




Bu kitap, Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce ka-

leme ald›¤› eserlerinden al›nan bölümlerden derlenmifltir.

Okuyucular›n Harun Yahya serisinin tamam›n› okuyabilmesi

amaçlanm›flt›r.

Cep kitaplar› dizisi haz›rlan›rken, Türk Halk›n›n içinde bulun-

du¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma uygun

fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Cep kitaplar› dizisi içinde kendisinden al›nt›lar yap›lan kitap-

lar›n orjinallerine ise, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org adresindeki internet

sitesinden ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n çal›flmalar›nda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›-
d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140
y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine ne-
den olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-
ne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-
lar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. 

● 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›l-
makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-
tedir. 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" de-
yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-
te 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
istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,
konuyla ilgili 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 güçlü-
dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-
r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-
heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-
g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se
sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stan-

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

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

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

sizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n›

ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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 kitaplar›n kapa-

¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam›

ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n

son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-

mas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah (sav)'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu su-

retle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürüt-

meyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü

söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah (sav)'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› ola-

rak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm

dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkar-

c› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya ka-

dar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngiliz-

ce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arap-

ça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Ben-

goli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Ha-

usa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›-

l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›-

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

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-



sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi uslübun, ak›lc› ve ilmi

yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

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

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbi-

rini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-

vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri da-

yanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yah-

ya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

rini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunma-

s›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 karmafla 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 olacak-

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

lamaya 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 çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

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

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

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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Allah, bundan 14 asır önce, insanlara yol gösterici

bir kitap olan Kuran-ı Kerim'i indirdi ve tüm insanlığı bu

kitaba uyarak kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği

günden kıyamete dek, insanlığın yegane yol göstericisi

de son İlahi kitap olan Kuran olacaktır.

Kuran'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet,

onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunla-

rın yanı sıra, Kuran'ın Allah Katından indirildiğini ispatla-

yan pek çok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden

biri, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilim-

sel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olma-

sıdır. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir. Fakat çe-

şitli ayetlerinde, son derece özlü ve hikmetli bir anlatım

içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler ancak 20. yüzyıl

teknolojisi ile keşfedilmiştir. Kuran'ın indirildiği dönem-

de bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bil-

giler günümüz insanına Kuran'ın Allah'ın sözü olduğunu

bir kez daha ispatlamaktadır.

Kuran'ın bilimsel mucizelerini anlamak için, önce-

likle bu İlahi kitabın indirildiği dönemdeki bilim düzeyine

bir göz atmak gerekir.

Kuran'ın indirildiği 7. yüzyılda, Arap toplumu bi-

limsel konular hakkında sayısız hurafeye ve batıl inanca

sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip

olmayan Araplar, nesilden nesile aktarılan efsanelere

inanıyorlardı. Örneğin gökyüzünün dağlar sayesinde te-

pede durduğu sanılıyordu. Bu inanışa göre Dünya düzdü
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ve iki ucunda yüksek dağlar vardı. Bu dağların ise birer

direk gibi gök kubbeyi ayakta tuttukları düşünülüyordu. 

Ancak Arap toplumunun tüm bu batıl inanışları

Kuran'la birlikte ortadan kaldırıldı. Örneğin, "Allah

O'dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti..."

(Rad Suresi, 2) ayetiyle göğün dağlar sayesinde tepe-

de durduğu inancını geçersiz kıldı. Bunun gibi daha pek

çok konuda, o dönemde hiçbir insanın bilmediği önem-

li bilgiler Kuran'da verildi. İnsanların astronomi, fizik ya

da biyoloji hakkında çok az şey bildikleri bir dönemde

indirilen Kuran, evrenin yaratılışından insanın oluşumu-

na, atmosferin yapısından, yeryüzündeki dengelere ka-

dar pek çok konuda kilit bilgiler içermekteydi. 

Şimdi, Kuran'da yer alan bu bilimsel mucizelerden

bir bölümünü birlikte görelim. 
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Kuran-ı Kerim'de evrenin ortaya çıkışı şöyle açık-

lanır:

"O gökleri ve yeri yoktan var edendir..."

(Enam Suresi, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıy-

la tam bir uyum içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı ke-

sin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla

birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var oldu-

ğudur. "Büyük Patlama", orijinal adıyla "Big Bang" teori-

si, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir nok-

tanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtla-

mıştır. Büyük Patlama teorisi bugün evrenin varoluşu ve

başlangıcı konusunda bütün bilim çevreleri tarafından

ortak kabul gören yegane bilimsel açıklamadır.

Koyu kahverengi bölgeler

arka plan radyasyonunu

göstermektedir.

Aç›k pembe
bölgeler s›cakt›r.

Koyu pembe bölgeler
en s›cak yerleri
belirtmektedir.

Aç›k kahverengi
bölgeler so¤uktur.

NASA'n›n 1992'de gönderdi¤i Cobe uydusunun hassas taray›-
c›lar› Big Bang'den sonra tüm evrene yay›ld›¤› varsay›lan rad-
yasyonun kal›nt›lar›n› buldu. Bu bulufl evrenin yoktan var edil-
di¤i gerçe¤inin bilimsel bir aç›klamas› olan Big Bang teorisinin
ispat› oldu.

Harun Yahya 11



KURAN MUC‹ZELER‹

Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktur.

Maddenin, enerjinin, hatta zamanın dahi bulunmadığı, ta-

mamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk

ortamında madde, enerji ve zaman yaratılmıştır. Mo-

dern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek, Kuran'da

bize 1400 yıl önceden haber verilmektedir.
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Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir

dönemde, 14 asır önce indirilen Kuran-ı Kerim'de evre-

nin genişlediğinden şöyle bahsedilir:

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve

şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz.

(Zariyat Suresi, 47)

Ayette geçen "gök" kelimesi Kuran'ın pek çok ye-

rinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Burada da bu

anlamda kullanılmıştır. Yani Kuran'da, evrenin genişleyi-

ci olduğu bildirilmiştir. Bilimin bugün varmış olduğu so-

nuç da Kuran'da bildirilenle aynıdır.

Yüzyılımızın başlarına dek bilim dünyasında hakim

olan tek görüş, "evrenin durağan bir yapıya sahip oldu-

ğu ve sonsuzdan beri süregeldiği" şeklindeydi. Ancak,

günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen araştır-

ma, gözlem ve hesaplamalar

evrenin bir başlangıcı olduğunu

ve sürekli olarak "genişledi-

ğini" ortaya koydu.

Rus fizikçi Alexander Fri-

edmann ve Belçikalı evren bi-

limci Georges Lemaitre, bu

yüzyılın başlarında evrenin sü-

rekli hareket halinde oldu-

ğunu ve genişlediğini teorik

olarak hesapladılar. 

Bu gerçek, 1929 yılında

gözlemsel olarak da ispatlandı.

Harun Yahya 13
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Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teles-

kopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galak-

silerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştık-

larını keşfetti. Herşeyin sürekli olarak birbi-

rinden uzaklaştığı bir evren ise, sürekli "ge-

nişleyen" bir evren anlamına gelmekteydi.

Evrenin genişlemekte olduğu, ilerleyen yıl-

lardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı.

Ancak bu gerçek, henüz hiçbir

insan tarafından bilinmezken, Ku-

ran'da asırlar önce açıklanmıştı.

Çünkü Kuran, tüm evrenin Yara-

tıcısı ve Hakimi olan Allah'ın sö-

züdür. Georges Lemaitre

Evren ilk patlamadan bu yana her an büyük bir süratle
genifllemektedir. Bilim adamlar› geniflleyen evreni fliflen
bir balonun yüzeyine benzetmektedirler.



Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir baş-

ka ayet ise şöyledir:

"O inkar edenler görmüyorlar mı ki,

(başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken,

Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi

sudan yarattık.

Yine de onlar inanmayacaklar mı?"

(Enbiya Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitişik" olarak tercüme edilen

"ratk" kelimesi, Arapça sözlüklerde "birbiriyle iç içe, ay-

rılmaz durumda, kaynaşmış" anlamlarına gelir. Yani tam

bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu ke-

lime kullanılır. Ayette geçen "ayırdık" ifadesi ise Arapça

"fatk" fiilidir ki, bu fiil "ratk" halindeki bir nesneyi yarıp,

parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohu-

mun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapça'da bu

fiille ifade edilir.

Şimdi ayete tekrar bakalım. Ayette göklerle yerin

birbiriyle bitişik yani "ratk" durumunda olduğu bir du-

rumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi "fatk" fiili ile ay-

rılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor. Ger-

çekten de Big Bang'in ilk anını hatırladığımızda, tek bir

noktanın evrenin tüm maddesini içerdiğini görürüz. Ya-

ni herşey, hatta henüz yaratılmamış olan "gökler ve yer"

bile bu noktanın içinde, "ratk" halindeler. Ardından bu

nokta şiddetle patlıyor ve bu yolla maddeler "fatk" olu-

yorlar…

Harun Yahya 15
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Ayette geçen ifadeleri bilimsel bulgularla karşılaş-

tırdığımızda tam bir uyum içinde olduklarını görüyoruz.

14 asır önce haber verilmiş olan bu bulguların bilimsel

olarak ortaya konması ise ancak 20. yüzyılda mümkün

olmuştur.
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Üstte temsili Big Bang resmi görülmektedir. Allah'›n evreni
yoktan var etti¤ini bir kez daha ortaya koyan Big Bang, bilim-
sel delillerle ispatlanan bir teoridir. Baz› bilim adamlar› Big
Bang'e alternatifler üretmeye çal›fl›lm›fllar, ancak elde edilen
deliller Big Bang'in bilim  dünyas›nda kesin bir kabul görme-
siyle sonuçlanm›flt›r.



Kuran'da Güneş ve Ay'dan bahsedilirken her biri-

nin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır:

"Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yara-

tan O'dur; her biri bir yörüngede yüzüp

gidiyor.„ 

(Enbiya Suresi, 33) 

Güneş'in sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol

almakta olduğu, bir başka ayette de şöyle bildirilmekte-

dir:

"Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş)

olan bir karar yerine doğru akıp gitmek-

tedir. Bu üstün ve güçlü olan,

bilenin takdiridir.„

(Yasin Suresi, 38)

Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak çağımızda-

ki astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi uz-

manlarının hesaplarına göre Güneş, Solar Apex adı veri-

len bir yörünge boyunca Vega Yıldızı doğrultusunda sa-

atte 720 bin km.'lik muazzam bir hızla hareket etmekte-

dir. Bu, kabaca bir hesapla, Güneş'in günde 17 milyon

280 bin km. yol katettiğini gösterir. Güneş'le birlikte

onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uyduları

da aynı mesafeyi katederler. Ayrıca, evrendeki tüm yıl-

dızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.

Tüm evrenin bu şekilde yörüngelerle donatılmış

olduğu, yine Kuran'da şöyle haber verilmiştir:

Harun Yahya 17



"Özen içinde yollar ve yörüngelerle

donatılmış' göğe andolsun." 

(Zariyat Suresi, 7)

Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi mevcuttur ve

her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunur. Bu yıl-

dızların pek çoğunun gezegenleri, bu gezegenlerin de

uyduları vardır. Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplar-

la saptanmış yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca yıldır

her biri kendi yörüngesinde diğerleriyle kusursuz bir

uyum ve düzen içinde akıp gitmektedir. Bunların dışında
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Venüs

Dünyam›z
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Jüpiter

SatürnUranus

Neptün
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pek çok kuyruklu yıldız da kendisi için tespit edilmiş

olan yörüngede yüzüp gider. 

Evrendeki yörüngeler sadece gök cisimlerine ait

değildir. Galaksiler de şaşırtıcı hızlarla planlı ve hesaplı

yörüngeler üzerinde hareket ederler. Bu hareketleri es-

nasında hiçbir gök cismi bir diğeriyle çarpışmaz, yolları

kesişmez. 

Elbette, Kuran'ın indirildiği dönemde insanlık, gü-

nümüzdeki gibi uzayı milyonlarca kilometre uzaklara

dek gözlemleyecek teleskoplara, gelişmiş gözlem tekno-

lojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip

değildi. Dolayısıyla uzayın, ayette bildirildiği gibi, "özen

içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış" olduğunu, o

dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkansızdı.

