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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Ok-

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

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

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana,

imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bun-

lar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›-

n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karan-

l›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmakta-

d›r. Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤›

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

çevrilmifltir.

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

iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için

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

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

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

Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-

tem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm ça-

l›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›

tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustura-

cak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin

bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

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

sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek

ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sap-

k›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hin-

distan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e,

‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a

ve Rusya'ya
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kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›z-

ca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,

Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwa-

hili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivel-

hi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eser-

ler, yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.

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

n›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Ki-

taplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve sa-

mimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki et-

me, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felse-

feyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabil-

meleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla sa-

vunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›

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

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve

zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi

gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çü-

rütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiye-

tin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n

yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve

Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünya-

n›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lma-

s› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çokgeç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,  Allah'›n

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ru-

luk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r. 
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Okuyucuya

- Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer

ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini olufl-

turmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150

y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok

önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilme-

si ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bu-

labilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir k›s›m ayr›lmas› uy-

gun görülmüfltür.

- Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta,

insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n

ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›-

rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

- Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili

ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam

olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar

dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu-

¤unu inkar edememektedirler.

- Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan isti-

fade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› bir arada okumalar›, konuyla il-

gili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl›

olacakt›r.

- Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü

yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple

dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›n-

dan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

- Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin

ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz

özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›f-

lara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yarar-

lanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.
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Kuran-› Kerim, Allah'›n vahyi olarak günümüze kadar hiç bo-

zulmadan gelmifl tek hak kitapt›r. Yüce Rabbimiz Kuran'›n hiçbir

flekilde tahrif edilemeyece¤ini, korunmufl bir kitap olarak kalaca-

¤›n› bize Kuran ayetleriyle bildirmifltir:

Rabbinin sözü, do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet bak›m›n-

dan da tastamamd›r. O'nun sözlerini de¤ifltirebilecek yok-

tur. O, iflitendir, bilendir. (En’am Suresi, 115)

Hiç flüphesiz, zikri (Kur'an'›) Biz indirdik Biz; onun koruyu-

cular› da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)

Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu ispatlayan mucizevi özellik-

lerinden baz›lar›na bu kitab›n birinci cildinde de¤inmifltik. 

Kuran'›n indirildi¤i dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilim-

sel gerçekler, geçmifl dönemlerle ilgili verilen haberler, gelecekle il-

gili iflaret edilen olaylar, kelime tekrarlar›, 19 say›s› ile ilgili hesap-

lamalar, ebced yöntemi ile ortaya ç›kan dikkat çekici tarihler, 

Kuran'›n mucizevi yönlerinden yal-

n›zca bir k›sm›d›r. Kuran bilimsel

ve matematiksel mucizeleri-

nin yan› s›ra, benzersiz üslu-

bu ve kafiye sistemindeki üs-

tünlük ile de taklit edile-

mezdir. (Detayl› bilgi için

bkz. Harun Yahya, Kuran

Mucizeleri, geniflletil-

mifl 4. bask›)

Kuran Mucizeleri

ile ilgili ilk çal›flmam›z-

dan bu yana yap›lan

araflt›rmalarla, bu mucizevi

örneklerin say›s› artm›flt›r;

13
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artmaya da devam etmektedir. Kuran ayetlerinin müteflabih olma

(birden çok anlama gelme) özelli¤i sayesinde, gelecek y›llarda da Ku-

ran'›n daha pek çok mucizesinin gün ›fl›¤›na ç›kmas› söz konusudur.

(Do¤rusunu Allah bilir.) Kuran-› Kerim, sonsuz ak›l ve ilim sahibi Yüce

Allah'›n sözü olarak, insanlar›n kavrayamad›¤› ya da henüz anlamaya

bilgilerinin yeterli olmad›¤› pek çok bilgiyi de kapsamaktad›r. Bu bilgi-

ler geliflen teknoloji ve bilim sayesinde, -Rabbimiz'in diledi¤i zamanda

ve diledi¤i miktarda- gün ›fl›¤›na ç›kmakta ve Kuran'›n mucizevi yönle-

rini pekifltirmektedir.

Kuflkusuz Kuran'›n Allah'›n vahyi oldu¤una iman etmemiz için,

bu tür mucizevi özellikler ya da Kuran'›n bilimle uyumunu tasdik eden

örnekler görmemize gerek yoktur. Kuran, bilimsel keflifler yap›lmadan

Kuran Mucizeleri 



önce de insanlar için do¤ruyu yan-

l›fltan ay›ran, Allah'›n sonsuz hikmet ve il-

mini yans›tan bir kitapt›r. Ancak bu kitap-

taki örnekler, din ahlak›ndan uzak yafla-

yan pek çok kimsenin imana yaklaflmas›-

na, Müslümanlar›n ise flevklerinin artma-

s›na ve imanlar›n›n derinleflmesine vesile

olmaktad›r. Bir Kuran ayetinde Rabbimiz

flöyle buyurmaktad›r:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem

kendi nefislerinde onlara gösterece-

¤iz; öyle ki, flüphesiz onun hak oldu-

¤u kendilerine aç›kça belli olsun...

(Fussilet Suresi, 53)
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Yukar›daki ayetlerde, insanlar›n ölü bedenlerinin tafllaflmas›na ve

demire dönüflmesine iflaret edilmektedir. Canl› dokusu milyonlarca y›l

boyunca korunamaz. Bu nedenle insanlar›n geçmiflte yaflam›fl canl›lar›

görmeleri, ancak bunlar›n fosilleflmesi ile mümkün olur. Canl›lar öldük-

ten sonra, vücutlar› topra¤›n alt›nda tafllaflarak, fosiller halinde y›llarca

korunabilir. Sözlüklerde "fosil" kelimesinin anlam› aç›klan›rken, "tafllafl-

m›fl canl› kal›nt›s›, tafl›l" gibi ifadelerle, özellikle tafllaflmaya dikkat çe-

kilmektedir. 

Fosilleflen bedende, ayn› zamanda demir elementi de bozulmadan

saklan›r. ‹nsan›n sa¤l›kl› yaflamas› için günde ortalama 10-15 miligram de-

mir tüketmesi gerekir. Günlük beslenme yoluyla al›nan demirin fazlas› ka-

raci¤erde depolan›r. Ayr›ca, kan plazmas›nda transferrin proteini belirli

miktarda demir tafl›r. Ayette insan bedeni kal›nt›lar›nda demir bulundu-

¤una dikkat çekilmesi de, bu bak›mdan son derece hikmetlidir. 

Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalan-
d›ktan sonra m›, gerçekten biz mi yeni bir yarat›l›flla diriltile-
ce¤iz?" De ki: "‹ster tafl olun, ister demir. Ya da gö¤üslerinizde

büyümekte olan (veya büyüttü¤ünüz) bir yarat›k (olun)." 
“Bizi kim (hayata) geri çevirebilir" diyecekler. De ki: "Sizi ilk

defa yaratan."... (‹sra Suresi, 49-51)
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Ayetlerin devam›nda da Allah önemli bir gerçe¤i

hat›rlatmaktad›r: Hayalinizde düflündü¤ünüz, büyüdü¤ünü, geliflti¤i-

ni, evrimleflti¤ini zannetti¤iniz garip bir mahluk da olsan›z, maymu-

numsu bir yarat›k da olsan›z fark eden bir fley ol-

mayacakt›r. Allah, insanlar›n maymun-

dan geliflerek evrimleflti¤ini iddia

eden kiflilere, her ne flekilde

yarat›ld›klar›n› düflünürler-

se düflünsünler bu yanl›fl

sapk›n inançlar›n›n bir fley

de¤ifltirmeyece¤ini haber

vermektedir. Ayette Allah’›n

yaratmas›n› inkar eden tüm

insanlar›n ahirette cehennem için haz›r edilecek flekilde, yine tam teflek-

küllü bir insan görünümünde yarat›lacaklar› bildirilmektedir. 

Kuran ayetleriyle insanlar›n tafllaflarak fosillere ve demire dönüfle-

ce¤inin bildirilmesi, bugün bilimsel olarak tasdik edilmifl bir gerçektir.

Ayetlerin indirildi¤i dönemde arkeolojik, paleontolojik, jeolojik ya da

astronomik incelemeler yap›lmad›¤› gibi, elektron mikroskobuyla ele-

mentlerin tespiti de mümkün de¤ildi. Bu bak›mdan yukar›daki ayetler-

de bildirilen gerçekler, Kuran'›n ‹lahi bir kitap oldu¤unu bir defa daha

do¤rulamaktad›r.

Üzerinde demir kal›nt›lar› oluflmufl milyonlar-

ca y›ll›k tafllaflm›fl deniz kabu¤u fosili 

125 milyon y›ll›k kaplumba¤a

fosili (solda), üstteki günümüz

kaplumba¤as›ndan farks›zd›r.

Kuran Mucizeleri



Yukar›daki ayette da¤lar›n "yank›yla ses vermesi" ifadesi, radyo-

lar›n çal›flma sistemine bir iflaret olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Bu-

nun için radyolar›n çal›flma sistemini k›saca flöyle özetleyebiliriz:

Radyo, verici ve al›c› fleklinde iki parçadan oluflur. Verici, gönderil-

mek istenen mesaj› flifreleyerek, "sinüs dalgas›" olarak karfl› tarafa iletir.

Al›c› da radyo dalgalar›n›

al›r ve gönderilen sinüs

dalgas› üzerindeki mesa-

j›n flifresini çözer. Bu saye-

de vericiden gönderilen

mesaj›n ayn›s›n›, karfl› ta-

raf alm›fl olur. Ayette

"yank›yla ses verin" olarak

çevrilen ve "sesin geri

dönmesi, tekrarlanmas›"

Andolsun, Biz Davud'a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) verdik.
"Ey da¤lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla ses ve-

rin" (dedik) ve kufllara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona demiri yu-
muflatt›k. (Sebe Suresi, 10)
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anlamlar›na gelen

"evvibi" kelimesi de

radyodaki ses dal-

gas›n›n iletilmesine

iflaret ediyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah

bilir.) 

Vericiden gön-

derilen bilginin al›n-

mas› için anten yo-

luyla gönderilen

radyo dalgalar› flek-

lindeki sesler, yine

al›c›n›n ba¤l› oldu¤u

bir anten yoluyla karfl›lan›r. Antenin kullan›m amac›, radyo vericisin-

den gönderilen dalgalar›n uzaya iletilmesidir. Al›c› görevi yapan anten

ise, en fazla radyo dalgas›n› toplamay› ve mesaj› almay› hedefler. Bu ne-

denle milyonlarca kilo-

metre uzakl›kta bulunan

uydular için, NASA, 70

metre çap›nda dev çanak

antenler kullanmaktad›r.

Bunlar›n d›fl›nda, radyo

dalgalar› kullan›larak gö-

rüntüleme yapmay› he-

defleyen radyo teleskopla-

r› da vard›r. Radyo dalga

boylar› çok büyük oldu¤u

için, bir radyo teleskobu-

nun da fiziksel olarak gö-

rüntüleri karfl›laflt›-
NASA’ya ait bu foto¤rafta Apollo 12’nin S Band›

anteni görülüyor.

Kuran Mucizeleri
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Harun Yahya - Adnan Oktar

r›labilir netlikte alabilmesi için, çok daha büyük olmas› gereklidir. Rad-

yo görüntülerini daha iyi ve daha net yapmak için, gök bilimciler, çok

kere daha küçük birkaç teleskobu ya da al›c› çanaklar› bir s›ra halinde

birlikte kullan›rlar. Bu teleskoplar birlikte büyük tek bir teleskop gibi

davran›rlar. Bunlar›n görünümü de s›ra da¤lara benzemektedir. 

Ayr›ca, radyo iletifliminde uzak mesafelerde iletiflime imkan sa¤la-

mak için "tekrarlay›c›lar" (repeater) kullan›lmaktad›r. ‹ngilizcede tekrar

eden anlam›ndaki "repeater" kelimesiyle adland›r›lan bu cihazlar, zay›f

sinyalleri tekrarlayarak güçlendirir ve uzak mesafelere iletilmesini sa¤-

larlar. Bu tür cihazlar özellikle yüksek binalar›n veya tercihen da¤lar›n

üzerine yerlefltirilerek en yüksek etki oluflturmas› sa¤lan›r. 

Ayette da¤lara dikkat çekilmesi, ve "tekrarlamak, dönmek, sesi ge-

ri döndürmek" anlamlar›na gelen "evvibi" kelimesinin kullan›lmas› son

derece hikmetlidir. Sebe Suresi 10. ayetteki "Ey da¤lar, onunla birlikte

(Beni tesbih edip) yank›yla ses verin" ifadesi söz konusu tekno-

lojiye iflaret ediyor olabilir. Do¤rusunu Allah bilir.



Yukar›daki ayette "toplanma yeri" olarak çevrilen "kifaten" kelime-

si, "canl›lar›n, meskenlerinde toplan›p himaye edilmeleri, bar›nmalar›;

canl› ve cans›zlar›n topland›klar› yerler; üzerinde fleyler y›¤›lan; topla-

nan yer" anlamlar›n› tafl›maktad›r. Yeryüzünün bir "toplanma yeri" ol-

du¤unu bildirmek için kullan›lan bu kelime -kifaten- Arapçada "kefete"

kökünden türetilmifltir ve "toplamak, kendine çekmek, kucaklamak"

anlamlar›na gelmektedir. 

Bilindi¤i gibi yeryüzü, yerçekimi kuvveti etkisiyle insanlar› ve

üzerinde bar›nd›rd›¤› tüm canl› ve cans›z

varl›klar› merkezine do¤ru çekmektedir.

Ayette geçen "kendine çekmek" fiili ile

yeryüzünün bu çekim kuvvetine bir yö-

nüyle iflaret ediliyor olmas› muhtemeldir.

(Do¤rusunu Allah bilir.)

Dünya üzerinde hayvanlar›, bitkileri,

insanlar› ve di¤er tüm varl›klar› kendine

do¤ru çeken yerçekimi sayesinde, insan-

lar›n yere basmalar›, cisimlerin uçma

dan bulunduklar› zeminde durma-

Biz yeryüzünü bir toplanma yeri k›lmad›k m›? 
(Mürselat Suresi, 25)

Isaac Newton
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lar›, atmosferin da¤›lmadan Dünya'y› çevrelemesi,

ya¤murun yeryüzüne düflmesi mümkün olur. 

Tarihteki en büyük bilim adamlar›ndan kabul edi-

len Isaac Newton yerin bu özelli¤ini araflt›rm›fl ve 1687

y›l›nda ilk kez Philosophiae Naturalis Principia Mathema-

tica (Do¤a Felsefesinin Matematiksel ‹lkeleri) adl› ese-

rinde yerçekiminden söz ederek, tüm zamanlar›n en

büyük bilimsel kefliflerinden birini yapm›flt›r. Hatta,

Newton'un yerçekimi kuvvetinden bahsederken kul-

land›¤› Latince "attraere" kelimesi de, "çekme, biraraya

getirme" anlamlar›n› tafl›maktad›r. 

Ancak 17. yüzy›lda tan›mlanan ve Dünya'n›n dört

büyük kuvvetinden biri olan yerçekimine, Kuran'da

dikkat çekilmesi, Kuran'›n Allah'›n Kat›ndan indirildi-

¤inin delillerinden biridir.
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Yukar›daki ayette tüm maddelerin yap› tafl› olan atomun sa¤lam-

l›¤›na ve atomlar›n elektron yörüngelerine bir yönüyle iflaret ediliyor

olabilir. Atomlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ayetteki Allah'›n "herfleyi sa-

pasa¤lam" yapt›¤› ifadesi, atomlar›n balyozla vurulsa dahi da¤›lmayan

sa¤lam yap›lar› olarak yorumlanabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Çünkü

eflyalar sa¤lam olmaz, ancak atom sapasa¤lamd›r. Örne¤in bir vazo k›-

r›lsa, parçalansa dahi onu olufltu-

ran atomlar yine sa¤lam kal›r. fiid-

detli bir çarpmada bir araba hurda

y›¤›n› olabilir; bir patlamayla gök-

delen y›k›labilir; ama ister narin

bir çiçek isterse güçlü bir metal ol-

sun durum ayn›d›r: Maddenin

atomlar› bozulmaz, yörüngeleri

da¤›lmaz. Dolay›s›yla en zay›f ya-

p›l› gözüken madde dahi, as-

Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar 
bulutlar›n sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herfleyi 'sapasa¤-
lam ve yerli yerinde yapan' Allah'›n sanat› (yap›s›)d›r (bu).

fiüphesiz O, ifllediklerinizden 
haberdard›r. (Neml Suresi, 88)
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l›nda yarat›l›fl›nda çok sa¤-

lamd›r. Ayette "herfley" de-

nilmesinin hikmeti de, tüm

maddelerin esas›n›n atom

olmas› olabilir. 

Atomdaki ba¤lar› par-

çalayarak oluflturulan nük-

leer bombalarda dahi, orta-

ya yine sa¤lam baflka yap›lar ç›kar. Nükleer fizyon yönteminde, ato-

mun çekirde¤i parçalan›r ve daha küçük iki atoma ayr›l›r. Nükleer füz-

yonda ise iki küçük atom biraraya getirilerek daha büyük bir atom olufl-

turulur. Örne¤in Günefl enerjisi bu yöntemle -hidrojenin helyuma dö-

nüfltürülmesiyle- üretilmektedir. Sonuç olarak evrende maddeden ener-

jiye, enerjiden maddeye sürekli bir dönüflüm ve atom seviyesinde evre-

nin genelinde geçerli bir sa¤laml›k mevcuttur.

Di¤er bir yönden ayette, da¤lar›n, bulutlar›n sürüklenmesine ben-

zetilen hareketiyle, atomlar›n çe-

kirdekleri etraf›ndaki elektron bu-

lutlar›na iflaret ediliyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.) Da¤lar›

oluflturan atomlar›n yörüngelerin-

deki elektronlar, çekirdek etraf›nda

Resimde adeta bir yap›flt›r›c›

gibi atomlar› birbirine ekleyerek

maddeler oluflturan, bulut görü-

nümündeki elektronlar›n hareke-

ti canland›r›lmaktad›r.

Elektronlar›n atomun çekirde¤i etraf›n-

daki süratli hareketi, bulut gibi görün-

melerine sebep olmaktad›r.

Harun Yahya - Adnan Oktar



26

sürekli ve süratli hareketlerinden ötürü bir bulut görünümü al›rlar. Ni-

tekim atomun yörüngesindeki elektronlar, bilimsel literatürde de "elek-

tron bulutu" olarak tan›mlanmaktad›r.1 Elektron bulutu kavram›, mole-

küler fizik, kimya ya da kuantum kimyas›nda, elektronlar›n atom çekir-

de¤i etraf›nda, buluta benzer flekilde hareket etmelerini tarif etmek için

kullan›l›r.2

Elektron mikroskobu gibi üstün teknoloji ürünü aletler ile gözlem

yapmadan atomun yap›s›n› anlamak, elektronlar›n bu görünümlerini tes-

pit etmek mümkün de¤ildir. 14 as›r önce üstün teknoloji gerektiren ilim-

ler hakk›nda, Kuran'da verilen bilgilerin her defas›nda tam do¤ru olmas›,

Kuran'›n mucizelerinden biridir. Ayr›ca Rabbimiz'in Alim (Herfleyi çok iyi

bilen), Fat›r (Yaratan, icad eden) ve Halik (Herfleyin varl›¤› ve varl›¤› bo-

yunca görüp geçirece¤i halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona gö-

re yaratan, yoktan var eden) s›fatlar›n›n birer tecellisidir.

Kuran Mucizeleri



Yukar›daki ayette "donat›lm›fl" olarak çevrilen "elhubuk" kelimesi

"habeke" fiilinden türemifltir. Bu fiil ise "bir fleyi iyi ve s›k› dokumak; ör-

mek; s›k› s›k›ya ba¤lamak, iyice dü¤ümlemek; tertip etmek" anlamlar›-

na gelmektedir. Zariyat Suresi'nin 7. ayetinde kullan›lan "elhubuk" ke-

limesinin bu anlamlar› düflünüldü¤ünde, gökyüzünün dokunmufl ya

da örülmüfl bir kumafl gibi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayette bu kelimenin

kullan›lmas› son derece hikmetlidir ve günümüzün bilimsel izahlar›n›

iki yönden tasdik etmektedir. 

Birinci yönü flöyledir: Evrendeki yörünge ve yollar, öylesine yo¤un

ve birbiri içine geçmifltir ki, adeta bir kumafl dokusundaki gibi birbirle-

ri ile kesiflen hatlar oluflturmaktad›r. ‹çinde yaflad›¤›m›z Günefl Sistemi,

Günefl, gezegenler, onlar›n uydular›, meteorlar ve kuyruklu y›ld›z gibi

sürekli hareket halindeki gök cisimlerinden oluflur. Günefl Sistemi de

400 milyar y›ld›z içeren Samanyolu Galaksisi içinde bir yol izler.3 Uzay-

da ise milyarlarca galaksi oldu¤u tahmin edilmektedir. Binlerce kilo-

metrelik h›zla dönen gök cisimleri, sistemler, birbiriyle çarp›flmadan,

uzayda birbirini kesen yollar izlerler. 

Y›ld›zlar›n pozisyonlar›n› ve gezegenlerin hareketlerini tam ola-

rak haritaland›rma amac›n› güden astrometri (gökölçüm) bilimi, yine

'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donat›lm›fl' 
gö¤e andolsun; (Zariyat Suresi, 7)
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gök cisimlerinin hareket-

lerini inceleyen gök me-

kani¤i bu karmafl›k yö-

rüngesel hareketleri tes-

pit etmek için ortaya ç›k-

m›flt›r. Eski zamanlarda

gök bilimciler, yörüngelerin sadece dairesel olarak hareket ettiklerini

varsaym›fllard›r. Oysa günümüzde gök cisimlerinin dairesel, eliptik,

parabolik ve hiperbolik gibi çeflitli matematiksel düzenlerde yörüngele-

ri oldu¤u bilinmektedir. Pittsburgh Üni-

versitesi’nden Dr. Carlo Rovelli, bu duru-

Sol üstte, Günefl Sistemi'nin

içindeki cisimlerden bir k›sm›-

n›n yörüngeleri görülmektedir.

Bu resimden bafllayarak saat

yönünde incelendi¤inde, Gü-

nefl Sistemi'nin de çok daha bü-

yük yörüngesel hareketlerin bir

parças› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Üstteki resimde, y›ld›zla-

r›n ola¤anüstü bir düzen

içindeki hareketlerinin

küçük bir bölümü görül-

mektedir.

Üstteki resimde Samanyolu Galaksisi'nde bulunan sadece

yedi y›ld›z›n y›ll›k hareketleri görülmektedir. 
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mu "‹çinde yaflad›¤›m›z

uzay, inan›lmaz derecede

kompleks dokunmufl bir

a¤" fleklinde belirtmekte-

dir.4

‹kinci bir yön olarak,

Kuran'da gökyüzünün "dokunmufl, örülmüfl" anlam›na gelen bir keli-

meyle tarif edilmesi, fizikteki "Sicim Teorisi"ne (String Theory) iflaret

ediyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Bu teoriye göre evreni olufltu-

ran en temel bileflenler, nokta gibi parçac›klar de¤il; titreflen minyatür

keman tellerine benzeyen ipliklerdir. Tek boyutlu, çok küçük, birbirinin

ayn›s›, halkalar fleklinde dalgalanan bu iplikçiklerin, ilmik görünümün-

de olduklar› kabul edilmektedir. Keman›n tellerinin farkl› titreflimlerin-

den farkl› sesler ç›kmas› gibi, evrendeki tüm çeflitlili¤in kayna¤›n›n da,

bu sicimlerin farkl› ayarlardaki titreflimleri oldu¤u varsay›lmaktad›r.5

Einstein'›n genel rölativitesi, quantum mekani¤i gibi teorileri tutar-

l› halde birlefltiren tek teori olarak, "Sicim Teorisi"nde sicimlerin büyük-

lü¤ünü görmek mümkün olmasa da, bu büyüklük matematiksel olarak

hesaplanabilmektedir. Bilim adamlar›n›n, uzay-zaman›n dokundu¤u

malzeme olarak kabul ettikleri bu sicimler, 1.6x10-35 m

(0.000000000000000000000000000000000016 metre)'dir.6 Plank uzunlu¤u
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denilen bu ölçü, bilinen en k›sa uzunluktur ve atomun

çekirde¤ini oluflturan protonlar›n 10-20 kat› kadard›r.7 E¤er bir atom,

Günefl Sistemi'nin boyutu kadar büyütülseydi, bu sicimlerden her biri

bir a¤aç büyüklü¤ünde olurdu.8 Bir atomun, ç›plak gözle görülen en

küçük fleyden 100.000 kat daha

küçük oldu¤u düflünülürse, söz

konusu uzunlu¤un küçüklü¤ü

daha iyi anlafl›labilir. 

Pensilvanya Üniversite-

si'nden fizik profesörü Abhay

Ashtekar ve Varflova Üniversite-

si'nden fizik profesörü Jerzy Le-

wandowski "Space and Time Be-

yond Einstein" (Einstein'›n Öte-

sinde Uzay ve Zaman) bafll›kl› makalelerinde, uzay›n dokunmufl gö-

rüntüsünü flu ifadelerle yorumlamaktad›rlar:

Bu teorisinde Einstein yerçekimi alan›n›, uzay ve zaman kumafl›n›n

içine dokudu... Hepimizin al›flm›fl oldu¤u süreklilik yaln›z bir tah-

min. Elveriflli olmas› için 2-boyutlu bir süreklili¤i temsil ediyor; fakat

gerçekte 1-boyutlu ipliklerle örülüyor. Ayn›s› uzay-zaman kumafl›

için de geçerli. Bunun tek nedeni bu kumafl› dokuyan 'kuantum ip-

likçiklerinin' evrenin bizim yaflad›¤›m›z bölgesinde son derece s›k›

dokunmufl olmas› ve bizim bunu bir süreklilik olarak alg›lamam›z.

‹plikçiklerden her birinin ya da polimer hareketlili¤inin, bir yüzeyle

kesiflmesi durumunda, yaklafl›k 10-66 cm2 boyutlar›nda 'Plank kuan-

tum' alan› olufluyor. Bu da 100 cm2'lik bir alanda buna benzer yakla-

fl›k 1068 kesiflmenin gerçekleflti¤ini gösteriyor. Say› bu kadar yüksek

oldu¤u için bu kesiflmeler birbirlerine çok yak›nlar ve biz de bunlar›

bir süreklilik olarak görüp yan›l›yoruz.9

New York Times gazetesinde "Evren Nas›l ‹nfla Edildi?" isimli bir

makalede de flu sat›rlar yer almaktad›r:

Kuran Mucizeleri



Protonlar›, nötronlar› ve di¤er parçac›klar› meydana geti-

ren minik kuarklar bile, Plank ölçe¤inde var olabilecek engebeleri

hissedemeyecek kadar büyük. Fakat yine de k›sa süre önce fizikçiler,

kuarklarla birlikte var olan herfleyin daha küçük nesnelerden mey-

dana geldiklerini öne sürmüfllerdi. Bunlar 10 farkl› boyutta titreflen

süper-sicimlerdir. Plank ölçe¤inde uzay-zaman›n dokusu, M›s›r'›n

en nadide pamuklu kumafl›n›n büyüteç alt›nda çözgülerinin ve ör-

gülerinin sergilenmesi gibi aflikar olacakt›r.10

Teorik fizikçi Lee Smolin, Three Roads to Quantum Gravity (Kuan-

tum Çekimine Üç Yol) adl› kitab›nda "How to Weave A String" (‹plik

Nas›l Dokunur) adl› bir bölüme yer vermekte ve konu ile ilgili flunlar›

ifade etmektedir:

… Uzay ilmikler a¤› fleklinde 'dokunmufl' olabilir… t›pk› bir kumafl

parças›n›n iplikler a¤› halinde 'dokunmufl' olmas› gibi.11

Kozmolog ve astrofizikçi Prof. Martin Rees, Our Cosmic Habitat

(Kozmik Yurdumuz) adl› kitab›nda konu hakk›nda flöyle belirtmekte-

dir: 

Günümüzdeki kavramlarla uzay bofllu¤u çok sadedir... fakat daha

küçük bir ölçekte incelendi¤inde birbirine dolaflm›fl sicimler halinde

olabilir .12

Allah'›n Zariyat Suresi'nin 7. ayetinde evrenin bir kumafl gibi do-

kunmufl, yörüngeler-yollarla örülmüfl oldu¤unu bildirmesi, Kuran'›n

bilimle ola¤anüstü uyumunu göstermektedir. Daha pek çok örnekte

gördü¤ümüz gibi, 14 as›r önce Kuran'da bildirilen tüm bilgilerin, günü-

müzde bilimsel verilerle tasdik edilmesi son derece düflündürücüdür.

Kuran'›n bilimsel geliflmelerle olan bu mükemmel uyumu, herfleyi ya-

ratan ve herfleyi en iyi bilen Rabbimiz'in sözü oldu¤unu aç›kça ortaya

koymaktad›r. Bir ayette Allah flöyle buyurmaktad›r:

Onlar hala Kur'an'› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah'tan

baflkas›n›n Kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar

(çeliflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›. (Nisa Suresi, 82)
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Dünya'daki yerçekimi nedeniyle, tüm cisimler havaya b›rak›ld›-

¤›nda h›zl› ya da yavafl yere düfler. Canl› ya da cans›z yeryüzündeki

herfley bu yerçekiminin etkisindedir. Ancak kufllar Allah'›n bir mucize-

si olarak bu güce karfl› koyabilir ve havada alçal›p yükselerek uçar; ma-

nevra yapar ya da kimi zaman kanat ç›rpmadan süzülürler. Kufllar›n is-

keletinden akci¤erine, tüylerinin diziliminden kanat flekillerine kadar

tüm detaylar›, uçmalar›n› sa¤layacak özel yap› ve düzenle yarat›lm›flt›r.

Uçma eyleminden ve aerodinamik kanunlar›ndan haberi olmayan yav-

ru bir kufl da, do¤ar do¤maz uçabilme yetene¤ine sahiptir. Yavru kufl

adeta uçufla uygun bir bedeni oldu¤unu biliyormuflças›na, kendini

yüksekten afla¤› b›rak›r ve uçmaya bafllar. Bu, kufla sonradan ö¤retilen

ya da kuflun deneme-yan›lma yöntemi ile ö¤rendi¤i bir bilgi de¤ildir.

Kuflun uçabilecek vücut yap›s›nda oldu¤unu bilmesi, kendini bofllu¤a

b›rakacak cesareti göstermesi ve sonra da düflmeden havada uçmas›

Yüce Allah'›n ilham›yla gerçekleflmektedir. 

Nahl Suresi'nin 79. ayetinde kufllar›n havada nas›l durduklar› bil-

dirilirken geçen Arapça "yumsikuhunne" ifadesi, "onlar› salm›yor,

onlar› al›yor, onlar› yakal›yor, onlar› tutuyor, onlar› çeki-

Gö¤ün bofllu¤unda boyun e¤dirilmifl (musahhar k›l›nm›fl) kufl-
lar› görmüyorlar m›? Onlar› (böyle bofllukta) Allah'tan bafl-
kas› tutmuyor. fiüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda

ayetler vard›r. (Nahl Suresi, 79)
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yor" anlamlar›na gelmektedir. Bu kelime "eliyle kavramak,

yakalamak, tutmak ve geri çekmek" anlamlar›na gelen "emseke" fiilinin

flimdiki-genifl zaman çekimi halidir. Bu kelimeyle Yüce Rabbimiz kuflu

havada tuttu¤unu, kendi emriyle uçurdu¤unu bildirmektedir. Kufllar›n

uçuflu günümüzde halen bilim adamlar› için kapsaml› bir araflt›rma sa-

has›d›r. Kufllardaki uçuflun mükemmelli¤ini fark eden bilim adamlar›,

uçak, jet gibi hava ulafl›m araçlar›n›n yap›mlar›nda direkt olarak kuflla-

r›n yap›lar›n› ve uçufl flekillerini model almaktad›rlar. 

Nahl Suresi'nin 79. ayetinde bir anlamda kufllar›n uçarken, Allah'›n

yaratt›¤› aerodinamik kanunlara uymalar›na iflaret ediliyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.) Aeorodinamik bilimi, kat› cisimlerin hava gibi

bir ak›flkan karfl›s›ndaki davran›fllar›n› inceler. Örne¤in bir uçak hava

içinde hareket ederken, hareketine etki eden farkl› kuvvetler ortaya ç›-

kar. Uça¤›n planland›¤› flekilde hareket etmesi ve beklenmedik bir kuv-

vetle ya da dirençle karfl›laflmamas› için, havan›n gösterdi¤i direnç ka-

nunlar›na karfl› uçak önceden test edilir. Uzun süren hesaplamalar, öl-

çümler, deneyler sonucunda cismin hava içindeki hareketi planlan›r.

Kufllar ise aerodinamik biliminin prensiplerine olan uyumlar›yla

bilim adamlar›n› hayranl›k içinde b›rakmaya devam etmektedirler. Bu

canl›lar hiçbir deneme-yan›lma yapmadan, havadaki aerodinamik kuv-

vetlerin en mükemmel flekilde üstesinden gelerek uçarlar. Ayette kuflla-

r›n uçuflu için "musahharatin" kelimesinin kullan›lmas› son derece hik-

metlidir. Çünkü bu kelime "teshir edilmifller, belli bir hedefe zorla sevk

Kufl kanatlar›n›n üst

k›sm› bombeli, alt k›-

s›mlar› düzdür. Bu fle-

kil, kanad›n üst tara-

f›nda, alt›na göre daha

alçak bir bas›nç olufltu-

rur. Hava bas›nc›ndaki

bu fark, kanatlar› yu-

kar› iterek kuflun yük-

selmesini sa¤layan kal-

d›rma kuvvetini olufl-

turur.
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edilmifller, bir fleyi yapmak zorunda b›rak›lm›fllar, emir

alt›na al›nm›fllar, boyun e¤dirilmifller, hizmetine verilmifller, (Allah'›n)

kendisine ba¤lanm›fllar, (Allah’›n) kanunlar›na boyun e¤dirilmifller" an-

lamlar›na gelmektedir. Bu bak›mdan ayette aerodinamik kuvvetlerin

kufllar›n uçuflu üzerindeki belirleyici etkisine iflaret ediliyor olmas›

muhtemeldir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Görünüflte kufllar›n uçuflunu zorlayan hiçbir sebep yok gibi görün-

mektedir, oysa aerodinamik bilimine göre, havada uçan herhangi bir ci-

Kuran Mucizeleri



35

Harun Yahya - Adnan Oktar

sim pek çok farkl› güç taraf›ndan bask› alt›nda tutulmak-

tad›r. Bunlardan en bilinen güçler; yerçekimi kuvveti, itme kuvveti, sü-

rüklenme (geri itme) kuvveti, kald›rma kuvvetidir. Sonuç olarak belli

bir düzeyde uçuflun meydana gelebilmesi için, bu kuvvetlerin dengede

olmas› gerekir. Örne¤in yerçekimi kuvveti di¤er kuvvetlere üstün gelir-

se, kufl yere düfler. Bu bak›mdan ayette geçen kelime, kufllar›n uçufl es-

nas›nda bask› alt›ndaki durumlar›n› en güzel flekilde ifade etmektedir.

