşa-
hi də yə əsas yer ve ril mə si nin qarşısını alan av to ri te tin dən 
xi las ol maq elm ta ri xi ki tab ların da mühüm amil ki mi təq-
dim edi lir. Qu ranın kai natı müşa hi də et mə yə yönlən di-
rən ifa də lə ri nin də yə ri ni bil mək üçün bu faktı nə zə rə al-
malıyıq. Qu ranın id di ası na əsa sən, bütün varlıq lar dan çox 
yüksək də olan Al lahın na zil et di yi Qu ran bütün ki tab lar 
və şəxs lər dən üstün mövqe yə ma lik dir. Hal bu ki Qu ran da 
Al lah tə rə fin dən vəh yo lun ma id di ası ol sa da, “Bu ki tab-
dan kai nat la bağlı hər şe yi öyrə nin” de yil mə yib, bu ki ta ba 
ina nan lar kai nat da müşa hi də aparıb nə ti cə lər çıxar ma ğa 
sövq edi lib. Qu ran ona güvə nən tərz də bu müşa hi də lə ri 
öz üstünlüyü üçün müəy yən hə də ki mi görmə miş, ək si nə, 
düşünüb müşa hi də et mək lə əl də edi lən nə ti cə lə ri öz id dia-
larını təs diq lə yən va si tə lər ki mi təq dim edib. Kai nat dakı 
fe no men lə rə nə zər ye ti rə rək nə ti cə lər çıxar ma ğa də vət 
edən ayə lə rə aşağı dakı iki ayə nümu nə dir:

46   D.Ari, L.D. Ya kobs və A. Ra zav ye, Int ro duc ti on Re se arch in Edu ca ti on, 
Har co urt Bra ce Col le ge Pub lis hers, Or lan do, 1996, s. 6.
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“De ki, “Yer üzünü gə zib do laşın və ya radılışın ne cə 
baş ladığını görün”.47

“Kai nat da və yer üzündə çox də lil lər vardır. La kin 
bun lar yanın dan üz döndə rib ke çir lər”.48

Bu ayə lər dən bi rin ci sin də dünya dakı fe no men lə-
ri araşdır maq la ya radılış haqqın da bi lik lər əl də et mə-
yə də vət ol du ğu hal da, ikin ci sin də yer üzündə ki də lil lə-
ri araşdır ma yan lar tən qid edi lir. Bun ları və bu na bən zər 
ayə lə ri oxu yan şəxs Qu ranı oxu yub kai nat dakı pro ses lər-
lə bağlı bütün təf si lat ları öyrə nə cə yi ni de yil, kai nat dakı 
fe no men lə rə nə zər ye ti rə rək və araşdı ra raq əl də edə cə yi 
bi lik lər dən ya rar la na cağını ba şa düşür. Bir sözlə, Qu ran 
özündən əv vəl ki mi fo lo gi ya və ənə nə ilə yoğ rul muş ze-
hin lə ri bun ların üstünlüyündən xi las edər kən kai nat dakı 
fakt ları müşa hi də et mə yi də yər li he sab edə cək şə kil də ze-
hin lər in şa edir. Bu isə “Kai nat haqqın da bil gi əl də et mə də 
müşa hi də mühümdür” şək lin də də yər li el mi fər ziy yə nin 
ya ran masını dəs tək lə yir.

Müa sir elm də müşa hi də nin mə lu mat əl də et mə də ki 
uğu ru təcrü bə dən çıxdığı üçün mövcud təcrü bi nə ti cə lə rə 
şa hid olan elm adam ları müşa hi də nin mühüm ol ması ilə 
bağlı fər ziy yə yə ma lik dir lər. Bir çox elm adamı bu fər-
ziy yə ni zeh nin də sax la yar kən -xa ri ci dünyanın varlığı ki-
mi -bu nun nə üçün mühüm ol du ğu nu əsas landır mağı heç 
düşünmürlər. Qu ran təcrü bi nə ti cə lər dən is ti fa də edil mə-

47   “Ən kə but”, 29/20.
48   “Yu suf”, 12/105.



75

C A N E R  T A S L A M A N  –  E N İ S  D O K O

sin dən asılı ol ma dan müşa hi də yə sövq edir, be lə lik lə, asılı 
olan ların hər hansı təcrü bi fay da əl də et mə lə rin dən asılı 
ol ma ya raq müşa hi də yə yönlən di rir.

Şübhə siz ki, Qu ran ayə lə ri nin müşa hi də yə yönəlt mə si-
ni tət biq et mək is tə yən bir çox şəxs gündə lik hə yat dakı 
müşa hi də lər lə ki fa yət lə nib, elm üçün va cib olan da ha sis-
te ma tik müşa hi də yə yönəl mə mə yə və be lə müşa hi də lə rin 
nə ti cə lə ri ni öyrən mə yə səy göstər mə yə bi lər (bu ra da bir 
da ha təcrü bə də müsəl man ların et dik lə ri nin de yil, Qu ranın 
məz mu nu nu dərk et mə yə çalışdığımızı qeyd et mək is tə-
yi rik). Fə qət ayə lə rin yönəlt di yi kai nat dakı fe no men lə rin 
da ha yaxşı an laşıl ması üçün gündə lik adi müşa hi də lər dən 
da ha üstün iş lər aparılıb elm üçün lazı mi şə kil də sis te-
ma tik müşa hi də aparıl masının bun ların da ha key fiy yət li 
qav ranıl ması na im kan ve rə cə yi hamı ya aydındır. Ayə lə rin 
is tə di yi bun ların gözəl şə kil də qav ranıl masıdır. Ayə lər də 
kai na ta yönəlt mək üşün ke çən ərəb cə kəl mə lər də rin bir 
şə kil də, kökünə nüfuz edə rək araşdır mağı ifa də et mək də-
dir.

Bir sözlə, el mi fəa liy yət lə rin re al laş masın da mühüm 
ye ri olan “kai nat haqqın da bil gi əl də et mə də müşa hi də 
ol duq ca mühümdür” fər ziy yə si ni Qu ranın kai natı araşdır-
ma ğa və bu araşdır ma lar dan nə ti cə lər çıxar ma ğa də vət 
edən bir çox ayə si dəs tək lə yir.
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RIYAZIY YAT MÜHÜMDÜR

El mi ya naş ma da müşa hi də lər nə ti cə sin də əl də edi lən 
bi lik lə ri ifa də et mək də ri ya ziy yat dan is ti fa də çox 

mühümdür. Xüsu sən fi zi ki cə hət dən ri ya ziy yatın kai natı 
dərk et mək də çox mühüm ro lu vardır. Mövcud olan fakt lar 
ri ya zi qa nun la bir ləş di ri lib is ti fa də edil di yi za man keç miş 
və gə lə cək haqqın da fər ziy yə lər irə li sürmək mümkündür. 
Kai natın ilk də qi qə lə rin də nə baş ver mə sin dən dünyanın 
yaşı na qə dər bir çox faktı ri ya ziy yatın im kan ver di yi kai-
na ta tə sir qüvvə si lə öyrən di yi miz ki mi, mo bil te le fon lar, 
kompü ter lər və peyk lər ki mi bir çox tex no lo ji məh su lu is-
teh sal et mə yi və iş lət mə yi də ri ya ziy yatın gücündən is ti fa-
də et mək lə hə ya ta ke çi ri rik. Kvant nə zə riy yə si və ya ümu-
mi nis bi lik ki mi müa sir el min əsası he sab edi lən nə zə riy-
yə lə ri ri ya ziy yat dan is ti fa də et mə dən ifa də et mək de mək 
olar ki, qey ri-mümkündür. Çox luq lar nə zə riy yə sin dən to-
po lo gi ya ya, komp leks təh lil dən di fe ren si al hən də sə yə qə-
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dər bütün sa hə lər də ol duq ca mücər rəd olan ri ya zi nə zə riy-
yə lər də kai natı dərk et mək də həd siz də rə cə də əhə miy yət li 
ro la ma lik dir lər.

XX əs rin iki mühüm fi lo so fu Hil la ri Pat nem (Hil lary 
Put nam)49 və Uillard Ku in, (Wil lard Qui ne)50 ri ya ziy-
yatın təcrü bi elm lər üçün çox mühüm ol du ğu nu id dia 
edib lər. Bu ya naş ma, fəl sə fi ədə biy yat da “Pat nem-Ku in 
labüdlük te zi si” (Put nam-Qui ne in dis pen sa bi lity the sis) 
ki mi tanınır. Bu ya naş ma ya əsa sən, ri ya ziy yat tə bi ət elm-
lə ri nin ayrıl maz his sə si dir, ri ya ziy yatsız in ki şaf et di ril mə-
si nə zər də tu tu lan hər hansı elm na ta mam ola caqdır. Ku in 
və Pat ne min müddəa larının nə ti cə si ki mi görünən ri ya zi 
ob yekt lə rin hə qi qə tən mövcud ol ması fik ri müba hi sə li ol-
sa da, elm fi lo sof arın ək sə riy yə ti tə rə fin dən mə nim sə ni lir. 
Bu ya naş ma ya eti raz la ra isə Hart ri Fil din (Hartry Fi eld) 
“uy dur maçılıq” (fic tio na lism) müddə ası nümu nə göstə ri-
lir.51 Fild ri ya ziy yat ol ma dan tə bi ət elm lə ri nin in ki şafını 
mümkün he sab et sə də, hət ta o da ri ya ziy yatın tə bi ət lə 
bağlı fi kir yürütmə yi xey li asan laşdırıb sa də ləş dir di yi ni 
qə bul edir. Bu sə bəb dən, ri ya ziy yat kai natı tə rif et mə yə ən 
uy ğun dil dir və elm lər baxımın dan əvə ze dil məz funk si ya-
ya ma lik dir. La kin bu və ziy yət müa sir qav rayış da nor mal 

49   Hil lary Put nam, “What is Mat he ma ti cal Truth”, Mat he ma tics Mat der and 
Met hod: Phi lo sop hi cal Pa pers, Camb rid ge Uni ver sity Press, Camb rid ge 
MA, 1979, cild 1, s. 60–78.

