










Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,

1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka -

ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si

Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö -

lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim -

sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra,

ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni

ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı

or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top -

lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev ril -

miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha -

run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap -

la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın

sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku -

ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz

(sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya -

yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni

ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le -

ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö -

nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le -

me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal

sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le -

me ni ye ti nin bir dua sı ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def,

Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy -

le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve

ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de

dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis -

tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın

uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek -

tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser -

le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya,

İn gil te re'den En do nez ya'ya,

Po lon ya'dan Bos na Her sek'e,

İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,

Ma lez ya'dan İtal ya'ya,

Fran sa'dan Bul ga ris -



tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi -

liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça,

Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish -

wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi ve hi

(Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt

dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman

et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan,

in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl -

cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver -

me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üz-

e rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap -

kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun -

dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak -

la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da

fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta -

dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi -

da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da

her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni

sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem -

li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa

mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir

et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na

ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya

yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var -

sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay -

mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu -

la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri

ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise,

din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı -

nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne

da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu

hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal -

de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Al lah'ın iz niy le,

21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le -

te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.



• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın

ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve

do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı

kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat -

ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin

tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki -

ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir

bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap -

la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet -

le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar,

oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe

her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de,

ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko -

nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki -

len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı -

lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir

grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le -

ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve

okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap -

la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler

için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil -

me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se -

bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve

oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol -

du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki -

mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la -

ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la -

ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Kuran Mucizeleri Cilt 1

Al lah, bun dan 14 asır ön ce, in san la ra yol gös te ri ci bir ki tap olan

Ku ran-ı Ke rim'i in dir miş ve tüm in san lı ğı Ku ran'a uya rak kur tu lu şa

er me ye da vet et miş tir. Ayet te de bil di ril di ği gi bi Ku ran "alem le re bir

zikr (öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve üs tün bir şe ref)den baş ka bir şey

de ğil dir." (Ka lem Su re si, 52) Ku ran in di ril di ği gün den kı ya met gü nü -

ne ka dar da, in san lı ğın ye ga ne yol gös te ri ci si olan son İla hi ki tap ola -

cak tır.

Ku ran in di ril di ği gün den bu ya na her çağ da ya şa yan her in san

gru bu nun an la ya bi le ce ği, ko lay ve an la şı lır bir di le sa hip tir. Al lah,

Ku ran"ın bu üs lu bu nu "An dol sun Biz Ku ran'ı zikr (öğüt alıp dü şün -

mek) için ko lay laş tır dık..." (Ka mer Su re si, 22) aye tiy le ha ber ve rir.

Ku ran'ın, ay nı za man da ede bi di li nin mü kem mel li ği, ben zer siz üs lup

özel lik le ri ve içer di ği üs tün hik met de, onun Al lah'ın sö zü ol du ğu nun

ke sin de li lle rin den dir. 

Ku ran'ın bu özel lik le ri nin ya nı sı ra, Al lah'ın sö zü ol du ğu nu is -

pat la yan pek çok mu ci ze vi özel li ği var dır. Bu özel lik ler den bi ri, an cak

20. ve 21. yüz yıl tek no lo ji siy le eriş ti ği miz ba zı bi lim sel ger çek le rin

1400 yıl ön ce Ku ran'da bil di ril miş ol ma sı dır. 

El bet te ki Ku ran bir bi lim ki ta bı de ğil dir. Fa kat çe şit li ayet le rin de,

son de re ce öz lü ve hik met li bir an la tım için de ak ta rı lan ba zı bi lim sel

ger çek ler, an cak 20. yüz yıl tek no lo ji si ile keş fe dil miş tir. Ku ran'ın in di -

ril di ği dö nem de bi lim sel ola rak sap tan ma sı müm kün ol ma yan bu bil -



gi ler, in san la ra Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu bir kez da ha is pat la -

mak ta dır.

Ku ran'ın bi lim sel mu ci ze le ri ni an la mak için, ön ce lik le bu İla hi ki -

ta bın in di ril di ği dö nem de ki bi lim dü ze yi ne bir göz at mak ge re kir.

Ku ran'ın in di ril di ği 7. yüz yıl da, Arap top lu mu bi lim sel ko nu lar

hak kın da sa yı sız hu ra fe ye ve ba tıl inan ca sa hip ti. Ev re ni ve do ğa yı in -

ce le ye cek tek no lo ji ye sa hip ol ma yan Arap lar, ne sil den nes le ak ta rı lan

ef sa ne le re ina nı yor lar dı. Ör ne ğin, gök yü zü nün dağ lar sa ye sin de te pe -

de dur du ğu sa nı lı yor du. Bu ina nı şa gö re Dün ya düz dü ve iki uç ta ki

yük sek dağ lar bi rer di rek gi bi gök kub be yi ayak ta tut mak tay dı. 

An cak Arap top lu mu nun tüm bu ba tıl ina nış la rı Ku ran'la bir lik te

or ta dan kal dı rıl dı. Ör ne ğin "Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak -

sı zın yük selt ti..." (Ra'd Su re si, 2) aye ti gö ğün dağ lar sa ye sin de te pe de

dur du ğu inan cı nı ge çer siz kıl dı. Bu nun gi bi da ha pek çok ko nu da, o

dö nem de hiç bir in sa nın bil me di ği önem li bil gi ler Ku ran'da ve ril di. İn -

san la rın ast ro no mi, fi zik ya da bi yo lo ji hak kın da çok az şey bil dik le ri

bir dö nem de in di ri len Ku ran, ev re nin ya ra tı lı şın dan in sa nın olu şu mu -

na, at mos fe rin ya pı sın dan, yer yü zün de ki den ge le re ka dar pek çok ko -

nu da ki lit bil gi ler içer mek tey di. 

Şim di, Ku ran'da yer alan bu bi lim sel mu ci ze ler den bir bö lü mü nü

bir lik te gö re lim. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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20. yüz yı lın or ta la rı na dek ha kim olan gö rüş, ev re nin son suz bo -

yut la ra sa hip ol du ğu, son suz dan be ri var ol du ğu ve son su za ka dar da

var ola ca ğı şek lin dey di. "Sta tik (du ra ğan) ev ren mo de li" adı ve ri len bu

an la yı şa gö re, ev ren için her han gi bir baş lan gıç ve ya son söz ko nu su

de ğil di. 

Ma ter ya list fel se fe nin de te me li ni oluş tu ran bu gö rüş, ev re ni sa -

bit, du ra ğan ve de ğiş mez bir mad de ler bü tü nü ola rak ka bul eder ken,

bir Ya ra tı cı nın var lı ğı nı da red de di yor du. Oy sa 20. yüz yıl da ge li şen

bi lim ve tek no lo ji, ma ter ya list le re ze min sağ la yan du ra ğan ev ren mo -

de li gi bi il kel an la yış la rı kö kün den yık mış tır. 

21. yüz yı lın baş la rın da ol du ğu muz şu dö nem de, ev re nin bir baş -

lan gı cı ol du ğu, yok iken bir an da bü yük bir pat la may la var ol du ğu

mo dern fi zik ta ra fın dan pek çok de ney, göz lem ve he sap la is pat lan -

mış du rum da dır. Ay rı ca, ev re nin, ma ter ya list le rin id dia et tik le ri gi bi

sa bit ve du ra ğan ol ma dı ğı, tam ter si ne sü rek li bir ha re ket ve de ği şim

için de ol du ğu, ge niş le di ği de sap tan mış tır. Bu gün bu ger çek ler bü tün

bi lim dün ya sı ta ra fın dan ka bul edil mek te dir. 

Ku ran-ı Ke rim'de ev re nin or ta ya çı kı şı şöy le açık la nır:

O gök le ri ve ye ri yok tan var eden dir... (Enam Su re si, 101)

Ku ran'da ve ri len bu bil gi, çağ daş bi li min bul gu la rıy la tam bir

uyum için de dir. Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi ast ro fi zi ğin ulaş tı ğı ke sin

so nuç, tüm ev re nin mad de ve za man bo yut la rıy la bir lik te, bir sı fır
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anın da, bü yük bir pat la may la var ol du ğu -

dur. "Bü yük Pat la ma", ori ji nal adıy la "Big Bang" te ori -

si, tüm ev re nin yak la şık 15 mil yar yıl ön ce tek bir nok ta nın

pat la ma sıy la yok luk tan mey da na gel di ği ni ka nıt la mış tır. 

Big Bang'den ön ce mad de di ye bir şey yok tur. Mad de nin, ener ji -

nin, hat ta za ma nın da hi bu lun ma dı ğı, ta ma men me ta fi zik ola rak ta -

nım la na bi le cek bir yok luk or ta mın da, mad de, ener ji ve za man bir an -

da ya ra tıl mış tır. Mo dern fi zi ğin or ta ya koy du ğu bu bü yük ger çek, Ku -

ran'da bi ze 1400 yıl ön ce den ha ber ve ril mek te dir.

NASA'n›n 1992'de gön der di ¤i Co be uy du su nun has sas ta ra y› c› la r› Big Bang'den

son ra tüm ev re ne ya y›l d› ¤› var sa y› lan rad yas yo nun ka l›n t› la r› n› bul du. Bu bu lufl

ev re nin yok tan var edil di ¤i ger çe ¤i nin, bi lim sel bir aç›k la ma s› olan Big Bang te -

ori si nin is pa t› ol du.

Koyu kah ve ren gi

böl ge ler ar ka plan

rad ya syo nu nu

gös ter mek te dir.

Açık pem be

böl ge ler sı cak tır.

Koyu pem be böl ge -

ler en sı cak yer le ri

be lirt mek tedir.

Açık kah ve ren gi

böl ge ler so ğuk tur.
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Ast ro no mi bi li mi nin he nüz ge liş me miş ol du ğu bir dö nem de, 14

asır ön ce in di ri len Ku ran-ı Ke rim'de ev re nin ge niş le di ğin den şöy le

bah se di lir:

Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he siz Biz (onu)

ge niş le ti ci yiz. (Za ri yat Su re si, 47)

Yu ka rı da ki ayet te ge çen "se ma (gök)" ke li me si Ku ran'ın pek çok

ye rin de uzay ve ev ren an la mın da kul la nı lır. Ni te kim bu ra da da bu an -

lam da kul la nıl mış tır ve ev re nin ge niş le yi ci ol du ğu bil di ril miş tir.

Türk çe ye "Şüp he siz Biz ge niş le ti ci yiz (ge niş le te niz/ge niş let mek te ola -

nız)" ola rak çev ri len Arap ça "in na le

mu si une" ifa de sin de ki "mu si'une" ke -

li me si, "ge niş let mek" an la mı na ge len

"ev sea" fi ilin den tü re miş tir. "Le" ön-

eki de ta kip et ti ği isim ya da sı fa ta

vur gu ek le ye rek "çok faz la" an la mı

kat mak ta dır. Do la yı sıy la bu ifa de "Biz

gö ğü ve ya ev re ni çok faz la ge niş le ti -

yo ruz" an la mı ta şı mak ta dır. Bi li min

bu gün var mış ol du ğu so nuç da Ku -

ran'da bi ze bil di ri len le ay nı dır.1

20. yüz yı lın baş la rı na dek bi lim

dün ya sın da ha kim olan tek gö rüş,

"ev re nin du ra ğan bir ya pı ya sa hip ol -
Edwin Hubble, dev teleskobuyla.



du ğu ve son suz dan be ri sü re gel di ği" şek -

lin dey di. An cak, gü nü müz tek no lo ji si sa ye sin de ger -

çek leş ti ri len araş tır ma, göz lem ve he sap la ma lar ev re nin bir

baş lan gı cı ol du ğu nu ve sü rek li ola rak "ge niş le di ği ni" or ta ya koy du.

Rus fi zik çi Ale xan der Fri ed mann ve Bel çi ka lı ev ren bi lim ci Ge or -

ges Le ma it re, 20. yüz yı lın baş la rın da ev re nin sü rek li ha re ket ha lin de

ol du ğu nu ve ge niş le di ği ni te orik ola rak he sap la dı lar. 

Bu ger çek, 1929 yı lın da göz lem sel ola rak da is pat lan dı. Ame ri ka -

lı ast ro nom Ed win Hubb le kul lan dı ğı dev te les kop la gök yü zü nü in ce -

ler ken, yıl dız la rın ve ga lak si le rin sü rek li ola rak bir bir le rin den uzak -

laş tık la rı nı keş fet ti. Bu bu luş ast ro no mi ta ri hi nin en bü yük ke şif le rin -

den bi ri sa yıl mak ta dır. Hubb le bu in ce le me ler sı ra sın da yıl dız la rın,

uzak lık la rı na bağ lı ola rak kı zıl ren ge doğ ru yak la şan bir ışık yay  dık -

la rı nı sap ta dı. Çün kü bi li nen fi zik ku ral la rı na gö re, göz le min ya pıl dı -

ğı nok ta ya doğ ru ha re ket eden ışık la rın tay fı mor yö ne doğ ru, göz le -

min ya pıl dı ğı nok ta dan uzak la şan ışık la rın tay fı da kı zıl yö ne doğ ru

ka yar. Hubb le'ın göz lem le ri sı ra sın da ise yıl dız la rın ışık la rın da kı zı la

doğ ru bir kay ma fark edil miş ti. Kı sa ca -

sı yıl dız lar sü rek li ola rak uzak laş mak -

tay dı lar. 

Yıl dız lar ve ga lak si ler sa de ce biz -

den de ğil, bir bir le rin den de uzak la şı -

yor lar dı. Her şe yin sü rek li ola rak bir bi -

rin den uzak laş tı ğı bir ev ren ise, sü rek li

"ge niş le yen" bir ev ren an la mı na gel -

mek tey di. Ev re nin ge niş le mek te ol du -

ğu, iler le yen yıl lar da ki göz lem ler le de

ke sin lik ka zan dı.

Ko nu yu da ha iyi an la mak için,

ev re ni şi şi ri len bir ba lo nun yü ze yi gi -

bi dü şün mek müm kün dür. Ba lo nun

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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yü ze yin de ki nok ta la rın ba lon şiş tik çe bir -

bir le rin den uzak laş ma la rı gi bi, ev ren de ki ci sim ler de

ev ren ge niş le dik çe bir bir le rin den uzak laş mak ta dır lar. As lın -

da bu ger çek 20. yüz yı lın en bü yük bi lim adam la rın dan bi ri sa yı lan

Al bert Eins te in ta ra fın dan da te orik ola rak keş fe dil miş ti. Fa kat Eins te -

in, o dev rin ge nel ka bul gö ren "du ra ğan ev ren mo de li" ile ters düş me -

mek için, bu bu lu şu nu bir ke na ra bı rak mış tı. Eins te in bu dav ra nı şı nı

da ha son ra, "ha ya tı nın en bü yük ha ta sı" ola rak ad lan dı ra cak tı.2

Bu bi lim sel ger çek, he nüz hiç bir in san ta ra fın dan bi lin mez ken,

Ku ran'da asır lar ön ce açık lan mış tır. Çün kü Ku ran, tüm ev re nin ya ra -

tı cı sı ve ha ki mi olan Al lah'ın sö zü dür.

Ev ren ilk pat la ma dan bu ya na her an bü yük bir sü rat le ge nifl le mek te dir. Bi lim

adam la r› ge nifl le yen ev re ni fli flen bir ba lo nun yüzeyine ben zet mek tedir ler.
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Ev re nin ya ra tı lı şı, ön ce ki ko nu da da be lirt ti ği miz gi bi Big Bang

de ni len bü yük bir pat la ma ile baş la mış tır ve o za man dan be ri ev ren

ge niş le mek te dir. Bi lim adam la rı ev re nin küt le si ye ter li mik ta ra ulaş tı -

ğın da, çe kim kuv vet le ri ne de ni ile bu ge niş le me nin du ra ca ğı nı ve bu -

nun ev re nin ken di içi ne çök me ye, bü zül me ye baş la ma sı na se bep ola -

ca ğı nı bil dir mek te dir ler.3

Bü zü len ev re nin de, so nun da "Big Crunch" (Bü yük Çö küş) de ni -

len çok yük sek bir ısı ve sı kış ma ile so nuç la na ca ğı nı ifa de et mek te dir -

ler. Bu ise, bil di ği miz tüm ya şam şe kil le ri nin yok ol ma sı an la mı na gel -

mek te dir. Stan ford Üni ver si te si'nde fi zik pro fe sö rü olan Re na ta Kal -

losh ve And rei Lin de'nin bu ko nu ile il gi li yap tı ğı açık la ma lar ise şöy -

le dir:

Ev re nin akı be ti kü çül me ye ve yok ol ma ya doğ ru gi di yor. Gör dü ğü -

müz ve da ha uzak lar da ki gö re me di ği miz her şey bir pro ton dan bi le

kü çük bir nok ta şek lin de kü çü le cek. San ki ka ra de lik için dey miş si -

niz gi bi.... Ka ra ener ji nin en iyi ta ri fi nin şu açık la ma ol du ğu nu bul -

duk: Aşa ma aşa ma ne ga tif ha le ge len bu ka ra ener ji, ev re nin den ge -

si nin de ğiş me si ne se bep ola cak ve bü zü lüp çö ke cek... Fi zik çi ler ka ra

ener ji nin, ne ga tif ener ji ye dö nü şe ce ği ni ve ev re nin ya kın bir ge le cek -

te bü zü le ce ği ni bi li yor lar... Fa kat bu gün gö rü yo ruz ki, biz bu ola yın

baş lan gı cın da de ği liz, ama ev re ni mi zin ha yat sir kü las yo nu nun or ta -

sın da ola bi li riz.4

Big Crunch ola rak ifa de edi len bu bi lim sel var sa yı ma, Ku ran'da

şöy le işa ret edil mek te dir:



Bi zim, gö ğü ki ta bın sa hi fe le ri ni kat lar gi bi kat la ya ca ğı mız gün, ilk

ya rat ma ya baş la dı ğı mız gi bi, yi ne onu (es ki du ru mu na) ia de ede ce ğiz.

Bu, Bi zim üze ri miz de bir va id dir. El bet te, Biz ya pı cı la rız.

(En bi ya Su re si, 104)

Bir baş ka ayet te ise gök le rin bu du ru mu şöy le ta rif edil mek te dir:

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler. Oy sa kı ya met

gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu (kab za sı)nda dır; gök ler de sağ

eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan

mü nez zeh ve Yü ce dir. (Zü mer Su re si, 67)

Big Crunch te ori si ne gö re baş lan gıç ta ol du ğu gi bi ön ce ya vaş ça,

fa kat git tik çe hız ka za na rak ev ren çök me ye baş la ya cak tır. Tüm bun la -

rın de va mın da ise, ev ren son suz yo ğun luk ve son suz ısı da, son suz kü -

çük lük te bir nok ta ha li ne ge le cek tir. Ta rif edi len bu bi lim sel te ori, Ku -

ran ayet le ri ile pa ra lel lik için de dir. (Doğrusunu Al lah bi lir.)
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Big Crunch te ori si, Big Bang'le bafl la ya rak ge nifl le mek te olan ev re nin, git tik çe h›z la -

na rak içi ne çö ke ce ¤i ni öne sü ren bir te ori dir. Te ori ye gö re ev ren de ki bu çö küfl, ev ren

tüm küt le si ni kay be dip son suz yo ¤un luk ta ki bir nok ta ya dö nü fle ne dek sü re cek tir.



Bu gün bi lim adam la rı yıl dız la rın du man dan -sı cak bir gaz bu lu tun -

dan- olu şu mu nu göz lem le ye bil mek te dir ler. Sı cak gaz küt le sin den olu -

şum, ay nı za man da ev re nin ya ra tı lı şı için de ge çer li dir. Ku ran'da da ev re -

nin ya ra tı lı şı, bu bi lim sel bul gu la rı tas dik ede cek şe kil de ta rif edil miş tir:

Or da (yer de) onun üs tün de sar sıl maz dağ lar var et ti, on da be re ket ler ya -

rat tı ve is te yip-ara yan lar için eşit ol mak üze re or da ki rı zık la rı dört gün de

tak dir et ti. Son ra, du man ha lin de olan gö ğe yö nel di; böy le ce ona ve ye re

de di ki: "İs te ye rek ve ya is te me ye rek ge lin." İki si de:  "İs te ye rek (İta at ede -

rek) gel dik" de di ler. (Fus si let Su re si, 10-11)

Yu ka rı da ki ayet te "gök" ola rak çev ri len "se ma" ke li me si ile tüm ev ren

kas te dil mek te dir. Ayet te "du man" ola rak çev ri len "du ha nun" ke li me si de,

bu gün bi lim adam la rı nın ka bul et ti ği, ev re nin şe kil len me sin den ön ce ki mad -

de yi, ev re nin ya ra tı lı şın da ki söz ko nu su koz mik ve sı cak bir du ma nı ta rif et -

mek te dir. Ka tı mad de le re bağ lı uçan par ça cık lar içe ren, sı cak gaz ha lin de bir

küt le olan bu du man şek li, ayet te ge çen ke li mey le tam ola rak ta rif edil mek -

te dir. Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da ev re nin bu aşa ma da ki gö rü nü mü nü ta rif

eden en uy gun ke li me kul la nıl mış tır. Bi lim adam la rı ise ev re nin, du man ha -

lin de ki sı cak bir gaz küt le sin den oluş tu ğu nu 20. yüz yıl da keş fet miş ler dir.5

Ay rı ca "Son ra du man ha lin de bu lu nan gö ğe yö nel di." ifa de sin de ki

"son ra" ola rak çev ri len "süm me" ke li me si nin "bu nun üze ri ne, bun dan baş -

ka, ay rı ca, üs te lik, yi ne, bir da ha" gi bi di ğer an lam la rı bu lun mak ta dır. Bu ra -

da da "süm me" ke li me si" bir za man ifa de si ola rak de ğil, ek açık la ma ola rak

kul la nıl mak ta dır.6 Ev re nin ya ra tı lı şı ile il gi li böy le bir bil gi nin Ku ran'da bil -

di ril miş ol ma sı, kuş ku suz Ku ran'ın bi lim sel alan da ki bir mu ci ze si dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

21



22

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Ku ran'da gök le rin ya ra tı lı şı hak kın da bil gi ve ri len bir baş ka ayet

ise şöy le dir:

O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer,

bir bi riy le bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan

ya rat tık. Yi ne de on lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya Su re si, 30)

Aye tin "bir bi riy le bi ti şik" ola rak ter cü me edi len "ratk" ke li me si,

Arap ça söz lük ler de "bir bi riy le iç içe, ay rıl maz du rum da, kay naş mış"

an lam la rı na ge lir. Ya ni tam bir bü tün oluş tu ran iki mad de yi ta nım la -

mak için bu ke li me kul la nı lır. Ayet te ge çen "ayır dık" ifa de si ise Arap -

ça "fatk" fi ili dir ki, bu fi il bi ti şik du rum da ki bir nes ne yi ya rıp, par ça -

la yıp dı şa rı çık ma sı an la mı na ge lir. Ör ne ğin to hu mun fi liz le ne rek top -

rak tan dı şa rı çık ma sı Arap ça da bu fi il le ifa de edi lir.

Şim di aye te tek rar ba ka lım. Ayet te gök ler le ye rin bir bi riy le bi ti -

şik, ya ni "ratk" du ru mun da ol du ğu bir du rum dan bah se di li yor. Ar -

dın dan bu iki si "fatk" fi ili ile ay rı lı yor lar. Ya ni bi ri di ğe ri ni ya ra rak dı -

şa rı çı kı yor. Ger çek ten de Big Bang'in ilk anı nı dü şün dü ğü müz de, ev -

re nin tüm mad de si nin tek bir nok ta da top lan dı ğı nı gö rü rüz. Di ğer bir

de yiş le her şey, hat ta he nüz ya ra tıl ma mış olan "gök ler ve yer" bi le bu

nok ta nın için de, bir bi riy le iç içe, ay rıl maz du rum da dır lar. Ar dın dan

bu nok ta şid det li bir pat la may la ya rı lıp ay rıl mak ta dır.



23

Tem si li Big Bang res mi. Al lah'›n

ev re ni yok tan va r et ti ¤i ni bir kez

da ha or ta ya ko yan Big Bang, bi -

lim sel de lil ler le is pat la nan bir te -

ori dir. Ba z› bi lim adam la r› Big

Bang'e al ter na tif ler üre tme ye ça -

l›fl m›fl lar sa da, el de edi len de lil -

ler Big Bang'in bi lim dün ya s›n da

ke sin bir ka bul gör me siy le so -

nuç lan m›fl t›r.
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Ku ran'da, gök le rin, ye rin ve iki si nin ara sın da bu lu nan la rın ya ra -

tı lı şı ile il gi li pek çok ayet bu lun mak ta dır:

Biz, gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri ni hak kın dı şın da

(her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o sa at de

yak la şa rak-gel mek te dir; öy ley se (on la ra kar şı)

gü zel dav ra nış lar la dav ran. (Hicr Su re si, 85)

Gök ler de, yer de, bu iki si nin ara sın da ve nem li top ra ğın al tın da

olan la rın tü mü O'nun dur. (Ta ha Su re si, 6)

Biz, bir 'oyun ve oya lan ma ko nu su' ol sun di ye gö ğü, ye ri ve iki si

ara sın da bu lu nan la rı ya rat ma dık. (En bi ya Su re si, 16)

Bi lim adam la rı baş lan gıç ta sı cak bir gaz küt le si nin yo ğun laş tı ğı nı,



da ha son ra bu küt le nin par ça la ra ay rı la rak

ga lak tik mad de le ri, da ha son ra yıl dız la rı ve ge ze gen le ri

oluş tur duk la rı nı ifa de et mek te dir ler. Di ğer bir de yiş le Dün ya

ve ay nı za man da bü tün yıl dız lar, bir le şik bir gaz küt le sin den ay rı lan

par ça lar dır. Bu par ça lar dan bir kıs mı gü neş le ri, ge ze gen le ri mey da na

ge tir miş, böy le ce pek çok Gü neş sis te mle ri ve ga lak si ler or ta ya çık mış -

tır. Da ha ön ce ki bö lüm ler de de açık la dı ğı mız gi bi ev ren "ratk" (Füz -

yon: Bir bi ri ne ya pı şık, bir le şik) ha lin dey ken, "fatk" (par ça la ra ay rıl mış -

tır) ol muş tur. Ku ran'da ev re nin olu şu mu, bi lim sel açık la ma la rı tas dik -

le yen, en uy gun ke li me ler le an la tıl mak ta dır.7

Her bö lün me, ay rıl ma ol du ğun da ise, uzay da ye ni olu şan te mel

ci sim le rin dı şın da bir kaç par ça dı şa rı da kal mış tır. Bu faz la par ça la rın

bi lim sel adı, "yıl dız lar ara sı ga lak tik mad de"dir. Yıl dız la ra ra sı mad de

%60 Hid ro jen, %38 Hel yum ve %2 de di ğer ele ment ler den oluş mak ta -

dır. Yıl dız la ra ra sı mad de nin %99'u gaz, %1'i de ağır ele ment le rin

0,0001-0,001 çap lı toz zer re le rin den oluş mak ta dır.8

Bi lim adam la rı bu mad de le ri, ast ro fi zik te ki öl çüm ler açı sın dan

çok önem li gör mek te dir ler. Bu mad de ler toz, du man ya da gaz ola rak

de ğer len di ri le bi le cek ka dar in ce dir ler. An cak bu mad de le rin ta ma mı

dü şü nül dü ğün de, uzay da ki ga lak si le rin top la mın dan da ha faz la bir

küt le söz ko nu su ol mak ta dır. Yıl dız lar ara sı bu ga lak tik mad de le rin

var lı ğı ilk kez 1920'de keş fe dil me si ne rağ men, yu ka rı da ki ayet ler de

"iki si nin ara sın da ki ler, iki si nin ara sın da ki şey ler" ola rak çev ri len "ma

bey ne hu ma" ifa de si ile, Ku ran'da bu par ça la rın var lı ğı na yüz yıl lar ön -

ce sin den dik kat çe kil miş tir.
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O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' için de ye di gök ya rat mış olan dır.

Rah man'ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk' gö re mez sin.

İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve

çar pık lık) gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir;

o göz umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na dö ne cek tir.

(Mülk Su re si, 3-4)

Ev ren de ki mil yar lar ca yıl dız ve ga lak si mü kem mel bir uyum için -

de ken di le ri için tes pit edil miş yö rün ge le rin de ha re ket eder ler. Yıl dız -

lar, ge ze gen ler ve uy du lar hem ken di et raf la rın da, hem de bağ lı ol duk -

la rı sis tem ler le bir lik te dö ner ler. Hat ta ba zen için de 200-300 mil yar yıl -

dız bu lu nan ga lak si ler bir bi rle ri nin için den ge çip gi der ler. Bu ge çiş te,

ev ren de ki bü yük dü ze ni bo za cak her han gi bir çar pış ma ol maz. 

Ev ren de hız kav ra mı, Dün ya öl çü le riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da kav -

ran ma sı güç bo yut lar da dır. Mil yar lar ca, tril yon lar ca ton ağır lı ğın da ki

yıl dız lar, ge ze gen ler ve sa yı sal de ğer le ri an cak ma te ma tik çi le rin an la -

ya bi le ce ği bü yük lük te ki ga lak si ler ve ga lak si kü me le ri uzay için de

ola ğa nüs tü bir sü rat le ha re ket eder ler. 

Ör ne ğin, Dün ya sa at te 1.670 km hız la ken di ek se ni çev re sin de

dö ner. Bu gün en hız lı mer mi nin sa at te or ta la ma 1.800 km'lik bir sü ra -

te sa hip ol du ğu dü şü nü lür se, Dün ya'nın dev bo yut la rı na rağ men sü -

ra ti nin ne den li bü yük ol du ğu an la şı lır. 

Dün ya'nın Gü neş et ra fın da ki hı zı ise mer mi nin yak la şık 60 ka tı -

dır: Sa at te 108.000 km. (Böy le si ne bü yük bir sü rat le yol ala bi len bir

araç ya pı la bil sey di, Dün ya'nın çev re si ni 22 da ki ka da do la şa cak tı.)



Ver di ği miz bu sa yı lar sa de ce Dün ya için -

dir. Gü neş Sis te mi ise da ha da il ginç tir. Bu sis te min sü -

ra ti man tık sı nır la rı nı zor la ya cak de re ce de yük sek tir. Ev ren -

de sis tem ler bü yü dük çe sü rat ar tar. Gü neş Sis te mi'nin ga lak si mer -

ke zi et ra fın da ki dö nüş sü ra ti, sa at te tam 720.000 km'dir. Yak la şık 200

mil yar yıl dı zı bün ye sin de bu lun du ran "Sa man yo lu Ga lak si si"nin

uzay için de ki hı zı ise sa at te 950.000 km'dir.

Kuş ku suz ki böy le si ne kar ma şık ve hız lı bir sis tem için de dev ka -

za la rın oluş ma ih ti ma li son de re ce yük sek tir. An cak böy le bir du rum

ol maz ve biz ya şa mı mı zı gü ven için de sür dü rü rüz. Çün kü ev ren de ki

her şey Al lah'ın koy du ğu ku sur suz den ge ye gö re iş le mek te dir. İş te bu

se bep le ayet te bil di ril di ği gi bi tüm bu sis tem için de hiç bir "çe liş ki ve

uy gun suz luk" yok tur.

27



O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök

ya rat mış olan dır. Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki

ve uy gun suz luk' (te fa vüt) gö re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir;

her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık lık) gö rü yor mu sun? Son ra

gö zü nü iki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz (uyum suz luk bul mak tan)

umu du nu kes miş bir hal de bit kin ola rak sa na dö ne cek tir.

(Mülk Su re si, 3-4)

"Gör mü yor mu su nuz; Al lah, ye di gö ğü bir bir le riy le bir uyum

(mu ta ba kat) için de ya rat mış tır?" (Nuh Su re si, 15)

Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur; ço cuk edin me miş tir. O'na

mül kün de or tak yok tur, her şe yi ya rat mış, ona bir dü zen ver miş, bel li

bir öl çüy le tak dir et miş tir. (Fur kan Su re si, 2)

Ma ter ya list fel se fe, ev ren de ki ve do ğa da ki tüm sis tem le rin ken di

ken di ne iş le yen bi rer ma ki ne gi bi ol du ğu ve bun lar da ki ku sur suz dü -

zen ve den ge nin ya ra tı cı sı nın rast lan tı lar ol du ğu id di asıy la or ta ya çık -

tı. An cak gü nü müz de, ma ter ya liz min ve onun söz de bi lim sel da ya na -

ğı olan Dar wi nizm'in ge çer siz li ği, bi lim sel ola rak or ta ya kon muş du -

rum da dır. (Bkz. Ha run Yah ya, Ev rim Al dat ma ca sı, Araş tır ma Ya yın cı -

lık; Ha run Yah ya, Ha ya tın Ger çek Kö ke ni, Araş tır ma Ya yın cı lık)

20. yüz yıl da bir bi ri ar dı na ge len bi lim sel bul gu lar, hem ast ro fi zik

hem de bi yo lo ji alan la rın da, ev re nin ve can lı la rın ya ra tıl dı ğı nı is pat la -
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dı. Bir yan dan Dar wi nizm'in tez le ri bir bir

çö ker ken, di ğer yan dan da ev re nin yok tan ya ra tıl dı ğı -

nı gös te ren Big Bang te ori si ve mad de sel dün ya da bü yük bir

ta sa rım ve "has sas ayar" (fi ne tu ning) bu lun du ğu nu gös te ren bul -

gu lar, ma ter ya lizm id di ala rı nın asıl sız lı ğı nı bir kez da ha gös ter di.

Can lı lı ğın oluş ma sı için ge rek li olan ko şul la ra bak tı ğı mız da, bir

tek Dün ya'nın böy le si ne özel bir or ta ma sa hip ol du ğu nu gö rü rüz. Ya -

şam için el ve riş li olan bu or ta mı sağ la mak için se say mak la bi ti re me -

ye ce ği miz ka dar ko şul ay nı an da, ke sin ti siz ola rak ger çek leş mek te dir.

Ev ren de yak la şık ola rak 100 mil yar ga lak si ve her bi rin de or ta la ma

100 mil yar yıl dız ve bir o ka dar da ge ze gen ol du ğu dü şü nü lür se, Dün -

ya'da böy le si ne is tis nai bir or ta mın oluş ma sın da ki önem da ha iyi an -

la şı la cak tır.9

Big Bang'in pat la ma hı zın dan atom la rın fi zik sel den ge le ri ne, dört

te mel kuv ve tin oran la rın dan yıl dız la rın sim ya iş lem le ri ne, Gü neş'in

yay dı ğı ışı ğın cin sin den su yun akış kan lık de ğe ri ne, Ay'ın Dün ya'ya

olan uzak lı ğın dan at mos fer de ki gaz la rın ora nı na, Dün ya'nın Gü neş'e

olan uzak lı ğın dan ek se ni nin yö rün ge si ne olan eği mi ne, Dün ya'nın

ken di et ra fın da ki dö nüş hı zın dan Dün ya üze rin de ki ok ya nus la rın,

dağ la rın fonk si yon la rı na ka dar her de tay bi zim ya şa mı mız için ola ğa -

nüs tü de re ce de uy gun dur. Bu gün bi lim dün ya sı ev re nin bu özel lik le -

ri ni, "İn sa ni İl ke" (Anth ro pic Prin cip le) ve "İn ce Ayar" (Fi ne Tu ning)

kav ram la rıy la ifa de et mek te dir. Bu kav ram lar, ev re nin, amaç sız, ba şı -

boş, te sa dü fi bir mad de yı ğı nı ol ma dı ğı nı, ak si ne in san ya şa mı nı gö -

ze ten bir ama ca gö re, has sas bir bi çim de ta sar lan dı ğı nı özet le mek te -

dir.  

Yu ka rı da ki ayet ler de Al lah'ın ya rat ma sın da ki öl çü ve uyu ma

dik kat çe kil mek te dir. Fur kan Su re si'nin 2. aye tin de "öl çüp biç mek,

ayar la mak, öl çüy le yap mak" an lam la rı na ge len "tak diy r" ke li me si,

Mülk Su re si'nin 3. aye ti ile Nuh Su re si'nin 15. aye tin de ise "uyum için -

de olan" an la mı na ge len "ti ba ka" ke li me si kul la nıl mak ta dır. Ay rı ca
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Al lah Mülk Su re si'nde "ih ti laf, ay kı rı lık,

uy gun suz luk, dü zen siz lik, zıt lık" an lam la rı na ge len

"te fa vu tin" ke li me si ile uyum suz luk ara ya nın bun da ba şa rı lı

ola ma ya ca ğı nı bil dir mek te dir.

20. yüz yı lın son la rı na doğ ru kul la nıl ma ya baş la nan "has sas ayar"

(fi ne tu ning) ifa de si de, bu ayet ler de bil di ri len ger çe ği tas dik et mek te -

dir. Son 20-30 yıl için de pek çok bi lim ada mı ve ya bi lim ya za rı, ev re -

nin bir rast lan tı lar yı ğı nı ol ma dı ğı nı, ak si ne her de tay da in san ya şa mı -

nı gö ze ten ola ğa nüs tü bir ta sa rım ve ayar bu lun du ğu nu gös ter di ler.

(Bkz. Ha run Yah ya, Ev re nin Ya ra tı lı şı, Araş tır ma Ya yın cı lık; Ha run

Yah ya, Mu ci ze ler Zin ci ri, Araş tır ma Ya yın cı lık) Ev ren de ki bir çok özel -

lik, ev re nin ya şam için özel ola rak ta sar lan dı ğı nı açık ça gös ter mek te -

dir. Fi zik çi Dr. Karl Gi ber son, bu ger çe ği şöy le ifa de et mek te dir:

Son 40 yıl dır, fi zik ve koz mo lo ji de ki ge liş me ler bi lim söz lü ğü ne "ta -

sa rım" ke li me si ni ge ri ge tir di. 1960'la rın ba şın da fi zik çi ler, in san ha -

ya tı için açık ça "in ce ayar" ya pıl mış bir ev re nin ör tü sü nü aç tı lar. Ev -

ren de ha ya tın va r ol ma sı nın, ke sin lik le ola nak sız ve ku sur suz bir

den ge de ki fi zik sel fak tör le re bağ lı ol du ğu nu keş fet ti ler.10

İn gi liz ast ro fi zik çi Prof. Ge or ge F. El lis, bu in ce ayar dan şöy le söz

et mek te dir:

(Ev ren de ki) bu komp leks li ği müm kün kı lan ka nun lar da hay ret ve -

ri ci bir in ce ayar gö rü nü yor. Ev ren de var olan bu komp leks li ğin

ger çek leş me si, "mu ci ze" ke li me si ni kul lan ma ma yı çok güç leş ti ri -

yor.11

Big Bang'in pat la ma hı zı:

Ev re nin olu şum anı olan Big Bang'de ku ru lan den ge ler, ev re nin

te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı nın gös ter ge le rin den bi ri dir. Avust ral ya'da -

ki Ade la ide Üni ver si te si'nden ün lü, ma te ma tik sel fi zik pro fe sö rü Pa -

ul Da vi es'e gö re, Big Bang'in ar dın dan ger çek le şen ge niş le me hı zı eğer

mil yar ke re mil yar da bir oran da (1/1018) bi le fark lı ol say dı, ev ren or -
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ta ya çı ka maz dı.12 Step hen Haw king de, Za -

ma nın Kı sa Ta ri hi isim li ese rin de ev re nin ge niş le me hı -

zın da ki bu ola ğa nüs tü den ge yi şöy le ka bul eder:

Ev re nin ge niş le me hı zı o ka dar kri tik bir nok ta da dır ki, Big

Bang'ten son ra ki bi rin ci sa ni ye de bu oran eğer yüz bin mil yon ke re

mil yon da bir da ha kü çük ol say dı ev ren şim di ki du ru mu na gel me -

den içi ne çö ker di.13

Dört kuv vet:

Bu gün mo dern fi zi ğin ka bul et ti ği "dört te mel kuv vet"in -yer çe ki -

mi kuv ve ti, elekt ro man ye tik kuv vet, güç lü nük le er kuv vet ve za yıf

nük le er kuv vet- ile ti şi mi ve den ge si sa ye sin de, ev ren de ki tüm fi zik sel

ha re ket ler ve ya pı lar mey da na ge lir. Bu kuv vet ler, bir bir le rin den ola -

ğa nüs tü de re ce de fark lı de ğer le re sa hip tir ler. Ün lü mo le kü ler bi yo log

Mic ha el Den ton, bu kuv vet ler ara sın da ki has sas den ge yi şöy le açık la -

mak ta dır:

Eğer yer çe ki mi kuv ve ti bir tril yon kat da ha güç lü ol say dı, o za man

ev ren çok da ha kü çük bir yer olur du ve öm rü de çok da ha kı sa sü -

rer di. Or ta la ma bir yıl dı zın küt le si, şu an ki Gü ne şi miz'den bir tril -

yon kat da ha kü çük olur du ve ya şa ma sü re si de bir yıl ka dar ola bi -

lir di. Öte yan dan, eğer yer çe ki mi kuv ve ti bi raz cık bi le da ha güç süz

ol say dı, hiç bir yıl dız ya da ga lak si as la olu şa maz dı. Di ğer kuv vet ler

ara sın da ki den ge ler de son de re ce has sas tır. Eğer güç lü nük le er kuv -

vet bi raz cık bi le da ha za yıf ol say dı, o za man ev ren de ki tek ka rar lı

ele ment hid ro jen olur du. Baş ka hiç bir atom ola maz dı. Eğer güç lü

nük le er kuv vet, elekt ro man ye tik kuv ve te gö re bi raz cık bi le da ha

güç lü ol say dı, o za man da ev ren de ki tek ka rar lı ele ment, çe kir de ğin -

de iki pro ton bu lun du ran bir atom olur du. Bu du rum da ev ren de hiç

hid ro jen ol ma ya cak ve yıl dız lar ve ga lak si ler, eğer oluş sa lar bi le, şu

an ki ya pı la rın dan çok fark lı ola cak lar dı. Açık ça sı, eğer bu te mel güç -

ler ve de ğiş ken ler şu an da sa hip ol duk la rı de ğer le re tam ta mı na sa -

hip ol ma sa lar, hiç bir yıl dız, sü per no va, ge ze gen ve atom ol ma ya cak -

tı. Ha yat da ol ma ya cak tı.14
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Gök ci sim le ri ara sın da ki me sa fe ler:

Gök ci sim le ri nin uzay da ki da ğı lı mı ve ara la rın da -

ki de va sa boş luk lar Dün ya'da can lı ha ya tı nın var ola bil me si

için zo run lu dur. Gök ci sim le ri ara sın da ki me sa fe ler Dün ya'da ki ya -

şa mı des tek le ye cek bi çim de pek çok ev ren sel güç le uyum lu bir he sap

için de dü zen len miş tir. Mic ha el Den ton, Na tu re's Des tiny (Do ğa nın Ka -

de ri) isim li ki ta bın da sü per no va lar ve yıl dız lar ara sın da ki me sa fe de ki

den ge le ri şöy le açık la mak ta dır:

Sü per no va lar ve as lın da bü tün yıl dız lar ara sın da ki me sa fe ler çok

kri tik bir ko nu dur. Ga lak si miz de yıl dız la rın bir bir le ri ne or ta la ma

uzak lık la rı 30 mil yon mil dir. Eğer bu me sa fe bi raz da ha az ol say dı,

ge ze gen le rin yö rün ge le ri is tik rar sız ha le ge lir di. Eğer bi raz da ha faz -

la ol say dı, bir sü per no va ta ra fın dan da ğı tı lan mad de o ka dar da ğı -

nık ha le ge le cek ti ki, bi zim ki ne ben zer ge ze gen sis tem le ri bü yük ola -

sı lık la as la olu şa ma ya cak tı. Eğer ev ren ya şam için uy gun bir me kan

ola cak sa, sü per no va pat la ma la rı çok be lir li bir oran da ger çek leş me li

ve bu pat la ma lar ile di ğer tüm yıl dız lar ara sın da ki uzak lık, çok be -

lir li bir uzak lık ol ma lı dır. Bu uzak lık, şu an za ten var olan uzak lık -

tır.15

Yer çe ki mi:

- Eğer da ha güç lü ol say dı: Dün ya at mos fe ri çok faz la amon yak ve

me tan bi rik ti rir, bu da ya şam için çok olum suz olur du. 

- Eğer da ha za yıf ol say dı: Dün ya at mos fe ri çok faz la su kay be der,

can lı lık müm kün ol maz dı. 

Gü neş'e uzak lık:

- Eğer da ha faz la ol say dı: Ge ze gen çok so ğur, at mos fer de ki su

dön gü sü olum suz et ki le nir, ge ze gen bu zul ça ğı na gi rer di. 

- Eğer da ha ya kın ol say dı: Ge ze gen kav ru lur, at mos fer de ki su

dön gü sü olum suz et ki le nir, ya şam im kan sız la şır dı.
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Yer ka bu ğu nun ka lın lı ğı:

- Eğer da ha ka lın ol say dı: At mos fer den yer ka bu -

ğu na çok faz la mik tar da ok si jen trans fer edi lir di. 

- Eğer da ha in ce ol say dı: Ha ya tı im kan sız kı la cak ka dar faz la

sa yı da vol ka nik ha re ket olur du. 

Dün ya'nın ken di çev re sin de ki dön me hı zı:

- Eğer da ha ya vaş ol say dı: Ge ce gün düz ara sı ısı fark la rı çok yük -

sek olur du. 

- Eğer da ha hız lı ol say dı: At mos fer rüz gar la rı çok çok bü yük hız -

la ra ula şır, ka sır ga lar ve tu fan lar ha ya tı im kan sız laş tı rır dı. 

Dün ya'nın man ye tik ala nı:

- Eğer da ha güç lü ol say dı: Çok sert elekt ro man ye tik fır tı na lar

olur du. 

- Eğer da ha za yıf ol say dı: Gü neş rüz ga rı de ni len ve Gü neş'ten fır -

la tı lan za rar lı par ti kül le re kar şı Dün ya'nın ko ru ma sı kal kar dı. Her iki

du rum da da ya şam im kan sız olur du. 

Al be do et ki si: (Yer yü zü tarafından emilemeden geri yansıyan

gü neş ışı ğı)

- Eğer da ha faz la ol say dı: Hız la bu zul ça ğı na gi ri lir di. 

- Eğer da ha az ol say dı: Se ra et ki si aşı rı ısın ma ya ne den olur, Dün -

ya ön ce buz dağ la rı nın eri me siy le su lar al tın da ka lır da ha son ra kav ru -

lur du. 

At mos fer de ki ok si jen ve azot ora nı:

- Eğer da ha faz la ol say dı: Ya şam sal fonk si yon lar olum suz şe kil de

hız la nır dı. 

- Eğer da ha az ol say dı: Ya şam sal fonk si yon lar olum suz şe kil de

ya vaş lar dı. 
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At mos fer de ki kar bon di ok sit ve su

ora nı:

- Eğer da ha faz la ol say dı: At mos fer çok faz la ısı nır dı. 

