










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 üze 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.
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Kuran Mucizeleri Cilt -2

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)

11



12

Ku ran'da, in san la rı ölüm den son ra di rilt me nin Al lah için çok ko lay

ol du ğu an la tı lır ken, in san la rın özel lik le par mak uç la rı na dik kat çe ki lir: 

Evet; onun par mak uç la rı nı da hi der le yip-(ye ni den) dü ze ne koy ma ya

güç ye ti ren le riz.  (Kı ya met Su re si, 4)

Ayet te par mak uç la rı nın vur gu lan ma sı, son de re ce hik met li dir.

Çün kü par mak izin de ki şe kil ler ve de tay lar, ta ma men ki şi ye özel dir.

Şu an dün ya üze rin de ya şa yan ve ta rih bo yun ca ya şa mış olan tüm in -

san la rın par mak iz le ri bir bi rin den fark lı dır. Da ha sı, ay nı DNA di zi li -

mi ne sa hip tek yu mur ta ikiz le ri da hi fark lı par mak izi ne sa hip tir ler.1

Par mak izi do ğum dan ön ce ce nin üze rin de son şek li ni alır ve ka -

lı cı ya ra ol ma sı dı şın da ömür bo yu  sa bit ka lır. İş te bu ne den le par mak

izi, her ke se özel çok önem li bir "kim lik kar tı" sa yıl mak ta ve par mak izi

bi li mi ise in san lar ta ra fın dan ya nıl maz kim lik tes pit yön te mi ola rak

kul la nıl mak ta dır.

Tek yu mur ta ikiz le ri de da hil ol -

mak üze re, her in sa nın par mak

izi ken di ne özel dir. Bafl ka bir

de yifl le, in san la rın par mak uç la -

rın da kim lik le ri flif re len mifl tir.

Bu flif re le me sis te mi ni, gü nü -

müz de kul la nıl mak ta olan bar -

kod sis temine ben zet mek de

müm kün dür.
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An cak önem li olan, par mak izi nin

özel li ği nin an cak 19. yüz yı lın son la rı na doğ ru keş fe dil -

miş ol ma sı dır. On dan ön ce, in san lar par mak izi ni hiç bir özel -

li ği ve an la mı ol ma yan çiz gi ler ola rak gör müş tür. Fa kat Ku ran'da,

o dö nem de kim se nin dik ka ti ni da hi çek me yen par mak iz le ri vur gu -

lan mak ta ve bu iz le rin an cak ça ğı mız da fark edi len öne mi ne dik kat

çe kil mek te dir.

Parmak izi ile kimlik saptama sistemi (AFS) teknolojisi,

son 25 yıldır çeflitli polis teflkilatlarında geçerlili¤i ispat-

lanmıfl, yasal olarak onaylanmıfl bir yöntem olarak kul-

lanılmaktadır. Günümüzde genifl kapsamlı kimlik tespiti

çalıflmalarında parmak izi kadar isabetli sonuç veren bir

teknoloji bulunmamaktadır. Parmak iziyle kimlik tespiti

100 yıldan fazladır hukuki süreçlerde kullanılmaktadır ve

uluslararası geçerlili¤e sahiptir.2

A. A. Moenssens, Fingerprint Techniques (Parmak ‹zi

Teknikleri) adlı kitabında parmak izinin her insana özel

oluflunu flu flekilde de¤erlendirmifltir:

"fiim di ye dek fark lı par mak lar -

da ki iki par mak izin den

hiç bi ri nin bir bi riy le

ay nı ol du ¤u na rast -

lan mamıfl tır…"3
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Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı

çar dak lar da ken di ne ev ler edin. - Son ra mey ve le rin tü mün den ye,

böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver. On la rın

ka rın la rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir

şi fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir

ayet var dır. (Nahl Su re si, 68-69)

Her arı nın çok faz la gö re vi nin ol du ğu arı ko lo ni le rin de ki tek is -

tis na er kek arı lar dır. Er kek arı lar ne ko va nın sa vun ma sı na, ne te miz -

li ği ne, ne be sin top la ma ya, ne de pe tek ve ya bal ya pı mı na bir kat kı -

da bu lu nur lar. Er kek arı la rın ko van için de ki tek fonk si yon la rı kra li çe

arı yı döl le mek tir.4 Çift leş me or gan la rı dı şın da di ğer arı lar da bu lu nan

özel lik le rin he men he men hiç bi ri ne sa hip ol ma dık la rı için er kek arı -

la rın kra li çe arı yı döl le mek ten baş ka bir iş yap ma la rı da müm kün de -

ğil dir. 

Ko lo ni nin tüm yü kü üze rin de bu lu nan iş çi arı la rın ise, kra li çe arı -

lar gi bi di şi ol ma la rı na rağ men yu mur ta lık la rı ge liş me miş tir, ya ni kı -

sır dır lar. Ko va nın te miz li ği, arı lar va la rı nın ve yav ru la rı nın ba kı mı,

kra li çe arı ve er kek arı la rın bes len me si, bal ya pıl ma sı, pe tek le rin in şa -

sı ve ona rım iş le ri, ko va nın ha va lan dı rıl ma sı, ko va nın gü ven li ği, nek -

tar (bal özü), po len (çi çek to zu), su, re çi ne gi bi mal ze me le rin top lan -

ma sı ve bun la rın ko van da de po lan ma sı gi bi gö rev le ri var dır.

Arap ça da iki çe şit fi il kul la nı mı var dır ve fi il le rin bu kul la nım la -

rın dan, öz ne nin er kek mi yok sa di şi mi ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ni te -

kim yu ka rı da ki ayet ler de arı için kul la nı lan fi il ler (al tı çi zi li ke li me ler),

fi ilin di şi için olan şek liy le kul la nıl mış tır. Böy le ce Ku ran'da bal ya pı -

mın da ça lı şan arı la rın di şi ol du ğu na işa ret edil mek te dir.5

14



Unu tul ma ma lı dır ki arı lar la il gi li bu ger -

çe ğin bun dan 1400 se ne ön ce bi lin me si müm kün de ğil -

dir. Ama Al lah bu ger çe ğe dik kat çe ke rek Ku ran'ın bir mu ci -

ze si ni da ha bi ze gös ter miş tir.

15
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Rab bin ba l a rı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı

çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü mün den ye,

böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu ver.

On la rın ka rın la rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı kar,

on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir top lu luk

için ger çek ten bun da bir ayet var dır. (Nahl Su re si, 68-69)

Bal, yu ka rı da ki ayet ler de vur gu lan dı ğı gi bi, "in san la ra şi fa" ol ma

özel li ği ta şı mak ta dır. Bi lim de en ön sı ra la rı alan ül ke ler de, ba lın in san

sağ lı ğı açı sın dan öne min den ötü rü, arı cı lık ve arı ürün le ri ar tık baş lı ba -

şı na bir araş tır ma da lı ol muş tur. Ba lın ya rar la rı ge nel hat la rıy la şöy le sı -

ra la na bi lir: 

Ko lay ca sin di ri lir: İçin de ki şe ker le rin bir baş ka cins şe ke re (fruk to -

zun gli ko za) dö nü şe bil me özel li ği sa ye sin de bal, yük sek mik tar da asit

içer me si ne rağ men, en has sas mi de ler ta ra fın dan bi le ko lay lık la sin di ri -

lir. Ay nı za man da ba ğır sak la rın ve böb rek le rin da ha iyi ça lış ma sı na yar -

dım cı olur. 

Sü rat le ka na ka rı şır; hız lı bir ener ji kay na ğı dır: Bal ılık suy la ka rış -

tı rıl dı ğın da 7 da ki ka için de ka na ka rı şır. İçer di ği ser best şe ker ler den do -

la yı bey nin ça lış ma sı ko lay la şır. Bal, fruk toz ve gli koz gi bi ba sit şe ker le -

rin do ğal bir ka rı şı mı dır. Ya pı lan son araş tır ma la ra gö re, şe ker le rin bu

ken di ne has ka rı şı mı yor gun lu ğun gi de ril me sin de en et ki li yön tem dir

ve at le tik per for man sı ar tır mak ta dır.

Kan ya pı mı na des tek olur: Bal, kan ya pı mı için vü cu dun ge rek si nim

duy du ğu ener ji nin önem li bir bö lü mü nü kar şı lar. Ay rı ca ka nın te miz len -

me si ne de yar dım cı olur. Kan do la şı mı nı dü zen le yi ci ve ko lay laş tı rı cı

yön de et ki si var dır. Da mar sert li ği ne kar şı önem li bir ko ru yu cu dur.
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An ti mik ro bik tir: An ti mik ro bik et men -

ler be lir li bak te ri le rin, ma ya nın ve kü fün bü yü me si ne

en gel olur. Ba lın, bak te ri nin ba rın ma sı na ola nak ta nı ma yan

özel li ği "in hi bi ne et ki" ola rak ad lan dı rı lır. Ba lın an ti mik ro bik ol ma -

sı nı sağ la yan pek çok se bep var dır. Bun la rın ara sın da, mik ro or ga niz ma -

la rın, bü yü mek için ih ti yaç duy duk la rı su mik ta rı nı sı -

nır la yan yük sek şe ker içe ri ği, yük sek asit ora nı

(dü şük pH), bak te ri le ri bü yü me le ri için ih ti yaç

duy duk la rı nit ro jen den mah rum bı ra kan içe ri ği

sa yı la bi lir. Bal da hid ro jen pe rok sit bu lun ma sı ve

ba lın içer di ği an ti ok si dan lar da bak te ri nin ço ğal -

ma sı na en gel olur. 

An ti ok si dan dır: Sağ lık lı ya şa mak is te yen her -

ke sin özel lik le an ti ok si dan tü ket me si ge re kir. An ti -

ok si dan lar, hüc re ler de nor mal me ta bo liz ma nın za rar -

lı yan ürün le ri ni te miz le yen bi le şen ler dir. Bun lar gı da -

la rın bo zul ma sı na yol açan ve bir çok kro nik has ta lı ğa

se bep olan yı kı cı kim ya sal tep ki me le ri ya vaş la ta bi len

ele ment ler dir. Uz man lar an ti ok si dan ba kı mın dan zen -

gin be sin le rin kalp has ta lık la rı ve kan ser gi bi has ta lık la -

rı ön le ye bi le ce ği ne inan mak ta dır lar. Ba lın içe ri ğin de de

güç lü an ti ok si dan lar mev cut tur: Pi no cemb rin, pi no ba xin,

Ya pı lan kli nik göz lem ler ve de ney sel arafl tır ma lar so nu cun da, ba lın an -

ti bak te ri yel ve an ti enf la ma tu ar özel lik le re sa hip ol du ¤u or ta ya çık mıfl -

tır. Bal, ya ra lar da ki en fek si yo nun ve bu böl ge de ki ölü hüc re le rin a¤ rı -

sız ola rak te miz len me sin de ve ye ni do ku la rın ge lifl me sin de son de re ce

et ki li dir. Ba lın ilaç ola rak kul la nı lı flın dan en es ki ta ri hi ya zıt lar da da hi

bah se dil mek te dir. Gü nü müz de de bi lim adam la rı ve dok tor lar ba lın ya -

ra la rın te da vi sin de ki et ki si ni ye ni den kefl fet mek te dir ler.

20 yıl dır bal arafl tır ma sı nın ön cü lü ¤ü nü ya pan ve Ye ni Ze lan da'da ki

Wa ika to Üni ver si te si'nde bi yo kim ya pro fe sö rü olan Dr. Pe ter Mo lan,

ba lın an ti mik ro bik özel lik le ri ko nu sun da bir uz man ola rak flöy le

de mek te dir: "Ya pı lan de ne me ler ba lın ya nık ya ra la rın da ki en fek -

si yo nu kont rol et me de, has ta ne ler de ço ğun luk la

an ti bak te ri yel mer hem ola rak kul la nı lan gü müş

sül fa di azin den da ha et ki li dir ve ye ni do ku la rın

ge li şi mi ni ha re ke te ge çir mek tedir."6
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chri sin ve ga la gin. Bun lar dan pi no cemb -

rin, yal nız ca bal da bu lu nan bir an ti ok si dan dır.7

Vi ta min ve mi ne ral de po su dur: Bal, fruk toz ve gli koz

gi bi şe ker le rin ya nı sı ra mag nez yum, po tas yum, kal si yum, sod -

yum klo rür, kü kürt, de mir ve fos for gi bi mi ne ral le ri de içe rir. Nek tar ve

po len kay nak la rı nın ni te lik le ri ne gö re de ğiş mek le bir lik te, bal da B1, B2, C,

B6, B5 ve B3 vi ta min le ri bu lun mak ta dır. Ay rı ca ba kır, iyot, de mir ve çin ko

da az mik tar lar da bu lu nur. 

Ya ra la rın te da vi sin de kul la nı lır:

- Ya ra la rın te da vi sin de kul la nıl dı ğın da, ba lın ha va dan nem çe ke bil me

özel li ği, iyi leş me yi hız lan dı ra rak ya ra izi kal ma sı nı ön ler. Çün kü bal, ya ra -

nın üze ri ni kap la yan ye ni de ri yi oluş tu ran epi tel hüc re le rin bü yü me si ni

hız lan dı rır. Böy le ce bü yük ya ra lar da bi le bal kul la nıl dı ğın da do ku nak li

ya pıl ma sı ih ti ya cı  or ta dan kal kar. 

- Bal, iyi leş me sü re ci ne da hil olan do ku la rı ye ni den bü yü me le ri için

uya rır. Ye ni kıl cal da mar la rın olu şu mu nu hız lan dı ra rak, de ri nin da ha de -

rin de ki bağ do ku su nun ye ri ni alan fib rob last la rın bü yü me si ni teş vik eder

ve iyi leş me nin gü cü nü ar tı ran ko la jen lif le ri nin üre ti mi ni hız lan dı rır. 

- Ba lın, ya ra nın et ra fın da ki şiş kin li ği azal tan an ti enf la ma tu ar bir et ki -

si var dır. Bu, kan do la şı mı nı ar tı rır; böy le ce iyi leş me sü re ci hız lan mış olur

ve his se di len acı aza lır. 

- Bal, ya ra nın al tın da ki do ku la ra ya pış maz; bu ne den le ye ni olu şan

do ku la rın yır tıl ma sı ve acı söz ko nu su ol maz. 

- Rad yas yon te da vi si uy gu la nan kan ser li has ta la rın vü cut la rın da olu -

şan ya ra ve ül ser le rin te da vi sin de ba şa rıy la kul la nıl mak ta dır.8

- Ay rı ca ba lın da ha ev vel be lirt ti ği miz an ti mik ro bik et ki sin den ötü rü,

bal en fek si yon oluş ma sı nı ön le yen ko ru yu cu bir en gel oluş tu rur. Mev cut

en fek si yo nu da ya ra lar dan hız la te miz ler. Bak te ri le rin an ti bi yo tik di renç li

özel lik le ri ne kar şı bi le et ki li dir. An ti sep tik le rin ve an ti bi yo tik le rin ter si ne,

ya ra da ki do ku la rın üze rin de olum suz et ki ler oluş maz.9

Bu bil gi ler den de an la şı la ca ğı gi bi bal, "şi fa" yö nü son de re ce güç lü bir

be sin dir. Kuş ku suz bu da, son suz kud ret sa hi bi Al lah'ın in dir miş ol du ğu

Ku ran'ın mu ci ze le rin den bi ri dir. Yan da ki tab lo da ba lın be sin de ğe ri açı sın -

dan in ce le me si gö rül mek te dir: 
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10-13 Ey lül 2000 ta rih le rin de Avust ral ya'nın Mel bo ur ne

fleh rin de ya pı lan "Dün ya Bi rin ci Ya ra Te da vi si Kong re si"nde, en -

fek si yon lu ya ra la rın te da vi sin de ba lın kul la nıl ma sı ko nu flul du. Top lan tı

flu yo rum lar çer çe ve sin dey di:

"Bir çok an ti bak te ri yel mad de bak te ri den do la yı en fek si yon kap mıfl ya ra la rın te da vi -

sin de an ti bi yo tik le re di renç gös te rir ler. Bu du rum önem li bir tıb bi so run olufl tu rur. Ay -

nı fle kil de bir çok do ¤al mad de de ya ra la rın te da vi sin de et ki li de ¤il dir. An cak bal çok

fark lı dır, ya ra lı do ku la rın te da vi sin de ki kul la nı mı 4 bin yıl lık bir geç mi fle sa hip tir. Bal da

çok güç lü an ti-bak te ri yel ak ti vi te ler mev cut tur; do la yı sıy la ya ra lar da ki en fek si yo nun te -

miz len me sin de ve ya ra la rın en fek si yon dan ko run ma sın da çok et ki li dir."10

Besin değerleri

Su
Toplam karbonhidratlar
Fruktoz
Glikoz
Maltoz
Sakaroz

Besinsel İçerik
Toplam kalori (kilokalori)
Toplam kalori (kilokalori) (Yağ olarak)
Toplam yağ
Doymuş yağ
Kolestrol
Sodyum 
Toplam karbonhidrat
Şeker
Diyet lifler
Protein

Vitaminler
B1 (Tiamin)
B2 (Riboflavin)
Nikotinik asit
Pantothenik asit
B6 vitamini 
Folate
C vitamini 

Mineraller
Kalsiyum
Demir
Çinko
Potasyum
Fosfor
Magnezyum
Selenyum
Bakır
Krom
Manganez
Mineral tozu

1 porsiyondaki 
ortalama miktar

3.6 gr
17.3 gr
8.1 gr
6.5 gr
1.5 gr
0.3 gr

64
0
0
0
0

0.6 mg
17 gr
16 gr

0
0.15 mg

< 0.002 mg
< 0.06 mg
< 0.06 mg
< 0.05 mg

< 0.005 mg
< 0.002 mg

0.1 mg

1.0 mg
0.05 mg
0.03 mg
11.0 mg
1.0 mg
0.4 mg

0.002 mg
0.01 mg

0.005 mg
0.03 mg
0.04 mg

100 gr.'daki 
ortalama miktar

17.1 gr
82.4 gr
38.5 gr
31.0 gr
7.2 gr
1.5 gr

304
0
0
0
0

2.85 mg
81 gr
76 gr

0
0.7 mg

< 0.01 mg
< 0.3 mg
< 0.3 mg

< 0.25 mg
< 0.02 mg
< 0.01 mg
< 0.5 mg

4.8 mg
0.25 mg
0.15 mg
50.0 mg
5.0 mg
2.0 mg

0.01 mg
0.05 mg
0.02 mg
0.15 mg

0.2 gr
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Hur ma, Ku ran'da pek çok ayet te bah si ge çen, cen net ni met le ri

ara sın da "eş siz-hur ma" (Rah man Su re si, 68) ifa de siy le ni te len dir ilen

bir mey ve dir. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bu mey ve in ce len di ğin de,

pek çok önem li özel li ği ol du ğu or ta ya çık mak ta dır. Bi li nen en es ki bit -

ki çe şit le rin den bi ri olan hur ma, gü nü müz de lez ze ti nin ya nı sı ra bes -

le yi ci özel li ği ne de niy le de ter cih edi len bir be sin dir. Her ge çen gün

keş fe di len fay da la rı hur ma yı, hem gı da hem de ilaç ola rak kul la nı lan

bir be sin ha li ne ge tir miş tir. Hur ma nın sa hip ol du ğu bu özel lik le re

Mer yem Su re si'nde dik kat çe kil miş tir.

Der ken do ğum san cı sı onu bir hur ma da lı na sü rük le di. De di ki:

"Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip unu tu lu ver sey -

dim." Al tın dan (bir ses) ona ses len di: "Hüz ne ka pıl ma, Rab bin se nin

alt (yan)ın da bir ark kıl mış tır." Hur ma da lı nı ken di ne doğ ru sal la,

üze ri ne he nüz oluş muş-ta ze hur ma dö kü lü ver sin." Ar tık, ye, iç, 

gö zün ay dın ol sun... (Mer yem Su re si, 23-26)

Al lah'ın, Hz. Mer yem'e "hur ma ye me si ni" bil dir me si nin pek çok

hik me ti var dır. Al lah'ın Hz. Mer yem'in do ğu mu nu ko lay laş tır mak

için sun du ğu ni met ler den bi ri olan hur ma nın, özel lik le ha mi le ve do -

ğum ya pan ka dın lar için öne mi ve fay da la rı, bu gün bi lim sel ola rak da

20
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bi lin mek te dir. Hur ma, içer di ği %60-65 oran

ile en çok şe ker içe ren mey ve ler den bi ri dir. Dok tor lar,

ha mi le ka dın la ra do ğum yap tık la rı gün mey ve şe ke ri içe ren

yi ye cek ler ve ril me si ge rek ti ği ni be lirt mek te dir ler. Bu nun ama cı, an -

ne nin za yıf dü şen vü cu du na ener ji ve can lı lık ka zan dır mak, ay nı za -

man da da ye ni do ğan be be ğe ge rek li olan sü tün olu şa bil me si için, süt

hor mon la rı nı ha re ke te ge çir mek ve an ne sü tü nü ço ğalt mak tır. 

Ay rı ca do ğum sı ra sın da mey da na ge len kan kay bı, vü cut şe ke ri -

nin düş me si ne se bep olur. Hur ma vü cu da tek rar şe ker gi ri şi nin sağ -

lan ma sı açı sın dan önem li dir ve tan si yon düş me si ni de en gel ler. Ka lo -

ri de ğe ri nin çok yük sek ol ma sı se be biy le has ta lık tan güç süz düş müş

ya da yor gun olan kim se ler için özel lik le çok fay da lı dır. 

Bu bil gi ler, Al lah'ın Hz. Mer yem'e, hem ken di si ne ener ji ve can lı -

lık ve re cek hem de be be ğin tek gı da sı olan sü tün mey da na gel me si ni

sağ la ya cak "hur ma"dan ye me si ni bil dir me sin de ki hik met le ri or ta ya

koy mak ta dır. Ör ne ğin hur ma, in san vü cu du nun sağ lık lı ve zin de ka -

la bil me si için ha ya ti önem ta şı yan 10'dan faz la ele ment içer mek te dir.

Bu ne den le gü nü müz de bi lim adam la rı, in sa nın sa de ce hur ma ve suy -

la yıl lar ca ya şa ya bi le ce ği ni be lirt mek te dir ler.11 Bu ko nu da ta nın mış

uz man lar dan bi ri olan V. H. W. Dow son ise, bir hur ma ve bir bar dak

sü tün bir in sa nın gün lük be sin ih ti ya cı nı kar şı la ma ya ye te ce ği ni söy -

le mek te dir.12

Hur ma da bu lu nan ok si to sin mad de si de, mo dern tıp ta do ğu mu

ko lay laş tı rı cı bir ilaç ola rak kul la nıl mak ta dır. Ok si to sin, do ğu mu ko -

lay laş tı rı cı et ki si ne de niy le pek çok kay nak ta "ra pid birth" ya ni "hız lı

do ğum" ifa de siy le ta nım lan mak ta dır. Do ğum son ra sın da ise an ne sü -

tü nü ar tı rı cı et ki siy le bi lin mek te dir.13 Ok si to sin esa s ola rak be yin de

sal gı la nan, do ğum san cı la rı nı baş la tan bir hor mon dur. Do ğum ön ce si

vü cu dun tüm ha zır lık la rı bu hor mon sa ye sin de baş lar. Hor mo nun et -

ki si, ana rah mi ni oluş tu ran kas lar da ve an ne sü tü nün sal gı lan ma sı nı

sağ la yan kas ya pı sın da ki hüc re ler de gö rü lür. Do ğum es na sın da ana
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rah mi nin et ki li ola rak ka sıl ma sı do ğu mun

ger çek le şe bil me si için son de re ce önem li dir. Ok si to sin

de, rah mi oluş tu ran kas la rın çok güç lü bir şe kil de ka sıl ma sı -

nı sağ lar. Ay rı ca ok si to sin, ye ni doğ muş olan be be ğin bes len me si

için an ne sü tü nün sal gı lan ma sı nı baş la tır. Hur ma nın tek ba şı na bu

özel li ği -ok si to sin içer me si- bi le Ku ran'ın Al lah'ın vah yi ol du ğu nun

önem li bir de li li dir. Hur ma nın tıb bi ola rak fay da la rı nın tes pit edil me -

si an cak ya kın ta rih ler de müm kün ol muş tur. Hal bu ki Ku ran'da yak -

la şık 1400 se ne ev vel Al lah'ın Hz. Mer yem'e ha mi le lik dö ne min de

hur ma ile bes len me si ni vah yet ti ği bil di ril mek te dir. 

Ay rı ca hur ma da in san vü cu du na bol mik tar da ha re ket ve ısı

ener ji si ka zan dı ran, vü cut ta par ça la nıp kul la nıl ma sı ko lay olan bir şe -

ker tü rü bu lun mak ta dır. Üs te lik bu şe ker kan şe ke ri ni hız la yük sel ten

gli koz de ğil, mey ve şe ke ri fruk toz dur. Özel lik le şe ker has ta la rın da

kan şe ke ri nin hız la yük sel me si, pek çok or ga nı olum suz ola rak et ki ler,

an cak en çok ha sar gö ren or gan ve sis tem ler göz, böb rek ler, kalp-da -

mar sis te mi ve si nir sis te mi dir. Göz de gör me kay bı na ka dar va ran ra -

hat sız lık lar, kalp kri zi, böb rek yet mez li ği gi bi pek çok cid di has ta lı ğın

en önem li ne den le rin den bi ri, kan şe ke ri yük sek li ği dir.

Hur ma içe rik ola rak çok çe şit li vi ta min ve mi ne ra le sa hip tir. Lif,

yağ ve pro te in ler açı sın dan da çok zen gin dir. Hur ma da sod yum, po -

tas yum, kal si yum, mag nez yum, de mir, kü kürt, fos for ve klor da bu -

lun mak ta dır. Hur ma ay rı ca A vi ta mi ni, be ta ka ro ten, B1, B2, B3 ve B6

vi ta min le ri ni de içe rir. Hur ma da bu lu nan vi ta min ve mi ne ral le rin,

nor mal in san vü cu dun da ve ha mi le lik za man la rın da ki fay da la rın dan

ba zı la rı nı ise şöy le sı ra la ya bi li riz:

*Hur ma nın bes le yi ci ora nı nın gü cü, içer di ği uy gun mi ne ral den -

ge sin den kay nak lan mak ta dır. Hur ma da, ha mi le lik te ka dın la rın al ma -

sı ge re ken bir B vi ta mi ni olan fo lik asit de bu lun mak ta dır. Fo lik asit

(B9), vü cut ta ye ni kan hüc re si ya pı mın da, vü cu dun ya pı ta şı olan ami -

no asit le rin ya pı mın da ve hüc re le rin ye ni len me sin de önem li gö rev ler
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üst le nen bir vi ta min dir. Bu yüz den ha mi le lik -

te fo lik asit ih ti ya cı be lir gin şe kil de ar tar ve gün lük ih ti -

yaç iki ka tı na çı kar. Fo lik asit se vi ye si ye ter siz ol du ğun da ya pı -

sal ola rak nor mal den bü yük, an cak iş lev le ri dü şük al yu var hüc re le ri

mey da na ge lir ve kan sız lık be lir ti le ri or ta ya çı kar. Özel lik le hüc re bö -

lün me sin de ve hüc re nin ge ne tik ya pı sı nın oluş ma sın da önem li rol oy -

na yan fo lik asit, ha mi le lik sı ra sın da ge rek si ni mi iki ka tı na çı kan tek

mad de dir. Hur ma da, fo lik asit açı sın dan çok zen gin bir be sin tü rü dür.

*Öte yan dan ha mi le lik te mey da na ge len uzun sü re li bu lan tı ve fi -

zik sel tep ki me ler ne de niy le po tas yum ek sik li ği açı ğa çı kar ve bu du -

rum da da po tas yum tak vi ye si ya pıl ma sı ge re kir. Hur ma da bol mik -

tar da bu lu nan po tas yum bu açı dan bü yük önem ta şı dı ğı gi bi, vü cut -

ta ki su den ge si nin ko run ma sın da da son de re ce et ki li dir. Ay rı ca po -

tas yum, bey ne ok si jen git me si ne de yar dım cı ola rak ber rak dü şü ne bil -

me yi sağ lar. Bu nun la be ra ber vü cut sı vı la rı için uy gun al ka lik özel li ği

sağ lar. Ze hir li vü cut atık la rı nı dı şa rı at ma sı için böb rek le ri uya rır.

Yük sek kan ba sın cı nı dü şür me ye yar dım eder ve sağ lık lı de ri olu şu -

mu nu sağ lar.14

*Hur ma nın içer di ği de mir, kır mı zı kan hüc re le rin de bu lu nan he -

mog lo bin sen te zi ni kont rol eder ve bu da ha mi le lik te kan sız lı ğın en -

gel len me si ni ve be be ğin ge li şi mi için ha ya ti önem ta şı yan kan da ki al -

yu var lar den ge si nin uy gun ha le gel me si ni sağ lar. Bi lin di ği gi bi al yu -

var lar kan da ok si jen ve kar bon di ok si ti ta şı ya rak hüc re le rin can lı lı ğı nı

sür dür me sin de rol oy nar lar. Çok faz la de mir içer me si se be biy le, bir

in san gün de 15 ta ne hur ma yi ye rek vü cu du nun de mir ih ti ya cı nı kar -

şı la ya bi lir ve de mir ek sik li ğin den kay nak la nan ra hat sız lık lar dan ko -

run muş olur. 

*Hur ma da bu lu nan kal si yum ve fos fat ise, is ke let olu şu mu ve

vü cu dun ke mik ya pı sı nın den ge len me si için çok önem li ele ment ler -

dir. Hur ma, içer di ği bol fos for ve kal si yum ile ke mik za yıf lı ğı na kar şı

bün ye yi ko rur ve bu has ta lık la rın azal tıl ma sı na yar dım eder.
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*Bi lim adam la rı hur ma nın stres ve

ger gin li ği gi de ri ci et ki si ne de dik kat çek mek te dir ler.

Ber ke ley Üni ver si te si uz man la rı nın yap tı ğı araş tır ma lar, si -

nir le ri güç len di ren B6 vi ta mi ni nin ve kas la rın ça lış ma sın da önem li

rol oy na yan mag nez yum mi ne ra li nin hur ma da yük sek mik tar da bu -

lun du ğu nu or ta ya koy muş tur. Hur ma ay rı ca içer di ği mag nez yum ile,

böb rek ler için de son de re ce önem li dir. Bir in san gün de 2-3 ta ne hur -

ma yi ye rek vü cu du nun mag nez yum ih ti ya cı nı kar şı la ya bi lir.15

*İçer di ği B1 vi ta mi ni ile si nir sis te mi nin sağ lık lı ol ma sı nı ko lay -

laş tı rır. Vü cut ta ki kar bon hid rat la rın ener ji ye çev ril me si ne, pro te in ve

yağ la rın vü cu dun di ğer ih ti yaç la rı için kul la nıl ma sı na yar dım cı olur.

B2 vi ta mi niy le de, vü cu dun ener ji sağ la ma sı ve hüc re le rin ye ni len me -

si için pro te in, kar bon hid rat ve yağ la rın ya kıl ma sı na yar dım cı olur. 

*Ha mi le lik te A vi ta minine olan ih ti yaç da ar tar. Hur ma, için de ki

A vi ta mi ni sa ye sin de, gör me gü cü nü ve vü cut di ren ci ni ar tı rır, ke mik

ve diş le rin güç len me si ni sağ lar. Hur ma, be ta ka ro ten açı sın dan da son

de re ce zen gin dir.16 Be ta ka ro te nin hüc re le re sal dı ran mo le kül le ri kont -

rol al tı na ala rak, kan se ri ön le yi ci özel li ği var dır.

*Ay rı ca di ğer mey ve ler ge nel lik le pro te in açı sın dan ye ter siz dir,

an cak hur ma pro te in de içer mek te dir.17 Bu özel li ği sa ye sin de vü cu dun

has ta lık la ra ve en fek si yon la ra kar şı ko run ma sı nı sağ lar, hüc re le ri ye -

ni ler ve vü cut sı vı sı nı den ge ler. Ör ne ğin et de fay da lı bir gı da dır an -

cak özel lik le böy le bir dö nem de ta ze bir mey ve olan hur ma ka dar fay -

da ver me ye bi lir. Hat ta böy le bir dö nem de etin faz la tü ke til me si vü -

cut ta ze hir len me ye ne den ola bi lir. Haz mı ko lay olan, ha fif seb ze,

mey ve tü rü yi ye cek le rin ter ci hi da ha uy gun bir se çim dir. 

Hur ma ile il gi li tüm bu bil gi ler, Al lah'ın son suz il mi ni ve in san la -

ra olan rah me ti ni or ta ya koy mak ta dır. Gö rül dü ğü gi bi mo dern tıb bın

an cak gü nü müz de tes pit ede bil di ği hur ma nın -özel lik le de ha mi le lik

dö ne min de ki- fay da la rı na Ku ran'da 14 asır ön ce işa ret edil miş tir.
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"İn ci re ve zey ti ne an dol sun" (Tin Su re si, 1)

Tin Su re si'nin bi rin ci aye tin de Al lah'ın in ci re "an dol sun" şek lin de

bil dir me si, bu mey ve nin fay da la rı açı sın dan son de re ce hik met li dir.

İn ci rin İn san Sağ lı ğı na Fay da la rı:

İn cir her han gi bir mey ve ya da seb ze ye gö re en yük sek lif içe ri ği -

ne sa hip tir. Sa de ce 1 adet ku ru in cir 2 gram lif sağ la mak ta dır, ki bu

tav si ye edi len gün lük ih ti ya cın %20'si'dir. Son 10-15 yıl da ya pı lan

araş tır ma lar, bit ki sel gı da lar da bu lu nan lif le rin sin di rim sis te mi nin

düz gün ola rak ça lış ma sı açı sın dan çok önem li ol duk la rı nı or ta ya koy -

muş tur. Be sin ola rak alı nan li fin sin di ri me yar dım cı ol du ğu ve ba zı

kan ser tür le ri nin ris ki ni azalt ma da et ki li ol du ğu bi lin mek te dir. Bes -

len me uz man la rı lif alı mı nı ar tır ma nın ide al bir yo lu ola rak, lif açı sın -

dan zen gin olan in cir tü ke ti mi ni tav si ye et mek te dir ler. 

Lif li yi ye cek ler çö zü nür ve çö zün mez ola rak iki ye ay rı lır lar. Çö -

zün mez lif açı sın dan zen gin gı da lar, vü cut tan atı la cak mad de le re su

ka zan dı ra rak ba ğır sak lar dan ge çi şi ko lay laş tır lar. Böy le ce sin di rim

sis te mi ni hız lan dı rı ra rak, dü zen li ça lış ma sı nı sağ lar lar. Ay rı ca çö zün -

mez lif li be sin le rin ko lon kan se ri ne kar şı ko ru yu cu ol du ğu da tes pit

edil miş tir. Çö zü nür lif açı sın dan zen gin be sin le rin ise kan da ki ko les -

te rol se vi ye si ni %20'den faz la  dü şür dük le ri or ta ya kon muş tur. Bu ne -

den le kalp has ta lık la rı nın ris ki ni azalt mak açı sın dan bü yük önem ta -

şır lar. Eğer kan da faz la mik tar da ko les te rol var sa, bu kan da mar la rın -
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da bi ri kir ve kan da mar la rı nın sert leş me si -

ne, da ral ma sı na yol açar. Ko les te rol, han gi or ga nın da -

ma rın da bi ri kir se o or ga na ait has ta lık lar or ta ya çı kar. Ör ne -

ğin, kal bi bes le yen atar da mar lar da ko les te rol bi ri ki mi olur sa, gö ğüs

ağ rı sı, kalp kri zi gi bi so run lar olu şur. Böb rek da mar la rın da ko les te rol

bi ri ki mi ise, yük sek tan si yon ve böb rek yet mez li ği ne yol aça bi lir. Ay -

rı ca çö zü nür lif le rin alı mı mi de yi bo şal ta rak, kan şe ke ri ni dü zen le me -

si açı sın dan da önem ta şır, çün kü kan şe ke rin de ki ani de ği şik lik ler ha -

ya ti risk ler ta şı yan ra hat sız lık lar la so nuç la na bi lir. Ni te kim bes len me -

le ri lif açı sın dan zen gin olan top lum la rın kan ser ve kalp has ta lık la rı

gi bi ra hat sız lık la ra da ha az oran da ya ka lan dık la rı tes pit edil miş tir.18

Çö zü nür ve çö zün mez lif le rin her iki si nin bi ra ra da bu lun ma sı ise

sağ lık açı sın dan ay rı bir avan taj dır: Her iki lif tü rü nün bi ra ra da bu -

lun ma sı nın, kan se ri en gel le me de, tek ba şı na ol duk la rın dan da ha et ki -

li ol du ğu or ta ya çık mış tır. İn cir de her iki lif tü rü nün -hem çö zü nür

hem de çö zün mez lif le rin- bi ra ra da bu lun ma sı bu ba kım dan in ci ri son

de re ce önem li bir be sin mad de si kıl mak ta dır.19

Ge or ge Was hing ton Üni ver si te si Tıp Mer ke zi'nde Has ta lık la ra

Kar şı Ko run ma Ens ti tü sü'nün baş ka nı Dr. Oli ver Ala bas ter, in cir den

şu ifa de ler le bah set mek te dir:
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... bu ra da ger -

çek an lam da sağ lık -

lı ve yük sek lif ora nı na

sa hip bir be si ni ek le me

im ka nı bu lun mak ta dır. İn -

cir le ri ve di ğer yük sek lif

ora nı na sa hip be sin le ri sık -

lık la ter cih et mek... ömür bo -

yu sağ lı ğı nız açı sın dan

önem ta şı mak ta dır.20

Ca li for nia İn cir Da nış ma

Ku ru lu'na (Ca li for nia Fig Ad vi -

sory Bo ard) gö re, mey ve ler de

ve seb ze ler de bu lu nan an ti ok si -

dan la rın in san la rı bir çok has ta -

lık tan ko ru du ğu na ina nıl mak ta -

dır. An ti ok si dan lar, vü cu du -

muz da ki kim ya sal re ak si yon lar

so nu cu olu şan ve ya dı şar dan

alı nan za rar lı mad de le ri (ser -

best ra di kal le ri) et ki siz ha le ge -

ti rir ler ve hüc re nin tah rip edil -

me si ni en gel le miş olur lar. 

Scran ton Üni ver si te si ta ra -

fın dan yü rü tü len araş tır ma da,

ku ru in ci rin, an ti ok si dan ba kı -

mın dan zen gin fe nol bi le şi mi ne

di ğer mey ve le re gö re çok da ha

faz la sa hip ol du ğu be lir len miş -

tir. Fe nol, mik ro or ga niz ma la rı

öl dü rü cü -an ti sep tik- bir mad de
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ola rak kul la nıl mak ta dır. Scran ton Üni ver -

si te si'nde ya pı lan de ğer len dir me le re gö re, İn cir de ki fe -

nol mik ta rı, di ğer mey ve ler le kı yas lan dı ğın da çok da ha faz la -

dır. 21

New Jer sey'de ki Rut gers Üni ver si te si ta ra fın dan yü rü tü len araş -

tır ma da ise, ku ru in ci rin içer di ği Omega-3, Omega-6 yağ asit le ri

(EFA: Es sen ti al fatty acids: vü cut için za ru ri yağ lar) ile fi tos te rol (bit -

ki ler de bu lu nan ya ğım sı mad de) sa ye sin de ko les te ro lü dü şü rü cü ola -

rak da önem ta şı dı ğı an la şıl mış tır.22

Bi lin di ği gi bi Omega-3 ve Omega-6 yağ asit le ri vü cut ta üre ti le -

mez ler ve gı da lar la alın ma la rı ge rek li dir. Ay rı ca bu yağ lar özel lik le

kalp, be yin ve si nir sis te mi nin sağ lık lı şe kil de iş lev gör me si açı sın dan

vaz ge çil mez öne me sa hip tir ler. Fi tos te rol ise, hay van sal gı da lar da ki

kalp ve da mar sağ lı ğı açı sın dan teh li ke li olan ko les te ro lün yo lu nu tı -

ka ya rak ka na ka rış ma dan vü cut tan atıl ma sı nı sağ lar.

Ca li for nia İn cir Da nış ma Ku ru lu ta ra fın dan "ade ta do ğa nın en

mü kem mel mey ve si"23 ola rak bah se di len in cir, in sa noğ lu nun bil di ği

en es ki mey ve ler den bi ri ol ma sı na rağ men, gı da üre ti ci le ri ta ra fın dan

ye ni den keş fe dil mek te dir. Çün kü be sin de ğe ri nin yük sek ol ma sı, sağ -

lık için fay da la rı, bu mey ve ye ay rı bir önem ka zan dır mak ta dır.