Aerodinamik, uçufl mekani¤i gibi bilimlerin var olmad›¤› bir dönemde,

Kuran'da böylesine detayl› bilgileri kapsayan ifadelerin yer almas›, bir

kez daha Kuran'›n ‹lahi bir kitap oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Kufllar›n uçuflundaki aerodinamik mükemmelli¤in yan› s›ra göç

etmek için yapt›klar› binlerce kilometrelik seyahatleri de bilim adamla-

r›n›n araflt›rma konusudur. Günümüzde kufl bilimciler kufllar›n hare-

ketlerinin adeta programlanm›fl oldu¤u sonucuna varm›fllard›r. Yavru

kufllar›n önceden hiçbir deneyimi veya rehberi olmadan, uzun ve zorlu

yolculuklar yapabilmeleri bunun en aç›k örne¤idir. Ayette geçen "mu-

sahharatin" kelimesinin "belli bir hedefe zorla sevk edilmifller, emre

amade k›l›nm›fllar, emir alt›na al›nm›fllar, ele geçirilmifller, boyun e¤di-

rilmifller" gibi anlamlar›, kufllar›n kendilerine verilen emre uyarak, ken-

dileri için belirlenen yönü izlediklerini aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Kufllar›n uçufllar›nda, ak›l ve fluurdan yoksun bu canl›lar›n kendi

kendilerine baflaramayacaklar› hesaplar söz konusudur. Bugün bilim

adamlar› aras›nda kufllardaki bu ola¤anüstü yeteneklerin önceden

"programlanm›fl" oldu¤u görüflü kabul görmektedir. Bu durum Science

dergisinde yay›nlanan bir makalede flöyle aktar›lmaktad›r: 

Genç kufllar›n, kendilerine kaç gün veya gece ve ne yönde uçmalar›

gerekti¤ini söyleyen içsel göç programlar›yla donanm›fl oldu¤una

dair sa¤lam kan›tlar bulunuyor.13

René Descartes Üniversitesi'nden Prof. Pierre Jean Hamburger, La

Puissance et la Fragilité (Güçlü ve K›r›lgan) adl› kitab›nda Pasifik Okyanu-

su’nda yaflayan yelkovan kuflunun kat etti¤i 24.000 kilometrelik ola¤anüs-
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tü yolculu¤unu flu ifadelerle anlatmaktad›r:

Yola ç›kt›¤› nokta Avustralya k›y›s›d›r. Oradan güneye Pasifik'e do¤-

ru uçar, sonra kuzeye döner ve bir süre dinlenebilece¤i Bering Deni-

zine ulaflana kadar Japonya k›y›lar› boyunca uçar. Bu moladan son-

ra yeniden yola ç›kar ve bu sefer güneye yönelir. Amerika'n›n bat› k›-

y›s›n› geçerek Kaliforniya'ya var›r. Oradan da bafllad›¤› noktaya ge-

ri dönmek için Pasifik'i tekrar geçer. Her y›l, '8' flekli çizerek katetti-

¤i bu 15.000 millik (24.000 km) yolculu¤un rotas› da, tarihi de asla

de¤iflmez. Söz konusu yolculuk, tam alt› ay sürer ve her zaman Ey-

lül ay›n›n 3. haftas›nda, tam alt› ay önce terk etti¤i adada, alt› ay ön-

ce terk etti¤i yuvada sona erer. Bundan sonras› ise daha da flafl›rt›c›-

d›r: Döndükten sonra kufllar yuvalar›n› temizler, çiftleflir ve Ekim'in

son on günü boyunca tek yumurtalar›n› b›rak›rlar. ‹ki ay sonra mi-

nik yavrular yumurtadan ç›kar, h›zla büyür ve ebeveynleri o muaz-

zam yolculuklar›na ç›kana kadar üç ay bak›l›rlar. ‹ki hafta sonra ise;

yani Nisan ay›n›n ortalar›nda, genç kufllar›n kendi turlar›na baflla-

mak üzere kanatlanma s›ralar› gelmifltir. Hiçbir k›lavuzlar› olmadan,

yukar›da anlat›lan rotan›n t›pa t›p ayn›s›n› takip ederler. Bunun aç›k-

lamas› çok nettir: Bu kufllar yumurtan›n içindeki kal›tsal özellikleri

aktaran teçhizat içinde, böyle bir yolculuk için gerekli olan tüm tali-

matlara sahip olmal›lar. Baz› insanlar, bu kufllar›n gidifl dönüfl yolcu-

luklar› boyunca Günefl ve y›ld›zlar taraf›ndan veya güzergahlar›

üzerinde hakim olan rüzgarlarla yönlendirildiklerini iddia edebilir-

ler. Ancak bu faktörlerin, yolculu¤un co¤rafi ve kronolojik kesinli¤i-

ni etkilemedi¤i aç›kt›r.14

Prof. Peter Berthold, kufl göçünü 20 y›l araflt›rm›fl ünlü bir araflt›r-

mac› ve ayn› zamanda Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nün Vogel-

warte Radolfzell Ornitoloji (Kuflbilimi) Araflt›rma Merkezi'nin baflkan›-

d›r. Kufllar›n göçleri ile ilgili flunlar› ifade etmektedir:

Her y›l tahminen 50 milyar kufl tüm Dünya'y› kuflatan bir yol a¤› içe-

risinde göç yolculu¤unu gerçeklefltirmektedir. Bazen on binlerce

kilometre yol katederek, k›talardan ve okyanuslardan geçen
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göçmen kufllar bu ifli öyle iyi yaparlar ki en genifl çöllerden

ve denizlerden, en yüksek da¤lar ve buz alanlar›ndan çaprazlama

geçerler... göçmen kufllar›n baflar›l› bir göç için kapsaml›, detayl› ve

do¤ufltan gelen "uzay-zamansal" programlar› vard›r. Bu tarz prog-

ramlar gayet aç›k bir biçimde genç ve tecrübesiz kufllar›n bile, yetifl-

kinlerin k›lavuzlu¤u olmadan göç etmelerini mümkün k›lar... Kufllar

bunu "vektör navigasyon" sayesinde yaparlar: Genetik olarak önce-

den kararlaflt›r›lm›fl göç yönü ve yine önceden kararlaflt›r›lm›fl za-

man plan›ndan oluflan bir vektöre bakarak bunu yaparlar... Bunu

kalk›fl zamanlar›n›n genetik faktörlerle programlanmas› takip eder.

Peki kufllar kendilerine özgü k›fl karargahlar›na ulaflabilmeleri için

göç etmeleri gereken yönü nas›l “bilmektedirler?... Göçmen kufllar

deney kafesleri ile bafllama noktalar›ndan baflka bir yere götürülse-

ler ve daha önce hiç göç etmemifl olsalar dahi, oldukça ilginç bir fle-

kilde normal göçmen kufllar›nkine pratik anlamda benzer bir biçim-

de yön tercihlerini sergilemifllerdir. fiimdi bir dizi deney, göç yönü-

nün genetik olarak kararlaflt›r›lm›fl oldu¤unun kan›t›n› sunmakta-

d›r... Anlafl›lan bu yönsel de¤ifliklikler bile büyük ölçüde içten prog-

ramlanm›fllard›r... Do¤ufltan sahip olduklar› göç aktivitesi modeli ile

kufllar, genetik olarak kararlaflt›r›lm›fl bir göç program›na sahip olur-

lar. Bu program, genetik olarak kararlaflt›r›lm›fl göç yönleri ile birlefl-

ti¤inde, yukar›da bahsedildi¤i gibi en tecrübesiz kufllar bile, önceden

bilemeyecekleri k›fl karargahlar›na daha ilk defa göç ederken bile on-

lar› “otomatik olarak” yönlendirmektedir.15

Sonuç olarak, bilim adamlar› tam olarak aç›klama getirememekle

birlikte, göçlerin önceden programlanm›fl, do¤ufltan itibaren var olan

davran›fllar oldu¤unu kabul etmektedirler. Binlerce kilometre süren

uçufllar, bu uçufllar için önceden yap›lan haz›rl›klar, uçufl s›ras›ndaki

yön bulma ve navigasyon yetenekleri, tüm bunlar ayette de dikkat çe-

kildi¤i gibi Yüce Rabbimiz'in vahyiyle gerçekleflmektedir. Kuran'da ve-

rilen tüm bilgilerin bilimsel teyidi, Kuran’›n bu ilimleri yaratan 

Allah'›n vahyi oldu¤unu gösteren önemli delillerden biridir.

Harun Yahya - Adnan Oktar
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A¤ac›n yap›s›n› meydana getiren temel kimyasal maddelerden bi-

ri "lignoselüloz"dur. Bu madde, oduna sa¤laml›¤›n› kazand›ran "lignin"

ve "selüloz" denilen maddelerin kar›fl›m›ndan oluflur. A¤ac›n kimyasal

yap›s› incelendi¤inde %50 selüloz, %25 hemiselüloz ve %25 lignin mad-

delerinden meydana geldi¤i görülür.16 Bu maddelerin kimyasal formül-

lerine bak›ld›¤›nda ise, oluflumlar›nda üç hayati kimyasal elemente

rastlan›r: Hidrojen, oksijen ve karbon.

Hidrojen, oksijen ve karbon elementleri, do¤adaki milyonlarca

maddenin yap› tafllar›d›r. Ancak bu üç temel element biraraya gelerek,

Allah'›n bir mucizesi olarak bitkilerin yap›s›ndaki "lignoselüloz"u mey-

dana getirirler. Bilim adamlar› gerekli malzemelere sahip olduklar› hal-

de, bitkinin yap›s›ndaki bu özel maddeyi üretemezler. Do¤ada bolca

bulunan bu elementleri kolayl›kla temin edebilmelerine, üstelik önle-

rinde a¤aç örne¤i olmas›na ra¤men, bilim adamlar› yapay yollarla bir

parça odun dahi oluflturamazlar. Oysa ki etraf›m›zda gördü¤ümüz tüm

fiimdi yakmakta oldu¤unuz atefli gördünüz mü? Onun a¤ac›n›
sizler mi infla ettiniz (yaratt›n›z), yoksa onu infla eden Biz mi-
yiz? Biz onu hem bir ö¤üt ve hat›rlatma (konusu), hem ihtiya-

c› olanlara bir meta k›ld›k. fiu halde büyük Rabbini ismiyle
tesbih et. (Vak›a Suresi, 71-74)
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a¤açlar, havada bulunan oksijen ve karbonu, su ve günefl ›fl›¤›n›

birlefltirerek, bu bileflimi yeryüzünde var olduklar›ndan bu yana, mil-

yonlarca y›ld›r sürekli haz›rlamaktad›rlar. 

Di¤er taraftan lignoselüloz maddesinin bileflenlerinden biri, H2O

formülüyle ifade edilen sudur. Tahtan›n içeri¤inde oldukça fazla mik-

tarda su olmas›na ra¤men, en kolay yanan malzemelerden olmas› çok

özel bir durumdur. Yukar›daki ayette a¤ac›n insan taraf›ndan yap›lama-

yaca¤›na, atefl yak›lmas›yla birlikte dikkat çekilmesi de son derece hik-

metlidir. Suyla birlikte sahip oldu¤u di¤er bileflenler sayesinde a¤aç,

ateflin en önemli yak›tlar›ndan biridir. 

Bilim dünyas›n›n önemli bir araflt›rma sahas› olan a¤açlar, bilim

adamlar›na pek çok konuda ilham kayna¤› olmakta ve yarat›l›fllar›nda-

ki detaylar halen anlafl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. A¤ac› meydana getiren

hücrelerin karmafl›k yap›lar› geliflen teknolojiye ve yo¤un araflt›rmalara

ra¤men, henüz tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Dünyan›n önde gelen or-

manc›l›k araflt›rma merkezlerinden Büyük Britanya Ormanc›l›k Komis-

yonu, "Odun Liflerinin Kimyas› ve Yap›s› Hakk›ndaki Bilgilerin Eksik-

li¤i" bafll›¤› alt›nda flu ifadelere yer vermektedir:

A¤ac›n kimya-

sal yap›s› in-

celendi¤inde

%50 selüloz,

%25 hemiselü-

loz ve %25 lig-

nin maddele-

rinden meyda-

na geldi¤i gö-

rülür.
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Önceki ve halen devam eden araflt›rmalarla sonuçlanan bil-

gilere ra¤men, hala odun liflerinin kimyas› ve yap›s› hakk›ndaki bil-

gilerimiz eksiktir. Tek bir a¤açta -dal›n içindeki özden a¤aç kabu¤u-

na, a¤ac›n taban›ndan tepesine- çok genifl çeflitlilik mevcuttur. Bir

odun hücresinin yap›s› ve kimyas› ço¤unlukla son derece farkl›d›r

ve her zamanki tekniklerle araflt›rmas› güçtür.17

Plant Physiology (Bitki Fizyolojisi) adl› bir bilimsel yay›nda ise "Our

Understanding of How Wood Develops is not Complete" (Odunun Nas›l

Geliflti¤i Hakk›ndaki Anlay›fl›m›z Tam De¤il) bafll›¤› alt›nda, bilim adam-

Kuran Mucizeleri



lar›n›n konu hakk›ndaki s›n›rl› bilgisi flöyle ifade edilmek-

tedir:

Odunun, yak›n gelece¤imizde daha fazla önem tafl›d›¤› düflünülür-

se, bu malzemenin oluflumuyla ilgili mevcut anlay›fl›m›z›n çok eksik

oldu¤unu söyleyebiliriz. Birkaç istisna d›fl›nda odun oluflumunun

ard›ndaki, hücre seviyesinde moleküler ve geliflim süreçleri hakk›n-

da çok az fley bilinmektedir. “Xylogenesis” diye adland›r›lan süreç,

hücre farkl›laflmas›n›n inan›lmaz bir komplekslikte gerçekleflti¤i bir

örnektir... Hücre oluflumu, farkl›laflmas›, programlanm›fl hücre ölü-

mü ve sert k›sm›n oluflumuyla ba¤lant›l› birçok yap›sal genin birbi-

riyle koordineli olarak çal›flmas›n› gerektirir ve son derece planl› bu

geliflim, neredeyse hiç bilinmeyen düzenleyici genler taraf›ndan yö-

netilir. Bu süreçte gen ailelerinin yer almas› ve metabolizman›n afl›r›

derecede esnek olmas›, a¤aç oluflumu sürecinin anlafl›lmas›n› daha

da zorlaflt›rmaktad›r.18

Annals of Botany (Botanik Y›ll›¤›) adl› bir baflka bilimsel yay›nda da

odunun yarat›l›fl›ndaki ola¤anüstülük flöyle vurgulanmaktad›r:

Odunun oluflumu -köklerde, gövdede, a¤açlar›n ve çal›lar›n tepele-

rinde- inan›lmaz çeflitlilikte metabolik aflamalar içeren, oldukça kar-

mafl›k bir süreçtir... A¤ac›n farkl› amaçlar için kullan›labilecek bir

hammadde olmas›n› sa¤layan temel özellikler, büyük ölçüde hücre

duvarlar›n›n özel mimarisi ile belirlenir.19

A¤ac›n yarat›l›fl›ndaki bu detaylar, Allah’›n Vak›a Suresi’nde bil-

dirdi¤i gibi, a¤ac›n insan yap›m› olamayaca¤›n› hat›rlatmaktad›r. ‹nsan-

lar taraf›ndan suni olarak üretilmesi mümkün olmayan a¤ac›n taklit

edilemez yönlerinden sadece birkaç özelli¤i flöyledir:

Dayan›kl› Bir Malzeme Olarak Tahta

A¤ac›n sert ve dayan›kl› yap›s›, yap›s›ndaki selüloz lifler sayesin-

de oluflur. Çünkü selüloz, sert ve suda çözünemeyen bir maddedir.

Tahtan›n inflaatlarda kullan›lmas›n› avantajl› k›lan da selü-
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lozun bu özelli¤idir. "Gerilebilen ve örne¤i bulunma-

yan" bir malzeme olarak tan›mlanan selüloz, tahta binalar›n as›rlarca

ayakta durmas›nda, binalar›n, köprülerin, mobilyalar›n ve pek çok ale-

tin yap›m›nda di¤er tüm malzemelerden daha fazla kullan›lmaktad›r. 

Tahta, uç uca eklenmifl uzun, oyuk hücrelerin oluflturduklar› paralel

kolonlardan oluflmufltur. Çevrelerinde ise spiraller halinde "selüloz" lifler

sar›l›d›r. Ayr›ca bu hücreler kompleks polimer yap›daki reçineden yap›l-

m›fl bir madde olan "lignin" içindedir. Spiral olarak sar›lm›fl bu tabakalar

hücre duvar›n›n toplam kal›nl›¤›n›n %80'ini oluflturur ve ana yükü çeken

k›s›md›r. Bir tahta hücresi içe çöktü¤ünde, kendisini çevreleyen hücreler-

den koparak darbenin enerjisini emer. Çöküntüler lifler boyunca uzun bir

çatlak oluflturduklar› halde, tahta bozulmadan kal›r. Böylece tahta, k›r›k

bile olsa belli bir miktardaki yükü tafl›yabilecek güçte olur.

Düflük h›zdaki darbelerin enerjisini emerek, oluflacak hasar› azalt-

mas› bak›m›ndan da, tahta önemli bir malzeme olarak görülmektedir.

‹kinci Dünya Savafl›'n›n "Mosquito" olarak bilinen uçaklar›n›n malze-

mesinde tahtan›n kontrplak tabakalar› aras›nda s›k›flt›r›lmas›yla, o dö-

neme kadarki en çok hasar tolere edebilen uçaklar yap›lm›flt›r. Tahtan›n

sertli¤i ve dayan›kl›l›¤›,

ona güvenli bir malze-

me niteli¤i de kazand›r-

maktad›r. Çünkü tahta

k›r›l›rken, çatlaman›n

geliflimi d›flar›dan göz-

lenebilecek kadar yavafl

bir k›r›lma sürecinde

gerçekleflir ve bu özellik

tedbir al›nmas› için in-

sanlara vakit kazand›r-

m›fl olur.20

En çok hasar tolere edebilen uçaklardan olan Mosquito

uçaklar› tahtan›n kontrplak tabakalar› aras›nda

s›k›flt›r›lmas›yla üretilmifllerdir.

Kuran Mucizeleri



Tahtan›n yap›s› örnek al›narak yap›lan bir malzeme,

günümüzde kullan›lan di¤er sentetik malzemelerden 50 kat daha fazla

dayan›kl›l›k göstermektedir.21 Tahtan›n bu özel yap›s› günümüzde de,

mermi ve bomba gibi yüksek h›zl› ve tahribat› güçlü parçalara karfl› ko-

ruma sa¤lamak için gelifltirilen maddelerde taklit edilmektedir. Ancak

hiçbir zaman bilim adamlar›n›n tüm özellikleri ile bir odun parças›n›

taklit etmeleri mümkün olmamaktad›r. A¤ac›n yarat›l›fl›ndaki her detay

-katmanlar›n inceli¤i, s›kl›¤›, damarlar›n say›s›, dizilimi, içeri¤indeki

maddeler- bu dayan›kl›l›¤› sa¤lamak üzere özel olarak yarat›lm›flt›r.

Yerçekimine Karfl› Suyu Metrelerce Yukar› Tafl›yan
Hidrofor Sistemi

A¤ac›n odun k›sm›nda "ksilem" (xylem) ad› verilen kanallar› bulu-

nur. Odun borular› da denilen ksilem dokusu, cans›z hücrelerin üst üs-

te gelmesi ve bunlar›n zamanla çekirdek ve sitoplazmalar›n› kaybetme-

leriyle oluflur. Hücreler aras›ndaki enine zarlar eriyerek kayboldu¤un-

da, ince bir boru fleklindeki odun borular› oluflur. 

Topra¤›n derinliklerine da¤›lm›fl olan kökler, bitkinin ihtiyac› olan

su ve mineralleri bu dokular vas›tas›yla yukar› do¤ru tafl›rlar ve yap-

raklara kadar ulaflt›r›rlar. Köklerin topraktaki suyu emmesi adeta bir

sondajlama tekni¤ini and›r›r. Köklerin suyu çekme ifllemini bafllatacak

gücü sa¤layan bir motoru yoktur. Suyu ve mineralleri metrelerce uzun-

luktaki gövdeye pompalayacak teknik donan›mlar› da mevcut de¤ildir.

Ama kökler çok genifl bir alana yay›larak topra¤›n derinliklerindeki su-

yu çekebilirler. 

Bitkinin kusursuz bir flekilde yerine getirdi¤i bu tafl›ma, asl›nda son

derece karmafl›k bir ifllemdir. Öyle ki bu sistem, teknoloji ve uzay ça¤›na

eriflti¤imiz günümüzde bile tam olarak anlafl›labilmifl de¤ildir. A¤açlarda-

ki, bir nevi "hidrofor sistemi"nin varl›¤› yaklafl›k iki yüzy›l önce keflfedil-

mifltir. Ancak suyun yerçekimine ayk›r› bu hareketinin nas›l gerçekleflti-

¤ine kesin bir aç›klama getirilebilmifl de¤ildir. Böylesine kü-
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çük bir alana s›¤d›r›lm›fl olan üstün teknoloji, bu sistemi yaratan Rabbi-

miz'in benzersiz ilmini sergileyen örneklerden sadece biridir. A¤açlardaki

tafl›ma sistemlerini de evrendeki herfley gibi Allah yaratm›flt›r.

Topraktan Mineralleri Seçebilen Kökler:  
Bitki Kökü

Bitkiler ihtiyaçlar› olan potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum,

sülfür gibi tüm mineral besinlerini topraktan al›rlar. Bu maddeler top-

rakta tek olarak bulunmad›¤› için, bitki bunlar› iyon (art›/eksi yüklü

atom) olarak emer. Toprak çözeltisinde bulunan çok say›daki inorganik

iyon aras›ndan, bitkiler sadece ihtiyaçlar› olan 14 tanesini al›rlar. 

Bitki hücrelerinin kendi içlerindeki iyonlar›n yo¤unlu¤u, toprakta-

ki iyonlar›n yo¤unlu¤undan 1.000 kez daha fazlad›r.22 Normal flartlar

alt›nda yüksek yo¤unluktaki bir bölgeden, yo¤unlu¤u da-

Odun solda resimde gö-

rüldü¤ü gibi, tüp ya da kam›fl bi-

çimli hücrelerden oluflur. Bitkilerin

kök ve gövdelerini oluflturan bu

hücreler, üst üste gelerek, su ve mi-

nerallerin a¤aç boyunca tafl›nmas›-

n› sa¤layan kanallar olarak görev

al›rlar. "Ksilem (xylem)" denilen bu

doku, ayn› zamanda a¤ac›n dik

durmas›n› sa¤layacak flekilde ku-

vetli yap›lard›r. Sa¤ alttaki resimde

ise kurumufl bir a¤ac›n kesiti gö-

rülmektedir. Tüp fleklindeki kanal-

lar, kuruduklar›nda resimdeki gibi

içi bofl bir görünüm al›rlar.

Kuran Mucizeleri
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ha az olan bölgeye do¤ru madde

ak›fl› gerçekleflir. Fakat köklerde

görülen tam ters duruma ra¤-

men, topraktaki iyonlar kök hüc-

relerinden kolayl›kla geçerler.23

Bas›nç sisteminin tersine ifl-

leyen bu durum dolay›s›yla,

pompalama iflleminde bitki yük-

sek enerji harcar. Üstelik bitki

köklerinin topraktan iyon al›m›n-

da, sadece istenilen iyonlar› çe-

ken ve istenmeyenleri geri iten

bir tan›y›c› sisteme de olmas› ge-

reklidir. Bu da kök hücrelerinde-

ki iyon pompalar›n›n sadece basit birer pompa olmad›klar›n›, iyonlar›

seçme özelli¤ine de sahip olduklar›n› göstermektedir. Bitki kökünde

yer alan hücrelerin, ak›l ve fluurdan yoksun atom y›¤›nlar› oldu¤u dü-

flünülürse, iyon seçme iflleminin ne denli ola¤anüstü bir olay oldu¤u

daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Minyatür Fabrikadaki Üstün Teknoloji: Fotosentez

A¤ac›n sadece odun ya da kök k›sm› de¤il, yapraklar› da günümüz

teknolojiyle dahi suni olarak elde edilememektedir. Yapra¤› taklit edile-

mez k›lan özelliklerinin bafl›nda hiç flüphesiz fotosentez yapabilme

özelli¤i gelir. Bilim adamlar›n›n halen tam olarak anlayamad›klar› sis-

temlerden biri olan fotosentez olay›, bitkilerin kendi besinlerini kendi-

lerinin üretmesi olarak da özetlenebilir. Bitki hücreleri günefl enerjisini

do¤rudan kullanabilen yap›lar sayesinde, Günefl'ten gelen enerjiyi, kar-

mafl›k ifllemler sonucunda insan ve hayvanlar›n besin olarak kullanabi-

lece¤i enerji halinde depolar. Ayr›ca a¤açta depolanm›fl olan fotosente-
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tik enerji, yanma esnas›nda da

ortaya ç›kar. Örne¤in evinizi

›s›tmak için yanan a¤açtan ç›-

kan enerji, asl›nda a¤ac›n olu-

flumu s›ras›ndaki Günefl'ten gelen enerjidir.24

Minyatür bir fabrika gibi ifllev gören fotosentez sistemi, bitki hüc-

resinde yer alan ve bitkiye yeflil rengini veren "kloroplast" ad› verilen

organelde gerçekleflir. Kloroplastlar, milimetrenin binde biri kadar bü-

yüklüktedir, bu yüzden yaln›zca mikroskopla gözlemlenebilirler. Gü-

nefl ›fl›¤› yapra¤›n üzerine düfltü¤ünde yapraktaki tabakalar boyunca

ilerler. Yaprak hücrelerindeki kloroplast organellerinin içindeki kloro-

filler bu ›fl›¤›n enerjisini kimyasal enerjiye çevirir. Bu kimyasal enerjiyi

elde eden bitki ise bunu hemen besin elde etmekte kullan›r. Birkaç cüm-

lede özetlenen bu bilgiyi bilim adamlar›n›n elde etmeleri 20. yüzy›l›n

ortalar›n› bulmufltur. Fotosentez ifllemini anlatmak için sayfalarca reak-

siyon zincirleri yaz›lmaktad›r. Fakat hala bu zincirlerde bilinmeyen hal-

kalar mevcuttur. Oysa bitkiler yüz milyonlarca y›ld›r bu ifllemleri hiç

flaflmadan gerçeklefltirip Dünya'ya oksijen ve besin sa¤lamaktad›r. 

A¤ac› oluflturan tek bir hücrenin dahi suni yollarla oluflturulama-

mas›, insan›n a¤ac›n ölü hücreleri karfl›s›nda elindeki tüm imkanlara

ra¤men aciz kalmas›, üstün bir Yarat›c›'n›n varl›¤›n› gösterir. A¤açlar›n

üzerine ciltlerce kitap yaz›labilecek özellikleri, bilim adamlar›na ilham

veren say›s›z yönü, a¤ac›n yarat›l›fl›ndaki üstün ilmi ve akl› sergilemek-

tedir. A¤açta tecelli eden bu ilim ve ak›l, herfleyi yaratan ve

herfleyin Tek Hakimi olan Yüce Allah'a aittir. 

Bitkilerin kendi besinlerini kendi-

lerinin üretti¤i fotosentez s›ras›nda,

Günefl’ten gelen enerji kullan›l›r.

Bitkiler bu enerjiyi birtak›m kar-

mafl›k ifllemler sonucunda besine

dönüfltürürler. Bitkilerin sahip ol-

du¤u bu üstün Yarat›l›fl, Allah’›n

yaratma sanat›n›n eflsiz örneklerin-

den biridir. 
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Yukar›daki ayetteki "k›pk›rm›z› bir gül" oldu¤u zaman ifadesinin

Arapças› "verdeten ke eddihani"dir. Bu ifade ile gökyüzünde oluflan gö-

rüntü, k›rm›z› renkte bir güle benzetilmektedir. Bu tarif, gökyüzünde

k›rm›z› renkte, katmerli bir görünüm alan "Rosette Nebula" adl› gök cis-

mi ile çok büyük benzerlik tafl›maktad›r.

Nebula uzayda bulunan bulutsu gaz kütlelerine verilen isimdir.

Nebula oluflmadan önce bir y›ld›zd›r ve bu y›ld›zlar çok büyük olduk-

lar› için, içten gelen bas›nç ve yüksek s›cakl›¤›n etkisiyle uzay bofllu¤u-

na gaz salarlar. Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük miktarda ve h›zl›-

d›r. Daha sonra bu gazlar yak›nlaflarak bir gaz bulutu olufltururlar ve bu

gaz bulutunun s›cakl›¤› 15.000 oC'den fazlad›r.25

Nebulalar›n bir çeflidi, güle olan benzerli¤inden dolay› bilim adamla-

r› taraf›ndan da "Rosette Nebula" olarak adland›r›lmaktad›r. Rosette Ne-

bula da genifl bir toz ve gaz kütlesidir ve dolunay›n 5 kat› kadar bir yüzey

olarak görünmektedir.26 Bizden yaklafl›k 5.000 ›fl›k y›l› uzakl›ktad›r27 ve

gerçek çap›n›n 130 ›fl›k y›l› geniflli¤inde oldu¤u tahmin edilmektedir.28

Penn Eyalet Üniversitesi’nden astronomi ve astrofizik alan›ndaki

k›demli araflt›rmac›lardan Leisa Townsley liderli¤inde bir ekip, Chan-

dra X-ray teleskobunu kullanarak, Rosette Nebula'y› incele-

Sonra gök yar›l›p ya¤ gibi erimifl olarak k›pk›rm›z› bir gül 
oldu¤u zaman; (Rahman Suresi, 37)
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diler. Nebula içerisindeki y›ld›zlar›n birbirleriyle çarp›flarak 6 milyon

derecelik gaz meydana getirdiklerini tespit ederek; Rosette Nebula-

s›'ndaki yüzlerce y›ld›z› görüntülediler. Leisa Townsley gördüklerini

flöyle yorumlamaktad›r:

Rosette Nebulas› çevresinde, X-›fl›n› yay›m›ndan meydana gelen

muhteflem bir k›rm›z› parlakl›k var, belki de galaksi içerisinde y›ld›z-

lar›n olufltu¤u bölgelerde benzerleri de bulunuyor.29

Resimlerde görülen bu gök cisminin varl›¤› ancak teknolojik göz-

lem araçlar› ile mümkün olmaktad›r. Kuran ayetinde gökyüzü ile ilgili

dikkat çekilen bu durum, günümüz astronomi bulgular› ile büyük bir

uyum içerisindedir. Bir Kuran ayetinde flöyle buyrulmaktad›r:

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda

Kur'an'dan okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz her-

hangi bir ifl yoktur ki, ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzeriniz-

de flahidler durmufl olmayal›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca

hiçbir fley Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü

de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olma-

s›n. (Yunus Suresi, 61)



Ayette, gece ve gündüzün oluflumu için Dünya'n›n hareketi, kavu-

¤un sar›lmas›nda oldu¤u gibi, "yuvarlak bir cismi sar›p örtmek" anla-

m›na gelen "tekvir" fiilinden türemifl "yukevviru" kelimesi ile tarif edil-

mektedir. Bu kelime Dünya'n›n küresel fleklinin yan› s›ra, Günefl'in et-

raf›ndaki hareketini de en do¤ru olarak ifade etmektedir. Dünya'n›n kü-

resel flekli ve kendi ekseni etraf›nda dönmesi nedeniyle, Günefl her za-

man Dünya'n›n bir taraf›n› ayd›nlat›rken, di¤er taraf› ise gölgede kal›r.

Gölgede kalan taraf geceleyin karanl›k ile örtülür ve sonra Dünya'n›n

Günefl'e do¤ru dönmesiyle gündüz, gecenin yerini al›r. Yasin Suresi'nde

ise Günefl ve Ay'›n konumlar› ile ilgili flöyle bildirilmektedir:

Günefl de, kendisi için (tespit edilmifl) olan bir müstakarra do¤ru

ak›p gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)›n takdi-

ridir. Ay'a gelince, Biz onun için de birtak›m u¤rak yerleri takdir

ettik; sonunda o, eski bir hurma dal› gibi döndü (döner). Ne Gü-

nefl'in Ay'a eriflip-yetiflmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün

önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.

(Yasin Suresi, 38-40)

Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne
sar›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p-örtüyor. Gü-
nefl'e ve Ay'a boyun e¤dirdi. Her biri ad› konulmufl bir ecele

(süreye) kadar ak›p gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü
olan, ba¤›fllayan O'dur. (Zümer Suresi, 5)
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Yasin Suresi'nin 40. ayetinde Günefl ve Ay'›n hareketleri "yüzüp git-

mek, akmak, gezmek" anlamlar›na gelen Arapça "yesbahune" kelimesi ile

tarif edilmektedir. Bu kelime bir kiflinin kendi bafl›na yapt›¤› hareket anla-

m›na gelir. Bu fiili uygulayan bir kifli, baflka bir kifli taraf›ndan müdahale

edilmeden kendi bafl›na ifline devam ediyor demektir. Yukar›daki ayetler-

de de Günefl'in hiçbir gök cismine ba¤l› olmayan evrendeki müstakil ha-

reketine bir yönüyle dikkat çekiliyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Gü-

nefl'in hareketini gözlerimizle görmemiz ya da takip etmemiz mümkün

de¤ildir. Bu hareketi tespit edebilmek, ancak özel teknolojik aletlerin kul-

lan›lmas›yla mümkündür. Günefl kendi ekseni etraf›ndaki 26 günlük tu-

run yan› s›ra, uzayda hiç durmaks›z›n -Yasin Suresi'nin 39. ayetinde belir-

tildi¤i flekilde- kendi yörüngesinde bir yolculuk yapmaktad›r. 

Ayette ayn› zamanda Günefl'in Ay'a "eriflip yetiflmesine" izin veril-

medi¤i bildirilmifl, böylece Kuran'da gök bilimcilerin kendi terminolo-

jileri ile Günefl ve Ay'›n ayn› cisim etraf›nda dönmedikleri haber veril-

mifltir. Ayn› zamanda ayette geceyi ve gündüzü oluflturan hareket ile,

Günefl'in ve Ay'›n hareketi aras›nda da hiçbir ba¤lant› olmad›¤› aç›klan-

maktad›r. (Do¤rusunu Allah bilir.)

16. yüzy›la kadar bilim çevrelerinde Dünya'n›n, evrenin merkezin-

de oldu¤u düflünülüyordu. Hatta bu görüfl, eski Yunan'da geo (Dünya)

ve centron (merkez) kelimelerinin biraraya gelmesiyle olu-

Dünya gibi di¤er gezegenler de Günefl Sistemi’nde belli bir yörüngede

hareket ederler.

Kuran Mucizeleri



flan, "geo-santrik model" is-

miyle adland›r›l›yordu. Bu inan›fl,

ünlü astronom Nicolaus Copernicus

(Kopernik)'in 1543 y›l›nda yay›mlad›-

¤› De Revolutionibus Orbium Coelesti-

um (Göksel Kürelerin Dönüflleri Üze-

rine) adl› eserinde, Dünya'n›n ve di-

¤er gezegenlerin Günefl'in etraf›nda

döndükleri fikrini ortaya atmas›yla

sorguland›. Fakat ancak 1610 y›l›nda

Galileo Galilei'nin teleskobuyla yap-

t›¤› gözlemler sonucunda, Dünya'n›n

asl›nda Günefl'in etraf›nda döndü¤ü

bilimsel geçerlilik kazand›. Bu döne-

me kadar Günefl'in Dünya çevresinde

döndü¤üne inan›ld›¤› için, dönemin

bilginlerinin ço¤u Copernicus'in kuram›n› kabul etmemifllerdi. Ünlü as-

tonom Johannes Kepler'in gezegenlerin hareketlerini aç›klayan görüflle-

riyle, 16. ve 17. yüzy›llarda helio-sentrik evren modeli geçerlilik kazan-

d›. Helios (Günefl) ve kentron (merkez) kelimelerinin biraraya gelme-

sinden oluflan bu modelde, evrenin merkezinde Dünya de¤il Günefl

mevcuttur. Di¤er gök cisimleri Günefl etraf›nda hareket ederler. Oysa

Kuran'da bu gerçek bundan 14 as›r önce bildirilmifltir.