- Eğer da ha az ol say dı: At mos fer ısı sı dü şer di. 

Ozon ta ba ka sı nın ka lın lı ğı:

- Eğer da ha faz la ol say dı: Yer yü zü ısı sı çok dü şer di. 

- Eğer da ha az ol say dı: Yer yü zü aşı rı ısı nır, Gü neş'ten ge len za -

rar lı ult ra vi ole ışın la rı na kar şı bir ko ru ma kal maz dı. 

Sis mik (dep rem) ha re ket le ri:

- Eğer da ha faz la ol say dı: Can lı lar için sü rek li bir yı kım olur du. 

- Eğer da ha az ol say dı: Ok ya nus ze mi nin de ki be sin ler su ya ka rış -

maz, ok ya nus ve de niz ya şa mı do la yı sıy la bü tün Dün ya can lı la rı

olum suz et ki le nir di.

Dün ya'nın ek se ni nin eğik li ği:

Dün ya nın ek se ni yö rün ge si ne 23 de re ce lik bir açıy la eğim ya -

par. Mev sim ler bu eğim sa ye sin de olu şur. Bu eğim şim di ki de ğe rin -

den da ha faz la ya da da ha az ol say dı, mev sim ler ara sın da ki sı cak lık

far kı aşı rı bo yut la ra ula şa ca ğın dan yer yü zü üze rin de da ya nıl maz sı -

cak lık ta yaz lar ve aşı rı so ğuk kış lar ya şa nır dı.

Gü neş'in bü yük lü ğü:

Gü neş'in ye rin de da ha kü çük bir yıl dı zın var ol ma sı, Dün -

ya'nın aşı rı de re ce de so ğu ma sı na, bü yük bir yıl dı zın var ol ma sı ise

Dün ya'nın sı cak tan kav rul ma sı na ne den olur du.

Ay ile Dün ya ara sın da ki çe kim et ki si:

- Eğer da ha faz la ol say dı: Ay'ın şid det li çe ki mi nin, at mos fer şart -

la rı, Dün ya'nın ken di ek se nin de ki dö nüş hı zı ve ok ya nus lar da ki gel -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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git ler üze rin de çok sert et ki le ri olur du. 

- Eğer da ha az ol say dı: Şid det li ik lim de ği şik lik le -

ri ne ne den olur du. 

Ay ile Dün ya ara sın da ki me sa fe:

- Eğer bi raz da ha ya kın ol say dı, Ay Dün ya'ya çar par dı.

- Eğer bi raz da ha uzak ol say dı Ay uzay da kay bo lur gi der di.

- Eğer bi raz da ha az ya kın ol say dı, Ay'ın Dün ya üze rin de mey da -

na ge tir di ği gel-git ler teh li ke li bo yut lar da bü yür dü. Ok ya nus dal ga la -

rı, kı ta la rın al çak yer le ri ni kap lar dı. Bu nun so nu cun da or ta ya çı kan

sür tün me ok ya nus la rın ısı sı nı ar tı rır ve Dün ya'da ya şam için ge rek li

olan has sas ısı den ge si yok olur du. 

- Eğer bi raz da ha az uzak ta ol say dı, gel git olay la rı aza lır dı ve bu

da ok ya nus la rın da ha ha re ket siz ol ma sı na ne den olur du. Dur gun su

de niz de ki ha ya tı teh li ke ye so kar, bu nun la bir lik te so lu du ğu muz ha -

va da ki ok si jen ora nı teh li ke ye gi rer di.16

Dün ya'nın ısı sı ve kar bon te mel li ya şam:

Ya şa mın te me li olan kar bon ele men ti nin var lı ğı bel li sı nır lar da

ka lan sı cak lı ğa bağ lı dır. Kar bon, ami no asit, nük le ik asit ve pro te in ler

gi bi ya şa mı oluş tu ran te mel or ga nik mo le kül ler için ge re ken bir mad -

de dir. Do la yı sıy la ha yat, an cak kar bon te mel li ola rak va r o la bi lir ve

bu nun için de mev cut sı cak lı ğın en az -20 0C en çok +120 0C ol ma sı ge -

rek mek te dir. Ni te kim Dün ya'nın ısı sı tam bu ara lık ta dır. 

Bu ra da sa yı lan lar Dün ya'da ya şa mın olu şa bil me si ve can lı lı ğın

de vam ede bil me si için ge re ken, son de re ce has sas den ge ler den sa de -

ce bir ka çı dır. Yal nız ca bu ra da sa yı lan lar bi le ev re nin ve Dün ya'nın te -

sa düf ler so nu cun da, rast ge le olay la rın ar dı ar dı na gel me siy le olu şa -

ma ya ca ğı nı ke sin ola rak or ta ya koy mak için ye ter li dir. 20. yüz yıl da

kul la nıl ma ya baş la yan "in ce ayar", "in sa ni il ke" kav ram la rı, Ku ran'da

yüz yıl lar ev ve lin den bil di ri len "uyum ve öl çü ile ya ra tı lı ş"ı tas dik et -

mek te dir. 
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Si zin üs tü nü ze sa pa sağ lam ye di-gök bi na et tik. Pa rıl da dık ça

pa rıl da yan bir kan dil (Gü neş) kıl dık. (Ne be Su re si, 12-13)

Bi lin di ği gi bi Gü neş, Gü neş Sis te mi'nde ki tek ışık kay na ğı dır.

Tek no lo jik im kan la rın ge liş me siy le bir lik te, ast ro nom lar Ay'ın bir ışık

kay na ğı ol ma dı ğı nı, sa de ce Gü neş'ten ge len ışı ğı yan sıt tı ğı nı keş fet -

miş ler dir. Yu ka rı da ki ayet te ge çen "kan dil" ifa de si de, Arap ça da ısı ve

ışık kay na ğı olan Gü neş'i en mü kem mel şe kil de ta rif eden "si rac" ke li -

me si dir. 

Al lah Ku ran'da Ay, Gü neş ve yıl dız lar gi bi gök ci sim le rin den

bah se der ken fark lı ke li me ler kul lan -

mak ta dır. Bun lar dan Gü neş ve

Ay'ın ya pı la rı ara sın da ki fark -

lı lık Ku ran'da şöy le ifa de

edil miş tir:
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Ve Ay'ı bun lar için de bir nur kıl mış, Gü neş'i de

(ay dın la tı cı ve ya kı cı) bir kan dil yap mış tır.

(Nuh Su re si, 16)

Yu ka rı da ki ayet te Ay için ışık (Arap ça "nur"), Gü neş için kan dil

(Arap ça "si rac") ke li me le ri kul la nıl mış tır. Bu ke li me ler den Ay için kul -

la nı lan, ışı ğı yan sı tan, par lak, ha re ket siz bir kit le yi ifa de eder. Gü neş

için kul la nı lan ke li me ise, sü rek li yan ma ha lin de olan, ısı ve ışık kay -

na ğı, gök te ki bir olu şum an la mı na gel mek te dir.  

Di ğer ta raf tan "yıl dız" ke li me si Arap ça da "be li ren, or ta ya çı kan,

gö rü nen" an lam la rı na ge len "ne ce me" kö kün den tü re miş tir. Ay rı ca

yıl dız aşa ğı da ki ayet te ki gi bi, ışı ğıy la ka ran lık la rı de len, pa rıl -

da yan, ken di ken di ni tü ke ten ve ya nan an lam la rı na işa ret

eden "sa kib" ke li me siy le de ni te len di ril miş tir:

(Ka ran lı ğı) De len yıl dız dır. (Ta rık Su re si, 3)

Gü nü müz de Ay'ın ken di ışı ğı nı yay ma dı ğı, Gü neş'ten

ge len ışı ğı yan sıt tı ğı bi lin mek te dir. Gü neş ve yıl dız la rın ise ken di ışık -

la rı nı yay dık la rı nı bi li yo ruz. Ku ran'da bu ger çek ler in san la rın gök  ci -

sim le ri ile il gi li bil gi le ri n çok kı sıt lı ol du ğu bir dö nem de ya ni bun dan

14 asır ev vel bil di ril miş tir.
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Ev ren de ki bü yük den ge nin en önem li ne den le rin den bi ri, kuş ku -

suz gök ci sim le ri nin be lir li yö rün ge ler iz li yor ol ma sı dır. Yıl dız lar, ge -

ze gen ler ve uy du lar hem ken di et raf la rın da, hem de bağ lı bu lun duk -

la rı sis tem le bir lik te dön mek te, ev ren tıp kı bir fab ri ka nın diş li le ri gi bi

in ce bir dü zen için de ça lış mak ta dır. 

Ev re nin gö re bil di ği miz kıs mın da 100 mil yar dan faz la ga lak si

mev cut tur ve kü çük ga lak si ler de yak la şık bir mil yar, bü yük ga lak si -

ler de ise bir tril yon dan faz la yıl dız bu lu nur.17 Bu yıl dız la rın pek ço ğu -

nun ge ze gen le ri, bu ge ze gen le rin de uy du la rı var dır. Tüm bu gök ci -

sim le ri çok in ce he sap lar la sap tan mış yö rün ge le re sa hip tir. Ve mil -

yon lar ca yıl dır her bi ri ken di yö rün ge sin de di ğer le riy le ku sur suz bir

uyum ve dü zen için de akıp git mek te dir. Bun la rın dı şın da pek çok

kuy ruk lu yıl dız da ken di si için tes pit edil miş olan yö rün ge de yü züp

gi der. 

Ev ren de ki yö rün ge ler sa de ce ba zı gök ci sim le ri ne ait de ğil dir. Gü -

neş Sis te mi miz hat ta di ğer ga lak si ler, baş ka mer kez ler et ra fın da bü yük

bir ha re ket li lik gös te rir ler. Dün ya ve onun la bir lik te Gü neş Sis te mi her

yıl, bir ön ce ki ye rin den 500 mil yon km uzak ta bu lu nur. Gök ci sim le ri -

nin yö rün ge le rin den en ufak bir sap ma nın bi le sis te mi al tüst ede cek

ka dar önem li so nuç lar do ğu ra bi le ce ği he sap lan mış tır. Ör ne ğin Dün ya

yö rün ge sin de, nor mal den faz la ve ya ek sik 3 mm'lik bir sap ma nın yol

aça bi le cek le ri, bir kay nak ta şöy le ta rif edil mek te dir:

Dün ya, Gü neş çev re sin de dö ner ken öy le bir yö rün ge çi zer ki, her

18 mil de doğ ru bir çiz gi den an cak 2,8 mm ay rı lır. Dün ya' nın çiz di ği

bu yö rün ge kıl pa yı şaş maz; çün kü yö rün ge den 3 mm'lik bir sap ma

bi le bü yük fe la ket ler do ğu rur du: Sap ma 2,8 ye ri ne 2,5 mm ol say dı,
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yö rün ge çok ge niş olur du ve he pi miz do -

nar dık; sap ma 3,1 mm ol say dı, he pi miz kav ru la rak

ölür dük.18

Gök ci sim le ri nin bir baş ka özel li ği de, yö rün ge le ri nin dı şın da

bir de ken di et raf la rın da dön me le ri dir. Ku ran'da "Dö nüş lü olan gö ğe

an dol sun." (Ta rık Su re si, 11) aye ti ise tam da bu ger çe ğe işa ret eder.

El bet te, Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de in san lık, gü nü müz de ki gi bi

uza yı mil yon lar ca ki lo met re uzak la ra dek göz lem le ye cek te les kop la -

ra, ge liş miş göz lem tek no lo ji le ri -

ne, mo dern fi zik ve ast ro no mi bil -

gi le ri ne sa hip de ğil di. Do la yı sıy la

uza yın, ayet te bil di ril di ği gi bi,

"özen için de yol lar ve yö rün ge -

ler le do na tıl mış" (Za ri yat Su re si,

7) ol du ğu nu, o dö nem de bi lim sel

ola rak tes pit ede bil mek im kan sız -

dı. An cak o çağ da in di ril miş olan

Ku ran-ı Ke rim'de bu ger çek biz le -

re açık ça ha ber ve ril miş tir; çün kü

Ku ran, Al lah'ın sö zü dür.

Ev ren de ki pek çok kuy ruk lu y›l d›z

gi bi yu ka r› da ki re sim de gö rü len

Hal ley kuy ruk lu y›l d› z› da plan l› bir

ha re ke te sa hip tir. Ken di si ne ait

be lir li bir yö rün ge si var d›r ve di -

¤er gök ci sim le riy le bir lik te, ku -

sur suz bir uyum ve dü zen için de

bu yö rün ge de ha re ket et mek te dir.

Ev ren de ki tüm gök ci sim le ri nin,

ge ze gen le rin, bu ge ze gen le rin uy -

du la r› n›n, y›l d›z la r›n, hat ta ga lak si -

le rin bi le çok in ce he sap lar la sap -

tan m›fl yö rün ge le ri var d›r. ‹fl te bu

ku sur suz dü ze ni ku ran ve de vam -

l› l› ¤› n› sa¤ la yan, tüm ev re ni ya rat m›fl olan

Al lah't›r.



Ku ran'da Gü neş ve Ay'dan bah se di lir ken her bi ri nin bel li bir yö -

rün ge sinin ol du ğu vur gu la nır:

Ge ce yi, gün dü zü, Gü neş'i ve Ay'ı ya ra tan O'dur; her bi ri bir yö rün ge -

de yü züp gi di yor. (En bi ya Su re si, 33) 

Yu ka rı da ki ayet te ge çen "yüz me" ke li me si Arap ça da "sa ba ha"

ola rak ifa de edi lir ve Gü neş'in uzay da ki ha re ke ti ni an lat mak üze re

kul la nıl mak ta dır. Bu ke li me Gü neş'in uzay da ha re ket eder ken kont -

rol süz ol ma dı ğı, ek se ni üze rin de dön dü ğü ve dö ner ken bir ro ta iz le -

di ği ma na sın da dır. Gü neş'in sa bit ol ma dı ğı bel li bir yö rün ge de yol al -

mak ta ol du ğu, bir baş ka ayet te de şöy le bil di ril mek te dir: 

Gü neş de, ken di si için (tes pit edil miş) olan bir ka rar ye ri ne doğ ru

akıp git mek te dir. Bu üs tün ve güç lü olan, bi le nin tak di ri dir.

(Ya sin Su re si, 38)

Ku ran'da bil di ri len bu ger çek ler, an cak ça ğı mız da ki ast ro no mik

göz lem ler le an la şıl mış tır. Ast ro no mi uz man la rı nın he sap la rı na gö re

Gü neş, So lar Apex adı ve ri len bir yö rün ge bo yun ca Ve ga Yıl dı zı doğ -

rul tu sun da sa at te 720.000 km'lik mu az zam bir hız la ha re ket et mek te -

dir. Bu, ka ba ca bir he sap la, Gü neş'in gün de 17 mil yon 280 bin km yol

ka tet ti ği ni gös te rir. Gü neş'le bir lik te onun çe kim sis te mi için de ki tüm

ge ze gen ler ve uy du la rı da ay nı me sa fe yi ka te der ler. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ay'a ge lin ce, Biz onun için de bir ta kım uğ rak yer le ri tak dir et tik;

so nun da o, es ki bir hur ma da lı gi bi dön dü (dö ner). Ne Gü neş'in Ay'a

eri şip-ye tiş me si ge re kir, ne de ge ce nin gün dü zün önü ne geç me si. Her

bi ri bir yö rün ge de yü züp git mek te dir (Ya sin Su re si, 39-40 ) 

Ay'ın yö rün ge si di ğer ge ze gen le rin uy du la rı gi bi düz gün bir yö -

rün ge de iler le mez. Ay, yö rün ge sin de sey re der ken Dün ya'nın ba zen

önü ne ba zen ar ka sı na ge çer. Ay nı za man da Dün ya'yla bir lik te Gü -

neş'in et ra fın da da dön dü ğün den, uzay da sü rek li "S" har fi ben ze ri bir

yö rün ge çi zer. Ay'ın uzay da ki bu yö rün ge si nin şek li, Ku ran'da "es ki

bir hur ma da lı gi bi dön dü (dö ner)" ifa de siy le ta rif edil di ği gi bi, ku -

ru muş hur ma ağa cı da lı nın eğ ri li ği ne ol duk ça ben ze mek te dir. Ni te -

kim ayet te ge çen "ur cun" ke li me si nin an la mı, ku ru yup in cel miş, bü -

44

Kuran Mucizeleri Cilt 1



kül müş hur ma da lı dır ve hur ma ağa cı nın mey ve le ri top lan dık tan son -

ra, sal kım dan ge ri ye ka lan kıs mı ifa de et mek için kul la nı lır. Ay rı ca bu

sal kım da lı nın "es ki" ifa de siy le tas vir edil me si de son de re ce hik met li -

dir, çün kü hur ma da lı nın es ki si da ha in ce ve da ha eğ ri dir.

Kuş ku suz ki 1400 se ne ev vel Ay'ın yö rün ge si hak kın da bil gi sa -

hi bi ol mak müm kün de ğil di. Gü nü müz tek no lo ji si ve bil gi bi ri ki mi ile

tes pit edi le bi len bu şek lin, Ku ran'da böy le si ne ku sur suz bir ben zet me

ile bil di ril me si, Ku ran'ın bir baş ka bi lim sel mu ci ze si dir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ay, Dün ya'yla bir lik te Gü nefl'in

et ra fın da da dön dü ¤ün den,

uzay da sü rek li "S" har fi ben ze ri

bir yö rün ge çi zer. Bu yö rün ge -

nin gö rü nü mü, Ku ran'da bil di -

ril di ¤i gi bi ku ru hur ma da l› n›n

e¤ ri li¤ine ben zemek tedir.



46

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Gü ne ş'i bir ay dın lık, Ay'ı bir nur kı lan ve yıl la rın sa yı sı nı ve he sa bı

bil me niz için ona du rak lar tes pit eden O'dur. Al lah, bun la rı an cak

hak ile ya rat mış tır. O, bi len bir top lu luk için ayet le ri böy le

bi rer bi rer açık la mak ta dır. (Yu nus Su re si, 5)

Ay'a ge lin ce, Biz onun için de bir ta kım uğ rak yer le ri tak dir et tik;

so nun da o, es ki bir hur ma da lı gi bi dön dü (dö ner).

(Ya sin Su re si, 39)

Yu ka rı da ki ilk ayet te Al lah, Ay'ın in san lar için yıl he sa bı nın ya -

pıl ma sın da bir öl çü ola ca ğı nı açık ça bil dir miş tir. Ay rı ca bu he sap la rın,

Ay'ın yö rün ge sin de dö nü şü sı ra sın da ala ca ğı ko num la ra gö re ya pı la -

ca ğı na da dik kat çek il miş tir. Dün ya-Ay ve Dün ya-Gü neş doğ rul tu la rı

ara sın da ki açı sü rek li ola rak de ğiş ti ğin den, biz Ay'ı çe şit li za man lar da

de ği şik şe kil ler de gö rü rüz. Ay rı ca Ay'ı gö re bil me miz, Ay'ın Gü -

neş'ten al dı ğı ışı ğı yan sıt ma sı ile müm kün ol du ğun dan, Ay'ın Gü neş

ta ra fın dan ay dın la tı lan yü zü, Dün ya'da ki göz lem ci ye gö re sü rek li şe -

kil de ğiş ti rir. İş te bu de ği şim ler göz önün de bu lun du ru la rak bir ta kım

he sap la ma lar ya pı lır ki, bu da in san lar için yıl he sa bı nı müm kün kı lar.



Es ki den 1 ay, in san lar ta ra fın dan iki do lu nay ara sın da ki za man

ve ya Ay'ın Dün ya et ra fın da dön dü ğü za man ola rak he sap la nır dı. Bu -

na gö re 1 ay, 29 gün 12 sa at ve 44 da ki ka ya eşit ti. Bu na "Ka me ri ay"

de nir. 12 Ka me ri ay ise Ru mi tak vi me gö re 1 yıl eder. An cak Dün -

ya'nın Gü neş et ra fın da ki dö nü şü nü ta mam la ma sı nı 1 yıl ola rak ka bul

et ti ği miz Mi la di tak vim ile Ru mi tak vim ara sın da her yıl 11 gün lük bir

fark olu şur. Ni te kim Kehf Su re si'nin 25. aye tin de de bu far ka şöy le

dik kat çe kil miş tir:

On lar ma ğa ra la rın da üç yüz yıl kal dı lar ve do kuz (yıl) da ha kat tı lar.

(Kehf Su re si, 25)

Ayet te ge çen za ma nı şöy le açık la mak müm kün dür: 300 yıl x 11

gün (her yıl için olu şan fark) = 3.300 gün dür. 1 Gü neş yı lı nın 365 gün

5 sa at 48 da ki ka ve 45.5 sa ni ye den oluş tu ğu dik ka te alı nır sa, 3.300

gün/365.24 gün = 9 yıl'dır. Di ğer bir de yiş le Mi la di tak vi me gö re 300

yıl, Ru mi tak vi me gö re 300+9 yıl dır. Gö rül dü ğü gi bi ayet te in ce he -

sap la ra da ya nan bu 9 yıl lık far ka dik kat çe kil miş tir. (Doğ ru su nu Al lah

bi lir) Kuş ku suz Ku ran'da böy le bir bil gi ye dik kat çe kil me si Ku ran'ın

bi lim sel mu ci ze le rin den bi ri dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ar tık ha yır; ye min ede rim si nip dö nen (ge ze gen)le re, bir akış için de

ye ri ni alan la ra; (Tek vir Su re si, 15-16)

Tek vir Su re si'nin 15. aye tin de ge çen "hun nes" ke li me si, bü zü lüp

si nen, ge ri le yen, ge ri dö nen gi bi an lam la ra gel mek te dir. 16. ayet te "ye -

ri ni alan la ra" ola rak çev ril miş Arap ça de yim ise "kun nes"tir. "Ka nis"

ke li me si nin ço ğu lu olan "kun nes" ifa de si, bel li gü zer gah, yu va ya gir -

me, ha re ket ha lin de ki cis min yu va sı, yu va sı na gi rip sak la nan lar an -

lam la rı na ge lir. Yi ne 16. ayet te ge çen "akış" ke li me si ise ce re yan kö -

kün den tü re yen ve akıp gi den an la mı na ge len "ca ri ye" ke li me si nin ço -

ğu lu "cevar"dır. Bu ke li me le rin an lam la rı dik ka te alın dı ğın da, ge ze -

gen le rin çe kim güç le ri ve yö rün ge et ra fın da ki ha re ket le ri ne işa ret

edil di ği dü şü nü le bi lir. 

Yu ka rı da ki ayet ler de ge çen bu ke li me ler, çe kim kuv vet le rin den

kay nak la nan yö rün ge sel ha re ket le ri tam ola rak ta rif et mek te dir. Bun -

lar dan "hun nes" ke li me si ile, ge ze gen le rin ge rek ken di çe kir dek le ri ne

doğ ru, ge rek se Gü neş Sis te mi'nin mer ke zi olan Gü neş'e doğ ru çe kim -

le ri ne dik kat çe kil mek te dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Çe kim gü cü ev -

ren de za ten var olan bir kuv vet tir, an cak bu çe kim gü cü nün ma te ma -

tik sel for mül ler le or ta ya kon ma sı, 17-18. yüz yıl lar da ya şa mış olan Isa -

ac New ton ta ra fın dan müm kün ol muş tur. Bir son ra ki ayet te ge çen "el -

ce va ri" ke li me si de bu çe ki me kar şı ko yan mer kez kaç kuv ve tin den

kay nak la nan yö rün ge sel ha re ket le ri vur gu la mak ta dır. Kuş ku suz akıp
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gi den ler an la mı na ge len "el ce va ri" ke li me -

si nin "hun nes" (mer ke ze doğ ru çe kil me, bü zül me, sin -

me) ve "kun nes" (gü zer gah, yu va ya gir me, ha re ket ha lin de ki

cis min yu va sı) ke li me le ri ile kul la nıl ma sı, 1400 se ne ev vel bi lin me -

si müm kün ol ma yan önem li bir bi lim sel ger çe ğe dik kat çek mek te dir.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ay rı ca Ku ran'da ye min edi len ko nu lar dan

bi ri olan bu ayet ler, ko nu nun öne mi ne dik kat çe ken bir baş ka işa ret -

tir.
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Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üs tü ne

sa rıp-ör tü yor, gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp ör tü yor...

(Zü mer Su re si, 5)

Ku ran'ın ev re ni ta nı tan ayet le rin de kul la nı lan ifa de ler ol duk ça

dik kat çe ki ci dir. Üst te ki ayet te "sa rıp ör ter" ola rak ter cü me edi len

Arap ça ke li me "yu kev vi ru"dur. Bu ke li me nin Türk çe kar şı lı ğı, "yu var -

lak bir şe yin üze ri ne bir ci sim sar mak"tır. (Ör ne ğin Arap ça söz lük ler -

de "ba şa sa rık sar ma" gi bi yu var lak ci sim le ri içe ren fi il ler için bu ke li -

me kul la nı lır.) Ayet te, ge ce nin ve gün dü zün bir bir le ri nin üzer le ri ni

sa rıp-ört me le ri (tek vir et me le ri) ko nu sun da ve ri len bil gi, ay nı za man -

da Dün ya'nın bi çi mi ko nu sun da ke sin bir bil gi içer mek te dir. An cak

ve an cak Dün ya'nın yu var lak ol ma sı du ru mun da bu ayet te ifa de

edi len fi il ger çek le şe bi lir. Ya ni 7. yüz yıl da in di ri len Ku ran'da

Dün ya'nın yu var lak ol du ğu na işa ret edil miş tir.

Unut ma mak ge re kir ki, o dö nem de ki ast ro no mi an la -

yı şın da Dün ya da ha fark lı al gı la nı yor du. O dö nem de

Dün ya'nın düz bir sa tıh ol du ğu dü şü nü lü yor du ve

tüm bi lim sel he sap ve açık la ma lar da bu na gö re ya -

pı lı yor du. An cak Ku ran Al lah'ın sö zü ol du ğu

için, ev re ni ta rif eder ken ola bi le cek en ta nım la -

yı cı ke li me ler kul la nıl mış tır. Ku ran ayet le -

rin de ise bi ze he nüz ya kın yüz yıl da öğ -

ren di ği miz bu bil gi le ri 1400 se ne ön ce -

sin den ha ber ver il mek te dir.
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Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın

sü rük len me si gi bi sü rük le nir ler. Her şe yi 'sa pa sağ lam ve yer li ye rin de

ya pan' Al lah'ın sa na tı (ya pı sı)dır (bu). Şüp he siz O,

iş le dik le ri niz den ha ber dar dır.

(Neml Su re si, 88)
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Neml Su re si'nde ki ayet te Dün ya'nın sa de ce

dön dü ğü de ğil, dö nüş yö nü de vur gu lan mak ta dır. 3.500-

4.000 met re yük sek lik te ki ana bu lut kü me le ri nin ha re ket yö nü

da ima ba tı dan do ğu ya doğ ru dur. Ha va du ru mu tah min le ri için ço -

ğun luk la ba tı da ki du ru ma ba kıl ma sı nın se be bi de bu dur.19

Bu lut kü me le ri nin ba tı dan do ğu ya doğ ru sü rük len me si nin asıl

se be bi Dün ya'nın dö nüş yö nü dür. Gü nü müz de bi lin di ği gi bi, Dün ya -

mız da ba tı dan do ğu ya doğ ru dön mek te dir. Bi li min ya kın ta rih ler de

tes pit et ti ği bu bi lim sel ger çek, Ku ran'da yüz yıl lar ön ce sin den

-Dün ya'nın bir düz lem ol du ğu, bir ökü zün ba şı nın üs tün de sa bit dur -

du ğu sa nı lan 14. yüz yıl da- ha ber ve ril miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bun dan son ra yer yü zü nü se rip dö şe di. (Na zi at Su re si, 30)

Yu ka rı da ki ayet te "se rip dö şe di" ola rak çev ri len "de ha" ke li me si,

yay mak an la mı na ge len "dahv" ke li me kö kün den dir. Dahv ke li me si,

dö şe mek, dü zelt mek an lam la rı na gel se de, ta şı dı ğı an lam ba kı mın dan

ba sit bir dö şe me fi ili de ğil dir. Çün kü bu ke li me de, yu var lak ola rak

dü zelt mek, dö şe mek fi il le ri ni ta rif et mek için kul la nıl mak ta dır. 

Dahv ke li me sin den tü re yen di ğer ke li me ler de de yu var lak lık an -

la mı mev cut tur. Ör ne ğin ço cuk la rın to pu yer de ki bir çu ku ra dü şür -

me le ri, taş atıp çu ku ra dü şür me ya rış la rı, ce viz le oy na nan oyun hep -

si dahv ke li me siy le ifa de edil mek te dir. De ve ku şu nun yu va yap ma sı -

na, ya ta ca ğı yer de ki taş la rı te miz le me si ne, yu murt la dı ğı ye re ve yu -

mur ta sı na da bu kök ler den tü re miş ke li me ler kul la nı lır. 

Ni te kim Dün ya'nın şek li de bir yu mur ta yı an dı rır şe kil de yu var -

lak tır. Dün ya'nın ku tup lar dan ba sık kü re sel

şek li, ge oit ola rak ifa de edil mek te dir.

Bu ba kım dan ayet te "de ha" ke li me si -

nin kul la nıl ma sı, Al lah'ın Dün ya

hak kın da ver di ği önem li bir bil -

gi yi içer mek te dir. İn san la rın

yüz ler ce se ne Dün ya'nın şek li -

nin düz ol du ğu nu dü şün me le ri

ve ger çek şek li nin an cak tek no lo -

jik im kan lar ne ti ce sin de an la şıl -

ma sı, Ku ran'ın Al lah'ın vah yi ol du -

ğu nun önem li de lil le rin den bi ri dir.
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Ey cin ve ins top lu luk la rı, eğer gök le rin ve ye rin bu cak la rın dan aşıp-geç -

me ye güç ye ti re bi lir se niz, he men aşın; an cak 'üs tün bir güç (sul tan)' ol -

mak sı zın aşa maz sı nız. (Rah man Su re si, 33)

Yu ka rı da ki ayet te bu cak la rı ola rak çev ri len ke li me nin Arap ça sı "ak -

tar"dır. "Ak tar", Arap ça'da çap an la mı na ge len "ku tur" ke li me si nin ço ğu lu -

dur ve gök le rin ve yer yü zü nün bir çok ça pı ol du ğu nu ifa de et mek te dir.

Arap çada ke li me nin kul la nım şek lin den te kil mi, ço ğul mu (iki den faz la mı)

ya da iki li form da mı kul la nıl dı ğı nı an la mak müm kün dür. Do la yı sıy la ke li -

me nin bu ra da ki kul la nım şek liy le -iki den faz la ol du ğu nu ifa de eden ço ğul

kul la nı mıy la- bir baş ka mu ci ze vi bil gi ha ber ve ril mek te dir.

Bi lin di ği üze re, üç bo yut lu bir ci sim an cak düz gün bir kü re sel şek le

sa hip se tek bir çap tan bah se di lir. Çap lar ifa de si ise an cak düz gün ol ma yan

bir kü re sel şek le ait ola bi lir. Ni te kim ayet te se çi len bu ke li me -çap lar- Dün -

ya'nın ge oit ya pı sı na işa ret et me si ba kı mın dan önem li dir. Ayet te ikin ci

ola rak dik kat edi le cek ko nu ise, çap lar dan bah se di lir ken yer yü zü ve gök -

ler den ay rı ay rı söz edil me si dir.

Al bert Eins te in'ın Ge nel Gö re ce lik Te ori si'ne gö re, ev ren ge niş le mek -

te dir; fa kat bu, ga lak si le rin ve di ğer koz mik ci sim le rin uzay da et ra fa da ğıl -

dı ğı an la mı na gel mez. Bu, uza yın ge niş le di ği ve bu sı ra da ga lak si ler ara sın -

da ki me sa fe nin açıl dı ğı an la mı na ge lir. 

Rah man Su re si 'nin 33. aye tin de ge çen, "gök le rin çap la rı" ta nım la ma sı da

uza yın kü rem si ya pı sı na işa ret et mek te dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Uza yın

de ği şik yer le rin den uza yın çap la rı fark lı çı ka ca ğı gi bi, sü rek li ge niş le yen uza -

yın çap la rı da sü rek li de ği şim gös te re cek tir.  Bu ba kım dan ayet te çap ke li me -

si nin ço ğul bi çi miy le kul la nıl ma sı son de re ce hik met li dir ve Ku ran'ın her şe -

yin il mi ne sa hip Rab bi miz'in vah yi ol du ğu nun gös ter ge le rin den bi ri dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ku ran ayet le rin de ev ren hak kın da ve ri len bil gi ler den bi ri, gök -

yü zü nün ye di kat ola rak dü zen len di ği dir:

Si zin için yer de olan la rın tü mü nü ya ra tan O'dur. Son ra gö ğe

is ti va edip de on la rı ye di gök ola rak dü zen le yen O'dur. Ve O,

her şe yi bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 29)

Son ra, du man ha lin de olan gö ğe yö nel di... (Fussilet Suresi, 11)

Böy le ce on la rı iki gün için de ye di gök ola rak ta mam la dı ve her bir gö -

ğe em ri ni vah yet ti... (Fus si let Su re si, 12)

Ku ran'da pek çok ayet te kul la nı lan gök ke li me si tüm ev re ni ifa de

et mek için kul la nıl dı ğı gi bi, Dün ya gö ğü nü

ifa de et mek için de kul la nı lır. Ke li me -

nin bu an la mı dü şü nül dü ğün de,

Dün ya gö ğü nün, bir baş ka de -

yiş le at mos fe rin, 7 kat man -

dan oluş tu ğu so nu cu or ta -

ya çık mak ta dır. 

ATMOSFER

DÜNYA

Dün ya, ya flam için ge rek li olan özel lik le rin

tü mü ne sa hip tir. Bun lar dan bir ta ne si de

can l› la r› ko ru yan ve özel bir kal kan gö re vi -

ni ye ri ne ge ti ren at mos fer dir. Bu gün Dün -

ya at mos fe ri nin üst üs te di zil mifl fark l› kat -

man lar dan mey da na gel di ¤i bi lin mek te dir.

At mos fer ay nen ayet te bil di ril di ¤i gi bi, tam

ye di te mel kat man dan olufl mak tad›r. Bu,

el bet te ki Kuran'›n mucizelerin den biridir.  

Kuran Mucizeleri Cilt 1



Ni te kim bu gün Dün ya at mos fe ri nin

üst üs te di zil miş fark lı kat man lar dan mey da na gel di ği

bi lin mek te dir.20 Kim ya sal içe rik ve ya ha va sı cak lı ğı öl çü alı -

na rak ya pı lan ta nım la ma lar da, Dün ya'nın at mos fe ri 7 kat man ola -

rak be lir len miş tir.21 Bu gün ha len 48 sa at lik ha va du ru mu tah min le rin -

de kul la nı lan ve "Li mi ted Fi ne Mesh Mo del" (LFMII) ola rak ad lan dı rı -

lan at mos fer mo de li ne gö re de at mos fer 7 kat man dır.  Mo dern je olo -

jik ta nım la ma la ra gö re at mos fe rin 7 kat ma nı şu şe kil de sı ra lan mak ta -

dır:

1- Tro pos fer

2- Stra tos fer

3- Me zos fer

4- Ter mos fer

5- Ek zos fer

6- İyo nos fer

7- Man ye tos fer

Bu ko nuy la il gi li bir di ğer mu ci ze vi yön ise Fus si let Su re si'nin 12.

aye tin de ge çen "Her bir gö ğe em ri ni vah yet ti" ifa de sin de yer al mak -

ta dır. Ya ni ayet te Al lah'ın her ta ba ka yı bel li bir gö rev le gö rev len dir di -

ği be lir til mek te dir. İle ri ki bö lüm ler de da ha de tay lı in ce le ye ce ği miz gi -

bi, yu ka rı da say dı ğı mız ta ba ka la rın her bi ri nin in san la rın ve yer yü -

zün de ki tüm can lı la rın ya ra rı açı sın dan çok ha ya ti gö rev le ri var dır.

Yağ mur la rın oluş ma sın dan za rar lı ışın la rın en gel len me si ne, rad yo

dal ga la rı nın yan sı tıl ma sın dan gök taş la rı nın za rar sız ha le ge ti ril me si -

ne ka dar her ta ba ka nın ken di ne öz gü bir iş le vi bu lun mak ta dır.

Aşa ğı da ki ayet ler ise bi ze at mos fe rin 7 kat ma nı nın gö rü nü mü ile

il gi li bil gi ver mek te dir:

"Gör mü yor mu su nuz; Al lah, ye di gö ğü bir bir le riy le bir uyum

(mu ta ba kat) için de ya rat mış tır?" (Nuh Su re si, 15)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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O, bi ri

di ğe riy le 'tam bir

uyum' (mu ta ba kat)

için de ye di gök ya rat mış

olan dır... (Mülk Su re si, 3)

Bu ayet ler de Türk çe -

ye "uyum" ola rak çev ri len

Arap ça "ti ba kan" ke li me si,

ay nı za man da "ta ba ka, bir

şe yin uy gun olan ka pa ğı

ve ör tü sü" an lam la rı na da

ge lir ki, üst ka tın alt ka ta

uy gun lu ğu nu vur gu lar.

Ke li me nin ço ğul kul la nı -

mın da ise "ta ba ka ta ba ka"

an la mı ka zan mak ta dır.

Ayet te ta rif edi len ta ba ka

ta ba ka ha lin de ki gök, kuş -

ku suz at mos fe ri en mü -

kem mel şe kil de ifa de eden

açık la ma lar dır.

20. yüz yıl tek no lo ji si

ol ma dan tes pit edil me si

hiç bir şe kil de müm kün ol -

ma yan bu bil gi le rin, 1400

yıl ön ce in di ril miş olan

Ku ran-ı Ke rim'de açık ça

bil di ril me si ise el bet te ki

çok bü yük bir mu ci ze dir.

MEZOSFER

50km

80km

15km

TERMOSFER

EKZOSFER

TROPOSFER

STRATOSFER

İYONOSFER

MANYETOSFER



Ku ran'da Al lah, gök yü zü nün son de re ce önem li bir özel li ği ne

şöy le dik kat çe ker:

Gök yü zü nü ko run muş bir ta van kıl dık; on lar ise bu nun ayet le rin den

yüz çe vi ri yor lar. (En bi ya Su re si, 32)

Ayet te be lir ti len gök yü zü nün bu özel li ği, 20. yüz yıl da ki bi lim sel

araş tır ma lar la ka nıt lan mış tır.

Dün ya'yı çe pe çev re ku şa tan at mos fer, can lı lı ğın de va mı için son

de re ce ha ya ti iş lev le ri ye ri ne ge ti rir. Dün ya'ya yak la şan iri li ufak lı pek

çok gök ta şı nı par ça la ya rak yok eder ve bun la rın yer yü zü ne dü şe rek

can lı la ra bü yük za rar lar ver me si ni en gel ler. 

At mos fer, bu nun ya nı sı ra, uzay dan ge len ve can lı lar için za rar lı

olan ışın la rı da filt re eder. At mos fe rin bu özel li ği nin en çar pı cı yö nü,

at mos fe rin sa de ce za rar sız oran da ki ışın la rı, ya ni gö rü nür ışık, kı zıl

öte si ışın lar ve rad yo dal ga la rı nı ge çir me si dir. Bun la rın tü mü ya şam

için ge rek li ışın lar dır. Ör ne ğin at mos fer ta ra fın dan be lir li oran da geç -

me si ne izin ve ri len ult ra vi yo le ışın la rı, bit ki le rin fo to sen tez yap ma la -

rı ve do la yı sıy la tüm can lı la rın ha yat ta kal ma la rı açı sın dan bü yük

önem ta şır. Gü neş ta ra fın dan ya yı lan şid det li ult ra vi yo le ışın la rı nın

bü yük bö lü mü, at mos fe rin ozon ta ba ka sın da sü zü lür ve Dün ya yü ze -

yi ne ya şam için ge rek li olan az bir kıs mı ula şır. 

At mos fe rin ko ru yu cu özel li ği bun lar la da kal maz. Dün ya, uza yın

or ta la ma ek si 270 de re ce lik don du ru cu so ğu ğun dan yi ne at mos fer sa -

ye sin de ko ru nur.

Dün ya'yı za rar lı et ki ler den ko ru yan, yal nız ca at mos fer de ğil dir.

At mos fe rin ya nı sı ra "Van Al len Ku şak la rı" de ni len ve Dün ya'nın

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Dün ya' n›n man ye tik ala n› n›n olufl tur du ¤u man ye tos fer ta ba ka s›, yer yü zü nü gök tafl la -

r›n dan, za rar l› koz mik ›fl›n ve par ça c›k lar dan ko ru yan bir kal kan gi bi dir. Yu ka r› da ki re -

sim de Van Al len Ku flak la r› ad› da ve ri len bu man ye tos fer ta ba ka s› gö rül mek te dir. Dün -

ya'n›n on bin ler ce ki lo met re uza ¤›n da ki bu ku flak lar, yer yü zün de ki can l› la r› uzay dan ge -

le bi le cek öl dü rü cü ener ji den ko ru mak ta d›r. Tüm bu bi lim sel bul gu lar, Dün ya'n›n özel bir

fle kil de ko run du ¤u nu ka n›t la mak ta d›r. Önem li olan, bu ko run ma n›n "gök yü zü nü ko run -

mufl bir ta van k›l d›k" aye tiy le 1400 se ne ön ce Ku ran'da ha ber ve ril mifl ol ma s› d›r.

man ye tik ala nın dan kay nak la nan bir ta ba ka

da, ge ze ge ni mi ze ge len za rar lı ışın la ra kar şı bir kal kan

gö re vi gö rür. Gü neş'ten ve di ğer yıl dız lar dan sü rek li ola rak

ya yı lan bu ışın lar, in san lar için öl dü rü cü et ki ye sa hip tir. Özel lik le

Gü neş'te sık sık mey da na ge len ve "par la ma" adı ve ri len ener ji pat la -

ma la rı, Van Al len Ku şak la rı ol ma sa, Dün ya'da ki tüm ya şa mı yok ede -

bi le cek güç te dir.

Van Al len Ku şak la rı'nın ya şa mı mız açı sın dan öne mi ni Dr. Hugh

Ross şöy le an lat mak ta dır:

Dün ya, Gü neş Sis te mi'n de ki ge ze gen ler ara sın da en yük sek yo ğun -

lu ğa sa hip tir. Bu ge niş ni kel-de mir çe kir de ği bü yük bir man ye tik

alan dan so rum lu dur. Bu man ye tik alan Van Al len rad yas yon ko ru -

yu cu ta ba ka sı nı mey da na ge ti rir. Bu ta ba ka yer yü zü nü rad yas yon
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Gök yü zü nü sey re den in san la rdan ço ¤u nun ak l› na at mos fe rin ko ru yu cu ya p› s›  gel mez.

Bu ya p› ol ma sa Dün ya'n›n na s›l bir yer ola ca ¤›  da ço ¤u za man düflünülmez. Yu ka r› da -

ki re sim de Dün ya' ya dü flen bir gök ta fl› n›n ABD Ari zo na'da aç t› ¤› dev çu kur gö rül mek -

te dir. E¤er at mos fer ol ma say d› bu gök tafl la r› n›n mil yon lar ca s› Dün ya yü ze yi ne dü fler

ve ge ze gen ya fla n›l maz bir ha le ge lir di. An cak at mos fe rin ko ru yu cu özel li ¤i sa ye sin de -

dir ki, Dün ya'da ki can l› lar gü ven için de ya flam la r› n› sür dü rür ler. Bu, el bet te Al lah'›n in -

san lar üze rin de ki bir ko ru ma s› d›r ve Ku ran'da ha ber ve ril mifl bir mu ci ze dir.

bom bar dı ma nın dan ko rur. Eğer bu ko ru yu cu

ta ba ka ol ma say dı, Dün ya'da ha yat müm kün ol maz dı.

Man ye tik ala nı olan ve ka ya lık böl ge ler den olu şan di ğer tek ge -

ze gen Mer kür'dür. Fa kat bu man ye tik ala nın gü cü Dün ya'nın kin -

den 100 kat da ha az dır. Van-Al len rad yas yon ko ru yu cu ta ba ka sı

Dün ya'ya özel dir.22

Geç ti ği miz yıl lar da tes pit edi len bir par la ma da açı ğa çı kan ener -

ji nin, Hi ro şi ma'ya atı la nın ben ze ri 100 mil yar atom bom ba sı na eş de -

ğer ol du ğu he sap lan mış tır. Par la ma dan 58 sa at son ra pu su la la rın ib -

re le rin de aşı rı ha re ket ler göz len miş, Dün ya at mos fe ri nin 250 km üs -

tün de sı cak lık sıç ra ma ya pıp 2.500 0C'ye yük sel miş tir.

Kı sa ca sı, Dün ya'nın üze rin de, ken di si ni sa rıp ku şa tan ve dış teh -

li ke le re kar şı ko ru yan mü kem mel bir sis tem iş ler. İş te Dün ya'yı çev re -

le yen gök yü zü nün bu ko ru yu cu kal kan özel li ği ni, Al lah biz le re yüz -

yıl lar ön ce sin den Ku ran'da bil dir miş tir.
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Kuran Mucizeleri Cilt 1

O, si zin için yer yü zü nü bir dö şek, gök yü zü nü bir bi na kıl dı.

Ve gök ten yağ mur in di re rek bu nun la si zin için (çe şit li) ürün ler den

rı zık çı kar dı. Öy ley se (bü tün bun la rı) bi le bi le

Al lah'a eş ler koş ma yın. (Ba ka ra Su re si, 22)

Yu ka rı da ki ayet te gök yü zü tarif edilirken Arap ça "es se mae bi na -

en" ifadesi kul la nıl mak ta dır. Bu ke li me kub be, ta van an lam la rıy la be -

ra ber, Arap Be de vi le ri ta ra fın dan kul la nı lan ça dır ben ze ri bir kap la -

ma yı da ta rif eder.23 Ve söz ko nu su ça dı rım sı ya pı ile vur gu la nan; dış

öğe le re kar şı bir çe şit ko ru ma sağ lan ma sı dır. 

Biz ço ğun luk la far kın da ol ma sak da, di ğer ge ze gen ler de ol du ğu

Gemi nid me te or ya¤ -

mu ru her se ne Ara l›k

ay› n›n ikin ci haf ta -

s›n da en yo ¤un fle -

kil de göz lem le nir.