İn cir he men he men her özel di ye tin par ça sı ola bi lir: İn cir do ğal

ola rak yağ, sod yum ve ko les te rol içer me di ği ve yük sek lif ora nı na sa -

hip ol du ğu için, ki lo ver me ye ça lı şan ki şi ler için de uy gun bir be sin -

dir. Ay nı za man da in cir, bi li nen tüm mey ve le re gö re en yük sek mi ne -

ral içe ri ği ne sa hip tir. 40 gram in cir, 244 mg po tas yum (gün lük ih ti ya -

cın % 7'si), 53 mg kal si yum (gün lük ih ti ya cın %6'sı) ve 1.2 mg de mir

(gün lük ih ti ya cın %6'sı) içer mek te dir.24 İn cir de kal si yum ora nı çok

yük sek tir; mey ve ler ara sın da kal si yum içe ri ği açı sın dan por ta kal dan

son ra ikin ci sı ra da gel mek te dir. Bir ka se ku ru in cir, bir ka se süt ile ay -

nı mik tar da kal si yum sağ la mak ta dır. 
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İn cir, uzun sü re li has ta lık lar dan son ra

hız lı şe kil de iyi leş me ye yar dım cı olan, güç ve kuv vet

ve ren bir ilaç ola rak da dü şü nül mek te dir. Fi zik sel ve zi hin sel

zor lan ma yı or ta dan kal dı rır ve vü cu da ener ji ve güç sağ lar. İn ci rin

en önem li be sin öğe si, tüm mey ve nin % 51-74'ünü oluş tu ran şe ker dir

ve tüm mey ve ler ara sın da en yük sek şe ker ora nı nı içer mek te dir. Ay -

rı ca in cir, as tım, ök sü rük ve so ğuk al gın lı ğı gi bi du rum lar da da te da -

vi amaç lı tav si ye edil mek te dir.

Bu ra da çok sı nır lı ola rak yer ver di ği miz in ci rin fay da la rı, Al lah'ın

in san lar üze rin de ki rah me ti nin bir gös ter ge si dir. Rab bi miz zevk le ye -

nen bu mey ve içinde, in sa nın ih ti ya cı olan mad de le ri, onun sağ lı ğı na

uy gun bir den ge ile, ade ta pa ket len miş şe kil de ya ra rı na ver mek te dir.

Al lah'ın bu özel ni me ti nin Ku ran'da zik re dil me si de, in ci rin in san lar

için öne mi ne bir işa ret ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) İn ci rin be sin

de ğe ri nin, in san sağ lı ğı açı sın dan öne mi nin, an cak ge li şen tıp ve tek -

no lo jik im kan lar la tes pit edi le bil me si, kuş ku suz Ku ran'ın, her şe yin

bil gi si ne sa hip Al lah'ın sö zü ol du ğu nun gös ter ge le rin den bi ri dir.
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De niz avı ve onu ye mek si ze ve (yer yü zün de) do la şan la ra bir ya rar

ola rak he lal kı lın dı... (Ma ide Su re si, 96)

Kalp has ta lık la rı na ya ka la nan ve bu ne den le ha ya tı nı kay be den

ki şi le rin yaş or ta la ma la rı nın gün geç tik çe düş me si, kalp sağ lı ğı na gös -

te ri len öne mi bü yük öl çü de ar tır mış tır. Tıp ta, kalp has ta lık la rı nın te da -

vi si ko nu sun da pek çok ye ni ge liş me ler kay de dil se de, uz man la rın asıl

tav si ye et ti ği, bu has ta lı ğa ya ka lan ma dan ön ce alı na cak ön lem le rin ti -

tiz lik le uy gu lan ma sı dır. Uz man lar kal bin sağ lık lı iş le yi şin de ve has ta -

lık la rın ön len me sin de önem li bir be si ni tav si ye et mek te dir ler: Ba lık

Ba lı ğın önem li bir be sin ol ma sı nın ne de ni; hem in san vü cu du için

ge rek li mad de le ri sağ la ma sı, hem de be de ni çe şit li has ta lık risk le rin -

den müm kün ol du ğun ca uzak tu ta cak içe ri ğe sa hip ol ma sı dır. Ör ne -

ğin içer di ği Ome ga-3 asi di ile vü cut sağ lı ğı için ade ta bir kal kan gö re -

vi gö ren ba lı ğın, dü zen li ola rak tü ke til di ğin de kalp has ta lık la rı ris ki ni

azalt tı ğı ve ba ğı şık lık sis te mi ni güç len dir di ği or ta ya çık mış tır.

Bi lim sel ola rak fay da la rı ye ni ka nıt la nan ba lı ğın, de ğer li bir be -

sin kay na ğı ol du ğu gü nü müz den yak la şık ola rak 1400 yıl ön ce in di -

ri len Ku ran'da da bil di ril mek te dir. Yü ce Al lah, Ku ran'da de niz

ürün le ri ni, "De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et

ye mek te si niz..." (Nahl Su re si,14), "De niz avı ve onu ye mek si ze ve

(yer yü zün de) do la şan la ra bir ya rar ola rak he lal kı lın dı..." (Ma ide

Su re si, 96) ayet le riy le ha ber ver mek te dir. Ay rı ca Kehf Su re si'nde

de, ba lı ğa özel ola rak dik kat çe kil mek te dir. Bu su re de Hz. Mu sa ve
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genç yar dım cı sı nın uzun bir yol cu lu ğa

çık tı kla rı ve yan la rı na da yi ye cek ola rak ba lık al dık -

la rı bil di ril mek te dir:

Böy le ce iki si, iki (de niz)in bir leş ti ği ye re ula şın ca ba lık la rı nı unu tu -

ver di ler; (ba lık) de niz de bir akın tı ya doğ ru (ve ya bir men fez bu lup)

ken di yo lu nu tut tu. (Var ma la rı ge re ken ye re ge lip) Geç tik le rin de

(Mu sa) genç-yar dım cı sı na de di ki: "Ye me ği mi zi ge tir bi ze, an dol sun,

bu yap tı ğı mız-yol cu luk tan ger çek ten yo rul duk." (Genç-yar dım cı sı)

De di ki: "Gör dün mü, ka ya ya sı ğın dı ğı mız da, ben ba lı ğı unut tum..."

(Kehf Su re si, 61-63)

Kehf Su re si'n de uzun bir yol cu luk sı ra sın da, yo rul duk tan son ra

yi ye cek ola rak özel lik le ba lı ğın se çil miş ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Do la -

yı sıy la bu kıs sa da ki hik met ler den bi ri ola rak, ba lı ğın fay da la rı na, bes -

le yi ci yö nü ne işa ret edi li yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Ni te kim ba lı ğın be sin ola rak özel lik le ri ni araş tır dı ğı mız da çar pı -

cı bil gi ler le kar şı la şı rız. Rab bi miz'in biz le re bü yük bir ni me ti olan ba -

lık lar özel lik le pro te in, D vi ta mi ni ve eser ele ment ler (vü cut ta çok az

mik tar da bu lu nan, fa kat vü cut için çok önem li ba zı ele ment ler) açı sın -

dan mü kem mel be sin kay nak la rı dır. İçer dik le ri fos for, sül für, va nad -

yum gi bi mi ne ral ler sa ye sin de ise bü yü me yi ve do ku la rın iyi leş me si -

ni sağ lar lar. Sağ lık lı diş et le ri ve diş ya pı sı oluş ma sı na yar dım cı olur,

cilt ren gi ni gü zel leş ti rir, saç la rın da ha sağ lık lı ol ma sı nı sağ lar, bak te -

ri yel en fek si yon lar la mü ca de le ye kat kı da bu lu nur lar. Ay rı ca kan da ki

ko les te rol ora nı nı dü zen le yi ci et ki le riy le, kalp kriz le ri nin ön len me sin -

de önem li bir rol oy na mak ta dır lar. Ni şas ta ve yağ la rın par ça la na rak

vü cut ta kul la nıl ma sı na yar dım eder ler. Böy le ce da ha ener jik ve da ha

kuv vet li olun ma sı nı sağ lar lar. Öte yan dan zi hin sel fa ali yet le rin dü -

zen li ça lış ma sın da et ki li dir ler. İçer dik le ri D vi ta mi ni nin ve di ğer mi -

ne ral le rin ye ter li mik tar lar da alın ma ma sı du ru mun da ise, ra şi tizm
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(ke mik za yıf lı ğı), diş eti has ta lık la rı, gu atr,

hi per ti ro it gi bi ra hat sız lık lar or ta ya çı ka bi lir.25

Bun la rın dı şın da gü nü müz tıb bı, ba lı ğın içer di ği Ome ga-

3 yağ asit le ri nin sağ lık açı sın dan çok önem li bir ye re sa hip ol du ğu -

nu keş fet miş tir. Hat ta bu yağ lar za ru ri yağ asit le ri (EFA: es sen ti al

fatty asit) ola rak be lir len miş tir. 

Ba lık Ya ğın da ki Ome ga-3'ün Fay da la rı

Ba lık ya ğın da sağ lı ğı mız için özel lik le çok önem li olan 2 fark lı

doy ma mış yağ asi di tü rü bu lun mak ta dır: EPA (ei co sapen ta eno ic asit)

ve DHA (do co sa he xa eno ic asit). EPA ve DHA çok lu doy ma mış yağ -

lar ola rak bi lin mek te dir ler ve önem li Omega-3 yağ asit le ri ni içer mek -

te dir ler. İn san vü cu du Omega-3 ve Omega-6 yağ asit le ri ni üre te mez

do la yı sıy la dı şa rı dan be sin ler le alın ma la rı ge re kir.

Ba lık ya ğı nın -Omega-3 yağ asit le ri ni içer me si ne de niy le- in san

sağ lı ğı na fay da la rı hak kın da çok faz la de lil bu lun mak ta dır. Omega-3

yağ asit le ri, bit ki sel yağ lar da da bu lun ma sı na kar şın, in san sağ lı ğı nı

ko ru ma da çok da ha az et ki li dir ler. Bu na kar şın de niz plank ton la rı

Omega-3 yağ asi di ni EPA ve DHA'ya dö nüş tür me de çok et ki li dir ler.

Ba lık lar bu plank ton la rı ye dik le rin de EPA ve DHA açı sın dan zen gin

ha le ge lir ler. Bu ne den le ba lık, vü cut için son de re ce önem ta şı yan bu

yağ asit le ri açı sın dan en zen gin be sin ler den bi ri dir.26

Ba lık ta ki Yağ Asit le ri nin Ha ya ti Fay da la rı

Ba lık ta ki yağ asit le ri nin baş lı ca özel li ği ise vü cu dun ener ji üre ti -

mi ne kat kı da bu lun ma sı dır. Bu yağ asit le ri, vü cut ta ok si je ne bağ la na -

rak, elekt ron trans fe ri ni ger çek leş tir mek te ve vü cut ta ki bir ta kım kim -

ya sal iş lem ler için ener ji sağ la mak ta dır lar. Bu ne den le ba lık ya ğı açı -

33



sın dan zen gin bir bes len me nin yor gun lu ğu

gi der di ği ne, kav ra ma gü cü nü ve ha re ket ka bi li ye ti ni

art ır dı ğı na da ir de lil ler de bu lun mak ta dır. Ome ga-3, ki şi nin

ener ji se vi ye si ni ol du ğu ka dar kon sant ras yon ye te ne ği ni de art tır -

mak ta dır. Ba lı ğın "ze ka be si ni" ola rak ifa de edil me si nin bi lim sel bir te -

me li var dır çün kü, be yin de ki ya ğın ana bi le şi mi Omega-3 yağ asit le ri

içe ren DHA'dır.27
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Kalp ve Da mar

Sağ lı ğın da Ba lı ğın Öne mi

Ba lık ta bu lu nan Omega-3 yağ asi di kan da ki ko les te ro lü, trig li -

se ri di ve kan ba sın cı nı dü şü re rek, kalp sağ lı ğı nı ko ru yu cu et ki si ile bi -

lin mek te dir.28 Trig li se rit bir çe şit yağ dır ve içer di ği zen gin yağ ve dü -

şük pro te in ba kı mın dan LDL'ye (kö tü ko les te ro le) ben zer. Yük sel miş

trig li se rit se vi ye si, özel lik le yük sek ko lest rol du ru mun da kalp has ta lı -

ğı ris ki ni ar tı rır. Ay rı ca ba lık yağ la rı, bir kalp kri zin den son ra ki anor -

mal kalp ritm le ri nin, ha ya tı teh dit eden risk le ri ni de azalt mak ta dır. 

Ame ri kan Tıp Bir li ği ta ra fın dan ya pı lan bir araş tır ma da, haf ta da 5

por si yon ba lık yi yen ka dın lar da kalp kri zi ge çir me oran la rı nın 1/3 ora -

nın da azal dı ğı gö rül müş tür. Bu nun, ba lık ya ğın da bu lu nan Omega-3

yağ asit le ri nin, ka nın da ha az pıh tı laş ma sı na ne den ol ma sın dan kay -

nak lan dı ğı dü şü nül mek te dir. Ka nın da mar la rı mız da ki nor mal hı zı sa -

at te 60 km'dir ve ka nın ye ter li de re ce de akış kan ol ma sı, yo ğun lu ğu -

nun, mik ta rı nın, hı zı nın nor mal se vi ye de ol ma sı ha ya ti de re ce de önem

ta şır. Ka nı mız için en bü yük teh li ke -ka na ma gi bi ge rek li du rum lar ha -

ri cin de- pıh tı la şa rak akı cı lı ğı nın azal ma sı dır.  Ba lık yağ la rı kan da ki

trom bo sit le rin (vü cut ta ka na ma ol du ğun da ka nı yo ğun laş tı ran kan

plak çık la rı) bir bir le ri ne ya pış ma la rı nı en gel le ye rek ka nın pıh tı laş ma sı -

nı azalt ma da da et ki li gö rün mek te dir. Ak sin de ka nın yo ğun laş ma sı

da mar la rın da ral ma sı na se bep olur. Bu du rum da baş ta kalp, be yin,

göz ler ve böb rek ler ol mak üze re vü cut ta ki pek çok or ga nın kan la ye -

ter li mik tar da bes le ne me me si ne, ağır ça lış ma la rı na ve za man la fonk si -

yon la rı nı yi tir me le ri ne se bep olur. Ör ne ğin atar da mar pıh tı laş ma yü -

zün den ta ma men tı kan dı ğın da, da ma rın bu lun du ğu ye re bağ lı ola rak,

kalp kri zi, felç ve ya baş ka has ta lık lar mey da na ge le bil mek te dir.

Ome ga-3 yağ asit le ri al yu var lar için de ki ok si jen ta şı yan he mog -

lo bin mo le kü lü nün üre ti min de ve hüc re za rın dan ge çen be sin le rin

kont ro lün de de önem li rol oy na mak ta ve vü cut için za rar lı yağ la rın
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za ra rı nı en gel le mek te dir.Araş tır ma lar ba -

lık ta ki Ome ga-3 yağ asit le ri nin kalp kri zi ris ki ni azalt -

tı ğı nı or ta ya koy mak ta dır.29

Ye ni Do ğan Be bek le rin Ge li şi mi

İçin Öne mi

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 le rin ih ti yaç la rıy la

bağ lan tı lı ola rak, geç ti ği miz on yıl da önem li araş tır ma la ra ko nu ol -

muş tur. Ome ga-3'ün be be ğin an ne rah min de ki ge li şi mi ve ye ni doğ -

muş be be ğin ge li şi min de ki öne mi ni ka nıt la yan çok faz la de lil bu lun -

mak ta dır. Ome ga-3 özel lik le ha 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

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.30
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Ek lem Sağ lı ğı na Fay da sı:

Ro ma tiz mal ar trit has ta lı ğın da (ro ma tiz ma ya bağ lı ek -

lem enflamasyonu) en önem li risk, ek lem ler de mey da na ge len

aşın ma nın, ge ri ye dö nü şü ol ma yan bir tah ri ba ta yol aç ma sı dır. Ome -

ga-3 yağ asi di ba kı mın dan zen gin bir bes len me nin, ar trit olu şu mu na

en gel ol du ğu, şiş miş ve has sas ek lem ler de ki ra hat sız lık la rın da ha fif -

le di ği ka nıt lan mış tır.31

Be yin ve Si nir Sis te mi nin Sağ lık lı

Ça lış ma sı Açı sın dan Fay da la rı

Ome ga-3 yağ asi di nin be yin ve si nir sis te mi nin sağ lık lı şe kil de

ça lış ma sın da ki et ki le ri ya pı lan pek çok araş tır ma da or ta ya kon muş -

tur. Ay rı ca ba lık ya ğı tak vi ye le ri nin dep res yon ve şi zof re ni be lir ti le ri -

ni ha fif le te bil di ği, Alz he imer has ta lı ğı nı (bel lek kay bı na se bep olan,

gün lük ya şam ak ti vi te le ri ni en gel le yen bir be yin has ta lı ğı) ön le di ği

gös te ril miş tir. Ör ne ğin dep res yon ge çi ren ve 12 haf ta bo yun ca 1 gram

Omega-3 yağ asi di alan ki şi ler de, be lir ti le rin -en di şe, hü zün ve uy ku

prob lem le ri gi bi- azal dı ğı bel ge len miş tir.32

En fek si yo nel Ra hat sız lık la ra Fay da sı,

Ba ğı şık lık Sis te mi ni Güç len dir me si

Ome ga-3 yağ asit le ri ay nı za man da, an ti-enf la ma tu ar (enflamas-

yon -şişme, kızarıklık ve ağrı durumunu- önleyici) ola rak gö rev ya -

par lar.33 Bu ne den le; 

*Ro ma tiz mal art rit (romatizmaya bağlı eklem enflamasyonu), 

*Os te oart rit (za man la ek lem le rin iş lev le ri ni bo zan bir has ta lık), 

*Ül se re tif ko lit (ba ğır sak en fek si yo nu na bağ lı ya ra lar) ve 
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*Lu pus (cilt te ya ra oluş ma sı na se -

bep olan de ri has ta lı ğı) has ta la rı nın hep sin de

kul la nı la bi lir. 

Ay rı ca mi ye li ni (si nir hüc re le ri ni kap la yan zar) ko ru ma

özel li ği var dır. Bu ne den le; 

*Glo kom (göz içi ba sın cın art ma sıy la kör lü ğe se bep olan has ta lık),

*Mul tipl ske le roz (be yin ve omu ri lik te do ku sert leş me si so nu cu

olu şan ölüm cül has ta lık), 

*Os te opo roz (ke mik do ku sun da ya pı sal za yıf la ma ya se bep olan

has ta lık) ve şe ker has ta la rı nın te da vi sin de kul la nı lır. 

Tüm bun la rın ya nı sı ra;

*Mig ren has ta la rın da, 

*Ane rok si ya da (ölüm cül ola bi len ye me bo zuk lu ğu), 

*Ya nık te da vi sin de 

*Cilt sağ lı ğı ile il gi li prob lem le rin te da vi si ne de yar dım cı ol du ğu

be lir til mek te dir.

Yük sek oran da Ome ga-3 yağ asi di ne sa hip ba lık la bes le nen

Grön land es ki mo la rı ve Ja pon lar gi bi top lu luk la rın da ha az kalp, da -

mar has ta lık la rı na, as tım ve se def has ta lı ğı gi bi has ta lık la ra ya ka lan -

dık la rı nı gös te ren çok kap sam lı ve ri ler bu lun mak ta dır. Ba lık, bu ne -

den le te da vi edi ci bir be sin ola rak da tav si ye edil mek te dir. Ome ga-3

yağ asit le ri kalp sağ lı ğı için, ka nıt lan mış fay da la rıy la, gü nü müz de

bes len me uz man la rı nın baş lı ca tav si ye et tik le ri mad de ler den bi ri dir. 

Ge nel hat la rıy la yer ver di ği miz ba lı ğın fay da la rı na her ge çen gün

ye ni le ri ek len mek te dir. Üs te lik ba lı ğın ya rar la rı nı or ta ya çı kar mak, pek

çok bi lim ada mı nın, üs tün tek no lo jik im kan lar la do nan mış araş tır ma

mer kez le ri nin kul la nıl ma sıy la müm kün ola bil miş tir. Böy le si ne de ğer li

bir be sin kay na ğı na Ku ran'da işa ret edil me si ve Kehf Su re si'nde özel lik -

le yor gun luk gi de ri ci bir be sin ola rak bil di ril miş ol ma sı da el bet te son

de re ce hik met li dir. Ba lık tan sağ la nan tüm fay da lar Rab bi miz'in biz le re

ver di ği bü yük bir ni met tir. Tüm be sin ler de ol du ğu gi bi ba lık lar da ki üs -

tün ya pı yı da biz ler için ya ra tan Alem le rin Rab bi olan Al lah'tır.
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O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı adı na

ke sil miş olan (hay van)ı ke sin ola rak ha ram kıl dı. Fa kat kim

ka çı nıl maz ola rak muh taç ka lır sa, taş kın lık yap ma mak ve had di

aş ma mak şar tıy la ona bir gü nah yok tur. Ger çek ten Al lah,

ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Ba ka ra Su re si, 173)

Do muz eti yen me si nin sağ lı ğa za rar lı pek çok yö nü bu lun mak ta -

dır. Bu za rar lar geç miş dö nem ler de ol du ğu gi bi, alı nan her tür lü ted -

bi re rağ men gü nü müz de de söz ko nu su dur. Her şey den ev vel do muz,

her ne ka dar çift lik ler de, ba kım lı or tam lar da ye tiş ti ri lir se ye tiş ti ril sin,

ken di pis li ği ni yi yen bir hay van dır. Ge rek pis lik le bes len me si ge rek se

bi yo lo jik ya pı sı ne de niy le do mu zun bün ye si di ğer hay van la ra oran la

çok faz la mik tar lar da an ti kor üre tir. Yi ne do mu zun vü cu dun da di ğer

hay van la ra ve in sa na oran la çok yük sek doz da bü yü me hor mo nu üre -

ti lir. Do ğal ola rak bu yük sek doz da ki an ti kor lar ve bü yü me hor mo nu,

do la şım yo luy la do mu zun kas do ku su na da ge çe rek bi ri kir. Bu nun

ya nı sı ra do muz eti çok yük sek oran lar da ko les te rol ve li pid içe rir.

Bun la rın so nu cun da tüm bu aşı rı dü zey de ki an ti kor lar, hor mon lar,

ko les te rol ve li pid ler le yük lü olan do muz eti nin in san sağ lı ğı açı sın -

dan önem li bir teh dit ol du ğu bi lim sel ola rak ka nıt lan mış tır. 

Bu gün do muz eti nin yo ğun ola rak tü ke til di ği ABD, Al man ya gi -

bi ül ke le rin nü fus la rı nın önem li bir bö lü mü nü oluş tu ran nor ma lin çok

öte sin de şiş man kim se le rin var lı ğı, ar tık alı şıl mış bir du rum ol muş tur.

Do muz eti ne da ya lı bir bes len me so nu cun da, aşı rı bü yü me hor mo nu -

na ma ruz ka lan in san bün ye si, ön ce çok faz la ki lo top la mak ta, son ra

da vü cut de for mas yon a -şe kil bo zuk luk la rı na- uğ ra mak ta dır.
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Bun la rın dı şın da, do muz etin de ki sağ -

lı ğa za rar lı mad de ler den bi ri de "tri şin" pa ra zi ti dir. İn -

san vü cu du na gir di ğin de doğ ru dan kalp kas la rı na yer le şe rek

ölüm cül teh li ke oluş tu ran tri şin pa ra zi ti ne do muz etin de sık lık la

rast lan mak ta dır. Gü nü müz tek no lo ji siy le tri şin li do muz la rı tek nik

ola rak tes pit et mek müm kün se de ön ce ki asır lar da böy le bir yön tem

bi lin mi yor du. Bu ne den le, do muz eti yi yen her kes için tri şin pa ra zi ti -

ni kap ma ve ölüm le kar şı kar şı ya kal ma ris ki var dı. 

Gö rül dü ğü gi bi tüm bu se bep ler, Rab bi miz'in do muz eti ni ya sak -

lan ma sı nın hik met le rin den bir kıs mı dır. Ay rı ca Rab bi miz'in bu em ri, her

ko şul da sağ lı ğa za rar lı et ki le ri ni sür dü ren, de ne tim siz üre ti min de ise

ölüm cül bi le ola bi len do muz eti nin yen me si ne kar şı tam bir ko ru ma dır.

20. yüzyıla kadar domuz etinin insan sağlığını doğrudan tehdit

eden zararları olduğundan haberdar olmak mümkün değildi. Bugün-

kü tıbbi cihazlarla, biyolojik testlerle somut biçimde ortaya konmuş bu

zarara karşı, daha kimsenin mikrop, bakteri, trişin, hormon, antikor gi-

bi kavramlardan haberinin olmadığı 7. yüzyılda indirilen Kuran'da ke-

sin önlem alınması da, Kuran'ın üstün ilim sahibi Rabbimiz'in vahyi ol-

duğunu gösteren mucizelerdendir. Bugün de domuz üretiminde alı-

nan her türlü önlem ve denetime rağmen, domuz etinin fizyolojik ola-

rak insan vücuduna uygun bir besin türü olmadığı, insan sağlığına ke-

sin zararı olan bir et çeşidi olduğu gerçeği değişmemiştir. 
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Ku ran'da dik kat çe ki len be sin ler den bi ri de zey tin dir. Son yıl lar -

da ya pı lan araş tır ma lar, zey ti nin yal nız ca lez zet li bir be sin de ğil, bu -

nun ya nın da önem li bir sağ lık kay na ğı ol du ğu nu da or ta ya koy muş -

tur. Zey ti nin ya nı sı ra zey ti nin ya ğı da önem li bir be sin kay na ğı dır.

Ku ran'da zey tin ağa cı nın ya ğı na ise şu ayet le dik kat çe kil miş tir:

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)

Yu ka rı da ki ayet te "mu ba re ke tin zey tu ne tin" ifa de siy le zey tin,

"be re ket li, kut lu, uğur lu, sa yı sız ya rar sağ la yan" an lam la rı na ge len

mü ba rek sı fa tıy la ni te len di ril miş tir. "Zey tu ha" ifa de siy le bil di ri len

zey tin ya ğı, di ğer ka tı yağ la rın ak si ne, tüm uz man lar ta ra fın dan baş ta

kalp ve da mar sağ lı ğı için ol mak üze re en çok tav si ye edi len yağ çe şi -

di ola rak bi lin mek te dir. Zey tin ya ğı nın sağ lık açı sın dan fay da la rı nı

şöy le sı ra la ya bi li riz:

Kalp ve Da mar Sağ lı ğı na Fay da lı Ol ma sı

Zey tin ve zey tin ya ğ için de bu lu nan yağ asit le ri nin ço ğu tek li

doy ma mış ya ğdır. Tek li doy ma mış yağ lar ko les te rol içer mez ler. Bun -
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dan do la yı zey tin ya ğ kan da ki ko les te rol

ora nı nı yük selt me mek te, tam ter si ne kont rol al tın da

tut mak ta dır. Zey tin yağ ay rı ca vü cut için za ru ri olan (EFA: es -

sen ti al fatty asit) Omega-6 yağ asi di (li no le ik asit) içer mek te dir. Bu

özel li ğiy le sağ lık ör güt le ri, (Dün ya Sağ lık Ör gü tü/WHO) da mar sert li -

ği, şe ker has ta lı ğı oran la rı nın yük sek ol du ğu top lum lar da kul la nı lan

yağ la rın için de ki yağ asi di nin en az %30'unun Omega-6 yağ asi di (li no -

le ik asit) ol ma sı nı öner mek te dir ler ki, bu da zey ti nin de ğe ri ni bü yük öl -

çü de ar tır mak ta dır.34

Bu ko nu da ya pı lan ça lış ma lar, 1 haf ta bo yun ca her gün 25 mi li lit re

-yak la şık 2 ye mek ka şı ğı- do ğal zey tin ya ğı tü ke ten in san la rın da ha az

LDL (kö tü ko les te rol) ve da ha yük sek an ti ok si dan se vi ye le ri gös ter dik le -

ri ni or ta ya çı kar mış tır.35 An ti ok si dan lar, "ser best ra di kal le r" de ni len vü -

cu du muz da ki za rar lı mad de le ri et ki siz ha le ge tir me le ri ve hüc re nin tah -

rip edil me si ni en gel le me le ri ba kı mın dan son de re ce önem li mad de ler dir.

Ay rı ca zey tin ya ğı kul la nı mı nın ko les te rol se vi ye le ri ni dü şür dü ğü ve

kalp has ta lık la rı nı ön le di ği pek çok araş tır ma ile de tas dik edil miş tir.36

Zey tin ya ğı, kan da do la şan LDL ad lı za rar lı ko les te rol dü ze yi ni dü şür -

dü ğü, ay nı za man da HDL ad lı fay da lı ko les te rol dü ze yi ni ise yük selt ti -

ği37için kalp ve da mar has ta la rı na ilaç ola rak tav si ye edil mek te dir. Yük sek

oran da kalp ve da mar has ta lık la rı va ka la rı na rast la nan ül ke ler de ço ğun -

luk la yük sek ko les te rol dü ze yi ne sa hip doy muş yağ lar tü ke til mek te dir.

Bu nun ya nı sı ra zey tin ya ğı, vü cut ta bu lu nan Omega-6 yağ asi di nin

Omega-3 yağ asi di ne ora nı nı da boz ma mak ta dır. Ome ga-3 ve Omega-6

yağ asit le ri nin vü cu da bel li bir oran da alın ma sı çok önem li dir. Çün kü

bu oran lar da ki den ge siz lik du ru mun da kalp le, ba ğı şık lık sis te mi ile il -

gi li has ta lık lar ve kan ser de da hil ol mak üze re bir çok has ta lı ğın iler le -

me si söz ko nu su ol mak ta dır.38 Tüm bu se bep ler den do la yı pek çok in -

san zey tin ya ğı ile sağ lık bul mak ta dır. Ame ri kan Kalp Top lu lu ğu, kalp

has ta lı ğı ris ki ni azalt mak için yük sek tek li doy ma mış yağ di yet le ri nin,

%30 dü şük yağ lı di ye te bir al ter na tif ola bi le ce ği ni ile ri sür mek te dir.39
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Kan ser Ön le yi ci Ol ma sı

The Arc hi ves of In ter nal Me di ci ne'de ya yın la nan bir ça lış ma,

yük sek oran da tek li doy ma mış yağ tü ke ten ka dın la rın gö ğüs

kan se ri ne ya ka lan ma ris ki nin da ha az ol du ğu nu gös ter miş tir.40

New York'ta Buf fa lo Üni ver si te si araş tır ma cı la rı nın yü rüt tü ğü

ay rı bir ça lış ma da ise, zey tin ya ğı gi bi bit ki sel yağ lar da bu lu nan

bir yağ olan B-si tos te rol'ün, pros tat kan se ri hüc re le ri nin olu şu -

mu nu en gel le me de yar dım cı ola bil di ği  be lir til miş tir. Araş tır ma -

cı lar B-si tos te rol'ün, hüc re le rin bö lün me me si em ri ni ve ren hüc -

re içi ha ber leş me sis te mi ni güç len dir di ği, böy le ce hüc re bü yü -

me si kont rol süz ha le gel me den kan se rin en gel le ne bi le ce ği so nu -

cu na var mış lar dır. Ox ford Üni ver si te si'nde ki dok tor lar ta ra fın -

dan yü rü tü len son araş tır ma da da, zey tin ya ğı nın ba ğır sak kan -

se ri ne kar şı ko ru yu cu özel li ğe sa hip ol du ğu bu lun muş tur. Dok tor lar

zey tin ya ğı nın, ba ğır sak kan ser le ri nin baş la ma sı nı en gel le mek için mi -

de de ki asit le tep ki me ye gir di ği ni keş fet miş ler dir. Ox ford araş tır ma cı -

la rı ay nı za man da zey tin ya ğı nın saf ra asi ti mik ta rı nı azal ta rak ve

DAO (di amin ok si daz ad lı en zim) se vi ye si ni yük sel te rek, anor mal

hüc re ar tı şı na ve kan se re kar şı ko ru yu cu ol du ğu nu keş fet miş ler dir.41
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Art ri ti (eklem enflamasyonunu) Ön le me si

Araştırmacıların raporlarına göre bol miktarda zeytinyağı ve piş-

miş sebze yiyen insanların eklemlerdeki şişme, kızarıklık ve ağrıya

(kronik enflamasyona) sebep olan romatizmal artrit geçirme riskleri

azalabilmektedir.  

Ke mik Ge li şi mi ne Yar dım cı Ol ma sı

Zey tin ya ğı nın içer di ği E, A, D, ve K vi ta min le ri, ço cuk la rın ve

eriş kin le rin ke mik ge li şi mi ne yar dım cı ol ma sı, kal si yu mu sa bit le ye -

rek ke mik le ri güç len dir me si ba kı mın dan ol duk ça önem li dir. Ay nı za -

man da yaş lı la ra da özel lik le tav si ye edil mek te dir, çün kü sin di ri mi ko -

lay dır ve mi ne ral ler le vi ta min le rin vü cut ta kul la nıl ma sı na yar dım cı

olur. Ay rı ca ke mik mi ne ra li zas yo nu nu (mi ne ral le rin ke mik ler de çök -

me si) ha re ke te ge çi re rek kal si yum kay bı nı en gel ler.42 Ke mik ler or ga -

niz ma nın mi ne ral ya pı la rı nın de po su nu oluş tu rur ve ke mik ler de mi -

ne ral bi ri ki mi ol ma dı ğı tak dir de ke mik yu mu şa ma sı gi bi cid di ra hat -

sız lık lar or ta ya çık ar. Bu ba kım dan zey tin ya ğı nın, is ke let ya pı sı üze -

rin de çok olum lu kat kı sı var dır.

Yaş lan ma yı Ön le me si
Zey tin ya ğı nın içer di ği vi ta min ler, hüc re ye ni le yi ci özel lik le re sa -

hip ol duk la rı için, yaş lı lık te da vi sin de de kul la nı lır, cil di bes ler ve ko -

rur lar. Be sin ler be de ni miz de ener ji ye çev ri lir ken ok si dan de ni len ba zı

mad de ler or ta ya çı kar. Zey tin ya ğı, içer di ği çok sa yı da ki an ti ok si dan
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mad dey le za rar lı mad de le rin tah ri ba tı nı ön -

ler, hüc re le ri mi zi ye ni ler, do ku ve or gan la rı mı zın yaş -

lan ma sı nı ge cik ti rir. Zey tin ya ğı ay nı za man da vü cu du muz da

hüc re le ri tah rip eden, yaş lan dı ran "ser best ra di kal"le ri bas kı la yan E

vi ta mi ni açı sın dan da zen gin dir. 

Ço cuk la rın Ge li şi mi ne Kat kı sı

Zey tin ve zey tin ya ğı, için de bu lu nan li no le ik asit ten (Omega-6

yağ asi di) ötü rü ye ni doğ muş be bek ler, ge li şim ça ğın da ki ço cuk lar

için son de re ce fay da lı bir be sin dir. Li no le ik asi tin ek sik li ği, be bek te ki

ge li şi min ya vaş la ma sı na ve bir ta kım de ri ra hat sız lık la rı nın or ta ya çık -

ma sı na ne den olur.43
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Zey tin ya ğı, vü cu du muz da ki za rar lı mad -

de le rin tah ri ba tı nı ön le yen an ti ok si dan ele ment le ri ve in -

san için bü yük önem ta şı yan yağ asit le ri içe rir. Bun lar da hor -

mon la ra des tek olur ve hüc re za rı nın olu şu mu na yar dım cı olur lar. 

Zey tin ya ğı, in san sü tün de ki yağ asi di ora nı na ben zer, den ge li bir

çok lu doy ma mış bi le şi me sa hip tir. İn san vü cu du ta ra fın dan el de edi -

le me yen, ay nı za man da vü cut için vaz ge çil mez öne mi olan bu te mel

yağ lı asit le ri açı sın dan, zey tin ya ğı ye ter li bir kay nak tır. Bu fak tör ler

zey tin ya ğı nı, ye ni doğ muş be bek ler için ol duk ça fay da lı kıl mak ta dır.

Do ğum ön ce si ve son ra sın da be bek bey ni nin ve si nir sis te mi nin

do ğal ge li şi mi ne kat kı da bu lun ma sın dan do la yı uz man lar ca, an ne le re

öne ri len tek yağ, yi ne zey tin ya ğı dır. An ne sü tü ne ya kın mik tar da li -

no le ik asit içer mek le be ra ber yağ sız inek sü tü ne zey tin ya ğı ka tıl dı ğın -

da an ne sü tü ka dar do ğal bir be sin kay na ğı özel li ği ka za nır.44

Tan si yon Dü şü rü cü Et ki si:

Arc hi ves of In ter nal Me di ci ne der gi si nin 27 Mart 2000 ta rih li sa yı -

sın da ya yın la nan bir ça lış ma, zey tin ya ğı nın yük sek tan si yo na olum lu

et ki si ni bir kez da ha vur gu la mak ta dır. Ay rı ca zey tin ağa cı nın yap ra ğı

ile tan si yon dü şü rü cü ilaç lar ya pıl mak ta dır.

İç Or gan la ra Fay da la rı:

İs ter sı cak, is ter so ğuk ola rak tü ke til sin, zey tin ya ğı mi de asi ti ni

azal ta rak mi de yi gast rit ve ül ser gi bi has ta lık la ra kar şı ko rur.45 Bu nun

ya nı sı ra saf ra sal gı sı nı ha re ke te ge çi re rek, en mü kem mel ha le gel me -

si ni sağ lar. Saf ra ke se si nin bo şal ma iş le mi ni dü zen ler ve saf ra ta şı ris -

ki ni azal tır.46 Ay rı ca için de ki klor sa ye sin de de ka ra ci ğe rin ça lış ma sı -

na yar dım cı olur ve böy le ce vü cu dun atık lar dan kur tul ma sı nı ko lay -
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laş tı rır. Bun la rın ya nı sı ra be yin atar da mar -

la rı nın sağ lı ğı na da olum lu et ki si var dır.47

Zey tin ya ğı, tüm bu özel lik le ri do la yı sıy la son yıl lar da

uz man la rın ol duk ça dik ka ti ni çek mek te dir.48 Uz man la rın yo rum la -

rın dan bir kıs mı şöy le dir:

Sağ lık ve bes len me ko nu sun da ön de ge len oto ri te ler den bi ri,

CNN'in ödül lü mu ha bi ri, The Fo od Phar macy (Be sin Ec za ne si) ve Fo od-

Yo ur Mi rac le Me di ci ne (Yi ye cek ler-Mu ci ze vi İlaç la rı nız) ki tap la rı nın

ya za rı ve ay nı za man da ulus la ra ra sı bir kö şe ya za rı olan Je an Car per:

Ye ni İtal yan araş tır ma sı zey tin ya ğı nın, LDL ko les te ro lü nün atar da -

mar la rı tı ka ma özel li ği de da hil ol mak üze re ba zı has ta lık sü reç le riy -

le sa va şan... an ti ok si dan lar içer di ği ni bul muş tur.

Di ye tis yen ve bes len me uz ma nı Pat Ba ird:

Zey tin ya ğı nın çok yön lü lü ğü... onun be den sağ lı ğı na olan fay da sı

hak kın da da ha öğ re ne ce ği miz çok şey var.

Har vard Üni ver si te si Halk Sağ lı ğı Oku lu Epi de mi yo lo ji Bö lü mü

baş ka nı Dr. Di mit ri os Tric ho po ulos:

Ame ri ka lı ka dın lar doy muş yağ la rın ye ri ne da ha faz la zey tin ya ğı

tü ket miş ol sa lar dı gö ğüs kan se ri ris kin de %50 ka dar azal ma ger çek -

le şe bi lir di.

... Zey tin ya ğı ba zı ha bis tü mör tür le ri ne kar şı ko ru yu cu bir et ki ye sa -

hip tir: pros tat, gö ğüs, ko lon, pul lu hüc re ve ye mek bo ru su tü mör le -

ri.

Mi ami Üni ver si te si Tıp Fa kül te si'nden D. Peck:

Zey tin ya ğı nın fa re ler de ki ba ğı şık lık sis te mi ni güç len dir di ği or ta ya

çı ka rıl mış tır... 

Mi la no Ec za cı lık Fa kül te si'nden Bru no Ber ra:

... na tü rel sız ma zey tin ya ğı nın kü çük po lar bi le şen le ri LDL'nin ok si -

das yo na olan di ren ci ni be lir gin şe kil de ar tı rır.

