






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

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

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

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,
karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek iste-
yen 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'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na
ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm
kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak is-
teyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n
teflvik edilmesidir.

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-
naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen
üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlaya-
mazs›n›z. 
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

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

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felse-

fe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi ko-

nularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›kla-

r›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤-

lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfa-

l›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden olufltu-

rulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›l-

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

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

olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resu-

lullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemleri-

nin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam ola-

rak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal

sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kul-

lan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› 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 Bos-

na Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,

Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n

daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okun-

maktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca,

‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
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Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,

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

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

lan›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 insa-

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

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

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

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

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

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

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

nacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,

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

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

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

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

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niyle, 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.
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Kuran Mucizeleri

Allah, bundan 14 as›r önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan

Kuran-› Kerim'i indirmifl ve tüm insanl›¤› Kuran'a uyarak kurtulufla

ermeye davet etmifltir. Ayette de bildirildi¤i gibi Kuran "alemlere bir

zikr (ö¤üt, hat›rlatma, hüküm ve üstün bir fleref)den baflka bir fley

de¤ildir." (Kalem Suresi, 52) Kuran indirildi¤i günden k›yamet günü-

ne kadar da, insanl›¤›n yegane yol göstericisi olan son ‹lahi kitap ola-

cakt›r.

Kuran indirildi¤i günden bu yana her ça¤da yaflayan her insan

grubunun anlayabilece¤i, kolay ve anlafl›l›r bir dile sahiptir. Allah, Ku-

ran"›n bu üslubunu "Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflün-

mek) için kolaylaflt›rd›k..." (Kamer Suresi, 22) ayetiyle haber verir.

Kuran'›n, ayn› zamanda edebi dilinin mükemmelli¤i, benzersiz üslup

özellikleri ve içerdi¤i üstün hikmet de, onun Allah'›n sözü oldu¤unun

kesin delillerindendir. 

Kuran'›n bu özelliklerinin yan› s›ra, Allah'›n sözü oldu¤unu is-

patlayan pek çok mucizevi özelli¤i vard›r. Bu özelliklerden biri, ancak

20. ve 21. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilimsel gerçeklerin

1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Elbette ki Kuran bir bilim kitab› de¤ildir. Fakat çeflitli ayetlerinde,

son derece özlü ve hikmetli bir anlat›m içinde aktar›lan baz› bilimsel

gerçekler, ancak 20. yüzy›l teknolojisi ile keflfedilmifltir. Kuran'›n indi-

rildi¤i dönemde bilimsel olarak saptanmas› mümkün olmayan bu bil-



giler, insanlara Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha ispatla-

maktad›r.

Kuran'›n bilimsel mucizelerini anlamak için, öncelikle bu ‹lahi ki-

tab›n indirildi¤i dönemdeki bilim düzeyine bir göz atmak gerekir.

Kuran'›n indirildi¤i 7. yüzy›lda, Arap toplumu bilimsel konular

hakk›nda say›s›z hurafeye ve bat›l inanca sahipti. Evreni ve do¤ay› in-

celeyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesle aktar›lan

efsanelere inan›yorlard›. Örne¤in, gökyüzünün da¤lar sayesinde tepe-

de durdu¤u san›l›yordu. Bu inan›fla göre Dünya düzdü ve iki uçtaki

yüksek da¤lar birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tutmaktayd›. 

Ancak Arap toplumunun tüm bu bat›l inan›fllar› Kuran'la birlikte

ortadan kald›r›ld›. Örne¤in "Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmak-

s›z›n yükseltti..." (Ra'd Suresi, 2) ayeti gö¤ün da¤lar sayesinde tepede

durdu¤u inanc›n› geçersiz k›ld›. Bunun gibi daha pek çok konuda, o

dönemde hiçbir insan›n bilmedi¤i önemli bilgiler Kuran'da verildi. ‹n-

sanlar›n astronomi, fizik ya da biyoloji hakk›nda çok az fley bildikleri

bir dönemde indirilen Kuran, evrenin yarat›l›fl›ndan insan›n oluflumu-

na, atmosferin yap›s›ndan, yeryüzündeki dengelere kadar pek çok ko-

nuda kilit bilgiler içermekteydi. 

fiimdi, Kuran'da yer alan bu bilimsel mucizelerden bir bölümünü

birlikte görelim. 

Harun Yahya
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20. yüzy›l›n ortalar›na dek hakim olan görüfl, evrenin sonsuz bo-

yutlara sahip oldu¤u, sonsuzdan beri var oldu¤u ve sonsuza kadar da

var olaca¤› fleklindeydi. "Statik (dura¤an) evren modeli" ad› verilen bu

anlay›fla göre, evren için herhangi bir bafllang›ç veya son söz konusu

de¤ildi. 

Materyalist felsefenin de temelini oluflturan bu görüfl, evreni sa-

bit, dura¤an ve de¤iflmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken,

bir Yarat›c›n›n varl›¤›n› da reddediyordu. Oysa 20. yüzy›lda geliflen

bilim ve teknoloji, materyalistlere zemin sa¤layan dura¤an evren mo-

deli gibi ilkel anlay›fllar› kökünden y›km›flt›r. 

21. yüzy›l›n bafllar›nda oldu¤umuz flu dönemde, evrenin bir bafl-

lang›c› oldu¤u, yok iken bir anda büyük bir patlamayla var oldu¤u

modern fizik taraf›ndan pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanm›fl

durumdad›r. Ayr›ca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit

ve dura¤an olmad›¤›, tam tersine sürekli bir hareket ve de¤iflim için-

de oldu¤u, geniflledi¤i de saptanm›flt›r. Bugün bu gerçekler bütün bi-

lim dünyas› taraf›ndan kabul edilmektedir. 

Kuran-› Kerim'de evrenin ortaya ç›k›fl› flöyle aç›klan›r:

O gökleri ve yeri yoktan var edendir... (Enam Suresi, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, ça¤dafl bilimin bulgular›yla tam bir

uyum içindedir. Baflta da belirtti¤imiz gibi astrofizi¤in ulaflt›¤› kesin

sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlar›yla birlikte, bir s›f›r
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an›nda, büyük bir patlamayla var oldu¤u-

dur. "Büyük Patlama", orijinal ad›yla "Big Bang" teori-

si, tüm evrenin yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek bir noktan›n

patlamas›yla yokluktan meydana geldi¤ini kan›tlam›flt›r. 

Big Bang'den önce madde diye bir fley yoktur. Maddenin, enerji-

nin, hatta zaman›n dahi bulunmad›¤›, tamamen metafizik olarak ta-

n›mlanabilecek bir yokluk ortam›nda, madde, enerji ve zaman bir an-

da yarat›lm›flt›r. Modern fizi¤in ortaya koydu¤u bu büyük gerçek, Ku-

ran'da bize 1400 y›l önceden haber verilmektedir.

NASA'n›n 1992'de gönderdi¤i Cobe uydusunun hassas taray›c›lar› Big Bang'den

sonra tüm evrene yay›ld›¤› varsay›lan radyasyonun kal›nt›lar›n› buldu. Bu bulufl

evrenin yoktan var edildi¤i gerçe¤inin, bilimsel bir aç›klamas› olan Big Bang te-

orisinin ispat› oldu.

Koyu kahverengi
bölgeler arka plan
radyasyonunu
göstermektedir.

Aç›k pembe
bölgeler s›cakt›r.

Koyu pembe bölge-
ler en s›cak yerleri
belirtmektedir.

Aç›k kahverengi
bölgeler so¤uktur.
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Kuran Mucizeleri

Astronomi biliminin henüz geliflmemifl oldu¤u bir dönemde, 14

as›r önce indirilen Kuran-› Kerim'de evrenin geniflledi¤inden flöyle

bahsedilir:

Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüphesiz Biz (onu)

geniflleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Yukar›daki ayette geçen "sema (gök)" kelimesi Kuran'›n pek çok

yerinde uzay ve evren anlam›nda kullan›l›r. Nitekim burada da bu an-

lamda kullan›lm›flt›r ve evrenin geniflleyici oldu¤u bildirilmifltir.