Yan da ki fo to¤ raf ta

gö rü len k› sa çiz gi ler

y›l d›z la ra ait iz ler dir;

uzun olan lar ise me -

te or la ra ait tir. Re sim -

de gö rü len me te or

ya¤ mu run da gök

tafl la r› sa at te 58 ta -

ne ye va ran yo ¤un -

luk ta düfl müfl tür.



gi bi Dün ya'ya da çok sa yı da gök  ta şı düş -

mek te dir. Di ğer ge ze gen le re düş tük le rin de dev kra ter -

ler açan bu gök  taş la rı nın Dün ya'ya za rar ver me me le ri nin ne -

de ni, Dün ya'yı sa ran at mos fe rin düş mek te olan gök  taş la rı na kar şı

bü yük bir di renç gös ter me si dir. Gök  ta şı bu di ren ce faz la da ya na maz

ve sür tün me den do la yı ya na rak bü yük bir küt le kay bı na uğ rar. Böy -

le ce, bü yük fe la ket le re yol aça bi le cek bu teh li ke, at mos fer sa ye sin de

en gel len miş olur. Al lah yu ka rı da bah set ti ği miz at mos fe rin ko ru yu cu

özel li ği ile il gi li ayet le rin ya nı sı ra, aşa ğı da ki ayet te de bu özel ya ra tı -

lı şa dik kat çek mek te dir:

Gör me din mi, Al lah, yer de ki le ri ve de niz de O'nun em riy le akıp gi -

den ge mi le ri, si zin ya ra rı nı za ver di. Ve iz ni ol ma dık ça, gö ğü ye rin üs -

tü ne düş mek ten alı ko yar. Şüp he siz Al lah, in san la ra

kar şı şef kat li dir, çok mer ha met li dir.

(Hac Su re si, 65)

Ni te kim bir ön ce ki bö lüm de de bah set ti ği miz at mos fe rin ko ru yu -

cu özel li ği, Dün ya 'yı uzay dan ya ni dış öğe ler den ko ru mak ta dır. Yu -

ka rı da yer ve ri len ayet ler de gök yü zü için kul la nı lan bi na ke li me si ile

de tam ola rak gök yü zü nün, Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de bi lin -

me si müm kün ol ma yan bu yö nü ne dik kat çe kil mek te dir. Bu bil gi le -

rin, ile ri tek no lo jiy le do na tıl mış uzay araç la rı nın, dev te les kop la rın ol -

ma dı ğı 1400 yıl ön ce sin de Ku ran-ı Ke rim'de ha ber ve ril miş ol ma sı,

Ku ran'ın son suz ilim sa hi bi Rab bi miz'in vah yi ol du ğu nu gös ter mek -

te dir.
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Ku ran-ı Ke rim'de, Ta rık Su re si'nin 11. aye tin de gök yü zü nün "ge ri

dön dü rü cü" özel li ğin den şöy le bah se di lir: 

Dö nüş lü olan gö ğe an dol sun.  (Ta rık Su re si, 11)

Ku ran me al le rin de "dö nüş lü" ola rak ter cü me edi len "rec'i" ke li me -

si, "ge ri çe vi ren" ya da "ge ri dön dü ren" an lam la rı na gel mek te dir.

Bi lin di ği gi bi Dün ya'yı çev re le yen at mos fer pek çok kat man dan

olu şur. Her kat ma nın, can lı lı ğın ya ra rı na yö ne lik önem li bir gö re vi var -

dır. İn ce len di ği za man her ta ba ka nın ken di si ne ula şan mad de ya da

ışın la rı uza ya ya da yer yü zü ne ge ri dön dür me özel lik le ri nin ol du ğu an -

la şıl mış tır. Bu ra da at mos fer kat man la rı nın ge ri dön dür me özel li ği ni

bir kaç ör nek le in ce le ye lim.

Ör ne ğin 13 ile 15 km yük sek lik te ki Tro pos fer ta ba ka sı, yer yü zün -

den yük se len su bu ha rı nın yo ğun la şıp ya ğış ola rak ye re ge ri dön me si -

ni sağ lar. 25 km yük sek lik te ki Stra tos fe rin alt ta ba ka sı olan Ozo nos fer,

uzay dan ge len rad yas yon ve za rar lı ult ra vi yo le ışın la rı nı yan sı ta rak,

yer yü zü ne ula şa ma dan uza ya ge ri dön me le ri ni sağ lar. İyo nos fer ta ba -

ka sı da yer yü zün den ya yın la nan rad yo dal ga la rı nı bir uy du gi bi yer yü -

zü nün fark lı böl ge le ri ne ge ri yan sı ta rak, tel siz ko nuş ma la rı nın, rad yo

ve te le viz yon ya yın la rı nın uzak me sa fe ler den iz le ne bil me si ni sağ lar.

Man ye tos fer ta ba ka sı ise, Gü neş'ten ve di ğer yıl dız lar dan ya yı lan za -

rar lı rad yo ak tif par ça cık la rı, yer yü zü ne ulaş ma dan uza ya ge ri dön dü -

rür.

Gök yü zü ta ba ka la rı nın he nüz ya kın bir geç miş te keş fe di len bu

özel li ği nin yüz yıl lar ön ce sin den Ku ran'da be lir til me si, Ku ran'ın

Al lah'ın sö zü ol du ğu nu bir kez da ha tas dik et mek tedir.



TROPOSFER

OZONOSFER

OZONOSFER

İYONOSFER

TROPOSFER

TROPOSFER

At mos fe rin her kat ma n›

in san la ra ya rar l› özel lik -

le re sa hip tir. Ör ne ¤in

at mos fe ri n üst ta ba ka -

la r›n dan bi ri olan ‹yo -

nos fer ta ba ka s›, bel li

bir mer kez den ya y›n la -

nan rad yo dal ga la r› n›

yer yü zü ne ge ri yan s› ta -

rak bu ya y›n la r›n uzak

me sa fe ler den bi le al g› -

lan ma s› n› sa¤ lar.

Yer yü zün de ki ya flam için

öl dü rü cü ola bi le cek ›fl›n -

la r› en gel le yen at mos fe r

kat ma n› ise, Ozo nos fer

ta ba ka s› d›r.  Stra tos fe rin

alt ta ba ka s› olan Ozo nos -

fer ta ba ka s› ult ra vi yo le

gi bi za rar l› koz mik ›fl›n la r›

uza ya ge ri dön dü re rek,

bu ›fl›n la r›n yer yü zü ne

ulafl ma s› n› ve can l› l› ¤a

za rar ver me si ni en gel ler.

Dün ya üze rin de ki can l›

ya fla m› için su yun var l› ¤›

son de re ce önem li dir. Su -

yun olufl ma s›n da ki et ken -

ler den bir ta ne si de at -

mos fe rin kat man la r›n dan

bi ri olan Tro pos ferdir.

Tro pos fer ta ba ka s› ok ya -

nus lar dan yük se len su

bu ha r› n› yo ¤un lafl t› ra rak

yer yü zü ne ya¤ mur ola rak

ge ri dön dü rür.
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Kuran'da yer yü zü ile il gi li ve ri len bil gi ler den bi ri, yer yü zü nün,

ye di kat olan gök yü zü ne ben zer li ği dir:

Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı. Emir,

bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten Al lah'ın her şe ye

güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il miy le her şe yi ku şat tı ğı nı

bil me niz, öğ ren me niz için. (Ta lak Su re si, 12)

Yu ka rı da ki ayet te dik kat çe ki len bu bil gi ye bi lim sel kay nak lar da

da yer ve ril mek te ve yer yü zü nün ye di kat man dan oluş tu ğu açık lan -

mak ta dır. Bi lim adam la rı nın sı ra la dı ğı bu kat man lar şöy le dir:

1. Kat:     Li tos fer (su) 

2. Kat:     Li tos fer (ka ra) 

3. Kat:     As te nos fer 

4. Kat:     Üst man to 

5. Kat:     Alt man to 

6. Kat:     Dış çe kir dek 

7. Kat:     İç çe kir dek 

Li tos fer, Yu nan ca ka ya an la mı na ge len lit hos ke li me sin den gel -

mek te dir ve Dün ya'nın en üst kat ma nı nı oluş tu ran ka tı ka ya ta ba ka -

dır. Di ğer kat man lar la kı yas lan dı ğın da ol duk ça in ce dir. Li tos fer, ok -

ya nus la rın al tın da ve vol ka nik açı dan ak tif olan böl ge ler de da ha da

in ce dir. Yer yü zün de bu kat ma nın or ta la ma ka lın lı ğı 80 km'dir. Di ğer

kat man la ra gö re da ha so ğuk ve da ha ka tı dır; bu ba kım dan  yer yü zün -

de ka buk gö re vi gö rür.

Li tos fe rin al tın da Yu nan ca za yıf ke li me si Ast he nes'ten ge len As te -
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nos fer kat ma nı bu lu nur. Bu kat man Li tos -

fer le kı yas lan dı ğın da da ha in ce dir ve ha re ket li bir ta -

ba ka dır. Bu kat man je olo jik za man la yük sek ısı ve ba sın ca

ma ruz kal dı ğın da yu mu şa yıp eri ye bi len, sı cak, ya rı-ka tı mad de ler -

den oluş muş tur. Ka tı Li tos fer ta ba ka sı nın, ya vaş ça ha re ket eden As te -

nos fer ta ba ka sı üze rin de yüz dü ğü ya da ha re ket et ti ği dü şü nül mek te -

dir.24 Bu kat man la rın al tın da yük sek sı cak lık ta, ya rı-ka tı ka ya lar dan

olu şan yak la şık 2.900 km ka lın lı ğın da man to de ni len bir ta ba ka var -

dır. Ka buk tan da ha faz la de mir, mag nez yum ve kal si yum içe ren man -

to da ha sı cak ve yo ğun dur; çün kü Dün ya'nın için de ki ısı ve ba sınç de -

rin lik le bir lik te ar tar. 

Dün ya'nın mer ke zin de de ne re dey se man to nun iki ka tı yo ğun -

luk ta olan çe kir dek yer alır. Bu yo ğun lu ğun se be bi içe ri ğin de

ka ya lar dan çok me tal ler (de mir-ni kel ala şı mı) bu lun ma sı -

dır. Dün ya'nın çe kir de ği ise iki ay rı par ça dan olu şur:

Bi ri 2.200 km ka lın lı ğın da olan sı vı dış çe kir dek, di -

ğe ri de 1.250 km ka lın lı ğın da ki ka tı bir iç çe kir dek.

Dün ya dön dük çe sı vı dış çe kir dek Dün ya'nın

man ye tik ala nı nı oluş tu rur.

An cak 20. yüz yıl da ki tek no lo ji ile

tes pit edi le bi len yer yü zü kat man la rı nın

gök yü zü ile olan bu ben zer li ği nin Ku -

ran'da bil di ril miş ol ma sı, kuş ku suz

Ku ran'ın pek çok bi lim sel mu ci ze -

sin den bi ri dir.

Litosfer 
(su)

Litosfer
(kara)

Astenosfer

Üst
manto

Alt 
manto

Dış 
çekirdek

İç 
çekirdek



Yer, o şid det li sar sın tı sıy la sar sıl dı ğı, yer, ağır lık la rı nı dı şa atıp-çı kar dı -

ğı ve in san: "Bu na ne olu yor?" de di ği za man; o gün (yer), ha ber le ri ni

an la ta cak tır. (Zil zal Su re si, 1-4)

Arap çada "zil zal" ke li me si dep rem, sar sın tı; "es ka le ha" ke li me si ise

"ağır lık la rı nı, ağır yük le ri ni" an lam la rı na gel mek te dir. Yu ka rı da ki ayet -

ler ilk an lam la rıy la dü şü nül dü ğün de, dep rem le il gi li önem li bir bi lim -

sel ger çe ğe dik kat çe kil di ği gö rül mek te dir. 

Zil zal Su re si'nin 2. aye tin de, dep rem le il gi li ola rak ye rin ağır lık la -

rı nı at ma sın dan bah se dil mek te dir. Ni te kim son yüz yıl lar da ya pı lan

araş tır ma lar so nu cun da ye rin mer ke zin de ağır me tal ler ol du ğu ve bun -

la rın yer yü zün de ki ha re ket len me ler so nu cun da or ta ya çık tı ğı an la şıl -

mış tır. Je olog la rın tes pit le ri ne gö re, Dün ya so ğu duk ça, ağır ve yo ğun

olan mad de ler Dün ya'nın mer ke zi ne doğ ru çö ker ken, da ha ha fif olan -

lar dış yü ze ye doğ ru yük sel di. Bu ne den le, yer ka bu ğu en ha fif mad de -

ler den (ba zalt ve gra nit ka ya lar dan) olu şur ken, çe kir dek te ağır me tal ler

(ni kel ve de mir) bu lu nur. So nuç ola rak eri miş me tal ler den olu şan yer

altı, ye r üs tün den çok da ha ağır ve yo ğun bir mal ze me den oluş muş tur. 

Dep rem za man la rın da ise yer altın da ki ağır mad de ler yer üs tü ne

çık ma im ka nı bu lur; böy le ce ayet ler de ta rif edil di ği gi bi yer yü zü ağır -

lık la rı nı dı şa at mış olur. Ay rı ca me tal re zerv le ri nin yo ğun ola rak bu lun -

du ğu yer ler, dep rem ve vol kan ha re ket le ri nin da ha çok ger çek leş ti ği

böl ge ler dir. Ya pı lan kap sam lı araş tır ma lar so nu cun da, ya kın geç miş te

or ta ya çı kan bu bi lim sel bul gu lar, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bi lim -

sel ger çek ler den sa de ce bi ri dir. 

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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Ku ran'da dağ la rın önem li bir je olo jik iş le vi ne dik kat çe kil mek te dir:

Yer yü zün de, on la rı sars ma sın di ye, sa bit dağ lar ya rat tık...

(En bi ya Su re si, 31)

Dik kat edi lir se ayet te, dağ la rın yer yü zün de ki sar sın tı la rı ön le yi ci

özel li ği nin ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de

hiç bir in san ta ra fın dan bi lin me yen bu ger çek, gü nü müz de mo dern je -

olo ji nin bul gu la rı so nu cun da or ta ya çı ka rıl mış tır.

Es ki den dağ la rın sa de ce yer yü zü nün yü ze yin de ka lan yük sel ti ler

ol du ğu dü şü nül mek tey di. An cak bi lim adam la rı dağ la rın sa de ce yü -

zey yük sel ti le ri ol ma dık la rı nı, dağ kö kü adı ve ri len kı sım la rı ile ki mi

za man ken di boy la rı nın 10-15 ka tı ka dar ye rin al tı na doğ ru uzan dık -

la rı nı fark et ti ler. Bu özel lik le riy le dağ lar, tıp kı bir çi vi nin ya da ka zı -

ğın ça dı rı sı kı ca ye re bağ la ma sı na ben zer bir ro le sa hip tir. Ör ne ğin

zir ve si yer yü zün den yak la şık 9 km yu ka rı da olan Eve rest Da ğının 125

km'den faz la kö kü var dır.25

Ay rı ca dağ lar, yer yü zü ka bu ğu nu oluş tu ran çok bü yük ta ba ka la -

rın ha re ket le ri ve çar pış ma la rı so nu cun da mey da na ge lir. İki ta ba ka

çar pış tı ğı za man da ha da ya nık lı ola nı öte ki nin al tı na gi rer. Üst te ka -

lan ta ba ka kıv rı la rak yük se lir ve dağ la rı mey da na ge ti rir. Alt ta ka lan

ta ba ka ise yer altın da iler le ye rek aşa ğı ya doğ ru de rin bir uzan tı mey -

da na ge ti rir. Do la yı sıy la da ha ev vel de be lirt ti ği miz gi bi dağ la rın yer -

yü zün de gör dü ğü müz küt le le ri ka dar, yer altı na doğ ru iler le yen de -

rin bir uzan tı la rı da ha var dır. Bi lim sel bir kay nak ta dağ la rın bu ya pı -

sı şöy le ta rif edi lir:
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OKYANUS TORTU

K›tasal kabuk

OKYANUS
- 0

-10

-20

-30

-40

-50

Çekirdek kabu¤u
ile yerkabu¤u
aras›ndaki aral›k

Çekirdek kabu¤u
Yatay uzakl›k ölçeklendirilmemifltir.

- Da¤lar›n toprak seviyesinin oldukça derinlerinde kökleri vard›r.26

Britanya Adalar› Kuzey Almanya Alpler Rus setiAvrupa

- fiematik kesit. Kaz›k fleklindeki da¤lar›n topra¤›n içine iyice

yerleflmifl kökleri vard›r.27

Kafkaslar

Da¤ silsilesi

Da¤ kökü

Erozyon
Deniz seviyesiÇökelti

Çekirdek kabu¤u

- Da¤lar›n, derin kökleri dolay›s›yla flekil olarak kaz›klara

benzediklerini gösteren di¤er bir resim.28
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Kı ta la rın da ha ka lın ol du ğu dağ lık böl ge ler de yer  ka bu ğu man to ya

de rin le me si ne sap la nır.29

Dün ya ca ün lü de ni z al tı je olog la rın dan bi ri olan Pro fe sör Si ave da

ise, dağ la rın yer yü zü ne kök ler şek lin de sap lı ol duk la rın dan bah se der -

ken, şöy le bir yo rum da bu lun muş tur:

Kı ta lar da ki dağ lar ve ok ya nus lar da ki dağ lar ara sın da ki te mel fark

ma ter ya lin de dir... Fa kat her iki sin de de dağ la rı des tek le yen kök ler

var dır. Kı ta lar da ki dağ lar da, ha fif ve yo ğun lu ğu az mad de ye rin içi -

ne doğ ru kök ola rak uza nır. Ok ya nus lar da ki dağ lar da da, da ğı kök

gi bi des tek le yen ha fif mad de var dır… Kök le rin fonk si yo nu, Ar şi -

med ka nu nu na gö re dağ la rı des tek le mek için dir.30

Ay rı ca Ame ri kan Bi lim Aka de mi si eski Baş ka nı Frank Press'in,

dün ya ça pın da pek çok üni ver si te de ders ki ta bı ola rak oku tu lan Earth

(Dün ya) ad lı ki ta bın da, dağ la rın ka zık şek lin de ol duk la rı ve yer yü zü -

ne de rin le me si ne gö mü lü ol duk la rı ifa de edil mek te dir.31

Ku ran aye tle rin de ise, dağ la rın bu iş le vi ne, "ka zık" ben zet me si

ya pı la rak şöy le işa ret edi lir:

Biz, yer yü zü nü bir dö şek kıl ma dık mı? Dağ la rı da bi rer ka zık?

(Ne be Su re si, 6-7)
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Yi ne bir baş ka ayet te Al lah, "Dağ la rı nı di kip-oturt tu" (Na zi at

Su re si, 32) şek lin de bil dir mek te dir. Bu ayet te ge çen "er say ha" ke li me -

si "kök lü kıl dı, sa bit yap tı, de mir le di, ye re çak tı" an lam la rı na gel mek -

te dir. Bu özel lik le ri sa ye sin de dağ lar, yer yü zü ta ba ka la rı nın bir le şim

nok ta la rın da yer üs tü ne ve yer altı na doğ ru uza na rak bu ta ba ka la rı

bir bi ri ne per çin ler. Bu şe kil de, yer ka bu ğu nu sa bit le ye rek mag ma ta -

ba ka sı üze rin de ya da ken di ta ba ka la rı ara sın da kay ma sı nı en gel ler.

Kı sa ca sı dağ la rı, tah ta la rı bi ra ra da tu tan çi vi le re ben ze te bi li riz. Dağ la -

rın sa bit len me et ki si, bi lim sel li te ra tür de izos ta si ola rak ad lan dı rıl -

mak ta dır. İzos ta si, man to ta ba ka sı nın yu ka rı doğ ru uy gu la dı ğı kuv -

vet le, yer ka bu ğu nun aşa ğı doğ ru uy gu la dı ğı kuv vet ara sın da ki den -

ge dir. Dağ lar eroz yon, top rak kay ma sı ve ya bu zul la rın eri me si gi bi

ne den ler le ağır lık kay be der ken, bu zul la rın olu şu mu, vol ka nik pat la -

ma lar ve ya top rak olu şu mu ne de niy le ağır lık ka za na bi lir ler. Bu ne -

den le, dağ lar ha fif le dik le rin de sı vı la rın uy gu la dı ğı kal dır ma kuv ve -

tiy le aşa ğı dan yu ka rı iti lir; ya da ağır laş tık la rın da yer çe ki mi ne de niy -

le man to içi ne gö mü lür ler. Yer ka bu ğu üze rin de bu iki kuv vet ara sın -

da ki den ge, izos ta si sa ye sin de sağ la nır. Dağ la rın bu den ge le yi ci özel -

li ği bi lim sel bir kay nak ta şöy le ak ta rıl mak ta dır:
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G. B. Airy, 1855'te yer ka bu ğu nun su üs tün de

yü zen, ke res te den ya pıl mış sal la ra ben ze ti le bi le ce ği ni

söy le miş tir. Ka lın ke res te par ça la rı in ce par ça la ra kı yas la su

yü ze yi nin da ha üs tün de yü zer ler. Ben zer ola rak yer ka bu ğu nun

ka lın kı sım la rı da bir sı vı ve ya da ha yo ğun olan alt ta ba ka lar üze rin -

de yü ze cek tir. Airy, dağ la rın, düz lük ler de ol ma yan da ha az yo ğun

ka ya lar dan de rin kök le re sa hip ol du ğu nu sa vu nu yor du. Airy, ça lış -

ma la rı nı ya yın la dık tan dört yıl son ra, J. H. Pratt al ter na tif bir hi po tez

sun du... Bu hi po tez le dağ lar al tın da ki ka ya ko lon la rı nın, düz lük ler

al tın da ki ka ya ko lon la rı na gö re da ha uzun ol ma la rın dan ötü rü, da -

ha az yo ğun ol ma la rı ge re ki yor du. Airy ve Pratt'in hi po tez le ri nin her

iki si de yü zey de ki dü zen siz lik le rin, yer ka bu ğu nun be lir gin kı sım la -

rın da ki (dağ lar ve düz lük ler) ka ya la rın yo ğun luk la rın da ki fark lar la

den ge len di ği ni be lirt miş ler dir. Bu den ge du ru mu, "izos ta si" ola rak

ta rif edil mek te dir.32

Bu gün bi li yo ruz ki, yer yü zü nün ka ya lık olan dış kat ma nı, de rin

fay lar la kı rıl mış tır ve eri miş mag ma üze rin de yü zen pla ka lar ha lin de

par ça lan mış tır. Dün ya 'nın ken di ek se ni çev re sin de ki dö nüş hı zı nın

çok yük sek ol ma sın dan ötü rü, yü zen pla ka lar eğer dağ la rın sa bit leş ti -

ri ci et ki si ol ma say dı, ha re ket ha lin de ola cak lar dı. Böy le bir du rum da

yer yü zü üze rin de top rak bi rik me ye bi lir, top rak ta hiç su de po lan ma -

ya bi lir, hiç bir bit ki fi liz len me ye bi lir, hiç bir yol, ev in şa edi le me ye bi lir -

di; kı sa ca sı Dün ya üze rin de ha yat müm kün ol ma ya bi lir di. An cak

Al lah'ın rah me tiy le dağ lar tıp kı çi vi ler gi bi gö rev ya pa rak, yer yü zün -

de ki ha re ket li li ği bü yük öl çü de en gel ler ler.

Gö rül dü ğü gi bi, mo dern je olo jik ve sis mik araş tır ma lar so nu cun -

da keş fe di len dağ la rın çok ha ya ti bir iş le vi, yüz yıl lar ön ce in di ril miş

olan Ku ran-ı Ke rim'de Al lah'ın ya rat ma sın da ki üs tün hik me te bir ör -

nek ola rak ve ril miş tir. Bir ayet te şöy le buy ru lur:

... Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı...

(Lok man Su re si, 10)
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Bir ayet te dağ la rın gö rün dük le ri gi bi sa bit ol ma dık la rı, sü rek li

ha re ket ha lin de bu lun duk la rı şöy le bil di ril mek te dir:

Dağ la rı gö rür sün de, don muş sa nır sın; oy sa on lar bu lut la rın

sü rük len me si gi bi sü rük le nir ler...  (Neml Su re si, 88)

Dağ la rın bu ha re ke ti, üze rin de bu lun duk la rı yer  ka bu ğu nun ha -

re ke tin den kay nak la nır. Yer  ka bu ğu ken di sin den da ha yo ğun olan

man to ta ba ka sı üze rin de ade ta yü zer gi bi ha re ket et mek te dir. İlk ola -

rak 20. yüz yı lın baş la rın da Alf red We ge ner isim li Al man bir bi lim

ada mı, yer yü zün de ki kı ta la rın Dün ya'nın ilk dö nem le rin de bi ra ra da

bu lun duk la rı nı, da ha son ra fark lı yön ler de sü rük le ne rek bir bir le rin -

den ay rı lıp uzak laş tık la rı nı öne sür müş tü. 

An cak je olog lar, We ge ner'in hak lı ol du ğu nu onun ölü mün den 50

yıl son ra ya ni 1980'li yıl lar da an la ya bil di ler. We ge ner'in, 1915 yı lın da

ya yın la nan bir ma ka le sin de be lirt miş ol du ğu gi bi; yer yü zün de ki ka ra

par ça la rı yak la şık 500 mil yon yıl ön ce bir bir le ri ne bağ lı lar dı ve Pan ga -

ea is mi ve ri len bu bü yük ka ra par ça sı Gü ney Kut bu'nda bu lu nu yor -

du. Yak la şık 180 mil yon yıl ön ce Pan ga ea iki ye ay rıl dı. Fark lı yön le re

sü rük le nen bu iki dev kı ta dan bi rin ci si Af ri ka, Avust ral ya, An tar ti ka

ve Hin dis tan'ı kap sa yan Gond wa na idi. İkin ci si ise, Av ru pa, Ku zey

Ame ri ka ve Hin dis tan sız As ya'dan olu şan La ura sia idi. Bu bö lün me -

yi iz le yen yak la şık 150 mil yon yıl için de ki çe şit li za man lar da Gond -

wa na ve La ura sia da ha kü çük par ça la ra ay rıl dı lar. 
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Kuran Mucizeleri Cilt 1

İş te Pan ga ea'nın par ça lan ma sıy la or ta ya çı kan bu kı ta lar sü rek li

ola rak ka ra ve de niz ara sın da ki da ğı lı mı de ğiş ti re rek, yıl da bir kaç

san ti met re lik hız lar la Dün ya yü ze yin de sü rük len mek te dir ler. 

20. yüz yı lın baş la rın da ya pı lan je olo jik araş tır ma lar so nu cun da

keş fe di len yer ka bu ğu nun bu ha re ke ti bi lim sel kay nak lar da şöy le

açık lan mak ta dır: 

Yer  ka bu ğu ve üst man to dan olu şan 100 km ka lın lı ğın da ki Dün ya

yü ze yi "ta ba ka" adı ve ri len par ça lar dan oluş muş tur. Dün ya yü ze yi -

ni oluş tu ran al tı bü yük ta ba ka ve sa yı sız kü çük ta ba ka var dır. "Ta -

ba ka tek to ni ği" adı ve ri len te ori ye gö re bu ta ba ka lar kı ta la rı ve ok ya -

nus ta ba nı nı da be ra be rin de ta şı ya rak Dün ya üze rin de ha re ket eder -

ler... Kı ta sal ha re ke tin yıl da 1 ile 5 cm ci va rın da ol du ğu he sap lan -

mış tır. Ta ba ka lar bu şe kil de ha re ket et tik çe Dün ya coğ raf ya sın da de -

ği şik lik ler mey da na ge lir. Ör ne ğin, At lan tik Ok ya nu su her se ne bi -

raz da ha ge niş le mek te dir.33

Bu ra da be lir til me si ge re ken önem li bir nok ta da şu dur: Al lah

dağ la rın ha re ke ti ni ayet te "sü rük len me" ola rak bil dir miş tir. Ni te kim

bi lim adam la rı nın bu gün bu ha re ket için kul lan dık la rı İn gi liz ce te rim

de "con ti nen tal drift" ya ni "kı ta sal sü rük len me"dir.34

Kı ta la rın kay ma sı Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de göz lem le ne me -

ye cek bir bil gi dir ve Al lah ayet te ge çen "dağ la rı gö rür sün de, don muş

sa nır sın" ifa de siy le in san la rın bu ko nu yu ne şe kil de de ğer len di re cek -

le ri ni ön ce den bil dir miş tir. An cak bu nun ar dın dan bir ger çe ği açık la -
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200 M‹LYON 

YIL ÖNCE

135 M‹LYON 

YIL ÖNCE

65 M‹LYON YIL ÖNCE

GÜNÜMÜZDE 

50 M‹LYON YIL SON-

RAK‹ BATI YARIM KÜRE  

50 M‹LYON YIL SONRAK‹

DO⁄U YARIM KÜRE  

KITALARIN HAREKETLERİKITALARIN HAREKETLERİ

Sol da ki şe kil ler de kı ta -

la rın geç miş te ki ko -

num la rı gö rül mek te dir.

Eğer kı ta la rın ha re ket -

le ri nin bu şe kil de de -

vam ede cek le ri ni farz

eder sek, mil yon lar ca yıl

son ra bu lun ma la rı ge -

re ken konum lar ise

sağ daki şekil ler de

gös teril miş tir.

mış ve dağ la rın bu lut la rın sü rük len dik le ri gi bi sü rük len dik le ri ni ha -

ber ver miş tir. Gö rül dü ğü gi bi ayet te dağ la rın bu lun du ğu ta ba ka nın

ha re ket li li ği ne açık ça dik kat çe kil miş tir.

Bi li min çok ye ni keş fet ti ği bu bi lim sel ger çe ğin, ev ren ve do ğa

hak kın da ki gö rüş le rin, hu ra fe, ba tıl inanç ve ef sa ne le re da yan dı ğı 7.

yüz yıl da, Ku ran'da ha ber ve ri li yor ol ma sı şüp he siz bü yük bir mu ci ze -

dir. Ve Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nun çok önem li bir de li li dir.
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Ar tık, do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ne ye min ede rim;

Biz ger çek ten güç ye ti re niz; (Me aric Su re si, 40)

Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi dir,

do ğu la rın da Rab bi dir. (Saf fat Su re si, 5)

O, iki do ğu nun da Rab bi dir, iki ba tı nın da Rab bi dir.

(Rah man Su re si, 17)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi do ğu ve ba tı ke li me -

le ri ço ğul ola rak kul la nıl mış lar dır. Ör ne ğin ilk ayet te

kul la nı lan "me şa rik" ke li me si do ğu için,

"me ga rib" ke li me si de ba tı
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için iki den faz la ol duk la rı nı ifa de eden ço ğul

kul la nım şe kil le ri dir. En son ayet te ise "meş ri keyn" iki

do ğu, "mağ ri beyn" iki ba tı şek lin de kul la nıl mış tır. Ayet ler de

kul la nı lan "me şa rik" ve "me ğa rib" ke li me le ri "Gü neş'in doğ du ğu ve

bat tı ğı yer" an lam la rı na da gel mek te dir. Do la yı sıy la yu ka rı da ki ayet -

ler de gün do ğu mu nun ve gün ba tı mı nın çe şit li nok ta la rın dan bah se -

di lir. Ay rı ca ilk ayet te do ğu la rın ve ba tı la rın Rab bi ola rak ye min edil -

me si de dik kat çe ki ci dir.

Bi lin di ği gi bi Dün ya'nın ken di et ra fın da dö nüş ek se ni (ek lip tik

ek se ni) 230 27'lık bir eğik li ğe sa hip tir. Bu eğik lik ve Dün ya'nın kü re sel

şek li se be biy le, gü neş ışın la rı yer yü zü ne her za man ay nı açıy la düş -

mez. Bu ne den le Gü neş do ğu da fark lı nok ta lar da do ğar, ba tı da da

fark lı nok ta lar da ba tar.  

Yu ka rı da ki ayet ler de ge çen do ğu ve ba tı ile il gi li ifa de ler de, Gü -

neş'in fark lı nok ta lar dan do ğup, fark lı nok ta lar dan bat tı ğı na işa ret et -

me si ba kı mın dan son de re ce hik met li dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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On lar gör mü yor lar mı ki, ger çek ten Biz ar za ge li yor ve onu

çev re sin den ek sil ti yo ruz... (Rad Su re si, 41)

... Fa kat şim di, Bi zim ger çek ten ye re ge lip onu et ra fın dan ek silt mek te

ol du ğu mu zu gör mü yor lar mı?... (En bi ya Su re si, 44)

Dün ya Gü neş'ten ge len pro ton, elekt ron ve al fa par ça cık la rı nın akı -

nıy la bom bar dı ma na uğ rar. Bu so lar rüz gar lar (Gü neş rüz gar la rı) at mos -

fe ri Dün ya'dan ayı ra cak ka dar güç lü dür. Fa kat at mos fe rin tü ken me si,

Dün ya'nın şu an ki mad de kay bı na uğ ra ma ora nı ile (sa ni ye de en faz la 3

kg), Gü neş'in top lam öm rü nün 5 ka tı ka dar bir sü re ala cak tır.35 Çün kü

Dün ya, at mos fe rin de ki man ye tos fer ta ba ka sı nın oluş tur du ğu güç lü

man ye tik alan sa ye sin de, bu kuv vet li eroz yon lar dan bir öl çü de ko run -

muş olur. Dün ya'nın İyo nos fer ta ba ka sı nın üs tün den uza yın de rin lik le ri ne

doğ ru da ğı lan iyon kay bı -ok si jen, hel yum ve hid ro jen-, Dün ya'yı çev re le -

yen uç suz bu cak sız ha va ta ba ka sıy la kı yas lan dı ğın da çok kü çük bo yut lar -

da dır. Fa kat uza ya sü rük le nen mik tar yi ne de önem li öl çü ler de dir.36

Her 11

se ne de bir,

Gü nefl'te ki fa -

ali yet ler  en üst

nok ta s› na ula fl›r.

Bu sü re bo yun ca,

Gü nefl Dün ya'y›

yük sek ener ji par -

ça c›k la r› ve rad -

yas yon ya¤ mu -

ru na tu tar.

8 da ki ka
Ifl›k h› z›n da ki ult ra -

vi yo le ve  x-›fl›n la r›

rad yo ya y›n la r› n›

bloke edebilir.

30 da ki ka
Yük sek ener ji se vi -

ye sin de yük lü par -

ça c›k lar, uy du la r› ve

yük sek ten uçan jet -

leri teh dit edebilir.

48 da ki ka 96 sa at ara s›
Dün ya'n›n man ye tik ala -

n›, küt le ler ha lin de ki gü -

nefl par ça c›k la r› ile sar s› -

l›r. Bu du rum elekt rik fle -

beke le ri ni teh li ke ye so ka -

cak bir etki yarat›r.
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DEV ATEfi TO PU

De va sa bo yut lar da bur gu

flek lin de ki gü nefl pat la ma la -

r›, 60.000 0C s› cak l› ¤›n da ki

iyo ni ze ol mufl hel yum la do -

lu dur. (SO HO uy du su nun

çok yük sek ult ra vi yo le ›fl›n -

da göz lem le di ¤i gibi)

MAN YE TOS FER, Dün ya'n›n man ye tik ala n› n›n uzay da kap la -

d› ¤› böl ge dir. Gü nefl'e do¤ ru 64.000 km ci va r›n da d› fla r› do¤ -

ru dur, fa kat kuv vet li gü nefl f›r t› na la r› Man ye tos fe ri sa de ce

42.000 km'ye ka dar s› k›fl t› ra bi lir. (Yö rün ge nin d›fl ta ra f›n daki

uy dular› günefl rüz gar lar›na maruz b›rakarak.)
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Araş tır ma cı lar Gü neş'te ki ener ji pat la -

ma la rı nın, Dün ya at mos fe ri nin dış ta ba ka sın dan ok si jen

ve di ğer gaz la rın uza ya ya yıl ma sı na se bep ol du ğu na da ir ilk so -

mut de lil le ri, NA SA'nın uzay araç la rı sa ye sin de el de et ti ler. Böy le ce bi -

lim adam la rı Dün ya'nın dış kat man la rın dan mad de kay bı na uğ ra dı ğı nı,

ilk de fa 24-25 Ey lül 1998 ta rih le rin de gör müş ol du lar.37

Yu ka rı da ki ayet ler, bir baş ka yön den de yer yü zün de ki ka ra la rın

azal ma sı na ba ka bi lir. Gü nü müz de ku tup lar da ki buz ta ba ka la rı eri -

mek te ve ok ya nus lar da ki de niz su yu se vi ye si yük sel mek te dir. Ar tan

su mik ta rı da da ha faz la ka ra yı kap la mak ta dır. De niz kı yı la rı su lar al -

tın da kal dık ça, yer yü zü nün top lam yü zöl çü mü ve ya ka ra mik ta rı da

azal mak ta dır.38 Yu ka rı da ki ayet ler de ge çen "onu çev re sin den ek sil ti -

yo ruz" ve "et ra fın dan ek silt mek te ol du ğu muz" ifa de le ri nin de, de niz

kı yı la rı nın su lar la kap lan ma sı na işa ret edi yor ol ma sı muh te mel dir. 

New York Ti mes ga ze te sin de bu ko nu ile il gi li yer alan bir ha ber

şöy le dir:

Ge çen yüz yıl bo yun ca, yer yü zü nün or ta la ma yü zey ısı sı 1 Fah ren he -

it ka dar yük sel di, ısın ma ora nı da son çey rek yüz yıl da ar tış gös ter di.

Bu önem li bir mik tar dır... Ön ce ki uy du in ce le me le ri ve de ni z al tı

göz lem le rin de, Ku zey Ku tup Böl ge si'nin ısın ma eği li mi gös ter di ği,

buz küt le le ri nin eri me ola sı lı ğı nın da art tı ğı tes pit edil miş ti... Man -

hat tan'da bir NA SA araş tır ma mer ke zi olan God dard Uzay Bi lim le ri

Ens ti tü sü'nde ki bi lim adam la rı, 1950 ve 1960'la rın de ni z al tı ve ri le ri -

ni 1990'la rın göz lem le ri ile kar şı laş tır dı lar ve Ku zey Kut bu hav za sın -

da ki buz ta ba ka sı nın %45 ora nın da in cel di ği ni is pat la dı lar. Uy du gö -

rün tü le ri, böl ge yi kap la yan buz la rın bo yut la rı nın geç ti ği miz yıl lar da

önem li öl çü de azal dı ğı nı gös ter mek te dir.39

20. yüz yıl son la rın da el de edi len bul gu lar, En bi ya Su re si'nin 44.

ve Rad Su re si'nin 41. ayet le rin de ki hik met le ri an la ma mı za yar dım cı

ol muş tur.



Al lah'ın ayet te bil dir di ği yer yü zü nün

çev re sin den ek sil me si, Ku ran'da bil di ri len bir baş ka bi -

lim sel ger çe ğe da ha işa ret ola rak yo rum la na bi lir. Ken di ek se ni

et ra fın da dö nen Dün ya'nın, dön me sin den kay nak la nan ge oit bir şek -

le sa hip ol du ğu son asır lar da ka bul gör müş bir ger çek tir. 

Ya pı lan araş tır ma lar da, dön me den kay nak la nan kuv vet le Dün -

ya'nın ek va tor çev re si ge niş ler ken, uç nok ta lar dan ya ni ku tup lar dan ba -

sık laş tı ğı or ta ya çık mış tır. Ay rı ca Dün ya'nın dön me ha re ke ti de vam eden

bir sü reç ol du ğu için, bu de ği şim de ha len de vam et mek te dir. Ni te kim

Rad Su re si'nin 41. aye tin de "ek sil ti yo ruz" ola rak çev ri len "nen ku su" ifa -

de si, ek silt me ey le mi nin ha len de vam et mek te ol du ğu nu da gös ter mek te -

dir. 

Yer çe ki mi kuv ve ti, Dün ya gi bi gök  ci sim le ri ni kü re sel şe kil ler de bi -

çim len dir miş tir. An cak bu şe kil tam bir kü re de ğil dir, ku tup lar dan ha fif -

çe düz leş miş ve ek va tor dan da ha şiş kin leş miş bir şe kil dir. NA SA'nın ve -

ri le ri ne gö re, Dün ya'nın ek va tor ya rı ça pı 6.378.1 km iken, ku tup lar dan

ya rı ça pı 6.356.8 km'dir.40  Bu fark yak la şık 0.3%'lük bir fark oluş tur mak ta -

dır.

Dün ya'nın şek li ile il gi li bu

mo del ilk ola rak 1687'de

Isa ac New ton ta ra fın -

dan öne sü rül müş -

tür. Ayet ler de yak -

la şık 1400 se ne

ev vel işa ret edi -

len bu du rum,

Ku ran'ın bir baş -

ka bi lim sel mu ci -

ze si dir.
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Bilim çev re le rin de,
Dün ya'nın ek va tor çev -
re sin de ki şiş kin li ği nin
art mak ta ol du ğu ifa de
edil mek te dir. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Dö nüş lü olan gö ğe an dol sun. Ya rı lan ye re de.

(Ta rık Su re si, 11-12)

Yu ka rı da ki ayet te ge çen Arap ça "sad'a" ke li me si Türk çe de "çat la -

ma, ya rıl ma, ay rıl ma" an lam la rı na gel mek te dir. Al lah'ın ye rin ya rıl -

ma sı üze ri ne ye min et me si, Ku ran'ın di ğer bi lim sel mu ci ze le rin de ol -

du ğu gi bi bu ra da da dik kat çe ki ci bir du ru ma işa ret et mek te dir.

1945-46 yıl la rın da, bi lim adam la rı mi ne ral kay nak la rı nı araş tır -

mak için ilk kez de niz ve ok ya nus la rın dip le ri ne in di ler. Araş tır ma la -

rın da dik ka ti çe ken en önem li nok ta lar dan bi ri Dün ya'nın kı rık lı ya pı -

sı ol du. Dün ya'nın dış yü ze yin de ki ka ya lık ta ba ka; ku zey-gü ney ve

do ğu-ba tı doğ rul tu lu olup, on bin ler ce ki lo met re uzun lu ğun da çok

sa yı da ge niş çat lak (fay) ile ya rıl mış tı. Ay rı ca bi lim adam la rı 100-150

km de rin de, de niz le rin ve ok ya nus la rın al tın da eri miş mag ma nın bu -

lun du ğu nu fark et ti ler. 
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Yuka r› da ki tem si li re sim ler de yer yü zünün k› r›k l› ya p› s› gö rül mek te dir. Yer  ka bu ¤u -

nun al t›n da ki mag ma ta ba ka s›, bu k› r›k l› ya p› sa ye sin de d› fla r› ya ç› k›fl im ka n› bu lur;

böy le ce yer yüzünün ›s›s› önem li öl çüde azal m›fl olur.
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İş te bu kı rık ve çat lak lar ne de niy le, de -

niz le rin or ta sın da yer alan dağ lar dan dı şa rı lav lar akar.

Yer yü zü nün bu kı rık lı ya pı sı sa ye sin de, önem li mik tar da ısı

dı şa rı atı lır ve eri miş ka ya la rın bü yük bir kıs mı ok ya nus lar da ki te -

pe le ri oluş tu rur. Eğer yer yü zü nün, ka bu ğun dan yük sek mik tar da ısı -

nın dı şa rı çık ma sı na ola nak ve ren bu ya pı sı ol ma say dı, Dün ya üze rin -

de ha yat im kan sız olur du.41

Kuş ku suz tes pit edil me si böy le si ne tek no lo ji ge rek ti ren bir bil gi -

nin, 1400 se ne ev vel ha ber ve ril miş ol ma sı Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol -

du ğu nun de lil le rin den bi ri dir.

E¤er yer yü zü nün, ka bu ¤un dan yük sek mik tar da ›s› n›n d› fla r› ç›k ma s› na ola nak ve -

ren ya p› s› ol ma say d›, Dün ya üze rin de ha yat im kan s›z olur du. 
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Demir kül çesi

Harun Yahya (Adnan Oktar)

De mir, Ku ran'da dik kat çe ki len ele ment ler den bi ri dir. Ku ran'ın

"Ha did", ya ni "De mir" ad lı su re sin de şöy le buy ru lur:

... Ve ken di sin de çe tin bir sert lik ve in san lar için (çe şit li) ya rar lar

bu lu nan de mi ri de in dir dik...  (Ha did Su re si, 25)

De mir dün ya üze rin de üçün cü en yay gın ele ment tir ve yer ka bu -

ğu nun yüz de be şi ni oluş tu rur. De mir ele men ti, Dün ya'da bu ka dar

faz la mik tar da bu lun ma sı na kar şın, de mi rin olu şu mu Dün ya dı şın da

ger çek leş miş tir. Mo dern ast ro no mik bul gu lar, Dün ya'da ki de mir ma -

de ni nin dış uzay da ki dev yıl dız lar dan gel di ği ni or ta ya koy muş tur.42

Ha did Su re si'nin 25. aye tin de de mir için kul la nı lan "en zel na" ya -

ni "in dir me" ke li me si, me ca zi ola rak in san la rın hiz me ti ne ve ril me an -

la mın da dü şü nü le bi lir. Fa kat ke li me nin, yağ mur ve gü neş ışın la rı için

kul la nı lan "gök ten fi zik sel ola rak in dir me" şek lin de ki ger çek an la mı

dik ka te alın dı ğın da, aye tin yu ka rı da ifa de et ti ği miz bu önem li bi lim -

sel ger çe ğe işa ret et ti ği gö rül mek te dir. 

Sa de ce Dün ya'da ki de ğil, tüm Gü neş Sis te mi'n de ki de mir, dış

uzay dan el de edil miş tir. Çün kü Gü neş'in sı cak lı ğı de mir ele men ti nin

mey da na gel me si  için ye ter li de ğil dir. Gü neş'in 6000 0C'lık bir yü zey

ısı sı ve 20 mil yon 0C'lık bir çe kir dek ısı sı var dır. De mir an cak Gü -

neş'ten çok da ha bü yük yıl dız lar da, bir kaç yüz mil yon de re ce ye va ran

sı cak lık lar da olu şa bil mek te dir. No va ve ya Sü per no va ola rak ad lan dı -

rı lan bu yıl dız lar da ki de mir mik ta rı bel li bir ora nı ge çin ce, ar tık yıl dız

bu nu ta şı ya maz ve pat lar. De mi rin uza ya da ğıl ma sı iş te bu pat la ma -

lar so nu cun da müm kün olur.43

Bi lim sel bir kay nak ta bu ko nu ile il gi li

ola rak şu bil gi ler yer al mak ta dır:

Da ha yaş lı Sü per no va olay la rı nı gös te ren

de lil ler de var dır: De niz ta ba nın da bi ri ken

de mir-60 yak la şık 5 mil yon yıl ön ce Gü neş'ten 90



len bir Sü per no va pat la ma sı nın de li li ola rak

yo rum lan mış tır. Sü per no va pat la ma sın da olu şan de mir-

60, 1.5 mil yon yıl ya rı lan ma öm rü olan rad yo ak tif bir izo top tur.

