










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini

Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llar-

dan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok

eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahte-

karl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kan-

l› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile

çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Ha-

run ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan ki-

taplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›-

n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, ya-

y›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini

kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemleri-

nin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönelti-

len itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedefle-

mektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resu-

lullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin

bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böyle-

likle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistem-

lerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-

malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hin-

Yazar ve Eserleri Hakk›nda



distan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n da-

ha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹s-

panyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Af-

rika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹s-

veçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan ta-

kip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etme-

sine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen

her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yak-

lafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemez-

lik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde dü-

flünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm

inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-

zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine

vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤la-

yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hiz-

met oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meydana

getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olma-

d›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserler-

de bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n

eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-

teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlaya-

bilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetle-

rin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in

fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe-

kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi-

¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüz-

y›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve

mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-
ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›y-
la Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya
da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz-
ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›-
r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabi-
lir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfl-
tür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda
imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤ren-
meye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n ak-
l›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle her-
kes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitap-
lar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda
kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve
anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl›
bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyu-
cunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirleri-
ne aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunma-
s›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri
vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan
hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecek-
tir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una
flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, bur-
kuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Bunlar, sana do¤ru haber (k›ssa) olarak aktard›¤›m›z (geçmiflteki)

nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalm›fl, (hala izleri var,

kimi de) biçilmifl ekin (gibi yerle bir edilmifl, kal›nt›s› silinmifl) dir.

Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler.

Böylece Rabbinin emri geldi¤i zaman, Allah'› b›rak›p da tapt›klar›

ilahlar›, onlara hiçbir fley sa¤layamad›, 'helak ve kay›plar›n›'

art›rmaktan baflka bir ifle yaramad›.

(Hud Suresi, 100-101)

‹
nsano¤lunu yaratan, onu ruhen ve bedenen flekillendiren, belirli bir

ömür süresince yaflatan ve sonra da öldürerek Kendi Kat›na alacak

olan Allah't›r. Allah insan› yaratm›flt›r ve "O, yaratt›¤›n› bilmez

mi?" (Mülk Suresi, 14) ayetinde bildirdi¤ine göre, insan› bilen, tan›yan ve

ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p onu e¤itecek olan O'dur. Dolay›s›yla insan›n ha-

yattaki tek amac›, Allah'› tan›mak, O'na yak›nlaflmak ve O'na kulluk et-

mek olmal›d›r. Ayn› nedenle insan, kendisine yol gösterici olarak Allah'›n

insanlara Peygamberimiz (sav) arac›l›¤›yla ulaflt›rd›¤› vahyini ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in sünnetini rehber edinmelidir. 

Allah'›n son kitab› ve bozulmam›fl tek vahyi Kuran'd›r. Bundan do-

lay› bizler, kendimize yol gösterici olarak Kuran'› rehber edinmek ve titiz-

lik göstermekle sorumluyuz. Bununla birlikte Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (sav)'in tüm insanlar için rahmet olan sünnetine uymakla da yü-

kümlüyüz. Dolay›s›yla Allah'›n Kuran'da bizlere neler bildirdi¤ini, son

derece titiz ve dikkatli bir biçimde incelemek ve bunlar üzerinde düflün-

memiz gerekir. Nitekim Allah, Kuran'›n gönderilifl amac›n›n insanlar› dü-

flünmeye yöneltmek oldu¤unu bildirir:

‹flte bu (Kuran) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O'nun yaln›zca bir



tek ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p dü-

flünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Suresi,

52)

Kuran'›n oldukça büyük bir bölümünü oluflturan geçmifl kavimlerin

haberleri de kuflkusuz üzerinde düflünülmesi gereken konulardan biridir.

Bu kavimlerin büyük bölümü, kendilerine gönderilen peygamberleri ya-

lanlam›fl, hatta onlara düflmanl›k göstermifl kavimlerdir. Bu taflk›nl›kla-

r›ndan dolay› da Allah'›n azab›yla karfl›laflm›fllar ve yeryüzünden silin-

mifllerdir. 

Allah Kuran'da, bu helak olaylar›n›n sonraki insanlara da birer ibret

olmas› gerekti¤ini bildirir. Örne¤in Allah'a isyan eden bir grup Yahudiye

verilen bir ceza anlat›ld›ktan sonra, "Bunu, hem ça¤dafllar›na, hem sonra

gelecek olanlara 'ibret verici bir ceza', takva sahipleri için de bir ö¤üt

k›ld›k" (Bakara Suresi, 66) ayeti bildirilmektedir.

‹flte bu nedenle bu kitapta, Allah'a isyan ettikleri için helak edilmifl

baz› eski toplumlar› inceleyece¤iz. 

Söz konusu helak olaylar›n› incelememizin ikinci nedeni ise, bu olay-

lar›n anlat›ld›¤› Kuran ayetlerinin d›fl dünyadaki karfl›l›klar›n› ortaya ç›-

karmak ve Kuran'›n sözünün do¤rulu¤unu göstermektir. Çünkü Ku-

ran'da, "Allah'a hamdolsun, O size ayetlerini gösterecektir, siz de onla-

r› bilip tan›yacaks›n›z" (Neml Suresi, 93) hükmü ile Allah'›n ayetlerinin

d›fl dünyada görülece¤i vaat edilmektedir ve bunlar› bilip tan›mak da in-

san› imana götüren bafll›ca yoldur. 

Kuran'da anlat›lan helak olaylar›n›n hemen hepsi ise, ça¤›m›zda ya-

p›lan arfliv araflt›rmalar› ve arkeolojik bulgular sayesinde "görülecek" ve

"bilinip-tan›nacak" hale gelmifltir. Bu kitapta Kuran'daki helak olaylar›n›n

izlerini inceleyece¤iz. (Bu arada Kuran'da anlat›lan baz› kavimlere bu ki-

tapta de¤inmedi¤imizi de belirtmek gerekir. Çünkü Kuran'da kavimler-

den baz›lar› için yer ve zaman bildirilmemekte, sadece bunlar›n Allah'a ve

peygamberlere olan isyan ve düflmanl›klar› ve bunun sonucu bafllar›na

gelenler konu edilerek insanlar ibret almaya ça¤r›lmaktad›r.)

Harun Yahya (Adnan Oktar) 9



A
s›rlar boyunca kimi toplumlar Allah'›n dinini kabul etmifller,

kimileri ise inkar etmifllerdir. Bazen inkarc› bir toplumun için-

den küçük bir az›nl›k ç›kmakta ve sadece bunlar elçiye uymak-

tad›rlar. 

Ancak kendilerine tebli¤ gelen kavimlerin çok büyük bir k›sm› bunu

kabul etmemifllerdir. Sadece Allah'›n elçisinin kendilerine getirdi¤i tebli¤i

dinlememekle kalmam›fl, ayn› zamanda elçiye ve ona uyanlara da zarar

vermeye çal›flm›fllard›r. Elçilere, birçok kez "yalanc›l›k, büyücülük, deli-

lik, fl›mar›kl›k" gibi iftiralar at›lm›fl, hatta birçok kez kavmin önde gelen-

leri onlar› öldürmeye teflebbüs etmifllerdir. 

Oysa her peygamber, kavminden yaln›zca Allah'a itaat etmesini iste-

mifltir. Bunun karfl›l›¤›nda para ya da baflka bir dünyevi ç›kar talep etme-

mifllerdir. Allah'›n emri gere¤i kavimlerinin üzerinde herhangi bir konu-

da bask› kurmam›fllard›r. Elçiler gönderildikleri toplumlar› hak olan dine

davet etmekte ve kendilerine uyanlarla birlikte Allah'›n r›zas›na uygun

bir hayat yaflamaktad›rlar.

Kendilerini Allah'a iman etmeye ve yapt›klar› adaletsizliklerden vaz-

geçmeye ça¤›ran Hz. fiuayb'a, kavminin gösterdi¤i tepki ve bu yüzden

ÖÖnncceekkii  NNeessiilllleerr
Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud Kavmi'nin,

‹brahim Kavmi'nin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan

flehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaç›k deliller

getirmifllerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor de¤ildi, ama

onlar kendi nefislerine zulmediyorlard›.

(Tevbe Suresi, 70)



u¤rad›klar› son, gerçekten düflündürücüdür: 

Medyen (Halk›na da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik). Dedi ki: 'Ey

kavmim, Allah'a ibadet edin, O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Ölçüyü ve

tart›y› eksik tutmay›n; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hay›r)' için-

de görüyorum. Do¤rusu sizi çepeçevre kuflatacak olan bir günün aza-

b›ndan korkuyorum.

Ey kavmim, ölçüyü ve tart›y› -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanla-

r›n eflyas›n› de¤erden düflürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncu-

lar olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. E¤er müminseniz, Allah'›n b›rakt›¤›

(helal ifllerden olan kazanç) sizin için daha hay›rl›d›r. Ben, sizin üze-

rinizde bir gözetleyici de¤ilim.

Dediler ki: 'Ey fiuayb, atalar›m›z›n tapt›¤› fleyleri b›rakmam›z› ya da

mallar›m›z konusunda diledi¤imiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi

senin namaz›n m› emrediyor? Çünkü sen, gerçekte yumuflak huylu,

akl› bafl›nda (reflid bir adam)s›n.

Dedi ki: 'Ey kavmim görüflünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbim-

den apaç›k bir belge üzerinde isem ve O da beni Kendisi'nden güzel

bir r›z›k ile r›z›kland›rm›flsa? Ben, size yasaklad›¤›m fleylere (kendim

sahiplenmek suretiyle) size ayk›r› düflmek istemiyorum. Benim iste-

di¤im, gücüm oran›nda yaln›zca ›slah etmektir. Benim baflar›m ancak

Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve O'na içten yönelip-dönerim.'

Ey kavmim, bana karfl› gelifliniz, sak›n Nuh kavminin ya da Hud kav-

minin veya Salih kavminin bafllar›na gelenlerin bir benzerini size de

isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size pek uzak de¤il. Rabbinizden

ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim,

esirgeyendir, sevendir.

Ey fiuayb' dediler. 'Senin söylediklerinin ço¤unu biz kavray›p anla-

m›yoruz. Do¤rusu biz seni içimizde zay›f biri görüyoruz. E¤er yak›n-

çevren olmasayd›, gerçekten seni tafla tutar-öldürürdük. Sen bize kar-

fl› güçlü ve üstün de¤ilsin.'

Dedi ki: 'Ey kavmim, sizce benim yak›n-çevrem, Allah'tan daha m› üs-

tündür ki, O'nu arkan›zda-unutuluvermifl (önemsiz) birfley edindiniz.

fiüphesiz benim Rabbim, yapmakta olduklar›n›z› sar›p-kuflatand›r.
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Ey kavmim, bütün yapabilece¤inizi yap›n; flüphesiz, ben de yapaca-

¤›m. Kime afla¤›lat›c› azap gelecek ve yalanc› kimdir, yak›nda bilecek-

siniz. Siz gözetleyip durun, ben de sizinle birlikte gözetleyece¤im.

Emrimiz geldi¤i zaman, taraf›m›zdan bir rahmetle fiuayb'› ve onunla

birlikte iman edenleri kurtard›k; o zulmedenleri dayan›lmaz bir ses

sar›verdi de kendi yurtlar›nda dizüstü çökmüfl olarak sabahlad›lar.

Sanki orada hiç refah içinde yaflamam›fllar gibi. Haberiniz olsun; Se-

mud (Halk›na) nas›l bir uzakl›k verildiyse Medyen (Halk›na da

Allah'›n rahmetinden öyle) bir uzakl›k (verildi)." (Hud Suresi, 84-95) 

Kendilerini yaln›zca iyili¤e ça¤›rmaktan baflka birfley yapmayan Hz.

fiuayb'› "tafla-tutup öldürmeyi" tasarlayan Medyen Halk›, Allah'›n azab›y-

la cezaland›r›lm›fl ve üstteki ayetlerde anlat›ld›¤› gibi helak edilmifltir. El-

bette ki Medyen Halk›, bu konuda tek örnek de¤ildir. Aksine, Hz. fiu-

ayb'›n kavmiyle konuflurken belirtti¤i gibi, Medyen Halk›ndan önce de

pek çok toplum helak edilmifltir. Medyen'den sonra da yine pek çok top-

lum Allah'›n gazab›na u¤ram›flt›r. 

‹lerleyen sayfalarda, söz konusu helak olmufl kavimleri ve onlar›n

kal›nt›lar›n› konu edinece¤iz. Kuran'da bu kavimlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi

verilir ve insanlar bu kavimlerin sonu üzerinde düflünmeye ve "ibret al-

maya" davet edilirler. 

Bu konuyla ilgili olarak Kuran'da dikkat çekilen noktalardan biri, he-

lak edilmifl olan kavimlerin ço¤u kez yüksek bir medeniyet kurmufl olma-

lar›d›r. Kuran'da, helak olmufl kavimlerin bu özelli¤i vurgulan›rken flöyle

bildirilmektedir:

Biz bunlardan önce nice nesiller y›k›ma u¤ratt›k ki onlar, zorbaca ya-

kalamak (yak›p-y›kmak, bask› ve fliddetle yönetmek, sindirmek) ba-

k›m›ndan kendilerinden daha üstündüler; flehirlerde (yerin üstünü

alt›na getirip, say›s›z kaz›, inflaat ve araflt›rmalarla her yan›) delik-de-

flik etmifllerdi. (Ama) kaçacak bir yer var m›? (Kaf Suresi, 36)

Ayette, helak edilmifl toplumlar›n iki özelli¤ine dikkat çekilmektedir.

Birincisi, "zorbaca yakalamak bak›m›ndan üstün" olmalar›d›r. Bu, helak

olmufl kavimlerin disiplinli ve güçlü askeri-bürokratik sistemler kurduk-

lar› ve kaba kuvvet yoluyla yaflad›klar› co¤rafyada iktidar› ele geçirdikle-

KAV‹MLER‹N HELAKI12



Harun Yahya (Adnan Oktar) 13

ri anlam›na gelmektedir. Vurgulanan ikinci nokta ise, söz konusu toplum-

lar›n, mimari özellikleriyle dikkat çeken büyük flehirler kurmalar›d›r. 

Dikkat edilirse, bu hususlar bugün teknoloji ve bilim yoluyla süslü bir

dünya meydana getiren, merkezi devletler, büyük flehirler kuran, ancak tüm

bunlar›n Allah'›n verdi¤i güçle oldu¤unu unutarak Allah'› inkar eden mede-

niyetlerin özelli¤idir. Ancak ayette bildirildi¤i gibi, oluflturduklar› medeni-

yetler, helak olmufl kavimleri kurtaramam›flt›r; çünkü medeniyetleri Allah'›

inkar ve yeryüzünde bozgunculuk temeline dayan›yordu. 

Kuran'da bildirilen bu helak olaylar›n›n önemli bir bölümü, modern

ça¤da yap›lan arkeolojik araflt›rmalar sonunda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ku-

ran'da sözü edilen olaylar›n delilleri olan bu bulgular, Kuran k›ssalar›n›n

"ibret olma" özelli¤ini daha da aç›k bir biçimde göstermektedir. Çünkü

Allah, Kuran'da "yeryüzünde gezip dolafl›lmas›" ve "öncekilerin u¤rad›k-

lar› sonun anlafl›lmas›" gerekti¤ini bize flöyle bildirmektedir: 

Biz senden önce, flehirler halk›na kendilerine vahyetti¤imiz kimseler

d›fl›nda (baflkalar›n› elçi olarak) göndermedik. Hiç yeryüzünde dolafl-

m›yorlar m›, ki kendilerinden öncekilerin nas›l bir sona u¤rad›klar›-

n› görmüfl olsunlar? Korkup-sak›nanlar için ahiret yurdu elbette daha

hay›rl›d›r. Siz yine de ak›l erdirmeyecek misiniz? 

Öyle ki elçiler, umutlar›n› kesip de, art›k onlar›n gerçekten yalanla-

d›klar›n› sand›klar› bir s›rada onlara yard›m›m›z gelmifltir; Biz kimi

dilersek o kurtulmufltur. Suçlu-günahkarlar toplulu¤undan zorlu aza-

b›m›z kesin olarak geri çevrilmeyecektir.

Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler var-

d›r. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendinden

öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde aç›klamas›' ve

iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi,

109-111)

Gerçekten de öncekilerin k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibret-

ler vard›r. Allah'a isyan ettikleri ve O'nun hükümlerini tan›mad›klar› için

helak edilmifl olan kavimler, bizlere insan›n Allah karfl›s›nda ne denli aciz

ve zay›f oldu¤unu göstermektedir. ‹lerleyen sayfalarda bu ibretleri tarih-

sel s›ras› içinde inceleyece¤iz.



H
emen her kültürde yer ald›¤›n› gördü¤ümüz Nuh Tufan›, Ku-

ran'da anlat›lan k›ssalar aras›nda, üzerinde en çok durulanlar-

dan biridir. Hz. Nuh'un gönderildi¤i kavmin uyar›lar› ve

ö¤ütleri dinlememeleri, gösterdikleri tepkiler ve olay›n meydana gelifli

birçok ayette detaylar›yla anlat›l›r.

Hz. Nuh, Allah'›n ayetlerinden uzaklaflarak O'na ortaklar koflan kav-

mini, sadece Allah'a kulluk etmeleri ve sapk›nl›klar›ndan vazgeçmeleri

konusunda uyarmak amac›yla gönderilmiflti. Hz. Nuh, kavmine Allah'›n

dinine uymalar› konusunda defalarca ö¤üt verdi¤i ve onlar› Allah'›n aza-

b›na karfl› birçok kez uyard›¤› halde, onlar Hz. Nuh'u yalanlad›lar ve flirk

koflmaya devam ettiler. Müminun Suresi'nde, Nuh Kavmi'nde geliflen

olaylar flöyle anlat›l›yor:

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece

kavmine dedi ki: 'Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. O'nun d›fl›nda si-

zin baflka ilah›n›z yoktur, yine de sak›nmayacak m›s›n›z?'

Bunun üzerine, kavminden inkâra sapm›fl önde gelenler dediler ki:

'Bu, sizin benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir. Size karfl› üs-

tünlük elde etmek istiyor. E¤er Allah (öne sürdüklerini) dilemifl ol-

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak)

gönderdik, o da içlerinde elli y›l› eksik olmak üzere bin

sene yaflad›. Sonunda onlar zulmetmekte devam

ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi. 

(Ankebut Suresi, 14)
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sayd›, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmifl atalar›m›zdan

da bunu iflitmifl de¤iliz.'

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan baflkas› de¤ildir, onu bel-

li bir süre gözetleyin.

Rabbim' dedi (Nuh). 'Beni yalanlamalar›na karfl›l›k, bana yard›m et.

(Mü'minun Suresi, 23-26)

Ayetlerde anlat›ld›¤› gibi, kavminin önde gelenleri Hz. Nuh'u, onla-

ra karfl› üstünlük elde etmeye çal›flmak ve delilik gibi iftiralarla karalama-

ya çal›flt›lar. Ve onu gözetlemeye, bask› alt›nda tutmaya karar verdiler.

Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a, bir gemi infla etmesini, çünkü inkar

edip zulmedenlerin suda bo¤ularak azapland›r›laca¤›n› ve yaln›zcaiman

edenlerin kurtar›laca¤›n› haber verdi.

Sözü edilen azap vakti geldi¤inde, yerden sular ve coflkun kaynaklar

f›flk›rd› ve bunlar fliddetli ya¤murlarla birleflerek dev boyutlu bir taflk›na

neden oldu. Allah, Hz. Nuh'a "onun içine her ikifler çift ile, içlerinden

aleyhlerine söz geçmifl onlanlar d›fl›nda olan aileni de al›p koy"

(Mü'minun Suresi, 27) emrini verdi ve Hz. Nuh'un gemisine binmifl olan-

lar d›fl›nda -Hz. Nuh'un, yak›ndaki bir da¤a s›¤›narak kurtulaca¤›n› sa-

nan "o¤lu" da dahil olmak üzere- tüm kavim suda bo¤uldu. Tufan sonu-

cunda sular çekilip, ayetin ifadesiyle "ifl bitiverince" de gemi, Kuran'da

Cudi olarak sözedilen yere oturdu.

Yap›lan arkeolojik, jeolojik ve tarihi çal›flmalar olay›n Kuran'da anla-

t›ld›¤› flekilde meydana geldi¤ini göstermektedir. Eski ça¤larda yaflam›fl

birçok uygarl›¤a ait tabletlerde ve elde edilen birçok tarihi belgede, tufan

olay›, kifli ve yer isimleri farkl›l›k gösterse de, çok büyük benzerliklerle

anlat›lm›fl ve "sapk›n bir kavmin bafl›na gelenler" bir ibret kayna¤› olarak

ça¤dafllar›na sunulmufltur. 

Tufan olay›, Tevrat ve ‹ncil'in d›fl›nda, Sümer, Asur-Babil kay›tlar›n-

da, Yunan efsanelerinde, Hindistan'da Satapatha, Brahmana ve Mahabha-

rata destanlar›nda, ‹ngiltere'nin Galler yöresinde anlat›lan baz› efsaneler-

de, ‹skandinav Edna efsanelerinde, Litvanya efsanelerinde ve hatta Çin

kaynakl› öykülerde birbirine çok benzer flekillerde anlat›l›r.
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Birbirinden ve Tufan bölgesinden hem co¤rafi hem kültürel olarak

bu kadar uzak kültürlerde, Tufan'la ilgili bu denli detayl› ve birbiriyle

uyumlu bilgi nas›l yerleflmifl olabilir?

Sorunun cevab› aç›kt›r: Eski dönemlerde birbirleriyle iliflki kurmufl

olmalar› imkans›z olan bu toplumlar›n yaz›tlar›nda ayn› olaydan bahse-

dilmesi, asl›nda bu insanlar›n bir ilahi kaynaktan bilgi ald›klar›n› göste-

ren aç›k bir kan›t durumundad›r. Görünen odur ki, tarihin en büyük he-

lak olaylar›ndan biri olan Tufan, farkl› uygarl›klara gönderilen peygam-

berler taraf›ndan ibret için anlat›lm›fl ve bu flekilde Tufan'la ilgili bilgiler

çeflitli kültürlere yerleflmifltir. 

Bununla birlikte, Tufan olay› ve Nuh k›ssas› birçok kültürde ve dini

kaynaklarda anlat›lmas›na ra¤men, kaynaklar›n tahrif edilmesi veya yan-

l›fl aktarma ve kas›tlar sebebiyle birçok de¤iflikli¤e u¤ram›fl, asl›ndan

uzaklaflt›r›lm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalardan, temelde ayn› olay› anlatan an-

cak aralar›nda birtak›m farkl›l›klar da bulunan Tufan anlat›mlar› içinde,

eldeki bilimsel bulgulara uygun yegane anlat›m Kuran'dad›r.

Kuran'da Hz. Nuh ve Tufan

Nuh Tufan›, Kuran'›n pek çok ayetinde anlat›l›r. Afla¤›da, olay›n ge-

liflim s›ras›na göre ayetler derlenmifltir.

Hz. Nuh'un, Kavmini Dine Davet Edifli

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. Dedi

ki: 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yok-

tur. Do¤rusu ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan korkmakta-

y›m.' (A'raf Suresi, 59)

'Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir peygamberim. Art›k

Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin. Buna karfl›l›k ben sizden

bir ücret istemiyorum; benim ücretim yaln›zca alemlerin Rabbine ait-

tir. Art›k Allah'tan korkup sak›n›n ve bana itaat edin.' (fiuara Suresi,

107-110)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece
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kavmine dedi ki: Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun d›fl›nda si-

zin baflka ilah›n›z yoktur, yine de korkup-sak›nmayacak m›s›n›z?

(Müminun Suresi, 23)

Hz. Nuh'un, Kavmini Allah'›n Azab›na Karfl› Uyarmas›

Hiç flüphesiz Biz Nuh'u: Kavmini, onlara ac› bir azap gelmeden evvel

uyar›p korkut diye kendi kavmine (Peygamber olarak) gönderdik.

(Nuh Suresi, 1)

(Nuh:) 'Art›k siz, ileride bileceksiniz. Afla¤›lat›c› azap kime gelecek ve

sürekli azap kimin üstüne çökecek.' (Hud Suresi, 39)

(Nuh:) 'Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan)

ac› bir günün azab›ndan korkar›m.' (Hud Suresi, 26)

Kavminin Hz. Nuh'u Yalanlamas›

Kavminin önde gelenleri, "Gerçekte biz seni aç›kça bir 'flafl›rm›fll›k ve

sapm›fll›k' içinde görmekteyiz" dediler. (A'raf Suresi, 60)

Dediler ki: 'Ey Nuh, bizimle çekiflip-durdun, bu çekiflmede ileri de

gittin. E¤er do¤ru söylüyorsan bize vadetti¤ini getir (görelim.)' (Hud

Suresi, 32)

Gemiyi yapmaktayd›. Kavminin ileri gelenleri kendisine her u¤rad›-

¤›nda onunla alay ediyordu. O: 'E¤er bizimle alay ederseniz, alay etti-

¤iniz gibi biz de sizlerle alay edece¤iz' dedi. (Hud Suresi, 38)

Bunun üzerine, kavminden küfre sapm›fl önde gelenler dediler ki:

'Bu, sizin benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir. Size karfl› üs-

tünlük elde etmek istiyor. E¤er Allah (öne sürdüklerini) dilemifl ol-

sayd›, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmifl atalar›m›zdan

da bunu iflitmifl de¤iliz. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan

baflkas› de¤ildir, onu belli bir süre gözetleyin.' (Müminun Suresi, 24-

25)

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlam›flt›; böylece kulumuz

(Nuh)u yalanlad›lar ve 'delidir' dediler. O, bask› alt›na al›n›p engel-

lenmiflti. (Kamer Suresi, 9)
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Hz. Nuh'a Uyanlar›n Küçük Görülmeleri

Kavminden, ileri gelen inkarc›lar: 'Biz seni yaln›zca bizim gibi bir be-

flerden baflkas› görmüyoruz; sana, s›¤ görüfllü olan en afla¤›l›klar›m›z-

dan baflkas›n›n uydu¤unu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlü¤ünü-

zü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalanc›lar san›yoruz' dedi.' (Hud

Suresi, 27)

Dediler ki: 'Sana, s›radan afla¤›l›k insanlar uymuflken inan›r m›y›z?'

Dedi ki: 'Onlar›n yapmakta olduklar› hakk›nda benim bilgim yoktur.

Onlar›n hesab› yaln›zca Rabbime aittir, e¤er fluurundaysan›z (anlars›-

n›z). Ve ben mümin olanlar› kovacak de¤ilim. Ben, yaln›zca apaç›k bir

uyar›c›-korkutucuyum.' (fiuara Suresi, 111-115)

Allah'›n Hz. Nuh'a Üzülmemesini Hat›rlatmas›

Nuh'a vahyedildi: 'Gerçekten iman edenlerin d›fl›nda, kesin olarak

kimse inanmayacak. fiu halde onlar›n ifllemekte olduklar›ndan dola-

y› üzülme.' (Hud Suresi, 36)

Hz. Nuh'un Dualar›

'Bundan böyle, benimle onlar›n aras›n› aç›k bir hükümle ay›r ve beni

ve benimle birlikte olan müminleri kurtar.' (fiuara Suresi, 118)

Sonunda Rabbine dua etti: 'Gerçekten ben yenik düflmüfl durumda-

y›m. Art›k sen (bu kafir toplumdan) intikam al.' (Kamer Suresi, 10)

(Nuh) Dedi ki: 'Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz da-

vet edip durdum. Fakat benim davet etmem, bir kaç›fltan baflkas›n›

artt›rmad›.' (Nuh Suresi, 5-6)

'Rabbim' dedi. (Nuh) 'Beni yalanlamalar›na karfl›l›k, bana yard›m et.'

(Müminun Suresi, 26)

Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmiflti de ne güzel icabet etmifl-

tik. (Saffat Suresi, 75)
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Geminin Yap›l›fl›

Bizim gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sa-

panlar konusunda da Bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda-bo¤u-

lacaklard›r. (Hud Suresi, 37)

Hz. Nuh'un Kavminin Suda Bo¤ularak Helak Olmas›

Onu yalanlad›lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar› kur-

tard›k, ayetlerimizi yalan sayanlar› da suda-bo¤duk. Çünkü onlar kör

bir kavimdi. (A'raf Suresi, 64)

Sonra bunun ard›ndan geride kalanlar› da suda-bo¤duk. (fiuara Sure-

si, 120)

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, o da iç-

lerinde elli y›l› eksik olmak üzere bin sene yaflad›. Sonunda onlar zul-

metmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi.' (Anke-

but Suresi, 14)

Hz. Nuh'un 'O¤lunun' da Helak Olmas›

Kuran'da, Tufan'›n bafllang›c›nda Hz. Nuh ile onun o¤lu aras›nda ge-

çen konuflma flöyle anlat›l›r:

(Gemi) Onlarla da¤lar gibi dalga(lar) içinde yüzmekteyken Nuh, bir

kenara çekilmifl olan o¤luna seslendi: 'Ey o¤lum, bizimle birlikte bin

ve kafirlerle birlikte olma.' (O¤lu) Dedi ki: 'Ben bir da¤a s›¤›naca¤›m,

o beni sudan korur.' Dedi ki: 'Bugün Allah'›n emrinden, esirgeyen

olandan baflka bir koruyucu yoktur.' Ve ikisinin aras›na dalga girdi,

böylece o da bo¤ulanlardan oldu. (Hud Suresi, 42-43)

Tufan'dan Müminlerin Kurtulmalar›

Bunun üzerine, onu ve onunla birlikte olanlar› (insan ve hayvanlarla)

yüklü gemi içinde kurtard›k. (fiuara Suresi, 119)

Böylece Biz onu da gemi halk›n› da kurtard›k ve bunu alemlere bir



ayet (kendisinden ders ç›kar›lacak bir olay) k›lm›fl olduk. (Ankebut

Suresi, 15)

Tufan'›n Fiziksel Özellikleri

Biz, bardaktan boflan›rcas›na akan bir su ile gö¤ün kap›lar›n› açt›k.

Yeri de coflkun kaynaklar halinde f›flk›rtt›k. Derken su, takdir edilmifl

bir ifle karfl› birleflti. Ve onu da tahtalar, çiviler (le infla edilmifl gemi)

üzerinde tafl›d›k. (Kamer Suresi, 11-13)

Sonunda emrimiz geldi¤inde ve tand›r feveran etti¤i zaman, dedik ki:

'Her birinden ikifler çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmifl olanlar

d›fl›nda, aileni ve iman edenleri ona yükle.' Zaten onunla birlikte çok

az›ndan baflkas› iman etmemiflti. (Hud Suresi, 40)

(Gemi) Onlarla da¤lar gibi dalga(lar) içinde yüzmekteyken Nuh, bir

kenara çekilmifl olan o¤luna seslendi: "Ey o¤lum, bizimle birlikte bin

ve kafirlerle birlikte olma." (Hud Suresi, 42)

Böylelikle Biz ona: "Gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle gemi yap. Ni-

tekim Bizim emrimiz gelip de tand›r k›z›fl›nca, onun içine her ikifler

çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmifl olanlar d›fl›nda olan aileni

de al›p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü on-

lar bo¤ulacaklard›r" diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)

Geminin Yüksekçe Bir Yere Oturmas›

Denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut.' Su çekildi, ifl bi-

tiriliverdi, (gemi de) Cudi üstünde durdu ve zalimler toplulu¤una da:

'Uzak olsunlar' denildi. (Hud Suresi, 44)

Tufan Olay›n›n ‹bret Verici Olmas›

Gerçek flu ki, su taflt›¤› zaman, o gemide Biz sizi tafl›d›k; Öyle ki, onu

sizlere bir ibret (hat›rlatma ve ö¤üt) k›lal›m. Gerçe¤i belleyip kavra-

yabilen kullar da onu belleyip kavras›n. (Hakka Suresi, 11-12)
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Allah'›n Hz. Nuh'u Övmesi

Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Gerçekten Biz ihsanda bulunanla-

r› böyle ödüllendiririz. fiüphesiz o, Bizim mümin olan kullar›m›zdan-

d›. (Saffat Suresi, 79-81) 

Tufan Yerel Bir Afet miydi?

Nuh Tufan›, Kuran-› Kerim'de, farkl› kültürlerdeki ve Tevrat'taki

anlat›mlardan farkl› bir flekilde yer almaktad›r. Örne¤in Muharref Tevrat,

Tufan›n tüm dünyay› kapsad›¤›n› söylemektedir. Oysa Kuran'da, Tufan'›n

inkarda direten Nuh Kavmi'ne yönelik oldu¤u ve sadece bu kavmin

yaflad›¤› bölgeyi kapsad›¤› anlat›lmaktad›r. 

Tevrat'›n ve Kuran'›n Tufan anlat›mlar›na bak›ld›¤›nda bu farkl›l›k

kolayl›kla görülebilmektedir. Tarih içinde çeflitli tahrifatlara ve eklemele-

re maruz kalm›fl olan Tevrat, Tufan'›n bafllang›c›n› flöyle aç›klamaktad›r:

Ve Rab gördü ki, yeryüzünde adam›n kötülü¤ü çoktu, ve her gün yüre¤inin dü-

flünceleri ve kuruntular› ancak kötü idi. Ve Rab yeryüzünde adam› yapt›¤›na

nadim oldu, ve yüre¤inde ac› duydu. Ve Rab dedi: Yaratt›¤›m adam›, ve hay-

vanlar›, sürünenleri ve göklerin kufllar›n› topra¤›n yüzü üzerinden silece¤im;

çünkü onlar› yapt›¤›ma nadim oldum. Fakat Nuh, Rabbin gözünde inayet bul-

du. (Tekvin, 6:5-8)

Görüldü¤ü gibi Tevrat'ta Tufan, insanlarla birlikte hayvanlar› da

içine alan ve yeryüzünün tamam›n› kapsayan bir olay olarak anlat›lmak-

tad›r. Oysa Kuran'da tüm dünyan›n de¤il, sadece Nuh Kavmi'nin helak

edildi¤i bildirilmektedir. T›pk› Ad Kavmi'ne gönderilen Hz. Hud (Hud

Suresi, 50) veya Semud Kavmi'ne gönderilen Hz. Salih (Hud Suresi, 61) ve

di¤er peygamberler gibi Hz. Nuh da yaln›zca kendi kavmine gönderil-

mifltir ve Tufan da Nuh'un kavmini ortadan kald›rm›flt›r: 

Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara) 'Ben sizin için an-

cak apaç›k bir uyar›p- korkutucuyum. Allah'tan baflkas›na kulluk et-

meyin. Ben size (gelecek olan) ac›kl› bir günün azab›ndan korkmak-

tay›m' dedi. (Hud Suresi, 25-26)

Helak olanlar Hz. Nuh'un tebli¤ini dinlemeyen ve isyanda direten
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kavimdir. Bu konudaki ayetler kesin bir anlat›m ile aç›klanm›flt›r: 

Onu yalanlad›lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar› kur-

tard›k, ayetlerimizi yalan sayanlar› da suda-bo¤duk. Çünkü onlar kör

bir kavimdi. (A'raf Suresi, 64)

Böylece onu ve onunla birlikte olanlar› Kat›m›zdan bir rahmet ile

kurtard›k. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmam›fl olanlar›n da kökü-

nü kuruttuk. (A'raf Suresi, 72)

Ayr›ca Kuran'da Allah, herhangi bir kavme elçi gönderilmedikçe, o

kavmin helak edilmeyece¤ini bildirmektedir. Helak için, kavme uyar›c›

korkutucu gelmifl olmas› ve bu uyar›c›n›n yalanlanm›fl olmas› gerekmek-

tedir. Kasas Suresi'nde Allah flöyle buyurmaktad›r:

Senin Rabbin, 'ana yerleflim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan

bir elçi göndermedikçe flehirleri y›k›ma u¤rat›c› de¤ildir. Ve Biz, hal-

k› zulmeden flehirlerden baflkas›n› da y›k›ma u¤rat›c› de¤iliz. (Kasas

Suresi, 59)

Kendisine uyar›c› gönderilmeyen bir kavmin helak edilmeyece¤i

Kuran'da bildirilmektedir. Bir uyar›c› olan Hz. Nuh ise sadece kendi kav-

mine gönderilmifltir. Bu sebeple Allah, uyar›c› gönderilmemifl olan ka-

vimleri de¤il, sadece Hz. Nuh'un Kavmi'ni helak etmifltir. 