II. Fe de ri co Üni ver si te si Da hi li ye ve Me ta bo liz ma Has ta lık la rı

Bö lü mü'nden A. A. Ri vel le se ve G. Ric car di, M. Man ci ni:
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Zey tin ya ğı in sü lin di ren ci ni en gel ler ve kan -

da ki gli ko zun da ha iyi kont ro lü nü sağ lar.

Napoli Üniversitesi Tıp ve Kimya Fakültesi'nden Pat ri zia

Gal let ti:

Zey tin ya ğı po li fe nol le ri nin be sin ola rak alı mı, re ak tif ok si jen me ta -

bo lit ler le il gi li olan has ta lık la rın ris ki ni azal ta bi lir -mi de ve ba ğır sak -

la il gi li ba zı has ta lık lar ve da mar la rın tı kan ma sı gi bi. Zey tin ya ğı hid -

rok si ti ro so lu in san erit ro sit le ri ni ok si da tif teh li ke ye kar şı ko rur.

Har vard Üni ver si te si Halk Sağ lı ğı Oku lu'ndan Frank Sacks:

Zey tin ya ğı açı sın dan zen gin bir di yet, aşı rı şiş man lı ğı kont rol al tı na

al ma da ve te da vi et me de dü şük yağ lı bir di yet ten da ha et ki li dir. Ay -

rı ca da ha uzun sü re li ki lo kay bı na ne den olur ve ki lo yu ko ru mak da -

ha ko lay dır...

Gö rül dü ğü gi bi bu gün bir çok bi lim ada mı zey tin ya ğı nı esas alan

bes len me mo de li nin en ide al şe kil ol du ğu nu dü şün -

mek te dir. Bu özel lik le rin den do la yı gün lük bes -

len me prog ra mın da her öğün de bu lun ma sı ge re -

ken en te mel be sin ler, zey tin ve zey tin ya ğı ola rak

be lir til mek te dir. Al lah'ın pek çok ayet te dik kat

çek ti ği zey tin bit ki si nin fay da la rı, tıp bil gi si nin

art ma sıy la pa ra lel ola rak keş fe dil miş tir.

Si zin için gök ten su in di ren O'dur; içe cek on -

dan, ağaç on dan dır (ki) hay van la rı nı zı on da

ot lat mak ta sı nız. Onun la si zin için ekin, zey -

tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her

tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü -

ne bi len bir top lu luk için ayet ler var dır.

(Nahl Su re si, 10-11)
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Biz, se nin göğ sü nü ya rıp-ge niş let me dik mi? Ve yü kü nü in di rip-

at ma dık mı? Ki o, se nin be li ni bük müş tü; Se nin zik ri ni (şa nı nı)

yü celt me dik mi? De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay lık

var dır. Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var dır.

(İn şi rah Su re si, 1-6)

Bi lin di ği gi bi her or ga nın can lı lı ğı nı sür dür me si ve gö re vi ni yap -

ma sı için kan yo luy la bes len me si ge rek li dir. Kan, kalp ka s m za da "ko -

ro ner ar ter" ad ve ri len atar da mar lar yo luy la gel mek te dir. Da mar sert -

li ği (ate rosk le roz) du ru mun da, bu da mar lar da da ral ma ve t kan ma lar

olu şa bil mek te dir. Bu du rum iler le di ğin de ise kan akı şı en gel le nir ve

kalp ye te rin ce bes le ne mez ha le ge lir. Bu da kal bin gö re vi ni ya pa ma -

dı ğı nı gös te ren gö ğüs ağ r s na ve kalp kri zi ne ne den ol mak ta dır. 

Yu ka rı da ki ayet ler de "Biz, göğ sü nü ya rıp-ge niş let me dik mi"

ola rak ter cü me edi len "E lem neş rah le ke sad re ke" ifa de si, bu tür bir

kalp ra hat sız lı ğı na ve gü nü müz de ya pı lan ko ro ner by-pass ame li yat -

la rı na bir işa ret ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Çün kü ayet te ge çen

"lem neş rah" ifa de si, ilk an la mı iti ba riy le eti ve ben ze ri şey le ri aç mak

fi ili ni ifa de et mek te dir. Ni te kim bu ame li yat lar da da gö ğüs ke mi ği

boy dan iki ye ay r la rak göğ sün içi ne gi ril mek te dir. Ya pı lan ame li yat

so nu cun da kan akı şı tek rar sağ lan mak ta ve gö ğüs ağ r s or ta dan kalk -

mak ta dır. Ayet te ge çen ge niş le me ifa de si de söz ko nu su da mar lar da -

ki da ral ma la rın or ta dan kal dı rıl ma sı na işa ret ola bi lir.

Ay rı ca bu su re nin he men ar dın dan Al lah'ın kalp sağ lı ğı na fay da -

lı bir bit ki olan "zey tin" üze ri ne and iç me si de (Tin Su re si, 1), son de -

re ce hik met li dir. 
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Ku ran'da dik kat çe ki len dav ra nış lar dan bi ri, Hz. Eyüp'e ge len bir

vah yi an la tan ayet ler de bil di ri lir:

Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey tan, ba na

kah re di ci bir acı ve azap do kun dur du" di ye Rab bi ne ses len miş ti.

"Aya ğı nı dep ret. İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk (su," di ye vah yet tik).

(Sad Su re si, 41-42)

Hz. Eyüp'e şey ta nın ver miş ol du ğu sı kın tı ve ra hat sız lı ğa kar şı lık

Al lah'ın bil dir di ği tav si ye ler den bi ri "aya ğı nı dep ret me si"dir. Ayet te ge -

çen bu ifa de ha re ket et me nin, spor yap ma nın fay da la rı na işa ret edi yor

ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ni te kim "Aya ğını dep ret, ye re vur" di -

ye ter cü me edi len "ur kud" ke li me si, En bi ya Su re si 12. ve 13. ayet ler de

"koş mak" an la mn da kul la nl mak ta dır. Bu da bu ra da kas te di len ha re ke -

tin "koş ma" ve ya "hızlı yü rü me" şek lin de ola bi le ce ği ni gös ter mek te dir.

Spor es na sın da, özel lik le ba cak kas la rı gi bi uzun kas la rın ha re ket

et ti ril me si (izo met rik ha re ket ler) ile kan do la şı mı hız la nır, hüc re le re

gi den ok si jen mik ta rın da ar tış olur. Bu nun so nu cun da ki şi nin üze rin -

de ki bit kin lik kay bo lur, tok sik mad de le rin vü cut tan atıl ma sıy la da ki -

şi dinç le şir.49 Ay nı za man da vü cut mik rop la ra kar şı çok da ha di renç li

bir ha le ge lir. Dü zen li eg zer siz ya pan ki şi ler ge niş ve te miz da mar la -
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ra sa hip olur lar. Bu da da mar la rın tı kan ma -

sı nı, do la yı sıy la kalp has ta lık la rı nı ön le yi ci et ki ya par.50

Ay rı ca dü zen li ya pı lan eg zer siz, kan şe ke ri nin den ge si ni sağ -

la ya rak şe ker has ta lı ğı nı ön le yi ci rol oy nar. Spo run ka ra ci ğer üze -

rin de ki olum lu et ki le ri, "iyi ko les te rol" di ye ad lan dı ra bi le ce ği miz ko -

les te rol se vi ye si ni yük sel tir.51 Ay rı ca ayak la rın çıp lak ola rak ye re ba -

sıl ma sı vü cut ta bi rik miş sta tik elekt ri ğin bo şal tıl ma sın da çok et ki li bir

yön tem dir. Bu yön tem vü cut için bir ne vi top rak la ma gö re vi gö rür.

Bu nun ya nın da ayet te dik kat çe kil di ği gi bi yı kan ma nın da, vü cut -

ta ki sta tik elekt ri ğin atıl ma sın da en et ki li yön tem ol du ğu bi lin mek te -

dir. Yı kan may la bir lik te vü cut ta olu şan fi zik sel te miz li ğin ya nı sı ra, ki -

şi nin üze rin de ki muh te mel ge ri lim ve sı kın tı da aza lır. Bu ne den le yı -

kan mak, hem stres hem de ateş li has ta lık lar baş ta ol mak üze re, bir çok

fi zik sel ve psi ko lo jik ra hat sız lık üze rin de iyi leş ti ri ci et ki ye sa hip tir. 

Ayet te, yı kan ma ya ek ola rak bir de su içil me si tav si ye edil miş tir.

Su yun vü cu dun her or ga nı üze rin de oluş tur du ğu fay da lar göz ar dı

edi le me ye cek ka dar faz la dır. Ter bez le ri, mi de, ba ğır sak lar, böb rek ler,

cilt ve bun lar gi bi da ha pek çok or ga nın sağ lı ğı, su yun vü cu da ye ter li

mik tar da alın ma sı na bağ lı dır. Bu ko nu da mey da na ge le bi le cek bir ra -

hat sız lı ğın te la fi si de yi ne suy la ya pı lan tak vi ye ile müm kün olur. Bit -

kin li ğin, yor gun lu ğun ve uy ku ha li nin çö zü mü

de yi ne vü cut ta ki su mik ta rı nın ar tı rıl ma sı,

böy le ce tok sik mad de ler den arı nıl ma sı

sağ la na rak ger çek le şir.

Her bi ri be den ve ruh sağ lı ğı mız

için ha ya ti önem ta şı yan bu tav si ye le -

rin bi ra ra da uy gu lan ma sı ise, en ide al

so nu cu ve re cek tir. Bu tav si ye le rin her

bi ri Al lah'ın "Ku ran'dan mü'min ler için

şi fa ve rah met olan şey le ri in di ri yo ruz..."

(İs ra Su re si, 82) aye ti nin bir te cel li si dir. 
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Ye rin bi tir dik le rin den, 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)

... da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (Nahl Su re si, 8)

Yu ka rı da ki ayet ler de, Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de in san la rın

bil me di ği ha yat form la rı nın ol du ğu na işa ret edil mek te dir. Ni te kim

mik ros ko bun keş fi ile bir lik te in san gö zü nün gö re me di ği kü çük lük te

ye ni can lı lar keş fe dil miş tir. Böy le ce Ku ran'da dik kat çe ki len, bu can lı -

la rın var lı ğı hak kın da in san lar bil gi sa hi bi ol ma ya baş la mış lar dır. Çıp -

lak göz le gö rü le me yen ve ge nel lik le tek bir hüc re den iba ret olan mik -

ro can lı la rın var lı ğı na işa ret eden di ğer ayet ler ise şöy le dir:

... 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)

Yer yü zü nün her ya nı na ya yıl mış olan bu giz li dün ya nın üye le ri

ya ni mik ro or ga niz ma lar, yer yü zün de ki hay van la rın 20 ka tı ka dar dır -

lar. Göz le gö rül me ye cek ka dar kü çük bu mik ro or ga niz ma lar top lu lu -

ğu, bak te ri ler, vi rüs ler, man tar lar, su yo sun la rı ve akar lar dan olu şur.
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Bu mik ro can lı lar, yer yü zün de ki ya şam

den ge si nin önem li bir un su ru dur. Ör ne ğin Dün ya

üze rin de ya şa mın olu şu mu nu sağ la yan te mel öğe ler den bir

ta ne si olan azot dön gü sü, bak te ri ler ta ra fın dan sağ la nır. Bit ki le rin

top rak ta ki mi ne ral le ri ala bil me le ri ni sağ la yan en önem li un sur ise kök

man tar la rı dır. Sa la ta ve ya et gi bi nit rat içe ren be sin ler den ze hir len me -

mi zi ise di li miz de bu lu nan bak te ri ler ön ler. Ay nı za man da ba zı bak -

te ri ler ve alg ler, dün ya da can lı lı ğın var ol ma sı nın te mel un su ru olan

fo to sen tez ya pa bil me ye te ne ği ne sa hip tir ler ve bu gö re vi bit ki ler le

pay la şır lar. Ba zı akar tür le ri or ga nik mad de le ri par ça la ya rak be sin le -

ri bit ki le rin kul la na bi le ce ği ha le dö nüş tü re bi lir ler. Gö rül dü ğü gi bi an -

cak tek no lo jik alet ler le hak kın da bil gi edi ne bil di ği miz bu kü çük can -

lı lar, in san ya şa mı için vaz ge çil mez öne me sa hip tir ler.

Ku ran'da asır lar ön ce sin den göz le gör dü ğü müz alem le rin dı şın -

da da can lı lar ola ca ğı na dik kat çe kil me si, kuş ku suz Ku ran'ın bir baş -

ka mu ci ze si dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Mik ro dün ya Mu -

ci ze si, Araş tır ma Ya yın cı lık)
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Yer yü zün de hiç bir can lı ve iki ka na dıy la uçan hiç bir kuş yok tur

ki, si zin gi bi üm met ler ol ma sın... (Enam Su re si, 38)

Gü nü müz de hay van ve kuş eko lo ji le rin de ya pı lan in ce le me ler

so nu cun da, tüm hay van la rın ve kuş la rın ay rı top lu luk lar ha lin de ya -

şa dık la rı bi lin mek te dir. Uzun sü re li ve kap sam lı araş tır ma lar so nu cu

hay van lar hak kın da el de edi len bil gi ler, hay van lar ara sın da ol duk ça

sis tem li bir sos yal dü zen ol du ğu nu or ta ya koy muş tur.

Ör ne ğin sos yal ha yat la rı ile bi lim adam la rı nı hay re te dü şü ren ba l

a rı la rı, ko lo ni ler ha lin de ağaç ko vuk la rın da ve ya ben ze ri ka pa lı me -

kan lar da ken di le ri ne yu va ya par lar. Bir arı ko lo ni si, bir kra li çe, bir kaç

yüz er kek ve 10-80 bin iş çi arı dan olu şur. Da ha ön ce de de ğin di ği miz

gi bi, arı ko lo ni le ri nin her bi rin de sa de ce bir kra li çe bu lu nur ve kra li -

çe nin te mel gö re vi yu murt la mak tır. Bun dan baş ka, ko lo ni nin bü tün -

lü ğü nü ve ko van da ki sis te min iş le yi şi ni sağ la yan önem li mad de ler de

sal gı lar. Er kek le rin ise tek fonk si yon la rı kra li çe yi döl le mek tir. Ko van -

da pe tek ör me, yi ye cek top la ma, arı sü tü üret me, ko van ısı sı nı dü zen -

le me, te miz lik, sa vun ma gi bi ak la ge le bi le cek tüm iş le ri ise iş çi arı lar
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ya par lar. Arı ko va nın da ki ha ya tın her aşa ma sın da bir dü zen var dır.

Lar va la rın ba kı mın dan, ko va nın ge nel ih ti yaç la rı nın te mi ni ne ka dar

her gö rev hiç ak sa ma dan ye ri ne ge ti ri lir. 

Ka rın ca lar da dün ya nın en ka la ba lık nü fu su na sa hip ol ma la rı na

rağ men, tek no lo ji, kol lek tif ça lış ma, as ke ri stra te ji, ge liş miş ile ti şim

ağı, hi ye rar şik dü zen, di sip lin, ku sur suz bir şe hir plan la ma sı gi bi pek

çok alan da in san la ra ör nek ola cak bir dü zen ser gi ler ler. "Ko lo ni ler"

de nen top lu luk lar ha lin de ya şa yan ka rın ca lar, öy le si ne ge liş miş bir

dü zen için de dir ler ki, bu açı dan in san la rın ki ne ben zer bir uy gar lı ğa

sa hip ol duk la rı bi le söy le ne bi lir. 

Ka rın ca lar be sin le ri ni üre tip de po lar ken, yav ru la rı nı gö ze tir, ko -

lo ni le ri ni ko rur ve sa va şır lar. Hat ta "ter zi lik" ya pıp, "ta rım"la uğ ra şan,

"hay van ye tiş ti ren" ko lo ni ler bi le var dır. Ara la rın da çok güç lü bir ile -

ti şim ağı bu lu nan bu hay van lar, top lum sal ör güt len me ve uz man laş -

ma açı sın dan ba kıl dı ğın da, hiç bir can lı ile kı yas la na ma ya cak üs tün -

lük te dir ler. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ka rın ca Mu ci ze si,

Araş tır ma Ya yın cı lık)

Top lu luk ha lin de ya şa yan hay van lar dü zen li ya şan tı la rı nın ya nı

sı ra teh li ke ye de bir lik te kar şı ko yar lar. Ör ne ğin kü çük kuş lar, do ğan

ve ya bay kuş gi bi yır tı cı kuş lar böl ge le ri ne gir dik le rin de top lu ca bu

hay van la rın çev re si ni sa rar lar. Bu ara da çev re de ki di ğer kuş la rı da

böl ge ye çek mek için özel bir ses çı kar tır lar. Kü çük kuş la rın top lu ca

gös ter dik le ri sal dır gan ha re ket ler, yır tı cı kuş la rı ge nel lik le böl ge den

uzak laş tı rır.52
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Bi ra ra da uçan bir kuş sü rü sü de ay nı şe kil de tüm sü rü üye le ri için

bir ko ru ma sağ lar. Ör ne ğin sü rü ha lin de uçan sı ğır cık lar ara la rın da

ge niş bir me sa fe bı ra ka rak uçar lar. An cak bir do ğan gör dük le rin de

ara la rın da ki boş luk la rı ka pa tır lar. Böy le lik le do ğa nın sü rü nün or ta sı -

na dal ma sı nı zor laş tı rır lar, do ğan bu nu yap sa bi le ka nat la rı nı sa kat lar

ve av la na maz.53 Me me li hay van lar da sü rü le ri ne bir sal dı rı ol du ğun -

da, top lu ola rak ha re ket eder ler. Ör ne ğin zeb ra lar düş man la rın dan

ka çar ken yav ru la rı nı sü rü nün or ta sı na alır lar. Yu nus lar da hep grup

ha lin de ge zer ler ve en bü yük düş man la rı olan kö pek ba lık la rı na kar şı

grup ça kar şı ko yar lar.54

Hay van la rın sos yal ha yat la rı ile il gi li ve ri le bi le cek sa yı sız ör nek

ve çok faz la de tay var dır. Hay van lar la il gi li el de edi len bu bil gi ler,

uzun yıl lar bo yun ca ya pı lan kap sam lı araş tır ma lar ne ti ce sin de el de

edi le bil miş tir. Gö rül dü ğü gi bi her alan da ol du ğu gi bi hay van lar la il -

gi li Ku ran'da ve ri len bil gi ler de, onun Al lah'ın sö zü ol du ğu nu gös ter -

mek te dir.
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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)

Ger çek ten hay van lar da da si zin için bir ders (ib ret) var dır; ka rın la rı -

nın için de olan lar dan si ze içir mek te yiz ve on lar da si zin için da ha

bir çok ya rar lar var. Siz ler on lar dan ye mek te si niz. On la rın üze rin de ve

ge mi ler de ta şın mak ta sı nız. (Mü mi nun Su re si, 21-22)

Bu gün pek çok bi lim ada mı ve araş tır ma-ge liş tir me (AR GE) uz -

ma nı pro je le ri ne baş la ma dan ön ce, bu nun can lı lar da ki ör nek le ri ni

araş tır mak ta, on lar da ki sis tem ve ta sa rım la rı tak lit et mek te dir ler. Di -

ğer bir de yiş le bi lim adam la rı, Al lah'ın do ğa da ya rat tı ğı ta sa rım la rı

gö rüp in ce le mek te ve bun lar dan il ham ala rak ye ni tek no lo ji ler ge liş -

tir mek te dir ler. 

Bu yö ne lim ye ni bir bi lim da lı do ğur muş tur: "Bi yo mi me tik". "Do -

ğa da ki can lı lar dan tak lit" an la mı na ge len bu bi lim da lı, özel lik le son

dö nem ler de tek no lo ji dün ya sın da yay gın bir uy gu la ma ala nı bul muş -

tur. Ku ran'da Mü mi nun Su re si'nin 21. ve Nahl Su re si'nin 66. ayet le rin -

de "ders al ma, öğüt, önem, önem li şey, ör nek" an lam la rı na ge len "ib -

re ten" ke li me si nin kul la nıl ma sı bu ba kım dan çok hik met li dir. 
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Bi yo mi me tik, in san la rın do ğa da bu lu -

nan sis tem le ri tak lit ede rek yap tık la rı mad de le rin, alet -

le rin, me ka niz ma ve sis tem le rin tü mü nü ifa de eden bir te rim -

dir. Do ğa da ki ta sa rım lar ör nek alı na rak ya pı lan alet le re, özel lik le

na no tek no lo ji, ro bot tek no lo ji si, ya pay ze ka (AI), tıb bi en düst ri ve as -

ke ri do na nım gi bi alan lar da kul la nıl mak için ge rek du yul mak ta dır.

Bi yo mi me tik (bi yo mi mik ri), ilk de fa Mon ta na lı bir ya zar ve bi lim

göz lem ci si olan Ja ni ne M. Ben yus ta ra fın dan or ta ya atıl mış bir kav -

ram dır. Türk çe kar şı lı ğı "bi yo tak lit" olan bu kav ram, da ha son ra pek

çok ki şi ta ra fın dan yo rum lan mış ve uy gu la ma ya ge çi ril miş tir. Bi yo -

mi me tik hak kın da ya pı lan yo rum lar dan bi ri şöy le dir:

Bi yo mi mik ri nin ana te ma sı do ğa dan mo del, öl çü ve akıl ola rak öğ -

re ne cek çok şe yi miz ol du ğu dur. Bu araş tır ma cı la rın or tak nok ta sı,

do ğa da ki ta sa rı ma say gı gös ter me le ri ve in san la rın kar şı laş tık la rı

prob lem le rin çö zü mün de bun la rı kul la na rak il ham al ma la rı dır.55

Ürün ka li te si ni ve ve ri mi ni ar tır ma da do ğa dan fay da la nan şir ket -

ler den bi ri olan In ter fa ce'in ürün stra te jis ti Da vid Oak ey de bi yo mi -

me tik ko nu sun da şun la rı söy ler:

Do ğa, be nim iş ve ta sa rım ko nu la rın da akıl ho cam, ya şam tar zım

için bir mo del. Do ğa nın sis te mi mil yon lar ca se ne dir ça lı şı yor… Bi -

yo tak lit, do ğa dan öğ ren me nin bir yo lu dur.56

Son yıl lar da bi lim adam la rı hız la yay gın la şan bu fik ri be nim se di -
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ler; ön le rin de ki ben zer siz ve ku sur suz mo -

del le ri ör nek ala rak ça lış ma la rı na hız ka zan dır dı lar.

Do ğa da ki ta sa rım lar, en az mal ze me ve ener ji ile en faz la ve -

rim al ma la rı, ken di ken di le ri ni onar ma özel lik le ri, ge ri-dö nü şüm lü

ve do ğa-dos tu ol ma la rı, ses siz ça lış ma la rı, es te tik, da ya nık lı ve uzun

ömür lü ol ma la rı ba kı mın dan tek no lo jik ça lış ma la ra ör nek teş kil eder -

ler. High Co untry News ad lı bir ga ze te de bi yo mi me tik bi lim sel bir ha -

re ket ola rak ta nım lan mış ve şöy le bir yo rum ya pıl mış tır:

Do ğal sis tem le ri mo del ala rak, bu gün kul lan dı ğı mız dan çok da ha

uzun sü re li tek no lo ji ler oluş tu ra bi li riz.57

Do ğa da gör dü ğü mü kem mel lik ler üze rin de dü şü ne rek, do ğa da -

ki mo del le rin tak lit edil me si ge rek ti ği ne ina nan Ja ni ne M. Ben yus'un,

Bi omi micry (Bi yo mi mik ri) ad lı ki ta bın da ver di ği ör nek ler den ba zı la rı

şun lar dır:

* Arı kuş la rı nın 10

gram dan da ha az bir ya -

kıt la Mek si ka Kör fe zi'ni

ge çe bil me le ri,

* Yu suf çuk la rın en

iyi he li kop ter ler den bi le

da ha iyi ma nev ra ya pa -

bil me le ri,
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* Ter mit ku le le rin de bu lu nan ik lim len -

dir me ve ha va lan dır ma sis tem le ri nin, do na nım ve

ener ji sar fi ya tı ba kı mın dan in san la rın yap tık la rın dan çok da -

ha üs tün ol ma la rı, 

* Ya ra sa nın çok-fre kans lı ile ti ci si nin, in san la rın yap tı ğı ra dar lar -

dan da ha ve rim li ve du yar lı ça lış ma sı, 

* Işık sa çan alg le rin vü cut fe ner le ri ni ay dın lat mak için çe şit li kim -

ya sal la rı bi ra ra ya ge tir me le ri,

* Ku tup ba lık la rı ve kur ba ğa la rın don duk tan son ra ye ni den ha -

ya ta dön me le ri ve or gan la rı nın buz ne de niy le ha sa ra uğ ra ma ma sı,

* Bu ka le mu nun ve mü rek kep ba lı ğı nın, bu lun duk la rı or tam la

tam bir uyum için de ola cak la rı şe kil de de ri le ri nin renk le ri ni, de sen le -

ri ni anın da de ğiş tir me le ri,

* Arı la rın, kap lum ba ğa la rın ve kuş la rın ha ri ta la rı ol ma dan uzun

me sa fe le ri ka tet me le ri,

* Ba li na la rın ve pen gu en le rin ok si jen tü pü kul lan ma dan dal ma la rı,

Yu ka rı da sa de ce bir kaç ör ne ği ne yer ver di ği miz do ğa da ki hay -

ran lık uyan dı ran bu gi bi me ka niz ma ve ta sa rım lar, tek no lo ji nin bir çok

ala nı nı zen gin leş tir me po tan si ye li ne sa hip tir. Bil gi bi ri ki mi mi zin art -

ma sı ve tek no lo jik im kan la rın ge liş me si ile bir lik te bu po tan si yel her

ge çen gün da ha da or ta ya çık mak ta dır. 

Hay van la rın her bi ri, in san la rı hay re te dü şü ren bir çok ya ra tı lış

özel lik le ri ne sa hip tir. Ki mi le ri su da ha re ket et me le ri ni sağ la yan en

ide al şek le (hid ro di na mik) sa hip ken, ki mi le ri de bi zim için ol duk ça

ya ban cı olan du yu la rı kul la nır. Bun la rın bir ço ğu in san la rın ilk de fa

kar şı laş tık la rı, da ha doğ ru su ye ni far kı na var dık la rı özel lik ler dir. Ba -

zen bir can lı nın tek bir özel li ği ni bi le tak lit et mek için bil gi sa yar, me -

ka nik, elekt ro nik, ma te ma tik, fi zik, kim ya ve bi yo lo ji gi bi bi lim dal la -

rı nın ön de ge len isim le ri nin bi ra ra ya gel me si ge rek mek te dir.

Bi lim adam la rı her ge çen gün do ğa da keş fet tik le ri ben zer siz ya -
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pı lar ve sis tem ler kar şı sın da hay re te düş mek te ve bun la ra duy duk la -

rı hay ran lı ğı in san lık ya ra rı na ye ni tek no lo ji ler üret mek için kul la na -

rak gös ter mek te dir ler. Do ğa da var olan mü kem mel sis tem le rin, uy gu -

la nan ola ğa nüs tü tek nik le rin bi lim adam la rı nın bil gi si nin ve ak lı nın

çok üs tün de ol du ğu nun, mev cut prob lem le re ben zer siz çö züm ler

sun du ğu nun far kı na va ran bi lim adam la rı, ar tık se ne ler ce uğ ra şa rak

çö züm ge ti re me dik le ri pek çok ko nu da do ğa da ki ta sa rım la rın yar dı -

mı na baş vur mak ta dır lar. Bu nun so nu cu ola rak da kı sa za man da, ba -

şa rı lı so nuç lar el de et me le ri müm kün ol mak ta dır. Ay rı ca do ğa nın tak -
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li di ile bir lik te bi lim adam la rı ge rek va kit ve

emek açı sın dan, ge rek se mad di kay nak la rın isa bet li

kul la nıl ma sı ba kı mın dan da çok önem li ka zanç lar sağ la mak -

ta dır lar. 

Bu gün gör mek te yiz ki ge li şen tek no lo ji ya ra tı lış mu ci ze le ri ni tek

tek keş fet mek te ve "bi yo mi me tik" bi li min de ol du ğu gi bi can lı lar da ki

ola ğa nüs tü ta sa rım la rı ör nek ala rak in san lı ğa hiz met et mek te dir. Ja ni -

ne M. Ben yus da, do ğa yı tak lit et ti ği miz tak dir de yi ye cek ve ener ji

üre ti mi, bil gi de po la ma, sağ lık gi bi bir çok alan da ken di mi zi ra hat lık -

la ge liş ti re bi le ce ği mi zi be lirt miş tir. Bu ko nu la rın ele alın dı ğı pek çok

bi lim sel ma ka le den bir kaç ta ne si nin baş lık la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

Bi lim Do ğa yı Tak lit Edi yor58

Ha ya tın Ta sa rım da ki Ders le ri59

Bi yo mi mik ri: Gö zü mü zün Önün de Giz le nen Sır lar60

Bi yo mi mik ri: Do ğa nın İl ham Ver di ği Bu luş lar61

Bi yo mi mik ri: Bi zi Çev re le yen Üs tün Ye te nek62

Bi yo mi me tik: Do ğa dan İyi Di zayn lar Çı kar mak63

Bi yo mi me tik: Do ğa da ki Ta sa rım lar dan Mal ze me ler Mey da na

Ge tir mek64

Mü hen dis ler Ta sa rım için Do ğa dan Ör nek Alı yor lar65

19. yüz yıl da do ğa nın tak li di sa de ce es te tik açı dan uy gu la ma sa -

ha sı na sa hip ti. Dö ne min res sam ve mi mar la rı do ğa da ki gü zel lik ler -

den et ki len miş, yap tık la rı eser ler de bu ya pı la rın dış gö rü nüş le ri ni ör -

nek al mış lar dı. Ama do ğa da ki ta sa rım la rın ola ğa nüs tü lü ğü nün ve

bun la rın tak li di nin in san lar için fay da sağ la ya ca ğı nın an la şıl ma sı, an -

cak do ğal me ka niz ma la rın mo le kü ler se vi ye de in ce len me siy le -20.

yüz yıl da- baş la mış tır. Bu gün bi lim adam la rı ve araş tı rma cı lar Ku -

ran'da yak la şık 1400 se ne ev vel bil di ril di ği gi bi can lı lar dan "ders" al -

mak ta dır lar. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Bi yo mi me tik: Tek no -

lo ji Do ğa yı Tak lit Edi yor, Araş tır ma Ya yın cı lık)

64



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola rak', san ki 'ya yı lan' çe kir ge ler

gi bi ka bir le rin den çı kar lar. (Ka mer Su re si, 7)

Yu ka rı da ki ayet te, iman et me yen le rin ahi ret te ki du rum la rı ta rif

edil mek te dir. Gel miş geç miş mil yar lar ca in sa nın top lu ca di ri li şi, ya yı -

lan çe kir ge le re ben ze til mek te dir. Kuş ku suz Al lah'ın bu ör ne ği ver me -

si nin pek çok hik me ti var dır. 

20. yüz yıl da çe kir ge ler üze rin de mik ro ka me ra lar la ya pı lan kap -

sam lı araş tır ma lar es na sın da bir çok bil gi edi nil miş tir. Çe kir ge sü rü le -

ri çok ka la ba lık lar dır an cak ade ta tek bir vü cut ola rak ha re ket eder ler.

Mil yar lar ca çe kir ge bi ra ra ya ge le rek ki lo met re ler ce uzun luk ve ge niş -

lik te ki kap ka ra bir yağ mur bu lu tu nu an dı rır lar. Bu sü rü le rin ba zı la rı -

nın 3-5 ki lo met re ge niş li ğin de ve met re ler ce de rin lik te ol du ğu tes pit

edil miş tir. Çe kir ge sü rü le ri bu yo ğun luk la rın dan ötü rü, ha va nın ka -

rar mış gi bi gö rün me si ne se bep olur lar.66

Bu can lı lar la il gi li tes pit edi len bir di ğer bil gi de yu mur ta la rı nı

top ra ğın içi ne to hum gi bi yer leş tir me le ri ve çe kir ge lar va la rı nın uzun

bir sü re top ra ğın al tın da kal dık tan son ra, yer yü zü ne top lu ca çık ma la -

rı dır. Di şi çe kir ge ler top ra ğın içi ne 10-15 cm'lik bir tü nel kaz dık tan

son ra, bir se fer de 95-158 lar va bı ra kır lar. Bir çe kir ge bu iş le mi yak la -

şık üç se fer tek rar lar. Lar va lar ol gun laş tık la rın da -ha va nın sı cak lı ğı na

bağ lı ola rak 10-65 gün ara sı bir za man da- top lu ola rak top ra ğın al tın -

dan çı kar lar. 1m2'lik bir alan da 1.000 yu mur ta çu ku ru bu lu na bi lir. Çe -

kir ge sü rü le ri bir kaç  yüz km2'lik ala nı kap la ya bi le cek çok luk ta dır lar.

Km2 ba şı na dü şen çe kir ge mik ta rı ise 40-80 mil yon ara sın da de ğiş -
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mek te dir.67 Çe kir ge le rin top ra ğın al tın da ol -

ma la rı, uzun bir sü re kal dık tan son ra top lu ca ve çok

ka la ba lık ola rak yer yü zü ne çı kı yor ol ma la rı, kı ya met gü nü

in san la rın di ri li şi ne ben zer bir gö rü nüm ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah

bi lir.)

Gü nü müz de çe kir ge le ri araş tır mak üze re özel bi rim ler ku rul -

muş tur ve bu araş tır ma la rın bir kıs mın da uzak tan ku man da lı gö rün -

tü el de et me sis tem le ri kul la nıl mak ta dır. Hat ta NA SA'nın uy du ve ri -

le ri da hi, Af ri ka'da çöl çe kir ge ko lo ni le ri nin ge liş tik le ri alan la rı tes pit

et mek ama cıy la kul la nıl mak ta dır. Uy du ve ri le ri sa ye sin de 18 mil yon

km2'lik alan lar içinde yer den ve ha va dan kap sam lı araş tır ma lar ya pa -

bil mek müm kün ola bil mek te dir. 

Gö rül dü ğü gi bi çe kir ge ler le il gi li tes pit te bu lu na bil mek için kul -

la nı lan bu tek no lo ji le rin bu lun ma dı ğı bir dö nem de, böy le bir ben zet -

me nin ya pıl ma sı Ku ran'ın, her şe yin bil gi si ne sa hip Al lah'ın vah yi ol -

du ğu nun de lil le rin den bi ri dir.
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Ku ran'da Hz. Sü ley man'ın or du la rın dan bah se di lir ken, ka rın ca -

la rın ara sın da bir "ha ber leş me sis te mi" ol du ğu na işa ret edil mek te dir:

Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki: "Ey

ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve or du la rı,

far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp geç me sin." (Neml Su re si, 18)

20. yüz yıl da ka rın ca lar üze rin de ya pı lan bi lim sel araş tır ma lar, bu

kü çük hay van la rın çok or ga ni ze bir sos yal ya şan tı la rı ol du ğu nu ve bu

or ga ni zas yo nun ge re ği ola rak ara la rın da çok komp leks bir ile ti şim

ağı nın var ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Na ti onal Ge og rap hic der gi sin -

de ya yın la nan bir ma ka le de bu ko nu dan şöy le bah se dil mek te dir:

Bü yük ve ya kü çük her han gi bir ka rın ca, ba şın da ki kar ma şık du yu

or gan la rıy la, mil yon lar ca hat ta da ha faz la kim ya sal ve gör sel sin yal -

le ri ya ka lar. Be yin 500.000 si nir hüc re si içe rir; göz ler bir le şik tir; an -

ten ler in san da ki bu run ve par mak ucu gi bi ha re ket eder. Ağ zın al -

tın da ki pro jek si yon lar ta dı al gı lar, kıl lar do kun ma ya kar şı lık ve rir.68

Biz far kı na var ma sak da ka rın ca lar, has sas du yu or gan la rı sa ye -

sin de ol duk ça fark lı ile ti şim yön tem le ri kul la nır lar. Av la rı nı bul mak -

tan bir bir le ri ni ta kip et me ye, yu va la rı nı kur mak tan sa vaş ma ya ka dar

ha yat la rı nın her anın da bu du yu or gan la rın dan fay da la nır lar. 2-3 mi -

li met re lik vü cut la rı nın içine sığ dı rıl mış 500.000 si nir hüc re siy le, in san -

la rı hay re te dü şü re cek bir ile ti şim sis te mi ne sa hip tir ler.

Bu hay van la rın ile ti şim le rin de ki tep ki le ri bel li baş lı ka te go ri le re

ay rıl mış tır: Alarm ver me, top lan ma, be sin ye ri ni ha ber ver me, te miz -

len me, sı vı be sin de ği şi mi, grup laş ma, ta nı ma, kast be lir le me...69
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Bu tep ki ler le dü zen li bir top lum ya pı sı

oluş tu ran ka rın ca la rın, kar şı lık lı ha ber alış ve ri şi ne da -

ya lı bir ha yat la rı var dır. Ka rın ca lar bil gi alış ve ri şi sağ la ma da,

ki mi za man in san la rın ko nu şa rak hal le de me di ği ko nu lar da (top lan -

ma, pay laş ma, te miz le me, sa vun ma vs. gi bi) çok da ha ku sur suz bir

ile ti şim ser gi ler ler.

Ka rın ca lar da ha çok kim ya sal dü zey de bir ile ti şim ger çek leş ti rir -

ler. Ka rın ca la rın ile ti şim kur mak ama cıy la kul lan dık la rı kim ya sal

mad de ler, ya rı-kim ya sal lar (se mi oc he mi cals) ola rak bi li nen "fe ro -

men"ler dir. Ko ku ola rak al gı la nan ve iç sal gı bez le rin de sal gı la nan bir

sı vı olan "fe ro men"ler, ka rın ca top lu luk la rı nın or ga ni zas yo nun da en

önem li ro lü oy nar. Bir ka rın ca sin yal ola rak bu sı vı yı sal gı la dı ğın da,

di ğer le ri ko ku ve ya tat al ma yo luy la me sa jı alır ve ce vap ve rir ler. Ka -

rın ca fe ro men le ri üze rin de ya pı lan araş tır ma lar, tüm sin yal le rin ko lo -

ni nin ih ti yaç la rı na gö re sal gı lan dı ğı nı or ta ya çı kar mış tır. Ay rı ca ka -

rın ca la rın sal gı la dı ğı fe ro me nin yo ğun lu ğu, için de bu lun duk la rı du -

ru mun aci li ye ti ne gö re de de ğiş mek te dir.70

Gö rül dü ğü gi bi, ka rın ca la rın yap tık la rı iş lem le ri ya pa bil mek için,

kap sam lı bir kim ya bil gi si ne ih ti yaç var dır. 14 asır ön ce sin de, ka rın ca -

lar hak kın da böy le si ne ay rın tı lı bil gi sa hi bi olun ma dı ğı bir dö nem de,

ka rın ca la rın ile ti şi mi ne dik kat çe kil me si Ku ran'ın bi lim sel mu ci ze le -

rin den bi ri dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ka rın ca Mu ci ze si,

Araş tır ma Ya yın cı lık)
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69

Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır.

O, di ri yi ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur.

Öy ley se na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz?

(Enam Su re si, 95)

Yu ka rı da ki ayet te Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de bi lin me si müm -

kün ol ma yan bir be sin dön gü sü ne dik kat çe kil miş tir. 

Bir can lı öl dü ğün de, mik ro or ga niz ma lar onu sü rat le par ça lar lar.

Böy le ce ölü be den or ga nik mo le kül le re ay rış mış olur. Bu mo le kül ler

top ra ğa ka rı şa rak, bit ki ve hay van la rın, do la yı sıy la da in san la rın te -

mel be sin kay na ğı olur. Eğer bu dö nü şüm ol ma sa ha yat da müm kün

ol maz dı. 

Bak te ri ler de can lı la rın ih ti ya cı olan mi ne ral ve be sin le ri ha zır la -

mak la so rum lu dur lar. Kış bo yun ca ne re dey se ölü olan bit ki ve ba zı

hay van la rın ya zın tek rar can la nır ken ih ti yaç du ya cak la rı tüm be sin ve

mi ne ral ler, kı şın bak te ri le rin yap tı ğı fa ali yet ler ile sağ la nır. Kış bo yu

bak te ri ler, or ga nik atık la rı ya ni hay van ve bit ki ölü le ri ni ay rış tı ra rak

mi ne ral le re dö nüş tü rür ler.71 Böy le lik le can lı lar ba har da uyan dık la rın -

da be sin le ri ni de ha zır ola rak bu lur lar. Bak te ri ler sa ye sin de hem bu -

lun duk la rı or tam da bir "ba har te miz li ği" ya pıl mış, hem de ba har da

ye ni den can la nan do ğa için ye ter li mik tar da be sin ha zır lan mış  olur. 