Antik Yunan gök bilimcilerden Claudius Ptolemeus (Batlamyus), ev-

renin merkezinin Dünya oldu¤unu söyleyerek, yüzy›llarca geçerli görülen

Dünya-merkezli (geosantrik) evren düflüncelerine kaynakl›k etmiflti. Do-

lay›s›yla Kuran'›n indirildi¤i dönemde, gece-gündüz oluflumunu Gü-

nefl'in hareketleriyle aç›klayan yer merkezli kuram›n yanl›fll›¤› bilinmiyor-

du. Aksine bütün y›ld›z ve gezegenlerin Dünya'n›n çevresinde döndükle-

ri kabul ediliyordu. Dönemin bilim düflüncesine hakim yanl›fllar›na ra¤-

men, Kuran'da günümüz bilimsel bilgileri ile uyum içinde pek çok
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Yukar›daki resimde 1750'lere ait el yaz-

mas› bir evrakta Dünya-merkezli evren

modeli görülmektedir. Bu görüflün terk

edilerek, Günefl-merkezli evren mode-

linin kabul edilmesi uzun seneler al-

m›flt›r.
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ifade yer alm›flt›r. fiems Suresi'nde ise flöyle bildirilmektedir:

Günefl'e ve onun par›lt›s›na andolsun, onu izledi¤i zaman Ay'a,

onu (Günefl) par›ldatt›¤› zaman gündüze, onu sar›p-örttü¤ü za-

man geceye. (fiems Suresi, 1-4)

Yukar›daki ayetlerde belirtildi¤i gibi gündüz, -Günefl'in parlakl›¤›-

Dünya'n›n hareketi ile meydana gelmektedir. Gece ile gündüzü olufltu-

ran hareket Günefl'in hareketi de¤ildir. Bir baflka deyiflle, geceye ve

gündüze göreli olarak Günefl sabittir. Kuran'da bildirilenler, Dünya'n›n

sabit olup, Günefl'in onun etraf›nda döndü¤ü tezini savunanlar›n iddi-

alar›n› geçersiz k›lm›flt›r. Kuran'›n zaman ve mekandan münezzeh olan,

tüm ilimlerin sahibi Rabbimiz'in Kat›ndan oldu¤u apaç›k bir gerçektir.

Bilim ve teknoloji gelifltikçe Kuran ve bilim aras›ndaki uyumun örnek-

leri de, her geçen gün daha aç›k flekilde gözler önüne serilmektedir. Bir

Kuran ayetinde flöyle buyrulmaktad›r:

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

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

kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde

aç›klamas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rah-

mettir. (Yusuf Suresi, 111)

Yanda günümüzde ge-

çerli olan heliosentrik

(Günefl-merkezli) evren

modeli, üstte de yüzy›l-

larca do¤ru oldu¤u zan-

nedilen geosentrik

(Dünya-merkezli) evren

modeli görülmektedir.



Kuazar, uzayda radyo dalgas› yayan, y›ld›z gibi görünen, yo¤un

ve son derece parlak cisimlere verilen add›r. Kuazarlar evrendeki bili-

nen en parlak cisimlerdir. fiu anda evrendeki en parlak kuazar›n parlak-

l›¤›, Günefl'in parlakl›¤›ndan 2 trilyon kat fazlad›r (2x1012); Samanyolu

gibi dev bir galaksinin toplam ›fl›¤›ndan ise yaklafl›k 100 kat fazlad›r.30

Yukar›daki ayette geçen "nur" kelimesi "›fl›k, parlakl›k, ayd›nl›k,

›fl›n, hüzme, par›lt›, ayd›nlatma" anlamlar›na gelmektedir. Ayette tarif

edilen ›fl›k, parlakl›k bir yönüyle, kuazar olarak bilinen bu gök cisimle-

rine iflaret ediyor olabilir. Çünkü ayetteki di¤er ifadeler de, kuazarlar›n

›fl›¤›n›n görünme fleklini, ›fl›¤›n kayna¤›n› son derece hikmetli bir flekil-

de tarif etmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Ayette "sanki incimsi bir y›ld›zd›r" anlam›na gelen "keenneha kev-

kebun durriyyun" ifadesindeki "duriyyun" kelimesi "parlak" anlam›y-

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde
çera¤ bulunan bir kandil gibidir; çera¤ bir s›rça içerisindedir;

sanki incimsi bir y›ld›zd›r ki, do¤uya da, bat›ya da ait 
olmayan kutlu bir zeytin a¤ac›ndan yak›l›r; (bu öyle bir a¤aç

ki) neredeyse atefl ona dokunmasa da ya¤› ›fl›k verir. 
(Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu 

Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler 
verir. Allah, herfleyi bilendir. (Nur Suresi, 35)
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la kuazar›n bilimsel tariflerindeki "y›ld›z›ms› parlak cisim" ifadesi ile

son derece uyumludur.31 Ayr›ca ayette bu ›fl›¤›n yak›lmas›ndan bahse-

dilirken "atefl ona dokunmasa da ya¤› ›fl›k verir" fleklinde bildirilmekte-

dir. Bu ifadeyle de kuazarlardaki ateflsiz yanma flekline -nükleer füzyo-

na- iflaret edilmesi muhtemeldir. Uzayda oksijen serbest halde bulun-

mad›¤› için, kuazarlar›n parlamas› için atefle ba¤l› bir yanma söz konu-

su olamaz. Buradaki yanma hidrojen atomlar›n›n s›k›flarak helyum aç›-

¤a ç›karmalar› fleklinde gerçekleflir. Bu esnada ortaya ç›kan enerji uza-

ya ›fl›ma yapar. 
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NASA'n›n Hubble uzay teleskobu, ilk kez uzakta-

ki tek bir kuazar›n, befl ayr› y›ld›z gibi verdi¤i gö-

rüntüleri yakalam›flt›r. Yo¤un kütleye sahip cisim-

ler -burada bir grup galaksi- çekimsel mercek etki-

si oluflturarak, gerilerindeki cismin -burada kuaza-

r›n- ›fl›¤›n› bükerek, birden fazla görüntü olufltur-

maktad›rlar.



55

Harun Yahya - Adnan Oktar

Di¤er taraftan ayetteki "(Bu,) Nur üstüne nurdur" ifadesiyle ise,

astronomide geçen "çekimsel mercek etkisi"ne iflaret ediliyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.) Göklerdeki ›fl›k kaynaklar› üzerine araflt›rma

yapan gök bilimciler, bu ayetteki benzetme ve tarifleri çok aç›k ve ko-

layl›kla anlayacaklard›r. Söz konusu etki karadelik gibi yo¤un kütlesi

olan bir cismin arkas›ndaki ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan ›fl›nlar›n, yo¤un küt-

leli cismin etkisiyle ayr›larak farkl› kollardan bize ulaflmas›d›r. Dolay›-

s›yla bizim görüntümüzde ›fl›k kayna¤› birden fazla gibi anlafl›l›r. "Çe-

kimsel mercek etkisi" olarak bilinen bu etki sebebiyle cisim, olmas› ge-

reken yerde de¤il, farkl› konumlarda ve birden fazla say›da görünür. 

Ayetteki "çera¤ bir s›rça içerisindedir" ifadesindeki s›rça da, kara-

deli¤in çekimsel mercek etki alan› olarak yorumlanabilir. (Do¤rusunu

Allah bilir.) NASA bilim adamlar›n›n oluflan bu etkiyi tarif ederken,

cam barda¤›n ›fl›k üzerindeki etkisine benzetmeleri manidard›r:

Galaksinin uzaktaki kuazar üzerindeki çekimsel etkisi, bir su barda-

¤›n›n uzaktaki sokak lambas› üzerindeki mercek etkisine benzer, bir-

den fazla görüntü oluflturur."32

The New York Times'›n 20. yüzy›l›n en önde gelen kitaplar› aras›nda

sayd›¤› The Whole Shebang (Bütün Mesele) adl› kitab›nda, bilim yazar›

Timothy Ferris konuyu flöyle aç›klamaktad›r: 

Resimdeki gibi y›l-

d›z, karadeli¤in

tam arkas›nda ise,

y›ld›z›n görüntüsü

ayn› anda karadeli-

¤in hem sa¤›nda

hem de solunda gö-

rünebilir.



Kuazardan gelen ›fl›k bize do¤ru seyahat ederken… galaksi kümele-

rinin her iki taraf›ndan da geçebilir. Galaksi kümesinin çevresindeki

uzay e¤rilir ve bir mercek gibi davran›r, bunun sonucunda tek bir

kuazara ait iki görüntü görürüz.33

Ayetteki "nur üstüne nurdur" ifadesiyle buradaki yans›mal›, bir-

den fazla görünüme sahip ›fl›¤a iflaret ediliyor olabilir. Ayr›ca ayette ›fl›-

¤›n tarifindeki "do¤uya da, bat›ya da ait olmayan" ifadesinin, gerçek

›fl›k kayna¤›n›n yönünün belirsizli¤ine de iflaret ediyor olmas› muhte-

meldir. (Do¤rusunu Allah bilir.)
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Resimde çekimsel mercek etkisi ile dört ayr› yer-

de görüntü veren kuazar görülmektedir. Hubble

uzay teleskobu (Chandra) taraf›ndan elde edilen

görüntüler, 11 milyar ›fl›k y›l› uzakl›¤a aittir.



Kuazarlar evrendeki en parlak cisimlerdir ve merkezdeki kara de-

lik ile güçlenen galaksilerin parlak çekirdekleridir. Galaksiye ait y›ld›z-

lar›n ve gazlar›n büzüflmesi sonucunda oluflan karadelikler, kuazar›n

enerji kayna¤›d›r. Kuazarlar›n parlakl›¤›, galaksilerin çekirdeklerindeki

karadeli¤e do¤ru düflen y›ld›zlardan yay›l›r.34 Ayette geçen "kandil"

kuazar olarak düflünülürse, "çera¤" kuazar› besleyen "karadelik" olabi-

lir. (Do¤rusunu Allah bilir.) 

Einstein "çekimsel mercek" diye tan›mlad›¤› etki sebebiyle, uzay-

daki cisimlerin ›fl›¤› bükebileceklerini ve bir gözlemcinin tek bir kayna-

¤a ait çok say›da görüntü gözlemlemesinin mümkün oldu¤unu öne

sürmüfltü.35 Ancak bu etki ilk defa 1979’da "‹kiz Kuazar" olarak bilinen

bir kuazarda gözlemlenebildi. Kuazarlar ise ilk kez 1963 y›l›nda, Ku-

ran'›n indirilmesinden 14 as›r sonra keflfedilmifltir. Kuran'da Nur Sure-

si’nin 35. ayetinde tarif edilen gök cisimlerinin konumlar›, nitelikleri fla-

fl›rt›c› bir flekilde günümüz bilimsel tepsitleri ile uyumludur. Bu ve di-

¤er çok say›daki bilimsel mucizeler, Kuran'›n herfleyin bilgisine sahip,

sonsuz ilim sahibi ve herfleyin Yarat›c›s› olan Rabbimiz'in vahyi oldu¤u-

nun aç›k bir delilidir.
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Cisim çekimsel mercek

etkisiyle olmas› gere-

ken yerde de¤il, farkl›

konumlarda ve birden

fazla say›da görünür.

Ayette geçen "(Bu,) Nur

üstüne nurdur" ifade-

siyle "çekimsel mercek

etkisi"ne iflaret ediliyor

olabilir. 



Yukar›daki ayetlerde Hz. Davud ve Hz. Süleyman'a sunulan üs-

tünlüklerden bahsedilmekte ve her birine Allah Kat›ndan ilim verildi¤i

bildirilmektedir. Bu peygamberlere verilen ilimle ilgili ayetlerde geçen

ifadeler, elektromanyetik dalgalar› yans›tma yöntemiyle çal›flan, günü-

müz radar teknolojisine iflaret ediyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bi-

Bunun üzerine Biz rüzgar› onun emrine verdik. Onun emriyle
istedi¤i yere yumuflac›k akard›. (Sad Suresi, 36)

Biz onu(n hükmünü) hemen Süleyman'a bildirmifltik; (zaten)
her birine hüküm ve ilim vermifltik. Davud'la beraber tesbih
etsinler diye, da¤lar› ve kufllar› buyruk alt›na ald›k. (Bütün

bunlar›) yapan Bizdik. (Enbiya Suresi, 79)

Andolsun, Biz Davud'a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) ver-
dik. "Ey da¤lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla ses
verin" (dedik) ve kufllara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona demiri

yumuflatt›k. (Sebe Suresi, 10)
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lir.) Sebe Suresi'nin 10. ayetindeki "yank›yla ses verin"

olarak çevrilen ve "sesin geri dönmesi, tekrarlanmas›" anlamlar›na ge-

len "evvibi" kelimesi, yank›lama üzerine kurulu radar teknolojisini ha-

t›rlatmaktad›r. 

Radar, sabit ya da hareketli cisimlerin yerlerini, h›zlar›n› ve yönle-

rini tespit etmek için kullan›lan, mikrodalga yans›tma metodu ile çal›-

flan bir tespit cihaz›d›r.36 Radar›n çal›flma prensibi ses dalgas›n›n yans›-

mas›na çok benzer. Örne¤in da¤l›k bir vadide veya ma¤arada ba¤›ran

bir kifli, sesinin yank›s›n› geri iflitir. E¤er sesin havada yay›lma h›z› bili-

niyorsa, sesin çarpt›¤› cismin uzakl›¤› ve genel yönü de hesaplanabilir.

Radar sisteminde de, elektromanyetik enerji sinyalleri benzer bir

tarzda kullan›r. Mikrodalga frekans›ndaki sinyaller bir cisme gönderilir

ve bu cisimden yans›yarak tekrar geri döner. Radara geri dönen bu k›s-

ma, "yank›" ad› verilir. Radar cihaz› da, bu yank›y› yans›tan cismin yön

ve mesafesini tespit etmek için kullan›r.37 Asl›nda radyo, televizyon ve

insan gözü de elektromanyetik enerjiyi kulland›klar› için radar sistem-

lerine benzerlik gösterir; fakat frekanslar› farkl›d›r. Ayr›ca radarlar, bu

örneklerdeki gibi do¤rudan iletilen enerjiyi kullanmak yerine, "yan-

k›"ad› verilen yans›t›lan enerjiyi kullan›rlar.38 Yank›lanan sinyaller radar

al›c›s› taraf›ndan say›sal de¤erlere çevrilerek, "yank› depolar›nda" veri

olarak kay›t edilir. En sonunda bu veriler ifllemden geçirilerek görüntü-

ye dönüfltürülür.39

Di¤er taraftan Sebe Suresi'nin 10.

ayetinde demir için "yumuflatt›k" anla-

m›na gelen "elenna" fiilinin kullan›lmas›

da son derece hikmetlidir. Çünkü günü-

müzde, yeryüzündeki en güçlü, sert

malzemelerden biri olmas›na ra¤men,

Polonya, Varflova’n›n radar sistemi ile elde edi-

len görüntüsü.



demir için "yumuflak" s›fat› da kullan›lmakta-

d›r. Fiziksel olarak sert olmas›na ra¤men, man-

yetik özellikleri nedeniyle "yumuflak demir" di-

ye tan›mlanan bu demir çeflidi, özellikle radar

ve uydu teknolojilerinde kullan›lmaktad›r.40

Yumuflak demir, manyetik alan› daha güçlü ha-

le getirmesi ve istenildi¤i flekilde aç›l›p kapana-

bilmesi bak›m›ndan tercih edilmektedir. 

Yumuflak demirin kullan›lmas›yla, elektro-

manyetik sinyallerin havada istenildi¤i flekilde

yönlendirilmesi bak›m›ndan, Sad Suresi’nin 36.

ayetinde bildirilen, rüzgar›n Hz. Süleyman'›n

"emriyle istedi¤i yere yumuflac›k akmas›"na ifla-

ret ediliyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Yeni Zelanda'daki hava-

yollar› trafi¤i kontro-

lünde kullan›lan radar.

2 Mart 1999 tarihinde al›nan bu uydu foto¤raf›nda (sa¤da)

Amerika, Ohio üzerindeki bulutlar görülüyor. Uydu ve radar

teknolojilerinde manyetik özelli¤i sebebiyle “yumuflak de-

mir” çeflidi kullan›l›r. Yumuflak demir, manyetik alan› daha

güçlü k›lar. Sebe Suresi’nin 10. ayetinde bildirilen “ve ona de-

miri yumuflatt›k” ifadesi uydu ve radar teknolojilerinde kulla-

n›lan yumuflak demire iflaret ediyor olabilir. (Do¤rusunu

Allah bilir.)

1960'larda ABD-Florida’da infla

edilen bu radar, denizalt›lardan

f›rlat›lan balistik füzelerin tespiti

için kullan›lm›flt›r.

Kuran Mucizeleri
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Günümüzde kullan›lan görüntüleme radarlar›yla yeryüzü

her an taranmakta ve Dünya'da meydana gelen de¤ifliklikler izlenmek-

tedir. Bunun yan› s›ra, da¤lar, buzullar ve denizler gibi yeryüzü flekille-

riyle, insan yap›m› ev, köprü ve araba gibi cisimler hakk›nda da veri

toplanmaktad›r. ‹leri teknolojinin bu iflleyifl flekline ve yap›m malzeme-

sine, bundan 1400 y›l önce Kuran'da dikkat çekilmifl olmas›, Kuran'›n

geçmifl ve gelece¤i tek bir an olarak yaratm›fl ve zamandan münezzeh

olan Rabbimiz'in vahyi oldu¤unu göstermektedir.
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Yukar›daki ayette "yay›p uzatan" olarak çevrilen Arapça "medde

elarda" ifadesi, "kaplatt›, yayd›, esnetti, çekip uzatt›, sündürdü, genifl-

letti, açt›, döfledi" gibi anlamlara gelmektedir. Ayette da¤lar›n ve ›rmak-

lar›n oluflumundan bahsedilirken, yeryüzü ile ilgili bu kelimenin kulla-

n›lmas› son derece hikmetlidir. Çünkü yeryüzünün oluflumu ile ilgili

bilimsel aç›klamalara bakt›¤›m›zda, da¤lar›n ve nehirlerin, yeryüzünün

esnetilerek geniflletildi¤i esnada flekillendi¤i bilgisi karfl›m›za ç›kar. 

Günümüz bilimi, Dünya yüzeyinin eski dönemlerde günümüzden

farkl› bir görünüme sahip oldu¤unu kabul etmektedir. Ünlü Alman bi-

lim adam› Alfred Lothar Wegener, 1915'te Die Entstehung der Kontinente

und Ozeane (K›talar›n ve Okyanuslar›n Kökeni) adl› kitab›nda, bafllan-

g›çta tüm k›talar›n dev bir kara parças› halinde birleflik oldu¤unu öne

sürmüfltür. Sonraki y›llarda bu büyük kara parças›n›, "tüm k›talar" an-

lam›na gelen Latince Pangaea olarak adland›rm›flt›r.41 Alfred Wegener'in

1912'de ortaya att›¤› "k›tasal sürüklenme" teorisine göre ise, Atlantik

Okyanusu'nun iki yan›ndaki k›talar birbirinden ayr›lmaya de-

Ve O, yeri yay›p uzatan, onda sars›lmaz-da¤lar ve ›rmaklar
k›land›r. Orada ürünlerin her birinden ikifler çift yaratm›flt›r;
geceyi gündüze bürümektedir. fiüphesiz bunlarda düflünen bir

topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Rad Suresi, 3)
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vam etmektedir. Bu teori levha tektoni¤i (tabaka tektoni¤i) olarak bili-

nen bilim dal›n›n geliflmesiyle, günümüzde flu flekilde son halini alm›fl-

t›r: K›talar okyanus yüzeyinde sürüklenerek birbirlerinden ayr›lm›yor-

lar. Ancak k›talarla birlikte okyanus taban› da "astenosfer" ya da "üst

manto" denilen yüksek ›s› ve bas›nç alt›ndaki s›v› magma katman›n›n

üzerinde yüzerler. Dolay›s›yla Dünya'n›n d›flta gözüken karasal k›tala-

r›yla birlikte denizin alt›ndaki yerkabu¤u da hareket halindedir.42

K›talar› tafl›yan levhalar›n, gerilerek geniflleme, yay›lma, uzama,

esneme olarak tarif edilen hareketi nedeniyle, günümüzde k›talar y›lda

yaklafl›k 3 cm kadar birbirlerinden uzaklaflmaktad›r.43 Deniz taban›nda

meydana gelen en belirgin geniflleme ise, Arabistan ve Afrika aras›nda-

ki okyanus zemininde gerçekleflir ve iki k›ta di¤er k›tasal levhalardan

üç ya da dört kat daha h›zl› olarak birbirinden uzaklaflmaktad›r. Genifl-

lemenin deniz taban›nda de¤il de, karalarda gerçekleflmesi halinde ise,

Do¤u Afrika-Arabistan bölgelerindeki Büyük Derin Vadi (The Great

Rift Valley) gibi giderek geniflleyen vadiler oluflur. 

Büyük Derin Vadi, kuzeyde Suriye'den Do¤u Afrika'daki Mozam-

bik'in ortalar›na kadar uzanan yaklafl›k 6.000 km'lik genifl bir co¤rafi ve

jeolojik oluflumdur. Vadinin geniflli¤i 30-100 km aras›nda de¤iflir. Derin-

NASA taraf›ndan

uzaydan çekilmifl bu

foto¤rafta Sina Ya-

r›madas›’n›n do¤u-

sundaki Akabe Kör-

fezi ve bat›s›ndaki

Süveyfl Kanal› görül-

mektedir. Sina Ya-

r›madas›, Ölü Deniz

ve Ürdün Nehri, Bü-

yük Derin Vadi'nin

kuzey kesimini olufl-

turmaktad›r.



64

li¤i ise birkaç bin metre kadard›r.44 Bu derin vadi, mil-

yonlarca y›ll›k süreçler sonras›nda Afrika ve Arap Yar›madas› toprakla-

r›n›n birbirinden ayr›lmas›yla, Kilimanjaro ve Kenya Da¤› gibi büyük

oluflumlar› meydana getirmifltir. Vadinin do¤udaki k›sm› ise Ürdün

Nehri, Ölü Deniz ve Akabe Körfezi’nden oluflur. K›z›l Deniz ve Ken-

ya'daki baz› göller boyunca güneye do¤ru uzan›r. Bu göllerin ço¤u de-

niz seviyesinin alt›nda derin göllerdir.45

Yeryüzünün "yay›lmas›" ne-

deniyle sadece da¤lar›n yüksel-

medi¤i, ayn› zamanda belli bafll›

nehir yataklar›n›n da olufltu¤u

Solda yaklafl›k 300 milyon y›l önce k›ta-

lar›n tek bir parça -Pangaea- oldu¤u dö-

neme ait canland›rma bir resim görül-

mektedir.

Kuran Mucizeleri



The Expanded Earth (Yay›lan Dünya) adl› kitapta flöyle ak-

tar›lmaktad›r: 

Her halikarda en fliddetli bas›nç yeryüzünün bafll›ca nehirleri bölge-

sinde gerçekleflir. Bu geliflme sonucunda bafll›ca nehir yataklar›n›n

rastgele erozyonlarla de¤il, bu genifllemenin sonucu oldu¤u görül-

mektedir. K›talar genifllemekte olan bir yüzeye sabitlendikleri için, bu

genifllemenin kara parçalar›n› yayd›¤› ve en fazla gerilimin olufltu¤u

noktalarda k›r›larak, nehirleri oluflturdu¤u sonucuna var›labilir.46

Utah Jeolojik Araflt›rma Merkezi’nin aç›klamalar›nda ise Amerika

k›tas› ile ilgili flu bilgiler yer almaktad›r: 

Oval›k ve çöküntü bölgeleri, yeryüzü kabu¤unun do¤u-bat› yönün-

de genifllemesi nedeniyle son 10 ile 20 milyon y›ld›r oluflmaktad›r. Bu

esneme hareketi nedeniyle bir gerilim meydana gelir; yavafl ve sü-

rekli bir hareket ya da bir fay hatt› boyunca oluflan ani hareketler

(yerkabu¤unda bir çatlama) sonucunda bu gerilim sal›verilir ve dep-

remler meydana gelir. Bir deprem s›ras›nda da¤lar yükselirken, va-

diler ise fay hatlar› boyunca derinleflirler. Bu yay›lma-esneme hare-

keti bugün de devam etmektedir.47

Yeryüzünün genifllemesi, yay›lmas› gibi tespitler ancak günümüz

bilim dallar›n›n kapsaml› araflt›rmalar› ve ortak verileri sonucunda fle-

killenebilmektedir. Örne¤in 20. yüzy›l teknolojisi ürünü olan uydular-

dan çekilen foto¤raflar, k›talar›n geçmiflte birbirlerini tamamlayan par-

çalar oldu¤u görüflünü tasdik etmifltir. Yap›lan hassas ölçümler ise yer-

kabu¤undaki genifllemenin yavafl ama belli bir oranda devam etti¤ini

ortaya koymaktad›r. Kimsenin k›talar çap›nda bir tespit yapamayaca¤›

bir dönemde, üstelik milyonlarca y›ll›k süreçler içinde meydana gelen

oluflumlarla ilgili öz bilgilerin varl›¤›, Kuran'›n ‹lahi bir kitap oldu¤unu

bir kez daha ortaya koymaktad›r. 14 as›r öncesinde yeryüzünün oluflu-

mu ile ilgili böylesine derin ilmi bir bilginin geçmesi, Kuran'›n bilim-

sel mucizelerinden biridir. 
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Günefl'in yüzeyinde yaklafl›k befl milyar y›ld›r hiç durmaks›z›n

gerçekleflen kimyasal tepkimeler sonucunda, günefl ›fl›¤› kesintisiz olufl-

maktad›r. Gelecekte Allah'›n dilemesiyle belirli bir andan sonra bu re-

aksiyonlar sona erecek, günefl enerjisini yitirerek tümüyle sönecektir.

Bu yönüyle yukar›daki ayette de Günefl'in enerjisinin bir gün son bula-

ca¤›na iflaret ediliyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Ayette geçen "mustakarrin" kelimesi belirlenmifl bir yer veya belir-

lenmifl bir zaman anlam›n› içerir. "Ak›p gitmektedir" olarak çevrilen

"tecri" kelimesi ise "hareket eder, acele eder, deveran eder, dolafl›r, usul

izler, yol tutar, cereyan eder, akar" anlamlar›na gelmektedir. Kelimele-

rin anlamlar›ndan Günefl'in istikrar k›laca¤› mekan ve zamana do¤ru

hareketini sürdürdü¤ü, ancak bu hareketin önceden belirlenmifl bir za-

mana kadar sürece¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim k›yamet günü ile ilgili

tariflerdeki "Günefl, köreltildi¤i zaman" (Tekvir Suresi, 81) ayetiyle de

böyle bir zaman›n olaca¤› bildirilmektedir. Bunun vakti ise yine Allah

Kat›nda bellidir.

Ayette Allah'›n "takdiri" olarak çevrilen "takdiyru" kelime-

Günefl de, kendisi için (tespit edilmifl) olan bir müstakarra
do¤ru ak›p gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen 

(Allah)›n takdiridir. (Yasin Suresi, 38)
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si ise, "tayin etme, kaderini çizme, hükmetme, ölçüp biç-

me, ayarlama, ölçüyle yapma" anlamlar›n› kapsamaktad›r. Yasin Sure-

si'nin 38. ayetindeki bu ifade ile de Günefl'in ömrünün Allah'›n belirle-

di¤i bir süre ile s›n›rl› oldu¤u bildirilmektedir. Kuran'da bu konuyla il-

gili di¤er ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Allah O'dur ki, gökleri daya-

nak olmaks›z›n yükseltti; on-

lar› görmektesiniz. Sonra arfla

istiva etti ve Günefl ile Ay'a

boyun e¤dirdi, her biri ad›

konulmufl bir süreye kadar

ak›p gitmektedirler. Her ifli

evirip düzenler, ayetleri birer

birer aç›klar. Umulur ki, Rab-

binize kavuflaca¤›n›za kesin

bilgiyle inan›rs›n›z. (Rad Su-

resi, 2)

(Allah) Geceyi gündüze ba¤-

lay›p-katar, gündüzü de ge-

ceye ba¤lay›p-katar; Günefl'i

ve Ay'› emre amade k›lm›fl-

t›r, her biri ad› konulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedir. ‹flte

bunlar› (yarat›p düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk

O'nundur. O'ndan baflka tapt›klar›n›z ise, 'bir çekirde¤in incecik

zar›na' bile malik olamazlar. (Fat›r Suresi, 13)

Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne sa-

r›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p-örtüyor. Günefl'e ve

Ay'a boyun e¤dirdi. Her biri ad› konulmufl bir ecele (süreye) ka-

dar ak›p gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, ba¤›fl-

layan O'dur. (Zümer Suresi, 5)

Yukar›daki ayetlerde geçen "musemmen" kelimesiyle de Günefl'in

hareket süresinin "belirli" oldu¤u bildirilmektedir. Günefl'in
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NASA taraf›ndan çekilen bu uydu foto¤raf›nda

Günefl görülüyor. Günefl’in üstünde parlak gö-

rülen yerler manyetik alan›n en güçlü oldu¤u

k›s›mlard›r. 
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sonu ile ilgili bilimsel yorumlarda, Günefl’in her saniye

4 milyon ton madde tüketerek enerjiye çevirdi¤i,48 bu yak›t bitti¤inde de

Günefl'in ömrünü tamamlayaca¤› tarif edilmektedir.49 Günefl'ten gelen ›s›

ve ›fl›k, hidrojen çekirdeklerinin füzyon yöntemiyle birleflerek helyuma

dönüflmesi s›ras›nda, tüketilen maddenin yerine ortaya ç›kan enerjidir.

Dolay›s›yla Günefl'in enerjisi -dolay›s›yla ömrü- de bu yak›t›n sona erme-

siyle bitecektir. (Do¤rusunu Allah bilir.) BBC Haber Merkezi’nin bilim

köflesinde, "Günefl'in Ölümü" bafll›¤› alt›nda verilen haberde flöyle bildi-

rilmektedir:

... Günefl yavafl yavafl ölecek. Bir y›ld›z›n çekirde¤i içine çökerken, za-

man içinde içerdi¤i helyum atomlar›n› tutuflturacak kadar s›cakl›k kaza-

n›r. Helyum atomlar› füzyonla birleflerek, karbon olufltururlar. Helyum

kaynaklar› tükendi¤inde çekirdek tekrar çöker ve atmosferi patlar. Gü-

nefl, çekirde¤ini üçüncü bir kez tutuflturacak kadar büyük kütle sahibi

de¤ildir. Dolay›s›yla genifllemeye devam eder ve atmosferini bir dizi

patlama sonucunda kaybeder... Kuruyan çekirde¤i sonuçta beyaz bir cü-

ce oluflturur; karbon ve oksijenden meydana gelen, Dünya büyüklü¤ün-

de küresel bir elmas gibidir. Bu noktadan sonra Günefl zamanla solacak,

giderek ›fl›¤› kararacak ve sonunda tümüyle sönecektir.50 

PER‹YOD‹K TABLO
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National Geographic televizyon kanal›n›n yay›nlad›¤›

"Günefl'in Ölümü" adl› belgeselde de konu ile ilgili flunlar tarif edilmek-

tedir:

(Günefl) Is› üretir ve gezegenimizde hayat›n devam›n› sa¤lar. Fakat

insanlar gibi Günefl'in de s›n›rl› bir ömrü vard›r. Y›ld›z›m›z yafllan-

d›kça giderek daha fazla ›s›narak geniflleyecek, böylece okyanuslar›-

m›z› buharlaflt›racak ve Dünya gezegenindeki bütün yaflam› öldüre-

cektir. Günefl zaman içerisinde daha fazla ›s›n›r ve daha h›zl› yak›t

tüketir. Bu da Dünya üzerinde s›cakl›¤›n artmas›na ve sonucunda

hayvan yaflam›n›n sona ermesine, okyanuslar›n buharlaflmas›na ve

tüm bitkilerin ölmesine yol açacakt›r... Günefl geniflleyecek, k›rm›z›

dev bir y›ld›za dönüflecek ve yak›n›ndaki gezegenleri de yutacakt›r...

En sonunda ise büzülerek beyaz bir cüceye dönüflecektir.51

Bilim adamlar› Günefl'in yap›s›n› ve içinde meydana gelen olayla-

r› ancak son yüzy›llarda keflfetmifllerdir. Bundan önce Günefl'in enerji-

sini nereden kazand›¤›, Günefl'in nas›l ›fl›k ve ›s› yayd›¤› gibi olaylar bi-

linen bilgiler de¤ildi. Kuran'da 14 yüzy›l öncesinden, böylesine devasa

bir kütlenin enerjisinin tükenerek bir gün son bulaca¤›n›n bildirilme-

si, üstün bir ilmin varl›¤›n› göstermektedir. Herfleyi kapsayan bu

bilgi, Yüce Rabbimiz'in ilmidir. Kuran'da bir ayette flöyle bil-

dirilmektedir:

"... Rabbim, ilim bak›m›ndan herfleyi kuflatm›flt›r. Yine

de ö¤üt al›p-düflünmeyecek misiniz?" (Enam Suresi, 80)
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Günefl'in %70'i Hidrojen (H), %28'i de Helyum (He) atomlar›ndan

oluflmaktad›r.52 Geri kalan di¤er maddelerin hepsi %2'den daha az

oranlardad›r. Günefl'te her saniye 600 milyon ton Hidrojen, 596 milyon

ton Helyuma dönüfltürülmektedir. Kalan 4 milyon ton ise ›s› ve ›fl›k

enerjisi olarak aç›¤a ç›kmaktad›r.53 Bu bak›mdan Günefl denildi¤inde

akla ilk olarak, H (Hidrojen) ve He (Helyum) atomlar›n› simgeleyen

harfler gelir. Kuran'daki "Günefl" anlam›na gelen "fiems" Suresi'nde ise,

suredeki onbefl ayetin hepsi istisnas›z olarak H ve E harfleriyle bitmek-

tedir. Bu harflerin Arapçadaki karfl›l›klar› flöyledir: 

(Arapçada He harfi) -   (Arapçada Elif harfi)

Afla¤›da fiems Suresi'ndeki ayetlerin Arapça yaz›l›fllar› ve son keli-

melerinin okunufllar› görülmektedir.



Tablodan da görüldü¤ü gibi fiems (Günefl) Sure-

si'ndeki tüm ayetlerin sonu, he ve elif harfleri ile biti-

yor. Hidrojen'in simgesi "H" ve Helyum'un simgesi

"HE" harflerini içermektedir. Kuran'da fiems Sure-

si'nden baflka hiçbir sure bafltan sona HE harfleriyle bitmez. Bu bak›m-

dan Kuran'da sadece bu surede böyle bir harf diziliminin olmas› son de-

rece dikkat çekicidir. Ayr›ca fiems Suresi'nin numaras› olan 91 rakam›

da özeldir. Hidrojen d›fl›nda do¤ada tabi olarak bulunan 91 element da-

ha vard›r ve bunlar Hidrojen atomlar›ndan meydana gelmektedir. Di-

¤er bir ifadeyle, en hafif element olan Hidrojenden a¤›r 91 elementteki
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tüm atomlar, Hidrojenin intra-atomik (atomlararas›) bile-

flikleridir. Bu nedenle Günefl'te yer alan H (Hidrojen) atomu, do¤adaki

di¤er 91 elementi de oluflturmaktad›r.54 

Evreni içinde var olan tüm detaylar› ile Yüce Allah yaratm›flt›r ve

yaratmaya devam etmektedir. Bu detaylara ait tüm ilimler de, Rabbi-

miz'in sonsuz bilgisini kavramam›za izin verdi¤i k›s›mlard›r. Bir ayette

flöyle buyurulmaktad›r:

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyukla-

ma ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.

‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O,

önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kada-

r›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar.