50   W.V.Qui ne, “On What The re İs”, From a Lo gi cal Po int of Vi ew, Har vard 
Uni ver sity Press, Camb rid ge MA, 1980, s. 1–19.

51   H.H.Fi eld, Sci en ce Wit ho ut Num bers: A De fen ce of No mi na lism, Black-
well, Ox ford, 1980.
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görünsə də çox qə ri bə və gözlə nil məz və ziy yət dir.

Kvant me xa ni kasının ba ni lə rin dən olan fi zik, No bel 
müka fatçısı Yu cin Viq ner (E.P.Wig ner) ri ya ziy yatın tə biə-
tə uy ğun lu ğu nun qə ri bə ol masın dan bəhs et di yi “Ri ya ziy
yatın əsas landırıl ma yan tə si ri” (Un rea so nab le Ef fec ti ve
ness of Mat he ma tics) adlı mə qa lə sin də be lə de yir:

“… Ri ya ziy yatın tə bi ət elm lə rin də ki nə həng 
ro lu sir lər lə do lu dur və bu nun hər hansı ra sio nal 
açıq la ması yox dur”.52

Bu na bən zər ifa də lə ri da ha bir No bel müka-
fatçısı, fi zi ka ali mi Sti ven Ueynberq də (S.We in-
berg) də görmək mümkündür:

“Ri ya ziy yatçı ların, son ra isə fi zik lə rin fay dalı 
he sab edə cək lə ri for mal qu ru luş ları, ze hin lə rin də 
be lə bir hə də fin ol ma ması na rəğ mən, ri ya zi gözəl-
lik his si lə ifa də et mə lə ri çox qə ri bə dir. Fi zik lər 
əsa sən ri ya ziy yatçı ların fi zi ki nə zə riy yə lər üçün 
lazım olan ri ya ziy yat üçün fər ziy yə irə li sürə bil-
mə qa bi liy yət lə ri ni çox də yər li he sab edir lər. Bu, 
Nil Armst ron qun (Ne il Armst rong) 1969-cu il də 
Ayın sət hi nə ilk addımını atdığı za man ay dakı toz 
tə bə qə sin də Jül Ver nin ayaq iz lə ri ni aş kar la ması na 
bən zə yir”.53

52   E.P.Wig ner, “The Un rea so nab le Ef fec ti ve ness of Mat he ma tics in The Na tu ral 
Sci en ces”, Symmet ri es and Ref ec ti ons, MIT Press, Camb rid ge MA, 1964, 
s. 223.

53   S.We in berg, Dre ams of a Fi nal The ory, Vin ta ge, Lon don, 1993, s. 125.
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Na tu ra list nöqte yi-nə zə rin dən kai natın ri ya ziy yat la təs-
vir edi lə bi lə cə yi ni düşünmək üçün heç bir aydın sə bəb 
yox dur: kai natın ri ya ziy yat la təs vir edil mə si çox tə əccüb-
lən di ri ci dir. Na tu ra list lər əsa sən ri ya zi nəs nə lər lə bağlı 
an ti rea list hə rə kət edir, baş qa sözlə, ri ya zi nəs nə lə ri in san 
düşüncə si nin nə ti cə si he sab edir lər.

La kin ri ya zi nəs nə lər müəy yən for ma da in san düşüncə-
si nin məh su lu dur sa, o za man bi zim irə li sürdüyümüz 
qarışıq ak sio ma tik qu ru lu şun kai natı bu qə dər aydın təs vir 
et mə si ni gözlə mək üçün heç bir sə bəb yox dur. Bu baxım-
dan, şah mat qay da larının kai nat dakı fe no men lə ri təs vir et-
mə si nə qə dər gözlə ni lən dir sə, ri ya ziy yatın kai natı təs vir 
et mə si də o qə dər gözlə ni lən ol malıdır. Na tu ra list ri ya zi 
nəs nə lə rin in san düşüncə sin dən ayrı ol du ğu nu id dia edib 
rea list mövqe tut sa da, prob lem ara dan qalxmır. Çünki ri-
ya zi nəs nə lər sə bəb əla qə si nə gir mə yən, za man-mə kan 
xa ri cin də mücər rəd nəs nə lər dir. Bu sə bəb dən, bun lar kai-
na ta heç bir şə kil də tə sir edə bil məz lər. Ri ya zi nəs nə lər 
kai na ta tə sir edə bil mir sə, kai natın hə min nəs nə lər lə təs vir 
edi lə cək qu ru lu şa ma lik ol ması və o nəs nə lər lə təs vir edil-
mə si ni ne cə açıq la maq ola r? Nə ti cə eti ba ri lə, na tu ra lis tin 
ri ya zi nəs nə lər lə bağlı rea list və ya an ti rea list hə rə kət et-
mə sin dən asılı ol ma ya raq hər iki ya naş ma da kai natın ri ya-
ziy yat la təs vir edil mə si ni gözlə mə si üçün heç bir ra sio nal 
sə bə bi yox dur.

Di gər tə rəf dən, te izm həm rea list ya naş ma, həm də an ti-
rea list ya naş ma da xi lin də kai natın ri ya ziy ya ta uy ğun lu ğu-
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nu ra hat şə kil də açıq la ya bi lər. Əgər rea lis tin id dia et di yi 
ki mi, za man-mə kan dan üstün bə zi ri ya zi nəs nə lər hə qi qi 
varlıq lar ola raq mövcud dur sa,54 Al lah bu nəs nə lə ri bil di-
yi nə görə kai natı bu nəs nə lə ri əha tə edə cək, on la ra uy ğun 
tərz də ya ra da bi lər. Na tu ra lizm də mövcud olan ri ya zi nəs-
nə lər lə kai nat arasın dakı sə bə bə əsas la nan boş luq te izm də 
yox dur. Ri ya ziy yat in san zeh ni nin müəy yən icadı ola raq 
qə bul edil sə, te izm baxımın dan ye nə də kai natın ri ya ziy-
yat la açıq lan ma ğa uy ğun qu ru luş da ol masın da hər hansı 
zid diy yət yox dur. Əv vəl ki bölümlər də gördüyümüz ki mi, 
te izm baxımın dan əsas gözlə ni lən lər kai natın an laşı lan və 
in san zeh ni lə uy ğun qu ru lu şa ma lik ol masıdır. Əgər in san 
zeh ni ri ya zi he sab la ma lar apar ma ğa qa dir dir sə, ri ya ziy-
yat in sanın düşünmə sin də mühüm va si tə çi dir sə, o za man 
kai natın da aydın və in san zeh ni nə uy ğun ol ması üçün 
ri ya ziy ya ta uy ğun şə kil də ya radılmış ol ması gözlə ni lən 
və ziy yət dir. Na tu ra liz mə görə, kai nat in san düşüncə si tə-
rə fin dən ya radıl madığı na görə in san düşüncə si nin müəy-
yən icadının (ri ya ziy yatın) bu şə kil də kai na ta uy ğun ol-
masının açıq la ması ol madığı hal da, te izm də kai natı Al lah 
ya ratdığı na görə bu uy ğun lu ğu açıq la ma da hər hansı zid-
diy yət yox dur. Bu sə bəb dən, te izm baxımın dan ri ya zi nəs-
nə lər lə bağlı an ti rea list mövqe id dia edil dik də də kai natın 
ri ya ziy yat la təs vir edil mə yə uy ğun qu ru luş da ol masın da 

54   Te izm da xi lin də bir dən çox rea list fik rin ol ması mümkündür: Al lah bi zim 
kai natımız dan ayrı ri ya zi nəs nə lər dünyası ya ra da bi lər və ya ri ya zi nəs nə lər 
Al lahın düşüncə si nin müəy yən nə ti cə si ola bi lər, ya xud müəy yən şə kil də Al-
lahın xüsu siy yət lə ri lə əla qə li ola bi lər.
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heç bir zid diy yət yox dur. Be lə ki, XX əs rin ən so fist ate is ti 
ki mi tanı nan En to ni Flyu (An tony Flew) tə biə tin ri ya ziy-
ya ta uy ğun qu ru luş da ol masını ate iz mi tərk edib Al lahın 
varlığı na inan ma ğa baş la masının sə bəb lə ri arasın da qeyd 
edib.55 XVII əsr elm in qi labının ən mühüm si ma ları olan 
De kart, Kep ler, Qa li ley, Leyb nits, Nyu ton ki mi elm adam-
ları ri ya ziy yatı Al lahın kai natı yazdığı dil he sab edə rək bu 
mövzu dakı ya naş ma larını nüma yiş et di rib lər.

Dövrümüzdə de mək olar ki, hər elm adamı el mi fəa liy-
yə tə baş la yar kən (bu ba rə də bir qə dər əv vəl bəhs et di yi miz 
köklə bağlı mə sə lə lə rin üzə rin də çox ları heç düşünmə sə lər 
də) kai nat dakı fe no men lə ri ba şa düşmə də ri ya ziy yatın çox 
mühüm ol du ğu na da ir fər ziy yə ni zeh ni nin bir kə narın da 
sax layır. Xüsu sən son bir ne çə əsr də ri ya ziy yat dan is ti fa də 
et mək lə əl də olu nan uğur lu nə ti cə lər o qə dər çox müşa-
hi də edi lib ki, bu fər ziy yə bir çox elm adamı üçün müba-
hi sə siz dir. Kai natı ba şa düşmək də ri ya ziy yatın bu qə dər 
mühüm ro lu nun ola cağını bə şər ta ri xi nin bə zi dövrlə rin-
də ki mə də niy yət lər də yər lən dir mə miş lər. Di gər tə rəf dən, 
zeh ni Qu ran mət ni lə for ma la şan bir şəxs üçün kai natın ri-
ya zi qu ru luş da ol ması heç də tə əccüblü de yil. Çünki Qu ran 
da xi lin də ri ya ziy yat la tə bi ət arasın da əla qə ya ra dan ayə lər 
mövcud dur. Aşağı dakı ayə lər bu mövzu da nümu nə dir:

“Günəş və Ay müəy yən he sab dan asılıdır”.56

55   An tony Flew, The re Is A God: How The Worlds Most No to ri o us At he ist 
Chan ged His Mind, Har per Col lins, New York, 2007, s. 96-112.