Kuran'daki bu ifadelerden Nuh Tufan›'n›n tüm dünyay› kaplayan

de¤il, yöresel bir felaket oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca Tufan'›n gerçek-

leflti¤i düflünülen arkeolojik bölgede yap›lan -ve birazdan inceleyece¤i-

miz- kaz›lar da, Tufan'›n tüm dünyay› kaplayan evrensel bir olay de¤il,

Mezopotamya'n›n bir bölümünü etkisi alt›na alm›fl olan çok genifl bir afet

oldu¤unu göstermektedir. 

Gemiye Bütün Hayvanlar Al›nd› m›?

Kitab-› Mukaddes yorumcular›, Hz. Nuh'un yeryüzündeki tüm hay-

van türlerini gemiye ald›¤›na ve hayvan neslinin Hz. Nuh sayesinde yok

olmaktan kurtuldu¤una inan›rlar. Bu inan›fla göre yeryüzündeki tüm

hayvanlar toplanm›fl ve gemiye yerlefltirilmifltir. 
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Bu iddiay› savunanlar elbette birçok aç›dan çok zor duruma düfl-

mektedirler. Gemiye al›nan hayvan türlerinin nas›l beslendikleri, gemide

nas›l istiflendikleri, birbirlerinden nas›l tecrit edildikleri ve benzeri soru-

lar›n cevaplanmas› elbette mümkün de¤ildir. Dahas›, farkl› k›talara has

hayvanlar›n nas›l topland›¤› da merak konusudur; kutuplardaki memeli-

ler, Avustralya'daki kangurular veya Amerika'ya has bizonlar gibi. Ayr›ca

insan için son derece tehlikeli olan y›lan, akrep gibi zehirli olanlar›n ve

vahfli hayvanlar›n nas›l yakaland›¤›, Tufan'a kadar bunlar›n kendi do¤al

ortamlar›n›n d›fl›nda nas›l yaflat›labildi¤i gibi sorular da birbirini izlemek-

tedir.

Ancak bunlar tahrif edilmifl Tevrat'ta yer alan ve aç›klama getirile-

meyen izahlard›r. Kuran'da ise, yeryüzündeki tüm hayvan türlerinin ge-

miye al›nd›¤›na dair bir aç›klama bulunmamaktad›r. Daha önce belirtti¤i-

miz gibi Tufan belirli bir bölgede gerçekleflmifltir. Bu nedenle gemiye al›-

nan hayvanlar, Nuh Kavmi'nin bulundu¤u bölgede yaflayanlar olmal›d›r.

Ancak sadece o bölgede yaflayan tüm hayvan türlerinin bile biraraya

getirilmesinin mümkün olmad›¤› aç›kt›r. Hz. Nuh'un ve çok az say›da ol-

duklar› belirtilen müminlerin (Hud Suresi, 40) çevrelerindeki yüzlerce

hayvan türünden çiftler toplad›klar›n› düflünmek de zordur. Yaflad›klar›

bölgedeki hayvanlardan sadece böcek türlerinin toplanmas› bile müm-

kün de¤ildir; hem de erkek difli ayr›m› yaparak! Bu nedenle, toplanan

hayvanlar›n rahatl›kla yakalan›p himaye edilebilecek ve özellikle de in-

sanlara yarar sa¤layacak evcil hayvanlar oldu¤u düflünülebilir. Buna gö-

re, Hz. Nuh muhtemelen, inek, koyun, at, tavuk, horoz, deve ve benzeri

hayvanlar› gemiye alm›fl olabilir. Çünkü Tufan nedeniyle canl›l›¤›n› bü-

yük ölçüde yitirmifl olan bölgede yeni kurulacak hayat için gerekli olan

temel hayvanlar bunlard›r.

Burada önemli olan nokta fludur: Allah'›n Hz. Nuh'a verdi¤i hayvan-

lar› toplama emrindeki hikmetlerden biri, hayvanlar›n neslini korumak-

tan çok, Tufan sonras›nda kurulacak yeni yaflama gerekli olan hayvanla-

r›n toplanmas› olabilir. Çünkü Tufan yerel oldu¤u için hayvanlar›n soyla-

r›n›n tükenmesi söz konusu olamaz. Nas›l olsa Tufan'dan sonra zamanla

di¤er bölgelerden hayvanlar bu bölgeye göç edip bölgeyi eski canl›l›¤›na
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getireceklerdir. Önemli olan Tufan'dan hemen sonra bölgede kurulacak

yaflamd›r ve toplanan hayvanlar temelde bu amaçla toplanm›fl olmal›d›r-

lar. 

Sular Ne Kadar Yükseldi?

Tufan hakk›ndaki bir baflka tart›flma ise, sular›n da¤lar› kaplayacak

kadar yükselip yükselmedi¤i konusundad›r. Bilindi¤i gibi Kuran'da, ge-

minin Tufan sonras› "Cudi"ye oturdu¤u bildirilmektedir. "Cudi" kelimesi

kimi zaman özel bir da¤ ismi olarak al›n›r, oysa kelime Arapça'da "yük-

sekçe yer-tepe" anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla Kuran'da "Cudi"nin,

özel bir da¤ ismi olarak de¤il, sadece geminin yüksekçe bir mekana otur-

du¤unu anlatmak için kullan›lm›fl olabilece¤i göz ard› edilmemelidir. Ay-

r›ca cudi kelimesinin bu anlam›ndan, sular›n belirli bir yüksekli¤e eriflti-

¤i, ama yine de büyük da¤lar›n seviyesine kadar yükselmemifl oldu¤u da

ç›kar›labilir. Yani Tufan Tevrat'ta anlat›ld›¤› gibi tüm yeryüzünü ve yeryü-

zündeki tüm da¤lar› yutmam›fl, sadece belirli bir bölgeyi kaplam›fl olma-

l›d›r.

Nuh Tufan›'n›n Yeri

Nuh Tufan›'n›n gerçekleflti¤i yer olarak Mezopotamya Ovas› gösteri-

lir. Bu bölgede tarihte bilinen en eski ve en geliflmifl uygarl›klar kurulmufl-

tur. Ayr›ca bu bölge, Dicle ve F›rat Nehirleri'nin ortas›nda yer almas› se-

bebiyle, co¤rafi olarak büyük bir su bask›n›na uygun bir zemin teflkil et-

mektedir. Tufan'›n etkisini art›ran sebeplerden birisi, büyük bir ihtimalle,

bu iki nehrin yataklar›ndan tafl›p bölgeyi etkisi alt›na alm›fl olmas›d›r.

Bu bölgenin Tufan'›n gerçekleflti¤i yer olarak kabul edilmesinin ikin-

ci bir sebebi de tarihseldir. Bölgedeki birçok medeniyetin kay›tlar›nda, ay-

n› dönemde yaflanm›fl bir Tufan'› anlatan çok say›da belge ortaya ç›kar›l-

m›flt›r. Nuh Kavmi'nin helak edilmesine tan›k olan bu medeniyetler, bu

felaketin olufl biçimini ve sonuçlar›n› tarihsel kay›tlara iflleme ihtiyac› his-

setmifl olmal›d›rlar. Tufan'› anlatan efsanelerin ço¤unlu¤unun Mezopo-

tamya kökenli oldu¤u da bilinmektedir. En önemlisi de arkeolojik bulgu-
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lard›r. Bunlar, bu bölgede gerçekten de büyük bir su bask›n›n›n meydana

geldi¤ini göstermektedir. Bu su bask›n›, ayr›nt›l› olarak inceleyece¤imiz

gibi, bölgede bulunan uygarl›¤›n bir süre için duraksamas›na neden ol-

mufltur. Yap›lan kaz›larda böylesine büyük bir felaketin aç›k izleri topra-

¤›n alt›ndan ç›kart›lm›flt›r.

Mezopotamya bölgesinde yap›lan kaz›lardan anlafl›ld›¤›na göre, bu

bölge tarih içinde birçok kez seller ve Dicle, F›rat Nehirleri'nin taflmas› so-

nucu meydana gelen felaketlerle yüz yüze gelmifltir. Örne¤in, MÖ 2000 ci-

var›nda Mezopotamya'n›n tam güney k›sm›nda bulunan büyük Ur kenti-

nin hükümdar› olan ‹bbis'in zaman›ndaki bir y›l, "gökle yer aras›ndaki s›-

n›rlar› yok eden bir Tufan sonras›"1 fleklinde tan›mlanmaktad›r. MÖ

1700'lerde Babilli Hammurabi zaman›nda bir y›l da "Eflnunna kentinin bir

selle y›k›lmas›" olay›yla tan›mlanmaktad›r. 

MÖ 10. yüzy›lda hükümdar Nabumukinapal zaman›nda Babil fleh-

rinde bir su bask›n› gerçekleflmifltir.2 Milattan sonra 7., 8., 10., 11. ve 12.

yüzy›llarda da bölgede önemli su bask›nlar› vuku bulmufltur. 20. yüzy›l-

da 1925, 1930 ve 1954 y›llar›nda da bu meydana gelmifltir.3 Anlafl›lan odur

ki bölge, her zaman için bir sel felaketine aç›kt›r ve Kuran'da belirtildi¤i

gibi büyük çapl› bir selin tüm bir kavmi yok etmesi aç›kça mümkündür.

Tufan'›n Arkeolojik Delilleri

Kuran'da helak edildi¤i haber verilen kavimlerin birço¤unun izleri-

ne günümüzde rastlan›lmas› oldukça dikkat çekicidir. Arkeolojik veriler-

den anlafl›lmaktad›r ki, bir kavmin ortadan kaybolmas› ne kadar ani olur-

sa, buna ait bulgu elde edilmesi flans› da o kadar fazla olmaktad›r.

Bir uygarl›¤›n birdenbire ortadan kalkmas› durumunda -ki bu bir

do¤al felaket, ani bir göç veya bir savafl sonucu olabilir- bu uygarl›¤a ait

izler çok daha iyi korunmaktad›r. ‹nsanlar›n içinde yaflad›klar› evler ve

günlük hayatta kulland›klar› eflyalar, k›sa bir zaman içinde topra¤›n alt›-

na gömülmektedir. Böylece bunlar, uzunca bir süre insan eli de¤meden

saklanmakta ve gün ›fl›¤›na ç›kart›lmalar›yla geçmiflteki yaflam hakk›nda

önemli ipuçlar› sunmaktad›rlar.
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‹flte Nuh Tufan›'yla ilgili birçok delilin günümüzde ortaya ç›kar›lma-

s› bu sayede olmufltur. MÖ 3000 y›llar› civar›nda gerçekleflti¤i düflünülen

Tufan, tüm bir uygarl›¤› bir anda yok etmifl ve bunun yerine tamamen ye-

ni bir uygarl›k kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Böylece Tufan'›n aç›k delilleri, biz-

lerin ibret almas› için binlerce y›l boyunca korunmufltur.

Mezopotamya Ovas›'n› etkisi alt›na alan Tufan'› araflt›rmak için ya-

p›lm›fl birçok kaz› vard›r. Bölgede yap›lan kaz›larda bafll›ca dört flehirde

büyük bir tufan sonucu gerçekleflmifl olabilecek sel felaketinin izlerine

rastlanm›flt›r. Bu flehirler Mezopotamya Ovas›'n›n önemli flehirleri Ur,

Uruk, Kifl ve fiuruppak't›r. 

Bu flehirlerde yap›lan kaz›lar, bunlar›n tümünün MÖ 3000'li y›llar ci-

var›nda bir sele maruz kald›klar›n› göstermektedir.

Önce Ur flehrinde yap›lan kaz›lar› ele alal›m.

Günümüzde Tel-El Muhayer olarak isimlendirilen Ur flehrinde yap›-

lan kaz›larda ele geçirilen medeniyet kal›nt›lar›n›n en eskisi MÖ 7000'li

y›llara kadar uzanmaktad›r. ‹nsanlar›n ilk uygarl›k kurduklar› yerlerden

birisi olan Ur flehri, tarih boyunca birçok medeniyetin birbiri ard›na gelip

geçti¤i bir yerleflim bölgesi olmufltur.

Ur flehrinde yap›lan kaz›larda ortaya ç›kart›lan arkeolojik bulgular,

buradaki medeniyetin çok büyük bir sel felaketi sonunda kesintiye u¤ra-

d›¤›n›, daha sonra zaman içinde tekrar yeni uygarl›klar›n meydana ç›k-

maya bafllad›¤›n› göstermektedir. Bu bölgede ilk kaz›y› yapan kifli, British

Museum'dan R. H. Hall'dür. Hall'den sonra kaz›y› yürütme görevini dev-

ralan Leonard Woolley, British Museum ve Pennsylvania Üniversitesi ta-

raf›ndan ortaklafla yürütülen bir kaz› çal›flmas›na da baflkanl›k etmifltir.

Woolley'in yürüttü¤ü ve dünya çap›nda büyük sansasyon yaratan kaz›

çal›flmalar› 1922'den 1934 y›l›na kadar sürdürülmüfltür. 

Sir Woolley'in kaz›lar› Ba¤dat ile Basra Körfezi aras›ndaki çölün or-

talar›nda gerçekleflti. Ur flehrinin ilk kurucular›, Kuzey Mezopotam-

ya'dan gelmifl olan ve kendilerine "Ubaidyen" ismini veren bir halkt›. Bu

halka dair bilgi elde etmek için detayl› kaz›lar bafllat›ld›. Reader's Digest

dergisinde Woolley'in kaz›lar› flöyle anlat›l›yor:
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Kaz› yap›lan bölgede, derine inildikçe çok önemli bir buluntu ortaya ç›kar›lm›fl-

t›; bu, Ur flehrinin krallar mezarl›¤›yd›. Araflt›rmac›lar Sümer krallar›n›n ve

soylular›n gömülmüfl oldu¤u bu mezarl›kta birçok efsanevi sanat eserlerine

rastlad›lar. Mi¤ferler, k›l›çlar, müzik aletleri, alt›ndan ve k›ymetli tafllardan ya-

p›lm›fl sanat yap›tlar›. Bunlardan çok daha önemli olan baflka fleyler de vard›; kil

tabletlere hayret verici bir ustal›k ve beceriyle, yüksek bir teknikle pres edilmifl

tarihsel kay›tlar. Araflt›rmac›lar, Ur'da kral listelerindeki ayn› adlar› tafl›yan

yaz›lar bulmufl, hatta bunlar›n aras›nda Ur'un ilk krall›k ailesini kuran kiflinin

ad›na rastlam›flt›. Woolley, mezarl›¤›n ilk Ur Hanedanl›¤›'ndan önce bafllad›¤›

neticesine vard›. Bu nedenle, son derece geliflmifl bir medeniyetin ilk hanedan-

dan daha önceleri var oldu¤u sonucuna vard›.

Kan›t›n iyice incelenmesinden sonra Woolley kaz›y› daha derinlere, mezarlar›n

alt›na do¤ru ilerletmeye karar verdi. ‹flçiler çamur olmufl tu¤lalar›n içinden bir

metre kadar derine dald›lar ve çanak çömlekleri ç›karmaya bafllad›lar. "Ve son-

ra birdenbire herfley durdu." Woolley böyle yaz›yordu. "Art›k ne çanak, ne çöm-

lek, ne kül vard›, yaln›z suyun getirdi¤i temiz çamur."

Woolley kaz›ya devam etti, iki buçuk metre kadar temiz kil tabakas›ndan geçile-

rek derine dal›nd› ve sonra birdenbire iflçiler, tarihçilerin son Tafl Devri kültürü

olarak isimlendirdi¤i bu devrin insanlar› taraf›ndan yap›lm›fl z›mpara tafl›ndan

aletler ve çanak çömlek parçalar›na rastlad›lar. Çamur iyice temizlenince alt›n-

da kalm›fl bir medeniyet ortaya ç›kt›. Bu durum, bölgede büyük bir su bask›n›-

n›n meydana geldi¤ini gösteriyordu. Ayr›ca mikroskobik analiz, temiz kilden

kal›n bir katman›n, eski Sümer uygarl›¤›n› yok edecek kadar büyük bir tufan ta-

raf›ndan buraya y›¤›lm›fl oldu¤unu gösteriyordu. G›lgam›fl Destan› ile Nuh'un

öyküsü, Mezopotamya Çölü'nde kaz›lan bir kuyuda ortak bir kaynakta birlefl-

mifl oluyordu.4

Ayr›ca Max Mallowan kaz›y› yürüten Leonard Woolley'in düflünce-

lerini flöyle aktar›yordu:

Woolley, tek bir zaman diliminde oluflmufl böylesine büyük bir kil kütlesinin sa-

dece çok büyük bir sel felaketinin sonucu olabilece¤ini belirterek; Sümer Ur'u

ile Al-Ubaid'in boyal› çanak çömlek kullanan halk› taraf›ndan kurulan kenti

ay›ran sel tabakas›n›, efsanevi Tufan'›n kal›nt›lar› olarak tan›mlad›.5

Bu veriler, Tufan'›n etkiledi¤i yerlerden birinin Ur flehri oldu¤unu

gösteriyordu. Alman arkeolog Werner Keller de söz konusu kaz›n›n öne-
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mini flöyle ifade etmiflti: "Mezopotamya'da yap›lan arkeolojik kaz›larda balç›k-

l› bir tabakan›n alt›ndan flehir kal›nt›lar›n›n ç›kmas› burada bir sel oldu¤unu is-

patlam›fl oldu."6

Tufan'›n izlerini tafl›yan bir baflka Mezopotamya flehri ise günümüz-

de Tel El-Uhaymer olarak isimlendirilen, Sümerlilerin Kifl flehridir. Eski

Sümer kay›tlar›nda, bu flehir "Büyük Tufan'dan sonra bafla geçen ilk hane-

danl›¤›n baflkenti" olarak nitelendirilmektedir.7

Günümüzde Tel El-Fara olarak adland›r›lan Güney Mezopotam-

ya'daki fiuruppak kenti de Tufan'›n aç›k izlerini tafl›maktad›r. Bu kentteki

arkeolojik çal›flmalar 1920-1930 y›llar› aras›nda Pennsylvania Üniversite-

si'nden Erich Schmidt taraf›ndan yürütüldü. Kaz›larda MÖ 3000-2000 y›l-

lar› aras›nda var olan bir uygarl›¤›n do¤uflu ve geliflmesi de¤iflik tabaka-

TUFAN BÖLGES‹

Yak›n tarihte yap›lan arkeolojik çal›flmalar Nuh Tufan›'n›n Mezopotamya ovas›nda ger-
çekleflti¤ini do¤rulam›flt›r. Tufan'›n gerçekleflti¤i tarihte Dicle ve F›rat nehirleri körfezi
henüz bugünkü kadar doldurmam›flt›. Kesik çizgilerle belirtilen bölge alüvyonlar›n
doldurdu¤u bugünkü s›n›rlar› göstermektedir. 
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larda rahatl›kla izlenebiliyordu. Çivi yaz›l› kay›tlardan anlafl›lan oydu ki,

bu bölgede MÖ 3000'li y›llarda, kültürel olarak oldukça geliflmifl bir halk

yafl›yordu.8

As›l önemli nokta ise, bu flehirde de MÖ 3000-2900 y›llar› civar›nda

büyük bir sel felaketinin gerçekleflti¤inin anlafl›lmas›yd›. Schmidt'in çal›fl-

malar›n› anlatan Mallowan flöyle diyor:

"Schmidt 4-5 metre derinlikte kil ve kum kar›fl›m› sar› topraktan bir tabakaya

eriflti (bu tabaka selle beraber oluflmufltu). Bu tabaka, höyük kesitine göre ova

seviyesine yak›n bir düzeyde yer al›yordu ve höyü¤ün her yerinde izlenebiliyor-

du..." Cemdet Nasr dönemini Eski Krall›k döneminden ay›ran kil ve kum kar›-

fl›m› tabakay› Schmidt "tamamen nehir kökenli bir kum" olarak tan›mlayarak

Nuh Tufan› ile iliflkilendirdi.9

K›sacas› fiuruppak kentinde yap›lan kaz›larda da yaklafl›k MÖ 3000-

Sir Leonard Woolley'in Mezopotamya Ovas›'nda yapt›¤› kaz› bu bölgede topra¤›n de-
rinliklerinde 2.5 metre kal›nl›¤›nda bir çamur tabakas›n›n varl›¤›n› ortaya koydu. Bu
çamur-kil tabakas›, Tufan an›nda sular›n tafl›d›¤› kil kütleleriydi ve dünyada sadece
Mezopotamya Ovas›'n›n alt›nda vard›. Bu tespit, Tufan'›n yaln›zca Mezopotamya
Ovas›'n›n bir bölümünde gerçekleflti¤inin önemli bir kan›t›n› oluflturdu.



2900 y›llar›na rastgelen bir selin

kal›nt›lar› ortaya ç›kart›lm›flt›. Di-

¤er flehirlerle beraber fiuruppak

kenti de muhtemelen Tufan'dan

etkilenmiflti.10

Tufan'dan etkilendi¤ine dair elde

kan›tlar olan son yerleflim birimi,

fiuruppak'›n güneyinde yer alan

ve günümüzde Tel El-Varka ola-

rak isimlendirilen Uruk kentidir.

Bu kentte de di¤erleri gibi bir sel

tabakas›na rastlanm›flt›r. Bu sel ta-

bakas› da, MÖ 3000-2900'li y›llarla

tarihlendirilmektedir.11

Bilindi¤i gibi Dicle ve F›rat Nehir-

leri Mezopotamya'y› boydan boya kesmektedir. Anlafl›lan odur ki, olay

an›nda, bu iki nehir ve irili ufakl› bütün su kaynaklar› taflm›fl, bunlar ya¤-

mur sular›yla birleflerek büyük bir su bask›n› oluflturmufllard›r. 

Kuran'da bu olay› Allah flöyle bildirmektedir:

Biz de 'bardaktan boflan›rcas›na akan' bir su ile gö¤ün kap›lar›n› aç-

t›k. Yeri de coflkun kaynaklar halinde f›flk›rtt›k. Derken su, takdir

edilmifl bir ifle karfl› (hükmümüzü gerçeklefltirmek üzere) birleflti.

(Kamer Suresi, 11-12) 

Gerçek flu ki, su taflt›¤› zaman, o gemide Biz sizi tafl›d›k. (Hakka Su-

resi, 11)

Asl›nda felaketin gerçekleflmesine neden olan ö¤eler tek tek ele al›n-

d›¤›nda hepsi gayet do¤al olaylard›r. Tüm bu olaylar›n ayn› anda olmas›

ve Hz. Nuh'un da kavmini böyle bir felaket için uyarmas›, olay›n mucize-

vi yönünü oluflturur.

Yap›lan çal›flmalar sonucu elde edilen ipuçlar› de¤erlendirildi¤inde

Tufan'›n olufltu¤u alan›n boyutlar›n›n yaklafl›k olarak do¤udan bat›ya

(genifllik) 70 km, kuzeyden güneye (boy) 160 km. oldu¤u ortaya ç›kmak-

tad›r. Bu tespit de, Tufan'›n tüm Mezopotamya Ovas›'n›n bir bölümünü
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kaplad›¤›n› göstermektedir. Tufan'›n izlerini tafl›yan Ur, Uruk, fiuruppak

ve Kifl flehirleri dizilimini inceledi¤imiz zaman bunlar›n bir hat üzerinde

yer ald›¤›n› görürüz. Öyleyse Tufan, bu dört flehri ve çevresini etkilemifl

olmal›d›r. Ayr›ca MÖ 3000'li y›llarda Mezopotamya Ovas›'n›n co¤rafi ya-

p›s›n›n günümüzdekinden daha farkl› oldu¤unu söylemek gerekir. O de-

virlerde F›rat Nehri'nin yata¤›, bugünküne göre daha do¤uda bulunmak-

tayd›; bu ak›fl rotas› da Ur, Uruk, fiuruppak ve Kifl'ten geçen bir hatta

denk geliyordu. Kuran'da belirtilen "yeryüzü ve gökyüzü p›narlar›"n›n

aç›lmas›yla, anlafl›ld›¤›na göre, F›rat Nehri taflm›fl ve yukar›da belirtilen

bu dört flehri yerle bir ederek yay›lm›flt›.

Tufan'dan Söz Eden Din ve Kültürler

Hak dini tebli¤ eden peygamberlerin a¤z›ndan hemen her kavme

duyurulmufl olan Tufan, zamanla çeflitli dejenerasyon ve eklemelerle ka-

r›flt›r›larak, sözü edilen toplumlar›n efsaneleri haline dönüfltürülmüfltür.

Allah, Nuh Tufan›'n›, insanlara bir ibret ve ders konusu teflkil etme-

si için farkl› toplumlara gönderdi¤i peygamberler ve kitaplar yoluyla ak-

tarm›flt›r. Ancak her defas›nda metinler orijinalinden uzaklaflt›r›lm›fl ve

Tufan anlat›mlar›na mistik, mitolojik ö¤eler kat›lm›flt›r. Arkeolojik bulgu-

larla uyuflan ve onlar› tasdik eden tek kaynak ise Kuran'd›r. Bunun tek ne-

deni Allah'›n Kuran'› en ufak bir de¤iflikli¤e u¤ramadan korumufl olmas›

ve asl›n›n bozulmas›na izin vermemesidir. Kuran, "hiç flüphesiz zikri

(Kuran›) Biz indirdik Biz; onun koruyucular› da Biziz" (Hicr Suresi, 9)

hükmüne göre, Allah'›n özel korumas› alt›ndad›r.

Kitab›m›z›n Tufan'la ilgili son k›sm›nda olay›n -oldukça bozulmufl

olmakla birlikte- çeflitli kültürlerde, ayr›ca Tevrat ve ‹ncil'de nas›l yer al-

d›¤›n› inceleyece¤iz.

Tevrat'ta Nuh Tufan›

Hz. Musa'ya indirilmifl hak kitap olan Tevrat, bilindi¤i gibi zamanla

orijinalli¤ini yitirmifl, baz› k›s›mlar› Yahudi toplumunun önde gelenleri

taraf›ndan de¤ifltirilmifltir. Hz. Musa döneminden sonra ‹srailo¤ullar›'na
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gönderilen peygamberlerin bildirdikleri de ayn› sona u¤ram›fl ve tahrif

edilmifltir. Dolay›s›yla orijinalli¤ini kaybetmifl olan "Muharref Tevrat"›n

bu özelli¤i, bizim ona bir kutsal kitaptan çok, bir tarih kitab› gibi bakma-

m›z› gerektirir. Nitekim M. Tevrat'›n bu yap›s› ve bar›nd›rd›¤› çeliflkiler,

-baz› bölümlerinde Kuran ile paralellikler içermekle birlikte-, Nuh K›ssa-

s›'nda da kendini gösterir.

Tevrat'a göre, Allah, Hz. Nuh'a yeryüzünün zorbal›klarla dolu olma-

s› sebebiyle, inananlar›n d›fl›ndaki tüm insanlar›n yok edilece¤ini bildirir.

Bunun için kendisine gemi yapmas›n› emreder ve gemiyi nas›l yapaca¤›-

n› etrafl›ca tarif eder. Ayr›ca, gemiye ailesiyle beraber üç o¤lunu ve onla-

r›n üç kar›s›n› ve tüm canl›lardan ikifler adet ve birtak›m yiyeceklerden de

almas›n› söyler.

Yedi gün sonra Tufan vakti geldi¤inde, yerin bütün kaynaklar› yar›l-

m›fl, göklerin pencereleri aç›lm›fl ve büyük bir sel ortaya ç›km›flt›r. Bu k›rk

gün, k›rk gece devam etmifltir. Gemi, bütün yüksek yerleri ve da¤lar› ör-

ten sular üzerinde yüzmüfltür. Böylece Hz. Nuh ile beraber gemide olan-

lar kurtulmufllar, geride kalanlar ise Tufan'›n sular›na kap›l›p gitmifl ve

bo¤ularak ölmüfllerdir. 40 gün 40 gece süren Tufan'dan sonra ya¤murlar

kesilmifl ve bundan 150 gün sonra sular alçalmaya bafllam›flt›r.

Bunun üzerine gemi yedinci ayda, ay›n on yedinci gününde, Ararat

(A¤r›) Da¤lar› üzerine oturur. Hz. Nuh, sular›n iyice çekilip çekilmedi¤i-

ni anlamak için birkaç defa güvercin yollar ve sonunda güvercin geri dön-

meyince sular›n iyice çekildi¤i anlafl›l›r. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a

yeryüzüne yay›lmalar› için gemiden ç›kmalar›n› söyler. 

Tevrat'ta yer alan Nuh Tufan› ile ilgili baz› bölümler flöyledir:

Ve Allah Nuh'a dedi: Önüme bütün beflerin sonu geldi; çünkü onlar›n sebebiy-

le yeryüzü zorbal›kla doldu, ve iflte, Ben onlar› yeryüzü ile beraber yok edece-

¤im. Kendine gofer a¤ac›ndan bir gemi yap; Ve Ben, iflte Ben, göklerin alt›nda

kendisinde hayat nefesi olan bütün befleri yok etmek için yeryüzü üzerine sular

tufan› getiriyorum; yeryüzünde olanlar›n hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi

sabit k›laca¤›m; ve sen ve seninle beraber o¤ullar›n, ve senin kar›n ve o¤ullar›-

n›n kar›lar› gemiye gireceksiniz. Ve seninle beraber sa¤ kalmak için her yaflayan,



bütün beden sahibi olanlardan, her nevinden ikifler olarak gemiye getireceksin;

erkek ve difli olacaklar. Ve Nuh Allah'›n kendisine emretti¤i herfleye göre yapt›;

öyle yapt›. (Tekvin, 6/13-22)

Ve gemi yedinci ayda, ay›n on yedinci gününde, Ararat da¤lar› üzerine oturdu.

(Tekvin, 8/1-19)

Bütün yeryüzü üzerinde zürriyetlerinin sa¤ kalmas› için, kendine her temiz

hayvandan, erkek ve onun diflisi olarak yedifler ve temiz olmayan hayvanlardan,

erkek ve onun diflisi olarak ikifler... (Tekvin, 7/1-24)

Ve ahdimi sizinle sabit k›laca¤›m, ve bütün befler art›k tufan›n sular› ile kesil-

meyecektir, ve yeryüzünü helak etmek için art›k tufan olmayacakt›r. (Tekvin,

9/11)

Muharref Tevrat'a göre, tüm dünyay› kaplayan bir Tufan'la "yeryü-

zünde olanlar›n hepsi ölecektir" hükmü gere¤i, tüm insanlar cezaland›r›l-

m›fl, Tufan sonras›nda yaflayan yegane insanlar Hz. Nuh ile gemiye bi-

nenler olmufltur. 

‹ncil'de Nuh Tufan›

Bugün elimizde var olan ‹ncil de zaman içerisinde tahrif edilmesi do-

lay›s›yla gerçek anlamda ‹lahi bir kitap de¤ildir. Nitekim Yeni Ahit, Hz.

‹sa'n›n sözlerini ve eylemlerini içeren, onun gö¤e yükseliflinden 30 ila 50

y›l sonra, onu hiç görmemifl ya da bir süre yan›nda bulunmufl kifliler ta-

raf›ndan yaz›lm›fl dört "‹ncil"le bafllar; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.

Bu dört ‹ncil aras›nda çok belirgin çeliflkiler vard›r, özellikle Yuhanna ‹n-

cili, birbirlerine büyük ölçüde paralel olan di¤er üçünden (Snoptik ‹ncil-

ler) çok farkl›d›r. Yeni Ahit'in di¤er kitaplar› ise Hz. ‹sa'dan sonra onun

havarilerinin yapt›klar› iflleri anlatan ve havariler veya Tarsuslu Pavlus

(sonradan Aziz Paul) taraf›ndan yaz›lan mektuplardan oluflur. 

Dolay›s›yla bugünkü ‹ncil de ilahi bir metin de¤il, bir tarih kitab› ni-

teli¤indedir. 

‹ncil'e göre Nuh Peygamber sapk›n ve itaatsiz kavme gönderilmifl,

ancak kavmi ona uymay›p sapk›nl›klar›na devam etmifltir. Bunun üzeri-

ne Allah Tufan ile inkar edenleri yakalam›fl, Nuh Peygamberi ve inanan-
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lar› gemiye bindirip kurtarm›flt›r. Konuyla ilgili baz› ‹ncil bölümleri flöy-

ledir:

Nuh'un günlerinde nas›l olduysa, ‹nsano¤lu'nun geliflinde de öyle olacak.

Nuh'un gemiye bindi¤i güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içi-

yor, evlenip evlendiriliyorlard›. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye

dek bafllar›na geleceklerden habersizdiler. ‹nsano¤lu'nun gelifli de öyle olacak.

(Matta, 24/37-39)

Tanr›, eski dünyay› da esirgemedi. Ama Tanr›s›zlar›n dünyas› üzerine tufan›

gönderdi¤i zaman, do¤ruluk yolunu bildiren Nuh'u ve yedi kifliyi daha korudu.

(II. Petrus, 2/5)

Nuh'un günlerinde nas›l olduysa, ‹nsano¤lu'nun günlerinde de öyle olacak.

Nuh'un gemiye bindi¤i güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyor-

lard›. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. (Luka, 17/26-27)

Ne var ki göklerin, çok önceden Tanr›'n›n sözüyle var oldu¤unu ve yerin su

arac›l›¤›yla sudan flekillendi¤ini kas›tl› olarak unutuyorlar. O zamanki dünya

yine suyla, tufanla mahvolmufltu. (II. Petrus 3/5-6)

Tufan'la ‹lgili Di¤er Kültürlerdeki Bilgiler

Sümerlere göre, Enlil isimli bir tanr›, di¤er tanr›lar›n insanl›¤› yok

etmeye karar verdiklerini, kendisinin de onlar› kurtarmaya niyetli oldu-

¤unu insanlara aç›klar. Olay›n kahraman› Sippar kentinin sofu kral› Zi-

usudra'd›r. Tanr› Enlil, Ziusudra'ya Tufan'dan kurtulmak için ne yapmas›

gerekti¤ini anlat›r. Metnin kay›¤›n yap›l›fl›n› anlatan parças› yitiktir, ancak

böyle bir parçan›n varl›¤›, Tufan'›n gelip, Ziusudra'n›n nas›l kurtuldu¤u-

nu anlatan bölümlerinden anlafl›lmaktad›r. Tufan'›n Babilonya versiyonu-

na dayan›larak, olay›n eksiksiz Sümer versiyonunda, Tufan'›n nedeni ve

kay›¤›n yap›l›fl› hakk›nda çok daha doyurucu ayr›nt›n›n bulundu¤u sonu-

cuna var›labilir.

Sümer ve Babil kay›tlar›na göre, Xisuthros ya da Khasisatra, ailesi,

arkadafllar›, kufllar ve hayvanlarla birlikte 925 metre uzunlu¤unda bir ge-

miyle Tufan'dan kurtulmufllard›r. "Sular gö¤e do¤ru uzand›, okyanuslar

k›y›lar› örttü ve nehirler yataklar›ndan taflt›." denir. Gemi daha sonra Gor-

diyen Da¤›'na oturmufltur.
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Asur-Babil kay›tlar›na göre ise Ubaratutu ya da Khasisatra, ailesi,

uflaklar›, sürüleri ve vahfli hayvanlarla birlikte 600 kübit uzunlu¤unda, 60

kübit yüksekli¤inde ve geniflli¤inde bir tekneyle kurtulmufltur. Tufan 6

gün 6 gece sürmüfltür. Gemi Nizar Da¤›'na gelince uçurulan güvercin

dönmüfl ama karga dönmemifltir.