Gö rül dü ğü gi bi ölen can lı lar, ye ni can lı la rın ha yat bul ma sın da bi -

rin ci de re ce den rol oy nar lar. Böy le lik le Al lah'ın ayet te "di ri yi ölü den

çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır" ifa de siy le dik kat çek ti ği bu dö nü -

şüm en mü kem mel şe kil de ger çek leş miş olur. Ku ran'da böy le si ne de -

tay bir bil gi ye asır lar ön ce sin den dik kat çe kil me si, Ku ran'ın Al lah'ın

sö zü ol du ğu nun de lil le rin den bi ri dir. 
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fie ma da can lan dı rıl dı ¤ı gi bi

ölen bit ki ve hay van lar bak te -

ri ler ta ra fın dan ay rıfl tı rı la rak

mi ne ral le re dö nüfl tü rü lür ler.

Top ra ¤a ka rı flan bu or ga nik

ar tık lar da bit ki le rin te mel be -

sin kay na ¤ı nı olufl tu rur lar.

Do la yı sıy la bu be sin dön gü -

sü tüm can lı lar için ha ya ti

önem taflımak tadır.

A¤aç kökleri tarafından

emilen mineraller

Ölen bitki ve 

hayvanlar
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71

Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk (de rin bir

uy ku ver dik). (Kehf Su re si, 11)

Yu ka rı da ki ayet te ge çen "ku lak la rı na vur duk" ifa de si nin Arap ça -

sı "da ra be" fi ili dir. Arap ça da bu fi il, me ca zi ola rak "on la rı uyut tuk" an -

la mı nı ta şı mak ta dır. Ay rı ca "da ra be" ke li me si ku lak la be ra ber kul la -

nıl dı ğın da "ku la ğın duy ma sı nın en gel len me si" an la mı da ta şı mak ta -

dır. Ayet te uy ku ile il gi li sa -

de ce işit me du yu su na dik kat

çe kil me si ise as lın da çok

önem li bir bil gi içer mek te dir. 

Bi lim adam la rı nın ke şif -

le ri ne gö re ku lak, in san uyur -

ken ak tif olan tek du yu or ga -

nı dır. Uyan mak için sa atin

alar mı na ih ti yaç duy ma mı zın

se be bi de bu dur.72 Al lah'ın

Kehf Eh li ile il gi li ola rak kul -

lan dı ğı "ku lak la rı na vur duk"

ifa de si nin hik me ti de, söz ko -

nu su genç le rin işit me du yu -

la rı nın ka pa tıl dı ğı na ve bu

yüz den uzun yıl lar uyan ma -

dan uy ku da kal dık la rı na işa -

ret ol ma sı muh te mel dir.
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72

Sen on la rı uya nık sa nır sın, oy sa on lar (de rin bir uy ku da)

uyuş muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk.

Kö pek le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş ol say dın,

ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın, on lar dan içi ni kor ku kap lar dı.

(Kehf Su re si, 18)

Yu ka rı da ki ayet te yüz ler ce yıl uy ku da kal dık la rı bil di ri len Kehf

Eh lin den bah se dil mek te dir. Ay rı ca Al lah bu ayet te bu ki şi le rin be den -

le ri ni sağ ve sol yan la ra çe vir di ği ni bil dir mek te dir. Bu nun hik me ti ise

çok ya kın bir ta rih te keş fe dil miş tir. 

Uzun sü re ay nı ya tış po zis yo nun da ka lan in san lar cid di sağ lık

prob lem le ri ile kar şı la şır lar: Kan do la şı mın da komp li kas yon lar mey -

da na gel me si, de ri de ya ra la rın oluş ma sı, ya tı lan yü ze ye te mas eden -

böl ge ler de ka nın pıh tı laş ma sı gi bi...73

Uzun sü re ay nı po zis yon da  ya tıl dı ğın da mey da na ge len ya tak

ya ra la rı na "ba sınç ya ra la rı" da de nir. Çün kü çok uzun sü re ay nı po zis -

yon da ya tıl dı ğın da, vü cu dun bel li bir böl ge si ne uy gu la nan sü rek li  ba -

sınç, kan da mar la rı nın sı kı şıp ka pan ma sı na ne den ola bi lir. Bu nun so -

nu cu ola rak kan yo luy la ta şı nan ok si jen ve di ğer be sin ler de ri ye ula -

şa maz ve de ri öl me ye baş lar. Bu du rum vü cut ta ya ra la rın oluş ma sı na

se bep olur. Eğer bu ya ra lar te da vi edil mez se de ri nin kat man la rı, yağ

ve kas do ku la rı da öle bi lir.74

De ri nin ya da do ku nun al tın da olu şan bu ya ra lar, te da vi edil mez -
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ler se ya da en fek si yon ka par lar sa cid di bo -

yut la ra ula şa bi lir, hat ta ha ya ti teh li ke ye se bep ola bi lir -

ler. Bu ne den le de ri üze rin de ki ba sın cı azalt mak için her 15

da ki ka da bir po zis yon de ğiş tir mek en sağ lık lı sı dır. Ken di ken di ne

ha re ket ede me yen felç li has ta lar da bu ne den le özel bir ba kı ma ta bi

tu tu lur lar ve her 2 sa at te bir baş ka sı nın yar dı mıy la ha re ket et ti ri lir -

ler.75 Yu ka rı da ki ayet te yüz yı lı mı zda keş fe di len bu tıb bi bil gi le re dik -

kat çe kil me si, kuş ku suz Ku ran'ın ay rı bir mu ci ze si dir.



Kuran Mucizeleri Cilt -2

74

... Ge ce yi bir sü kun (din len me), Gü neş ve Ay'ı bir he sap (ile) kıl dı...

(Enam Su re si, 96)

Yu ka rı da ki ayet te ge çen Arap ça "se ke nen" ke li me si, "sü kun, din -

me, is ti ra ha ta çe kil me vak ti, mo la vak ti" an lam la rı na ge lir. Al lah'ın

Ku ran'da dik kat çek ti ği gi bi, ge ce in san lar için din len me sü re ci dir.

Ge ce le ri vü cut ta sal gı la nan me la to nin hor mo nu in sa nı uy ku ya ha zır -

lar. Bu hor mon in sa nın fi zi ki ha re ket le ri ni ya vaş la tan, uy ku lu ve bit -

kin ya pan; ruh ha li ni din gin leş ti ren do ğal bir sa kin leş ti ri ci dir.76 Uy ku

bo yun ca kalp atış la rı ve ne fes alıp-ver me rit mi ya vaş lar, kan ba sın cı

dü şer. Sa bah ol du ğun da ise bu hor mo nun üre ti mi du rur ve vü cut

uyan mak üze re uya rı lır.77

Uy ku, ay nı za man da vü cu da kas la rın ve di ğer do ku la rın ta mir

ol ma sı, yaş la nan ve ya ölen hüc re le rin ye ni len me si için de im kan sağ -

lar. Uy ku es na sın da  ener ji tü ke ti mi azal dı ğı için, ge ce bo yun ca vü cut -

ta ener ji de po la nır. Ay rı ca ba ğı şık lık sis te mi için önem li ba zı kim ya -

sal lar ve bü yü me hor mo nu da uy ku es na sın da sal gı la nır.78

Bu ne den le ki şi ye te ri ka dar uyu ma dı ğı tak dir de, bu du rum dan

ba ğı şık lık sis te mi der hal et ki le nir ve vü cut has ta lık la ra da ha açık ha le

ge lir. Bir kim se iki ge ce uyu ma dı ğın da kon sant ras yo nu zor la şır, dik -

ka ti aza lır, ha ta yap ma ora nı ar tar. Ki şi üç gün uyu maz sa ha li sü nas -

yon gör me ye baş lar ve man tık lı dü şü ne mez ha le ge lir.79

Ge ce vak ti in san lar için ol du ğu ka dar di ğer can lı lar için de bir
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din len me vak ti dir. Al lah'ın "ge ce nin bir sü -

kun kı lın ma sı" aye tiy le ha ber ver di ği bu du rum, çıp lak

göz le tes pi ti müm kün ol ma yan önem li bir ger çe ğe işa ret e-

der: Yer yü zün de gün düz ger çek le şen pek çok fa ali yet, ge ce bo yun -

ca ya vaş lar, din len me ye ge çer. Ör ne ğin bit ki ler de Gü neş'in doğ ma sıy -

la bir lik te, yap rak ta ter le me ve bu na 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 -

la nır. 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. Eğer ge ce yi sa de ce bir gün bi le ya şa ma sak, bit ki le rin ço -

ğu ölür dü. Bu ba kım dan ge ce, ay nı in san lar için ol du ğu gi bi, bit -

ki ler için de bir din len me ve dinç leş me an la mı na ge lir.80

Ge ce le ri mo le kü ler dü zey de de ha re -

ket li lik azal mak ta dır. Gün düz le ri Gü -

neş'in yay dı ğı rad yas yon, Dün ya'nın

at mos fe rin de ki atom ve mo le kül le ri

ha re ket len di re rek on la rın da ha yük -

sek ener ji se vi ye le ri ne ulaş ma la rı na

se bep olur. Ka ran lık çök tük çe, atom

ve mo le kül ler da ha dü şük ener ji se -

vi ye le ri ne iner ve rad yas yon yay -

ma ya baş lar lar.81

Ku ran'da Enam Su re si'nin 96.

aye tiy le yu ka rı da bah set ti ği -

miz bu bi lim sel bil gi le re işa -

ret edi li yor ol ma sı muh te -

mel dir ve bu da Ku ran'ın sa -

yı sız mu ci ze sin den bir

di ğe ri dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) 
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İn san ya şa ya bil mek için ok si jen ve ha va ba sın cı na ih ti yaç du yar.

So luk al ma mız ise ha va da ki ok si je nin, ak ci ğer le ri miz de ki ha va ke se -

cik le ri ne gir me siy le müm kün olur. An cak yük sek le re çık tık ça, Dün -

ya'nın at mos fe ri in cel di ği için at mos fer ba sın cı, do la yı sıy la da kan do -

la şı mı na gi ren ok si jen mik ta rı dü şer. Bu nun so nu cun da ne fes al mak

zor la şır. Ak ci ğe rin ha va ke se cik le ri da ra lıp bü zü lür ken, gö ğüs te bo -

ğu lu yor muş ve ne fes ala mı yor muş gi bi bir his olu şur.

Eğer kan da ki ok si jen vü cu dun ih ti ya cı olan dan da ha az olur sa,

vü cut ta bir ta kım ra hat sız lık lar or ta ya çı kar. Aşı rı yor gun luk, baş ağ rı -

sı, baş dön me si, mi de bu lan tı sı ve mu ha ke me nin bo zul ma sı gi bi be lir -

ti ler ya şa nır. Bel li bir yük sek li ğe ula şıl dı ğın da ise in san için ne fes al -

mak ar tık im kan sız ha le ge lir.82 Do la yı sıy la bi zim böy le bir yük sek lik -

te ya şa ya bil me miz için ok si jen des te ği ne ve özel giy si le re ih ti ya cı mız

olur. 
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De niz se vi ye si nin 5.000-7.500 m yu ka rı sın da olan bir ki şi, ne fes

al ma güç lü ğü ne de niy le ba yı la rak ko ma ya gi re bi lir. Bu yüz den uçak -

lar da ne fes al mak için ok si jen do na nı mı da mev cut tur. Uçak lar de niz

se vi ye si nin 9.000-10.000 m yu ka rı sın da uçar ken ka bin de ha va ba sın cı -

nı dü zen le yen özel sis tem ler var dır.  

"Anok si ya" ola rak bi li nen ra hat sız lık da vü cut do ku la rı na ok si je -

nin git me me sin den kay nak la nır. Bu ok si jen ek sik li ği, 3.000-4.500 m

yük sek lik te mey da na ge lir. Ki mi in san lar böy le bir or tam da bi linç le ri -

ni bi le kay be de bi lir ler, an cak he men ok si jen tak vi ye si ya pıl dı ğın da

ha yat la rı kur tu la bi lir.

Aşa ğı da ki ayet te ya pı lan ben zet me de bu fi zik sel ger çe ğe –yük -

sek li ğin art ma sıy la gö ğüs te mey da na ge len de ği şi me– şöy le işa ret

edil mek te dir:

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. Allah, iman et me yen le rin üs tü ne iş te böy le pis -

lik çö ker tir. (Enam Su re si, 125)



78



79

Ku ran'ın mu ci ze vi yön le rin den

bi ri de, ayet le rin de, ge le cek te ger çek le şe cek olan

ba zı olay la rın ön ce den ha ber ve ril miş ol ma sı dır. Ge le cek -

le il gi li ha ber ve ri len bu olay la rın za man içinde ger çek leş me si,

Ku ran'ın üs tün ilim sa hi bi olan Al lah'ın sö zü ol du ğu nu ka nıt la yan

de lil ler den dir. 

İler le yen say fa lar da Ku ran'da ge le ce ğe yö ne lik ve ri len ha -

ber ler den, ger çek leş miş olan la rın ba zı la rı na de tay lı ola rak

yer ve ri le cek tir.
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Ku ran'da ge le cek hak kın da ver ilen ha ber ler den bi ri, Rum Su re -

si'nin he men ba şın da ki ayet ler de yer alır. Bu ayet ler de Bi zans İm pa ra -

tor lu ğu'nun bir ye nil gi ye uğ ra dı ğı, ama çok kı sa bir za man son ra tek -

rar ga lip ge le ce ği bil di ril miş tir: 

Elif, Lam, Mim. Rum (or du la rı) ye nil gi ye uğ ra dı. "Dün ya nın en al çak

ye rin de". Ama on lar, ye nil gi le rin den son ra ye ne cek ler dir. Üç ile

do kuz yıl için de. Bun dan ön ce de, son ra da emir Al lah'ın dır. Ve o gün

mü min ler se vi ne cek ler dir.  (Rum Su re si, 1-4)

KUDÜSKUDÜS

ÖLÜ
DENİZ
ÖLÜ

DENİZ
LUT GÖLÜ
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Bu ayetler, Hıristiyan olan Bizanslıların, 613-614 yıllarında Pers-

ler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene

sonra, MS 620 civarında indirilmişti. Ayet ler de Bi zans'ın çok ya kın da

ga lip ge le ce ği ha ber ve ri li yor du. Oy sa o sı ra da Bi zans o ka dar bü yük

ka yıp la ra uğ ra mış tı ki, de ğil tek rar ga lip gel me si, ayak ta kal ma sı bi le

im kan sız gö rü lü yor du. Pers ler Bi zans lı la rı 613 yı lın da An tak ya'da ye -

nil gi ye uğ ra ta rak; ga li bi yet le ri ni Şam, Ki lik ya, Tar sus, Er me nis tan ve

Ku düs'ü ele ge çir me le riy le sür dür müş ler di. Özel lik le 614 yı lın da Ku -

TEL AVİVTEL AVİV

AKDENİZ

Bizanslıların Perslere yenildi¤i savaflın gerçekleflti¤i Lut Gölü havzası. Yukarıda bu

bölgenin uydudan çekilmifl foto¤rafı görülmektedir. Dünyanın en alçak bölgesi

olan Lut Gölü civarı deniz seviyesinin 395 metre altındadır.
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düs'ün kay be dil me si, Kut sal Me zar Ki li se -

si'nin tah rip edil me si ve Hı ris ti yan lı ğın sem bo lü "Ger -

çek Haç"ın Pers ler ta ra fın dan ele ge çi ril me si, Bi zans lı lar için

ağır bir dar be ol muş tu.83

O dö nem de yal nız Pers ler de ğil, Avar lar, Slav lar ve Lom bard lar

da Bi zans Dev le ti' ne kar şı bü yük teh dit oluş tur mak tay dı. Avar lar İs -

tan bul ön le ri ne ka dar gel miş ler di. Bi zans Kra lı He rak li us, or du nun

mas raf la rı nı kar şı la ya bil mek için ki li se ler de ki al tın ve gü müş süs eş -

ya la rı nın eri ti lip pa ra ya çev ril me si ni em ret miş ti. Hat ta bun lar da yet -

me yin ce bronz dan hey kel ler bi le pa ra ya pı mı için eri til me ye baş lan -

mış tı. Pek çok va li, Kral He rak li us'a is yan et miş, İm pa ra tor luk par ça -

lan ma nok ta sı na gel miş ti. Ön ce den Bi zans top ra ğı olan Me zo po tam -
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ya, Ki lik ya, Su ri ye, Fi lis tin, Mı sır ve Er me -

nis tan, put pe rest Pers le rin iş ga li al tı na gir miş ti.84

Kı sa ca sı, her kes Bi zans'ın yok ol ma sı nı bek li yor du. Ama

tam bu dö nem de, Rum Su re si'nin ilk ayet le ri vah ye dil di ve Bi -

zans'ın do kuz yıl geç me den ye ni den ga lip ge le ce ği ha ber ve ril di. Bu

ga li bi yet öy le si ne im kan sız gö zü kü yor du ki, Arap müş rik le ri Ku -

ran'da ha ber ve ri len bu za fe rin, as la ger çek leş me ye ce ği ni dü şü nü yor -

lar dı.

Fa kat Ku ran'ın tüm ha ber le ri gi bi bu da hiç kuş ku suz ger çek ti.

622 yı lın da He rak li us Er me nis tan'ı iş gal edip Pers le ri ye ne rek çe şit li

za fer ler ka zan dı.85  627 yı lı nın Ara lık ayın da, Bi zans ve Pers İm pa ra tor -

luk la rı ara sın da, Bağ dat ya kı nın da Dic le Neh ri'nin 50 km do ğu sun da

Lut Gölü
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bu lu nan Ni no va

ha ra be le ri ya kı nın da

bü yük bir sa vaş da ha ol du.

Bi zans or du su, Pers le ri bu ra da

da ye nil gi ye uğ rat tı. Bir kaç ay

son ra da Pers ler iş gal et tik le ri

yer le ri Bi zans'a ge ri ve ren bir

an laş ma im za la mak zo run da

kal dı lar.86

Rum la rın ga li bi ye ti 630 yı -

lın da İm pa ra tor He rak li us'un

Pers hü küm da rı II. Khos row'u

ye nil gi ye uğ ra ta rak, Ku düs'ü

ge ri al ma sı ve Hı ris ti yan lı ğın

sem bo lü "Ger çek Haç"ı Kut sal

Me zar Ki li se si'ne ka zan dır ma -

sıy la ta mam lan mış ol du.87

Böy le ce Al lah'ın Ku ran'da

bil dir di ği "Rum'un za fe ri",

ayet te ki "üç ile do kuz yıl için -

de" ifa de siy le dik kat çe ki len za -

man ara lı ğın da, mu ci ze vi bir

şe kil de ger çek leş miş ol du.

Bu ayet ler de yer alan bir

baş ka mu ci ze de, o dö nem de

kim se nin tes pit et me si nin

müm kün ol ma dı ğı coğ ra fi bir

ger çe ğin ha ber ve ril me si dir.

Rum Su re si'nin 3. aye tin de,

Rum lar'ın "Dün ya'nın en al çak

ye rin de" ye nil dik le ri be lir ti lir.

84
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Arap ça sı "ed na el-ard"

olan bu ifa de, ba zı me al ler de

"ya kın bir yer" ola rak da ter cü me

edi lir. An cak bu ter cü me, ori ji nal ifa -

de nin tam kar şı lı ğı de ğil, me ca zi bir

yo ru mu dur. "Ed na" ke li me si Arap -

çada "al çak" de mek olan "de ni" ke li -

me sin den tü re miş tir ve "en al çak" an -

la mı na ge lir. "Ard" ise yer yü zü de -

mek tir. Do la yı sıy la "ed na el-ard" ifa -

de si de "yer yü zü nün en al çak ye ri"

ma na sı na gel mek te dir. 

Ba zı tef sir ci ler söz ko nu su böl ge -

nin Arap la ra ya kın lı ğı nı göz önün de

bu lun du ra rak ke li me nin "en ya kın"

an la mı nı ter cih et mek te dir ler. An cak

ke li me nin asıl an la mı, Ku ran'ın in di -

ril di ği dö nem de bi lin me si müm kün

ol ma yan çok önem li bir je olo jik ger çe -

ğe işa ret et mek te dir. Çün kü Dün -

ya'nın en al çak ye ri ni araş tır dı ğı mız -

da, bu nok ta nın Bi zans lı la rın, 613-614

yıl la rın da ye nil gi ye uğ ra dı ğı yer ler -

den bi ri olan Lut Gö lü (De ad Sea) hav -

za sı ol du ğu nu bu lu ruz.88

85

Sol da, Lut Gö lü'nün uy du dan çe kil mifl fo -

toğraf la rı gö rül mek te dir. Lut Gö lü'nün ra -
kı mı an cak mo dern ça¤ lar da ki öl çüm ler le

tes pit edi le bil mifl tir. Bu tes pit ler do¤ rul tu -

sun da da "yer yü zü nün en al çak ye ri"nin

bu  bölge ol du ¤u or ta ya çık mıfl tır. 
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Bu ye nil gi nin en ağır dar be si, da ha ev -

vel de be lirt ti ği miz gi bi, Lut Gö lü ya kın la rın da ki Ku -

düs'te ki ye nil gi ile bir lik te Hı ris ti yan lı ğın sem bo lü "Ger çek

Haç"ın kay be dil me si dir. 

Bi zans İm pa ra tor lu ğu ile Pers ler ara sın da ki sa va şın ger çek leş ti ği

söz ko nu su yer, Su ri ye, Fi lis tin ve şim di ki Ür dün top rak la rı nın ke siş -

ti ği böl ge de yer alan Lut Gö lü hav za sı dır. Lut Gö lü çev re si ise de niz

se vi ye sin den 399 met re aşa ğı da ki, yer yü zü nün "en al çak" böl ge si dir.89

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, Lut Gö lü'nün ra kı mı nın,

yal nız ca mo dern çağ da ki öl çüm ler le tes pit edil miş ol ma sı dır. Da ha

ön ce hiç kim se nin Lut Gö lü'nün Dün ya'nın en al çak böl ge si ol du ğu nu

bil me si müm kün de ğil dir. Ama bu böl ge Ku ran'da "yer yü zü nün en

al çak ye ri" ola rak ta nım lan mış tır. Bu bil gi, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol -

du ğu nun bir baş ka de li li ni oluş tur mak ta dır.

Resimde Kudüs ve Lut Gölü havzası görülmektedir.
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İler le yen bö lüm ler de da ha de tay lı de ği ne ce ği miz gi bi, Fi ra vun ken -

di ni ilah ola rak ka bul et mek te ve Hz. Mu sa'nın Al lah'a iman et me si için

yap tı ğı da vet le re kar şı if ti ra ve teh dit le kar şı lık ver mek te dir. Fi ra vun bu

ki bir li tav rı nı an cak, ölüm teh li ke si ile kar şı la şıp su la rın al tın da ka la ca -

ğı nı an la ya na dek sür dür müş tür. Ku ran'da Fi ra vun'un, Al lah'ın aza bıy -

la kar şı laş tı ğın da, he men ima na yö nel di ği şu ayet le bil di ri lir: 

Biz, İs ra ilo ğul la rı' nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az gın lık la

ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü ze ye eri şin ce

(Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı 'nın Ken di si' ne inan dı ğı (İlah tan) baş ka İlah

ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man lar da nım" de di.

(Yu nus Su re si, 90)
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An cak Al lah Fi ra vun'un böy le bir an da

iman et me si ni ka bul et me miş tir. Al lah Fi -

ra vun'un bu sa mi mi yet siz tav rı nı Ku -

ran'da şu ayet ler le bil di rir:

Şim di, öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan

et miş tin ve boz gun cu luk çı ka ran lar dan -

dın. Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir

ayet (ta ri hi bir bel ge, ib ret) ol man için

se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız

(her ke se ce se di ni gös te re ce ğiz). Ger çek -

ten in san lar dan ço ğu, Bi zim ayet le ri -

miz den ha ber siz dir ler. (Yu nus Su re si,

91-92) 

Bu ayet ler de Fi ra vun'a ait ce se -

din ge le cek ne sil le re ib ret ola ca ğı nın

bil di ril me si, ce se din "bo zul ma mış"

ola ca ğı na bir işa ret ola rak ka bul

edi le bi lir. Ku ran'da 1400 se ne ev -

vel den ha ber ve ril di ği gi bi, ha len

ta rih sel bir bel ge ola rak bu lu nan

bir ce set Ka hi re'de ki Mı sır Mü ze -

si'nin Kra li yet Mum ya la rı Oda -

sın da ser gi len mek te dir. Bü yük

bir ih ti mal le, su lar üs tü ne ka pa -

nıp bo ğul duk tan son ra, Fi ra -

vun'un ce se di kı yı ya vur muş ve

Mı sır lı lar ta ra fın dan bu lu na rak

ön ce den ya pıl mış olan me -

za rı na gö tü rül müş tür.90
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An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru la dı.

Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven için de,

saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve) kor ku suz ca

gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di, böy le ce bun dan

ön ce si ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (Fe tih Su re si, 27)

Pey gam ber Efen di miz (sav), Me di ne'de iken gör dü ğü bir rü ya -

sın da, mü min le rin gü ven için de Mes cid-i Ha ram'a gir dik le ri ni ve Ka -

be'yi ta vaf et tik le ri ni gör müş ve mü min le ri bu ha ber le müj de le miş ti.

Çün kü, Mek ke'den Me di ne'ye hic ret eden mü min ler, o za man dan be -

ri Mek ke'ye gi de mi yor lar dı. 

Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'e Ka tın dan bir yar dım ve des tek ola -

rak Fe tih Su re si'nin 27. aye ti ni vah yet miş ve rü ya sı nın doğ ru ol du ğu -

nu eğer Al lah di ler se mü min le rin Mek ke'ye gi re bi le cek le ri ni bil dir -

miş tir. Ger çek ten de, bir sü re son ra, ön ce Hu dey bi ye Ba rı şı ve ar dın -

dan ge len Mek ke'nin fet hi ile, Müs lü man lar ay nı ayet te bil di ril di ği gi -

bi gü ven için de Mes cid-i Ha ram'a gir miş ler dir. Böy le ce Al lah, Pey -

gam ber Efen di mi zin ön ce den ha ber ver di ği müj de nin ger çek ol du ğu -

nu gös ter miş tir. 

An cak bu ra da dik kat edil me si ge re ken önem li bir nok ta var dır.

Fe tih Su re si'nin 27. aye ti ne dik kat edi lir se, Mek ke'nin fet hin den ön ce

ger çek le şe cek bir baş ka fe tih ten da ha söz edil di ği gö rü le cek tir. Ni te -

kim ayet te ha ber ve ril di ği gi bi Müs lü man lar, ön ce Ya hu di le rin elin de

bu lu nan Hay ber Ka le si'ni fet het miş ler, da ha son ra da Mek ke'ye gir -

miş ler dir.91

Mek ke'nin fet hi nin müj de len di ği di ğer ayet ler den ba zı la rı ise

şöy le dir:

89
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On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra,

Mek ke'nin gö be ğin de el le ri ni siz den ve si zin de el le -

ri ni zi on lar dan çe ken O'dur. Al lah, yap tık la rı nı zı hak kıy la

gö ren dir. (Fe tih Su re si, 24)

Şüp he siz, Biz sa na apa çık bir fe tih ver dik. Öy le ki Al lah, se nin geç -

miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la sın, üze rin de ki ni me ti ni ta mam -

la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la yö nelt sin. Ve Al lah, sa na 'üs tün ve

onur lu' bir za fer le yar dım et sin. (Fe tih Su re si, 1-3)

İs ra Su re si'nin 76. aye tin de ise, in kar cı la rın da Mek ke'de ka la ma -

ya cak la rı şöy le bil di ril miş tir:

Ne re dey se se ni (bu) yer den (yur dun dan) çı kar mak için te dir gin

ede cek ler di; bu du rum da ken di le ri de sen den son ra az bir sü re den

baş ka ka la maz lar. (İs ra Su re si, 76)

Pey gam be ri miz (sav) Hic ret'in 8. yı lın da Mek ke'ye gi re rek bu

şeh ri fet het miş tir. İki se ne son ra da, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi

in kar cı lar Mek ke'den çık mış lar dır. Bu ra da önem li olan bir baş ka nok -

ta ise şu dur: Pey gam ber Efen di miz (sav) mü min le re bu müj de le ri ver -

di ğin de, mev cut du rum hiç de bu yön de de ğil dir. Hat ta, ko şul lar tam

ak si ni gös ter mek te, müş rik ler mü min le ri ke sin lik le Mek ke'ye sok ma -

mak ta ka rar lı gö rün mek te dir ler. Bu ise, kal bin de has ta lık olan la rın,

Pey gam ber Efen di mi z (sav)‘in söy le dik le ri ne şüp he ile bak ma la rı na

ne den ol muş tur. An cak Pey gam be ri miz (sav) Al lah'a gü ve ne rek, in -

san la rın ne di ye cek le ri ni hiç önem se me den, Al lah'ın ken di si ne bil dir -

di ği ne iman et miş ve bu nu in san la ra açık la mış tır. Söy le dik le ri nin ya -

kın bir ge le cek te ger çek leş me si de Ku ran'ın önem li bir mu ci ze si dir.
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Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı'na şu hük mü ver dik: "Mu hak kak siz yer(yü zün)

de iki de fa boz gun cu luk çı ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü yük bir

ki bir le niş-yük se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. Ni te kim o iki den

ilk-va id gel di ği za man, ol duk ça zor lu olan kul la rı mı zı üze ri ni ze gön -

der dik de (si zi) ev le rin ara la rı na ka dar gi rip araş tır dı lar. Bu ye ri ne ge ti -

ril me si   ge re ken bir söz dü. Son ra on la ra kar şı si ze tek rar 'güç ve kuv vet

ver dik',  si ze mal lar ve ço cuk lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi

sa yı ca çok kıl dık. (İs ra Su re si, 4-6)

İs ra Su re si'nde ki bu ayet ler de bil di ril di ği gi bi, İs ra ilo ğul la rı yer yü -

zün de iki kez boz gun cu luk çı ka ra cak lar dır. Bun lar dan ilk "boz gun ve ki -

bir li yük se liş"le ri nin ar dın dan, Al lah on la rın üze ri ne güç lü bir or du gön -

der di ği ni bil dir mek te dir. Ger çek ten de İs ra ilo ğul la rı, Hz. Yah ya'yı öl dür -

dük le ri ve Hz. İsa'yı öl dür mek için tu zak kur duk la rı dö ne min, ya ni ki bir li

yük se liş le ri nin ve boz gun cu luk la rı nın he men ar dın dan, MS 70 yı lın da, Ro -

ma lı lar ta ra fın dan Ku düs'ten çı ka rıl mış ve tüm dün ya ya ya yıl mış lar dır.

Pey gam ber Efen di mi ze bu ayet vah ye dil di ği za man da, Ya hu di ler

çe şit li ül ke ler de da ğı nık şe kil de ya şa mak tay dı lar ve bir dev let le ri bu lun -

ma mak tay dı. Oy sa Al lah ayet ler de İs ra ilo ğul la rı'na tek rar güç ve re ce ği -

ni ha ber ver miş tir. 

An cak o dö nem de bu ha be rin ger çek leş me si ol duk ça uzak ve zor

bir ih ti mal ola rak gö rü nü yor du. Al lah'ın ayet ler de ha ber ver di ği bu olay

asır lar son ra tam ola rak ger çek leş ti. Ya hu di ler, Fi lis tin'e ge ri dön dü ler

ve 1948 yı lın da İs ra il Dev le ti'ni kur du lar. Bun dan son ra İs ra il Dev le -

ti'nde ya şa yan, ırk çı gö rüş le re sa hip bir kı sım Si yo nist le rin tu tum la rı

Or ta do ğu'da ka rı şık lı ğa se bep ol muş tur.  
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İş te bu mev cut du rum da İs ra ilo ğul -

la rı'nın çı kar dı ğı ikin ci "boz gun cu lu ğa" işa ret et mek -

te dir. An cak şu nu da önem le be lirt mek ge re kir ki, bu boz -

gun cu ta vır ke sin lik le tüm Ya hu di hal kı nı kap sa ma mak ta dır. Ya -

hu di hal kı ara sın da da, söz ko nu su boz gun cu tav rın son bul ma sı ge -

rek ti ği ni sa vu nan çok sa yı da vic dan ve sağ du yu sa hi bi in san bu lun -

mak ta dır. Boz gun cu lu ğu teş vik eden bir kı sım ırk çı, ra di kal Si yo nist -

le rin de Ku ran'da Rab bi miz'in tav si ye et ti ği gi bi "af (ve ya ko lay lık)

yo lu nu be nim se"me le ri (Araf Su re si, 199) ge rek mek te dir. Böy le dav -

ra nı lır sa, Fus si let Su re si'nde bil di ril di ği gi bi ba rış, kar deş lik or ta mı

Yüce Al lah'ın iz niy le ye ni den sağ la na cak tır:

İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü lü ğü)

uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun ara sın da düş man lık

bu lu nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş tir."

(Fus si let Su re si, 34)

İs ra ilo ğul la rı ile il gi li olan İs ra Su re si'nde ki ayet ler de önem li olan

nok ta lar dan bi ri, o dö nem de im kan sız gö rü nen ve ol ma sı na da ir hiç -

bir ge liş me ve ya ipu cu bu lun ma yan olay la rın, ile ri de ger çek le şe ce ği -

nin ha ber ve ril me si dir. El bet te tüm bun lar, Ku ran'ın bir mu ci ze si dir.
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İn san la rın uza yı araş tır ma la rı ve keş fet me le ri 4 Ekim 1957'de Sov -

yet uy du su Sput nik'in uza ya fır la tıl ma sıy la hız ka zan dı. Dün ya yö rün -

ge sin den çı kan ilk in san, Sov yet koz mo not Yu ri Ga ga rin ol du. İn san -

la rın Ay'a ayak bas ma sı ise 20 Tem muz 1969'da Ame ri ka lı la rın ger çek -

leş tir di ği Apol lo 11 se fe riy le ol du. 

Ni te kim Ku ran'da 1400 se ne ön ce in san la rın böy le bir alan da gös -

te re cek le ri ge liş me le re ve uza ya çı kı şın müm kün ola bi le ce ği ne işa ret

edil mek te dir. Al lah bu ko nu ya Ku ran'da şu ayet le dik kat çek mek te dir: 

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)
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Ayet te "üs -

tün bir güç" ola -

rak çev ri len,

Arap ça "sul tan"

ke li me si "huc -

cet, bur han, güç,

kuv vet, hü küm, ka -

nun, yol, oto ri te, izin, ruh sat

ver me, meş ru kıl ma, de lil" gi -

bi an lam la ra gel mek te dir. 

Dik kat edi le cek olur sa, yu ka rı -

da ki ayet le in san la rın gök le rin ve ye -

rin de rin lik le ri ni hiç ge çe me ye cek le ri

de ğil, fa kat an cak üs tün bir güç ile ge -

çe bi le cek le ri vur gu lan mak ta dır. Ve bu

üs tün güç le 20. yüz yıl da kul la nı lan üs tün

tek no lo ji ye işa ret edi li yor ol ma sı muh te mel -

dir. Ni te kim 20. yüz yıl da ki üs tün tek no lo ji sa ye -

sin de Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bu du rum ger -

çek leş miş tir. 



On dör dü ne gir di ği za man Ay'a; siz, ger çek ten ta ba ka dan ta ba ka ya

bi ne cek si niz. Şu hal de on la ra ne olu yor ki iman et mi yor lar?

(İn şi kak Su re si, 18-20)
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Yu ka rı da ki ayet ler de Ay'a dik kat çe -

kil dik ten son ra ta ba ka dan ta ba ka ya bi nip ge çi le ce ği

söy len miş tir. "Ter ke bu" ifa de si, (va sı ta ya) bin mek, bir yol

üze rin de yü rü mek, pe şi ne düş mek, ta kip et mek, gi riş mek, kal kış -

mak, ka tıl mak, ha kim ol mak an lam la rı na ge len "ra ki be" fi ilin den tü re -

miş tir. Bu an lam lar gö z ö nün de bu lun du rul du ğun da, "ta ba ka dan ta -

ba ka ya bi nip ge çe cek si niz" ifa de sin de, bi ni le cek bir ara ca işa ret edi li -

yor ol ma sı muh te mel dir.

Ni te kim Ay'a gi diş için bi ni len uzay araç la rı, at mos fer ta ba ka la rı -

nı bir bir geç tik ten son ra uzay boş lu ğu na ve ora dan da Ay'ın çe kim sa -

ha sı na gi rer ler. Böy le ce bir bi rin den ay rı bir çok ta ba ka ar dı ar dı na ge -

çi le rek Ay'a gi di le bi lir. Bun la rın ya nı sı ra İn şi kak Su re si'nin 18. aye tin -

de Ay üze ri ne ye min edil me si de vur gu yu ay rı ca güç len dir mek te dir.

Do la yı sıy la yu ka rı da ki ayet le, Ay'a gi di şin ger çek le şe ce ği ne işa ret

edi li yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

97



98

On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer keb le ri (ya rat tı). Ve

da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır? (Nahl Su re si, 8)

Yu ka rı da ki ayet te ula şım ara cı ola rak sa yı lan hay van la rın dı şın -

da, in san la rın bil gi sa hi bi ol ma dık la rı ula şım araç la rı nın da ola ca ğı na

dik kat çe kil mek te dir. Aşa ğı da ki ayet te ise ge mi gi bi top lu ta şı ma araç -

la rı nın ola ca ğı na işa ret edil mek te dir:

On la rın soy la rı nı do lu ge mi ler de ta şı ma mız da ken di le ri için bir

ayet tir. Ve on lar için bin mek te ol duk la rı bu nun ben ze ri

(ni ce) şey le ri ya rat ma mız da.

(Ya sin Su re si, 41-42)
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Yu ka rı da ki ayet ten an la şıl dı ğı üze re Al lah, rüz ga rı, Hz. Sü ley -

man'ın em ri ne ver miş ve çe şit li iş le rin de bir araç ola rak kul lan ma sı na

im kan sağ la mış tır. Bu ayet le, Hz. Sü ley man dö ne min de ol du ğu gi bi,

ge le cek te de rüz gar ener ji si nin, tek no lo ji de kul la nı la ca ğı na işa ret edi -

li yor ol ma sı muh te mel dir. 

Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay (me sa fe)

olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik)... (Se be Su re si, 12)

Yu ka rı da ki ayet te yer alan "… sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü

bir ay (me sa fe) olan rüz ga ra (bo yun eğ dir dik)…" ifa de si ile de Hz. Sü -

ley man'ın çe şit li böl ge ler ara sın da hız lı bir şe kil de ha re ket et ti ği ne dik -

kat çe ki li yor ola bi lir. Hz. Sü ley man, ken di dö ne min de, gü nü müz de ki

uçak tek no lo ji si ne ben zer bir tek no lo ji yi kul la nıp, rüz gar la ha re ket eden

va sı ta lar mey da na ge tir miş ve bun lar ara cı lı ğıy la bir bi ri ne uzak me sa fe -

le ri kı sa sü re de al mış ola bi lir. Şüp he siz en doğ ru su nu Al lah bi lir. 

Do la yı sıy la yu ka rı da ki ayet ler le, gü nü müz de ki yük sek uçak tek -

no lo ji si ne dik kat çe ki li yor ol ma sı muh te mel dir.
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Sü ley man için de, fır tı na bi çi min de esen

rüz ga ra (bo yun eğ dir dik) ki, Ken di em riy le,

için de be re ket ler kıl dı ğı mız ye re akıp gi der di.

Biz her şe yi bi len le riz. (En bi ya Su re si, 81)
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Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri de di ki: "Ben, (gö zü nü açıp

ka pa ma dan) onu sa na ge ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu ken di

ya nın da du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min faz lın dan dır,

O'na şük re de cek mi yim, yok sa nan kör lük ede cek mi yim di ye be ni de -

ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa nüs tü olay ger çek leş ti)...

(Neml Su re si, 40)

Ayet te "ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri" ola rak söz edi len ki -

şi, Hz. Sü ley man'a Se be Me li ke si'nin tah tı nı "gö zü nü açıp ka pa ya na ka -

dar", ya ni çok kı sa bir sü re de ge ti re bi le ce ği ni söy le mek te dir. Se be Me li -

ke si'nin tah tı nın ge ti ril me si nin, gü nü müz de kul la nı lan gö rün tü nak li ne

ait yük sek bir tek no lo ji ye işa ret et me si müm kün dür. Ko nuy la il gi li bir

baş ka ayet ise şöy le dir:

Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın dan kalk ma dan, ben onu sa na

ge ti re bi li rim, ben ger çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni lir

bir gü ce sa hi bim." de di. (Neml Su re si, 39)

Gü nü müz de ya zı, re sim, film gi bi her tür lü bil gi nin in ter net tek -

no lo ji siy le bir kaç da ki ka, hat ta bir kaç sa ni ye için de çok uzun me sa fe -

ler ka tet me si müm kün ol mak ta dır. Ör ne ğin Se be Me li ke si'nin tah tı nın

hız la uzak bir me ka na gön de ril me si nin an la tıl ma sıy la, böy le bir iş le -

min (ör ne ğin bir tah ta ait üç bo yut lu gö rün tü nün ve ya res min gön de -

ril me si nin) in ter net ka na lıy la göz açıp ka pa ya na ka dar müm kün ola -

ca ğı na da dik kat çe ki li yor ola bi lir. 