56   “Rah man” su rə si, 55/5.
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“Al lah on ların et dik lə ri nə tam nə za rət edir, hər şe yi 
he sab layır”.57

Qu ran dakı bu ifa də lər “kai natı dər ket mə də ri ya ziy-
yat mühümdür” fər ziy yə si ni dəs tək lə yir. Bun dan baş qa, 
Qu ran da bir çox ayə də qeyd edi lən ərəb di lin də “qə dər” 
sözünün əsas mə na ların dan bi ri ölçüyə bağlı ol maqdır. 
“Ölçü” (qə dər) sözünün qeyd edil di yi ayə lə rə aşağı dakı 
iki ayə nümu nə dir:

“Hə qi qə tən də hər şe yi müəy yən ölçü ilə ya ratdıq”.58

“Biz göydən bir ölçü ilə su en dir dik və onu yer 
üzündə sax ladıq. Şübhə siz ki, onu yox et mə yə də 
gücümüz ça tar”.59

Qu ranın kai nat da müəy yən ri ya zi ölçü ol du ğu na işa rə 
edən ayə lə ri müşa hi də yə əsas la nan mə lu mat ların aydın ol-
masın da və ifa də edil mə sin də elm baxımın dan çox mühüm 
ye ri olan ri ya ziy ya ta böyük əhə miy yət ve rir. Qu ran dünya-
dakı təcrü bi nə ti cə lər dən ayrı şə kil də bu fər ziy yə ni dəs-
tək lə yir. Dövrümüzdə isə ri ya ziy yat dan is ti fa də nin tex-
no lo ji məh sul lar hazır la ma da və hə yatı asan laşdır ma dakı 
təcrü bi fay da ları na ta ri xin heç bir dövründə ol madığı qə-
dər şa hid olun du ğu na görə “kai natı dər ket mə də ri ya ziy yat 
mühümdür” fər ziy yə si ni zeh nin də sax la ma yan elm adamı 
de mək olar ki, yox dur.

57   “Cin” su rə si, 72/28.
58   “Qa mər” su rə si, 54/49.
59   “Mu mi nun” su rə si, 23/18.
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El mi fəa liy yə tin mo ti va si ya mən bə yi nin nə ol ması da 
mühüm su aldır və bu ra da bu əhə miy yət li mövzu nun 

Qu ranın məz mu nuy la əla qə si ni araşdı ra cağıq. Mo ti va si ya 
bir dav ranışın hə ya ta ke çi ril mə si nin sə bəb lə ri ni ifa də edir. 
El mi fəa liy yət müəy yən dav ranış növüdür və hər dav ranış 
ki mi, mo ti va si ya ya eh ti yac hiss edir. El mi fəa liy yə tin çox 
vaxt ye mək, iç mək və yu xu ki mi ən əsas eh ti yac larımızı 
tə min et mək üçün müəy yən məq səd güdmə dən də hə ya-
ta ke çi ril di yi ni düşünsək, bu fəa liy yə tə bu qə dər za man, 
əmək və mən bə lə rin sərf edil mə si nin ra sio nal sə bə bi nin nə 
ol du ğu su al ki mi or ta ya çıxır. Dövrümüzdə el mi fəa liy yət 
göstə rən lə rə is tər pul, is tər şöhrət, is tər də müxtə lif ünvan-
lar və sta tus lar la zə ru ri mo ti va si ya ve ril di yi ni görürük. 
La kin bu ra da diq qət edi lə cək mühüm mə qam bu mo ti va-
si ya ların ço xu nun hə də fi nin elm xa ri cin də baş qa iş lər lə 
əl də olun masının da mümkün ol masıdır. Mə sə lən, ti ca rət, 
id man və si ya sət ki mi iş lər va si tə si lə el mi fəa liy yət qə dər, 
hət ta da ha çox pul qa zanılır, bun lar elm dən üstün tu tu lur. 
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Həm çi nin, mu si qi, id man və ya si ya sət lə məş ğul olan şəxs 
da ha çox şöhrət qa za na bi lər. Bu sayı lan mo ti va si ya hə-
dəf ə ri el mə məx sus ol mayıb, el mi məş ğu liy yə ti mümkün 
et sə də, zə ru ri et mir. Ey ni mo ti va si ya la ra ma lik bir şəxs 
elm xa ri cin də baş qa iş lər lə də məş ğul olur. Bu nun la ya-
naşı, el mi fəa liy yət lər təcrü bi və tex no lo gi ya ilə bağlı eh-
ti yac ların ara dan qaldırıl ması məq sə di lə də əsas landırılır. 
Bu, doğ ru ol maq la ya naşı, əsas mə sə lə lər lə məş ğul olan 
elm sa hə lə ri nin (kai natın keç mi şi və baş lanğıcı ilə məş ğul 
olan kos mo lo gi ya ki mi) bu tərz təcrü bi hə dəf i ya naş ma-
lar la çox da əsas landırıl ma ya cağı aydındır. Bu tərz təcrü bi 
əsaslı ya naş ma lar əsas elm lər dən da ha çox mühən dis li yin 
müxtə lif sa hə lə ri ni ön pla na çıxarır, əsas elm lə rə yalnız 
mühən dis lik hə dəf ə ri üçün va si tə çi lik edə cə yi qə dər 
yönlən di rir.

Qu ra na ina nan müsəl man üçün be lə mo ti va si ya mən-
bə lə ri nin ol masın da hər hansı mən fi hal yox dur. Müsəl-
man elm adamı da elm lə bağlı fəa liy yət lə ri nə görə pul 
və ünvan lar qa za na, el mi səy lə ri lə dünyə vi fay da əl də 
edə bi lər. Fə qət, Qu ranın in şa et di yi ze hin baxımın dan, 
bun lar dan da ha mə nalı mo ti va si ya mən bə yi də vardır ki, 
bu, kai natı araşdır ma fəa liy yə ti nin Al lahın əm ri ol ması 
və bu araşdır ma fəa liy yə ti nin Al lahın qüdrət və sə nə ti ni 
tanı ma ğa müəy yən va si tə çi ol masıdır. Bu tərz mo ti va si-
ya dünyə vi mən fə ət lər lə bağlı baş qa heç bir mo ti va si ya 
mən bə yi nin ol madığı və ziy yət də də lazı mi tə kan qüvvə-
si ve rir. Üstə lik, bu mo ti va si ya praq ma tik mo ti va si ya ların 
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ək si nə, kai natı öyrən mə sə yi olan el mə xasdır və elm xa ri-
cin də baş qa sa hə lər lə tə min edi lə bil məz. El min müxtə lif 
zövqlər və dünya mən fə ət lə ri üçün va si tə edil mə di yi sa-
hə lər də də da vam edir. Bu nu ba şa düşən, Qu ranın kai natı 
dər ket mə vur ğu su nu qav ra yan ide al İslam cə miy yə ti nin 
elm lə məş ğul ol ması qaçıl maz olur. Qu ranın irə li sürdüyü 
dünyagörüşün də kai natı ən so fis tik şə kil də dər ket mə fəa-
liy yə ti olan el min çox mühüm ye ri vardır.

Bun dan baş qa, in sanın da xi lin də ki ma raq his si də 
müəy yən mo ti va si ya mən bə yi ola bi lər. Aris to te lin de di-
yi ki mi, “Bütün in san lar tə bi ət lə ri nə uy ğun ola raq bil mək 
is tə yir lər”.60 “Bil mək ar zu su” in san xa rak te ri nin mühüm 
xüsu siy yət lə rin dən bi ri dir.61 “Bil mək ar zu su” in sa na xas 
is tək ola raq el mi fəa liy yə tə im kan ve rir. Bu ar zu isə te-
ist, ate ist, hin du, bütpə rəst, müsəl man, xris ti an və yə hu di 
ol masın dan asılı ol ma ya raq hər in san da olan or taq xüsu-
siy yət dir. İnsanın da xi lin dən gə lən bil mək ar zu su müəy-
yən mo ti va si ya mən bə yi ol sa da, bu ar zu el mi səy lər üçün 
ge niş za man və mən bə sərf et mə yə ra sio nal sə bəb ol mur. 
Ar zu tə kan ve ri ci qüvvə ola bi lər. La kin ra sio nal sə bə bi 
açıq la maq üçün ki fa yət de yil dir. Mə sə lən, in sanın da xi lin-
dən gə lən ye mək is tə yi in sanı şir niy yat ye mə yə sövq edir. 
La kin bu şəxs kökdürsə və ya şə kər xəs tə si dir sə, bu is tə yi-

60  Aris to tel, “Me taphy sics”, tərc: Hugh Law son-Tanc red, Pen gu in Clas sics, 
Lon don, 1999, Ki tab I, 980.a21

61  İnsan tə biə ti ilə bağlı baxın: 30. “Rum” su rə si, 30.
Bun dan baş qa, baxın: Ca ner Tas la man, “Ar zu lar dan Al la ha”, Et ki le şim nəş-
riy yatı, İstan bul, 2014.
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nə ta be ol ma malıdır. Bə zi və ziy yət lər də in sanın is tək lə ri-
nə ta be ol ması de yil, ta be ol ma ması ra sio naldır.