Ancak o çağda indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de bu ger-

çek bizlere açıkça haber verilmiştir; çünkü Kuran,

Allah'ın sözüdür.
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Evrendeki pek çok kuyruklu y›ld›z gibi yukar›daki resimde
görülen Halley kuyruklu y›ld›z›n›n kendisine ait belirli bir
yörüngesi vard›r ve di¤er gök cisimleriyle birlikte kusursuz
bir uyum ve düzen hareket etmektedir.
Evrendeki tüm gök cisimlerinin; gezegenlerin, bu gezegen-
lerin uydular›n›n, y›ld›zlar›n, hatta galaksilerin bile çok ince
hesaplarla saptanm›fl yörüngeleri vard›r. ‹flte bu kusursuz
düzeni kuran ve devaml›l›¤›n› sa¤layan, tüm evreni yarat-
m›fl olan Allah't›r.
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"Gökleri ve yeri hak olarak yarattı.

Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor,

gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor..."

(Zümer Suresi, 5)

Kuran'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifade-

ler oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sarıp ört-

mek" olarak tercüme edilen Arapça kelime "tekvir"dir.

Bu kelimenin Türkçe karşılığı, "yuvarlak bir şeyin üze-

rine bir cisim sarmak"tır. (Örneğin Arapça söz-

lüklerde "başa sarık sarma" gibi yuvarlak ci-

simleri içeren fiiller için bu kelime kullanılır.

Ayette, gecenin ve gündüzün birbir-

lerinin üzerlerini sarıp-örtmeleri (tekvir

etmeleri) konusunda verilen bilgi, aynı

zamanda Dünya'nın biçimi konusunda

kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve an-

cak Dünya'nın yuvarlak olması durumun-

da bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir.

Yani 7. yüzyılda indirilen Kuran'da Dünya'nın

yuvarlak olduğuna işaret edilmiştir.

Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi

anlayışı Dünya'yı daha farklı algılıyordu. O dönemde Dün-

ya'nın düz bir satıh olduğu düşünülüyordu ve tüm bilim-

sel hesap ve açıklamalar da buna göre yapılıyordu. Kuran

ayetleri ise bize henüz bu yüzyılda öğrendiğimiz bilgileri

vermektedir. Kuran Allah'ın sözü olduğu için evren tarif

edilirken olabilecek en doğru kelimeler kullanılmıştır.
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Kuran'da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelliğine

şöyle dikkat çeker:

"Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; 

onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar."

(Enbiya Suresi, 32)

Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği, 20. yüz-

yıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılı-

ğın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir.

Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını

eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlı-

lara büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yanı sıra, uzaydan gelen ve can-

lılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan
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Atmosfer, sadece
canl›lar için gerekli
olan ›fl›nlar›n yer-
yüzüne geçmesine
izin verir. Örne¤in
bu ›fl›nlardan ultra-
viyole ›fl›nlar› belirli
oranlarda bize ula-
fl›r. Bu oran bitkile-
rin fotosentez yap-
malar› ve dolay›s›y-
la tüm canl›lar›n
hayatta kalmas›
için en uygun ölçü-
ye sahiptir.
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yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani

görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçir-

mesidir. Bunların tümü yaşam için gerekli ışınlardır. Ör-

neğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin

verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmala-

rı ve dolayısıyla tüm canlıların hayatta kalmaları açısın-

dan büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli

ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon

tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için ge-

rekli olan az bir kısmı ulaşır. 

Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz.

Dünya, uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu

soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.
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Bu temsili resimde Dünya'ya çarpmak üzere olan gök tafllar›
görülmektedir. Uzayda dolaflan gök tafllar› Dünyam›z için çok
önemli bir tehlike oluflturabilirdi. Ancak Allah kusursuz yarat›-
fl› ile atmosferi koruyucu bir tavan k›lm›flt›r. Bu özel koruma
sayesinde gök tafllar›n›n büyük ço¤unlu¤u atmosferde parça-
land›¤› için Dünya'ya zarar vermez.



Dünya'yı zararlı etkilerden koruyan, yalnızca at-

mosfer değildir. Atmosferin yanı sıra "Van Allen Kuşak-

ları" denilen ve Dünya'nın manyetik alanından kaynakla-

nan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararlı ışınlara

karşı bir kalkan görevi görür. Güneş'ten ve diğer yıldız-

lardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar, insanlar için öl-

dürücü etkiye sahiptir. Özellikle Güneş'te sık sık mey-

dana gelen ve "parlama" adı verilen enerji patlamaları,

Van Allen Kuşakları olmasa, Dünya'daki tüm yaşamı yok

edebilecek güçtedir.
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Dünya'n›n manyetik alan›n›n oluflturdu¤u manyetosfer tabaka-
s›, yeryüzünü gök tafllar›ndan, zararl› kozmik ›fl›n ve parçac›k-
lardan koruyan bir kalkan gibidir. Yukar›daki resimde Van Allen
Kuflaklar› ad› da verilen bu manyetosfer tabakas› görülmekte-
dir. Dünya'n›n on binlerce kilometre uza¤›ndaki bu kuflaklar,
yeryüzündeki canl›lar› uzaydan gelebilecek öldürücü enerjiden
korumaktad›r. 
Tüm bu bilimsel bulgular, Dünya'n›n özel bir flekilde korundu-
¤unu kan›tlamaktad›r. Önemli olan, bu korunman›n "gökyüzü-
nü korunmufl bir tavan k›ld›k" ayetiyle 1400 sene önce Ku-
ran'da haber verilmifl olmas›d›r.
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Van Allen Kuşakları'nın yaşamımız açısından öne-

mini Dr. Hugh Ross şöyle anlatmaktadır:

Dünya, Güneş Sistemi'ndeki gezegenler arasında en

yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu geniş nikel-demir çekir-

deği büyük bir manyetik alandan sorumludur. Bu

manyetik alan Van Allen radyasyon koruyucu tabaka-

sını meydana getirir. Bu tabaka yeryüzünü radyasyon

bombardımanından korur. Eğer bu koruyucu tabaka

olmasaydı Dünya'da hayat mümkün olmazdı. Manye-

tik alanı olan ve kayalık bölgelerden oluşan diğer tek

gezegen Merkür'dür. Fakat bu manyetik alanın gücü

Dünya'nınkinden 100 kat daha azdır. Van-Allen rad-
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Günefl parlamas›nda aç›¤a ç›kan enerji insan akl›n›n
anlamakta zorlanaca¤› kadar fliddetlidir: Tek bir parla-
ma, Hiroflima'ya at›lan 100 milyar tane atom bombas›na
efl de¤erdir. Dünya, bu y›k›c› enerjiden atmosfer ve Van
Allen Kuflaklar›'yla korunur. 



yasyon koruyucu tabakası Dünya'ya özeldir.1

Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açı-

ğa çıkan enerjinin, Hiroşima'ya atılanın benzeri 100 mil-

yar atom bombasına eş değer olduğu hesaplanmıştır.

Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinde aşırı

hareketler gözlenmiş, Dünya atmosferinin 250 km üs-

tünde sıcaklık sıçrama yapıp 2500°C'ye yükselmiştir.

Kısacası, Dünya'nın üzerinde, kendisini sarıp kuşa-

tan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem

işler. Allah Dünya göğünün bu koruyucu kalkan özelliği

yüzyıllar öncesinden Kuran'da bizlere bildirmiştir.
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Canl› yaflam› için son derece elveriflli olan Dünya'dan
atmosferin d›fl›na, yani uzaya ç›k›ld›¤›nda dondurucu
bir so¤ukla karfl›lafl›l›r. Dünya, uzay›n ortalama -270 de-
recelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosferi saye-
sinde korunur.
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Kuran-ı Kerim'de, Tarık Suresi'nin 11. ayetinde

gökyüzünün "geri döndürücü" özelliğinden bahsedilir:

"Dönüşlü olan göğe andolsun.„

(Tarık Suresi, 11)

Kuran meallerinde "dönüşlü" olarak tercüme edi-

len kelime, "geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlamı-

na gelmektedir.

Bilindiği gibi Dünya'yı çevreleyen atmosfer pek

çok katmandan oluşur. Her katmanın, canlılığın yararına

yönelik önemli bir görevi vardır. İncelendiği zaman her

tabakanın kendisine ulaşan madde ya da ışınları uzaya ya

da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin olduğu anla-

şılmıştır. Burada atmosfer katmanlarının geri döndürme

özelliğini birkaç örnekle inceleyelim.

Örneğin 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer ta-

bakası, yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşarak

yağış olarak yere geri dönmesini sağlar.

25 km yükseklikteki Ozonosfer uzaydan gelen

radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yer-

yüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. 

İyonosfer tabakası da yeryüzünden yayınlanan

radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölge-

lerine geri yansıtarak, telsiz konuşmalarının, radyo ve

televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesi-

ni sağlar.

Manyetosfer tabakası ise, Güneş'ten ve diğer yıl-

dızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları, yeryüzü-

ne ulaşmadan uzaya geri döndürür.
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Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte

keşfedilen bu özelliğinin yüzyıllar öncesinden Kuran'da

belirtilmesi, onun Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha

vurgulamaktadır.
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‹YONOSFER

TROPOSFER

TROPOSFER

Atmosferin her katman› insanlara yararl› özelliklere sahiptir. Örne¤in at-
mosferin en üst tabakalar›ndan biri olan ‹yonosfer tabakas›, belli bir
merkezden yay›nlanan radyo dalgalar›n› yeryüzüne geri yans›tarak bu
yay›nlar›n uzak mesafelerden bile alg›lanmas›n› sa¤lar.

Yeryüzündeki yaflam için öldürücü olabilecek ›fl›nlar› engelleyen atmos-
fer katman› ise, Ozonosfer tabakas›d›r.  Ozonosfer tabakas› ultraviyole
gibi zararl› kozmik ›fl›nlar› uzaya geri döndürerek, bu ›fl›nlar›n yeryüzü-
ne ulaflmas›n› ve canl›l›¤a zarar vermesini engeller.

Dünya üzerindeki canl› yaflam› için suyun varl›¤› son derece önemlidir.
Suyun oluflmas›ndaki etkenlerden bir tanesi de atmosferin katmanlar›n-
dan biri olan Troposfer'dir. Troposfer tabakas› okyanuslardan yükselen
su buhar›n› yo¤unlaflt›rarak yeryüzüne ya¤mur olarak geri döndürür.



Dünya, yaflam için gerekli olan
özelliklerin tümüne sahip-

tir. Bunlardan bir tane-
si de canl›lar› koru-

yan özel bir kal-
kan görevini yeri-
ne getiren atmos-

ferdir. Bugün Dün-
ya atmosferinin üst üs-

te dizilmifl farkl› katman-
lardan meydana geldi¤i bilin-

mektedir. Atmosfer aynen ayette
bildirildi¤i gibi, tam yedi temel kat-

mandan oluflmaktad›r. Bu, elbette ki
Kuran'›n mucizelerinden biridir.

Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgiler-

den biri, gökyüzünün yedi kat olarak düzenlendiğidir:

"Sizin için yerde olanların tümünü

yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de on-

ları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O,

herşeyi bilendir. „

(Bakara Suresi, 29)

"Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi...;

Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak

tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti...„

(Fussilet Suresi, 11-12)

Kuran'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi

tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi, Dünya gö-

ğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı
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ATMOSFER

DÜNYA



alındığında, Dünya göğünün, bir başka deyişle atmosfe-

rin, 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim bugün Dünya atmosferinin üst üste dizil-

miş farklı katmanlardan meydana geldiği bilinmektedir.

Kimyasal içerik veya hava sıcaklığı ölçü alınarak yapılan

tanımlamalarda, Dünya’nın atmosferi 7 katman olarak

belirlenmiştir.2 Bugün halen 48 saatlik hava durumu

tahminlerinde kullanılan “Limited Fine Mesh Model”

(LFMII) olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de

atmosfer 7 katmandır.3 Modern jeolojik tanımlamalara

göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sırlanmaktadır:

1- TROPOSFER      5- EKZOSFER

2- STRATOSFER 6- İYONOSFER

3- MEZOSFER 7- MANYETOSFER

4- TERMOSFER

Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fussilet

Suresi'nin 12. ayetinde geçen "Her bir göğe emrini vah-

yetti" ifadesinde yer almaktadır. Yani ayette Allah'ın her

tabakayı belli bir görevle görevlendirdiği belirtilmekte-

dir. Gerçekten, daha önceki bölümlerde de gördüğü-

müz gibi, yukarıda saydığımız tabakaların her birinin in-

sanların ve yeryüzündeki tüm canlıların yararı açısından

çok hayati görevleri vardır. Yağmurların oluşmasından,

zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansı-

tılmasından, göktaşlarının zararsız hale getirilmesine ka-

dar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır.

Aşağıdaki ayetler ise bize atmosferin 7 katmanının

görünümü ile ilgili bilgi vermektedir:
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"Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbir-

leriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmış-

tır?..." (Nuh Suresi, 15)

... O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutaba-

kat) içinde yedi gök yaratmış olandır...