Bu gün bi lim adam la rı na gö re atom ve mo le kül le rin, hat ta da ha

bü yük ci sim le rin nak li ya kın ge le cek te müm kün ola bi le cek tir. "Te le -
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por tas yon" de ni len bu yön tem ile, bir yer de

bu lu nan bir cis min mad de sel özel lik le ri or ta dan kal dı -

rı la rak, bu cis me ait tüm de tay lar ve atom di zi li mi bir baş ka

ye re gön de ril mek te dir. Kı sa ca sı cis min tüm mad de sel özel lik le ri ye -

ni den in şa edil mek te dir. Bu ça lış ma lar, za ma nın ve me ka nın yol cu luk

için en gel ol ma ya ca ğı ve eş ya la rın her han gi bir me ka na bir an için de,

ger çek te fi zik sel bir me sa fe ka tet me den ta şı na bi le ce ği an la mı nı ta şı -

mak ta dır.92

1998 yı lın da Ka li for ni ya Tek no lo ji Ens ti tü sü (Cal tech) mer ke zin -

de bu lu nan fi zik çi ler, iki Av ru pa lı grup ile bir lik te bir fo to nun nak li ni

ger çek leş tir di ler. Bi lim adam la rı fo to nun atom ya pı sı nı oku yup bu

bil gi yi 1 met re bo yun ca ta şı ya rak, fo to nun bir kop ya sı nı oluş tur du lar.

Kı sa sü re ön ce ger çek leş ti ri len bir baş ka te le por tas yon de ne me sin de,

Ulu sal Avust ral ya Üni ver si te si'nden (ANU) Ping Koy Lam ve di ğer

araş tır ma cı lar bir la zer ışı nı nı kı sa bir me sa fe bo yun ca nak let ti ler.93

Ni te kim 17 Tem muz 2002'de CNN ha ber ka na lı n da yer alan bir

ha ber de, Can ber ra'da ki Ulu sal Avust ral ya Üni ver si te si fi zik çi le rin den

olu şan bir eki bin, bir la zer ışı nı nı par ça la yıp, bir kaç met re öte ye "ışın -

la dık la rı" bil di ril di. Ekip baş ka nı Ping Koy Lam'ın ise he nüz mad de yi

ışın la ma yı ba şa ra ma dık la rı nı, fa kat bu nun im kan sız ol ma dı ğı nı ve

atom ha lin de ki ka tı mad de le rin ışın lan ma sı nın ge le cek te müm kün

ola bi le ce ği ni söy le di ği bil di ril di. 

Da ni mar ka'da Aar hus Üni ver si te si'nden Eu ge ne Pol zik ve ça lış -

ma ar ka daş la rı, Na tu re der gi sin de ya yın la nan araş tır ma ra por la rı na

gö re, la zer ışı nı kul la na rak çok sa yı da atom üze rin de, ku an tum fi zi -

ğin den ya rar la na rak ba şa rı lı de ne me ler yap tı lar.94

Sci en ti fic Ame ri can der gi sin de ya zan Avus tur ya lı fi zik çi An ton

Ze ilin ger ise te le por tas yo nun po tan si ye li ile il gi li de ğer len dir me le rin -

de, çok da ha kar ma şık sis tem le rin fi zik ka nun la rı nı çiğ ne me den nak -

le di le bi le ce ği ni be lirt mek te dir.95

Ku ran'da "Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de
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on la ra gös te re ce ğiz; öy le ki, şüp he siz

onun hak ol du ğu ken di le ri ne açık ça bel li ol sun..."

(Fus si let Su re si, 53) aye tiy le bil di ril di ği gi bi, bu bi lim sel ge liş -

me ler de Ku ran'da işa ret edi len ve Ku ran'ın mu ci ze vi yön le ri ni or -

ta ya ko yan tek no lo ji ler den bir kıs mı ola bi lir. 
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De di ki: "Bu gün si ze kar şı sor gu la ma, kı na ma yok tur. Si zi

Al lah ba ğış la sın. O, mer ha met li le rin (en) mer ha met li si dir. Bu göm le -

ğim le gi din de, ba ba mın yü zü ne sü rün. Gö zü (yi ne) gö rür ha le ge lir. Bü -

tün ai le ni zi de ba na ge ti rin." Ka fi le (Mı sır'dan) ay rıl ma ya baş la dı ğı za -

man, ba ba la rı de di ki: "Eğer be ni bu na mış say mı yor sa nız, ina nın Yu -

suf'un ko ku su nu (bur num da tü ter) bu lu yo rum." (Yu suf Su re si, 92-94)

Bu gün bi lim adam la rı, fo ton lar gi bi, atom la rın ve ko ku mo le kül le ri -

nin de ya kın bir ge le cek te nak li nin ger çek leş ti ri le bi le ce ği ni ifa de et mek te -

dir ler. Yu suf Su re si'nin 94. aye tin de, Hz. Yu suf'un ba ba sı oğ lu nun ko ku -

su nu duy du ğu nu di le ge tir mek te dir. Bi lim adam la rı ya kın ge le cek te üç

bo yut lu gö rün tü ve ya res min gön de ril me si gi bi, ko ku nak li nin de tek no -

lo jik ola rak müm kün ol du ğu nu be lirt mek te dir ler. Do la yı sıy la bu aye tin,

gü nü müz de üze rin de ça lı şı lan ko ku nak li ne ait yük sek bir tek no lo ji ye

işa ret et me si müm kün dür.

Çün kü ko ku al gı sı -tıp kı di ğer al gı la rı mız gi bi- bey ni miz de olu şur.

Bir li mon ka bu ğun dan çı kan kim ya sal mo le kül ler bu run da ki ko ku al gı la -

yı cı la rı nı uya rır. Bu ra dan elekt rik sin ya li ola rak yo rum lan mak üze re bey -

ne ile ti lir ler. Do la yı sıy la bu ko ku ya ait sin yal su ni ola rak baş ka şe kil de

oluş tu rul du ğun da da, ko ku nun ay nı şe kil de du yul ma sı müm kün dür. Ni -

te kim "elekt rik bu run" ola rak bi li nen tek no lo ji de bu nun müm kün ola bi -

le ce ği ni gös te ren ça lış ma lar dan bir ta ne si dir.

İn san da ki ko ku al ma sis te mi, on bin den faz la ko ku yu ra hat lık la ayırt

ede bil me yi müm kün kıl mak ta dır. Bel li bir kim ya eği ti mi al mış uz man lar

bir par füm de ki yü ze ya kın ko ku nun kay na ğı nı teş his ede bi lir ler.96 İş te in -

san bur nun da ki bu üs tün ya ra tı lış, bir çok bi lim ada mı nı ben zer ci haz lar

ta sar la ma ya teş vik et mek te dir. Dün ya nın de ği şik araş tır ma ge liş tir me

mer kez le rin de, in san da ki bu ko ku al ma sis te mi nin kop ya la rı üre til me ye
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ça lı şıl mak ta dır. Bu run ör nek alı na rak ge liş ti -

ri len bu mo del le re "elekt ro nik bu run" adı ve ril mek te dir. 

İn san bur nun da ki pro te in ler den olu şan re sep tör le rin ye -

ri ne, elekt ro nik ben zer le rin de, bir di zi kim ya sal alı cı kul la nı lır. Bu

alı cı la rın her bi ri de ği şik ko ku la rı al gı la ya cak şe kil de di zayn edi lir; se çi -

ci lik ka pa si te le ri art tık ça üre tim le ri zor la şır ve fi yat la rı yük se lir. Sen sör -

le rin çev re den top la dık la rı sin yal ler, elekt ro nik sis tem ler yo luy la iki li

kod la ra dö nüş tü rü lür ve bir bil gi sa ya ra gön de ri lir. Elekt ro nik sis tem ler

ko ku al ma du yu sun da gö rev li si nir hüc re le ri nin, bil gi sa yar da in san bey -

ni nin bir tak li di ola rak dü şü nü le bi lir. Bil gi sa yar, ken di si ne ge len bil gi le -

ri de ğer len dir mek için prog ram la nır ve bu sa ye de al dı ğı iki li kod la ma -

dan olu şan sin yal le ri yo rum lar. 

Bu yön tem le ge liş ti ri len elekt ro nik bu run lar, baş ta gı da, par füm, tıp

ve kim ya sa na yi ol mak üze re de ği şik sek tör ler de kul la nıl mak ta dır. Üni -

ver si te ler ve ulus la ra ra sı ku ru luş lar söz ko nu su pro je le re bü yük des tek

ver mek te dir. Bu na rağ men, War wick Üni ver si te si'nden Ju li an Gard ner'in

be lirt ti ği gi bi, elekt ro nik bu run tek no lo ji si he nüz baş lan gıç saf ha sın da dır.97

NA SA'da gö rev li bi lim adam la rı da uzay araş tır ma la rı için, ile ri de re -

ce de du yar lı ya pay bu run ge liş tir mek te dir ler. Bu ci haz ne re dey se her tür lü

kim ya sal bi le şi mi ayırt ede bi le cek, in san bur nun dan da ha has sas öl çüm ler

ya pa bi le cek tir. Bu yön tem le uzay is tas yo nun da za rar lı mad de le rin tes pi ti

müm kün ola cak, akıl lı bir gü ven lik sis te mi nin par ça sı ola rak ça lı şa cak tır.98

İş te bu tek no lo ji, ses, gö rün tü gi bi ko ku nak li nin de ya kın bir ge le cek te

müm kün ola bi le ce ği ni gös ter mek te dir.
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Dufts pe zi alis ten fir ma sı nın üret ti ¤i bir ci haz, ev ler de kul -

la nı lan bil gi sa yar la rın ki fli le rin ter ci hi ne gö re ko ku yay ma -

sı nı sa¤ lı yor. Ge lifl ti ri len bu tek nik ko ku ile ti flim ci ha zı sa -

ye sin de, bir sü rü cü ara cı lı ¤ıy la, bil gi sa yar kont rol lü bir

ha va akı mı olufl tu ru lu yor. 20 fark lı çe flit te su nu lan ya¤ lar

ile dol du rul mufl, de ¤ifl ti ri le bi len kar tufl tan ge len ko ku

çev re ye ya yı lı yor. Bil gisayar kont rol lü bu kokular

do¤adan uy gun ses ve görün tüler le de verilebiliyor. 
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... Eri miş ba kır ma de ni ni ona sel gi bi akıt tık...

(Se be Su re si, 12)

Al lah'ın Hz. Sü ley man'ın em ri ne ver di ği bü yük ni met -

ler den bi ri "eri miş ba kır ma de ni"dir. Bu aye ti, fark lı şe kil -

ler de yo rum la mak müm kün dür. 

Eri miş ba kı rın kul la nıl ma sı ile, Hz. Sü ley man dö ne min -

de elekt rik kul la nı lan yük sek bir tek no lo ji nin var lı ğı na da

işa ret edi li yor ola bi lir. Bi lin di ği gi bi ba kır, elekt ri ği ve ısı yı

en iyi ile ten me tal ler den bi ri dir ve bu yö nüy le elekt rik sa na -

yi inin te me li ni oluş tur mak ta dır. Dün ya da üre ti len ba kı rın

önem li bir bö lü mü elekt rik sa na yi in de kul la nıl mak ta dır. 

Ayet te ge çen "sel gi bi akıt tık" ifa de si de elekt ri ğin çok

ge niş alan lar da kul la nı la bi le ce ği ne işa ret edi yor ola bi lir.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir.) 
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Biz on la rı (İs ra ilo ğul la rı'nı) ay rı ay rı oy mak lar ola rak on iki top lu luk

(üm met) ola rak ayır dık. Kav mi ken di sin den su is te di ğin de Mu sa'ya:

"Asan'la ta şa vur" di ye vah yet tik. On dan on iki pı nar sı zıp-fış kır dı;

böy le ce her bir in san- top lu lu ğu su içe ce ği ye ri öğ ren miş ol du. Üzer -

le ri ne bu lut la göl ge çek tik ve on la ra kud ret hel va sı ile bıl dır cın in dir -

dik. (Son ra da şöy le de dik:) "Si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz

olan la rın dan yi yin." On lar Bi ze zul met me di, an cak ken di ne fis le ri ne

zul me di yor lar dı. (Araf Su re si, 160)

Yu ka rı da ki ayet te Hz. Mu sa'nın kav mi nin ken di sin den su is te di -

ği, Hz. Mu sa'nın da on iki top lu lu ğun her bi ri ne su içe cek le ri bir yer

sağ la dı ğı an la tıl mak ta dır. Hz. Mu sa'dan kav mi nin su is te me si, su sı -

kın tı sı için de ol duk la rı nın bir gös ter ge si dir. Gü nü müz de de bu tür bir

su sı kın tı sı söz ko nu su dur. Bu gün 1 mil yar dan faz la in san te miz su -

dan yok sun dur; 2.4 mil yar in san ha len ye ter li ol ma yan sağ lık ko şul la -

rı için de su kul lan mak ta dır. 2025 yı lı için ya pı lan tah min le re gö re, su

so ru nun dan et ki le ne cek ki şi le rin sa yı sı nın, 5 mil yar ol ma sı bek len -

mek te dir.99 Su kay nak la rı nın az lı ğın dan her yıl 12 mil yon ki şi öl mek -

te dir. Bu ra ka mın 3 mil yo nu nu su kay nak lı has ta lık lar dan ölen ço cuk -

lar oluş tur mak ta dır.100

Gü nü müz de dün ya nü fu su nun %8'ini oluş tu ran 31 ül ke, kro nik

iç me su yu sı kın tı sı ile kar şı kar şı ya dır. 2025 yı lı na ge lin di ğin de 48 ül -

ke nin ben zer zor luk lar la kar şı laş ma sı bek len mek te dir.101 BM tah min -

le ri ne gö re, 2025 yı lı na doğ ru içi le bi lir su da ha da kı sıt lı bir kay nak ha -

li ne dö nü şe cek tir ve nü fu sun dü şük hız la bü yü me si ne bağ lı ola rak su
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sı kın tı sı çe ken 131 mil yon in san sa yı sı, 817

mil yo na, hız la bü yü me si du ru mun da ise 1.079 mil yar

ki şi ye çı ka cak tır.102

Ye r al tı su la rı Dün ya üze rin de ki en bü yük tat lı su kay nak la rı -

dır ve şu an kul la nı la bi lir du rum da ki tat lı su re zerv le ri nin %90'dan

faz la sı nı oluş tur mak ta dır lar.103 Yer al tı su la rı Dün ya üze rin de yak la şık

2 mil yar in sa nın su ih ti ya cı nı kar şı la ya rak, bir çok ül ke için ha ya ti

önem ta şı mak ta dır.104 Ame ri kan hal kı nın yak la şık %50'si nin ana su

kay na ğı yer al tı su la rı dır, kır sal böl ge ler de bu oran %95'e ka dar çık -

mak ta dır.105 Yer al tı su la rı en gü ve ni lir ve en em ni yet li tat lı su kay nak -

la rı dır. Ay nı za man da bu su lar je oter mal ener ji şek lin de ener ji üre ti mi

için ve ısı pom pa la rı kul la na rak ener ji ta sar ru fun da bu lun mak ama -

cıy la da kul la nı la bil mek te dir. 

Top ra ğın için den emi len su, yer al tın da ge çir gen ol ma yan bir ta -

ba kay la kar şı laş tı ğın da, bu ra da bi ri ke rek bir su kay na ğı oluş tur mak -

ta dır. Bu su, yer yü zü ne ar tez yen yön te miy le çı ka rıl mak ta dır. Ar tez -

yen kay nak lar, yer al tı su la rı için de po la ma ama cıy la su haz ne si şek -

lin de gö rev ya pan, tor tul la rın ve ya tor tul ka ya la rın oluş tur du ğu ya pı -

lar dır.  

Ar tez yen ku yu la rı nın ka ya lık böl ge ler de ol ma sı ayet te ki ta rif le

pa ra lel lik için de dir. Al lah'ın Araf Sur esi'nin 160. aye tin de Hz. Mu -

sa'ya ta şa vur ma sı nı ya da ta şı kal dır ma sı nı em ret me si de bu tür bir

yön te me işa ret edi yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ayet te "vur"

ola rak çe vi ri len "id rib" fi ili ay nı za man da kal dır mak, aç mak an lam la -

rı na da gel mek te dir. Do la yı sıy la bu ra da ta rif edi len, ta şın kal dı rıl ma -

sı ile açı lan su kay na ğı ola bi lir. Böy le ce tıp kı ar tez yen ku yu la rın da ki

gi bi ba sınç lı su, ayet te ki "fış kır mak, ser best çe ak mak, taş mak, yer den

kay na yıp ak mak" an lam la rı na ge len "in be ce set" ke li me siy le ifa de edil -

di ği şe kil de or ta ya çık mış ola bi lir. Ni te kim de li ne rek açı lan ar tez yen

ku yu la rın da, su ya ilk ula şıl dı ğın da ba sınç et ki siy le su yü ze ye doğ ru
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fış kı rır. Eğer ye ter li ba sınç olu şur sa su,

pom pa nın yar dı mı ol mak sı zın yü ze ye çık ma ya de vam

ede bi lir. 

Gü nü müz de -Hz. Mu sa'nın su sı kın tı sı na ta şın kal dı rıl ma sıy la

çö züm bul ma sı gi bi- su so ru nu na ye r al tı su la rıy la çö züm aran ma sı ve

bun dan fay da lan ma nın en et ki li yön te mi nin ar tez yen ku yu la rı ol ma sı

son de re ce dik kat çe ki ci dir. Do la yı sıy la Araf Su re si'nin 160. aye tin de,

il ki Fran sa'nn Ar to is böl ge sin de 1126 y ln da açıl mış olan, ar tez yen ku -

yu la rı na işa ret edi li yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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Ka pa lı ar tez yen ku yu la rı, su yun afla ¤ı ya do¤ ru sız ma sı nı ön le yen su ge çir -

mez bir ka ya ile sı nır lan dı rıl mıfl tır. Su, ar tez yen içine söz ko nu su ka ya nın da -

ha yu ka rı da ki dol dur ma ala nın dan gi rifl ya par. Ar tez yen ku yu la rın da su yun

akı flı J flek lin de ki bir tü pe ben zer. Bu tü pün uzun ko lu nun ol du ¤u nok ta ya su

ek len me siy le, tü pün da ha kı sa olan ko lu ta ra fın da bu lu nan su, ba sınç sa ye -

sin de yu ka rı tır ma nır.

Geçirgen tabaka

Geçirgen olmayan kayalar

Su düzeyi

Artezyen kuyusu
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Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di ki:

"Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man ve

or du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." (Neml Su re si, 18)

Üst te ki ayet te "Ka rın ca va di si" de nen özel bir ye re ve özel ka rın -

ca la ra dik kat çe kil mek te dir. Hz. Sü ley man'ın, ka rın ca la rın ken di ara -

la rın da ki ko nuş ma la rı nı duy ma sın da da, bil gi sa yar tek no lo ji sin de ya -

şa na cak olan ge liş me le re yö ne lik ba zı dik kat çe ki ci işa ret ler bu lu nu -

yor ola bi lir. Gü nü müz de "Si li kon Va di si" te ri mi tek no lo ji dün ya sı nın

mer ke zi ni ifa de et mek te dir. Hz. Sü ley man kıs sa sın da da bir "ka rın ca

va di si"nden bah se dil me si son de re ce ma ni dar dır. Al lah bu ayet le ge -

le cek te ya şa na cak olan ile ri bir tek no lo ji ye dik kat çe ki yor ola bi lir.

Ay rı ca gü nü müz de ka rın ca lar ve ba zı bö cek tür le ri yük sek tek no -

lo ji ala nın da yo ğun ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu can lı lar ör nek alı na -
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rak ge liş ti ri len ro bot pro je le ri, sa vun ma sa na yin den tek no lo ji

ala nı na ka dar pek çok alan da hiz met ver me yi amaç la mak ta dır.

Ayet te bu ge liş me le re de işa ret edi li yor ola bi lir.

Mi ni Tek no lo ji de ki Son Ge liş me:

Ro bot Ka rın ca Or du su

Ka rın ca lar ör nek alı na rak ge liş ti ri len pro je le rin en ün lü sü, fark lı

ül ke ler de bir bi rin den ba ğım sız ola rak yü rü tü len "Ro bot Ka rın ca Or -

du su Pro je le ri"dir. Ör ne ğin Vir gi nia Poly tech nic Ins ti tu te ve Vir gi nia

Sta te Üni ver si te si ta ra fın dan ya pı lan bir araş tır ma kü çük, ucuz ve ba -

sit ro bot la rın ge liş ti ril me si ni he def le mek te dir. Amaç, hep si fi zik sel

ola rak bir bi ri nin ay nı sı olan bu ro bot lar dan bir ro bot or du su oluş tur -

mak tır. Pro je yet ki li le ri bu ro bot la rın kul la nış lı ol ma la rı nın ne de ni ni

şu şe kil de açık la mak ta dır lar: "Grup şek lin de ha re ket et me le ri, ko or di -
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nas yon için de, bir ta kım gi bi fi zik sel iş le ri ye ri ne ge tir me le ri ve or tak -

la şa ka rar al ma la rı". Bu ro bot or du la rı nın tüm me ka nik ve elekt rik ta -

sa rım la rı bir ka rın ca top lu lu ğu nun dav ra nış la rı göz önü ne alı na rak

ta sar lan mış tır. Bö cek olan eş le ri ne ben zer lik le ri ne de niy le ken di le ri ne

"ka rın ca or du su" ro bot la rı den mek te dir.

"Ka rın ca or du su" ro bot sis te mi, baş lan gıç ta bir "ma ter yal ta şı ma

sis te mi" ola rak ta sar lan mış tır. Bu se nar yo ya gö re bir çok kü çük ro bot

or tak la şa ci sim le ri kal dı rıp nak let mek için gö rev len di ri le cek ti. Da ha

son ra fark lı gö rev ler de de kul la nıl ma la rı na ka rar ve ril di. 

Ko nuy la il gi li bir ya yın da, bu ro bot la rın ne amaç la kul la nı la ca ğı

şu şe kil de ta rif edil ir:

Nük le er ve teh li ke li mad de te miz li ği, ma den ci lik (mal ze me çı kart -

ma ve kur tar ma), ma yın te miz le me, is tih ba rat ve nö bet, ge ze gen yü -

zey le ri nin araş tı rıl ma sı ve ka zı.106

Ka rın ca ro bot tek no lo ji ko nu sun da uz man olan Is ra el A. Wag ner

ta ra fın dan İs ra il par la men to su na su nul muş olan bir ra por da ise, ka -

rın ca ro bot pro je le ri şu şe kil de ta rif edil mek te dir:

Ka rın ca-ro bot lar or tak bir he de fi ger çek leş tir mek için ta sar lan mış fi -

zik sel var lık lar dır. Bun la rın çok sı nır lı ener ji kay na ğı kul lan dık la rı
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ve ça lış ma alan la rın da bir çok iz ler bı ra ka rak ile ti şim kur -

duk la rı gö rü lü yor. İş le rin bu ro bot lar ara sın da ki da ğı lı -

mı, ya mer ke zi kont rol sağ la yan ve di ğer ajan la ra ta li mat

gön de ren bir bi rey ta ra fın dan ger çek leş ti ri le bi lir ya da bi rey -

le rin ön ce den ita at et me le ri ko şu luy la ve ri len bir gö re vin ta -

mam lan ma sı da sağ la na bi lir. 

Üçün cü bir yol ise, iş sı ra sın da bu iş bir li ği nin do ğal ola rak ön ce -

den ka rar ver mek si zin or ta ya çık ma sı. Bun la rın kul la nım ama cı araş -

tır ma, ha ri ta çı kart ma, bir evin ze mi ni ni te miz le me, bi lin me yen bir

ge ze ge ni keş fet me ya da bir ma yın ala nı nı te miz le me ola bi lir.107

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi gü nü müz de, ka rın ca la rın sos yal

ya şam la rı pek çok pro je nin te me li ni oluş tur mak ta ve ka rın ca lar ör nek

alı na rak ger çek leş ti ri len ro bot tek no lo ji le ri in san la ra fay da lar sağ la -

mak ta dır. İş te bu ne den le Hz. Sü ley man kıs sa sın da ka rın ca la ra ve

bun la rın bu lun du ğu va di ye dik kat çe kil me si son de re ce önem li dir.

Ayet ler de ge çen "ka rın ca lar" ifa de siy le, ro bot lar dan olu şan bir or du ya

işa ret edi li yor ola bi lir. Ayet ler de ay rı ca ge le cek te ro bot tek no lo ji sin de

ya şa na cak olan ge liş me le re, ro bot la rın in san ya şa mın da önem li bir rol

ala cak la rı na, pek çok ağır işi in san la rın ye ri ne ya pıp on la rın ha yat la rı -

nı da ha kon for lu ha le ge ti re cek le ri ne de işa ret edi li yor ola bi lir. Şüp he -

siz doğ ru su nu Al lah bi lir.
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Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi ölü den çı ka rır,

ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se na sıl olu yor da

çev ri li yor su nuz? (Enam Su re si, 95)

Enam Su re si'nin 95. aye tin de "ta ne" (el hab bi) ve "çe kir dek" (en ne -

va) ifa de le riy le ato mun ya rıl ma sı, par ça lan ma sı ile il gi li bir du ru ma

işa ret edi li yor ola bi lir. Ni te kim "en ne va" ke li me si nin söz lük an lam la rı

ara sın da, çe kir dek, mer kez, atom çe kir de ği yer al mak ta dır. Ay rı ca

ayet te ta rif edi len di ri nin ölü den çı ka rıl ma sı, ölü olan ener ji den

Al lah'ın mad de yi ya rat ma sı şek lin de yo rum la na bi lir. Ölü nün di ri den

çık ma sı ise, mad de nin ato mu ha re ket li ol du ğu için (di ri), mad de den

ener ji nin (ölü) çık ma sı ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Çün kü di ri

ola rak çev ri len "el hay ye" can lı an la mı nın ya nı sı ra ak tif, ener jik an lam -

la rı na da gel mek te dir. Ölü ola rak çev ri len "el mey yi ti" ifa de sinin de

can sız an la mı ta şı ma sıy la, ener ji yi ifa de edi yor ol ma sı muh te mel dir.

Ener ji, bi lim adam la rı ta ra fın dan iş yap ma ka pa si te si şek lin de ta -

nım lan mak ta dır. Mad de ise yer yü zün de ve ev re nin için de nes ne le ri

oluş tu ran mal ze me dir ve elekt ron mik ros ko bu al tın da gö rü le bi len ha -

re ket ha lin de ki atom ve mo le kül ler den olu şur. Al bert Eins te in 20.

yüz yı lın ba şın da ener ji ve mad de nin atom se vi ye sin de bir bir le riy le

bağ lan tı lı ol du ğu nu öne sü re rek, mad de nin ener ji ye dö nüş tü rül me si -

nin müm kün ola bi le ce ği ni be lirt miş tir.108 Bu du rum yu ka rı da ta rif et -

ti ği miz, di ri den ölü nün çık ma sı ya ni atom dü ze yin de ha re ket li mad -
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de den ener ji nin el de edil me si ola bi lir. Ay rı ca "çı ka rır" ola rak çev ri len

"yuh ri cu" ke li me si, dı şa rı çı kar mak, saç mak, dı şa doğ ru çı kar mak,

yay mak (ör ne ğin elekt rik dal ga la rı nı) an lam la rı na gel mek te dir. Do la -

yı sıy la ayet te ge çen ke li me ler atom dan el de edi len ener ji şek li ni ta rif

edi yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Bi lin di ği gi bi gü nü müz de ato mun çe kir de ği ya rı la rak par ça la ra

ay rı la bil mek te dir. Eins te in'ın te ori le rin den yo la çı kan bi lim adam la rı,

1940'lar da nük le er fiz yon yo luy la mad de den ener ji el de ede bil me yi

ba şar mış tır. Atom la rın par ça lan ma sı ve ya ya rıl ma sı ile ger çek le şen bu

iş le me "nük le er fiz yon" de nil mek te dir. Enam Su re si'nin 95. aye tin de

"fa li ku" ke li me si ile ifa de edi len "yar ma" fi ili de, fiz yon ke li me si nin

söz lük an la mı olan (atom çe kir de ği ni) ya rıp ayır ma iş le mi ni ta rif edi -

yor ola bi lir. Bu iş lem ger çek leş ti ril di ğin de ola ğa nüs tü mik tar da ener -

ji açı ğa çı kar. 

Enam Su re si'nin 95. aye tin de ki ke li me ler ta şı dık la rı an lam lar iti -

ba riy le son de re ce hik met li dir. Bu ayet te ta rif edi len olay lar, atom

ener ji si nin el de edil me şek li olan, atom çe kir de ği ni par ça la ma işlemi -

ne son de re ce ben zer dir. Do la yı sıy la bu ayet te, 20. yüz yı lın tek no lo ji -

siy le müm kün olan nük le er fiz yon yön te mi ne işa ret edi li yor ola bi lir.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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çekirdek
atom

nötron

kuark

Günümüzde fizyon yöntemi ile atom çekirde¤i yarılarak

parçalara ayrılabilmektedir.
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Ku ran'da Es ki Mı sır hak kın da ve ri len bil gi le rin ba zı la rı ya kın za -

ma na ka dar giz li kal mış ba zı ta rih sel ger çek le ri açı ğa çı kar mak ta dır.

Bu ger çek ler, Ku ran'da ki her ke li me nin be lir li bir hik me te gö re kul la -

nıl dı ğı nı da bi ze gös ter mek te dir. 

Ku ran'da Fi ra vun'la bir lik te adı ge çen ki şi ler den bi ri si "Ha -

man"dır. Ha man, Ku ran'ın 6 aye tin de, Fi ra vun'un en ya kın adam la -

rın dan bi ri ola rak zik re di lir. 

Bu na kar şı lık Tev rat'ta Hz. Mu sa'nın ha ya tı nı an la tan bö lüm de,

Ha man'ın adı hiç geç mez. Fa kat Ha man is mi Es ki Ahit'in son ra ki bö -

lüm le rin de, Hz. Mu sa'dan yak la şık 1100 se ne son ra ya şa mış ve Ya hu -

di le re zul met miş bir Ba bil kra lı nın yar dım cı sı ola rak geç mek te dir. 

Ku ran hak kın da akıl dı şı yo rum lar da bu lu nan ba zı gay ri müs lim -

le rin id di ala rı nın da ya nak sız ol du ğu bir Mı sır hi ye rog li fi nin bun dan

yak la şık 200 yıl ön ce çö zü lüp, es ki Mı sır ya zıt la rın da "Ha man" is mi -

nin bu lun ma sıy la or ta ya çık tı. 18. yüz yı la dek Es ki Mı sır di lin de ya zıl -

mış ki ta be ler ve ya zı lar oku na mı yor du. Es ki Mı sır di li hi ye rog lif ti ve

çağ lar bo yun ca bu dil var lı ğı nı sür dür müş tü. Fa kat MS 2. ve MS 3.

yüz yıl da Hı ris ti yan lı ğın ya yıl ma sı ve kül tü rel et ki siy le Mı sır, di ni ni

ol du ğu gi bi di li ni de unut tu; ya zı lar da hi ye rog lif kul la nı mı azal dı ve

so na er di. Hi ye rog lif ya zı sı nın kul la nıl dı ğı bi li nen en son ta rih MS 394

yı lı na ait bir ki ta be dir. Bun dan son ra bu dil unu tul du ve bu dil de ya -

zıl mış ya zı la rı oku ya bi len ve an la ya bi len kim se kal ma dı. Ta ki bun -

dan yak la şık iki yüz yıl ön ce si ne dek… 

Es ki Mı sır hi ye rog li fi 1799 yı lın da, Ro set ta Sto ne adı ve ri len, MÖ

196 ta ri hi ne ait bir ki ta be nin bu lun ma sıy la çö zül dü. Bu tab le tin özel -
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li ği üç fark lı ya zıy la ya zıl mış ol ma sıy dı: Hi -

ye rog lif, de mo tik (hi ye rog li fin el ya zı sı şek li) ve Yu -

nan ca. Yu nan ca me tnin de yar dı mıy la tab let te ki es ki Mı sır ya -

zı sı çö zül me ye ça lı şıl dı. Tab le tin tüm çö zü mü, Je an-Fran ço ise

Cham pol li on ad lı bir Fran sız ta ra fın dan ta mam lan dı. Böy le ce unu tu -

lan bir dil ve bu di lin an lat tı ğı ta rih ay dın lan mış ol du. Bu sa ye de es ki

Mı sır uy gar lı ğı, on la rın din le ri ve sos yal ya şan tı la rı hak kın da bir çok

şey öğ re nil di. 

Hi ye rog li fin çö zü müy le ko nu mu zu da il gi len di ren çok önem li

bir bil gi ye da ha eri şil miş ol du: "Ha man" is mi ger çek ten de Mı sır ya -

zıt la rın da ge çi yor du. Vi ya na'da ki Hof Mü ze si'nde bu lu nan bir anıt

üze rin de bu isim den söz edi li yor du. Ay nı ya zıt ta Ha man'ın Fi ra vun'a

olan ya kın lı ğı da vur gu la nı yor du.109

Tüm ya zıt la ra da ya nı la rak ha zır la nan "Ye ni Kral lık ta ki Ki şi ler"

söz lü ğün de ise, Ha man'dan "Taş ocak la rın da ça lı şan la rın ba şı" ola rak

bah se di li yor du.110

Or ta ya çı kan so nuç önem li bir ger çe ği ifa de edi yor du. Ha man,

ay nen Ku ran'da geç ti ği gi bi Hz. Mu sa za ma nın da Mı sır'da ya şa yan

bir ki şiy di. Ku ran'da bah se dil di ği gi bi, Fi ra vun'a çok ya kın dı ve in şa -

at iş le riy le il gi le ni yor du. 

Ku ran'da, Fi ra vun'un ku le yap ma işi ni Ha man'dan is te me si ni ha -

ber ve ren ayet, bu ar ke olo jik bul guy la tam bir uyum için de dir: 

Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka İlah

ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş yak da,

ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın İla hı na çı ka rım

çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo rum."

(Ka sas Su re si, 38)

So nuç ola rak, Es ki Mı sır ya zıt la rın da Ha man'ın adı nın bu lun ma -

sı, Ku ran'ın, gay ba ha kim olan Al lah Ka tın dan in di ril miş ol du ğu nu
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bir kez da ha or ta ya koy du. Zi ra Ku ran'da

Pey gam ber Efen di mi z (in ya şa dı ğı de vir de ula şıl ma sı

ve çö zül me si müm kün ol ma yan bir ta ri hi bil gi mu ci ze vi şe -

kil de biz le re ak ta rıl mış tı. 

19. yüz yıl da Mı sır hi ye rog lif le ri çö zü le ne dek "Ha man" kav ra mı bi lin mi yor du.

Hi ye rog lif ler çö zü lün ce, Ha man'ın Fi ra vun'un ya kın bir yar dım cı sı ve "tafl

ocak la rı nın ba flı" ol du ¤u an la flıl dı. (Altta, Mı sır'da ki in fla at ifl çi le ri) Dik kat

edil me si ge re ken nok ta, Ku ran'da da Ha man'ın Fi ra vun'un em rin de in fla at la rı

yö ne ten bir ki fli ola rak anıl ma sı dır. Ya ni Ku ran'da, o dönem de hiçbir in san

tarafın dan bilinemeyecek bir bil gi veril mifl tir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Fi ra vun ola rak bi li nen Mı sır kral la rı, es ki Mı sır'ın çok tan rı lı ba tıl

di nin de, ken di le ri ni ilah ola rak ka bul et mek tey di ler. Al lah, hem Mı sır

hal kı nın hak di ne kar şı ba tıl bir sis te mi be nim se miş ol du ğu, hem de

İs ra ilo ğul la rı'nın kö le leş ti ril di ği bir dö nem de, Hz. Mu sa'yı el çi si ola -

rak Mı sır kav mi ne gön der miş tir. 

An cak es ki Mı sır lı lar -baş ta Fi ra vun ve çev re si ol mak üze re- Hz.

Mu sa'nın hak di ne da ve ti ne rağ men put pe rest inanç la rın dan vaz geç -

mi yor lar dı. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a ve ya kın çev re si ne sa kın ma la rı ge re -

ken şey le ri açık la mış ve on la rı Al lah'ın aza bı na kar şı uyar mış tı. Bu na

kar şı lık on lar is yan edip Hz. Mu sa'yı de li lik, bü yü cü lük ve ya lan cı lık -

la suç la mış lar dı. Fi ra vun ve kav mi ne çok sa yı da be la ve ril me si ne rağ -

men, on lar Al lah'a tes lim ol ma mış lar; Al lah'ı tek İlah ola rak ka bul et -

me miş ler di. Hat ta baş la rı na ge len ler den ötü rü Hz. Mu sa'yı so rum lu

tu ta rak, onu Mı sır'dan sür mek is te miş ler di. Al lah Ku ran'da, Hz. Mu -

sa ve be ra be rin de ki mü min le re şöy le bu yur mak ta dır:
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Mu sa'ya: 'Kul la rı mı ge ce yü rü yü şe ge çir, çün kü iz le ne cek si niz' di ye

vah yet tik. Bu nun üze ri ne Fi ra vun şe hir le re (as ker) top la yı cı lar gön -

der di. "Ger çek şu ki bun lar azın lık olan bir top lu luk tur. Ve el bet te bi -

ze kar şı da bü yük bir öf ke bes le mek te dir ler. Biz ise uya nık bir top lu -

muz" (de di). Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe ler den

ve pı nar lar dan sü rüp çı kar dık. Ha zi ne ler den ve soy lu ma kam(lar)dan

da. İş te böy le; bun la ra İs ra ilo ğul la rı'nı mi ras çı kıl dık. Böy le ce (Fi ra -

vun ve or du su) Gü ne ş'in do ğuş vak ti on la rı iz le me ye ko yul du lar.

(Şu ara Su re si, 52-60)
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Ku ran'da bil di ril di ği üze re, bu ta ki bin

ar dın dan iki top lu luk kar şı kar şı ya gel -

dik le ri sı ra da, Al lah de ni zi ya ra rak Hz.

Mu sa'yı ve onun la bir lik te iman eden le ri

kur tar mış, Fi ra vun ve kav mi ni ise he la ka uğ rat mış tır. Ku -

ran'da Al lah'ın iman eden le re bu yar dı mı şöy le bil di ri lir:

Bu nun üze ri ne Mu sa'ya: "Asan la de ni ze vur" di ye vah yet tik. De niz

he men ce cik ya rı lı ver di de her par ça sı ko ca man bir dağ gi bi ol du.

Öte ki le ri de bu ra ya yak laş tır dık. Mu sa'yı ve onun la bir lik te olan la rın

hep si ni kur tar mış ol duk. Son ra öte ki le ri su da boğ duk. Şüp he siz,

bun da bir ayet var dır. Ama on la rın ço ğu iman et miş de ğil dir ler. Ve

hiç şüp he siz, se nin Rab bin, güç lü ve üs tün olan dır, esir ge yen dir.

(Şu ara Su re si, 63-68)
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Bu ko nuy la il gi li

ola rak ya kın geç miş te bu -

lun muş, Fi ra vun za ma nın -

dan kal ma pa pi rüs ler de şöy le

bir iza ha rast lan mak ta dır:

Sa ra yın be yaz oda sı nın mu ha -

fı zı, ki tap la rı nın re isi Ame na mo -

ni'den ka tip Pen ter hor'a:

Bu mek tup eli ni ze ulaş tı ğı va kit te ve

nok ta sı nok ta sı na okun du ğu za man,

kal bi ni mü te es sir ede cek bir hal de

olan mü el lim fe la ke ti, gir da ba gark

ol ma fe la ket le ri ni öğ re ne rek kal bi ni

ka sır ga önün de ki yap rak gi bi en şid -

det li ız dı ra ba tes lim et...