Qu ran isə ra sio nal əsas lar irə li sürür. İnsan tə biə ti nin 
mühüm xüsu siy yət lə rin dən bi ri is tək lə rin ödə nil mə si ol-
du ğu hal da, di gər mühüm xüsu siy yə ti hə rə kət lə rə ra sio nal 
əsas tapıb ağlın da qa ne edil mə si dir. Qu ran ra sio nal əsaslı 
mo ti va si ya irə li sürə rək in san tə biə ti nin bu eh ti yacını ödə-
yir, bil mək ar zu su nun qa ne edil mə si ni ra sio nal sə bəb lər lə 
dəs tək lə yir. Ya ra danın əm ri ni ye ri nə ye tir mə, Onun qüdrət 
və sə nə ti ni tanı ma ğa çalış maq ağlın müəy yən zə ru rə ti dir.

Qu ran da yüzlər lə ayə də in san lar kai nat dakı fe no men lə-
ri araşdır ma ğa, bun lar dan nə ti cə lər çıxar ma ğa də vət edi lir. 
Çox asanlıq la de yə bi lə rik ki, böyük dünya din lə ri nin heç 
bi rin də bu qə dər təş viq yox dur. Əv vəl də vur ğu ladığımız 
ki mi, kai nat dakı fe no men lə rə yönəl dən bu təş viq el mi fəa-
liy yət za manı zeh ni miz də mövcud olan, mə sə lən, “in san 
zeh ni kai nat haqqın da doğ ru bi lik lər əl də edə bi lər” və ya 
“kai natı araşdır maq də yər li dir” ki mi fər ziy yə lə ri dəs tək-
lə yir. La kin fər ziy yə lə ri ya rat maq xa ri cin də Qu ranın bu 
məz mu nu kai natı araşdır ma fəa liy yə ti üçün müəy yən tə-
kan ve ri ci qüvvə də, yə ni mo ti va si ya da ya radır. Müsəl man 
üçün Al lahın əmr lə ri ni ye ri nə ye tir mək və Al lahı da ha 
yaxşı tanı ma ğa çalış maq mümkün olan ən yüksək mo ti va-
si ya mən bə yi dir. Bu ra sio nal əsaslı mo ti va si ya pul, şöhrət 
ki mi dünyə vi mən fə ət ol ma dan da kai natı araşdır ma fəa-
liy yə ti nin re al laş ması na im kan ve rir. Bir çox müsəl man 
Qu ranın yüzlər lə ayə sin də ki bu təş vi qə diq qət et mə yib 
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sət hi ola raq tət biq edə bi lər. La kin bu təş vi qin ən so fis tik 
tət biq for masının el mi fəa liy yət lə rə (və bu fəa liy yət lə rin 
nə ti cə sin də əl də edi lən bi lik lə ri öyrən mə yə) yönəlt di yi də 
aydındır.  Be lə ki, ya şadığı dövrdə (973-1048) dünyanın 
ən tanınmış elm adam ların dan bi ri ki mi qə bul edi lən Bi-
ru ni “Mə nim elm lə məş ğul ol ma sə bə bim “Ali İmran” su-
rə si nin 191-ci ayə si dir” de yib.62 Qeyd edi lən ayə be lə dir:

“On lar ayaq üstə olar kən, otu rar kən və yan ları üzə-
rin də ya tar kən Al lahı xatır layır lar, göylə rin və ye rin 
ya radılışı mövzu sun da də rin dən düşünürlər: “Rəb bi-
miz, Sən bun ları boş ye rə ya rat madın, Sən Uca san, bi zi 
cə hən nəm odu nun əzabın dan qo ru”.63

Bi ru ni nin işa rə et di yi bu ayə yə bən zər, kai nat dakı fe-
no men lə ri araşdır ma ğa yönlən di rən bir çox Qu ran ayə si 
vardır. Bun la ra aşağı dakı ayə lə ri nümu nə göstər mək olar:

“De ki, “Kai nat da və yer üzündə olan la ra nə zər ye-
ti rin”. Inan ma yan zümrə yə də lil lər və xə bər darlıq lar 
heç bir fay da ver məz”.64

“Şübhə siz ki, kai nat da və yer üzündə ina nan lar 
üçün də lil lər vardır. Si zin ya radılışınız da və ya radıb 
yer üzünə yaydığı canlı lar da qə ti ina nan zümrə üçün 
də lil lər vardır.

62   Meh di Gols ha ni, The Holy Qu ran and The Sci en ces of Na tu re, Glo bal 
Scho larly Pub li ca ti ons, Nyu York, 2003, s. 154

63   “Ali İmran” su rə si, 3/191.
64   “Yu nus” su rə si, 10/101.
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Ge cəy lə gündüzün bir-bi ri ni əvəz et mə sin də, Al-
lahın sə ma dan ru zi en di rə rək onun la ölümündən son-
ra tor pağı di rilt mə sin də və külək lə ri yönlən dir mə sin də 
düşünən in san lar üçün də lil lər vardır”.65

“O ki göydən si zə su en di rən dir. Onu həm içir si niz, 
həm də hey van larınızı ot la da cağınız bit ki lər onun la bi-
tir. Onun la si zin üçün əkin, zey tun, xur ma, üzüm və 
mey və lə rin hər cürünü ye tiş di rir. Şübhə siz ki, düşünən 
zümrə üçün bun da də lil lər vardır. Gə cə ni, gündüzü, 
Günə şi və Ayı xid mə ti ni zə ver di. Ul duz lar da Onun 
əm ri nə bo yun əyib. Şübhə siz ki, bun da düşünən in san-
lar üçün də lil lər vardır”.66

“Və O, ye ri döşə yən, on da sarsıl maz dağ lar və çay-
lar ya ra dan, ora da məh sul ların hər bi rin dən iki cüt ya-
ra dan, gə cə ni gündüzün üzə ri nə örtən dir. Şübhə siz ki, 
bun lar da düşünən in san lar üçün də lil lər vardır”.67

“Hə qi qə tən göylə rin və ye rin ya radılışın da, ge cə 
ilə gündüzün bir-bi ri nin ardın ca gəl mə sin də bu iş lə ri 
dərk edən lər üçün böyük də lil lər vardır”.68

Qu ran da bir çox fe no me nin araşdırıl ması na yönlən dir-
mə ol du ğu nu müəy yən et mək mövzu muz baxımın dan çox 
mühümdür.

Dövrümüzdə elm lər də ki bu ya naş ma ilə əla qə li müxtə-

65   “Ca si yə” su rə si, 45/35.
66   “Nəhl” su rə si, 16/10-11.
67   “Rəd” su rə si, 13/3.
68   “Ali İmran” su rə si, 3/190.
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lif sa hə lə rin hər bi ri fərq li araşdır ma sa hə lə ri ola raq ad-
landırıl maq dadır. Bun la ra bir ne çə nümu nə ve rək. Mə sə-
lən, aşağı dakı Qu ran ayə si nin yönlən dir mə si ast ro no mi ya 
sa hə si lə bağlıdır:

“Üstlə rin də ki göyü ne cə qur du ğu mu za və bə zə di yi-
mi zə baxmır la r? Onun bir yarığı da yox dur”.69

Bu ayə lə rin yönlən dir mə si geo lo gi ya (yer haqqın da 
elm) sa hə si lə bağlıdır:

“Dağ ların ne cə sancıldığı na baxmır la r? Yer üzünün 
ne cə döşə dil di yi nə baxmır la r?”70

Bu ayə nin yönlən dir mə si canlı ların mən şə yin dən bəhs 
edən pa le on to lo gi ya sa hə si lə bağlıdır:

“De ki, “Yer üzünü gə zib do laşın, ya radılışın ne cə 
baş ladığını görün”.71

Bu ayə nin yönlən dir mə si ar xeo lo gi ya sa hə si lə bağlıdır:

“Yer üzündə do laşıb özlə rin dən əv vəl ki lə rin so nu na 
baxmır la r? On lar bun lar dan da ha güclü idi lər. On lar 
tor pağı şum layır, yer üzünü bun lar dan da ha çox abad-
laşdırırdı lar”.72

Bu ayə nin yönlən dir mə si bo ta ni ka ilə bağlıdır:

“O, göydən su en di rən dir. Hər növ bit ki ni onun-
la bi tir dik, on dan yaşıllıq, üst-üstə düzülmüş də nə lər 

69   “Qaf” su rə si, 50/6.
70   “Ga şi yə” su rə si, 88/19-20.
71   “Ən kə but” su rə si, 29/20.
72   “Rum” su rə si, 30/9.
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çıxardıq. Xur manın tu mur cu ğun dan sal la nan salxım-
lar, bir his sə si bir-bi ri nə bən zə yən, bir his sə si isə bən-
zə mə yən üzüm bağ ları, zey tun və nar bağ ları ya ratdıq. 
Mey və ve rər kən və ye tiş di yi za man hər bi ri nin mey və-
si nə baxın. Şübhə siz ki, bütün bun lar da ina nan zümrə 
üçün də lil lər vardır”.73

Bu ayə nin yönlən dir mə si zoo lo gi ya ilə bağlıdır:

“Şübhə siz ki, hey van lar dan ala cağınız ib rət lər 
vardır”.74

Bu ayə nin yönlən dir mə si emb rio lo gi ya sa hə si lə 
bağlıdır:

“Ey in san lar! Əgər di ri liş dən şübhə lə nir si niz sə, hə-
qi qə tən si zi tor paq dan ya ratdıq, son ra bir damcı su-
dan, son ra asılıb yapı şan bir şey dən, son ra ya radılış 
tər zi müəy yən, ya xud qey ri-müəy yən bir par ça ət dən 
ya ratdıq ki, qüdrə ti mi zi si zə bə yan edək. Istə di yi mi-
zi müəy yən müddə tə qə dər bətn lər də sax layırıq. Son-
ra si zi körpə ki mi çıxardırıq, son ra güclü dövrünüzə 
çatdırırıq”.75