Türkçeye "fiüphesiz Biz geniflleticiyiz (geniflleteniz/geniflletmekte ola-

n›z)" olarak çevrilen Arapça "inna le

musiune" ifadesindeki "musi'une" ke-

limesi, "geniflletmek" anlam›na gelen

"evsea" fiilinden türemifltir. "Le" ön-

eki de takip etti¤i isim ya da s›fata

vurgu ekleyerek "çok fazla" anlam›

katmaktad›r. Dolay›s›yla bu ifade "Biz

gö¤ü veya evreni çok fazla geniflleti-

yoruz" anlam› tafl›maktad›r. Bilimin

bugün varm›fl oldu¤u sonuç da Ku-

ran'da bize bildirilenle ayn›d›r.1

20. yüzy›l›n bafllar›na dek bilim

dünyas›nda hakim olan tek görüfl,

"evrenin dura¤an bir yap›ya sahip ol-
Edwin Hubble, dev teleskobuyla.



du¤u ve sonsuzdan beri süregeldi¤i" flek-

lindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde ger-

çeklefltirilen araflt›rma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir

bafllang›c› oldu¤unu ve sürekli olarak "geniflledi¤ini" ortaya koydu.

Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikal› evren bilimci Geor-

ges Lemaitre, 20. yüzy›l›n bafllar›nda evrenin sürekli hareket halinde

oldu¤unu ve geniflledi¤ini teorik olarak hesaplad›lar. 

Bu gerçek, 1929 y›l›nda gözlemsel olarak da ispatland›. Amerika-

l› astronom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü ince-

lerken, y›ld›zlar›n ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzak-

laflt›klar›n› keflfetti. Bu bulufl astronomi tarihinin en büyük kefliflerin-

den biri say›lmaktad›r. Hubble bu incelemeler s›ras›nda y›ld›zlar›n,

uzakl›klar›na ba¤l› olarak k›z›l renge do¤ru yaklaflan bir ›fl›k yayd›k-

lar›n› saptad›. Çünkü bilinen fizik kurallar›na göre, gözlemin yap›ld›-

¤› noktaya do¤ru hareket eden ›fl›klar›n tayf› mor yöne do¤ru, gözle-

min yap›ld›¤› noktadan uzaklaflan ›fl›klar›n tayf› da k›z›l yöne do¤ru

kayar. Hubble'›n gözlemleri s›ras›nda ise y›ld›zlar›n ›fl›klar›nda k›z›la

do¤ru bir kayma fark edilmiflti. K›sacas› y›ld›zlar sürek-

li olarak uzaklaflmaktayd›lar. 

Y›ld›zlar ve galaksiler sadece biz-

den de¤il, birbirlerinden de uzaklafl›-

yorlard›. Herfleyin sürekli olarak birbi-

rinden uzaklaflt›¤› bir evren ise, sürekli

"geniflleyen" bir evren anlam›na gel-

mekteydi. Evrenin genifllemekte oldu-

¤u, ilerleyen y›llardaki gözlemlerle de

kesinlik kazand›.

Konuyu daha iyi anlamak için,

evreni fliflirilen bir balonun yüzeyi gi-

bi düflünmek mümkündür. Balonun

yüzeyindeki noktalar›n balon flifltikçe

Harun Yahya
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birbirlerinden uzaklaflmalar› gibi, evrende-

ki cisimler de evren geniflledikçe birbirlerinden uzak-

laflmaktad›rlar. Asl›nda bu gerçek 20. yüzy›l›n en büyük bilim

adamlar›ndan biri say›lan Albert Einstein taraf›ndan da teorik ola-

rak keflfedilmiflti. Fakat Einstein, o devrin genel kabul gören "dura¤an

evren modeli" ile ters düflmemek için, bu buluflunu bir kenara b›rak-

m›flt›. Einstein bu davran›fl›n› daha sonra, "hayat›n›n en büyük hatas›"

olarak adland›racakt›.2

Bu bilimsel gerçek, henüz hiçbir insan taraf›ndan bilinmezken,

Kuran'da as›rlar önce aç›klanm›flt›r. Çünkü Kuran, tüm evrenin yara-

t›c›s› ve hakimi olan Allah'›n sözüdür.

Evren ilk patlamadan bu yana her an büyük bir süratle genifllemektedir. Bilim

adamlar› geniflleyen evreni fliflen bir balonun yüzeyine benzetmektedirler.
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Evrenin yarat›l›fl›, önceki konuda da belirtti¤imiz gibi Big Bang

denilen büyük bir patlama ile bafllam›flt›r ve o zamandan beri evren

genifllemektedir. Bilim adamlar› evrenin kütlesi yeterli miktara ulaflt›-

¤›nda, çekim kuvvetleri nedeni ile bu genifllemenin duraca¤›n› ve bu-

nun evrenin kendi içine çökmeye, büzülmeye bafllamas›na sebep ola-

ca¤›n› bildirmektedirler.3

Büzülen evrenin de, sonunda "Big Crunch" (Büyük Çöküfl) deni-

len çok yüksek bir ›s› ve s›k›flma ile sonuçlanaca¤›n› ifade etmektedir-

ler. Bu ise, bildi¤imiz tüm yaflam flekillerinin yok olmas› anlam›na gel-

mektedir. Stanford Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Renata Kal-

losh ve Andrei Linde'nin bu konu ile ilgili yapt›¤› aç›klamalar ise flöy-

ledir:

Evrenin ak›beti küçülmeye ve yok olmaya do¤ru gidiyor. Gördü¤ü-

müz ve daha uzaklardaki göremedi¤imiz herfley bir protondan bile

küçük bir nokta fleklinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymiflsi-

niz gibi.... Kara enerjinin en iyi tarifinin flu aç›klama oldu¤unu bul-

duk: Aflama aflama negatif hale gelen bu kara enerji, evrenin denge-

sinin de¤iflmesine sebep olacak ve büzülüp çökecek... Fizikçiler kara

enerjinin, negatif enerjiye dönüflece¤ini ve evrenin yak›n bir gelecek-

te büzülece¤ini biliyorlar... Fakat bugün görüyoruz ki, biz bu olay›n

bafllang›c›nda de¤iliz, ama evrenimizin hayat sirkülasyonunun orta-

s›nda olabiliriz.4

Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsay›ma, Kuran'da

flöyle iflaret edilmektedir:



Bizim, gö¤ü kitab›n sahifelerini katlar gibi katlayaca¤›m›z gün, ilk

yaratmaya bafllad›¤›m›z gibi, yine onu (eski durumuna) iade edece¤iz.

Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yap›c›lar›z.

(Enbiya Suresi, 104)

Bir baflka ayette ise göklerin bu durumu flöyle tarif edilmektedir:

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. Oysa k›yamet

günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzas›)ndad›r; gökler de sa¤

eliyle dürülüp-bükülmüfltür. O, flirk kofltuklar›ndan

münezzeh ve Yücedir. (Zümer Suresi, 67)

Big Crunch teorisine göre bafllang›çta oldu¤u gibi önce yavaflça,

fakat gittikçe h›z kazanarak evren çökmeye bafllayacakt›r. Tüm bunla-

r›n devam›nda ise, evren sonsuz yo¤unluk ve sonsuz ›s›da, sonsuz kü-

çüklükte bir nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori, Ku-

ran ayetleri ile paralellik içindedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
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Kuran Mucizeleri

Big Crunch teorisi, Big Bang'le bafllayarak genifllemekte olan evrenin, gittikçe h›zla-

narak içine çökece¤ini öne süren bir teoridir. Teoriye göre evrendeki bu çöküfl, evren

tüm kütlesini kaybedip sonsuz yo¤unluktaki bir noktaya dönüflene dek sürecektir.