(Mülk Suresi, 3)

Yukarıdaki ayetlerde Türkçeye “uyum” olarak

çevrilen “tibakan” kelimesi, aynı zamanda tabaka, bir şe-

yin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki,

benzetme yoluyla alt kata uygun gelen üst katı ifade ed-

er. Kelimenin çoğul kullanımında ise "tabaka tabaka" an-

lamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka

halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekil-

de ifade eden açıklamalardır.

20. yüzyıl teknolojisi

olmadan tespit edilmesi hiç-

bir biçimde mümkün olma-

yan bu bilgilerin 1400 yüzyıl

önce indirilmiş olan Kuran-ı

Kerim'de açıkça bildirilmesi

ise, çok büyük bir mucize-

dir.
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Kuran'da dağların önemli bir jeolojik işlevine dik-

kat çekilmektedir:

"Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, 

sabit dağlar yarattık...„

(Enbiya Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, dağların yeryüzündeki sar-

sıntıları önleyici bir özelliğinin olduğu haber verilmek-

tedir.

Kuran'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafın-

dan bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeoloji-

nin bulguları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgula-

ra göre, dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük

tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda mey-

dana gelir. 

İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı

ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yük-

selir ve dağları meydana getirir. Altta kalan tabaka ise

yer altında ilerleyerek aşağıya doğru derin bir uzantı

meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz

kütleleri kadar, yer altına doğru ilerleyen derin bir uzan-

tıları daha vardır. Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapı-

sı şöyle tarif edilir:

"Kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde yer

kabuğu mantoya derinlemesine saplanır."4

Bir ayette, dağların bu işlevine, "kazık" benzetme-

si yapılarak şöyle işaret edilir:
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"Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? 

Dağları da birer kazık?„

(Nebe Suresi, 6-7)

Bu özellikleri sayesinde dağlar, yeryüzü tabakaları-

nın birleşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru

uzanarak bu tabakaları birbirine perçinler. Bu şekilde,

yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde ya

da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısaca-

sı dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz. 

Dağların bu sabitleyici özelliği bilimsel literatürde

"izostasi" terimiyle tanımlanır. İzostasi'nin kelime anlamı

şöyledir:

"İİzzoossttaassii:: ... Jeolojide, dağların Dünya yüzeyinin altın-

da oluşturdukları yer çekimsel kuvvet sayesinde yer

kabuğunun genel dengesinin sağlanması."5 

Görüldüğü gibi, modern jeolojik ve sismik araştır-

malar sonucunda keşfedilen dağların çok hayati bir işle-

vi, yüzyıllar önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de

Allah'ın yaratmasındaki üstün hikmete bir örnek olarak

verilmiştir. Bir başka ayette şöyle buyrulur:

"... Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye

sarsılmaz dağlar bıraktı...„

(Lokman Suresi, 10)
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Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olma-

dıkları, sürekli hareket halinde bulundukları şöyle bildi-

rilmektedir:

"Dağları görürsün de, donmuş sanırsın;

oysa onlar bulutların

sürüklenmesi gibi sürüklenirler...„

(Neml Suresi, 88)

Dağların bu hareketi, üzerinde bulundukları yer

kabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yer kabuğu kendi-

sinden daha yoğun olan manto tabakası üzerinde adeta

yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak bu yüzyılın baş-

larında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı,

yeryüzündeki kıtaların Dünya'nın ilk dönemlerinde bira-

rada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürükle-

nerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüş-

tü. 

Ancak jeologlar, Wegener'in haklı olduğunu onun

ölümünden 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildi-

ler. Wegener'in, 1915 yılında yayınladığı bir makalede

belirtmiş olduğu gibi yeryüzündeki kara parçaları yakla-

şık 500 milyon yıl önce birbirlerine bağlılardı ve Panga-

ea ismi verilen bu büyük kara parçası Güney Kutbu'nda

bulunuyordu. 

Yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangaea ikiye ayrıldı.

Farklı yönlere sürüklenen bu iki dev kıtadan birincisi Af-

rika, Avustralya, Antarktika ve Hindistan'ı kapsayan

34



Gondwana idi. İkincisi ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve

Hindistan'sız Asya'dan oluşan Laurasia idi. Bu bölünme-

yi izleyen yaklaşık 150 milyon yıl içindeki çeşitli zaman-

larda Gondwana ve Laurasia daha küçük parçalara ayrıl-

dılar. 

İşte Pangaea'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan bu

kıtalar sürekli olarak kara ve deniz arasındaki dağılımı

değiştirerek, yılda birkaç santimetrelik hızlarla Dünya

yüzeyinde sürüklenmektedirler. 
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20. yüzyılın başlarında yapılan jeolojik araştırmalar

sonucunda keşfedilen yer kabuğunun bu hareketi bilim-

sel kaynaklarda şöyle açıklanmaktadır: 

Yer kabuğu ve üst mantodan oluşan 100 km. kalınlı-

ğındaki Dünya yüzeyi "tabaka" adı verilen parçalar-

dan oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan altı büyük

tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. "Tabaka tek-

toniği" adı verilen teoriye göre bu tabakalar kıtaları ve

okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak Dünya

üzerinde hareket ederler... Kıtasal hareketin yılda 1

ile 5 cm. civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar

bu şekilde hareket ettikçe Dünya coğrafyasında deği-

şiklikler meydana gelir. Örneğin, Atlantik Okyanusu

her sene biraz daha genişlemektedir.6

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da

şudur: Allah dağların hareketini ayette "sürüklenme"

olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu

hareket için kullandıkları İngilizce terim de "Continen-

tal Drift" yani "Kıtasal Sürüklenme"dir.7

Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin,

Kuran'da bildirilmiş olması kuşkusuz Kuran'ın mucizele-

rinden biridir. 
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Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden bi-

ridir. Kuran'ın "Hadid", yani "Demir" adlı suresinde şöy-

le buyrulur:

"... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar

için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indir-

dik..." (Hadid Suresi, 25)

Ayette, demir için kullanılan "indirme" kelimesi,

mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında

düşünülebilir. Fakat kelimenin, "gökten fiziksel olarak in-

dirme" şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, aye-

tin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmekte-

dir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamızdaki

demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini

ortaya koymuştur. 

Sadece Dünya'daki değil, tüm Güneş Sistemi'nde-

ki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü Güneş'in sı-

caklığı demir elementinin meydana gelmesine yeterli de-

ğildir. 

Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük

yıldızlarda, birkaç yüz milyon

dereceye varan sıcaklık-

larda oluşabilmekte-

dir. Nova veya Sü-

pernova olarak ad-

landırılan bu yıldız-

lardaki demir miktarı

belli bir oranı geçin-

ce, artık yıldız bunu ta-
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şıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması işte bu pat-

lamalar sonucunda mümkün olur. Bilimsel bir kaynakta

bu konu ile ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır: 

Daha yaşlı Süpernova olaylarını gösteren deliller de var-

dır: Deniz tabanında biriken demir-60 yaklaşık 5 milyon

yıl önce Güneş'ten 90 ışık yılı uzaklıkta meydana gelen

bir Süpernova patlamasının delili olarak yorumlanmıştır.

Süpernova patlamasında oluşan demir-60, 1.5 milyon yıl

yarılanma ömrü olan radyoaktif bir izotoptur. Dünya'nın

yeraltı katmanlarında bulunan demir-60 izotopu yakın

uzayda bulunan elementlerin nükleosentez geçirip, önce

Dünya atmosferine oradan da yeraltı katmanlarına sap-

lanması sonucu oluşmuştur. 8

Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni

Dünya'da oluşmamış, Süpernovalardan taşınarak, aynen

ayette bildirildiği şekilde "indirilmiştir". Bu bilginin Ku-

ran'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit

edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, herşeyi son-

suz bilgisiyle kuşatan Allah'ın sözü olan Kuran'da yer al-

maktadır.

Kuşkusuz günümüz astronomi bilgileri bize diğer

elementlerin de Dünya’nın dışında oluştuğunu göster-

mektedir. Ayetteki “demiri de indirdik” ifadesinde ge-

çen “de” vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. An-

cak ayette demire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüz-

yılın sonlarında elde edilen bilgiler dikkate alındığında

son derece düşündürücüdür. 

Ünlü mikrobiyolog Micheal Denton, Nature’s

Destiny (Doğa’nın Kaderi) adlı kitabında demirin önemi-

ni şu sözleriyle vurgulamıştır:

Tüm metaller içinde demirden daha çok hayati önem ta-
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şıyanı yoktur. Bir yıldızın çekirdeğinde demirin birikmesi

süpernova patlamasını tetikler ve böylece hayat için ge-

rekli olan atomların tüm evrene yayılmasına imkan ve-

rir. Demir atomlarının dünyanın ilk aşamalarında çekir-

dekte oluşturduğu yerçekimiyle üretilen ısı, dünyanın

başlangıçtaki kimyasal farklılıklarına neden olmuş ve at-

mosferin oluşumu ile sonuçta hidrosferin meydana gel-

mesini sağlamıştır. Dünyanın merkezinde bulunan eri-

miş demir, dev bir mıknatıs görevi yapar ve dünyanın

manyetik alanını oluşturur. Bu alan sayesinde dünyanın

yüzeyini yüksek enerjili yıkıcı kozmik radyasyondan ko-

ruyan Van Allen radyasyon kuşakları oluşur ve hayati

önem taşıyan ozon tabakasını kozmik ışın yıkımından

korur... 

Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam

olması mümkün olmazdı; süpernovalar olmaz, dünya-

nın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer

ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan ol-

maz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon ta-

bakası olmaz, (insan kanında) hemoglobini meydana

getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini

yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir

metabolizma meydana gelmezdi. 

Hayat ve demir ile kanın kırmızı rengiyle uzaktaki bir

yıldızın ölümü arasındaki bu gizemli ve yakın ilişki sade-

ce metallerin biyoloji açısından önemli olduğunu göster-

mekle kalmaz, aynı zamanda evrenin biyolojik yönden

önemini vurgular. (Michael J. Denton, Nature’s Destiny,

The Free Press, 1998, s.198)

Demir atomunun önemi bu açıklamalarla rahat-

lıkla anlaşılmaktadır. Kuran'da özellikle demire dikkat
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çekilmesi de bu madenin önemini vurgulamaktadır. Tüm

bunların yanı sıra Kuran'da demirin önemine dikkat çe-

ken bir sır daha vardır:

İçinde demirden bahsedilen Hadid Suresi'nin 25.

ayeti oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermekte-

dir:"El-Hadid" Kuran'ın 57. suresidir. "El-hadid" kelime-

sinin Arapçadaki sayısal değeri, yani ebcedi hesaplandı-

ğında karşımıza çıkan rakam da aynıdır: "57". 

Sadece "hadid" kelimesinin sayısal değeri 26'dır.

26 sayısı ise demirin atom numarasıdır.
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El-Hadid Suresi Kuran'›n 57. suresidir, El-Hadid kelimesinin
Arapça'daki say›sal de¤eri ise 57'dir. Sadece "hadid" kelimesi-
nin say›sal de¤eri 26'd›r. Yandaki periyodik cetvelde de görül-
dü¤ü gibi 26 say›s› demirin atom numaras›d›r. Üstün kudret sa-
hibi olan Allah, Hadid Suresi'nde indirdi¤i ayetle hem demirin
nas›l olufltu¤una dikkat çekmekte hem de ayetin içerdi¤i mate-
matiksel flifreler ile bilimsel bir mucizeyi bize göstermektedir. 



Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bi-

limsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek, yüzyılın başların-

da Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır. O

döneme dek insanlar zamanın göreceli bir kavram oldu-

ğunu, ortama göre değişkenlik gösterebileceğini bilmi-

yorlardı. Ama büyük bilim adamı Albert Einstein, göre-

celik kuramı ile bu gerçeği açık olarak ispatladı. Zama-

nın, kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya

koydu. İnsanlık tarihi boyunca hiç kimse bu konuyu açık-

ça dile getirmemişti. Oysa Kuran'da, zamanın izafi oldu-

ğunu gösteren bilgiler verilmekteydi. Bu konuyla ilgili

bazı ayetleri şöyle sıralayabiliriz:   

"...Gerçekten, senin

Rabbinin Katında bir gün, sizin saymakta

olduklarınızdan bin yıl gibidir.„ 

(Hac Suresi, 47)

"...Sonra (işler,) sizin saymakta olduğu-

nuz bin yıl süreli bir günde yine O'na

yükselir.„ 

(Secde Suresi, 5)

"Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, 

süresi elli bin yıl olan

bir günde çıkabilmektedir.„

(Mearic Suresi, 4)

610 yılında indirilmeye başlanan Kuran'da böylesi-

ne açık bir şekilde zamanın göreceliğinden bahsediliyor

olması, onun İlahi bir kitap olduğunun bir başka delilidir.
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Kuran'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi

ise, yağmurun belli bir ölçü ile indirildiğidir. Zuhruf Su-

resi'nde şöyle buyrulur:

"Ki O, belli bir miktar ile gökten

su indirdi de, onunla ölü bir memleketi

'diriltti (ve her yanına hayat) yaydı';

siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)

çıkarılacaksınız.„

(Zuhruf Suresi, 11)

Yağmurdaki bu ölçü de, yine çağımızdaki araştır-

malarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre, yeryüzünden

bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yıl-

da bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda

bir yılda Dünya'ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sü-

rekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmak-

tadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da, bu su döngüsü

sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik

imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak

gerçekleştiremez.