O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. On-

lar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

(Bakara Suresi, 255)

Kuran Mucizeleri
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Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu ispatlayan pek çok mucizevi

özelli¤i vard›r. Kuran'daki bilimsel bilgilerde, geçmiflle ilgili verilen ha-

berlerde, matematiksel flifrelemelerde o dönemde hiçbir insan taraf›n-

dan bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmifltir. Bunlar›n yan›

s›ra, o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün

olmayan geliflmeler, Kuran'da bir k›s›m ayetlerde önceden iflaret edil-

mifltir. Ancak 20. ve 21. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilimsel

gerçeklerin 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl olmas›,

Kuran'›n Rabbimiz’in sözü oldu¤unun apaç›k bir ispat›-

d›r. Kuran'da gelece¤e yönelik iflaret olabilecek ayet-

lerden biri Bakara Suresi'nin 73. ayetidir:

Hani siz bir kifliyi öldürmüfltünüz ve bu

konuda birbirinize düflmüfltünüz. Oysa

Allah, gizlediklerinizi aç›¤a ç›kara-

cakt›. Bunun için de: "Ona (cese-

de, kesti¤iniz ine¤in) bir

parças›yla vurun" demifl-

tik. Böylece, Allah

ölüleri diriltir ve si-

ze ayetlerini gösterir;

ki ak›llanas›n›z. (Baka-

ra Suresi, 72-73)

Bu ayette "bir parça-
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s›yla" olarak çevrilen Arapça "biba’diha" ifadesinin anlamlar› aras›n-

da "birisi, birileri" kelimeleri de bulunmaktad›r. Bu anlamlar› göz önü-

ne al›nd›¤›nda, gö¤üse üstten vuruldu¤unda, kalbin yeniden çal›flmas›

mümkün olabilece¤inden, ayette kalp masaj› yap›lmas›na iflaret edil-

mektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Bilindi¤i gibi kalp masaj› yap›lan kifli ölü bir beden

alametlerine sahiptir. fiuuru kaybolmufl, solunum ve

kalp at›m› durmufltur. Günümüz bilgileriyle, kalbi duran

bir kifliye kalp masaj› uygulanarak, kiflinin kalbinin atmas› ve ha-

yati fonksiyonlar›n›n devam› sa¤lanmaktad›r. Kalp masaj›nda gö-

¤üs kafesine belli aral›klarla bask› uygulanmakta ve kalbin kan

pompalamas› için ritmik kas›lmas› yeniden bafllat›lmaktad›r. 

Bu bak›mdan ayette ölü bir bedene vurularak, yeniden

canlanmas›n›n sa¤lanmas›, ayetin kalp masaj› yöntemine

iflaret olabilece¤ini düflündürmektedir. Kuran, herfleyi

yoktan var eden, ilmiyle tüm varl›klar› kuflatan ve zaman-

dan münezzeh olan Yüce Allah'›n sözüdür. Bu nedenle Ku-

ran'›n içinde yer alan her ayet, Yüce Rabbimiz'in hik-

metle vahyetti¤i bilgileri içerir. Allah bir ayetinde,

Kuran'la ilgili olarak, "... E¤er o, Allah'tan baflkas›-

n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok çelifl-

kiler bulacaklard›" (Nisa Suresi, 82) buyur-

maktad›r. 

Kalp masaj› s›ras›nda gö¤se

üstten vuruldu¤unda, kalbin

yeniden atmas› mümkündür.

Ayette geçen “‘Ona bir parça-

s›yla vurun’ demifltik. Böylece,

Allah ölüleri diriltir” ifadesi,

kalp masaj›n›n bu etkisine ifla-

ret ediyor olabilir. (Do¤rusunu

Allah bilir.)
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Meryem Suresi'nin 4. ayetinde geçen "vehene" kelimesi, "gevfledi,

zay›f düfltü, yetersiz kald›" anlamlar›na gelmektedir. Bu ayette yafll›l›k-

la birlikte, kemikte olan de¤iflimi tarif etmek için kullan›lan kelime son

derece hikmetlidir. Ancak günümüz teknolojisiyle detayl› ölçümleri ya-

p›labilen kemik taramalar›, "kemik erimesi" olarak bilinen hastal›¤›n

görüntülenmesini mümkün k›lm›flt›r. 

T›pta "osteoporoz" olarak tan›mlanan bu hastal›k, kemiklerin kütle

kaybetmesine yol açan kemik metabolizmas› hastal›¤›d›r. Osteoporoz ke-

limesi; osteo (kemik) ve poroz (delikli) kelimelerinin birleflmesinden olu-

flur. Kemik, bal pete¤i görünümünde olup baflta kalsiyum olmak üzere

Demiflti ki: "Rabbim, flüphesiz benim kemiklerim gevfledi ve
bafl, yafll›l›k aleviyle tutufltu; ben Sana dua etmekle mutsuz

olmad›m." (Meryem Suresi, 4)
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Solda sa¤lam kemik dokusu,

sa¤da ise kemik erimesindeki

kemik dokusu görülmektedir.

T›pta “osteoporoz” olarak ta-

n›mlanan bu hastal›k, kemikle-

rin kütle kaybetmesine yol

açan kemik metabolizma has-

tal›¤›d›r. 
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önemli mineralleri depolar. K›rk

yafl civar›nda kemik kütlesi yavafl

yavafl azalmaya bafllar. Daha çok

yafll›larda görülen ve kemik do-

kusunun yo¤unlu¤unun azalma-

s›yla ortaya ç›kan bu hastal›k, ile-

ri düzeylere geldi¤inde kemiklerin kolayl›kla k›r›labilmesine neden ol-

maktad›r. 

Röntgen ›fl›nlar›n›n dahi 1890'larda keflfedildi¤i düflünülürse, geç-

miflte kemiklerle ilgili bir tespitte bulunman›n zorlu¤u daha iyi anlafl›-

lacakt›r. Kuran'da as›rlar öncesinde günümüz t›p bilgilerini destekleyen

tespitlerin yer almas›, Kuran'›n Allah Kat›ndan oldu¤unun aç›k göster-

gergelerinden biridir.

En solda sa¤l›kl› kemik dokusu görül-

mektedir. Ortadaki resimde düflük dü-

zeyde kemik erimesi bafllam›fl, en sa¤-

daki resimde ise, ciddi kemik erimesi-

nin olufltu¤u kemik dokusu görülüyor.

Kemik kütlesinin azald›¤› bu dokuda

oluflan gevfleklik nedeniyle kemik k›-

r›lganl›¤› artar. 



Yukar›daki ayette "kesmek, koparmak" anlam›na gelen "betteke"

fiilinden türemifl "yubettikunne" ifadesi geçmektedir. Ayette geçen "yu-

gayyirunne" ifadesi ise "baflkalaflt›rmak, de¤ifltirmek, bir fleyi ilk fleklin-

den bozup de¤ifltirmek" anlamlar›na gelen "gayyere" fiilinden türemifl-

tir. Her iki fiilin sonunda, pekifltirme yapan "nun" harfi yer almaktad›r;

böylece ayette geçen fillere kesinlik anlam› kat›lm›flt›r. Nisa Suresi'nin

119. ayetindeki bu ifadeler düflünüldü¤ünde, bir yönden canl›lar›n kop-

yalanmas› ya da klonlanmas› olarak bilinen bilimsel çal›flmalara iflaret

edilmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Çünkü klonlama deneyleri, ge-

nellikle kopyalanacak hayvan›n kula¤›ndan al›nan hücrelerle gerçek-

lefltirilmektedir. Di¤er bir deyiflle tam ayette dikkat çekildi¤i gibi, "hay-

vanlar›n kula¤›ndan kesilen" doku örne¤inden hücre al›nmas›yla kop-

ya canl› üretilmektedir. 

Almanya Federal Tar›m Araflt›rma Merkezi'nin Hay-

"Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k
kuruntulara düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n

kulaklar›n› kesmelerini emredece¤im ve Allah'›n 
yaratt›klar›n› de¤ifltirmelerini emredece¤im." 

Kim Allah'› b›rak›p da fleytan› dost (veli) edinirse, 
kuflkusuz o, apaç›k bir hüsrana u¤ram›flt›r. 

(Nisa Suresi, 119)
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van Yetifltirme Enstitüsü'nün bir raporunda flu

bilgiler yer almaktad›r:

Doku toplanmas› k›sa ve basittir. Bir hayvan yer-

lefltirilip gemlendi¤inde, kesik kulak parças› gibi

bir doku örne¤i saniyeler içerisinde toplanm›fl olur.

Ayr›ca, somatik hücreler tüm türlerden toplanabi-

lir… Kula¤a vurulan damgalar için de kullan›lan

çentikleyiciler kullan›larak, kulaktan örnek doku

almak suretiyle, s›¤›r, domuz, koyun, keçi, deve ve

lamalar için tek ve ayn› prosedür uygulanabilir. Aç›kças›, bütün tür-

ler için lenfositler kullan›labilir; fakat kulak kesi¤inden al›nan soma-

tik hücreler, elde edilmesi daha kolayd›r ve onun için daha çok ter-

cih edilirler.55 

Kulak dokusundan örnek al›narak kopyalanan canl›larla ilgili ha-

berlerden bir k›sm› flöyledir:

- Reuters’in 1 May›s 2002 tarihli raporuna göre, Brezilya’da Sao

Paulo Üniversitesi’nde görevli Jose Visintin ad›ndaki araflt›rmac› veteri-

ner, bu ülkede ilk kez yetiflkin bir danan›n kula¤›ndan ald›klar› hücre-

leri kullanarak klonlanm›fl embriyolar üretti.56

- BBC’nin haberine göre Güney Kore’li bilim adamlar› üç yafl›nda-

ki bir Afgan taz›s›n›n kula¤›ndan al›nan hücre ile Snuppy ad›nda bir kö-

pek klonlad›lar. Seul Ulusal Üniversitesi’nde görevli araflt›rmac›lar ku-

laktan al›nan hücrelerdeki genetik malzemeyi ç›kartarak, bunu bofl bir

yumurta hücresine yerlefltirdiler. Daha sonra bu hücre bölünmesi için

uyar›larak bir embriyo üretildi.57

- BBC'nin bir baflka haberinde ise, Fransa’da, Ulusal Tar›m bilimi

Araflt›rma Merkezi'nde, Dr. Jean-Paul Renard ve meslektafllar› taraf›n-

dan yürütülen araflt›rmalarda, yetiflkin bir danadan al›nan kulak hücre-

leri kullan›larak yeni bir klon üretildi.58

- ‹nsan Genomu Projesi’nin resmi sitesinde verilen bilgilere göre,

fiubat 2002'de Advanced Cell Technology (ACT) adl› biyo-
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teknoloji flirketinden bilim adamlar›, verici bir danan›n

kula¤›ndan ald›klar› deri hücrelerini kullanarak bir dana embriyosu

klonlama denemeleri yapt›lar.59

- Associated Press’in, 24 Ocak 2000 tarihli haberinde, Japon bilim

adamlar›n›n ilk kez bir büyük bafl hayvan›, ikinci nesil bo¤ay› klonla-

d›klar› bildirildi. ‹kinci nesil klonlama s›ras›nda, ilk nesil klonlanm›fl

bo¤a henüz dört ayl›kken kulak derisine ait dokulardan örnekler al›n-

d›. Bu hücreler, çekirde¤i ç›kart›lm›fl döllenmemifl bir yumurta ile bir-

lefltirildi.60

Genetik, embriyoloji gibi bilim dallar›n›n olmad›¤› bir dönemde,

Kuran'da canl›lar›n yarat›l›fl›ndaki düzenin de¤ifltirilmesine "kulak kes-

me" ifadesi ile birlikte dikkat çekilmesi; Kuran'›n zamandan münezzeh

olan Rabbimiz'in Kat›ndan oldu¤unu gösterir. Ayr›ca ayetin sonunda

söz konusu kimselerin Allah'›n yaratt›klar›n› de¤ifltirdiklerinde hüsra-

na u¤rayacaklar› da bildirilmektedir. Dolay›s›yla ayette bu yönüyle

Kopyalama iflleminde, kopya-

lanmas› planlanan canl›n›n bir

hücresinden DNA's› mikroskop

alt›na al›n›r ve o türden baflka

bir canl›ya ait bir yumurta hüc-

resinin içine yerlefltirilir. Bu ifl-

lem için kopyalanmas› planla-

nan canl›n›n DNA's› kullan›l›r.

Hemen ard›ndan flok uygulan›r

ve yumurta hücresinin bölünme-

ye bafllamas› sa¤lan›r. Bölünme-

ye devam eden embriyo, o tür-

den herhangi bir canl›n›n rahmi-

ne yerlefltirilir ve geliflip do¤ma-

s› beklenir. 

Kuran Mucizeleri
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klonlama çal›flmalar›n›n, insanlar için çeflitli sorunlar do-

¤uraca¤›na da iflaret edilmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Nitekim

Utah Üniversitesi'nin Genetik Bilimi Ö¤renme Merkezi'nin aç›klamala-

r›nda flu bilgiler yer almaktad›r:

Klonlama baflar›lar›n› duydu¤umuzda, sadece sonuç veren birkaç

denemeyi ö¤reniriz. Fakat baflar›s›z olan çok, çok say›daki klonlama

deneylerinden haberimiz olmaz! Baflar›l› olan klonlarda dahi, prob-

lemler sonradan -hayvan›n yetiflkinli¤e geliflimi esnas›nda- artar.61

‹nsan Genomu Projesi’nin resmi internet sayfas›nda verilen bilgiler

ise flöyledir:

Yetiflkin DNA’s› kullan›larak klonlanan ilk memeli Dolly, 14 fiubat

2003'te öldü. Dolly ölümüne sebep olan akci¤er kanserine yakalan-

m›flt› ve eklem enflamasyonu nedeniyle sakat kalm›flt›... Klonlama

denemelerinin %90 kadar›, yaflayabilecek döl üretiminde baflar›s›zl›-

¤a u¤ramaktad›r... Bu düflük baflar› oran›n›n yan› s›ra, klonlanan

hayvanlar›n bozuk ba¤›fl›kl›k fonskiyonlar›, yüksek enfeksiyona ya-

kalanma oran›, tümör geliflimi ve di¤er rahats›zl›klar daha s›k görü-

lür. Japonya’da yap›lan çal›flmalar, klonlanan farelerin sa¤l›klar›n›n

kötü oldu¤unu ve erken öldüklerini göstermifltir... Klonlanm›fl canl›-

n›n gençken sa¤l›kl› gözükmesi de, uzun süre hayatta kalaca¤› anla-

m›na gelmemektedir. Klonlar›n esrarengiz bir flekilde öldükleri bilin-

mektedir. Örne¤in Avustralya'n›n ilk klonlanan koyunu öldü¤ü gün

sa¤l›kl› ve enerjik gözükmüfltür ve

otopsi sonuçlar›ndan ölüm sebebi tes-

pit edilememifltir.62

Klonlama deneyleri ile ortaya ç›-

kan riskler genel hatlar›yla flöyledir:

Klonlanan ilk memeli hayvan Dolly, 

14 fiubat 2003’te öldü.
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1) Yüksek baflar›s›zl›k oran›: Baflar› oran› sadece %0.1-3

kadard›r. Bu her 1000 denemede 970-999 baflar›s›zl›k demektir.63

2) Geliflim s›ras›ndaki problemler: Klonlan›p hayatta kalan hay-

vanlar›n, ço¤u zaman kopyalar›na göre organlar› anormal derecede bü-

yüktür. Bu da solunum ve kan dola-

fl›m› sorunlar›na, sa¤l›ks›z böbrek ve

beyin yap›lar›na, bozuk savunma sis-

temlerine yol açabilmektedir.

3) Anormal gen okuma düzeni:

Klonlar, orijinalleri ile ayn› DNA'ya

sahip olmalar›na ra¤men, klondaki

hücre çekirde¤i do¤al bir embriyodaki

gibi ayn› programa sahip de¤ildir. Di-

¤er bir deyiflle klonun DNA's› normal

bir geliflim için gerekli olan do¤ru

genlerin do¤ru zamanda okunmas›n› yapamaz. Örne¤in sinir, kemik, kan,

deri gibi her hücre çeflidi için farkl› bir program vard›r; fakat klon embri-

yonun genetik programlar›, do¤al bir embriyodaki gibi sa¤l›kl› çal›flmaz.

4) Telomer farkl›l›klar›: Hücreler bölünürken kromozomlar› k›sa-

l›r. Bunun nedeni olan ve "telomer" ad› verilen, kromozomun her iki

ucundaki DNA dizilimleri, her DNA kopyalamas› s›ras›nda k›sal›r.

Hayvan yaflland›kça, yafll›l›¤›n bir gere¤i olarak telomer de k›sal›r. Do-

lay›s›yla kopyalanan canl› daha do¤du¤unda yafllanm›fl gibi kromo-

zomlar› k›sad›r.

Kopyalama deneylerinde, canl› hücrenin genetik maddesi kullan›-

l›r, fakat döllenme yapay yöntemlerle gerçeklefltirilir. Bu yöntemlerle

Allah'›n yaratt›¤› üreme mekanizmas› bozulmakta ve teflhis edilemeyen

hastal›klar, anormal geliflim bozukluklar› ve erken ölümlerle karfl›lafl›l-

maktad›r. Bilim adamlar›n›n kopyalama yapacaklar›na ve bunun çeflit-

li s›k›nt›lara yol açaca¤›na 1400 sene öncesinden dikkat çekilmesi, Ku-

ran'›n ‹lahi bir kitap oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Kuran Mucizeleri



Günümüz t›p bilgileri göstermektedir ki, do¤um s›ras›nda bir cis-

min çekilmesi, bebe¤in do¤um kanal›ndan afla¤›ya do¤ru hareket etme-

sini kolaylaflt›rmaktad›r. Çekme s›ras›nda kullan›lan kaslar, bebe¤in ra-

him d›fl›na itilmesini sa¤layan kaslar ile ayn›d›r. Bunu sa¤lamak için ta-

vana as›lm›fl bir ip veya destek bir kola as›lma, do¤um yata¤›n›n iki ke-

nar›na yerlefltirilmifl kollar› çekme veya bir baflka kiflinin elinden tutup

çekme gibi yöntemler kullan›lmaktad›r.64

Bunun için "squat bar" denilen, do¤um esnas›nda yataklara monte

edilen ters U flekilli bir bar kullan›lmaktad›r. Bu bar›n çekilmesi bebe¤in

rahim d›fl›na itilmesi aflamas›n› kolaylaflt›rmakta, do¤um kanal›n›n de-

rinli¤ini k›saltmakta, rahim a¤z›n› geniflletmekte ve do¤um esnas›nda

kullan›lan pek çok alet ve tekni¤e olan ihtiyac› azaltmaktad›r.65

Bu destek bar›, annenin kendisini yukar› do¤ru çekerek çömelme

hareketi yapmas›na yard›mc› olmaktad›r. Bebe¤in itilmesi esnas›nda da

annnenin sabit kalmas›n› sa¤lar.66 Bu pozisyonda bebe¤i do-

¤um kanal›ndan hareket ettirmek için gerekli olan kas

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi
ki: "Keflke bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip 

unutuluverseydim." Alt›ndan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne
kap›lma, Rabbin senin alt (yan)›nda bir ark k›lm›flt›r. Hurma
dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz oluflmufl-taze hurma

dökülüversin." (Meryem Suresi, 23-25)
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kuvveti için minimum güç harcan›r. Böylece le¤en ke-

miklerine maksimum bas›nç, minimum kas kuvveti ile sa¤lanm›fl olur.

Ayr›ca le¤en kemikleri aç›larak, bebe¤in geçifli için %30 oran›nda daha

fazla yer sa¤lar. Uzanarak çekme hareketi ile, vücudun itifl gücü en üst

düzeye ç›kar ve bebe¤in do¤um esnas›nda düzgün dönüflünü sa¤lar.67

Hz. Meryem'e de Allah'›n mele¤i arac›l›¤› ile hurma dallar›n› ken-

dine do¤ru sallamas›n› bildirmesi son derece hikmetlidir. Ayette geçen

“huzziy” kelimesi "h›zl›ca sallamak, silkelemek, hareket ettirmek, sars-

mak" anlamlar›na gelmektedir. Hurman›n do¤umu kolaylaflt›r›c› ve

besleyici öneminin yan› s›ra, dallar›n silkenlemek üzere çekilmesi, dal-

lara uzan›lmas› da ayr›ca do¤umu kolaylaflt›r›c› hareketlerdir. Günü-

müzde uygulanan bu teknik, Allah'›n Hz. Meryem'i rahmetiyle destek-

ledi¤inin, Kuran'›n herfleyin bilgisine sahip Yüce Rabbimiz'in vahyi ol-

du¤unun delillerinden biridir.

Kuran Mucizeleri



‹nsan›n yarat›l›fl› ile ilgili yukar›daki ayetler, embriyoloji alan›na ait

temel bilgiler içermektedir. Ayetlerdeki rahim bölgesini tarif eden "sa-

vunmas› sa¤lam bir karar yeri" ifadesi ise, günümüz t›p bilgisi ile daha

iyi anlafl›lan, önemli bir özelli¤e iflaret etmektedir. (Do¤rusunu Allah bi-

lir.) Sperm ve yumurta hücrelerinin birleflmesi ile oluflan zigottan, tril-

yonlarca hücrenin uyum içinde çal›flt›¤›, tam bir insan olana kadarki sü-

reç anne rahminde geçer. Embriyonun 9 ayl›k bir sürede geliflimini ta-

mamlad›¤› bu yer -rahim- ayette de bildirildi¤i gibi, “savun-

Sizi basbaya¤› bir sudan yaratmad›k m›? Sonra onu 
savunmas› sa¤lam bir karar yerine yerlefltirdik. Belli bir 

süreye kadar; ‹flte (buna) güç yetirdik. Demek ki, 
Biz ne güzel güç yetirenleriz. (Mürselat Suresi, 20-23)

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k. Sonra
onu bir su damlas› olarak, savunmas› sa¤lam bir karar yerine
yerlefltirdik. Sonra o su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak
yaratt›k; ard›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et
parças› olarak yaratt›k; daha sonra o çi¤nem et parças›n› 
kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et giydirdik; 

sonra bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n 
en güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Müminun Suresi, 12-14)
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mas› sa¤lam” bir mekand›r.

Ayetlerdeki "savunmas› sa¤lam" olarak çevrilen "mekiynin" ifade-

si, "sars›lmaz, sa¤lam, muhkem, güçlü, yerinden ayr›lmayan, sa¤lamca

yerine yerleflmifl" gibi anlamlar içermektedir. "Kararin" kelimesi ise

"yerleflme mekan›, kalma, sabitlik, sa¤laml›k, duraklama yeri" gibi an-

lamlara gelmektedir. Bu kelimeler rahmin sa¤lam, korunakl› bir mekan

oldu¤unu çok hikmetli bir flekilde tarif etmektedir. 

D›fl etkenlere, ›fl›¤a, sese karfl› yal›t›m sa¤layan anne rahmi, öncelikle

bebe¤i her türlü darbeden ve bask›dan korur. Pelvis bofllu¤unda yer alan

rahim, bu bölgenin kal›n ve güçlü kemiklerle çevrelenmifl olmas›ndan

ötürü, oldukça korunakl›d›r. Rahim bölgesi, hamilelik sonuna kadar bebe-

¤in a¤›rl›¤›n› tafl›mas›n› sa¤layan, d›flta güçlü kas duvarlar›, içte de "endo-

metrium" denilen katmanla kapl›d›r. Bu güçlü kaslardan oluflan yap›, be-

be¤in büyümesi ve geliflimi için son derece elveriflli bir yap›ya sahiptir.

Hamilelik döneminde bölgedeki kemikleri birbirine ba¤layan ba¤lar da

kal›nlafl›r ve uzar. Sa¤lam pelvis kemikleri ile rahmin üst k›sm›na yap›fl›k

halde olan ba¤lar, rahme sa¤lam ve sabit yap› kazand›r›r. 

Embriyo, geliflimi s›ras›nda ihtiyac› olan ›s›, su, oksijen ve beslen-

me kayna¤›na da sahiptir. Anne rahmi, hamilelik döneminde, sa¤-
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laml›¤›n› art›racak çok say›da de-

¤iflikli¤e u¤rar. ‹çerdi¤i kas, ba¤ ve

elastik dokularla birlikte, kan da-

marlar› ve sinirler de miktar olarak

art›fl gösterir. Böylece rahmin zarar

görmeden a¤›rl›¤›n›n 20 kat›na ç›kmas›, kapasitesinin 1,000 kat artmas›

mümkün olur.68 Rahme destek veren fallop tüpleri, yumurtal›klar ve di-

¤er ba¤ dokular› da tümüyle geniflleyerek, esneklik kazan›r.69 Rahmin

de¤iflim süreci, embriyo yüzlerce kat büyüyüp sa¤l›kl› bir bebek olduk-

tan sonra da devam eder. Bu sefer bebe¤in rahimden sa¤l›kl› bir flekilde

ç›kmas›na imkan sa¤layacak flekilde yap›s› de¤iflir.

Hamilelik döneminde, bebe¤in korunmas›yla ilgili olarak son de-

rece mucizevi bir durum daha gerçekleflir ve bebek iç sald›r›lardan ko-

runur. Organ, hatta ilik nakli gibi durumlarda, yabanc› bir maddenin

vücuda girmesiyle, kiflinin savunma sistemi tepki göstermeye bafllar ve

kimi zaman bu tepkiler ölümcül sonuçlar do¤urabilir.70 Fakat cenin için

bu söz konusu olmaz ve annenin savunma sistemi, onu yabanc› olarak

alg›lamaz. Annenin ba¤›fl›kl›k sisteminin, babadan gelen yabanc› genle-

re karfl› tolerans göstermesi, ola¤anüstü bir durumdur; çünkü bebek

%50 yabanc› bir insan›n yap›s›n› tafl›maktad›r. Bu durumu "hayranl›k

verici" olarak nitelendiren Guelph Üniversitesi’nden bilim adam› Mari-

anne van den Heuvel, "Bu ba¤›fl›kl›k aç›s›ndan her zaman bir bilmece olarak

kalm›flt›r; çünkü cenin asl›nda anneye yabanc›d›r. Annenin parças› oldu¤u ka-

dar, baban›n da parças›d›r. Vücudun bunu reddetmesi gerekir."71 demektedir.

Virüs, tümör gibi yabanc› hücreleri tan›y›p, öldüren ba¤›fl›kl›k sis-

teminden beklenen, cenin hücrelerine de savafl açmas›d›r. Ancak 

Anne rahmindeki cenin vücuda ya-

banc› olmas›na ra¤men savunma siste-

minin sald›r›s›na u¤ramaz. Bu, ceni-

nin korunmas›na yönelik mucizevi bir

durumdur. 



Allah'›n dilemesiyle böy-

le bir durum gerçeklefl-

mez ve rahim son derece güvenli, sa¤-

lam bir yer olma özelli¤ini korur.

Kuran'da embriyoloji alan› ile ilgili verilen bil-

gilerin tümü, günümüz t›bb› ile tam bir uyum içindedir.

Her biri ileri teknoloji düzeyi neticesinde ortaya ç›kan bu

bilgiler, Kuran'›n, tüm ilimlerin sahibi, herfleyin Yarat›c›s› Yüce Rabbi-

miz'in vahyi oldu¤unun en aç›k kan›tlar›ndand›r. Yüzy›llar öncesinden

bilim dünyas›na ›fl›k tutacak bilgilerle dolu Kuran-› Kerim'de, insana

flöyle bildirilmektedir:

Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle

inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 4)
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Mutaffifin Suresi'nin 14. ayetinde kalpler için kullan›lan "pas tut-

ma" ifadesi, kalpte gerçekleflen biokimyasal bir reaksiyona iflaret ediyor

olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Pas bilindi¤i gibi, demirin oksijenle re-

aksiyona girmesi -okside olmas›- sonucu oluflur. Havadan ald›¤›m›z ok-

sijen de, kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta tafl›-

n›r. Bu esnada oksijen, kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan

vücudundaki kanda -dolay›s›yla dolafl›m sisteminin merkezi olan kalp-

te- sürekli olarak paslanmaya

benzer bir reaksiyon oluflur. 

Hatta vücuttaki demir faz-

lal›¤›, aynen paslanma benzeri

oksitlenme yaparak, tüm vücut

hücrelerinin erken yafllanmas›-

na neden olur.72 Vücutta afl›r›

demir birikmesi sonucu oluflan

"hemokromatoz" hastal›¤›nda

da, demir zehirli bir etki mey-

dana getirerek, kalp, karaci¤er

gibi organlar›n iflas›na se-

Asla, hay›r; onlar›n kazand›klar›, kalpleri üzerinde 
pas tutmufltur. (Mutaffifin Suresi, 14)
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bep olur. Bu olay, demirin oksitlenmesi sonucu olufltu¤u için, organlar-

da "pas birikmesi" ya da organlar›n "paslanmas›" olarak tarif edilir.73

Science News dergisinde Dr. Sharon McDonnell, demirin organlar› olufl-

turan hücreleri okside etmesini "Bu paslanmad›r." ifadesiyle tan›mla-

maktad›r.74

Bir baflka kaynakta ise, bu hastal›kla ilgili flöyle aktar›lmaktad›r:

… Hemokromatozu olanlar demirin emilimini, organlar›nda depola-

yarak gerçeklefltirirler. Zaman içerisinde bu, toksik miktarlarda biri-

kerek, organlar›n iflas›na sebep olur; çünkü kelimenin gerçek anla-

m›yla paslan›rlar.75

Vücuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu -kandaki oksitlenmeyi-

tespit edebilmek, ancak ileri düzeyde teknolojik donan›ma sahip labo-

ratuvarlarda mümkün olmaktad›r. Kuran'da, bilimsel verilerle uyumlu

böyle bir benzetmenin yer almas›, Kuran'›n indirildi¤i dönem düflünül-

dü¤ünde aç›k bir mucizedir. Ayr›ca Kuran'da bunun gibi, modern bi-

limle uyum içinde say›s›z bilginin yer almas›, Kuran'›n herfleyin bilgisi-

ne sahip, herfleyi yaratan Rabbimiz'in vahyi oldu¤unun göstergelerin-

den biridir.

Havadan ald›¤›m›z oksijen,

kandaki hemoglobinde bulu-

nan demir sayesinde vücutta

tafl›n›r. Bu esnada oksijen,

kandaki demir ile reaksiyona

girer. 
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Allah'›n kan› insanlara haram k›lmas›n›n hikmetleri 20. yüzy›l

bilgileri ile ortaya ç›km›flt›r. Kan sindirim esnas›nda emilen protein, fle-

ker, ya¤ gibi maddelerle, vitamin, hormon ve oksijeni hücrelere tafl›ya-

rak canl›l›¤›n devam›n› mümkün k›lar. Di¤er taraftan vücuttan at›lmas›

gereken çeflitli zehirli maddeler, zararl› at›klar da kan yoluyla tafl›n›r. Bu

bak›mdan kan›n en önemli görevlerinden biri de üre, ürik asit, keratin

ve karbondioksit gibi hücrelerden gelen at›klar› tafl›makt›r. 

Dolay›s›yla belirli miktarda kan içilmesi durumunda, kan yoluyla

tafl›nan bu zararl› maddelerin vücuttaki seviyeleri çok yükselir. Bu da

kan vas›tas›yla böbreklere tafl›nan ve idrarla d›flar› at›lan zararl› madde-

lerin -"üre"- miktar›n› artt›r›r. Bu durum komaya kadar gidebilecek be-

yin fonksiyonu bozukluklar›yla sonuçlanabilir. Bu nedenle sa¤l›kl› bir

hayvandan al›nsa bile, kanda zararl› bileflenler -kan›n görevi itibariyle-

daima bulunur. Hasta bir hayvandan al›nd›¤› takdirde ise, çeflitli

O, size ölüyü (lefli)- kan›, domuz etini ve Allah'tan baflkas›
ad›na kesilmifl olan (hayvan)› kesin olarak haram k›ld›. Fakat
kim kaç›n›lmaz olarak muhtaç kal›rsa, taflk›nl›k yapmamak
ve haddi aflmamak flart›yla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona

bir günah yoktur. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, 
esirgeyendir. (Bakara Suresi, 173)
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parazitler ve mikroplar da

kan yoluyla tafl›nm›fl olur. Bu

durumda, mikroplar kiflinin

kan›nda ço¤alarak, tüm vücu-

da yay›labilir. Nitekim as›l

tehlike unsuru olan da bu yö-

nüdür. Bir insan›n kan içmesi

durumunda, tüm mikroplar

ve at›k maddeler kiflinin vü-

cuduna yay›larak, böbrek yetmezli¤i, karaci¤er komas› gibi hastal›kla-

ra yol açacakt›r. Bunlar›n yan› s›ra kanla tafl›nan mikroplar›n ço¤u mi-

de ve ba¤›rsak duvarlar›na zarar vererek daha pek çok hastal›¤a neden

olabilecektir. 

Öte yandan kan steril bir ortam de¤ildir; di¤er bir deyiflle mik-

roplar›n geliflmesi için uygun bir ortamd›r.76 Mikroplar kanda çok iyi

beslenme imkan› bulduklar› için ço¤almalar› aç›s›ndan uygun koflulla-

ra sahiptir. Kan, vücuttaki di¤er s›v›lar›n fonksiyonlar› ve ba¤›fl›kl›k sis-

temi ile tam olarak dengelendi¤inde, vücut mikroorganizmalar›n yafla-

m›na -dolay›s›yla hastal›klara- destek vermez. Sa¤l›kl› bir kiflide, bu

mikroorganizmalar vücut içerisinde karfl›l›kl› olarak birbirlerinden fay-

dalanarak ortak bir yaflam sürerler. Ancak bu ortamda ciddi bir de¤iflik-

lik oldu¤unda, di¤er bir ifadeyle vücudun iç dengesi bozuldu¤unda,

uygun ortam bulduklar›nda hastal›klara sebep olabilecek mikroorga-

nizmalara dönüflebilirler. 

Örne¤in kan›n pH (asit ve baz dengesi) de¤eri zay›f beslenme ve-

ya zararl› kimyasallar›n etkisiyle, fazla asidik veya fazla alkali olursa,

zarars›z mikroplar hastal›klara sebep olacak flekilde biçim de¤ifltirebi-

lirler. Kald› ki vücudun sa¤l›kl› olmas› için, kan›n pH de¤erinin de 7.3

civar›nda olmas› gereklidir. Bu de¤erdeki küçük farkl›l›klar bile, bu

dengenin bozulmas›na, mikroorganizmalar›n ortama ayak uydurmak



için daha zararl› hale gelmesine sebep olabilir. Kan›n ste-

ril olmas›, d›flar›da b›rak›lan sütün bozulmas›na benzetilebilir. Zaten

kan›n içinde bulunan mikroplar, kendilerini bu yeni ortama göre de¤ifl-

tirerek, zararl› etkiler gösterebilirler.77

Tüm bunlar›n yan› s›ra, kan g›da maddesi olarak da uygun bir besin

de¤ildir. Kanda sindirimi mümkün albümin, globülin ve fibrinojen gibi

proteinlerin miktar› azd›r; 100 ml. kanda bu proteinlerin miktar› 8 gram

kadard›r. Ayn› durum ya¤lar için de geçerlidir. Ayr›ca kanda sindirimi

çok zor olan ve midenin kabul etmedi¤i kadar kompleks bir protein olan

hemoglobin yüksek miktarda bulunur. Kan›n p›ht›laflmas› durumunda,

fibrinojen proteini, fibrine dönüflerek alyuvarlar› içeren bir a¤ meydana

getirir. Fibrin ise sindirimi en zor proteinlerden biri olarak, kan›n sindiri-

mini daha da güçlefltirir. Sonuç olarak sa¤l›k uzmanlar›, kan›n hiçbir fle-

kilde insan tüketimine uygun olmad›¤›nda hemfikirdirler. 