Bugün bilim adamlar› y›ld›zlar›n dumandan -s›cak bir gaz bulutun-

dan- oluflumunu gözlemleyebilmektedirler. S›cak gaz kütlesinden olu-

flum, ayn› zamanda evrenin yarat›l›fl› için de geçerlidir. Kuran'da da evre-

nin yarat›l›fl›, bu bilimsel bulgular› tasdik edecek flekilde tarif edilmifltir:

Orda (yerde) onun üstünde sars›lmaz da¤lar var etti, onda bereketler ya-

ratt› ve isteyip-arayanlar için eflit olmak üzere ordaki r›z›klar› dört günde

takdir etti. Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi; böylece ona ve yere

dedi ki: "‹steyerek veya istemeyerek gelin." ‹kisi de:  "‹steyerek (‹taat ede-

rek) geldik" dediler. (Fussilet Suresi, 10-11)

Yukar›daki ayette "gök" olarak çevrilen "sema" kelimesi ile tüm evren

kastedilmektedir. Ayette "duman" olarak çevrilen "duhanun" kelimesi de,

bugün bilim adamlar›n›n kabul etti¤i, evrenin flekillenmesinden önceki mad-

deyi, evrenin yarat›l›fl›ndaki söz konusu kozmik ve s›cak bir duman› tarif et-

mektedir. Kat› maddelere ba¤l› uçan parçac›klar içeren, s›cak gaz halinde bir

kütle olan bu duman flekli, ayette geçen kelimeyle tam olarak tarif edilmek-

tedir. Görüldü¤ü gibi Kuran'da evrenin bu aflamadaki görünümünü tarif

eden en uygun kelime kullan›lm›flt›r. Bilim adamlar› ise evrenin, duman ha-

lindeki s›cak bir gaz kütlesinden olufltu¤unu 20. yüzy›lda keflfetmifllerdir.5

Ayr›ca "Sonra duman halinde bulunan gö¤e yöneldi." ifadesindeki

"sonra" olarak çevrilen "sümme" kelimesinin "bunun üzerine, bundan bafl-

ka, ayr›ca, üstelik, yine, bir daha" gibi di¤er anlamlar› bulunmaktad›r. Bura-

da da "sümme" kelimesi" bir zaman ifadesi olarak de¤il, ek aç›klama olarak

kullan›lmaktad›r.6 Evrenin yarat›l›fl› ile ilgili böyle bir bilginin Kuran'da bil-

dirilmifl olmas›, kuflkusuz Kuran'›n bilimsel alandaki bir mucizesidir.

Harun Yahya
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Kuran Mucizeleri

Kuran'da göklerin yarat›l›fl› hakk›nda bilgi verilen bir baflka ayet

ise flöyledir:

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer,

birbiriyle bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan

yaratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitiflik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi,

Arapça sözlüklerde "birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumda, kaynaflm›fl"

anlamlar›na gelir. Yani tam bir bütün oluflturan iki maddeyi tan›mla-

mak için bu kelime kullan›l›r. Ayette geçen "ay›rd›k" ifadesi ise Arap-

ça "fatk" fiilidir ki, bu fiil bitiflik durumdaki bir nesneyi yar›p, parça-

lay›p d›flar› ç›kmas› anlam›na gelir. Örne¤in tohumun filizlenerek top-

raktan d›flar› ç›kmas› Arapçada bu fiille ifade edilir.

fiimdi ayete tekrar bakal›m. Ayette göklerle yerin birbiriyle biti-

flik, yani "ratk" durumunda oldu¤u bir durumdan bahsediliyor. Ar-

d›ndan bu ikisi "fatk" fiili ile ayr›l›yorlar. Yani biri di¤erini yararak d›-

flar› ç›k›yor. Gerçekten de Big Bang'in ilk an›n› düflündü¤ümüzde, ev-

renin tüm maddesinin tek bir noktada topland›¤›n› görürüz. Di¤er bir

deyiflle herfley, hatta henüz yarat›lmam›fl olan "gökler ve yer" bile bu

noktan›n içinde, birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumdad›rlar. Ard›ndan

bu nokta fliddetli bir patlamayla yar›l›p ayr›lmaktad›r.
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Temsili Big Bang resmi. Allah'›n

evreni yoktan var etti¤ini bir kez

daha ortaya koyan Big Bang, bi-

limsel delillerle ispatlanan bir te-

oridir. Baz› bilim adamlar› Big

Bang'e alternatifler üretmeye ça-

l›flm›fllarsa da, elde edilen delil-

ler Big Bang'in bilim dünyas›nda

kesin bir kabul görmesiyle so-

nuçlanm›flt›r.
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Kuran'da, göklerin, yerin ve ikisinin aras›nda bulunanlar›n yara-

t›l›fl› ile ilgili pek çok ayet bulunmaktad›r:

Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›nda

(herhangi bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de

yaklaflarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karfl›)

güzel davran›fllarla davran. (Hicr Suresi, 85)

Göklerde, yerde, bu ikisinin aras›nda ve nemli topra¤›n alt›nda

olanlar›n tümü O'nundur. (Taha Suresi, 6)

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gö¤ü, yeri ve ikisi

aras›nda bulunanlar› yaratmad›k. (Enbiya Suresi, 16)

Bilim adamlar› bafllang›çta s›cak bir gaz kütlesinin yo¤unlaflt›¤›n›,



daha sonra bu kütlenin parçalara ayr›larak

galaktik maddeleri, daha sonra y›ld›zlar› ve gezegenleri

oluflturduklar›n› ifade etmektedirler. Di¤er bir deyiflle Dünya

ve ayn› zamanda bütün y›ld›zlar, birleflik bir gaz kütlesinden ayr›lan

parçalard›r. Bu parçalardan bir k›sm› güneflleri, gezegenleri meydana

getirmifl, böylece pek çok Günefl Sistemleri ve galaksiler ortaya ç›km›fl-

t›r. Daha önceki bölümlerde de aç›klad›¤›m›z gibi evren "ratk" (Füzyon:

Birbirine yap›fl›k, birleflik) halindeyken, "fatk" (parçalara ayr›lm›flt›r)

olmufltur. Kuran'da evrenin oluflumu, bilimsel aç›klamalar› tasdikle-

yen, en uygun kelimelerle anlat›lmaktad›r.7

Her bölünme, ayr›lma oldu¤unda ise, uzayda yeni oluflan temel

cisimlerin d›fl›nda birkaç parça d›flar›da kalm›flt›r. Bu fazla parçalar›n

bilimsel ad›, "y›ld›zlar aras› galaktik madde"dir. Y›ld›zlararas› madde

%60 Hidrojen, %38 Helyum ve %2 de di¤er elementlerden oluflmakta-

d›r. Y›ld›zlararas› maddenin %99'u gaz, %1'i de a¤›r elementlerin

0,0001-0,001 çapl› toz zerrelerinden oluflmaktad›r.8

Bilim adamlar› bu maddeleri, astrofizikteki ölçümler aç›s›ndan

çok önemli görmektedirler. Bu maddeler toz, duman ya da gaz olarak

de¤erlendirilebilecek kadar incedirler. Ancak bu maddelerin tamam›

düflünüldü¤ünde, uzaydaki galaksilerin toplam›ndan daha fazla bir

kütle söz konusu olmaktad›r. Y›ld›zlar aras› bu galaktik maddelerin

varl›¤› ilk kez 1920'de keflfedilmesine ra¤men, yukar›daki ayetlerde

"ikisinin aras›ndakiler, ikisinin aras›ndaki fleyler" olarak çevrilen "ma

beynehuma" ifadesi ile, Kuran'da bu parçalar›n varl›¤›na yüzy›llar ön-

cesinden dikkat çekilmifltir.
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O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' içinde yedi gök yaratm›fl oland›r.

Rahman'›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygunsuzluk' göremezsin.

‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve

çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir;

o göz umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

(Mülk Suresi, 3-4)

Evrendeki milyarlarca y›ld›z ve galaksi mükemmel bir uyum için-

de kendileri için tespit edilmifl yörüngelerinde hareket ederler. Y›ld›z-

lar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› olduk-

lar› sistemlerle birlikte dönerler. Hatta bazen içinde 200-300 milyar y›l-

d›z bulunan galaksiler birbirlerinin içinden geçip giderler. Bu geçiflte,

evrendeki büyük düzeni bozacak herhangi bir çarp›flma olmaz. 

Evrende h›z kavram›, Dünya ölçüleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda kav-

ranmas› güç boyutlardad›r. Milyarlarca, trilyonlarca ton a¤›rl›¤›ndaki

y›ld›zlar, gezegenler ve say›sal de¤erleri ancak matematikçilerin anla-

yabilece¤i büyüklükteki galaksiler ve galaksi kümeleri uzay içinde

ola¤anüstü bir süratle hareket ederler. 

Örne¤in, Dünya saatte 1.670 km h›zla kendi ekseni çevresinde

döner. Bugün en h›zl› merminin saatte ortalama 1.800 km'lik bir süra-

te sahip oldu¤u düflünülürse, Dünya'n›n dev boyutlar›na ra¤men sü-

ratinin ne denli büyük oldu¤u anlafl›l›r. 

Dünya'n›n Günefl etraf›ndaki h›z› ise merminin yaklafl›k 60 kat›-

d›r: Saatte 108.000 km. (Böylesine büyük bir süratle yol alabilen bir

araç yap›labilseydi, Dünya'n›n çevresini 22 dakikada dolaflacakt›.)



Verdi¤imiz bu say›lar sadece Dünya içindir.

Günefl Sistemi ise daha da ilginçtir. Bu sistemin sürati

mant›k s›n›rlar›n› zorlayacak derecede yüksektir. Evrende sis-

temler büyüdükçe sürat artar. Günefl Sistemi'nin galaksi merkezi et-

raf›ndaki dönüfl sürati, saatte tam 720.000 km'dir. Yaklafl›k 200 milyar

y›ld›z› bünyesinde bulunduran "Samanyolu Galaksisi"nin uzay için-

deki h›z› ise saatte 950.000 km'dir.

Kuflkusuz ki böylesine karmafl›k ve h›zl› bir sistem içinde dev ka-

zalar›n oluflma ihtimali son derece yüksektir. Ancak böyle bir durum

olmaz ve biz yaflam›m›z› güven içinde sürdürürüz. Çünkü evrendeki

herfley Allah'›n koydu¤u kusursuz dengeye göre ifllemektedir. ‹flte bu

sebeple ayette bildirildi¤i gibi tüm bu sistem içinde hiçbir "çeliflki ve

uygunsuzluk" yoktur.
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O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök

yaratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki

ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir;

herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra

gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan)

umudunu kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

(Mülk Suresi, 3-4)

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum

(mutabakat) içinde yaratm›flt›r?" (Nuh Suresi, 15)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na

mülkünde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli

bir ölçüyle takdir etmifltir. (Furkan Suresi, 2)

Materyalist felsefe, evrendeki ve do¤adaki tüm sistemlerin kendi

kendine iflleyen birer makine gibi oldu¤u ve bunlardaki kusursuz dü-

zen ve dengenin yaratıcısının rastlantılar oldu¤u iddias›yla ortaya ç›k-

t›. Ancak günümüzde, materyalizmin ve onun sözde bilimsel dayana-

¤ı olan Darwinizm'in geçersizli¤i, bilimsel olarak ortaya konmufl du-

rumdadır. (Bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacas›, Arafltırma Yayıncı-

lık; Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni, Arafltırma Yayıncılık)

20. yüzyılda birbiri ardına gelen bilimsel bulgular, hem astrofizik

hem de biyoloji alanlarında, evrenin ve canlıların yaratıldı¤ını ispatla-
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dı. Bir yandan Darwinizm'in tezleri bir bir

çökerken, di¤er yandan da evrenin yoktan yaratıldı¤ı-

nı gösteren Big Bang teorisi ve maddesel dünyada büyük bir

tasarım ve "hassas ayar" (fine tuning) bulundu¤unu gösteren bul-

gular, materyalizm iddialarının asılsızlı¤ını bir kez daha gösterdi.

Canl›l›¤›n oluflmas› için gerekli olan koflullara bakt›¤›m›zda, bir

tek Dünya'n›n böylesine özel bir ortama sahip oldu¤unu görürüz. Ya-

flam için elveriflli olan bu ortam› sa¤lamak içinse saymakla bitireme-

yece¤imiz kadar koflul ayn› anda, kesintisiz olarak gerçekleflmektedir.

Evrende yaklafl›k olarak 100 milyar galaksi ve her birinde ortalama

100 milyar y›ld›z ve bir o kadar da gezegen oldu¤u düflünülürse, Dün-

ya'da böylesine istisnai bir ortam›n oluflmas›ndaki önem daha iyi an-

lafl›lacakt›r.9

Big Bang'in patlama hızından atomların fiziksel dengelerine, dört

temel kuvvetin oranlarından yıldızların simya ifllemlerine, Günefl'in

yaydı¤ı ıflı¤ın cinsinden suyun akıflkanlık de¤erine, Ay'ın Dünya'ya

olan uzaklı¤ından atmosferdeki gazların oranına, Dünya'nın Günefl'e

olan uzaklı¤ından ekseninin yörüngesine olan e¤imine, Dünya'nın

kendi etrafındaki dönüfl hız›ndan Dünya üzerindeki okyanusların,

da¤ların fonksiyonlarına kadar her detay bizim yaflamımız için ola¤a-

nüstü derecede uygundur. Bugün bilim dünyası evrenin bu özellikle-

rini, "‹nsani ‹lke" (Anthropic Principle) ve "‹nce Ayar" (Fine Tuning)

kavramlar›yla ifade etmektedir. Bu kavramlar, evrenin, amaçsız, baflı-

bofl, tesadüfi bir madde yı¤ını olmadı¤ın›, aksine insan yaflamını gö-

zeten bir amaca göre, hassas bir biçimde tasarlandı¤ın› özetlemekte-

dir.  

Yukar›daki ayetlerde Allah'›n yaratmas›ndaki ölçü ve uyuma dik-

kat çekilmektedir. Furkan Suresi'nin 2. ayetinde "ölçüp biçmek, ayar-

lamak, ölçüyle yapmak" anlamlar›na gelen "takdiyr" kelimesi, Mülk

Suresi'nin 3. ayeti ile Nuh Suresi'nin 15. ayetinde ise "uyum içinde

olan" anlam›na gelen "tibaka" kelimesi kullan›lmaktad›r. Ayr›ca Allah

Harun Yahya
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Mülk Suresi'nde "ihtilaf, ayk›r›l›k, uygun-

suzluk, düzensizlik, z›tl›k" anlamlar›na gelen "tefavu-

tin" kelimesi ile uyumsuzluk arayan›n bunda baflar›l› olama-

yaca¤›n› bildirmektedir.

20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru kullan›lmaya bafllanan "hassas ayar"

(fine tuning) ifadesi de, bu ayetlerde bildirilen gerçe¤i tasdik etmekte-

dir. Son 20-30 yıl içinde pek çok bilim adamı veya bilim yazarı, evre-

nin bir rastlantılar yı¤ını olmadı¤ını, aksine her detayda insan yaflamı-

nı gözeten ola¤anüstü bir tasarım ve ayar bulundu¤unu gösterdiler.