Baz› Sümer, Asur ve Babil kay›tlar›na göre de, Utnapishtim, ailesiy-

le birlikte 6 gün 6 gece süren Tufan'› atlatm›fllard›r: "Yedinci gün Utna-

pishtim d›flar› bakt›. Herfley çok sessizdi. ‹nsano¤lu tekrar çamura dön-

müfltü" diye anlat›l›r. Gemi Nizar Da¤›'nda karaya oturunca Utnapishtim

bir güvercin, bir karga ve bir de k›rlang›ç gönderir. Karga cesetleri yemek

için kal›r, fakat di¤er iki kufl geri dönmez.

Hindistan'›n Satapatha, Brahmana ve Mahabharata destanlar›nda,

ad› geçen Manu, Rishiz ile birlikte Tufan'dan kurtulmufltur. Efsaneye gö-

re Manu'nun yakalay›p yaflam›n› ba¤›fllad›¤› bir bal›k birdenbire büyü-

yüp, bir gemi infla edip boynuzlar›na ba¤lamas›n› söylemifltir. Bal›k gemi-

yi dev dalgalar›n üzerinden afl›r›p, kuzeye, Himavat Da¤›'na ç›karm›flt›r. 

Britanya'n›n Galler yöresi efsanelerine göre, Dwyfan ve Dwyfach

büyük felaketten bir gemiyle kurtulmufllard›r. Dalgalar Gölü ad› verilen

Llynllion'un patlamas› sonucu oluflan korkunç seller durulunca, Dwyfan

ve Dwyfach yeniden Britanya Halk›n› oluflturmaya bafllarlar. 

‹skandinav Edna efsaneleri Bergalmer ile eflinin büyük bir tekneyle

Tufan'dan kurtuldu¤unu anlat›r. 

Litvanya efsanelerinde ise birkaç çift insan›n ve hayvan›n yüksek

bir da¤›n tepesinde bir kabu¤un içinde bar›narak kurtulduklar› anlat›l›r.

12 gün 12 gece süren rüzgarlar ve seller yüksek da¤a eriflip oradakileri de

yutaca¤› zaman, Yarat›c› onlara dev bir ceviz kabu¤u atar. Da¤dakiler ce-

viz kabu¤u ile yolculuk yaparak felaketten kurtulurlar.

Çin kaynakl› öyküler Yao ad›nda birisinin 7 kifliyle birlikte, ya da Fa

Li, efli ve çocuklar›yla birlikte bir yelkenliyle sel ve depremlerden kurtul-

du¤u anlat›r. "Dünya paramparça oldu. Sular f›flk›r›p her taraf› kaplad›."

diye söylenir. Sonunda sular çekilir.

Tüm bu bilgiler bizlere somut bir gerçe¤i göstermektedir. Tarihte her

toplulu¤a ‹lahi vahyin mesaj› ulaflm›flt›r ve bu sayede de pek çok toplum
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Nuh Tufan› ile ilgili bilgileri ö¤renmifltir. Ancak insanlar›n ‹lahi vahyin

özünden uzaklaflmalar›yla birlikte Tufan ile ilgili bilgiler de çeflitli de¤i-

flikliklere u¤ram›fl, efsanelere ve mitolojiye dönüflmüfltür. 

Hz. Nuh'un ve onun inkarc› kavminin gerçek hikayesini ö¤renebile-

ce¤imiz yegane kaynak ise, ‹lahi vahyin bozulmam›fl tek kayna¤› olan

Kuran'd›r. 

Kuran'›n bu özelli¤i, yaln›zca Nuh Tufan› de¤il, baflka tarihsel olay-

lar ve kavimler hakk›nda da do¤ru bilgileri edinmemizi sa¤lar. ‹lerleyen

bölümlerde bu gerçek bilgileri araflt›rmaya devam edece¤iz.



H
z. ‹brahim, Kuran'da kendisinden s›kl›kla bahsedilen ve

Allah'›n insanlara örnek gösterdi¤i bir peygamberdir. Putlara

tapan kavmine Allah'›n mesaj›n› getirmifl ve onlar› uyar›p kor-

kutmufltur. Kavmi ise Hz. ‹brahim'in uyar›lar›n› dinlememifl, aksine ona

cephe alm›flt›r. Kavminin bask›lar› art›nca Hz. ‹brahim, efli, Hz. Lut ve be-

raberindeki birkaç kifliyle beraber bir baflka yere göç (hicret) etmek zorun-

da kalm›flt›r.

Kuran'da, öncelikle Hz. ‹brahim'in Hz. Nuh'un soyundan geldi¤ini

Allah flöyle belirtmektedir:

Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Gerçekten Biz, ihsanda bulunanla-

r› böyle ödüllendiririz. fiüphesiz o, Bizim mü'min olan kullar›m›z-

dand›. Sonra di¤erlerini suda bo¤duk. Do¤rusu ‹brahim de onun (so-

yunun) bir kolundand›r. (Saffat Suresi, 79-83)

Hz. ‹brahim'in zaman›nda Mezopotamya Ovas›'nda, Orta ve Do¤u

Anadolu'da yaflayan birçok kavim, gö¤e ve y›ld›zlara tap›yorlard›. En bü-

yük tanr›lar› Ay tanr›s› "Sin" idi. Ay tanr›s› uzun sakall› ve elbisesinin üze-

rinde hilal fleklinde ay bulunan bir insan suretinde canland›r›l›yordu. Ay-

‹brahim, ne yahudi idi, ne de H›ristiyand›: ancak, o hanif

(muvahhid) bir Müslümand›, müflriklerden de de¤ildi.

Do¤rusu, insanlar›n ‹brahim'e en yak›n olan›, ona uyanlar ve

bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin

velisidir. (Al-i ‹mran Suresi, 67-68)

HHzz..  ‹‹bbrraahhiimm''iinn  HHaayyaatt››



r›ca bu kavimler bu tanr›lara ait birçok kabartma resim ve heykelcik yap›-

yor ve bunlara tap›yorlard›. Oldukça yayg›n olan bu inanç, özellikle Ya-

k›ndo¤u'da kendisine oldukça uygun bir yaflam sahas› bulmufl ve bu sa-

yede uzun zaman varl›¤›n› sürdürmüfltü. Bölgede yaflayan insanlar MS

600'lü y›llara kadar bu tanr›lara tapmaya devam ettiler. Bu inanc›n bir so-

nucu olarak, Mezopotamya'dan Anadolu'nun içlerine kadar olan bölge-

lerde "Ziggurat" ismiyle bilinen ve hem gözlem evi hem de tap›nak olarak

kullan›lan yap›lar infla edilmifl ve buralarda bafll›ca Ay tanr›s› "Sin" olmak

üzere çeflitli tanr›lara tap›n›lm›flt›...12

Günümüzde ancak arkeolojik kaz›larla belirlenebilen bu inanç flekli-

ni, Kuran'da bulabilmek mümkündür. Kuran'da belirtildi¤ine göre, Hz.

‹brahim bu ilahlara tapmay› reddetmifl ve sadece tek gerçek ilah olan

Allah'a iman etmiflti. Kuran'› Kerim'de Hz. ‹brahim'in bu davran›fl› flöyle

anlat›l›r:

Hani ‹brahim, babas› Azer'e (flöyle) demiflti: "Sen putlar› ilahlar m›

ediniyorsun? Do¤rusu, ben seni ve kavmini apaç›k bir sap›kl›k için-

de görüyorum.

Böylece ‹brahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olmas› için- göklerin

ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.

Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir y›ld›z görmüfl ve demiflti ki: "Bu

benim rabbimdir." Fakat (y›ld›z) kayboluverince: "Ben kaybolup-gi-

denleri sevmem" demiflti. 

Ard›ndan Ay'›, (etrafa ayd›nl›k saçarak) do¤ar görünce: "Bu benim

rabbim" demifl, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demiflti, "E¤er

Rabbim beni do¤ru yola erdirmezse gerçekten sapm›fllar toplulu¤un-

dan olurum."

Sonra günefli (etrafa ›fl›klar saçarak) do¤ar görünce: "‹flte bu benim

rabbim, bu en büyük" demiflti. Ama o da kayboluverince, kavmine

demiflti ki: "Ey kavmim, do¤rusu ben sizin flirk koflmakta olduklar›-

n›zdan uza¤›m."

Gerçek flu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yara-

tana çevirdim. Ve ben müflriklerden de¤ilim. (Enam Suresi, 74-79)
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O dönemde hem tap›nma hem de astronomik göz-
lemevleri olarak kullan›lan zigguratlar, devrin en
ileri teknikle yap›lan yap›lar›yd›. Y›ld›zlara, Ay'a ve
Günefl'e tap›n›l›yor ve bu yüzden gökyüzüne bü-
yük önem veriliyordu. Üstte, sa¤da ve altta, Mezo-
potamya'n›n önemli zigguratlar› görülüyor. 

Hz. ‹brahim zaman›nda Mezopotamya bölge-
sinde çok tanr›l› dinler egemendi. Ay tanr›s›
Sin en büyük ilahlardand›. Halk, bu sözde
tanr›lar› temsil eden heykelcikler yap›yor ve
bunlara tapn›yordu. Sa¤da üstte Sin'in tem-
sili heykelci¤i görülüyor. Heykelin gö¤sün-
deki hilal flekli aç›kça görülebilmekte. Üstte
solda ise ise rahipler Sin'e adak sunarlarken
görülüyorlar.
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Kuran'da Hz. ‹brahim'in ve Hz. Lut'un ayn› zamanda ve yak›n co¤-

rafyalarda yaflad›klar›n›n bilgisi verilmifltir. Çünkü Lut Kavmi'ne gönde-

rilen melekler, Hz. Lut'u ziyaret etmeden önce Hz. ‹brahim'e gelmifller ve

kar›s›na bir çocuk müjdesi vermifllerdir. 

Kuran'da Hz. ‹brahim hakk›nda bahsedilip de, Eski Ahit'te bahsedil-

meyen bir konu Kabe'nin inflaas›d›r. Kuran'da Kabe'yi Hz. ‹brahim'in o¤-

lu ‹smail ile beraber infla ettikleri anlat›lmaktad›r:

‹brahim, ‹smail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlar›n› yükseltti¤inde

(ikisi flöyle dua etmiflti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. fiüphesiz,

Sen ifliten ve bilensin." (Bakara Suresi, 127)

Bugün Kabe'nin geçmifli hakk›nda bilinen yegane fley ise, buran›n

çok eski zamanlardan itibaren kutsal bir yer olarak kabul edildi¤idir. Bu

nedenle, Kabe'ye Peygamberimiz (sav) öncesindeki cahiliye döneminde

putlar›n yerlefltirilmesinin, Hz. ‹brahim taraf›ndan tebli¤ edilen ilahi di-

nin zaman içinde yozlaflt›r›lmas›n›n ve dejenere edilmesinin bir sonucu

oldu¤unu söylemek mümkündür.

Eski Ahit'te Hz. ‹brahim'in Do¤um Yeri

Hz. ‹brahim'in do¤du¤u yerin neresi oldu¤u sorusu her zaman için

üzerinde tart›fl›lan bir konu olmufltur. H›ristiyanlar ve Museviler Hz. ‹b-

rahim'in Güney Mezopotamya'da do¤du¤unu söylerlerken, ‹slam dünya-

s›ndaki yayg›n kan›, ‹brahim Peygamberin do¤um yerinin Urfa-Harran

civar› oldu¤udur. Eldeki baz› yeni bulgular, Musevi ve H›ristiyan tezleri-

nin tam olarak do¤ruyu yans›tmad›¤›n› göstermektedir.

Museviler ve H›ristiyanlar, Hz. ‹brahim'in do¤um yerinin Güney

Mezopotamya oldu¤unu söylerlerken dayanaklar›, muharref Tevrat't›r.

Muharref Tevrat'ta Hz. ‹brahim'in do¤um yerinin Güney Mezopotam-

ya'daki Ur flehri oldu¤u söylenmektedir. Hz. ‹brahim, bu flehirde do¤up

büyüdükten sonra M›s›r'a gitmek için yola ç›km›fl, Türkiye s›n›rlar› için-

de bulunan Harran bölgesini geçerek uzun bir yolculuk sonunda M›s›r'a

varm›flt›r.

Oysa yeni bulunan bir Eski Ahit nüshas›, bu bilginin do¤rulu¤u hak-



k›nda ciddi flüphelerin oluflmas›na yol açm›flt›r. Zira bugüne kadar bulu-

nan en eski Eski Ahit nüshas› olarak kabul edilen MÖ 3. yüzy›la ait bu Yu-

nanca kopyada, "Ur" flehrinin ismi bile geçmemektedir. Bugün birçok Es-

ki Ahit araflt›rmac›s›, "Ur" kelimesinin bir yanl›fl yaz›lma veya sonradan

eklenme oldu¤unu söylerler. Buna göre Hz. ‹brahim, Ur flehrinde do¤ma-

m›fl, belki de hayat›nda hiç Mezopotamya bölgesine gitmemifltir. 

Ayr›ca flu bilinmektedir ki, zaman içinde baz› yerlerin isimleri ve

kapsad›klar› bölgeler de¤iflebilmektedir. Günümüzde Mezopotamya

Ovas› dendi¤i zaman, herkes kabaca F›rat ve Dicle Nehirleri'nin aras›nda

kalan Irak topraklar›n›n güney kesimlerini anlamaktad›r. Oysa günümüz-

den 4000 y›l önce Mezopotamya olarak tan›mlanan yer, daha kuzeyde,

neredeyse Harran'› da içine alan ve Türkiye topraklar›na kadar uzanan

bir bölgeydi. Bu sebeple Eski Ahit'te yazan Mezopotamya Ovas› ifadesi-

nin do¤ru oldu¤unu kabul etsek bile günümüz Mezopotamyas› ile 4000

y›l öncesinin Mezopotamyas›'n›n ayn› yerler oldu¤unu düflünmek yanl›fl

olacakt›r.

Hz. ‹brahim'in do¤um yeri olarak gösterilen Ur flehri hakk›nda ciddi

flüpheler ve anlaflmazl›klar varsa da, Hz. ‹brahim'in yaflad›¤› yerin Har-

ran ve çevresi oldu¤u konusunda bir fikir birli¤i vard›r. Hatta Eski Ahit

üzerinde yap›lacak k›sa bir inceleme, burada bile Hz. ‹brahim'in do¤um

yerinin Harran olarak gösterildi¤ine dair baz› ifadeler ortaya ç›kart›r. Ör-

ne¤in Eski Ahit'te Harran bölgesine "Aram bölgesi" ismi verilmektedir.

(Tekvin, 11/31 ve 28/10) Hz. ‹brahim'in soyundan gelen kiflilerin ise ken-

dilerini bir "Arami'nin o¤lu" olarak tan›tt›klar› söylenmektedir. (Tesniye,

26/5) Hz. ‹brahim'in bir Arami olarak tan›n›yor olmas›, onun bu bölgede

hayat›n› sürdürdü¤ünü göstermektedir.

Nitekim ‹slami kaynaklarda da Hz. ‹brahim'in do¤um yerinin Har-

ran ve fianl›urfa oldu¤u yönünde güçlü bir kan› vard›r. "Peygamberler

flehri" olarak nitelendirilen fianl›urfa'da Hz. ‹brahim'le ilgili birçok hikaye

ve efsane bulunmaktad›r.
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Eski Ahit Neden De¤ifltirildi?

Kuran'da bildirildi¤ine göre Hz. ‹brahim putperest bir toplulu¤a el-

çi olarak gönderilmifltir. Kavmi gö¤e, y›ld›zlara, aya ve çeflitli putlara tap-

maktad›r. O ise kavmiyle mücadele eder, onlar› bat›l inan›fllar›ndan geri

çevirmeye çal›fl›r, bu nedenle de baflta babas› olmak üzere tüm kavmin

düflmanl›¤› ile karfl›lafl›r. 

Oysa bunlar›n hiçbiri Eski Ahit'te yer almaz. Hz. ‹brahim'in atefle

at›lmas›, kavminin putlar›n› k›rmas› gibi olaylar da Eski Ahit'te bulun-

maz. Hz. ‹brahim'in Eski Ahit'teki konumu, daha çok Yahudilerin atas›

fleklindedir. Eski Ahit'teki bu tablonun "›rk" kavram›n› ön plana ç›kart-

mak isteyen Yahudi önde gelenleri taraf›ndan çizildi¤i ise aç›kt›r. Kendi-

lerini Allah'›n ebediyen seçti¤ine ve üstün k›ld›¤›na inanan Yahudiler, bi-

lerek ve isteyerek Kutsal Kitaplar›n› tahrif etmifller ve söz konusu inan›fl

do¤rultusunda eklemeler ve ç›karmalar yapm›fllard›r. Bu sebepten dola-

y›d›r ki Eski Ahit'te anlat›lan Hz. ‹brahim, sadece Yahudilerin atas›d›r.

Eski Ahit'e inanmakta olan H›ristiyanlar da Hz. ‹brahim'in Yahudile-

rin atas› oldu¤unu düflünürler; ancak bir farkla: H›ristiyanlara göre Hz.

‹brahim bir Yahudi de¤il, bir H›ristiyand›r. Irk kavram›n› Yahudiler kadar

önemsemeyen H›ristiyanlar›n bu tutumu, bu iki dinin aras›nda bir çat›fl-

maya ve tart›flmaya yol açm›flt›r. Kuran'da Yahudilerle H›ristiyanlar ara-

s›ndaki çekiflme flöyle bildirilmektedir:

Ey Kitap Ehli, ‹brahim konusunda ne diye çekiflip tart›fl›yorsunuz?

Tevrat da, ‹ncil de ancak ondan sonra indirilmifltir. Yine de ak›l erdir-

meyecek misiniz? 

‹flte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakk›nda bilginiz olan fleyde tart›fl-

t›n›z, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tart›fl›p-duruyor-

sunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.

‹brahim, ne Yahudi idi, ne de H›ristiyand›: ancak, O hanif (muvahhid)

bir Müslümand›, müflriklerden de de¤ildi.

Do¤rusu, insanlar›n ‹brahim'e en yak›n olan›, ona uyanlar ve bu Pey-

gamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir. (Al-i ‹mran

Suresi, 65-68)
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Kuran'da Hz ‹brahim, Eski Ahit'te yazandan tamamen farkl› olarak

kavmini uyar›p korkutan ve onlarla mücadeleye giriflen bir kiflidir. Küçük

yafllardan bafllayarak putlara tapmakta olan kavmini uyarm›fl ve onlara

bu davran›fllar›ndan vazgeçmelerini ö¤ütlemifltir:

‹brahim de; hani kavmine demiflti ki: "Allah'a kulluk edin ve O'ndan

sak›n›n, e¤er bilirseniz bu sizin için daha hay›rl›d›r." (Ankebut Sure-

si, 16)

E¤er yalanlarsan›z, sizden önceki ümmetler de (elçilerin ça¤r›s›n›) ya-

lanlam›fllard›r. Elçiye düflen ise, yaln›zca aç›k bir tebli¤dir. (Ankebut

Suresi, 18)

Kavminin Hz. ‹brahim'e olan cevab› ise onu öldürmeye teflebbüs et-

mek olmufltur. Allah bu gerçe¤i Ankebut Suresi’nde flöyle bildirmektedir:

Bunun üzerine kavminin (‹brahim'e) cevab› yaln›zca: "Onu öldürün

ya da yak›n" demek oldu. Böylece Allah onu ateflten kurtard›. fiüphe-

siz bunda, iman eden bir kavim için ayetler vard›r. (Ankebut Suresi,

24)

Kavminin kötülüklerinden kurtar›lan Hz. ‹brahim bu olaylardan

sonra hicret etmifltir. Bunu haber veren ayetlerde Allah flöyle buyur-

maktad›r:

Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onlar› daha çok hüs-

rana u¤rayanlar k›ld›k. (Enbiya Suresi, 70)

Sizden ve Allah'tan baflka tapt›klar›n›zdan kopup-ayr›l›yorum ve

Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz ol-

mayaca¤›m. (Meryem Suresi, 48)



L
ut Peygamber, ‹brahim Peygamberle ayn› dönemde yaflam›flt›r.

Hz. Lut, Hz. ‹brahim'e komflu kavimlerden birine elçi olarak gön-

derilmiflti. Bu kavim, Kuran'da belirtildi¤ine göre, o güne kadar

dünya üzerinde görülmemifl bir sap›kl›¤›, eflcinselli¤i uyguluyordu. Hz.

Lut, onlara bu sap›kl›ktan vazgeçmelerini söyledi¤inde ve onlara Allah'›n

‹lahi tebli¤ini getirdi¤inde onu yalanlad›lar, peygamberli¤ini inkar ettiler

ve sap›kl›klar›na devam ettiler. Bunun sonucunda da kavim, korkunç bir

felaketle helak edildi.

Hz. Lut'un yaflad›¤› bu flehrin, Eski Ahit'te geçen ismi Sodom'dur. K›-

z›ldeniz'in kuzeyinde kurulmufl olan bu kavmin ayn› Kuran'da yaz›lanla-

ra uygun bir flekilde helak edildi¤i anlafl›lm›flt›r. Yap›lan arkeolojik çal›fl-

malardan anlafl›ld›¤›na göre flehir, Filistin-Ürdün s›n›r› boyunca uzanan

Tuz Gölü'nün (Ölü Deniz) yak›nlar›nda bulunmaktad›r. 

Bu helak olay›n›n kal›nt›lar›n› incelemeden önce, Lut Kavmi'nin ne-

den bu cezaya çarpt›r›ld›¤›na bakal›m. Kuran'da, Hz. Lut'un kavmine

yapt›¤› uyar› ve onlar›n cevab› flöyle anlat›l›r:

Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanlad›. Hani onlara kardeflleri

Lut: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti. "Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl

güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin. Bu-

Lut Kavmi de uyar›lar› yalanlad›. Biz de onlar›n üzerine tafl

ya¤d›ran bir kas›rga gönderdik. Yaln›z Lut ailesini (bu azabtan ayr›

tuttuk;) onlar› seher vakti kurtard›k; Taraf›m›zdan bir nimet olarak.

‹flte Biz, flükredenleri böyle ödüllendiririz. Oysa andolsun zorlu

yakalamam›za karfl› onlar› uyarm›flt›. Fakat onlar bu uyar›lar›

kuflkuyla karfl›lay›p-yalanlamakta direttiler. (Kamer Suresi, 33-36)

LLuutt  KKaavvmmii  vvee
AAlltt››  ÜÜssttüünnee  GGeettiirriilleenn  fifieehhiirr



na karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alem-

lerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gi-

diyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratm›fl bulundu¤u efllerinizi b›-

rak›yorsunuz. Hay›r, siz s›n›r› çi¤neyen bir kavimsiniz." Dediler ki:

"Ey Lut, e¤er (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçek-

ten (burdan) sürülüp ç›kar›lanlardan olacaks›n." Dedi ki: "Gerçekten

ben, sizin bu yapt›¤›n›za öfke ile karfl› olanlardan›m." (fiuara Suresi,

160-168)

Kendilerini do¤ru yola davetine karfl›l›k kavminin Hz. Lut'a karfl› ce-

vab› onu tehdit etmek olmufltu. Lut Kavmi, kendilerine do¤ru yolu gös-

termesinden dolay› Hz. Lut'a karfl› öfke duyuyor, onu ve onunla birlikte

iman edenleri sürgün etmek istiyorlard›. Baflka ayetlerde olay flöyle anla-

t›l›r:

Hani Lut da kavmine flöyle demiflti: "Sizden önce alemlerden hiç kim-

senin yapmad›¤› hayas›z-çirkinli¤i mi yap›yorsunuz? Gerçekten siz

kad›nlar› b›rak›p flehvetle erkeklere yaklafl›yorsunuz. Do¤rusu siz,

ölçüyü aflan (azg›n) bir kavimsiniz." Kavminin cevab›: "Yurdunuzdan

sürüp ç›kar›n bunlar›, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarm›fl!"

demekten baflka olmad›. (Araf Suresi, 80-82)

Hz. Lut, kavmini apaç›k bir do¤ruya ça¤›r›yor ve anlafl›l›r bir flekilde

uyar›yordu. Ancak kavmi hiçbir uyar›y› dinlemiyor ve Hz. Lut'u inkar et-

meye ve onun haber vermekte oldu¤u azab› yalanlamaya devam ediyor-

du:

Lut da; hani kavmine demiflti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden

hiç kimsenin yapmad›¤› 'çirkin bir utanmazl›¤›' yap›yorsunuz. Siz,

(yine de) erkeklere yaklaflacak, yol kesecek ve biraraya gelifllerinizde

çirkinlikler yapacak m›s›n›z?" Bunun üzerine kavminin cevab› yal-

n›zca: "E¤er do¤ru söylüyor isen, bize Allah'›n azab›n› getir" demek

oldu. (Ankebut Suresi, 28-29)

Kavminden bu cevab› alan Hz. Lut, Allah'tan yard›m istedi:

Dedi ki: "Rabbim, fesat ç›karan (bu) kavme karfl› bana yard›m et."

(Ankebut Suresi, 30)
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Rabbim, beni ve ailemi bunlar›n yapt›klar›ndan kurtar. (fiuara Su-

resi, 169)

Hz. Lut'un iste¤i üzerine Allah, insan görünümünde iki melek gön-

derdi. Bu melekler, Hz. Lut'a gelmeden önce Hz. ‹brahim'e gitmifllerdi.

Hz. ‹brahim'e yafll› kar›s›n›n bir çocuk do¤uraca¤› müjdesini veren elçiler

as›l gönderilifl sebeplerini de aç›klad›lar: Azg›n Lut Kavmi, helak edile-

cekti. 

(‹brahim) dedi ki: "fiu halde sizin as›l iste¤iniz nedir, ey elçiler?"

"Do¤rusu biz, suçlu-günahkar bir kavme gönderildik" dediler. "Üzer-

lerine çamurdan (iyice sertleflip kaskat› kesilmifl) tafllar ya¤d›rmak

için. (Ki bu tafllar›n her biri,) Rabbinin Kat›nda ölçüyü tafl›ranlar için

(herkese ayr› ayr›) iflaretlenmifltir." (Zariyat Suresi, 31-34)

Ancak Lut ailesi hariçtir; Biz onlar›n tümünü muhakkak kurtaraca¤›z.

Ama kar›s›n› (kurtaracaklar›m›z) d›fl›nda tuttuk, o, geride kalanlar-

dand›r. (Hicr Suresi, 59-60)

Elçilikle görevlendirilmifl melekler Hz. ‹brahim'in yan›ndan ç›kt›k-

tan sonra Hz. Lut'a geldiler. Elçileri tan›mayan Hz. Lut önce endifleye ka-

p›ld›, ancak onlar› Allah'›n gönderdi¤ini anlad›:

Elçilerimiz Lut'a geldi¤i zaman, onlardan dolay› kayg›land›, gö¤sünü

bir s›k›nt› bast› ve: "Bu, zorlu bir gün" dedi. (Hud Suresi, 77)

(Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tan›nmam›fl bir topluluksunuz." "Ha-

y›r" dediler. "Biz sana, onlar›n hakk›nda kuflkuya kap›ld›klar› fleyle

geldik. Sana gerçe¤i getirdik, biz flüphesiz do¤ru söyleyenleriz. He-

men aileni gecenin bir bölümünde yola ç›kar, sen de onlar›n ard›ndan

git ve sizden hiç kimse arkas›na bakmas›n; emrolundu¤unuz yere gi-

din." Ve onlara flu emri verdik: "Sabaha ç›karlarken onlar›n arkas›

mutlaka kesilecektir." (Hicr Suresi, 62-66)

Bu s›rada kavim, Hz. Lut'un konuklar›n›n geldi¤ini haber alm›flt›. Bu

konuklara da sap›kça bir e¤ilimle yaklaflmaktan çekinmediler. Evin etra-

f›n› çevirdiler. Konuklar›na mahçup olmaktan endiflelenen Hz. Lut, kav-

mine flöyle seslendi:

(Lut onlara) "Bunlar benim konu¤umdur, beni utand›r›p-dillere dü-



flürmeyin" dedi. "Allah'tan korkup-sak›n›n ve beni küçük düflürme-

yin. (Hicr Suresi, 68-69)

Kavminin cevab› ise, Hz. Lut'a ç›k›flmak oldu: "Dediler ki: 'Biz seni

'herkes(in iflin)e kar›flmaktan' al›koymam›fl m›yd›k?" (Hicr Suresi, 70)

Elindeki tüm imkanlar› kullanan Hz. Lut, misafirlerine ve kendisine

bir kötülük yap›laca¤› endiflesiyle flöyle dedi: "Size yetecek gücüm olsay-

d› veya sa¤lam bir yere s›¤›nabilseydim." (Hud Suresi, 80)

"Misafirleri" ise, Hz. Lut' a Allah'›n elçileri olduklar›n› hat›rlatarak

flöyle dediler:

(Elçiler) Dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin

olarak ulaflamazlar. Gecenin bir parças›nda ailenle birlikte yürü (yola

ç›k). Sak›n, hiçbiriniz dönüp arkas›na bakmas›n; fakat senin kar›n

baflka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. On-

lara va'dolunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yak›n de¤il mi?" (Hud

Suresi, 81)

fiehir halk›n›n azg›nl›¤›n›n son noktaya varmas›yla beraber Allah,

meleklerin yard›m›yla Hz. Lut'u kurtard›. Sabah vakti de, kavmin üzeri-

ne Hz. Lut'un uyard›¤› azap gönderildi:

Andolsun onlar, onun konuklar›ndan da murad almak için bask› yap-

t›lar. Biz de onlar›n gözlerini silip kör ettik. "‹flte azab›m› ve uyarma-

m› tad›n." Andolsun onlar› bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde ka-

rar›n› k›lm›fl bir azab yakalay›p-bast›r›verdi. (Kamer Suresi, 37-38)

Ayetlerde, kavmin helak› flöyle tarif ediliyor:

Derken, tan yerinin a¤arma vaktine girdiklerinde onlar› (o korkunç

ve dayan›lmaz) ç›¤l›k yakalay›verdi. An›nda (yurtlar›n›n) üstünü alt›-

na çevirdik ve üzerlerine balç›ktan piflirilmifl tafl ya¤d›rd›k. Elbette

bunda 'derin bir kavray›fla sahip olanlar' için gerçekten ayetler vard›r.

O (flehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktad›r. (Hicr Sure-

si, 73-76)

Böylece emrimiz geldi¤i zaman, üstünü alt›na çevirdik ve üzerlerine

balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafllar ya¤d›rd›k; Rabbinin Kat›nda

'belli bir biçime sokulmufl, damgalanm›fl' olarak. Bunlar zalimlerden

uzak de¤ildir. (Hud Suresi, 82-83)
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Sonra geride kalanlar› yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤-

d›rd›k; uyar›l›p-korkutulanlar›n ya¤muru ne kötü. Gerçekten, bun-

da bir ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. Ve flüp-

hesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün oland›r esirgeyendir. (fiuara Su-

resi, 172-173)

Kavim helak olurken içlerinden Hz. Lut ve say›lar› ancak "bir ev hal-

k›" kadar olan iman edenler kurtar›ld›. Hz. Lut'un kar›s› iman etmemiflti

ve o da helak edildi:

Bunun üzerine Biz, kar›s› d›fl›nda onu ve ailesini kurtard›k; o (kar›s›)

ise (helake u¤rayanlar aras›nda) geride kalanlardand›. Ve onlar›n üze-

rine bir (azab) sa¤ana¤› ya¤d›rd›k. Suçlu-günahkarlar›n u¤rad›klar›

sona bir bak iflte. (Araf Suresi, 83-84)

Böylece Hz. Lut kar›s› d›fl›ndaki ailesiyle ve kendisine inananlarla

beraber kurtar›ld›. Sap›k kavmi ise, yerle bir oldu.

Lut Gölü'ndeki "Apaç›k Ayetler"

Hud Suresi'nin 82. ayetindeki, "Böylece emrimiz geldi¤i zaman, üs-

tünü alt›na çevirdik ve üzerlerine balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafl-

lar ya¤d›rd›k." ifadesiyle, Lut Kavmi'nin bafl›na gelen felaketin fleklini

Yüce Allah bize aç›kça bildirir. 

Ayetin bafl›nda geçen "üstünü alt›na çevirmek" fiilinin fliddetli bir

deprem ile bölgenin yerle bir oldu¤unu anlat›yor olmas› mümkündür.

Nitekim, helak olay›n›n yaflanm›fl oldu¤u bölge olan Lut Gölü, böyle bir

depremin olufltu¤una dair "apaç›k deliller" tafl›maktad›r.

Alman arkeolog Werner Keller konu hakk›nda flöyle diyor: 

Bu bölgede bir gün kendini göstermifl olan çok büyük bir çökmede patlamalar,

y›ld›r›mlar, yang›nlar ve do¤al gazlarla birlikte korkunç bir deprem olmufl ve

Siddim Vadisi ile birlikte Lut Kavmi'nin flehirleri yerin derinliklerine gömül-

müfllerdi.13

Zaten Lut Gölü ya da di¤er ad›yla Ölü Deniz, aktif bir sismik bölge-

nin, yani bir deprem kufla¤›n›n tam üstünde yer almaktad›r:

Ölü Deniz'in taban› Rift Vadisi denilen tektonik kökenli bir çöküntü içinde yer



ÖLÜ 

DEN‹Z
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al›r. Bu vadi kuzeyde Taberiye Gölü'nden, güneyde Arabah Vadisi'nin ortas›na

kadar 300 km.'lik bir uzant›da yer al›r.14

Ayetin devam›nda "üzerlerine balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafllar

ya¤d›rd›k" cümlesiyle ifade edilen olay›n ise, Lut Gölü k›y›s›nda meyda-

na gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda püsküren "piflirilmifl

k›vamdaki" kaya ve tafllar olmas› mümkündür. (fiuara Suresi'nin 173. aye-

tinde ayn› olay "... ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤d›rd›k; uyar›l›p-korku-

tulanlar›n ya¤muru ne kadar da kötü" fleklinde bildirilmifltir.)

Werner Keller bu konuda da flöyle diyor: 

Bu deprem s›ras›nda, yerkabu¤unun çatlay›p çöküflü, kabu¤un alt›nda uyuyan

volkanlara serbest yol vermifltir. fieria'n›n yukar› vadisinde bugün de sönmüfl

kraterlere rastlanmakta olup buralarda kireç katmanlar› üzerinde genifl lav küt-

leleri ve bazalt katmanlar› yer alm›flt›r.15
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‹flte bu lav ve bazalt katmanlar›, zaman›nda burada volkanik bir pat-

laman›n ve depremin oldu¤unu gösteren en büyük kan›tlard›r. Kuran'da,

"üzerlerine balç›ktan piflirilmifl, istif edilmifl tafllar ya¤d›rd›k" ifadesiy-

le tarif edilen olay da büyük olas›l›kla bu volkanik patlamad›r. Ayn› ayet-

te "... emrimiz geldi¤i zaman üstünü alt›na çevirdik" fleklinde ifade edi-

len olay da Rift Vadisi'nde tektonik kökenli olan ve volkanlar›n yeryüzü-

ne büyük bir fliddetle ç›kmas›na sebep veren deprem ile onun getirdi¤i

yar›lma ve çöküntüler olmal›d›r.

Lut Gölü'nün tafl›d›¤› "apaç›k ayetler" gerçekten de son derece dik-

kat çekicidir. Kuran'da anlat›lan k›ssalar ve bildirilen olaylar, genelde, Or-

tado¤u, Arap Yar›madas› ve M›s›r etraf›nda yo¤unlafl›r. ‹flte bu toprakla-

Lut Kavmi'nin yaflad›¤› bölgenin uydu foto¤raf›



Lut Gölü'nün
uydudan
çekilmifl

foto¤raflar›.