Bir baflka ayette Rabbimiz flöyle bildirmektedir:

Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan baflkas› ad›na kesilen, bo¤ul-

mufl, vurulmufl, yüksek bir yerden düflmüfl, boynuzlanm›fl y›rt›c›

hayvan taraf›ndan yenmifl, -(henüz canl›yken yetiflip) kestikleri-

niz hariç,- dikili tafllar üzerine bo¤azlanan (hayvanlar) ve fal ok-

lar›yla k›smet araman›z size haram k›l›nd›. Bunlar f›skt›r (günah-

la yoldan sapmad›r.) Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (di-

ninizi y›kmaktan) umut kesmifllerdir. Bugün size dininizi kema-

le erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamlad›m ve size din ola-

rak ‹slam'› seçip-be¤endim. Kim 'fliddetli bir açl›kta kaç›n›lmaz

bir ihtiyaçla karfl› karfl›ya kal›rsa' -günaha e¤ilim göstermeksi-

zin- (bu haram sayd›klar›m›zdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü

Allah ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Maide Suresi, 3)

Allah'›n bu emrine uyarak, insan o dönem için hikmetini kavrama-

d›¤› bir zarardan korunmaktad›r. Allah'a inan›p güvenerek, O'nun emir

ve yasaklar›n› uygulayanlar hem ahiretleri aç›s›ndan hay›rl› bir yaflam

sürerler, hem de Allah'›n korumas› ve sonsuz rahmeti alt›nda yaflarlar.

93

Harun Yahya - Adnan Oktar



Firavun olarak bilinen M›s›r krallar›, eski M›s›r'›n çok tanr›l› bat›l

dininde, kendilerini ilah olarak kabul etmekteydiler. Allah, hem M›s›r

halk›n›n hak dine karfl› bat›l bir sistemi benimsemifl oldu¤u, hem de ‹s-

railo¤ullar›'n›n kölelefltirildi¤i bir dönemde, Hz. Musa'y› elçisi olarak

M›s›r kavmine göndermifltir. Ancak eski M›s›rl›lar -baflta Firavun ve

çevresi olmak üzere- Hz. Musa'n›n hak dine davetine ra¤men, putpe-

rest inançlar›ndan vazgeçmiyorlard›. Hz. Musa, Firavun'a ve yak›n çev-

resine sak›nmalar› gereken fleyleri aç›klam›fl ve onlar› Allah'›n azab›na

karfl› uyarm›flt›. Buna karfl›l›k onlar isyan edip Hz. Musa'ya iftiralar ata-

rak delilik, büyücülük ve yalanc›l›kla suçlam›fllard›. Firavun ve kavmi-

ne çok say›da bela verilmesine ra¤men, onlar Allah'a teslim olmam›fllar;

Allah'› tek ‹lah olarak kabul etmemifllerdi. Hatta bafllar›na gelenlerden

ötürü Hz. Musa'y› sorumlu tutarak, onu M›s›r'dan sürmek istemifllerdi.

Bunun üzerine Allah, Hz. Musa ve beraberindeki müminlere bulun-

duklar› yeri terk etmelerini bildirmifltir:

Musa'ya: 'Kullar›m› gece yürüyüfle geçir, çünkü izleneceksiniz' di-

ye vahyettik. Bunun üzerine Firavun flehirlere (asker) toplay›-

Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik.
(Vurdu ve) Deniz hemencecik yar›l›verdi de her parças› koca-

man bir da¤ gibi oldu. (fiuara Suresi, 63)
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c›lar gönderdi. "Gerçek flu ki bunlar az›nl›k olan bir toplu-

luktur. Ve elbette bize karfl› da büyük bir öfke beslemektedirler.

Biz ise uyan›k bir toplumuz" (dedi). Böylelikle Biz onlar› (Firavun

ve kavmini) bahçelerden ve p›narlardan sürüp ç›kard›k. Hazine-

lerden ve soylu makam(lar)dan da. ‹flte böyle; bunlara ‹srailo¤ulla-

r›'n› mirasç› k›ld›k. Böylece (Firavun ve ordusu) Günefl'in do¤ufl

vakti onlar› izlemeye koyuldular. (fiuara Suresi, 52-60)

Kuran'da bildirildi¤i üzere, bu takibin ard›ndan iki topluluk karfl›

karfl›ya geldikleri s›rada, Allah denizi yararak Hz. Musa'y› ve onunla

birlikte iman edenleri kurtarm›fl, Firavun ve kavmini ise helaka u¤rat-

m›flt›r. Kuran'da Allah'›n iman edenlere bu yard›m› flöyle bildirilir:

Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. De-

niz hemencecik yar›l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi

oldu. Ötekileri de buraya yaklaflt›rd›k. Musa'y› ve onunla birlik-

te olanlar›n hepsini kurtarm›fl olduk. Sonra ötekileri suda bo¤-

duk. fiüphesiz, bunda bir ayet vard›r. Ama onlar›n ço¤u iman et-

mifl de¤ildirler. Ve hiç flüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün

oland›r, esirgeyendir. (fiuara Suresi, 63-68)

fiuara Suresi'nin 63. ayetinde "vur" olarak çevrilen Arapça "idrib"

kelimesi, ayn› zamanda "açmak, ay›rmak, bölmek" anlamlar›na da

gelmektedir. Bu ifadeyle ve devam›ndaki ayetlerde anlat›lan olay ile,

tsunami dalgas›n›n oluflumuna iflaret ediliyor olabilir. (Do¤rusunu

Allah bilir.) Çünkü tsunami dalgalar›nda da büyük miktarda su yer

de¤ifltirerek s›¤ sularda zeminin ortaya ç›kmas›na sebep olmaktad›r.

Hz. Musa döneminde de tsunami dalgalar›nda oldu¤u gibi, sular birkaç

yüz metre yanlara do¤ru toplanm›fl ve böylece deniz yar›lm›fl olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.)

Ayr›ca yukar›daki ayetlerde sular›n görünümü da¤lara benzetil-

mektedir. Tsunami dalgas›nda toplanan sular devasa bir tepe olufltu-

rur78 ve bu dalgalar›n as›l kütlesi dipte oldu¤undan, da¤ gibi bir görü-

nüm al›r. Da¤lardaki gibi tsunami dalgas›n›n da taban k›sm› daha güç-

lü ve genifltir. Tsunami dalgalar›nda, bir yandan su derinli-
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¤i azal›rken, dalgan›n kütlesi geniflleyerek yüksekli¤i

artar. Dalga yüksekli¤i 30 metreye ulaflabilmektedir.79 Bu bak›mdan su-

yun ald›¤› görünümün da¤lara benzetilmesi çok manidard›r. 

Tsunamiler bildi¤imiz dalgalardan çok farkl›d›r ve denizin derinli-

¤inin tamam›n›n hareket etmesidir. Bu derinlik ço¤u zaman sadece yü-



zeyde kalmaz ve birkaç kilometreyi bulur. Bu nedenle çok güçlü bir

enerjiye sahip olurlar ve çok yüksek h›zlarda hareket ederler.80 Bilimsel

aç›klamalarda tsunami dalgalar› ile ilgili flunlar bildirilmektedir:

... Asl›nda tsunami dalgas› hareket halinde olan dev bir su kitlesinin

yaln›z üst ucudur... Dalgalar okyanus yüzeyinde yaln›z s›¤ bir taba-

ka olufltururken, tsunami okyanusun içinde yüzlerce metre derinli¤e

uzanabilir... Tsunami dalgalar›n› genellikle karanl›k su "duvarlar›"

fleklinde tarif ederler. Hemen gerilerinde duran yo¤un su kitlesi ne-

deniyle dalgalar daha sonra sahil fleridinin üzerine kapan›r ve k›y›

tümüyle su alt›nda kal›r. 

... Deniz taban›n›n s›n›rlar› ve sahil fleridi dalgalar›n yüksekli¤ini be-

lirleyen etmenlerdir ve bazen beklenmedik sonuçlar verebilir. 1993

y›l›nda Japonya'da Okushiri'de meydana gelen tsunamide,
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TSUNAMİ OLUŞUMU

Aflama 1—Bafllang›ç:

Tsunaminin deprem gibi bir sebebi varsa,

deniz taban› yukar› veya afla¤› yükselir. Bu-

nun sonucunda kitlesel olarak su da yukar›

veya afla¤› hareket eder.

Aflama 2—Ayr›lma: Birkaç dakika içinde

bafllang›çta oluflan tsunami ikiye ayr›l›r, bi-

risi okyanusta derinlemesine hareket eder-

ken di¤eri de yak›ndaki sahil fleridine ula-

fl›r.

Aflama 3—Yükselme: Sahil fleridine ulaflan

tsunami dalgas›, karaya ulaflt›¤›nda, da¤ gi-

bi bir görünümle devasa bir yüksekli¤e eri-

flir.

Aflama 4- Dalgan›n ulaflmas›: Önde giden

dalgan›n sivrileflerek daha da yükseldi¤i

görülür. Dalgan›n sahil fleridine ulaflan ilk

k›sm› çukur olan yeridir. Bu nedenle dalga

öncesinde k›y›dan su çekiliyor gibi bir gö-

rüntü oluflur.
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k›y›ya çarpan dalgalar yaklafl›k 15–20 metre yükseklikteydi. Fakat

belirli bir yerde dalgalar denizin içinde V fleklinde bir vadi olufltur-

dular ve suyu giderek daha dar bir alanda bask› alt›na ald›lar. So-

nunda su deniz seviyesinden 32 metre yüksekli¤e ulaflt›, bu yaklafl›k

8 katl› bir bina yüksekli¤iydi.81

Kuran'da geçmiflle ilgili bildirilen olaylar›n, günümüzde tarihi ka-

n›tlarla ve bilimsel geliflmelerle ayd›nlanmas›, kuflkusuz ki Kuran'›n

önemli bir mucizesidir. Hz. Musa ile birlikteki toplulu¤un geçece¤i va-

kit sular›n çekilip, Firavun ve ordusu geçerken sular›n tekrar yükselme-

si, Allah'›n müminlere yard›m›n›n aç›k bir örne¤idir. Nitekim Hz.

Musa bu zorlu anda Allah'a dayan›p güvenerek son derece

güzel bir ahlak örne¤i sergilemifltir:

‹ki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'n›n

adamlar›: "Gerçekten yakaland›k" dediler. (Musa:)

"Hay›r" dedi. "fiüphesiz Rabbim, benimle bera-

berdir; bana yol gösterecektir."

(fiuara Suresi, 61-62)

Deniz taban›na uygulanan kuvvet, su kitlesini dikey hareket ettirerek yüksek

dalgalar›n oluflmas›na sebep olur. 



Hz. Nuh, peygamber olarak gönderildi¤i kavmine, Allah'a flirk

koflmadan iman etmeleri ve sapk›nl›klar›ndan vazgeçerek Allah'›n dini-

ne uymalar› konusunda uzun seneler ö¤üt vermifltir. Kavmini Allah'›n

azab›na karfl› birçok kez uyard›¤› halde, onlar Hz. Nuh'u yalanlam›fl ve

flirk koflmaya devam etmifllerdir. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a, inkar

edip zulmedenlerin suda bo¤ularak azapland›r›laca¤›n› ve iman eden-

lerin kurtar›laca¤›n› haber vermifltir. Kuran'da Nuh kavminin helak edi-

lifli ve iman edenlerin kurtuluflu bir ayette flöyle bildirilmektedir:

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

kurtard›k, ayetlerimizi yalan sayanlar› suda-bo¤duk. Çünkü on-

lar kör bir kavimdi. (Araf Suresi, 64)

Allah'›n vaadi olan azap vakti geldi¤inde, gerçekleflen olaylar Ku-

ran'da flöyle tarif edilmektedir:

Sonunda emrimiz geldi¤inde ve tand›r feveran etti¤i zaman, de-

dik ki: "Her birinden ikifler çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geç-

mifl olanlar d›fl›nda, aileni ve iman edenleri ona yükle." Zaten

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik, içlerinde elli
y›l› eksik olmak üzere bin sene yaflad›. Sonunda onlar zulme

devam ederlerken tufan kendilerini yakalay›verdi. 
(Ankebut Suresi, 14)
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onunla birlikte çok az›ndan baflkas› iman etmemiflti. (Hud Sure-

si, 40)

Yukar›daki ayette azap vaktinin bafllang›c› "tand›r feveran etti¤i

zaman" olarak tarif edilmektedir. "Tand›r" olarak çevrilen kelimenin

Arapça karfl›l›¤› "ettennuru"dur. Tand›r bilindi¤i üzere "yere çukur ka-

z›larak yap›lan bir tür f›r›n"d›r ve bu yönüyle da¤›n içindeki volkanik

atefle iflaret etmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Ayetin Arapças›nda

"fare" olarak geçen "feveran etme" ifadesinin anlamlar› ise "kuvvet ve

fliddetle kaynad›, fliddetli yand›, kabarc›klar ç›kard›, kaynay›p taflt›, kö-

pük ç›kard›, f›flk›rd›" fleklindedir. Dolay›s›yla tand›r›n feveran etmesi

ifadesi, bir yönüyle da¤ içindeki k›zg›n lavlar›n püskürmesine iflaret et-

mektedir. 

Bir baflka ayette ise Hz. Nuh'un gemiye binme vakti, "tand›r k›z›-

fl›nca" ifadesiyle bildirilmektedir. Burada da volkanik patlamadan he-

men önceki, da¤dan yükselen s›cak dumanlara iflaret ediliyor olabilir:

Böylelikle Biz ona: 'Gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle gemi

yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tand›r k›z›fl›nca, onun içine

Volkan kesiti

Magma

Dip kaya

Volkan bacas›

Volkan bulutu

Ayette bildirilen “tand›r›n fe-

veran etmesi” ifadesi, da¤

içindeki k›zg›n lavlar›n püs-

kürmesine iflaret etmektedir.

(Do¤rusunu Allah bilir.) 
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her ikifler çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmifl onlar d›fl›nda

olan aileni de al›p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap

olma, çünkü onlar bo¤ulacaklard›r' diye vahyettik. (Müminun

Suresi, 27)

Volkanik patlaman›n ard›ndan akan k›zg›n lavlar, da¤daki buzul-

lar›n erimesine yol açm›fl; denizlere akan lavlar›n neticesinde oluflan so-

¤uk ve s›ca¤›n birlefliminden ortaya ç›kan yo¤un su buhar› da fliddetli

ya¤murlara sebep olmufl olabilir. Bu olaylar›n sonucunda seller olmufl

ve yerdeki su kaynaklar›, fliddetli ya¤murlarla birleflerek dev boyutlu

bir taflk›na neden olmufl olabilir (Do¤rusunu Allah bilir): 

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

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

edilmifl bir ifle karfl› birleflti. Ve onu da tahtalar, çiviler üzerinde

tafl›d›k. (Kamer Suresi, 11-13)

Hz. Nuh'un gemisine binmifl olanlar d›fl›nda -Hz. Nuh'un, yak›n-

daki bir da¤a s›¤›narak kurtulaca¤›n› sanan "o¤lu" da dahil olmak üze-

re- tüm kavim suda bo¤ulmufltur:

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

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

Alaska’daki Cleveland Volkan›’n›n Uluslararas› Uzay ‹stasyonu 

taraf›ndan çekilen foto¤raf›. 
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birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. (O¤lu) Dedi ki: "Ben bir

da¤a s›¤›naca¤›m, o beni sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'›n

emrinden, esirgeyen olan (Allah)dan baflka bir koruyucu yoktur."

Ve ikisinin aras›na dalga girdi, böylece o da bo¤ulanlardan oldu.

(Hud Suresi, 42-43)

Tufan sonucunda sular çekilince gemi, Kuran'da bildirildi¤ine gö-

re, Cudi'ye -yani yüksekçe bir yere- oturmufltur:

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

ifl bitiriliverdi, (gemi de) Cudi üstünde durdu ve zalimler toplu-

lu¤una da: 'Uzak olsunlar' denildi. (Hud Suresi, 44)

Da¤lar›n lav püskürtmesi bir süre sonra durdu¤unda, hava yeni-

den so¤uyarak eski dengesi-

ne oturmufl, sular yer alt›na

çekilmifl; bir k›sm› da gökte

su buhar› olarak kalm›fl olabi-

Ayette geçen “yerin suyu yutmas›”

ifadesi artezyen sular›nda oldu¤u gi-

bi yeryüzündeki sular›n yer alt›na

çekilmesine iflaret ediyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.)
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lir. Sular›n bu flekilde dengelenmesi sonucu, yeniden normale dönüfl ol-

mufltur. Ayette bildirildi¤i gibi, Allah'›n yere “suyunu yut", gö¤e de

"tut" emri vermesi, bu durumu en özlü flekilde tarif etmektedir. Arapça

“belea” fiili ayette geçti¤i flekli ile "iblai" kelimesi, "yutup yok et, çek"

anlamlar›na gelmektedir. Yerin sular› yutmas› ifadesiyle, yeryüzündeki

sular›n yer alt›na çekilerek; bir yönüyle, artezyen gibi, yer alt›ndaki su

kaynaklar›n› oluflturmas›na dikkat çekilmektedir. Arapça “aklaa” fiili,

ayette geçti¤i flekli ile "aklii" kelimesi ise "bulutlar›n aç›lmas›, da¤›lma-

s›, ya¤murun kesilmesi, bir iflten vazgeçilmesi ya da terk edilmesi" an-

lamlar›na gelmektedir. Bu ifadeyle de bir yönüyle, lavlar›n püskürmesi

durduktan sonra havan›n yeniden so¤umas›, gökteki su buhar› mikta-

r›n›n dengelenerek ya¤murun kesilmesi ve ya¤mur bulutlar›ndaki ka-

lan su buhar›n›n da gökyüzüne da¤›lmas› tarif edilmektedir. (Do¤rusu-

nu Allah bilir.)

Bilimsel aç›klamalarla birebir örtüflen bu olaylar zincirine, Kuran

ayetlerinde en hikmetli ifadelerle iflaret edilmektedir. Co¤rafya, jeoloji,

meteoroloji gibi pek çok bilim dal›n› kapsayan bu bilgiler Kuran'›n bi-

limle uyum içerisinde oldu¤unu gösteren delillerden sadece biridir. 



Kehf Suresi'nin 90. ayetinde geçen "sitran" kelimesi, "örtü, siper,

perde, paravan" anlamlar›na gelmektedir. Ayetteki "lem nec’al lehum

min duniha sitran" ifadesinde ise, Günefl'e karfl› siperi, örtüsü, koruyu-

cusu olmayan bir ortam tarif edilmektedir. Bu ayet günümüz bilgileri

dikkate al›narak okundu¤unda, Günefl'in zararl› ›fl›nlar›na karfl› canl›la-

r› koruyan ozon tabakas› akla gelmektedir. 

Dünya çevresindeki ozon tabakas›nda, yani Günefl'in zararl› ›fl›nlar›-

na karfl› koruyucu katmanda en fazla incelmenin görüldü¤ü bölgeler ku-

tuplard›r.82 Yap›lan bilimsel

araflt›rmalarda, Günefl'in do¤ufl

an›nda Kuzey Kutbu’nun ozon

tabakas›nda ciddi bir incelme

oldu¤u saptanm›fl83 ve hatta bu

bilimsel tespit, günümüzde

"Gündo¤uflu Ozon Y›k›m›"

(Sunrise Ozone Destruction

(SOD)) olarak tan›mlanm›flt›r.84

Sonunda Günefl'in do¤du¤u yere kadar ulaflt› ve onu (Günefl'i),
kendileri için bir siper k›lmad›¤›m›z bir kavim üzerine do¤-

makta iken buldu. (Kehf Suresi, 90)
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Kuzey Kutbu’nda Günefl'in do¤uflu gö-

rülmektedir.



Nitekim yap›lan arafl-

t›rmalar s›ras›nda, Ameri-

kal› bilim adamlar› -Günefl

do¤madan önce hiçbir be-

lirti yokken- Günefl do¤-

du¤u anda, ozon yo¤unlu-

¤unda çok h›zl› bir azalma

oldu¤unu tespit etmifller-

dir.85 Bu olaya özellikle

Kuzey Kutup (Arktik) Böl-

gesi’nde rastlanmakta ve

Günefl'in do¤uflunun he-

men ard›ndan birkaç saat

boyunca ciddi bir ozon

kayb› gerçekleflmektedir.86

Bu ayette Günefl'in "do¤ufl yeri, do¤ufl zaman›" anlam›na gelen

Arapça "matlia" kelimesinin kullan›lmas› da, ozon tabakas› ile ilgili bu

bilimsel tespite iflaret ediyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Ancak 20.

yüzy›l›n sonlar›nda yüksek teknoloji ile elde edilen bu tespitin, Ku-

ran'da böylesine uyumlu bir flekilde yer almas›, Kuran'›n bilim ve tek-

nolojinin tek sahibi Rabbimiz'in vahyi oldu¤unun bir baflka delilidir. 
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AY'A ÇIKIfi TAR‹H‹

Saat (k›yamet vakti) yak›nlaflt› ve Ay yar›ld›. 
(Kamer Suresi, 1)

"Kamer" kelimesinin Türkçedeki karfl›l›¤› "Ay"d›r ve Kamer Sure-

si'nde "Ay" kelimesi birinci ayette yer almaktad›r. Bu ayetten Kuran'›n

sonuna kadar tam 1390 ayet bulunmaktad›r. Hicri takvimde 1390 y›l›,

Miladi takvime göre 1969 y›l›na denk gelmektedir ki, bu da Ay'a ç›-

k›fl tarihidir. Bu surede, insanl›k tarihinin en önemli geliflmelerinden

birine 14 yüzy›l evvel iflaret edilmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Bununla birlikte yukar›daki ayette "yar›ld›" anlam›na gelen "inflak-

ka" kelimesi kullan›lm›flt›r. Bu kelime "topra¤›n yar›lmas›, kaz›lmas›,

kabart›lmas›, topra¤›n sürülmesi..." anlamlar›nda da kullan›lan "flakka"

fiilinden türetilmifltir. Benzer flekilde Ay'a giden “Apollo 11” uzay arac›

da, Ay topra¤›ndan örnek alarak, bu topra¤› Dünya'ya getirmifltir. Bu

aç›dan da Kamer Suresi'nin 1. ayetindeki "Ay yar›ld›" ifadesi, günümüz-

deki geliflmelerle bir paralellik içindedir.

Kamer (Ay) Suresi'nin ilk ayetinden Kuran'›n sonuna 
kadar olan ayet say›s› = 1390

‹nsan›n Ay'a ç›kt›¤› Hicri tarih = 1390

Bu bölüm Ömer Çelak›l'›n Kur'an-› Kerim'in S›rlar› (Merkez Gazete Dergi Bas›m Yay›nc›-

l›k,  2003) ve Kur'an-› Kerim'in fiifresi (S›n›r Ötesi Yay›nlar›,  2002) kitaplar›ndan fayda-

lan›larak haz›rlanm›flt›r.
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AY'IN YÖRÜNGES‹

Kuran'da gök cismi olarak bahsedilen ve "Ay" anlam›na gelen "ka-

mer" kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Ayn› flekilde Ay'›n Dün-

ya etraf›ndaki eliptik (elips biçimindeki) turu da 27 gündür. Fakat bu

yeryüzünden bakan herhangi bir

kiflinin tespit edebilece¤i bir say›

de¤ildir. Çünkü dolunaylar ara-

s›nda 29 günlük süre oldu¤u için,

önceleri Ay'›n bir turunun 29 gün

oldu¤u düflünülmekteydi. Halbu-

ki Ay, Dünya etraf›nda dönerken,

Dünya da Günefl etraf›nda yol ka-

tetmektedir. Dünya'n›n ilerleme-

sinden dolay› Ay, iki gün gecikme-

li olarak turunu tamamlamakta-

d›r. Bu durum, Kuran'da modern astronomik bulgulara paralel, bir bafl-

ka iflarettir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

DEN‹Z VE KARALARIN ORANI

Kuran'da geçen "deniz" ve kara" kelimelerinin say›ca birbirlerine

oran›, bugün modern bilimin tespit etti¤i oranla birebir ayn›d›r. Ku-

ran'›n indirildi¤i dönemde henüz k›talar keflfedilmemiflti ve kara-deniz

oran›n›n tespit edilmesi mümkün de¤ildi. Amerika gibi büyük bir kara

parças›n›n keflfedilmesi dahi, ancak 15. yüzy›lda mümkün olmufltur. 

"Kara" kelimesi Kuran'da 13 kere geçerken, "deniz" kelimesi 32 ke-

re geçmektedir. Bu say›lar›n toplam› bize 45 say›s›n› verir. E¤er karala-

r›n Kuran'da bahsedilifl say›s› olan 13'ü 45'e bölersek,

"Ay" kelimesinin Kuran'da geçifl say›s› = 27
Ay'›n Dünya etraf›ndaki dönüfl süresi (gün olarak) = 27

Apollo 8 mürettebat›ndan Bill Anders ta-

raf›ndan 24 Aral›k 1968 tarihinde çekilen

bu foto¤rafta, Dünya’n›n Ay yüzeyinden

görüntüsü al›nm›flt›r. (NASA)
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%28,8888888889 buluruz. Denizlerin Kuran'da bahsedilifl

say›s› olan 32'yi 45'e böldü¤ümüz zaman ise, %71,1111111111 say›s›n›

buluruz. Bu oranlar, gezegenimizdeki su ve kara parçalar›n›n gerçek

oran›d›r.

Bu kelime tekrarlar›yla, Kuran'da Dünya'n›n %71'inin denizler,

%29'unun karalarla kapl› oldu¤una iflaret ediliyor olabilir. (Do¤rusunu

Allah bilir.) Bu orana günümüzde ancak, bilim adamlar›n›n uydu foto¤-

raflar› ve bilgisayar hesaplar› sayesinde ulafl›labilmektedir.

S‹R‹US YILDIZI 

Geceleri gökyüzünde en parlak y›ld›z olan "Sirius", Kuran'da "Y›l-

d›z" anlam›na gelen Necm Suresi'nin 49. ayetinde "fii'ra" olarak geçmek-

tedir: 

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Arapça karfl›l›¤› "fii'ra" olan Sirius y›ld›z›n›n sadece 49. ayette geç-

mesi, son derece dikkat çekici bir durumdur. Çünkü bilim adamlar› Si-

rius y›ld›z›n›n hareketlerindeki düzensizliklerden yola ç›karak, onun

bir çift y›ld›z oldu¤unu keflfettiler. Dolay›s›yla Sirius, Sirius A ve Sirius

B olarak ifade edilen iki y›ld›zdan oluflan bir tak›m y›ld›zd›r. Sirius B

y›ld›z›n›n özelli¤i teleskopsuz görülememesidir.

Sirius tak›m y›ld›zlar› birbirlerine do¤ru yay fleklinde bir eksen çi-

zerler ve her 49,9 y›lda bir birbirlerine yaklaflarak gökyüzünde sarkar-

lar. Bu bilimsel veri, günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester Üniver-

sitelerinin astronomi bölümlerinin fikir birli¤iyle kabul ettikleri bilim-

sel bir gerçektir.87 Ancak 20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru anla-

"Kara" kelimesinin Kuran'da geçifl say›s› = 13
"Deniz" kelimesinin Kuran'da geçifl say›s› = 32

Dünya üzerindeki karalar›n oran› = 13/45 = %29
Dünya üzerindeki denizlerin oran› = 32/45 = %71

Harun Yahya - Adnan Oktar
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fl›labilmifl bu bilimsel gerçe¤e, mucizevi bir flekilde,

bundan 14 as›r önce Kuran'da iflaret edilmifltir. Necm Suresi'nin 49. ve 9.

ayetleri beraber olarak okundu¤unda bu mucize karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Nitekim (ikisi aras›ndaki uzakl›k) iki yay kadar (oldu) veya daha

yak›nlaflt›. (Necm Suresi, 9)

Necm Suresi'nin 9. ayetinde

"(ikisi aras›ndaki uzakl›k) iki

yay kadar (oldu) veya daha ya-

k›nlaflt›" olarak çevrilen "kane

kabe kavseyni ev edna" ifadesi,

bizlere bu iki y›ld›z›n çizdikleri

yörüngede birbirlerine yaklafl-

t›klar›n› ifade ediyor olabilir.

(Do¤rusunu Allah bilir.) Kuran'›n

vahyedildi¤i dönemde bilinmesi

mümkün olmayan bu bilimsel

gerçek, bize, Kuran'›n Yüce Rabbimiz'in sözü oldu¤u gerçe¤ini bir kez

daha kan›tlamaktad›r. 

Sirius y›ld›z› Kuran'da "Y›ld›z" anlam›na gelen Necm Suresi'nde

geçmektedir. Sirius tak›m y›ld›z›, yay fleklindeki eksenleri ile birbir-

lerine 49,9 y›lda bir yaklaflmaktad›r. Necm Suresi'nin 49. ve 9. ayetle-

ri bu astronomik olaya iflaret etmektedir.

DEM‹R‹N ATOM NUMARASI

Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'da,

"Demir" anlam›na gelen "Hadid" suresinde Allah flöyle buyurmaktad›r:

... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeflitli) yararlar

bulunan demiri de indirdik... (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullan›lan "enzelna" yani "indirme" kelimesi,

mecazi olarak insanlar›n hizmetine verilme anlam›nda dü-

Önde Sirius B’den daha büyük olan Sirius

A y›ld›z› görülüyor.  (NASA)

Kuran Mucizeleri
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flünülebilir. Fakat kelimenin, ya¤mur ve günefl ›fl›nlar› için

kullan›lan "gökten fiziksel olarak indirme" fleklindeki gerçek anlam›

dikkate al›nd›¤›nda, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdi¤i gö-

rülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir

madeninin d›fl uzaydaki dev y›ld›zlardan geldi¤ini ortaya koymufltur.88

(Detayl› bilgi için bkz. Kuran Mucizeleri, 4. bask›, Harun Yahya)
Bununla birlikte Hadid Suresi, demir elementinin kimyasal sembo-

lüne de iflaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortas›ndaki 15. aye-

tin Arapça okunuflu, "Fe" harfi ile bafllamaktad›r. Demir elementi de

kimyada "Fe" olarak gösterilmektedir. 

Ayn› zamanda Kuran'›n 57. suresi olan "El-Hadid" kelime-

sinin Arapçadaki say›sal de¤eri (ebcedi) hesapland›¤›nda kar-

fl›m›za ç›kan rakam, sure numaras› ile ayn›d›r: "57" Sadece "ha-

did" kelimesinin say›sal de¤eri hesapland›¤›nda ise elde etti¤i-

miz say› 26'd›r. 26 say›s›, periyodik cetvelde de görüldü¤ü gibi, demirin

atom numaras›d›r. Atom numaras›, demir dahil tüm elementler için en

önemli kavramd›r. Herfleyin bilgisine sahip Rabbimiz'in vahyi olan Ku-

ran'da, Hadid Suresi ile hem demirin oluflumuna hem de atom numaras›-

na iflaret edilmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) 

DÜNYA'NIN GÜNEfi'‹N ETRAFINDA

DÖNÜfiÜ: 365 GÜN

Kuran'da "gün (yevm)" kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildi¤iniz

gibi Dünya'n›n Günefl etraf›nda dönüflü 365 gün sürer. Dünya, Günefl'in

etraf›nda dönerken kendi etraf›nda da tam 365 defa döner.

Kuran'da "gün" kelimesinin 365 defa geçiyor olmas›,

El-Hadid Suresi Kuran'›n 57. suresidir, El-Hadid 
kelimesinin Arapçadaki say›sal de¤eri de 57'dir. 
Sadece "hadid" kelimesinin say›sal de¤eri 26'd›r. 

26 say›s› ise demirin atom numaras›d›r.
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Dünya yörüngesi hakk›nda bize yüzy›llar öncesinden

bilgi vermesi aç›s›ndan çok önemli bir bulgudur. Kuran'da "gün" keli-

mesinin 365 defa tekrarlanmas›, Dünya ile Günefl aras›ndaki 365 gün-

lük astronomik olaya iflaret ediyor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

C‹NS‹YET VE 23. KROMOZOM Ç‹FT‹

‹nsanlar›n ve di¤er canl›lar›n genetik yap›s›, kro-

mozomlara ba¤l›d›r ve DNA'lar bu kromozomlarda

yer alan genetik bilgilerdir. Cinsiyetin belirlenmesi

ise 23. kromozom çiftine ba¤l›d›r. Yani bir erkek ve

kad›n aras›ndaki yap› farkl›l›¤› 23. kromozom çiftin-

den kaynaklanmaktad›r. Herhangi bir kiflinin 23. kro-

mozomu XX fleklinde ifade edilen yap›da ise cinsiye-

ti kad›n, XY fleklinde ise cinsiyeti erkektir.

Erkek-kad›n farkl›l›¤›n› sa¤layan 23. kromozom

çiftine Kuran'da flöyle iflaret edilmektedir: Kuran'da

hem "erkek" kelimesi, hem "kad›n" kelimesi ayr› ayr› 23'er defa tekrar-

lanmaktad›r. (Her iki kelimenin de sadece tekil halleri say›lmaktad›r.)

Kromozomlarla ilgili yak›n dönemde elde edilen bu bulgu, Kuran'da

yüzy›llar öncesinden haber verilmekte ve erkek-kad›n aras›ndaki temel

farkl›l›¤›n 23 say›s› ile ilgili oldu¤una iflaret edilmektedir. (Do¤rusunu

Allah bilir.

Kuran'da hem "erkek" kelimesi, hem "kad›n" kelimesi ayr›
ayr› 23'er defa tekrarlanmaktad›r. Bir kiflinin 

cinsiyetini belirleyen temel unsur ise, 
23. kromozom çiftidir.

Kuran'da "gün (yevm)" kelimesi 365 defa geçmektedir. 
Dünya'n›n Günefl etraf›nda dönüflü 365 gün sürer.

‹nsanda cinsiyeti

belirleyen 23. kro-

mozomdur. Ku-

ran’da hem "kad›n"

hem  "erkek" keli-

meleri ayr› ayr›

23'er defa tekrar-

Kuran Mucizeleri



GÖKYÜZÜNE YÜKSELT‹LEN SPUTN‹K

Tarihteki ilk uzay arac› "Sputnik 1" isimli uydu, 1957 y›l›nda uzaya

f›rlat›lm›flt›r. fiafl›rt›c› bir biçimde Kuran'da 19. Surenin 57. ayetinde (Mer-

yem Suresi, 57) yukar› ç›karmaktan ve yükseltmekten bahsedilmektedir.

Biz onu yüce bir mekana yükseltmifltik. (Meryem Suresi, 57)

Ayette geçen "Refa'nahu" ifadesi, "yükseltmek, yukar› ç›karmak, yu-

kar› kald›rmak"  anlam›na gelen "refea" fiilinin çekimli halidir. Di¤er ta-

raftan ayette geçen "aliyyen" kelimesi "ulu, yüce" anlamlar›n›n yan› s›ra

"yüksek, çok yüksek" anlam›na da gelmektedir. Dolay›s›yla bu ayeti tek

bafl›na düflündü¤ümüz zaman, "yüksek bir mekana yükseltmek, ç›kar›l-

mak" anlam› da kazanmaktad›r. Bu yönüyle 19. surenin 57. ayeti, 1957 y›-

l›ndaki Sputnik 1'in gökyüzüne f›rlat›lmas›na iflaret etmektedir. (Do¤ru-

sunu Allah bilir.)

ARININ GENET‹K KODU

Canl›lar›n genetik flifresi olan DNA'lar, kromozomlar üzerinde yer al-

maktad›r. Örne¤in Dünya'n›n dört bir yan›ndaki ar›lar›n kromozom say›s›

ayn›d›r ve de¤iflmez. Genellikle hayvanlar›n diflisinde ve erke¤inde eflit sa-

y›da kromozom bulunmaktad›r. Fakat ar›n›n durumu, di¤erlerinden biraz

farkl›d›r. Çünkü erkek ar› 16 tek kromozoma, difli ar› 16 çift kromozoma sa-

hiptir.89

‹flte ar› bu aç›dan -kromozom say›s› bak›m›ndan- farkl›d›r. Bu fark-

l›l›¤a Kuran'da Nahl Suresi’nde iflaret ediliyor olabilir. (En do¤rusunu 

Allah bilir.) Kuran'da "ar›" anlam›na gelen "Nahl" isimli sure tam 16.

suredir. Ayn› flekilde ar› da 16 kromozomlu bir canl›d›r. 