Eğer bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa,

kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik or-

taya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat

hiçbir zaman böyle olmaz; yağmur, Kuran'da bildirildiği

gibi, yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam

eder. 
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Her y›l gökyüzüne buharlaflan ve tekrar yeryüzüne ya¤-
mur olarak düflen su miktar› "sabit"tir: 16 milyon ton. Bu
sabit miktar Kuran'da "belli bir miktar su"yun gökten in-
dirilmesi olarak haber verilmektedir. Ekolojik dengenin
ve dolay›s›yla hayat›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›nda bu
miktar›n sabit olmas›n›n önemi son derece büyüktür.
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Yağmurun nasıl oluştuğu uzun süre insanlar için

bir sırdı. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden son-

ra, yağmurun hangi evrelerden geçerek oluştuğu kesin-

lik kazandı. 

Buna göre, yağmur üç evreden geçerek oluşur:

Önce rüzgar yoluyla yağmurun "hammaddesi" havalanır.

Ardından bulutlar meydana gelir ve en son olarak da

yağmur damlacıkları ortaya çıkar. 

Kuran'da yağmurun oluşumu ile ilgili verilen bilgi-

lerde, tam da bu süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayet-

te bu oluşum hakkında şöyle bir buyrulmaktadır:

"Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bu-

lut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-

dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet

onun arasından yağmurun akıp çıktığını gö-

rürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediği-

ne verince, hemen sevince kapılıverirler.„

(Rum Suresi, 48)
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Küçük bulut par-
çalar› (cumulus

bulutlar›) rüzgarlar
taraf›ndan bulun-
duklar› yerden iti-

lir ve birleflirler,
yani ayette geçen
ifade ile "... Allah

bulutlar› sürmekte,
sonra aralar›n› bir-

lefltirmekte..."dir.



Şimdi ayette ifade edilen üç evreyi teknik olarak

inceleyelim.

1. EVRE: "Allah rüzgarları gönderir..."

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluşan sayısız ha-

va kabarcığı sürekli ortaya çıkmakta ve su zerreleri sü-

rekli olarak gökyüzüne fırlamaktadır. Tuzca zengin olan

bu zerreler daha sonra rüzgarlarla taşınır ve atmosfer-

de yukarılara doğru yol alırlar. Aerosol adı verilen bu

küçük parçacıklar "su tuzağı" adı verilen bir mekaniz-

mayla yine denizlerden yükselen su buharını kendi çev-

relerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut dam-

lalarını oluştururlar. 

2. EVRE: "... böylece bir bulut kaldırır da

onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu par-

ça parça kılar..."

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin

etrafında yoğunlaşan su buharı sayesinde bulutlar olu-

şur. Bunların içindeki su damlacıkları çok küçük olduk-

larından (0.01 ile 0.02 mm çapında) havada asılı kalırlar

ve göğe yayılırlar. Böylece gök bulutlarla kaplanır.

3. EVRE: "... nihayet onun arasından yağ-

murun akıp çıktığını görürsün."

Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etrafında

biraraya gelen su parçacıkları iyice yoğunlaşarak yağmur

damlalarını oluştururlar. Böylece havadan daha ağır bir

konuma gelen damlalar buluttan ayrılarak yağmur biçi-

minde yere düşmeye başlarlar. 

Görüldüğü gibi yağmurun oluşumundaki her aşa-

ma, Kuran ayetlerinde bildirilmektedir. Üstelik bu aşa-
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malar doğru sıralama ile açıklanmıştır. Dünyadaki birçok

doğal olayda olduğu gibi, bunda da Allah en doğru açık-

lamayı yapmakta, üstelik bu açıklamayı keşfedilişinden

asırlar önce Kuran'la insanlara duyurmaktadır.

Yağmurun oluşumu ile ilgili olarak başka bir ayet-

te şu bilgiler verilmektedir:

"Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte,

sonra aralarını birleştirmekte, sonra da on-

ları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmu-

run bunların arasından akıp-çıktığını görür-

sün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar

(gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğine

isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir;

şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri

kamaştırıp götürüverecektir.„ 

(Nur Suresi, 43)

Bulut tipleri üzerinde araştırma yapan bilim adam-

ları yağmurun oluşumu ile ilgili şaşırtıcı sonuçlarla karşı-

laşmışlardır. Yağmur bulutları belirli bir sistem ve aşa-

malar dahilinde oluşmakta ve şekillenmektedir. Yağmur

bulutlarından biri olan cumulonimbus türü bulutların

oluşum aşamaları bilimsel olarak şöyledir: 

1. AŞAMA, Sürülme: Bulutlar rüzgarlar tara-

fından bulundukları yerden itilirler yani sürülür.

2. AŞAMA, Birleşme: Rüzgar tarafından itilen

bu küçük boyuttaki bulutlar (cumulus) sürüklendikleri

yerde birleşip yeni büyük bulutları oluşturur.9

3. AŞAMA, Yığılma: Küçük bulutlar birleştik-

ten sonra büyük bulutun içindeki yukarı doğru çekiş

kuvveti artar. Bulutun merkezindeki yukarı çekiş kuvve-

ti kenarlardaki çekişten daha güçlüdür. Bu yukarı çekiş-
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ler bulutun gövdesinin dikey olarak büyümesine neden

olur. Böylece bulutlar yukarıya doğru genişleyerek üst

üste yığılmış olur. Bu, dikey olarak büyümüş bulutun göv-

desinin atmosferin daha serin yerlerine doğru uzamasına

sebep olur. İşte bu noktada atmosferin serin bölgelerin-

de bulutta su ve dolu damlaları büyümeye başlar. 

Bu aşamaların sonucunda, su ve dolu damlaları

-yukarı çekiş gücünün onları destekleyemeyeceği kadar-

ağırlaştıkları zaman da bulutlardan yağmur, dolu vs. şek-

linde düşmeye başlar.10

Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut olu-

şumu, yapısı ve fonksiyonu ile ilgili detayları gelişmiş

ekipmanlar (uçak, uydu, bilgisayar vs.) kullanarak yakın

zamanda öğrenmişlerdir. Görülen odur ki, Allah bu

ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde bilinmesi

mümkün olmayan bir bilgi vermiştir.

(A) Ayr› ayr› küçük bulut
parçalar› (cumulus bu-
lutlar›) (B) Küçük bulut-
lar biraraya geldi¤inde
oluflan daha büyük bu-
lutun içindeki yukar› çe-
kilmeler artar, böylece
bulutlar yukar›ya do¤ru
y›¤›l›r.

Yukar›ya do¤ru geniflleyerek üst üste y›-
¤›lan bulutlar dikey olarak büyüdükleri
için atmosferin daha serin yerlerine do¤-
ru ulafl›rlar. Burada su ve dolu damlalar›
büyümeye bafllar. A¤›rlaflan su damlalar›
buluttan ya¤mur, dolu vs. fleklinde düfl-
meye bafllar. ‹flte bu bilimsel gerçek Nur
Suresi'nin 43. ayetinde 14 as›r önce: "...
sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r;
böylece, ya¤murun bunlar›n aras›ndan
ak›p ç›kt›¤›n› görürsün..." ifadesi ile bildi-
rilmifltir. 
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Kuran'ın bir ayetinde rüzgarların "aşılama" özelli-

ğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna dikkat

çekilir:

"Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları

gönderdik, böylece gökten su

indirdik de sizleri suladık...„

(Hicr Suresi, 22)

Ayette, yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüz-

garlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa bu yüzyılın

başlarına kadar, rüzgarla yağmurun yağması arasındaki

tek ilişki rüzgarın bulutları sürüklemesi olarak biliniyor-

du. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarların yağ-

murun oluşumunda "aşılayıcı" rol oynadıklarını gösterdi.

Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir: 

Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde, köpüklen-

me nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır.

Bu kabarcıklar patladıkları anda, milimetrenin 100'de bi-

ri çapındaki binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. "Aero-

sol" adı verilen bu parçacıklar, rüzgarlar sayesinde kara-

lardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanla-

rına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı

parçacıklar, burada su buharı ile temas eder. Su buharı

da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su

damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce birara-

ya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur

olarak yeryüzüne iner.

Görüldüğü gibi rüzgarlar, havada serbest halde
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bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla

"aşılamakta" ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu

sağlamaktadır. 

Eğer rüzgarların bu özelliği olmasa, yüksek atmos-

ferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve

yağmur diye bir şey de olmayacaktı.

Burada önemli olan nokta ise, rüzgarların yağmur

oluşumundaki bu kritik görevinin asırlar önce Kuran

ayetinde bildirilmiş olmasıdır. Hem de insanların doğa

olayları hakkında hemen hiçbir şey bilmedikleri bir de-

virde... 
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Yukar›daki resimde bir dalgan›n oluflum aflamalar› görülmek-
tedir. Dalgalar suyun üzerinde esen rüzgarlar sayesinde olu-
flur. Rüzgarlarla birlikte su zerrecikleri dairesel olarak hareket
etmeye bafllar. Bu hareket k›sa bir süre sonra arka arkaya ek-
lenen dalgalar› oluflturacak ve dalgalarla birlikte oluflan hava
kabarc›klar› havaya yay›lacakt›r. ‹flte bu ya¤murun oluflmas›n-
daki ilk aflamad›r. Bu oluflum ayette de afl›lay›c›lar olarak rüz-
garlar›n gönderilmesi ve bu sayede gökten su indirildi¤i flek-
linde haber verilmektedir. 
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Denizlerin, araştırmacılar tarafından çok yakın bir

geçmişte tespit edilen bir özelliği, Kuran'ın Rahman Su-

resi'nde şöyle bildirilir:

"Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi

salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır;

birbirlerinin sınırını geçmezler.„

(Rahman Suresi, 19-20)

Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle ka-

rışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği, okyanus

bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedil-

miştir. "Yüzey gerilimi" adı verilen fiziksel bir kuvvet ne-

deniyle, komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya
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Atlas Okyanusu Akdeniz

Atlas Okyanusu suyu
‰ 36.0 dan daha
düflük tuzluluk oran›
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Cebelitar›k Bo¤az›‰ 36.5 dan daha yük-
sek tuzluluk oran›

Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü ak›n-
t›lar ve gel-gitler vard›r. Akdeniz'in suyu, Cebelitar›k Bo¤a-
z›'nda Atlas Okyanusu ile karfl›lafl›r. Ama bu karfl›laflma sonu-
cu kendi s›cakl›k, tuzluluk ve yo¤unluk özellikleri de¤iflmez.
Çünkü iki deniz aras›nda görülmeyen bir s›n›r vard›r. 



çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynakla-

nan yüzey gerilimi, adeta bir duvar gibi sularının birbiri-

ne karışmasını engeller.11

Elbette ki işin ilginç yanı, insanların, ne fizikten, ne

yüzey geriliminden, ne de okyanus biliminden haberdar

olmadıkları bir devirde bu gerçeğin Kuran'da bildirilmiş

olmasıdır. 
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Cebelitar›k Bo¤az›'n›n
uydudan çekilmifl foto¤raf›...
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"Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin

bir denizdeki karanlıklara benzer; onun

üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir

dalga, onun da üstünde bir bulut vardır.