(Bkz. Harun Yahya, Evrenin Yaratılıflı, Arafltırma Yayıncılık; Harun

Yahya, Mucizeler Zinciri, Arafltırma Yayıncılık) Evrendeki birçok özel-

lik, evrenin yaflam için özel olarak tasarlandı¤ını açıkça göstermekte-

dir. Fizikçi Dr. Karl Giberson, bu gerçe¤i flöyle ifade etmektedir:

Son 40 yıldır, fizik ve kozmolojideki geliflmeler bilim sözlü¤üne "ta-

sarım" kelimesini geri getirdi. 1960'ların baflında fizikçiler, insan ha-

yatı için açıkça "ince ayar" yapılmıfl bir evrenin örtüsünü açtılar. Ev-

rende hayatın var olmasının, kesinlikle olanaksız ve kusursuz bir

dengedeki fiziksel faktörlere ba¤lı oldu¤unu keflfettiler.10

‹ngiliz astrofizikçi Prof. George F. Ellis, bu ince ayardan flöyle söz

etmektedir:

(Evrendeki) bu kompleksli¤i mümkün kılan kanunlarda hayret veri-

ci bir ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksli¤in ger-

çekleflmesi, "mucize" kelimesini kullanmamayı çok güçlefltiriyor.11

Big Bang'in patlama h›z›:

Evrenin oluflum anı olan Big Bang'de kurulan dengeler, evrenin

tesadüfen oluflamayaca¤ının göstergelerinden biridir. Avustralya'daki

Adelaide Üniversitesi'nden ünlü, matematiksel fizik profesörü Paul

Davies'e göre, Big Bang'in ard›ndan gerçekleflen geniflleme h›z› e¤er

milyar kere milyarda bir oranda (1/1018) bile farkl› olsayd›, evren or-

taya ç›kamazd›.12 Stephen Hawking de, Zamanın Kısa Tarihi isimli ese-

Harun Yahya
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rinde evrenin geniflleme hızındaki bu ola¤a-

nüstü dengeyi flöyle kabul eder:

Evrenin geniflleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big

Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran e¤er yüz bin milyon ke-

re milyonda bir daha küçük olsaydı evren flimdiki durumuna gelme-

den içine çökerdi.13

Dört kuvvet:

Bugün modern fizi¤in kabul etti¤i "dört temel kuvvet"in -yerçeki-

mi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf

nükleer kuvvet- iletiflimi ve dengesi sayesinde, evrendeki tüm fiziksel

hareketler ve yapılar meydana gelir. Bu kuvvetler, birbirlerinden ola-

¤anüstü derecede farklı de¤erlere sahiptirler. Ünlü moleküler biyolog

Michael Denton, bu kuvvetler aras›ndaki hassas dengeyi flöyle aç›kla-

maktad›r:

E¤er yerçekimi kuvveti bir trilyon kat daha güçlü olsaydı, o zaman

evren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sü-

rerdi. Ortalama bir yıldızın kütlesi, flu anki Güneflimiz'den bir tril-

yon kat daha küçük olurdu ve yaflama süresi de bir yıl kadar olabi-

lirdi. Öte yandan, e¤er yerçekimi kuvveti birazcık bile daha güçsüz

olsaydı, hiçbir yıldız ya da galaksi asla oluflamazdı. Di¤er kuvvetler

arasındaki dengeler de son derece hassastır. E¤er güçlü nükleer kuv-

vet birazcık bile daha zayıf olsaydı, o zaman evrendeki tek kararlı

element hidrojen olurdu. Baflka hiçbir atom olamazdı. E¤er güçlü

nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvete göre birazcık bile daha

güçlü olsaydı, o zaman da evrendeki tek kararlı element, çekirde¤in-

de iki proton bulunduran bir atom olurdu. Bu durumda evrende hiç

hidrojen olmayacak ve yıldızlar ve galaksiler, e¤er oluflsalar bile, flu

anki yapılarından çok farklı olacaklardı. Açıkçası, e¤er bu temel güç-

ler ve de¤iflkenler flu anda sahip oldukları de¤erlere tam tamına sa-

hip olmasalar, hiçbir yıldız, süpernova, gezegen ve atom olmayacak-

tı. Hayat da olmayacaktı.14
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Gök cisimleri aras›ndaki mesafeler:

Gök cisimlerinin uzaydaki da¤›l›m› ve aralar›nda-

ki devasa boflluklar Dünya'da canl› hayat›n›n var olabilmesi

için zorunludur. Gök cisimleri aras›ndaki mesafeler Dünya'daki ya-

flam› destekleyecek biçimde pek çok evrensel güçle uyumlu bir hesap

içinde düzenlenmifltir. Michael Denton, Nature's Destiny (Do¤an›n Ka-

deri) isimli kitab›nda süpernovalar ve y›ld›zlar aras›ndaki mesafedeki

dengeleri flöyle aç›klamaktad›r:

Süpernovalar ve asl›nda bütün y›ld›zlar aras›ndaki mesafeler çok

kritik bir konudur. Galaksimizde y›ld›zlar›n birbirlerine ortalama

uzakl›klar› 30 milyon mildir. E¤er bu mesafe biraz daha az olsayd›,

gezegenlerin yörüngeleri istikrars›z hale gelirdi. E¤er biraz daha faz-

la olsayd›, bir süpernova taraf›ndan da¤›t›lan madde o kadar da¤›-

n›k hale gelecekti ki, bizimkine benzer gezegen sistemleri büyük ola-

s›l›kla asla oluflamayacakt›. E¤er evren yaflam için uygun bir mekan

olacaksa, süpernova patlamalar› çok belirli bir oranda gerçekleflmeli

ve bu patlamalar ile di¤er tüm y›ld›zlar aras›ndaki uzakl›k, çok be-

lirli bir uzakl›k olmal›d›r. Bu uzakl›k, flu an zaten var olan uzakl›k-

t›r.15

Yerçekimi:

- E¤er daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve

metan biriktirir, bu da yaflam için çok olumsuz olurdu. 

- E¤er daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder,

canlılık mümkün olmazdı. 

Günefl'e uzaklık:

- E¤er daha fazla olsaydı: Gezegen çok so¤ur, atmosferdeki su

döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul ça¤ına girerdi. 

- E¤er daha yakın olsaydı: Gezegen kavrulur, atmosferdeki su

döngüsü olumsuz etkilenir, yaflam imkansızlaflırdı.

Harun Yahya
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Yerkabu¤unun kalınlı¤ı:

- E¤er daha kalın olsaydı: Atmosferden yerkabu-

¤una çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. 

- E¤er daha ince olsaydı: Hayatı imkansız kılacak kadar fazla

sayıda volkanik hareket olurdu. 

Dünya'nın kendi çevresindeki dönme hızı:

- E¤er daha yavafl olsaydı: Gece gündüz arası ısı farkları çok yük-

sek olurdu. 

- E¤er daha hızlı olsaydı: Atmosfer rüzgarları çok çok büyük hız-

lara ulaflır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlafltırırdı. 

Dünya'nın manyetik alanı:

- E¤er daha güçlü olsaydı: Çok sert elektromanyetik fırtınalar

olurdu. 

- E¤er daha zayıf olsaydı: Günefl rüzgarı denilen ve Günefl'ten fır-

latılan zararlı partiküllere karflı Dünya'nın koruması kalkardı. Her iki

durumda da yaflam imkansız olurdu. 

Albedo etkisi: (Yeryüzü taraf›ndan emilemeden geri yans›yan

günefl ›flı¤ı)

- E¤er daha fazla olsaydı: Hızla buzul ça¤ına girilirdi. 

- E¤er daha az olsaydı: Sera etkisi aflırı ısınmaya neden olur, Dün-

ya önce buzda¤larının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavru-

lurdu. 

Atmosferdeki oksijen ve azot oranı:

- E¤er daha fazla olsaydı: Yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde

hızlanırdı. 

- E¤er daha az olsaydı: Yaflamsal fonksiyonlar olumsuz flekilde

yavafllardı. 
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Atmosferdeki karbondioksit ve su

oranı:

- E¤er daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı. 

- E¤er daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düflerdi. 