Kuran'da 19. Surenin 57. ayetinde "yüksek bir mekana 
yükseltmekten" bahsedilmektedir.

Gökyüzüne gönderilen ilk insans›z cisim ünvan›na sahip
"Sputnik 1" uydusu, 1957 y›l›nda f›rlat›lm›flt›r.

113

Harun Yahya - Adnan Oktar



HALLEY YILDIZI VE 76 YIL

Modern astronomideki önemli geliflmelerden biri, Halley kuyruk-

lu y›ld›z›n›n keflfidir. Edmund Halley isimli bilim adam›, bu y›ld›z›n 76

y›ll›k dolan›m süresi oldu¤unu 18. yüzy›lda ortaya koymufltur. Ed-

mund Halley bu keflfi ile, kuyruklu y›ld›zlar›n astronomik yörüngeleri-

ni de aç›kl›¤a kavuflturmufltur. 

"Halley" ismi ile an›lan bu y›ld›z›n ismi, Kuran'da dikkat çekici bir

flekilde En’am Suresi'nin 76. ayetinde geçmektedir:

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

"Bu benim Rabbimdir." Fakat (y›ld›z) kayboluverince: "Ben kay-

bolup-gidenleri sevmem" demiflti. (En’am Suresi, 76)

"Halley" kelimesini oluflturan harfler, Kuran'da ilk defa bu ayette

geçmektedir. Üstelik bu ayette "kaybolup giden" bir y›ld›zdan bahsedil-

mesi de son derece manidard›r. Ayr›ca bu ayette "y›ld›z" anlam›na gelen

Arapça "kevkeba" kelimesi de, "Halley" harflerinin hemen yak›n›nda yer

almaktad›r:
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Bu ayetin numaras› olan 76 say›s›

da y›ld›z›n dönüfl süresi olan 76 y›la iflaret edi-

yor olabilir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Ayetin nu-

maras› olan 76 say›s›, Halley y›ld›z›n› temsil

eder; çünkü Halley y›ld›z› 76 y›lda bir Dün-

ya'dan görülür, yani yörüngesini 76 y›lda bir

tamamlar. Bu nedenle Halley y›ld›z›n›n Ku-

ran'da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah'›n bir

mucizesidir.

HEMOGLOB‹N VE DEM‹R 

Kuran'›n indirildi¤i ça¤da, kimse hemoglobin molekülünden ha-

berdar de¤ildi ve böyle bir t›p terimi de bulunmamaktayd›. Oksijen

ve karbondioksiti, vücudumuzdaki kanda tafl›yan ve

kana k›rm›z› rengini veren hemoglobin, 19. yüzy›l-

da keflfedilmifltir. 

Vücudumuzdaki Demir (Fe) elementi saye-

sinde oluflan hemoglobin, yaflamsal fonksiyon-

lar›n devam› için hayati öneme sahiptir. He-

moglobinin ortas›nda bulunan demir (Fe)

elementi, oksijeni kendisine

ba¤lar ve böylece oksijeni kan-

da tafl›r. Dolay›s›yla hemoglobin

molekülü, demir elementi ile bir-

likte düflünülebilir.

Fetih Suresi'nin 25. ayetinde,

Fe (demir) ve hemoglobin kelime-

lerini oluflturan harfler mucizevi

bir flekilde yan yana gelmekte-

dir. Üstelik hemoglobini

oluflturan harfler bafl-

Harun Yahya - Adnan Oktar

NASA taraf›ndan 8 Mart

1986’da görüntülenen Hal-

ley kuyruklu y›ld›z›.
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ka hiçbir ayette yan yana gelmemektedir. Bu istisnai du-

rum, geçmifl ve gelece¤in sahibi, zamandan münezzeh Rabbimiz'in ya-

ratmas›n›n delillerindendir. 

*Hemoglobin kelimesi Türkçe, Arapça, ‹ngilizce ve farkl› dillerde hemen hemen ayn› fle-
kilde yaz›l›p okunmaktad›r. Hemoglobin kelimesini oluflturan harfler soldan sa¤a do¤ru
yan yana gelmektedir.

OZON TABAKASI 

"Ozon" kelimesi Arapçada, Türkçede ve di¤er tüm yabanc› diller-

de hemen hemen ayn› flekilde okunup yaz›lmaktad›r. Ozon kelimesini

oluflturan harfler, Cin Suresi'nin 6. ayetinde yan yana geçmektedir. Üs-

telik bu ayetten sonraki ayetlerde ise, gökyüzünün "koruyucu" özelli¤i-

ne dikkat çekilmektedir:

Do¤rusu Biz gö¤ü yoklad›k; fakat onu güçlü koruyucular ve fli-

hablarla (parlak y›ld›zlarla) kapl› (doldurulmufl) bulduk. (Cin

Suresi, 8)

Ayette gökyüzü ile ilgili tarif edilen "koruyucu"luk, atmosferin

ozon tabakas› ile çok örtüflen bir aç›klamad›r. Çünkü ozon, gökyüzün-

deki koruyucu tabakad›r ve Dünya'y› tehlikeli Günefl ›fl›nlar›ndan ko-

rumaktad›r.

Kuran Mucizeleri



Ozon kelimesini oluflturan harflerin yan yana gelme-

si, üstelik de ard›ndan gelen ayette gökyüzünün "koruyucu" özelli¤in-

den bahsedilmesi tesadüflerle aç›klanamaz. Bu Rabbimiz'in Kuran'da

yaratt›¤› mucizelerden biridir.

GÖZ TABAKASI RET‹NA

Retina, görmemizi sa¤layan hücrelerin bulundu¤u göz tabakas›d›r.

Kuran'›n indirildi¤i dönemde görme ifllevini sa¤layan bu tabaka bilin-

miyordu ve retina kelimesi de kullan›lan bir terim de¤ildi. Ancak 

Kuran'da "Retina" kelimesini

oluflturan harfler, tek bir ayette -

Fat›r Suresi'nin 8. ayetinde- yan

yana gelmektedir. Üstelik bu ayet-

te "görmekten" ve "göstermekten"

bahsedilmektedir; dolay›s›yla reti-

naya iflaret olmas› kuvvetle muh-

temeldir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse

(güzeli güzel, çirkini çirkin gören kimse gibi midir?) fiüphesiz

Allah, diledi¤ini sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirir... (Fat›r Suresi,

8)

Görmeyi sa¤layan retina kelimesinin geçti¤i bu ayette, "görmek"

anlam›na gelen Arapça "raa" fiilinden bahsedilmektedir. Sonraki ayetle-

re bak›ld›¤›nda, ayn› surenin 19. ayetinde "Kör ve gören bir olmaz"

cümlesi geçmektedir. Bilindi¤i gibi retina hasarlar› kal›c› körlü¤e neden
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*Arapça sessiz harflerden oluflan
bir alfabedir. Elif harfi Arapçada-
ki kelimelerin okunufluna etki et-

mek suretiyle kullan›l›r. 



olmaktad›r. Sonraki 20. ayette ise "Karanl›klarla ayd›nl›k

bir olmaz" ifadesi geçmektedir ki; bu anlat›m retinan›n ›fl›¤a duyarl›

hücrelerden oluflmas› bak›m›ndan çok manidard›r. Bu sayd›¤›m›z ayet-

lerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kuran'da çok nadir geçmektedir.

Dolay›s›yla "retina" kelimesinin binlerce ayetin aras›nda, sadece bu

ayetlerle birarada bulunmas›, Allah'›n Kuran'daki mucizelerinden biri-

dir.

DNA VE GENET‹K TAR‹H‹N‹N BAfiLANGICI

Bilindi¤i gibi DNA terimi, canl›lardaki genetik malzemenin k›sal-

t›lm›fl ifadesidir. Genetik biliminin bafllang›ç tarihi ise, Mendel isimli bi-

lim adam›n›n 1865 y›l›nda haz›rlam›fl oldu¤u genetik yasalar›na daya-

n›r. Bilim tarihi için bir dönüm noktas› oluflturan bu tarihe, Kuran'da

18. Sure olan Kehf Suresi'nin 65. ayetinde iflaret edil

mektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.)

D-N-A harflerinin (Arapçada Dal-Nun-Elif harflerinin) Kuran'da

nerelerde yan yana geldi¤i incelendi¤i zaman, en fazla Kehf Suresi'nin

65. ayetinde geçti¤i görülecektir. Bu ayette benzersiz bir flekilde, D-N-A

harfleri ard› ard›na tam üç defa, yan yana yer almaktad›r. Kuran'›n bafl-

ka hiçbir ayetinde "DNA" harfleri bu flekilde ardarda ve çok say›da geç-

mez.

DNA teriminin dikkat çekici bir flekilde yer ald›¤› bu ayetin numa-

ras› yukar›da ifade edildi¤i gibi 18:65'tir. Bu rakamlar genetik biliminin

bafllang›ç y›l› olan 1865 y›l›na dikkat çekmektedir ki; bu rastlant› olarak

de¤erlendirelemez. Çünkü Kuran'da sadece 18:65 ayetinde "DNA" art

arda üç defa geçmektedir. Bu iflaret mucizevi niteliktedir; çünkü DNA

(Deoksiribo Nükleik Asit) ismini bilim dünyas› çok yak›n say›labilecek

bir tarihte koymufltur. 
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DNA ve genetik tarihinin bafllang›c› olan ve 1865 y›-

l›na iflaret eden Kehf Suresi'nde, DNA toplam 7 defa tekrarlan›rken,

RNA da (Arapçada Ra-Nun-Elif harfleri) 7 defa tekrar etmektedir. Bildi-

¤iniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yap›y› oluflturan di¤er

bir moleküldür. Bu nedenle DNA-RNA'n›n özellikle bu surede eflit sa-

y›da geçmesi, moleküllere yüzy›llar önce Kuran'da iflaret edildi¤inin

ayr› bir kan›t›d›r. (Do¤rusunu Allah bilir.)

KUM TEPELER‹ VE MARS GEZEGEN‹

Kuran'daki "Ahkaf" Suresi, kelime anlam› olarak "kum tepeleri"

anlam›na gelmektedir. Astronomide Mars denildi¤inde akla ilk gelen

özelliklerinden birisi, Mars'taki yüksek kum y›¤›nlar›, yani dev "kum

tepeleri"dir. Mars bu yönüyle di¤er gezegenlerden farkl›d›r. 

Ahkaf Suresi'nin 23. ayetindeki harf dizilimlerine bakt›¤›m›zda ise,

Arapça Mim, Elif, Ra ve Sin harfleri yan yana gelerek, Mars kelimesini

oluflturmaktad›r. 

Bu harflerin Mars'›n en belirgin

özelliklerinden biri olan ve "kum te-

peleri" anlam›na gelen Ahkaf Sure-

si'nde yer almas› son derece dikkat

çekicidir. Üstelik sadece Mars de¤il,

ayn› zamanda Mars'›n uydusu olan gök cismi "Deimos" kelimesi de bu

surede yan yana geçmektedir. Mars'›n çevresinde dönen "Deimos" isim-

li gök cismine ait harfler, Ahkaf Suresi'nin 30. aye-

tinde yan yana gelmektedir. Tüm bunlar zaman-

dan münezzeh Rabbimiz'in Kuran'da tecelli eden

sonsuz ilim ve bilgisinin örneklerindendir.

*Arapçada "Vav" harfi, kelime içerisinde 

sesli harf olarak okunur.

119

Harun Yahya - Adnan Oktar



KUANTUM F‹Z‹⁄‹

Kuran-› Kerim'in indirildi¤i ça¤da, kuantum fizi¤i ve atomalt› par-

çac›klar bilinmiyordu. Fakat Kuran-› Kerim gerek iflaret etti¤i bilimsel

bilgiler, gerekse harf dizilimleri aç›s›ndan geçmifl ve gelecek tüm bilim-

leri kapsayan iflaretler içermektedir. Bunun bir baflka örne¤i de Kehf Su-

resi'nin 37 ve 39. ayetlerinde görülmekte; evrenimizi oluflturan bu temel

parçac›klar›n isimlerine ve a¤›rl›klar›na iflaret eden bir mucize yer al-

maktad›r. (Do¤rusunu Allah bilir.)

"Nötron" kelimesini oluflturan harfler (Arapça Nun-Te-Re-Nun

harfleri), tüm Kur'an-› Kerim'de bafltan sona sadece iki ayette geçmek-

tedir. Bunlardan birisi 18. Surenin 39. ayetidir ve "nötron kütlesi = 1839

me" olarak ifade edilmektedir. 

Görüldü¤ü üzere, Kehf Suresi'nin 39. ayetinde hem nötron ismine

hem de ayet numaras›yla nötronun a¤›rl›¤›na aç›kça iflaret edilmekte-

dir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Di¤er binlerce ayette bu harfler yan yana

gelmemekte, tam 18. Surenin 39 numaral› ayetinde "nötron" kelimesi

ortaya ç›kmaktad›r.

Ayn› durum "Pro-

ton" için de geçerlidir.

Proton kelimesini olufl-

turan harfler (Arapça

Be-Re-Te-Nun harfleri)

Kuran'› Kerimde nötro-

na oranla daha fazla sa-

y›da geçmektedir. Ancak Kehf Suresi'nin 37. ayetinde, yani 18:37 no'lu

ayette, proton kelimesini oluflturan harfler soldan sa¤a yan yana gel-

mektedir. Proton'nun kütlesi ise "1836-1837 me aras›ndad›r" ve "1837

me" olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla burada da ayetin numaras›

olan 18:37, protonun a¤›rl›¤› olan "1837 me"ye iflaret etmektedir. (Do¤-

rusunu Allah bilir.)
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*Arapçada "P" harfi yoktur, bu sese denk olarak "Be" harfi kullan›lmaktad›r.

"Nötron" ve "Proton" kelimeleri Türkçe, ‹ngilizce, Arapça ve

farkl› dillerde hemen hemen ayn› flekilde yaz›l›p okunmaktad›r. Atom-

lar›, zerreleri oluflturan bu parçac›klara Kuran'da iflaret edilen bir baflka

ayet ise flöyledir:

... Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta

(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur

ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

YER ALTINDAK‹ ENERJ‹: PETROL

Enerji kaynaklar›n›n bafl›nda gelen petrol, bu isimle ilk defa Alman

minerolog Georgius Agricola'n›n, 1556 tarihli De Re Metallica (Mineral-

lerin Do¤as› Üzerine) adl› eserinde geçmektedir. Kuran'dan yüzy›llar

sonra isimlendirilen bu enerji kayna¤›yla ilgili, Kuran'da önemli iflaret-

ler yer almaktad›r. (Do¤rusunu Allah bilir.) 

Petrol kelimesini oluflturan harfler (Be-Te-Re-Le) tüm Kuran'da tek

bir ayette yan yana geçmektedir. En'am Suresi'nin 59. ayetinde, "yerin ka-

ranl›klar›ndaki" anlam›na gelen "fi zulumati elardi" ifadesi de, petrolün

yerin alt›ndaki oluflumuna iflaret edercesine ayn› ayette yer almaktad›r.

.... Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O, bilmeksizin

bir yaprak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir tane, yafl ve

kuru d›flta olmamak üzere hepsi (ve herfley) apaç›k bir kitaptad›r.

(En'am Suresi, 59)

Kuran'dan as›rlar sonra kullan›lan petrol kelimesinin farkl› diller-

deki yaz›l›fl› veya okunuflu hemen hemen ayn›d›r; Türkçe, ‹ngilizce,

Arapçada oldu¤u gibi…
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*Arapçada "P" harfi yoktur, bu sese denk olarak "Be" harfi kulla-
n›lmaktad›r.

Ayr›ca bilim adamlar› petrolün oluflumunu aç›klarken,

hayvan ve bitkilere ait  kal›nt›lar›n uzun bir zaman aral›¤›n›n ard›ndan

petrole dönüfltü¤ünü ifade etmektedirler. Kuran'da bu olufluma dikkat

çeken bir di¤er ayet flöyledir:

'Yemyeflil-otla¤›' ç›kard›. Ard›ndan onu kuru, kara bir duruma

soktu. (A'la Suresi, 4-5)

(Konu ile ilgili detayl› aç›klama için bak›n›z, Harun Yahya, Kuran Mucizeleri, 1.
cilt, 8. Bask›, Temmuz 2006)

TELEV‹ZYONUN ‹CADI 

Televizyon yay›nlar› ›fl›k h›z›ndaki elektromanyetik dalgalar›n ev-

lerimize kadar ulaflmas›yla gerçeklefltirilmektedir. Televizyon dalgalar›

öylesine h›zl›d›r ki, kilometrelerce uzakl›ktan ayn› saniye içerisinde gö-

rüntü nakli yap›labilmektedir. Kuran'daki Neml Suresi'nde -bu tekno-

lojiyi an›msatacak flekilde- Hz. Süleyman'›n farkl› bir ülkede bulunan

kraliçenin taht›n›, ayn› saniye içerisinde mucizevi bir biçimde getirtti¤i

anlat›lmaktad›r:

Yan›nda kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü aç›p kapa-

madan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi

yan›nda durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazl›n-

dand›r, O'na flükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim

diye beni denemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçeklefl-

ti)..." (Neml Suresi, 40)

Bu ayet ilk bak›flta bize teleportasyon (›fl›nlama) veya
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görüntü naklini (televizyonu) an›msatmaktad›r. Bu ola-

y›n anlat›ld›¤› Neml Suresi'nde baz› harflerin gizli bir biçimde yan ya-

na gelip "Televizyon" kelimesini oluflturdu¤u görülmektedir. 

Televizyon kelimesi-

ni oluflturan harfler, Hz.

Süleyman'dan bahsedilen

Neml Suresi'nin 17. ayetinde soldan sa¤a yan yana dizilmifl durumda-

d›r. Televizyon kelimesi Türkçe, ‹ngilizce, Arapça ve farkl› dillerde he-

men hemen ayn› flekilde yaz›l›p okunmaktad›r. 

Harflerin dizilimi ile ilgili tüm bu örnekler birarada incelendi¤in-

de, tesadüflerle aç›klanmas› mümkün olmayan bir mucize ortaya ç›k-

maktad›r. Ayn› zamanda, bu örneklerin her biri araflt›ranlar için, 

Kuran'da daha nice mucizelerin gizli olabilece¤ine de bir iflarettir.

Bir ayette, Rabbimiz Kuran-› Kerim'le ilgili flöyle buyurmaktad›r:

E¤er yeryüzündeki a¤açlar›n tümü kalem ve deniz de -onun ar-

d›ndan yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de 

Allah'›n kelimeleri (yazmakla) tükenmez. fiüphesiz Allah, üstün

ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 27)

VENÜS VE MARS'IN DÖNÜfi SÜRELER‹

Venüs ve Mars, s›ralama bak›m›ndan Dünya'ya en yak›n iki geze-

genin isimleridir. Kuran'da bu gezegenlerin günümüzdeki isimlerini

oluflturan harfler, kendi çevrelerindeki dönüfl sürelerine iflaret edercesi-

ne dizilmifllerdir. 

Kuran'da Venüs kelimesini oluflturan harfler (Arapçada Vav-Elif-

Nun-Elif-Sin) Kuran'da ilk olarak Enfal Suresi’nin 72. ayetinde yan ya-

na gelmektedir. Bir sonraki Venüs harfleri ise, Hud Sure-
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si’nin 3. ayetinde yan yana gelmektedir. Bu iki yerin ara-

s›nda toplam 243 ayet geçmektedir. Uzay'da Venüs'ün kendi çevresin-

deki dolan›m süresi de tam 243 gün sürer; yani 243 gün bitince dönüflü-

nü tekrarlar. Kuran'da da, ilk Venüs harflerinden 243 ayet sonra bu

harfler yeniden tekrarlanmaktad›r.

Ayn› flekilde, bu harf dizilimi Mars için de geçerlidir. Mars kelime-

sini oluflturan harfler (Arapçada Mim-Elif-Ra-Sin) Kuran'da ilk olarak

Mü'minun Suresi’nin 44. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki

Mars harfleri ise yine Mü'minun Suresi’nin 45. ayetinde yan yana gel-

mektedir. Yani hemen 1 ayet sonra tekrar geçmektedir. Ayn› flekilde

Mars'›n kendi çevresindeki dolan›m süresi de sadece 1 gün sürer. 

Mars ve Venüs gezegenlerinin dolan›m süreleri modern astrono-

miye ait bilgilerdir. Bu gezegenlerin kendi çevrelerindeki dönüfl
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Venüs kelimesini oluflturan harfler Enfal

Suresi'nin 72. ayetinde sa¤dan sola do¤ru yan

yana gelmektedir. 

Venüs kelimesini oluflturan harfler, Hud Suresi'nin 3. ayetinde sa¤dan

sola do¤ru yan yana gelmektedir. 

Mars kelimesini oluflturan harfler, Mü'minun

Suresi'nin 44. ayetinde sa¤dan sola do¤ru yan

Mars kelimesini oluflturan harfler, Mü'minun Suresi'nin 45. ayetinde

sa¤dan sola do¤ru yan yana gelmektedir.



süreleri astronomlar taraf›ndan, Kuran'dan yüzy›llar son-

ra keflfedilmifltir. Di¤er taraftan modern astronomide kullan›lan Mars

ve Venüs gezegenlerinin isimleri, Arapçada s›ras›yla Merih ve Zuhra

olarak yer almaktad›r. Kuran'›n indirildi¤i dönemde farkl› toplumlar,

bu gezegenler için farkl› isimler kullanmaktalard›. Dolay›s›yla Mars ve

Venüs isimlerinin Kuran'da gizli bir flekilde yer almas› da mucize nite-

li¤indedir. 

Kuran'da yer alan bu ola¤anüstü dizilimler, Kuran'›n Yüce Rabbi-

miz'in vahyi oldu¤unu bir kez daha tasdik etmektedir. Secde Suresi'nde

Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

Kendisinde flüphe olmayan bu Kitab'›n indirilifli alemlerin Rab-

bi taraf›ndand›r. Yoksa onlar: "Bunu uydurdu" mu diyorlar? Ha-

y›r; o, Rabbinden olan bir hakt›r; senden önce kendilerine bir

uyar›c› gelmemifl bir kavmi uyarman için (onu sana indir-

dik). Umulur ki hidayet bulurlar. (Secde Suresi, 2-3)
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Tüm evren, içinde yaflad›¤›m›z Dünya, canl›-cans›z bütün varl›k-

lar, elementlerin çeflitli flekillerde birleflmesiyle oluflmufltur. Elementleri

oluflturan bütün atomlar ayn› parçac›klardan olufltu¤u halde, birbirle-

rinden farkl› özelliklere sahiptirler. Elementleri temelde birbirlerinden

farkl› k›lan fley, atom numaralar›, yani atomlar›n›n çekirdeklerindeki

proton say›lar›d›r. En hafif element olan hidrojen atomunda bir proton,

ikinci en hafif element olan helyum atomunda iki proton, alt›n atomun-

da 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton

vard›r. Alt›n› demirden, demiri oksijenden ay›ran özellik, yaln›zca

atomlar›n›n proton say›lar›ndaki bu farkl›l›kt›r. Soludu¤umuz hava, in-

san vücudu, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya da uzaydaki bir ge-

zegen, canl›-cans›z, ac›-tatl›, kat›-s›v› herfley, Allah'›n üstün yarat›fl›nda-

ki delillerinden biri olarak, proton, nötron ve elektronlardan meydana

gelmektedir. (Detayl› bilgi için bkz. Atom Mucizesi ve Molekül Mucizesi,

Harun Yahya)

Kuran'da yer alan Hadid Suresi, bir element olan "Demir" anlam›-

na gelmektedir. Bu surede di¤er elementlere de atom numaralar›yla ve

a¤›rl›klar›yla iflaret edilmektedir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Di¤er bir de-

yiflle demir elementinin ismine sahip Hadid Suresi'nde, yaklafl›k 1400

y›l öncesinden evrendeki maddeleri oluflturan atomlarla ilgili bilgiler

sunulmaktad›r. Elementlerin, atom numaralar›n›n henüz keflfedil-

medi¤i bir dönemde, bu bilgilere iflaret edilmesi Kuran'›n



bir baflka mucizesidir. Hadid Suresi'ndeki Arapça harfler

öyle bir biçimde dizilmifllerdir ki, bir yandan Rabbimiz'in emir ve tav-

siyelerini içeren ifadeler yer al›rken, bir yandan da atomlarla ilgili bilgi-

lere iflaretler bulunmaktad›r. 

Bu çal›flmada Arapçadaki "Ra" harfinin Bat› alfabelerindeki "R"

harfine veya "Mim" harfinin "M" harfine denk geldi¤i göz önüne al›na-

rak yap›lm›flt›r. Ayr›ca elementin simgesi olan harflerde dizilim s›ras›

dikkate al›nmamaktad›r. Harflerin yan yana gelmesi yeterli kabul edil-

mektedir. Çünkü söz konusu elementlerde örne¤in Kr elementi, Rk ola-

rak bir baflka elementi temsil etmemektedir.
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Bilim adamlar› 92 adet do¤al element tespit etmifltir. Yak›n dönem içerisinde baz› deneyler

yap›larak numaras› 92'den büyük olan yapay elementler de elde edilmifltir, fakat bu ele-

mentlere yeryüzünde pek rastlanmaz. fiu ana kadar Uluslararas› Temel ve Uygulamal›

Kimya Birli¤i'nin (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) varl›¤›n›

onaylad›¤› 110 element bulunmaktad›r.



RADON ELEMENT‹ 
86

Rn

Radon (Rn) elementi Kuran'›n indiriliflinden as›rlar sonra,

1900 y›l›nda, Alman kimyager Friedrich E. Dorn taraf›n-

dan bulunmufltur. Bu elemente do¤ada nadir olarak rast-

lanmaktad›r. Radyoaktif bir element olan radon, ›fl›n teda-

vilerinde de kullan›lmaktad›r. 

Z‹RKONYUM ELEMENT‹ 
40

Zr

Zirkonyum (Zr) elementini 1789 y›l›nda,

Alman kimyager Martin Heinrich Klap-

roth bulmufltur. Kuran'da yüzy›llar ön-

cesinden, nükleer reaktörlerin çekir-

deklerinde kullan›lan bu elemente iflaret edilmesi

büyük bir mucizedir. 

"Z" ve "R" harflerinin ilk defa biraraya geldi¤i nokta-

dan, ayetin bafl›na kadar 40 harf bulunmaktad›r. Zr sembollü Zir-

konyum elementinin atom numaras› da 40't›r. Ayr›ca "Z" ve

"R" harflerinin ilk defa biraraya geldi¤i noktadan, aye-

tin sonuna kadar, 91 harf yer almaktad›r. Bu say› da

Zirkonyum elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Ayetin bafl›ndan "Rn" harflerine kadar geçen harf say›s›: 86
* "Rn" elementinin atom numaras›: 86
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TANTAL ELEMENT‹ 
73

Ta

Tantal (Ta) elementini 1802 y›l›nda, ‹sveçli kimyager Anders

Ekeberg keflfetmifltir. Tantal, çok sert ve erime noktas› çok

yüksek olan bir elementtir. Bu nedenle elektrik ve elektronik

gibi alanlarda kullan›lmaktad›r. Ayr›ca bu element vücut s›-

v›lar› ile reaksiyona girmedi¤i için, t›pta da kullan›m alan›na sahiptir. 

Kuran'›n indiriliflinden as›rlar sonra keflfedilen bu element, do¤ada nadir

bulunan elementlerden biridir. 

"T" ve "A" harflerinin ilk defa biraraya geldi¤i noktadan, ayetin ba-

fl›na kadar 73 harf yer almaktad›r. Bu say› da Tantal elementinin atom

numaras›d›r.

* Ayetin bafl›ndan "Ta" harflerine kadar geçen harf say›s›: 73
* "Ta" elementinin atom numaras›: 73

* Ayetin bafl›ndan Zr harflerine kadar geçen harf say›s›: 40
* "Zr" elementinin atom numaras›: 40

(Hadid Suresi, 13)

(Hadid Suresi, 16)



FLOR ELEMENT‹ 
9
F

Flor (F) elementini 1886'da, Henri Moissan isimli Frans›z

kimyager elde etmeyi baflarm›flt›r. Hadid Suresi'nde ilk "F"

harfinden ayetin bafl›na kadar 9 harf geçmektedir. 

OKS‹JEN ELEMENT‹ 
8
O

Dünya'da en çok bulunan kimyasal elementlerden biri Ok-

sijendir. Oksijen, 1770'li y›llarda birbirinden ba¤›ms›z ola-

rak iki bilim adam› taraf›ndan keflfedilmifltir: ‹sveçli Carl

Scheele ve ‹ngiliz Joseph Priestley. 

Hadid Suresi'nde ilk "O" harfinden ayetin bafl›na kadar 8 harf geç-

mektedir. "O", Arapçada Elif harfiyle gösterilmektedir. "O" simgeli Ok-

sijen elementinin atom numaras› ise sekizdir.

* Ayetin bafl›ndan "O" harfine kadar geçen harf say›s›: 8
* "O" elementinin atom numaras›: 8

* Ayetin bafl›ndan F harfine kadar geçen harf say›s›: 9
* "F" elementinin atom numaras›: 9
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(Hadid Suresi, 1)

(Hadid Suresi, 1)



SAMARYUM ELEMENT‹ 
62

Sm

Samaryum (Sm) elementini Frans›z bilim adam› Paul Le-

coq de Boisbaudran 1879 y›l›nda keflfetmifltir. 

Bu surede "S" ve "M" harfleri ilk defa 62. harften son-

ra biraraya gelmektedir. Harfler "M" ve "S" olarak yan ya-

na gelmektedir. Ancak Sm harflerinin dizilim olarak tersi olan Ms is-

minde herhangi bir element yoktur. 

POTASYUM ELEMENT‹ 
39

K

Potasyum (K) elementini ilk olarak 1807 y›l›nda, ‹ngiliz

kimyager Sir Humphry Davy elektroliz yoluyla elde etti.

Bitki ve hayvanlarla birlikte, insan vücudunun da çokça

ihtiyaç duydu¤u potasyum elementi, do¤ada bol miktarda

bulunur. Ayr›ca patlay›c› yap›m›ndan t›p tedavilerine kadar genifl bir

kullan›m alan› vard›r. 

Hadid Suresi'nde ayetin bafl›ndan "K" harfinin ilk defa geçti¤i yere

kadar 39 harf geçmektedir; ki bu say› K elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

Ayr›ca surenin bafl›ndan buraya kadar 19 kelime yer almaktad›r. Bu da

K elementinin atom numaras› olmas› bak›m›ndan dikkat çekicidir.

* Ayetin bafl›ndan "K" harfine kadar geçen harf say›s›: 39
* "K" elementinin atom a¤›rl›¤›: 39

* Ayetin bafl›ndan "Sm" harflerine kadar geçen harf say›s›: 62
* "Sm" elementinin atom numaras›: 62
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(Hadid Suresi, 15)

(Hadid Suresi, 2)



KÜKÜRT ELEMENT‹
32

S

Kükürt (S) elementi canl›lar›n yap›s›nda ve toprakta yüksek

miktarda bulunmaktad›r. Hadid Suresi'nde kükürt elemen-

tini temsil eden ilk "S" harfine kadar ki harf say›s› 32'dir. Bu

say› ayn› zamanda kükürt elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

ERB‹YUM ELEMENT‹ 
167

Er

Erbiyum (Er) elementini Carl Gustaf Mosander isimli ‹s-

veçli bilim adam› 1843 y›l›nda keflfetmifltir. Surenin bafl›n-

dan 167 harf sonra "E" ve "R" harfleri biraraya gelmektedir.

Erbiyum elementinin atom a¤›rl›¤› ise 167'dir.

* Ayetin bafl›ndan "Er" harflerine kadar geçen harf say›s›: 167
* "Er" elementinin atom a¤›rl›¤›: 167

* Ayetin bafl›ndan ilk "S" harfine kadar geçen harf say›s›: 32
* "S" elementinin atom a¤›rl›¤›: 32
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(Hadid Suresi, 4)

(Hadid Suresi, 4)



NEOD‹M ELEMENT‹ 
60

Nd

Neodim (Nd) elementini 1885'te Avusturyal› bilim adam›

Carl F. Auer von Welsbach elde etmeyi baflard›. 

Hadid Suresi'nde "N" ve "D" harflerinin ilk defa yan

yana geldi¤i noktadan ayetin sonuna kadar 60 harf geç-

mektedir. Bu say› Nd elementinin atom numaras›d›r. 

VANADYUM ELEMENT‹ 
23

V

Vanadyum (V) elementini 1801 y›l›nda Meksikal› bilim

adam› Andres Manuel del Rio ve 1830 y›l›nda ‹sveçli kim-

yager Nils Gabriel Sefstrom keflfetmifllerdir. Vanadyum

vücuttaki temel eser elementlerden biridir. V harfinden

ayetin sonuna kadar 23 harf geçmektedir; ki bu say› da Vanadyum ele-

mentinin atom numaras›d›r. 

* "V" harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf say›s›: 23
* "V" elementinin atom numaras›: 23

* "Nd" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf say›s›: 60
* "Nd" elementinin atom numaras›: 60
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(Hadid Suresi, 19)

(Hadid Suresi, 1)



GALYUM ELEMENT‹ 
69

Ga

Galyum (Ga) elementini 1875 y›l›nda Frans›z kimyager Pa-

ul Emile Lecoq de Boisbaudran tayf çizgilerinden yola ç›-

karak keflfetti. Galyum elektronik ve t›p gibi farkl› alanlar-

da da kullan›lmaktad›r. 

Hadid Suresi'nde "G" ve "A" harflerinin yan yana geldi¤i noktadan

ayetin sonuna kadar 69 harf bulunmaktad›r. Galyum elementinin atom

a¤›rl›¤› da 69'dur.

AZOT ELEMENT‹ 
14

N

1772 y›l›nda ‹skoçyal› bilim adam› Daniel Rutherford tara-

f›ndan bulunan Azot (N) elementi, atmosferin %78'ini

oluflturur. Ayr›ca Günefl'in ve baz› y›ld›zlar›n yap›s›nda da

yer al›r. Canl›lar›n yap›s›nda çok önemli bir yere sahip

olan azot, protein ve nükleik asit gibi yaflamsal ö¤elerde de bulunur. 

Hadid Suresi'nde "N" harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geç-

mektedir. N elementinin atom a¤›rl›¤›, 14'tür. ‹kinci ile üçüncü "N" harf-

leri aras›nda ise 7 harf yer almaktad›r. Azotun atom numaras› ise 7'dir. 

* "Ga" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf say›s›: 69
* "Ga" elementinin atom a¤›rl›¤›: 69
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(Hadid Suresi, 27)
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B‹ZMUT ELEMENT‹ 
83

Bi

Yüzy›llar önce Kuran'da iflaret edilen elementlerden birisi

de Bizmut (Bi) elementidir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Az

bulunan elementlerden biri olan Bizmutun, t›ptan nükleer

reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeflitli

kullan›m alanlar› vard›r. 

Hadid Suresi'nde "B" ve "‹" harflerinin yan yana geldi¤i noktalar

aras›nda, 83 harf yer almaktad›r. 

* "Bi" harfleri aras›nda geçen harf say›s›: 83
* "Bi" elementinin atom numaras›: 83

* "N" harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf say›s›: 14
* "N" elementinin atom a¤›rl›¤›: 14

(Hadid Suresi, 7-8)

(Hadid Suresi, 3)
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KROM ELEMENT‹ 
24

Cr

Krom (Cr) elementi 1797 y›l›nda Louis-Nicolas Vauquelin

taraf›ndan keflfedilmifltir. Hadid Suresi'nde Krom elemen-

tini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldi¤i birinci

ve ikinci yerler aras›nda, toplam 24 kelime yer almaktad›r.