Bir kısmı bir kısmı üzerinde olan karan-

lıklar; elini çıkardığında onu bile neredey-

se göremeyecek. Allah kime nur verme-

mişse, artık onun için nur yoktur.„

(Nur Suresi, 40)

Derin denizlerdeki genel ortam "Oceans" adlı ki-

tapta şu şekilde tanımlanmaktadır:

Bugün biliyoruz ki, derin denizlerdeki ve okyanuslar-

daki karanlık, yaklaşık olarak 200 m. ve daha derin

yerlerde olur. Bu derinlikte, hemen hemen hiç ışık yok-

tur. 1000 m.'nin altındaki derinliklerde ise artık hiçbir

şekilde ışığa rastlamak mümkün değildir.12

Günümüzde bir denizin genel coğrafi yapısı, içinde

yaşayan canlıların özellikleri, tuzluluk oranı gibi bilgilerin

yanı sıra içerdiği su miktarı, yüz ölçümü ve derinliği gibi

bilgileri de edinmek mümkündür. Günümüz teknolojisi

kullanılarak üretilmiş olan denizaltı gibi araçlar ve çeşit-

li özel aletler bu bilgilere ulaşmakta kullanılan en önem-

li aracıdırlar.

Bir insanın bu aletler olmadan 40 m.'den daha de-

rine dalması ise neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte

bir insanın yardımsız olarak okyanusların 200 m. civarın-
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Günümüz teknolojisi ile yap›lan ölçümlere göre Günefl ›fl›¤›n›n
%3-30'u deniz yüzeyinde yans›t›l›r. ‹lk 200 metredeyse ›fl›k
spektrumunun mavi ›fl›¤› en son olmak üzere 7 rengin tümü
ard› ard›nca emilir (soldaki resim). 1000 m'nin alt›ndaki derin-
liklerde ise art›k hiçbir flekilde ›fl›¤a rastlamak mümkün de¤il-
dir (üstteki resim). Bu bilimsel gerçe¤e 1400 y›l önce Kuran-›
Kerim'in Nur Suresi'nin, 40. ayetinde dikkat çekilmifltir. 
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daki karanlık derinliklerinde yaşaması da kesinlikle

mümkün değildir. Bu nedenle bilim adamları denizler

hakkındaki detaylı bilgileri çok yakın zamanlarda keşfet-

mişlerdir. Oysa Nur Suresi'ndeki ayette geçen "engin

denizlerin karanlık" olduğu ifadesi bundan 1400 sene

önce haber verilmiştir. Hiçbir teknolojinin dolayısıyla in-

sanların denizlerin derinliklerine dalacak araçlarının ol-

madığı bir dönemde böyle bir bilginin verilmiş olması el-

bette Kuran mucizelerinden biridir.

Bununla birlikte Nur Suresi'nin 40. ayetinde belir-

tilen "…engin bir denizdeki karanlıklara benzer;

onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir

dalga, onun da üstünde bir bulut vardır…" ifadesi
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Üstteki flekilde farkl› yo¤unluklardaki iki su tabakas› ara-
s›ndaki yüzeyde bulunan iç dalgalar temsil edilmifltir. Bu ta-
bakalardan alttaki yo¤un, üsteki ise daha az yo¤undur. Ku-
ran'da Nur Suresi'nin 40. ayetinde 14 as›r önce bildirilen bu
bilimsel gerçek günümüz bilim adamlar› taraf›ndan ancak
yak›n zamanda tespit edilebilmifltir. 



de Kuran'daki başka bir bilimsel mucizeye işaret et-

mektedir:  

Bilim adamları yakın zamanda "farklı yoğunluktaki

katmanlar arasında yoğunluk ara yüzlerinde meyda-

na gelen iç dalgalar"ın olduğunu bulmuşlardır. İç dal-

galar deniz ve okyanusların derinliklerini kaplar çün-

kü derin denizlerin, üzerlerindeki sudan daha fazla

yoğunlukları vardır. İç dalgalar yüzey dalgaları gibi

davranır. Yüzey dalgaları gibi onlar da kırılabilir. İç

dalgalar, insan gözüyle görülemez ancak belirli bir

bölgedeki sıcaklık ve tuzluluk değişiklikleri incelendi-

ğinde bu dalgalar fark edilebilir.13

Ayetteki ifadelerle yukarıdaki anlatım birbirleriyle

tamamen paraleldir. Yapılan araştırmalar olmadan bir

insan ancak denizin yüzeyinde bulunan dalgaların varlığı-

nı bilebilir. Bunların dışında denizin içinde meydana ge-

len dalgalanmalardan haberdar olması ise mümkün de-

ğildir. Ama Nur Suresi'nde Allah denizlerin derinlikle-

rindeki ikinci bir dalga şekline dikkat çekmiştir. Elbette

bilim adamlarının yakın zamanlarda keşfettikleri bu ger-

çek de, Kuran'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha göz-

ler önüne sermektedir.
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"Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son 

vermeyecek olursa, andolsun, onu 

perçeminden tutup sürükleyeceğiz; 

O yalancı, günahkar olan alnından.„

(Alak Suresi, 15-16)

Yukarıdaki ayetlerde geçen "yalancı, günahkar

olan alın" tanımlaması son derece dikkat çekicidir.

Çünkü son yıllarda yapılan araştırmalar, kafatasının ön

alın bölgesinde, beynin bazı faaliyetleri yöneten bölümü-

nün bulunduğunu göstermiştir. 1400 yıl önce Kuran'da

dikkat çekilen bu bölge ve görevi hakkındaki bilgilere

günümüz bilim adamları ancak son 60 yıl içinde açıklama

getirilebilmişlerdir. Kafatasının içine, başın ön kısmına

bakıldığında beynin ön alın bölgesi görülecektir. Bu böl-

genin fonksiyonları hakkında fizyoloji dalında yapılan

araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler Essentials of

Anatomy and Physiology isimli kitapta şu şekilde geçmek-

tedir:

"Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüşü ve

başlatılması alın loblarının ön kısmı olan ön alın bölge-

sinde (cerebrum) gerçekleşir. Burası çağırışım (birlik)

korteksinin bir bölgesidir…"14

Kitapta bu bölge ile ilgili ayrıca şu ifadeler yer al-

maktadır: 
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"Hareketle olan ilgisiyle beraber, ön alın bölgesinin ay-

nı zamanda saldırganlığın da fonksiyonel merkezi ol-

duğu düşünülmektedir…"15

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, beynin ön alın

bölgesi, planlama, motivasyon ve iyi veya kötü hareket-

lerin başlatılması, yalan veya doğrunun söylenmesi ile il-

gili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir. 

Görüldüğü gibi Alak Suresi'nde geçen "yalancı

günahkar olan alın" ifadesi ile yukarıdaki tanımlama bü-

yük bir paralellik göstermektedir. Bilim adamlarının

son altmış yıl içinde keşfettikleri bu gibi bilimsel ger-

çekler Kuran ayetlerinde asırlarca önce insanlara ha-

ber verilmiştir. 
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Kuran'da insanlar imana çağırılırken oldukça fark-

lı konulardan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi

zaman yeryüzünü, bazen hayvanları ve bitkileri insana

delil gösterir. Yine birçok ayette insanın bizzat kendi ya-

ratılışına dönüp bakması öğütlenir. İnsanın nasıl yeryü-

züne geldiği, hangi aşamalardan geçtiği ve temel madde-

sinin ne olduğu sık sık hatırlatılır. Örneğin ayetlerde

şöyle buyrulmaktadır:

"Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik

etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) 

dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

Onu sizler mi yaratıyorsunuz, 

yoksa Yaratıcı Biz miyiz?„

(Vakıa Suresi, 57-59)

İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha

pek çok ayette vurgulanır. Ancak bu vurgular arasında

öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanla-

rın asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları:

1) İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine

çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır.

2) Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 

3) İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük

gibi yapışır.

4) İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde ge-

lişir.

Kuran'ın indirildiği yüzyılda da insanlar elbette do-
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ğumun temel maddesinin cinsel ilişki sonrasında erkek-

ten gelen meni ile ilgili olduğunu biliyorlardı. Çocuğun

ortalama 9 ayda doğduğu da rahatlıkla gözlemlenen, bil-

mek için araştırma gerektirmeyen bir konu idi. Ancak

yukarıda sıraladığımız bilgiler o devrin insanının bilgi se-

viyesinin çok üstündeydi. Bunlar, ancak 20. yüzyıl bilimi

ile keşfedildi. 

Şimdi bu bilgileri sırasıyla inceleyelim.

Meniden Bir Damla

Cinsel birleşme sırasında erkekten bir kerede or-

talama 250 milyon sperm atılır. Spermler yumurtaya va-

rana kadar annenin vücudunda zorlu bir yolculuk geçi-

rirler. Bu yolculukta 250 milyon spermin ancak bin ka-

darı yumurtaya ulaşmayı başarır. Beş dakika sonra sona

erecek yarışın sonunda yarım tuz tanesi büyüklüğünde-

ki yumurta, spermlerden yalnızca birini kabul edecektir.

Yani insanın özü, meninin tamamı değil, ondan küçük bir

parçadır. Kuran'da bu gerçek şöyle açıklanmıştır:

"İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz'

bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan

meniden bir damla su değil miydi?„

(Kıyamet Suresi, 36-37)

Dikkat edilirse Kuran'da, insanın meninin tama-

mından değil, onun içinden alınan küçük bir parçadan

yaratıldığı haber verilmektedir. Bu ifadedeki özel vurgu-

nun, ancak modern bilim tarafından keşfedilen bir ger-

çeği açıklaması ise, ifadenin İlahi kaynaklı bir bilgi oldu-

ğunun delilidir.
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Menideki Karışım

Meni olarak adlandırılan ve spermleri taşıyan bes-

leyici sıvı, sadece spermlerden oluşmaz. Aksine meni,

birbirinden farklı sıvıların karışımından oluşur. Bu sıvıla-

rın, spermin gerek duyduğu enerjiyi karşılayacak olan

şekeri bulundurmak, baz özelliğiyle ana rahminin girişin-

deki asitleri nötralize etmek, spermin hareket edeceği

kaygan ortamı sağlamak gibi görevleri vardır.

Ne ilginçtir ki, Kuran'da meniden söz edilirken,

modern bilimin ortaya çıkardığı bu gerçeğe de işaret

edilmekte ve meni "karmakarışık" bir sıvı olarak tarif

edilmektedir:
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Altdaki resimde rahime dökülen meni görülmektedir. Erkek-
ten at›lan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktar› yu-
murtaya ulaflmay› baflar›r. Yumurtay› dölleyecek olansa sa¤
kalmay› baflaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir. 
‹nsan›n bütün meniden de¤il, meninin içindeki çok küçük
bir parçadan olufltu¤u, Kuran'daki "ak›t›lan meniden bir
damla su" tan›mlamas› ile haber verilmifltir.



"Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan

bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz.

Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.„

(İnsan Suresi, 2)

Bir başka ayette ise yine meninin karışım olduğu-

na işaret edilir, insanın ise bu karışımın "özünden" yara-

tıldığı vurgulanır:

"Ki o yarattığı herşeyi en güzel yapan ve

insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

Sonra onun soyunu bir özden,

basbayağı bir sudan yapmıştır.„

(Secde Suresi, 7-8)

Burada "öz" diye çevrilen Arapça "sulala" kelime-

si, öz ya da bir şeyin en iyi kısmı demektir. Hangi şekil-

de alınırsa alınsın "bir bütünün bir kısmı" anlamına gelir.

Bu durum, Kuran'ın, insanın yaratılışını en ince detayına

kadar bilen bir Yaratıcı'nın sözü olduğunu açıkça göster-

mektedir. Üstün güç sahibi olan bu Yaratıcı Allah'tır.

Bebeğin Cinsiyeti

Yakın bir zamana kadar, insanlar, bebeğin cinsiye-

tinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyorlar-

dı. Ya da en azından, anne ve babadan gelen hücrelerin

birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Ku-

ran'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve erkeklik ve

dişiliğin, "rahime dökülen meniden" yaratıldığı bildiril-

miştir:

"Rahime dökülen meniden erkek ve dişi

iki çifti O yarattı...„ (Necm Suresi, 45-46)
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Kuran'da verilen bu bilginin doğruluğu, genetik ve

mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel

olarak da ispatlandı. Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen

sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadının ise bu iş-

te hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlar-

dır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tane-

si cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromo-

zom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bu-

nun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere ben-

zemesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise

kadınlık genlerini taşır.

Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler ha-

linde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleş-

mesi ile başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrı-

Kuran'da erkeklik ve diflili¤in, "rahime dökülen meniden"
yarat›ld›¤› bildirilmifltir. Oysa yak›n zamana kadar cinsiyetin
anne hücreleri taraf›ndan belirlendi¤i san›l›yordu. Kuran'da
verilen bu bilgiyi bilim 20. yüzy›lda keflfetmifltir. Kuran'da
insan›n yarat›l›fl› ile ilgili olarak buna benzer pek çok detay
as›rlar öncesinden haber verilmifltir.
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X kromozomu diflilik, Y kromozomu ise erkeklik özelliklerini ta-
fl›r. Anne yumurtas›nda yaln›zca difli cinsiyeti belirleyen X kro-
mozomu bulunur. Babadan gelen menide ise hem X hem de Y
kromozomu tafl›yan spermler bulunur. Dolay›s›yla bebe¤in cin-
siyeti annenin yumurtas›n› dölleyen spermin X ya da Y kromo-
zomu tafl›mas›na ba¤l›d›r. Yani ayette belirtildi¤i gibi bebe¤in
cinsiyetini belirleyen etken, babadan gelen menidir. Kuran'›n in-
dirildi¤i as›rda kesinlikle bilinemeyecek olan bu bilgi, Kuran'›n
Allah'›n sözü oldu¤unu kan›tlayan delillerden biridir. 

lan eşey hücresinin her iki parçası da X kromozomu ta-

şır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi, X ve Y kro-

mozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Ka-

dında bulunan X kromozomu, eğer erkekteki X kromo-

zomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız

olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse,

bu kez doğacak çocuk erkek olur.

Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromo-

zomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine

bağlıdır. 

Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek, yani

20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine

pek çok kültürde, doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın
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bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu

nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. 

Oysa Kuran'da, insanlara genlerin keşfinden 13

yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş,

cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten gelen meni ol-

duğu bildirilmiştir.

Rahime Asılıp Tutunan "Alak"

Kuran'ın insanın oluşumu hakkında verdiği bilgile-

ri incelemeye devam ettiğimizde, yine çok önemli bazı

bilimsel mucizelerle karşılaşırız.

Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta bir-

leştiğinde, doğacak bebeğin ilk özü de oluşmuş olur. Bi-

yolojide "zigot" olarak tanımlanan bu tek hücre, hiç za-

man yitirmeden bölünerek çoğalacak ve giderek küçük

bir "et parçası" haline gelecektir. 

Ancak zigot bu büyümesini boşlukta gerçekleştir-

mez. Rahim duvarına asılıp tutunur. Sahip olduğu uzan-

tılar sayesinde toprağa yerleşen kökler gibi, buraya ya-
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Yandaki resimde bir et
parças›na benzeyen zi-
got görülmektedir. Mo-

dern embriyolojinin tes-
pit etti¤i bu oluflum Ku-
ran'da, "as›l›p tutunan"
anlam›na gelen, deriye

yap›fl›p kan emen sülük-
ler için de kullan›lan

"alak" kelimesiyle 14
yüzy›l önceden mucizevi
bir biçimde bildirilmifltir. 



pışır. Bu bağ sayesinde de, gelişimi için ihtiyaç duyduğu

maddeleri annenin vücudundan emebilir.16

İşte burada çok önemli bir Kuran mucizesi ortaya

çıkmaktadır. Allah Kuran'da, anne rahmine tutunarak

gelişmeye başlayan zigottan söz ederken, "alak" kelime-

sini kullanmaktadır:

"Yaratan Rabbin adıyla oku. 

O, insanı bir "alak"tan yarattı. 

Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.„

(Alak Suresi, 1-3)

"Alak" kelimesinin Arapçadaki anlamı ise, "bir ye-

re asılıp tutunan şey" demektir. Hatta kelime asıl ola-

rak deriye yapışarak oradan kan emen sülükler için

kullanılır. Kuşkusuz, anne karnında gelişmekte olan zi-

gotu bu özelliğiyle tarif eden bir kelime kullanılması, Ku-

ran'ı alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiğini bir kez da-

ha ispatlamaktadır.

Kemiklerin Kasla Sarılması

Kuran ayetlerinde haber verilen bir diğer önemli

bilgi ise, insanın anne rahmindeki oluşum aşamalarıdır.

Ayetlerde, anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, da-

ha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı

haber verilmektedir:

"Sonra o su damlasını bir alak (hücre

topluluğu) olarak yarattık; ardından o

alak'ı bir çiğnem et parçası olarak 

yarattık;  daha sonra o çiğnem et 

parçasını kemik olarak yarattık; böylece

kemiklere de et giydirdik; sonra bir 
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başka yaratışla onu inşa ettik. 

Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne 

Yüce'dir.„ (Müminun Suresi, 14)

Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı emb-

riyolojidir. Ve embriyoloji alanında, yakın zamana kadar

kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sa-

nılmıştır. Bu yüzden bazı kimseler uzun bir süre bu ayet-

lerin bilime ters düştüğünü iddia etmiştir. Ancak gelişen

teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik ince-

lemeler, Kuran'da bildirilenlerin eksiksiz bir şekilde doğ-

ru olduğunu ortaya koymuştur. Bu mikroskobik incele-

meler göstermektedir ki, anne karnında, tam ayetlerde

tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyo-

daki kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hüc-

releri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek biraraya

gelir ve bu kemikleri sarar. 
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‹nsan›n anne karn›ndaki
gelifliminin pek çok afla-
mas› Kuran'da haber ve-
rilmifltir. Müminun Sure-
si'nin 14. ayetinde bildi-
rildi¤i gibi anne karn›n-
daki embriyonun ilk
aflama olarak k›k›rdak
dokusu kemikleflir. Ve
daha sonra bu kemikler
kas hücreleri taraf›ndan
sar›lmaya bafllan›r. Allah
bu geliflimi, "... daha
sonra o çi¤nem et par-
ças›n› kemik olarak ya-
ratt›k; böylece kemikle-
re de et giydirdik..." ifa-
desiyle en aç›k flekilde
tarif etmifltir. 



Bu durum, Developing Human yani "Gelişen İnsan"

adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilmektedir:

6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemik-

leşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta so-

nunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır.

Kemikler oluşmaya devam ederken kkaass  hhüüccrreelleerrii  kkee--

mmiiğğii  ççeevvrreelleeyyeenn  ddookkuuddaann  sseeççiilleerreekk  kkaass  kkiittlleessiinnii

mmeeyyddaannaa  ggeettiirriirrlleerr. Kas dokusu bu şekilde kemiğin

etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır.17

Kısacası insanın Kuran'da tarif edilen oluşum aşa-

maları, modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir

uyum içindedir.

Bebeğin Rahimdeki Üç Evresi

Kuran'da insanın anne karnında üç aşamalı bir ya-

ratılışla yaratıldığı bildirilmektedir:

"... Sizi annelerinizin karınlarında,

üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra

(bir başka) yaratılışa (dönüştürüp)

yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah

budur, mülk O'nundur.

O'ndan başka İlah yoktur.

Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?„

(Zümer Suresi, 6)

Yukarıdaki ayette Türkçeye "üç karanlık içinde"

olarak çevrilmiş olan Arapça "fi zulumatin selasin" ifade-

si embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık

bölgeye işaret etmektedir. Bu bölgeler sırasıyla:

a) Batın karanlığı
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b) Rahim karanlığı

c) Döl yatağı karanlığıdır.

Görüldüğü gibi bugün modern biyoloji, bebeğin

embriyolojik gelişiminin yukarıdaki ayette bildirildiği şe-

kilde, üç farklı karanlık bölgede gerçekleştiğini ortaya

koymuştur. Ayrıca embriyoloji alanındaki gelişmeler bu

bölgelerin de üçer katmandan oluştuğunu göstermiştir. 

Batın duvarı üç tabakadan oluşur: Dış kas plakala-

rı, iç kas plakaları, çapraz kaslar. 52

Benzer bir şekilde rahim duvarı da üç katmandan

oluşur: Epimetrium, miyometrium ve endometrium. 53

Aynı şekilde embriyoyu saran kese de üç katman-

dan oluşur: Amniyon (rahimde fetusu saran en iç zar-

amnion), koryon (orta amniyon zarı- chorion) ve desidüa

(dış amniyon zarı- decidua). 54

Ayrıca ayette, insanın anne karnında, birinden di-

ğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işa-

ret edilmektedir. 

Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin an-

ne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede

gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültele-

rinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji ki-

taplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır.

Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitapların-

dan biri olan "Basic Human Embryology" isimli kaynakta

bu gerçek şöyle ifade edilmektedir:

RRaahhiimmddeekkii  hhaayyaatt  33  EEVVRREEDDEENN oluşur; preembriyo-

nik (ilk 2,5 hafta), embriyonik (8. haftanın sonuna ka-

dar), ve fetal (8. haftadan doğuma kadar).18

Tıp dilinde "trimester" yani "üç dönem" olarak da

tanımlanan bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını
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içerir. Bu üç gelişim safhasının belli başlı özellikleri kısa-

ca şöyledir:

- Preembriyonik evre:

İlk evrede zigot bölünerek çoğalır, bir hücre kitle-

si haline geldikten sonra kendini rahim duvarına gömer.

Hücreler çoğalmaya devam ederken 3 tabaka halinde

organize olurlar. 

- Embriyonik evre:

İkinci evre toplam 5,5 hafta sürer ve bu süre bo-

yunca canlı "embriyo" olarak adlandırılır. Bu evrede

hücre tabakalarından bedenin temel organ ve sistemleri

ortaya çıkar. 

- Fetal evre:

Bu döneme girildiğinde embriyo artık "fetus" diye

adlandırılır. Bu dönem gebeliğin sekizinci haftasından iti-

baren başlar ve doğuma dek sürer. Bir önceki dönem-

den ayırt edici özelliği fetusun yüzü, elleri ve ayaklarıyla

belirgin, insan dış görünümüne sahip bir canlı olmasıdır.

Dönemin başında 3 cm. boyunda olmasına rağmen tüm

organları ortaya çıkmıştır. Bu dönem 30 hafta kadar sü-

rer ve gelişme doğum haftasına kadar devam eder.  

Anne rahmindeki gelişim ile ilgili bu bilgiler, ancak

modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde

elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgiler de, di-

ğer pek çok bilimsel gerçek gibi, mucizevi bir biçimde

Kuran ayetlerinde haber verilmiştir. İnsanlığın tıbbi ko-

nularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönem-

de, Kuran'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgiler veril-

miş olması, elbette Kuran'ın insan sözü değil, Allah Ke-

lamı olduğunun açık bir delilidir.
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Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz ola-

rak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı koru-

mak üzere Allah'ın yarattığı eşsiz bir karışımdır. Günü-

müz teknolojisi ile hazırlanan bebek mamaları dahi bu

mucizevi besinin yerini tutamamaktadır.  

Anne sütünün bebeğe olan faydaları her geçen

gün daha fazla ortaya

çıkmaktadır. Bilimin

anne sütü ile ilgili yeni

keşfettiği gerçeklerden

biri ise bebeğin anne

sütü ile 2 yıl boyunca

beslenmesinin son dere-

ce faydalı olduğudur.19 Bi-

limin yeni keşfettiği bu

önemli bilgiyi Allah bizle-

re Kuran'da 14 asır önce

bildirmiştir. 

Rabbimiz anne sütü ile

ilgili olarak ayette şöyle

buyurmaktadır:

"Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle

davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu,

zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır.

Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir.

"Hem bana, hem anne ve babana şükret,

dönüş yalnız Banadır."„ 

(Lokman Suresi, 14)
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Kuran'da, insanları ölümden sonra diriltmenin

Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların öze-

llikle parmak uçlarına dikkat çekilir: 

"Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-

(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.„

(Kıyamet Suresi, 4)

Ayette parmak uçlarının vurgulanması, son dere-

ce hikmetlidir. Çünkü tüm insanların parmak izi, tama-

men kendilerine özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan

her insanın parmak izi birbirinden farklıdır. Dahası, tarih

boyunca yaşamış insanlarınki de birbirinden farklıdır. 

İşte bu nedenle parmak izi, herkese özel çok

önemli bir "kimlik kartı" sayılmakta ve tüm dünyada bu

amaçla kullanılmaktadır. 

Ancak önemli olan, par-

mak izinin özelliğinin ancak

19. yüzyılın sonlarına doğru

keşfedilmiş olmasıdır. Ondan

önce, insanlar parmak izini

hiçbir özelliği ve anlamı olma-

yan çizgiler olarak görmüştür.

Fakat Kuran'da, o dönemde

kimsenin dikkatini dahi çek-

meyen parmak izleri vurgu-

lanmakta ve bu izlerin ancak

çağımızda fark edilen önemi-

ne dikkat çekilmektedir.
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Tek yumurta ikizleri de
dahil olmak üzere, her in-
san›n parmak izi kendine

özeldir. Baflka bir deyiflle,
flifrelenmifltir. Bu flifrele-

me sistemini, günümüzde
kullan›lmakta olan bar-

kod sistemine benzetmek
de mümkündür.