Harun Yahya (Adnan Oktar) 53

r›n hemen ortas›nda Lut Gölü vard›r. Lut Gölü, etraf›nda geçen olaylar

kadar jeolojik olarak da dikkat çekicidir. Göl, Akdeniz'in yüzeyinden yak-

lafl›k 400 metre daha alçaktad›r. Gölün en derin yeri de 400 metre oldu-

¤undan, göl taban› Akdeniz'in yüzeyinden 800 metre alçaktad›r. Bu, dün-

yan›n en alçak noktas›d›r: Dünyan›n deniz yüzeyinden afla¤› olan baflka

bölgelerinde alçakl›k en fazla 100 metre kadard›r. Lut Gölü'nün baflka bir

özelli¤i de suyundaki tuz yo¤unlu¤unun çok yüksek olmas›, tuz miktar›-

n›n %30'u bulmas›d›r. Bundan dolay› gölde bal›k ya da yosun gibi herhan-

gi bir canl› yaflayamaz. Bat› dillerinde Lut Gölü'ne "Dead Sea" (Ölü Deniz)

denilmesinin sebebi de budur.

Kuran'da anlat›lan Lut Kavmi ile ilgili olay, tahminlere göre yaklafl›k

MÖ 1800 y›llar›nda olmufltur. Alman araflt›rmac›, Werner Keller, arkeolo-

jik ve jeolojik incelemelere dayanarak yapt›¤› aç›klamalarda Lut Kav-

Lut Gölü ya da bir di¤er ad›yla Ölü Deniz 
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mi'nin yaflad›¤› Sodom ve

Gomorra flehirlerinin yer-

lerinin Siddim Vadisi deni-

len ve Lut Gölü'nün en alt

ucunda bulunan bölgede

oldu¤unu ve zaman›nda

buralarda büyük ve genifl

yerleflim alanlar›n›n bulun-

du¤unu belirtiyor.

Lut Gölü'nün en dik-

kat çekici yap›sal özelli¤i

ise, Kuran'da anlat›lan he-

lak olay›n›n nas›l yafland›-

¤›n› gösteren bir kan›t ol-

mas›d›r: 

Lut Gölü'nün do¤usunda

bir yar›mada oluflturan

ve dile benzeyen bir k›s›m,
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Lut Kavmi'nin yok
olmas›na sebep
olan volkanik
deprem ve ard›ndan
meydana gelen çö-
küflü gösteren
illustrasyon.

Lut Gölü'nün uzaktan
görünüflü.







gölün içine uzan›r. Bu k›sma Araplar "El Lisan" yani "dil" ad›n› vermifllerdir.

Burada suyun taban›nda, adeta gölü ikiye ay›ran fakat görülmeyen keskin bir

dirsek uzanmaktad›r. Bu yar›madan›n sa¤›nda taban 400 metre derin oldu¤u

halde, sol taraf› flafl›lacak kadar s›¤d›r. Son y›llarda yap›lan ölçümlerden bura-

s›n›n derinli¤inin ancak 15-20 metre kadar oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Daha sonra-

dan olufltu¤u tespit edilen bu s›¤ bölge, önceki yaz›da belirtti¤imiz deprem ve

bu deprem sonucu oluflan kütlevi bir çöküntünün eseridir. Eskiden Sodom ve

Gomorra'n›n bulundu¤u, yani Lut Kavmi'nin yaflad›¤› yer iflte buras›d›r.

Zaman›nda buradan karfl› k›y›ya yürüyerek geçmek mümkündü. Eskiden Sid-

dim Vadisi'nde bulunan Sodom ve Gomorra flehirlerini, flimdi Ölü Deniz'in alt

bölümünün düzgün yüzeyi örtüyor. MÖ 2. bin y›l›n bafllar›nda korkunç bir do-

¤al felaket sonucu taban›n çökmesi, kuzeyden gelen tuzlu suyun bu yeni oluflan

bofllu¤a akmas›na ve buran›n dolmas›na sebep oldu.16

Lut Kavmi'nin izleri, gözle de görülebilir... Kay›kla Lut Gölü'nün bu

alt ucunda gezildi¤inde, günefl ›fl›nlar› da suya uygun bir aç›yla yans›yor-

sa, insan flafl›lacak bir görünümle karfl›lafl›r. K›y›dan biraz ötede suyun

içinde a¤açlar›n belirdi¤i görülür. Bunlar da gölün son derece yo¤un olan

tuzlar›n›n konserve etti¤i a¤açlard›r. Derinlerde yeflil renkte görülen a¤aç

gövdeleriyle a¤aç art›klar› çok eskidir. Bir zamanlar bu a¤açlar›n yaprak-

lar›n›n yeflillendi¤i ve çiçek açt›¤› yer yani Siddim Vadisi, bölgenin en gü-

zel yerlerinden biriydi.

Lut Kavmi'nin u¤rad›¤› felaketin teknik yönü, jeologlar›n araflt›rma-

lar›ndan anlafl›l›yor. Buna göre, Lut Kavmi'ni yok eden deprem, oldukça

uzun bir yerkabu¤u çatla¤› (fay hatt›)n›n sonucunda oluflmufltur. fieria

Nehri'nin yata¤›n› oluflturan 190 kilometrelik mesafe boyunca fieria Neh-

ri toplam 180 metrelik bir düflüfl yapar. Bu durum ve Lut Gölü'nün deniz

seviyesinden 400 metre alçak olmas›, burada bir zamanlar büyük bir je-

olojik olay›n meydana geldi¤ini gösteren önemli delillerdendir. 

fieria Nehri ile Lut Gölü'nün bu ilginç yap›s› da, yerkürenin bu böl-

gesinden geçen bir yar›k ya da çatla¤›n ancak bir parças›ndan ibarettir. Bu

çatla¤›n durumu ve uzunlu¤u son zamanlarda saptanm›fl bulunmaktad›r.

Bu çatlak, Toroslar'›n eteklerinden bafllay›p güneye do¤ru Lut Gö-

lü'nün güney k›y›lar›ndan ve Arap çölü üzerinden Akabe Körfezi'ne uza-
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yüksek oldu¤unu
gösteriyordu. 
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y›p oradan da K›z›lDeniz'i geçerek Afrika'da son bulmaktad›r. Bu uzun

çöküntünün uzay›p gitti¤i yerlerde kuvvetli yanarda¤ hareketlerinin ol-

du¤u anlafl›lmaktad›r. Öyle ki, ‹srail'deki Galilee Da¤lar›'nda, Ürdün'ün

yüksek yayla k›s›mlar›nda, Akabe Körfezi ve di¤er yak›n yerlerde siyah

bazalt ve lavlar bulunmaktad›r.

Tüm bu kal›nt›lar ve co¤rafi özellikler, Lut Gölü'nde büyük bir jeolo-

jik olay›n yafland›¤›n› göstermektedir. Werner Keller bu jeolojik olay› flöy-

le anlat›yor. 

Bu bölgede bir gün kendini göstermifl olan çok büyük bir çökmede patlamalar,

y›ld›r›mlar, yang›nlar ve do¤al gazlarla birlikte korkunç bir deprem olmufl ve

Siddim Vadisi ile birlikte Lut Kavmi'nin flehirleri de yerin derinliklerine gömül-

müfllerdir. Bu deprem s›ras›nda, yer kabu¤unun çatlay›p çöküflü, kabu¤un al-

t›nda uyuyan volkanlar› harekete geçirmifltir. fieria'n›n yukar› vadisinde bugün

Lut Kavmi'nin helak›, birçok ressam taraf›ndan konu edilmifltir. Üstte bir örnek.
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de sönmüfl kraterlere rastlanmakta olup buralarda kireç katmanlar› üzerinde ge-

nifl lav kitleleri ve bazalt katmanlar› yer alm›flt›r.17

National Geographic ise Aral›k 1957 say›s›nda konu hakk›nda flöyle di-

yordu: 

Sodom Tepesi, Ölü Deniz'e do¤ru yükselir. Hiç kimse flimdiye dek yok olan fle-

hirler Sodom ve Gomorra'y› bulamad›, fakat bilim adamlar›na göre bu flehirler

kayal›klar›n karfl›s›ndaki Siddim Vadisi'nde duruyorlar. Büyük ihtimalle Ölü

Deniz'in taflk›n sular› ve depremin alt›nda kald›lar.18

Pompei de Ayn› Sona U¤ram›flt›

Kuran'da, Allah'›n kanunlar›nda hiçbir de¤ifliklik olmad›¤› flöyle ha-

ber verilir:

... Onlara uyar›c›-korkutucu geldi¤inde, nefretlerinden baflkas›n› art-

t›rmad›. (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülü¤ü ta-

sarlay›p düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden baflkas›-

n› sar›p-kuflatmaz. Art›k onlar öncekilerin sünnetinden baflkas›n› m›

gözlemektedirler? Sen, Allah'›n sünnetinde kesinlikle bir de¤ifliklik

bulamazs›n ve sen, Allah'›n sünnetinde kesinlikle bir dönüflüm de

bulamazs›n. (Fat›r Suresi, 42-43)

"Allah'›n sünnetinde (kurallar›nda) hiçbir de¤ifliklik" yoktur. Allah'›n

kurallar›na ayk›r› davranan, O'na baflkald›ran herkes, ayn› ilahi kanunla

karfl›l›k görür. Roma ‹mparatorlu¤u'nun dejenerasyonunun sembolü olan

Pompei de, ayn› Lut Kavmi gibi, cinsel sapk›nl›klara batm›flt›. Sonu da

Lut Kavmi'yle benzer oldu.

Pompei'nin helak›, Vezüv Yanarda¤›'n›n patlamas›yla gerçekleflmiflti.

Vezüv Yanarda¤›, ‹talya'n›n, özellikle de Napoli kentinin sembolü-

dür. Yaklafl›k, 2000 y›ldan beri suskun olan Vezüv "‹bret Da¤›" fleklinde

adland›r›l›r. Vezüv'ün bu flekilde tan›mlanmas›n›n önemli hikmetleri var-

d›r. Ünlü Sodom ve Gomorra kentlerinin bafl›na gelen felaketle, Pompei

facias› birbirine çok benzemektedir. 

Vezüv'ün bat› yamac›nda Napoli, do¤u yamac›nda ise Pompei ken-

ti yer al›r. Binlerce y›l önce yaflanan bir lav ve kül felaketi, bu kentin
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Üstteki resimde felaketten önce Pompei Halk›n›n çok büyük bir lüks ve
ihtiflam içinde yaflad›¤› aç›kça görülüyor. 



Pompei kal›nt›lar›ndan
ç›kar›lan tafllaflm›fl
insan cesetlerinden
birkaç örnek.
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insanlar›n› ani bir biçimde yakalam›flt›. Felaket öylesine ani olmufltu ki,

herfley 2000 y›l öncesinde oldu¤u gibi kald›. Sanki zaman dondurulmufl-

tu.

Pompei'nin böyle bir felaketle yeryüzünden silinmesinde elbette

ders ç›kar›labilecek birçok yön vard›. Tarihi kay›tlar, flehrin yok olmadan

önce tam bir sefahat ve sapk›nl›k merkezi oldu¤unu gösteriyor. fiehrin en

belirgin özelli¤i, fuhuflun çok yayg›n olmas›yd›. 

Ancak Vezüv'ün lavlar› bir anda tüm kenti haritadan sildi. Olay›n en

ilginç yan› ise, kentin günlük yaflant›s› içinde, Vezüv'ün korkunç patlama-

s›na ra¤men, kimsenin kaçmam›fl ve adeta büyülenerek felaketin fark›na

bile varamam›fl olmalar›yd›. Yemek yiyen bir aile, o andaki gibi aynen tafl-

laflm›flt›. Cinsel birleflme halinde, say›s›z tafllaflm›fl çift bulunmufltu. Daha

da önemlisi, bu çiftler aras›nda, ayn› cinsten olanlar, küçük erkek ve k›z

çocuklar da vard›. Pompei kal›nt›lar›ndan ç›kar›lan tafllaflm›fl insan ceset-

lerinin, baz›lar›n›n yüzleri hiç bozulmadan kalm›flt›. Genel yüz ifadesi

flaflk›nl›kt›.

‹flte facian›n en ak›l almaz yönü buradad›r. Nas›l olmufl da binlerce

insan hiçbir fley görmeden ve duymadan, adeta ölümün gelip kendilerini

yakalamas›n› beklemifllerdir? 

Olay›n bu yönü, Pompei'nin yok oluflunun Kuran'da anlat›lan helak

olaylar›na benzedi¤ini gösteriyor. Çünkü Kuran'da, helak olaylar› anlat›-

l›rken "birden yok olma" üzerinde durulur. Örne¤in Yasin Suresi'nde an-

lat›lan "flehir halk›", tek bir anda topluca ölmüfllerdir. Surenin 29. ayetin-

de bu durum flöyle anlat›l›r: 

(Ancak onlara) Yaln›zca bir tek ç›¤l›k (yetti); an›nda sönüverdiler. (Ya-

sin Suresi, 29)

Kamer Suresi'nin 31. ayetinde Semud Kavmi'nin helak› anlat›l›rken

de yine "an›nda yok olma" olay›na dikkat çekilir: 

Çünkü Biz onlar›n üzerine bir tek ç›¤l›k gönderdik. Böylece onlar,

a¤›ldaki çal›-ç›rp› olan kuru ot gibi oluverdiler. (Kamer Suresi, 31)

Pompei Halk›n›n ölümü de ayetlerde anlat›ld›¤› flekilde, "an›nda yok

olma" tarz›nda gerçekleflmifltir. 

64







Pompei kal›nt›lar› aras›ndan ç›kar›lan tafllaflm›fl bedenler.



Ad (Halk›n)a gelince; onlar da, u¤ultu yüklü, azg›n bir kas›r-

ga ile helak edildiler. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, 

aral›k vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, 

orada sanki içi kof hurma kütükleriymifl gibi çarp›l›p yere

y›k›ld›¤›n› görürsün. fiimdi onlardan hiç arta kalan (bir fley)

görüyor musun? (Hakka Suresi, 6-8)

H
elak olmufl kavimlere Kuran'da verilen baflka bir örnek ise,

ad› Nuh Kavmi'nden sonra an›lan Ad Kavmi'dir. Ad Kav-

mi'ne gönderilen Hz. Hud tüm peygamberler gibi kavmini or-

tak koflmadan Allah'a iman etmeye ve kendisinin söylediklerine itaat et-

meye ça¤›r›r. Kavim, Hz. Hud'a düflmanl›kla cevap verir. Hud Suresi'nde

Hz. Hud ve kavmi aras›nda geçenleri Allah flöyle haber verir:

Ad (Halk›na da) kardeflleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim,

Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Siz yalan ola-

rak (tanr›lar) düzenlerden baflkas› de¤ilsiniz. Ey kavmim, ben bunun

karfl›l›¤›nda sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni ya-

ratandan baflkas›na ait de¤ildir. Ak›l erdirmeyecek misiniz? Ey kav-

mim, Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Üstü-

nüze gökten sa¤anak (ya¤murlar, bol nimetler) ya¤d›rs›n ve gücünü-

ze güç kats›n. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin.' 'Ey Hud' de-

diler. 'Sen bize apaç›k bir belge (mucize) ile gelmifl de¤ilsin ve biz de

senin sözünle ilahlar›m›z› terk etmeyiz. Sana iman edecek de de¤iliz.

Biz: 'Baz› ilahlar›m›z seni çok kötü çarpm›flt›r' (demekten) baflka bir

fley söylemeyiz.' Dedi ki: 'Allah'› flahid tutar›m, siz de flahidler olun

AAdd  KKaavvmmii  vvee  
KKuummllaarr››nn  AAttllaannttiissii  UUbbaarr
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ki, gerçekten ben, sizin flirk kofltuklar›n›zdan uza¤›m. O'nun d›fl›nda-

ki (tanr›lardan). Art›k siz bana, toplu olarak diledi¤iniz tuza¤› kurun,

sonra bana süre tan›may›n. Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de

Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-de-

netlemedi¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdo¤ru

bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.) Buna ra¤men

yüz çevirirseniz, art›k size kendisiyle gönderildi¤im fleyi tebli¤ ettim.

Rabbim de sizden baflka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiçbir

fleyle zarar veremezsiniz. Do¤rusu benim Rabbim, herfleyi gözetle-

yip-koruyand›r.' Emrimiz geldi¤i zaman, taraf›m›zdan bir rahmet ile

Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri kurtard›k. Onlar› fliddetli-

a¤›r bir azaptan kurtard›k. ‹flte Ad (Halk›): Rablerinin ayetlerini tan›-

may›p reddettiler. O'nun elçilerine isyan ettiler ve her inatç› zorban›n

emri ard›nca yürüdüler. Ve bu dünyada da, k›yamet gününde de lane-

te tabi tutuldular. Haberiniz olsun; gerçekten Ad (Halk›), Rablerine

(karfl›) inkâr ettiler. Haberiniz olsun; Hud kavmi Ad'a (Allah'›n rah-

metinden) uzakl›k (verildi). (Hud Suresi, 50-60)

Ad Kavmi'nden bahsedilen di¤er bir sure ise fiuara Suresi'dir. Bu su-

rede Ad Kavmi'nin baz› özelliklerine dikkat çekilir. Buna göre Ad, "yük-

sek yerlere an›tlar infla etmekte" ve "ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat

yap›lar› edinmekte" olan bir kavimdir. Ayr›ca bozgunculuk yap›p, zorba-

ca davranmaktad›r. Hz. Hud, kavmini uyard›¤›nda ise, onun sözlerini

"geçmifltekilerin geleneksel tutumu" olarak yorumlarlar. Bafllar›na bir fley

gelmeyece¤inden de son derece emindirler:

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanlad›. Hani onlara kardeflleri

Hud: 'Sak›nmaz m›s›n›z?' demiflti. 'Gerçek flu ki, ben size gönderil-

mifl güvenilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana ita-

at edin. Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yal-

n›zca alemlerin Rabbine aittir. Siz, her yüksekçe yere bir an›t infla

edip (yarars›z bir fleyle) oyalan›p e¤leniyor musunuz? Ölümsüz k›l›n-

mak umuduyla sanat yap›lar› m› ediniyorsunuz? Tutup yakalad›¤›n›z

zaman da zorbalar gibi mi yakal›yorsunuz? Art›k Allah'tan korkup-

sak›n›n ve bana itaat edin. Bildi¤iniz fleylerle size yard›m edenden

korkup-sak›n›n. Size hayvanlar, çocuklar (vererek) yard›m etti.



Bahçeler ve p›narlar da. Do¤rusu, ben sizin için büyük bir günün aza-

b›ndan korkuyorum. Dediler ki: 'Bizim için fark etmez; ö¤üt versen

de, ö¤üt verenlerden olmasan da. Bu, geçmifltekilerin 'geleneksel tu-

tumundan' baflkas› de¤ildir. Ve biz azap görecek de de¤iliz.' Böylelik-

le onu yalanlad›lar, Biz de onlar› y›k›ma u¤ratt›k. Gerçekten, bunda

bir ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. Ve flüphesiz,

senin Rabbin, güçlü ve üstün oland›r, esirgeyendir. (fiuara Suresi, 123-

140)

Hz. Hud'a düflmanl›k eden ve Allah'a baflkald›ran kavim, gerçekten

de y›k›ma u¤rad›. Korkunç bir kum f›rt›nas› Ad Kavmi'ni "sanki hiç yafla-

mam›flcas›na" yok etti...

‹rem fiehri Hakk›ndaki Arkeolojik Bulgular 

1990'l› y›llar›n bafl›nda dünyan›n tan›nm›fl gazeteleri çok önemli bir

arkeolojik bulguyu "Muhteflem Arap fiehri Bulundu", "Efsanevi Arap fieh-

ri Bulundu", "Kumlar›n Atlantisi Ubar" bafll›klar›yla verdiler. Bu arkeolo-

jik bulguyu daha ilgi çekici hale getiren özelli¤i, isminin Kuran'da an›l›-

yor olmas›yd›. O güne kadar Kuran'da bahsi geçen Ad Kavmi'nin bir ef-

sane oldu¤unu veya hiçbir zaman bulunamayaca¤›n› düflünen birçok ki-

fli, bu yeni bulgu karfl›s›nda hayrete düfltüler. 

Kuran'da sözü edilen bu flehri bulan kifli, amatör bir arkeolog olan

Nicholas Clapp idi.19 Bir Arap tarihi uzman› ve belgesel yap›mc›s› olan

Nicholas Clapp, Arap tarihi üzerine yapt›¤› araflt›rmalar s›ras›nda, 1932

y›l›nda ‹ngiliz araflt›rmac› Bertram Thomas taraf›ndan yaz›lm›fl Arabia Fe-

lix ad›nda bir kitaba rastlam›flt›. "Mutlu Arabistan" anlam›na gelen "Ara-

bia Felix", Romal›lar›n Arap Yar›madas›'n›n güneyinde bulunan ve günü-

müzdeki Yemen ve Umman'› kapsayan bölgeye verdikleri isimdi. Yunan-

l›lar ise bu bölgeye yeflil topraklar› ve ›l›man ikliminin getirdi¤i avantaj-

lardan dolay›, "kutsanm›fl Arabistan" anlam›na gelen "Eudaimon Arabia"

diyorlard›. Ortaça¤daki Arap bilginleri de bu topraklara "Mutlu Yemen"

anlam›na gelen "El-Yemen es-Saiyd" ismini veriyorlard›.20 Bu isimlerin tü-

mü "Mutlu Yemen" anlam›na geliyordu. Çünkü eski zamanlarda bu böl-

ge, Hindistan ve Kuzey  Arabistan aras›nda yap›lmakta olan baharat tica-
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retinin merkezi durumundayd›. Ayr›ca bölgede yaflayan kavimler "kehri-

bar" isminde nadir bulunan ve o zamanlar alt›n de¤erinde olan çam a¤a-

c› reçinesinin üretimini yap›yorlard›.

Kitab›nda bütün bunlardan bahseden ‹ngiliz araflt›rmac› Thomas,

sözünü etti¤i bu kavimleri uzun uzun tarif ediyor ve bunlardan bir tane-

sinin kurmufl oldu¤u bir flehrin izini buldu¤unu iddia ediyordu. Bu, Be-

deviler'in "Ubar" ismini takt›klar› flehirdi. Bölgeye yapt›¤› araflt›rma ge-

zilerinden bir tanesinde çölde yaflayan Bedeviler, kendisine eski bir pati-

ka yolu göstermifller ve bu patikan›n Ubar isimli çok eski bir flehre ait ol-

du¤unu anlatm›fllard›. Konuyla çok ilgilenen Thomas, bu araflt›rmalar›n›

tamamlayamadan ölmüfltü.21

‹ngiliz araflt›rmac› Thomas'›n yazd›klar›n› inceleyen Clapp de, kitap-

Ad
Kavmi

Umman

Yemen

Suudi
Arabistan

Irak Iran

Ad Kavmi'nin yaflad›¤› Ubar kentinin kal›nt›lar›, Umman'›n sahile yak›n bir yerinde
bulundu.

AD KAVM‹
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ta bahsedilen bu kay›p flehrin varl›¤›na inanm›flt›. Çok vakit kaybetmeden

araflt›rmalar›na bafllad›.

Clapp, Ubar'›n varl›¤›n› kan›tlamak için iki ayr› yola baflvurdu. Ön-

ce Bedeviler taraf›ndan var oldu¤u söylenen patika izlerini buldu. NA-

SA'ya baflvurarak bu bölgenin resimlerinin uydu arac›l›¤›yla çekilmesini

istedi. Uzun bir u¤rafl›dan sonra, yetkilileri bu bölgenin resimlerinin çe-

kilmesi için ikna etmeyi baflard›.22

Clapp daha sonra Californiya'da Huntington kütüphanesinde bulu-

nan eski yaz›tlar› ve haritalar› incelemeye bafllad›. Amac›, bölgenin bir ha-

ritas›n› bulmakt›. Nitekim k›sa bir araflt›rmadan sonra buldu da. Buldu¤u

M›s›r-Yunan co¤rafyac›s› Batlamyus taraf›ndan çizilmifl bir haritayd›. Ha-

ritada, bölgede bulunan eski bir flehrin yeri ve bu flehre do¤ru giden yol-

lar›n çizimi gösterilmiflti.

Bu s›rada NASA'dan resimlerin çekilmifl oldu¤u haberi de geldi. Re-

Ubar'da sürdürülen kaz› çal›flmalar›



Ubar'da yap›lan kaz›larda Kuran'da belirtilen flekliyle birçok sanat yap›lar›
ve yüksek medeniyet eserleri bulundu.



simlerde, yerden ç›plak gözle görülmesi mümkün olmayan, ancak hava-

dan bir bütün halinde görülebilen baz› yol izleri ortaya ç›km›flt›. Bu resim-

leri elindeki eski haritalarla karfl›laflt›ran Clapp, sonunda bekledi¤i sonu-

ca vard›. Hem eski haritada belirtilen yollar hem de uydudan çekilen re-

simlerde görülen yollar birbirleriyle kesifliyorlard›. Bu yollar›n bitifl nok-

tas› ise eskiden bir flehir oldu¤u anlafl›lan genifl bir aland›.

Sonunda Bedevilerin sözlü olarak anlatt›klar› hikayelerin konusu

olan efsanevi flehrin yeri bulunabilmiflti. K›sa süre sonra kaz›lara bafllan-

d› ve kumlar›n içinden eski bir flehrin kal›nt›lar› ç›kmaya bafllad›. Bu ne-

denle de bu kay›p flehir "Kumlar›n Atlantisi Ubar" olarak tan›mland›. 

Peki, bu eski flehrin Kuran'da bahsedilen Ad Kavmi'nin flehri oldu-

¤unu kan›tlayan fley neydi? Y›k›nt›lar ilk olarak ortaya ç›kar›ld›¤› andan

itibaren bu y›k›k flehrin Kuran'da Allah'›n haber verdi¤i Ad Kavmi ve

‹rem'in sütunlar› oldu¤u anlafl›lm›flt›. Zira kaz›larda ortaya ç›kart›lan ya-

p›lar aras›nda, Kuran'da varl›¤›na dikkat çekilen uzun sütunlar yer al›-

yordu. Kaz›y› yürüten araflt›rma ekibinden Dr. Zarins de, bu flehri di¤er

arkeolojik bulgulardan ay›ran fleyin yüksek sütunlar oldu¤unu ve dolay›-

s›yla bu flehrin Kuran'da bahsi geçen Ad Kavmi'nin kenti ‹rem oldu¤unu

söylüyordu. Kuran'da, ‹rem'den flöyle söz ediliyordu:

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yapt›¤›n› görmedin mi? 'Yüksek sütunlar'

sahibi ‹rem'e? Ki flehirler içinde onun bir benzeri yarat›lm›fl de¤ildi.

(Fecr Suresi, 6-8)

Ad Kavmi'nin ‹nsanlar›

Buraya kadar, Ubar'›n Kuran'da bahsi geçen ‹rem flehri olabilece¤ini

gördük. Kuran'da anlat›ld›¤›na göre flehrin halk›, kendilerine mesaj geti-

ren ve uyar›p korkutan peygamberlerini dinlememifller ve böylece helak

edilmifllerdi. 

‹rem flehrini oluflturan (infla eden) Ad Kavmi'nin kimli¤i de tart›flma-

lara yol açm›fl bir konudur. Tarih kay›tlar›nda böylesine geliflmifl kültüre

sahip bir halktan ve bunlar›n kurmufl olduklar› medeniyetten bahsedil-

memektedir. Böyle bir halk›n isminin, tarih kay›tlar›nda bulunmamas›n›n
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Uzay meki¤inden çekilen foto¤raflarla elde edilen görüntülerde Ad Kav-
mi'nin yeri tespit edildi. Foto¤rafta ticaret yollar›n›n kesiflti¤i yer, yani
Ubar iflaretlenmifltir.

1. Ubar, kaz› yap›lma-
dan önce ancak uzay-
dan görülebiliyor.

2. Yap›lan kaz›larda
12 metre kumun alt›n-
dan bir flehir ç›kt›.



oldukça garip bir durum oldu¤u düflünülebilir.

Asl›nda bu halk›n varl›¤›na kay›tlarda ve eski devletlerin arflivlerin-

de rastlanmamas›na çok fazla flafl›rmamak gerekir. Zira bu halk, Ortado-

¤u ve Mezopotamya bölgesinde bulunan di¤er kavimlerden uzak bir böl-

ge olan Güney Arabistan'da yafl›yordu ve onlarla olan iliflkileri s›n›rl›yd›.

Haklar›nda pek az fley bilinen bir devletin kay›tlarda geçmemesi ola¤an

bir durumdu. Bununla birlikte, Ortado¤u'da Ad Kavmi hakk›nda halk

aras›nda a¤›zdan a¤›za anlat›lan hikayelere rastlamak mümkündür.

Ad Kavmi'ne yaz›l› kay›tlarda rastlan›lmamas›n›n en önemli sebebi

ise bu tarihlerde, bu bölgede henüz yaz›l› iletiflimin yayg›n olarak kulla-

n›lmamas› olabilir. Ad Kavmi'nin bir devlet kurmufl oldu¤unu, ancak bu

devletin tarih kay›tlar›na geçirilmedi¤ini düflünmek mümkündür. Bu

devlet biraz daha uzun yaflasayd› belki de günümüzde hakk›nda çok da-

ha fazla fley biliniyor olacakt›.

Ad Kavmi ile ilgili tarihsel bir kay›t yoktur, ama onlar›n "torunlar›"

hakk›nda önemli bilgiler bulmak ve bu bilgiler sayesinde Ad Kavmi hak-

k›nda fikir yürütmek mümkündür. 

Ad Halk›'n›n Torunlar› Hadramiler

Ad Kavmi insanlar›n›n ya da onlar›n torunlar›n›n kurduklar› olas›

bir medeniyetin izlerinin araflt›r›lmas› gereken ilk yer, "Kumlar›n Atlanti-

si Ubar"›n bulundu¤u ve "fiansl› Araplar"›n bölgesi olarak nitelendirilen

Güney Yemen'dir. Güney Yemen'de Yunanl›lar taraf›ndan "fiansl› Araplar"

olarak isimlendirilmifl dört halk yaflam›flt›r. Bunlar Hadramiler, Sebeliler,

Minalar ve Katabanl›lar'd›r. Bu dört halk uzunca bir süre birbirlerine ya-

k›n bir co¤rafyada hüküm sürmüfllerdir.

Günümüzde birçok tarihçi, Ad Kavmi'nin bir de¤iflim süreci içine

girdi¤ini ve tarih sahnesine tekrar ç›kt›¤›n› söyler. Bunlardan Ohio Üni-

versitesi'nde araflt›rmac› olan Dr. Mikail H. Rahman, Ad Kavmi'nin Gü-

ney Yemen'de yaflam›fl bulunan dört kavimden birisi olan Hadramilerin

atalar› oldu¤una inanmaktad›r. Ortaya ç›k›fllar› MÖ 500'lü y›llara rastla-

yan Hadramiler, "fiansl› Araplar" olarak nitelendirilen insanlar içinde en
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az bilinenlerdir. Bu kavim, çok uzun bir süre Güney Yemen bölgesinin

kontrolünü elinde tutmufl, uzun bir zay›flama sürecinin sonunda da MS

240 y›l›nda tamamen ortadan kalkm›flt›r. 

Hadramilerin Ad Kavmi'nin torunlar› olabilece¤inin bir belirtisi,

bunlar›n isimlerinde gizlidir. MÖ 3. yüzy›lda yaflam›fl Yunanl› yazar Pliny,

bu kavimden "Adramitai" -bu kelime Hadrami demektir- olarak bahset-

mektedir.23 "Adramitai" kelimesinin isim hali ise "Adram"d›r. Kuran'da

"Ad-› ‹rem" olarak ismi geçen bu ismin zaman içinde meydana gelen bo-

zulma sonucu "Adram" haline getirilmifl olmas› mümkündür.

Yunan co¤rafyac› Batlamyus (MS 150-160) da, "Adramitai" isimli kav-

min yaflad›¤› yer olarak Arap Yar›madas›'n›n güneyini gösterir. Nitekim

bu bölge, yak›n bir tarihe kadar da "Hadramut" ismiyle bilinmifltir. Had-

rami Devleti'nin baflkenti Sabwah, Hadramut vadisinin bat›s›nda yer al-

m›flt›r. Bu arada birçok eski efsaneye göre de Ad Kavmi'ne elçi olarak gön-

derilmifl olan Hz. Hud'un mezar› Hadramut'tad›r. 

Hadramiler'in Ad Kavmi'nin devam› oldu¤u düflüncesini güçlendi-

ren bir di¤er etken, bunlar›n zenginlikleridir. Yunanl›lar, Hadramileri

"dünya üzerindeki en zengin ›rk" olarak nitelendirmifllerdir. Tarih kay›t-

lar›, Hadramilerin o ça¤lar›n de¤erli bitkisi "frankinsce"in tar›m›nda çok

ileri gittiklerini söylemektedir. Bitkinin yeni kullan›m alanlar›n› bulmufl-

lar ve kullan›m›n› yayg›nlaflt›rm›fllard›r. Hadramilerin yapt›¤› tar›m üre-

timi, bu bitkinin günümüzdeki üretiminden çok daha fazlad›r.

Hadramiler'in baflkenti oldu¤u bilinen Sabwah'ta yap›lan kaz›larda

bulunanlar oldukça ilginçtir. 1975 y›l›nda bafllanan kaz›larda, yo¤un kum

y›¤›nlar› sebebiyle arkeologlar›n kentin kal›nt›lar›na ulaflmas› son derece

zor oldu. Kaz›lar sonunda elde edilen bulgular flafl›rt›c›yd›; çünkü ortaya

ç›kart›lan antik flehir, o güne kadar rastlan›lanlar›n içinde en muhteflem-

lerinden bir tanesiydi. fiehri çevreleyen kalenin duvarlar›, Yemen'de bulu-

nanlar›n aras›nda en kal›n ve en kuvvetli olan›yd›. Krall›k saray›n›n ise ar-

t›k bir harabe halinde olmas›na ra¤men, bir zamanlar çok muhteflem bir

bina oldu¤u anlafl›lmaktayd›. 

Hadramiler'in bu mimari üstünlüklerini, atalar› olan Ad Kavmi'nden

miras ald›klar›n› varsaymak son derece mant›kl›yd› kuflkusuz. Nitekim
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Hz. Hud, Ad Kavmi'ni uyar›rken onlara flöyle demiflti:

Siz, her yüksekçe yere bir an›t infla edip (yarars›z bir fleyle) oyalan›p

e¤leniyor musunuz? Ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat yap›lar› m›

ediniyorsunuz? (fiuara Suresi, 128-129)

Sabwah'ta bulunan yap›lar›n bir baflka dikkat çekici özelli¤i de gös-

teriflli sütunlard›. Yemen'deki birçok flehirde sütunlar, kare fleklinde ve

yekpare olarak yap›lm›fllard›. Sabwah'tan ç›kart›lan sütunlar ise bölgede

bulunan di¤er flehirlerin sütunlar›na hiç benzemiyordu; bunlar yuvarlak

yap›l›yd›lar ve diziliflleri de dairesel flekildeydi. Sabwah Halk›, atalar› Ad

Kavmi'nin mimari tarz›n› miras olarak alm›fl olmal›lard›. MS 9. yüzy›lda

yaflam›fl Bizans ‹stanbul Baflpiskoposu Photius, günümüzde kaybolmufl

eski Yunan yaz›tlar›n›, özellikle Agatharacides'in (MÖ 132) yazd›¤› K›z›l-

Deniz Hakk›nda isimli kitab› kullanarak, Güney Araplar› ve onlar›n ticari

faaliyetleri hakk›nda birçok araflt›rma yapm›flt›. Photius bir yaz›s›nda

flöyle diyordu: "fiu söyleniyor ki onlar (Güney Araplar) üzeri gümüfl ve al-

t›nla kapl› birçok sütunlar infla etmifllerdi. Bu sütunlar›n yerlefltirilifli de

görülmeye de¤erdi."24

Photius'un bu ifadesi, do¤rudan Hadramilere iflaret etmese bile, bu

bölgede yaflayan halklar›n zenginli¤ini ve mimari alan›ndaki geliflmiflli¤i-

ni göstermesi bak›m›ndan dikkate de¤erdir. Yunanl› klasik yazarlar Pliny

ve Strabo da bu flehirlerden "çarp›c› güzellikte tap›naklar ve saraylarla be-

zeli" yerler olarak bahsetmektedirler.