Dün ya'nın yer altı kat man la rın da bu lu nan de mir-60 izo to pu, ya kın

uzay da bu lu nan ele ment le rin nük le osen tez ge çi rip, ön ce Dün ya at -

mos fe ri ne ora dan da yer altı kat man la rı na sap lan ma sı so nu cu oluş -

muş tur.44

Tüm bun lar dan an la şı la ca ğı gi bi de mir ma de ni Dün ya'da oluş -

ma mış, Sü per no va lar dan ta şı na rak, ay nı ayet te bil di ril di ği şe kil de "in -

di ril miş tir". Bu bil gi nin Ku ran'ın in di ril miş ol du ğu 7. yüz yıl da bi lim -

sel ola rak tes pit edi le me ye ce ği ise açık tır. An cak bu ger çek, her şe yi

son suz bil gi siy le ku şa tan Al lah'ın sö zü olan Ku ran'da yer al mak ta dır.

Gü nü müz ast ro no mi bil gi le ri bi ze di ğer ele ment le rin de Dün -

ya'nın dı şın da oluş tu ğu nu gös ter mek te dir. Ayet te ki "de mi ri de in dir -

dik" ifa de sin de ge çen "de" vur gu su bu ger çe ğe dik kat çe ki yor ola bi lir.

An cak ayet te, de mi re özel lik le dik kat çe kil me si ise, 20. yüz yı lın son la -

rın da el de edi len bil gi ler dik ka te alın dı ğın da son de re ce dü şün dü rü -

cü dür. Ün lü mik ro bi yo log Mic he al Den ton, Na tu re's Des tiny (Do -

ğa'nın Ka de ri) ad lı ki ta bın da de mi rin öne mi ni şu söz le riy le vur gu la -

mış tır:

Tüm me tal ler için de de mir den da ha çok ha ya ti önem ta şı ya nı yok -

tur. Bir yıl dı zın çe kir de ğin de de mi rin bi rik me si sü per no va pat la ma -

sı nı te tik ler ve böy le ce ha yat için ge rek li olan atom la rın tüm ev re ne

ya yıl ma sı na im kan ve rir. De mir atom la rı nın Dün ya' nın ilk aşa ma la -

rın da çe kir dek te oluş tur du ğu yer çe ki miy le üre ti len ısı, Dün ya' nın

baş lan gıç ta ki kim ya sal fark lı lık la rı na ne den ol muş ve at mos fe rin

olu şu mu ile so nuç ta hid ros fe rin mey da na gel me si ni sağ la mış tır.

Dün ya 'nın mer ke zin de bu lu nan eri miş de mir, dev bir mık na tıs gö re -

vi ya par ve dün ya nın man ye tik ala nı nı oluş tu rur. Bu alan sa ye sin de

Dün ya' nın yü ze yi ni yük sek ener ji li yı kı cı koz mik rad yas yon dan ko -

ru yan Van Al len rad yas yon ku şak la rı olu şur ve ha ya ti önem ta şı yan

ozon ta ba ka sı nı koz mik ışın yı kı mın dan ko rur..

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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De mir ato mu ol mak sı zın ev ren de kar bo na

bağ lı ya şam ol ma sı müm kün ol maz dı; sü per no va lar ol -

maz, Dün ya 'nın ilk dö nem le rin de ısın ma sı ger çek leş mez, at -

mos fer ya da hid ros fer ol maz dı. Ko ru yu cu man ye tik alan ol maz,

Van Al len rad yas yon ku şak la rı oluş maz, ozon ta ba ka sı ol maz, (in -

san ka nın da) he mog lo bi ni mey da na ge ti re cek hiç bir me tal bu lun -

maz, ok si je nin re ak tif li ği ni ya tış tı ra cak me tal oluş maz ve ok si das yo -

na da ya nan bir me ta bo liz ma mey da na gel mez di. 

Ha yat ve de mir ile ka nın kır mı zı ren giy le uzak ta ki bir yıl dı zın ölü -

mü ara sın da ki bu gi zem li ve ya kın iliş ki sa de ce me tal le rin bi yo lo ji

açı sın dan önem li ol du ğu nu gös ter mek le kal maz, ay nı za man da ev -

re nin bi yo lo jik yön den öne mi ni vur gu lar.45

De mir ato mu nun öne mi, bu açık la ma lar la ra hat lık la an la şıl mak -

ta dır. Ku ran'da özel lik le de mi re dik kat çe kil me si de bu ma de nin öne -

mi ni vur gu la mak ta dır. Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de de mir kul la -

nı lı yor ve çe şit li alet ler imal edi li yor du; an cak de mi rin in san ha ya tın -

da ki öne mi hak kın da ki bil gi ler çok ye ter siz di. Dün ya nın çe kir de ğin -

de de mir bu lun du ğu, in sa nın ka nın da de mir ol du ğu ve de mi rin can -

lı lık için ha ya ti öne mi, 20. yüz yı la ka dar he nüz bi lin me yen ger çek ler -

di.

Ku ran'da de mi rin öne mi ne dik kat çe ken bir sır da ha var dır. İçin -

de de mir den bah se di len Ha did Su re si'nin 25. aye ti iki ma te ma tik sel

şif re içer mek te dir: "El-Ha did", Ku ran'ın 57. su re si dir. "El-ha did" ke li -

me si nin Arap ça da ki sa yı sal de ğe ri, ya ni eb ce di he sap lan dı ğın da kar şı -

mı za çı kan ra kam da ay nı dır: "57". (Eb ced he sap la rı ile il gi li bil gi için

bkz. Ku ran'da Eb ced He sa bı bö lü mü)

El-Ha did Su re si Ku ran'ın 57. su re si dir, El-
Ha did ke li me si nin Arap çada ki sa yı sal de ğe -

ri ise 57'dir. Sa de ce "ha did" ke li me si nin
sa yı sal de ğe ri 26'dır. Yan da ki pe ri yo dik
cet vel de de gö rül dü ğü gi bi 26 sa yı sı de -

mi rin atom nu ma ra sı dır. Üs tün kud ret
sa hi bi olan Al lah, Ha did Su re si'nde

in dir di ği ayet le hem de mi rin na sıl
oluş tu ğu na dik kat çek mek te hem de

aye tin içer di ği ma te ma tik sel şif re -
ler ile bi lim sel bir mu ci ze yi bi ze

gös ter mek te dir. 
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Sa de ce "ha did" ke li me si nin sa yı sal

de ğe ri 26'dır. 26 sa yı sı ise de mi rin atom

nu ma ra sı dır.

Öte yan dan 2004 yılında ger çek leş ti ri len bir kan ser te -

da vi sin de de mir ok sit ta ne cik le ri kul la nıl dı ve olum lu ge liş me ler

kay de dil di. Al man ya'da ki dün ya ca ün lü Cha ri te Has ta ne si'nde dok tor

And re as Jor dan baş kan lı ğın da ki ekip, kan ser has ta lı ğı nın te da vi si için

ge liş tir di ği ye ni bir yön tem le -man ye tik li kid hi per ter mia (yük sek ısı lı

man ye tik sı vı)- kan ser hüc re le ri ni yok et me yi ba şar dı. Has ta ne de ilk kez

26 ya şın da ki Ni ko la us H. ad lı bir öğ ren ci ye uy gu la nan bu yön tem so nu -

cun da, bu ki şi de üç ay dır ye ni kan ser hüc re le ri ne rast la nıl ma dı. Kul la nı -

lan bu te da vi şek li özet le şu şe kil de dir: 

1- İçin de de mir ok sit ta ne cik le ri bu lu nan sı vı, özel bir şı rın gay la tü -

mö rün içi ne gön de ri li yor. Bu ta ne cik ler, tü mör hüc re le ri ne da ğı lı yor. Bu

sı vı nın 1cm3'ün de de mir ok sit ten olu şan ve al yu var lar dan 1.000 kat da ha

kü çük mil yon lar ca par ça cık bu lun mak ta ve bun lar ko lay lık la kan da mar -

la rın da do la şa bil mek te dir.46

2- Has ta, da ha son ra güç lü man ye tik et ki si olan bir ale tin al tı na ya tı -

rı lı yor. 

3- Dı şa rı dan uy gu la nan bu man ye tik akım, tü mö rün için de ki de mir

ta ne cik le ri ni ha re ket len dir me ye baş lı yor. Bu es na da de mir ok sit ta ne cik -

le ri içe ren tü mör de ki ısı ar tı 45 0C'ye ka dar çı kı yor. 

4- Sı ca ğa kar şı ken di ni ko ru ya ma yan kan ser hüc re le ri bir kaç da ki ka

için de za yıf la tı lı yor ya da yok edi li yor. Da ha son ra ya pı lan ke mo te ra piy -

le tü mör ta ma men kay bo la bi li yor.47

Bu te da vi de sa de ce kan ser li hüc re ler, de mir ok sit par ça cık la rı içer -

dik le ri için, sağ lık lı hüc re ler man ye tik akım dan olum suz et ki len me mek -

te dir. Bu yön te min yay gın laş tı rıl ma sı, ölüm cül ola bi len bu has ta lı ğın te -

da vi si açı sın dan çok bü yük bir ge liş me dir. Kan ser gi bi yay gın bir has ta -

lı ğın te da vi sin de, Ku ran'da ki ifa dey le "in san lar için (çe şit li) ya rar lar bu -

lu nan de mir"in kul la nıl ma sı son de re ce dik kat çe ki ci dir. (Ha did Su re si,

25) Ni te kim Ku ran'da bu ayet le de mi rin in san sağ lı ğı açı sın dan bu yön -

de ki fay da la rı na da işa ret edi li yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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Rab bi nin Yü ce is mi ni tes bih et, ki O, ya rat tı, 'bir dü zen için de bi çim

ver di', tak dir et ti, böy le ce yol gös ter di, 'yem ye şil-ot la ğı' çı kar dı. Ar -

dın dan onu ku ru, ka ra bir du ru ma sok tu. (A'la Su re si, 1-5)

Bi lin di ği gi bi pet rol, de niz ler de ki bit ki ve hay van la rın çü rü dük -

ten son ra ki ka lın tı la rın dan olu şur. Bu ka lın tı lar de niz ya ta ğın da mil -

yon lar ca yıl bo yun ca çü rü dük ten son ra, ge ri ye yal nız ca yağ lı mad de -

ler ka lır. Ça mur ve bü yük ka ya kat man la rı al tın da ka lan yağ lı mad de -

ler de pet rol ve ga za dö nü şür. Yer ka bu ğun da ki ha re ket len me ler ba -

zen de niz le rin ka ra par ça la rı ha li ne gel me si ne ve pet rol içe ren ka ya la -

rın bin ler ce met re de ri ne gö mül me si ne yol açar. Olu şan pet rol de ba -

zen ka ya ta ba ka la rın da ki gö ze nek ler den sı za rak ki lo met re ler ce de rin -

den yü ze ye çı kar ve bu ra da bu har la şa rak (gaz ha li ne dö nü şe rek) ge -

ri ye zift bi ri kin ti si bı ra kır.  

Ala Su re si'nin ilk dört aye tin de dik kat çe ken üç hu sus pet ro lün

olu şum aşa ma la rıy la son de re ce pa re lel lik için de dir. Ön ce lik le ot lak,

kır, ça yır an lam la rı na ge len "el mer'a" ifa de si ile pet ro lün olu şu mun da -

ki or ga nik kö ken li mad de le re işa ret ol ma sı son de re ce muh te mel dir.

Ayet te ikin ci dik kat çe ki ci ke li me ise si ya ha ça lan ye şil, ye şi le ça lan si -

yah, ka ram sı, es mer, is li renk le ri ta rif et mek için kul la nı lan "ah va" ke -

li me si dir. Bu ke li me de yer altın da bi ri ken bit ki atık la rı nın za man için-

de si ya ha dö nüş me si ola rak dü şü nü le bi lir. Çün kü bu ke li me ler üçün -

cü bir ke li me ile -"gu sa en"le- des tek len mek te dir. Ki mi me al ler de çer-

çöp, süp rün tü ola rak çev ri len "gu sa en" ke li me si, sel su yu nun ot la rı,

çöp le ri bir bi ri ne ka ta rak sü rük le yip ge tir di ği ve de re le rin et ra fı na fır -

lat tı ğı ot, çöp, yap rak ve kö pük gi bi ka rı şım an la mı na da gel mek te dir.
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Bu ke li me, içer di ği "kus ma, is tif rağ et me"

an la mın dan ötü rü ki mi kay nak lar da "sel ku su ğu" ola -

rak ter cü me edil mek te ve top ra ğın pet ro lü kus ma sı ola rak ta -

rif edil mek te dir. Ni te kim pet ro lün olu şu mu, or ta ya çı kış şek li, kö -

pük lü gö rü nü mü, ren gi göz ünün de bu lun du rul du ğun da, ayet ler de

kul la nı lan ke li me le rin ne ka dar hik met li ol du ğu da ha iyi an la şıl mak -

ta dır.

Gö rül dü ğü gi bi ayet te ki bit ki nin ka ra ve akış kan bir sı vı ya dö -

nüş me si pet ro lün

olu şu mu ile son de re -

ce ben zer dir. Pet ro -

lün olu şu mu hak kın -

da bil gi sa hi bi olun -

ma dı ğı bir dö nem de,

böy le si ne uzun yıl la rı

kap sa yan bir olu şu -

mun ta rif edil me si,

kuş ku suz Ku ran'ın

Al lah'ın vah yi ol du -

ğu nun bir baş ka de li -

li dir.

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Petrol platformu



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Za ma nın gö re ce li ği ko nu su bu gün is pat lan mış bi lim sel bir ger -

çek tir. An cak bu ger çek, yüz yı lın baş la rın da Eins te in'ın gö re ce lik ku -

ra mı ile or ta ya çık mış tır. O dö ne me dek in san lar za ma nın gö re ce li bir

kav ram ol du ğu nu, or ta ma gö re de ğiş ken lik gös te re bi le ce ği ni bil mi -

yor lar dı. Ama ün lü bi lim ada mı Al bert Eins te in, gö re ce lik ku ra mı ile

bu ger çe ği açık ola rak is pat la dı. Za ma nın, küt le ye ve hı za ba ğım lı bir

kav ram ol du ğu nu or ta ya koy du. Da ha ev vel hiç kim se bu ko nu yu

açık ça di le ge tir me miş ti.

Tek bir is tis nay la; Ku ran'da, za ma nın iza fi ol du ğu nu gös te ren

bil gi ler ve ri li yor du. Bu ko nuy la il gi li ba zı ayet le ri şöy le sı ra la ya bi li riz:  

... Ger çek ten, se nin Rab bi nin Ka tın da bir gün, si zin say mak ta

ol duk la rı nız dan bin yıl gi bi dir.

(Hac Su re si, 47)

Gök ten ye re her işi O evi rip dü ze ne ko yar. Son ra (iş ler,)

si zin say mak ta ol du ğu nuz bin yıl sü re li bir gün de

yi ne O'na yük se lir.

(Sec de Su re si, 5)

Me lek ler ve Ruh (Ceb ra il), O'na, sü re si el li bin yıl olan bir gün de

çı ka bil mek te dir.  (Me aric Su re si, 4)

610 yı lın da in di ril me ye baş la nan Ku ran'da böy le si ne açık bir şe -

kil de za ma nın gö re ce li ğin den bah se di li yor ol ma sı, onun İla hi bir ki -

tap ol du ğu nun bir baş ka de li li dir.
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Ger çek ten si zin Rab bi niz, al tı gün de gök le ri ve ye ri ya ra tan, son ra

ar şa is ti va eden Al lah'tır… (Araf Su re si, 54)

Ku ran ile mo dern bi lim ara sın da ki uyu mun bir ör ne ği, ev re nin

ya şı ko nu su dur: Koz mo log lar ev re nin ya şı nı 16-17 mil yar yıl ola rak

he sap la mış lar dır. Ku ran'da ise tüm ev re nin 6 gün de ya ra tıl dı ğı açık -

lan mak ta dır. İlk ba kış ta fark lı gi bi gö rü nen bu za man di lim le ri ara sın -

da as lın da çok şa şır tı cı bir uyum var dır. Ger çek te, ev re nin ya şı ile il -

gi li eli miz de bu lu nan bu iki ra ka mın her iki si de doğ ru dur. Ya ni ev -

ren, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi 6 gün de ya ra tıl mış tır ve bu sü re bi zim

za ma nı al gı la dı ğı mız şek liy le 16-17 mil yar yı la kar şı lık gel mek te dir. 

1915 yı lın da Eins te in, za ma nın gö re ce li ol du ğu nu, me ka na, se ya -

hat eden ki şi nin sü ra ti ne ve o an da ki yer çe ki mi kuv ve ti ne bağ lı ola rak

za ma nın akış kat sa yı sı nın da de ğiş ti ği ni öne sür müş tür. Ku ran'da 7

fark lı ayet te bil di ri len ev re nin ya ra tı lış sü re si nin, za ma nın akış kat sa -

yı sın da ki bu fark lı lık lar göz önün de bu lun du rul du ğun da bi lim adam -

la rı nın tah min le ri ile bü yük bir pa ra lel lik için de ol du ğu gö rü lür. Ku -

ran'da bil di ri len 6 gün lük sü re yi, 6 dev re ola rak da dü şü ne bi li riz.

Çün kü za ma nın gö re ce li ği dik ka te alın dı ğın da, "gün" sa de ce bu gün -

kü ko şul la rıy la, Dün ya üze rin de al gı la nan 24 sa at lik bir za man di li mi -

ni ifa de et mek te dir. An cak ev re nin bir baş ka ye rin de, bir baş ka za -

man da ve ko şul da, "gün" çok da ha uzun sü re lik bir za man di li mi dir.

Ni te kim bu ayet ler de (Sec de Su re si, 4; Yu nus Su re si, 3; Hud Su re si, 7;

Fur kan Su re si, 59; Ha did Su re si, 4; Kaf Su re si, 38; Araf Su re si, 54) ge -

çen 6 gün (sit te ti ey ya min) ifa de sin de ki "ey ya min" ke li me si, "gün ler"

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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an la mı nın ya nı sı ra "çağ, de vir, an, müd -

det" an lam la rı na da gel mek te dir.

Ev re nin ilk dö nem le rin de, za man bu gün alı şık ol du ğu -

muz akış hı zın dan çok çok da ha hız lı ak mış tır. Bu nun ne de ni şu -

dur: Big Bang anın da ev re n çok kü çük bir nok ta ya sı kış tı rıl mış tı. Bu

bü yük pat la ma anın dan bu ya na ev re nin ge niş le me si ve ev re nin hac -

mi nin ge ril me si, ev re nin sı nır la rı nı mil yar lar ca ışık yı lı uza ğa ta şı dı.

Ni te kim Big Bang'den bu ya na uza yın ge ri li yor ol ma sı nı n ev ren sa ati -

nin üze rin de çok önem li so nuç la rı ol du. 

Big Bang anın da ki ener ji, ev ren sel sa atin za man akış hızını mil -

yon ke re mil yon (1012) de fa ya vaş lat mış tır. Ev ren ya ra tıl dı ğın da, ev -

ren sel za ma nın akış kat sa yı sı -bu gün al gı lan dı ğı şek liy le- mil yon ke re

mil yon kat kadar daha büyüktü, yani zaman da ha hız lı ak mak tay dı.

Dolayısıyla biz Dün ya'da mil yon ke re mil yon da ki ka yı ya şa dı ğı mız

es na da, ev ren sel sa at için yal nız ca bir da ki ka geç miş olur. 

6 gün lük za man di li mi, za ma nın gö re ce li ği dik ka te alı na rak he -

sap lan dı ğın da, 6 mil yon ke re mil yon (tril yon) gü ne denk gel mek te dir.

Çün kü ev ren sel sa at, Dün ya'da ki sa atin akış hı zın dan mil yon ke re

mil yon da ha hız lı ak mak ta dır. 6 tril yon gü nün kar şı lık gel di ği yıl sa -

yı sı, yak la şık ola rak 16,427 mil yar dır. Bu ra kam gü nü müz de ev re nin

tah min edi len yaş ara lı ğın da dır. 

6.000.000.000.000 gün / 365,25 = 16.427.104.723 yıl 

Di ğer yan dan ya ra tı lı şın 6 gü nü nün her bi ri -bi zim za man al gı -

mız la- bir bir le rin den fark lı za man la ra kar şı lık gel mek te dir. Bu nun se -

be bi za ma nın akış kat sa yı sı nın ev re nin ge niş le me siy le ters oran tı lı

ola rak azal ma sı dır. Big Bang'den iti ba ren ev re nin bü yük lü ğü her iki -

ye kat lan dı ğın da, za ma nın akış kat sa yı sı ya rı ya düş müş tür. Ev ren bü -

yü dük çe, ev re nin iki ye kat lan ma hı zı da git tik çe ar tan bir şe kil de ya -

vaş la dı. Bu ge niş le me ora nı, Fi zik sel Koz mo lo ji nin Te mel le ri ad lı ders ki -

tap la rın da an la tı lan, dün ya nın her ye rin de yay gın ola rak bi li nen bi -

lim sel bir ger çek tir. Ya ra tı lı şın her gü nü nü, Dün ya za ma nıy la he sap -
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la dı ğı mız da kar şı mı za aşa ğı da ki

du rum çı kar:

* Za ma nın baş la dı ğı an dan iti ba ren ba -

kıl dı ğın da, ya ra tı lı şın 1. gü nü (1. dev re) 24 sa at

sür müş tür. An cak bu sü re, bi zim za ma nı Dün -

ya'da al gı la dı ğı mız şek liy le 8 mil yar yı la eşit tir.

* Ya ra tı lı şın 2. gü nü (2. dev re) 24 sa at sür -

müş tür. An cak bu, bi zim al gı la rı mız la bir ön ce -

ki gü nün ya rı sı ka dar sür müş tür. Ya ni 4 mil yar

yıl. 

* 3. gün (3. dev re) ise yi ne bir ön ce ki gün

olan 2. gü nün ya rı sı ka dar sür müş tür. Ya ni 2

mil yar yıl.

* 4. gün (4. dev re) 1 mil yar yıl,

* 5. gün (5. dev re) 500 mil yon yıl,

* ve 6. gün (6. dev re) 250 mil yon yıl sür -

müş tür.

* So nuç: Ya ra tı lı şın 6 gü nü, ya ni 6 dev re si,

Dün ya za ma nı tü rün den top lan dı ğı za man, 15

mil yar 750 mil yon yıl bu lu nur. Bu ra kam gü -

nü müz de ki tah min ler le bü yük bir pa ra lel lik

için de dir.

Bu so nuç 21. yüz yıl bi li mi nin or ta ya koy -

du ğu ger çek ler dir. Bi lim, 1400 yıl ön ce Ku ran'da

ha ber ve ril miş bir ger çe ği bir ke re da ha tas dik

et mek te dir. Ku ran ve bi lim ara sın da ki bu uyum,

Ku ran'ın, her şe yi bi len ve ya ra tan Al lah'ın vah -

yi ol du ğu nun mu ci ze vi ka nıt la rın dan bi ri dir. 
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Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz. Ger çek ten Al lah, bi len dir,

hü küm ve hik met sa hi bi dir. (İn san Su re si, 30)

Ca li for nia Üni ver si te si nö ro fiz yo log la rın dan Prof. Ben ja min Li -

bet, 1973 yı lın da yap tı ğı de ney ler so nu cun da tüm ka rar la rı mı zın, se -

çim le ri mi zin ön ce den be lir len di ği ni, bi lin cin ise her şey olup bit tik ten

ya rım sa ni ye son ra dev re ye gir di ği ni or ta ya koy muş tur.  Bu du rum

di ğer nö ro fiz yo log lar ca da, hep geç miş te ya şa dı ğı mız ve bi lin ci mi zin

tüm ya şa nan la rı ya rım sa ni ye son ra gös te ren bir "mo ni tör" gi bi ol du -

ğu şek lin de yo rum lan mak ta dır.48

Do la yı sıy la al gı la dı ğı mız de ne yim le rin hiç bi ri ger çek za man da

de ğil dir, fa kat ger çek olay lar dan ya rım sa ni ye ka dar ge cik me li dir.

Ben ja min Li bet, ça lış ma la rı nı be yin ame li yat la rı nın nar koz ve ril me -

den, ya ni has ta nın bi lin ci ta ma men ye rin dey ken ya pı la bil me sin den

ya rar la na rak ger çek leş tir miş tir. Li bet, de nek le rin be yin le ri ni dü şük

elekt rik akım la rıy la uya ra rak, el le ri ne do ku nul du ğu al gı sı oluş tu rur -

ken, de nek ler bu "do ku nu şu" ne re dey se ya rım sa ni ye ön ce his set tik le -

ri ni söy lü yor lar. Ben ja min Li bet yap tı ğı öl çüm ler so nu cun da şöy le bir

so nu ca var mış tır: Nor mal de tüm al gı lar bey ne ile ti li yor. Bu ra da bi -

linçal tın da de ğer len di ri lip yo rum la nır ken, ben(lik) hiç bir şe yin far kın -

da de ğil. Zih ni miz de can la nan, ya ni far kı na va ra bil di ği miz bil gi ler se

epey ce uzun bir ge cik me den son ra, kor tek se -bi lin cin bu lun du ğu böl -

ge ye- gön de ri li yor.49

Or ta ya çı kan so nu cu şöy le özet le mek müm kün dür: Bir kas ha re -

ke ti ni ger çek leş tir me ka ra rı, bu ka ra rın şu uru na var ma dan ön ce

ger çek le şir. Her za man nö ro lo jik ya da al gı sal bir sü reç ile, bi zim onu

tem sil eden dü şün ce nin, his sin, al gı nın ya da ha re ke tin şu urun da ol -

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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ma mız ara sın da bir ge cik me var dır. Di ğer

bir de yiş le, biz an cak bir ka rar za ten alın dık tan son ra o

ka ra rın şu urun da ola bi li riz. 

Prof. Ben ja min Li bet'in de ney le rin de bu ge cik me 350 mi li sa ni -

ye ile 500 mi li sa ni ye ara sın da de ğiş mek te dir, fa kat or ta ya çı kan so nuç

bu ra kam lar da ki ke sin li ğe bağ lı de ğil dir. Çün kü Li bet'e gö re bu ge cik -

me ol du ğu sü re ce -ne ka dar bü yük ya da kü çük olur sa ol sun, bir sa at

ya da bir mik ro sa ni ye ol ma sı fark et mek si zin- bi zim mad de sel olan

şu anı ya şa ma mız, her za man geç miş te dir. Bu her dü şün ce nin, duy gu -

nun, al gı nın ya da ha re ke tin, biz şu uru na var ma dan ön ce ger çek leş ti -

ği ni gös te rir ki, bu da ge le ce ğin ta ma mıy la bi zim kont ro lü müz dı şın -

da ol du ğu nu is pat la mak ta dır.50

Prof. Ben ja min Li bet, di ğer ba zı de ney le rin de par mak la rı nı ne za -

man ha re ket et ti re cek le ri nin se çi mi ni de nek le re bı rak mış tır. Par mak -

la rı nı ha re ket et tir me anı be yin le rin den iz le nen de nek le rin bu ka ra rı

al ma dan ev vel, il gi li be yin hüc re le ri nin fa ali ye te geç ti ği gö rül müş tür.

Di ğer bir de yiş le ki şi ye "yap" em ri gel mek te, ha re ke ti yap mak üze re

be yin ha zır lan mak ta dır; ki şi ise an cak 0,5 sa ni ye son ra bu nun bi lin ci -

ne var mak ta dır. Bir ha re ke ti yap ma ya ka rar ve rip de son ra yap mak ta

de ğil dir, ken di si için ön ce den be lir le nen ha re ket le ri yap -

mak ta dır. Fa kat be yin, bir za man ayar la ma sı

ya pa rak in sa nın as lın da geç miş te ya şa dı ğı

his si ni or ta dan kal dır mak ta dır. Do la yı -

sıy la şu an de di ği miz de, geç miş te be lir -

len miş bir ola yı ya şı yo ruz. Gö rül dü ğü

gi bi bu ça lış ma lar, İn san Su re si'nin 30.

aye tin de bil di ril di ği gi bi, her şe yin

Al lah'ın di le me siy le ger çek leş ti ği ni

tas dik et mek te dir. (De tay lı bil gi

için bkz. Ha run Yah ya, Za man sız -

lık ve Ka der Ger çe ği, Araş tır ma Ya -

yın cı lık)
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Ye rin bi tir mek te ol duk la rın dan, ken di ne fis le rin den ve da ha

bil me dik le ri ni ce şey ler den bü tün çift le ri ya ra tan (Al lah çok) Yü ce dir.

(Ya sin Su re si, 36)

Er kek lik–di şi lik, "çift" kav ra mı nın bir kar şı lı ğı ol mak la bir lik te,

ayet te bah se di len "bil me dik le ri ni ce şey ler den" ifa de si da ha ge niş bir

an lam içer mek te dir. Ni te kim gü nü müz de aye tin işa ret et ti ği an lam -

lar dan bi ri ile kar şı laş mak ta yız. Mad de nin çift ler ha lin de ya ra tıl dı ğı nı

or ta ya ko yan İn gi liz bi lim ada mı Pa ul Di rac, 1933 yı lın da No bel Fi zik

Ödü lü'nü ka zan mış tır. "Pa ri té" adı ve ri len bu bu luş, mad de nin an ti-

mad de de ni len bir çif ti ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. An ti mad de,

mad de nin ter si özel lik ler ta şır. Ör ne ğin mad de nin ter si ne an ti mad de -

nin elekt ron la rı ar tı, pro ton la rı da ek si yük lü dür. Bu ger çek bi lim sel

bir kay nak ta şöy le ifa de edil mek te dir:

... Her par ça cı ğın zıt yük te bir an ti par ça cı ğı var dır. Ka rar sız lık iliş ki -

si bi ze bu çift le rin va ro lu şu ve yo ko lu şu nun her yer de ve her za man

ay nı an da oluş tu ğu nu gös ter mek te dir.51

Ya ra tı lış ta ki çift le re bir di ğer ör nek de bit ki ler dir. Bo ta nik çi ler

bit ki ler de cin si yet ay rı mı ol du ğu nu an cak 100 se ne ev vel keş fe de bil -

miş ler dir.52 Hal bu ki bit ki le rin çift ler ha lin de ya ra tıl dı ğı Ku ran'da 1400

se ne ön ce aşa ğı da ki ayet ler le açık ça bil di ril miş tir:

O, gök le ri da ya nak ol mak sı zın ya rat mış tır, bu nu gör mek te si niz.

Arz da da, si zi sar sın tı ya uğ ra tır di ye sar sıl maz dağ lar bı rak tı ve ora da
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her can lı dan tü re tip ya yı ver di. Biz gök ten

su in dir dik, böy le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir

bit ki bi tir dik. (Lok man Su re si, 10)

"Ki (Rab bim), yer yü zü nü si zin için bir be şik kıl dı, on da si zin için

yol lar dö şe di ve gök ten su in dir di; böy le lik le bu nun la her tür bit ki -

den çift ler çı kar dık." (Ta ha Su re si, 53)

v ren de ki bü tün te mel
par ça cık la rın an ti mad -
de kop ya la rı var dır. An -
ti mad de ler ay nı küt le ye

sa hip ler dir, fa kat zıt yük ler  ta şır -
lar. Bu ne den le mad de ve an ti -
mad de te ma sa geç tik le rin de
ener ji ye dö nü şe rek yok olur lar.

E



Ay nı şe kil de mey ve ler de di şi ve er -

kek ola rak fark lı ya pı la ra sa hip tir ler. Ku ran'da bu bil -

gi Rad Su re si'nin 3. aye tin de ifa de edil mek te dir:

O'dur ki ar zı uzat tı, ora da sa bit dağ lar ve ır mak lar var et ti, ora da

her mey ve den iki çift (er kek-di şi) ya rat tı. Ge ce yi gün dü zün üze ri ne

ör ter. Şüp he siz bun da dü şü nen bir top lum için ayet ler var dır.

(Rad Su re si, 3)

Ayet te "çift" ola rak çev ri len "zev cey ni" ke li me si, Arap çada "eş"

ma na sın da kul la nı lan "zevc" ke li me sin den gel mek te dir. Bi lin di ği gi bi

ol gun la şan bit ki le rin ürün le ri nin son şek li mey ve le ri dir. Mey ve den

ön ce ki aşa ma ise çi çek tir. Çi çek le rin de er kek lik ve di şi lik or gan la rı

bu lun mak ta dır. Çi çe ğe po len ta şı na rak döl len me ger çek leş ti ğin de -er -

kek ve di şi üre me hüc re le ri bir leş ti ğin de- mey ve ver me ye baş lar. Za -

man içe ri sin de mey ve ol gun la şır ve to hum dök me ye baş lar. Bu ger çek

-mey ve ler de fark lı cin si yet le re ait özel lik ler ol du ğu- Ku ran'da işa ret

edi len bir baş ka bi lim sel bil gi dir.
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Yu nan fi lo zo fu De mok ri tos'un ün lü atom te ori si ni ge liş tir me si -

nin ar dın dan, in san lar mad de nin atom adı ve ri len çok kü çük, par ça la -

na ma yan ve yok edi le me yen par ça cık lar dan oluş tu ğu na ina nı yor lar -

dı. An cak bi lim ve tek no lo ji alan la rın da ki ge liş me ler atom lar la il gi li

bu bil gi le ri çü rüt tü. Gü nü müz de ise mo dern bi lim, mad de nin en kü -

çük bi ri mi ola rak bi li nen ato mun da par ça la ra ay rı la bi le ce ği ni or ta ya

koy muş tur. He nüz geç ti ği miz yüz yıl da or ta ya çı kan bu ger çek, Ku -

ran'da bun dan 1400 yıl ön ce sin de in san la ra ha ber ve ril miş tir:

... Gök ler de ve yer de zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey O'ndan uzak (sak lı)

kal maz. Bun dan da ha kü çük ola nı da, da ha bü yük ola nı da, is tis na sız,

mut la ka apa çık bir ki tap ta (ya zı lı)dır." (Se be' Su re si, 3)

... Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta

(sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki,

apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın. (Yu nus Su re si, 61)

Dik kat edi lir se yu ka rı da ki ayet ler de "zer re"den ve bun dan da ha

da kü çük par ça lar dan söz edil mek te dir. Arap di lin de kul la nı lan "zer -

re" ke li me si, "in san la rın bil di ği en kü çük par ça cık, toz, atom" an lam -

la rı nı ta şı mak ta dır. 

Gü nü müz den 20 yıl ön ce si ne ka dar, atom la rı oluş tu ran en kü çük

par ça cık la rın pro ton lar ve nöt ron lar ol duk la rı sa nı lı yor du. An cak çok

ya kın bir ta rih te, ato mun için de bu par ça cık la rı oluş tu ran çok da ha kü -

çük par ça cık la rın var ol du ğu keş fe dil di.  Ato mun için de ki "alt par ça cık -

la rı" ve on la rın ken di le ri ne has ha re ket le ri ni in ce le mek üze re "Par ça cık
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Fi zi ği" isim li bir fi zik da lı or ta ya çık tı. Par ça -

cık fi zi ği nin yap tı ğı araş tır ma lar şu ger çe ği açı ğa çı kar dı:

Ato mu oluş tu ran pro ton ve nöt ron lar da as lın da "ku ark" adı ve -

ri len da ha alt par ça cık lar dan oluş mak ta dır lar.  İn san ak lı nın kav ra ma

sı nır la rı nı aşan kü çük lük te ki pro to nu oluş tu ran ku ark la rın bo yu tu ise

hay ret ve ri ci dir: 10-18 (0,000000000000000001) met re.53

Bu ko nu ile il gi li dik kat çe kil me si ge re ken bir di -

ğer nok ta ise, zer re ile il gi li bu ayet ler de özel lik le

ağır lı ğa dik kat çe kil me si dir. Ayet te ge çen "mis ka le

zer re tin" (zer re ağır lı ğın ca) ifa de sin de ki, "mis kal" ke -

li me si ağır lık an la mın da dır. Ni te kim ato mu bö lü ne bi -

lir ha le ge ti ren pro ton, nöt ron ve elekt ron gi bi par ça -

la rın, ay nı za man da ato ma ağır lı ğı nı ve ren bi -

le şik ler ol du ğu keş fe dil miş tir. Bu ba kım dan

"zer re"nin bo yut la rı na ya da baş ka bir özel -

li ği ne de ğil de, ağır lı ğı na dik kat çe kil -

me si Ku ran'ın ay rı bir bi lim sel mu -

ci ze si dir. (De tay lı bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, Atom

Mu ci ze si, Araş tır ma Ya -

yın cı lık)

2) Atom lar elekt -

ron bu lu tuy la

çev re len mifl yo -

¤un bir çe kir dek -

ten olu flur. Çe kir -

dek ve elekt ron -

la r› bi ra ra da tu -

tan elekt ro man -

ye tik kuv vet tir.

Dünya

Atom

Madde

3) Çe kir dek, bir bir le ri ne

güç lü nük le er kuv vet le

ba¤ l› pro ton ve nöt ron -

lar dan olu flur.

Elektron

Çekirdek

Proton

Kuark

4) Pro ton ve nöt ron la r›n her

bi ri üçer qu ark tan olu flur lar

ve bir bir le ri ne güç lü nük le er

kuv vet le ba¤ lan m›fl lar d›r.

Molekül

Atomlar

Çekirdek

Nötron

Proton

1) S› ra dan mad de ler

mo le kül le ri olufl tur mak

üze re elekt ro man ye tik

kuv vet ta ra f›n dan bi ra -

ra da tu tu lan ato mlar -

dan olu flur. Bu mo le -

kül ler bi ra ra ya ge le rek

ka t›, s› v› ve gaz la r›

olufl tu rur lar.
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20. yüz yıl da ev ren de ki gök ci sim le ri ile il gi li pek çok ye ni ke şif

ya pıl mış tır. Gü nü müz de he nüz ye ni ta nı nan bu ci sim ler den bi ri de

ka ra de lik ler dir. Ka ra de lik ler, ya kı tı tü ke nen bir yıl dı zın ken di içi ne

doğ ru bü zül me si ve en so nun da, yıl dız ye ri ne sı nır sız yo ğun luk ta ve

sı fır ha cim de çok bü yük bir çe kim ala nı nın or ta ya çık ma sıy la oluş -

mak ta dır. Ka ra de li ği, yü zey yer çe ki mi ol duk ça güç lü ol du ğu ve ışık

içinden ka ça ma dı ğı için, en bü yük te les kop lar la bi le gö re me yiz. An -

cak içi ne çö ken yıl dız bu lun du ğu ye rin çev re si ne olan et ki siy le al gı la -

na bi lir. Al lah Va kıa Su re si'nde yıl dız la rın yer le ri üze ri ne ye min ede -

rek bu ko nu ya şöy le dik kat çek miş tir: 

Ha yır, yıl dız la rın yer (mev ki)le ri ne ye min ede rim. Şüp he siz bu, eğer

bi lir se niz ger çek ten bü yük bir ye min dir. (Va kıa Su re si, 75-76)
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"Karadelik" kavramı ilk kez 1767 yılında

İngiliz bilim adamı John Michell tarafından or-

taya atılmış ve "ka ra de lik " ifa de si ise ilk kez,

Ame ri ka lı fi zik çi John Archibald Whe eler ta ra -

fın dan 1969 yı lın da kullanılmıştır. Ön ce le ri

tüm yıl dız la rı gö re bil di ği mi zi varsayarken,

son ra ki yıl lar da uzay da ışık la rı nı gö re me di ği -

miz yıl dız la rın da var oldukları an la şıl mış tır.

Çün kü ener ji si tü ke nen bu yıl dız la rın ışık la rı

da yok ol mak ta dır. 

Ka ra de lik, bir küt le nin, ışı ğın ar tık sı za ma ya ca ğı ka dar kü çük

bir alan da top lan ma sı dır. Şid det li çe kim ala nı, fo ton la rı ve en hız lı

par ça cık la rı da hi bu böl ge de hap se der. Gü neş'in 3 ka tı bü yük lü ğün -

de ki küt le ye sa hip ti pik bir yıl dı zın yan ma sı ve pat la ma sı so nu cun -

da olu şan ka ra de li ğin ça pı sa de ce 20 km ka dar dır. Ka ra de lik ler "ka -

ra"dır, ya ni doğ ru dan göz lem le mek müm kün de ğil dir. Ken di le ri ni

do lay lı ola rak, di ğer gök ci sim le ri ne uy gu la dık la rı yük sek çe kim

güç le riy le bel li eder ler. Aşa ğı da ki ayet te de kı ya met gü nü tas vir le ri -

nin ya nı sı ra, bir yö nüy le de ka ra de lik ler le il gi li bu bi lim sel bul gu ya

işa ret edi li yor ola bi lir:

Yıl dız lar 'ör tü lüp (ışık la rı) si lin di ği' za man, (Mür se lat Su re si, 8)

Ay rı ca bü yük küt le ye sa hip yıl dız lar uzay da bü kül me ye se bep

olurlar. Fa kat ka ra de lik ler sa de ce uzay da bü kül me ye se bep ol maz,
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ay nı za man da uza yı de lip ge çerler. Bu sön müş yıl dız la rın, ka ra de lik -

ler ola rak adlandırılmalarının ne de ni de bu dur. Tarık Suresi'nin üçün-

cü ayetinde ise "delen yıldız"dan söz edilmektedir:

Gö ğe ve Ta rık'a an dol sun, Ta rık'ın ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

(Ka ran lı ğı) De len yıl dız dır. (Ta rık Su re si, 1-3)

Aye tin Arap ça sında "de lik" an la mı na ge len "sakb" ke li me kö kün -

den, "de lik açan, de len ve de lip ge çen" an lam la rı na ge len "es sa ki bu"

ifa de si kul la nıl mak ta dır. Kar ade lik le ri ta rif eden bi lim sel ya yın lar da

ise "de lik aç mak, del mek" an lam la rı na ge len İn gi liz ce "punc tu re" ke li -

me si kul la nıl mak ta dır. Ka ra de lik le rin özel li ği ni ifa de et mek için Ku -

ran'da kul la nı lan bu ke li me son de re ce hik met li dir. Ayet te yıl dız lar la

il gi li bu bil gi ye de dik kat çe kil miş ol ma sı, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol -

du ğu nu is pat la yan bir di ğer önem li bil gi dir. 
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Gö ğe ve Ta rık'a an dol sun, Ta rık'ın ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

(Ka ran lı ğı) De len yıl dız dır. (Ta rık Su re si, 1-3)

Ku ran'ın 86. su re si olan "Ta rık", "tark" kö kün den tü re yen bir ke -

li me dir. Ke li me nin asıl ma na sı, bir ses işi ti le cek şe kil de şid det le vur -

mak, çarp mak an lam la rı na ge lir. Ke li me nin en te mel an la mı olan, "vu -

ruş", "şid det le vu ran" an lam la rı dik ka te alın dı ğın da, bu su re de çok

önem li bir bi lim sel ger çe ğe dik kat çe kil di ği gö rü le cek tir. Bu bil gi ye

de ğin me den ev vel ayet te bu yıl dız la rı ta rif eden di ğer ke li me ler şöy -

le dir:

Yu ka rı da ki ayet te ge çen "et ta ri ki" ifa de si, ge ce yi de len, ka ran lı ğı

de len yıl dız, ge ce do ğan, de lip ge çen, vu ran, dö ven, ça lan, kes kin yıl -

dız an lam la rı na ge lir. Ay rı ca ayet te ge çen "vav" ifa de si ile ye min edi -

le rek, ye min edi len şey le rin -gö ğün ve Ta rık'ın- öne mi ne dik kat çe kil -

mek te dir. 

Jo celyn Bell Bur nell, 1967 yı lın da İn gil te re Camb rid ge Üni ver si te -

si'nde yap tı ğı araş tır ma lar es na sın da, dü zen li bir rad yo sin ya li ya ka -

la mış tı. An cak o dö ne me ka dar kalp çarp ma sın da ki gi bi dü zen li vu -

ruş la rın kay na ğı ola bi le cek bir gök cis mi bi lin mi yor du. Fa kat 1967 yı -

lın da ast ro nom lar, ken di ek se ni et ra fın da dö nen çe kir dek te ki mad de

yo ğun laş tık ça yıl dı zın man ye tik ala nı nın da yo ğun laş tı ğı nı ve böy le -

ce yıl dı zın ku tup la rın da Dün ya'nın man ye tik ala nın dan 1 tril yon kat

da ha faz la kuv vet oluş tu ğu nu be lir le di ler. Bu de re ce hız la dö nen ve

bu ka dar güç lü bir man ye tik ala na sa hip bir nes ne nin, yıl dı zın her dö -

nü şün de, ko ni şek lin de sey re den çok güç lü rad yo dal ga la rı nın oluş -

Kuran Mucizeleri Cilt 1



109

Harun Yahya (Adnan Oktar)

tur du ğu bir ışın yay dı ğı nı fark et ti ler. Bir

sü re son ra söz ko nu su sin yal le rin kay na ğı nın, nöt ron

yıl dız la rı nın çok bü yük bir hız da dön me le ri ol du ğu an la şıl -

mış tır. Keş fe di len bu nöt ron yıl dız la rı na "pul sar" adı ve ri lir. Sü per -

no va pat la ma la rıy la öle rek "pul sar" ha li ne ge len bu yıl dız lar, ev re nin

en ağır küt le li, en par lak ve en ha re ket li ci sim le ri dir. Ba zı yaş lı pul sar -

lar ken di çev re le rin de sa ni ye de 600 kez dö ner ler.54

Pul sar ke li me si, İn gi liz cede "pul se" fi ilin den tü re til miş tir. Ame ri -

can He ri ta ge Söz lü ğü'ne gö re söz ko nu su fi il "dü zen li ve rit mik vur ma"

an la mı na ge lir. Webs ter Söz lü ğü ise ay nı ke li me için "hız la vur mak,

kalp gi bi at mak" an lam la rı nı ve rir. Yi ne Ame ri can He ri ta ge Söz lü ğü'ne

gö re ben zer kö ke ait bir baş ka fi il olan "pul sa te" ise "rit mik ola rak ge -

niş le mek ve bü zül mek, vur mak" an lam la rı nı ta şır. 

İş te bu ke şif ten son ra Ku ran'da "ta rık" ya ni "vu ruş" ke li me si ile

ifa de edi le nin, pul sar is mi ve ri len nöt ron yıl dız la rı ile bü yük bir ben -

zer lik gös ter di ği an la şıl mış tır.

Sü per dev yıl dız la rın çe kir dek le ri çö ke rek nöt ron yıl dız la rı nı

oluş tu rur, bu kü çük ve aşı rı yo ğun luk ta, hız la dö nen kü re şek lin de ki

mad de, yıl dı zın ağır lı ğı nın ve man ye tik ala nı nın ço ğu nu hap se der ve

sı kış tı rır. Hız la dö nen bu nöt ron yıl dı zı nın oluş tur du ğu kuv vet li man -

ye tik ala nın, Dün ya'dan tes pit edi le bi len güç lü rad yo dal ga la rı nın ya -

yıl ma sı na ne den ol du ğu an la şıl mış tır. 