Krom elementinin atom numaras›n›n 24 olmas› da, bu bak›mdan çok

dikkat çekicidir.

ASTAT‹N ELEMENT‹ 
85

At

Astatin (At) elementi 1940 y›l›nda üç bilim adam› taraf›n-

dan keflfedilmifltir. Di¤er elementlerde oldu¤u gibi Astatin

elementinin atom numaras›n›n da, sure içinde yer al›yor

olmas› Kuran’›n mucizelerinden biridir. Astatin elementi-

ni temsil eden A ve T  harflerinin yan yana geldi¤i ikinci ve üçüncü yer-

ler aras›nda, 85 harf yer almaktad›r. Bu rakam ayn› zamanda Astatin

elementinin atom numaras›d›r.

* "At" harfleri aras›nda geçen harf say›s›: 85
* "At" elementinin atom numaras›: 85

* "Cr" harfleri aras›nda geçen kelime say›s›: 24
* "Cr" elementinin atom numaras›: 24

(Hadid Suresi, 4)



L‹TYUM ELEMENT‹ 
6
Li

Lityum (Li) elementini 1817 y›l›nda ‹sveçli kimyager Johan

August Arfvedson keflfetti. Bu element yerkabu¤unda

yaklafl›k %0.002 oran›nda bulunmaktad›r. Sanayide de ih-

tiyaç duyulan lityum elementi, pil yap›m›nda, so¤utucu-

larda, t›pta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farkl› alanda kullan›lmak-

tad›r. 

Hadid Suresi'nde "L" ve "‹" harflerinin ilk defa yan yana geldi¤i

noktadan ayetin bafl›na kadar 6 kelime geçmektedir. Bu say› Lityum ele-

mentinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Ayetin bafl›ndan "Li" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 6
* "Li" elementinin atom a¤›rl›¤›: 6
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(Hadid Suresi, 1, 2, 3)

(Hadid Suresi, 10)
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HAFN‹YUM ELEMENT‹ 
178

Hf

Hafniyum (Hf) elementini Hollandal› fizikçi Dirk Coster

ve Macar kimyager Georg de Hevesy 1923 y›l›nda keflfetti-

ler. Bu elementten özellikle nükleer reaktörlerde faydala-

n›lmaktad›r. Ayr›ca bu elemente Günefl'in atmosferinde de

rastlanm›flt›r. 

Hadid Suresi'nin bafl›ndan "H" ve "F" harflerinin yan yana geldi¤i

noktaya kadar, 178 kelime geçmektedir. Hafniyum elementinin atom

a¤›rl›¤› ise 178'dir. 

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

‹ND‹YUM ELEMENT‹ 
114

‹n

‹ndiyum (‹n) elementini ilk olarak 1863 y›l›nda Hierony-

mus Theodor Richter ve Ferdinand Reich isimli bilim

adamlar› buldular. Kuran'›n indiriliflinden as›rlar sonra

keflfedilen ‹ndiyum (‹n) elementi do¤ada az miktarda bu-

lunmaktad›r. 

Hadid Suresi'nin bafl›ndan "‹" ve "N" harflerinin yan yana geldi¤i

noktaya kadar 114 kelime geçmektedir; ki bu say› ‹ndiyum elementinin

atom a¤›rl›¤›d›r. 

* Surenin bafl›ndan "‹n" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 114
* "‹n" elementinin atom a¤›rl›¤›: 114

* Surenin bafl›ndan "Hf" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 178
* "Hf" elementinin atom a¤›rl›¤›: 178

(Hadid Suresi, 11)



* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

STRONS‹YUM ELEMENT‹ 
87

Sr

Radyoaktif olmayan Stronsiyum (Sr) elementini ilk kez

1790 y›l›nda Adair Crawford ve William Cruikshank ‹s-

koçya'da keflfetmifllerdir. 

Hadid Suresi'nin bafl›ndan "S" ve "R" harflerinin bira-

rada geçti¤i yere kadar 87 kelime geçmektedir. Stronsiyum elementinin

atom a¤›rl›¤› da 87'dir. 

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

AKT‹NYUM ELEMENT‹ 
89

Ac

Frans›z bilim adam› Andre Debierne taraf›ndan 1899 y›l›n-

da keflfedilen aktinyum (Ac) elementi, çok nadir bulunan

radyoaktif bir elementtir. Karanl›kta etrafa mavi ›fl›k ya-

yan bu element beyaz›ms› gümüfl renktedir. Kuran'dan

as›rlar sonra keflfedilen bu elementin insanlara önceden haber ve-

* Surenin bafl›ndan "Sr" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 87
* "Sr" elementinin atom a¤›rl›¤›: 87
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(Hadid Suresi, 8)

(Hadid Suresi, 7-8)



140

rilmifl olmas›, Rabbimiz'in sonsuz ilim sahibi oldu¤unun

göstergesidir. 

Hadid Suresi'nin bafl›ndan "A" ve "C" harflerinin ilk defa biraraya

geldi¤i yere kadar 89 kelime geçmektedir. Bu say› Aktinyum elementi-

nin atom numaras›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

TORYUM ELEMENT‹ 
90

Th

1828 y›l›nda ‹sveçli kimyager Jons Jacob Berzelius taraf›n-

dan keflfedilen toryum (Th) elementi radyoaktif bir ele-

menttir. Nükleer ayg›tlarda enerji kayna¤› olarak yararla-

n›lmaktad›r.

Toryum elementinin atom numaras› 90'd›r. Hadid Suresi'nin bafl›n-

dan "T" ve "H" harflerinin ilk defa yan yana geldi¤i yere kadar geçen ke-

lime say›s› da 90'd›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

* Surenin bafl›ndan "Th" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 90
* "Th" elementinin atom numaras›: 90

* Surenin bafl›ndan "Ac" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 89
* "Ac" elementinin atom numaras›: 89

Kuran Mucizeleri

(Hadid Suresi, 7)



141

Harun Yahya - Adnan Oktar

LUTESYUM ELEMENT‹ 
71

Lu

Lutesyum (Lu) elementi 1907 y›l›nda Auer von Welsbach ve

Georges Urbain taraf›ndan keflfedilmifltir. ‹smi bir elemente

ait olan Hadid (Demir) Suresi'nde, Lutesyumu temsil eden L

ve U harflerine kadar, surenin bafllang›c›ndan itibaren 71 ke-

lime geçmektedir. Lu elementinin atom numaras› da 71'dir.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

N‹KEL ELEMENT‹
58 

Ni

Saf nikel (Ni) elementini ilk kez 1751 y›l›nda ‹sveçli bilim

adam› Axel Fredrik Cronstedt izole ederek elde etmifltir.

Demirden daha sert olan nikel elementi, çürümeye ve pas-

lanmaya karfl› çok dayan›kl›d›r. Dayan›kl› sanayi aletlerin-

den madeni paralar›n yap›m›na kadar birçok sahada nikelden faydala-

n›lmaktad›r. 

Hadid Suresi'nde "N" ve "‹" harflerinin ilk defa yan yana geldi¤i

noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu say› Nikel

elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Surenin bafl›ndan "Lu" harflerine kadar geçen kelime say›s›: 71
* "Lu" elementinin atom numaras›: 71

(Hadid Suresi, 5)

(Hadid Suresi, 7)
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* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

BER‹LYUM ELEMENT‹ 
9
Be

Berilyum (Be) elementi 1798 y›l›nda Louis-Nicolas Vauquelin

taraf›ndan keflfedilmifltir. Do¤ada s›k rastlanan bu element nük-

leer ayg›tlarda, roketlerde ve uzay araçlar›nda kullan›lmaktad›r. 

"B" ve "E" harflerinin yan yana geldi¤i noktadan ayetin so-

nuna kadar 9 kelime geçmektedir ve bu say› da Berilyum elementinin atom

a¤›rl›¤›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir

* "Be" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime say›s›: 9
* "Be" elementinin atom a¤›rl›¤›: 9

* "Ni" harflerinden surenin sonuna kadar geçen kelime say›s›: 58
* "Ni" elementinin atom a¤›rl›¤›: 58

(Hadid Suresi, 27)

(Hadid Suresi, 10)
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SODYUM ELEMENT‹ 
11

Na

Sodyum (Na) elementini 1807'de Humphry Davy elektroliz

ifllemiyle keflfetti. Sodyum atomlar›, kulland›¤›m›z sofra tu-

zundan uzaydaki y›ld›zlara kadar birçok maddenin yap›s›n-

da bulunmaktad›r. ‹nsan vücudundaki hücrelerde de bulu-

nan sodyum atomlar›n›n hayati fonksiyonlar› vard›r. Vücut s›v›lar› ile hüc-

reler aras›nda normal bir su ak›fl›n›n olmas›, doku oluflumu ve kaslar›n ka-

s›lmas› için de, insan vücudunda belli bir miktar sodyum bulunmas› gerek-

lidir.

Hadid Suresi'nde "N" ve "A" harflerinin biraraya geliflinden, ayetin

sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu say› Sodyum elementinin atom

numaras› ile ayn›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

N‹YOBYUM ELEMENT‹ 
41

Nb

Niyobyum (Nb) elementi 1801'de ‹ngiliz kimyager Charles

Hatchett taraf›ndan keflfedilmifltir. Do¤ada nadir bulunan

bu element, nükleer reaktörlerde, yüksek ›s›lara dayan›kl›

malzemelerin yap›m›nda kullan›lmaktad›r. 

Hadid Suresi'nde Nb harflerinin yan yana geldi¤i yerler aras›ndaki

kelime say›s›, Niyobyum elementinin atom numaras› olan 41'dir.

* Say›ma ba¤laçlar dahil edilmemifltir.

* "Nb" harfleri aras›nda geçen kelime say›s›: 41
* "Nb" elementinin atom numaras›: 41

* "Na" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime say›s›: 11
* "Na" elementinin atom numaras›: 11

(Hadid Suresi, 9)



MAGNEZYUM ELEMENT‹ 
12

Mg

Magnezyum elementi 1808 y›l›nda ‹ngiliz kimyager Sir

Humphry Davy taraf›ndan keflfedilmifltir. Kuran'›n vahye-

dilmesinden yüzy›llar sonra elde edilen magnezyum (Mg)

elementi yerkabu¤unda en fazla bulunan elementlerden

biridir. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yap›da yer al-

maktad›r. Canl›lar aç›s›ndan hayati öneme sahip bir elementtir. 

Hadid Suresi'nde Mg harflerinin yan yana geldi¤i yerler aras›nda-

ki kelime say›s› 12'dir. Bu say› ayn› zamanda Magnezyum elementinin

atom numaras› olan 12'dir.

* Say›ma ba¤laçlar dahil edilmemifltir.

* Suredeki "Mg" harfleri aras›nda geçen kelime say›s›: 12
* "Mg" elementinin atom numaras›: 12
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(Hadid Suresi, 4 ve Hadid Suresi, 8 )

(Hadid Suresi, 20 ve Hadid Suresi, 21 )



D‹SPROSYUM ELEMENT‹ 
162

Dy

Disprosyum (Dy) elementini 1886 y›l›nda Frans›z bilim adam›

Paul Emile Lecoq de Boisbaudran bulmufltur. Bu elementin

atom a¤›rl›¤› 162'dir. Hadid Suresi'nde Dy harflerinin yan ya-

na geldi¤i yerler aras›ndaki kelime say›s› da 162'dir.

* Suredeki "Dy" harfleri aras›nda geçen kelime say›s›: 162
* "Dy" elementinin atom a¤›rl›¤›: 162

Harun Yahya - Adnan Oktar

(Hadid Suresi, 2 )

(Hadid Suresi, 11 )
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* Say›ma ba¤laçlar dahil edilmemifltir.

Ç‹NKO ELEMENT‹ 
65

Zn

Çinko (Zn) metali, yerkabu¤undan canl› organizmalara ka-

dar birçok yap›da yer almaktad›r. Örne¤in insan vücudun-

daki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati

fonksiyonlar› yerine getirmektedir. 

Hadid Suresi'nde Zn harflerinin yan yana geldi¤i yerler aras›nda-

ki kelime say›s› 65'tir. Çinko elementinin atom a¤›rl›¤› da 65'tir.

* Say›ma ba¤laçlar dahil edilmemifltir.

* Suredeki "Zn" harfleri aras›nda geçen kelime say›s›: 65
* "Zn" elementinin atom a¤›rl›¤›: 65

(Hadid Suresi, 2 ve Hadid Suresi, 11 )
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KLOR ELEMENT‹ 
35

Cl

Klor (Cl) elementini, Kuran indirildikten as›rlar sonra,

1774 y›l›nda ‹sveçli bilim adam› Carl Wilhelm Scheele elde

etmifltir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki

bakterilerin öldürülmesinde kullan›l›r. Klorun, ilaçlar›n

üretiminden boyalara, petrol ürünlerinden temizlik malzemelerine

kadar genifl bir kullan›m alan› bulunmaktad›r.

Hadid Suresi'nde "C" ve "L" harflerinin yan yana geldi¤i durumlar-

dan, ilk ve sonuncusu aras›nda 35 kelime yer almaktad›r. Bu say› Klor

elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Say›ma ba¤laçlar dahil edilmemifltir.

KARBON ELEMENT‹ 
12

C

Canl›lar›n yap›s›nda çok önemli bir yere sahip olan Kar-

bon (C) elementi birbirinden farkl› birçok maddenin yap›-

s›nda bulunmaktad›r. Karbon atomlar›, solunum esnas›n-

da aç›¤a ç›kan karbondioksitten elmasa kadar çok farkl›

bilefliklerde görev al›r. 

* Surede geçen ilk ve son "Cl" harfleri aras›ndaki kelime say›s›:
35
* "Cl" elementinin atom a¤›rl›¤›: 35

(Hadid Suresi, 4 ve Hadid Suresi, 6 )



Hadid Suresi'nde ilk ve sonuncu "C" harfleri aras›n-

da 12 kelime yer almaktad›r. Bu say› ayn› zamanda Karbon elementinin

atom a¤›rl›¤›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

SERYUM ELEMENT‹ 
140

Ce

Seryum (Ce) elementini 1803 y›l›nda ‹sveçli jeolog Wil-

helm von Hisinger ve ‹sveçli kimyager Jons Berzelius ile

onlardan ba¤›ms›z Alman kimyager Martin Klaproth isim-

li bilim adamlar› bulmufltur. 

Hadid Suresi'nde "C" ve "E" harflerinin yan yana geldi¤i durum-

lardan, ilk ve sonuncusu aras›nda 140 kelime yer almaktad›r. 140 ayn›

zamanda Seryum elementinin atom a¤›rl›¤›d›r.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

* Surede geçen ilk ve son "Ce" harfleri aras›ndaki kelime say›s›:
140
* "Ce" elementinin atom a¤›rl›¤›: 140

* Surede geçen ilk ve son "C" harfleri aras›ndaki kelime say›s›:
12
* "C" elementinin atom a¤›rl›¤›: 12

(Hadid Suresi, 4)

Kuran Mucizeleri
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KR‹PTON ELEMENT‹ 
83

Kr

Kripton (Kr) elementini ‹ngiliz kimyagerler Morris W. Tra-

vers ve Sir William Ramsay 1898 y›l›nda keflfettiler. 

Hadid Suresi'nde "K" ve "R" harflerinin yan yana geldi¤i

durumlardan, ilk ve sonuncusu aras›nda 83 kelime yer al-

maktad›r. Kripton elementinin atom a¤›rl›¤› da 83'tür.

* Say›ma "ve" ba¤lac› dahil edilmemifltir.

Surede geçen ilk ve son "Kr" harfleri aras›ndaki kelime say›s›: 83
"Kr" elementinin atom a¤›rl›¤›: 83

(Hadid Suresi, 5; Hadid Suresi, 7 )

(Hadid Suresi, 13)
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(Hadid Suresi, 7 ve Hadid Suresi, 11)



Bu bölümde, içinde say›sal bir ifade geçen sureler üzerinde yap›lan

çeflitli hesaplama sonuçlar› sunulmaktad›r. ‹lgili surelerde farkl› hesap-

lar sonucunda elde edilen ayn› rakamlar, son derece dikkat çekici bo-

yuttad›r. Bu çal›flmada surelerdeki hece ve harf adetleri, harf çeflitleri,

ebced de¤erleri gibi çeflitli yönlerden hesaplamalar aktar›lmakta ve or-

taya ç›kan say›lardaki flafl›rt›c› benzerlikler ortaya konmaktad›r. Bu bö-

lümdeki hesaplar yoruma aç›k de¤ildir; ayn› yöntemlerle say›mlar› ya-

pan herkesin ulaflabilece¤i sonuçlard›r. 

Kuran-› Kerim anlam bak›m›ndan hikmet ve ilim üstünlü¤ünün

yan› s›ra, say›sal olarak da çok zengin ve ola¤anüstü düzenler içermek-

tedir. Nebe Suresi'nin 29. ayetinde Rabbimiz "... Biz, herfleyi yaz›p say-

m›fl›zd›r" buyurmaktad›r. Cin Suresi'nin 28. ayetinde ise "... (Allah) her-

fleyi say› olarak da say›p-tespit etmifltir" buyrulmaktad›r. Kuran-› Ke-

rim'le ilgili elde edilen bu mucizevi say›sal düzenler, ayn› zaman-

da Yüce Rabbimiz'in "sonsuz da olsa, herfleyin say›s›n› bi-

len" anlam›na gelen "Muhsi" isminin bir tecellisidir. 
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* Bu bölüm Ahmet Marafll›'n›n, Kuran'da
S›rl› Dizilifl, (Okul Yay›nlar›, ‹stan-

bul, 2003) kitab›ndan faydala-
n›larak haz›rlanm›flt›r.



HZ. MUSA ‹LE 40

GECE ‹Ç‹N SÖZLEfi‹LMES‹

"40 gece" anlam›na gelen "erbaine leyleten" ifadesinden itiba-

ren, ayet sonuna kadar olan harf adedi 40.

Ayette "erbaine leyleten" (40 gece) ifadesine kadar olan noktal›

harflerin ebced de¤eri 40. (En küçük ebced hesab›yla)

Bu konu, Kuran'da ilk olarak, Bakara Suresi'nin 40. ayetinde

bafllamaktad›r.

Bu konunun bafllad›¤› 40. ayetin hece adedi 40.90

Ayr›ca: 

"Erbaine leyleten" (40 gece) konusu ile ilgili ayetler aç›k olarak,

Bakara Suresi'nin 51. ayetinden baflka, Araf Suresi 142. ayetinde

geçmektedir. ‹flari olarak ise yine Araf Suresi'nin 143. ve 155. ayet-

lerinde zikredilmekedir. 

a) Bu ayetler aras›ndaki sureler flunlard›r: "Bakara Suresi", "Al-i

‹mran Suresi", " Nisa Suresi", "Maide Suresi", " Enam Suresi", "Araf Su-

resi".

Bu sure adlar›ndaki toplam hece adedi tam 40't›r. 

(Su-re-tü'l-Ba-ka-ra-ti, Su-re-tü A-li ‹m-ra-ne, Su-re-tü'n-Ni-sa-i,

Su-re-tü'l-Ma-i-de-ti, Su-re-tü'l-En'a-mi, Su-re-tü'l-A'ra-fi)

b) Surelerin isimleri olan "El-Bakara", "Al-i ‹mran", "En-Nisa", "El-

Maide", "El-En'am", "El-A'raf", kelimelerindeki harf adedi de 40't›r.

Hani Musa ile k›rk gece için sözleflmifltik. Ama sonra siz,
onun arkas›ndan buza¤›y› (tanr›) edinmifl ve (böylece) zalim-

ler olmufltunuz. (Bakara Suresi, 51)
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TAfiTAN 12 PINAR 

FIfiKIRMASI

Ayette "on iki" anlam›na gelen "isneta aflrate" ifadesine

kadar olan kelime adedi 12. 

"(Tafltan) 12 p›nar f›flk›rd›" anlam›na gelen "infeceret

minhu isneta aflerete aynen" ifadesindeki noktal› harf adedi

12.

"‹nfeceret minhu isneta aflerete aynen" ifadesinde kullan›-

lan harf çeflidi de 12'dir.91

ÜÇ B‹N MELEKLE YARDIM ED‹LMES‹

"Meleklerden üç bin" anlam›na gelen

"selaseti alafin min elmelaiketi" ifadesinin

ebced de¤eri üç bindir. (Büyük eb-

ced hesab›yla)

Sen mü'minlere: "Rabbinizin size melek-
lerden indirilmifl üç bin kifliyle yard›m-
iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-

i ‹mran Suresi, 124)

(Yine) Hat›rlay›n; Musa kavmi için su
aram›flt›, o zaman Biz ona: "Asan› tafla
vur" demifltik de ondan on iki p›nar f›fl-
k›rm›flt›, böylece herkes içece¤i yeri bil-

miflti. Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için
ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yapa-
rak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. (Bakara Sure-

si, 60)
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BEfi B‹N MELEKLE YARDIM ED‹LMES‹

Ayette "melekler" anlam›na gelen "el-melaiketi" ifadesinin ilk

harfine kadar olan harflerin ebced de¤eri befl bindir. (Küçük ebced

hesab›yla)

12 GÜVEN‹L‹R GÖZETLEY‹C‹ GÖNDER‹LMES‹

"12 güvenilir-gözetleyici" anlam›na gelen "isney aflera nakiba"

ifadesindeki harf adedi 12'dir. 

Ayetin bafl›ndan "isney aflera" (on iki) ifadesine kadar, surenin

ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlan›fl›: 12.92

Ayet numaras› 12.

Ayetin ilk ve son harflerinin ebced de¤eri 12'dir. (En küçük eb-

ced hesab›yla)93

Andolsun, Allah ‹srailo¤ullar›'ndan kesin söz (misak) alm›flt›.
Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermifltik. Ve Allah
onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. E¤er namaz› k›lar,
zekat› verir, elçilerime inan›r, onlar› savunup-desteklerseniz
ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, flüphesiz sizin kötülükle-

rinizi örter ve sizi gerçekten, alt›ndan ›rmaklar akan cennetle-
re sokar›m. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden

dümdüz bir yoldan sapm›flt›r." (Maide Suresi, 12)

Evet, e¤er sabrederseniz, sak›n›rsan›z ve onlar da aniden üstü-
nüze çullan›verirlerse, Rabbiniz size meleklerden niflanl› befl

bin kifliyle yard›m ulaflt›racakt›r. 
(Al-i ‹mran Suresi, 125)



155

Harun Yahya - Adnan Oktar

HZ. MUSA ‹LE 30 GECE VE 10 GECE 

‹Ç‹N SÖZLEfi‹LMES‹

"30 gece" anlam›na gelen "selasine leyleten" ifadesinden itiba-

ren, ibare* sonuna kadar olan hece adedi 30.94

"Selasine leyleten" (30 gece) ifadesinden ayet sonuna kadar, bu

ifadeyi oluflturan harflerin kullan›m say›s› 30.95

"Selasine" (30) kelimesinden itibaren, ibare sonuna kadar olan

hece adedi 30.96

Ayette "selasine" (30) kelimesinden sonra ayet sonuna kadar, su-

renin mukataa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kulla-

n›m say›s› 30'dur.97

Ayette "aflr" (10) kelimesine gelinceye kadar olan noktal› harfle-

rin harf adedi 10.

"Aflr" (10) kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktas›z

harf adedi 10.

"Aflr" (10) kelimesi, Araf Suresi'nde sondan bafla do¤ru 10. say-

fada bulunmaktad›r.

Ayette "aflr" (10) kelimesine gelinceye kadar, surenin mukattaa

harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullan›m say›s›

10'dur.98

"Ve ona bir on daha ekledik" anlam›na gelen "ve etmemnaha bi-

aflrin" ifadesinde kullan›lan harf çeflidi 10'dur.99

Musa ile otuz gece için sözlefltik ve ona bir on daha ekledik.
Böylece Rabbinin belirledi¤i süre, k›rk geceye tamamland›.

Musa, kardefli Harun'a "Kavmimde benim yerime geç, ›slah et
ve bozguncular›n yolunu tutma" dedi. (Araf Suresi, 142)

*Kuran okunurken kullanılan durak iflaretleriyle
veya ayet sonu-ayet bafl› ile ayrılan ifadeler.



156

12 TOPLULUK VE TAfiTAN FIfiKIRAN 12 PINAR

Ayette "isnetey aflrate" (on iki) ifadesine kadar, "isnetey aflrate"

ifadesindeki harfler 12 defa geçmektedir.100

"‹snetey aflrate" (on iki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar

kullan›lan harf çeflidi 12.101

"‹sneta aflrate" (on iki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar,

"isneta aflrate"nin harfleri 12 defa geçmektedir.102

"‹snetey aflrate" (on iki) ile "isneta aflrate" (on iki) aras›nda, bu

kelimelere ait harflerin bulundu¤u kelime adedi 12.103

Bulundu¤u ibarede, "isneta aflrate ayna" (on iki p›nar) ifadesine

kadar kullan›lan harf çeflidi 12.104

Biz onlar› (‹srailo¤ullar›'n›) ayr› ayr› oymaklar olarak on iki
topluluk (ümmet) olarak ay›rd›k. Kavmi kendisinden su iste-
di¤inde Musa'ya: "Asan'la tafla vur" diye vahyettik. Ondan

on iki p›nar s›z›p-f›flk›rd›; böylece her bir insan- toplulu¤u su
içece¤i yeri ö¤renmifl oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve
onlara kudret helvas› ile b›ld›rc›n indirdik. (Sonra da flöyle

dedik:) "Size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›ndan
yiyin." Onlar Bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulme-

diyorlard›. (Araf Suresi, 160)

Kuran Mucizeleri



ALLAH KATINDA AYLARIN SAYISININ

12 OLMASI

Ayette "isna aflera" (on iki) ifadesine gelinceye kadar olan hece

adedi tam 12'dir. 

"‹sna aflera" (on iki) ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan

noktal› harf adedi de 12'dir.

70 DEFA BA⁄IfiLANMA D‹LEME

"Seb'ine merraten" (yetmifl kere) ifadesinden itibaren ayet sonu-

na kadar olan harf adedi 70.105

"Seb'ine merraten" (yetmifl kere) ifadesinden itibaren ibare so-

nuna kadar kullan›lan harf çeflitlerinin ebced de¤eri 70'tir.106 (En

küçük ebced hesab›yla).

Bu ayetteki noktas›z harf adedi 70'tir.107

Sen, onlar için ister ba¤›fllanma dile, istersen dileme. Onlar
için yetmifl kere ba¤›fllanma dilesen de, Allah onlar› kesinlikle
ba¤›fllamaz. Bu, gerçekten onlar›n Allah'a ve elçisine (karfl›)

nankörlük etmeleri dolay›s›ylad›r. Allah fas›klar toplulu¤una
hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)

Gerçek flu ki, Allah Kat›nda aylar›n say›s›, gökleri ve yeri ya-
ratt›¤› günden beri Allah'›n kitab›nda on ikidir. Bunlardan

dördü haram aylard›r. ‹flte dosdo¤ru olan hesab (din) budur.
Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onlar›n sizlerle

topluca savaflmas› gibi siz de müflriklerle topluca savafl›n. Ve
bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)
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YILLARIN SAYISINI VE HESABI B‹LME

Bir Hicri ay ancak 29 gün veya 30 gün çekebilir. (Bunun d›fl›nda da

bir ihtimal yoktur.)

Kameri ay 29 veya 30 gündür. Ayette "y›llar›n say›s›n› ve hesa-

b› bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur" anlam›na gelen

"kadderahu menazile lita'lemu adede'ssinine velhisab" ifadesine

gelinceye kadar olan harf adedi 29.

"Ay" anlam›na gelen "El-Kamer"in ebced de¤eri 29'dur. (En kü-

çük ebced hesab›yla)

Bir Hicri y›l 354 ya da 355 gün çekmektedir. (Bunlar›n d›fl›nda bir

ihtimal yoktur.)

"Y›llar›n say›s›n› ve hesab› bilmeniz için" anlam›na gelen "li-

ta'lemu adede'ssinine vel hisab" ifadesine gelinceye kadar olan

harflerin ebced de¤eri 354. (En küçük ebced hesab›yla)

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet k›ld›k; gece ayetini sildik de
Rabbinizden bir fazl araman›z, y›llar›n say›s›n› ve hesab› bil-

meniz için gündüzün ayetini ayd›nlat›c› k›ld›k. Biz, herfleyi
yeterince aç›klad›k. (‹sra Suresi, 12)

Günefl'i bir ayd›nl›k, Ay'› bir nur k›lan ve y›llar›n say›s›n› ve
hesab› bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah,
bunlar› ancak hak ile yaratm›flt›r. O, bilen bir topluluk için
ayetleri böyle birer birer aç›klamaktad›r. (Yunus Suresi, 5)



BENZER 10 SURE GET‹REMEMELER‹

Bulundu¤u ibarede "aflri" (on) kelimesine kadar kullan›lan harf

çeflidi 10.108

Ayette "aflri" (on) kelimesine gelinceye kadar olan noktal› harf

adedi 10.109

Ayette "yalan üzere uydurulmufl olarak onun benzeri on sure"

anlam›na gelen "biaflri süverin mislihi müftereyatin" ifadesine ge-

linceye kadar olan hece adedi 10.110

"De ki: "Haydi siz, yalan üzere uydurulmufl olarak onun benze-

ri on sure getirin" anlam›na gelen "kul fe'tu biaflri süverin mislihi

müftereyat›n" ifadesindeki noktal› harf adedi 10.

"Onun benzeri 10 sure" anlam›na gelen "aflri süverin mislihi"

ifadesindeki harf adedi 10.

"Aflri süverin mislihi" (onun benzeri on sure) ifadesinden sonra

ayet sonuna kadar olan kelime adedi 10.

"Onun benzeri on sure" anlam›na gelen "biaflri süverin mislihi"

ifadesinde kullan›lan harf çeflidi 10.111

Ayette "aflri süverin" (on sure) ifadesine kadar, "aflri süverin" ifa-

desindeki harfler 10 defa geçmektedir.112

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi siz,
yalan üzere uydurulmufl olarak onun benzeri on sure getirin ve

e¤er do¤ru sözlüyseniz, Allah'tan baflka ça¤›rabildiklerinizi
ça¤›r›n." (Hud Suresi, 13)
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HZ. YUSUF'UN RÜYASI VE 11 YILDIZ

"On bir y›ld›z" anlam›na gelen "ehade aflera kevkeben" ifadesin-

deki harf adedi 11'dir. 

"Ehade aflera kevkeben" (on bir y›ld›z) ifadesine kadar olan ke-

lime adedi 11.

Ayette "ehade aflera kevkeben" (on bir y›ld›z) ifadesine gelince-

ye kadar, "ehade aflera kevkeben" ifadesindeki harfler 11 defa geç-

mektedir.113

‹NSANDAK‹ KROMOZOM SAYISI

Eriflkin bir insan bedeninde yaklafl›k 100 trilyon hücre bulunmak-

tad›r. Hücrelerin hepsi ayn› genetik yap›ya sahiptir. Bu genetik yap›,

hücrenin çekirde¤i içerisinde yer alan kromozomlarda bulunur. Bir in-

san hücresinde 23 çift, yani 46 adet kromozom vard›r. Bunlar›n 23'ü an-

neden 23'ü babadan gelmektedir. Bu kromozomlarda da, o insana ait

özelliklerin kay›tl› oldu¤u DNA molekülleri vard›r. Bilim dünyas›, in-

san hücresindeki kromozom say›s›n›n 46 oldu¤unu ancak 20. yüzy›l›n

ikinci yar›s›nda ö¤renebilmifltir.

Kuran'da "meni" ve "nutfe" kelimeleri, farkl› fleyler olarak bahse-

dilmektedir. "Meni" bütünü, "nutfe" ise onun bir parças›n› ifade etmek

için kullan›lmaktad›r.

* "Nutfe" kelimesi cümlede kullan›l›fl yeri itibariyle, dilbilgisi kura-

l›ndan ötürü, afla¤›da nutfetin, nutfete, nutfeten gibi farkl›

‹nsan› bir damla sudan yaratt›, buna ra¤men o, apaç›k bir
düflmand›r. (Nahl Suresi, 4)

Hani Yusuf babas›na: "Babac›¤›m, gerçekten ben (rüyamda) on
bir y›ld›z, Günefl'i ve Ay'› gördüm; bana secde etmektelerken

gördüm" demiflti. (Yusuf Suresi, 4)
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flekillerde okunmaktad›r. Ancak burada anlam de¤iflikli¤i

söz konusu de¤ildir.

"Nutfetin" (nutfe) kelimesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced

hesab›yla)

Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar kullan›lan harf çe-

flidi 23.114

Ayette "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar kullan›lan harf çe-

flitlerinin ebced de¤eri 23.115 (En küçük ebced hesab›yla)

Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar olan noktal› harf

adedi 46.

"Nutfete" kelimesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesa-

b›yla)

Müminun Suresi'nin 13. ayetindeki "nutfeten" ifadesinden itiba-

ren 14. ayetteki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi

23.

Ayette "nutfete" ifadesine kadar olan kullan›lan harf çeflitlerinin

ebced de¤eri 46.116

(En küçük ebced hesab›yla)

"Nutfete" ifadesinden sonra ibare sonuna kadar, "nutfete" ifade-

sine ait harflerin ebced de¤eri 46.117 (En küçük ebced hesab›yla)

Suredeki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar, "nutfete"ye ait

harflerin bulundu¤u kelime adedi 46.

Sonra o su damlas›n› bir alak (embriyo) olarak yaratt›k; ar-
d›ndan o alak'› (hücre toplulu¤u) bir çi¤nem et parças› olarak
yaratt›k; daha sonra o çi¤nem et parças›n› kemik olarak ya-
ratt›k; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir baflka ya-
rat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli olan Allah, ne

Yücedir. (Mü'minun Suresi, 14)



"Nutfetin" ifadesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesab›y-

la)

"Nutfetin" ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar kullan›lan

harf çeflidi 23.118

"Nutfetin" kelimesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesa-

b›yla)

"Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan nok-

tal› harf adedi 23.

"Nutfetin" kelimesi ayette sondan bafla do¤ru 23. kelimedir.

Bu ayette kullan›lan harf çeflidi 23'tür.119

O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir
alak'tan (embriyo) yaratt›; sonra sizi bir bebek olarak ç›kar-

makta, sonra güçlü (erginlik) ça¤›n›za eriflmeniz, sonra da
yafllanman›z için size (belli bir ömür vermektedir). Sizden ki-
minin daha önce hayat›na son verilmektedir; ad› konulmufl
bir ecele eriflmeniz ve belki akl›n›z› kullanman›z için (Allah

sizi böyle yaflat›r). 
(Mümin Suresi, 67)

Allah sizi topraktan yaratt›, sonra bir damla sudan. Sonra da
sizi çift çift k›ld›. O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli gebe

kalmaz ve do¤urmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun
ömründen k›salt›lmas› da mutlaka bir kitapta (yaz›l›)d›r.

Gerçekten bu, Allah'a göre kolayd›r. (Fat›r Suresi, 11)
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Ayette "nutfetin" kelimesine kadar olan noktal› harfle-

rin ebced de¤eri 46. (En küçük ebced hesab›yla)

Bu ayetteki noktal› harf adedi 46.

"Nutfetin" ifadesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesab›y-

la)

"Nutfetin" ifadesinden sonra sure sonuna kadar, "nutfetin" ifa-

desinin harfleri 46 defa geçmektedir.120

"Nutfetin" ifadesinin bulundu¤u ayetin numaras› 46.