Qu ran da bun la ra bən zər bir çox ayə kai nat dakı fe no-
men lə ri araşdır ma ğa və bun lar dan nə ti cə lər çıxar ma ğa 
yönlən dir di yi hal da, bir çox şəx sin bu ayə lə rin ma nasını 
düşünmə dən və hə ya ta ke çir mə yə çalış ma dan oxu ması 
hamımızın şa hid ol du ğu muz faktdır. Qu ran müba hi sə siz 
73   “Ənam” su rə si 6/99
74   “Nəhl” su rə si, 74/66
75   “Həcc” su rə si, 22/5
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şə kil də dünyanın ən çox oxu nan və əz bər lə nən ki tabıdır. 
La kin Qu ranın mə nasını də rin dən düşünmə yin onu çox 
oxu maq və əz bər lə mə fəa liy yə tin dən çox uzaq ol du ğu nu 
müşa hi də edi rik. Hal bu ki Qu ran kai nat üzə rin də ol du ğu 
ki mi özü üzə rin də də də rin düşünmə yi təl qin edir:

“Bu müba rək ki tabı sə nə mə sə lə nin əsası na nüfuz 
edən lər ayə lə ri ni də rin dən düşünüb nə si hət alsın lar 
de yə na zil et dik”.76

Qu ranın mə nasını ba şa düşmə yə və əmr lə ri ni ye ri nə ye-
tir mə yə çalış maq dan çox ba şa düşmə dən oxu yan lar onun 
kai nat dakı fakt ları araşdır ma ğa yönlən di rən yüzlər lə ayə si-
ni lazımın ca də yər lən dir mə yib lər. Müsəl man ların Qu ranın 
hə min ayə lə ri nə əməl et mə mə lə ri ni və elm dən uzaq qal ma-
larını çox tən qid edən fi zik, No bel müka fatçısı Ab dus Sa-
lam (zə if və elekt ro zə if qarşılıqlı tə sir nə zə riy yə si ilə 1979-
cu il də No bel müka fatı na la yiq görülüb) be lə de yir:

“Qu ran alim lə rin, yə ni bi lik li in san ların və dər-
ket mə qa bi liy yə ti nə ma lik olan ların üstünlüyünü 
vur ğu layır, be lə  bir su al ve rir: “Heç bi lən lər lə bil-
mə yən lər bir ola bi lə r?” Qu ran dakı yed di yüz əl li 
ayə (de mək olar ki, Qu ranın sək kiz də bi ri) ina nan-
ları tə biə ti araşdır ma ğa, bu ba rə də düşünmə yə, son 
hə qi qət ax tarışın da ağıl dan doğ ru şə kil də fay da-
lan ma ğa, bi lik əl də et mə yə, el mi an layışı ic ti mai 
hə yatının bir his sə si et mə yə sövq edir”.77

76   “Sad” su rə si, 38/29.
77   Ab dus Sa lamın Pa ris UNES CO Hou se dakı 27 ap rel 1984-cü il də ki çıxışından. 
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Ab dus Sa lamın No bel müka fatını Qu ran oxu ya raq al-
ması onun elm və din əla qə si nə ya naş masını göstə rən rəm-
zi əhə miy yə tə ma lik bir dav ranış ol muş dur. O, bu müka-
fatı aşağı dakı ayə lə ri oxu ya raq alıb:78

“O, bir-bi ri nə uy ğun şə kil də yed di qat sə manı ya ra-
dandır. Rəh manın ya rat masın da hər hansı qüsur ta pa 
bil məz sən. Haydı, dön bax. Gör hər hansı uy ğun suz luq 
görürsə n? Son ra bir da ha, bir da ha dön bax. Baxış-
ların zə lil və yor ğun hal da özünə dönə cək dir”.79

Qu ran ayə lə ri nin kai natı araşdır ma ğa sövq et mə si 
müsəl man ların elm lə yaxın əla qə qur ması üçün ye tər li sə-
bəb dir. Di gər tə rəf dən, bu kai natı tanı maq, bütün varlıq-
ların ya ran ma sə bə bi olan Ya ra danı tanı ma ğa sə bəb ol du-
ğu na görə te ist inan ca ma lik olan lar üçün müəy yən mo-
ti va si ya mən bə yi ola bi lər. Bu nun la bağlı İslam di ni ilə 
di gər mo no te ist din lər olan iuda izm və xris ti anlıq ey ni 
mə qam dadır. Be lə ki, bu din lər arasın dan bir çox şəxs kai-
natı araşdır maq dakı mo ti va si ya mən bə lə ri nin Ya ra danın 
qüdrət və sə nə ti ni tanı maq ol du ğu nu ifa də edib lər.

Mə sə lən, bə zi xris ti an mütə fək kir lər Al lahın iki ki tabı 
ol du ğu nu, bun ların müqəd dəs ki tab və kai nat ol du ğu nu, 
hər iki ki tabın Al lahın varlığı və si fət lə ri lə bağlı bi lik mən-

Çıxışın tam mət ni üçün bax: 
http://re vie wof re li gi ons.org/9422/fromt he arc hi ve sis la mands ci en ce con cor dan ce or-

conf ict/
78   http://www.no belp ri ze.org/no bel_pri zes/physics/lau rea tes/1979/

sa lams pe ech.html
79   “Mülk” su rə si, 67/34.
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bə yi ol du ğu nu ifa də edib lər.80 “Al lah əsər lə ri lə tanınır” de-
yən Nyu ton81 ki mi xris ti an elm adam larının di ni inanc ları 
fəa li yət lə ri üçün mo ti va si ya olub.82 Bu mövzu da Del Ratş 
(Del Ratzsch) be lə de yir:

“Kai nat Al lahın ya ratdığı varlıq ol du ğu və Al-
lahın sə nə ti nin müəy yən göstə ri ci si ol du ğu üçün 
araşdırıl malıdır. Əs lin də, bə zi xris ti an lar ya radı-
lanı araşdır ma ğa di ni əhə miy yət qzandırdı lar. Al-
lahın ya ratdığını də yər lən dir mə yi və el mi araşdır-
manın özünü Al la ha bir növ di ni ita ət ki mi qiy mət-
lən dir di lər”.83

Bə şər ta ri xi nin ən önəm li ri ya ziy yatçı ların dan bi ri, VI-
II-IX əsr də ya şamış müsəl man mütə fək kir Xa rəz mi “cəb-
rin atası” ki mi tanınır. Qərb dünyası bugünkü on luq say 
sis te mi ni və sıfırı onun araşdır ma ları va si tə si lə tanıyıb.

Apardığı araşdır ma ları iba dət he sab edən Xa rəz mi nin 
aşağı dakı sözlə ri araşdır ma ların da di ni inancının ver di yi 
mo ti va si yanı göstə rir:

80   Pi ter Har ri son, The Bib le, Pro tes tan tism and The Ri se of Na tu ral Sci en-
ce, Camb rid ge Uni ver sity Press, Camb rid ge, 1998; Ken net J.Ha u el, Gods 
Two Bo oks: Co per ni can Cos mo logy and Bib li cal In terp re ta ti on in Early 
Müa sirS ci en ce, Uni ver sity of Not re Da me Press, Notr Dam, 2002.

81   Nyu to nun di ni mo ti va si ya ları üçün baxın: Enis Do ko, “Da hi və Din dar: Isa-
ak Nyu ton”, İstan bul nəş riy yatı, İstan bul, 2011.

82   Ceyms E.Fors və Ric hard H.Pop kin (red.), New ton and Re li gi on: Con text, 
Na tu re and Inf u en ce, Klu wer Aca de mic Pub lis hers, Dord rext, 1999.

83   Del Ratzsch, “The Re li gi o us Ro ots of Sci en ce”, Mel vil le Y.Ste wart (red.), 
Sci en ce and Re li gi on in Dia lo gue, Wi leyB lack well, New York, 2010, cild.1, 
s. 65.
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“El mə göstə ri lən o yaxın müna si bət, bi lən lə rə 
Al lahın göstər di yi diq qət və qayğı, on la ra bi lin-
mə yən lə rin aydın laşdırıl masın da və çə tin lik lə rin 
ara dan qaldırıl masın da ver di yi dəs tək və qo ru ma, 
mə nə əlcəbr və əlmu qa bə lə ilə he sab la maq dan 
baş qa, he sab el min də ən asan və ən fay dalı olan la 
məh dud laşdırdığım qısa bir araşdır ma apar mağım 
üçün cə sa rət ver di”.84

Dövrümüzün te ist mütə fək kir lə ri nin ək sə riy yə ti Al lahın 
varlığını ba şa düşmək üçün ca hil li yin göstə ri ci si olan ya-
naş ma ları ifa də edən “boş luq ların tanrısı” (God of the 
gaps) ar qu ment lə rin dən is ti fa də edil mə mə si ni bil di rir lər. 
“Boş luq ların tanrısı” tər zin də ki ya naş ma ları ifa də edən lər 
Al lahın varlığı mövzu sun dakı əsasın kai nat və canlı lar la 
bağlı bi lin mə yən cə hət lər ol du ğu nu, bu boş luq ların Al lah-
la dol du rul masının zə ru ri ol du ğu nu düşünürlər. “Bax, ürə-
yin ne cə iş lə di yi ni bil mi rik. De mə li, ürə yi Al lah ya radıb” 
və ya “Ul duz ların işığının ne cə əmə lə gəl di yi ni bil mi rik. 
De mə li, ul duz ları Al lah ya radıb” şək lin də ya naş ma ları ifa-
də edən lər var sa, de mək ki, on lar “boş luq ların Tanrısı” tər-
zin də ar qu ment lə ri irə li sürürlər. Be lə ya naş ma lar elm də 
da ha əv vəl bi lin mə yən bir cə hə ti, yə ni bir boş lu ğu açıq-
ladığı na görə Al la ha is ti nad et mə yi lazımsız laşdırır.