Bu flehirlerin sahiplerinin Ad Kavmi'nin torunlar› oldu¤unu düflün-

dü¤ümüzde Kuran'daki, Ad Kavmi'nin yurdunu "sütunlar sahibi ‹rem"

(Fecr Suresi, 7) olarak tan›mlamas›n›n nedeni aç›kça anlafl›lmaktad›r. 

Ad Kavmi'nin P›narlar› ve Bahçeleri 

Günümüzde Güney Arabistan'a seyahat eden bir kiflinin en s›k kar-

fl›laflaca¤› fley, genifl çöl alanlar› olacakt›r. fiehirlerin ve sonradan a¤açlan-

d›r›lm›fl bölgelerin d›fl›nda kalan yerlerin ço¤u kumlarla kapl›d›r. Bu çöl-

ler, yüzlerce belki de binlerce y›ld›r burada bulunmaktad›rlar. 
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Ancak Kuran'da Ad Kavmi'nin anlat›ld›¤› ayetlerin bir tanesinde

önemli bir bilgi verilir. Kavmini uyaran Hz. Hud, onlara Allah'›n verdi¤i

p›narlara ve bahçelere dikkat çekmektedir: 

Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin. Bildi¤iniz fleylerle

size yard›m edenden korkup-sak›n›n. Size hayvanlar, çocuklar (vere-

rek) yard›m etti. Bahçeler ve p›narlar da. Do¤rusu, ben sizin için bü-

yük bir günün azab›ndan korkuyorum. (fiuara Suresi, 131-135)

Ama belirtti¤imiz gibi, ‹rem flehriyle özdefllefltirilen Ubar veya böl-

gede Ad Kavmi'nin yaflamas› muhtemel olan herhangi bir yer, bugün tü-

müyle çöllerle kapl›d›r. Öyleyse Hz. Hud neden kavmini uyar›rken böyle

bir ifade kullanm›flt›r?

Cevap, tarihteki iklim de¤iflimleridir. Tarihsel kay›tlar, günümüzde

çölleflmifl bulunan bu yerlerin, bir zamanlar oldukça verimli ve yeflil bir

toprak oldu¤unu göstermektedir. Bölgenin büyük bir k›sm›, günümüz-

den birkaç bin y›l öncesine kadar Kuran'da anlat›ld›¤› gibi yeflil alanlarla

ve p›narlarla kapl›yd›, bölge halklar› da bu nimetlerden faydalan›yordu.

Ormanlar, bölgenin sert iklimini yumuflat›yor ve yaflamaya daha uygun

hale getiriyordu. Çöl yine vard›, ancak günümüzdeki kadar genifl bir alan

kaplam›yordu. 

Güney Arabistan'da, Ad Kavmi'nin yaflad›¤› bölgelerde bu konuya

›fl›k tutacak önemli ipuçlar› elde edildi. Bunlar, bölgede yaflayan kavimle-

rin geliflmifl bir sulama sistemi kulland›klar›n› gösteriyordu. Bu sulama

sistemi tek bir amaca hizmet ediyor olabilirdi: Sulu tar›m. Günümüzde

yaflamaya elveriflli olmayan bu bölgelerde insanlar bir zamanlar tar›m ya-

p›yorlard›. 

Uydudan çekilen resimlerde Ramlat atSab'atayan isimli bir yerleflim

bölgesinde çeflitli sulama kanallar› ve baraj kal›nt›lar› bulunmufltu. Bu ya-

p›lar›n flekilleri ve boyutlar›, bunlar›n bu bölgede yaflayan 200.000 kiflilik

bir toplulu¤a yetecek kadar büyük olduklar›n› gösteriyordu.25 Araflt›rma-

y› yürüten arkeologlardan Doe flöyle demiflti: "Ma'rib çevresinde bulunan

alan o kadar verimliydi ki, bir zamanlar Ma'rib ve Hadramut aras›nda ka-



lan bölgede çok yüksek verimli bir tar›m yap›ld›¤› söylenebilir."26

Yunanl› klasik yazar Pliny de yaz›lar›nda bu bölgede bulunan verim-

li topraklardan, sislerle kapl›, a¤açl›kl› da¤lardan ve kesintisiz uzanan or-

manlardan bahsediyordu. Hadramilerin baflkenti Sabwah yak›nlar›nda

erken döneme ait baz› tap›naklardaki yaz›tlarda, bu bölgede hayvanlar›n

avland›¤›ndan ve bunlar›n kurban edildiklerinden söz ediliyordu. Bütün

bunlar, bu bölgede bir zamanlar çöllerin yan› s›ra verimli topraklar›n da

genifl bir alan kaplad›¤›n› gösteriyordu.

Bir bölgenin çölleflmesi için geçerli olan süre, çeflitli araflt›rmalara ko-

nu olmufltur. Bunlardan biri, Smithsonian Enstitüsü'nün Pakistan'da yap-

t›¤› araflt›rmad›r. Ortaça¤'da verimli bir arazi oldu¤u bilinen bir bölgenin

günümüzde 6 metrelik bir kum tepesine dönüfltü¤ü görülmüfltür. Kum-

lar, en yüksek yap›lar› bile zaman içinde yutabilmekte, bunlar› sanki hiç

var olmam›fl gibi örtebilmektedir. Yemen'de Timna bölgesinde 1950'li y›l-

larda bafllat›lan kaz›lar sonucu ortaya ç›kart›lan yap›lar, günümüzde tek-

rar kumlara gömülmüfltür. M›s›r piramitleri de bir zamanlar tümüyle

kumlar alt›ndayd› ve ancak çok uzun süren kaz›lar sonucunda tekrar yer-

yüzüne ç›kart›labilmifllerdi. K›sacas›, bugün çöl olarak bilinen bir bölge-

nin geçmiflte daha de¤iflik bir görünüme sahip olmas› olas› bir durumdur. 

Ad Kavmi Nas›l Helak Edildi?

Kuran'da, Ad Kavmi'nin helak edilme fleklinin "kulaklar› patlatan bir

kas›rga" vas›tas›yla gerçeklefltirildi¤i söylenmektedir. Ayetlerde bu kas›r-

gan›n yedi gece ve sekiz gün sürdü¤ünden ve Ad Kavmi insanlar›n› tüm-

den yok etti¤inden de bahsedilir:

Ad (kavmi) de yalanlad›. fiu halde Benim azab›m ve uyarmam nas›l-

m›fl? Biz, o u¤ursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine

'kulaklar› patlatan bir kas›rga' gönderdik. ‹nsanlar› söküp at›yordu;

sanki onlar, kökünden sökülüp-kopmufl hurma kütükleriymifl gibi.

(Kamer Suresi, 18-20)

Ad (Halk›n)a gelince; onlar da, u¤ultu yüklü, azg›n bir kas›rga ile he-
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lak edildiler. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aral›k vermeksizin

üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma

kütükleriymifl gibi çarp›l›p yere y›k›ld›¤›n› görürsün. (Hakka Suresi,

6-7)

Daha önceden uyar›lm›fl olan kavim, hiçbir uyar›ya kulak asmam›fl

ve elçisini sürekli yalanlam›flt›. Hatta öylesine bir gaflet içindeydiler ki,

helak›n kendilerine gelmekte oldu¤unu gördüklerinde bile bunu kavra-

yamam›fl ve inkara devam etmifllerdi: 

Derken, onu (azab›) vadilerine do¤ru yönelerek gelen bir bulut flek-

linde gördükleri zaman, "Bu bize ya¤mur ya¤d›racak bir buluttur" de-

diler. Hay›r, o, kendisi için acele etti¤iniz fleydir. Bir rüzgar; onda ac›

bir azap vard›r. (Ahkaf Suresi, 24)

Ayette kavmin kendisine azap getirecek olan bulutu gördükleri, an-

cak bunun gerçekte ne oldu¤unu anlayamad›klar› ve bir ya¤mur bulutu

sand›klar› belirtilmektedir. Bu durum, kavme gelen azab›n ne flekilde ol-

du¤u konusunda önemli bir gösterge say›labilir. Çünkü çöl kumunu kal-

d›rarak ilerlemekte olan bir kas›rga da uzaktan bir ya¤mur bulutuna ben-

zer. Ad Kavmi insanlar›n›n da bu görüntüye aldanm›fl ve azab› fark etme-

mifl olmalar› mümkündür. Güney Arabistan'da araflt›rmalar yapan Doe,

bir kum f›rt›nas›n› flöyle tarif etmektedir: 

Bir (kum f›rt›nas›n›n) ilk iflareti, kuvvetli rüzgarla savrulan ve yükselmekte

olan ak›mlarla yüzlerce metre yükse¤e ç›kan kumla dolu bir buluttur.27

Nitekim Ad Kavmi'nin kal›nt›s› oldu¤u düflünülen "Kumlar›n Atlan-

tisi Ubar" da, metrelerce kal›nl›ktaki bir kum tabakas›n›n alt›ndan ç›kar›l-

m›flt›r. Anlafl›lan Kuran'›n ifadesiyle "yedi gün ve sekiz gece" süren kas›r-

ga, flehrin üzerine tonlarca kum y›¤m›fl ve kavmin insanlar›n› diri diri

topra¤a gömmüfltür. Ubar'da yap›lan kaz›lar da ayn› gerçe¤i gösterir.

Frans›z Ça m'Interesse dergisi ayn› tespiti flu ifadeyle bildirir: "Ubar, ç›kan

bir f›rt›na neticesinde 12 metre kumun alt›na gömülmüfltü."28

Ad Kavmi'nin bir kum f›rt›nas› ile topra¤a gömüldü¤ünü gösteren en

önemli delil ise, Kuran'da Ad Kavmi'nin yerini belirtmek için kullan›lan
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"ahkaf" kelimesidir. Ahkaf Suresi'nin 21. ayetinde geçen ifade flöyledir:

Ad'›n kardeflini hat›rla; onun önünden ve ard›ndan nice uyar›c›lar ge-

lip geçmiflti; hani o, Ahkaf'taki kavmini: 'Allah'tan baflkas›na kulluk

etmeyin, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan korka-

r›m' diye uyarm›flt›. (Ahkaf Suresi, 21)

Ahkaf Arapça'da "kum tepeleri" demektir ve "kum tepesi" anlam›na

gelen "hikf" kelimesinin ço¤uludur. Bu ise Ad Kavmi'nin "kum tepele-

ri"yle dolu bir bölgede yaflad›¤›n› gösterir ki, bir kum f›rt›nas› ile topra¤a

gömülmüfl olmas›n›n bundan daha mant›kl› bir zemini olamaz. Bir yoru-

ma göre, Ahkaf "kum tepeleri" anlam›ndan ç›karak do¤rudan bir bölge-

nin, güney Yemen'de Ad Kavmi'nin yaflad›¤› bölgenin ad› haline gelmifl-

tir. Ama bu da kelimenin kökeninin kum tepeleri oldu¤u gerçe¤ini de¤ifl-

tirmez, sadece kelimenin bu bölgedeki yo¤un kum tepeleri nedeniyle yö-

reye has hale geldi¤ini gösterir.

Verimli topraklar üzerinde tar›m yaparak yaflayan ve kendisine ba-

rajlar ve su kanallar› yapan Ad Kavmi'ne kum f›rt›nas›yla beraber gelen

helak, tüm kavmi k›sa sürede yok etmifl olmal›d›r. Kavmin tüm verimli

ekili tarlalar›, su kanallar›, barajlar› kumlarla kaplanm›fl, tüm flehir ve

içindekiler diri diri kuma gömülmüfllerdir. Kavim helak edildikten sonra

da zamanla geniflleyen çöl, bu kavimden hiçbir iz b›rakmayacak flekilde

üzerlerini örtmüfltür.

Sonuç olarak flöyle söylenebilir ki, tarihsel ve arkeolojik bulgular,

Kuran'da bahsi geçen Ad Kavmi'nin ve ‹rem flehrinin varl›¤›n› ve Ku-

ran'da anlat›ld›¤› biçimde helak olduklar›n› ispatlamaktad›r. Yap›lan arafl-

t›rmalarla bu kavmin kal›nt›lar› kumlar›n içinden ç›kar›lm›flt›r. 

‹nsana düflen, kumlar›n içine gömülmüfl olan bu kal›nt›lara bakarak

Kuran'da hat›rlat›ld›¤› üzere ibret almakt›r. Allah Kuran'da, Ad Kav-

mi'nin kibirlenme nedeniyle do¤ru yoldan sapt›¤›n› bildirir ve "yeryü-

zünde haks›z yere büyüklenerek, 'kuvvet bak›m›ndan bizden daha üstü-

nü kimmifl?'" dediklerini haber verir. Ayetin devam›nda ise Rabbimiz flöy-

le buyurmaktad›r:
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"...Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah'› görmediler mi? O, kuv-

vet bak›m›ndan kendilerinden daha üstündür..." (Fussilet Suresi, 15)

‹flte insana düflen, bu de¤iflmez gerçe¤i her zaman görmek, en büyük

ve en üstün olan›n her zaman için Allah oldu¤unu ve sadece O'na kulluk

etmekle kurtulufla eriflilebilece¤ini bilmektir.

Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisinde Allah'a iman›n önemi

ile ilgili olarak flöyle buyurmufltur:

Sana, arflın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? fiöyle
dersin: "La havle vela kuvvete ‹lla Billah" (Allah'tan baflka ne men edecek ve ne
de yapacak bir kuvvet vardır.) O zaman Allah buyurur ki: "Kulum teslim oldu
ve selamet buldu." (Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3)



S
emud Kavmi de ayn› Ad Kavmi gibi Allah'›n uyar›lar›n› göz ard›

etmifl ve bunun sonucunda helak olmufltur. Günümüzde arkeolo-

jik ve tarihsel çal›flmalar sonunda Semud Kavmi'nin yaflad›¤› yer,

yapt›¤› evler, yaflama biçimi gibi birçok bilinmeyen, gün ›fl›¤›na ç›kart›l-

m›flt›r. Kuran'da bahsedilen Semud Kavmi, bugün, hakk›nda birçok arke-

olojik bulguya sahip olunan bir tarihsel gerçektir. 

Semud Kavmi ile ilgili bu arkeolojik bulgulara bakmadan önce, el-

bette, Kuran'da anlat›lan k›ssay› incelemekte ve bu kavmin peygamberle-

rine ç›kard›klar› zorluklar› gözden geçirmekte yarar vard›r. Zira Kuran

her ça¤a hitap eden bir kitapt›r, Semud Kavmi'nin kendisine gelen tebli¤i

inkar etmesi de her ça¤ için ibret al›nmas› gereken bir olayd›r.

Hz. Salih'in Tebli¤i 

Kuran'da Semud Kavmi'ni uyar›p korkutmas› için Hz. Salih'in gön-

derildi¤inden bahsedilir. Hz. Salih, Semud Halk› içinde tan›nan bir kifli-

dir. Onun hak dini tebli¤ etmesini ummayan kavim ise, kendilerini içinde

bulunduklar› sapk›nl›ktan uzaklaflmaya ça¤›rmas› karfl›s›nda flaflk›nl›¤a

düflmüfllerdir. ‹lk tepkileri, yad›rgama ve k›namad›r:

Semud (Kavmi) de uyar›lar› yalanlad›. Dediler ki: "Bizden biri

olan bir beflere mi uyaca¤›z? Bu durumda gerçekten biz bir

sap›kl›k (delalet) ve ç›lg›nl›k içinde kalm›fl oluruz." "Zikr

(vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›? Hay›r, o çok yalan

söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r." Onlar yar›n, kimin

çok yalan söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›k oldu¤unu

bilip-ö¤reneceklerdir. (Kamer Suresi, 23-26)

SSeemmuudd  KKaavvmmii
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Semud (Halk›na da) kardeflleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kav-

mim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. O sizi

yerden (topraktan) yaratt› ve onda ömür geçirenler k›ld›. Öyleyse

O'ndan ba¤›fllanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. fiüphesiz benim

Rabbim, yak›n oland›r, (dualar›) kabul edendir." Dediler ki: "Ey Salih,

bundan önce sen içimizde kendisinden (iyilikler ve yararl›l›klar)

umulan biriydin. Atalar›m›z›n tapt›¤› fleylere tapmaktan sen bizi en-

gelleyecek misin? Do¤rusu biz, senin bizi davet etti¤in fleyden kuflku

verici bir tereddüt içindeyiz." (Hud Suresi, 61-62)

Salih Peygamberin ça¤r›s›na halk›n az bir k›sm› uydu, ço¤u ise anlat-

t›klar›n› kabul etmedi. Özellikle de kavmin önde gelenleri Hz. Salih'i in-

kar ettiler ve ona karfl› düflmanca bir tav›r tak›nd›lar. Hz. Salih'e inanan-

lar› güçsüz duruma düflürmeye, onlar› bask› alt›na almaya çal›flt›lar. Hz.

Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etmeye ça¤›rmas›na öfke duyuyorlard›.

Bu öfke sadece Semud Halk›'na özgü de de¤ildi asl›nda; Semud Kavmi,

kendisinden önce yaflayan Nuh ve Ad kavimlerinin yapt›¤› hatay› yap›-

yordu. Kuran'da bu üç toplumdan flöyle söz edilir:

Sizden öncekilerin, Nuh Kavmi'nin, Ad ve Semud ile onlardan sonra

gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onlar›, Allah'tan baflkas› bil-

mez. Elçileri onlara apaç›k delillerle gelmifllerdi de, ellerini a¤›zlar›na

götürüp (öfkelerinden ›s›rd›lar) ve dediler ki: "Tart›flmas›z, biz sizin

kendisiyle gönderildi¤iniz fleyleri inkâr ettik ve bizi kendisine ça¤›r-

d›¤›n›z fleyden de gerçekten kuflku verici bir tereddüt içindeyiz." (‹b-

rahim Suresi, 9)

Hz. Salih'in uyar›lar›na ra¤men kavim, Allah hakk›nda kuflkulara

kap›lmaya devam etti. Ancak yine de Hz. Salih'in peygamberli¤ine inan-

m›fl bir grup vard›, ki bunlar, daha sonra azap geldi¤inde Hz. Salih ile be-

raber kurtar›lacaklard›. Toplumun önde gelenleri ise, Hz. Salih'e iman et-

mifl olan toplulu¤a zorluk ç›karmaya çal›flt›lar:

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler),

içlerinden iman edip de onlarca zay›f b›rak›lanlara (müstaz'aflara) de-

diler ki: "Salih'in gerçekten Rabbi taraf›ndan gönderildi¤ini biliyor

musunuz?" Onlar: "Biz gerçekten onunla gönderilene inananlar›z."
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dediler. Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de flöyle) dedi: "Biz de,

gerçekten sizin inand›¤›n›z› tan›mayanlar›z." (Araf Suresi, 75-76)

Semud Kavmi hala Allah ve Hz. Salih'in peygamberli¤i hakk›nda

kuflkulara kap›lmaktayd›. Üstelik bir k›s›m, Hz. Salih'i aç›k olarak inkar

ediyordu. Hatta, inkar edenlerden bir grup-hem de sözde Allah ad›na-Hz.

Salih'i öldürmek için planlar yap›yordu:

Dediler ki: "Senin ve seninle birlikte olanlar yüzünden u¤ursuzlu¤a

u¤rad›k." Dedi ki: "Sizin u¤ursuzlu¤unuz (bafl›n›za gelenler) Allah

Kat›nda (yaz›l›)d›r. Hay›r, siz denenmekte olan bir kavimsiniz." fiehir-

de dokuzlu bir çete vard›, yeryüzünde bozgun ç›kar›yorlar ve dirlik-

düzenlik b›rakm›yorlard›. Kendi aralar›nda Allah ad›na and içerek,

dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir bask›n düzenleyelim,

sonra velisine: Ailesinin yok olufluna biz flahid olmad›k ve gerçekten

bizler do¤ruyu söyleyenleriz, diyelim." Onlar hileli bir düzen kurdu.

Biz de (onlar›n hilesine karfl›) onlar›n fark›nda olmad›¤› bir düzen

kurduk. (Neml Suresi, 47-50)

Hz. Salih, Allah'›n vahyi üzerine, kavminin Allah'›n emirlerine uyup

uymayacaklar›n› belirlemek için son bir deneme olarak onlara difli bir de-

ve gösterdi. Kendisine itaat edip etmeyeceklerini denemek için kavmine,

sahip olduklar› suyu bu difli deve ile paylaflmalar›n› ve ona zarar verme-

melerini söyledi. Böylece kavim bir denemeden geçirildi. Kavminin Hz.

Salih'e cevab› ise, bu deveyi öldürmek oldu. fiuara Suresi'nde, bu olayla-

r›n geliflimi flöyle anlat›l›r:

Semud (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanlad›. Hani onlara kardefl-

leri Salih: "Sak›nmaz m›s›n›z? demiflti. "Gerçek flu ki, ben size gönde-

rilmifl güvenilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana

itaat edin. Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; Siz burada

güvenlik içinde mi b›rak›lacaks›n›z? Bahçelerin, p›narlar›n içinde,

ekinler ve yumuflak tomurcuklu göz al›c› hurmal›klar aras›nda? Da¤-

lardan ustal›kla zevkli evler yontuyorsunuz. Art›k Allah'tan sak›n›n

ve bana itaat edin. Ve ölçüsüzce davrananlar›n emrine itaat etmeyin.

Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yor ve dirlik-düzenlik kur-

muyorlar (›slah etmiyorlar)." Dediler ki: "Sen ancak büyülenmifller-
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densin. Sen yaln›zca bizim benzerimiz olan bir beflerden baflkas› de-

¤ilsin; e¤er do¤ru sözlü isen, bu durumda bir ayet (mucize) getir-gö-

relim." Dedi ki: "‹flte, bu bir difli devedir; su içme hakk› (bir gün)

onun, belli bir günün su içme hakk› da sizindir. Ona bir kötülükle do-

kunmay›n, sonra büyük bir günün azab› sizi yakalar." Sonunda onu

(yine de) kestiler, ancak piflman oldular. (fiuara Suresi, 141-157)

Hz. Salih'e karfl› kavminin mücadelesi Kamer Suresi'nde flöyle bildi-

rilir:

Semud (kavmi) de uyar›lar› yalanlad›. Dediler ki: "Bizden biri olan

bir beflere mi uyaca¤›z? Bu durumda gerçekten biz bir sap›kl›k (dela-

let) ve ç›lg›nl›k içinde kalm›fl oluruz. Zikr (vahy) içimizden ona m› b›-

rak›ld›? Hay›r, o çok yalan söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›k-

t›r." Onlar yar›n, kimin çok yalan söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›-

mar›k oldu¤unu bilip-ö¤reneceklerdir. Gerçek flu ki Biz, bir fitne (im-

tihan ve deneme konusu) olarak o difli deveyi kendilerine göndereniz.

fiu halde sen onlar› gözleyip-bekle ve sabret. Ve onlara, suyun arala-

r›nda kesin olarak pay edildi¤ini haber ver. Su al›fl s›ras› (kiminse, o)

haz›r bulunsun. Derken arkadafllar›n› ça¤›rd›lar, o da b›ça¤›n› kap›p

'hayvan› aya¤›ndan biçip yere devirdi. (Kamer Suresi, 23-29)

Deveyi öldürdükten sonra kendilerine azab›n çabucak gelmemesi,

kavmin azg›nl›¤›n› daha da artt›rd›. Hz. Salih'i rahats›z etmeye, onu elefl-

tirmeye ve yalanc›l›kla suçlamaya bafllad›lar: 

Böylelikle difli deveyi öldürdüler ve Rablerinin emrine karfl› ç›k›p

(Salih'e de flöyle) dediler: "Ey Salih, e¤er gerçekten gönderilenlerden

(bir Peygamber) isen, vadetti¤in fleyi getir, bakal›m." (Araf Suresi, 77)

Allah, inkar edenlerin kurduklar› hileli düzenleri bofla ç›kartt› ve Hz.

Salih'i kötülük yapmak isteyenlerin ellerinden kurtard›. Bu olaydan son-

ra art›k kavme her türlü tebli¤i yapt›¤›n› ve hiç kimsenin ö¤üt almad›¤›-

n› gören Hz. Salih, kavmine üç gün içinde helak olacaklar›n› bildirdi:

... (Salih) Dedi ki: 'Yurdunuzda üç gün daha yararlan›n. Bu, yalanlan-

mayacak bir vaattir'." (Hud Suresi, 65)

Nitekim üç gün sonra Hz. Salih'in uyar›s› gerçekleflti ve Semud Kav-

mi helak edildi:
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O zulmedenleri dayan›lmaz bir ses sar›verdi de kendi yurtlar›nda di-

züstü çökmüfl olarak sabahlad›lar. Sanki orada hiç refah içinde yafla-

mam›fllar gibi. Haberiniz olsun; Semud (Halk›) gerçekten Rablerine

(karfl›) inkâr etmifllerdi. Haberiniz olsun; Semud (Halk›na Allah'›n

rahmetinden) uzakl›k (verildi.) (Hud Suresi, 67-68)

Semud Kavmi Hakk›ndaki Arkeolojik Bulgular 

Günümüzde Semud Kavmi, Kuran'da bahsi geçen kavimler içinde

hakk›nda en fazla bilgiye sahip olunanlardan bir tanesidir. Tarihi kaynak-

lar da, Semud isimli bir kavmin yaflad›¤›na dair deliller sunmaktad›r.

Kuran'da bahsi geçen Hicr Halk› ve Semud Kavmi'nin asl›nda ayn›

kavim olduklar› tahmin edilmektedir; zira Semud Kavmi'nin bir baflka is-

mi de Ashab-› Hicr'dir. Bu durumda "Semud" kelimesi bir halk›n ismi,

Hicr flehri ise bu halk›n kurdu¤u flehirlerden biri olabilir. Nitekim Yunan

co¤rafyac› Pliny'nin tarifleri de bu yöndedir. Pliny, Semud Kavmi'nin

oturmakta oldu¤u yerlerin Domatha ve Hegra oldu¤unu yazm›flt›r ki, bu-

ralar günümüzdeki Hicr kentidir.29

Semud Kavmi'nden bahseden bilinen en eski kaynak, Babil Kral› II.

Sargon'un bu kavme karfl› kazand›¤› zaferleri anlatan Babil devlet kay›t-

lar›d›r. (MÖ 8. yüzy›l) Sargon, Kuzey Arabistan'da yapt›¤› bir savafl so-

nunda onlar› yenmifltir. Yunanl›lar da bu kavimden bahsetmekte ve Aris-

to, Batlamyus ve Pliny'nin yaz›lar›nda isimleri "Thamudaei", yani "Se-

mudlar" olarak an›lmaktad›r.30 Peygamberimiz (sav)'den önce, yaklafl›k

MS 400-600 y›llar› aras›nda ise izleri tamamen silinmifltir. 

Kuran'da Ad ve Semud kavimlerinin isimleri daima birlikte an›l›r.

Dahas› Allah ayetlerde, Semud Kavmi'ne Ad Kavmi'nin helak›ndan ders

almalar›n› ö¤ütlemektedir. Bu ise, Semud Kavmi'nin Ad Kavmi hakk›nda

detayl› bir bilgi sahibi oldu¤unu gösterir:

Semud (toplumuna da) kardeflleri Salih'i (gönderdik. Salih:) "Ey kav-

mim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur... (Araf

Suresi, 73)

(Allah'›n) Ad (Kavmi'nden) sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizi yeryü-
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zünde (güç ve servetle) yerlefltirdi¤ini hat›rlay›n. Ki onun düzlükle-

rinde köflkler kuruyor, da¤lardan evler yontuyordunuz. fiu halde

Allah'›n nimetlerini hat›rlay›n, yeryüzünde bozguncular olarak kar›-

fl›kl›k ç›karmay›n. (Araf Suresi, 74)

Ayetlerden anlafl›ld›¤›na göre Ad Kavmi ve Semud Kavmi aras›nda

bir iliflki vard›r, hatta belki de Ad Kavmi, Semud Kavmi'nin tarihinin ve

kültürünün bir parças›d›r. Hz. Salih, Semud Kavmi'ne Ad Kavmi'nin ör-

ne¤ini hat›rlamalar›n› ve bundan ders almalar›n› emretmektedir.
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Kuran'da verilen bilgilerden, Semud Kavmi'nin Ad Kavmi'nin torunlar› oldu¤u anla-
fl›l›r. Nitekim arkeolojik bulgular da, Arap Yar›madas›'n›n kuzeyinde yaflayan Se-
mudlar›n kökenlerinin, Ad Kavmi'nin de yaflad›¤› Güney Arabistan'da oldu¤unu
göstermektedir. 
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Ad Kavmi'ne de kendilerinden önce yaflam›fl olan Nuh Kavmi'nin

örnekleri gösterilmifltir. Ad Kavmi'nin Semud Kavmi için tarihsel bir öne-

mi olmas› gibi, Nuh Kavmi'nin de Ad Kavmi için tarihsel bir önemi var-

d›r. Bu kavimler birbirlerinden haberdard›rlar ve belki de ayn› soydan

gelmektedirler.

Oysa Ad Kavmi ve Semud kavimlerinin yaflad›klar› yerler, birbirle-

rinden co¤rafi olarak uzak bir konumdad›rlar. Bu iki kavim aras›nda gö-

rünüflte herhangi bir ba¤lant› yoktur; öyleyse ayette Semud Kavmi'ne

hangi sebepten dolay› Ad Kavmi'ni hat›rlamalar› söylenmektedir?

Cevap, biraz araflt›r›ld›¤›nda ortaya ç›kar. Ad ve Semud kavimleri

aras›ndaki co¤rafi uzakl›k aldat›c›d›r. Semud Kavmi Ad Kavmi'ni bilmek-

teydi, çünkü bu iki kavim, büyük bir olas›l›kla ayn› kökenden geliyorlar-

d›. Ana Britannica Ansiklopedisi "Semudlar" bafll›¤› alt›nda bu kavimden

flöyle bahseder:

Eski Arabistan'da önem tafl›d›¤› anlafl›lan kabile ya da kabileler toplulu¤u. Gü-
ney Arabistan kökenli olduklar›, ancak içlerinden büyük bir grubun çok eskiden
kuzeye göç ederek Aslab Da¤› yamaçlar›na yerleflti¤i san›lmaktad›r. Hicaz ve
fiam aras›nda yaflayan Semudlar, Ashab-› Hicr olarak bilinir. Son arkeolojik
araflt›rmalarda, Arabistan'›n orta kesimlerinde Semudlara ait çok say›da kaya
resim ve yaz› ortaya ç›kart›lm›flt›r.31

Semud medeniyetinin kulland›¤› bir çeflit alfabenin (buna "Semudik

alfabe" ismi verilir) çok benzeri bir alfabeye hem Hicaz'da hem Güney

Arabistan'da rastlanm›flt›r.32 Bu alfabe, ilk defa Orta Yemen'deki bugünkü

Semud kasabas› yak›nlar›nda bulunmufltur. Bu bölgenin kuzeyinde Ru-

bal-Khali, güneyinde Hadramut ve bat›s›nda da Sabwah kenti vard›r.

Daha önce Ad Kavmi'nin, Güney Arabistan'da yaflayan bir kavim ol-

du¤unu görmüfltük. Ad Kavmi'nin yaflad›¤› bölgede, özellikle Ad'›n to-

runlar› olan Hadramiler'in yaflad›klar› bölgenin ve baflkentlerinin yak›n-

lar›nda Semud Kavmi'ne ait bulgular›n elde edilmesi ise son derece

önemlidir. Bu durum, Kuran'da iflaret edilen Ad-Semud kavimlerinin

ba¤lant›s›n› da aç›klar. Bu ba¤lant›, Kuran'da Araf Suresi'nde 73. ve 74.

ayetlerde Hz. Salih'in Semudlar›n Ad Kavmi'nin yerine geldiklerini belir-

ten sözünde de aç›klanmaktad›r:



Bir Arap kavmi olan Nabatiler günümüzde Ürdün'deki Rum vadisinde bir krall›k
kurmufllard›. Günümüzde Petra ad›yla da bilinen bu yerde Nabatilerin tafl iflçili-
¤inin en güzel örneklerini görmek mümkündür. Kuran'da Semud Kavmi'nin de
tafl iflçili¤indeki ustal›klar›ndan bahsedilir. Ancak bugün her iki kavimden de
geriye, o dönemdeki sanat› tan›tan kal›nt›lar kalm›flt›r. Resimlerde Petra vadisin-
deki tafl iflçili¤i görülmektedir. 



(Allah'›n) Ad

(Kavmi'nden) sonra sizi

halifeler k›ld›¤›n› ve

sizi yeryüzünde

(güç ve servetle)

yerlefltirdi¤ini

hat›rlay›n. Ki onun

düzlüklerinde köflkler

kuruyor, da¤lardan

evler yontuyordunuz. 

fiu halde Allah'›n

nimetlerini hat›rlay›n,

yeryüzünde bozgun-

cular olarak kar›fl›kl›k

ç›karmay›n.

(Araf Suresi, 74)
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Semud (toplumuna da) kardeflleri Salih'i (gönderdik. Salih:) "Ey kav-

mim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baflka ilah›n›z yoktur...

(Allah'›n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizi yeryü-

zünde (güç ve servetle) yerlefltirdi¤ini hat›rlay›n." (Araf Suresi, 73-74)

K›sacas› Semud Kavmi, Allah'›n elçilerine uymaman›n karfl›l›¤›nda

helak olmufllard›r. Yapmakta olduklar› yap›lar, sanat eserleri kendilerini

azaptan koruyamam›flt›r. Semud Kavmi, daha önceki ve sonraki birçok

inkarc› kavim gibi fliddetli bir azapla helak edilmifltir.

Petra, Nabatilerin tafl iflçili¤inde ne kadar
usta olduklar›n› gösteren en güzel örnek-
lerdendir. O dönemin ihtiflaml› yap›lar›ndan
geriye flu anda sadece kal›nt›lar kalm›flt›r.
(afla¤›da solda) Arkeologlar›n yapt›klar›
çal›flmalarla ortaya ç›kar›lan kal›nt›lar
Allah'›n kavimlerin helak›yla ilgili ayetlerini
gözler önüne sermektedir.



E
ski M›s›r medeniyeti, Mezopotamya'da ayn› tarihlerde kurulmufl

flehir devletleriyle birlikte, tarihin en eski uygarl›klar›ndan biri ve

döneminin en ileri sosyal düzenine sahip organize devleti olarak

bilinir. MÖ 3000'ler civar›nda yaz›y› bulup kullanmalar›, Nil Nehri'nden

faydalanmalar› ve ülkenin do¤al yap›s› sayesinde d›flar›dan gelebilecek

sald›r›lara karfl› korunmufl olmalar› M›s›rl›lar›n sahip olduklar› medeni-

yetin ilerlemesine büyük katk›da bulunmufltu. 

Ancak bu uygarl›k, Kuran'da inkar sisteminin en aç›k ve net tarif

edildi¤i "firavun yönetiminin" geçerli oldu¤u bir medeniyetti. Büyüklük

taslam›fllar, s›rt çevirmifller ve inkar etmifller, bunlar›n neticesinde de ileri

medeniyetleri, sosyal ve siyasal düzenleri, askeri baflar›lar› onlar› helak

olmaktan kurtaramam›flt›. 

Firavunlar›n Otoritesi

M›s›r uygarl›¤›n›n temelinde Nil Nehri'nin bereketi vard›. Bu nehrin

hayat verici özelli¤i sayesinde M›s›rl›lar Nil Vadisi'nde yerleflmifl ve ya¤-

mur mevsimlerine ba¤›ml› kalmadan nehirden sa¤lad›klar› suyla tar›m

yapabilmifllerdi. Tarihçi Ernst H. Gombrich, bu konuda flunlar› söyler:

"Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidifl tarz› gibi.

Onlar, Rablerinin ayetlerini yalanlad›lar; Biz de günahlar›

dolay›s›yla onlar› helak ettik. Firavun ordusunu suda

bo¤duk. Onlar›n tümü zulmeden kimselerdi." 