Kuran'ın mucizevi yönlerinden biri de, gelecekte
gerçekleşecek olan bazı olayları önceden haber vermiş
olmasıdır. Örneğin, Fetih Suresi'nin 27. ayetinde, müş-
riklerin işgali altında bulunan Mekke'yi fethedecekleri
müminlere önceden şöyle müjdelenmekteydi:

"Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak

olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka

siz Mescid-i Haram'a güven içinde, saçlarınızı tıraş

etmiş, (kiminiz de) kısaltmış olarak (ve)

korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin

bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size

yakın bir fetih (nasib) kıldı.„

(Fetih Suresi, 27)

Dikkat edilirse ayette, Mekke'nin fethinden önce
gerçekleşecek bir başka fetih de haber verilmektedir.
Gerçekten de ayette haber verildiği gibi Müslümanlar
önce, Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fet-
hetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir.

Gelecekte gerçekleşecek olaylardan haber verili-
yor olması Kuran'daki üstün hikmetlerden yalnızca bir
tanesidir. Bu, Kuran'ın sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın
sözü olduğunu kanıtlayan delillerindendir de. O dönem-
de yaşayan hiçbir insanın sahip olamayacağı bilgilerle bir-
likte gelecekten verilen haberlerden başka bir tanesi de
Bizans'ın yenilgisidir. İlerleyen sayfalarda detaylı olarak
incelenecek olan bu tarihi olaydaki en dikkat çekici nok-
ta Dünya'nın en alçak noktasında Rumların yenilgiye uğ-
ramış olmalarıdır. Bu dikkat çekicidir, çünkü ayette
özellikle "en alçak nokta" belirtilmektedir. O dönemin
teknolojisi ile böyle bir ölçümün yapılması ve Dünya'nın
en alçak noktasının belirlenmesi elbette ki mümkün de-
ğildir. Bu, herşeyden haberdar olan Allah'ın insanlara ha-
ber vermesidir. 
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Kuran'da gelecek hakkında verilen haberlerden bi-

ri de Rum Suresi'nin hemen başındaki ayetlerde yer alır.

Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğ-

radığı, ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip gelece-

ği şöyle bildirilmiştir: 

"Elif, Lam, Mim. Rum (orduları)

yenilgiye uğradı.

"Dünyanın en alçak yerinde".

Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

Üç ile dokuz yıl içinde.

Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır.

Ve o gün müminler sevineceklerdir.„

(Rum Suresi, 1-4)

Bu ayetler, Hıristiyan olan Bizanslıların, putperest

bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye

uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, M.S. 620 civarında
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indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip ge-

leceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar

büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi,

ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Yalnız Persler

değil Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans Devleti-

ne karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul

önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans Kralı Heraklius, ordu-

nun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın

ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini em-

retmişti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykel-

ler bile para yapımı için eritilmeye başlanmıştı. Pek çok

vali Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalan-

ma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Me-

zopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan,

putperest Persler'in işgali altına girmişti.20
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TEL AVİVTEL AVİV

AKDENİZ

Bizansl›lar›n Perslere yenildi¤i savafl›n gerçekleflti¤i Lut Gölü
havzas›. Yukar›da bu bölgenin uydudan çekilmifl foto¤raf›
görülmektedir. Dünyan›n en alçak bölgesi olan Lut Gölü civar›
deniz seviyesinin 395 metre alt›ndad›r.
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Kısacası, herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu.

Ama tam bu dönemde, Rum Suresi'nin ilk ayetleri vah-

yedildi ve Bizans'ın dokuz yıl geçmeden yeniden galip ge-

leceği haber verildi. Bu galibiyet öylesine imkansız gözü-

küyordu ki, Arap müşrikleri bu ayetleri alay konusu ya-

pacak kadar ileri gittiler. Kuran'da haber verilen bu za-

ferin, asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlardı.

Fakat Kuran'ın tüm haberleri gibi bu da hiç kuşku-

suz gerçekti. Rum Suresi'nin ilk ayetlerinin indirilmesin-

den yaklaşık 7 yıl sonra, M.S. 627 yılının Aralık ayında,

Bizans ve Pers İmparatorlukları arasında Ninova Hara-

beleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Ve bu kez

Bizans ordusu, Persler'i yenilgiye uğrattı. Birkaç ay son-

ra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir

anlaşma imzalamak zorunda kaldılar.21

Böylece Allah'ın Kuran'da bildirdiği "Rum'un zafe-

ri", mucizevi bir şekilde gerçek oldu.

Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de, o dö-

nemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı

coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir.

Rum Suresi'nin 3. ayetinde, Rumlar'ın "Dünyanın

en alçak yerinde" yenildikleri belirtilir. Arapçası "Edna el

ard" olan bu ifade, bazı meallerde "yakın bir yer" olarak

da tercüme edilir. Ancak bu tercüme, orijinal ifadenin

tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. "Edna" keli-

mesi Arapça'da "alçak" demek olan "deni" kelimesinden

türemiştir ve "en alçak" anlamına gelir. "Ard" ise yeryü-

zü demektir. Dolayısıyla "Edna el ard" ifadesi de "Yeryü-

zünün en alçak yeri" manasına gelmektedir.

Ne ilginçtir ki, Bizans İmparatorluğu ile Persler

arasındaki savaş, yeryüzünün gerçekten en alçak nokta-
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sında gerçekleşmiştir. Söz konusu savaşın yeri, Suriye,

Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede

yer alan Lut Gölü havzasıdır. Ve bilindiği gibi deniz sevi-

yesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi, yer-

yüzünün "en alçak" bölgesidir. 

Yani Rumlar, tam

ayette belirtildiği gibi, "yer-

yüzünün en alçak yeri"nde

yenilmişlerdir. 

Burada dikkat edil-

mesi gereken nokta, Lut

Gölü'nün rakımının, yalnız-

ca modern çağdaki ölçüm-

lerle tespit edilmiş olması-

dır. Daha önce hiç kimsenin

Lut Gölü'nün Dünya'nın en

alçak bölgesi olduğunu bil-

mesi mümkün değildir.

Ama bu bölge Kuran'da

"yeryüzünün en alçak yeri"

olarak tanımlanmıştır. Bu,

Kuran'ın İlahi bir söz oldu-

ğunun bir başka delilini

oluşturmaktadır.
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Yukar›da Lut Gölü'nün uy-
dudan çekilmifl foto¤raflar›

görülmektedir. Lut Gölü'nün
rak›m› ancak modern ça¤-

lardaki ölçümlerle tespit
edilebilmifltir. Bu tespitler

do¤rultusunda da "yeryüzü-
nün en alçak yeri"nin buras›

oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. 
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Kuran'da Eski Mısır hakkında verilen bilgilerin bazı-

ları yakın zamana kadar gizli kalmış tarihsel bilgileri açı-

ğa çıkarmaktadır. Bu bilgiler, Kuran'daki her kelimenin

belirli bir hikmete göre kullanıldığını da bize göstermek-

tedir. 

Kuran'da Firavun'la birlikte adı geçen kişilerden biri-

si "Haman"dır. Haman, Kuran'ın 6 ayrı ayetinde, Fira-

vun'un en yakın adamlarından biri olarak zikredilir. 

Buna karşılık Tevrat'ta Hz. Musa'nın hayatını anlatan

bölümde, Haman'ın adı hiç geçmez. Fakat Haman ismi

Eski Ahit'in sonraki bölümlerinde, Hz. Musa'dan yaklaşık

1100 sene sonra yaşamış ve Yahudilere zulmetmiş bir

Babil kralının yardımcısı olarak geçmektedir. İşte Ku-

ran'ı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Tevrat ve İn-

cil'den bakarak yazdığını iddia eden gayrı müslim bazı ki-

şiler, güya Peygamberimizin bu kitaplarda anlatılan bazı

konuları Kuran'a yanlış aktardığı gibi bir safsatayı ortaya

atarlar. Oysa bu iddianın tümüyle dayanaksız olduğu Mı-

sır hiyeroglifinin bundan yaklaşık 200 yıl önce çözülüp,

eski Mısır yazıtlarında "Haman" isminin bulunmasıyla or-

taya çıktı. 

O zamana kadar Eski Mısır dilinde yazılmış kitabeler

ve yazılar okunamıyordu. Eski Mısır dili hiyeroglifti ve

çağlar boyunca bu dil varlığını sürdürdü. Fakat MS 2. ve

MS 3. yüzyılda Hristiyanlığın yayılması ve kültürel etki-

siyle Mısır, dinini olduğu gibi dilini de unuttu, yazılarda
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hiyeroglif kullanımı azaldı ve sona erdi. Hiyeroglif yazısı-

nın kullanıldığı bilinen en son tarih MS 394 yılına ait bir

kitabedir. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde ya-

zılmış yazıları okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmadı.

Ta ki bundan yaklaşık iki yüzyıl öncesine dek…

Eski Mısır hiyeroglifi 1799 yılında, Rosetta Stone adı

verilen ve MÖ 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıy-

la çözüldü. Bu tabletin özelliği üç farklı yazıyla yazılmış

olmasıydı: Hiyeroglif, demotik (hiyeroglifin el yazısı şek-

li) ve Yunanca. Yunanca metinin de yardımıyla tablette-

ki eski Mısır yazısı çözülmeye çalışıldı. Tabletin tüm çö-

zümü, Jean-Françoise Champollion adlı bir Fransız tara-

fından tamamlandı. Böylece unutulan bir dil ve bu dilin

anlattığı tarih aydınlanmış oldu. Bu sayede eski Mısır uy-

garlığı, onların dinleri ve sosyal yaşantıları hakkında bir-

çok şey öğrenildi. 

Hiyeroglifin çözümüyle konumuzu da ilgilendiren

çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu: "Haman" ismi

gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Viyana'daki

Hof Müzesi'nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden

söz ediliyordu. Aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan ya-

kınlığı da vurgulanıyordu.22 Tüm yazıtlara dayanılarak

hazırlanan "Yeni Krallıktaki Kişiler" sözlüğünde ise, Ha-

man'dan "Taş ocaklarında çalışanların başı" olarak

bahsediliyordu.23 Ortaya çıkan sonuç önemli bir gerçe-

ği ifade ediyordu. Haman, Kuran'a karşı çıkanların iddi-

asının aksine, aynen Kuran'da geçtiği gibi Hz. Musa za-

manında Mısır'da yaşayan bir kişiydi ve Kuran'da bahse-

dildiği gibi o, Firavun'a yakın ve inşaat işleriyle ilgili bir ki-

şiydi. Nitekim Kuran'da, Firavun'un kule yapma işini Ha-

man'dan istemesini aktaran ayet de bu arkeolojik bul-

guyla tam bir mutabakat içindedir.
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Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için

benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey

Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana

yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına

çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan

(biri) sanıyorum." (Kasas Suresi, 38)

Sonuçta, Eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bu-

lunması Kuran aleyhinde birtakım zorlama iddialar geti-

renlerin bir iddiasını daha boşa çıkarmakla kalmayıp, Ku-

ran'ın gerçekten Allah Katından olduğunu bir kez daha

ortaya koydu. Zira Kuran'da Peygamberimiz (sav) dev-

rinde ulaşılması ve çözülmesi mümkün olmayan bir tari-

hi bilgi mucizevi şekilde bizlere aktarılmıştı.

Eski Mısır tarihi boyunca bu ülkede yaşamış olan tek

peygamber Hz. Musa değildir. Hz. Yusuf da Hz. Mu-

sa'dan çok daha önce Mısır’da yaşamıştır. 

Kuran'daki Hz. Musa ile Hz. Yusuf kıssalarını okur-

ken göze çarpan bir ayrıntı vardır. Hz. Yusuf zamanında

yaşayan Mısır hükümdarını tanımlamak için Kuran’da

"melik"kelimesi geçer:

Hükümdar (melik) dedi ki: "Onu (Yusuf’u)

bana getirin, onu kendime bağlı kılayım."

Onunla konuştuğunda da (şöyle) dedi: "Sen bu-

gün bizim yanımızda (artık) önemli bir yer sahi-

bisin, güvenilir (bir danışman-yönetici)sin." (Yu-

suf Suresi, 54)

Buna karşılık, Hz. Musa zamanında yaşayan hüküm-
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dar için Kuran'da "Firavun" kelimesi kullanılmaktadır:

Andolsun, biz Musa'ya apaçık dokuz ayet

(mucize) vermiştik; işte İsrailoğulları'na

sor; onlara geldiği zaman Firavun ona:

"Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyo-

rum" demişti. (İsra Suresi, 101)

Mısır’ın bu iki yöneticisinin farklı isimlendirilmesinin

nedenini tarihi kayıtlar bize açıklamaktadır. Firavun keli-

mesi aslında eski Mısır’daki kraliyet sarayına verilen

isimdi. Eski krallık döneminde hükümdarlar bu ismi kul-

lanmıyorlardı. Firavun kelimesinin ülkenin başındaki kişi-

nin ismi haline gelmesi, Mısır tarihinin "Yeni Krallık

Dönemi"nde olmuştur. Bu dönem 18. hanedan ile baş-

lamış (M.Ö. 1539-1292) ve 20’inci hanedanlığa gelin-

diğinde (M.Ö. 945-730) "firavun" kelimesi saygı amacıy-

la kullanılan bir söz halini almıştır.