... Mu si bet şid det li za ru ret bir den

bi re onu zab tet ti. Su lar için de

uy ku, can lı yı acı na cak bir şey

yap tı... Re is le rin ölü mü nü, ka -

vim le rin efen di si nin şar -

kla rın ve garp la rın kra lı nın

mah vol ma sı nı tas vir et. Sa -

na gön der di ğim ha ber han -

gi ha be re kı yas edi le bi lir?111
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Ku ran'da geç miş le il gi li bil di ri len olay -

la rın, gü nü müz de ta ri hi ka nıt lar la ay dın lan ma sı kuş -

ku suz ki Ku ran'ın önem li bir mu ci ze si dir. (Bil gi için bkz. Ha -

run Yah ya, Haz re ti Mu sa, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Hz. Mu sa ve İs ra ilo ğul la rı'nın Kızıldeniz de niz'i ge çer ken ya şa -

dık la rı bu mu ci ze, bir çok araş tır ma ya ko nu ol muş tur. Ya pı lan ar ke -

olo jik araş tır ma lar da, Mı sır'dan çık tık tan son ra Kızıldeniz'e ka dar iz -

le nen yo lun ya nı sı ra, Fi ra vun ile Hz. Mu sa ve kav mi nin kar şı kar şı ya

kal dık la rı ye rin, coğ ra fi açı dan dağ lar la çev ri li bir ko num da ol du ğu

da tes pit edil miş tir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir) 

Bu bil gi ler ışı ğın da yo la çı kan bi lim adam la rı bir çok araş tır ma ve

in ce le me den son ra, de ni zin na sıl iki ye ay rıl dı ğı ko nu sun da çar pı cı so -

nuç lar la kar şı laş tı lar. Araş tır ma la rın so nuç la rı Ku ran'da ha ber ve ri len

olay la ta ma men mu ta bık tı. 

Na um Vol zin ger ve Alek sei And ro sov ad lı iki Rus ma te ma tik çi,

Hz. Mu sa'nın Kızıldeniz'i "or ta dan iki ye" ayır ma sı nın müm kün ol du -

ğu nu ma te ma tik sel ola rak ka nıt la dı lar. Rus ma te ma tik çi ler, bu mu ci -

ze nin ola sı lık he sa bı üze rin de du ran bi lim adam la rı nın ak si ne, mu ci -

ze yi oluş tu ra bi le cek ko şul la rı in ce le di ler ve bu in ce le me ler on la rı mu -

ci ze yi doğ ru la yan so nuç la ra ulaş tır dı.

Söz ko nu su bi lim adam la rı nın Rus ya Bi lim ler Aka de mi si bül te -

nin de ki açık la ma la rı na gö re, Kı zıl de niz'de o za man lar yü ze ye ya kın

dev bir ka ya lık bu lun mak tay dı. Bu du rum dan yo la çı ka rak, söz ko nu -

su bi lim adam la rı, ka ya lı ğın su se vi ye si üze rin de kal ma sı nı sağ la ya -

cak fır tı na nın şid de ti ve rüz ga rın hı zı nı be lir le me ye ça lış tı lar. Yap tık -

la rı ça lış ma lar so nu cun da, hı zı sa ni ye de 30 met re ye ula şan bir rüz ga -

rın, de ni zin çe ki le rek ka ya lı ğı su se vi ye si nin üze rin de tut ma sı nı sağ -

la ya bi le ce ği an la şıl dı. Rus ya Ok ya nus bi lim Ens ti tü sü'nden Na um

Vol zin ger, bu du rum da sa yı la rı 600 bi ni bu lan Ya hu di'nin 7 ki lo met re

uzun luk ta ki ka ya la rı iz le ye rek, dört sa at te kar şı kı yı ya ula şa bi le ce ği

so nu cu na var dık la rı nı an lat tı. Ya hu di le rin geç me sin den ya rım sa at

126



son ra ise ka ya la rın ye ni den su lar al tın da

kal mış ve on la rı ta kip eden Mı sır lı la rın da bu şe kil de

bo ğul muş ola bi le ce ği ni söy le di.112 Ay rı ca Vol zin ger, ça lış ma

ar ka da şı And ro sov ile bir li ket Isa ac New ton'un şu sö zün den yo la

çı ka rak bu ça lış ma ya baş la dık la rı nı ifa de et miş tir: 

Al lah'ın Dün ya'yı fi zik ka nun la rı ile yö net ti ği ne ik na ol dum.113

Unu tul ma ma lı dır ki, bu do ğa ola yı nın her za man ol ma ih ti ma li

bu lun mak ta dır. Al lah'ın di le me siy le, rüz ga rın hı zı, ye ri ve za ma nı gi -

bi ko şul lar ge rek ti ği şe kil de ger çek leş ti ğin de bu mu ci ze ye ni den olu -

şa bi lir. An cak bu ra da ki asıl mu ci ze vi yön, bu olay la rın tam da Hz.

Mu sa ve İs ra ilo ğul la rı'nın ye nil gi ye uğ ra ya cak la rı bir an da ger çek leş -

miş ol ma sı dır. Tam Hz. Mu sa ile bir lik te ki top lu lu ğun ge çe ce ği va kit

su la rın çe ki lip, Fi ra vun ve or du su ge çer ken su la rın tek rar yük sel me si,

Al lah'ın mü min le re yar dı mı nın açık bir ör ne ği dir. Ni te kim Hz. Mu sa

bu zor lu an da Al lah'a da ya nıp gü ve ne rek son de re ce gü zel bir ah lak

ör ne ği ser gi le miş tir:

İki top lu luk bir bi ri ni gör dük le ri za man Mu sa'nın adam la rı: "Ger çek -

ten ya ka lan dık" de di ler. (Mu sa:) "Ha yır" de di. "Şüp he siz Rab bim, be -

nim le be ra ber dir; ba na yol gös te re cek tir." (Şu ara Su re si, 61-62)
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Fi ra vun ve ya kın çev re si ken di çok tan rı lı sis tem le ri ne, put pe rest

ina nış la rı na öy le si ne bağ lı lar dı ki, Hz. Mu sa'nın mu ci ze ler le gel me si

bi le on la rı bu ba tıl inanç la rın dan dön dür me miş ti. Üs te lik bu nu açık ça

ifa de edi yor lar dı:

On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir sen

ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz." de di ler.

(Araf Su re si, 132)

Bu tu tum la rı nın kar şı lı ğın da Al lah, on la ra dün ya da da bir azap

tat tır mak için aye tin ifa de siy le "ay rı ay rı mu ci ze ler" (Araf Su re si, 133)

ola rak fe la ket ler yol la dı. Bun lar dan il ki ku rak lık ve do la yı sıy la el de

edi len ürün le rin azal ma sıy dı. Ko nuy la il gi li Ku ran aye ti şöy le dir:

An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü nür ler

di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık.

(Araf Su re si, 130)

Mı sır lı lar ta rım sis tem le ri ni Nil Neh ri' ne da yan dır mış lar dı ve bu

sa ye de do ğal şart la rın de ği şi mi on la rı et ki le mi yor du. An cak Fi ra vun

ve ya kın çev re si nin Al lah'a kar şı bü yük len me le ri ve Al lah'ın pey gam -

be ri ni ta nı ma ma la rı se be biy le ken di le ri ne bek len me dik bir fe la ket gel -

miş ti. Fa kat ayet te de be lir til di ği gi bi "öğüt alıp dü şün me le ri" ge re kir -

ken, bu olan la rı Hz. Mu sa'nın ve İs ra ilo ğul la rı'nın ge tir di ği bir uğur -
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suz luk ola rak ka bul et ti ler. Ar dın dan Yüce

Al lah, bir se ri fe la ket gön der di. Bu fe la ket ler Ku ran'da

şöy le bil di ril miş tir:

Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri ne tu fan,

çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat kıl dık. Yi ne bü yük -

lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar bir ka vim ol du lar.

(Araf Su re si, 133)

Mı sır hal kı nın ba şı na ge len fe la ket ler le il gi li ola rak Pa pi rüs'te yer

alan bil gi ler tıp kı Ku ran'da an la tıl dı ğı gi biy di. Ku ran'da Mı sır hal kı -

nın ba şı na ge len bu be la lar la il gi li bil di ri len ler, 19. yüz yı lın ba şın da,

Or ta Kral lık dev rin den ka lan Ipu wer pa pi rü sle ri nin Mı sır'da bu lun -

ma sıy la, Ku ran'da an la tı lan ger çek ler bir kez da ha doğ ru lan dı. Bu pa -

pi rüs bu lun duk tan son ra, 1909 yı lın da Le iden Hol lan da Mü ze si'ne gö -

tü rü lüp A. H. Gar di ner ta ra fın dan çev ril di. Pa pi rüs'te Mı sır'da ki kıt -

lık, ku rak lık gi bi fe la ket le r ve Mı sır'dan kö le le rin ka çı şı an la tıl mak ta -

dır. Ay rı ca söz ko nu su pa pi rü sün ya za rı İpu wer'in de bu olay la rın ta -

nı ğı ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Mı sır hal kı nın ba şı na ge len fe la ket ler zin ci ri, Ku ran'da an la tı lan

kıt lık, ka nın mu sal lat kı lın ma sı gi bi be la lar la son de re ce mu ta bık tır.114

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bu fe la ket ler den Ipu wer pa pi rüs le rin de

şöy le bah se dil mek te dir:

Fe la ket ler tüm mem le ke ti sar mış tı. Her  yer de kan var dı.115

Ne hir kan ol du.116

Böy le dün gör dü ğüm her şey he lak ol du. Bi çil miş gi bi her top rak çı -

rıl çıp lak...117

Mı sır'ın aşa ğı sı mah vol du... Tüm sa ray ıs sız kal dı. Sa hip olu nan her -

şey: buğ day ve ar pa, kaz lar ve ba lık lar...118

Ger çek ten ekin her  yer de mah vol du...119

Top rak lar- tüm kar ga şa ya ve gü rül tü ye rağ men… Do kuz gün bo -

yun ca sa ray dan hiç bir çı kış yok tu ve kim se o şah sın yü zü nü gö re -
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me di...  Şe hir ler kuv vet li akın tı lar ta ra fın dan yer le bir ol du... Yu ka rı

Mı sır ha rap ol muş tu… her  yer de kan var dı… ül ke de sal gın has ta lık -

lar baş gös ter di… Bu gün ger çek ten kim se ku ze ye Byblos'a gi de mi -

yor. Mum ya la rı mız için ne ya pa ca ğız?... Al tın aza lı yor...121

İn san lar su dan kor kar ol du. Su iç tik ten son ra bi le su sa dı lar. 122

İş te su yu muz! Mut lu lu ğu muz! Ya pa bi le ce ği miz ne var? Her şey ta -

lan.123

Şe hir ler yı kıl dı. Yu ka rı Mı sır ku ru du.124

Yer le şim alan la rı bir da ki ka için de al tüst ol du.125

20. yüz yıl da bil gi sa hi bi ol du ğu muz bu pa pi rüs te Fi ra vun ve kav -

mi ne isa bet eden fe la ket ler den Ku ran'la bü yük bir pa ra lel lik için de

bah se di li yor ol ma sı, Ku ran'ın İla hi kay nak lı ol du ğu nu bir kez da ha

or ta ya koy mak ta dır. 

Mı sır'da, 19. yüz yı lın bafl la rın da, Or ta Kral lık dö ne mi nin son la rı na ait bir pa pi rüs bu lun -

du. Bu lu nan pa pi rüs Hol lan da'da ki Le iden Mü ze si'ne gö tü rül dü ve A. H. Gar di ner ta ra fın -

dan 1909'da ter cü me edil di. Pa pi rü sün ta ma mı Ad mo ni ti ons of an Egyp ti an from a He ira -

tic Papy rus in Le iden (Le iden'de ki Pa pi rüs te Bir Mı sır lı nın Na si hat le ri) ad lı ki tap ta yer al -

mak ta dır. Pa pi rüs te Mı sır'da ki bü yük de ¤i flim ler; aç lık, ku rak lık, kö le le rin Mı sır lı la rın ser -

vet le riy le ka çı flı ve ül ke ça pın da ki ölüm ler ta rif edil mek te dir. Pa pi rüs, Ipu wer adın da ki bir

Mı sır lı ta ra fın dan ya zıl mıfl tı ve bu ra da ki an la tım lar dan bu ki fli nin Mı sır'da ki fe la ket le re

biz zat fla hit ol du ¤u anlaflılmaktaydı.120 Bu pa pi rüs çok an lam lı ola rak fe la ket le ri, Mı sır

sos ye te si nin ölü mü nü, Fi ra vun'un yı kı mı nı an la tan bir el yaz ma sı dır.



131

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Fi ra vun za ma nın dan kal ma pa pi rüs ler de, Hz. Mu sa'dan "si hir baz"

ola rak bah se dil mek te dir. (Söz ko nu su pa pi rüs ler İn gil te re'de Bri tish

Mu se um'da dır.) Fi ra vun ve yan daş la rı bü tün ça ba la rı na rağ men, Hz.

Mu sa'nın kar şı sın da hiç bir za man üs tün ge le me miş ler dir.

Bu ada le tin ida re ci si Gü neş'in oğ lu Am mon'un bü yük bi ra de ri olan ve

pe de ri Gü neş gi bi da ima ya şa yan Ram ses'in kral lı ğı za ma nın da ye -

din ci pay nı ayı nın, ikin ci gü nü ya zıl dı... Bu mek tu bu al dı ğın va kit

kalk, işe baş la tar la la rın ne za re ti ni üze ri ne al. Hu bu ba tın hep si ni mah -

ve den bir su bas ma sı gi bi ye ni bir be la nın ha be ri ni al dı ğın da ka fa nı

ça lış tır. (Ya ni dü şün), Hem ton on la rı hırs la yi ye rek mah vet ti, am bar -

lar de lin di, fa re ler tar la lar da yı ğın ha lin de dir, pi re ler ka sır ga şek lin de -

dir, ak rep ler hırs la yi yor lar, kü çük si nek le rin aç tı ğı ya ra lar sa yıl ma ya -

cak ka dar çok tur. Ve aha li yi mah zun edi yor... Scri be, (Scri be İn gi liz ce

Ya hu di ali mi de mek tir. Bu ra da kas te di len muh te me len Hz. Mu sa'dır.)

kül li mik tar da hu bu ba tı mah vet mek mak sa dı na na il ol du... Si hir ler

on lar için ek mek le ri gi bi dir. Scri be... yaz mak sa na tın da in san la rın bi -

rin ci si dir."

Hz. Mu sa'dan "si hir baz" ola rak bah se dil me si Ku ran'da şu ayet ler -

de ha ber ve ri lir:

Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü, sen de olan ah di (sa na ver di ği sö zü)

adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te gel miş

ola ca ğız." (Zuh ruf Su re si, 49)

On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti rir sen

ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler. (Araf Su re si, 132)
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Es ki Ahit'te Hz. İb ra him ile Hz. Yu suf za ma nın da ki Mı sır hü -

küm da rın dan Fi ra vun di ye bah se di lir. Hal bu ki Fi ra vun hi ta bı her iki

pey gam ber den çok son ra kul la nı la cak tır. 

Ku ran'da Hz. Yu suf dö ne min de ki Mı sır yö ne ti ci sin den söz edi lir -

ken "hü küm dar, kral, sul tan" an lam la rı na ge len Arap ça "El  me lik" ke -

li me si kul la nı lır:

Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin."... (Yu suf Su re si, 50)

Hz. Mu sa dö ne min de ki Mı sır yö ne ti ci sin den ise "Fi ra vun" ke li -

me si ile bah se di lir. Ku ran'da ya pı lan bu ay rım, Es ki ve Ye ni Ahit'te ya

da Mu se vi ta rih çi ler ce ya pıl maz; sa de ce Fi ra vun ifa de si kul la nı lır.  

Ni te kim ger çek ten de Mı sır ta ri hin de "Fi ra vun" te ri mi nin kul la nı -

mı sa de ce geç dö ne me ait ti; Fi ra vun hi ta bı ilk ola rak MÖ 14. yüz yıl da

Amen ho tep IV dö ne min den iti ba ren kul la nıl ma ya baş la mış tır. Hz.

Yu suf ise bu ta rih ten en az 200 yıl ön ce ya şa mış tır.126

Ency lo pe dia Bri tan ni ca'da, Fi ra vun ke li me si için ye ni kral lık tan iti -

ba ren (18. Ha ne dan dan baş lar; MÖ 1539-1292) 22. ha ne da na dek (MÖ

945-730) kul la nı lan bir say gı ün va nı ol du ğu, da ha son ra la rı bu hi ta bın

kra lın ün va nı na dö nüş tü ğü, da ha ön ce le ri ise bu ün va nın hiç kul la nıl -

ma dı ğı ifa de edi lir. Bu ko nu da ki baş ka bir bil gi ise Aca de mic Ame ri can

Encyc lo pe dia'da ve ri lir ve Fi ra vun la ka bı nın Ye ni Kral lık' tan iti ba ren

kul la nıl ma ya baş lan dı ğı be lir til miş tir. 

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun ke li me si nin kul la nı mı bel li bir ta rih ten

iti ba ren söz ko nu su ol muş tur. Do la yı sıy la Ku ran'da bu ay rı mın tam
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ola rak ya pıl ma sı -Hz. Yu suf za ma nın da ki

hü küm dar dan hep "Kral" ola rak söz edi lir ken, Hz.

Mu sa za ma nın da ki hü küm dar dan her se fe rin de "Fi ra vun"

ola rak bah se dil me si- Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu is pat la yan

bir baş ka de lil dir.
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An dol sun, Biz Nuh'u ken di kav mi ne gön der dik, o da iç le rin de el li

yı lı ek sik ol mak üze re bin se ne ya şa dı. So nun da on lar zul met mek te

de vam eder ler ken tu fan ken di le ri ni ya ka la yı ver di.

(An ke but Su re si, 14)

Hz. Nuh, Al lah'ın ayet le rin den uzak la şa rak O'na or tak lar ko şan

kav mi ni, sa de ce Al lah'a kul luk et me le ri ve sap kın lık la rın dan vaz geç -

me le ri ko nu sun da uyar mak ama cıy la gön de ril miş ti. Hz. Nuh, kav mi -

ne Al lah'ın di ni ne uy ma la rı ko nu sun da de fa lar ca öğüt ver di ği ve on -

la rı Al lah'ın aza bı na kar şı bir çok kez uyar dı ğı hal de, on lar Hz. Nuh'u

ya lan la mış ve şirk koş ma ya de vam et miş ler dir. Bu nun üze ri ne Al lah

Hz. Nuh'a, in kar edip zul me den le rin su da bo ğu la rak azap lan dı rı la ca -

ğı nı ve iman eden le rin kur ta rı la ca ğı nı ha ber ver miş tir. Ku ran'da Nuh

kav mi nin he lak edi li şi ve iman eden le rin kur tu lu şu bir ayet te şöy le

bil di ril mek te dir:

Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de onun la bir lik te olan la rı

kur tar dık, ayet le ri mi zi ya lan sa yan la rı da su da-boğ duk. Çün kü on lar

kör bir ka vim di. (A'raf Su re si, 64)

Sö zü edi len azap vak ti gel di ğin de, yer de ki su kay nak la rı, şid det -

li yağ mur lar la bir le şe rek dev bo yut lu bir taş kı na ne den ol muş tur.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir) Ku ran'da Al lah'ın, Hz. Nuh'a he lak ön ce si

şöy le vah yet ti ği bil di ril mek te dir:

Böy le lik le Biz ona: 'Gö ze ti mi miz al tın da ve vah yi miz le ge mi yap.
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Ni te kim Bi zim em ri miz ge lip de tan dır kı -

zı şın ca, onun içi ne her iki şer çift ile, iç le rin den aleyh -

le ri ne söz geç miş on lar dı şın da olan ai le ni de alıp koy; zul -

me den ler ko nu sun da Ba na mu ha tap ol ma, çün kü on lar bo ğu la -

cak lar dır' di ye vah yet tik. (Mü mi nun Su re si, 27)

Hz. Nuh'un ge mi si ne bin miş olan lar dı şın da -Hz. Nuh'un, ya kın -

da ki bir da ğa sı ğı na rak kur tu la ca ğı nı sa nan "oğ lu" da da hil ol mak

üze re- tüm ka vim su da bo ğul muş tur. Tu fan so nu cun da su lar çe ki lin -

ce ge mi, Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re, Cu di'ye -ya ni yük sek çe bir ye -

re- otur muş tur:

De nil di ki: 'Ey yer, su yu nu yut ve ey gök, sen de tut.' Su çe kil di, iş

bi ti ri li ver di, (ge mi de) Cu di üs tün de dur du ve za lim ler

top lu lu ğu na da: 'Uzak ol sun lar' de nil di. (Hud Su re si, 44)

Al lah'ın in dir di ği ve tah rif edil me miş tek kut sal ki tap olan Ku -

ran'da, Tu fan ola yı, Tev rat'ta ve çe şit li kül tür ler de ge çen Tu fan an la -

tım la rın dan çok da ha fark lı bir bi çim de ak ta rıl mak ta dır. Tah rif edil -

miş olan Tev rat'ta bu tu fa nın ev ren sel ol du ğu ve tüm dün ya yı kap la -

dı ğı söy le nir. Oy sa Ku ran'da Tu fan'ın ev ren sel ol du ğu şek lin de bir

ifa de yok tur. Ak si ne il gi li ayet ler den Tu fan'ın yö re sel ol du ğu ve tüm

dün ya nın de ğil, sa de ce Hz. Nuh'u ya lan la yan kav min ce za lan dı rıl dı -

ğı an la şıl mak ta dır. He lak olan lar Hz. Nuh'un teb li ği ni red de den ve is -

yan da di re ten ka vim dir. Bu ko nu da ki ayet ler şöy le dir:

An dol sun, Biz Nuh'u kav mi ne gön der dik. (On la ra) 'Ben si zin için

an cak apa çık bir uya rıp kor ku tu cu yum. Al lah'tan baş ka sı na kul luk

et me yin. Ben si ze (ge le cek olan) acık lı bir gü nün aza bın dan

kor ka rım' de di. (Hud Su re si, 25-26)
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Onu ya lan la dı lar. Biz de onu ve ge mi de

onun la bir lik te olan la rı kur tar dık, ayet le ri mi zi ya -

lan sa yan la rı da su da-boğ duk. Çün kü on lar kör bir ka vim -

di. (A'raf Su re si, 64)

Görüldüğü gibi Kuran'da tüm dünyanın değil, sadece Nuh kav-

minin helak edildiği bildirilmektedir. Tahrif edilmiş Tevrat ve İn-

cil'deki izahların düzeltilmiş gerçek hallerinin aktarılması da Kuran'ın

bütünüyle Allah Katından gönderilen bir Kitap olduğunu kanıtla-

maktadır. 

Tufan'ın gerçekleştiği düşünülen arkeolojik bölgede yapılan kazı-

lar da, Tufan'ın tüm dünyayı kaplayan evrensel bir olay değil, Mezo-

potamya'nın bir bölümünü etkisi altına almış olan çok geniş bir afet

olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca Kuran'da, geminin Tufan sonrası "Cudi"ye oturduğu bil-

dirilmektedir. "Cudi" kelimesi kimi zaman özel bir dağ ismi olarak alı-

nır, oysa kelime Arapçada "yüksekçe yer, tepe" anlamına gelmektedir.

"Cudi" kelimesinin bu anlamından, suların ancak belirli bir yüksekli-

ğe eriştiği, karayı bütünüyle kaplamadığı anlaşılmaktadır. Yani Tu-

fan'ın, muharref Tevrat'ta ve diğer efsanelerde anlatıldığı gibi tüm

yeryüzünü ve yeryüzündeki tüm dağları yutmadığını, sadece belirli

bir bölgeyi kaplamış olduğunu Kuran'dan öğrenmekteyiz. 

Tu fan'ın Ar ke olo jik De lil le ri

Bir uy gar lı ğın bir den bi re or ta dan kalk ma sı du ru mun da -ki bu bir

do ğal fe la ket, ani bir göç ve ya bir sa vaş so nu cu ola bi lir- bu uy gar lı ğa

ait iz ler çok da ha iyi ko run mak ta dır. İn san la rın için de ya şa dık la rı ev -

ler ve gün lük ha yat ta kul lan dık la rı eş ya lar, kı sa bir za man için de top -

ra ğın al tı na gö mül mek te dir. Böy le ce bun lar, uzun ca bir sü re in san eli

değ me den sak lan mak ta ve gü nı şı ğı na çı kar tıl ma la rıy la geç miş te ki ya -
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şam hak kın da önem li ipuç la rı sun mak ta -

dır lar.

Nuh tu fa nıy la il gi li bir çok de li lin gü nü müz de or ta ya çı -

ka rıl ma sı da bu sa ye de ol muş tur. MÖ 3000 yıl la rı ci va rın da ger çek -

leş ti ği dü şü nü len Tu fan, tüm uy gar lı ğı bir an da yok et miş ve bu nun

ye ri ne ta ma men ye ni bir uy gar lık ku rul ma sı nı sağ la mış tır. Böy le ce

Tu fan'ın açık de lil le ri, biz le rin ib ret al ma sı için bin ler ce yıl bo yun ca

ko run muş tur.

Me zo po tam ya Ova sı'nı et ki si al tı na alan Tu fan'ı araş tır mak için

ya pıl mış bir çok ka zı var dır. Böl ge de ya pı lan ka zı lar da baş lı ca dört şe -

hir de, bü yük bir tu fan so nu cu ger çek leş miş ola bi le cek sel fe la ke ti nin

iz le ri ne rast lan mış tır. Bu şe hir ler Me zo po tam ya Ova sı'nın önem li şe -

hir le ri Ur, Uruk, Kiş ve Şu rup pak'tır. Bu şe hir ler de ya pı lan ka zı lar,

bun la rın tü mü nün MÖ 3000'li yıl lar ci va rın da bir se le ma ruz kal dık la -

rı nı gös ter mek te dir.

Gü nü müz de Tel-El Mu ha yer ola rak isim len di ri len Ur şeh rin de

ya pı lan ka zı lar da ele ge çi ri len me de ni yet ka lın tı la rı nın en es ki si MÖ

7000'li yıl la ra ka dar uzan mak ta dır. İn san la rın ilk uy gar lık kur duk la rı

yer ler den bi ri si olan Ur şeh ri, ta rih bo yun ca bir çok me de ni ye tin bir bi -

ri ar dı na ge lip geç ti ği bir yer le şim böl ge si ol muş tur.

Ur şeh rin de ya pı lan ka zı lar da or ta ya çı kar tı lan ar ke olo jik bul gu -

lar, bu ra da ki me de ni ye tin çok bü yük bir sel fe la ke ti so nun da ke sin ti -

ye uğ ra dı ğı nı, da ha son ra za man için de tek rar ye ni uy gar lık la rın mey -

da na çık ma ya baş la dı ğı nı gös ter mek te dir. Le onard Wo ol ley, Bri tish

Mu se um ve Pennsyl va nia Üni ver si te si ta ra fın dan or tak la şa yü rü tü len

bir ka zı ça lış ma sı na da baş kan lık et miş tir. Sir Wo ol ley'in ka zı la rı Bağ -

dat ile Bas ra Kör fe zi ara sın da ki çö lün or ta la rın da ger çek leş ti. Re ader's

Di gest der gi sin de Wo ol ley'in ka zı la rı şöy le an la tıl mak ta dır:

Ka zı ya pı lan böl ge de, de ri ne inil dik çe çok önem li bir bu lun tu or ta ya

çı ka rıl mış tı; bu, Ur şeh ri nin kral lar me zar lı ğıy dı. Araş tır ma cı lar Sü -

mer kral la rı nın ve soy lu la rın gö mül müş ol du ğu bu me zar lık ta bir -

137



Kuran Mucizeleri Cilt - 2

çok ef sa ne vi sa nat eser le ri ne rast la dı lar. Miğ fer ler, kı lıç lar, mü zik

alet le ri, al tın dan ve kıy met li taş lar dan ya pıl mış sa nat ya pıt la rı…

İş çi ler, ça mur ol muş tuğ la la rın için den bir met re ka dar de ri ne dal dı -

lar ve ça nak çöm lek le ri çı kar ma ya baş la dı lar. "Ve son ra bir den bi re

her şey dur du." Wo ol ley böy le ya zı yor du. "Ar tık ne ça nak, ne çöm -

lek, ne kül var dı, yal nız su yun ge tir di ği te miz ça mur."

Wo ol ley ka zı ya de vam et ti, iki bu çuk met re ka dar te miz kil ta ba ka -

sın dan ge çi le rek de ri ne da lın dı ve son ra bir den bi re iş çi ler, …bu dev -

rin in san la rı ta ra fın dan ya pıl mış zım pa ra ta şın dan alet ler ve ça nak

çöm lek par ça la rı na rast la dı lar. Ça mur iyi ce te miz le nin ce al tın da

138

Ar ke olo jik bul gu la ra

gö re, Nuh Tu fa nı Me zo po -

tam ya Ova sı'n da mey da na gel -

mifl ti. Ova nın o za man ki flek li bu gün -

kün den fark lıy dı. Üst te ki gra fik te, ova nın

bu gün kü sı nır la rı kır mı zı ke sik çiz giy le

be lir til mifl tir. Kır mı zı çiz gi nin ge ri sin de

ka lan ge nifl böl ge nin ise o za man lar de -

ni ze da hil ol du ¤u bi lin mek te dir. 

BAĞDAT

UR

Eu phrat 

Dicle

M
EZOPOTAM

YA OVASI



Harun Yahya (Adnan Oktar)

kal mış bir me de ni yet or ta ya çık tı. Bu du -

rum, böl ge de bü yük bir su bas kı nı nın mey da na gel di -

ği ni gös te ri yor du. Ay rı ca mik ros ko bik ana liz, te miz kil den

ka lın bir kat ma nın, es ki Sü mer uy gar lı ğı nı yok ede cek ka dar bü -

yük bir tu fan ta ra fın dan bu ra ya yı ğıl mış ol du ğu nu gös te ri yor du.

Gıl ga mış Des ta nı ile Nuh'un öy kü sü, Me zo po tam ya Çö lü'nde ka -

zı lan bir ku yu da or tak bir kay nak ta bir leş miş olu yor du.127

Ay rı ca Max Mal lo wan, ka zı yı yü rü ten Le onard Wo ol ley'in dü -

şün ce le ri ni şöy le ak ta rı yor du:

Wo ol ley, tek bir za man di li min de oluş muş böy le si ne bü yük bir kil

küt le si nin sa de ce çok bü yük bir sel fe la ke ti nin so nu cu ola bi le ce ği ni

be lir te rek; Sü mer Ur'u ile Al-Uba id'in bo ya lı ça nak çöm lek kul la nan

hal kı ta ra fın dan ku ru lan ken ti ayı ran sel ta ba ka sı nı, ef sa ne vi Tu -

fan'ın ka lın tı la rı ola rak ta nım la dı.128

Bu ve ri ler, Tu fan'ın et ki le di ği yer ler den bi ri nin Ur şeh ri ol du ğu -

nu gös te ri yor du. Al man ar ke olog Wer ner Kel ler de söz ko nu su ka zı -

nın öne mi ni şöy le ifa de et miş ti: "Me zo po tam ya'da ya pı lan ar ke olo jik

ka zı lar da bal çık lı bir ta ba ka nın al tın dan şe hir ka lın tı la rı nın çık ma sı

bu ra da bir sel ol du ğu nu is pat la mış ol du."129

Tu fan'ın iz le ri ni ta şı yan bir baş ka Me zo po tam ya şeh ri ise gü nü -

müz de Tel El-Uhay mer ola rak isim len di ri len, Sü mer li le rin Kiş şeh ri -

dir. Es ki Sü mer ka yıt la rın da, bu şe hir "Bü yük Tu fan'dan son ra ba şa

ge çen ilk ha ne dan lı ğın baş ken ti" ola rak ni te len di ril mek te dir.130

Gü nü müz de Tel El-Fa ra ola rak ad lan dı rı lan Gü ney Me zo po tam -

ya'da ki Şu rup pak ken ti de Tu fan'ın açık iz le ri ni ta şı mak ta dır. Bu kent -

te ki ar ke olo jik ça lış ma lar 1920-1930 yıl la rı ara sın da Pennsyl va nia Üni -

ver si te si'nden Erich Schmidt ta ra fın dan yü rü tül dü. Ka zı lar da MÖ

3000-2000 yıl la rı ara sın da var olan bir uy gar lı ğın do ğu şu ve ge liş me si

de ği şik ta ba ka lar da ra hat lık la iz le ne bi li yor du. Çi vi ya zı lı ka yıt lar dan

an la şı lan oy du ki, bu böl ge de MÖ 3000'li yıl lar da, kül tü rel ola rak ol -

duk ça ge liş miş bir halk ya şı yor du.131
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Asıl önem li nok ta ise, bu şe hir de de MÖ 3000-2900 yıl la rı ci va rın -

da bü yük bir sel fe la ke ti nin ger çek leş ti ği nin an la şıl ma sıy dı.

Schmidt'in ça lış ma la rı nı an la tan Mal lo wan şöy le de mek te dir:

"Schmidt 4-5 met re de rin lik te kil ve kum ka rı şı mı sa rı top rak tan bir

ta ba ka ya eriş ti (bu ta ba ka sel le be ra ber oluş muş tu). Bu ta ba ka, hö -

yük ke si ti ne gö re ova se vi ye si ne ya kın bir dü zey de yer alı yor du ve

hö yü ğün her ye rin de iz le ne bi li yor du..." Cem det Nasr dö ne mi ni Es -

ki Kral lık dö ne min den ayı ran kil ve kum ka rı şı mı ta ba ka yı Schmidt

"ta ma men ne hir kö ken li bir kum" ola rak ta nım la ya rak Nuh Tu fa nı

ile iliş ki len dir di.132

Kı sa ca sı Şu rup pak ken tin de ya pı lan ka zı lar da da yak la şık MÖ

3000-2900 yıl la rı na rast ge len bir se lin ka lın tı la rı or ta ya çı kar tıl mış tı.

Di ğer şe hir ler le be ra ber Şu rup pak ken ti de muh te me len Tu fan'dan et -

ki len miş ti.133

Tu fan'dan et ki len di ği ne da ir el de ka nıt lar olan son yer le şim bi ri -

mi, Şu rup pak'ın gü ne yin de yer alan ve gü nü müz de Tel El-Var ka ola -

rak isim len di ri len Uruk ken ti dir. Bu kent te de di ğer le ri gi bi bir sel ta -

ba ka sı na rast lan mış tır. Bu sel ta ba ka sı da, MÖ 3000-2900'lü yıl lar la ta -

rih len di ril mek te dir.134
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Bi lin di ği gi bi Dic le ve Fı rat ne hir le ri

Me zo po tam ya'yı boy dan bo ya kes mek te dir. An la şı lan

odur ki, olay anın da, bu iki ne hir ve iri li ufak lı bü tün su kay -

nak la rı taş mış, bun lar yağ mur su la rıy la bir le şe rek bü yük bir su bas -

kı nı oluş tur muş lar dır. Ku ran'da bu olay şöy le bil di ril mek te dir:

Biz, bar dak tan bo şa nır ca sı na akan bir su ile gö ğün ka pı la rı nı aç tık.

Ye ri de coş kun kay nak lar ha lin de fış kırt tık. Der ken su, tak dir edil miş

bir işe kar şı bir leş ti. Ve onu da tah ta lar, çi vi ler üze rin de ta şı dık.

(Ka mer Su re si, 11-13)

Ya pı lan ça lış ma lar so nu cu el de edi len ipuç la rı de ğer len di ril di -

ğin de, Tu fan'ın tüm Me zo po tam ya ova sı nı kap la dı ğı  gö rül mek te dir.

Tu fan'ın iz le ri ni ta şı yan Ur, Uruk, Şu rup pak ve Kiş şe hir le ri di zi li mi -

ni in ce le di ği miz za man bun la rın bir hat üze rin de yer al dı ğı nı gö rü rüz.

Ay rı ca MÖ 3000'li yıl lar da Me zo po tam ya ova sı nın coğ ra fi ya pı sı  gü -

nü müz de kin den da ha fark lı dır. O de vir ler de Fı rat neh ri nin ya ta ğı,

bu gün kü ne gö re da ha do ğu da bu lun mak tay dı; bu akış ro ta sı da Ur,

Uruk, Şu rup pak ve Kiş'ten ge çen bir hat ta denk gel mek te dir. Do la yı -

sıy la söz ko nu su böl ge de Fı rat neh ri nin taş tı ğı ve bu dört şeh ri yer le

bir et ti ği an la şıl mak ta dır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Al lah, Nuh Tu fa nı'nı, in san la ra bir ib ret ve ders ko nu su teş kil et -

me si için, fark lı top lum la ra gön der di ği pey gam ber ler ve ki tap lar yo -

luy la ak tar mış tır. An cak her de fa sın da me tin ler ori ji na lin den uzak laş -

tı rıl mış ve Tu fan an la tım la rı na mis tik, mi to lo jik öğe ler ka tıl mış tır. Ar -

ke olo jik bul gu lar la uyu şan ve on la rı tas dik eden tek kay nak ise Ku -

ran'dır. Bu nun ne de ni, Al lah'ın Ku ran'ı en kü çük bir de ği şik li ğe uğ ra -

ma dan ko ru muş ol ma sı dır. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Ka-

vimlerin Helakı, Araştırma Yayıncılık)
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1990'lı yıl la rın ba şın da dün ya nın ta nın mış ga ze te le ri çok önem li

bir ar ke olo jik bul gu ya "Muh te şem Arap Şeh ri Bu lun du", "Ef sa ne vi

Arap Şeh ri Bu lun du", "Kum la rın At lan ti si Ubar" baş lık la rıy la yer ver -

di ler. Bu il ginç ar ke olo jik bul gu ya da ha önem li ha le ge ti ren, is mi nin

Ku ran'da anı lı yor ol ma sıy dı. O gü ne ka dar Ku ran'da bah si ge çen Ad

kav mi nin bir ef sa ne ol du ğu nu ve ya hiç bir za man bu lu na ma ya ca ğı nı

dü şü nen bir çok ki şi, bu ye ni bul gu kar şı sın da hay re te düş tü. Ku -

ran'da sö zü edi len bu şeh ri bu lan ki şi, ama tör bir ar ke olog olan Nic -

ho las Clapp idi.  

Bir Arap ta ri hi uz ma nı ve bel ge sel ya pım cı sı olan Nic ho las Clapp,

Arap ta ri hi üze ri ne yap tı ğı araş tır ma lar sı ra sın da, 1932 yı lın da İn gi liz

araş tır ma cı Bert ram Tho mas ta ra fın dan ya zıl mış Ara bia Fe lix adın da

bir ki ta ba rast la mış tı. Ara bia Fe lix Ro ma lı la rın Arap Ya rı ma da sı'nın gü -

ne yin de bu lu nan ve gü nü müz de ki Ye men ve Um man'ı kap sa yan böl -

ge ye ver dik le ri isim di. Bu böl ge ye Yu nan lı lar "Eu da imon Ara bia", Or -

ta çağ da ki Arap bil gin le ri ise "El-Ye men es-Sa iyd" is mi ni ve ri yor lar dı.

Bu isim le rin tü mü "Mut lu Ye men" an la mı na ge li yor du. Çün kü es ki za -

man lar da bu böl ge, Hin dis tan ve Ku zey Ara bis tan ara sın da ya pıl mak -

ta olan ba ha rat ti ca re ti nin mer ke zi du ru mun day dı. Ay rı ca böl ge de ya -

şa yan ka vim ler "keh ri bar" is min de na dir bu lu nan ve o za man lar al tın

de ğe rin de olan çam ağa cı re çi ne si nin üre ti mi ni ya pı yor lar dı.