(Enfal Suresi, 54)

SSuullaarraa  GGöömmüülleenn  FFiirraavvuunn
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"Afrika s›cakt›r. Aylarca ya¤mur ya¤maz. Bundan dolay› bu büyük k›tan›n pek

çok yeri kurakt›r. Ülkenin o bölümleri çöllerle kapl›d›r. ‹flte M›s›r'›n sa¤› ve so-

lu da bu durumdad›r. M›s›r'da da asl›nda çok az ya¤mur ya¤ar. Ama orada

ya¤mura pek ihtiyaç yoktur, çünkü Nil Irma¤› boydan boya ülkenin ortas›ndan

akar gider."33

Böylesine büyük önemi olan Nil Nehri'ni kontrolü alt›nda tutan, ay-

n› zamanda M›s›r'›n en önemli ticaret ve tar›m kayna¤›n› da kontrol ede-

bilmekteydi. Firavunlar da iflte bu yolla M›s›r üzerinde büyük hakimiyet

kurmufllard›. 

Nil vadisinin dar ve uzunlamas›na yap›s›, nehrin etraf›na kurulan

yerleflim birimlerinin fazlaca genifllemesine olanak vermemifl, büyük fle-

hirlerden oluflan bir uygarl›k yerine daha ufak çapl› kasaba ve köylerden

oluflan bir medeniyet flekillenmiflti. Bu faktör de firavunlar›n halk üzerin-

deki hakimiyetini perçinledi.

Tarihte ilk olarak Kral Menes'in MÖ 3000 dolaylar›nda eski M›s›r'›

büyük üniter bir devlet olarak kendi hakimiyeti alt›nda birlefltirdi¤i ve ilk

M›s›r firavunu oldu¤u bilinir. Asl›nda, "firavun" nitelendirmesi ilk za-

manlarda M›s›r kral›n›n yaflad›¤› saray› tan›mlamaktayken, zamanla, M›-

s›r krallar›n›n ünvan› haline geldi. Bu nedenle Eski M›s›r'›n hükümdarla-

r› olan krallar zamanla "firavun" olarak an›lmaya baflland›. 

Tüm devletin ve ülke topraklar›n›n sahibi, yöneticisi ve hükümdar›

olan bu firavunlar, eski M›s›r'›n çok tanr›l› çarp›k dininde, en büyük tan-

r›n›n dünyadaki bir yans›mas› olarak kabul edildiler. M›s›r topraklar›n›n

idaresi, paylaflt›r›lmas›, gelirleri k›sacas› ülke s›n›rlar› içindeki her türlü

mal ve hizmet üretimi firavun için gerçeklefltiriliyordu. 

Yönetimdeki mutlakiyet, ülkenin yöneticisi olan firavunu, her dile-

di¤ini yapt›rabilecek bir güç sahibi k›lm›flt›. Henüz ilk sülalenin kurulma-

s›yla birlikte, M›s›r'›n ilk kral› olan Menes döneminde, Nil suyunun ka-

nallar vas›tas›yla halka ulaflt›r›lmas›na bafllanm›fl, ayr›ca ülkede yap›lan

üretim kontrol alt›na al›narak tüm mal ve hizmet üretiminin krala aktar›l-

mas› sa¤lanm›flt›. Bu mal ve hizmetleri kral, halk›n›n ihtiyac› oldu¤u

oranda da¤›t›yor, paylaflt›r›yordu. Ülkede böyle bir hakimiyet kuran kral-

96
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lar›n, halk› boyunduruk alt›na almalar› zor olmad›. M›s›r kral›, yani daha

sonra yayg›nlaflacak s›fat›yla firavun, halk›n›n tüm ihtiyaçlar›n› karfl›la-

yan büyük kudret sahibi birisi olarak kutsal bir varl›k say›ld› ve tanr›lafl-

t›r›ld›. Firavunlar da, zamanla kendilerinin tanr› olduklar›na kesin olarak

inand›lar. 

Kuran'da bahsedilen Firavun'un Hz. Musa ile yapt›¤› konuflmalarda-

ki baz› sözleri bunu kan›tlar niteliktedir. Hz. Musa'y›, "Andolsun, benim

d›fl›mda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse ataca¤›m" (fiuara

Suresi, 29) diyerek tehdit etmesi ya da yak›n çevresindeki insanlara "Sizin

için benden baflka ilah oldu¤unu bilmiyorum" (Kasas Suresi, 38) deme-

si kendisinin bir tanr› oldu¤una inanmas›ndan kaynaklan›yordu. (Allah'›

tenzih ederiz) 

Dini ‹nançlar

Tarihçi Heredot'a göre Eski M›s›rl›lar dünyan›n en "dindar" insanla-

r›yd›lar. Ancak dinleri "hak din" de¤il, çok tanr›l› sapk›n bir dindi ve için-

de bulunduklar› koyu tutuculuk sebebiyle bu sapk›n dinlerinden bir tür-

lü vazgeçemiyorlard›.

Eski M›s›r Kavmi, içinde yaflad›¤› do¤al çevre flartlar›ndan çok etki-

lenmiflti. M›s›r'›n do¤al co¤rafyas› ülkeyi d›fl sald›r›lara karfl› çok iyi koru-

yordu. M›s›r'›n dört bir yan› çöllerle, da¤l›k arazilerle ve denizlerle çevri-

liydi. Ülkeye yap›labilecek sald›r›lar›n iki geçifl yolu bulunuyordu ve bu

yollar› da savunmak M›s›r ordular› için son derece kolayd›. Böylece M›-

s›rl›lar, bu do¤al koflullar sayesinde d›fl ülkelerden soyutlanm›fl olarak

kald›lar. Ancak geçen yüzy›llar, bu soyutlanmay› koyu bir taassuba dö-

nüfltürdü. Böylece M›s›rl›lar yeni geliflmelere ve yeniliklere kapal›, dinle-

ri konusunda son derece tutucu bir görünüm kazand›lar. Kuran'da s›kça

bahsedilen "atalar›n dini" onlar›n en önem verdikleri de¤erleri haline gel-

di. 

Bu nedenle Hz. Musa ve Hz. Harun, Firavun'a ve yak›n çevresine

hak dini tebli¤ ettiklerinde "Onlar: Siz ikiniz, bizi atalar›m›z› üzerinde

buldu¤umuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun
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diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak de¤iliz" (Yunus Sure-

si, 78) diyerek yüz çevirmifllerdi. 

Eski M›s›r'›n dini bir kaç kola ayr›lm›flt›. Bunlar›n en önemlileri dev-

letin resmi dini, halk›n inan›fllar› ve ölümden sonraki yaflam ile ilgili ina-

n›fllardan olufluyordu.

Devletin resmi dinine göre Firavun, kutsal bir varl›kt›. O, tanr›lar›n›n

dünyadaki bir yans›mas›yd› ve görevi de dünyada insanlara adalet da¤›t-

mak ve onlar› korumakt›. 

Halk›n aras›nda yayg›n olan inan›fllar son derece kar›fl›kt›, ve devle-

tin resmi dini ile çat›flan inançlar da Firavun yönetimi taraf›ndan bask› al-

t›na al›nm›flt›. Temelde çok tanr›ya inan›l›yor, bu tanr›lar genellikle hay-

van bafll› ve insan vücutlu olarak tasvir ediliyordu. Ancak bölgeden böl-

geye de¤iflebilen yerel geleneklerle de karfl›laflmak mümkündü.

Ölümden sonraki hayat M›s›r inançlar›n›n en önemli bölümünü

oluflturuyordu. Beden öldükten sonra ruhun yaflamaya devam etti¤ine

inan›yorlard›. Onlara göre ölünün ruhu görevli melekler taraf›ndan Yar-

g›ç Tanr› ve flahitlik için haz›r bulunan k›rk iki yarg›c›n karfl›s›na ç›kar›l›-

yor, ortaya bir tart› koyuluyor ve ruhun kalbi bu tart› ile tart›l›yordu. ‹yi-



M›s›rl›lar›n dini inançlar›n›n
temelinde tanr›lar›na hizmet
etme düflüncesi vard›. Bu
tanr›larla insanlar aras›nda-
ki "arac›lar" ise, kavmin ön-
de gelenleri aras›nda yer
alan rahiplerdi. Ayn› zaman-
da büyücülükle de u¤raflan
rahipler, firavunlar›n halk›
etki alt›nda tutmak için kul-
land›klar› çok önemli bir s›-
n›f› oluflturuyorlard›.

Biz, onlardan önce
nice insan nesillerini

y›k›ma u¤ratt›k;
(flimdiyse) onlardan
hiçbirini hissediyor

veya onlar›n
f›s›lt›lar›n› duyuyor
musun? (Meryem

Suresi, 98)



KAV‹MLER‹N HELAKI100

likleri a¤›r gelenler güzel bir mekana geçiyor ve mutluluk içinde yafl›yor,

kötülükleri a¤›r gelenler ise büyük iflkenceler görecekleri bir yere yollan›-

yorlard›. Burada "Ölülerin Yiyicisi" ad› verilen garip bir yarat›k taraf›ndan

sonsuza dek iflkence görüyorlard›.

M›s›rl›lar›n ahiret hakk›ndaki bu inan›fllar›n›n tevhid inanc›yla ve

hak dinle bir paralellik gösterdi¤ini fark etmemek mümkün de¤ildir. Sa-

dece ölümden sonraki hayata inanç bile eski M›s›r medeniyetine de hak

dinin ve tebli¤in ulaflm›fl oldu¤unu fakat bu dinin sonradan bozulmaya

u¤rad›¤›n›, tek tanr› inanc›n›n da bu bozulmayla birlikte çok tanr› inanc›-

na döndü¤ünü ispatlar niteliktedir. Nitekim dönem dönem insanlar›

Allah'›n birli¤ine ve O'na kul olmaya ça¤›ran uyar›c›lar›n eski M›s›r'a da

gönderildi¤i bilinmektedir. Bunlardan biri, hayat› Kuran'da detayl›ca an-

lat›lan Hz. Yusuf'tur. Hz. Yusuf'un tarihi, ‹srailo¤ullar›'n›n M›s›r'a gelme-

leri ve burada yerleflik düzene geçmelerinin bafllang›c›n› teflkil etmesi aç›-

s›ndan da son derece önemlidir.

Öte yandan, tarihi kaynaklarda Hz. Musa öncesinde kavmi tek ilahl›

dinlere ça¤›ran M›s›rl›lardan da bahsedilmektedir. Bu, M›s›r tarihinin en

dikkat çekici firavunu Neferkheperure Amenhotep'dir; yani IV. Amenofis.

Tek ‹lah'a ‹nanan Firavun; 

IV. Amenofis

M›s›r firavunlar› ço¤unlukla zorba, bask›c›, savaflç› ve ac›mas›z kifli-

lerdir. Bu firavunlar›n ortak özellikleri, M›s›r'›n çok tanr›l› dinini benim-

semeleri ve bu din sayesinde kendilerini tanr›laflt›rmalar›d›r.

Ancak M›s›r tarihinde bir tek Firavun vard›r ki, di¤erlerinden çok

farkl›d›r. Bu Firavun tek bir Yarat›c›ya inan›lmas› gerekti¤ini savunmufl,

bu yüzden Amon Rahipleri ve bunlara destek veren baz› askerler taraf›n-

dan büyük bask›ya maruz kalm›fl, sonunda da öldürülmüfltür. Bu Firavun

MÖ 14. yüzy›lda bafla geçmifl olan IV. Amenofis'tir.

IV. Amenofis MÖ 1375'te tahta ç›kt›¤›nda yüzy›llar›n getirdi¤i bir tu-

tuculuk ve gelenekçilik ile karfl›laflt›. Bu döneme dek toplum yap›s› ve

halk›n kraliyet saray› ile olan iliflkileri de¤iflmeden gelmiflti. Toplum, d›fl
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olaylara ve dinsel yeniliklere kesin olarak kap›lar›n› kapal› tutuyordu.

Antik Yunan gezginleri taraf›ndan da tespit edilen bu ç›lg›n tutuculuk,

yukar›da da aç›klad›¤›m›z gibi, M›s›r'›n do¤al co¤rafi koflullar›ndan kay-

naklanmaktayd›. 

Firavunlar›n halka benimsettirdi¤i resmi din, eski ve geleneksel olan

herfleye kat›ks›z bir ba¤l›l›¤› zorunlu k›l›yordu. Oysa IV. Amenofis, resmi

dini benimsemiyordu. Tarihçi Ernst Gombrich flöyle yaz›yor:

Eski gelene¤in kutsad›¤› birçok al›flkanl›¤› kald›r›p, halk›n›n, garip bir biçimde

betimlenmifl say›s›z tanr›s›na sayg› göstermek istemedi. Onun için tek bir yü-

ce tanr› vard›, o da Aton'du. Aton'a tapt› ve onu günefl biçiminde imgelefltirt-

ti. Öteki tanr›lar›n rahiplerinin etkisinden korunmak için, saray›n› bugünkü

El-Amarna'ya tafl›d›.34

Babas›n›n ölümünden sonra genç yafltaki IV. Amenofis, büyük bir

bask›ya maruz kald›. Bu bask›n›n sebebi, geleneksel çok tanr›l› M›s›r di-

nini de¤ifltirerek tek tanr› inanc›na dayal› bir din getirmifl olmas› ve her

alanda köklü de¤iflikliklere giriflmesiydi. Ancak Teb önde gelenleri bu di-

ni tebli¤ etmesine müsaade etmediler. IV. Amenofis ve ahalisi Teb flehrin-

den uzaklaflarak Tell El-Amarna'ya yerlefltiler. Burada "Akh-en-aton"

ad›nda yeni ve modern bir flehir infla ettiler. IV. Amenofis de "Amon'un

Hoflnutlu¤u" anlam›na gelen ad›n›, Akh-en-aton yani "Aton'a Boyun

E¤en" olarak de¤ifltirdi. Amon, çok tanr›l› M›s›r dininde en büyük toteme

verilen isimdi. Aton ise, Amenofis'e göre "göklerin ve yerin yarat›c›s›" idi,

ki bu s›fatla Allah'› kast etmifl olmas› kuvvetle muhtemeldir.

Bu geliflmelerden hoflnut olmayan Amon Rahipleri, ülkenin içinde

bulundu¤u bir ekonomik krizden de faydalanarak Akhenaton'un gücünü

elinden almak istediler. Düzenlenen bir komplo ile Akhenaton zehirlene-

rek öldürüldü. Ondan sonra gelen firavunlar da hep rahiplerin etkisi al-

t›nda kald›lar.

Akhenaton'dan sonra bafla asker kökenli firavunlar geçti. Bunlar es-

ki geleneksel çok tanr›l› dini yeniden yayg›nlaflt›rd›lar ve eskiye dönüfl

için önemli bir çaba harcad›lar. Yaklafl›k bir yüzy›l sonra da M›s›r tarihi-

nin en uzun süre hükümdarl›k yapacak firavunu II. Ramses bafla geçti.
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Ramses, birçok tarihçiye göre ‹srailo¤ullar›'na eziyet eden ve Hz. Musa ile

mücadele eden firavundu.35

Hz. Musa'n›n Gelifli

Eski M›s›rl›lar koyu taassuplar› sebebiyle putperest inan›fllar›ndan

vazgeçmiyorlard›. Tek bir Allah'a ibadet edilmesi gerekti¤ini tebli¤ eden

kifliler gelmiflti ama Firavun'un kavmi hep eski sapk›n inan›fllar›na geri

dönmüfltü. Sonuçta Hz. Musa'y›, hem M›s›r halk›n›n hak dine karfl› bat›l

bir sistemi benimsemifl oldu¤u ve hem de ‹srailo¤ullar›'n›n kölelefltirilmifl

oldu¤u bir dönemde Allah elçi (resul) olarak göndermifltir. Hz. Musa,

hem M›s›r'› hak dine davet etmek hem de ‹srailo¤ullar›'n› kölelikten kur-

tararak do¤ru yola iletmekle görevlendirilmiflti. Kuran'da, bu konuya

Yüce Rabbimiz flöyle dikkat çekmektedir:

Mü'min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun'un ha-

berinden (bir bölümünü) sana okuyaca¤›z. Gerçek flu ki, Firavun yer-

yüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n halk›n› birtak›m f›rkalara

ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten düflürüyor, erkek ço-

cuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu. Çünkü o, bozgun-

culardand›. Biz ise, yeryüzünde güçten düflürülenlere lütufta bulun-

mak, onlar› önderler yapmak ve mirasç›lar k›lmak istiyoruz. Ve (isti-

yoruz ki) onlar› yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleflik k›lal›m',

Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sak›nd›klar› fleyi göstere-

lim. (Kasas Suresi, 3-6)

Firavun yeni do¤an erkek çocuklar›n hepsini öldürterek ‹srailo¤ulla-

r›'n›n say›ca artmas›n› engellemek istiyordu. Bu sebeple annesi, Hz. Mu-

sa'y› Allah'›n ilham›yla, bir sepetin içine yerlefltirerek nehre b›rakt›. Onu

Firavun'un saray›na götürecek bir yoldu bu. Kuran'da bu konuyla ilgili

ayetler flöyledir:

Musa'n›n annesine: "Onu emzir, flayet onun için korkacak olursan,

onu suya b›rak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri ve-

rece¤iz ve onu gönderilen (elçilerden) k›laca¤›z" diye vahyettik (bil-

dirdik). Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri



Harun Yahya (Adnan Oktar) 103

için bir düflman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp ald›lar.

Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yan›lg› içindeydi. Fira-

vun'un kar›s› dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebe¤i; onu

öldürmeyin; umulur ki bize yarar› dokunur veya onu evlat ediniriz."

Oysa onlar (bafllar›na geleceklerin) fluurunda de¤illerdi. (Kasas Sure-

si, 7-9)

Firavun'un kar›s› Hz. Musa'n›n öldürülmesini engelledi ve onu evlat

edindi. Böylece Hz. Musa çocukluk y›llar›n› Firavun'un saray›nda geçir-

di. Allah'›n yard›m›yla kendi öz annesi de ona süt annesi olarak saraya

getirildi. Y›llar sonra Hz. Musa M›s›r'dan uzaklaflt› ve Medyen'e geldi.

Burada geçirdi¤i sürenin sonunda Allah onunla konuflacak ve ona pey-

gamberlik görevi verecekti. Görevi Firavun'a geri dönmek ve Allah'›n di-

nini tebli¤ etmekti. 

Firavun'un Saray›

Hz. Musa ve kardefli Hz. Harun, Allah'›n emri do¤rultusunda Fira-

vun'a gittiler ve ona hak dini tebli¤ ettiler. ‹stekleri de, art›k Firavun'un ‹s-

railo¤ullar›'na eziyet vermemesi ve onlar› serbest b›rakarak Hz. Musa ile

birlikte gitmelerine izin vermesiydi. Firavun için y›llarca yan›nda tuttu¤u

birinin, karfl›s›na ç›k›p böyle konuflmas› kabul edilemez bir durumdu. Bu

sebeple Firavun onu nankörlükle suçlad›:

(Gittiler ve Firavun:) Dedi ki: "Biz seni içimizde daha çocukken yetifl-

tirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice y›llar›n› aram›zda geçirme-

din mi? Ve sen, yapaca¤›n ifli (cinayeti) de iflledin; sen nankörlerden-

sin." (fiuara Suresi, 18-19)

Firavun Hz. Musa'ya duygusall›kla yaklaflmaya çal›fl›yordu. Madem

ki onu büyütüp yetifltirenler kendileriydi, Hz. Musa'n›n onlara uymas›

gerekiyordu. Firavun'un oluflturmaya çal›flt›¤› bu duygusal ba¤, kavmin

önde gelenlerini de etkilemeye yarayacakt›. Onlar da Firavun'a hak vere-

ceklerdi böylece.

Öte yandan, Hz. Musa'n›n tebli¤ etti¤i hak din, Firavun'un gücünü



Firavun'un zulmetti¤i köle kavimler. Özellikle Yeni Krall›k döneminde, ül-
kede yaflayan az›nl›klar imar ifllerinde çal›flt›r›lmaya baflland›. ‹srailo¤ullar›
da bu az›nl›klar aras›nda yer al›yordu. En üstteki resimde bir tap›nak infla-
at›nda çal›flan ve büyük bir ihtimalle ‹srailo¤ullar›'ndan olduklar› tahmin
edilen köleler görülüyor. Alttaki büyük resim ise yine ‹srailo¤ullar› olarak
tahmin edilen kölelerin inflaat iflleri için teknik haz›rl›klar›n› gösteriyor. Kö-
leler ateflte çamur piflirerek tu¤la yap›yor ve harç haz›rl›yorlar.



Birçok tarihçiye göre Kuran'da bahsi ge-
çen firavun olan II. Ramses, ele geçirdi¤i

esirlerden bir k›sm›n› öldürmek üzere. Bu
duvar resimlerinden de anlafl›laca¤› gibi fi-
ravunlar, kendilerini idealize ettirerek güç-

lü savaflç›lar olarak tasvir ettiriyorlard›. Sa-
natkarlar› taraf›ndan genifl omuzlu, uzun

boylu ve ayn› anda birkaç kifliyle bafl ede-
bilen kahramanlar olarak gösteriliyorlard›.
Kendilerini sözde tanr›sal varl›klar olarak

gördüklerinden, di¤er tüm insanlardan üs-
tün gözükmeye çal›fl›yorlard›.
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elinden al›yor, onu di¤er insanlar›n mertebesine indiriyordu. Firavun'un

Kuran'da emredildi¤i üzere Hz. Musa'ya uymas› gerekiyordu. Ancak o

e¤er böyle bir fley yaparsa ve ‹srailo¤ullar›'n› serbest b›rak›rsa elindeki ifl

gücünün önemli bir k›sm›n› kaybedece¤ini düflünüyordu. 

Makam-mevki tutkusundan ve kibirinden dolay› Firavun, Hz. Mu-

sa'n›n anlatt›klar›n› dinlemedi. Bunun yan›nda onunla alay etmeye ve

kendi gücünü kan›tlamaya çal›flt›. Ve onu inkar etti. Bu arada Hz. Musa

ve Hz. Harun'u düzeni bozmaya çal›flan kifliler olarak gösterip onlar› suç-

lu ç›karmay› da hedefliyordu. Sonuç olarak ne Firavun, ne de yak›n çev-

resindeki kavmin önde gelenleri Hz. Musa ve Hz. Harun'a itaat etmedi-

ler. Kendilerine aç›klanan hak dine de uymad›lar. Bunun üzerine Allah,

üzerlerine çeflitli felaketler gönderdi. 

Firavun'a ve Yak›n Çevresine Gelen Felaketler

Felaketler tüm memleketi sarm›flt›. 

Her yerde kan vard›.

Ipuwer Papirüsü, 2.Bölüm: 5-6

Firavun ve yak›n çevresi kendi çok tanr›l› sistemlerine, putperest ina-

n›fllar›na, yani "atalar›n›n dini"ne öylesine koyu bir taassupla ba¤lanm›fl-

lard› ki, hiçbir flekilde bundan dönmeyi göze alm›yorlard›. Hz. Musa'n›n

getirmifl oldu¤u mucizeler dahi onlar› bat›l inançlar›ndan döndürmemifl-

ti. Üstelik bunu aç›kça ifade ediyorlard›. fiöyle demifllerdi:

Onlar: "Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen ge-

tir, yine de biz sana inanacak de¤iliz" dediler. (Araf Suresi, 132)

Bu tutumlar›n›n karfl›l›¤›nda Allah, onlara dünyada da bir azap tat-

t›rmak için ayetin ifadesiyle "ayr› ayr› mucizeler" (Araf Suresi, 133) olarak

felaketler yollad›. Bunlardan ilki kurakl›k ve dolay›s›yla elde edilen ürün-

lerin azalmas›yd›. Konuyla ilgili Kuran ayeti flöyledir:

Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki ö¤üt al›p düflünürler

diye y›llar y›l› kurakl›¤a ve ürün k›tl›¤›na u¤ratt›k. (Araf Suresi, 130)

106



Üstte: Firavunlar›n
di¤er insanlardan
üstün olduklar›n›
sembolize eden
bir resim.

Yanda: M›s›rl›lar 
taraf›ndan yakalanan
savafl esirleri
ölüm cezalar›n›n
infaz edilmesini
beklerken.
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M›s›rl›lar tar›m sistemlerini Nil Nehri'ne dayand›rm›fllard› ve bu sa-

yede do¤al flartlar›n de¤iflimi onlar› etkilemiyordu. Ancak Firavun ve ya-

k›n çevresinin Allah'a karfl› büyüklenmesi ve Allah'›n peygamberini tan›-

mamas› sebebiyle kendilerine beklenmedik bir felaket gelmiflti. Çeflitli se-

beplerle Nil'in seviyesinde büyük bir düflüfl yaflanm›fl ve nehirden ç›kan

sulama kanallar› yeterli miktarda suyu tar›m arazilerine tafl›yamam›flt›.

Afl›r› s›caklar da ürünlerin kurumas›na sebep olmufltu. Böylece, Firavun

ve önde gelenler hiç beklemedikleri bir yönden, çok güvendikleri Nil

Nehri'nden kaynaklanan bir felaketle karfl›laflt›lar. Bu kurakl›k, kendi

kavmine "Ey kavmim, M›s›r'›n mülkü ve flu alt›mda akmakta olan ne-

hirler benim de¤il mi? Yine de görmeyecek misiniz?" (Zuhruf Suresi, 51)

diye seslenen Firavun'u da en güzel biçimde yalanl›yordu.

Fakat ayette de belirtildi¤i gibi, "ö¤üt al›p düflünmeleri" gerekirken,

bu olanlar› Hz. Musa'n›n ve ‹srailo¤ullar›'n›n getirdi¤i bir u¤ursuzluk ola-

rak kabul ettiler. Bat›l inançlar›, isyankar olmalar› ve atalar›n›n dinine çok

ba¤l› olmalar› sebebiyle böyle bir düflünceye saplanm›fllard›. Bu ahlakla-

r›ndan ötürü y›llar y›l› büyük s›k›nt›lar çekerek yaflad›lar. Allah, birçok fe-

laket göndererek M›s›r halk›n› uyard›. Bu felaketler Kuran'da flöyle bildi-

rilmifltir:

Bunun üzerine, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan,

çekirge, bu¤day güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyük-

lük taslad›lar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf Suresi, 133)

Allah'›n Firavun'a ve çevresindeki inkarc› kavme yollad›¤› bu fela-

ketlerden Tevrat'ta da Kuran ile mutabakat halinde ayr›nt›lar›yla bahsedi-

lir:

Ve e¤er sen sal›vermek istemezsen, iflte, ben senin bütün s›n›rlar›n› kurba¤alar-
la vuraca¤›m. Ve ›rmak kurba¤alarla kaynayacak, ve ç›kacaklar, ve senin evine,
ve senin yatak odana, ve senin yata¤›n›n üzerine, ve kullar›n›n evlerine ve kav-
mina ve f›r›nlar›na ve hamur teknelerine girecekler. (Ç›k›fl, 8/2-3)
Ve Rab Musa'ya dedi: Harun'a de: De¤ne¤ini uzat ve yerin tozuna vur, ta ki
bütün M›s›r diyar›nda tatarc›k olsun. (Ç›k›fl, 8/16) 
Ve bütün M›s›r diyar› üzerine çekirge ç›kt›, ve M›s›r'›n bütün hududuna kon-
du; gayet çok idiler, ondan evvel böyle çekirge, bunun gibisi olmam›flt›, ondan



II. Ramses atl› savafl arabas›n›n üzerinde büyük bir düflman toplulu¤u-
nun üzerine "kahramanca" giderken. Birçoklar› gibi bu da Firavun'un
ressamlar›na emrederek çizdirdi¤i hayali senaryolardan birisidir.

Kadefl Savafl›. II. Ramses ile Hititler aras›nda geçen bu mücadele, Fira-
vun taraf›ndan büyük bir galibiyet olarak tarihe geçirildi. Oysa Firavun
ölümden son anda kurtulmufl ve bar›fl imzalamak sorunda kalm›flt›.
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sonra da böylesi olmayacakt›r. (Ç›k›fl, 10/14) 
... fakat Rabbin söyledi¤i gibi Firavun'un yüre¤i kat›laflt›, ve onlar› dinlemedi.
(Ç›k›fl, 8/19) 

Firavun'a ve yak›n çevresine üst üste korkunç felaketler geliyordu.

Bu felaketlerin önemli bir özelli¤i, bunlar›n bir k›sm›n›n putperest kav-

min tanr› olarak tap›nd›¤› fleylerden kaynaklanmas›yd›. Örne¤in Nil Neh-

ri ya da kurba¤alar onlar için kutsald› ve bunlar› tanr›laflt›rm›fllard›. On-

lar "tanr›lar›ndan" medet umar ve yard›m dilerken, Allah hatalar›n› ve on-

lar›n hiçbir fleye güçlerinin yetmeyece¤ini görmeleri içir halk› bu "tanr›la-

r›" arac›l›¤›yla azapland›rd›. 

Tevrat yorumcular›na göre "kan", Nil Nehri'nin kana dönmesidir.

Mecazi anlamda bu, nehrin renginin k›pk›rm›z› olmas›yla aç›klanabilir.

Nehre bu rengi veren özellik ise, bir yoruma göre, bir bakteri çeflitidir.

M›s›rl›lar›n ana hayat kaynaklar› Nil'di. Bu kayna¤a herhangi bir za-

rar gelmesi, tüm M›s›r için ölüm anlam›na gelirdi. E¤er Nil Nehri'ni bak-

teriler k›rm›z›ya çevirecek kadar yo¤un oranda kaplam›flsa bu, suyu kul-

lanan her canl›n›n da bu bakterilerden zarar görmesine yol açacakt›. 

Bugüne dek yap›lan araflt›rmalarda, k›rm›z› renge sebep olarak; pro-

tozoalar, zooplanktonlar, tatl› ve tuzlu su planktonlar› (phytoplankton) ve

dinoflagellatesler gösterilmektedir.36 Tüm bu jenerasyonlar (bitki, mantar

ve protozoa) suyu desoksijene ederek canl›lar için zehir etkisi tafl›yan za-

rarl› toksinler üremesine sebep olurlar. 

ABD Ulusal Bal›kç›lar Birli¤i'nden Patricia A. Tester, New York Bilim-
ler Akademisi Y›ll›¤›'na yazd›¤› bir yaz›s›nda, en az 50 cins phytoplankto-

nun toksit oldu¤unu, ve bunlar›n deniz hayat›na zarar verdi¤ini aç›kla-

m›flt›r. Ayn› yay›nda Kanada Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan Ewen C. D. Todd ise,

tarihsel verilere dayanarak yaklafl›k 25 çeflit phytoplanktonun dünya ça-

p›nda çeflitli salg›nlara sebep oldu¤unu iddia etmifltir. W. W. Carmichael

ve I. R. Falconer ise, tatl› sularda yaflayan mavi yeflil alglar›n sebebiyet

verdi¤i hastal›klar›n bir listesini ç›karm›fllard›r. Kuzey Carolina Devlet

Üniversitesi'nden Deniz ekolojisti Joann M. Burkholder ise, Pfiesteria pis-

cimorte isimli bir dinoflagellate tan›mlam›flt›r. Bu, türünün ad›ndan da

anlafl›ld›¤› gibi, bal›klar› öldüren bir cinstir.
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Firavun zaman›nda da bu flekilde zincirleme bir felaketler serisi ya-

flanm›fl olabilir: Nil zehirlendi¤inde bal›klar da ölür ve M›s›rl›lar önemli

bir g›da maddesinden yoksun kal›rlar. Bu s›rada yumurtalar› bal›klar ta-

raf›ndan tüketilmeyen kurba¤alar da afl›r› oranda üreyerek etraf› istila

ederler, ancak daha sonra onlar da zehirlenerek ölürler. Bal›klar›n ve kur-

ba¤alar›n ölümü, Nil'in zehiri ile birlikte verimli topraklar› da zehirler.

Kurba¤a neslinin tükenmesi ise, çekirge ve bu¤day güveleri gibi böcekle-

rin afl›r› üremesine sebebiyet verir.

Elbette bu say›lanlar sadece birer yorumdur. Sonuç olarak, felaketler

her nas›l cereyan etmifl ve her ne etki b›rakm›fllarsa da, ne Firavun ne de

kavmi bundan ö¤üt alarak Allah'a tevbe etmediler, yine büyüklenmeye

devam ettiler.

Firavun ve yak›n çevresi öylesine ikiyüzlüydüler ki, ak›llar›nca Hz.

Musa'y› ve dolay›s›yla Allah'› (Allah'› tenzih ederiz) kand›rmay› planl›-

yorlard›. Korkunç azap üzerlerine gelince hemen Hz. Musa'y› ça¤›rm›fl,

kendilerini bundan kurtarmas›n› istemifllerdi:

Bafllar›na i¤renç bir azab çökünce, dediler ki: "Ey Musa, Rabbine -sa-

na verdi¤i ahid ad›na- bizim için dua et. E¤er bu i¤renç azab› üzeri-

mizden çekip-giderirsen, andolsun sana iman edece¤iz ve ‹srailo¤ul-

lar›n› seninle gönderece¤iz. Ne zaman ki, onlar›n eriflebilecekleri bir

süreye kadar, o i¤renç azab› çekip-giderdik, onlar yine andlar›n› boz-

dular. (Araf Suresi, 134-135)

M›s›r'dan Ç›k›fl

Firavun'a ve yak›n çevresine Hz. Musa vas›tas›yla sak›nmalar› gere-

ken fleyler aç›klanm›fl, Allah onlar› uyarm›flt›. Buna karfl›l›k onlar isyan

edip, peygamberi delilik ve yalanc›l›kla suçlad›lar. Allah da onlar için al-

çalt›c› bir son haz›rlad›. Ve Hz. Musa'ya olacaklar› vahyetti:

Musa'ya: 'Kullar›m› gece yürüyüfle geçir, çünkü izleneceksiniz' diye

vahyettik. Bunun üzerine Firavun flehirlere (asker) toplay›c›lar gön-

derdi. "Gerçek flu ki bunlar az›nl›k olan bir topluluktur. Ve elbette bi-

ze karfl› da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyan›k bir toplu-



OLAY MISIR'IN AKDEN‹Z

KIYILARINDA MI, KIZILDEN‹Z'DE M‹

GERÇEKLEfiT‹?

Hz. Musa'n›n denizden geçti¤i yer konusunda tarihi kaynaklarda tam bir

mutabakat yoktur. Kuran'da bu konuyla ilgili ayr›nt› belirtilmedi¤inden

bu konu hakk›ndaki görüfllerin hiçbirinin kesinli¤inden emin olunamaz.

Baz› kaynaklar, denizden geçme noktas› olarak M›s›r k›y›lar›n› göstermek-

tedir. Örne¤in Encyclopedia Judaica'da flöyle denilmektedir:

Konuyla ilgili bugün yayg›n olan görüfl, olay›n Akdeniz'deki (M›s›r k›-
y›lar›ndaki) koylardan birinde gerçekleflti¤idir.37

Olay, II. Ramses zaman›nda, muhtemelen Kadefl yenilgisinden sonra ol-
mufl olabilir. Tevrat'taki Ç›k›fl Kitab›'nda (Exodus) anlat›lan olay ma-
hali Migdol ve Baal-Zephon'dur, ki bunlar deltan›n kuzeyidir.38

Bu görüflün dayand›¤› kaynak ise Tevrat't›r. Tevrat'›n Exodus (Ç›k›fl) bölü-

münün tercümelerinde Firavun ve adamlar›n›n K›z›ldeniz k›y›lar›nda bo-

¤ulduklar› anlat›l›r. Ancak bu iddian›n sahiplerine göre, "K›z›ldeniz" ola-

rak tercüme edilen kelime "Sea of Reeds"tir. Bu kelime birçok kaynakta

"Red Sea" kelimesi ile özdefllefltirilmifl ve ayn› yer için kullan›lm›flt›r. Oy-

saki "Sea of Reeds" kelimesi "Kam›fl Denizi" anlam›na gelir ve M›s›r k›y›-

lar› için kullan›l›r. Kald› ki Tevrat'ta Hz. Musa ve yan›ndakilerin izledikle-

ri rotadan bahsedilirken Migdol ve Baal-Zephon isimleri geçer ki bunlar

da Nil Deltas›'n›n hemen kuzeyinde ve M›s›r k›y›lar›ndad›r. Kam›fl Deni-

zi, anlam itibar›yla olay›n M›s›r k›y›lar›nda gerçekleflmifl olma ihtimalini

güçlendirmektedir. Çünkü bu bölgede kelimenin anlam›na uygun olarak

delta alüvyonlar›n›n özelli¤i sebebiyle kam›fl yetiflmektedir.