Bu ya naş ma lar da san ki kai natı bil mək dən de yil, bil-
mə mək dən kömək is tə ni lir. La kin Al lahın varlığıy la bağlı 

84   Vic tor J.Katz, A His tory of Mat he ma tics: An Intro duc ti on, Pe ar son, 2008, 
s. 271.
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ar qu ment lər irə li sürən müa sir te ist fi lo sof arın və teo loq-
ların de mək olar ki, heç bi ri “boş luq ların tanrısı” ya naş-
ma larını qə bul et mir lər. Al lahı boş luq lar da ax tar maq te-
iz min əsas ru hu ilə zid diy yət təş kil edir. Çünki te ist üçün 
Tanrı yalnız boş luq lar da or ta ya çıxan varlıq de yil dir. O, 
kai natın hər ye ri və hər anı na nüfuz edir. Tə bi ət də ki hər 
faktın ar xasın da izi vardır. Bu sə bəb dən, heç bir te ist “boş-
luq ların tanrısı” ya naş ma larını qə bul et mə mə li dir.

Te ist lə rin “boş luq ların tanrısı” ya naş ma larını mə nim-
sə di yi ni de yə rək tən qid edən lər çox rast gə li nən mən ti qi 
səhv lər dən bi ri olan və mən tiq ədə biy yatın da “müqəv va 
səh vi” (straw man fal lacy) ki mi tanı nan mən ti qi səh və 
yol ve rir lər. “Müqəv va səh vi”nə yol ve rən lər əks baxışın 
ger çək fik ri ni ar xa plan da qo yur, onun ye ri nə, əks baxışın 
pis və ya şi şir dil miş nümu nə si nə qarşı, ger çək mövqey-
miş ki mi, tən qid lə ri ni yönəl dir lər. “Boş luq ların tanrısı” 
ya naş ma larını te iz min hə qi qi mövqe yi ki mi göstə rib 
“müqəv va səh vi”nə yol ve rən lər arasın da Sti ven Ho kinq 
(Step hen Haw king) ki mi məş hur elm adam ları da vardır.85 
Dövrümüzdə irə li sürülən kos mo lo lo ji də lil lə rin və ya 
plan la ma də lil lə ri nin hamısı kai nat mövzu sun dakı ca hil-
li yi mi zə de yil, müa sir el min irə li sürdüyü mə lu mat la ra 
əsas landırılır.

Bütün bu ar qu ment lər də el min irə li sürdüyü mə lu mat lar 

85   Ho kin qin “Böyük plan la ma” (Grand De sign) ki tabı bu səh vin nümu nə lə ri-
lə do lu dur: Sti ven Ho kinq və Leo nard Mlo di nov, Böyük plan, tərc: Sel ma 
Öyünç, Do ğan Ki tab, İstan bul, 2012.



100

Q U  R A N   V Ə   E L M İ  Z E H N İ N   İ N Ş A  S I

xam mal ola raq qiy mət lən di ri lir və on lar əsas götürülür.86 
Qu ranın kai nat dakı fe no men lə ri araşdır ma ğa və düşünmə-
yə təş viq edən ayə lə ri də ca hil lik üzə rin də yüksə lən ya-
naş ma lar əvə zi nə bi lik üzə rin də yüksə lən ya naş ma ları 
dəs tək lə yir. Kai nat dakı fe no men lə rin araşdırıl ması ul duz-
lar, dünyamız və canlı lar ki mi bir çox varlıq lar haqqın-
dakı bi lik lə ri mi zi artı ra caqdır. Bu bi lik lə rə əsas landırı lan 
ya naş ma lar isə “boş luq ların tanrısı” ya naş ma ları əvə zi nə 
plan la ma də lil lə ri nə bən zər ar qu ment lər ola caqdır. Bu tərz 
ar qu ment lar irə li sürmək məq sə di də el mi fəa liy yət üçün 
mo ti va si ya mən bə yi dir.

XII əsr də ya şa yan məş hur İslam fi lo so fu İbn Rüşd 
varlığı araşdır ma fəa liy yə ti nin Al lahı tanıtdığını vur ğu-
lamış, bu nu hə ya ta ke çi rən fəl sə fə nin (“fəl sə fə” ifa də si-
ni bu gün “elm” ki mi xa rak te ri zə edi lən sa hə lə ri də əha-
tə edə cək şə kil də ge niş mə na da iş lə dib) zə ru rə ti nə diq qət 
çə kə rək fəl sə fə-elm fəa liy yə tin də ki mo ti va si ya mən bə yi ni 
be lə ifa də edib:

“… Al lahın varlığı na an caq ya ratdıq larının yaxşı bi-
lin mə si sa yə sin də şa hid lik edir lər. Bun dan baş qa, varlığın 
qu ru lu şu yaxşı bi lin dik də, Al lah haqqın da bi lik lər də tam 
olur. Din də mövcud olan ların araşdırıl masını tövsi yə və 
təş viq edir sə, aydındır ki, fəl sə fə an layışının də la lət et di yi 
şey din baxımın dan zə ru ri və ya tövsi yə edi lən cə hət dir.

86   Müa sir el min mə lu mat ları ilə bu də lil lə rin irə li sürülmə si nin bir nümu nə si ki-
mi baxın: Ca ner Tas la man, “Kai nat dan Al la ha”, Et ki le şim nəş riy yatı, İstan-
bul, 2014.
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Di nin mövcud olan ları ağıl la də yər lən dir mə yə 
və on ları ağıl la bil mə yə çağırdığı Uca Al lahın Ki-
tabının bir çox ayə sin də aydın qeyd edi lir…”87

Bun dan baş qa, Qu ranın təq dim et di yi mo ti va si ya for-
masının el mi bi lik lə rin pay laşıl ması na im kan ver di yi ni 
is bat et mək də va cib dir. El mi bi li yi güc və pul ki mi mo-
ti va si ya lar la əl də et mə yə çalı şan lar üçün bi li yin baş qa ları 
tə rə fin dən öyrə nil mə si gücün və pu lun bir his sə si nin iti-
ril mə si nə sə bəb ola bi lər. Be lə bir mo ti va si ya bə zən bi-
lik lə rin pay laşıl masın dan da ha çox giz lə dil mə si nə sə bəb 
olur. Ta rix bo yu bir çox bi lik lər baş qa ların dan giz lə di lə-
rək müəl lim dən şa gir də çatdırılıb. Bu sə bəb dən, bir çox 
bi lik lə rin təc rid edi lən ki çik zümrə nin mo no po li yasın da 
qaldığını və ya ta rix də son rakı nə sil lə rə çatdırıl ma dan 
unu dul du ğu nu, son ra unu du lan ların bir his sə si nin ye ni 
səy lər lə baş dan kəş fe dil mə məc bu riy yə ti ya randığını de yə 
bi lə rik. Be lə ki, Bi zansın məş hur si lahı olan yu nan odu, 
ya xud möhkəm li yi ilə məş hur olan Şam po ladı ki mi bir 
çox qə dim tex no lo gi ya məh su lu müa sir elm adam ları na 
tam aydın de yil. Bəl kə də pi ra mi da ların ne cə ti kil mə si ilə 
bağlı bi lik lə rin ötən əsr də be lə Mi sir də ya şa yan lar tə rə-
fin dən bi lin mə mə si ni də be lə bir it ki ilə izah edə bi lə rik. 
Hal bu ki bi lik lə rin əl də edil mə sin də ki mo ti va si ya ları Al-
lahın əm ri ni ye ri ni ye tir mək və Al lahın qüdrə ti lə sə nə ti ni 
tanı maq olan lar üçün bi li yi giz lət mək səy lə ri mə nasızdır.

87   İbn Rüşd, “Fəl sə fə və din əla qə si haqqın da son söz”, Islam Fi lo sof arın dan 
Fəl sə fi Mətn lər, tərc.: Mah mut Ka ya, Klas sik, İstan bul, 2005, s. 467-468.
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Be lə bir mo ti va si ya bi li yin ki çik zümrə nin mo no po li-
yasın da qal ma ması na və əl də edi lən bi lik lə rin bütün bə şə-
riy yə tə yayıl ması na im kan ve rir. Şübhə siz ki, el mi bi lik-
lə rin ge niş yayıl ması be lə bir mo ti va si ya xa ri cin də ki yol-
lar la da əl də edi lə bi lər. Hər hal da, Qu ranın irə li sürdüyü 
şə kil də mo ti va si yanın bi lik lə rin yayıl ması ki mi mühüm 
bir pro se sə im kan ver di yi ni is bat et mək çox mühümdür.