Ozon tabakasının kalınlı¤ı:

- E¤er daha fazla olsaydı: Yeryüzü ısısı çok düflerdi. 

- E¤er daha az olsaydı: Yeryüzü aflırı ısınır, Günefl'ten gelen zarar-

lı ultraviole ıflınlarına karflı bir koruma kalmazdı. 

Sismik (deprem) hareketleri:

- E¤er daha fazla olsaydı: Canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. 

- E¤er daha az olsaydı: Okyanus zeminindeki besinler suya karıfl-

maz, okyanus ve deniz yaflamı dolayısıyla bütün Dünya canlıları

olumsuz etkilenirdi.

Dünya'nın ekseninin e¤ikli¤i:

Dünyanın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla e¤im ya-

par. Mevsimler bu e¤im sayesinde oluflur. Bu e¤im flimdiki de¤erin-

den daha fazla ya da daha az olsaydı, mevsimler arasındaki sıcaklık

farkı aflırı boyutlara ulaflaca¤ından yeryüzü üzerinde dayanılmaz sı-

caklıkta yazlar ve aflırı so¤uk kıfllar yaflanırdı.

Günefl'in büyüklü¤ü:

Günefl'in yerinde daha küçük bir yıldızın var olması, Dün-

ya'nın aflırı derecede so¤umasına, büyük bir yıldızın var olması ise

Dünya'nın sıcaktan kavrulmasına neden olurdu.

Ay ile Dünya arasındaki çekim etkisi:

- E¤er daha fazla olsaydı: Ay'ın fliddetli çekiminin, atmosfer flart-

ları, Dünya'nın kendi eksenindeki dönüfl hızı ve okyanuslardaki gel-
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gitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. 

- E¤er daha az olsaydı: fiiddetli iklim de¤ifliklikle-

rine neden olurdu. 

Ay ile Dünya aras›ndaki mesafe:

- E¤er biraz daha yak›n olsayd›, Ay Dünya'ya çarpard›.

- E¤er biraz daha uzak olsayd› Ay uzayda kaybolur giderdi.

- E¤er biraz daha az yak›n olsayd›, Ay'›n Dünya üzerinde meyda-

na getirdi¤i gel-gitler tehlikeli boyutlarda büyürdü. Okyanus dalgala-

r›, k›talar›n alçak yerlerini kaplard›. Bunun sonucunda ortaya ç›kan

sürtünme okyanuslar›n ›s›s›n› art›r›r ve Dünya'da yaflam için gerekli

olan hassas ›s› dengesi yok olurdu. 

- E¤er biraz daha az uzakta olsayd›, gelgit olaylar› azal›rd› ve bu

da okyanuslar›n daha hareketsiz olmas›na neden olurdu. Durgun su

denizdeki hayat› tehlikeye sokar, bununla birlikte soludu¤umuz ha-

vadaki oksijen oran› tehlikeye girerdi.16

Dünya'n›n ›s›s› ve karbon temelli yaflam:

Yaflam›n temeli olan karbon elementinin varl›¤› belli s›n›rlarda

kalan s›cakl›¤a ba¤l›d›r. Karbon, aminoasit, nükleik asit ve proteinler

gibi yaflam› oluflturan temel organik moleküller için gereken bir mad-

dedir. Dolay›s›yla hayat, ancak karbon temelli olarak var olabilir ve

bunun için de mevcut s›cakl›¤›n en az -20 0C en çok +120 0C olmas› ge-

rekmektedir. Nitekim Dünya'n›n ›s›s› tam bu aral›ktad›r. 

Burada sayılanlar Dünya'da yaflamın oluflabilmesi ve canlılı¤ın

devam edebilmesi için gereken, son derece hassas dengelerden sadece

birkaçıdır. Yalnızca burada sayılanlar bile evrenin ve Dünya'nın tesa-

düfler sonucunda, rastgele olayların ardı ardına gelmesiyle oluflama-

yaca¤ını kesin olarak ortaya koymak için yeterlidir. 20. yüzy›lda kul-

lan›lmaya bafllayan "ince ayar", "insani ilke" kavramlar›, Kuran'da

yüzy›llar evvelinden bildirilen "uyum ve ölçü ile yarat›l›fl"› tasdik et-

mektedir. 
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Sizin üstünüze sapasa¤lam yedi-gök bina ettik. Par›ldad›kça

par›ldayan bir kandil (Günefl) k›ld›k. (Nebe Suresi, 12-13)

Bilindi¤i gibi Günefl, Günefl Sistemi'ndeki tek ›fl›k kayna¤›d›r.

Teknolojik imkanlar›n geliflmesiyle birlikte, astronomlar Ay'›n bir ›fl›k

kayna¤› olmad›¤›n›, sadece Günefl'ten gelen ›fl›¤› yans›tt›¤›n› keflfet-

mifllerdir. Yukar›daki ayette geçen "kandil" ifadesi de, Arapçada ›s› ve

›fl›k kayna¤› olan Günefl'i en mükemmel flekilde tarif eden "sirac" keli-

mesidir. 

Allah Kuran'da Ay, Günefl ve y›ld›zlar gibi gök cisimlerinden

bahsederken farkl› kelimeler kullanmak-

tad›r. Bunlardan Günefl ve Ay'›n ya-

p›lar› aras›ndaki farkl›l›k Ku-

ran'da flöyle ifade edilmifltir:
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Ve Ay'› bunlar içinde bir nur k›lm›fl, Günefl'i de

(ayd›nlat›c› ve yak›c›) bir kandil yapm›flt›r.

(Nuh Suresi, 16)

Yukar›daki ayette Ay için ›fl›k (Arapça "nur"), Günefl için kandil

(Arapça "sirac") kelimeleri kullan›lm›flt›r. Bu kelimelerden Ay için kul-

lan›lan, ›fl›¤› yans›tan, parlak, hareketsiz bir kitleyi ifade eder. Günefl

için kullan›lan kelime ise, sürekli yanma halinde olan, ›s› ve ›fl›k kay-

na¤›, gökteki bir oluflum anlam›na gelmektedir.  

Di¤er taraftan "y›ld›z" kelimesi Arapçada "beliren, ortaya ç›kan,

görünen" anlamlar›na gelen "neceme" kökünden türemifltir. Ayr›ca y›l-

d›z afla¤›daki ayetteki gibi, ›fl›¤›yla karanl›klar› delen, par›lda-

yan, kendi kendini tüketen ve yanan anlamlar›na iflaret

eden "sakib" kelimesiyle de nitelendirilmifltir:

(Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 3)

Günümüzde Ay'›n kendi ›fl›¤›n› yaymad›¤›, Günefl'ten ge-

len ›fl›¤› yans›tt›¤› bilinmektedir. Günefl ve y›ld›zlar›n ise kendi ›fl›kla-

r›n› yayd›klar›n› biliyoruz. Kuran'da bu gerçekler insanlar›n gök ci-

simleri ile ilgili bilgilerin çok k›s›tl› oldu¤u bir dönemde yani bundan

14 as›r evvel bildirilmifltir.
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Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuflku-

suz gök cisimlerinin belirli yörüngeler izliyor olmas›d›r. Y›ld›zlar, ge-

zegenler ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› bulunduk-

lar› sistemle birlikte dönmekte, evren t›pk› bir fabrikan›n difllileri gibi

ince bir düzen içinde çal›flmaktad›r. 

Evrenin görebildi¤imiz k›sm›nda 100 milyardan fazla galaksi

mevcuttur ve küçük galaksilerde yaklafl›k bir milyar, büyük galaksi-

lerde ise bir trilyondan fazla y›ld›z bulunur.17 Bu y›ld›zlar›n pek ço¤u-

nun gezegenleri, bu gezegenlerin de uydular› vard›r. Tüm bu gök ci-

simleri çok ince hesaplarla saptanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyon-

larca y›ld›r her biri kendi yörüngesinde di¤erleriyle kusursuz bir

uyum ve düzen içinde ak›p gitmektedir. Bunlar›n d›fl›nda pek çok

kuyruklu y›ld›z da kendisi için tespit edilmifl olan yörüngede yüzüp

gider. 