Ki ta bın da bu bil gi le re kap sam lı ola rak yer ve ren İn gi liz araş tır -

ma cı Bert ram Tho mas, Ad kav mi nin ya şa dı ğı Ubar ken ti nin ka lın tı la -

rı nın bu lun du ğu böl ge ye bir araş tı ma ge zi si yap mış tı. Ge zi si sı ra sın -

da çöl de ya şa yan Be de vi ler, Um man'ın sa hi le ya kın bir ye rin de bu lu -

nan bu böl ge de, es ki bir pa ti ka yo lu gös ter miş ler ve bu pa ti ka nın Ubar

isim li çok es ki bir şeh re ait ol du ğu nu an lat mış lar dı. 
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Ubar'da ya pı lan ka zı lar da Ku ran'da

be lir ti len şek liy le bir çok sa nat ya pı la rı ve yük sek me -

de ni yet eser le ri bu lun du. İn gi liz araş tır ma cı, Ubar'ın var lı ğı -

nı ka nıt la mak için iki ay rı yo la baş vur du. Ön ce Be de vi ler ta ra fın -

dan va r ol du ğu söy le nen pa ti ka iz le ri ni bul du. NA SA'ya baş vu ra rak

bu böl ge nin re sim le ri nin uy du ara cı lı ğıy la çe kil me si ni is te di. Da ha

son ra da Ca li for nia'da Hun ting ton Kü tüp ha ne si'n de bu lu nan es ki ya -

zıt la rı ve ha ri ta la rı in ce le me ye baş la dı. Kı sa bir araş tır ma dan son ra

Mı sır-Yu nan coğ raf ya cı sı Bat lam yus ta ra fın dan MS 200 yı lın da çi zil -

miş bir ha ri ta bul du. Ha ri ta da, böl ge de bu lu nan es ki bir şeh rin ye ri ve

bu şeh re doğ ru gi den yol la rın çi zi mi gös te ril miş ti. Bu ara da NA -

SA'nın çek ti ği re sim ler de, yer den çıp lak göz le gö rül me si müm kün ol -

ma yan, an cak ha va dan bir bü tün ha lin de gö rü le bi len ba zı yol iz le ri

or ta ya çık mış tı. Hem es ki ha ri ta da be lir ti len yol lar hem de uy du dan

çe ki len re sim ler de gö rü len yol lar bir bir le riy le ke si şi yor lar dı. Bu yol la -

rın bi tiş nok ta sı ise es ki den bir şe hir ol du ğu an la şı lan ge niş bir alan dı.  
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Böy le ce Be de vi le rin söz lü

ola rak an lat tık la rı hi ka ye le re ko -

nu olan ef sa ne vi şeh rin ye ri bu lun muş

ol du. Ya pı lan ka zı lar da kum la rın için den

es ki bir şeh rin ka lın tı la rı çık ma ya baş la dı. Bu

ne den le de bu ka yıp şe hir "Kum la rın At lan ti si

Ubar" ola rak ta nım lan dı.

Bu es ki şeh rin Ku ran'da bah se di len Ad

kav mi nin şeh ri ol du ğu nu ka nıt la yan asıl de lil

ise şeh rin ka lın tı la rıy dı. Yı kın tı la rın ilk or ta ya

çı ka rı lı şın dan iti ba ren, bu yı kık şeh rin Ku ran'da

bah se di len Ad kav mi ve İrem'in sü tun la rı ol du -

ğu an la şıl mış tı. Zi ra ka zı lar da or ta ya çı kar tı lan

ya pı lar ara sın da Ku ran'da var lı ğı na dik kat çe ki -

len uzun sü tun lar yer alı yor du. Ka zı yı yü rü ten

araş tır ma eki bin den Dr. Ju ris Za rins de, bu şeh -

ri di ğer ar ke olo jik bul gu lar dan ayı ran şe yin

yük sek sü tun lar ol du ğu nu ve do la yı sıy la bu

şeh rin Ku ran'da bah si ge çen Ad kav mi nin ken ti

İrem ol du ğu nu söy lü yor du. Ku ran'da, İrem'den

şöy le söz edi li yor du: 

Rab bi nin Ad (kav min)e ne yap tı ğı nı gör me din

mi? 'Yük sek sü tun lar' sa hi bi İrem'e? Ki şe hir ler

için de onun bir ben ze ri ya ra tıl mış de ğil di.

(Fecr Su re si, 6-8)

Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da geç miş le il gi li ve -

ri len bil gi le rin ta rih sel bil gi ler le böy le si ne bir

mu ta ba kat için de ol ma sı, Ku ran'ın Al lah Ke la mı

ol du ğu nun ay rı bi rer de li li dir. (Detaylı bilgi için

bkz. Harun Yahya, Kavimlerin Helakı, Araştırma

Yayıncılık)
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Yukarıdaki uydu fo-

to¤raflarında Arap Yarı-

madası'nın güneyinde yer alan

Umman'dan bir kesit görülmek-

tedir. 1992 yılında NASA'nın

uzaydan görüntüledi¤i Ubar

fiehri'ne ait foto¤raflarda, antik

çöl yollarına ait izler tespit

edilmifltir. Kuran'da 1400 yıl

önce haber verilen Ad kavmi,

günümüzün teknolojik imkan-

ları ile bir Kuran mucizesi

olarak ortaya çıkmıfltır.
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Lut Pey gam ber, İb ra him Pey gam ber le ay nı dö nem de ya şa dı. Hz.

Lut, Hz. İb ra him'e kom şu ka vim ler den bi ri ne el çi ola rak gön de ril miş -

ti. Bu ka vim, Ku ran'da be lir til di ği ne gö re o gü ne ka dar dün ya üze rin -

de gö rül me miş bir sa pık lı ğı, eş cin sel li ği uy gu lu yor du. Hz. Lut, on la ra

bu sa pık lık tan vaz geç me le ri ni söy le di ğin de ve on la ra Al lah'ın İla hi

teb li ği ni ge tir di ğin de onu ya lan la dı lar, Hz. Lut'un pey gam ber li ği ni

in kar et ti ler ve sa pık lık la rı na de vam et ti ler. Bu nun so nu cun da da ka -

vim, kor kunç bir fe la ket le he lak edil di. 

Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den hiç

kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su nuz? "Ger çek ten

siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor su nuz. Doğ ru su siz,

öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz."... Ve on la rın üze ri ne bir (azab)

sa ğa na ğı yağ dır dık. Suç lu-gü nah kar la rın uğ ra dık la rı

so na bir bak iş te. (Araf Su re si, 80-84)

Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın

üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." An dol sun, Biz

ak le de bi le cek bir ka vim için ora da apa çık bir ayet bı rak mı şız dır.

(An ke but Su re si, 34-35)

Hz. Lut'un için de ya şa dı ğı ve son ra he la ka uğ ra yan bu şeh rin Es -

ki Ahit'te ge çen is mi So dom'dur. Kı zıl de ni z'in ku ze yin de ku rul muş

olan bu kav min, Ku ran'da ya zı lan la ra uy gun bir şe kil de he lak edil di -
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ği an la şıl mış tır. Ya pı lan ar ke olo jik ça lış ma -

lar dan an la şıl dı ğı na gö re, şe hir, bu gün kü İs ra il-Ür dün

sı nı rı bo yun ca uza nan Tuz Gö lü'nün (Ölü De niz) ya kın la rın -

da bu lun mak ta dır. Bi lim adam la rı nın bul gu la rı na gö re bu alan ol -

duk ça faz la mik tar da kü kürt le kap lı dır. Bu se bep le, tüm böl ge de hay -

van ve ya bit ki ola rak hiç bir ha yat for mu na rast la na ma mak ta dır ve bu

böl ge yı kı mın bir sem bo lü du ru mun da dır. 

Bi lin di ği gi bi kü kürt vol ka nik pat la ma lar la or ta ya çı kan bir ele -

ment tir. Ni te kim Ku ran'da bil di ri len he lak şek li dep rem ve vol ka nik

pat la ma lar ol du ğu na da ir apa çık de lil ler ta şı mak ta dır. Al man ar ke -

olog Wer ner Kel ler bu böl ge hak kın da şöy le de mek te dir:  

Bu böl ge de bir gün ken di ni gös ter miş olan çok bü yük bir çök me de

pat la ma lar, yıl dı rım lar, yan gın lar ve do ğal gaz lar la bir lik te kor kunç

bir dep rem ol muş ve Sid dim Va di si ile bir lik te Lut kav mi nin şe hir -

le ri ye rin de rin lik le ri ne gö mül müş ler di... Bu dep rem sı ra sın da, yer -

Ölü Deniz'e ait bir foto¤raf
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ka bu ğu nun çat la yıp çö kü şü, ka bu ğun al tın da

uyu yan vol kan la ra ser best yol ver miş tir. Şe ria'nın yu ka rı

va di sin de bu gün de sön müş kra ter le re rast lan mak ta olup bu -

ra lar da ki reç kat man la rı üze rin de ge niş lav küt le le ri ve ba zalt kat -

man la rı yer al mış tır.135

İş te bu lav ve ba zalt kat man la rı, za ma nın da bu ra da vol ka nik bir

pat la ma nın ve dep re min ol du ğu nu gös te ren en bü yük ka nıt lar dır. Za -

ten Lut Gö lü ya da öte ki adıy la Ölü De niz, ak tif bir sis mik böl ge nin,

ya ni bir dep rem ku şa ğı nın tam üs tün de yer al mak ta dır: 

Ölü De niz'in ta ba nı Rift Va di si de ni len tek to nik kö ken li bir çö kün tü

için de yer alır. Bu va di ku zey de Ta be ri ye Gö lü'nden, gü ney de Ara -

bah Va di si'nin or ta sı na ka dar 300 km'lik bir uzan tı da yer alır.136

Lut kav mi nin uğ ra dı ğı fe la ke tin tek nik yö nü, je olog la rın araş tır -

ma la rın dan an la şıl mak ta dır. Bu na gö re, Lut kav mi ni yok eden dep -

rem, ol duk ça uzun bir yer ka bu ğu çat la ğı (fay hat tı)nın so nu cun da

oluş muş tur: Şe ria Neh ri'nin ya ta ğı nı oluş tu ran 190 ki lo met re lik me sa -

fe bo yun ca Şe ria Neh ri top lam 180 met re lik bir dü şüş ya par. Bu du -

rum ve Lut Gö lü'nün de niz se vi ye sin den 400 met re al çak ol ma sı, bu -

ra da bir za man lar bü yük bir je olo jik ola yın mey da na gel di ği ni gös te -

ren önem li de lil ler den dir. 

Şe ria Neh ri ile Lut Gö lü'nün bu il ginç ya pı sı da, yer kü re nin bu

böl ge sin den ge çen bir ya rık ya da çat la ğın an cak bir par ça sın dan iba -

ret tir. Bu çat lak To ros lar'ın etek le rin den baş la yıp gü ne ye doğ ru Lut

Gö lü'nün gü ney kı yı la rın dan ve Arap Çö lü üze rin den Aka be Kör fe -

zi'ne uza yıp ora dan da Kı zıl de ni z'i ge çe rek Af ri ka'da son bul mak ta -

dır. Bu uzun çö kün tü nün uza yıp git ti ği yer ler de kuv vet li ya nar dağ

ha re ket le ri nin ol du ğu an la şıl mak ta dır. Öy le ki, İs ra il'de ki Ce li le Dağ -

la rı'nda, Ür dün'ün yük sek yay la kı sım la rın da, Aka be Kör fe zi ve di ğer

ya kın yer ler de si yah ba zalt ve lav lar bu lun mak ta dır. 

Tüm bu ka lın tı lar ve coğ ra fi özel lik ler, Lut Gö lü'nde bü yük bir je -

olo jik ola yın ya şan dı ğı nı gös ter mek te dir.  
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Na ti onal Ge og rap hic der gi si nin Ara lık

1957 sa yı sın da bu ko nuy la il gi li ola rak şu ifa de ler yer

al mak ta dır:  

So dom Te pe si, Ölü De niz'e doğ ru yük se lir. Hiç kim se şim di ye dek

yok olan şe hir ler So dom ve Go mor rah'ı bu la ma dı, fa kat bi lim adam -

la rı na gö re bu şe hir ler ka ya lık la rın kar şı sın da ki Sid dim Va di si'nde

du ru yor lar. Bü yük ih ti mal le Ölü De niz'in taş kın su la rı ve dep re min

al tın da kal dı lar.137

Yı kı ma uğ ra mış bu şe hir le il gi li işa ret edi len bil gi ler den bi ri de,

Hicr Su re si'nin 76. aye tin de bil di ril di ği gi bi bu şe hir le rin ha len ana yol

üze rin de bu lun ma sı dır. Coğ raf ya cı lar bu böl ge nin Arap Ya rı ma da -

sı'ndan Su ri ye ve Mı sır'a ka dar uza nan, Ölü De niz'in gü ney do ğu sun -

da ki bir ana yol üze rin de bu lun du ğu nu tes pit et miş ler dir. (Detaylı bil-

gi için bkz. Harun Yahya, Kavimlerin Helakı, Araştırma Yayıncılık)

Anın da (yurt la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık tan

pi şi ril miş taş yağ dır dık. El bet te bun da 'de rin bir kav ra yı şa sa hip

olan lar' için ger çek ten ayet ler var dır. O (şe hir de) ger çek ten bir yol

üs tün de (ha la) dur mak ta dır. El bet te, bun da iman eden ler için

ger çek ten ayet ler var dır. (Hicr Su re si, 74-77)
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Se be hal kı, Gü ney Ara bis tan'da ya şa mış olan dört bü yük uy gar lık -

tan bi ri  dir. Se be kav mi ni an la tan ta ri hi kay nak lar, bu kav min Fe ni ke li -

ler gi bi yo ğun ti ca ri fa ali yet ler de bu lu nan bir dev let ol du ğu nu söy ler -

ler. Se be li ler, ta rih te me de ni bir ka vim ola rak bi lin miş ler dir. Se be hü -

küm dar la rı nın ya zıt la rın da "onar ma", "vak fet me", "in şa et me" gi bi ke li -

me ler ağır lık ta dır. Bu kav min en önem li eser le rin den olan Ma rib Ba ra jı

da, ulaş tık la rı tek no lo jik se vi ye nin önem li gös ter ge le rin den dir. 

Se be Dev le ti, böl ge nin en güç lü or du la rın dan bi ri si ne sa hip ti. Or -

du su sa ye sin de ya yıl ma cı bir po li ti ka iz le ye bi li yor du. Ge liş miş kül tü rü

ve or du suy la Se be Dev le ti, tam an la mıy la za ma nın da o böl ge nin bir

"sü per gü cü" idi. Se be Dev le ti' nin bu güç lü or du sun dan Ku ran'da da

bah se dil mek te dir. Se be or du su nun ko mu tan la rı nın Ku ran'da ak ta rı lan

bir ifa de si, bu or du nun ken di si ne ne ka dar gü ven di ği ni gös ter mek te dir.

Ko mu tan lar, Se be'nin ka dın yö ne ti ci si ne (Me li ke si'ne) şöy le der ler:  

... "Biz kuv vet sa hi bi yiz ve zor lu sa vaş çı la rız. İş ko nu sun da ka rar se nin -

dir, ar tık sen bak, ne yi em re der sen (biz uy gu la rız)." 

(Neml Su re si, 33)

Se be hal kı, o dö ne me gö re ol duk ça ile ri bir tek no lo ji ile kur duk la rı

Ma rib Ba ra jı'yla bir lik te bü yük bir su la ma ka pa si te si ne sa hip ol muş tu.

Bu yön tem le el de et tik le ri bol ürün lü top rak la rı ve ti ca ret yo lu üze rin -

de ki kont rol le ri, on la ra gör kem li ve re fah do lu bir ha yat ya şa tı yor du.

An cak, bü tün bun lar ne de niy le Ken di si 'ne şük ret me le ri ge re ken

Al lah'tan, -Ku ran'ın bil di ril di ği ne gö re- "yüz çe vir di ler". Üs te lik ken di -

le ri ne ya pı lan uya rı ve ha tır lat ma la rı da din le me di ler. Bu kö tü ah lak la -
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rı ne de niy le Al lah Ka tın dan bir aza bı hak

et ti ler ve  ba raj la rı yı kıl dı;"Arim se li" bü tün top rak la rı -

nı yer le bir et ti. 

Se be ül ke si nin baş ken ti, bu lun du ğu coğ raf ya nın avan taj lı ko nu -

mu se be biy le ol duk ça zen gin leş miş olan Ma rib idi. Baş kent, böl ge de bu -

lu nan Ad ha na Ir ma ğı'nın çok ya kı nın day dı. Bu neh rin Ce bel Ba lak'a gir -

di ği nok ta, ba raj ya pı mı na çok uy gun du; bun dan ya rar la nan Se be li ler de

da ha uy gar lık la rı nı kur ma aşa ma sın day ken bu ra ya bir ba raj in şa et miş -

ler ve su la ma yap ma ya baş la mış lar dı. Bu ba raj sa ye sin de de çok ile ri bir

re fah se vi ye si ne ka vuş muş lar dı. Baş kent Ma rib, o dö ne min en ge liş miş

şe hir le rin den bir ta ne siy di. Böl ge yi ge zen ve bu di ya rı ol duk ça öven Yu -

nan lı ya zar Pliny, bu ra nın ne ka dar ye şil bir böl ge ol du ğun dan bah set -

mek tey di. 

Ma rib'de ki bu ba ra jın yük sek li ği 16 met re, ge niş li ği 60 met re ve

uzun lu ğu da 620 met rey di. He sap la ra gö re ba raj ara cı lı ğıy la su la na bi -

len top lam alan 9.600 hek tar dı ki, bu nun 5.300 hek ta rı gü ney, ge ri ka la -

nı ise ku zey ova sı na ait ti. Bu iki ova, Se be ki ta be le rin de ba zen "Ma rib ve

iki ova" di ye anı lır dı. İş te Ku ran'da ki "sağ dan ve sol dan iki bah çe" ifa -

de si, muh te me len bu iki va di de ki gös te riş li bağ ve bah çe le re işa ret eder.

Bu ba raj ve su la ma te sis le ri sa ye sin de böl ge, Ye men'in en iyi su la nan ve

en ve rim li ke si mi ola rak ün yap mış tı. Fran sız J. Ho levy ve Avus tur ya lı

Gla ser, Ma rib se ti nin çok es ki de vir ler den be ri var ol du ğu nu ya zı lı bel -

ge ler le is pat et ti ler. Hi mer leh çe siy le ya zı lan bel ge ler de bu ba ra jın ül ke

top rak la rı nı ve rim li kıl dı ğı ya zı lıy dı.  

MS 542 yı lın da yı kı lan ba raj, Ku ran'da bah se di len "Arim se li"ne yol

aç mış ve bü yük tah ri ba ta ne den ol muş tu. Se be hal kı nın yüz ler ce se ne -

den be ri iş let mek te ol du ğu bağ la rı, bah çe le ri ve ta rım alan la rı ta ma men

yok ol muş tu. Ba ra jın yı kıl ma sın dan son ra Se be kav mi nin de hız lı bir ge -

ri le me sü re ci ne gir di ği gö rül mek te dir; ba ra jın yı kıl ma sıy la baş la yan bu

sü re cin so nun da Se be Dev le ti 'nin de so nu gel miş tir.  

Yu ka rı da be lirt ti ği miz ta rih sel ger çek ler ışı ğın da Ku ran ayet le ri ni

in ce le di ği miz za man, or ta da çok so mut bir uyum ol du ğu nu gö rü rüz.

Ar ke olo jik bul gu lar ve ta rih sel ger çek ler, Ku ran'da ya zan la ra işa ret et -
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mek te dir. Ayet te be lir til di ği gi bi, ken di le ri -

ne gön de ri len pey gam be rin uya rı la rı nı din le me yen ve

Rab bi mi zin ni me ti ne nan kör lük eden halk, so nun da kor kunç

bir sel fe la ke tiy le ce za lan dı rıl mış tır. Ku ran'da Se be Dev le ti 'ne gön -

de ri len sel fe la ke ti şöy le ta rif edil mek te dir: 

An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır.

(Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:)

"Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve

ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." An cak on lar yüz çe vir di ler, böy le ce

Biz de on la ra Arim se li ni gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk

ye miş li, acı ıl gın lı ve için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye

dö nüş tür dük. Böy le lik le nan kör lük et me le ri do la yı sıy la on la rı

ce za lan dır dık. Biz (ni me te) nan kör lük eden den baş ka sı nı

ce za lan dı rır mı yız? (Se be Su re si, 15-17)

Ku ran'da Se be kav mi ne gön de ri len azap tan "Seyl-ül Arim" ya ni

"Arim se li" ola rak bah se dil mek te dir. Ku ran'da ge çen bu ifa de, ay nı za -

man da bu se lin mey da na ge liş şek li ni gös ter mek te dir. Zi ra "Arim" ke -

li me si nin an la mı, ba raj ya da set tir. "Seyl-ül Arim" ke li me si de, se tin

Marib Tapına¤ı'nın kalıntıları
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yı kıl ma sı so nu cun da mey da na ge len bir se li an lat mak ta dır. Bu ko nuy -

la il gi li İs lam yo rum cu la rı da Ku ran'da Arim se li ile il gi li ola rak kul -

la nı lan te rim ler den yo la çı ka rak, ko nuy la il gi li tu tar lı yer ve za man

tes pit le rin de bu lun muş lar dır. Mev du di, tef si rin de şöy le ya zar: 

Me tin de ki (Seyl-ül Arim) ifa de sin de kul la nıl dı ğı gi bi "arim" ke li me -

si "ba raj, set" an la mı na ge len ve Gü ney Arap ça sın da kul la nı lan "ari -

men" ke li me sin den tü re miş tir. Ye men'de ya pı lan ka zı lar da or ta ya çı -

ka rı lan ha ra be ler de bu ke li me sık sık bu an lam da kul la nıl mış tır. Me -

se la Ye men'in Ha beş li hü küm da rı Eb re he'nin bü yük Ma rib Sed di nin

ta mi rin den son ra yaz dır dı ğı MS 542 ve 543 ta rih li bir ki ta be de, bu

ke li me tek rar ba raj (set) an la mın da kul la nıl mış tır. O hal de Seyl-ül

Arim, "bir set yı kıl dı ğın da mey da na ge len sel fe la ke ti" an la mı na ge -

lir. "... Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li , acı ıl gın lı ve için -

de az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük" (Se be

Su re si, 16). Ya ni se tin (ba ra jın) yı kıl ma sın dan son ra mey da na ge len

Yukarıda ve yan sayfada yıkın tı la rı na ait re sim le ri gö rü len Ma rib Ba ra jı, Se be hal kı -

nın en önem li eser le rin den bi ri siy di. Ku ran'da bah se di len Arim se li ile be ra ber bu

ba raj yı kıl dı ve Se be Devleti eko no mik yön den zayıf layarak bir süre son ra yıkıl dı.



Harun Yahya (Adnan Oktar)

sel so nu cu bü tün ül ke ha rab ol du. Se be li le rin dağ la rın ara sı na set ler

in şa ede rek kaz dık la rı ka nal lar yı kıl dı ve bü tün su la ma sis te mi bo -

zul du. Bu nun so nu cu da ha ön ce den bir bah çe gi bi olan ül ke ya ba ni

ot la rın ye tiş ti ği bir can gıl ha li ne gel di ve kü çük bo dur ağaç la rın ki -

ra za ben zer ye mi şi dı şın da ye ne bi le cek hiç bir mey ve kal ma dı.138

Sü tun la rın yü ze yin de Se be di lin de ya zıl mış ya zıt lar bu lu nu yor.

Kut sal Ki tap Doğ ru yu Söy le di (Und Die Bi bel Hat Doch Recht) ki ta bı nın

ya za rı Hı ris ti yan ar ke olog Wer ner Kel ler de, Arim se li nin Ku ran'a uy -

gun ola rak ger çek leş ti ği ni ka bul ede rek şöy le ya zar:  

Böy le bir ba ra jın ol ma sı ve yı kı la rak şeh ri ta ma men ha rap et me si,

Ku ran'da ki bah çe sa hip le riy le il gi li ve ri len ör ne ğin ger çek ten de

mey da na gel di ği ni ka nıt lı yor.139

Arim se liy le be ra ber ge len fe la ket ten son ra böl ge de çöl leş me baş -

la mış ve ta rım alan la rı nın yok ol ma sıy la Se be kav mi nin en önem li ge -

lir kay na ğı da el le rin den çık mış tı. Al lah'ın ken di le ri ni iman et me ye ve

şük ret me ye ça ğır ma sı nı göz ar dı eden halk, so nun da böy le bir fe la ket -

le ce za lan dı rıl dı. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Kavimlerin He-

lakı, Araştırma Yayıncılık)
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Gü nü müz de Se mud kav mi, Ku ran'da bah si ge çen ka vim ler için -

de hak kın da en faz la bil gi ye sa hip olu nan lar dan bir ta ne si dir. Ta rih

kay nak la rı Se mud isim li bir kav min ger çek ten ya şa dı ğı na işa ret et -

mek te dir. Ku ran'da bah si ge çen Hicr hal kı ve Se mud kav mi nin as lın -

da ay nı ka vim ol duk la rı tah min edil mek te dir; zi ra Se mud kav mi nin

bir baş ka is mi de As hab-ı Hicr'dir. Bu du rum da "Se mud" ke li me si bir

hal kın is mi, Hicr şeh ri ise bu hal kın kur du ğu şe hir ler den bi ri ola bi lir.

Ni te kim Yu nan coğ raf ya cı Pliny'nin ta rif le ri de bu yön de dir. Pliny, Se -

mud kav mi nin otur mak ta ol du ğu yer le rin Do mat ha ve Heg ra ol du ğu -

nu yaz mış tır ki, bu ra lar gü nü müz de ki Hicr ken ti dir. 

Se mud kav min den bah se den bi li nen en es ki kay nak, Ba bil Kra lı

II. Sar gon'un bu kav me kar şı ka zan dı ğı za fer le ri an la tan Ba bil dev let

ka yıt la rı dır. (MÖ 8. yüz yıl) Sar gon, Ku zey Ara bis tan'da yap tı ğı bir sa -

vaş so nun da on la rı yen miş tir. Yu nan lı lar da bu ka vim den bah set mek -

te ve Aris to, Bat lam yus ve Pliny'nin ya zı la rın da isim le ri "Tha mu da ei",

ya ni "Se mud lar" ola rak anıl mak ta dır. Pey gam be ri miz  (sav)'den ön ce,

yak la şık MS 400-600 yıl la rı ara sın da ise iz le ri ta ma men si lin miş tir.

(Bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ka vim le rin He la kı, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Gü nü müz de Ür dün'de ki Rum Va di si ya da di ğer bir adıy la Pet -

ra'da bu kav min taş iş çi li ği nin en gü zel ör nek le ri ni gör mek müm kün -

dür. Ni te kim Ku ran'da da Se mud kav mi nin taş iş çi li ğin de ki us ta lık la -

rın dan şöy le bah se di lir. 

(Sa lih kav mi ne de di ki: Al lah'ın) "Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler

kıl dı ğı nı ve si zi yer yü zün de yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun

düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz.

Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu lar

ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." (Araf Su re si, 74) 
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Ku ran'ın şim di ye dek in ce le di ği miz mu ci ze vi özel lik le ri nin ya nı

sı ra bir de "ma te ma tik sel mu ci ze"le ri var dır. Bu mu ci ze ye bir ör nek,

Ku ran'da ki ba zı ke li me tek rar la rı nın ver di ği or tak sa yı dır. Bir bi riy le

il gi li ba zı ke li me ler şa şır tı cı bir bi çim de ay nı sa yı da tek rar la nır lar.

Aşa ğı da, bu tür ke li me ler ve Ku ran için de ki tek rar la nış sa yı la rı ve ril -

miş tir.

"Ye di gök" ta bi ri 7 ke re ge çer. "Gök le rin ya ra tı lı şı (hal ku se -

ma vat)"  ifa de si de 7 ke re tek rar la nır.

"Gün (yevm)" te kil ola rak 365 ke re ge çer ken, ço ğul ya ni

"gün ler (ey yam ve yev meyn)" ke li me le ri 30 de fa tek rar la -

nır. "Ay" ke li me si nin tek rar sa yı sı ise 12'dir.
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YEDİ GÖK (seb'a semavat)

GÖKLERİN YARATILIŞI
(halku's  semavat)

7 kere

7 kere

GÜN

GÜNLER

AY

yevm

eyyam,yevmeyn

şehr

365 kere

30 kere

12 kere
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"Bit ki" ve "ağaç" ke li me le ri nin tek rar sa yı -

sı ay nı dır: 26

"Ceza (karşılık)" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın te-

mel ahlak özelliklerinden olan "mağfiret (bağışlama)" ifa-

desi, bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanır.

"De" ke li me le ri ni say dı ğı mız da çı kan so nuç 332'dir. "De di -

ler" ke li me si ni say dı ğı mız da da ay nı ra ka mı el de ede riz. 

"Dün ya" ke li me si ve "ahi ret" ke li me si nin tek rar la nış sa yı la -

rı da ay nı dır: 115

"Şey tan" ke li me si Ku ran'da 88 ke re ge çer. "Me lek" ke li me -

si nin tek rar sa yı sı da 88'dir. 

BİTKİ

AĞAÇ

26 kere

26 kere

CEZA

AFFETMEK

117 kere

2x117=234 kere

DE

DEDİLER

332 kere

332 kere

DÜNYA

AHİRET

115 kere

115 kere

ŞEYTAN

MELEK

88 kere

88 kere
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"İman" (tam la ma al ma dan) ve "kü für" ke -

li me le ri Ku ran bo yun ca 25 ke re tek rar la nır.

"Cen net" ke li me si ve "ce hen nem" ke li me si de ay nı sa yı da

tek rar la nır: 77.

"Ze kat" ke li me si Ku ran'da 32 ke re tek rar la nır ken, "be re ket"

ke li me si nin tek rar la nış sa yı sı da 32'dir.

"İyi ler (eb rar)" 6 ke re tek rar la nır ken, "kö tü ler (fuc car)" ke li -

me si ise tam ya rı sı ka dar ya ni 3 ke re ge çer.

"Yaz-sı cak" ke li me le ri ile "kış-so ğuk" ke li me le ri nin ge çiş

sa yı la rı da ay nı dır: 5

CENNET

CEHENNEM

77 kere

77 kere

ZEKAT

BEREKET

32 kere

32 kere

İYİLER 

KÖTÜLER 

ebrar

fuccar

6 kere

3 kere

YAZ-SICAK

KIŞ-SOĞUK

1 + 4 = 5 kere

1 + 4 = 5 kere

İMAN

KÜFÜR

25 kere

25 kere
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"Şa rap (hımr)" ve "sar hoş luk (se ke re)" ke li me le ri

de Ku ran'da ay nı sa yı da tek rar la nır: 6

"Akletmek" ve "nur" sayılarının tekrar sayısı da aynıdır: 49

"Dil" ve "va az" ke li me le ri eşit sa yı da -25 ke re- tek rar edi lir:

"Ya rar" ke li me si 50, "boz ma" ke li me si de 50 ke re tek rar la nır.

"Ecir" ve "fa il" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı da ay nı dır: 107

DİL

VAAZ

25 kere

25 kere

YARAR

BOZMA

50 kere

50 kere

ECİR

FAİL

107 kere

107 kere

ŞARAP

SARHOŞLUK

hımr

sekere

6 kere

6 kere

AKLETMEK

NUR

49 kere

49 kere
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"Sev gi" ve "ita at" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı ay nı -

dır: 83

Ku ran'da "dö nüş" ve "son suz" ke li me le ri eşit sa yı da yer alm -

ak ta dır: 28

"Mu si bet" ke li me si ve "şü kür" ke li me si, Ku ran'da ay nı sa -

yı da geç mek te dir: 75 ke re

"Gü neş (şems)" ve "ışık (nur)" ke li me le ri Ku ran'da 33'er kez

geç mek te dir.

* Sa yım da "nur" ke li me si nin sa de ce ya lın hal le ri dik ka te alın mış tır.

DÖNÜŞ

SONSUZ

28 kere

28 kere

GÜNEŞ

IŞIK 

şems

nur

33 kere

33 kere

SEVGİ

İTAAT

83 kere

83 kere

MUSİBET

ŞÜKÜR

75 kere

75 kere
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"Doğ ru yo la ile ten (El hu da)" ve

"rah met" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı eşit -

tir: 79

Ku ran'da "sı kın tı" ke li me si 13 ke re yer alır ken, "hu zur" ke li -

me si de 13 ke re tek rar lan mak ta dır.

"Ka dın" ve "er kek" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı da ay nı dır:

23

Ka dın-er kek ke li me le ri nin Ku ran'da tek ra r sa yı sı olan 23, ay nı za -

man da in san emb ri yo su nun olu şu mun da yu mur ta ve sperm den ge len

kro mo zom sa yı sı dır. İn sa nın kro mo zom sa yı sı da an ne ve ba ba dan

ge len 23'er kro mo zo mun top la mı ola rak 46'dır.

"Hı ya net" ke li me si 16 ke re ge çer ken, "ha bis" ke li me si nin

tek rar sa yı sı da 16'dır.
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DOĞRU YOLA İLETEN

RAHMET

79 kere

79 kere

SIKINTI

HUZUR

13 kere

13 kere

KADIN

ERKEK

23 kere

23 kere

HIYANET

HABİS

16 kere

16 kere
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"İn san" ke li me si Ku ran'da 65 ke re ge çer;

in sa nın ya ra tı lış saf ha la rı nın sa yı sı nın top la mı

da ay nı dır:

Sa la vat ke li me si bü tün Ku ran'da 5 ke re ge çer ve Al lah in -

san la ra gün de beş de fa na maz kıl ma la rı nı bil dir miş tir.

"Ka ra" ke li me si Ku ran'da 13 ke re ge çer ken, "de niz" ke li me -

si 32 ke re geç mek te dir. Bu sa yı la rın top la mı bi ze 45 sa yı sı -

nı ve rir. Eğer ka ra la rın Ku ran'da bah se di liş sa yı sı olan 13'ü 45'e bö ler -

sek, %28,888888888889 sa yı sı nı bu lu ruz. De niz le rin Ku ran'da bah se di -

liş sa yı sı olan 32'yi 45'e böl dü ğü müz za man ise, %71,111111111111 sa -

yı sı nı bu lu ruz. Bu oran lar ise, ge ze ge ni miz de ki su ve ka ra par ça la rı -

nın ger çek ora nı dır.140

İNSAN

TOPRAK

NUTFE

EMBRİYO

BİR ÇİĞNEMLİK
ET

KEMİK

ET

TOPLAM

turabun

nutfun

alak

meda'a

ızamun

lehmun

65 kere

17 kere

12 kere

6 kere

3 kere

15 kere

12 kere

65 kere

KARA

DENİZ

TOPLAM

13 kere

32 kere

45 kere

13/45 = 28,888888888889

32/45 = 71,111111111111

%100
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Arap ça al fa be de ki her har fin sa yı sal bir de ğe ri var dır. Ya ni Arap -

ça da her harf bir ra ka ma te ka bül eder. Bun dan is ti fa de edi le rek çe şit -

li he sap la ma lar ya pı lır. İş te ya pı lan bu he sa ba "eb ced he sa bı" ya da

"hi sab-ı cü mel" de nir.141

Eb ced al fa be dü ze ni nin her  bir har fi nin bir ra ka ma te ka bül et me -

si özel li ğin den fay da la nan Müs lü man lar, bu nu çe şit li sa ha lar da kul -

lan mış lar dır. Cifr il mi de bu yön tem ler den bi ri si dir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

elif be cim dal he vav ze ha tı ye kef lam mim nun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

Sıra değeri

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

Sayısal değer

Sıra değeri

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

Sayısal değer

Arap alfabesinin sıra ve sayısal değerleri

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sin ayn fe sad kaf re şin te se hı zel dad zı ğayn

60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Cifr; gelecekte muh te mel ola cak iş ler -

den ha ber ve ren il min adı dır. Bu na gö re sem bo lik şe -

kil ler ve harf le rin eb ced sa yı kar şı lık la rı üze rin de ya pı lan yo -

rum lar, bu sa hay la meş gul olan kim se le rin baş vur duk la rı yol lar dan

bi ri dir. Eb ced ile cifr yön tem le ri ara sın da ki en önem li fark; eb ced ger -

çek leş miş ola nın, cifr ise ger çek leş me si muh te mel ola nın il mi dir.142

Bu he sap yön te mi, çok es ki ta rih le re ka dar uza nan ve da ha he nüz

Ku ran in di ril me den ön ce kul la nı mı çok yay gın olan bir ya zım şek li dir.

Arap ta ri hin de ge çen tüm olay lar, harf le re ra kam de ğe ri ve ri le rek ya zı -

lır ve böy le ce her ola yın ta ri hi de kay da ge çil miş olur du. Bu ta rih ler, her

kul la nı lan har fin özel ra kam de ğer le ri nin top lan ma sıy la el de edi li yor du.

İş te söz ko nu su bu eb ced yön te miy le, Ku ran'da ge çen ba zı ayet -

ler in ce len di ğin de, bu ayet le rin an lam la rı na uy gun ola rak bir ta kım ta -

rih le re denk gel di ği ni gö rü rüz. Ve bu ayet ler de bah se di len olay la rın,

eb ced he sap la rıy la el de edi len ta rih ler de ger çek leş ti ği ni gör dü ğü müz -

de ise, söz ko nu su ayet ler de ola ya iliş kin giz li bir işa ret bu lun du ğu nu

an la rız. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

1969 Yı lın da Ay'a Çı kıl ma sı na Ku ran'da İşa ret

Edil mek te dir 

Sa at (kı ya met vak ti) ya kın laş tı ve Ay ya rıl dı. (Ka mer Su re si, 1)

Ayet te "ya rıl dı" an la mı na ge len "in şak ka" ke li me si kul la nıl mış tır.

Bu ke li me "top ra ğın ya rıl ma sı, ka zıl ma sı, ka bart ma, top ra ğı sür me..."

an lam la rın da da kul la nı lan "şak ka" fi ilin den tü re til miş tir. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Biz şüp he siz, su yu akıt tık ça akıt tık, son ra ye ri yar dık ça yar dık;

böy le ce on da ta ne ler bi tir dik, üzüm ler, yon ca lar, zey tin ler, hur ma lar,

boy la rı bir bi riy le ya rı şan ve içi çe gir miş ağaç lı bah çe ler. Mey ve ler ve

ot lak lık lar. (Abe se Su re si, 25-31)

Gö rül dü ğü gi bi bu ayet te "şak ka" ke li me si "iki ye ya rıl ma, ay rıl -

ma" ma na sın da de ğil, "top ra ğın ya rı lıp, çe şit li ekin le rin bit me si" ma -

na sın da kul la nıl mış tır. "Şak ka" ke li me si bu şe kil de de ğer len di ril di ğin -

de (Ka mer Su re si, 1. aye tin de ge çen) "Ay'ın ya rıl ma sı" an la mı ya nın -

da, ay nı za man da 1969 yı lın da Ay'a çık ma ola yın da Ay top ra ğı üze -

rin de ya pı lan fa ali yet ler de an la şı lır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ni te kim

bu ko nu da çok önem li bir işa ret da ha var dır. Ka mer Su re si'nde ge çen

bu aye tin ba zı ke li me le ri nin eb ce di biz le re 1969 ra ka mı nı ver mek te -

dir. Bu he sap la ma yön te min de vur gu lan ma sı ge re ken önem li bir nok -

ta da, ya pı lan he sap la ma lar da çok bü yük ya da çok il gi siz sa yı la rın

çık ma ola sı lı ğı dır. İl gi li sa yı nın el de edil me ih ti ma li son de re ce za yıf

ol ma sı na rağ men, böy le si ne net bir ra ka mın he sap lan ma sı ol duk ça

dik kat çe ki ci dir.
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Sa at (ya kın laş tı) ve Ay ya rıl dı.

HİC Rİ: 1390     Mİ LA Dİ: 1969

*Yakınlaştı kelimesi Arapçada başta olduğu için sayıma dahil edilmemektedir.

1969'da Ame ri ka lı ast ro not lar Ay üze rin de in ce le me ler yap mış,

Ay'ın top ra ğı çe şit li alet ler le ka zıl mış, ya rıl mış ve ör nek alı na rak Dün -

ya'ya ge ti ril miş tir.

An cak şu nu da be lirt me li yiz: El bet te Ay'ın ya rıl ma sı ola yı,

Al lah'ın Pey gam be ri miz (sav)'e ver di ği mu ci ze ler den bi ri dir. Bir ha -

dis te bu mu ci ze şöy le bil di ril miş tir:

... Sa id ibn Ebi Aru be, Ka ta de'den; o da Enes ibn Ma lik (R)'den tah -

dis et ti: Mek ke aha li si Re su lul lah'tan ken di le ri ne bir ayet (bir mu ci -

ze) gös ter me si ni is te di ler. O da on la ra Ay'ı iki bö lük gös ter di, hat ta

Mek ke li ler Hı ra Da ğı'nı o iki bö lük ara sın da gör dü ler.143

Yu ka rı da an la tı lan mu ci ze, ayet te ha ber ve ri len Ay'ın ya rıl ma sı

ola yı dır. An cak Ku ran her ça ğa ba kan bir ki tap ol du ğu için, bu ayet le

gü nü müz de Ay'ın keş fi ko nu su na da dik kat çe kil di ği dü şü nü le bi lir.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir)

1     +    30     +     60     +     1     +        70     +     400

6      +    1     +     50    +     300     +   100

1     +      30    +   100    +    40     +   200

TOPLAM : 1390 (MİLADİ 1969)
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Ku ran'ın ma te ma tik sel mu ci ze le ri nin bir baş ka yö nü ise 19 sa yı -

sı nın, ayet le rin içi ne şif re sel bir bi çim de yer leş ti ril miş ol ma sı dır. Ku -

ran'da "Onun üze rin de on do kuz var dır." (Müd des sir Su re si, 30) aye -

ti ile dik kat çe ki len bu sa yı, Ku ran'ın bir çok ye rin de şif re len miş tir. Bu -

nun ör nek le rin den bir kıs mı nı şöy le sa ya bi li riz:

Bes me le 19 harf tir.