El mi bi lik lər ta ri xi pro ses da xi lin də bir çox fərq li inanc-
da olan in san lar tə rə fin dən üzə çıxarılıb. Bu bi lik lə ri ta ri xə 
bəxş edən lər arasın da yə hu di lər, xris ti an lar, müsəl man lar, 
hind li lər, bütpə rəst lər və ate ist lər də vardır. Bir di nin da xi-
lin də müxtə lif şərh lər ve rən lə rin və fərq li məz həb lə ri tə qib 
edən lə rin də ol du ğu nu xatır la malıyıq. Bu sə bəb dən, il lər-
lə top la nan el mi bi lik lər dən is ti fa də et mək üçün müxtə-
lif inanc dan olan lar dan gə lən bi lik lə rə açıq ol maq və bu 
mövzu ya komp leks siz ya naş maq lazımdır. Qu ranın kai nat-
dakı fe no men lər üzə rin də düşünmə yə sövq edər kən be lə 
bir komp leks aşı la yan heç bir ifa də si nin ol ma ması da çox 
mühümdür. Bu nun la ya naşı, Qu ran tay fa baz və irq çi ya-
naş ma ları tən qid edə rək irq, də ri rən gi və qan əla qə si fərq-
lə ri ni əhə miy yət siz he sab edən, bun lar dan üstün də yər lə rə 
əhə miy yət ve rən bir ze hin qu ru lu şu for ma laşdırmışdır. Bu 
ya naş ma baş qa mil lət lə ri al çal da raq özünü on lar dan gə lə-
cək hər cür bi li yə qa pa yan ya naş ma ları kə nar laşdırır. Bu-
na nümu nə ola raq Qu ran dan aşağı dakı ayə lə ri göstər mək 
olar:
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“Ey in san lar! Hə qi qə tən si zi bir ki şi və bir qadın dan 
ya ratdıq və bir-bi ri niz lə tanış ol mağınız üçün si zi xalq-
la ra və qə bi lə lə rə ayırdıq. Şübhə siz ki, Al lah dər gahın-
da ən də yər li niz təq va cə hət dən ən öndə olanınızdır”.88

“Göylə rin və ye rin ya radılışıy la dil lə ri ni zin və rəng-
lə ri ni zin fərq li ol ması Onun də lil lə rin dən dir. Şübhə siz 
ki, bun da elm li in san lar üçün də lil lər vardır”.89

Bütün kai natı və bütün qövmlə ri yalnız bir Ya ra danın 
əsər lə ri ki mi qə bul edən Qu ran baxımın dan hə qi qət uni-
ver saldır, cə miy yət dən cə miy yə tə də yi şən hə qi qət lər yox-
dur. Hər cə miy yət üçün müəy yən ilah ları uy ğun he sab 
edən keç mi şin po li te ist sis tem lə ri və re allığın müxtə lif 
mə də niy yət lər də fərq li ol du ğu nu ifa də edən, dövrümüzün 
uni ver sal re allıq ları rədd edən post mo dern ya naş ma ları 
Qu ran dan əs la dəs tək almır lar. Qu ra na əsa sən, uni ver sal 
re allıq lar mövcud dur. Bu sə bəb dən, hansı cə miy yət bu re-
allıq ları əl də edir sə et sin, hə min re allığın tə biə ti nə zə rər 
gəl mir. Nə ti cə də di gər cə miy yə tin kəşf et di yi hə qi qət lər 
də tək ilah olan Al lahın ya ratdığı kai nat dakı fe no men lər lə 
bağlı ol du ğu na görə də yər li dir. Baş qa cə miy yət lər dən gə-
lən hər şe yi rədd edən di ni fa na tik li yə əsas ola caq bir ifa də 
Qu ran da yox dur. “Din” adın dan danı şan ların bu mövzu-
dakı niy yət lə ri nə nə zər ye tir dik də, Qu ran da be lə bir ifa də-
nin ol ma masının də yə ri da ha yaxşı aydın olur.

“Din” adın dan danı şan bu şəxs lə ri “din ta cir lə ri” ki mi xa-

88   “Hu cu rat” su rə si 49/13.
89   “Rum” su rə si, 30/22.



104

Q U  R A N   V Ə   E L M İ  Z E H N İ N   İ N Ş A  S I

rak te ri zə edən, ilk İslam fi lo so fu ki mi qə bul edi lən əl-Kin-
di nin (IX əsr) aşağı dakı sözlə ri müsəl manın di gər zümrə və 
inanc la ra ma lik qrup lar dan gə lən bi lik lə rə qarşı göstər mə li 
ol du ğu dav ranış ları gözəl şə kil də qısa ca be lə izah edir:

“Ha ra dan gəl mə sin dən, uzaq və baş qa mil lət lər-
dən ol masın dan asılı ol ma ya raq hə qi qə tin gözəl-
li yi ni mə nim sə mək dən və ona ma lik ol maq dan 
utan ma malıyıq. Çünki hə qi qə ti ax ta ran in san üçün 
hə qi qət dən da ha də yər li bir şey ola bil məz. Be lə 
ol du ğu hal da, hə qi qə tə əhə miy yət ver mə mək, onu 
de yə ni və gə ti rə ni al çalt maq doğ ru de yil dir”.90

Qu ran kai nat dakı fe no men lə ri bil mə fəa liy yə ti olan el-
mə mo ti va si ya ve rər kən ya ratdığı etik sis tem el min, in-
sanlığın fay dası na və Al lahın bir ne mə ti olan tə biə tə zə rər 
ver mə dən is ti fa də edil mə si ni zə ru ri edir.91 Bi lik gücdür və 
bi li yin etik prin sip lə rə diq qət edil mə dən is ti fa də si nin sə-
bəb ola cağı prob lem lə ri ötən əsr də dünya da baş ve rən lə ri 
müşa hi də et miş hər in san bi lir. Yaxşı və doğ ru ilə ya naşı, 
pis və səh vin qarşısın da ol maq, zə if ə rə tə mən nasız qayğı 
göstər mək Qu ranın prin sip lə ri dir. Be lə prin sip lər hə yatın 
bir çox mər hə lə sin də mühüm ol du ğu ki mi, əsas güc mən-
bə yi olan el mi bi lik lə rin əl də edil mə və is ti fa də sin də də 
çox əhə miy yət li dir.
90   Kin di, “Ki tab fil Fəl sə fə til Ula”, Islam Fi lo sof arın dan Fəl sə fə Mətn lə ri, 

tərc.: Mah mut Ka ya, Klas sik, İstan bul, 2005, s. 9.
91   Qu ranın im kan ver di yi fər ziy yə lər və mo ti va si ya ilə ya naşı, onun ya ratdığı 

etik sis te min el mi fəa liy yət lər lə əla qə si ni üçüncü əsas başlıq ki mi də qə bul 
et mək olar. La kin biz bu mövzu ya mo ti va si ya lar la bağlı başlıq altın da qısa ca 
to xu maq la ki fa yət lə ni rik.
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Mə sə lən, tibb sa hə sin də əl də edi lən bi lik lə rin bə şə riy-
yə tin fay dası üçün, mə su liy yət lə, in san ları al dat ma dan, 
zə if və yox sul la ra qayğı göstər mək də is ti fa də edil mə si nin 
nə qə dər mühüm ol du ğu hamı ya aydındır. Di gər tə rəf dən, 
hamımızın ya şam sa hə si olan və ona vur du ğu muz zə rə-
rin biz və biz dən son rakı nə sil lər üçün zə rə rə çev ril di yi 
tə biə tə qarşı ca vab deh bir ya naş may la, el mi səy lər nə ti-
cə sin də əl də edi lən tex no lo ji məh sul lar dan is ti fa də et mək 
bə şə riy yə tin bu günü və gə lə cə yi üçün böyük əhə miy yə tə 
ma lik dir. Qu ranın aşağı dakı ayə si hə min mə sə lə də bu ki-
tabı əsas qə bul edən lər üçün mühüm nə si hət dir:

“Insan ların öz əl lə riy lə et dik lə ri nə görə qu ru da və 
də niz də qarışıqlıq ya randı. Bun dan im ti na et mə lə ri 
üçün et dik lə ri nin bir his sə si ni on la ra daddırırıq”.92

Tə biə tə vu ru lan zə rə rin in san lar üçün zə rə rə çev ril di yi 
keç miş dövrlər də də müşa hi də edi lən bir faktdır. Mə sə-
lən, me şə lə ri yandı ran lar bu nun nə ti cə lə ri ni də görüblər. 
La kin hə qi qi mə na da in sanın tə biə tə ve rə bi lə cə yi zə rə rin 
miq yası XVII əsr də ki el mi in qi labın nə ti cə si ola raq XVI-
II-XIX əsr lər də ki sə na ye in qi labın dan son ra aydın ol du. 
Ət raf mühit düşüncə si nin cid di şə kil də üzə çıxması isə 
yalnız XX əsr də baş ver di. Bun ları nə zə rə aldığımız za-
man VII əsr də vəhy edi lən Qu ran da in san ların dav ranış ları 
ilə qu ru ya və də niz lə rə zə rər ver dik lə ri, bu nun zi yanını 
özlə ri nin cə kə cə yi və be lə dav ranış lar dan uzaq ol mağın 
zə ru ri li yi nin vur ğu lan ması hə qi qə tən çox əhə miy yət li dir.
92   “Rum” su rə si, 30/41
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Qu ran da kai nat dakı fe no men lər Al lahın ayə lə ri ki mi 
təq dim edi lir, kai natın əsl sa hi bi nin Al lah ol du ğu şüu ru 
aşı lanır. Şübhə siz ki, müsəl man üçün Al lahın ayə lə ri çox 
də yər li dir. On la ra uy ğun dav ran ma maq, tə biə tə zə rər ve-
rə rək di gər in san la ra və gə lə cək nə sil lə rə zə rər ver mək 
Qu ranın aşı ladığı mə su liy yət his si lə üst-üstə düşmür. Tə-
biə tə Qu ranın in şa et di yi ze hin lə və öyrət di yi etik sis tem lə 
ba xan in san ona zə rər ver mək dən çə kin mə li dir.