Evrendeki yörüngeler sadece baz› gök cisimlerine ait de¤ildir. Gü-

nefl Sistemimiz hatta di¤er galaksiler, baflka merkezler etraf›nda büyük

bir hareketlilik gösterirler. Dünya ve onunla birlikte Günefl Sistemi her

y›l, bir önceki yerinden 500 milyon km uzakta bulunur. Gök cisimleri-

nin yörüngelerinden en ufak bir sapman›n bile sistemi altüst edecek

kadar önemli sonuçlar do¤urabilece¤i hesaplanm›flt›r. Örne¤in Dünya

yörüngesinde, normalden fazla veya eksik 3 mm'lik bir sapman›n yol

açabilecekleri, bir kaynakta flöyle tarif edilmektedir:

Dünya, Günefl çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her

18 milde do¤ru bir çizgiden ancak 2,8 mm ayr›l›r. Dünya'n›n çizdi¤i

bu yörünge k›l pay› flaflmaz; çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma

bile büyük felaketler do¤ururdu: Sapma 2,8 yerine 2,5 mm olsayd›,
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yörünge çok genifl olurdu ve hepimiz do-

nard›k; sapma 3,1 mm olsayd›, hepimiz kavrularak

ölürdük.18

Gök cisimlerinin bir baflka özelli¤i de, yörüngelerinin d›fl›nda

bir de kendi etraflar›nda dönmeleridir. Kuran'da "Dönüfllü olan gö¤e

andolsun." (Tar›k Suresi, 11) ayeti ise tam da bu gerçe¤e iflaret eder. El-

bette, Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanl›k, günümüzdeki gibi uzay›

milyonlarca kilometre uzaklara

dek gözlemleyecek teleskoplara,

geliflmifl gözlem teknolojilerine,

modern fizik ve astronomi bilgile-

rine sahip de¤ildi. Dolay›s›yla

uzay›n, ayette bildirildi¤i gibi,

"özen içinde yollar ve yörünge-

lerle donat›lm›fl" (Zariyat Suresi,

7) oldu¤unu, o dönemde bilimsel

olarak tespit edebilmek imkans›z-

d›. Ancak o ça¤da indirilmifl olan

Kuran-› Kerim'de bu gerçek bizle-

re aç›kça haber verilmifltir; çünkü

Kuran, Allah'›n sözüdür.

Evrendeki pek çok kuyruklu y›ld›z

gibi yukar›daki resimde görülen

Halley kuyruklu y›ld›z› da planl› bir

harekete sahiptir. Kendisine ait

belirli bir yörüngesi vard›r ve di-

¤er gök cisimleriyle birlikte, ku-

sursuz bir uyum ve düzen içinde

bu yörüngede hareket etmektedir.

Evrendeki tüm gök cisimlerinin,

gezegenlerin, bu gezegenlerin uy-

dular›n›n, y›ld›zlar›n, hatta galaksi-

lerin bile çok ince hesaplarla sap-

tanm›fl yörüngeleri vard›r. ‹flte bu

kusursuz düzeni kuran ve devaml›l›¤›n›

sa¤layan, tüm evreni yaratm›fl olan Allah't›r.



Kuran'da Günefl ve Ay'dan bahsedilirken her birinin belli bir yö-

rüngesinin oldu¤u vurgulan›r:

Geceyi, gündüzü, Günefl'i ve Ay'› yaratan O'dur; her biri bir yörünge-

de yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) 

Yukar›daki ayette geçen "yüzme" kelimesi Arapçada "sabaha"

olarak ifade edilir ve Günefl'in uzaydaki hareketini anlatmak üzere

kullan›lmaktad›r. Bu kelime Günefl'in uzayda hareket ederken kont-

rolsüz olmad›¤›, ekseni üzerinde döndü¤ü ve dönerken bir rota izle-

di¤i manas›ndad›r. Günefl'in sabit olmad›¤› belli bir yörüngede yol al-

makta oldu¤u, bir baflka ayette de flöyle bildirilmektedir: 

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

ak›p gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir.

(Yasin Suresi, 38)

Kuran'da bildirilen bu gerçekler, ancak ça¤›m›zdaki astronomik

gözlemlerle anlafl›lm›flt›r. Astronomi uzmanlar›n›n hesaplar›na göre

Günefl, Solar Apex ad› verilen bir yörünge boyunca Vega Y›ld›z› do¤-

rultusunda saatte 720.000 km'lik muazzam bir h›zla hareket etmekte-

dir. Bu, kabaca bir hesapla, Günefl'in günde 17 milyon 280 bin km yol

katetti¤ini gösterir. Günefl'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm

gezegenler ve uydular› da ayn› mesafeyi katederler. 

Harun Yahya
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Ay'a gelince, Biz onun için de birtakım u¤rak yerleri takdir ettik;

sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner). Ne Günefl'in Ay'a

eriflip-yetiflmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her

biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir (Yasin Suresi, 39-40 ) 

Ay'›n yörüngesi di¤er gezegenlerin uydular› gibi düzgün bir yö-

rüngede ilerlemez. Ay, yörüngesinde seyrederken Dünya'nın bazen

önüne bazen arkasına geçer. Aynı zamanda Dünya'yla birlikte Gü-

nefl'in etrafında da döndü¤ünden, uzayda sürekli "S" harfi benzeri bir

yörünge çizer. Ay'ın uzaydaki bu yörüngesinin flekli, Kuran'da "eski

bir hurma dalı gibi döndü (döner)" ifadesiyle tarif edildi¤i gibi, ku-

rumufl hurma a¤acı dalın›n e¤rili¤ine oldukça benzemektedir. Nite-

kim ayette geçen "urcun" kelimesinin anlam›, kuruyup incelmifl, bü-
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külmüfl hurma dal›d›r ve hurma a¤ac›n›n meyveleri topland›ktan son-

ra, salk›mdan geriye kalan k›sm› ifade etmek için kullan›l›r. Ayr›ca bu

salk›m dal›n›n "eski" ifadesiyle tasvir edilmesi de son derece hikmetli-

dir, çünkü hurma dal›n›n eskisi daha ince ve daha e¤ridir.

Kuflkusuz ki 1400 sene evvel Ay'›n yörüngesi hakk›nda bilgi sahi-

bi olmak mümkün de¤ildi. Günümüz teknolojisi ve bilgi birikimi ile

tespit edilebilen bu fleklin, Kuran'da böylesine kusursuz bir benzetme

ile bildirilmesi, Kuran'›n bir baflka bilimsel mucizesidir. 

Harun Yahya
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rildi¤i gibi kuru hurma dal›n›n

e¤rili¤ine benzemektedir.
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Günefl'i bir ayd›nl›k, Ay'› bir nur k›lan ve y›llar›n say›s›n› ve hesab›

bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah, bunlar› ancak

hak ile yaratm›flt›r. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle

birer birer aç›klamaktad›r. (Yunus Suresi, 5)

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

sonunda o, eski bir hurma dal› gibi döndü (döner).

(Yasin Suresi, 39)

Yukar›daki ilk ayette Allah, Ay'›n insanlar için y›l hesab›n›n yap›l-

mas›nda bir ölçü olaca¤›n› aç›kça bildirmifltir. Ayr›ca bu hesaplar›n,

Ay'›n yörüngesinde dönüflü s›ras›nda alaca¤› konumlara göre yap›la-

ca¤›na da dikkat çekilmifltir. Dünya-Ay ve Dünya-Günefl do¤rultular›

aras›ndaki aç› sürekli olarak de¤iflti¤inden, biz Ay'› çeflitli zamanlarda

de¤iflik flekillerde görürüz. Ayr›ca Ay'› görebilmemiz, Ay'›n Günefl'ten

ald›¤› ›fl›¤› yans›tmas› ile mümkün oldu¤undan, Ay'›n Günefl taraf›n-

dan ayd›nlat›lan yüzü, Dünya'daki gözlemciye göre sürekli flekil de-

¤ifltirir. ‹flte bu de¤iflimler göz önünde bulundurularak birtak›m he-

saplamalar yap›l›r ki, bu da insanlar için y›l hesab›n› mümkün k›lar.