"Nutfetin" kelimesinin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesa-

b›yla)

"Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan nok-

tal› harflerin ebced de¤eri 23. (En küçük ebced hesab›yla)

K›yamet Suresi 37. ayetteki "nutfe" ile ‹nsan Suresi 2. ayetteki

"nutfe" aras›nda kullan›lan harf çeflidi 23.121

K›yamet Suresi'nde 37. ayetteki "nutfe"den itibaren ‹nsan Sure-

si 2. ayetteki "nutfe"ye kadar, "nutfe"ye ait harf bulunan kelime

adedi 23.122

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? 
(K›yamet Suresi, 37)

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k.
Onu deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹n-

san Suresi, 2)

Bir damla sudan (döl yata¤›na) meni döküldü¤ü zaman.
(Necm Suresi, 46)
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PETEKTEK‹ AÇILAR

Bilindi¤i gibi bal ar›s›, üretti¤i bal› alt›gen fleklindeki evlerine -pe-

teklere- doldurmaktad›r. Petek inflas›nda bütün flekiller içinde en ideali

alt›gendir. Örne¤in, petek gözleri beflgen, sekizgen, dokuzgen vs. flek-

linde olsayd›, bütün kenarlar› birbiriyle çak›flmayacak; böylece petek

gözleri aras›nda kullan›lmayan k›s›mlar kalacakt›. Ancak ar›lar Allah'›n

ilham›yla alt›gen flekilli petekler yaparak, en az balmumu ile en fazla

bal depolarlar.

Bal ar›s›ndan, baldan ve petekten bahsedilen ayetler, Kuran'da

yaln›zca bu ayetlerdir. Bu ayetlerdeki harflerin ebced de¤eri de

720'dir. (En küçük ebced hesab›yla)

Petekteki gözlerin iç aç›lar› toplam› 720 derecedir.

Petekteki her bir göz alt›gendir. Alt›gendeki her

bir iç aç› da 120 derecedir.

Nahl Suresi'nde bu konuya gelinceye kadar

Rabbin bal ar›s›na vahyetti: "Da¤larda, a¤açlarda ve onlar›n
kurduklar› çardaklarda kendine evler edin."

(Nahl Suresi, 68)

"Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana ko-
laylaflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver." Onlar›n kar›nlar›ndan

türlü renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir flifa var-
d›r. fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten bunda bir

ayet vard›r. (Nahl Suresi, 69)
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olan ibare* adedi 120.

KEHF EHL‹ VE MA⁄ARADA

309 YIL KALMALARI

"Kehf Ehli" anlam›na gelen "Ashabe'l Kehf" ifadesinin ebced de-

¤eri 238. (Küçük ebced hesab›yla)

Surede "Ashabe'l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesine kadar olan hece

adedi de 238'dir.123

Ayette "Ashabe'l Kehfi"ye (Kehf Ehli) gelinceye kadar kullan›-

lan harf çeflidi 7.124

"Ashabe'l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesinden itibaren ayet sonuna

kadar olan kelime adedi 7. 

Surede Ashab-› Kehf k›ssas›ndaki, Rabbimiz'in "Allah" olarak

zikredilen ismi 7 kez geçmektedir.

"Ashabe'l Kehfi" (Ma¤ara Ehli) sayfadaki 7. ibarede bulunmak-

tad›r.

Bu ayet, sayfada sondan bafla do¤ru 7. ayettir. 

Kuran'da Ashab-› Kehf'in ma¤arada ne kadar kald›klar› bildirilir-

ken "Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha kat-

t›lar." (Kehf Suresi, 25) denilmektedir. Müfessirler (tefsir edenler) bu

ayeti aç›klarken, Kehf Ehli'nin Günefl y›l›na göre 300 y›l, Kameri takvi-

me göre ise 309 sene uyuduklar›na iflaret edildi¤ini ifade etmektedirler.

Surede "nice seneler" anlam›na gelen "sinine adeda" ifadesine

kadar olan hece adedi tam 309'dur.125

Surede "sinine adeda" ifadesine gelinceye kadar olan noktas›z

Böylelikle ma¤arada y›llar y›l› onlar›n kulaklar›na vurduk
(derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 11)

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim flafl›lacak ayetlerimiz-
den mi sand›n? (Kehf Suresi, 9)
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harf adedi 309.

Bu ayette Ashab-› Kehf'in uyand›r›lma sebebi olarak, hangi

grubun uyuma müddetlerini daha iyi hesap edece¤ini ortaya ç›karmak

için oldu¤u bildirilmektedir. Bu ayete gelinceye kadar olan hece adedi

tam 309.126

Kuran'da Ashab-› Kehf'in ma¤arada kald›klar› sürenin do¤rudan

309 sene olarak belirtilmeyip, 9 y›ll›k bir sürenin ilave edilmesi son de-

rece hikmetlidir. Çünkü ifade flekli ile Günefl ve Ay y›llar› (fiemsi ve Ka-

meri y›llar) aras›ndaki farka dikkat çekilmektedir. (Do¤rusunu Allah bi-

lir.)

Bilindi¤i gibi Günefl y›l›, Dünya'n›n Günefl etraf›nda dönmesinden

meydana gelir ve Dünya'n›n belirli bir noktadan ard› ard›na 2 kere geç-

mesi aras›nda kalan 365,242217 Günefl günü, bir Günefl y›l›n› oluflturur.

Ay y›l› ise 354,36768 günden ibarettir ki, bu Ay'›n Dünya etraf›nda 12

defa döndü¤ü süredir. Hesaplayacak olursak, Günefl ve Ay y›l› aras›n-

da 10,874537 günlük bir fark vard›r. Buna göre 100 Günefl senesi 103 Ay

senesine denk gelir.

300 Günefl senesinin Ay senesi olarak karfl›l›¤›n› bulmak içinse -

tam ayetteki gibi- 9 sene daha ilave etmek gerekmektedir.

Surede bu ayete gelinceye kadar olan ayet numaralar›n›n topla-

m› 300. (Miladi 300 sene, Hicri 309 sene demektir.)

Ashab-› Kehf'ten ve uyku sürelerinden bahseden son sayfa olan

bu sayfadan sonra, Kuran'›n sonuna kadar olan sayfa adedi 309. 

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha
katt›lar. (Kehf Suresi, 25)

Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar› süreyi daha iyi hesap
etti¤ini belirtmek için onlar› uyand›rd›k. 

(Kehf Suresi, 12)



HZ. MUSA'NIN DOKUZ MUC‹ZES‹

"9 mucize" anlam›na gelen "tis'i ayatin" ifadesinden sonra ibare

sonuna kadar olan hece adedi 9.

Ayette "tis'i ayatin" (9 mucize) ifadesine

gelinceye kadar, "tis'i ayatin" ifadesindeki

harfler 9 kelimede bulunmaktad›r.

"Tis'i ayatin" (9 mucize) ifadesin-

den itibaren ayet sonuna kadar

olan kelime adedi 9.

"Tis'i ayatin" (9 mucize),

"Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz ç›k›versin,
(bu,) Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n

biri)dir. Gerçekten onlar, fas›k olan bir kavimdir." (Neml Sure-
si, 12)

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› di-
rilttik (uyand›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar
kald›n›z?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik)

k›sm› kadar kald›k." Dediler ki: "Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbi-
niz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran›zla flehre gönderin

de, hangi yiyecek temizse baks›n, size ondan bir r›z›k getirsin;
ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdir-

mesin." 
(Kehf Suresi, 19)
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surede sondan bafla do¤ru 9. sayfada bulunmaktad›r.

Ayette "9" anlam›na gelen "tis'i" kelimesine gelinceye kadar kul-

lan›lan noktas›z harf çeflidi 9.

"Tis'i" (9) kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar kullan›lan

noktas›z harf adedi 9.127

"Tis'i" (9) ayette sondan bafla do¤ru 9. kelimedir.

Surenin mukattaa harfleri olan "ta, sin" harflerinin ebced de¤e-

ri 9. (En küçük ebced hesab›yla)

fiEH‹RDEK‹ DOKUZLU ÇETE

"9 kifli" anlam›na gelen "tis'atü rahtin" ifadesinden itibaren ayet

sonuna kadar, "tis'atü rahtin" ifadesindeki harfler 9 defa geçmekte-

dir.128

"Tis'atü rahtin" (9 kifli) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar

olan noktal› harf adedi 9.

"Tis'atü rahtin" (9 kifli) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar

kullan›lan noktas›z harf adedi 9.129

"Tis'atü rahtin" (9 kifli) ifadesinde, surenin mukattaa harfleri

fiehirde dokuzlu bir çete vard›, yeryüzünde bozgun ç›kar›yor-
lar ve dirlik-düzenlik b›rakm›yorlard›. 

(Neml Suresi, 48)
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olan "ta, sin"e ait harflerin ebced de¤eri 9.130 (En küçük eb-

ced hesab›yla)

Hz. Salih ve Semud kavmi k›ssas›ndaki ayet adedi 9.131

99 KOYUN DAVASI

99 koyunla ilgili konu, 21. ayette anlat›lmaya bafllanmaktad›r.

Hz. Davud'un bahsinin bafl›ndan -17. ayetten itibaren- 21. ayete ge-

linceye kadar olan hece adedi 99'dur.132

99 koyunla ilgili davan›n konusu, ayet olarak 22. ayette anlat›l-

maya bafllanmaktad›r. 99 koyun davas›, ibare olarak ise 22. ayetin

2. ibaresinde anlat›lmaya bafllanmaktad›r ve bu ibare surede son-

dan bafla do¤ru 99. ibaredir.

99 koyun davas›n›n anlat›lmaya baflland›¤› 22. ayetin 2. ibare-

sinden itibaren, 24. ayetteki "onun koyunlar›" anlam›na gelen "ni-

acihi" ifadesine kadar hece adedi de 99'dur.

Surede "99 koyun" anlam›na gelen "tis'un ve tis'une na'ceten"

ifadesinin bulundu¤u 23. ayete kadar, ayet sonlar›ndaki harflerin

ebced de¤eri 99.133 (En küçük ebced hesab›yla)

"Bu benim kardeflimdir, 99 koyunu vard›r" anlam›na gelen "ha-

za ahi lehü tis'un ve tis'une na'ceten" ifadesinin ebced de¤eri de

99'dur. (En küçük ebced hesab›yla)

"Bu benim kardeflimdir, doksan dokuz koyunu vard›r, benimse
bir tek koyunum var. Buna ra¤men "Onu da benim pay›ma
(koyunlar›ma) kat" dedi ve bana, konuflmada üstün geldi."

(Sad Suresi, 23)
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YED‹ GÖK

"7 gök" anlam›na gelen "seb'a semavat" ifadesinde kullan›lan

harf çeflidi 7.134

O, biri di¤eriyle ‘tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök
yaratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir
‘çeliflki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çe-
virip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) gö-

rüyor musun? (Mülk Suresi, 3)



Ayette "seb'a semavat" (7 sema) ifadesine gelinceye ka-

dar olan harf adedi 7.

"Seb'a" (7) kelimesinden itibaren ayet sonuna kadar, "seb'a" ke-

limesindeki harfler 7 defa geçmektedir.135

Surede "seb'a" (7) kelimesine gelinceye kadar, "seb'a" kelimesi-

nin harfleri 7 defa geçmektedir.136

"Seb'a" (7) kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan hece

adedi tam 7.

ON GECEYE YEM‹N

Surede "10 gece" anlam›na gelen "leyalin aflr" ifadesine kadar,

bu ifadeye ait harfler 10 defa geçmektedir.137

Surede "leyalin aflr" (10 gece) ifadesine kadar olan noktas›z harf

adedi 10.

Fecre andolsun, on geceye, (Fecr Suresi, 1-2)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek ama-

c›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu-

¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir "düzen" bu-

lundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›n-

dan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lma-

s›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalan-

lara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özel-

likle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist id-

dialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu



gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlar-

dan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmek-

te, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünya-

s›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›-

l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine

karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard›

ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde iti-

raf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›k-

layamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-
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rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bi-

limsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme

olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini

iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir

yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-
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ler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day

konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› sa-

n›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerin-

deki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, si-

neklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülme-

yen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterile-

rin cans›z maddeden oluflabildikleri

inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir

kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›n-

lanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Fran-

s›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel

oluflturan bu inanc› kesin olarak çürüttü.

Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler

sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i id-

dias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür. 138

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›-

n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n ge-

çersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤i-

ni ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›k-

Harun Yahya - Adnan Oktar

175

Charles Darwin



la sonuçlanacak ve Oparin flu

itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim te-

orisinin tümünü içine alan en ka-

ranl›k noktay› oluflturmaktad›r.139

Oparin'in yolunu izleyen

evrimciler, hayat›n kökeni konu-

sunu çözüme kavuflturacak de-

neyler yapmaya çal›flt›lar. Bu de-

neylerin en ünlüsü, Amerikal› kim-

yac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›-

l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-

mosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazla-

r› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleye-

rek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (ami-

noasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.140

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in

kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n

gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.141

Hayat›n kökeni sorununu aç›kla-

mak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen

tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla

sonuçland›. San Diego Scripps Enstitü-

sü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada,

evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda

yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöy-

le kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›r-
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ken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülme-

mifl problemle karfl› karfl›yay›z: Ha-

yat yeryüzünde nas›l bafllad›?142

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni

konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan

canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karma-

fl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤-

lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler

biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekir-

de¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›l-

maz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da

dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane

oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda ger-

çekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebil-

mesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n ken-

dili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Ca-

lifornia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific

American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu ger-
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çe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal

olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi

olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla in-

san, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün ol-

mad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.143

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin,

ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizma-

s›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de

aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›

düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edi-

len bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacak-

t›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama

elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl›

türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.144
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Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤i-

fliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellik-

ler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› ye-

mek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balina-

lara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.145

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›-

na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n gen-

lerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda

oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan
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harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er in-

san ›rklar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n

maymun benzeri canl›lardan evrimleflti¤ini önbarbare sürerken, baz› ›rklar›n çok

daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Tür-

lerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹nsan›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda,

"insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gibi yorumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu ki-

tab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› gorillerle ayn› statüye sokmufl, sonra da

bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecekleri kehanetinde bulunarak flöy-

le demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rk-

lar› tamamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans›

maymunlar da… kuflkusuz elimine edi-

lecekler. Böylece insan ile en yak›n ak-

rabalar› aras›ndaki boflluk daha da ge-

niflleyecek. Bu sayede ortada flu anki

Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türklere hakaretle dolu

olan Darwin'in mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i

›rklar, Avrupal›lar'd›r. (Modern antropoloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden

geldiklerini kabul eder.)

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu

Francis Darwin'in yapt›¤› "The Life

and Letters Of Charles Darwin"

(Charles Darwin'in Hayat› ve Mek-

tuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.

DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I

ve TÜRK DÜfiMANLI⁄I
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Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar ve flu anki zencilerden,

Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar

kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› ta-

rihten itibaren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam

mücadelesi içinde evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve orta-

ya "Sosyal Darwinizm" olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avru-

pal› ›rklar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu"

özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. 
Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk  Milleti'ni

de saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli

mektubunda, bu ›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 

Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha

fazla yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l

önce Avrupa Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir

tehlikeyle karfl› karfl›ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rk-

lar olarak bilinen medeni ›rklar, yaflam mücadelesinde TÜRKLLERE karfl› galip gelmifller-

dir. Dünyan›n çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLA-

RIN ço¤unun medenileflmifl yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤i-

ni) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri

yüksektir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türkklük, benim en derin gü-

ven kayna¤›m, en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti

için "afla¤› ›rk" ifadesini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve

ayr›m› olamaz. Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir.

Büyük Türk Milleti ise çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikle-

riyle tarihe yön vermifl flerefli bir millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçü-

nün sahibi olan Türk Milleti'nin kurdu¤u medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak

ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupal› emperya-

list devletlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü elimi-

ne etmeye (yok etmeyee) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufl-

lard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar,

ancak Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ra-

m›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bu-

gün Türkiye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet et-

mektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and

Company, 1888, s. 285-286.
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aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› ge-

lifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebi-

lecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir

kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltir-

meyecektir. Ona büyük ihtimalle

zarar verecek veya en iyi ihtimalle

etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir

flehri gelifltirmez, ona y›k›m geti-

rir.146

Nitekim bugüne kadar hiçbir

yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlen-

medi. Tüm mutasyonlar›n zararl›

oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, ev-

rim teorisinin "evrim mekanizma-

s›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar,

gerçekte canl›lar› sadece tahrip

eden, sakat b›rakan genetik olay-

lard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en

s›k görülen etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici bir mekaniz-

ma "evrim mekanizmas›" olamaz.

Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in

de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na
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‹nsanlar üzerinde gözlemlenen tüm mu-

tasyonlar zararl›d›r. Çünkü canl› DNA's›

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu mo-

lekül üzerinde oluflan herhangi rastgele

bir etki organizmaya ancak zarar verecek-

tir. Mutasyonlar›n sebep olaca¤› de¤iflik-

likler ancak ölüler, sakatlar ve hastalar-

d›r.(yanda ) Mutasyona u¤ram›fl meyve si-

ne¤i resmi görülmektedir. 



hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "ev-

rim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› ol-

mad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-
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Bitkilerin evrimi iddias›n› do¤rulayan tek bir fosil

örne¤i dahi yokken, evrim geçirmediklerini ispatla-

yan yüz binlerce fosil vard›r. Bu fosillerden biri de

resimde görülen 54 – 37 milyon y›ll›k ginkgo yapra¤›

fosilidir. Milyonlarca y›ld›r de¤iflmeyen ginkgolar,

evrimin büyük bir aldatmaca oldu¤unu göstermekte-

dir.



dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-

yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini ta-

fl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar orta-

ya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na

inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve

bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas›

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir..147

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz.148

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-
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disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle ol-

mam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir.149

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan
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Evrim teorisi, canl› türleri-

nin yavafl de¤iflimlerle bir-

birlerinden evrimlefltikleri-

ni iddia  eder. Oysa fosil ka-

y›tlar› bu iddiay› aç›kça ya-

lanlamaktad›r. Örne¤in 530

milyon y›l önce bafllayan

Kambriyen devrinde, birbi-

rinden çok farkl› olan on-

larca canl› türü bir anda or-

taya ç›km›flt›r. Bu çizimde

tasvir edilen bu canl›lar çok

kompleks yap›lara sahiptir-

ler. Jeolojik dilde "Kambri-

yen Patlamas›" olarak ta-

n›mlanan bu gerçek, yarat›-

l›fl›n aç›k bir delilidir.



geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›-

lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n

yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört

temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri

üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece

soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.150

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› can-

l›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.151

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.152

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve
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Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan

yana bulunmufllard›r.1503

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.154

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosille-

ri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, or-

tada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olma-

d›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-

lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin

bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir
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kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki

teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ay-

n› anda kabul etmeleri bile mümkündür.155

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan an-

cak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de

bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit,

istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950

olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem

versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin

bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzman-

lar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle
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milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin ba-

fl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas›

gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne

yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar.

Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›,

yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, porta-

kallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirle-

ri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufltu-

ramazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunla-

r›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrim-

cilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki ör-

nekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-

rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine

dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi

düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r,
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›fl›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü

merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç

karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karan-

l›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalite-

deki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir gö-

rüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en ge-

liflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler ku-

rulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmek-

tedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu

kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz.

Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç
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boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-

lu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›z-

da duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar

nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de te-

sadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerli-

dir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta

kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a

aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek

beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde

edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çaba-

lar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri,
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birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu

çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›-

flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik

ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya pa-

razitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insa-

no¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar has-

sas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme ola-

y›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde

rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku

ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihti-

yaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur

kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u

Kuran Mucizeleri 

192



Harun Yahya - Adnan Oktar

193
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ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duy-

mak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için

beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›l-

mas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi

pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teori-

nin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve ku-
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rallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›-

m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma

yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak

do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine

izin veremeyiz.156

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-

lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki et-

kileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin

içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-

killendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bu-
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lufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Eins-

tein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi

sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin

ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim te-

orisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullan-

mak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece ak-

l›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan,

gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmele-

rine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›-

lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›-

n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar›

putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmala-

r›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anla-

y›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düflecekle-

rini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; göz-

lerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Sure-

si, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla

görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün
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bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryola-

ra, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.

Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomla-

r›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin,

ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uy-

gun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z komp-

leks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "bü-

yü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözleri-

ni büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük

bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

-Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-topar-

lay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmak-

ta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük

düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günü-
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müzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda

son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n›

adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›y-

la aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düflecekler-

dir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir fel-

sefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge ev-

rim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, ge-

lece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri

olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir

hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›laya-

cakt›r.157

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.

Kuran Mucizeleri 

198



199

1 Henrik Stapelfeldt, "Electrons Frozen in Motion",
Nature, 16 Aral›k 2004, cilt 432, ss. 809-810; Adrian

Cho, "Whispering Atoms", New Scientist, 16 Eylül
2000, cilt 2256, s. 15; Albert Stolow, David M. Jonas, "Multidimen-
sional Snapshots of Chemical Dynamics", Science, 10 Eylül 2004,
cilt 305, no. 5690, ss. 1575-1577.
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_cloud
3 http://casswww.ucsd.edu/public/tutorial/MW.htm
4 George Johnson, "How Is the Universe Built? Grain by Grain",
The New York Times, 7 Aral›k 1999; http://www.nytimes.com/lib-
rary/national/science/120799sci-planck-length.html
5 http://theory.uwinnipeg.ca/users/gabor/symmetry/sli-
de22.html
6 http://www.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/jw/modu-
le6_Planck.htm
7 http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae281.cfm
8 http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/everything.html
9 Abhay Ashtekar, Jerzy Lewandowski, " Space and Time Beyond
Einstein", Rzeczpospolita, Nisan 2002; http://gravity.psu.edu/pe-
ople/Ashtekar/articles/Rzeczpospolita_SaTBE.html
10 George Johnson, "How Is the Universe Built? Grain by Grain",
The New York Times, 7 Aral›k 1999; http://www.nytimes.com/lib-
rary/national/science/120799sci-planck-length.html
11 Lee Smolin, Three Roads to Quantum Gravity, Basic Books,
New York, 2001, s. 186.
12 Martin Rees, Our Cosmic Habitat, Princeton University Press,
2001, s. 107.
13 Rudiger Wehner, "Bird Navigation—Computing Orthodromes",
Science, 12 Ocak 2001, cilt 291, no. 5502, ss. 264–265. 
14 Pierre Jean Hamburger, La Puissance et la Fragilité, Flammarion
Pub., Paris, 1972.
15 Peter Berthold, "Bird Migration: Introductory Remarks and
Overall Perspective", Torgos, 1998, cilt 28, ss. 25-30;
http://www.birds.org.il/show_item.asp?itemId=1211&leve-
lId=811&template=209
16 http://www.forestpathology.org/wood.html; Wood Chemistry
and Anatomy, 2005.
17 http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-6FMCUS; The Re-
search Agency of the Forestry Commission, 2007.
18 Christophe Plomion, Gregoire Leprovost, Alexia Stokes, "Wood
Formation in Trees", Plant Physiology, Aral›k 2001, cilt 127, ss.
1513–1523.
19 Uwe Schmitt, "Chaffey, N.J. ed. Wood formation in trees—cell
and molecular biology techniques", Annals of Botany, 2002, cilt 90,
no. 4, ss. 545-546.
20 Julian Vincent, "Tricks of Nature", New Scientist, 17 A¤ustos
1996, cilt 151, no. 2043, s. 39.
21 Julian Vincent, "Tricks of Nature", New Scientist, 17 A¤ustos
1996, cilt 151, no. 2043, s. 40.
22 Malcolm Wilkins, Plantwatching, Facts on File Publications,
New York, 1988, s. 119.
23 William K. Purves, Gordon H. Orions, H. Craig Heller, Life, The
Science of Biology, 4. bask›, W.H. Freeman and Company, s. 724.
24 http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt8405.html; Mic-
hael Vogel, "Heating with Wood: Principles of Combustion", 2003.
25 http://tr.wikipedia.org/wiki/Nebula_%28astronomi%29
26 http://www.seds.org/messier/xtra/ngc/n2244.html
27 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010214.html

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Rosette_Nebula
29 http://chandra.harvard.edu/press/01_relea-
ses/press_090601wind.html; Chandra X-Ray Observatory, Penn
State University Press, 6 Eylül 2001.
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Quasar
31 http://www.thefreedictionary.com/quasar;
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap951022.html
32 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap950711.html

33 Timothy Ferris, The Whole Shebang, 1997, s. 61. 
34 http://www.tiscali.co.uk/reference/ency-
clopaedia/hutchinson/m0028790.html;
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/qua-

sars.html
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_lensing
36 http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect8/Sect8_1.html
37 http://tr.wikipedia.org/wiki/Radar
38 http://tpub.com/neets/book11/46.htm
39 http://southport.jpl.nasa.gov/cdrom/sirced03/cdrom/DOCU-
MENT/HTML/TEACHERS/MODULE02/MOD2SECB.HTM
40 http://physics.bu.edu/~duffy/PY106/MagMaterials.html
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lothar_Wegener
42 http://www.ucmp.berkeley.edu/history/wegener.html
43 http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/service/gallery/fact_she-
ets/spacesci/lageos.htm
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Rift_Valley
45 http://www.answers.com/topic/great-rift-valley;
http://www.britannica.com/eb/article-9031748/Great-Rift-Valley
46 The Expanded Earth, Benchmark Publishing & Design, Canada,
1996; http://www.wincom.net/earthexp/n/rivers.htm  
47 Utah Geological Survey, Geologic Streching; http://geo-
logy.utah.gov/teacher/tc/tc12-96.htm
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Sun
49 http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_101stars.html; Will
Knight, "Shedding Star Offers Preview of Sun’s Death", New Sci-
entist, 25 Kas›m 2005; http://www.bbc.co.uk/science/spa-
ce/stars/death/index.shtml; http://www.as.utexas.edu/astro-
nomy/education/fall04/komatsu/lec_23.pdf; http://scien-
ce.howstuffworks.com/sun5.htm
50 http://www.bbc.co.uk/science/space/stars/death/in-
dex.shtml
51 "Death of the Sun", National Geographic Channel, 20 Mart
2006, director: Rabinder Minhas, bölüm no. 25, sezon no. 3.
52 http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_2.html;
http://www.nineplanets.org/sol.html
53 http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html
54 http://periodic.lanl.gov/elements/1.html; William D. Harkins,
"The Abundance of the Elements in Relation to the Hydrogen-He-
lium Structure of the Atoms", Proceedings of the Natonal Aca-
demy of Sciences of USA, Nisan 1916, cilt. 4, ss. 216–224.
55 http://www.fao.org/docrep/008/a0070t/a0070t05.htm
56 http://www.mindfully.org/GE/GE4/Bull-Cow1may02.htm
57 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4742453.stm
58 http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/331793.stm
59 http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/el-
si/cloning.shtml
60 http://www.gene.ch/info4action/2000/Jan/msg00061.html
61 http://learn.genetics.utah.edu/units/cloning/cloningrisks/
62 http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/el-
si/cloning.shtml
63 http://learn.genetics.utah.edu/units/cloning/cloningrisks/
64 http://www.mother-care.ca/rebozo.htm
65 http://pregnancy.about.com/cs/laborbasics/a/squatting.htm
66 http://parenting.ivillage.com/pregnancy/plabor/0,,midwi-
fe_8swr,00.html?iv_arrivalSA=1&iv_cobrandRef=0&iv_arri-
val_freq=1&pba=adid=16657989
67 http://www.unhinderedliving.com/squat-
ting.html?cfA3F3B2C5=bmVuN-
jE4Mzpnb29keWVhcl9lbWVhX2ludGVybmV0Ogc-
do6IntkWnwjS4RfAX00c=
68 http://health.howstuffworks.com/understanding-pregnancy-
symptoms1.htm
69 http://health.howstuffworks.com/understanding-preg-
nancy-symptoms1.htm
70 http://www.wch.sa.gov.au/research/releases/docu-
ments/lachlanyia06.pdf  
71 http://www.uoguelph.ca/mediarel/archives/002054.html;
Marianne van de Heuvel, "Biomedical Scientist Explores Role
of Immune System in Pregnancy", Communications and Public
Affairs, 20 Kas›m 2002. 
72 E. Griffiths, Iron and Infection, John Wiley &
Sons, New York,1987, ss. 1-25; http://www.lew-
rockwell.com/orig/sardi10.html 

NOTLAR



200

73 Jane E. Brody, The New
York Times, "Personal Health", 5 Mart 1997.
74 Kathleen Fackelmann, Science News, "Rusty

origins: researchers identify the gene for iron-
overload disease - hereditary hemochromatosis", 18

Ocak 1997.
75 Deborah Weisberg, Post Gazette, "New center treats victims of
chronic iron poisoning", 10 Kas›m 1998; http://www.post-gazet-
te.com/healthscience/19981110hemo1.asp
76 http://www.explorepub.com/articles/enderlein1.html; Karl
Windstosser, Polymorphic Symbionts as Potential Cofactors in
Cancer Processes", Explore, cilt 7, no. 6, 1997.
77 http://biomedx.com/microscopes/rrintro/rr2.html
78 http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami
79 http://www.eies.itu.edu.tr/sumatra/sumatra.htm
80 http://www.crystalinks.com/tsunami.html
81  http://www.wnet.org/savageearth/tsunami/index.html
82 http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion
83 L. A. Barrie, J. W. Bottenheim, R. C. Schnell, P. J. Crutzen,
R. A. Rasmussen, "Ozone destruction and photochemical reac-
tions at polar sunrise in the lower Arctic atmosphere", Nature, 14
Temmuz 1988, cilt 334, ss. 138-141; http://www.nature.com/na-
ture/journal/v334/n6178/abs/334138a0.html 
84 I. Nagao, K. Matsumoto, H. Tanaka "Sunrise Ozone Destruction
Found in the Sub-Tropical Marine Boundary Layer", Geophysical
Research Letters, 1999, cilt 26, no. 22, ss. 3377–3380;
http://www.agu.org/pubs/crossref/1999/1999GL010836.shtml 
85 Jagir S. Randhawa, "A Balloon Measurement of Ozone Near
Sunrise"; http://www.stormingmedia.us/31/3147/0314707.html
86 I. Nagao, K. Matsumoto, H. Tanaka "Sunrise Ozone Destruction
Found in the Sub-Tropical Marine Boundary Layer", Geophysical
Research Letters, 1999, cilt 26, no. 22, ss. 3377–3380;
http://www.agu.org/pubs/crossref/1999/1999GL010836.shtml
87 http://www.star.le.ac.uk/astrosoc/whatsup/stars.html
(Leicester edu dept of Physics & astronomy); http://www.site.uot-
tawa.ca:4321/astronomy/index.html#Sirius (University of
Ottowa); http://cfa-
www.harvard.edu/~hrs/ay45/Fall2002/ChapterIVPart2.pdf
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
88 Dr. Mazhar, U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur’an, Cres-
cent Publishing House, New York, 1997, ss. 110-111; 
http://www.wamy.co.uk/announcements3.html; 
from Prof. Zighloul Raghib El-Naggar’s speech.
89 Malcolm T. Sanford, APIS /Apicultural Information and ISsues
from IFAS/University of Florida, cilt 14, no. 4, Nisan 1996;
http://apis.ifas.ufl.edu/apis96/apapr96.htm
90 Ayet sonunda durarak.
91 Elif, nun, fe, cim, ra, te, mim, he, se, ayn, fl›n, ye
92 Mim: 3, elif: 8, dal: 1, te: 0
93 Vav, lam
94 ‹bare sonunda durarak.
95 Se: 0, lam: 9, ye: 10, nun: 5, te: 6, lamelif: 2
96 ‹bare sonunda durarak.
97 Elif: 11, lam: 11, mim: 7, sad: 1, lamelif: 2
98 Elif: 4, lam: 3, mim: 3, sad: 0
99 Vav, elif, te, mim, nun,he, be, ayn, fl›n, ra
100 Elif: 2, se: 1, nun:2, te: 2, ye: 1, ayn: 2, fl›n: 1, ra: 1
101 Elif, se, nun, te, ye, ayn, fl›n, ra, sin, be, t›, mim
102 Elif: 3, se: 1, nun: 2, te: 2, ayn: 2, fl›n: 1, ra:1
103 Buradaki yaz›l›m fark›, kelimenin cümlede nesne, özne olma

durumuna göre de¤iflmesinden kaynaklanan bir dilbilgisi far-
k›d›r.
104 Fe, elif, nun, be, cim, sin, te, mim, he, se, ayn, fl›n

105 Lamelif: 2
106 Sin, be, ayn, ye, nun, mim, ra, te, fe, lam, ¤ayn, elif, he

107 Lamelif: 2
108 Kaf, lam, fe, elif, te, vav, be, ayn, fl›n, ra

109 Elif: 5, lam:3, ra: 2
110 Secavend t›'da durarak.

111 Be, ayn, fl›n, ra, sin , vav, mim, se, lam, he
112 Ayn, fl›n, ra, sin, vav

113 Elif: 7, ha: 0, dal: 0, ayn: 0, fl›n: o, ra:1, kef:0,
vav: , be: 2

114 Elif, te, ye, mim, ra, lam, he, fe, sin, ayn,
cim, vav, be, ha, nun, fl›n, kef, ze, dal, zel, kaf,
h›, dad. Lamelif iki. Besmele dahil veya hariç.
115 H›, lam, kaf, elif, nun, sin, mim
116 Se, mim, h›, lam, kaf, nun, elif, t›, fe, te
117 Nun: 3, t›: 0, fe: 3, te: 4
118 Se, mim, cim, ayn, lam, kef, elif, ze, vav, te, ha, ye, nun, dad, la-
melif, be, he, ra, kaf, sad, fe, zel, sin, lamelif bir.
119 He, vav, elif, lam, zel, ye, h›, kaf, kef, mim, nun, te, ra, be, se, t›,
fe, ayn, cim, ¤ayn, fl›n, dal, sin, lamelif iki.
120 Nun: 23, t›: 1, fe: 9, te: 13.
121 Mim, nun, ye, se, kef, elif, ayn, lam, kaf, te, fe, h›, sin, vav, cim,
he, ze, zel, ra, be, dal, ha, fl›n. Besmele dahil veya hariç.
122 Besmele dahil.
123 Besmele dahil.
124 Elif, mim, ha, sin, be, te, nun
125 Besmele dahil.
126 Besmele dahil.
127 Sin, ayn, elif, lam, ye, ra, vav, mim, he
128 te: 2, sin: 2, ayn: 1, ra: 2, he: 1, t›: 1
129 sin, dal, vav, ye, elif, lam, ra, sad, ha, lamelif iki
130 t›: 1, sin: 1
131 45. ayetten itibaren 53. ayete kadar: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53.
132 Secavend "mim"de, "t›"da ve "cim"de durarak.
133 Ra, kaf, sad, be, be, dal, kaf, be, be, be, be, dal, be, be, kaf, be,
be, kaf, be, be, be, t›, be
134 Sin, be, ayn, mim, vav, elif, te
135 Sin: 2, be: 3, ayn: 2
136 "Lamelif" iki
137 Lam: 3, ye: 1, elif: 2, ayn: 1, fl›n: 1, ra: 2
138 Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of
Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2
139 Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover
Publications, 1953 (Reprint), s.196
140 "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life",
Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982,
s. 1328-1330
141 Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the
Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7
142 Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40
143 Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American,
c. 271, Ekim 1994, s. 78
144 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First
Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189
145 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First
Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184
146 B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of
Truth Trust, 1988
147 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First
Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179
148 Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of
the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133
149 Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Bo-
oks, 1983. s. 197
150 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger
Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Aus-
tralopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature,
c. 258, s. 389
151 J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific
American, Aral›k 1992
152 Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical
Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221;
M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1971, s. 272
153 Time, Kas›m 1996
154 S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30
155 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplin-
ger Publications, 1970, s. 19
156 Richard Lewontin, The Demon-Haunted World, The
New York Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28
157 Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,
Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43