S‹NA
YARIMADASI

MISIR

AKDEN‹Z

KIZILDEN‹Z

MEDYEN

3

2
1

Yandaki haritada 

Hz. Musa'n›n denizden

geçmifl olabilece¤i

noktalar numaraland›-

r›lm›flt›r. Görüldü¤ü

gibi 1 ve 2 numaralar

K›z›ldeniz'de yer al›r-

ken 3. muhtemel nok-

ta M›s›r'›n Akdeniz k›-

y›s›ndad›r. 
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muz" (dedi). Böylelikle Biz onlar› (Firavun ve kavmini) bahçelerden

ve p›narlardan sürüp ç›kard›k. Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan

da. ‹flte böyle; bunlara ‹srailo¤ullar›'n› mirasç› k›ld›k. Böylece (Fira-

vun ve ordusu) güneflin do¤ufl vakti onlar› izlemeye koyuldular. ‹ki

topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'n›n adamlar›: "Gerçekten

yakaland›k" dediler. (fiuara Suresi, 52-61)

Tam böyle bir ortamda, ‹srailo¤ullar› yakaland›klar›n› zannettikleri

ve Firavun'un adamlar› da onlar› yakalayacaklar›n› sand›klar› bir s›rada

Hz. Musa Allah'›n yard›m›ndan asla ümit kesmedi ve "Hay›r, flüphesiz

Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." (fiuara Suresi, 62)

dedi.

Allah tam bu s›rada denizi yararak Hz. Musa ve ‹srailo¤ullar›'n› kur-

tard›. Firavun ve adamlar› ise azg›n sular›n alt›nda bo¤uldular:

Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu

ve) Deniz hemencecik yar›l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi

oldu. Ötekileri de buraya yaklaflt›rd›k. Musa'y› ve onunla birlikte

olanlar›n hepsini kurtarm›fl olduk. Sonra ötekileri suda bo¤duk. fiüp-

hesiz, bunda bir ayet vard›r. Ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler.

Ve hiç flüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün oland›r, esirgeyendir.

(fiuara Suresi, 63-68)

Hz. Musa'n›n asas› mucizevi özelliklere sahipti. Allah Hz. Musa'ya

indirdi¤i ilk vahiyde onu bir y›lana dönüfltürmüfl, sonra bu asa Fira-

vun'un büyücülerinin büyülerini yutmufltu. fiimdi de Hz. Musa ayn› asa

ile denizi yar›yordu. Bu, Hz. Musa'ya verilen en büyük mucizelerden bi-

riydi. 

Firavun ve Adamlar›n›n Suda Bo¤ulmalar›

Kuran'da, denizin yar›lmas› olay›n›n önemli noktalar› anlat›l›r. Buna

göre, Hz. Musa kendisine itaat eden ‹srailo¤ullar›n› yan›na alarak M›-

s›r'dan ayr›lmak üzere yola ç›km›flt›r. Ancak Firavun kendi izni olmadan

yap›lan bu ç›k›fl› hazmedemez. "O ve askerleri azg›nl›kla ve düflmanl›k-

la" (Yunus Suresi, 90) müminlerin pefllerine düflerler. Deniz k›y›s›na gel-
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diklerinde Firavun ve ordusu onlara yetiflir. ‹srailo¤ullar›'ndan baz›lar›

bunu görünce Hz. Musa'ya isyan etmeye bafllarlar. Gösterdikleri bu zaafi-

yet, Kuran'da da flöyle ifade edilmifltir:

‹ki topluluk birbirlerini gördükleri zaman Musa'n›n adamlar›: 'Ger-

çekten yakaland›k' dediler. (fiuara Suresi, 61)

Asl›nda ‹srailo¤ullar›'n›n gösterdi¤i bu tevekkülsüz tav›r ilk olarak

ortaya ç›km›yordu. Daha önce de kavmi Hz. Musa'ya flöyle yak›nm›flt›:

... Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete u¤rat›ld›k...

(Araf Suresi, 129)

Kavmindeki bu tevekkülsüzlü¤e karfl›l›k, Hz. Musa Allah'a karfl› son

derece büyük bir güven duygusu içerisindeydi. Allah'a tam anlam›yla gü-

venmekteydi. Mücadelesinin en bafl›ndan beri Allah, yard›m›n›n onunla

olaca¤›n› bildirmiflti:

Korkmay›n, çünkü Ben sizinle birlikteyim, iflitiyorum ve görüyorum.

(Taha Suresi, 46) 

Firavun'un büyücüleriyle ilk karfl›laflt›¤›nda Hz. Musa "kendi içinde

bir tür korku" (Taha Suresi, 67) duymufltu. Bunun üzerine Allah ona

korkmamas›n› ve muhakkak üstün gelece¤ini ilham etmiflti. (Taha Suresi,

68) Sonuçta, kendi kavminden insanlar yakalanm›fl olmaktan korkarlar-

ken Hz. Musa flöyle demiflti:

Hay›r... fiüphesiz Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir.

(fiuara Suresi, 62)

Allah Hz. Musa'ya asas›n› denize vurmas›n› vahyetti. Bunun üzeri-

ne "deniz hemencecik yar›ld› ve her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu."

(fiuara Suresi, 63) Bu durumda, Firavun'un böyle bir mucizenin gerçeklefl-

ti¤ini gördü¤ü anda ortada bir ola¤anüstülük oldu¤unu, ‹lahi bir müda-

hale ile karfl› karfl›ya bulundu¤unu anlamas› gerekirdi. Deniz, Firavun'un

öldürmeye çal›flt›¤› insanlar›n önünde aç›larak onlara yol veriyordu. Üs-

telik onlar geçtikten sonra sular›n kapanmayaca¤›ndan emin olunamazd›.

Ancak buna ra¤men ‹srailo¤ullar›'n›n ard›ndan suya girdiler. Büyük bir

ihtimalle, Firavun ve ordusu, içinde bulunduklar› azg›nl›k ve düflmanl›k
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Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman
için seni yaln›zca bedeninle kurtaraca¤›z (herkese cesedini

gösterece¤iz). Gerçekten insanlardan ço¤u, Bizim ayetlerimizden
habersizdirler. (Yunus Suresi, 92)



KAV‹MLER‹N HELAKI

sebebiyle sa¤l›kl› düflünebilme yetene¤inden yoksun kald›lar ve bu duru-

mun mucizevi niteli¤ini kavrayamad›lar. 

Firavun'un son anlar›n› Allah, Kuran'da flöyle bildirir:

... Sular onu bo¤acak düzeye eriflince (Firavun): "‹srailo¤ullar›'n›n

Kendisi'ne inand›¤› (ilahtan) baflka ilah olmad›¤›na inand›m ve ben

de Müslümanlardan›m" dedi. (Yunus Suresi, 90)

Burada Hz. Musa'n›n bir mucizesini daha görmek mümkündür. Bu-

nun için flu ayeti hat›rlayal›m:

Musa dedi ki: "Rabbimiz, flüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen çev-

resine dünya hayat›nda bir çekicilik (güç, ihtiflam) ve mallar verdin.

Rabbimiz, Senin yolundan sapt›rmalar› için (mi?) Rabbimiz, mallar›-

n› yerin dibine geçir ve onlar›n kalplerinin üzerini fliddetle ba¤la; on-

lar ac› azab› görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. (Yunus Su-

resi, 88)

Bu ayetten anlafl›lmaktad›r ki, Hz. Musa, Firavun'un ac› azap kendi-

sine gelince iman edece¤ini önceden haber vermiflti. Nitekim sular yük-

seldi¤inde Firavun gerçekten de iman etti¤ini söylemeye bafllad›. Ancak

Firavun'un son anda iman etmesi ve ba¤›fllanma dilemesi onu sular›n al-

t›nda kalmaktan kurtarmad›. Firavun ve ordusu sular alt›nda kalarak tüm

insanlara ibret olmufllard›r:

fiimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmifltin ve bozgunculuk ç›-

karanlardand›n. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir bel-

ge, ibret) olman için seni yaln›zca bedeninle kurtaraca¤›z (herkese ce-

sedini gösterece¤iz). Gerçekten insanlardan ço¤u, Bizim ayetlerimiz-

den habersizdirler. (Yunus Suresi, 91-92)

Dikkat edilirse, Firavun'un yan› s›ra askerleri de azaptan paylar›na

düfleni alm›fllard›r. Firavun ordusunun da Firavun gibi "azg›n ve düfl-

man" (Yunus Suresi, 90) olduklar›, "bir yan›lg› içinde" (Kasas Suresi, 8)

olduklar›, "zulmettikleri" (Kasas Suresi, 40), "yeryüzünde haks›z yere

büyüklendikleri ve gerçekten Allah'a döndürülmeyeceklerini sand›k-

lar›" (Kasas Suresi, 39) için Allah'›n azab› onlar için de hak olmufltu. Böy-
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lece Allah hem Firavun'u hem de tüm ordusunu yakalay›p suda bo¤mufl-

tu. (Kasas Suresi, 40)

Allah onlardan intikam alm›fl ve ayetleri yalanlamalar› ve bunlardan

habersizmifl gibi davranmalar› nedeniyle onlar› suda bo¤mufltu. (Araf Su-

resi, 136) 

Firavun'un bu dehfletli ölümünün ard›ndan olanlar› da Allah Ku-

ran'da flöyle aç›klam›flt›r:

Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna da, bat›s›na da o hor

k›l›n›p-zay›f b›rak›lanlar› (müstaz'aflar›) mirasç›lar k›ld›k. Rabbinin

‹srailo¤ullar›'na olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolay›s›yla ta-

mamland› (yerine geldi)... (Araf Suresi, 137) 

Üstteki resim Firavun II. Ramses'in mezar›ndan ç›kar›lan mumyas›d›r. Tarihsel
kaynaklar›n ço¤unlu¤u bu Firavun'un Kuran'da bahsedilen Firavun oldu¤unu
göstermektedir. Peki Kuran'a göre bo¤ularak ölen Firavun'un mumyas› nas›l olup
da bir mezarda bulunmufltur? Büyük bir ihtimalle, sular üstüne kapan›p bo¤ul-
duktan sonra, Firavun'un cesedi k›y›ya vurmufl ve M›s›rl›lar taraf›ndan bulunarak
önceden yap›lm›fl olan mezar›na götürülmüfltür. 



S
ebe Halk›, Ad Kavmi bölümünde bahsetti¤imiz, Güney Arabis-

tan'da yaflam›fl olan dört büyük uygarl›ktan birisidir. Bu kavmin

kurulufl tarihi hakk›ndaki tahminler MÖ 1000-750 seneleri aras›n-

da de¤iflir, y›k›l›fl› da MS 550'li y›llarda ‹ranl›lar›n ve Müslüman Arapla-

r›n iki yüzy›l süren sald›r›lar›yla olmufltur.

Sebe Devleti'nin kurulufl tarihi anlaflmazl›k konusudur. Sebe Kavmi,

devlet tutanaklar›n› MÖ 600'lü y›llarda ifllemeye bafllam›flt›. Bu sebeple

Sebelilerin bu tarihten öncesine ait kay›tlar› bulunmamaktad›r. 

Sebe Kavmi'nden bahsedilen en eski kaynaklar, Asur kral› II. Sar-

gon'un zaman›ndan kalma savafl y›ll›klar›d›r. (MÖ 722-705) Sargon, bu

yaz›tlarda kendisine vergi ödeyen devletlerden söz ederken Sebe Kral›

Yis'i-amara'dan bahsetmektedir. Bu kay›t, Sebe Devleti hakk›nda bilgi ve-

ren en eski yaz›l› kaynakt›r. Ancak sadece bu kayna¤a dayanarak Sebe

Devleti'nin MÖ 700 y›l›nda kuruldu¤unu söylemek do¤ru olmayacakt›r;

zira Sebe Devleti'nin yaz›l› kaynaklara geçirilmeden uzun bir ömür sür-

müfl olmas› oldukça kuvvetli bir ihtimaldir. Yani Sebe Devleti'nin tarihi,

bilinenden çok daha eskilere dayan›yor olabilir. 

"Andolsun, Sebe' (Halk›)n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r.

(Evleri) Sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:)

"Rabbinizin r›zk›ndan yiyin ve O'na flükredin. Güzel bir flehir ve

ba¤›fllayan bir Rabb(iniz var)." Ancak onlar yüz çevirdiler,

böylece Biz de onlara Arim Seli'ni gönderdik..."

(Sebe Suresi, 15-16)

SSeebbee  HHaallkk››  vvee  AArriimm  SSeellii



Sebe Kavmi'ne ait
dilde yaz›lm›fl
yaz›tlar.
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Nitekim Ur Krall›¤›'n›n son hükümdarlar›ndan Arad-Nannar'›n kita-

belerinde "Sebeliler memleketi" anlam›na geldi¤i düflünülen "Sabum" ke-

limesi yer almaktad›r.39 E¤er bu kelimenin gerçek anlam› buysa, bu, Sebe

Devleti'nin tarihinin MÖ 2500'lü y›llara kadar uzand›¤›n› gösterir. 

Tarihi kaynaklarda Sebe Kavmi Fenikeliler gibi yo¤un ticari faaliyet-

lerde bulunan bir devlet olarak geçmektedir. Buna göre Kuzey Arabistan

ticaret yollar›n›n bir k›sm›, bu kavmin elindeydi. Sebeli tüccarlar›n, Kuzey

Arabistan yoluyla Akdeniz'e ve Gazze'ye mal götürebilmeleri için bütün

o bölgelerin yeni hakimi olan II. Sargon'dan izin almalar› veya ona vergi

vermeleri gerekiyordu. Bunlar›n Asur Krall›¤›'na vergi vermeye bafllama-

lar›yla beraber isimleri de bu devletin y›ll›klar›na ifllenmeye bafllad›.

Sebeliler, tarihte medeni bir kavim olarak bilinmifllerdir. Sebe hü-

kümdarlar›n›n yaz›tlar›nda "onarma", "vakfetme", "infla etme" gibi keli-

meler a¤›rl›ktad›r. Bu kavmin en önemli eserlerinden olan Marib Baraj›

da, ulaflt›klar› teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. 

Sebe Devleti, bölgenin en güçlü ordular›ndan birisine sahipti. Ordu-

su sayesinde yay›lmac› bir politika izleyebiliyordu. Eski Kataban Devleti

topraklar›n› ele geçirmiflti. Afrika k›tas›nda birçok topra¤a sahipti. MÖ 24

y›l›nda baflkenti Marib'e sefer yapan dönemin tart›flmas›z en güçlü devle-

ti olan Roma ‹mparatorlu¤u'nun M›s›r valisi Marcus Aelius Gallus yöne-

timindeki bir ordusunu a¤›r bir yenilgiye u¤ratm›flt›. Sebe, ›l›ml› bir poli-

tika izleyen, ancak gerekti¤inde fliddet kullanmaktan da çekinmeyen güç-

lü bir devlet tablosu çiziyordu. Geliflmifl kültürü ve ordusuyla Sebe Dev-

leti, tam anlam›yla zaman›nda o bölgenin bir "süper gücü" idi.

Sebe Devleti'nin bu dikkat çekici derecede güçlü ordusundan Ku-

ran'da da bahsedilmektedir. Sebe ordusunun komutanlar›n›n Kuran'da

aktar›lan bir ifadesi, bu ordunun kendisine ne kadar güvendi¤ini göster-

mektedir. Komutanlar, Sebe'nin kad›n yöneticisine (Melikesi'ne) flöyle

derler: 

... Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaflç›lar›z. ‹fl konusunda karar se-

nindir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz uygular›z). (Neml Suresi,

33)
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Sebe ülkesinin baflkenti, bulundu¤u co¤rafyan›n avantajl› konumu

sebebiyle oldukça zenginleflmifl olan Marib idi. Baflkent, bölgede bulunan

Adhana Irma¤›'n›n çok yak›n›ndayd›. Bu nehrin Cebel Balak'a girdi¤i

nokta, baraj yap›m›na çok uygundu; bundan yararlanan Sebeliler de da-

ha uygarl›klar›n› kurma aflamas›ndayken buraya bir baraj infla etmifller ve

sulama yapmaya bafllam›fllard›. Bu baraj sayesinde de çok ileri bir refah

seviyesine kavuflmufllard›. Baflkent Marib o dönemin en geliflmifl flehirle-

rinden bir tanesiydi, bölgeyi gezen ve bu diyar› oldukça öven Yunanl› ya-

zar Pliny, buran›n büyük bir yeflil bölge oldu¤undan bahsetmekteydi.40

Marib'deki bu baraj›n yüksekli¤i 16 metre, geniflli¤i 60 metre ve

uzunlu¤u da 620 metreydi. Hesaplara göre baraj arac›l›¤›yla sulanabilen

toplam alan 9.600 hektard› ki, bunun 5.300 hektar› güney, geri kalan› ise

kuzey ovas›na aitti. Bu iki ova, Sebe kitabelerinde bazen "Marib ve iki

ova" diye an›l›rd›.41 ‹flte Kuran'daki "sa¤dan ve soldan iki bahçe" ifadesi,

muhtemelen bu iki vadideki gösteriflli ba¤ ve bahçelere iflaret eder. Bu ba-

raj ve sulama tesisleri sayesinde bölge, Yemen'in en iyi sulanan ve en ve-

rimli kesimi olarak ün yapm›flt›. Frans›z J. Holevy ve Avusturyal› Glaser,

Marib Seti'nin çok eski devirlerden beri var oldu¤unu yaz›l› belgelerle is-

pat ettiler. Himer lehçesiyle yaz›lan belgelerde bu baraj›n ülke topraklar›-

n› verimli k›ld›¤› yaz›l›yd›. 

Bu baraj, MS 5. ve 6. yüzy›llarda genifl çapl› onar›mlar görmüfltü. An-

cak bu onar›mlar baraj›n MS 542 y›l›nda y›k›lmas›n› önleyemedi. Bu tarih-

te y›k›lan baraj, Kuran'da bahsedilen "Arim Seli"ne yol açm›fl ve büyük

tahribata neden olmufltu. Sebe Halk›'n›n yüzlerce seneden beri iflletmekte

oldu¤u ba¤lar›, bahçeleri ve tar›m alanlar› tamamen yok olmufltu. Baraj›n

y›k›lmas›ndan sonra Sebe Kavmi'nin de h›zl› bir gerileme sürecine girdi-

¤i görülmektedir; baraj›n y›k›lmas›yla bafllayan bu sürecin sonunda Sebe

Devleti'nin de sonu gelmifltir. 

Sebe Devleti'ne Gönderilen Arim Seli

Yukar›da belirtti¤imiz tarihsel gerçekler ›fl›¤›nda Kuran ayetlerini in-

celedi¤imiz zaman, ortada çok somut bir uyum oldu¤unu görürüz. Arke-
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olojik bulgular ve tarihsel gerçekler, Kuran'da yaz›lanlara iflaret etmekte-

dir. Ayette belirtildi¤i gibi, kendilerine gönderilen peygamberin uyar›lar›-

n› dinlemeyen ve Allah'›n nimetine nankörlük eden halk, sonunda kor-

kunç bir sel felaketiyle cezaland›r›lm›flt›r. Kuran'da Sebe Devleti'ne gön-

derilen sel felaketi flöyle tarif edilmektedir:

Andolsun, Sebe' (Halk›)n›n oturdu¤u yerlerde de bir ayet vard›r. (Ev-

leri) Sa¤dan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demifltik ki:) "Rabbini-

zin r›zk›ndan yiyin ve O'na flükredin. Güzel bir flehir ve ba¤›fllayan

Sebe Halk›, o döneme göre oldukça ileri bir teknoloji ile kurduklar› Marib Baraj›'yla birlikte bü-
yük bir sulama kapasitesine sahip olmufltu. Bu yöntemle elde ettikleri bol ürünlü topraklar› ve
ticaret yolu üzerindeki kontrolleri, onlara görkemli ve refah dolu bir hayat yaflat›yordu. Ancak,
bütün bunlar nedeniyle Kendisi'ne flükretmeleri gereken Allah'tan, Kuran'›n ifadesiyle "yüz çe-
virdiler". Bunun üzerine barajlar› y›k›ld› ve "Arim Seli" bütün topraklar›n› yerle bir etti.
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bir Rabb(iniz var)." Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara

Arim Seli'ni gönderdik. Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›l-

g›nl› ve içinde az bir fley de sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük.

Böylelikle nankörlük etmeleri dolay›s›yla onlar› cezaland›rd›k. Biz

(nimete) nankörlük edenden baflkas›n› cezaland›r›r m›y›z? (Sebe Su-

resi, 15-17)

Yukar›daki ayetlerde de vurguland›¤› gibi, Sebe Halk›, estetik yö-

nüyle çarp›c›, bereketli ba¤ ve bahçeleri olan bir toprakta yafl›yordu. Tica-

ret yollar› üzerinde bulunan ve bu nedenle de refah düzeyi oldukça yük-

sek olan Sebe ülkesi, dönemin en gözde beldelerinden biriydi.

Hayat flartlar›n›n ve ortam›n böylesi olumlu oldu¤u ülkede Sebe

Halk›na düflen, ayette söylendi¤i gibi "Rabbimizin r›zk›ndan yemek ve

O'na flükretmek"ti. Ama öyle yapmad›lar. ‹çinde bulunduklar› refah› sa-

hiplenme yoluna gittiler. O ülkenin kendilerine ait oldu¤unu, içinde bu-

lunduklar› ola¤anüstü ortam› kendi kendilerine elde ettiklerini sand›lar.

fiükretmek yerine kibirlenmeyi seçtiler. Allah'tan, ayetlerde geçti¤i gibi

"yüz çevirdiler"...

Ve içinde bulunduklar› refah› sahiplenmeye kalkmalar› nedeniyle

onu kaybettiler. Ayette bildirildi¤i gibi, Arim Seli bütün ülkeyi yerle bir

etti.

Kuran'da Sebe Kavmi'ne gönderilen azaptan "Seyl-ül Arim" yani

"Arim Seli" olarak bahsedilmektedir. Kuran'da geçen bu ifade, ayn› za-

manda bu selin meydana gelifl fleklini göstermektedir. Zira "Arim" keli-

mesinin anlam›, baraj ya da settir. "Seyl-ül Arim" kelimesi de, setin y›k›l-

mas› sonucunda meydana gelen bir seli anlatmaktad›r. Bu konuyla ilgili

‹slam yorumcular› da Kuran'da Arim Seli ile ilgili olarak kullan›lan terim-

lerden yola ç›karak, konuyla ilgili tutarl› yer ve zaman tespitlerinde bu-

lunmufllard›r. Mevdudi, tefsirinde flöyle yazar:

Metindeki (Seyl-ül Arim) ifadesinde kullan›ld›¤› gibi "arim" kelimesi "baraj,

set" anlam›na gelen ve Güney Arapças›'nda kullan›lan "arimen" kelimesinden

türemifltir. Yemen'de yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan harabelerde bu kelime
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s›k s›k bu anlamda kullan›lm›flt›r. Mesela Yemen'in Habeflli hükümdar› Ebre-

he'nin büyük Marib Seddi'nin tamirinden sonra yazd›rd›¤› MS 542 ve 543 ta-

rihli bir kitabede, bu kelime tekrar baraj (set) anlam›nda kullan›lm›flt›r. O halde

Seyl-ül Arim, "bir set y›k›ld›¤›nda meydana gelen sel felaketi" anlam›na gelir.

... Ve onlar›n iki bahçesini, buruk yemiflli, ac› ›lg›nl› ve içinde az bir

fley de sedir a¤ac› olan iki bahçeye dönüfltürdük" (Sebe Suresi,16). 

Yani setin (baraj›n) y›k›lmas›ndan sonra meydana gelen sel sonucu bütün ülke

harab oldu. Sebelilerin da¤lar›n aras›na setler infla ederek kazd›klar› kanallar y›-

k›ld› ve bütün sulama sistemi bozuldu. Bunun sonucu daha önceden bir bahçe

gibi olan ülke yabani otlar›n yetiflti¤i bir cang›l haline geldi ve küçük bodur

a¤açlar›n kiraza benzer yemifli d›fl›nda yenebilecek hiçbir meyve kalmad›.42

"Kutsal Kitap Do¤ruyu Söyledi" (Und Die Bibel Hat Doch Recht) kitab›-

n›n yazar› H›ristiyan arkeolog Werner Keller de, Arim Seli'nin Kuran'a

uygun olarak gerçekleflti¤ini kabul ederek flöyle yazar: "Böyle bir baraj›n

olmas› ve y›k›larak flehri tamamen harap etmesi, Kuran'daki bahçe sahip-

leriyle ilgili verilen örne¤in gerçekten de meydana geldi¤ini kan›tl›yor."43

Arim Seli ile beraber gelen felaketten sonra bölgede çölleflme baflla-

m›fl ve tar›m alanlar›n›n yok olmas›yla Sebe Kavmi'nin en önemli gelir

kayna¤› da ellerinden ç›km›flt›. Allah'›n kendilerini iman etmeye ve flük-

retmeye ça¤›rmas›na kulak asmayan halk, sonunda böylesine bir felaket-

le cezaland›r›ld›. Selin verdi¤i büyük tahribattan sonra kavim çözülme

sürecine girdi. Halk, evlerini terkediyor ve Kuzey Arabistan'a, Mekke'ye

ya da Suriye'ye göç ediyordu.44

Sebe Halk›'n›n yaflad›¤› ve art›k tümüyle ›ss›z bir harabe konumuna

gelmifl olan Marib, flüphesiz, Sebe Halk› ile ayn› hatay› iflleyen herkes için

bir ibrettir. Sebe, sel ile altüst edilen kavimlerin tek örne¤i de¤ildir. Kehf

Suresi'nde iki bahçe sahibi anlat›l›r. Birinin, ayn› Sebe Halk› gibi, çok gös-

teriflli ve verimli bir bahçesi vard›r. Hatas› da Sebe Halk›'yla ayn›d›r:

Allah'tan yüz çevirmek. Kendisine nimet olarak verilenleri, kendisine

"ait" san›r ve flöyle der:

... Böylelikle onunla konuflurken arkadafl›na dedi ki: 'Ben, mal bak›-

124
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m›ndan senden daha zenginim, insan say›s› bak›m›ndan da daha güç-

lüyüm.' Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) ba¤›na girdi (ve): "Bu-

nun sonsuza kadar kuruyup-yok olaca¤›n› sanm›yorum' dedi. 'K›ya-

met-saati'nin kopaca¤›n› da sanm›yorum. Buna ra¤men Rabbime

döndürülecek olursam, flüphesiz bundan daha hay›rl› bir sonuç bula-

ca¤›m."  (Kehf Suresi, 34-36)

(Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuflat›l›verdi. Art›k o, u¤runda

harcad›klar›na karfl› avuçlar›n› (esefle) o¤uflturuyordu. O (ba¤›n) çar-

daklar› y›k›lm›fl durumdayd›, kendisi de flöyle diyordu: 'Keflke Rab-

bime hiç kimseyi ortak koflmasayd›m.' Allah'›n d›fl›nda ona yard›m

edecek bir topluluk yoktu, kendi kendine de yard›m edemedi. (Kehf

Suresi, 42-43)

Ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi, bahçe sahibinin hatas›, Allah'›n varl›¤›n›

inkar etmek de¤ildir. O, Allah'›n varl›¤›n› inkar etmez, tam tersine "e¤er

Y›k›nt›lar› görünen Marib Baraj›, Sebelilerin en önemli eserlerinden birisiydi. Ku-
ran'da bahsedilen Arim Seli ile beraber baraj y›k›ld› ve bütün ekili alanlar sular alt›n-
da kald›. Baraj›n y›k›lmas›yla topraklar› harap olan Sebe Devleti, k›sa sürede ekono-
mik yönden zay›flad› ve bir süre sonra da y›k›ld›.
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Allah'a döndürülecek olsa" daha da iyi bir sonuçla karfl›laflaca¤›n› öne sü-

rer. ‹çinde bulundu¤u durumu ise, kendi baflar›s› olarak görmektedir.

Zaten Allah'a ortak koflman›n bir yönü de budur. Tümü Allah'a ait

olan fleyleri sahiplenmeye kalkmak ve Allah korkusundan uzaklaflmak...

Bu, Sebe Halk›'n›n da yapt›¤› fleydir. Karfl›laflt›¤› ceza da ayn› olmufltur,

tüm yurdu darmada¤›n edilmifltir. Ki mülkün "sahibi" olmad›¤›n›, o mül-

kün kendisine "verildi¤ini" anlas›n...



Kuran'da, Sebe Melikesi ve Halk›n›n Hz. Süleyman'a tabi olmadan ön-
ce, "Allah'› b›rak›p da Günefl'e secde etmekte" olduklar›n› Rabbimiz
bildirmektedir. Yaz›tlarda bulunan bilgiler, bunu do¤rulamakta, Sebe
Halk›'n›n üstteki ve ona benzer tap›naklarda Ay'a ve Günefl'e tapt›klar›-
n› ortaya koymaktad›r.

Sütunlar›n yüzeyinde Sebe dilinde
yaz›lm›fl yaz›tlar bulunuyor.



H
z. Süleyman ve Sebe Melikesi'nin Kuran'da haber verilen bu-

luflmas› ile ilgili olarak tarihsel kay›tlar, Güney Yemen'deki es-

ki Sebe ülkesinde yap›lan incelemeler sonucunda gün ›fl›¤›na

ç›kt›. Kal›nt›lar üzerinde yap›lan incelemeler MÖ 1000 ile 950 seneleri ara-

s›nda burada bir "melike"nin (kraliçe) yaflad›¤›n› ve kuzeye (Kudüs'e) bir

yolculuk yapt›¤›n› gösteriyordu.

‹ki hükümdar›n aralar›nda geçenler, ülkelerin ekonomik ve siyasal

gücü, yönetim flekilleri ve di¤er baz› bilgiler Neml Suresi'nde anlat›lm›fl-

t›r. Neml Suresi'nin büyük bölümünde anlat›lan k›ssa, Hz. Süleyman'›n

ordusuna dahil olan Hüdhüd'ün Hz. Süleyman'a haber vermesiyle birlik-

te, Sebe Melikesi'nden söz etmeye bafllar. Hüdhüd, Hz. Süleyman'a flu bil-

gileri verir:

Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: 'Senin kuflatamad›¤›n

(ö¤renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sana Sebe'den kesin bir haber

getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kad›n buldum

ki, ona herfleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir taht› var. Onu ve

kavmini, Allah'› b›rak›p da günefle secde etmektelerken buldum, fley-

tan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›-

Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve

(ete¤ini çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki:

"Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmifl bir

köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime

zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi

olan Allah'a teslim oldum." (Neml Suresi, 44)

HHzz..  SSüülleeyymmaann  vvee
SSeebbee  MMeelliikkeessii



koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar, gök-

lerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan ve sizin gizlediklerinizi ve

aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye (yapmakta-

d›rlar). O Allah, O'ndan baflka ilah yoktur, büyük Arfl'›n Rabbidir.

(Süleyman:) 'Durup bekleyece¤iz, do¤ruyu mu söyledin, yoksa yalan-

c›lardan m› oldun?' dedi. (Neml Suresi, 22-27)

Hz. Süleyman, Hüdhüd'den bu bilgileri ald›ktan sonra ona flu tali-

mat› verir: 

Bu mektubumla git, onu kendilerine b›rak sonra onlardan (biraz)

uzaklafl, böylelikle bir bak›ver, neye baflvuracaklar? (Neml Suresi, 28)

Kuran'da Sebe Melikesi'nin mektubu almas›ndan itibaren geliflen

olaylardan flöyle bahsedilir:

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra Sebe Melikesi

Belk›s) Dedi ki: 'Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir

mektup b›rak›ld›. Gerçek flu ki, bu, Süleyman'dand›r ve flüphesiz

Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla (bafllamakta)d›r. (‹çinde de:)

Bana karfl› büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin' di-

ye (yaz›lmaktad›r). Dedi ki: 'Ey önde gelenler, bu iflimde bana görüfl

belirtin, siz (herfleye) flahidlik etmedikçe ben hiçbir iflte kesin (karar

veren biri) de¤ilim.' Dediler ki: 'Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaflç›-

lar›z. ‹fl konusunda karar senindir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz

uygular›z).' Dedi ki: 'Gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri za-

man, oras›n› bozguna u¤rat›rlar ve halk›ndan onur sahibi olanlar› hor

ve afla¤›l›k k›larlar; iflte onlar, böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye

göndereyim de, bir bakay›m elçiler neyle dönerler.' (Elçi hediyelerle)

Süleyman'a geldi¤i zaman: 'Sizler bana mal ile yard›mda m› bulun-

mak istiyorsunuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi¤inden daha hay›r-

l›d›r; hay›r, siz, hediyenizle sevinip övünebilirsiniz' dedi. 'Sen onlara

dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onlar›n karfl› koymalar›

mümkün de¤il ve biz onlar› ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük

düflürülmüfller olarak sürüp ç›kar›r›z.' (Elçinin gitmesinden sonra Sü-

leyman:) 'Ey önde gelenler, onlar bana teslim olmufl (Müslüman)lar

olarak gelmeden önce, sizden kim onun taht›n› bana getirebilir?' de-
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di. Cinlerden ifrit: 'Sen daha makam›ndan kalkmadan, ben onu sana

getirebilirim, ben gerçekten buna karfl› kesin olarak güvenilir bir gü-

ce sahibim.' dedi. Kendi yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: 'Ben,

(gözünü aç›p kapamadan) onu sana getirebilirim.' Derken (Süleyman)

onu kendi yan›nda durur vaziyette görünce dedi ki: 'Bu Rabbimin

fazl›ndand›r, O'na flükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim

diye beni denemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçekleflti).

Kim flükrederse, art›k o kendisi için flükretmifltir, kim nankörlük

ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir fleye ve kimseye ihtiya-

c› olmayan)d›r, Kerim oland›r.' Dedi ki: 'Onun taht›n› de¤iflikli¤e u¤-

rat›n, bir bakal›m do¤ru olan› bulabilecek mi, yoksa bulmayanlardan

m› olacak?' Böylece (Belk›s) geldi¤i zaman ona: 'Senin taht›n böyle

mi?' denildi. Dedi ki: 'T›pk› kendisi. Bize ondan önce ilim verilmiflti

ve biz Müslüman olmufltuk.' Allah'tan baflka tapmakta oldu¤u fleyler

onu (Müslüman olmaktan) al›koymufltu. Gerçekte o, inkâr eden bir

kavimdendi. Ona: 'Köflke gir' denildi. Onu görünce derin bir su sand›

ve (ete¤ini çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman) Dedi ki: 'Gerçekte bu,

saydam camdan olma düzeltilmifl bir köflk-zemindir.' Dedi ki: 'Rab-

bim, gerçekten ben kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la bir-

likte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum'. (Neml Suresi, 29-44)

Hz. Süleyman'›n Saray›

Sebe Melikesi'nden bahsedilen sure ve ayetlerde ayn› zamanda Hz.

Süleyman'dan da bahsedilir. Kuran'da Hz. Süleyman'›n muhteflem saray›

ve hükümranl›¤› hakk›nda birçok detay verilir. 