Ta rık Su re si'nin üçün cü aye tin de ise, de len, de lip ge çen, de lik

açan, ay dın la tan an lam la rı na ge len "en nec mu es sa ki bu" ifa de si ile Ta -

rık'ın ka ran lı ğı de lip ge çen par lak yıl dız ol du ğu be lir til miş tir. Ta rık

Su re si'nin ikin ci aye tin de de, "Ta rık'ın ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne -

dir?" so ru sun da ki "ed ra ke" ifa de si kav ra ma yı, an la ma yı ifa de eder.

Gü neş'in bir kaç mis li olan yıl dız la rın sı kış ma sıy la olu şan pul sar lar,

kav ran ma sı güç gök ci sim le ri ara sın da dır. Ayet te ki so ru ifa de siy le bu

vu ruş lu yıl dı zın kav ran ma sı nın zor ol du ğu vur gu lan mak ta dır. (Doğ -

ru su nu Al lah bi lir.)
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Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da Ta rık ola rak

ta rif edi len yıl dız lar, 20. yüz yı lın son la rın da keş fe di len

pul sar lar la bü yük bir ben zer lik için de dir ve biz le re Ku ran'ın

bir baş ka bi lim sel mu ci ze si ni gös ter mek te dir.

Pul sar lar, uzay da çok güç lü, kalp at› fl›

gi bi rad yo dal ga la r› ya yan, yük sek yo -

¤un luk ta ve ken di et ra f la r›n da h›z la dö -

nen es ki sön müfl y›l d›z la r›n ka l›n t› la r› d›r.

Dün ya'n›n için de yer al d› ¤› Sa man yo lu

Ga lak si si'nde 500'den faz la pul sar tes pit

edil mifl tir.
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Ku ran'da ge çen ba zı kav ram lar, 21. yüz yı lın bi lim sel ve ri le riy le

araş tı rıl dı ğın da kar şı mı za bir Ku ran mu ci ze si ola rak çık mak ta dır lar.

Bun lar dan bi ri, Necm Su re si'nin 49. aye tin de ge çen Si ri us yıl dı zı dır: 

Doğ ru su, 'Şi'ra (yıl dı zı)nın' Rab bi O'dur. (Necm Su re si, 49)

Arap ça kar şı lı ğı "Şi'ra" olan Si ri us yıl dı zı nın, sa de ce "yıl dız" an la -

mı na ge len Necm Su re si'nin 49. aye tin de geç me si son de re ce dik kat

çe ki ci bir du rum dur. Çün kü bi lim adam la rı ge ce le ri gök yü zü nün en

par lak yıl dı zı olan, Si ri us yıl dı zı nın ha re ket le rin de ki dü zen siz lik ler -

den yo la çı ka rak, onun bir çift yıl dız ol du ğu nu keş fet ti ler. Do la yı sıy la

Si ri us, Si ri us A ve Si ri us B ola rak ifa de edi len iki yıl dız dan olu şan bir

ta kım yıl dız dır. Bun lar dan da ha bü yük olan Si ri us A, Si ri us B'den

Dün ya'ya da ha ya kın dır ve özel li ği çıp lak göz le gö rü le bi len en par lak

yıl dız ol ma sı dır. Si ri us B yıl dı zı nın özel li ği ise te les kop suz gö rü le me -

me si dir.

Si ri us ta kım yıl dız la rı, bir bir le ri ne doğ ru yay şek lin de bir ek sen

çi zer ler ve her 49,9 yıl da bir bir bir le ri ne yak la şa rak gök yü zün de sar -

kar lar. Bu bi lim sel ve ri, gü nü müz de Har vard, Ot ta wa ve Le ices ter

Üni ver si te le ri'nin ast ro no mi bö lüm le ri nin fi kir bir li ğiy le ka bul et tik le -

ri bi lim sel bir ger çek tir.55 Ba zı kay nak lar da bu bil gi ler şöy le ak ta rı lır:

En par lak yıl dız Si ri us ger çek te bir çift yıl dız dır... Do la nım pe ri yo du

49.9 yıl dır. 56

Bi lin di ği gi bi, Si ri us-A ve Si ri us-B yıl dız la rı bir bir le ri çev re sin de her

49,9 yıl da bir çift yay çi ze rek do la nır lar.57

Bu ra da, dik kat edil me si ge re ken nok ta, iki yıl dı zın bir bir le ri et ra -

fın da do la nır ken yay şek lin de iki adet yö rün ge çiz dik le ri dir.
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An cak 20. yüz yı lın son la rı na doğ ru an -

la şı la bil miş bu bi lim sel ger çe ğe, mu ci ze vi bir şe kil de

bun dan 14 asır ön ce Ku ran'da işa ret edil miş tir. Necm Su re -

si'nin 49. ve 9. ayet le ri be ra ber ola rak okun du ğun da bu mu ci ze kar -

şı mı za çık mak ta dır:

Doğ ru su, 'Şi'ra (yıl dı zı)nın' Rab bi O'dur. (Necm Su re si, 49)

Ni te kim (iki si ara sın da ki uzak lık) iki yay ka dar (ol du) ve ya da ha

ya kın laş tı. (Necm Su re si, 9)

Necm Su re si'nin 9. aye tin den an la şı lan "iki si ara sın da ki uzak lık"

an la tı mı biz le re bu iki yıl dı zın çiz di ği yö rün ge de bir bir le ri ne yak laş tı -

ğı nı ifa de et mek te dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ku ran'ın vah ye dil di ği

dö nem de bi lin me si müm kün ol ma yan bu bi lim sel ger çek, bi ze, Ku -

ran'ın Yü ce Rab bi miz'in bir sö zü ol du ğu ger çe ği ni bir kez da ha ka nıt -

la mak ta dır.

Si ri us y›l d› z› Ku ran'da "y›l d›z" an la m› na ge len Necm Su re si'nde geç mek te dir. Si ri us

ta k›m y›l d› z› yay flek lin de ki ek sen le ri ile 49,9 y›l da bir bir bir le ri ne yak lafl mak ta d›r.

Necm Su re si'nin 49. ve 9. ayet le ri bu ast ro no mik ola ya ifla ret et mek te dir.
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Hamd, gök le ri ve ye ri ya ra tan, ka ran lık la rı ve ay dın lı ğı (nu ru) kı lan

Al lah'adır... (Enam Su re si, 1)

Bi lin di ği gi bi et raf ta ışık kay na ğı ol ma dı ğın da, bir in sa nın çev re -

sin de ki le ri çıp lak göz le gör me si müm kün de ğil dir. An cak bi zim gö re -

bil di ği miz ışık, ışık ya yan ener ji nin çok kü çük bir bö lü mü dür. İn sa nın

gö re me di ği, fa kat ışık ya yan baş ka ener ji çe şit le ri de mev cut tur: Kı zıl

ö te si, ult ra vi yo le, X ışın la rı ve rad yo dal ga la rı gi bi. Ve in san ışı ğın bu

dal ga boy la rı kar şı sın da kör ko nu mun da dır. 

Ku ran'da "ka ran lık" ke li me si nin her de fa sın da "ka ran lık lar" ola -

rak ifa de edil me si de bu ba kım dan dik kat çe ki ci dir. Arap ça da "zu lu -

mat" ola rak ifa de edi len "ka ran lık lar" ke li me si, Ku ran'da 23 ayet te ço -

ğul bi çim de kul la nıl mış tır. Te kil ola rak ise hiç kul la nıl ma mış tır. Ku -

ran'da ka ran lık ke li me si nin bu kul la nı mı bi zim gö re bil di ği miz ışık

ara lı ğı nın dı şın da da, fark lı ışık çe şit le ri ola bi le ce ği ne dik kat çek mek -

te dir.

Bu ra da ki ço ğul ifa de nin se be bi ni bi lim adam la rı ya kın ta rih ler de

keş fet miş ler dir. Dal ga boy la rı, elekt ro man ye tik ışı nım ola rak bi li nen

ener ji nin fark lı şe kil le ri dir. Elekt ro man ye tik ışı nı mın tüm fark lı şe kil -

le ri, uzay da ener ji dal ga la rı şek lin de ha re ket eder ler. Bu, bir gö lün

üze ri ne atı lan taş la rın oluş tur du ğu dal ga la ra ben ze ti le bi lir. Ve na sıl,

bir göl de ki dal ga la rın fark lı boy la rı ola bi li yor sa, elekt ro man ye tik ışı -

nı mın da fark lı dal ga boy la rı olur.  

Ev ren de ki yıl dız la rın ve di ğer ışık kay nak la rı nın hep si ay nı tür -

de ışın yay maz lar. Bu fark lı ışın lar, dal ga bo yu na gö re sı nıf lan dı rı lır.

Fark lı dal ga boy la rı nın oluş tur du ğu yel pa ze ise çok ge niş tir. En kü çük
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dalga boyuna sahip olan gama ışınları ile,

en büyük dalga boyuna sahip olan radyo dalgaları ara-

sında 1025'lik (milyar kere milyar kere milyarlık) bir fark var-

dır. Güneş'in yaydığı ışınların tamamına yakını, bu 1025'lik yelpaze-

nin tek bir birimine sıkıştırılmıştır.

Bu sayının büyüklüğünü daha iyi kavramak için şöyle bir karşı-

laştırma yapmak yerinde olur. Eğer 1025 sayısını saymak istersek, ge-

ce gündüz hiç durmadan saymamız ve bu işi Dünya'nın yaşından 100

milyon kez daha uzun bir zaman boyunca sürdürmemiz gerekirdi.

Evrendeki farklı dalga boyları, işte bu kadar geniş bir yelpaze içine

dağılmıştır. Güneş'ten yayılan farklı dalga boyları ise, %70'i 0.3 mik-

ronla 1.50 mikron arasındaki daracık bir sınırın içindedir. Bu aralıkta

üç tür ışık vardır: Görülebilir ışık, yakın kızılötesi ışınlar ve yakın mo-

rötesi ışınlar. "Görülebilir ışık" olarak adlandırılan bu ışınlar, elektro-

manyetik yelpazenin 1025'te 1'inden bile daha az bir aralıkta olmaları-

na rağmen, güneş ışınlarının toplam %41'ini oluşturur.

Görüldüğü gibi gözlerimizin görebildiği elektromanyetik dalga-

lar, ışık tayfının çok küçük bir bölümünü meydana getirir. Diğer kı-

sımlar ise insan için geniş karanlıkları ifade eder ve bu sınırın dışında-

ki dalga boyları insanın kör olduğu alanlarıdır.58

fiemada görüldü¤ü gibi ›fl›¤›n

dalga boylar›ndan insan›n göre-

bildi¤i, son derece dar bir aral›k-

t›r. Di¤er dalga boylar› ise insan

için karanl›¤› ifade ederler.

1010 nm
Radyo
dalgalar›

106 nm
‹nfrared
›fl›nlar›

700 nm 600 nm 500 nm 400 nm
102 nm
Ultraviyole
›fl›nlar›

10-2 nm
X ›fl›nlar›

10-4 nm
Gama
›fl›nlar›
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Al lah, gök le rin ve ye rin nu ru dur. O'nun nu ru nun mi sa li, için de çe rağ

bu lu nan bir kan dil gi bi dir; çe rağ bir sır ça içe ri sin de dir; sır ça, san ki

in cim si bir yıl dız dır ki, do ğu ya da, ba tı ya da ait ol ma yan kut lu bir

zey tin ağa cın dan ya kı lır; (bu öy le bir ağaç ki) ne re dey se ateş ona do -

kun ma sa da ya ğı ışık ve rir. (Bu,) Nur üs tü ne nur dur. Al lah, ki mi

di ler se onu Ken di nu ru na yö nel tip-ile tir. Al lah in san lar için ör nek ler

ve rir. Al lah, her şe yi bi len dir. (Nur Su re si, 35)

Nur Su re si'nde ki bu ayet te ışık ve ren bir nes ne den bah se dil mek -

te dir. Işık ve ren ci sim ise bir yıl dı za ben ze til mek te dir. Ayet te yıl dı za

ben ze ti len ışık ve ren nes ne nin ya kı tı nın do ğu ya ve ya ba tı ya ait ol ma -

ma sı ise, bu cis min fi zik sel bo yut ta bu lun ma dı ğı na bir işa ret ola bi lir.

Ya kı tın kay na ğı nın ener ji bo yu tun da ol du ğu dü şü nü lür se, ayet te ta rif

edi len ya kı tın elekt rik ener ji si ne, ışık ve ren cis -

min de elekt rik am pu lü ne işa ret edi yor ol -

ma sı muh te mel dir. 

Am pul ayet te ki ta rif le re son de re ce

mu ta bık olan, cam için de, yıl dız gi bi par la -

yan ve ışık sa çan bir ci sim dir. Am pul, kan -

dil, gaz lam ba sı ben ze ri ay dın la tı cı lar gi bi

yağ la ya kıl ma mak ta dır ve am pul de ayet te ki

ta rif le re uy gun ola rak ateş ol ma dan bir yan ma

ger çek le şir. Am pu lün için de ki ısı ya da ya nık lı

tungs ten te li nin atom la rı ara sın da ki tit re şim so -

nu cu, 2.000 0C'nin üze rin de ısı olu şur. Di ğer me -

tal le ri eri ten bu sı cak lık o ka dar yük sek tir ki, göz -

le gö rü lür güç lü bir ışık or ta ya çık ma sı na se bep

olur. An cak bu yük sek ısı ya rağ men, am pu lün için de
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ok si jen bu lun ma dı ğı için ayet te ki ta rif le re mu ta bık ola rak

yan ma ger çek leş mez. Ay rı ca am pu lün or ta sın da par la yan tel de

par lak bir yıl dı zın uzak tan gö rü nü mü ne çok ben ze mek te dir.

Elekt ri ğin dün ya ta ri hi nin en bü yük ke şif le rin den bi ri ol du ğu,

dün ya nın he men he men tü mü nün elekt rik ener ji siy le ça lı şan am pul ler

va sı ta sıy la ay dın la tıl dı ğı göz önün de bu lun du ru la cak olur sa, aye tin bu

önem li keş fe işa ret et ti ği dü şü nü le bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Bu ko nuy la il gi li bir di ğer izah da yıl dız lar da ki nük le er re ak si -

yon lar so nu cu or ta ya çı kan ışık ola rak dü şü nü le bi lir. Yıl dız lar, nük le -

er re ak si yon lar dan kay nak la nan çok bü yük mik tar lar da ısı, ışık ya -

yan, son de re ce sı cak, par lak, dö ner gaz küt le le ri dir. Ye ni olu şan bü -

yük yıl dız lar ço ğun luk la ken di çe kim kuv vet le riy le bü zül me ye baş -

lar lar. Bu nun so nu cun da mer kez le ri da ha yo ğun ve da ha sı cak olur.

Yıl dı zın mer ke zin de ki mad de ye te rin ce ısın dı ğın da -en az 10 mil yon

oC ol du ğun da- ise nük le er re ak si yon lar baş lar.59 Bir yıl dı zın için de

ger çek le şen olay, hid ro je nin dev bir ener ji ile (füz yon la) hel yu ma dö -

nüş me si dir. Yıl dız lar da küt le nin bü yük lü ğün den kay nak la nan çe kim

kuv ve ti, 4 hid ro jen ato mu nu 1 hel yum ato mu oluş tur mak üze re kay -

naş tır mak ta dır. Bu es na da açı ğa çı kan ener ji, küt le nin yü ze yin den ışık

ve ısı ha lin de dı şa rı ya yı lır. Hid ro jen tü ken di ğin de, yıl dız da ay nı şe -

kil de da ha ağır ele ment ler oluş tur mak üze re hel yum yan ma ya (füz yo -

na) de vam eder. Bu re ak si yon lar yıl dı zın küt le si tü ke ne ne ka dar de -

vam eder.

An cak yıl dız lar da ki re ak si yon lar da ok si jen kul la nıl ma dı ğı için,

ya nan odun da ol du ğu gi bi sı ra dan bir yan ma ger çek leş mez. Yıl dız lar -

da dev alev ler şek lin de gö rü nen yan ma da, ger çek te ateş ten kay nak -

lan maz. Ni te kim ayet te de bu tür bir yan ma şek li ne işa ret edil mek te -

dir. Ay rı ca ayet te bir yıl dız dan, onun ya kı tın dan ve ateş ol ma yan bir

yan ma dan -ya ni re ak si yon dan- bah se dil di ği dü şü nü lür se, aye tin yıl -

dız lar da ki ışık olu şu mu na ve yan ma şek li ne işa ret et ti ği şek lin de de

dü şü nü le bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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Bu lut la rın ağır lı ğı çok şa şır tı cı ra kam la ra ulaş mak ta dır. Ör ne -

ğin, kü mü lo nim büs tü rü fır tı na bu lu tun da, 300.000 ton ağır lı ğa

ula şan mik tar lar da su top lan mak ta dır. 

Gök yü zün de 300.000 ton luk bir küt le nin du ra bi le ce ği bir dü -

ze nin "ku rul muş" ol ma sı kuş ku suz hay ran lık uyan dı ran bir du -

rum dur. Ku ran'da ki di ğer ba zı ayet ler de de bu lut la rın ağır lı ğı na

şu şe kil de dik kat çe kil mek te dir: 

Rah me ti nin önün de rüz gar la rı bir müj de ola rak gön de ren O'dur.

Bun lar ağır ca bu lut la rı kal dı rıp yük len di ğin de, on la rı (ku rak lık -

tan) öl müş bir şeh re sü rük le yi ve ri riz ve bu nun la ora ya su in di ri riz

de böy le lik le bü tün ürün ler den çı ka rı rız…

(Araf Su re si, 57) 

O si ze şim şe ği kor ku ve umut ola rak gös te ren, (yağ mur yük lü)

ağır laş mış bu lut la rı (in şa edip) or ta ya çı ka ran dır.

(Rad Su re si, 12) 

El bet te Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de in san la rın bu lut la rın

ağır lık la rı ile il gi li bu bil gi ye sa hip ol ma la rı müm kün de ğil dir. Ku -

ran ayet le rin de dik kat çe ki len ve ya kın geç miş te keş fe di len bu bil -

gi, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nun de lil le rin den bir di ğe ri dir.
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Ku ran'da yağ mur hak kın da ve ri len bir di ğer bil gi ise, yağ mu run

bel li bir öl çü ile in di ril di ği dir. Zuh ruf Su re si'nde şöy le buy uru lur:

Ki O, bel li bir mik tar ile gök ten su in dir di de, onun la ölü bir

mem le ke ti 'di rilt ti (ve her ya nı na ha yat) yay dı'; siz de böy le

(ka bir le ri niz den di ril ti lip) çı ka rı la cak sı nız.  (Zuh ruf Su re si, 11)

Yağ mur da ki bu öl çü de, yi ne ça ğı mız da ki araş tır ma lar la tes pit

edil miş tir. Öl çüm le re gö re, yer yü zün den bir sa ni ye de 16 mil yon ton

su bu har laş mak ta dır. Bir yıl da bu mik tar 505 tril yon to na (505.000

km3) ula şır. Bu, ay nı za man da bir yıl da Dün ya'ya ya ğan yağ mur mik -

ta rı dır.60

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Her y›l gök yü zü ne bu har la flan ve tek rar yer yü zü ne ya¤ mur ola rak dü flen

su mik ta r› "sa bit"tir: sa ni ye de 16 mil yon ton. Bu sa bit mik tar Ku ran'da

"bel li bir mik tar su"yun gök ten in di ril me si ola rak ha ber ve ril mek te dir.

Eko lo jik den ge nin ve do la y› s›y la ha ya t›n de vam l› l› ¤› n›n sa¤ lan ma s›n da,

bu mik ta r›n sa bit ol ma s› n›n öne mi son de re ce bü yük tür.
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Diğer bir deyişle su, sü rek li bir den ge

için de, "bir öl çü ye gö re" dö nüp dur mak ta dır. Yer yü -

zün de ki ha ya tın de va mı da, bu su dön gü sü sa ye sin de sağ la -

nır. İn san sa hip ol du ğu tüm tek no lo jik im kan la rı kul lan sa da hi bu

dön gü yü as la ya pay ola rak ger çek leş ti re mez.

Eğer bu mik tar da çok kü çük bir de ği şik lik ol sa bi le, kı sa bir za -

man son ra bü yük bir eko lo jik den ge siz lik or ta ya çı ka cak ve bu da ha -

ya tın so nu nu ge ti re cek tir. Fa kat hiç bir za man böy le ol maz; yağ mur,

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, yer yü zü ne her se ne ay nı mik tar da in me ye

de vam eder.

Yağ mur da ki öl çü sa de ce mik ta rın da de ğil, ay nı za man da yağ mur

dam la la rı nın dü şüş hı zın da da söz ko nu su dur. Yağ mur dam la sı ne

ka dar bü yük olur sa ol sun, yer yü zü ne düş me hız la rı bel li bir li mi tin

üze ri ne çık maz. 

No bel ödül lü Al man fi zik çi Phi lipp Le nard, ça lış ma la rı so nu cun -

da yağ mur dam la la rı nın çap la rı ge niş le dik çe, düş me hız la rı nın art tı -

ğı nı tes pit et miş tir. An cak düş me hı -

zın da ki bu ar tış, yağ mur dam la sı nın

ça pı 4.5 mm ola na ka dar de vam et -

mek tey di. Da ha bü yük yağ mur

dam la la rın da ise, düş me hız la rı sa -

ni ye de 8 m'yi geç me mek te dir.61 Bu -

nun se be bi dam la la rın dü şer ken al -

dık la rı şe kil dir. Yağ mur dam la la rı -

nın bu özel şek li, at mos fe rin sür tün -

me et ki si ni ar tı rır ve dam la la rın bel -

li bir hız li mi ti ni aş ma la rı nı ön ler.

Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da, yağ -

mu run in di ri li şi ile il gi li, 1400 se ne

ön ce bi lin me si müm kün ol ma yan

has sas bir aya ra dik kat çe kil mek te -

dir. 
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Yağ mu run na sıl oluş tu ğu uzun sü re in san lar için bir sır dı. An cak

ha va ra dar la rı nın keş fe dil me sin den son ra, yağ mu run han gi ev re ler -

den ge çe rek oluş tu ğu ke sin lik ka zan dı. Bu na gö re, yağ mur üç ev re den

ge çe rek olu şur: Ön ce rüz gar yo luy la yağ mu run "ham mad de si" ha va -

la nır. Ar dın dan bu lut lar mey da na ge lir ve en son ola rak da yağ mur

dam la cık la rı or ta ya çı kar. 

Ku ran'da yağ mu run olu şu mu ile il gi li ak ta rı lan lar da ise, tam da

bu sü reç ler den söz edil mek te dir. Bir ayet te bu olu şum hak kın da şöy -

le bir bil gi ve ri lir:

Al lah, rüz gar la rı gön de rir, böy le ce bir bu lut kal dı rır da onu na sıl

di ler se gök te ya yıp-da ğı tır ve onu par ça par ça kı lar; ni ha yet onun

ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı gö rür sün. So nun da Ken di kul la -

rın dan di le di ği ne ve rin ce, he men se vin ce ka pı lı ve rir ler.

(Rum Su re si, 48)

Şim di ayet te ifa de edi len üç ev re yi tek nik ola rak in ce le ye lim:

1. EV RE: "Al lah rüz gar la rı gön de rir..."

Ok ya nus lar da ki kö pük len me ile olu şan sa yı sız ha va ka bar cı ğı

sü rek li or ta ya çık mak ta ve su zer re le ri sü rek li ola rak gök yü zü ne fır la -

mak ta dır. Tuz ca zen gin olan bu zer re ler da ha son ra rüz gar lar la ta şı nır

ve at mos fer de yu ka rı la ra doğ ru yol alır lar. Ae ro sol adı ve ri len bu kü -

çük par ça cık lar "su tu za ğı" adı ve ri len bir me ka niz may la yi ne de niz -

ler den yük se len su bu ha rı nı ken di çev re le rin de mi nik dam la lar ha lin -

de top la ya rak bu lut dam la la rı nı oluş tu rur lar. 
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Yuka r› da ki çi zim de ok ya nus lar da ki kö pük len me ile olu flan su zer re cik le ri nin

gök yü zü ne f›r la ma s› gö rül mek te dir. Bu, ya¤ mu run olu flu mun da ki ilk afla ma d›r.

Bun dan son ra olu flan bu lut lar da ki su dam la c›k la r› ha va da as› l› ka la cak ve bun -

lar yo ¤un la fla rak ya¤ mu ru olufl tu ra cak t›r. Bu afla ma la r›n tü mü ayet ler de ek sik -

siz ola rak bil di ril mek te dir.

2. EV RE: "... böy le ce bir bu lut kal dı rır

da onu na sıl di ler se gök te ya yıp da ğı tır ve onu par ça

par ça kı lar..." 

Tuz kris tal le ri nin ya da ha va da ki toz zer re le ri nin et ra fın da yo -

ğun la şan su bu ha rı sa ye sin de bu lut lar olu şur. Bun la rın için de ki su

dam la cık la rı çok kü çük ol duk la rın dan (0.01 ile 0.02 mm ça pın da) ha va -

da ası lı ka lır lar ve gö ğe ya yı lır lar. Böy le ce gök yü zü bu lut lar la kap la nır.

3. EV RE: "... ni ha yet onun ara sın dan yağ mu run akıp çık tı ğı nı

gö rür sün."

Tuz kris tal le ri nin ve toz zer re cik le ri nin et ra fın da bi ra ra ya ge len

su par ça cık la rı iyi ce yo ğun la şa rak yağ mur dam la la rı nı oluş tu rur lar.

Böy le ce ha va dan da ha ağır bir ko nu ma ge len dam la lar, bu lut tan ay rı -

la rak yağ mur bi çi min de ye re düş me ye baş lar lar. 
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Gö rül dü ğü gi bi yağ mu run olu şu mun -

da ki her aşa ma, Ku ran ayet le rin de bil di ril mek te dir.

Üs te lik bu aşa ma lar doğ ru sı ra la ma ile açık lan mış tır. Dün ya -

da ki bir çok do ğal olay da ol du ğu gi bi, bun da da Al lah en doğ ru

açık la ma yı yap mak ta, üs te lik bu açık la ma yı keş fe di li şin den asır lar

ön ce Ku ran'la in san la ra du yur mak ta dır.

Yağ mu run olu şu mu ile il gi li ola rak baş ka bir ayet te şu bil gi ler ve -

ril mek te dir:

Gör me din mi ki, Al lah bu lut la rı sür mek te, son ra ara la rı nı

bir leş tir mek te, son ra da on la rı üst üs te yığ mak ta dır; böy le ce,

yağ mu run bun la rın ara sın dan akıp-çık tı ğı nı gö rür sün. Gök ten için de

do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir, onu di le di ği ne isa bet

et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin pa rıl tı sı ne re dey se

göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir. (Nur Su re si, 43)

Bu lut tip le ri üze rin de araş tır ma ya pan bi lim adam la rı yağ mu run

olu şu mu ile il gi li şa şır tı cı so nuç lar la kar şı laş mış lar dır. Yağ mur bu lut -

la rı be lir li bir sis tem ve aşa ma lar da hi lin de oluş mak ta ve şe kil len mek -

te dir. Yağ mur bu lut la rın dan bi ri olan kü mü lo nim büs tü rü bu lut la rın

olu şum aşa ma la rı bi lim sel ola rak şöy le dir: 

1. AŞA MA, Sü rül me: Bu lut lar rüz gar lar ta ra fın dan bu lun duk la -

rı yer den iti lir  ya ni sü rü lür ler.

2. AŞA MA, Bir leş me: Rüz gar ta ra fın dan iti len bu kü çük bo yut -

ta ki bu lut lar (kü mü lo nim büs) sü rük len dik le ri yer de bir le şip ye ni bü -

yük bu lut la rı oluş tu rur lar.62

3. AŞA MA, Yı ğıl ma: Kü çük bu lut lar bir leş tik ten son ra bü yük

bu lu tun için de ki yu ka rı doğ ru çe kiş kuv ve ti ar tar. Bu lu tun mer ke zin -

de ki yu ka rı çe kiş kuv ve ti ke nar lar da ki çe kiş ten da ha güç lü dür. Bu yu -

ka rı çe kiş ler bu lu tun göv de si nin di key ola rak bü yü me si ne ne den olur.

Böy le ce bu lut lar yu ka rı ya doğ ru ge niş le ye rek üst üs te yı ğıl mış olur.

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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(A) Ay r› ay r› kü çük bu -

lut par ça la r› (kü mü lo -

nim büs bu lut la r›) (B)

Kü çük bu lut lar bi ra ra ya

gel di ¤in de olu flan da ha

bü yük bu lu tun için de ki

yu ka r› çe kil me ler ar tar,

böy le ce bu lut lar yu ka -

r› ya do¤ ru y› ¤› l›r.

Yuka r› ya do¤ ru ge nifl le ye rek üst üs te

y› ¤› lan bu lut lar di key ola rak bü yü dük le -

ri için at mos fe rin da ha se rin yer le ri ne

do¤ ru ula fl›r lar. At mos fe rin se rin böl ge -

le rin de ise su ve do lu dam la la r› bü yü -

me ye bafl lar. A¤›r la flan su dam la la r› bu -

lut tan ya¤ mur, do lu vs. flek lin de düfl -

me ye bafl lar. ‹fl te bu bi lim sel ger çek

Nur Su re si'nin 43. aye tin de 14 as›r ön -

ce: "... son ra da on la r› üst üs te y›¤ mak -

ta d›r; böy le ce, ya¤ mu run bun la r›n ara -

s›n dan ak›p ç›k t› ¤› n› gö rür sün..." ifa de -

si ile bil di ril mifl tir. 

Bu, di key ola rak bü yü müş bu lu tun göv de -

si nin at mos fe rin da ha se rin yer le ri ne doğ ru uza ma sı na

se bep olur. İş te bu nok ta da at mos fe rin se rin böl ge le rin de bu -

lut ta su ve do lu dam la la rı bü yü me ye baş lar. 

Bu aşa ma la rın so nu cun da, su ve do lu dam la la rı -yu ka rı çe kiş gü -

cü nün on la rı des tek le ye me ye ce ği ka dar- ağır laş tık la rı za man da bu -

lut lar dan yağ mur, do lu vs. şek lin de düş me ye baş lar lar.63

Unut ma mak ge re kir ki me te oro log lar bu lut olu şu mu, ya pı sı ve

fonk si yo nu ile il gi li de tay la rı ge liş miş ekip man lar (uçak, uy du, bil gi -

sa yar vs.) kul la na rak ya kın za man da öğ ren miş ler dir. Gö rü len odur ki,

Al lah bu ayet le rin de de bi ze 1400 se ne ön ce sin de bi lin me si müm kün

ol ma yan bir bil gi ver miş tir.



... Yer yü zü nü kup ku ru ölü gi bi gö rür sün, fa kat Biz onun 

üze ri ne su yu in dir di ği miz za man tit re şir, ka ba rır 

ve her gü zel çift ten (ürün ler) bi ti rir. 

(Hac Su re si, 5)

Yu ka rı da ki ayet te "tit re şir" ola rak çev ri len ke li me nin Arap ça sı

"ih tez zet"tir ve bu ke li me "ha re ke te geç mek, can lan mak, tit reş mek, kı -

pır da mak, kı mıl da mak, bit ki nin ha re ke te geç me si ve uza ma sı" an lam -

la rı na ge lir. "Ka ba rır" ola rak çev ri len "re bet" ke li me si ise "art mak, faz -

la laş mak, ka bar mak, bü yü mek, ge liş mek, (bit ki nin) yük sel me si, er zak

sağ la mak, şiş mek, içi ha va dol mak" an lam la rı na ge lir. Ayet te ge çen bu

ke li me ler yağ mur es na sın da, top ra ğın mo le kü ler ya pı sın da ki de ği şik -

lik le ri en uy gun ke li me ler le ta rif et mek te dir. 

Ayet te ta rif edi len ha re ket li lik, yer ka bu ğu nun dep rem ler sı ra sın da

ol du ğu gi bi top lu ha re ke tin den fark lı dır ve top ra ğı oluş tu ran par ça cık -

la rın tit reş me si ola rak ifa de edil mek te dir. Top rak par ça cık la rı bir bi ri

üze ri ne ge çen kat man lar dan olu şur ve su bu kat man la rın ara sı na nü fuz

et ti ğin de, top rak par ça cık la rı nın ha cim ce bü yü me si ne, ka bar ma sı na se -

bep olur. Ayet te bah se di len aşa ma lar bi lim sel ola rak şu şe kil de dir:

1. Top ra ğın tit reş me si: Top rak yağ mur su yu nu ye te ri mik tar da

em di ğin de, top rak par ça cık la rı nın yü ze yin de olu şan elekt ros ta tik

Kuran Mucizeleri Cilt 1

126



yük, den ge siz li ğe se bep olur, ki bu da par -

ça cık la rın tit reş me si ne yol açar. Bu tit re şim par ça cık la -

rın elekt rik sel yü kü den ge le ne ne ka dar de vam eder. Top rak

par ça cık la rı nın ha re ket le nip tit reş me si su par ça cık la rıy la çar pış ma -

sın dan da kay nak la nır. Su par ça cık la rı nın ha re ke ti bel li bir yön de de -

ğil dir. Her yön den çar pan su, top rak par ça cık la rı nın yer le ri ni de ğiş tir -

me si ne se bep olur. Bu ha re ket li lik gü nü müz de "Brown ha re ke ti

(Brow ni an mo ve ment)" ola rak bi li nen ve 1827'de Ro bert Brown adın -

da İs koç ya lı bir bo ta nik çi nin ta rif et ti ği mik ros ko bik par ça cık la rın ha -

re ket li li ği dir.64 Brown, yağ mur dam la la rı top ra ğa düş tü ğün de, top rak

mo le kül le rin de bir tür sil ke len me ve tit re şim mey da na ge tir di ği ni keş -

fet miş tir. 
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2. Top ra ğın ka bar ma sı: Yağ mur yağ -

dı ğın da fark lı yön ler den ge len su dam la la rı, top rak

par ça cık la rı nın tit reş me si ne, böy le ce su eme rek ha cim le ri nin

ge niş le me si ne yol açar. Çün kü su bol mik tar da ol du ğun da top rak

par ça cık la rı nın ara sın da ki me sa fe ar tar. Bu boş luk lar su par ça cık la rı -

nın ve eri miş iyon la rın top ra ğın içi ne gi ri şi ne ola nak sağ lar. Su ve su -

yun için de eri miş şe kil de yer alan di ğer bes le yi ci mad de ler kat man lar

ara sın da ya yı lır. Bu da top rak par ça cık la rı nın hac min de bü yü me ye

se bep olur. Do la yı sıy la bu par ça cık lar top ra ğı can lan dır mak için ge re -

ken su de po su ola rak iş lev gö rür ler. Yer çe ki mi ne rağ men su yun sız -

ma dan, top rak par ça cık la rın kat man la rı ara sın da de po lan ma sı

Al lah'ın in san lar üze rin de ki son suz rah me ti nin ör nek le rin den bi ri dir.

Eğer top ra ğın su yu tut ma özel li ği ol ma say dı ve top rak ta bu mi ne ral

de po la rı oluş ma say dı, su top ra ğın de rin lik le ri ne sı za cak ve bit ki ler kı -

sa za man da öle cek ti. An cak Rab bi miz top ra ğı çe şit li ürün ler çık ma sı -

nı müm kün kı la cak özel lik ler le bir lik te ya rat mış tır.

3. Top ra ğın ürün ver me si: Top rak ta ki su ye ter li mik ta ra ulaş tı -

ğın da, to hum lar ak tif ha le ge lir ve ba sit bes le yi ci ele ment le ri em me ye

baş lar. Git tik çe ge li şen bit ki ler su ih ti yaç la rı nı 2-3 ay bo yun ca bu de -

po lar dan el de eder ler. 

Ku ru top ra ğa yağ mur düş tü ğün de olu şan olay lar, yu ka rı da ki

ayet te üç aşa ma lı ola rak an la tıl mak ta dır: Top ra ğın tit reş me si, top ra -

ğın ka bar ma sı ve top ra ğın ürün ver me si. Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da

gü nü müz den 14 yüz yıl ön ce bil di ri len bu aşa ma lar, bi lim sel açık la ma -

lar la tam bir pa ra lel lik için de dir. Bir baş ka ayet te ise il gi li ola rak şöy -

le buy rul mak ta dır:

Ölü top rak ken dileri için bir ayet tir; Biz onu dirilt tik, on dan taneler

çıkart tık, böy lelik le on dan yemek tedir ler.   (Yasin Suresi, 33)

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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Ku ran'da, yağ mu run "ölü bir bel de yi di rilt me" iş le vi ne bir çok ayet -

te dik kat çe ki lir:

... Biz gök ten ter te miz bir su in dir mek te yiz. Onun la ölü bir bel de yi

(top ra ğı) can lan dır mak ve ya rat tı ğı mız hay van lar dan ve in san lar dan

bir ço ğu nu onun la su la mak için. (Fur kan Su re si, 48-49) 

Yağ mu run, can lı lar için ka çı nıl maz bir ih ti yaç olan su yu yer yü zü ne

bı rak ma sı nın ya nın da bir de güb re le me özel li ği var dır. De niz ler den bu -

har la şa rak bu lut la ra ula şan yağ mur dam la la rı, ölü top ra ğı "can lan dı ra -

cak" ba zı mad de ler içe rir ler. Bu "can lan dı rı cı" özel lik li yağ mur dam la la -

rı na "yü zey ge ri lim dam la la rı" adı ve ri lir. Yü zey ge ri lim dam la la rı, bi yo -

log la rın de niz yü ze yi nin mik ro kat ma nı de dik le ri üst kı sım da olu şur lar;

mi li met re nin on da bi rin den da ha in ce olan bu yü zey sel zar da, mik ros ko -

bik alg le rin ve zo op lank ton la rın bo zul ma sın dan ge len pek çok or ga nik

ar tık var dır. Bu ar tık la rın ba zı la rı, de niz su yun da çok az bu lu nan fos for,

mag nez yum, po tas yum gi bi ele ment le ri ve ay rı ca ba kır, çin ko, ko balt ve

kur şun gi bi ağır me tal le ri se çip ayı ra rak, ken di iç le rin de top la r lar. Yer -

yü zün de ki to hum ve bit ki ler, ye tiş me le ri için ge rek si nim duy duk la rı çok

sa yı da ki ma den sel tuz la rı ve ele ment le ri iş te bu yağ mur dam la la rın da

bu lur lar. Ku ran'da, bir baş ka ayet te bu olay şöy le bil di ri lir: 

Ve gök ten mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy le ce

onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. (Kaf Su re si, 9)
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Ya ğış lar la top ra ğa inen bu tuz lar, ve ri -

mi ar tır mak için kul la nı lan ge le nek sel güb re le rin ba zı -

la rı nın (kal si yum, mag nez yum, po tas yum vb.) kü çük ör nek -

le ri dir. Bu tür ae ro sel ler de bu lu nan ağır me tal ler ise, bit ki le rin ge li -

şi min de ve üre ti min de ve rim li lik ar tı rı cı ele ment le ri oluş tu rur lar. Kı -

sa ca sı, yağ mur önem li bir güb re dir. Fa kir bir top rak, yal nız ca yağ -

mur ara cı lı ğıy la ge len bu güb re ler le bi le, yüz yıl lık bir sü re için de bit -

ki ler için ge re ken tüm ele ment le ri ka za na bi lir. Or man lar da, yi ne bu

de niz kö ken li ae ro sol ler yar dı mıy la ge li şir ve bes le nir ler. 

Bu yol la, her yıl ka ra par ça la rı nın top lam yü ze yi üze ri ne 150 mil -

yon ton güb re düş mek te dir. Bu do ğal güb re le me iş le yi şi ol ma say dı,

Dün ya üze rin de çok da ha az bit ki ola cak, ha yat den ge si bo zu la cak tı.

Ayet te ve ri len, yağ mu run can lan dır -

ma özel li ği ile il gi li bil gi, Ku -

ran'ın sa yı sız mu ci ze vi özel -

li ğin den sa de ce bi ri dir.
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... Gök ten için de do lu bu lu nan dağ lar (gi bi bu lut lar) in di ri ve rir,

onu di le di ği ne isa bet et ti rir de, di le di ğin den onu çe vi rir; şim şe ği nin

pa rıl tı sı ne re dey se göz le ri ka maş tı rıp gö tü rü ve re cek tir.

(Nur Su re si, 43)

Yu ka rı da ki ayet te, şim şe ğin do luy la olan il gi si ne dik kat çe kil -

mek te dir. Do lu nun, şim şe ğin olu şu mun da ki et ki si araş tı rıl dı ğın da,

ayet te önem li bir me te oro lo jik ger çe ğe işa ret edil di ği gö rü le cek tir. Me -

te ro logy To day (Gü nü müz de Me te oro lo ji) ad lı ki tap ta do lu ve şim şe ğin

olu şu mu ile il gi li şöy le bir yo rum ge ti ril mek te dir: 

Aşı rı so ğu muş dam la cık lar dan ve buz kris tal le rin den olu şan bir

bu lut böl ge sin den do lu düş tük çe bu lut lar elekt rik yük le nir. Sı vı

ha lin de ki dam la cık lar da do lu ta ne le riy le çar pış tık la rın da, te mas

anın da do nar lar ve po tan si yel ısı la rın dan kay be der ler. Bu, do lu -

nun yü ze yi nin buz kris ta li nin çev re sin den da ha sı cak kal ma sı nı

sağ lar. Do lu buz kris ta li ile te ma sa geç ti ğin de ise önem li bir olay

ger çek le şir. Elekt ron lar da ha so ğuk olan dan da ha sı cak ola na doğ -

ru akar lar. Bu nun so nu cun da do lu ne ga tif yük lü olur. Ay nı et ki

çok so ğu muş su dam la la rı bir do lu ta ne si ile te ma sa geç ti ğin de ve

po zi tif yük lü çok kü çük buz par ça la rı kı rıl dı ğın da da olur. Da ha

ha fif ve po zi tif yük lü par ça cık lar ha va akı mıy la bu lut la rın yu ka rı

ta ra fı na doğ ru ta şı nır lar. Ne ga tif yük le ka lan do lu bu lu tun aşa ğı
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kıs mı na doğ ru dü şer, böy le ce bu lu tun aşa ğı

ta ra fı ne ga tif yük le nir. Bu ne ga tif yük ler yıl dı rım ola rak

yer yü zü ne doğ ru de şarj olur lar. Bu ba kım dan do lu, yıl dı rı mın

olu şu mun da ana et ken dir.65

Aşa ğı da ki ayet te ise yağ mur bu lut la rı nın şim şek ler le olan bağ -

lan tı sı na ve bu olu şum la rın sı ra la ma sı na dik kat çe kil miş tir ki, bun lar

da bi lim sel bul gu lar la tam bir pa ra lel lik için de dir: 

Ya da (bun lar) ka ran lık lar, gök gü rül tü sü ve şim şek(ler)le yük lü,

'gök ten şid det li bir yağ mur fır tı na sı na tu tul muş gi bi dir ler ki,

yıl dı rım la rın sal dı ğı deh şet le'; ölüm kor ku sun dan par mak la rıy la

ku lak la rı nı tı kar lar... (Ba ka ra Su re si, 19)

F›r t› na bu lu tun da elekt rik yü kü, ya¤ mur dam la c›k la r› n›n sü rek li çat la ma s›n dan olu -

flur. Dam la c›k çat la d›k ça, po zi tif yük bu lu tun üst ka t› na yük se lir, ne ga tif yük alt ta

ka l›r. Bu du rum da top rak yü ze yin de po zi tif yük olu fla cak ve y›l d› r›m dü fle cek tir.

Su dam la s› n›n yu ka r› ya do¤ ru ha -

re ke tin de, don ma düzeyine gelme-

siyle su dam la s› do nar ve dü fler -

ken bafl ka dam la c›k lar la çar p›fl t›k -

ça üze ri ne buz yü zey le ri ek le nir,

bu flekilde buz oluflur.

Pozitif yük

+

Pozitif yük

Negatif yük 

+ +
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Yağ mur bu lut la rı 25.6 km2 - 256 km2 ge -

niş li ğin de, 9.000-12.000 m yük sek li ğin de ki çok bü yük

küt le ler ha lin de dir. Bu ola ğa nüs tü ka lın lık tan ötü rü, bu bu lut -

la rın ta ba nı ka ran lık tır. Gü neş ışın la rı, bu lu tu oluş tu ran su ve buz

par ça cık la rı nın çok faz la mik tar da ol ma sın dan do la yı ge çiş im ka nı bu -

la maz lar. Bu yo ğun luk do la yı sıy la, yer yü zü ne bu bu lut lar ara sın dan

çok az mik tar da gü neş ışı ğı ula şır ve bu yüz den yer yü zün den ba kan

bir ki şi bu lu tu ka ran lık ola rak gö rür. Bu lu tun üst kı sım la rın da ise ka -

ran lık da ha az dır ve yer yü zü ne yak laş tık ça ka ran lık da ha ar tar.66

Ka ran lı ğın ar dın dan ayet te dik kat çe ki len, gök  gü rül tü sü ve

şim şe ğin olu şum aşa ma la rı ise şöy le dir: Yağ mur bu lut la rı nın için de

elekt rik yü kü bi ri ki mi olu şur. Bu lut lar da ki bu elekt rik len me, don -

ma, dam la cık la rın bö lün me si, te mas sı ra sın da ki elekt rik len me gi bi

sü reç ler so nu cun da olu şur. Bu tür bir elekt rik yü kü bi ri ki mi, ara ya

gi ren ha va nın on la rı izo le ede me ye cek du ru ma gel me siy le, bü yük

bir kı vıl cım, po zi tif ve ne ga tif alan lar ara sın da de şarj olur. Zıt yük -

ler le yük lü iki böl ge ara sın da ki vol taj 1 mil yar vol ta ula şa bi lir. Kı vıl -

cım bu lut için de de olu şa bi lir, po zi tif yük lü bir alan dan ne ga tif yük -

lü bir ala na  doğ ru iki bu lut ara sın da aka bi lir ve ya bir bu lut tan yer -

yü zü ne doğ ru bo şa la bi lir. Bu kı vıl cım lar göz ka maş tı ran şim şek çak -

ma la rı nı oluş tu rur. Şim şek hat tı bo yun ca olu şan elekt rik yü kün de ki

bu ani ar tış, çok yük sek ısı la ra (10.000 °C) se bep olur. Bu nun so nu -

cun da ha va da ani bir gen leş me olur ve çok bü yük bir pat la ma se si

ola rak açı ğa çı kan gök gü rül tü sü olu şur.67

Gö rül dü ğü gi bi bir yağ mur bu lu tun da sı ra sıy la ka ran lık ta ba ka -

lar, şim şek ola rak bi li nen elekt rik yük lü kı vıl cım lar ve gök  gü rül tü sü

ola rak bi li nen pat la ma se si olu şur. Mo dern bi li min bu lut la rın olu şu -

mu, gök gü rül tü sü ve şim şe ğin se bep le ri ile il gi li tüm söy le dik le ri, Ku -

ran ayet le ri nin tüm ta rif le ri ile bü yük bir uyum için de dir. 
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Ku ran'ın bir aye tin de rüz gar la rın "aşı la ma" özel li ği ne ve bu nun

so nu cun da yağ mu run oluş tu ğu na şöy le dik kat çe ki lir:

Ve aşı la yı cı lar ola rak rüz gar la rı gön der dik, böy le ce gök ten su

in dir dik de siz le ri su la dık...  (Hicr Su re si, 22)

Ayet te, yağ mur olu şu mun da ki ilk aşa ma nın rüz gar lar ol du ğu na

dik kat çe kil mek te dir. Oy sa 20. yüz yı lın baş la rı na ka dar, rüz gar la yağ -

mu run yağ ma sı ara sın da ki tek iliş ki rüz ga rın bu lut la rı sü rük le me si

ola rak bi li ni yor du. Mo dern me te oro lo jik bul gu lar ise rüz gar la rın yağ -

mu run olu şu mun da "aşı la yı cı" rol oy na dık la rı nı gös ter di.