Bir sözlə, Qu ran in san la ra tə si ri heç bir böyük din də 
ol madığı qə dər, yüzlər lə ayə si lə kai nat dakı fe no men lə-
rə yönlən di rə rək və bu fe no men lə ri araşdır mağı Al lahın 
qüdrət və sə nə ti ni ba şa düşmək baxımın dan mühüm he sab 
edən an layış irə li sürə rək bun ları öyrən mə fəa liy yə ti üçün 
mo ti va si ya ya radır. Bu mo ti va si ya ya im kan ve rən Qu-
ranın el mi bi lik lə rin pay laşıl ması na dəs tək ve rən, uni ver-
sal hə qi qət lə rin ol du ğu nu ifa də edən, baş qa mil lət lər dən 
əl də edi lə cək el mi bi lik lə rə ma ne ol ma yan, etik də yər lə rə 
diq qət edil mə si ni heç bir fəa liy yət də kə nar da qoy ma yan 
və tə biə tin qo run ması na im kan ve rən qu ru lu şu da mühüm 
xüsu siy yət lər ki mi nə zə rə alın malıdır.
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Bu ki tab da Qu ranın in şa et di yi zeh ni qu ru lu şun el mi fəa-
liy yət lər lə əla qə sin dən bəhs edil di. Bi rin ci bölümdə bu 

əla qə el mi fəa liy yət lə ri müşa yi ət edən ze hin də ki fər ziy yə lər 
baxımın dan araşdırıldı. El mi fəa liy yət za manı bi lib-bil mə-
mə yi miz dən asılı ol ma ya raq zeh ni miz də bir çox fər ziy yə lər 
olur. Bu fər ziy yə lər el mi fəa liy yət lə məş ğul ol mağımız da 
bi zə dəs tək ve rir. Mə sə lən, zeh ni miz də, bu mə qa lə də to-
xu nul du ğu ki mi, “kai natın ra sio nal və ayn laşı lan qu ru lu-
şu vardır” şək lin də fər ziy yə ol ma saydı, kai natı dərk et mək 
is tə mə yi mi zin, “tə bi ət qa nun ları uni ver saldır” şək lin də 
fər ziy yə ol ma saydı, yer dən-ye rə, za man dan-za ma na də yi-
şən və də yi şə cək olan qa nun ları tap maq üçün bu qə dər səy 
göstər mə yi mi zin mə nası ol mazdı.

Bu mə qa lə də el mi fəa liy yət göstər mə yi mi zə im kan ve-
rən bu ki mi yed di əsas fər ziy yə dən bəhs edil di və Qu ranın 
məz mu nu ilə varlıq an layışının bu fər ziy yə lə ri dəs tək lə-
di yi, bun la ra ra sio nal əsas ya ratdığı və dövrümüzdə elm 
dünyasın da ge niş yayı lan na tu ra list-ate ist ya naş ma ya nis-
bə tən bu nu da ha yaxşı et di yi göstə ril mə yə çalışılıb.
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Bu ki tab da qeyd et mə yə çalışdığımız ki mi, Qu ran bu fər-
ziy yə lə rin bir his sə si ni te ist varlıq an layışı təq dim edə rək, 
bir his sə si ni hə rə kət lə ri mi zə görə ca vab deh ol du ğu mu zu 
de yə rək, bir his sə si ni kai natı dərk et mə yə inad la də vət edə-
rək, bir his sə si ni isə məz mu nun dakı di gər bə zi vur ğu lar la 
dəs tək lə yir. Qu ranın te ist on to lo gi ya irə li sürə rək dəs tək lə-
di yi fər ziy yə lər lə bağlı iuda izm və xris ti anlıq la ey ni mövqe-
də ol du ğu nu de yə bi lə rik. Be lə ki, ki tabımız da müsəl man 
ol ma yan te ist fi lo sof və elm adam ların dan si tat lar gə ti rə-
rək or taq cə hət lə ri də göstər mə yə çalışdıq. Bə zi hal lar da 
Qu ranın məz mu nu ilə di gər te ist inanc da olan lar arasın da 
müəy yən fərq ol du ğu na (bu, həm də rə cə, həm də ma hiy yət 
fər qi ola bi lər) diq qət edil mə li dir. Mə sə lən, Qu ranın məz-
mu nu nun “kai nat haqqın da bi lik lər əl də et mə də müşa hi də 
mühümdür” fər ziy yə si nə ver di yi dəs tə yin bütün te ist din-
lər dən da ha çox ol ması ki mi cə hət lər də nə zə rə alın malıdır.

Təcrü bə də ki fay dası nə zə rə alı na raq və ya müəy yən ra-
sio nal əsa sa ma lik ol ma dan da bu fər ziy yə lə ri irə li sürən-
lə rin mövcud ol du ğu bir hə qi qət dir. Mə sə lən, el mi fəa liy-
yət lə rin tex no lo gi yanı in ki şaf et dir mə də ki təcrü bi fay dası 
nə zə rə alı na raq “kai natı araşdır maq də yər li dir” fər ziy yə si 
və ya tə bi ət qa nun larının uni ver sal ol du ğu ilə bağlı fər ziy-
yə lər ra sio nal əsası ol ma dan da irə li sürülə bi lər. Be lə ki, 
bu fər ziy yə lə rə sa hib olan bir çox məş hur na tu ra list elm 
adamı da var. La kin Qu ranın heç bir təcrü bi fay da dan asılı 
ol ma dan və ra sio nal əsas irə li sürə rək bu fər ziy yə lə ri dəs-
tək lə di yi ni təs bit et mək çox əhə miy yət li dir. Ra sio nal əsası 
düşünülmə dən bu fər ziy yə lər irə li sürülsə də, fəl sə fi baxım-
dan hə min fər ziy yə lə rin ra sio nal əsasının nə ol du ğu çox 
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əhə miy yət li dir. Be lə bir əsas ol ma dan bu fər ziy yə lə ri irə li 
sürmək in tel lek tu al baxım dan qə na ət bəxş ola bil məz. Ki tab 
bo yu göstər mə yə çalışdığımız ki mi, na tu ra list-ate ist fəl sə fi 
ya naş manın bu fər ziy yə lə rə ra sio nal əsas təq dim et mə mə-
si nin ək si nə, Qu ran bu əsası çox uğur lu şə kil də irə li sürür.

Ki tabın ikin ci bölmə sin də Qu ranın el mi fəa li yət lə rin re al-
laş ması na ver di yi mo ti va si ya qeyd edi lib. Qu ran kai nat dakı 
fe no men lə ri araşdır ma ğa, bun lar dan nə ti cə lər çıxar ma ğa və 
bun lar va si tə si lə Al lahın qüdrət və sə nə ti ni ba şa düşmə yə 
dünya da heç bir tə sir li din də ol madığı qə dər yönlən di rir. 
Bu nu göstər mək üçün ki tab bo yu Qu ran dan bir çox iq ti-
bas lar da gə tir dik. Qu ran in san ları kai nat dakı fe no men lə rə 
yönlən di rə rək bun ların ən so fis tik araşdır ma for ması olan 
el mi fəa liy yət üçün lazı mi mo ti va si yanı tə min edir. Zeh ni-
miz də ki lazı mi fər ziy yə lər qə dər tə kan ve ri ci qüvvə ni tap-
mağımız da el mi fəa liy yət baxımın dan mühümdür. El mi 
fəa liy yət nə ti cə sin də pul, şöhrət, xa riz ma qa zan maq da mo-
ti va si ya mən bə yi ola bi lər. La kin Qu ranın heç bir dünyə vi 
mən fə ət ol ma dan mo ti va si ya ya rat ması də yər lən di ril mə si 
zə ru ri olan mühüm cə hət dir.

Qu ranın məz mu nu nun el mi fəa liy yət lə rə im kan ve rən 
fər ziy yə lər lə əla qə si nə əv vəl dən müəy yən et di yi miz qə dər 
to xu nul ma masının ək si nə, mo ti va si ya mövzu su na bun dan 
əv vəl baş qa araşdır ma lar da da to xu nu lub. Bu ki tab da fərq-
li olan cə hət Qu ranın bəhs edi lən fər ziy yə lə ri dəs tək lə mə si 
və ya ratdığı mo ti va si ya ya bir gə nə zər ye ti ri lə rək onun el-
mi zeh ni in şa et mə si nin təf si latlı mən zə rə si ni or ta ya qoy-
masıdır.
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Əl bət tə ki, Qu ranın el mi zeh ni in şa et mə si mə sə lə sin də 
vur ğu ladıq larımı za əla və lə rin edil mə si və ya bu ra da qısa 
şə kil də diq qə ti cəlb et di yi miz cə hət lər ge niş lən di ril mək-
lə da ha da təf si latlı mən zə rə üzə çıxarı la bi lər. Mə sə lən, 
mo ti va si ya bölmə sin də qısa ca to xun du ğu muz bir mə sə lə 
olan Qu ranın təq dim et di yi eti kanın bu mövzu baxımın dan 
əhə miy yə ti üçüncü başlıq ki mi götürülə rək de tallı şə kil də 
araşdırı la bi lər. El mi fəa liy yət lə məş ğul olar kən bu fəa liy-
yə tin in sanlığın, gə lə cək nə sil lə rin, tə biə tin və di gər canlı 
növlə ri nin fay dası na hə ya ta ke çi ril mə si etik də yər lə rə ma lik 
ol maq la bağlı mühüm mə sə lə dir.

Bu ki tab da to xu nul ma yan xüsus ların bu ra da de yi lən lər-
lə bir ləş di ril mə si və bu ra da to xu nu lan lar ge niş lən di ril mək lə 
gə lə cək də bu mövzu da da ha təf si latlı araşdır ma ların or ta ya 
çıxa cağı na ümid edi rik.

Bu ki tab da qeyd edil di yi ki mi, Qu ranın məz mu nu el mi 
fəa liy yət lə ri dəs tək lə yi ci is ti qa mət də ol sa da, xüsu sən son 
əsr lər də müsəl man cə miy yət lə rin elm lə əla qə si nin uğur-
lu ol madığı da ta ri xi ger çək dir. Bu nun sə bəb lə ri isə baş qa 
araşdır ma ların mövzu su dur. La kin is tər XVII-XXI əsr lər 
arasın dakı uğur suz luq lar, is tər sə də IX-XI II əsr lər arasın-
dakı uğur lar qiy mət lən di ri lər kən bu ra dakı təh lil lə rin nə zə rə 
alın masının da böyük ro la ma lik ola cağını düşünürük.
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