1. harf

2. harf

3. harf

4. harf

5. harf

6. harf

7. harf

8. harf

9. harf

10. harf

11. harf

12. harf

13. harf

14. harf

15. harf

16. harf

17. harf

18. harf

19.
harf
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Ku ran 114 (19 x 6) su re den olu şur.

İlk vah yo lan su re (96. su re) son dan 19. su re dir.

Ku ran'ın ilk vah ye di len ayet le ri 96. su re nin ilk 5 aye ti dir ve

bu ayet le rin top lam ke li me sa yı sı 19'dur.

Gö rül dü ğü gi bi ilk 5 ayet top lam 19 ke li me den oluş mak ta dır.

1. kelime

6. kelime

5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime

7. kelime8. kelime9. kelime

11. kelime12. kelime 10. kelime

13. kelime14. kelime15. kelime

17. kelime18. kelime19. kelime 16. kelime



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Ara da ge çen " " harf tir, ke li me de ğil dir. " " harf -

le ri de ay nı şe kil de sa yı ma da hil edil me miş tir.

Vah ye di len ilk su re (Alak Su re si) 19 aye te sa hip tir ve

285 (19 x 15) harf içe rir.

Son vah ye di len su re olan Nasr, top lam 19 ke li me den olu şur.

1. kelime

6. kelime

5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime

7. kelime8. kelime9. kelime

11. kelime12. kelime

10. kelime

13. kelime14. kelime15. kelime

17. kelime18. kelime19. kelime

16. kelime
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Ay rı ca Nasr Su re si'nin Al lah'ın yar dı -

mın dan söz eden ilk aye ti de 19 harf tir.

Ku ran'da 114 (19 x 6) bes me le bu lu nur. Bu sa yı da 19'un 6

ka tı dır. 

Ku ran'da 113 su re bes me le ile baş lar. Ba şın da bes me le bu -

lun ma yan tek su re, 9 nu ma ra lı Tev be Su re si'dir. Ku ran'da

sa de ce Neml Su re si'nde iki bes me le bu lun mak ta dır. Bu bes me le ler den

1. harf

2. harf

3. harf

4. harf

5. harf

6. harf

7. harf

8. harf

9. harf

10.
harf

11.
harf

12.
harf

13.
harf

14.
harf

15.
harf

16.
harf

17.
harf

18.
harf

19.
harf
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bi ri su re nin ba şın da di ğe ri ise 30. ayet te yer

a lır. Bes me le ile baş la ma yan Tev be Su re si'nden iti ba -

ren say ma ya baş la nıl dı ğın da Neml Su re si'nin 19. sı ra da yer

al dı ğı gö rü le cek tir.

SURE NUMARALARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

SURE İSİMLERİ
Fatiha
Bakara

Al-i İmran
Nisa

Maide
Enam
Araf
Enfal
Tevbe
Yunus
Hud

Yusuf
Rad

İbrahim
Hicr
Nahl
İsra
Kehf

Meryem
Taha

Enbiya
Hac

Müminun
Nur

Furkan
Şuara
Neml
Kasas

Ankebut
Rum

Lokman
Secde
Ahzab
Sebe'
Fatır
Yasin
Saffat
Sad

Aradaki

surelerin

toplam

sayısı

19'dur.

Başın da

bes me le

bu lun ma -

yan tek

sure Tevbe

Suresi'dir.

Neml Su re -

si'nde bu lu -

nan bes me -

le nin ya nı

sı ra, 30.

ayet te ikin ci

bir bes me le

da ha bu lun -

mak tadır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Tevbe Suresi'nden 19 su re son ra

ge len 27 nu ma ra lı Neml Su re si'nin hem ba -

şın da, hem de 30. aye tin de bes me le var dır. Böy le ce 27.

su re de iki bes me le bu lu nur. Bes me le le ri 114'e ta mam la yan 27.

su re nin 30. aye ti dir. Ay rı ca su re ve ayet nu ma ra la rı nı ya ni 27 ve 30'u

top la dı ğı mız da 57 (19 x 3) sa yı sı nı bu lu ruz.

Tev be Su re si'nden (9) Neml Su re si'ne (27) ka dar olan su re nu ma -

ra la rı nın top la mı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+

27=) 342'dir. Bu da 19'un 18 ka tı dır.

Nu ma ra sı 19 ve 19'un ka tı olan ayet ler de ge çen Al lah ismi -

nin top lam sa yı sı 133 (19 x 7)'tür. 

Bir an la mı na ge len "va hid" (i har fi oku nur ken ek le ni yor)

ke li me si nin eb ced de ğe ri 19'dur. Ku ran'da bu ke li me, bir

çe şit ye mek, bir ka pı vs. gi bi fark lı ke li me ler için kul la nıl mış tır. "Bir

Al lah" ola rak kul la nı mı ise 19 ke re dir. 

19 ke re vahd ke li me si nin geç ti ği ayet le rin su re ve ayet nu -

ma ra la rı nın top la mı: 361 (19 x 19)'dir.
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(Arapçası
harekesiz olarak

gösterilmiştir)

Kelimenin Toplam
Ebced Değeri

"Vahd"
kelimesinin harfleri

V

A

H

D

Harflerin Sayısal
Değerleri

6

1

8

4

19



Harun Yahya (Adnan Oktar)

"Yal nız ca Al lah'a iba det edin"

ifa de si nin Arap ça sı "Vah da hu" 7:70,

39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 nu ma ra lı ayet ler de ge çer. Bu sa yı lar

tek rar sız ola rak top lan dı ğın da 361 (19 x 19) sa yı sı nı el de ede riz.

İlk baş lan gıç harf le rin den (Elif, Lam, Mim; Ba ka ra Su re si,

1. ayet) son baş lan gıç harf le ri ne (Nun; Ka lem Su re si, 1.

ayet) ka dar olan ayet sa yı sı 5.263 (19 x 277)'tür.

Baş lan gıç harf le ri nin bu lun du ğu ilk su re ile baş lan gıç harf -

le ri nin bu lun du ğu son su re ara sın da, baş lan gıç harf le ri nin

bu lun ma dı ğı 38 (19 x 2) su re var dır. 

"Rah man" ke li me si ise Ku ran'da 57 (19 x 3) de fa geç mek te -

dir.

Ku ran'da bah si ge çen 30 fark lı ra kam var dır. 

Ku ran'da ge çen tüm bu sa yı la rı (tek rar lar dik ka te alın ma dan)

top la dı ğı mız da çı kan sa yı 162.146'dır. Bu da 19'un 8.534 ka tı dır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99

+100+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146

(19 x 8.534)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

30

40

50

60

70

80

99

100

200

300

1.000

2.000

3.000

5.000

50.000

100.000
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Bu 30 fark lı sa yı ya ek ola rak Ku -

ran'da 8 ta ne ke sir li sa yı dan bah se di -

lir. Bun lar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3'tür. Böy le ce

Ku ran 38 (19 x 2) fark lı sa yı içe rir.

Ku ran'ın en ba şın dan iti ba ren 19 aye te sa hip ilk su re si İn fi -

tar Su re si'dir. Bu su re nin di ğer bir özel li ği son ke li me si nin

Al lah ol ma sı dır. Bu ay nı za man da Rab bi miz'in "Al lah" ola rak zik re di -

len, Ku ran'da ki son dan 19. is mi dir.

Kaf har fi ile baş la yan 50. su re de 57 (19 x 3) adet Kaf har fi

var dır. Ba şın da Kaf har fi bu lu nan 42. su re de yi ne 57 (19x3)

adet Kaf har fi bu lu nur. 50. su re nin 45 aye ti var dır. Bun la rı top lar sak

so nuç 95 (19 x 5)'tir. 42. su re nin 53 aye ti var dır. Bun la rı top lar sak

42+53 yi ne 95 (19 x 5)'tir.

Kaf Su re si'nin ilk aye tin de Ku ran için kul la nı lan Me cid ke -

li me si nin eb ced de ğe ri 57 (19 x 3)'dir. Yu ka rı da da be lirt ti -

ği miz gi bi su re için de ki Kaf harf le ri nin top la mı da 57'dir. 

Kaf Su re si'nde ki Kaf harf le ri nin geç ti ği ayet le rin nu ma ra sı -

nı top la dı ğı mız da 19'un 42 ka tı olan 798 sa yı sı nı el de ede -

riz. 42 sa yı sı ise baş lan gıç harf le ri ara sın da Kaf olan di ğer bir su re nin

nu ma ra sı dır. 

Nun har fi sa de ce 68. su re nin ba şın da bu lu nur. Bu su re de -

ki Nun harf le ri nin top lam sa yı sı 133 (19 x 7)'tür. 

Su re nu ma ra la rı 19'un ka tı olan su re le rin ayet sa yı la rı nı

(bes me le da hil) top la dı ğı mız da:
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50. sure
42. sure

57 (19 x 3) kaf harfi
57 (19 x 3) kaf harfi

50. surede
42. surede

45 ayet
53 ayet

50+45=95 (19 x 5)
42+53=95 (19 x 5)



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Ya, Sin harf le ri Ya sin Su re si'nin ba şın da bu lun mak ta dır lar.

Sin har fi Ya sin Su re si'nde 48 de fa geç mek te iken Ya har fi

237 de fa geç mek te dir. Bu iki har fin top la mı 285 (19 x 15)'tir.

Yal nız ca tek bir su re -7. su re- "Elif, Lam, Mim, Sad" baş lan -

gıç harf le riy le baş la mak ta dır. Elif har fi bu su re de 2.529 de -

fa, Lam har fi 1.530 de fa, Mim har fi 1.164 de fa ve Sad har fi 97 de fa geç -

mek te dir. Bu şe kil de 4 har fin bu su re de top lam ola rak geç ti ği yer

2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)'dir. 

Elif, Lam, Mim harf le ri Arap ça da en sık  kul la nı lan harf ler -

dir. Bu harf ler bi ra ra da 6 su re nin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- ba -

şın da yer al mak ta dır lar ve bu 3 harf, 6 su re nin her bi rin de top lam

19'un ka tı ola rak geç mek te dir. Sı ra sıy la [9.899 (19 x 521), 5.662

(19x298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç har fin 6

su re de top lam ola rak geç ti ği yer 19.874 (19 x 1.046)'tür.
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19 x 1

19 x 2

19 x 3

19 x 4

19 x 5

19 x 6

TOPLAM

SURE NO

19. sure

38. sure

57. sure

76. sure

95. sure

114. sure

AYET SAYISI

99

89

30

32

9

7

266 (19 x 14)



Elif, Lam, Ra baş lan gıç harf -

le ri 10, 11, 12, 14 ve 15. su re ler de

bu lun mak ta dır. Bu harf le rin bu su re ler de top lam ola rak geç -

ti ği yer 2.489 (19 x 131), 2.489 (19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x

63) ve 912 (19 x 48)'dir. 

Elif, Lam, Mim, Ra baş lan gıç harf le ri nin top lam ola rak geç -

me sık lı ğı 1.482 (19 x 78)'dir. Elif har fi 605 de fa, Lam har fi

480 de fa, Mim har fi 260 de fa ve Ra har fi 137 de fa geç mek te dir.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad baş lan gıç harf le ri tek bir su re de -19.

su re- geç mek te dir. Kaf har fi  bu su re de 137 de fa, Ha har fi

175 de fa, Ya har fi 343 de fa, Ayn har fi 117 de fa ve Sad har fi 26 de fa geç -

mek te dir. 5 har fin top lam ola rak geç ti ği yer le rin sa yı sı 137 + 175 + 343

+ 117 + 26 = 798 (19 x 42) 

Bu ko nu da ki di ğer tes pit ler ise şöy le dir: 

Tüm Ku ran'da;

- Etiu (ita at edi niz) ke li me si 19 ke re,

- Abd (kul), abid (kul luk eden ki şi) ve iba det ke li me le ri ise top -

lam 152 (8 x 19) ke re geç mek te dir.

A şa ğı da  ör nek ola rak ve ri len Al lah'ın is im le rin den ba zı la -

rı nın sa yı sal eb ced de ğe ri de 19'un kat la rı dır.

- Va hid (Tek) 19 (19 x 1) 

- Ca mi (Top la yan) 114 (19 x 6)
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1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 1 0 10 5 1

1

fiekil 1: ‹lk 19 rakam

Pas kal üç ge nin de ilk

19 ra ka mın top -

la mı 38(2x19)'dir.  

Pas kal üç ge ni ma te ma ti ¤in

ce bir ve ola s› l›k he sap la -

r›n da kul la n› lan arit me -

tik bir  üç gen dir. 

On do kuz, 9 ve 10 sa yı la rı nın ilk kuv vet le ri nin top la mı dır.

9 ve 10 sa yı la rı nın ikin ci kuv vet le ri ara sın da ki fark da 19 sa -

yı sı nı ve rir. 

Gü neş, Ay ve Dün ya her 19 yıl da bir ay nı gö re ce li po zis yon -

da sı ra la nır lar.144

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı her 76 (19 x 4) yıl da bir Gü neş Sis te -

mi 'nin içinden ge çer.145

19 sa yı sı nın Pas kal üç ge nin de ki ye ri

101

102

10 + 9

100 - 81

19

19
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So nuç:

İlk 19 ra ka mın top la mı 19'un ka tı dır.

İlk 19 sa yı nın top la mı 19'un ka tı dır.

1

1

1 2 1

1 3 3 1

1
4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

fiekil 2: ‹lk 19 say›

Pas kal üç -

ge nin -

de ki ilk 19 sa yı -

nın top la mı,

57(3x19)'dir. 

Ku ran ayet le ri nin in di ri liş sı ra sı na gö re,

19 şif re si nin Pas kal üç ge ni ile bağ lan tı sı

İlk va hiy olan 96. su re son dan 19. su re dir. 19 ayet ten olu -

şur ve bu su re de top lam 285 (19 x 15) harf var dır. Vah yin

ilk 5 aye tin de ise 76 (19 x 4) ke li me bu lun mak ta dır.

İ kin ci ola rak vah ye di len 68. su re de vah yo lu nan ilk ayet ler

38 (19 x 2) ke li me den oluş mak ta dır.

Ü çün cü va hiy olan 73. su re, 57 (19 x 3) ke li me den oluş mak -

ta dır.
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Bu bö lü me ka dar Ku ran'ın, bi lim sel ve ta rih sel açı lar dan mu ci ze vi

özel lik le ri ne de ğin dik. Tüm bun la rın ya nı sı ra, Ku ran ay nı za man da ede -

bi yön den de hay ran lık uyan dı rı cı, ben zer siz bir üs lu ba sa hip tir. 

Ön ce lik le be lir til me si ge re ken Ku ran'ın her çağ dan, her tür lü in san

gru bu na hi tap eden bir an la tı ma sa hip ol ma sı dır. Oku yan ki şi nin bil gi ve

kül tür se vi ye si ne olur sa ol sun Ku ran her ke sin an la ya bi le ce ği gi bi açık, an -

la şı lır bir di le sa hip tir. Bir ayet te Al lah Ku ran hak kın da şöy le bil di rir:

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)

Ku ran'da bu ka dar ko lay an la şı lır bir üs lup ol ma sı na rağ men, hiç bir

yön den Ku ran'ın tak li di müm kün ol ma mış tır. Al lah'ın Ku ran'ın ben zer -

siz li ği ne dik kat çek ti ği ayet ler den bir kıs mı şöy le dir:

Eğer ku lu mu za in dir di ği miz (Kur'an)'den şüp he dey se niz, bu

du rum da, siz de bu nun ben ze ri bir sû re ge ti rin. Ve eğer doğ ru

söz lüy se niz, Al lah'tan baş ka şa hit le ri ni zi (ken di le ri ne gü ven di ği niz

yar dım cı la rı nı zı) ça ğı rın. (Ba ka ra Su re si, 23) 

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 sû 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, 38)

Ku ran'ın mu ci ze ke li me si ile ni te len di ril me si nin se bep le rin den bi ri,

yu ka rı da ki ayet ler de vur gu lan dı ğı gi bi in san ça ba sı ile bir ben ze ri nin ya -
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zı la ma ma sın dan kay nak la nır. İş te bu im -

kan sız lık ne ka dar bü yük olur sa, mu ci ze de o den li

bü yük tür. Do la yı sıy la Ku ran'ın üs lu bu nun yüz yıl lar dır mil -

yar lar ca in san ara sın dan, tek bir ki şi ta ra fın dan bi le tak lit edi le mez

olu şu, mu ci ze vi yö nü nün is pat la rın dan bi ri dir. F. F. Ar buth not, The

Const ruc ti on of the Bib le and the Ko ran (İn cil ve Ku ran'ın Ya pı sı) ad lı ki -

ta bın da, Ku ran hak kın da şu yo rum da bu lun muş tur:

Ede bi ba kış açı sıy la de ğer len di ril di ğin de, Ku ran ya rı şi ir sel ya rı düz

ya zı ola rak ya zıl mış en saf Arap ça ya ör nek tir. Dil bi lim ci le rin ba zı

du rum lar da Ku ran'da kul la nı lan be lir li ka lıp ve ifa de ler le uyu şa cak

ku ral lar kul lan dık la rı ve Ku ran'a eş bir ça lış ma üret mek için bir çok

de ne me de bu lun ma la rı na rağ men, he nüz hiç bi ri nin bu ko nu da ba -

şa rı lı ol ma dık la rı bil di ril miş tir.146

Ku ran'ın an la tı mın da kul la nı lan ke li me ler hem an lam ba kı mın -

dan, hem de üs lu bun akı cı lı ğı ve et ki si ba kı mın dan son de re ce özel dir.

An cak Ku ran'ın Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı bil dir di ği kut sal bir ki tap

ol du ğu na iman et mek is te me yen ler, çe şit li ba ha ne ler öne sü re rek in -

ka ra yö nel miş ler dir. Al lah iman et me yen le rin Ku ran hak kın da ki ni te -

le me le ri ne kar şı aşa ğı da ki ayet ler de şöy le bil di rir: 

Biz ona (pey gam be re) şi ir öğ ret me dik; (bu,) ona ya kış maz da. O (ken -

di si ne in di ri len Ki tap), yal nız ca bir öğüt ve apa çık bir Ku ran'dır. (Ku -

ran,) Di ri olan la rı uya rıp kor kut mak ve ka fir le rin üze ri ne sö zün hak

ol ma sı için (in di ril miş tir). (Ya sin Su re si, 69-70)

Ku ran'ın Ka fi ye Sis te min de ki Üs tün lük

Ku ran'ı tak lit edi le mez ya pan un sur lar dan bir di ğe ri de, Ku ran'ın

ede bi ya pı sın dan kay nak la nır. Ku ran Arap ça ol ma sı na rağ men, Arap

ede bi ya tın da kul la nı lan ka lıp lar dan hiç bi riy le ben zer lik ta şı maz. 
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Ku ran'da ki ka fi ye sis te mi ne "se ci" de -

ni lir ve dil bi lim ci ler Ku ran'da ki bu ka fi ye kul la nı mı nı

da mu ci ze ola rak ifa de et mek te dir ler. Ün lü İn gi liz bi lim ada -

mı Prof. Adel M. A. Ab bas, Ku ran'ın dil bi lim açı sın dan bir mu ci ze

ol du ğu nu is pat la mak üze re ha zır la dı ğı Sci en ce Mi rac les (Bi lim sel Mu -

ci ze ler) ad lı ki ta bın da, Ku ran'da kul la nı lan harf le ri, ka fi ye sis te mi ni

gra fik ve şe ma lar ara cı lı ğıy la kap sam lı

ola rak in ce le miş tir. Bu ki tap ta Ku -

ran'da ki ka fi ye sis te mi ile il gi li ol duk ça

dik kat çe ki ci tes pit ler de bu lun muş tur.

Bi lin di ği, gi bi Ku ran'da, 29 su re 1

ya da 1' den faz la sem bo lik harf le baş -

lar. "Mu katt a harf le ri" ola rak bi li nen

bu harf ler, ay nı za man da baş lan gıç

harf le ri ola rak da ad lan dı rı lır lar. Arap -

ça da ki 29 harf ten 14 ta ne si, mu ka tta

harf le ri ni oluş tu rur: Ayn, Sin, Kaf,

Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim,

He, Sad, Kef.

Bu harf ler den "Nun" har fi nin Ka

lem Su re si'nde ki kul la nı mı na ba kıl dı -

ğın da, ayet le rin %88.8'in de "Nun" har -

fi ile ka fi ye ol du ğu gö rü lür. Şu ara Su -

re si'nin %84.6'sı, Neml Su re si'nin %90.32'si, Ka sas Su re si' nin %92.05'i

"Nun" har fi ile ka fi ye len miş tir.

Ku ran'ın ta ma mı göz önün de bu lun du rul du ğun da ise, %50,08'in -

de "Nun" har fi ile ka fi ye ya pıl dı ğı gö rü lür. Di ğer bir de yiş le Ku ran'da -

ki ayet le rin ya rı sın dan faz la sı "Nun" har fi ile bi ter. Ay nı uzun luk ta ki

hiç bir ede bi ça lış ma da, met nin ya rı sın dan faz la sın da tek ses ile ka fi ye

ya pıl ma sı müm kün ol ma mış tır. Bu sa de ce Arap ça için de ğil, tüm dil -

ler için ge çer li dir. 

Prof. Adel M. A. Abbas'›n Science

Miracles (Bilimsel Mucizeler)

adl› kitab›
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Ku ran'ın ka fi ye açı sın dan ge nel in ce le me si ya pıl dı ğın da ise, ka fi -

ye le rin yak la şık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harf le ri ta ra fın dan

oluş tu ru lan üç ses ten (n, m, a) oluş tu ğu gö rü lür.147 "Nun" har fi nin dı -

şın da, ayet le rin %30'u "Mim", "Elif" ya da "Ya" ile ka fi ye li dir. 

Sure numarası

2
3
7
10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

Surenin ismi

Bakara 
Al-i İmran

Araf 
Yunus
Hud

Yusuf
Rad

İbrahim
Hicr

Meryem
Taha
Şuara
Neml
Kasas

Ankebut
Rum

Lokman
Secde
Yasin
Sad

Mümin
Fussilet

Şura
Zuhruf
Duhan
Casiye
Ahkaf

Kaf
Kalem

Nun harfi sayısı

193
121
193
98
56
93
5
6
81
5
-

192
84
81
59
54
7

27
71
18
32
30
6
78
44
30
26
-

42

Mukatta harfleri ile başlayan surelerden

"Nun" harfi ile biten ayetlerin dağılımı:

Yu ka r› da ki tab lo mu ka tta (sem bo lik) harf leriy le bafl la yan su re ler de, "Nun" har fi ile

so na eren ayet le rin da ¤› l› m› n› gös ter mek te dir.



189

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Aşa ğı da ki su re ler de ise bu dört harf le ya pı lan pek çok ka fi ye den

yal nız ca bir kaç ör nek yer alı yor. 

Kafiyelerde en çok kullanılan dört ses:

Yu ka r› da ki tab lo da Ku ran'›n ka fi ye sis te mi nin %79.92'si ni olufl tu ran 4 har fin

oran t› l› bir fle kil de da ¤› l› m›  görülmektedir..

Ayet

numarası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Müminun Suresi

Kad efleha elmu'minuun

Elleziyne hum fi salatihim haşiuun

Ve elleziyne hum an ellağvi muğriduun

Ve elleziyne hum lizzekati failuun

Ve elleziyne hum lifuricihim hafizuun

... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyyn

... fe ulaike hum eladuun

Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim rauun

Ve elleziyne hum ala salavatihim yuhafizuun

Ulaike hum elvarisuun

... hum fiha haliduun

Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyyn

Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyyn

... fe tebareke Allahu ehsenu elhalikiyyn

Sümme innekum beade zalike lemeyyituun

Sümme innekum yevme elkıyameti tubasuun

... ve ma kunna an elhalki gafiliyyn

Harf

Sesler

Ayet sayısı

Yüzde  oranı

(%)

a

949

15.22

y

246

3.94

m

666

10.68

n

3123

50.08

Toplam

4984

79.92
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Ayet

numarası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enam Suresi

... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadiluun

... sümme entum temteruun

... ve yealemu ma teksibuun

... illa kanu anha muaridiyyn

... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziuun

... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyyn

... in haza illa sihrun mubiyyn

... sümme le yunzaruun

... ve lelebesna aleyhim ma yelbisuun

... ma kanu bihi yestehziuun

Ayet

numarası

1

2

3

4

5

6

Nahl Suresi

... ve teala amma yuşrikuun

... ennehu la ilahe illa ena fettakun

... teala amma yuşrikuun

... fe iza huve hasiymun mubiyyn

... ve menafiu ve minha te'kuluun

Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehuun

Ayet

numarası

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rum Suresi

... ve lakinne eksere ennasi la yealemuun

... ve hum an elahiretihum gafiluun

... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafirunn

... ve lakin kanu enfusehum yazlimuun

... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziuun

... sümme ilayhi turceuun

... yublisu elmucrimuun

... ve kanu bişürekaihim kafiriyyn

Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrakuun

... fe hum fi ravdatin yuhberuun
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Ayet

numarası

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Yunus Suresi

... ulaike ashabu elcenneti hum fiha haliduun

... ulaike ashabu ennari hum fiha haliduun

... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabuduun

... in kunna an ibadetikum leğafiliyyn

... ve dalle anhum ma kanu yefteruun

... fe kul e fe la tettekuun

... fe enna tusrafuun

... ennehum la yu'minuun

... fe enna tu'fekuun

Ayet

numarası

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ankebut Suresi

... inne Allahe leğaniyyun an elalemiyyn

... ve lenecziyennehum ehsene ellezi kanu yeameluun

... feunebbiukum bima kuntum teameluun

... lenudhilennehum fi essalihiyyn

... ev leyse Allahu biealeme bima fi suduri elalemiyyn

... ve leyealemenne elmünafikiyyn

... innehum lekazibunn

... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefteruun

... feehaze hum ettufanu ve hum zalimuun

Ayet

numarası

12

13

14

15

16

17

18

19

Neml Suresi

... innehum kanu kavmen fasikiyyn

... haza sihrun mubiyyn

... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyyn

... min ibadihi elmu'miniyyn

... inne haza lehuve elfadlu elmubiyyn

... fe hum yuzeuun

... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşuruun

... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyyn
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Ayet

numarası

23

24

25

26

27

Nisa Suresi

... inne allahe kane gafuren rahiymmen

... inne allahe kane aliymen hakiymmen

... ve allahu gafurun rahiymmun

... ve allahu aliymun hakiymmun

... en temiylu meylen aziymmen

Ayet

numarası

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Maide Suresi

... fe inyehrucu minha fe inna dahiluun

... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyyn

... inna hahuna kaiduun

... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyyn

... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyyn

... kale innema yetekabbelu Allahu min elmuttakiyyn

... inni ehafu Allahe rabbe elalemiyyn

... ve zalike cezau ezzalimiyyn

... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyyn

... fe esbaha min elnadimiyyn

Ayet

numarası

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Araf Suresi

... ve zikra lilmu'miniyyn

... kaliylen ma tezekkeruun

... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailuun

... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyyn

... ve leneselenne elmurseliyyn

... ve ma kunna gaibiyyn

... fe ulaike hum elmuflihuun

... bima kanu biayatina yazlimuun

... kaliylen ma teşkuruun

... lem yekun min essacidiyyn
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Ayet

numarası

62

63

64

65

66

67

68

69

Bakara Suresi

... ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenuun

...  ve uzkuru ma fihi leallekum tettakuun

... lekuntum min elhasiriyyn

... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyyn

... ve mev'izeten lilmuttakiyyn

... euzu billahi en ekune min elcahiliyyn

... fe ef'alu ma tu'meruun

... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyyn

Ayet

numarası

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Al-i  İmran Suresi

... ve ettaku Allahe leallekum tuflihuun

Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyyn

... leallekum turhemuun

... uiddet lilmuttakiyyn

... ve Allahu yuhibbu elmuhsiniyyn

... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemuun

... ve niame ecru elamiliyyn

... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyyn

... ve mev'izetun lilmuttakiyyn

... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyyn

.. ve Allahu la yuhibbu ezzalimiyyn

Ayet

numarası

7

8

9

10

11

12

13

14

Tevbe Suresi

... inne Allahe yuhibbu elmuttakiyyn

... ve ekseruhum fasikuun

... innehum sae ma kanu yeameluun

... ve ulaike hum elmuateduun

... ve nufassilu elayati likavmin yealemuun

... leallehum yentehuun

... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyyn

... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyyn
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Ayet

numarası

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hicr Suresi

... ve ma yeste'hiruun

… inneke le mecnuun

... in kunte min essadikiyyn

... ve ma kanu izen munzariyyn

... ve inna lehu lehafizuun

Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyyn

... kanu bihi yestehziuun

Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyyn

... kad halet sunnetu evveliyyn

... fihi yearucuun

... nahnu kavmun meshuruun

Ayet

numarası

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Nur Suresi

... ve ma ulaike bilmu'miniyyn

... feriykun minhum muariduun

Ve in yekun lehum elhakku ye'tu ileyhi muziniyyn

... bel ulaike hum ezzalimunn

... ve ulaike hum elmuflihuun

... fe ulaike hum elfaizuun

... inne Allahe habiyrun bima teameluun

... ve ma ala erresuli illa elbalağu elmubiyyn

... fe ulaike hum elfasikuun

Ayet

numarası

5

6

7

8

9

10

11

12

Enbiya Suresi

... felye'tina biayetin kema ursile elevvelunn

... e fe hum yu'minuun

... in kuntum la tealemuun

... ve ma kanu halidiyyn

... ve ehlekna elmusrifiyyn

... e fe la teakiluun

... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyyn

... hum minha yerkuduun



İki  yüz-üç  yüz sa tır lık bir şi ir -

de, ka fi ye nin iki üç ses le oluş tu rul ma -

sı bu ese re baş ya pıt de ne cek ka dar

önem li bir özel lik ka zan dı ra bi lir. An cak

Ku ran'ın uzun lu ğu, içer di ği bil gi ler ve hik -

met li an la tım göz önün de bu lun du rul du ğun -

da, bu tür bir ka fi ye kul la nım şek li nin ne den li

ola ğa nüs tü bir du rum ol du ğu da ha iyi an la şı la -

cak tır. Çün kü Ku ran in san la ra reh ber olan ima ni

bir ki tap ola rak, tüm ede bi üs tün lük le ri nin, sos -

yal ve  psi ko lo jik ko nu la rı nın ya nı sı ra, fi zi ki bi -

lim ler le il gi li bir çok ko nu yu da içe rir. Do la yı -

sıy la böy le si ne çe şit li ve il mi ko nu la rı içe ren

Ku ran'da, bu ka dar az ses le ka fi ye sağ lan -

ma sı in san ça ba sıy la ger çek leş ti ri le me ye -

cek bir du rum dur. Bu ba kım dan Arap

di li uz man la rı Ku ran'ı "ke sin lik le tak lit

edi le mez" ola rak ta nım la mak ta dır lar.
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Tony Bla ir:

"Ku ran Ba na İl ham Ver di" 

Bu gü ne ka dar üç de fa Ku ran'ı oku du ğu nu söy le yen

İn gil te re Baş ba ka nı Tony Bla ir, pek çok açık la ma sın da Ku -

ran ah la kı na duy du ğu hay ran lı ğı di le ge tir mek te dir. 29

Mart 2000 ta ri hin de ün lü te le viz yon ka na lı BBC, Bla ir'in

Ku ran'a olan hay ran lı ğı nı "Bla ir: Ko ran Ins pi red Me" (Bla -

ir: Ku ran Ba na İl ham Ver di) baş lık lı ha be ri ile bil dir mek -

tey di. İs lam'ın çok ba rış cıl ve gü zel bir din ol du ğu nu, ken -

di si ne ait iki Ku ran'ı ol du ğu nu ve Ku ran'ı oku duk ça on dan

il ham al dı ğı nı söy le yen Bla ir söz le ri ne şöy le de vam et mek -

tey di:

Eğer Ku ran'ı okur sa nız çok açık bir ki tap ol du ğu nu gö -

re cek si niz... in san lı ğa reh ber lik eden sev gi ve be ra ber lik

kav ram la rı nı çok iyi açık lı yor.148

11 Ey lül sal dı rı la rı ger çek leş me den bir iki gün ön ce

İn gi liz The Ma il on Sun day ga ze te sin de yer alan bir ha ber de

ise es ki ABD Baş ka nı Bill Clin ton'ın kı zı nın ken di si ne Ku -

ran he di ye et me si ile Ku ran oku ma ya baş la dı ğı nı söy le yen

Bla ir, Ku ran'ın ken di si ne ce sa ret ver di ği ni ak tar mak tay -

dı.149 Sal dı rı lar dan son ra el-Ce zi re te le viz yo nun da ya yın la -

nan bir rö por ta jın da Bla ir bir kez da ha Ku ran oku du ğu nu

açık lı yor ve şun la rı söy lü yor du:

Ku ran'ı di li mi ze ter cü me edil miş ha li ile oku dum. İs lam

hak kın da eser ler de oku yo rum ve bun dan çok zevk alı -

yo rum. Ku ran hak kın da da ha ön ce bil me di ğim ve Hı ris -

ti yan la rı da çok il gi len dir di ği ni dü şün dü ğüm pek çok

şe yi öğ ren dim.149

Ti me der gi si ise Tony Bla ir ile il gi li bir ma ka le de Bla -

ir'i, "uzun za man dır Ku ran öğ ren ci si olan Tony Bla ir" ola rak

ta nım lı yor du.150
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Bill Clin ton'ın Ku ran'dan

Ne Ka dar Et ki len di ği ni An la tan

Ko nuş ma sı

Ame ri ka Es ki Baş ka nı Bill Clin ton, Be yaz Sa ray'da ki

son yı lın da Ra ma zan Bay ra mı'n da Müs lü man la rı ka bul et -

miş ti. Ku ran ayet le ri oku na rak baş la nan top lan tı da, Bill

Clin ton da ko nuş ma sın da Ku ran'dan ayet ler kul lan mış ve

sık sık İs lam'a duy du ğu il gi yi di le ge tir miş ti:

İmam'ın Ku ran'dan oku du ğu bö lüm de, Al lah'ın in san la rı

bir bir le ri ile ça tış ma la rı için de ğil, ta nış ma la rı için fark lı

ırk lar da ya rat tı ğı bil di ri li yor du. Ben ce bu çok et ki le yi ci.

Tev rat'ta in san la rın ya ban cı la ra yüz çe vir me me le ri ni, bu -

nun Yü ce Tan rı'ya yüz çe vir mek gi bi ola ca ğı an la tı lır. İn -

cil'de ise in san la ra kom şu la rı na iyi dav ran ma la rı söy le nir.

An cak Ku ran'da Al lah'ın mil let le ri ve ırk la rı bir bir le ri ni ta -

nı sın lar, dü şün ce le ri ni pay laş sın lar di ye ya rat mış ol du ğu -

nun be lir til me si ben ce muh te şem bir şey... Şu nu söy le me -

me izin ve rin, ben ce dün ya nın İs lam'dan öğ re ne ce ği çok

faz la şey var. Dün ya da her dört in san dan bi ri Müs lü man.

Ame ri ka lı lar üni ver si te ler de ve li se ler de İs lam'ı öğ re ni yor -

lar. Be nim de kı zım li se öğ ren ci si iken İs lam ta ri hi der si al -

mış ve Ku ran'ın bü yük bö lü mü nü oku muş tu. Hat ta okul -

dan gel dik ten son ra biz le ri de bu ko nu da eği ti yor ve bi ze

so ru lar so ru yor du. Siz ler den bir kez da ha bu ül ke in san la -

rı nın si zin di ni ni zi, iba det le ri ni zi, ge le nek le ri ni zi da ha iyi

an la ma la rı için ken di ni zi, di ni ni zin de ğer le ri ni ve in san lı -

ğa sağ la dı ğı kat kı la rı on la ra an lat ma nı zı ri ca edi yo rum.

Ku ran'da in san la ra, ken di le ri ne na sıl dav ra nıl ma sı nı is ti -

yor lar sa baş ka la rı na da öy le dav ran ma la rı ge rek ti ği bil di -

ril miş tir. Ve ken di miz için is te me di ği miz bir şe yi baş ka la -

rı için de is te me me miz ve ba rış için ça ba gös ter me miz...151
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Ge or ge W. Bush:

"Ku ran Al dı ğım En Gü zel He di ye"

26 Ey lül 2001 gü nü Baş kan Bush, Ame ri kan Müs lü -

man or ga ni zas yon la rın li der le ri ni Be yaz Sa ray'da ka bul

et ti. İs lam'ın in san la ra yal nız ca ba rı şı ve iyi li ği tel kin et ti -

ği ni söy le yen Bush'u bu gö rüş me sı ra sın da et ki le yen olay -

lar dan bi ri si de Müs lü man li der le rin ken di si ne he di ye et -

ti ği Ku ran-ı Ke rim'di. Ku zey Ame ri ka İs lam Top lu lu ğu

(IS NA) baş ka nı Dr. Mu zam mil Sıd dı qi'den al dı ğı bu he di -

ye nin ne ka dar ho şu na git ti ği ni, top lan tı son ra sı ya pı lan

ba sın top lan tı sın da Bush şöy le di le ge ti ri yor du: 

İmam Sıd dı qi'ye, 'Ba na ver di ği niz he di ye için, Ku ran

için si ze çok te şek kür ede rim. Çok ti tiz lik le se çil miş bir

he di ye' de di ğim de, 'Bu be nim si ze ve re bi le ce ğim en de -

ğer li he di ye sa yın Baş kan' di ye ce vap ver di.152

17 Ey lül 2001 gü nü Baş kan Bush, Ame ri ka'nın en es ki

ca mi le rin den bi ri olan Was hing ton İs lam Mer ke zi'nin ca mi -

si ni zi ya ret et ti. İs lam'ın ba rış di ni ol du ğu nu, te rö rist sal dı rı -

la rın İs lam'la ve sa mi mi Müs lü man lar la hiç bir iliş ki si nin ol -

ma dı ğı nı vur gu la dı ğı bu ko nuş ma sın da Bush, ma sum ve si -

vil Müs lü man la ra za rar ve ren in san la rın da en az te rö rist sal -

dı rı la rı ya pan lar ka dar hak sız ol du ğu nu di le ge tir di. Ka la ba -

lık bir top lu lu ğun bu lun du ğu, pek çok ulu sal ve ulus la ra ra -

sı te le viz yon ka na lı ta ra fın dan da nak len ya yın la nan ko nuş -

ma da Bush Ku ran'dan şu aye ti oku du:153

"Son ra kö tü lük ya pan la rın uğ ra dık la rı son, Al lah'ın

ayet le ri ni ya lan la ma la rı ve alay ko nu su edin me le ri

do la yı sıy la çok kö tü ol du." (Rum Su re si, 10)
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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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Dar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek ama -

cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir saf sa ta dan

baş ka bir şey de ğil dir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluş-

tuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen

bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir za-

man yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulun-

masıyla çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış

ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori -

si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce

bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö -

rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

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

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı ola-

rak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi

bilim dünyasının gündemine sokan

en önemli gelişme, Charles Darwin'in

1859 yılında yayınlanan Türlerin Kö-

keni adlı kitabıydı. Darwin bu kitap-

ta dünya üzerindeki farklı canlı türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Dar-

win'in yanılgılarına göre, tüm türler

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.
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Char les Dar win
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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, bu 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, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, 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 -

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.
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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."154

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."155

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

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 -
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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.156

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.157

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?158

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

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,
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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 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 -
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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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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.159

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.160



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.161

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

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.
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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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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.162

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 -
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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 bü tün can lı lar bir bir le -

rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di -

ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te -

ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di -

li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

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 sürüngen özelliklerini taşırken,

bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya

çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış oldukları-

na inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa -

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:
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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.163

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 kitabı-

nın "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöy-

le yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün do-

ğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli

yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sa-

yılamayacak 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

belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. 164

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:

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.165
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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.166

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

ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tü-

müyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis
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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. 

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.167

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.168

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 -
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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.169

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 (günümüz in sanı) ile ay nı or tam da

yanya na bu lun muş lar dır.170

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.171

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 -

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:
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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.172

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:

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
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(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.

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
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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

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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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 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 -
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tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki

en önem li ger çe ğe hiç bir 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. 
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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 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.173

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, bilinçsiz maddenin, hayatı var etti-

ğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşla-

rın, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimler-

le, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı

bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan var-

lığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle sa-

vunmaya 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,
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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 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, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya, Af ri ka lı ba zı ka bi le le -

rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav -

mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Musa'nın kavminin içinden bazı

insanların altından yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him

ve akıl al maz bir kör lük tür. 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)
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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 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.174

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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