Rüz gar la rın bu aşı la ma özel li ği da ha ön ce de de ğin di ği mi z gi bi

şöy le ger çek le şir: Ok ya nus la rın ve de niz le rin yü ze yin de, kö pük len me

ne de niy le her an sa yı sız ha va ka bar cı ğı oluş mak ta dır. Bu ka bar cık lar

pat la dık la rı an da, mi li met re nin 100'de bi ri ça pın da ki bin ler ce par ça cı -

ğı ha va ya fır la tır lar. "Ae ro sol" adı ve ri len bu par ça cık lar, rüz gar lar sa -

ye sin de ka ra lar dan ge len toz lar la ka rı şa rak at mos fe rin üst kat man la rı -

na ta şı nır. Rüz gar la rın bu şe kil de yük sek le re ta şı dı ğı par ça cık lar, bu ra -

da su bu ha rı ile te mas eder. Su bu ha rı da bu par ça cık la rın et ra fı na top -

la na rak yo ğun la şır ve su dam la cık la rı na dö nü şür. Bu su dam la cık la rı

ön ce bi ra ra ya ge le rek bu lut la rı oluş tu rur, bir sü re son ra da yağ mur

ola rak yer yü zü ne iner. Gö rül dü ğü gi bi rüz gar lar, ha va da ser best hal -

de bu lu nan su bu ha rı nı de niz ler den ta şı dık la rı par ça cık lar la "aşı la -

mak ta" ve böy le ce yağ mur bu lut la rı nın olu şu mu nu sağ la mak ta dır. 

Eğer rüz gar la rın bu özel li ği ol ma sa, yük sek at mos fer de ki su

dam la cık la rı hiç bir za man olu şa ma ya cak ve yağ mur di ye bir şey de

ol ma ya cak tı.
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Yuka r› da ki re sim de bir dal ga n›n olu flum afla ma la r› gö rül mek te dir. Dal ga lar su yun üz-

e rin de esen rüz gar lar sa ye sin de olu flur. Rüz gar lar la bir lik te su zer re cik le ri da ire sel

ola rak ha re ket et me ye bafl lar. Bu ha re ket k› sa bir sü re son ra ar ka ar ka ya ek le nen

dal ga la r› olufl tu ra cak ve dal ga lar la bir lik te olu flan ha va ka bar c›k la r› ha va ya ya y› la -

cak t›r. ‹fl te bu ya¤ mu run olufl ma s›n da ki ilk afla ma d›r. Bu olu flum ayet te de afl› la y› c› -

lar ola rak rüz gar la r›n gön de ril me si ve bu sa ye de gök ten su in di ril di ¤i flek lin de ha ber

ve ril mek te dir. 
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Bu ra da önem li olan nok ta ise, rüz gar la rın yağ mur olu şu mun da -

ki bu kri tik gö re vi nin asır lar ön ce Ku ran'da bil di ril miş ol ma sı dır.

Hem de in san la rın do ğa olay la rı hak kın da he men he men hiç bir şey

bil me dik le ri bir de vir de...

Ayet te rüz gar la rın aşı la yı cı yö nüy le il gi li ha ber ve ri len di ğer bir

bil gi de, rüz gar la rın bit ki le rin döl len me sin de ki ro lü dür. Yer yü zün de -

ki pek çok bit ki, tü rü nün de va mı nı po len le ri ni rüz gar va sı ta sıy la da -

ğı ta rak sağ lar. Bir çok açık to hum lu bit ki, çam ağaç la rı, pal mi ye ve

ben ze ri ağaç lar, ay rı ca çi çek ve ren tüm to hum lu bit ki ler ile çi men si ot -

la rın ta ma mı rüz gar lar la döl le nir ler. Rüz gar, çi çek toz la rı nı bit ki ler -

den alıp, ay nı tür den di ğer bit ki le re ta şı ya rak döl len me yi ger çek leş ti -

rir. 

Rüz ga rın bit ki ler üze rin de na sıl bir aşı la ma ya pa bi le ce ği ya kın

za man la ra ka dar bi lin mi yor du. An cak bit ki le rin de er kek ve di şi ol -

mak üze re cin si yet far kı ol du ğu nun an la şıl ma sı üze ri ne, rüz gar la rın

böy le bir aşı la yı cı et ki si ol du ğu an la şıl dı. Bu ger çe ğe Ku ran'da, "Biz

gök ten su in dir dik, böy le lik le ora da her gü zel olan çift ten bir bit ki bi -

tir dik." (Lok man Su re si, 10) aye tiy le dik kat çe kil mek te dir.
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... ve rüz gar la rı (bel li bir dü zen için de) yö net me sin de ak lı nı kul la nan

bir ka vim için ayet ler var dır." (Ca si ye Su re si, 5)

Rüz gar, fark lı ısı mer kez le ri ara sın da olu şan ha va akı mı dır. At mos fer -

de ki fark lı ısı lar, fark lı ha va ba sınç la rı oluş tur du ğun dan, ha va sü rek li ola -

rak yük sek ba sınç tan al çak ba sın ca doğ ru akar. Ba sınç mer kez le ri, ya ni at -

mos fer de ki ısı lar ara sın da ki fark eğer bü yük olur sa, ha va akı mı ya ni rüz gar

şid det li olur ki, bü yük yı kım la ra yol açan ka sır ga lar böy le oluş mak ta dır. 

Bu ra da şa şır tı cı olan, ek va tor ve ku tup lar gi bi ara la rın da çok bü yük

fark olan ısı ve ba sınç ku şak la rı na rağ men, Al lah'ın bel li bir dü zen için -

de ya ra tı şı sa ye sin de, Dün ya mı zın çok sert rüz gar la ra ma ruz kal ma ma -

sı dır. Eğer ku tup lar ve ek va tor ara sın da ger çek le şe cek dev ha va akı mı

yu mu şa tıl mış ol ma say dı, Dün ya yü ze yi sü rek li ola rak şid det li ka sır ga la -

rın ya şan dı ğı bir ölü ge ze ge ne dö nü şür dü. 

Yu ka rı da ki ayet te "tas ri fir ri yah" ifa de sin de ki "tas rif" ke li me si "bir şe -

yi çok çe vi rip dön dür mek, yön len dir mek, bir işe yön ver mek, ida re et mek,

da ğı tı mı nı yap mak" an lam la rı na ge lir. Gö rül dü ğü gi bi rüz gar için se çi len

bu ke li me rüz gar la rın dü zen için de ki ha re ket -

le ri ni tam ola rak ta rif et mek te dir. Ay rı ca

bu du rum rüz ga rın ken di ken di ne ge -

li şi gü zel es me di ği nin de çok açık bir

an la tı mı dır. Rüz gar la rı, in san lar için

ya şa mı ola nak lı kı la cak şe kil de yö -

ne ten Al lah'tır.

Yan da Dün ya üze rin de ki

ha va ak› mla r› n› ve rüz gar -

la r›n olu flu mu nu gös te ren

fle ma gö rül mek tedir.
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Ka rar ma ya ilk baş la dı ğı za man, ge ce ye an dol sun, ve ne fes al ma ya

baş la dı ğı za man, sa ba ha; (Tek vir Su re si, 17-18)

Bi lin di ği gi bi bit ki ler fo to sen tez ya par ken, ha va da ki kar bon di ok si -

di ya ni in sa nın kul lan ma dı ğı za rar lı ga zı alır ve onun ye ri ne at mos fe re

ok si jen bı ra kır lar. Ne fes al dı ğı mız da içi mi ze çek ti ği miz ve asıl ha yat

kay na ğı mız olan ok si jen, fo to sen te zin ana ürü nü dür. At mos fer de ki ok -

si je nin yak la şık %30'u ka ra da ki bit ki ler ta ra fın dan üre ti lir ken, ge ri ka -

lan %70'lik bö lüm de niz ler de ve ok ya nus lar da bu lu nan ve fo to sen tez

ya pa bi len bit ki ler ve tek hüc re li can lı lar ta ra fın dan üre ti lir. 

Fo to sen tez, bi lim adam la rı nın bu gün bi le tam ola rak açık la ya ma -

dık la rı eş siz bir sü reç tir. Bu iş le mi çıp lak göz le gö re me yiz, çün kü bu

me ka niz ma ça lış mak için atom la rı ve mo le kül le ri kul la nır. An cak, fo to -

sen te zin so nuç la rı nı ne fes al ma mı zı sağ la yan ok si jen ve ha yat ta kal ma -

mı zı sağ la yan be sin ler de gö re bi li riz. Fo to sen tez an la şıl ma sı zor kim ya -

sal for mül ler, gün lük ha yat ta hiç kar şı laş ma dı ğı mız kü çük lük te sa yı ve

ağır lık bi rim le ri içe ren, çok has sas den ge ler üze ri ne ku rul muş bir sis -

tem dir. Et ra fı mız da ki bü tün ye şil bit ki ler de, bu iş le min ger çek leş ti ği

kim ya la bo ra tu var la rın dan tril yon lar ca sı ku ru lu dur. Üs te lik bit ki ler

mil yon lar ca yıl dır hiç dur ma dan ih ti ya cı mız olan ok si je ni, be sin le ri ve

ener ji yi üret mek te dir ler. 

Fo to sen te zin en ve rim li ol du ğu za man, ok si je nin en faz la üre til di -

ği za man dır. Bu da gü neş ışı ğı nın en yo ğun ol du ğu sa bah sa at le rin de

ger çek le şir. Gü neş'in doğ ma sıy la bir lik te, yap rak ta ter le me ve bu na
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Fo to sen te zin ger çek lefl me si için ge rek li

olan un sur la r›n en önem li le rin den bi ri

kufl ku suz ›fl›k t›r. Fo to sen tez, ›fl› ¤›n flid -

de ti ve sü re si ne ba¤ l› ola rak de ¤i flir. Sa -

bah vak ti gü nefl ›fl›n la r› n›n al›n ma s›y la

bir lik te fo to sen tez fa ali ye ti, di ¤er bir de -

yifl le ok si jen üre ti mi de bafl la m›fl olur.



bağ lı ola rak fo to sen tez art ma ya baş lar. Öğ le -

den son ra ise bu olay ter si ne dö ner; ya ni fo to sen tez ya -

vaş lar, so lu num ar tar, çün kü sı cak lı ğın art ma sıy la bir lik te ter -

le me de hız lan mak ta dır. Ge ce le yin ise sı cak lı ğın azal ma sıy la bir lik -

te ter le me ya vaş lar ve bit ki ra hat lar.

Tek vir Su re si'nde sa bah vak ti ile il gi li ola rak dik kat çe ki len "iza te -

nef fe se" ya ni "ne fes al ma ya baş la dı ğı za man" ifa de si, me caz yo luy la te -

nef füs et mek, so lu mak, de rin de rin ne fes al mak an lam la rı na ge lir. Ayet -

te vur gu la nan bu ifa de, sa bah vak ti ok si jen üre ti mi nin baş la ma sı, so lu -

nu mun ana şar tı olan ok si je nin en yo ğun ola rak bu va kit te el de edil me -

si açı sın dan ol duk ça dik kat çe ki ci dir. Ayet te sa bah vak ti ile il gi li ola rak,

bu du rum üze ri ne ye min edil me si de ko nu nun öne mi ni ay rı ca vur gu -

la mak ta dır. 20. yüz yı lın önem li ke şif le ri ara sın da yer alan fo to sen tez fa -

ali ye ti, Al lah'ın yu ka rı da ki ayet le işa ret et ti ği Ku ran'ın bi lim sel mu ci ze -

le rin den bi ri dir.

Aşa ğı da ki gra fik te fo to sen tez ve ışık mik ta rı ara sın da ki bağ lan tı

gö rül mek te dir. 

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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Fo to sen te zin Işı ğa Tep ki Eğ ri si

Işı ğın do yum nok ta sı

Işık düzeyi
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Bi lin di ¤i gi bi fo to sen tez, bit ki le rin, ki mi za man da ba z› bak te ri ve tek hüc re li can l› -

la r›n, kar bon di ok sit ve su dan, fle ker (kar bon hid rat) üret mek için gü nefl ›fl› n›y la ge -

len ener ji yi kul lan ma la r› d›r. Bu re ak si yon so nu cun da gü nefl ›fl› n›n da ki ener ji, üre -

ti len fle ker mo le kü lü nün içi ne de po lan m›fl olur. Kul la n› la ma yan gü nefl ener ji si nin

kul la n› la bi lir kim ya sal ener ji ye dö nüfl me ifl le mi s› ra s›n da ger çek le flen re ak si yon

afla ¤› da ki for mül de özet le nir: 

6H2O + 6CO2 ---FO TO SEN TEZ---> C6H12O6+ 6O2

(6 su mo le kü lü + 6 kar bon di ok sit mo le kü lü - FO TO SEN TEZ so nu cun da - 1 fle ker

mo le kü lü + 6 ok si jen mo le kü lü ne dö nü flür.)
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Atlas Okyanusu Akdeniz

Atlas Okyanusu suyu
‰ 36.0 dan daha
düflük tuzluluk oran›

Akdeniz'in suyu

D
er

in
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m
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re

)

Cebelitar›k Bo¤az›‰ 36.5 dan da ha yük -
sek tuz lu luk oran›

Ak de niz'de ve At las Ok ya nu su'nda bü yük dal ga lar, güç lü ak›n t› lar ve gel-git ler var -

d›r. Ak de niz'in su yu, Ce be li ta r›k Bo ¤a z›'nda At las Ok ya nu su ile kar fl› la fl›r. Ama bu

kar fl› lafl ma so nu cu ken di s› cak l›k, tuz lu luk ve yo ¤un luk özel lik le ri de ¤ifl mez. Çün kü

iki de niz ara s›n da gö rül me yen bir s› n›r var d›r. 

De niz le rin, araş tır ma cı lar ta ra fın dan çok ya kın bir geç miş te tes pit

edi len bir özel li ği, Ku ran'ın Rah man Su re si'nde şöy le bil di ri lir:

Bir bir le riy le ka vuş mak üze re iki de ni zi sa lı ver di. İki si ara sın da bir

en gel var dır; bir bir le ri nin sı nı rı nı geç mez ler.  (Rah man Su re si, 19-20)

Bir bi ri ne açı lan fa kat su la rı ke sin lik le bir bi riy le ka rış ma yan de niz -

le rin ayet te bil di ri len bu özel li ği, ok ya nus bi lim ci ler ta ra fın dan çok ya -

kın bir za man ön ce keş fe dil miş tir. "Yü zey ge ri li mi" adı ve ri len fi zik sel

bir kuv vet ne de niy le, kom şu de niz le rin su la rı nın ka rış ma dı ğı or ta ya

çık mış tır. De niz le rin fark lı yo ğun luk la rın dan kay nak la nan yü zey ge ri -

li mi, ade ta bir du var gi bi su la rı nın bir bi ri ne ka rış ma sı nı en gel ler.68

El bet te ki in san la rın, fi zik ten, yü zey ge ri li min den, ok ya nus bi li -

min den ha ber dar ol ma dık la rı bir de vir de bu ger çe ğin Ku ran'da bil di -

ril miş ol ma sı son de re ce dik kat çe ki ci bir du rum dur.
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uydudan çekilmiş fotoğrafı...
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Ya da (in kar eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la ra   ben -

zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal ga, onun da üs -

tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze rin de olan ka ran lık lar;

eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se gö re me ye cek. Al lah ki me nur

ver me miş se, ar tık onun için nur yok tur.  (Nur Su re si, 40)

De rin de niz ler de ki ge nel or tam Oce ans (Ok ya nus lar) ad lı ki tap ta şu

şe kil de ta nım lan mak ta dır:

Bu gün bi li yo ruz ki, de rin de niz ler de ki ve ok ya nus lar da ki ka ran lık,

yak la şık ola rak 200 m ve da ha de rin yer ler de olur. Bu de rin lik te, he -

men he men hiç ışık yok tur. 1.000 m'nin al tın da ki de rin lik ler de ise ar -

tık hiç bir şe kil de ışı ğa rast la mak müm kün de ğil dir.69

Gü nü müz de bir de ni zin ge nel coğ ra fi ya pı sı, için de ya şa yan can lı -

la rın özel lik le ri, tuz lu luk ora nı gi bi bil gi le rin ya nı sı ra, içer di ği su mik -

ta rı, yü z öl çü mü ve de rin li ği gi bi bil gi le ri de edin mek müm kün dür. Gü -

nü müz tek no lo ji si kul la nı la rak üre til miş olan de ni zal tı gi bi araç lar ve

çe şit li özel alet ler bu bil gi le re ulaş mak ta kul la nı lan en önem li ara cı dır -

lar.

Bir in sa nın bu alet ler ol ma dan 70 m'den da ha de ri ne dal ma sı ise

ne re dey se im kan sız dır. Bu nun la bir lik te bir in sa nın yar dım sız ola rak

ok ya nus la rın 200 m ci va rın da ki ka ran lık de rin lik le rin de ya şa ma sı da

ke sin lik le müm kün de ğil dir. Bu ne den le bi lim adam la rı de niz ler hak -

kın da ki de tay lı bil gi le ri çok ya kın za man lar da keş fet miş ler dir. Oy sa en -

gin de niz le rin ka ran lık ol du ğu bil gi si Ku ran'da bun dan 1400 se ne ön ce

ha ber ve ril miş tir. Hiç bir tek no lo ji nin, do la yı sıy la in san la rın de niz le rin
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Günü müz tek no lo ji si ile ya pı lan öl çüm le re gö re gü neş ışı ğı nın

%3-30'u de niz yü ze yin de yan sı tı lır. İlk 200 met re dey se ışık

spekt ru mu nun ma vi ışı ğı en son ol mak üze re 7 ren gin tü mü

ar dı ar dın ca emi lir (sol da ki re sim). 1.000 m'nin al tın da ki de -

rin lik ler de ise ar tık hiç bir şe kil de ışı ğa rast la mak müm kün de -

ğil dir (üst te ki re sim). Bu bi lim sel ger çe ğe 1400 yıl ön ce Nur

Su re si'nin 40. aye tin de dik kat çe kil miş tir. 
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de rin lik le ri ne da la cak araç la rı nın ol ma dı ğı

bir dö nem de, böy le bir bil gi nin ve ril miş ol ma sı el bet te

Ku ran mu ci ze le rin den bi ri dir.

Bu nun la bir lik te Nur Su re si'nin 40. aye tin de be lir ti len "… en -

gin bir de niz de ki ka ran lık la ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap -

lar, onun üs tün de bir dal ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır…" ifa -

de si de Ku ran'da ki baş ka bir bi lim sel mu ci ze ye işa ret et mek te dir:  

Bi lim adam la rı ya kın za man da "fark lı yo ğun luk ta ki kat man lar ara -

sın da yo ğun luk ara yüz le rin de mey da na ge len iç dal ga lar"ın ol du -

ğu nu bul muş lar dır. İç dal ga lar de niz ve ok ya nus la rın de rin lik le ri ni

kap lar; çün kü de rin de niz le rin, üzer le rin de ki su dan da ha faz la yo -

ğun luk la rı var dır. İç dal ga lar yü zey dal ga la rı gi bi dav ra nır. Yü zey

dal ga la rı gi bi on lar da kı rı la bi lir. İç dal ga lar, in san gö züy le gö rü le -

mez; an cak be lir li bir böl ge de ki sı cak lık ve tuz lu luk de ği şik lik le ri in -

ce len di ğin de bu dal ga lar fark edi le bi lir.70

Ayet te ki ifa de ler le yu ka rı da ki an la tım bir bir le riy le ta ma men pa -

ra lel dir. Ya pı lan araş tır ma lar ol ma dan bir in san an cak de ni zin yü ze -

yin de bu lu nan dal ga la rın var lı ğı nı bi le bi lir. Bun la rın dı şın da de ni zin

için de mey da na ge len dal ga lan ma lar dan ha ber dar ol ma sı ise müm -

kün de ğil dir. Ama Nur Su re si'nde Al lah de niz le rin de rin lik le rin de ki

ikin ci bir dal ga şek li ne dik kat çek miş tir. El bet te bi lim adam la rı nın ya -

kın za man lar da keş fet tik le ri bu ger çek de, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol -

du ğu nu bir kez da ha göz ler önü ne ser mek te dir.

yoğun su

az yoğun su
iç dalgalar

yüzey

dalgaları
Yan da ki fle kil de fark l› yo ¤un luk -

lar da ki iki su ta ba ka s› ara s›n da ki

yü zey de bu lu nan iç dal ga lar tem -

sil edil mifl tir. Bu ta ba ka lar dan

alt ta ki yo ¤un, üs tte ki ise da ha az

yo ¤un dur. Ku ran'da Nur Su re -

si'nin 40. aye tin de 14 as›r ön ce

bil di ri len bu bi lim sel ger çek gü -

nü müz bi lim adam la r› ta ra f›n dan

an cak ya k›n za man da tes pit edi -

le bil mifl tir. 
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Ha yır; eğer o, (bu tu tu mu na) bir son ver me ye cek olur sa, an dol sun,

onu per çe min den tu tup sü rük le ye ce ğiz; o ya lan cı,

gü nah kar olan al nın dan. (Alak Su re si, 15-16)

Yu ka rı da ki ayet ler de ge çen "ya lan cı, gü nah kar olan alın" ta nım la -

ma sı son de re ce dik kat çe ki ci dir. Çün kü son yıl lar da ya pı lan araş tır ma -

lar, ka fa ta sı nın ön alın böl ge sin de, bey nin ba zı fa ali yet le ri yö ne ten bö lü -

mü nün bu lun du ğu nu gös ter miş tir. 1400 yıl ön ce Ku ran'da dik kat çe ki -

len bu böl ge ve gö re vi hak kın da ki bil gi le re gü nü müz bi lim adam la rı, an -

cak son 60 yıl için de açık la ma ge ti ri le bil miş ler dir. Ka fa ta sı nın içi ne, ba -

şın ön kıs mı na ba kıl dı ğın da bey nin ön alın böl ge si gö rü le cek tir. Bu böl -

ge nin fonk si yon la rı hak kın da fiz yo lo ji da lın da ya pı lan araş tır ma lar ne ti -

ce sin de el de edi len bil gi ler Es sen ti als of Ana tomy and Physi ology (Ana to mi

ve Fiz yo lo ji nin Esas la rı) isim li ki tap ta şu şe kil de geç mek te dir:

Ha re ket le rin mo ti vas yo nu, plan la ma ön gö rü şü ve baş la tıl ma sı alın lob -

la rı nın ön kıs mı olan ön alın böl ge sin de (ce reb rum) ger çek le şir. Bu ra sı

ça ğı rı şım (bir lik) kor tek si nin bir böl ge si dir…71

Ki tap ta bu böl ge ile il gi li ay rı ca şu ifa de ler yer al mak ta dır: 

Ha re ket le olan il gi siy le be ra ber, ön alın böl ge si nin ay nı za man da sal -

dır gan lı ğın da fonk si yo nel mer ke zi ol du ğu dü şü nül mek te dir…72

Bu açık la ma lar dan da an la şıl dı ğı gi bi, bey nin ön alın böl ge si, plan -

la ma, mo ti vas yon ve iyi ve ya kö tü ha re ket le rin baş la tıl ma sı, ya lan ve ya

doğ ru nun söy len me si ile il gi li fa ali yet le rin tü mü nü yü rüt mek te dir. 

Gö rül dü ğü gi bi Alak Su re si'nde ge çen "ya lan cı gü nah kar olan alın"

ifa de si ile yu ka rı da ki ta nım la ma bü yük bir pa ra lel lik gös ter mek te dir. Bi -

lim adam la rı nın son alt mış yıl için de keş fet tik le ri bu gi bi bi lim sel ger çek -

le ri Al lah, Ku ran ayet le rin de asır lar ön ce  in san la ra ha ber ver mek te dir.
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Ame ri kan Sağ lık Araş tır ma la rı Ulu sal Mer ke zi'nden Da vid B.

Lar son ve eki bi ta ra fın dan der le nen araş tır ma so nuç la rı na gö re, Ame -

ri ka lı lar ara sın da din dar ve inanç sız ki şi ler ara sın da ya pı lan kar şı laş -

tır ma lar çok şa şır tı cı so nuç lar ver miş tir. Ör ne ğin din dar la rın, di ni yö -

nü za yıf olan ve ya hiç ol ma yan ki şi le re gö re, kalp has ta lık la rı na %60

da ha az ya ka lan dık la rı; in ti har ora nı nın %100 da ha dü şük ol du ğu;

tan si yon bo zuk lu ğu na çok da ha dü şük oran lar da ya ka lan dık la rı; si ga -

ra içen ler ara sın da bu ora nın 7'ye 1 ol du ğu gi bi so nuç lar or ta ya çık -

mış tır.73

Tıp dün ya sın da ki önem li bi lim sel kay nak lar dan, Tıp ta Ulus la ra ra -

sı Psi ki yat ri der gi si nin ya yın la dı ğı bir araş tır ma da ise, ken di le ri ni

inanç sız ola rak ta nım la yan kim se le rin hem has ta lık lar la da ha faz la

uğ raş tık la rı, hem de kı sa bir ömür sür dük le ri bil di ril mek te dir. Araş -

tır ma nın so nuç la rı na gö re inanç sız ki şi le rin, mi de-ba ğır sak has ta lık la -

rı na ya ka lan ma ih ti mal le ri inanç lı in san la ra gö re iki kat da ha faz la, so -

lu num has ta lık la rın dan öl me oran la rı nın ise %66 da ha faz la ol du ğu

or ta ya çık mış tır. 

Se kü ler psi ko log lar ge nel lik le bu na ben zer so nuç la rı "psi ko lo jik

et ki" ola rak açık lar lar. Bu nun an la mı, inan cın in san la rın mo ra li ni yük -

selt ti ği ve mo ra lin de sağ lı ğa kat kı sağ la dı ğı dır. Bu açık la ma nın hak lı

bir yö nü ola bi lir, an cak ko nu in ce len di ğin de da ha da dik kat çe ki ci bir

so nuç or ta ya çık mak ta dır. Al lah'a olan inanç, baş ka her han gi bir mo -

ral et ki den çok da ha güç lü dür. Har vard Tıp Fa kül te si'nden Dr. Her -
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bert Ben son'ın di ni inanç ve be den sel sağ lık

ara sın da ki iliş ki yi in ce le yen kap sam lı araş tır ma la rı, bu

ko nu da dik kat çe ki ci so nuç lar ver miş tir. Ben son, inanç sız bir

ki şi ol ma sı na rağ men, Al lah'a olan inan cın ve iba det le rin in san sağ -

lı ğı üze rin de baş ka hiç bir şey de gö rül me ye cek de re ce de olum lu bir et -

ki mey da na ge tir di ği so nu cu na var mış tır. Ben son, "di ğer hiç bir inan -

cın, Al lah'a olan inanç gi bi zih ne hu zur ver me di ği so nu cu na" var dı ğı -

nı açık la mak ta dır.74

Pe ki ne den iman ile in san ru hu ve be de ni ara sın da böy le özel bir

iliş ki var dır?… Se kü ler bir araş tır ma cı olan Bens on'ın var dı ğı so nuç,

ken di ifa de siy le, in san be de ni nin ve zih ni nin "Al lah'a iman et me ye

gö re ayar lı" ol du ğu dur.75

Tıp dün ya sı nın ya vaş ya vaş fark et me ye baş la dı ğı bu ger çek, Ku -

ran'da "... Ha be ri niz ol sun; kalp ler yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut -

ma in olur" (Rad Su re si, 28) aye tiy le ha ber ve ri len bir sır dır. Al lah'a

ina nan, O'na dua eden, O'na gü ve nen in san -

la rın di ğer le rin den hem ruh sal hem de

fi zik sel ola rak da ha sağ lık lı ol ma la rı -

nın ne de ni, ya ra tı lış la rı na uy gun

dav ran ma la rı dır. İn sa nın ya ra tı lı -

şı na ay kı rı olan fel se fe ve sis tem -

ler, in san la ra hep acı, hü zün, sı -

kın tı ve bu na lım ge tir mek te dir.

Mo dern tıp, yu ka rı da kı sa -

ca be lirt ti ği miz bul gu lar ışı ğın -

da bu ger çe ğin far kı na var ma

yo lun da dır. Pat rick Glynn'in ifa -

de siy le, "çağ daş tıp, te da vi nin salt

mad de sel yön tem ler dı şın da da bo -

yut la rı ol du ğu ger çe ği ni ka bul et me

yo lun da iler le mek te dir."76
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Ku ran'da tav si ye edi len gü zel ah lak özel lik le rin den bi ri de "af fe -

di ci ve ba ğış la yı cı ol mak"tır: 

Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı (ör fü)

em ret ve ca hil ler den yüz çe vir. (Araf Su re si, 199)

Bir baş ka ayet te Al lah, "... af fet sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın

si zi ba ğış la ma sı nı sev mez mi si niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir."

(Nur Su re si, 22) şek lin de bu yur mak ta dır.

Ku ran ah la kın dan uzak ya şa yan kim se ler için af fet mek son de re -

ce zor dur. Çün kü ya pı lan bir ha ta kar şı sın da he men öf ke ye ka pı lır lar.

An cak Al lah mü min le re af fet me nin da ha gü zel bir dav ra nış ol du ğu -

nu bil dir miş tir:

Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür.

Ama kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun

ec ri Al lah'a ait tir... (Şu ra Su re si, 40)

... Yi ne de af fe der, hoş gö rür (ku sur la rı nı yüz le ri ne vur maz) ve

ba ğış lar sa nız, ar tık el bet te Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir.

(Te ğa bün Su re si, 14)

Ku ran'da "Kim sab re der ve ba ğış lar sa, şüp he siz bu, az me de ğer

iş ler den dir." (Şu ra Su re si, 43) aye tiy le de af fet me nin üs tün bir ah lak

özel li ği ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Do la yı sıy la mü min ler af fe di ci,

mer ha met li, hoş gö rü lü dav ra nan lar ve Ku ran'da bil di ril di ği gi bi on -
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lar, "öf ke le ri ni ye nen ler ve in san lar(da ki

hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz)ge çen ler dir." (Al-i

İm ran Su re si, 134) 

Mü min le rin af fe di ci lik an la yış la rı, Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan

kim se le rin kin den çok fark lı dır. Ba zı ki şi ler, kar şı la rın da ki ki şi yi ba ğış -

la dı kla rı nı söy le se ler de, bu ki şi le rin kalp le rin de ki kin ve kız gın lık tan

kur tul ma la rı uzun sü rer. Ta vır la rı ge nel lik le bu kız gın lı ğı yan sı ta cak

şe kil de dir. Mü min le rin af fe di ci li ği ise sa mi mi dir. Mü min ler in sa nın

dün ya da im ti han olan, ha ta ya pa rak öğ re nen bir var lık ol du ğu nu bil -

dik le ri için hoş gö rü lü ve şef kat li dir ler. Ay rı ca mü min ler, ta ma men

hak lı ol duk la rı ve kar şı ta ra fın tü müy le hak sız ol du ğu bir du rum da

bi le hiç te red düt süz af fe de bi lir ler. Af fet me ko nu sun da, ha ta la rı, bü -

yük ya da kü çük ola rak ayır maz lar. Bir kim se ha tay la bü yük bir kay -

ba se bep ola bi lir. An cak mey da na ge len her ola yın Al lah'ın kont ro lün -

de ve bir ka der da hi lin de ge liş ti ği ni bi len mü min ler, bu tür bir olay

kar şı sın da te vek kül lü dav ra nır ve ki şi sel bir kız gın lık içine gir mez ler. 
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Ya kın za man da ya pı lan araş tır ma lar da

Ame ri ka lı bi lim adam la rı, af fet me si ni  bi len in san la rın

hem ru hen hem de be de nen da ha sağ lık lı ol duk la rı nı be lir le -

di ler. Stan ford Üni ver si te si'nde gö rev li bi lim ada mı Fre de ric Lus kin

ve eki bi, San Fran cis co şeh rin de otu ran 259 ki şi üze rin de araş tır ma

yap tı. De nek ola rak ka tı lan ki şi le ri 6 kez 1.5 sa at lik otu rum la ra ça ğı -

ran bu bi lim adam la rı, yap tık la rı soh bet ler de af fet me yi öğ ret me yi

amaç la dı lar. 

De ne ye ka tı lan ki şi ler ken di le ri ne za rar ve ren kim se le ri af fet tik -

ten son ra, da ha az acı duy duk la rı nı be lirt ti ler. Ya pı lan araş tır ma lar

gös ter miş tir ki, af fet me yi öğ re nen ki şi ler sa de ce duy gu sal ola rak de -

ğil fi zik sel ola rak da ken di le ri ni da ha iyi his set mek te dir ler. Ör ne ğin

de ney so nu cun da stres ten kay nak la nan sırt ağ rı sı, uy ku suz luk ve mi -

de ağ rı sı gi bi ruh sal ve fi zik sel be lir ti le rin de bu ki şi ler de önem li öl çü -

de azal dı ğı tes pit edil di. 

Stan ford Üni ver si te si'nde Reh ber lik ve Sağ lık Psi ko lo ji si ala nın da

dok to ra sı olan Fre de ric Lus kin, For gi ve for Go od (İyi lik için Af fe din)

ad lı ki ta bı nın ta nı tı mın da af fet me ile il gi li ola rak "Sağ lık ve Mut lu luk

için Ka nıt lan mış Bir Re çe te" ifa de le ri ne yer ver miş tir. Bu ki tap ta af fet -

me nin kız gın lık, acı, dep res yon ve stre si azal ta rak, umut, sa bır ve ken -

di ne gü ven gi bi olum lu ruh hal le ri nin ya şan ma sı nı sağ la dı ğı an la tıl -

mak ta dır. Dr. Lus kin'e gö re, uzun sü re li kız gın lık ya şan ma sı in san la -

rın fi zik sel sağ lı ğı üze rin de de göz lem le ne bi lir olum suz et ki ler oluş -

tur mak ta dır. Dr. Lus kin ko nu ile il gi li şun la rı ifa de et miş tir:

Uzun sü re li ve ya de vam eden öf ke nin za ra rı, vü cut için de ki ter mos -

ta tı sı fır la ma sı dır. Eğer dü zen li ola rak dü şük se vi ye de öf ke ye ken di -

ni zi alış tı rır sa nız, ne yin nor mal ol du ğu nu ayırt ede mez si niz. İn san -

la rın alış kan lı ğa çe vi re bi le ce ği bir tür ad re na lin hü cu mu na yol aça -

bi lir. Vü cu du ya kar ve sağ lık lı dü şün me yi zor laş tı rır, bu da du ru mu

da ha kö tü bir ha le ge ti rir.77

Ay rı ca Dr. Lus kin, vü cut, öf ke ve stres sı ra sın da be lir li en zim ler
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sal gı la dı ğın dan, ko les te rol ve tan si yo nun

yük sel di ği ni, bun la rın da vü cu dun uzun sü re li ma ruz

bı ra kıl ma ma sı ge re ken bir du rum oluş tur du ğu nu be lirt mek -

te dir.78

He aling Cur rents Ma ga zi ne der gi si nin Ey lül-Ekim 1996 sa yı sın da

ya yın la nan "Af fet me" ad lı ma ka le de ise, bir ki şi ye ya da ola ya kar şı

du yu lan öf ke nin ki şi ler de olum suz duy gu la ra yol aç tı ğı, ruh sal den -

ge le ri ni hat ta fi zik sel sağ lık la rı nı boz du ğu be lir til mek te dir.79 Ay nı

ma ka le de ki şi le rin öf ke den do la yı ya şa dık la rı olum suz luk la rı za man

içinde fark et tik le ri ve bo zu lan iliş ki le ri ni dü zelt mek, prob lem le ri hal -

let mek için af fet me ye ka rar ver dik le rin den de bah se dil mek te dir. Ya -

şa dık la rın dan son ra, de ğer li za man la rı nı ve ha yat la rı nı öf key le ge çir -

mek is te me dik le ri, bu ne den le ken di le ri ni ve baş ka la rı nı af fet me yi

seç tik le ri de be lir til mek te dir.80

Öte yan dan 1500 ki şi yi kap sa yan bir araş tır ma da, di ni ne bağ lı ki -

şi ler de dep res yon, stres ve akıl has ta lık la rı nın da ha az ol du ğu gö rül -

müş tür. Araş tır ma yı yü rü ten Dr. Her bert Ben son, bu du ru mu din le rin

"af fet me" duy gu su nu teş vik et me si ne bağ la mak ta ve şun la rı ifa de et -

mek te dir:

Din ler, in san la ra di ğer ki şi le ri af fet me yi öğüt ler. Bu yüz den di ni

inan cı olan lar, so run la rı nı iç le rin de bi rik tir mez ve ha yat la da ha ko -

lay ba şa çı kar. Bu da dep res yon ve stres gi bi ra hat sız lık lar la da ha az

kar şı laş ma la rı nı sağ lar.81

Har vard Ga ze te si'nde ya yın la nan "Öf ke Kal bi ni zin Düş ma nı dır"

ad lı ma ka le de yer alan bil gi le re gö re öf ke, kalp sağ lı ğı açı sın dan son

de re ce za rar lı dır. Tıp ala nın da asis tan pro fe sör olan Ic hi ro Ka wac hi ve

mes lek taş la rı, bu ger çe ği çe şit li test ve öl çüm ler le bi lim sel ola rak ka -

nıt la mış lar dır. Yap tık la rı ça lış ma lar so nu cun da ak si huy lu yaş lı la rın,

da ha sa kin ya şıt la rın dan üç kat da ha faz la kalp has ta lık la rı ris ki ne sa -

hip ol duk la rı nı tes pit et miş ler dir. Ka wac hi'ye gö re, "Yük sek se vi ye de

kız gın lık ve nes ne le ri kır ma ya da bir ki şi ye kav ga sı ra sın da za rar ver -
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me is te ği bu risk le ri ar tır mak ta dır."82 Çün kü öf ke sı ra sın da stres hor -

mon la rı ar ta rak, kalp kas la rın da ki hüc re le rin da ha faz la ok si jen ih ti -

ya cı duy ma sı na ve kan da ki trom bo sit le rin ya pış kan lı ğı nın ar ta rak

pıh tı laş ma ya yol aç ma sı na se bep ol mak ta dır. Bu da kalp sağ lı ğı nı

olum suz et ki le mek te dir.83 Ay rı ca öf ke len me sı ra sın da kalp atış la rı

nor ma lin üs tün de bir se vi ye ye çı kar ve da mar lar da kan ba sın cı nın

yük sel me si ne, do la yı sıy la kalp kri zi ris ki nin art ma sı na se bep olur. 

Araş tır ma cı la ra gö re öf ke ve düş man lık, kan da en fek si yon la bağ -

lan tı lı pro te in le rin üre ti mi ni de te tik le ye bil mek te dir. Psycho so ma tic

Me di ci ne (Psi ko so ma tik Tıp) isim li der gi de, aşı rı öf ke nin en fek si yo na

yol açan pro te in le rin üre ti mi ni ar tır dı ğı, bu nun da atar da mar la rın
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sert leş me si ne, do la yı sıy la da mar tı ka nık lı -

ğı na ve kalp kri zi ne ne den ol du ğu be lir til miş tir.84 Ku -

zey Ca ro li na Böl ge si'nde ki Du ke Üni ver si te si'nden Asis tan

Pro fe sör Ed ward Su arez'e gö re, in ter le ukin 6 (IL-6) pro te ini çok kız -

gın ve mo ra li bo zuk ki şi ler de nor mal se vi ye den da ha yük sek oran da

bu lun mak ta dır. Kan da ki yük sek IL-6 se vi ye si ise atar da mar la rın du -

var la rın da yağ bi ri ki mi ne, bu da da mar tı ka nık lı ğı na yol aç mak ta dır.85

So nuç ola rak Su arez'e gö re kalp has ta lık la rı, si ga ra kul la nı mı, yük sek

tan si yon, şiş man lık ve yük sek ko les te rol gi bi fak tör le rin ya nı sı ra dep -

res yon, öf ke ve düş man lık gi bi psi ko lo jik du rum lar la da ya kın dan

bağ lan tı lı dır.86

The Ti mes'da ya yın la nan "Öf ke Kalp Kri zi Ris ki ni Ar tı rır" ad lı ma -

ka le de, ko lay öf ke len me nin kalp kriz le ri ne kı sa bir yol ol du ğu, stre se

öf key le tep ki ve ren ki şi le rin, kalp has ta lık la rı na üç kat da ha faz la, er -

ken kalp kri zi ne ise beş kat da ha faz la ya ka lan ma ris ki al tın da ol duk -

la rı be lir til mek te dir.87 Mary land, Bal ti mo re'da ki John Hop kins Üni -

ver si te si'nden bi lim adam la rı nın tes pit le ri ne gö re, ça buk si nir le nen ki -

şi ler, ai le le rin de kalp has ta lık la rı geç mi şi ol ma sa da risk al tın da bu -

lun mak ta dır lar.88

Ya pı lan tüm araş tır ma lar gös ter mek te dir ki öf ke len mek in sa nın

en baş ta sağ lı ğı nı cid di şe kil de bo zan bir ruh ha li dir. Af fet mek ise ki -

şi ye zor gel se de öf ke nin ge tir di ği tüm olum suz luk la rı or ta dan kal dı -

ran, ki şi nin hem fi zi ken hem ru hen sağ lık lı bir ya şam sür me si ne yar -

dım cı olan gü zel bir dav ra nış şek li, üs tün bir ah lak özel li ği dir. El bet te

ki af fet mek, sağ lık lı kal ma ya ve si le olan dav ra nış lar dan bi ri dir ve her -

ke sin ya şa ma sı ge re ken olum lu bir özel lik tir. An cak af fet me de asıl

amaç -her şey de ol du ğu gi bi- Al lah'ın rı za sı na uy gun bir ah la kı ya şa -

mak ol ma lı dır. Fay da la rı bi lim sel ola rak gü nü müz de tes pit edi len bu

ah lak özel li ği nin Ku ran'da pek çok ayet le bil di ril me si, Ku ran'da ki hik -

met ler den sa de ce bir ta ne si dir.
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Rab bi niz de di ki: "Ba na dua edin, si ze ica bet ede yim. Doğ ru su Ba na

iba det et mek ten bü yük le nen (müs tek bir)ler; ce hen ne me bo yun

bük müş kim se ler ola rak gi re cek ler dir. (Mü min Su re si, 60)

"Ça ğır mak, ses len mek, is te mek, yar dım ta lep et mek" an lam la rı na

ge len dua, Ku ran'a gö re "in sa nın iç ten bir kalp ile Al lah'a yö nel me si,

O'na muh taç bir var lık ol du ğu nun bi lin ci ile son suz güç sa hi bi, Rah -

man ve Ra him olan Al lah'tan yar dım di le me si"dir. Has ta lık an la rı da

in sa nın bu aciz li ği ni da ha net his set ti ği, Al lah'a ya kın laş tı ğı an lar dan

bi ri dir. Ay rı ca has ta lık lar Al lah'ın tak di riy le ger çek le şen çok hik met li

bir im ti han, dün ya ha ya tı nın ge çi ci ve ku sur lu ol du ğu nu ha tır la tan

bir uya rı, sab re den ve te vek kül eden ler için ahi ret te bir ecir kay na ğı -

dır.

İman et me yen  kim se ler ise, bir has ta lık la mu ha tap ol duk la rın da

ken di le ri ni iyi leş ti re cek ola nın, dok tor lar, ilaç ve ya has ta ne nin üs tün

tek no lo jik im kan la rı ol du ğu nu dü şü nür ler. Sağ lık lıy ken vü cut la rın -

da ki sis te mi ça lış tı ra nın, has ta lan dık la rın da şi fa ve re nin, ge rek li ila cı,

dok to ru var ede nin Al lah ol du ğu nu dü şün mez ler. Pek çok ki şi an cak

dok tor ve ilaç la rın ye ter siz kal dı ğı na ka na at ge ti rin ce, Al lah'a yö ne lir .

Böy le bir du rum da ki ki şi, için de bu lun du ğu zor du rum dan onu an cak

Al lah'ın kur ta ra bi le ce ği ni an la ya rak, yal nız ca Al lah'tan yar dım di ler.

Al lah bu ah la kı bir ayet te şöy le bil dir mek te dir:
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İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar -

ken, otu rur ken ya da ayak tay ken Bi ze dua eder;

za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za man ise, san ki ken di si ne

do ku nan za ra ra Bi zi hiç ça ğır ma mış gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü

ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı böy le süs len miş tir. (Yu nus Su re si, 12)

Hal bu ki in sa nın sağ lık lıy ken ya da bir zor luk, sı kın tı için de ol ma -

dı ğın da da dua et me si, Al lah'ın ken di si ne ver di ği ra hat lık, sağ lık ve

di ğer tüm ni met ler için şük ret me si ge re kir. 

Dua ile il gi li çok önem li bir ko nu da şu dur: Söz lü du anın ya nı sı -

ra ki şi nin fi ili dua ola rak ça ba sarf et me si de son de re ce önem li dir. Fi -

ili dua, ki şi nin her han gi bir is te ği ne ulaş mak için elin den ge len her şe -

yi yap ma sı dır. Ör ne ğin has ta bir ki şi nin söz lü du anın ya nı sı ra mut la -

ka uz man bir dok to ra baş vur ma sı, ken di si için fay da lı ilaç la rı kul lan -

ma sı, ge rek li ise has ta ne de te da vi gör me si, has sas bir ba kım al tın da

ol ma sı da ge re ke bi lir. Çün kü Al lah dün ya da mey da na ge len tüm

olay la rı bel li se bep le re bağ la mış tır. Dün ya da ki ve ev ren de ki her şey

Al lah'ın koy du ğu ka nun ve ku ral la ra gö re iş ler. Do la yı sıy la ki şi nin de

bu se bep le re uy gun ola rak ge rek li ted bir le ri al ma sı, an cak bun la rı et -

ki li kı la cak ola nın Al lah ol du ğu nu bi le rek, te vek kül, tes li mi yet ve sa -

bır la so nu cu nu Al lah'tan bek le me si ge re kir.