İşte Kuran'daki mucizevi üslup burada bir kez daha

ortaya çıkmaktadır: Hz. Yusuf'un hayatı Eski Krallık

dönemine denk gelmektedir ve bu nedenle Mısır

hükümdarı için "firavun" değil "melik" kelimesi kullanıl-

mıştır. Mz. Musa'nın hayatı ise Yeni Krallık dönemine

geldiği için Mısır hükümdarı Kuran'da "firavun" olarak

tanımlanmıştır.

Elbette böyle bir ayrım yapabilmek için, Mısır tarihi-

ni bilmek gerekir. Oysa başta da belirttiğimiz gibi Eski

Mısır'ın tarihi, Mısır alfabesinin okunamaması nedeniyle,

4. yüzyılda tamamen unutulmuş ve ancak 19. yüzyılda

yeniden çözülmüştür. Dolayısıyla Kuran'ın vahyedildiği

dönemde hiç kimsenin Eski Mısır tarihi hakkında detay-

lı bir bilgisi yoktur. Bu husus, Kuran'ın Allah sözü ol-

duğunu ispat eden sayısız delilden biridir.
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Kuran'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özel-

liklerinin dışında bir de "matematiksel mucize"si vardır.

Bu mucizeye bir örnek, Kuran'daki bazı kelime tekrarla-

rının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler

şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda,

bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları

verilmiştir.

"Yedi Gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yaratılışı (hal-

ku semavat)" ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

"Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul ya-

ni "günler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tek-

rarlanır. "Ay" kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir.

"Hıyanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesi-

nin tekrar sayısı da 16'dır.

"Bitki" ve "ağaç" kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 26.

GÜN

GÜNLER

AY

yevm

eyyam,yevmeyn

365

30

12

YED‹ GÖK

GÖKLER‹N YARATILIfiI
(halku semavat)

7 kere

7 kere

HIYANET

HAB‹S

16 kere

16 kere

B‹TK‹

A⁄AÇ

26 kere

26 kere

flehr
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"Ceza" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın temel

prensiplerden olan "affetmek" ifadesi bu sayının tam 2

katı kadar yani 234 kere tekrarlanıyor.

"De" kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332. "Dedi-

ler" kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görüyoruz. 

"Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanış sa-

yıları da aynı: 115.

"Şeytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelimesinin

tekrar sayısı da 88.

"İman" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25

kere tekrarlanır, "küfür" kelimesi de...
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CEZA

AFFETMEK

117 kere

2x117=234 kere

DE

DED‹LER

332 kere

332 kere

DÜNYA

AH‹RET

115 kere

115 kere

fiEYTAN

MELEK

88 kere

88 kere

‹MAN

KÜFÜR

25 kere

25 kere



"Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlanırken, "bereket" keli-

mesinin tekrarlanış sayısı da 32.

"İyiler (ebrar)" 6 kere, kötüler "füccar" ise tam yarısı ka-

dar yani 3 kere geçer.

"Yaz-sıcak" kelimeleri ile "kış-soğuk" kelimelerinin geçiş

sayıları da aynı: 5.

"Şarap (hımr)" ve "sarhoşluk (sekere)" kelimeleri de ay-

nı sayıda tekrarlanır: 6.

"Zenginlik" 26 ve "fakirlik" ise yarısı kadar, 13 kere ge-

çer.
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ZEKAT

BEREKET

32 kere

32 kere

‹Y‹LER (ebrar)

KÖTÜLER (Füccar)"  

6  kere

3 kere

YAZ-SICAK

KIfi-SO⁄UK

5 kere

5 kere

fiARAP

SARHOfiLUK

h›mr

sekere

6 kere

6 kere

ZENG‹NL‹K

FAK‹RL‹K

26 kere

13 kere
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"İnsan" 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayı-

sının toplamı da aynıdır:

Arap alfabesindeki her harfin sayısal bir değeri

vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder.

Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte

yapılan bu hesaba "ebced hesabı" ya da "Hisab-ı Cümel"

denir. Ebced alfabe düzeninin herbir harfinin bir rakama

tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bu-

nu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Cifr ilmi de bu yön-

temlerden birisidir. 

Cifr: "İstikbalde olacak işlerden haber veren ilmin

adıdır." Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced

sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla

meşgul olanların başvurdukları yollardan biridir. Ebced
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ile cifr arasında en önemli fark: Ebced gerçekleşmiş ola-

nın, cifr ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir.24

Bu hesap yöntemi, çok eski tarihlere kadar uza-

nan ve daha henüz Kuran indirilmeden önce kullanımı

çok yaygın olan bir yazım şeklidir. Arap tarihinde geçen

tüm olaylar, harflere rakam değeri verilerek yazılır ve

böylece her olayın tarihi de kayda geçilmiş olurdu. Bu

tarihler, her kullanılan harfin özel rakam değerlerinin

toplanmasıyla elde ediliyordu.

İşte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran'da

geçen bazı ayetler incelendiğinde, bu ayetlerin anlam-

larına uygun olarak birtakım tarihlere denk geldiğini

görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olayların, ebced

hesaplarıyla elde edilen tarihlerde gerçekleştiğini gör-

düğümüzde ise, söz konusu ayetlerde olaya ilişkin gizli

bir işaret bulunduğunu anlarız. (Doğrusunu en iyi Allah

bilir.)

1969 Yılında Ay'a Çıkılmasına 

Kuran'da İşaret Edilmektedir 

"Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.„ 

(Kamer Suresi, 1)

"Şakka" kelimesi Arapçada "ikiye yarılma, ayrıl-

ma" manasından başka "çizilme, kabartma, toprağı

sürme, toprağın kazılması" gibi manalarda da kulla-

nılmaktadır. 
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"Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık. Sonra yeri

yardıkça yardık. Böylece onda taneler bitirdik. 

Üzümler, yoncalar. Zeytinler, hurmalar. 

Boyları birbiriyle yarışan ve iç içe girmiş ağaçlı

bahçeler. Meyveler ve otlaklıklar.„

(Abese Suresi, 25 - 31)

Görüldüğü gibi bu ayette "şakka" kelimesi "ikiye
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yarılma, ayrılma" manasında değil, "toprağın yarılıp, çe-

şitli ekinlerin bitmesi" manasında kullanılmıştır. "Şakka"

kelimesi bu şekilde değerlendirildiğinde (Kamer Suresi,

1. ayetinde geçen) "Ay'ın yarılması" anlamı yanında, aynı

zamanda 1969 yılında Ay'a çıkma olayında Ay toprağı

üzerinde yapılan faaliyetler de anlaşılır. (En doğrusunu

Allah bilir.) 

Nitekim bu konuda çok önemli bir işaret daha

vardır. Kamer Suresi'nde geçen bu ayetin bazı kelimele-

rinin ebcedi bizlere 1969 rakamını vermektedir. 

... Saat ve ay yarıldı...

HİCRİ: 1390 MİLADİ: 1969

1969'da Amerikalı astronotlar Ay üzerinde incele-

meler yapmış, Ay'ın toprağı çeşitli aletlerle kazılmış, ya-

rılmış ve örnek alınarak Dünya'ya getirilmiştir. 
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Kuran'ın matematiksel mucizesinin bir başka yönü

ise 19 sayısının, ayetlerin içine şifresel bir biçimde yer-

leştirilmiş olmasıdır. Müddessir Suresi'nin 30. ayetinde

dikkat çekilen bu sayı, Kuran'ın bazı yerlerinde şifrelen-

miştir. Bunun örneklerini şöyle sayabiliriz:

● Besmele 19 harftir.

● Kuran 114 (19x6) sureden oluşur.

● İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir. 

● Kuran'ın ilk vayhedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 aye-

tidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur.
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Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmak-

tadır. Arada geçen " " harftir, kelime değildir.

" " harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.

● Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir. 

● Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden

oluşur.

Harun Yahya 91

6. kelime7. kelime8. kelime9. kelime

11. kelime12. kelime 10. kelime

13. kelime14. kelime15. kelime

17. kelime18. kelime19. kelime 16. kelime

1. kelime

6. kelime

5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime

7. kelime8. kelime9. kelime10. kelime



KURAN MUC‹ZELER‹

● Ayrıca bu surenin Allah'ın yardımından söz eden ilk

ayeti de 19 harftir.
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● Kuran'da 114 (19x6) besmele bulunur. Bu da 19'un 6

katıdır. 

● Kuran'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besme-

le bulunmayan tek sure, 9 numaralı Tevbe Suresi'dir.

Kuran'da sadece Neml Suresi'nde iki besmele bulun-

maktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri

ise 30. ayette yeralır. Besmele ile başlamayan Tevbe Su-

resi'nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Sure-

si'nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.
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● 19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi'nin hem

başında, hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece

27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114'e ta-

mamlayan 27. surenin 30. ayetidir.

● Sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30'u topladığı-

mızda 57 (19x3) sayısını buluruz.

● Tevbe Suresi'nden (9) Neml Suresi'ne (27) kadar olan

sure numaralarının toplamı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+2

2+23+24+25+26+27=) 342'dir. Bu da 19'un 18 katıdır.

● Kuran'da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır. 

● Kuran'da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate

alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146'dır. Bu da

19'un 8534 katıdır:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+

50+60+70+80+99+100+200+300+1000+2000+

3000+5000+ 50000+100000=162.146 (19x8534)
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● Kuran'ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk sure-

si İnfitar Suresi'dir. Bu surenin diğer bir özelliği son ke-

limesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Kuran'daki

sondan 19. Allah kelimesidir.

● Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19x3) adet kaf

harfi vardır. Başında kaf harfi bulunan 42. surede yine 57

(19x3) adet kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti var-

dır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19x5)'tir. 42. surenin 53

ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19x5)'tir.

● Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid

kelimesinin ebced değeri 57 (19x3)'dir. Yukarıda da be-

lirttiğimiz gibi sure içindeki kaf harflerinin toplamı da

57'dir. 

● Kaf Suresi'ndeki kaf harflerinin geçtiği ayetlerin nu-

marasını topladığımızda 19'un 42 katı olan 798 sayısını

elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında kaf

olan diğer bir surenin numarasıdır. 

● Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu su-

redeki nun harflerinin toplam sayısı 133 (19x7)'tür. 
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● Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayıla-

rını (besmele dahil) topladığımızda:

Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir: 

Tüm Kuran'da;

● Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

● Abd (kul), Abid (kulluk eden kişi) ve İbadet kelimele-

ri ise toplam 152 (8x19) kere geçmektedir.

Aşağıda örnek olarak verilen Allah'ın isimlerinden bazı-

larının sayısal ebced değeri de 19'un katıdır.

-Vahid (Tek) 19  (19x1)

-Cami (Toplayan) 114  (19x6)
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize 

öğrettiğinden başka bizim hiçbir 

bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)

Bu kitapta sonuç bölümüne kadar incelediğimiz tüm bilgi-
ler, bizlere açık bir gerçeği göstermektedir: Kuran öyle bir kitap-
tır ki, içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmak-
tadır. Bilimsel konularda, gelecekten verilen haberlerde ya da
matematiksel şifrelemelerde o dönemde hiçbir insan tarafından
bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin
o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün
değildir. Elbette ki bu durum, Kuran'ın bir insan sözü olmadığının
apaçık bir ispatıdır. Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle
tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür.

Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak, "Eğer o, Allah'tan

başkasının Katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişki-

ler bulacaklardı" (Nisa Suresi, 82) buyurmaktadır. Kuran'da
hiçbir çelişki olmadığı gibi, içinde yer alan her bilgi, gün geçtikçe
bu İlahi kitabın yeni mucizelerini ortaya koymaktadır.

İnsana düşen ise, Allah'ın indirdiği bu İlahi kitaba sarılmak
ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah, Ku-
ran'da bizlere şöyle seslenir:

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydu-

rulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve Ki-

tab’ı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur,

alemlerin Rabbindendir. Yoksa: "Bunu  kendisi yalan ola-

rak uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Bunun benzeri olan bir

sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan

başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Yunus Suresi, 37-38)
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