Bu bilgilere göre, Hz. Süleyman'a Allah döneminin en ileri teknik im-

kanlar›n› vermiflti. Saray›nda gözal›c› sanat eserleri ve görenleri hayran

b›rak›p etkileyen de¤erli eflyalar vard›. Saray›n girifl bölümünün zemini

de camdan yap›lm›flt›. Kuran'da, bu estetik yap› ve bunun Sebe Melikesi

üzerinde yapt›¤› etki flöyle vurgulan›r:

Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› ve (ete¤ini

çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam

camdan olma düzeltilmifl bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, ger-
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Süleyman Mabedi

Baz› kaynaklara göre, Sü-
leyman Mabedi y›k›ld›ktan
sonra mabedin ayakta ka-

lan tek duvar›, Yahudiler ta-
raf›ndan "A¤lama Duva-

r›"na dönüfltürüldü. 7. yüz-
y›lda Kudüs'ü fetheden

Müslümanlar ise mabedin
eski yerine Hz. Ömer Camii
ve Kubbet-üs Sahra'y› infla

ettiler. Kudüs hala bu du-
rumdad›r. Yanda, Kubbet-üs
Sahra ve hemen yak›n›nda-

ki A¤lama Duvar› görülüyor.



Hz. Süleyman'›n saray›, döneminin en ileri teknik özelliklerine ve üstün
bir estetik anlay›fl›na sahipti. Üstteki planda Hz. Süleyman zaman›nda
Kudüs'ün merkezi gösterilmifltir.
1) Güneybat› kap›s›, 2) Kraliçenin saray›, 3) Hz. Süleyman'›n saray›,
4) 32 sütunlu girifl, 5) Adliye, 6) Lübnan orman›, 7) Yüksek rahipler evi,
8) Tap›na¤›n girifl kap›s›, 9) Tap›na¤›n avlusu, 10) Tap›nak.
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çekten ben kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alem-

lerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. (Neml Suresi, 44)

Hz. Süleyman'›n saray›n›n ismi, Yahudi literatüründe "Süleyman Ta-

p›na¤›"d›r. Saray›n ya da tap›na¤›n bugün yaln›zca "Bat› Duvar›" ayakta-

d›r ve buras› ayn› zamanda Yahudilerin "A¤lama Duvar›" olarak adlan-

d›rd›klar› yerdir. Hz. Süleyman'›n saray›n›n ve Kudüs'teki birçok yerin y›-

k›lmas›n›n sebebi ise Yahudilerin bozguncu ve kibirli olufllar›d›r. Ku-

ran'da bu s›r flöyle haber verilir:

Kitapta ‹srailo¤ullar›na flu hükmü verdik: "Muhakkak siz yer(yüzün)

de iki defa bozgunculuk ç›karacaks›n›z ve muhakkak büyük bir ki-

birlenifl-yükseliflle kibirlenecek-yükseleceksiniz. Nitekim o ikiden

ilk-vaid geldi¤i zaman, oldukça zorlu olan kullar›m›z› üzerinize gön-

derdik de (sizi) evlerin aralar›na kadar girip araflt›rd›lar. Bu yerine ge-

tirilmesi gereken bir sözdü. Sonra onlara karfl› size tekrar 'güç ve kuv-

vet verdik', size mallar ve çocuklarla yard›m ettik ve topluluk olarak

da sizi say›ca çok k›ld›k. (‹sra Suresi, 4-6)

... Sonunda vaad geldi¤i zaman, (yine öyle kullar göndeririz ki) yüz-

lerinizi 'kötü duruma soksunlar', birincisinde ona girdikleri gibi mes-

cid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmada¤›n edip mahvet-

sinler. (‹sra Suresi, 7)

Bundan önceki bölümlerde bahsedilen tüm kavimler Allah'a isyanla-

r› ve O'nun nimetlerine olan nankörlükleri sebebiyle azab› hak etmifl ve

bafllar›na muhakkak bir felaket gelmifltir. Yüzy›llar boyunca yurtsuz ve

devletsiz oradan oraya göç eden ve Hz. Süleyman döneminde kutsal top-

raklarda yurt edinen Yahudiler, yine haddi aflmalar›, bozgunculuklar› ve

itaatsizlikleri nedeniyle y›k›ma u¤rad›lar. Yak›n tarihte kendilerine tekrar

ayn› yerleri yurt edinen Yahudiler, ayn› birinci vaatte oldu¤u gibi, boz-

gunculuk ç›kararak "büyük bir kibirlenifl-yükseliflle kibirlenip yükselmifl"

durumdalar.



‹
nananlara karfl› bask› ve zulüm uygulayan ve Allah'› tan›mayan bir

rejimden sak›nmak için ma¤araya s›¤›nan gençlerden Kuran'›n

"Kehf" (ma¤ara) isimli 18. suresinde söz edilir. Konuyla ilgili ayetler

flöyledir:

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim flafl›lacak ayetlerimizden mi

sand›n? O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki: 'Rab-

bimiz, Kat›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolay-

laflt›r (bizi baflar›l› k›l)'

Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na (derin bir uyku)

vurduk.

Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi hesap etti¤ini

belirtmek için onlar› uyand›rd›k. Biz sana onlar›n haberlerini bir ger-

çek (olay) olarak aktarmaktay›z. Gerçekten onlar, Rablerine iman et-

mifl gençlerdi ve Biz de onlar›n hidayetlerini art›rm›flt›k.' Onlar›n

kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl›l›¤›) rabtetmifltik;

(Krala karfl›) k›yam ettiklerinde demifllerdi ki: 'Bizim Rabbimiz, gök-

lerin ve yerin Rabbidir; ilah olarak biz O'ndan baflkas›na kesinlikle

tapmay›z, (e¤er tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçe¤in d›fl›na

O gençler, ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi ki:

"Rabbimiz, Kat›ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize

do¤ruyu kolaylaflt›r (bizi baflar›l› k›l). 

(Kehf Suresi, 10)

AAsshhaabb--ıı  KKeehhff
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ç›kar›z. fiunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan baflkas›n› ilahlar edindi-

ler, onlara apaç›k bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse

Allah'a karfl› yalan düzüp-uydurandan daha zalim kimdir?'

(‹çlerinden biri demiflti ki): 'Madem ki siz onlardan ve Allah'tan bafl-

ka tapt›klar›ndan kopup-ayr›ld›n›z, o halde, (da¤lara çekilip) ma¤ara-

ya s›¤›n›n da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir miktar›n›) yays›n

ve iflinizden size bir yarar kolaylaflt›rs›n.'

(Onlara bakt›¤›nda) görürsün ki, günefl do¤du¤unda onlar›n ma¤ara-

lar›na sa¤ yandan yönelir, batt›¤›nda onlar› sol yandan keser geçerdi

ve onlar da onun (ma¤aran›n) genifl bofllu¤undalard›. Bu, Allah'›n

ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, iflte hidayet bulan odur,

kimi de sapt›r›rsa onun için asla do¤ru yolu gösterici bir veli bula-

mazs›n.

Sen onlar› uyan›k san›rs›n, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuflmufllar-

d›r. Biz onlar› sa¤ yana ve sol yana çeviriyorduk. Onlar›n köpekleri de

iki kolunu uzatm›fl yatmaktayd›. Onlar› görmüfl olsayd›n, geri dönüp

onlardan kaçard›n, onlardan içini korku kaplard›.

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik

(uyand›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: 'Ne kadar kald›n›z?' Dedi-

ler ki: 'Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kadar kald›k' Dedi-

ler ki: 'Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu

paran›zla flehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size on-

dan bir r›z›k getirsin; ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi

kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar üzerinize ç›k›p gelirlerse, sizi tafla

tutarlar veya dinlerine geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtu-

lufl bulamazs›n›z.'

Böylece, Allah'›n va'dinin hak oldu¤unu ve gerçekten k›yametin, ken-

disinde flüphe bulunmad›¤›n› bilmeleri için (flehir halk›na ve sonra ki

insan kuflaklar›na) onlar› buldurmufl olduk. (Onlar› bulanlar) kendi

aralar›nda durumlar›n› tart›fl›yorlard›, (bir k›sm›) dedi ki: 'Onlar›n üs-

tüne bir bina infla edin, Rableri onlar› daha iyi bilir.' Onlar›n ifline ga-

lip gelen (sözleri geçen)ler ise: 'Üstlerine mutlaka bir mescid yapma-

l›y›z' dediler.
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(Sonra gelen kuflaklar) diyecekler ki: 'Üçtüler, onlar›n dördüncüsü de

köpekleridir.' Ve: 'Befltirler, onlar›n alt›nc›s› köpekleridir' diyecekler.

(Bu), bilinmeyene (gayba) tafl atmakt›r. 'Yedidirler, onlar›n sekizincisi

de köpekleridir' diyecekler. De ki: 'Rabbim, onlar›n say›s›n› daha iyi

bilir, onlar› pek az (insan) d›fl›nda da kimse bilemez' Öyleyse onlar

konusunda aç›kta olan bir tart›flmadan baflka tart›flma ve onlar hak-

k›nda bunlardan hiç kimseye bir fley sorma.

Hiçbir fley hakk›nda: 'Ben bunu yar›n mutlaka yapaca¤›m' deme. An-

cak: 'Allah dilerse' (yapaca¤›m, de). Unuttu¤un zaman Rabbini zikret

ve de ki: 'Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yak›n bir baflar›ya yö-

neltip iletir.'

Onlar ma¤aralar›nda üçyüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha katt›lar.

De ki: 'Ne kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin

gayb› O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir.

O'nun d›fl›nda onlar›n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimse-

yi ortak k›lmaz. (Kehf Suresi, 9-26)

Hem H›ristiyan hem de ‹slam kaynaklar›nda övülen Ashab-› Kehf'in

(Ma¤ara Ehli) karfl› karfl›ya olduklar› zalim hükümdar, genel kabule göre,

Roma ‹mparatoru Decius oldu¤u tahmin edilmektedir. Decius'un bask› ve

zulmü ile karfl›laflan gençler, bulunduklar› topluma Allah'›n dinini terk et-

memeleri konusunda birçok uyar›larda bulunmufllard›r. Toplumun yap-

t›klar› tebli¤lere kay›ts›z kalmas›, imparatorun bask›y› artt›rmas› ve ölüm

ile tehdit edilmeleri sebebiyle gençler yaflad›klar› yerden uzaklaflmaya ka-

rar vermifllerdir.

Tarihsel belgelerin de ortaya koydu¤u gibi, henüz dejenere olup bo-

zulmam›fl H›ristiyanl›¤›n (‹sevili¤in) temsilcisi olan müminlere yönelik

sindirme, bask› ve zulüm politikalar›, birçok imparator taraf›ndan yo¤un

bir flekilde uygulan›yordu. 

Kuzey bat› Anadolu'da bulunan Roma Valisi Piliniyus'un (MS 69-

113) ‹mparator Trayanus'a yazd›¤› mektupta "‹mparator'un heykeline ta-

p›nmad›klar› için cezaland›r›lan Mesihçiler"den (H›ristiyanlardan) bahse-

dilir. Bu mektup, o dönemde ‹sevilere yap›lan bask›lar› anlatan önemli

belgelerden birisidir. ‹flte böyle bir ortamda kendilerinden Allah'› b›rak›p
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imparatora veya din karfl›t› bir sisteme boyun e¤meleri istenen gençler,

bunu kabul etmemifller ve flöyle demifllerdir:

... Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi'dir; ilah olarak biz

O'ndan baflkas›na kesinlikle tapmay›z, (e¤er tersini) söyleyecek olur-

sak, andolsun, gerçe¤in d›fl›na ç›kar›z. fiunlar, bizim kavmimizdir;

O'ndan baflkas›n› ilahlar edindiler, onlara apaç›k bir delil getirmeleri

gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karfl› yalan uydurup iftira düzen-

den daha zalim kimdir? (Kehf Suresi, 14-15)

Ashab-› Kehf'in yaflad›¤› yer konusunda ise birkaç iddia vard›r. Bun-

lardan en makul görünenleri ise Efes ve Tarsus'tur.

Hemen hemen tüm H›ristiyan kaynaklar, gençlerin s›¤›nd›klar› ma-

¤aran›n bulundu¤u yer olarak Efes'i gösterirler. Baz› Müslüman araflt›r-

mac› ve Kuran yorumcular› da Efes konusunda H›ristiyanlarla hemfikir-

dirler. Baz›lar› da bölgenin Efes olamayaca¤›n› aç›klad›ktan sonra, olay›n

geçti¤i yerin Tarsus oldu¤unu ispatlamaya çal›flm›fllard›r. Biz bu çal›flma-

da iki ihtimal üzerinde de duraca¤›z. Tüm bu araflt›rmac› ve yorumcular

-H›ristiyanlar da dahil- olay›n Roma ‹mparatoru Decius (veya baflka bir

ismiyle Decianus) zaman›nda, yani MS 250 civar›nda geçti¤ini belirtirler. 

Decius, Neron'la birlikte H›ristiyanlara en çok zulmeden Roma ‹m-

paratoru olarak bilinir. ‹ktidarda bulundu¤u k›sa dönemde, hakimiyeti

alt›nda yaflayan herkesin Roma tanr›lar›na kurban adamalar›n› zorunlu

k›lan bir kanun ç›karm›flt›r. Herkes bu putlara kurban adamakla, dahas›

bunu yapt›klar›n› gösteren bir onay belgesi almak ve devlet görevlilerine

göstermekle yükümlü tutulmufltur. Karara uymayanlar için de idam ceza-

s› uygulanm›flt›r. H›ristiyan kaynaklar› bu dönemde H›ristiyanlar›n

önemli bir bölümünün "flehirden flehire" kaçarak ya da daha gizli s›¤›nak-

lara giderek bu putperest ibadetinden kaç›nd›klar›n› yazarlar. Ashab-›

Kehf, büyük olas›l›kla, bu ‹sevilerin içinden salih bir gruptur.

Bu arada vurgulanmas› gereken bir nokta vard›r: Konu, baz› H›risti-

yan ve Müslüman tarihçi ve yorumcular taraf›ndan hikaye tarz›nda anla-

t›lm›fl, birçok uydurma ve eklenen rivayetler neticesi efsaneye dönüfltü-

rülmüfltür. Oysaki olay tarihi bir gerçektir.
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Ashab-› Kehf Efes'te mi?

Ashab-› Kehf'in yaflad›¤› flehir ve s›¤›nd›¤› ma¤ara konusunda çeflit-

li kaynaklarda de¤iflik yerler gösterilmektedir. Bunun en büyük sebebi,

halk›n, bu denli cesur ve yi¤it insanlar›n kendi yaflad›klar› ortamda olma-

lar›n› istemeleri ve bu bölgelerdeki ma¤aralar›n birbirine çok benzemesi-

dir. Örne¤in bu yerlerin hemen hepsinde ma¤aralar›n üzerine yap›ld›¤›

belirtilen birer mabed vard›r. 

Bilindi¤i gibi Efes H›ristiyanlarca kutsal kabul edilir. Çünkü Efes'te

flimdi kiliseye dönüfltürülmüfl olan ve Hz. Meryem'e ait oldu¤u söylenen

bir ev vard›r. Ashab-› Kehf'in H›ristiyanlarca kutsal kabul edilen bu yer-

lerde yaflam›fl olmas› da onlara göre büyük ihtimaldir. Hatta baz› H›risti-

yan kaynaklar› yer konusunda kesinlik bildirirler.

Konuyla ilgili en eski kaynak Suriyeli rahip Saruclu James'e aittir.

(Do¤umu MS 452) Ünlü tarihçi Gibbon Roma ‹mparatorlu¤unun Çöküflü ad-

l› kitab›nda James'den birçok al›nt› yapm›flt›r. Buna göre, yedi H›ristiyan

gence iflkence yaparak onlar› ma¤araya s›¤›nmaya zorlayan kral›n ismi,

‹mparator Decius'tur. Decius Roma ‹mparatorlu¤u'nu MS 249-251 y›llar›

aras›nda yönetmifltir ve onun dönemi Hz. ‹sa'y› takip edenlere yap›lan ifl-

kencelerle ünlüdür. Müslüman tefsircilere göre olay›n geçti¤i yer "Aphe-

sus" veya "Aphesos"tur. Gibbon'a göreyse bu yerin ismi Ephesos (Efes)tir.

Yani Anadolu'nun bat› sahilinde, Roma'n›n en büyük limanlar›ndan ve en

büyük flehirlerinden biri... Bu flehrin harabeleri bugün de Efes Antik Ken-

ti olarak bilinmektedir.

Gençlerin uzun uykular›ndan uyand›klar› dönemin imparatorunun

ad› ise Müslüman araflt›rmac›lara göre Tezusius, Gibbon'a göre ise II. The-

odosius'tur. Bu ‹mparator, Roma ‹mparatorlu¤u H›ristiyanl›¤› kabul ettik-

ten sonra MS 408-450 y›llar›nda tahtta bulunuyordu. 

Baz› tefsirlerde afla¤›daki ayeti aç›klarken, ma¤aran›n a¤z›n›n kuze-

ye bakt›¤›ndan ve bu nedenle günefl ›fl›¤›n›n içeri girmedi¤inden söz edi-

lir. Böylece ma¤aran›n önünden geçen birinin içeriyi görmesi de mümkün

de¤ildir. Nitekim ayette de flöyle denmektedir: 

(Onlara bakt›¤›nda) görürsün ki, günefl do¤du¤unda onlar›n ma¤ara-
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lar›na sa¤ yandan yönelir, batt›¤›nda onlar› sol yandan keser geçerdi

ve onlar da onun (ma¤aran›n) genifl bofllu¤undalard›. Bu, Allah'›n

ayetlerindendir... (Kehf Suresi, 17)

Arkeolog Dr. Musa Baran da, Efes adl› kitab›nda gençlerin yaflad›¤›

yer olarak Efes'i gösteriyor ve ekliyor:

Milattan önce 250 y›l›nda Efes'te yaflayan 7 genç H›ristiyanl›¤› seçer ve putpe-

restli¤i reddederler. Kaç›fl yolu arayan gençler, Pion Da¤›'n›n do¤u yamac›nda

bir ma¤ara bulurlar. Romal› askerler bunu görüp ma¤ara girifline bir duvar

örerler.45

Bugün bu kal›nt› ve mezarlar›n üzerlerine birçok dini yap› infla edil-

di¤i biliniyor. 1926'da Avusturya Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan bölgede

yap›lan kaz›lardan sonra, Panay›r (Pion) Da¤›'n›n do¤u yamac›nda bulu-

nan kal›nt›lar›n, V. yüzy›l›n ortalar›nda (II. Theodosius dönemi) Ashab-›

Kehf ad›na yap›lm›fl olan yap›ya ait oldu¤u bilinmektedir.46
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Ashab-› Kehf Tarsus'ta m›?

Ashab-› Kehf'in yaflad›¤› yer olarak gösterilen ikinci yer Tarsus'tur.

Gerçekten de Tarsus'un kuzeybat›s›nda Encilüs veya Bencilüs ad›yla bili-

nen da¤da Kuran'daki tariflere uygun bir ma¤ara vard›r. 

Tarsus fikri birçok ‹slam aliminin de ortak görüflüdür. Kuran tefsirci-

lerinin en ünlülerinden biri olan Taberi, Tarih-ül Ümem isimli kitab›nda,

Ashab-› Kehf'in ma¤aras›n›n bulundu¤u da¤›n ad›n› "Bencilüs"olarak be-

lirtmifl, bu da¤›n da Tarsus'ta oldu¤unu söylemifltir.47

Yine tan›nm›fl tefsircilerden olan Muhammed Emin, da¤›n isminin

"Pencilüs" oldu¤unu ve Tarsus'ta bulundu¤unu belirtmifltir. "Pencilüs"

olarak telaffuz edilen isim bazen "Bencilüs" olarak da söylenmektedir.

Ona göre, buradaki isim farkl›l›¤›, "B" harfinin farkl› söylenmesi veya "ta-

rih afl›nd›rmas›" denen kelimenin harf kayb›ndan ibarettir.48

Bir di¤er tan›nm›fl Kuran alimi olan Fahreddin Razi de eserinde, "bu

yere Efsus denilse de, buradan kas›t Tarsus'tur, zira Efsus, Tarsus'un bafl-

ka bir ad›d›r" diyor.49

Bunlardan baflka, Kad› Beyzavi'nin ve Nesefi'nin tefsirlerinde, Cela-

leyn ve T›byan tefsirlerinde, Elmal›l›'n›n, Ö. Nasuhi Bilmen'in ve di¤er

birçok alimin tefsirlerinde bu yerin ismi olarak "Tarsus" verilmifltir. Ayr›-

ca tüm bu müfessirler 17. ayetteki "günefl do¤du¤unda onlar›n ma¤arala-

r›na sa¤ yandan yönelir, batt›¤›nda onlar› sol yandan keser geçerdi" cüm-

lesini, bu da¤daki ma¤aran›n a¤z›n›n kuzeye bak›yor olmas›yla aç›klar-

lar.50

Efes'teki ma¤aran›n
d›fltan görünüflü
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Ashab-› Kehf'in yaflad›¤› yer, Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda da

merak edilmifl ve bununla ilgili baz› araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Baflbakanl›k

Osmanl› arflivlerinde konuyla ilgili bir dizi yaz›flma ve bilgi mevcuttur.

Örne¤in Tarsus mahalli idaresinin Osmanl› Devleti Hazine Amirine gön-

derdi¤i bir mektupta, Tarsus'ta bulunan Bencilüs Da¤›'ndaki Ashab-›

Kehf ma¤aras›n›n koruma ve temizli¤i ile ilgilenenlere maafl ba¤lanmas›

konusundaki talebini bildiren bir dilekçe ve mektup yer al›r. Bu mektuba

cevap olarak, istenen maafllar›n devlet hazinesince ödenebilmesi için, bu-

ras›n›n hakikaten Ashab-› Kehf'in yaflad›¤› yer olup olmad›¤› konusunun

araflt›r›lmas› gerekti¤i bildirilmifltir. Bunun için yap›lan araflt›rmalar da

Ashab-› Kehf'in ma¤aras›n›n yerinin tespitinde yararl› olmufltur.

Meclis taraf›ndan yapt›r›lan bir araflt›rmadan haz›rlanan raporda

flöyle denmifltir: "Adana eyaletine ba¤l› bulunan Tarsus'un kuzeyinde ve

Tarsus'a iki saat uzakl›ktaki da¤da bir ma¤ara bulunmaktad›r ve bu ma-

¤aran›n a¤z› Kuran'da bildirildi¤i gibi kuzeye bakar." 51

Ashab-› Kehf'in kimler oldu¤u, ne zaman yaflad›klar› ve nerede ya-

flad›klar› gibi konular her zaman ilgili insanlar› araflt›rmaya yöneltmifl bu

konu ile ilgili birçok yorum yap›lm›flt›r. Ancak bu yorumlar›n hiçbirisi bir

kesinlik içermemektedir, dolay›s›yla ma¤araya s›¤›nan bu inançl› gençle-

rin hangi tarihlerde yaflad›klar›, ayetlerde zikredilen ma¤aran›n nerede

oldu¤u sorular›na kesin yan›tlar verilememektedir.

Tarsus'ta Ashab-› Kehf'e
ait oldu¤una inan›lan
ma¤ara



B
uraya kadar inceledi¤imiz tüm kavimlerin Allah'a baflkald›r-

mak, O'na ortak koflmak, yeryüzünde haks›z yere büyüklenmek,

insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yemek, cinsel sapmalara ve az-

g›nl›¤a yönelmek gibi ortak baz› özellikleri vard›. Bir baflka ortak özellik-

leri ise, yanlar›ndaki Müslümanlara karfl› bask› ve zulüm uygulamalar›y-

d›. Müslümanlar› sindirmek için her türlü yolu deniyorlard›.

Kuran'da, peygamber k›ssalar›n›n "ibret" al›nmas› için anlat›ld›¤› bil-

dirilir. Önceden helak olanlar, sonrakileri do¤ruya yöneltmelidir. Bir ayet-

te Allah flöyle buyurmaktad›r:

Kendilerinden önceki kuflaklardan nicelerini y›k›ma u¤ratmam›z, on-

lar› do¤ruya yöneltmedi mi? (Oysa bugün kendileri) onlar›n kald›kla-

r› yerlerde (tarihi kal›nt›lar› üzerinde) gezinip durmaktad›rlar. fiüphe-

siz bunda sa¤duyu sahipleri için ayetler vard›r. (Taha Suresi, 128)

E¤er tüm bunlara "ibret" gözüyle bakarsak, bugün dünya toplumla-

r›n›n baz› kesimlerinin de helak olmufl kavimlerden hiç de az say›lmaya-

cak bir bozulma ve taflk›nl›k içinde oldu¤unu görebiliriz. 

Özellikle "kavmin önde gelenlerinin" önemli bir bölümü, k›ssalarda

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m›? Böylece kendilerinden

öncekilerin nas›l bir sona u¤rad›klar›n› görsünler. Onlar,

güç bak›m›ndan kendilerinden daha üstün idiler, topra¤›

alt-üst etmifller (ekmifller, madenler, sular aray›p

ç›karm›fllar) ve onu, kendilerinin imar etti¤inden daha çok

imar etmifllerdi. Elçileri de, onlara aç›k delillerle gelmiflti.

Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi

nefislerine zulmediyorlard›. (Rum Suresi, 9)
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anlat›lan helak olmufl kavimlerden pek farkl› de¤ildir. Bu kesimin büyük

ço¤unlu¤u her türlü taflk›nl›¤› ve sapk›nl›¤› uygulamaktan çekinmemek-

tedir. 

‹flin daha da ilginç yan›, bu toplumlarda say›s› oldukça kabar›k bir

"Lut Kavmi"nin bulunmas›d›r. "Kavmin önde gelenleri" olarak nitelendi-

rilebilecek kiflilerle birlikte toplu seks partilerine kat›lan homoseksüeller,

geçmiflte yaflam›fl Sodom ve Gomorra'l› benzerlerini geride b›rakacak sap-

k›nl›klar sergilemektedirler.

‹nceledi¤imiz bütün kavimler, mutlaka do¤al sebeplerle gelen afetler

neticesinde cezaland›r›lm›fllard›r. Burada dikkat edilmesi gereken önemli

bir nokta vard›r. Günümüzde afl›r› giden ve eski kavimlerin iflledi¤i suç-

lar› iflleyen toplumlar da, benzer yöntemlerle cezaland›r›labilirler. 

Unutulmamal›d›r ki Allah, diledi¤i anda diledi¤i insan› ya da toplu-

mu helak edebilir. Ya da diledi¤ini dünya hayat› boyunca normal bir flekil-

de yaflat›r ancak ahirette diledi¤i flekilde azapland›r›r. Kuran'da, bu konu-

da Rabbimiz flöyle hükmetmektedir:

‹flte Biz, onlar›n her birini kendi günah› ile yakalay›verdik. Böylece

onlardan kiminin üstüne tafl f›rt›nas› gönderdik, kimini fliddetli bir

ç›¤l›k sar›verdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda bo¤duk.

Allah onlara zulmedici de¤ildi, ancak onlar kendi nefislerine zulme-

diyorlard›. (Ankebut Suresi, 40)

Hz. Musa döneminde Firavun ailesinden olup da iman›n› gizlemek-

te olan bir müminin kavmine olan sesleniflini de Allah flöyle bildirir:

‹man eden (adam) dedi ki: Ey kavmim, ben o f›rkalar›n gününe ben-

zer (bir günün felaketine u¤rars›n›z) diye korkuyorum. Nuh Kavmi,

Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer (bir gün).

Allah, kullar için zulüm istemez ve ey kavmim, do¤rusu ben sizin için

o feryat (edece¤iniz k›yamet) gününden korkuyorum. Arkan›z› dö-

nüp kaçaca¤›n›z gün; sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah, kimi

sapt›r›rsa art›k onu do¤ruya yöneltecek bulunmaz. (Mümin Suresi,

30-33)

Gönderilen tüm peygamberler iman›n› saklayan bu mümin kifli gibi
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kavmini uyarm›fl, k›yamet gününü haber vermifl ve onlar› Allah'›n azab›

ile korkutmufllard›r. Her peygamber ve uyar›c›n›n hayat› bu gerçekleri

anlatmakla geçmifltir. Ancak her defas›nda gönderildikleri toplumlar on-

lar› yalanc›l›kla, maddi ç›kar elde etmeye çal›flmakla ya da üstünlük pe-

flinde koflmakla suçlam›fl ve onlar›n anlatt›klar›n› düflünmeden, kendi

yapt›klar›n› yarg›lamadan uygulamakta olduklar› sistemlerini devam et-

tirmifllerdir. 

Bir k›sm› daha da ileri giderek müminleri öldürmeye veya toplum-

dan sürmeye çal›flm›flt›r. Peygambere iman edip, itaat eden müminlerin

say›s› ise her defas›nda çok s›n›rl› olmufl ve Allah yaln›zca peygamberle-

ri ve ona inananlar› kurtarm›flt›r.

Aradan binlerce sene geçmesine ve mekanlar›n, flekillerin, teknoloji

ve medeniyetlerin de¤iflmesine ra¤men bahsedilen toplum yap›s›nda ve

inkar sisteminde de¤iflen pek bir fley yoktur; az önce vurgulad›¤›m›z gibi,

dünya toplumlar›ndan birço¤u,  Kuran'da anlat›lan kavimlerin tüm özel-

liklerini üzerinde bar›nd›rmaktad›rlar. 

Tart›da adaletsizlik yapan Semud Kavmi gibi bugün de sahtekar ve

doland›r›c›lar az›msanmayacak say›larda. Veya cinsel sapmalar›n doru¤a

ulaflt›¤› Lut Kavmi benzeri toplumlar var. Ya da en az Sebe Halk› kadar

Allah'›n nimetlerine nankör ve isyankar, ‹rem Halk› kadar verilen zengin-

li¤e flükretmeyen, Nuh Kavmi gibi itaatsiz ve müminlere karfl› alayc›, Ad

Kavmi kadar sosyal adalete önem vermeyen bir kitle, birçok toplumda

önemli bir kesimi oluflturuyor.

Bunlar çok önemli iflaretlerdir...

Unutulmamal›d›r ki, toplumlarda ne türlü de¤ifliklik olursa olsun,

teknolojik yönden ulafl›lan seviye veya edinilen imkanlar, hiçbir önem ta-

fl›mamaktad›r. Bunlar, kimseyi Allah'›n azab›ndan kurtar›c› de¤ildir. Ku-

ran'da bu gerçek flöyle hat›rlat›l›r:

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m›? Böylece kendilerinden öncekile-

rin nas›l bir sona u¤rad›klar›n› görsünler. Onlar güç bak›m›ndan ken-

dilerinden daha üstün idiler, topra¤› alt üst etmifller (ekmifller, ma-
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denler, sular aray›p ç›karm›fllar) ve onu, kendilerinin imar etti¤inden

daha çok imar etmifllerdi. Peygamberleri de onlara aç›k delillerle gel-

miflti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu ancak onlar kendi nefis-

lerine zulmediyorlard›. (Rum Suresi, 9)



D
arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir

safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddeler-

den tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok

mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çü-

rümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe-

¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tut-

mak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçekle-

rin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söy-

lenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünya-

s›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤u-

nu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile geti-

rilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl› seni

aldat›p-yan›ltan nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen

içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir

surette seni tertib etti. (‹nfitar Suresi, 6-8)
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görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "ya-

rat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve ya-

rat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›fl-

mam›zda bütün bilimsel detaylar›yla

ele ald›k ve almaya devam ediyoruz.

Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem

nedeniyle, burada da özetlemekte yarar

vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a

kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n,

kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›l-

d›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles

Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin

bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›-

¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan ge-

liyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; ken-

disinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i

gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umut-

lar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rak-

m›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›kla-

yamamaktad›r.

Charles Darwin
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2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç  temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olma-

dan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl›

bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-

r›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

150
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bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakteri-

lerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin ola-

rak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤›

sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias›
art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 52

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› or-

taya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli-

¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teori-
sinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." 53

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, ha-

yat›n kökeni konusunu çözüme kavuflturacak

deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller tara-

f›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel

dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i

gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve

bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin ya-

p›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

Alexander Oparin
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O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin ge-

çerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 54

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 55

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu-

¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde

nas›l bafllad›? 56

152

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen
ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece-
¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›fl-
m›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü
1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki at-
mosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹n-

san DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzim-

lerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbiri-

ne ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de

ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u se-

naryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden

ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 ta-

rihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› dere-

cede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de müm-

kün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n

asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 57

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden

de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiç-
bir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 58

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesle biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesle boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 59

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere
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aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek

bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl olu-

yordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fay-

dal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelir-

ler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir ge-

liflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir

organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r

ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini

gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etki-

siz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 60

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görül-

dü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i

mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik

olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) El-
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bette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al selek-

siyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu

gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermekte-

dir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç ya-

flanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önce-

den var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler

bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l

süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olma-

l›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu

canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "arageçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mut-

laka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fo-

sil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 61

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlana-
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mam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular,

evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksik-

siz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da

s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli ev-

rimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. 62

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki

Fosil kay›tlar› evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›t-
lar, canl› türlerinin aralar›nda hiçbir evrimsel geçifl formu bulunmadan, bir an-
da ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu gerçek türlerin
ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispatlar›ndan biridir.

410 milyon yıllık Coelacanth

fosili (üstte) ve bu balığın

günümüzdeki hali (solda)
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aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir bi-

çimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de-

¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden ev-

rimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›l-

m›fl olmalar› gerekir. 63

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atala-

r› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›

çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›k-

lar›n› göstermifltir. 64

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-
lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema
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hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli

savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 65

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgele-

rinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 66

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllar-

d›r.67 Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgi-

si varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erin-

den gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir gelifl-

me trendi göstermemektedirler. 68

Ustaca çizilmifl bu yar› insan yar› maymun varl›klarla kitaplarda ve yay›n organla-
r›nda sürekli karfl›laflan kamuoyu, insan›n, maymun benzeri bir varl›¤›n evrimlefl-
mesiyle var oldu¤una ikna olabilmektedir. Oysa bu çizimler tamamen evrimcilerin
hayal güçlerini kullanarak çizdikleri birer sahtekarl›k ürünüdür.

SAHTE
SAHTE
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K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, or-

tada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›-

¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu

alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanma-

s›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün ol-

du¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili ba-

z› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. 69

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n›, bir de çocuklar›n

bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er
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canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap› tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar aminoasit, istedikleri kadar

da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-

sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n ön-

de gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var

olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne

yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Züra-

falar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunus-

lar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, el-

malar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il bu-

rada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bi-

le elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak

düflerler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dö-

nüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük

bir noktaya ulafl›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyin-

deki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi dü-

flünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon

ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya ça-

l›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar

yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na

bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir net-

lik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyut-

lu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izle-

mektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-
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¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda

duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi

ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz?

Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yap-

s›n? Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet  te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda bu organlar›m›z›n
söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha baflar›l›, çok
daha kusursuz yap›lara sahip olduklar›n› görürüz.
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Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t ci-

hazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistem-

leri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u net-

lik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye ka-

dar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar

hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme ola-

y›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? 
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Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› al-

g›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru
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Hareket

Düflünme Dokunma

Konuflma
Görme

Tat alma

Koku alma
iflitme

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, kokla-
d›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti-
¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimiz-
de, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek
tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyalleri-
nin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il,
dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 



varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zor-

layan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›r-

ma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru ol-

du¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 70

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in

kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-

nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-

nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n

kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanla-

r›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli
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insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en

etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tari-

hinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflün-

melerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e

tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz.

Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha

vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da

iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca-

¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürle-

mifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r.

(Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvan-

lar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf

Suresi, 179)

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.



Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün

bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret   verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k

ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir ka-

rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur

gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle

donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka

bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fira-

vun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a

hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile

insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücü-

lerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini

emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u de-

lil, onlar›n bu büyüsünü, ayetlerdeki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl"

yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutu-
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yor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› ge-

çersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak ters-

yüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-

çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöy-

le aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in

tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna

oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir saf-

l›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.71

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insan-

lar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤re-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.m›flt›r.
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Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)
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