İma nın ve du anın has ta la rın üze rin de ki olum lu et ki si, te da vi sü -

re ci ni hız lan dır ma sı dok tor la rın  da dik kat le ri ni çe ken, tav si ye ola rak

di le ge tir dik le ri bir ko nu dur. ABD'de ya yın la nan ün lü ha ber der gi si

News we ek, 10 Ka sım 2003 sa yı sın da "Al lah ve Sağ lık: Din İyi Bir İlaç

mı? Bi lim Ne den İnan ma ya Baş lı yor?" (God & He alth: Is Re li gi on Go -

od Me di ci ne?  Why Sci en ce is Star ting to Be li eve?) baş lı ğı al tın da di -

nin iyi leş ti ri ci et ki si ni ka pak ko nu su yap tı. Al lah inan cı nın in sa nın

mo ra li ni yük sel tip has ta lık tan da ha ko lay kur tul ma sı nı sağ la dı ğı na

de ği ni len ma ka le de, bi li min de inanç lı in san la rın has ta lık la rı da ha ko -

lay ve ça buk at lat tı ğı na inan ma ya baş la dı ğı nı bil dir di. News we ek'in an -
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ke ti ne gö re, in san la rın %72'si dua ede rek

has ta lık tan da ha ça buk kur tul duk la rı na, du anın iyi leş -

me yi ko lay laş tır dı ğı na inan mak ta dır lar. ABD ve İn gil te re'de

ya pı lan araş tır ma lar da da, has ta lar için dua et me nin, has ta la rın ra -

hat sız lık be lir ti le ri ni azalt tı ğı ve iyi leş me sü re ci ni hız lan dır dı ğı so nu -

cu el de edil miş tir. 

Mic hi gan Üni ver si te si'nin araş tır ma sı na gö re, din dar lar da dep -

res yon ve stres da ha az gö rü lür ken, Chi ca go'da ki Rush Üni ver si te -

si'nin araş tır ma sı na gö re, dü zen li ola rak iba det ve dua eden le rin er -

ken ölüm ora nı, di ne bağ lı ol ma yan la ra gö re yüz de 25 da ha az ola rak

tes pit edil miş tir. Du ke Üni ver si te si'nin an ji yo ope ras yo nu ge çi ren 750

has ta üze rin de yap tı ğı bir baş ka araş tır ma da da, "du anın iyi leş ti ri ci

gü cü" bi lim sel ola rak ka nıt lan mış tır. Dua oku yan kalp has ta la rı nın,

ame li yat tan son ra ki bir kaç yıl için de ölüm oran la rı nın yüz de 30 da ha

az ol du ğu tes pit edil miş tir.

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği du alar dan bir kıs mı şöy le dir:

Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he siz bu dert (ve

has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met li le rin en mer ha met li ola nı sın."

Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di gi der dik; ona

Ka tı mız'dan bir rah met ve iba det eden ler için bir zi kir ol mak üze re

ai le si ni ve on lar la bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik.

(En bi ya Su re si, 83-84)

Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti ki; bun dan

do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san mış tı. (Ba lı ğın kar -

nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş ka İlah yok tur, Sen Yü ce sin,

ger çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye çağ rı da bu lun muş tu.

Bu nun üze ri ne du ası na ica bet et tik ve onu üzün tü den kur tar dık. İş te 

Biz, iman eden le ri böy le kur ta rı rız. (En bi ya Su re si, 87-88)

160



Ze ke ri ya da; ha ni Rab bi ne çağ rı da bu lun -

muş tu: "Rab bim, be ni yal nız ba şı ma bı rak ma, Sen mi -

ras çı la rın en ha yır lı sı sın." Onun du ası na ica bet et tik, ken di -

si ne Yah ya'yı ar ma ğan et tik, eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık.

Ger çek ten on lar ha yır lar da ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bi ze dua

eder ler di. Bi ze de rin say gı gös te rir ler di. (En bi ya Su re si, 89-90)

An dol sun, Nuh Bi ze (dua edip) ses len miş ti de, ne gü zel ica bet

et miş tik. (Saf fat Su re si, 75)

Da ha ev vel de be lirt ti ği miz gi bi dua sa de ce has ta lık tan ya da

dün ye vi sı kın tı lar dan, zor luk lar dan kur tul mak için ol ma ma lı dır. Sa -

mi mi iman eden bir ki şi, her za man Al lah'a dua et me li ve Al lah'tan

ge le cek her kar şı lı ğa ra zı ol ma lı dır. Ku ran'da pek çok ayet le bil di ri len

dua iba de ti, gü nü müz de bi lim sel ola rak da fay da la rı nın is pat lan ma sı

Ku ran'ın mu ci ze vi özel li ği ni bir kez da ha gös ter mek te dir:

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra) pek

ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap ve ri rim.

Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve Ba na iman

et sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar.

(Ba ka ra Su re si, 186)
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Kim de Be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir

ge çim var dır... (Ta ha Su re si, 124)

Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü İs lam'a açar;

ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü, san ki gö ğe yük se li yor muş

gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah, iman et me yen le rin üs tü ne

iş te böy le pis lik çö ker tir. (Enam Su re si, 125)

Din ah la kı nı ya şa ma yan in san la rın Al lah'a gü ve nip tes lim ol ma -

ma la rı ha yat la rı nı sü rek li üzün tü, sı kın tı ve stres için de ge çir me le ri ne

se bep olur. Bu yüz den psi ko lo jik kö ken li pek çok has ta lı ğa ya ka la nır -

lar, vü cut la rı çok hız lı yıp ra nır, kı sa sü re de yaş la nıp çö ker ler. Ya şa -

dık la rı ruh sal sı kın tı nın et ki si be den le ri nin her nok ta sın da ken di si ni

gös te rir. 

Mü min ler ise psi ko lo jik yön den sağ lık lı ol duk la rı, stre se, üzün tü -

ye, ümit siz li ğe ka pıl ma dık la rı için be de nen de da ha sağ lık lı ve dinç

ka lır lar. Al lah'a te vek kül et me le ri nin, gü ve nip da yan ma la rı nın, her şe -

ye ha yır gö züy le bak ma la rı nın, Al lah'ın ken di le ri ne olan gü zel va at ve

müj de le ri nin se vin ci ni sü rek li iç le rin de ta şı ma nın olum lu et ki si, fi zik -

sel özel lik le ri ne de yan sır. Ta bii ki bu du rum, di ni tam an la mıy la kav -

ra yan ve vic da nı nı tam kul la na rak, Ku ran ah la kı nı hak kıy la ya şa yan

kim se ler için ge çer li dir. El bet te ki on lar da has ta lık la ra ya ka la nır ve

do ğal ola rak yaş la nır lar, an cak bu du rum di ğer le ri gi bi psi ko lo jik kay -

nak lı bir çö kün tü şek lin de de ğil dir. 
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Gü nü müz de ça ğın has ta lık la rı ola rak

isim len di ri len "stres ve dep res yon", ki şi ye yal nız ca

psi ko lo jik ola rak za rar ver mek le kal ma yıp, be de nin de de fi -

zik sel ola rak çe şit li et ki ler le ken di si ni gös ter mek te dir. Stres ve dep -

res yo na bağ lı ola rak mey da na ge len ra hat sız lık la rın baş lı ca la rı, ba zı

akıl has ta lık la rı, uyuş tu ru cu mad de ba ğım lı lık la rı, uy ku suz luk, de ri,

mi de, tan si yon has ta lık la rı, nez le, mig ren, ke mik ler le il gi li bir ta kım

has ta lık lar, böb rek den ge siz li ği, so lu num bo zuk luk la rı, aler ji ler, kalp

kri zi, be yin de bü yü me mey da na gel me si gi bi so run lar dır. Ta bii ki tüm

bu has ta lık la rın oluş ma se be bi, her za man stres ve ya dep res yon ol ma -

ya bi lir. Fa kat bi lim sel ola rak da is pat lan dı ğı gi bi bun la rın çı kış nok ta -

sı ço ğu kez psi ko lo jik kay nak lı dır.

İn san lar ara sın da çok yay gın ola rak gö rü len "stres", kor ku, gü -

ven siz lik, umut suz luk, aşı rı he ye can, en di şe, bas kı gi bi duy gu la rın,

vü cut ta ki den ge yi bo za rak be den de oluş tur du ğu ge nel bir ge ri lim du -

ru mu dur. İn san lar stre se gir dik le ri za man, vü cut la rı bu na tep ki gös te -

rir ve alar ma ge çer. Vü cut ta çe şit li bi yo kim ya sal re ak si yon lar baş lar:

Kan da ki ad re na lin se vi ye si yük se lir; ener ji tü ke ti mi ve vü cut re ak si -

yon la rı mak si mum se vi ye ye çı kar; şe ker, ko les te rol ve yağ asit le ri ka -

na bı ra kı lır; kan ba sın cı ar tar ve kalp atı şı hız la nır. Gli koz (şe ker) bey -

ne yön len di ril di ğin de ko les te rol mik ta rı yük se lir, bu da vü cut için

teh li ke an la mı na ge lir.  

Özel lik le kro nik stres, vü cut fonk si yon la rı nı de ğiş tir di ğin den,

çok bü yük za rar la ra se bep ola bi lir. Stres ne de niy le vü cut ta ki ad re na -

lin ve kor ti zol mik ta rı nor mal ol ma yan bir şe kil de yük se lir. Uzun sü -

re li stres te, kor ti zol hor mo nu nun yük sel me si, ba zı has ta lık la rın -ör ne -

ğin şe ker has ta lı ğı, kalp has ta lık la rı, yük sek tan si yon, kan ser, ül ser,

so lu num has ta lık la rı, eg za ma ve se def gi bi de ri has ta lık la rı, ba ğı şık lık

sis te mi ne bağ lı ra hat sız lık lar- er ken yaş ta or ta ya çık ma sı na ne den ol -

mak ta dır. Kor ti zol yük sek li ği nin be yin de ki hüc re le ri öl dür me ye ka -

dar va ran et ki le ri bu lun mak ta dır. Stre sin se bep ol du ğu ra hat sız lık lar

bir kay nak ta şöy le ifa de edil mek te dir:

163



Kuran Mucizeleri Cilt 1

Stres ve stre sin do ğur du ğu ger gin lik ve ağ rı

ara sın da önem li bir iliş ki var dır. Stre sin se bep ol du ğu

ger gin lik, da mar la rın da ral ma sı na, ka fa nın be lir li böl ge le ri ne

gi den kan akı mı nın bo zul ma sı na ve o böl ge ye gi den ka nın bir

hay li azal ma sı na yol açar. Di ğer ta raf tan bir do ku nun kan sız kal ma -

sı doğ ru dan ağ rı ya se bep olur. Çün kü muh te me len bir ta raf tan ger -

gin do ku nun da ha çok ok si je ne ih ti yaç gös ter me si, di ğer ta raf tan do -

ku nun za ten ye ter siz kan la bes len me si özel ağ rı alı cı la rı nı uya rır. Bu

ara da ad re na lin ve no rad re na lin gi bi stres sı ra sın da si nir sis te mi ni

et ki le yen mad de ler de sal gı lan mış olur. Bun lar da doğ ru dan ve ya

do lay lı ola rak kas la rın ger gin li ği ni ar tı rır ve hız lan dı rır. Böy le ce ağ -

rı ger gin li ğe, ger gin lik kay gı ya, kay gı da ağ rı nın şid det len me si ne

yol açar.89

An cak stre sin yol aç tı ğı en cid di has ta lık lar dan bi ri si kalp kri zi -

dir. Araş tır ma lar, ag re sif, te laş lı, en di şe li, sa bır sız, re ka bet çi, kin dar,

asa bi in san la rın kalp kri zi oran la rı nın, bu dav ra nış la rı az gös te ren in -

san lar dan da ha faz la ol du ğu nu gös ter mek te dir.90 Bu nun se be bi ise

şöy le dir:

Hi po ta la mus'un baş lat tı ğı, sem pa tik si nir sis te mi nin aşı rı uya rıl ma -

sı ay nı za man da aşı rı in sü lin sal gı lan ma sı na ve do la yı sıy la bu in sü -

li nin kan da bi rik me si ne se bep olur. İş te bu du rum sağ lık açı sın dan

ha ya ti önem ta şı mak ta dır. Çün kü, ko ro ner da mar has ta lı ğı na yol

açan şart la rın hiç bi ri, kan da ki faz la mik tar da ki in sü lin ka dar ke sin

ve yı kı cı bir rol oy na maz.91

Bi lim adam la rı, stres de re ce si ne ka dar yük sek se, kan da ki ak yu -

var la rın tep ki si nin o ka dar za yıf la dı ğı nı ifa de et mek te dir ler. Ox ford

Üni ver si te si Tek no lo ji Trans fe ri Bö lü mü'nde gö rev li Lin da Nay lor

baş kan lı ğın da ki eki bin ge liş tir di ği test sa ye sin de, stres de re ce si nin ba -

ğı şık lık sis te mi üze rin de ki bu olum suz et ki si öl çü le bil mek te dir. 

Stres le, ba ğı şık lık sis te mi ara sın da da ya kın bir iliş ki var dır. Fiz -

yo lo jik stres, ba ğı şık lık sis te mi üze rin de önem li bir et ki ya par ve ba ğı -
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şık lık sis te mi ni çö kert me ye ça lı şır. Stres al -

tın da olan be yin, vü cut ta kor ti zol hor mo nu üre ti mi ni

ar tı rır ve ba ğı şık lık sis te mi ni za yıf la tır. Di ğer bir de yiş le be -

yin, ba ğı şık lık sis te mi ve hor mon lar bir bir le riy le iliş ki için de dir ler.

Bu ko nu da uz man lar şöy le de mek te dir:

Psi ko lo jik ve ya fi zik sel stres ko nu sun da ki ça lış ma lar uzun sü ren yo -

ğun bir stres le kar şı la şıl dı ğı za man hor mo nal den ge ye bağ lı ola rak

ba ğı şık lık ce va bın da bir dü şüş ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Kan ser

da hil bir çok has ta lı ğın or ta ya çı kış ve şid de ti nin ha yat stres le riy le

iliş ki li ol du ğu bi lin mek te dir.92

Kı sa ca sı, stres in sa nın do ğal den ge si ni bo zan bir du rum dur. Bu

ola ğa nüs tü du ru mun sü rek li lik gös ter me si vü cut sağ lı ğı nı bo za rak,

çok çe şit li ra hat sız lık la ra yol açar. Uz man lar, stre sin in san vü cu du

üze rin de ki olum suz et ki le ri ni şu te mel mad de ler al tın da top la mak ta -

dır lar:

Kay gı ve Pa nik: İş le rin kont rol den çık tı ğı his si ne ka pıl ma

Sü rek li ar tan ter le me

Ses de ğiş me si: Ke ke le me, tit re ye rek ko nuş ma

Hi pe rak tif lik: Ani ener ji pat la ma la rı, za yıf di abet kont ro lü

Uyu ma da zor luk çek mek: Ka bus gör me

De ri has ta lık la rı: Si vil ce, ak ne, ateş, se def has ta lı ğı ve eg za ma

Gast ro in tes ti nal be lir ti ler: Ha zım sız lık, mi de bu lan tı sı, ül ser

Kas tan si yon la rı: Gı cır da yan ve ya ke net le nen diş ler, çe ne de ağ rı,

sırt, bo yun ve omuz lar da ağ rı

Dü şük de re ce li en fek si yon lar: Nez le vb.

Mig ren

Hız lı kalp çar pın tı sı, gö ğüs ağ rı sı, yük sek tan si yon

Böb rek den ge siz li ği, su tut ma

So lu num bo zuk luk la rı, kı sa ne fes ler

Aler ji ler

Ek lem yer le ri ağ rı sı
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Ağız ve bo ğaz ku ru lu ğu

Kalp kri zi

Ba ğı şık lık sis te mi nin za yıf la ma sı

Be yin böl ge sin de kü çül me

Ken di ni suç lu his set me, ken di ne gü ven siz lik

Ka fa ka rı şık lı ğı, doğ ru yo rum lar ya pa ma ma, iyi dü şü ne me me,

za yıf ha fı za

Aşı rı kö tüm ser lik, her şe yin kö tü ye gi de ce ği ne inan ma

Kı pır da ma dan bir yer de dur ma da zor luk çek me, mut la ka tem po

tut ma

Kon sant re ola ma ma ve ya kon sant ras yon zor lu ğu çek me

Si nir li lik, alın gan lık

Man tık sız lık

Ken di ni yar dım sız, umut suz his set me

Ar tan ve ya aza lan iş tah

Din ah la kın dan uzak ya şa yan kim se le rin "stres" de ni len sı kın tı ile

ya şa ma la rı Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bir du rum dur:

"Kim de Be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir

ge çim var dır..." (Ta ha Su re si, 124)

Bir baş ka ayet te ise Al lah "... bü tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü

on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti

ve O'nun dı şın da (yi ne) Al lah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma dı ğı nı

iyi ce an la dı lar..." (Tev be Su re si, 118) şek lin de bu yur mak ta dır. 

Bu sı kın tı lı -gü nü müz ifa de siy le stres li- ya şam, iman et me yen le -

rin, ima nın ka zan dır dı ğı gü zel ah lak tan uzak ya şa ma la rı nın so nu cu -

dur. Bu gün dok tor lar, stre sin et ki le rin den ko run mak için hu zur lu ve

sa kin bir ya pı ya, ra hat, gü ven li ve en di şe ler den uzak bir psi ko lo ji ye

sa hip olun ma sı ge rek ti ği ni ifa de et mek te dir ler. Hu zur lu ve ra hat bir

psi ko lo ji ise, an cak Ku ran'ın ya şan ma sıy la müm kün dür. Ni te kim Ku -
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ran'da Al lah pek çok ayet te iman eden le rin

üze ri ne "gü ven duy gu su ve hu zur" in dir di ği ni bil dir -

mek te dir. (Ba ka ra Su re si, 248; Tev be Su re si 26, 40; Fe tih Su re -

si, 4, 18) Rab bi miz'in iman eden kul la rı için va adi ise bir ayet te şöy -

le bil di ril mek te dir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de

bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız

ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz.

(Nahl Su re si, 97)
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Beyin sapı

Glükokortikoidler (kortizol)

Epinefrin

Norepinefrin

Kortikotropin hormonları

Adrenalin bezi

Seruleus

bölgesi
Amigdala

Korteks

Fizik sel ve ya psi ko lo jik stres sı ra sın da, ki -

fli nin ad re nal be zi (böb rek üs tü be zi) glu -

ko kor ti ko id hor mon lar dan bol mik tar da

sal gı lar. Bu hor mon lar kas la ra ekst ra ener ji

sa¤ lar ken, bü yü me gi bi o an için ge rek siz

et kin lik le ri ge çi ci ola rak dur du rur. fiid det li

fi zik sel stres du rum la rın da ya flam sal öne -

me sa hip olan bu hor mon lar, kro nik psi ko -

lo jik stres du rum la rın da yük sek tan si yon,

obe zite, kemik erimesi, mide ül seri gibi

strese ba¤ lı bozuk luk lara yol açabilir. 
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Ku ran'da in san lar ima n et me ye ça ğrı lır ken ol duk ça fark lı ko nu -

lar dan bah se di lir. Al lah, ki mi za man gök le ri, ki mi za man yer yü zü nü,

ba zen hay van la rı ve bit ki le ri in sa na de lil ola rak gös te rir. Yi ne bir çok

ayet te in sa nın biz zat ken di ya ra tı lı şı na dö nüp bak ma sı öğüt le nir. İn -

sa nın na sıl yer yü zü ne gel di ği, han gi aşa ma lar dan geç ti ği ve te mel

mad de si nin ne ol du ğu sık sık ha tır la tı lır. Ör ne ğin aşa ğı da ki ayet ler de

şöy le buy rul mak ta dır:

Siz le ri Biz ya rat tık, yi ne de tas dik et me ye cek mi si niz? Şim di

(ra him le re) dök mek te ol du ğu nuz me ni yi gör dü nüz mü? Onu siz ler

mi ya ra tı yor su nuz, yok sa ya ra tı cı Biz mi yiz? (Va kıa Su re si, 57-59)

İn sa nın ya ra tı lı şın da ki mu ci ze vi yön ler, da ha pek çok ayet te vur -

gu la nır. An cak bu vur gu lar ara sın da öy le bil gi ler var dır ki, bun lar

7. yüz yıl da ya şa yan in san la rın as la bi le me ye ce ği de tay lar dır. İş te bun -

lar dan ba zı la rı:

1) İn san, me ni sı vı sı nın ta ma mın dan de ğil, ak si ne çok kü çük bir

par ça sın dan (sper ma dan) ya ra tı lır.

2) Be be ğin cin si ye ti ni er kek be lir ler. 

3) İn san emb ri yo su ana rah mi ne ade ta bir sü lük gi bi ya pı şır.

4) İn san ana rah min de üç ka ran lık böl ge için de ge li şir.

Yu ka rı da sı ra la dı ğı mız bil gi ler Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de, bi -

lin me si müm kün ol ma yan ve göz lem le ne me ye cek de tay lar dır. Bun la -

rın keş fe dil me si, an cak 20. yüz yıl tek no lo ji si nin kul la nıl ma sıy la müm -

kün ol muş tur.

Şim di bu bil gi le ri sı ra sıy la in ce le ye lim.
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Yan da ki re sim de rah me dö -

kü len me ni gö rül mek te dir.

Er kek ten at› lan 250 mil yon

ka dar sperm den çok az bir

mik ta r› yu mur ta ya ulafl ma y›

ba fla r›r. Yu mur ta y› döl le ye -

cek olan sa, sa¤ kal ma y› ba -

fla ran 1000 ka dar sperm den

sa de ce bir ta ne si dir. 

‹n sa n›n bü tün me ni den de -

¤il, me ni nin için de ki çok kü -

çük bir par ça dan olufl tu ¤u,

Ku ran'da ki "ak› t› lan me ni -

den bir dam la su" ta n›m la -

ma s› ile ha ber ve ril mifl tir.

Me ni den Bir Dam la

Sperm ler yu mur ta ya ula şa na ka dar an ne nin vü cu dun -

da bir yol cu luk ge çi rir ler. Bu yol cu luk ta 250 mil yon sperm den an -

cak bin ka da rı yu mur ta ya ulaş ma yı ba şa rır. Beş da ki ka son ra so na

ere cek ya rı şın so nun da, ya rım tuz ta ne si bü yük lü ğün de ki yu mur ta,

sperm ler den yal nız ca bi ri ni ka bul eder. Ya ni in sa nın özü, me ni nin ta -

ma mı de ğil, on dan kü çük bir par ça dır. Ku ran'da bu ger çek Kı ya met

Su re si'nde ki ayet ler de şöy le açık lan mış tır:

İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı mı sa nı yor? Ken di si,

akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? (Kı ya met Su re si, 36-37)

Dik kat edi lir se Ku ran'da, in sa nın me ni nin ta ma mın dan de ğil,

onun için den alı nan kü çük bir par ça dan oluş tu ğu ha ber ve ril mek te -

dir. Bu ayet te ki özel vur gu nun, an cak mo dern bi lim ta ra fın dan keş fe -

di len bir ger çe ği açık la ma sı ise, Ku ran'ın Al lah sö zü ol du ğu nun de li -

li dir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Me ni de ki Ka rı şım

Me ni ola rak ad lan dı rı lan ve sperm le ri ta şı yan bes le yi ci

sı vı, sa de ce sperm ler den oluş maz. Ak si ne me ni, bir bi rin den fark lı

sı vı la rın ka rı şı mın dan olu şur. Me ni; sperm ka nal la rın dan, se mi nal ke -

se cik ler den, pros tat be zin den, id rar yol la rı na bağ lı sal gı bez le rin den

sal gı la nan mad de le rin bir bi le şi mi dir. Me ni di ye ad lan dı rı lan sı vı nın

de tay lı ana li zi ya pı lır sa bu sı vı nın; sit rik asit, pros tog lo din ler, fla vin -

ler, as kor bik asit, er go ti one in, fruk toz, fos fo ril ko lin, ko lest erol, fos fo -

li pid ler, fib ri no li zin, çin ko, asit fos fa taz, fos faz, hi yo lu ri na daz ve

sperm ler gi bi bir çok ay rı bi le şen den oluş mak ta dır.  Bu sı vı la rın, sper -

min ge rek duy du ğu ener ji yi kar şı la ya cak olan şe ke ri bu lun dur mak,

baz özel li ğiy le ana rah mi nin gi ri şin de ki asit le ri nöt ra li ze et mek, sper -

min ha re ket ede ce ği kay gan or ta mı sağ la mak gi bi gö rev le ri var dır.

Ku ran'da me ni den söz edi lir ken, mo dern bi li min or ta ya çı kar dı -

ğı bu ger çe ğe de işa ret edil mek te ve me ni "kar ma ka rı şık" bir sı vı ola -

rak ta rif edil mek te dir:

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık. Onu

de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık.

(İn san Su re si, 2)

Baş ka ayet ler de ise yi ne me ni nin ka rı şım ol du ğu na işa ret edi lir,

in sa nın ise bu ka rı şı mın "özün den" ya ra tıl dı ğı vur gu la nır:

Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir

ça mur dan baş la yan dır. Son ra onun so yu nu bir öz den,

bas ba ya ğı bir su dan yap mış tır.

(Sec de Su re si, 7-8)
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Bu ra da "öz" di ye çev ri len Arap ça "su la le" ke li me si, öz ya da bir

şe yin en iyi kıs mı de mek tir. Han gi şe kil de alı nır sa alın sın "bir bü tü -

nün bir kıs mı" an la mı na ge lir. Bu du rum, Ku ran'ın, in sa nın ya ra tı lı şı -

nı en in ce de ta yı na ka dar bi len Al lah'ın sö zü ol du ğu nu açık ça gös ter -

mek te dir. 

Be be ğin Cin si ye ti

Ya kın bir za ma na ka dar in san lar, be be ğin cin si ye ti nin an ne hüc -

re le ri ta ra fın dan be lir len di ği ni sa nı yor lar dı. Ya da en azın dan, an ne ve

ba ba dan ge len hüc re le rin bir lik te cin si yet be lir le dik le ri zan ne di li yor -

du. An cak Ku ran'da bu ko nu da fark lı bir bil gi ve ril miş ve er kek lik ve

di şi li ğin, "ra hi me dö kü len me ni den" ya ra tıl dı ğı bil di ril miş tir:

Doğ ru su, çift le ri; er kek ve di şi yi, ya ra tan O'dur. Bir dam la su dan

(döl ya ta ğı na) me ni dö kül dü ğü za man.

(Necm Su re si, 45-46)

Ku ran'da er kek lik ve di fli li ¤in, "rah me dö kü len me ni den" ya ra t›l d› ¤› bil di ril mifl tir. Oy -

sa ya k›n za ma na ka dar cin si ye tin an ne hüc re le ri ta ra f›n dan be lir len di ¤i sa n› l› yor du.

Ku ran'da ve ri len bu bil gi yi bi lim 20. yüz y›l da kefl fet mifl tir. Ku ran'da in sa n›n ya ra t› l› fl›

ile il gi li ola rak bu na ben zer pek çok de tay as›r lar ön ce sin den ha ber ve ril mifl tir.
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Ken di si, akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di? Son ra bir alak

(emb ri yo) ol du, der ken (Al lah, onu) ya rat tı ve bir 'dü zen için de bi çim

ver di.' Böy le ce on dan, er kek ve di şi ol mak üze re çift kıl dı.

(Kı ya met Su re si, 37-39)

Ku ran'da ve ri len bu bil gi nin doğ ru lu ğu, ge ne tik ve mik ro bi yo lo -

ji bi lim le ri nin ge liş me siy le bir lik te bi lim sel ola rak da is pat lan dı. Cin -

si ye tin tü müy le er kek ten ge len sperm hüc re le ri ta ra fın dan be lir len di -

ği, ka dı nın ise bu iş te hiç bir ro lü nün ol ma dı ğı an la şıl dı.

Cin si yet be lir len me sin de ki et ken, kro mo zom lar dır. İn san ya pı sı -

nı be lir le yen 46 kro mo zom dan iki ta ne si cin si yet kro mo zo mu ola rak

ad lan dı rı lır. Bu iki kro mo zom er kek te XY, ka dın da ise XX ola rak ta -

nım la nır. Bu nun se be bi söz ko nu su kro mo zom la rın bu harf le re ben ze -

me si dir. Y kro mo zo mu er kek lik, X kro mo zo mu ise ka dın lık gen le ri ni

ta şır.

X kro mo zo mu di fli lik, Y kro mo zo mu ise er kek lik özel -

lik le ri ni ta fl›r. An ne yu mur ta s›n da yal n›z ca di fli cin si ye ti be lir le -

yen X kro mo zo mu bu lu nur. Ba ba dan ge len me ni de ise hem X hem de

Y kro mo zo mu ta fl› yan sperm ler bu lu nur. Do la y› s›y la be be ¤in cin si ye ti an -

ne nin yu mur ta s› n› döl le yen sper min X ya da Y kro mo zo mu ta fl› ma s› na ba¤ l› d›r.

Ya ni ayet te be lir til di ¤i gi bi be be ¤in cin si ye ti ni be lir le yen et ken, ba ba dan ge len me -

ni dir. Ku ran'›n in di ril di ¤i as›r da ke sin lik le bi li ne me ye cek olan bu bil gi, Ku ran'›n

Al lah sö zü ol du ¤u nu ka n›t la yan de lil ler den bi ridir. 
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Bir in sa nın oluş ma sı, er kek ve ka dın da

çift ler ha lin de yer alan bu kro mo zom la rın bi rer ta ne si -

nin bir leş me si ile baş lar. Ka dın da yu murt la ma sı ra sın da iki -

ye ay rı lan eşey hüc re si nin her iki par ça sı da X kro mo zo mu ta şır.

Oy sa er kek te iki ye ay rı lan eşey hüc re si, X ve Y kro mo zom la rı içe ren

iki fark lı sperm mey da na ge ti rir. Ka dın da bu lu nan X kro mo zo mu,

eğer er kek te ki X kro mo zo mu nu içe ren sperm le bir le şir se do ğa cak be -

bek kız ola cak tır. Eğer Y kro mo zo mu içe ren sperm le bir le şir se, bu kez

do ğa cak ço cuk er kek olur.

Ya ni do ğa cak ço cu ğun cin si ye ti, er kek te ki kro mo zom lar dan han -

gi si nin ka dı nın yu mur ta sıy la bir le şe ce ği ne bağ lı dır. 

Kuş ku suz ge ne tik bi li mi or ta ya çı kın ca ya dek, ya ni 20. yüz yı la

ka dar bun la rın hiç bi ri bi lin mi yor du. Ak si ne pek çok kül tür de, do ğa -

cak ço cu ğun cin si ye ti nin ka dın be de ni ta ra fın dan be lir len di ği inan cı

yay gın dı. Hat ta bu ne den le kız ço cuk do ğu ran ka dın lar kı na nır dı. 

Oy sa Ku ran'da, in san la ra gen le rin keş fin den 14 yüz yıl ön ce bu

ba tıl ina nı şı red de den bir bil gi ve ril miş, cin si ye tin kö ke ni nin ka dın

de ğil, er kek ten ge len me ni ol du ğu bil di ril miş tir.
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Ra hme Ası lıp Tu tu nan "Alak"

Ku ran'ın in sa nın olu şu mu hak kın da ver di ği bil gi le ri in ce le -

me ye de vam et ti ği miz de, yi ne çok önem li ba zı bi lim sel mu ci ze ler le

kar şı la şı rız.

Er kek ten ge len sperm ve ka dın da ki yu mur ta bir leş ti ğin de, do ğa -

cak be be ğin ilk özü de oluş muş olur. Bi yo lo ji de "zi got" ola rak ta nım -

la nan bu tek hüc re, hiç za -

man yi tir me den bö lü ne rek

ço ğa la cak ve gi de rek kü çük

bir "et par ça sı" ha li ne ge le -

cek tir. 

An cak zi got bu bü yü -

me si ni boş luk ta ger çek leş -

tir mez. Ra him du va rı na ası -

lıp tu tu nur. Sa hip ol du ğu

uzan tı lar sa ye sin de top ra ğa

yer le şen kök ler gi bi, bu ra ya

ya pı şır. Bu bağ sa ye sin de

de, ge li şi mi için ih ti yaç

duy du ğu mad de le ri an ne -

nin vü cu dun dan eme bi lir.93

İş te bu ra da çok önem li

bir Ku ran mu ci ze si or ta ya

çık mak ta dır. Al lah Ku -

ran'da, an ne rah mi ne tu tu -

na rak ge liş me ye baş la yan

zi got tan söz eder ken, "alak"

ke li me si ni kul lan mak ta dır:

An ne kar n›n da ki be bek, ge li fli mi nin ilk afla -

ma s›n da an ne si nin ka n›n dan bes le ne bil mek

için ra him du va r› na ya p› fl›p tu tu nan bir zi got

ha lin de dir. Yu ka r› da ki re sim de bir et par ça s›

gö rü nü mün de olan zi got gö rül mek te dir. Mo -

dern emb ri yo lo ji nin tes pit et ti ¤i bu olu flum,

Ku ran'da "as› l›p tu tu nan" an la m› na ge len, de -

ri ye ya p› fl›p kan emen sü lük ler için de kul la -

n› lan "alak" ke li me siy le 14 yüz y›l ön ce den

mu ci ze vi bir bi çim de bil di ril mifl tir. 
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Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir

"alak"tan ya rat tı. Oku, Rab bin en bü yük ke rem sa hi bi dir.

(Alak Su re si, 1-3)

"Alak" ke li me si nin Arap ça da ki an la mı ise, "bir ye re ası lıp tu tu -

nan şey" de mek tir. Hat ta ke li me asıl ola rak de ri ye ya pı şa rak ora dan

kan emen sü lük ler için kul la nı lır. 

Kuş ku suz, an ne kar nın da ge liş mek te olan zi go tu bu özel li ğiy le

ta rif eden bir ke li me kul la nıl ma sı, Ku ran'ın alem le rin Rab bi olan

Al lah'ın sö zü ol du ğu nu bir kez da ha is pat la mak ta dır.

Ke mik le rin Kas la Sa rıl ma sı

Ku ran ayet le rin de ha ber ve ri len bir di ğer önem li bil gi ise, in sa nın

an ne rah min de ki olu şum aşa ma -

la rı dır. Ayet ler de, an ne kar nın da

ön ce ke mik le rin oluş tu ğu, da ha

son ra ise kas la rın or ta ya çı ka rak

bu ke mik le ri sar dı ğı şöy le ha ber

ve ril mek te dir:

Son ra o su dam la sı nı bir alak

(hüc re top lu lu ğu) ola rak ya rat -

tık; ar dın dan o alak'ı  bir çiğ nem

et par ça sı ola rak ya rat tık; da ha

son ra o çiğ nem et par ça sı nı

ke mik ola rak ya rat tık; böy le ce

ke mik le re de et giy dir dik; son ra

bir baş ka ya ra tış la onu in şa

et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan

Al lah, ne Yü ce dir.

(Mü mi nun Su re si, 14)
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An ne kar n›n da ge li fli mi ni ta -

mam la yan be be ¤in ke mik le ri

tam ola rak Ku ran'da ha ber ve ril -

di ¤i gi bi bel li bir dö nem son ra

kas lar la sa r›l mak ta d›r.
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‹n sa n›n an ne kar n›n da ki ge li fli mi -

nin pek çok afla ma s› Ku ran'da ha -

ber ve ril mifl tir. Mü mi nun Su re -

si'nin 14. aye tin de bil di ril di ¤i gi bi

an ne kar n›n da ki emb ri yo nun ilk

afla ma ola rak k› k›r dak do ku su ke -

mik le flir. Ve da ha son ra bu ke mik -

ler kas hüc re le ri ta ra f›n dan sa r›l -

ma ya bafl la n›r. Al lah bu ge li fli mi

Ku ran'da, "... da ha son ra o çi¤ -

nem et par ça s› n› ke mik ola rak ya -

rat t›k; böy le ce ke mik le re de et

giy dir dik..." ifa de siy le en aç›k fle -

kil de ta rif et mifl tir. 
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An ne kar nın da ki ge li şi mi in ce le yen bi -

lim da lı emb ri yo lo ji dir. Ve emb ri yo lo ji ala nın da, ya kın

za ma na ka dar ke mik ler le kas la rın bir lik te or ta ya çı ka rak ge -

liş tik le ri sa nıl mış tır. An cak ge li şen tek no lo ji sa ye sin de ya pı lan da -

ha ile ri mik ros ko bik in ce le me ler, Ku ran'da bil di ri len le rin ek sik siz bir

şe kil de doğ ru ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. 

Bu mik ros ko bik in ce le me ler gös ter mek te dir ki, an ne kar nın da,

tam ayet ler de ta rif edil di ği gi bi bir ge liş me ger çek le şir. Ön ce emb ri yo -

da ki kı kır dak do ku ke mik le şir. Da ha son ra ise kas hüc re le ri ke mik le -

rin et ra fın da ki do ku dan se çi le rek bi ra ra ya ge lir ve bu ke mik le ri sa rar. 

Bu du rum, De ve lo ping Hu man (Ge li şen İn san) ad lı bi lim sel bir ya -

yın da şöy le ta rif edil mek te dir:

6. haf ta da kı kır dak laş ma nın de va mı ola rak ilk ke mik leş me köp rü -

cük ke mi ğin de or ta ya çı kar. 7. haf ta so nun da uzun ke mik ler de de

ke mik leş me baş la mış tır. Ke mik ler oluş ma ya de vam eder ken kas

hüc re le ri ke mi ği çev re le yen do ku dan se çi le rek kas kit le si ni mey da -

na ge ti rir ler. Kas do ku su bu şe kil de ke mi ğin et ra fın da ön ve ar ka kas

grup la rı na ay rı şır.94

Kı sa ca sı in sa nın Ku ran'da ta rif edi len olu şum aşa ma la rı, mo dern

emb ri yo lo ji nin bul gu la rıy la tam bir uyum için de dir.

Be be ğin Ra him de ki Üç Ka ran lık Ev re si

Ku ran'da in sa nın an ne kar nın da üç aşa ma lı bir ya ra tı lış la ya ra tıl -

dı ğı bil di ril mek te dir:

... Si zi an ne le ri ni zin ka rın la rın da, üç ka ran lık için de, bir ya ra tı lış tan

son ra (bir baş ka) ya ra tı lı şa (dö nüş tü rüp) ya rat mak ta dır. İş te Rab bi niz

olan Al lah bu dur, mülk O'nun dur. O'ndan baş ka İlah yok tur. Bu na

rağ men na sıl çev ri li yor su nuz? (Zü mer Su re si, 6)

177
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Yu ka rı da ki ayet te Türk çe ye "üç ka ran -

lık için de", "üç kat lı ka ran lık için de" ola rak çev ri len

Arap ça "fi zu lu ma tin se la sin" ifa de si emb ri yo nun ge li şi mi sı -

ra sın da bu lun du ğu üç ka ran lık böl ge ye işa ret et mek te dir. Bu böl ge -

ler sı ra sıy la:

a) Ba tın du va rı ka ran lı ğı

b) Ra him du va rı ka ran lı ğı

c) Am ni yon za rı ka ran lı ğı dır.

Gö rül dü ğü gi bi bu gün mo dern bi yo lo ji, be be ğin emb ri yo lo jik ge -

li şi mi nin yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği şe kil de, üç fark lı ka ran lık böl -

ge de ger çek leş ti ği ni or ta ya koy muş tur. Ay rı ca emb ri yo lo ji ala nın da ki

ge liş me ler bu böl ge le rin de üçer kat man dan oluş tu ğu nu gös ter miş tir. 

Ba tın du va rı üç ta ba ka dan olu şur: Dış kas pla ka la rı, iç kas pla ka -

la rı, çap raz kas lar.95

Ben zer bir şe kil de ra him du va rı da üç kat man dan olu şur: Epi met -

ri um, mi yo met ri um ve en do met ri um.96

Ay nı şe kil de emb ri yo yu sa ran ke se de üç kat man dan olu şur: Am -

ni yon (ra him de fe tu su sa ran en iç zar- am ni on), kor yon (or ta am ni yon

za rı- cho ri on) ve de si düa (dış am ni yon za rı- de ci dua).97

Ay rı ca ayet te, in sa nın an ne kar nın da, bi rin den di ğe ri ne fark lı la -

şan üç ay rı ev re de mey da na gel di ği ne işa ret edil mek te dir.

Ger çek ten de bu gün mo dern bi yo lo ji, be be ğin an ne kar nın da ki

emb ri yo lo jik ge li şi mi nin üç fark lı dev re de ger çek leş ti ği ni de or ta ya

koy muş tur. Bu gün tıp fa kül te le rin de ders ki ta bı ola rak oku tu lan bü -

tün emb ri yo lo ji ki tap la rın da bu ko nu en te mel bil gi ler ara sın da yer

alır. Ör ne ğin, emb ri yo lo ji hak kın da te mel baş vu ru ki tap la rın dan bi ri

olan Ba sic Hu man Embr yo logy (Te mel İn san Emb ri yo lo ji si) isim li kay -

nak ta bu ger çek şöy le ifa de edil mek te dir:

Ra him de ki ha yat 3 EV RE DEN olu şur; pre emb ri yo nik (ilk 2,5 haf ta),

emb ri yo nik (8. haf ta nın so nu na ka dar) ve fe tal (8. haf ta dan do ğu ma

ka dar).98
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Zümer Su re si'nin 6. aye tin de in sa -

n›n an ne kar n›n da, bi rin den di ¤e -

ri ne fark l› la flan üç ay r› böl ge de

mey da na gel di ¤i ne ifla ret edil -

mek te dir. Ger çek ten de bu gün

mo dern emb ri yo lo ji bi li mi, be be -

¤in an ne kar n›n da ki emb ri yo lo jik

ge li fli mi nin üç fark l› böl gede ger -

çek lefl ti¤ini or taya koy mufl tur.

Bu ev re ler be be ğin fark lı ge li şim aşa ma la rı nı içe rir. Bu üç ge li şim

saf ha sı nın bel li baş lı özel lik le ri kı sa ca şöy le dir:

- Pre emb ri yo nik ev re:

Bu ilk ev re de zi got bö lü ne rek ço ğa lır, bir hüc re kit le si ha li ne gel -

dik ten son ra ken di ni ra him du va rı na gö mer. Hüc re ler ço ğal ma ya de -

vam eder ken 3 ta ba ka ha lin de or ga ni ze olur lar. 



180

- Emb ri yo nik ev re:

İkin ci ev re top lam 5,5 haf ta sü rer ve bu sü re bo yun ca

can lı "emb ri yo" ola rak ad lan dı rı lır. Bu ev re de hüc re ta ba ka la rın -

dan be de nin te mel or gan ve sis tem le ri or ta ya çı kar. 

- Fe tal ev re:

Bu dö ne me gi ril di ğin de, emb ri yo ar tık "fe tus" ola rak ad lan dı rı lır.

Bu dö nem ge be li ğin 8. haf ta sın dan iti ba ren baş lar ve do ğu ma ka dar

sü rer. Bir ön ce ki dö nem den ayırt edi ci özel li ği fe tu sun yü zü, el le ri ve

ayak la rıy la be lir gin, in san dış gö rü nü mü ne sa hip bir can lı ol ma sı dır.

Dö ne min ba şın da 3 cm bo yun da ol ma sı na rağ men tüm or gan la rı or ta -

ya çık mış tır. Bu dö nem 30 haf ta ka dar sü rer ve ge liş me do ğum haf ta -

sı na ka dar de vam eder.  

An ne rah min de ki ge li şim ile il gi li bu bil gi ler, an cak mo dern tek -

no lo jik alet ler le ya pı lan göz lem ler sa ye sin de el de edil miş tir. An cak

gö rül dü ğü gi bi bu bil gi le re de, di ğer pek çok bi lim sel ger çek gi bi, mu -

ci ze vi bir bi çim de Ku ran ayet le rin de dik kat çe kil miş tir. İn san lı ğın tıb -

bi ko nu lar da hiç bir de tay lı bil gi ye sa hip ol ma dı ğı bir dö nem de, Ku -

ran'da bu de re ce ay rın tı lı ve doğ ru bil gi ler ve ril miş ol ma sı, el bet te Ku -

ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nun açık bir de li li dir. (De tay lı bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, İn sa nın Ya ra tı lış Mu ci ze si, Araş tır ma Ya yın cı lık)
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Al lah, her can lı yı su dan ya rat tı. İş te bun lar dan ki mi kar nı üze rin de

yü rü mek te, ki mi iki aya ğı üze rin de yü rü mek te, ki mi de dört (aya ğı)

üze rin de yü rü mek te dir. Al lah, di le di ği ni ya ra tır. Hiç şüp he siz Al lah,

her şe ye güç ye ti ren dir. (Nur Su re si, 45)

O in kar eden ler gör mü yor lar mı ki, (baş lan gıç ta) gök ler le yer, bir bi riy le

bi ti şik iken, Biz on la rı ayır dık ve her can lı şe yi su dan ya rat tık. Yi ne de

on lar inan ma ya cak lar mı? (En bi ya Su re si, 30)

Ve in sa nı bir su dan ya ra tıp onu, ne seb ve sih riy yet (sa hi bi) kı lan

O'dur. Se nin Rab bin güç ye ti ren dir. (Fur kan Su re si, 54)

Can lı la rın ve in sa nın ya ra tı lı şı ko nu sun da ki ayet le re bak tı ğı mız da,

bu ya ra tı lış la rın mu ci ze vi şe kil de ol du ğu nu açık ça gö rü rüz. Bu mu ci ze -

vi ya ra tı lış şe kil le rin den bi ri, can lı la rın su dan ya ra tıl ma sı dır. Pek çok

ayet te açık ça ifa de edi len bu bil gi ye in san la rın ulaş ma la rı ise, yüz yıl lar

son ra mik ros ko bun ica dı ile müm kün ol muş tur. 

Bu gün en te mel an sik lo pe di ler de "Su, can lı mad de nin en bü yük

öğe si dir. Can lı or ga niz ma la rın ağır lı ğı nın %50-90'ı su dur" ifa de le ri yer

al mak ta dır. Ay rı ca bü tün bi yo lo ji ki tap la rın da bah si ge çen stan dart bir

hay van hüc re si nin si top laz ma sı (hüc re nin te mel mad de si) da %80 su dan

olu şur. Si top laz ma nın ana liz edi lip bi lim sel ka yıt la ra ge çi ril me si, Ku -

ran'ın in di ril me sin den yüz yıl lar son ra ger çek leş miş tir. Do la yı sıy la bu -

gün bi lim dün ya sı nın ka bul et ti ği bu ger çe ğin Ku ran'ın in di ril di ği dö -

nem de bi lin me si kuş ku suz ki müm kün de ğil di.  An cak bu na rağ men in -

san la rın keş fin den 14 yüz yıl ön ce Ku ran'da bu bil gi ye dik kat çe kil miş tir.
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Bi li nen bü tün ha yat form la r› ya fla mak için su ya ih ti yaç du yar lar. Bu

yüz den hay van lar ku rak böl ge ler de, me ta bo liz ma la r› n› su kay b›n dan 

ko ru yan, su yun kul la n› m›n dan mak si mum fay da sa¤ la yan me ka niz ma la ra 

sa hip ola rak ya ra t›l m›fl lar d›r. E¤er vü cut ta çe flit li se bep ler le su kay b› olu flur 

ve bu ek sik lik gi de ril mez se bir kaç gün için de ölüm olur. 17. yüz y› l›n ün lü bi lim

ada m› Jan Bap tis ta van Hel mont da, 1640 y›l la r›n da su yun bit ki nin 

ge li fli mi için top rak ta ki en önem li un sur ol du ¤u nu kefl fet mifl tir. 
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Al lah Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şı nın mu ci ze vi bir bi çim de ol du ğu nu

ha ber ve rir. İlk in san, Al lah'ın ça mu ru şe kil len di rip in san be de ni ha li ne

ge tir me si ve ar dın dan bu be de ne ruh üf le me siy le ya ra tıl mış tır: 

Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten Ben, ça mur dan bir be şer

ya ra ta ca ğım" de miş ti. "Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf le di ğim

za man siz onun için he men sec de ye ka pa nın." (Sad Su re si, 71-72)

Şim di on la ra sor: Ya ra tı lış ba kı mın dan on lar mı da ha zor lu, yok sa

Bi zim ya rat tık la rı mız mı? Doğ ru su Biz on la rı, cı vık-ya pış kan bir

ça mur dan ya rat tık. (Saf fat Su re si, 11)

Bu gün in san do ku la rı in ce len di ğin de, yer yü zün de bu lu nan pek çok

ele men tin in sa nın do ku la rın da da bu lun du ğu or ta ya çı kar. Can lı do ku la -

rın %95'i kar bon (C), hid ro jen (H), ok si jen (O), nit ro jen (N), fos for (P) ve

sül für (S)'den olu şur ve can lı do ku lar da top lam 26 ele ment bu lu nur.99

Ku ran'ın bir baş ka aye tin de şöy le buy rul mak ta dır:

An dol sun, Biz in sa nı, süz me bir ça mur dan ya rat tık.

(Mü mi nun Su re si, 12) 

Ayet te "süz me" ola rak çev ri len "su la le" ke li me si, "tem si li ör nek, öz,

hu la sa, esas" gi bi an lam la ra gel mek te dir. Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da 14

asır ev vel bil di ri len ler, mo dern bi li min bi ze söy le dik le ri ni -in sa nın ya ra -

tı lı şın da ki mal ze me ile top ra ğın içer di ği te mel ele ment le rin or tak ol du ğu

ger çe ği ni- tas dik et mek te dir.
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Aşa ğı da or ta la ma 70 ki lo luk bir in sa nın

vü cu dun da bu lu nan ele ment le rin da ğı lı mı yer al mak -

ta dır.

Element

Makro-mineraller

Oksijen

Karbon

Hidrojen

Nitrojen

Kalsiyum

Fosfor

Potasyum

Sülfür

Klor

Sodyum

Magnezyum

Silikon

Mikro-mineraller

Demir

Çinko

Bakır

Boron

Kobalt

Vanadyum

İyot

Selenyum

Manganez

Molibden

Krom

Sembol

O

C

H

N

Ca

P

K

S

Cl

Na

Mg

Si

Fe

Zn

Cu

B

Co

V

I

Se

Mn

Mo

Cr

Ana Rolü

Hücrelerin/dokuların solunumu,

su bileşeni

Organik yapı

Su/doku bileşeni

Protein/doku bileşeni

Kemikler ve dişler

Kemikler ve dişler

Hücre-içi elektrolit

Amino asitler (saç ve deri)

Klorür olarak bir elektrolit

Hücre-içi elektrolit

Metabolizmaya ait elektrolit

Bağ dokusu/kemik

Hemoglobin/oksijen taşıyıcısı

Enzim içeriği/DNA sentezi,

bağışıklık desteği

Enzim kofaktörü

Kemik yapısı

B12 vitamin özü

Yağ metabolizması

Tiroid hormonu

Enzim, antioksidan, bağışıklık desteği

Metal içeren enzimler

Enzim kofaktörü

Glikoz tolere eden faktör

%

65.0

18.5

9.5

3.3

1.5

1.0

0.35

0.25

0.15

0.15

0.05

0.05

%

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Ağırlık

Gram

43,000

12,000

6,300

2,000

1,100

750

225

150

100

90

35

30

Miligram

4,200

2,400

90

68

20

20

15

15

13

8

6
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(Al lah) Onu han gi şey den ya rat tı? Bir dam la su dan ya rat tı da

onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu.' Son ra ona yo lu ko lay laş tır dı.

(Abe se Su re si, 18-20)

Yu ka rı da ki ayet te "öl çüy le bi çi me sok tu" ola rak çev ri len "kad de -

re" ke li me si, Arap ça da "ka de re" fi il kö kün den gel mek te dir ve "ayar la -

mak, öl çüp biç mek, plan la mak, prog ram la mak, ge le ce ği ni gör mek,

Allah'ın bir şe yi (ka der de) yaz ma sı" an lam la rı na gel mek te dir. 

Bi lin di ği gi bi ba ba nın sperm hüc re si, an ne nin yu mur ta hüc re si ni

döl le di ğin de, do ğa cak be be ğin bü tün ka lıt sal özel lik le ri ni be lir le mek

üze re ba ba nın ve an ne nin gen le ri bir le şir. Bu bin ler ce gen den her bi ri -

nin özel bir iş le vi var dır. Saç ve göz ren gi ni, bo yu nun uzun lu ğu nu,

yü zü nün bi çi mi ni, is ke let ça tı sı nı; iç or gan lar da ki, be yin, si nir ler ve

kas lar da ki sa yı sız ay rın tı yı be lir le yen gen ler dir. Tüm fi zik sel özel lik -

le rin ya nı sı ra, hüc re ler de ve vü cut ta mey da na ge len bin ler ce fark lı

olay ve sis te min kont ro lü de gen ler de ka yıt lı dır. Ör ne ğin, in sa nın kan

ba sın cı nın al çak, yük sek ve ya nor mal ol ma sı bi le gen ler de ki bil gi le re

bağ lı dır. 

Sperm ile yu mur ta bir leş tik le rin de olu şan ilk hüc re ile be ra ber, in -

sa nın ha ya tı nın so nu na ka dar her hüc re sin de şif re si ni ta şı ya ca ğı DNA

mo le kü lü nün de ilk kop ya sı oluş muş olur. DNA, hüc re çe kir de ğin de

ti tiz lik le ko ru nan ol duk ça bü yük bir mo le kül dür ve bu mo le kül yu ka -

rı da bah set ti ği miz gen le ri içe ren, in san vü cu du nun bir ne vi bil gi ban -

ka sı dır. Döl len miş yu mur ta de di ği miz ilk hüc re, bun dan son ra

DNA'da ka yıt lı prog ram doğ rul tu sun da ço ğa lır ve bir in sa na dö nüş -

mek üze re vü cut ta ki do ku la rı, or gan la rı oluş tur ma ya baş lar. İş te bu
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komp leks ya pı lan ma nın ko or di nas yo nu,

DNA mo le kü lü -kar bon, fos for, azot, hid ro jen ve ok si -

jen gi bi atom lar dan olu şan bir mo le kül- ta ra fın dan sağ la nır. 

DNA'da ka yıt lı bu lu nan bil gi nin ka pa si te si ise bi lim adam la rı -

nı hay re te dü şü ren bo yut lar da dır. İn sa nın tek bir DNA mo le kü lün de

tam bir mil yon an sik lo pe di say fa sı nı ve ya yak la şık 1000 ki ta bı dol du -

ra cak mik tar da bil gi bu lu nur. Bir baş ka de yiş le her bir hüc re nin çe kir -

de ğin de, in san vü cu du nun iş lev le ri ni kont rol et me ye ya ra yan bir mil -

yon say fa lık bir an sik lo pe di nin içe re bi le ce ği mik tar da bil gi kod lan -

mış tır. Bir ben zet me ya pa cak olur sak, dün ya nın en bü yük an sik lo pe -

di le rin den bi ri si olan 23 cilt lik Encyc lo pe dia Bri tan ni ca'nın bi le top lam

25 bin say fa sı var dır. Mik ros ko bik hüc re nin için de ki, on dan çok da ha

kü çük bir çe kir dek te bu lu nan bir mo le kül de, mil yon lar ca bil gi içe ren

dün ya nın en bü yük an sik lo pe di si nin 40 ka tı bü yük lü ğün de bir bil gi

de po su sak lı dur mak ta dır. Bu da yak la şık 1000 cilt lik, dün ya da baş ka

eşi, ben ze ri ol ma yan dev bir an sik lo pe di de mek tir. 

DNA'nın ya pı sı nın 1953'te Fran cis Crick ta ra fın dan keş fe dil di ği

göz önün de bu lun du ru la cak olur sa, emb ri yo log la rın 19. yüz yı lın so -

nu na ka dar tar tı şa ma dık la rı "ge ne tik plan la ma" kav ra mı na, Ku ran'da

1400 se ne ön ce sin den işa ret edil me si, kuş ku suz Ku ran'ın Al lah'ın sö -

zü ol du ğu nun de lil le rin den dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya,

DNA'da ki Ya ra tı lış Mu ci ze si, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Genom

HücreKromozomlar

Genler

DNA

Proteinler

DNA mo le kü lü 4 fark l›

nük le oti din fark l› s› ra la -

ma lar la ar t ar da ge le rek

di zil me sin den olu flur. Bu

mo le kül le rin s› ra la ma la r›

can l› la r›n kul la na ca ¤›

tüm pro te in le rin ya p› s›y -

la il gi li bil gi le ri olufl tu -

rur. Pro te in ler bu bil gi le -

ri kul la na rak tek bafl la r› -

na ya da komp leks form -

lar da bir çok hüc re sel fa -

ali yet ger çek lefl ti rir ler. 

Pro te in le rin

ya p› m› ile il -

gi li bil gi le ri

içeren gen ler
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Menst rü as yon dö ne mi, döl len me miş yu mur ta nın vü cut tan atıl dı -

ğı dev re dir. Döl len me ger çek leş me di ği için, da ha ön ce ha zır lan mış

olan ra him du va rı ge ri lir, kıl cal da mar la rın kop ma sı ile bir lik te yu -

mur ta dı şa rı atı lır. Bu dö nem den son ra vü cut, bü tün bu iş lem le ri tek -

rar yap mak için ha zır lık la ra baş la ya cak tır. 

Bu ev re le rin tü mü bel li bir dö nem bo yun ca, bü tün ka dın lar da sü -

rek li tek rar la nır. Her ay ye ni yu mur ta hüc re le ri olu şur, ay nı hor mon -

lar ay nı dö nem ler de tek rar tek rar sal gı la nır, ka dın vü cu du san ki döl -

len me ola cak mış gi bi ha zır la nır. An cak son aşa ma da sper min ol ma sı -

na ya da ol ma ma sı na gö re vü cut ta ki ha zır lık la rın yö nü de ği şir. 

Söz ko nu su dö nem de, ka dı nın ra him boş lu ğun da ne gi bi de ği şik -

lik ler ol du ğu nun tes pit edi le bil me si ise, an cak bir ana to mist ya da ji -

ne ko lo ğun yap tı ğı in ce le me ler le müm kün dür. Bi lim adam la rı nın ya -

kın ta rih ler de keş fet ti ği bu de ği şik lik le re, mu ci ze vi bir şe kil de Rad Su -

re si'nin 8. aye tin de dik kat çe kil miş tir:

Al lah, her di şi nin ne yi yük len di ği ni (ne ye ha mi le kal dı ğı nı) ve döl

ya tak la rı nın ne yi ek sil tip ne yi ek le di ği ni bi lir. O'nun Ka tın da her şey

bir mik tar (öl çü) ile dir. (Rad Su re si, 8)

Menst rü as yon dö ne mi nin baş lan gı cın da, ra him du va rın da ki ra -

him mu ko za sı (en do met ri yum ta ba ka sı) 0,5 mm ka lın lı ğın da dır. Yu -

mur ta lık lar ta ra fın dan sal gı la nan hor mon la rın et ki si ile bu ta ba ka bü -

yür ve 5-6 mm ka lın lı ğa ula şır. Döl len me ol ma dı ğın da ise ta ba ka dö -

kü lür. Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi ra him du va rın da her ay tek -

rar la nan bu ar tış ve azal ma la ra da, Ku ran'da dik kat çe kil miş tir.
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Kah ro la sı in san, ne ka dar nan kör dür. (Al lah) Onu han gi şey den ya rat tı?

Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu.'

Son ra ona yo lu ko lay laş tır dı. (Abe se Su re si, 17-20)

An ne kar nın da ki ço cu ğun "fe tus" ha li tam ola rak al tın cı ayın so -

nun da olu şur. Da ha son ra ra him ku luç ka dö ne mi ne gi rer. Be be ğin tüm

vü cut or gan la rı ve sis tem le ri, bu sü re içinde ge liş miş tir ve ra him fe tu -

sun bü yü me si için be sin sağ la ya rak bu ge li şi mi hız lan dı rır. Bu sü reç, fe -

tu sun an ne nin rah min den çık tı ğı do ğu ma ka dar sü rer.

Nor mal ola rak do ğum ka na lı çok dar dır ve fe tu sun bu ra dan geç -

me si çok zor dur. An cak do ğum es na sın da, an ne nin vü cu dun da çe şit li

fiz yo lo jik de ği şik lik ler mey da na ge lir. Bu de ği şik lik ler fe tu sun do ğum

ka na lın da ko lay lık la ha re ket et me si ni sağ lar. Bu de ği şik lik le rin bir kıs -

mı şöy le dir: Le ğen ke mik le rin de ki ek lem le rin do ğum ka na lı nı ge niş let -

mek üze re es ne me si, ka na lın da ha da ge niş le me si için kas la rın gev şe -

me si, fe tu sun çev re sin de bu lu nan am ni otik sı vı nın ka na lı yağ la ma sı.100

Bi lim sel bir kay nak ta do ğum dan ev vel ki bu de ği şim şöy le ta rif edi lir:

Ye ni bir dün ya ya adım ata cak ce nin için bü tün ha zır lık lar ta mam lan -

dı ğın da, am ni yon sı vı sı da do ğum için ye ni fa ali yet le re baş lar. Ra him

ağ zı nı ge niş le te cek su ke se cik le ri oluş tu ran am ni yon sı vı sı, bu sa ye de

rah mi be be ğin ge çe ce ği bü yük lü ğe ulaş tı rır. Bu ke se ler ay nı za man da

ce ni nin do ğum sı ra sın da ra him de sı kış ma sı nı da en gel le ye cek tir. Ay -

rı ca do ğum baş lan gı cın da ke se ler de li nip de için de ki sı vı lar ak tı ğın da

ise, ce ni nin gi de ce ği yol kay gan la şır ve ste ri li ze olur. Bu şe kil de do -

ğum hem da ha ra hat hem de mik rop lar dan do ğal ola rak arın mış bir

şe kil de ger çek le şir.101
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Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da bu sü re ce,

"Son ra ona yo lu ko lay laş tır dı" (Abe se Su re si, 20) aye -

tiy le açık ça işa ret edil mek te dir. 1400 se ne ev vel Al lah'ın bil -

dir di ği bu fiz yo lo jik de ği şim le rin tes pi ti ise, gü nü müz de an cak pek

çok tek no lo jik alet sa ye sin de müm kün ol muş tur.
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O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir;

ne az şük re di yor su nuz. (Mü'mi nun Su re si, 78)

Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı kar dı ve

umu lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la rı nı)

ve gö nül ler ver di. (Nahl Su re si, 78)

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Al lah si zin işit me ni zi ve gör me ni zi

alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı si ze Al lah'tan baş ka

ge ti re bi le cek ilah kim dir?"... (En'am Su re si, 46)

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık. Onu

de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık. (İn san Su re si, 2)

Yu ka rı da ki ayet ler de Al lah'ın in sa na bah şet ti ği bir ta kım du yu lar -

dan bah se dil mek te dir. Dik kat edi lir se, Ku ran'da bu du yu lar dan hep

bel li bir sı ra ile bah se dil mek te dir: Duy ma, gör me, his set me ve an la ma. 

Emb ri yo log Dr. Ke ith Mo ore, Jo ur nal of Is la mic Me di cal As so ci ati -

on'da ya yın la nan bir ma ka le sin de, emb ri yo nun ge li şim sü re cin de iç

ku lak la rın ilk ha li nin be lir me sin den son ra gö zün oluş ma ya baş la dı ğı -

nı ifa de et mek te dir. His set me ve an la ma mer ke zi olan bey nin ise, ku -

lak ve gö zün ar dın dan ge li şi mi ne baş la dı ğı nı söy le mek te dir.102
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An ne kar nın da ki ço cuk fe tus ha lin dey -

ken, ha mi le li ğin yir mi ikin ci gü nü gi bi er ken bir dö -

nem de ku lak lar ge li şir ve ha mi le li ğin dör dün cü ayın da ku lak

tam ola rak fonk si yo nel ha le ge lir. Fe tus bun dan son ra an ne nin kar -

nın da ki ses le ri du ya bi lir. Do la yı sıy la ye ni do ğan bir be bek için işit me

du yu su, di ğer ya şam sal fonk si yon lar dan ön ce olu şur. Ku ran ayet le -

rin de ki ön ce lik sı ra sı bu ba kım dan dik kat çe ki ci dir.

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Anne karn›ndaki bebe¤in organlar›n›n oluflumu hakk›ndaki çok yak›n bir dönemde

edinilen bilgiler Kuran ayetlerinde verilen bilgiler ile birebir uyum içindedir.
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Si zin için hay van lar da da el bet te ib ret ler var dır, si ze on la rın ka rın la -

rın da ki fers (ya rı sin di ril miş gı da lar) ile kan ara sın dan,

içen le rin bo ğa zın dan ko lay lık la ka yan dup du ru bir süt içir mek te yiz.

(Nahl Su re si, 66)

Vü cu dun bes len me si ni sağ la yan te mel mad de ler,  sin di rim sis te -

min de ki kim ya sal dö nü şüm ler so nu cun da olu şur. Sin di ri len bu be sin

mad de le ri da ha son ra ba ğır sak du va rın dan kan do la şım sis te mi ne ge -

çer ler. Kan do la şı mı sa ye sin de il gi li or gan la ra sevk edil miş olur lar. 

Süt bez le ri de di ğer vü cut do ku la rı gi bi kan yo luy la ken di le ri ne

ge ti ri len sin di ril miş gı da lar la bes le nir ler. Bu ne den le kan, be sin ler den

ge len  gı da la rın top la nıp ile til me sin de çok önem li bir rol oy nar. Süt de

tüm bu aşa ma lar dan son ra süt bez le ri ta ra fın dan sal gı la nır ve sin di ril -

miş be si nin kan do la şı mıy la ta şın ma sı so nu cun da oluş tu ğu için be sin

de ğe ri ol duk ça yük sek tir. İn san lar ne hay va nın kar nın da ki ya rı sin di -

ril miş be si ni ne de hay va nın ka nı nı doğ ru dan tü ke te bi lir ler. Bun la rı

doğ ru dan tü ket me le ri cid di ze hir len me le re hat ta ölü me yol aça bi lir.

Ama Al lah, ya rat tı ğı son de re ce komp leks bi yo lo jik sis tem ler sa ye sin -

de, bu sı vı la rın için den te miz ve sağ lık lı bir gı da yı in san la rın fay da sı -

na sun mak ta dır. Böy le ce in san la rın doğ ru dan tü ke te me ye ce ği kan ve

ya rı sin di ril miş be sin den içi lir ni te lik te, bes le yi ci süt üre til miş olur. 

Arap alimi İbn-i Nefis, 1242 yılında insan vücudundaki kan dola-

şımını ilk kez doğru olarak tarif eden kişi olmuştur. İngiliz doktor

William Harvey'in 1616 yılında ilan ettiği kan dolaşımı modeli ise, ko-

nu hakkındaki bilgilerin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Dolayısıy-
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Afla ¤› da ki tab lo da mi de ka na l›n dan ge len ya r› sin di ril mifl be sin -
ler le da mar la rdan ge len ka n›n bir le fle rek vü cu da da ¤› l› m› gö rül mek te -

dir. Bu ka r› fl› m›n bir k›s m› kas la ra ve di ¤er vü cut do ku la r› na da ¤› l›r ken, bir
k›s m› da süt ola rak sal g› lan mak üze re süt bezlerine ulafl mak tad›r. 
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la Kuran'da sütün bileşenlerinin asıl kayna-

ğı, yüzyıllar öncesinden en doğru şekilde tarif edilmiş-

tir. Memelilerin sindirim sistemine, kan dolaşımına yönelik

uzmanlık gerektiren böyle bir bilginin, Kuran'ın indirildiği dönem-

de insanlar tarafından bilinmesinin mümkün olmayacağı son derece

açıktır. Görüldüğü gibi Nahl Suresi'nin 66. ayetinde, sütün biyolojik

oluşumu ile ilgili tarif edilenler,  fizyoloji, anatomi gibi bilimlerin gü-

nümüzde ortaya koyduğu bilgilerle büyük bir uyum içindedir. 
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Biz in sa na an ne ve ba ba sı nı (on la ra iyi lik le dav ran ma yı) tav si ye et tik.

An ne si onu, zor luk üs tü ne zor luk la (kar nın da) ta şı mış tır. Onun

(süt ten) ay rıl ma sı, iki yıl için de dir. "Hem Ba na, hem an ne ve ba ba na

şük ret, dö nüş yal nız Ba na dır." (Lok man Su re si, 14)

An ne sü tü, be be ğin be sin ih ti yaç la rı nı ek sik siz ola rak gi der mek ve

be be ği ola sı en fek si yon la ra kar şı ko ru mak üze re Al lah'ın ya rat mış ol -

du ğu ben zer siz bir ka rı şım dır. An ne sü tün de ki be sin mad de le ri nin

den ge si en ide al öl çü ler de dir ve be be ğin he nüz ol gun laş ma mış vü cut

sis tem le ri için en uy gun form da dır. İçe ri ğin de ki be sin de ğer le ri nin be -

bek için ide al öl çü ler de ol ma sı ne de niy le "mu ci ze ka rı şım" ola rak ad -

lan dı rı la bi le cek an ne sü tü, be be ğin be yin hüc re le ri nin bü yü me si ni sağ -

la yan ve si nir sis te mi ge li şi mi ni hız lan dı ran be sin ler açı sın dan da ol -

duk ça zen gin dir.103 Gü nü mü zün en son tek no lo ji si ile ha zır la nan be bek

ma ma la rı da hi bu mu ci ze vi be si nin ye ri ni tu ta ma mak ta dır. 

Araş tır ma lar so nu cun da, an ne sü tü nün be be ğe olan fay da la rı na

her ge çen gün ye ni le ri ek len mek te dir. Ör ne ğin an ne sü tü ile em zi ri len

be bek le rin özel lik le so lu num ve sin di rim yo lu en fek si yon la rın dan ko -

run duk la rı or ta ya çık mış tır. Çün kü an ne sü tün de ki an ti kor lar en fek si -

yo na kar şı doğ ru dan ko ru ma sağ lar lar. An ne sü tü nün di ğer an ti-en -

fek si yon özel lik le ri ise "nor mal flo ra" de ni len "iyi" bak te ri ler için dost -

ça bir or tam sağ lar ken, za rar lı bak te ri ler, vi rüs ler ya da pa ra zit le rin ba -

rın ma sı na da en gel teş kil et me si dir. Ay rı ca an ne sü tün de, bu la şı cı has -

ta lık la ra kar şı ba ğı şık lık sis te mi ni dü zen le yen ve iyi ça lış ma sı nı sağ la -

yan fak tör ler de tes pit edil miş tir.104
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An ne sü tü,

be be ğin en ko lay

sin di re bi le ce ği be -

sin dir. Çok zen gin

gı da içe ri ği ol ma sı na

kar şın, be bek le rin has -

sas sis tem le ri ne uy gun

ola rak sin di ri mi ko -

lay dır. Böy le ce be bek,

be sin le rin sin di ril me -

si ne da ha az ener ji

kul lan dı ğı için, ener -

ji si ni di ğer vü cut fa -

ali yet le ri ne, bü yü me -

ye ve or gan la rı nın ge li -

şi mi ne har ca mış olur.

Er ken do ğum ya pan

an ne le rin sü tün de mu ci ze vi

bir şe kil de, be be ğin ih ti ya cı na

yö ne lik ola rak da ha faz la yağ,

pro te in, sod yum, klo rür ve

de mir bu lu nur. Ni te kim ken di an ne le ri nin sü tüy le bes le nen er ken do -

ğan (pre ma tü re) be bek ler de, göz iş lev le ri nin da ha iyi ge liş me si, ze ka

test le rin de da ha ba şa rı lı ol ma gi bi pek çok üs tün lük tes pit edil miş tir.

An ne sü tü nün ye ni do ğan be bek le rin ge li şi mi için önem le rin den

bi ri, ome ga-3 yağ asit le ri ni içer me si dir. Ome ga-3 yağ asit le ri in san

bey ni ve re ti na sı nın önem li bir bi le şe ni ol ma la rın dan ötü rü, özel lik le

ye ni do ğan be bek ler açı sın dan öne mi bü yük tür. Ome ga-3 özel lik le ha -
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mi le lik dö ne mi bo yun ca ve be bek lik dö ne mi nin baş la rın da, be yin ve

si nir le rin uy gun şe kil de ge li şi mi için de çok önem li dir. An ne sü tü de

do ğal ve mü kem mel bir Ome ga-3 de po su ol du ğun dan, bi lim adam la -

rı an ne sü tü nün öne mi ni özel lik le vur gu la mak ta dır lar.105

Ay rı ca Bris tol Üni ver si te si bi lim adam la rı nın yap tık la rı araş tır ma -

lar da, an ne sü tüy le bes len me nin uzun va de de ki fay da la rı ara sın da,

tan si yon üze rin de olum lu et ki si nin bu lun du ğu ve bu sa ye de kalp kri -

zi risk le ri nin azal dı ğı or ta ya kon muş tur. Araş tır ma yı ya pan ekip, an ne

sü tü nün ko ru yu cu lu ğu nun içe ri ğin den kay nak lan dı ğı nı be lirt mek te -

dir. Cir cu la ti on adlı tıp der gi sin de ya yım la nan araş tır ma so nuç la rı na

gö re, an ne sü tü ile bes le nen be bek le rin kalp has ta lık la rı na ya ka lan ma

ris ki da ha az dır. An ne sü tün de da mar sert li ği ni ön le yen yağ asit le ri nin

bu lun ma sı, an ne sü tü ile bes le nen be bek le rin da ha az sod yum tü ket -

tik le ri ve aşı rı ki lo al ma dık la rı için, an ne sü tü nün kalp sağ lık la rı üze -

rin de olum lu et ki ye sa hip ol du ğu ger çe ği ni or ta ya kon muş tur.106

Bun la rın ya nı sı ra ABD'de ki Cin cin na ti Üni ver si te si'ne bağ lı ço -

cuk has ta ne sin de gö rev li Li sa Mar tin baş kan lı ğın da ki ekip, an ne sü -
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tün de yük sek mik tar da "adi po nek tin" isim li

pro te in hor mo nu bul du.107 Kan da yük sek mik tar da adi -

po nek tin bu lun ma sı kalp kri zi ris ki nin azal ma sı ile bağ lan tı lı

ka bul edi lir. Obez ve kalp kri zi ris ki yük sek olan ki şi ler de ise kan da -

ki adi po nek tin mik ta rı dü şük tür. Bu ne den le an ne sü tüy le bes le nen

be bek le rin, iler de faz la ki lo lu ol ma ris ki nin bu hor mo na bağ lı ola rak

azal dı ğı tes pit edil di. Bu nun ya nı sı ra an ne sü tün de  lep tin de ni len ve

yağ me ta bo liz ma sın da çok önem li bir ro lü olan bir di ğer hor mo nun

da ol du ğu tes bit edil di. Bi lim adam la rın ca lep tin, vü cut ta yağ ol du ğu -

na da ir bey ne gön de ri len bir sin yal dir. Do la yı sıy la Dr. Mar tin'in açık -

la ma la rı na gö re, be bek ken an ne sü tü ile alı nan bu hor mon lar, ile ri

yaş lar da obe zi te, 2. tip şe ker has ta lı ğı, en sü lin di ren ci ve ko ro ner da -

mar ra hat sız lı ğı gi bi has ta lık la rın ris ki ni azalt mak ta dır.108

"En Ta ze Be sin" İle İgi li Ger çek ler

An ne sü tü ile il gi li ger çek ler bu ka dar la da sı nır lı de ğil dir. An ne

sü tü nün be be ğe sağ la dı ğı kat kı, be be ğin ge çir di ği ev re le re gö re de ğiş -

mek te ve be be ğin han gi dö ne min de han gi be si ne ih ti ya cı var sa sü tün

içe ri ği de bu dö ne me gö re fark lı lık gös ter mek te dir. İde al sı cak lı ğı ile her

an ha zır olan an ne sü tü, için de bu lu nan şe ker ve yağ ile be yin ge li şi min -

de de önem li bir rol oy nar. Bu nun ya nı sı ra içe ri ğin de ki kal si yum gi bi

ele ment ler, be be ğin ke mik ge li şi min de bü yük bir pay sa hi bi dir.

Bu mu ci ze vi ka rı şım süt ola rak ad lan dı rıl ma sı na rağ men, as lın da

an ne sü tü nün %90'ı su dan oluş mak ta dır. Bu da son de re ce önem li bir

özel lik tir. Çün kü be bek le rin be si nin ya nı sı ra sı vı ola rak su ya da ih ti -

yaç la rı var dır. An ne sü tü ha ri cin de alı na cak su ya da di ğer ya ban cı

mad de le rin tam an lam da hij ye ni sağ la na ma ya bi lir. An cak %90'ı su

olan an ne sü tü ile be be ğin su ih ti ya cı da en hij ye nik şe kil de kar şı lan -

mak ta dır.
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An ne Sü tü ve Ze ka

Ya pı lan bi lim sel araş tır ma lar an -

ne sü tü içen be bek le rin ze ka ge li şi mi -

nin iç me yen be bek le re oran la da ha faz -

la ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ken -

tucky Üni ver si te si uz man la rın dan Ja -

me An der son'ın, an ne sü tüy le bes le -

nen be bek ler ile bi be ron la bes le nen ler

ara sın da kar şı laş tır ma ya pan araş tır -

ma sı so nu cun da, "an ne sü tüy le bes le nen

be bek le rin IQ'la rı nın, bi be ron la bes le nen

be bek le re oran la 5 pu an da ha faz la ol du ğu" sap -

tan mış tır. Bu araş tır ma so nu cun da, be be ğin ze ka sı nın an ne sü tüy le ge -

li şi mi nin    6 aya ka dar ola bi le ce ği, 8 haf ta dan az an ne sü tü emen be -

bek ler de ise an ne sü tü nün ze ka üze rin de ya rar sağ la ma dı ğı da be lir -

len miş tir.109

An ne Sü tü Kan se re İlaç mı? 

Ya pı lan ça lış ma lar so nu cun da, hak kın da yüz ler ce ma ka le ya yın -

la nan an ne sü tü nün son ola rak da be bek le ri kan ser den ko ru du ğu is -

pat lan mış, fa kat bu nun me ka niz ma sı he nüz tam ola rak an la şı la ma mış -

tır. Araş tır ma cı lar, la bo ra tu var da ye tiş ti ri len kan ser hüc re le ri nin an ne

sü tü ta ra fın dan öl dü rül dü ğü nün is pat lan ma sı ile bü yük bir po tan si yel

or ta ya çık tı ğı nı be lirt miş ler dir. İs veç'te Lund Üni ver si te si'nde dok tor

ve im mü no log ola rak ça lı şan Cat ha ri na Svan borg, an ne sü tün de ki bu

mu ci ze vi sır la rı keş fe den ekip te bu lun muş tur. Lund Üni ver si te si'nde -

ki bu ekip nor mal an ne sü tü nün kan se rin her çe şi di için bir ko ru ma

sağ la ma sı nı mu ci ze vi bir ke şif ola rak de ğer len dir miş ler dir.110

Baş lan gıç ta, ye ni doğ muş be bek ler den al mış ol duk la rı ba ğır sak-

mu ko za hüc re le ri ni an ne sü tü ile iş le yen araş tır ma cı lar, ne ti ce de Pne -
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mo coc cus bak te ri si ta ra fın dan mey da na ge -

ti ri len ve pne umo nia (za tür ree) ola rak ad lan dı rı lan

has ta lı ğı, an ne sü tü nün çok iyi bir şe kil de dur dur du ğu nu gör -

dü ler. Ay rı ca an ne sü tü ile bes le nen be bek ler, bi be ron la bes le nen le -

re gö re çok da ha az duy ma güç lü ğü ile kar şı laş mak ta ve so lu num sis -

te mi en fek si yon la rı na da çok da ha az ya ka lan mak tay dı lar. Bir bi ri ni ta -

kip eden ça lış ma lar son ra sın da, an ne sü tü nün kan se re kar şı da bir ko -

ru ma sağ la dı ğı nı gör dü ler. (Ço cuk luk ta gö rü len lenf kan se ri ris ki nin

bi be ron ile bes le nen ço cuk lar da do kuz kat da ha faz la ol du ğu nu gös ter -

dik ten son ra, ay nı so nuç la rın di ğer kan ser tür le ri için de ge çer li ol du -

ğu nu fark et ti ler). Çı kan so nu ca gö re an ne sü tü kan ser li hüc re le rin ye -

ri ni tam ola rak be lir li yor ve da ha son ra da on la rı öl dü rü yor. Kan ser li

hüc re le ri tes pit ede rek öl dü ren ise an ne sü tün de bol mik tar da bu lu nan

alp ha-lac (alp ha lac tal bu min) ola rak ad lan dı rı lan mad de dir. Alp ha-lac

süt içindeki lak toz şe ke ri nin üre til me si ne yar dım eden bir pro te in ta ra -

fın dan mey da na ge ti ri lmek te dir.

Bu Eş şiz Ni met Yü ce Al lah'ın

Bir Lüt fu dur… 

An ne sü tü ile il gi li baş ka mu ci ze vi bir özel lik se, be be ğin an ne sü -

tü ile 2 yıl bo yun ca bes len me si nin son de re ce fay da lı ol du ğu dur.111 Bi -

li min ye ni keş fet ti ği bu önem li bil gi yi Al lah biz le re Ku ran'da "Em zir -

me yi ta mam la mak is te yen ler için an ne ler ço cuk la rı nı iki tam yıl em -

zi rir ler…" (Ba ka ra Su re si, 233) aye tiy le 14 asır ön ce bil dir miş tir. 

Ko run ma ya, bes len me ye muh taç ola rak do ğan be bek için, an ne -

nin ken di si en ide al gı da olan an ne sü tü nü, vü cu dun da üret me ye ka -

rar ver me di ği gi bi, de ği şen be sin de ğer le ri ni de, kuş ku suz an ne nin

ken di si be lir le me mek te dir. Her can lı nın ih ti ya cı nı bi len ve on la rı rı zık -

lan dı ran Yü ce Al lah, an ne sü tü nü an ne nin be de nin de, be bek için ya -

rat mak ta dır. 
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Bu ki tap ta so nuç bö lü mü ne ka dar in ce le di ği miz tüm bil gi ler, biz -

le re açık bir ger çe ği gös ter mek te dir: Ku ran öy le bir ki tap tır ki, için de

ve ri len ha ber le rin hep si doğ ru çık mış tır ve çık mak ta dır. Bi lim sel ko -

nu lar da, geç miş ten ve ge le cek ten ve ri len ha ber ler de ya da ma te ma tik -

sel şif re le me ler de o dö nem de hiç bir in san ta ra fın dan bi li ne me ye cek

ger çek ler ayet ler de ha ber ve ril miş tir. Bu bil gi le rin o dö ne min bil gi dü -

ze yiy le ve tek no lo ji siy le edi nil me si müm kün de ğil dir. El bet te ki bu

du rum, Ku ran'ın in san sö zü ola ma ya ca ğı nın apa çık bir is pa tı dır. 

Ku ran, her şe yi yok tan var eden ve il miy le tüm var lık la rı ku şa tan

Yü ce Al lah'ın sö zü dür. Al lah bir aye tin de, Ku ran'la il gi li ola rak, "...

Eğer o, Al lah'tan baş ka sı nın Ka tın dan ol say dı, kuş ku suz için de bir -

çok çe liş ki ler bu la cak lar dı" (Ni sa Su re si, 82) bu yur mak ta dır. Ku ran'ın

için de yer alan her bil gi, bu İla hi ki ta bın bi lin me yen giz li mu ci ze le ri ni

or ta ya koy mak ta dır. İn sa na dü şen ise, Al lah'ın in dir di ği bu İla hi ki ta -

ba sım sı kı sa rıl mak ve onu ken di si ne yol gös te ri ci ola rak ka bul et mek -

tir. Al lah, Ku ran'da biz le re şöy le bil di rir:

Bu Kur'an, Al lah'tan baş ka sı ta ra fın dan ya lan ola rak uy du rul muş

de ğil dir. An cak bu, önün de ki le ri doğ ru la yan ve Ki ta bı ay rın tı lı ola rak

açık la yan dır. Bun da hiç şüp he yok tur, alem le rin Rab bi den dir. Yok sa:

"Bu nu ken di si ya lan ola rak uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Bu nun

ben ze ri olan bir su re ge ti rin ve eğer ger çek ten doğ ru söz lüy se niz

Al lah'tan baş ka ça ğı ra bil dik le ri ni zi ça ğı rın." (Yu nus Su re si, 37-38)

Bu in dir di ği miz mü ba rek bir Ki tap'tır. Şu hal de O'na uyun ve

kor kup-sa kı nın. Umu lur ki esir ge nir si niz. (Enam Su re si, 155)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsata-

dan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen

oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

"düzen" bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin

hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları ya-

ratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün ev-

rim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propagan-

da, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanması-

na, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekar-

lıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si -

nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim

dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le

1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men

yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta -

ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa -

le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi -

nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın kö ke ni ni "ya ra tı lış ger çe -

ğiy le" açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok

ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam

edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da

özet le mek te ya rar var dır.



Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski

Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğ-

reti olmakla birlikte, kapsamlı olarak

19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bi-

lim dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in

1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu ki-

tapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı

gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm tür-

ler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle

farklılaşmışlardı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti -

raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar -

win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer

da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -

rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu

yok tur.

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö -

rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id -

dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks

can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek -

leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori -

nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia

edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü

edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye gö-

re, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir

iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit

bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen

bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu

dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -
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ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri -

ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka -

rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil -

di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin

üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip

bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra -

bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür."112

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı -

nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın

ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya

at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le -

ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la -

na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc -

re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta -

yı oluş tur mak ta dır."113

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en
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ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler

ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya

at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne -

ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya -

pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko -

şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.114

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.115

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth

der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka -

bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:

Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı?116

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile

inanılmaz derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi,

insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir.

Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan tı -

lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan

pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami no asit lik
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or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma tik te 1050'de

1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe -

kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise,

ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer

ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü -

tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama

bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger -

çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil -

me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın

ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Ev rim te ori si ni ge çer siz k› -

lan ger çek ler den bir ta ne si,

can l› l› ¤›n ina n›l maz de re ce de -

ki komp leks ya p› s› d›r. Can l›

hüc re le ri nin çe kir de ¤in de yer

alan DNA mo le kü lü, bu nun bir

ör ne ¤i dir. DNA, dört ay r› mo -

le kü lün fark l› di zi li min -

den olu flan bir tür bil gi

ban ka s› d›r. Bu bil gi ban -

ka s›n da can l›y la il gi li bü -

tün fi zik sel özel lik le rin flif -

re le ri yer al›r. ‹n san DNA's›

ka ¤› da dö kül dü ¤ün de, or ta ya

yak la fl›k 900 cilt lik bir an sik lo -

pe di ç› ka ca ¤› he sap lan mak ta -

d›r. El bet te böy le si ne ola ¤a nüs -

tü bir bil gi, te sa düf kav ra m› n›

ke sin bi çim de ge çer siz k›l mak -

ta d›r.
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Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof.

Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih -

li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı

so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır.117

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın "yaratıldığını" kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. .

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın

is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo -

luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca -

ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit

edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la -

cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır.

Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir

can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci



gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal

se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.118

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo -

log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel

de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu

özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a

gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı -

nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li -

na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti.119

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -
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Do¤al se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya fla d› ¤› çev re ye uyum sa¤ la ya bi len can l› lar

ha yat ta ka l›r , di ¤er le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise do ¤al se lek si yo nun can l› la r› ev -

rim lefl tir di ¤i ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ¤i ni öne sü rer ler. Oy sa do ¤al se lek si yo nun

böy le bir so nu cu yok tur ve bu id di ay› do¤ ru la yan tek bir de lil da hi bu lun ma mak ta d›r.
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le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış

özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni

ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve

do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı -

na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen -

le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun -

da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-

men, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yer-

yüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz,

akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", ya-

ni genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia

etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlıla-

ra zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol

sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me -

ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et -

ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.120
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Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya -

rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu tas yon

ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol -

du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz -

ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip

eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık

gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim

me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği

gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir

"ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı

ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü -

rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni ta şır -

ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or -

ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa -

kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Evrimciler geçmişte yaşamış ol-

duklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını ve-

rirler.  

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa -
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yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta

mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın ka -

lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar -

win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir.121

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı

bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli

yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün

sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve bel-

ki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacak-

tır.122

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü -

tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün -

de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös -

ter miş tir. Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:
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Yaşayan Fosiller
Evrimi Yalanlıyor

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtlarının or-

taya koyduğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var ol-

muşlar ve soyları devam ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik

geçirmemişlerdir. Balıklar

hep balık, böcekler hep

böcek, sürüngenler hep

sürüngen olarak var olmuş-

tur. Türlerin aşama aşama

oluştuğu iddiasının bilimsel

hiçbir geçerliliği yoktur.

Güneş Balığı 

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi

Yaş: 295 milyon yıl

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 48-37 milyon yıl
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Deniz Yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman, Ordovisyen dönemi

Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Köpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
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So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de -

tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya da sı nıf lar

se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız;

ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan

grup lar gö rü rüz.123

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur -

suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma -

sı dır.

Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da

ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -

kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -

ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -

tıl mış ol ma la rı ge re kir.124

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın söz-

de maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon

yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, günümüz insanı ile hayali
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Ev rim ci ler, fo sil ler üze rin de
ge nel de ide olo jik bek len ti le -

ri do¤ rul tu sun da yorumlar
ya par lar. Bu ne den le var -

d›k la r› so nuç lar ço¤un luk -
la güvenilir de¤il dir. 

ataları arasında bazı "ara form"ların ya-

şadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan

bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı -

lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil -

dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve

ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri

üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de -

ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç -

bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir.125

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı -

la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya -

li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu

şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu

fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir

iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır.

Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en

önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan

Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu -

nu ka bul eder.126
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Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha -

bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar -

ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni -

mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit -

he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de

ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir.127

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (mo dern in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun -

muş lar dır.128

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa -

le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na

kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler.129

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su,

hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun

yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş -

tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord

Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su

can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na

var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi

dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su -

na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim -
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ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi -

yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze -

nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc -

ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav -

ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu

ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür.130

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir -

ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum -

la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço -

cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra -

ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar

bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü -

şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi

ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı,

han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se -

niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun -

duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na

"Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El -
bet te ki ha yır. Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım.
Sol da ki ne ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün
atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te -
dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım.Ola bi le cek her
tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra -
lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa yapıl sın, ne kadar
bek lenir se bek len sin bu varil den can lı tek bir var lık bile çıkaramazlar. 
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Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin

içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon,

ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da

koy sun lar. 

Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de

bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler.

Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da

(bir te ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur -

sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı

is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün -

ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan

oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon -

lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa

yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı,

as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı,

gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el -

ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin -

le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek -

le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz -

lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek

bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art

ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di

hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz -

lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü -

şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir

di ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir. Göz le il -

gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca ce vap

ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü -

rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir

nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de -

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü -

şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün -

ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon

ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça -

lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

Gözü ve ku la ¤›, ka me ra ve ses ka y›t ci haz la r› ile

k› yas la d› ¤› m›z da, bu or gan la r› m› z›n söz ko nu su

tek no lo ji ürün le rin den çok da ha 

komp leks, çok da ha ba fla r› l›,

çok da ha ku sur suz

ta sa r›m lar 

olduklar›n› görürüz.
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ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti -

ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an -

da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve

ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo -

yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz -

le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö -

zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir

te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo -

yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta -

raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man

gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da

da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda -

nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya

gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür -

sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar

na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet

te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te -

sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li -

dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or -

ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku -

la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re -

rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be -

yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se

de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de

ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de

al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din -

ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an -
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da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de -

ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li -

ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl

kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te -

dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la -

yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no -

lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men

ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü -

yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün.

Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa

mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş -

la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek -

no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san

ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li

al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in -

san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An -

cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan

Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya

ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de -

tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir
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yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt -

rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la -

yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun -

la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc -

re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du -

ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve -

re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur.

Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz.

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san -

ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar -

la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın
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kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır,

öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş -

ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la -

rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te -

ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir.

Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü -

şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la

bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş -

ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe -

ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin -

den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler,

ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa -

ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se -

mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le

iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re

de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz.131

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinç-

siz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin,



ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanla-

rın maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan

yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir ka-

buldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını

kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şe-

killendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san,

bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te -

ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun -

la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro -

fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam -

la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı sı -

ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta -

dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler,

kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri -

hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola -

cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan
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alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan

ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok

açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve -

ya id dia da ha yok tur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe

halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim'in kavminin elleri ile yap-

tıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin içinden bazı insanların altından

yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir

körlüktür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da ha ber ver di ği bir akıl -

sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le -

ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te -

dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et -

mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le -

miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır.                        

(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi   bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar

ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah baş ka ayet ler de ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel -

se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir

top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü -

yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve -

ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo -

la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la -



bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in -

san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi -

ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -

ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp -

leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın,

"bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in -

kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le

in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay -

la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da,

Fi ra vun Hz. Mu sa'ya, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan -

dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı -

ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der.

Bu ola yın an la tıl dı ğı bir ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü -

yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir

ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüle-

yebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa'nın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi "uydur-

duklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin ce)

bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu -

yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -

çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters -

yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et -

ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

Kuran Mucizeleri Cilt 1
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ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş -

müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi -

lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve

bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz -

geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul -

du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na

ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra

ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek -

te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce -

ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı -

na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin

ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.132

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta -

nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya -

nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı -

nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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