Eskiden 1 ay, insanlar taraf›ndan iki dolunay aras›ndaki zaman

veya Ay'›n Dünya etraf›nda döndü¤ü zaman olarak hesaplan›rd›. Bu-

na göre 1 ay, 29 gün 12 saat ve 44 dakikaya eflitti. Buna "Kameri ay" de-

nir. 12 Kameri ay ise Rumi takvime göre 1 y›l eder. Ancak Dünya'n›n

Günefl etraf›ndaki dönüflünü tamamlamas›n› 1 y›l olarak kabul etti¤i-

miz Miladi takvim ile Rumi takvim aras›nda her y›l 11 günlük bir fark

oluflur. Nitekim Kehf Suresi'nin 25. ayetinde de bu farka flöyle dikkat

çekilmifltir:

Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) daha katt›lar.

(Kehf Suresi, 25)

Ayette geçen zaman› flöyle aç›klamak mümkündür: 300 y›l x 11

gün (her y›l için oluflan fark) = 3.300 gündür. 1 Günefl y›l›n›n 365 gün

5 saat 48 dakika ve 45.5 saniyeden olufltu¤u dikkate al›n›rsa, 3.300

gün/365.24 gün = 9 y›l'd›r. Di¤er bir deyiflle Miladi takvime göre 300

y›l, Rumi takvime göre 300+9 y›ld›r. Görüldü¤ü gibi ayette ince hesap-

lara dayanan bu 9 y›ll›k farka dikkat çekilmifltir. (En do¤rusunu Allah

bilir) Kuflkusuz Kuran'da böyle bir bilgiye dikkat çekilmesi Kuran'›n

bilimsel mucizelerinden biridir.

Harun Yahya
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Art›k hay›r; yemin ederim sinip dönen (gezegen)lere, bir ak›fl içinde

yerini alanlara; (Tekvir Suresi, 15-16)

Tekvir Suresi'nin 15. ayetinde geçen "hunnes" kelimesi, büzülüp

sinen, gerileyen, geri dönen gibi anlamlara gelmektedir. 16. ayette "ye-

rini alanlara" olarak çevrilmifl Arapça deyim ise "kunnes"tir. "Kanis"

kelimesinin ço¤ulu olan "kunnes" ifadesi, belli güzergah, yuvaya gir-

me, hareket halindeki cismin yuvas›, yuvas›na girip saklananlar an-

lamlar›na gelir. Yine 16. ayette geçen "ak›fl" kelimesi ise cereyan kö-

künden türeyen ve ak›p giden anlam›na gelen "cariye" kelimesinin ço-

¤ulu "cevar"d›r. Bu kelimelerin anlamlar› dikkate al›nd›¤›nda, geze-

genlerin çekim güçleri ve yörünge etraf›ndaki hareketlerine iflaret

edildi¤i düflünülebilir. 

Yukar›daki ayetlerde geçen bu kelimeler, çekim kuvvetlerinden

kaynaklanan yörüngesel hareketleri tam olarak tarif etmektedir. Bun-

lardan "hunnes" kelimesi ile, gezegenlerin gerek kendi çekirdeklerine

do¤ru, gerekse Günefl Sistemi'nin merkezi olan Günefl'e do¤ru çekim-

lerine dikkat çekilmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Çekim gücü

evrende zaten var olan bir kuvvettir, ancak bu çekim gücünün mate-

matiksel formüllerle ortaya konmas›, 17-18. yüzy›llarda yaflam›fl olan

Isaac Newton taraf›ndan mümkün olmufltur. Bir sonraki ayette geçen

"elcevari" kelimesi de bu çekime karfl› koyan merkezkaç kuvvetinden

kaynaklanan yörüngesel hareketleri vurgulamaktad›r. Kuflkusuz ak›p
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gidenler anlam›na gelen "elcevari" kelime-

sinin "hunnes" (merkeze do¤ru çekilme, büzülme, sin-

me) ve "kunnes" (güzergah, yuvaya girme, hareket halindeki

cismin yuvas›) kelimeleri ile kullan›lmas›, 1400 sene evvel bilinme-

si mümkün olmayan önemli bir bilimsel gerçe¤e dikkat çekmektedir.

(En do¤rusunu Allah bilir.) Ayr›ca Kuran'da yemin edilen konulardan

biri olan bu ayetler, konunun önemine dikkat çeken bir baflka iflarettir.
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Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne

sar›p-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor...

(Zümer Suresi, 5)

Kuran'›n evreni tan›tan ayetlerinde kullan›lan ifadeler oldukça

dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sar›p örter" olarak tercüme edilen

Arapça kelime "yukevviru"dur. Bu kelimenin Türkçe karfl›l›¤›, "yuvar-

lak bir fleyin üzerine bir cisim sarmak"t›r. (Örne¤in Arapça sözlükler-

de "bafla sar›k sarma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu keli-

me kullan›l›r.) Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sa-

r›p-örtmeleri (tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, ayn› zamanda

Dünya'n›n biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve

ancak Dünya'n›n yuvarlak olmas› durumunda bu ayette ifade

edilen fiil gerçekleflebilir. Yani 7. yüzy›lda indirilen Kuran'da

Dünya'n›n yuvarlak oldu¤una iflaret edilmifltir.

Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anla-

y›fl›nda Dünya daha farkl› alg›lan›yordu. O dönemde

Dünya'n›n düz bir sat›h oldu¤u düflünülüyordu ve

tüm bilimsel hesap ve aç›klamalar da buna göre ya-

p›l›yordu. Ancak Kuran Allah'›n sözü oldu¤u

için, evreni tarif ederken olabilecek en tan›m-

lay›c› kelimeler kullan›lm›flt›r. Kuran ayet-

lerinde ise bize henüz yak›n yüzy›lda ö¤-

rendi¤imiz bu bilgileri 1400 sene önce-

sinden haber verilmektedir.
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Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n

sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herfleyi 'sapasa¤lam ve yerli yerinde

yapan' Allah'›n sanat› (yap›s›)d›r (bu). fiüphesiz O,

ifllediklerinizden haberdard›r.

(Neml Suresi, 88)
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Neml Suresi'ndeki ayette Dünya'n›n sadece

döndü¤ü de¤il, dönüfl yönü de vurgulanmaktad›r. 3.500-

4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü

daima bat›dan do¤uya do¤rudur. Hava durumu tahminleri için ço-

¤unlukla bat›daki duruma bak›lmas›n›n sebebi de budur.19

Bulut kümelerinin bat›dan do¤uya do¤ru sürüklenmesinin as›l

sebebi Dünya'n›n dönüfl yönüdür. Günümüzde bilindi¤i gibi, Dünya-

m›z da bat›dan do¤uya do¤ru dönmektedir. Bilimin yak›n tarihlerde

tespit etti¤i bu bilimsel gerçek, Kuran'da yüzy›llar öncesinden

-Dünya'n›n bir düzlem oldu¤u, bir öküzün bafl›n›n üstünde sabit dur-

du¤u san›lan 14. yüzy›lda- haber verilmifltir.

Harun Yahya
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Bundan sonra yeryüzünü serip döfledi. (Naziat Suresi, 30)

Yukar›daki ayette "serip döfledi" olarak çevrilen "deha" kelimesi,

yaymak anlam›na gelen "dahv" kelime kökündendir. Dahv kelimesi,

döflemek, düzeltmek anlamlar›na gelse de, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan

basit bir döfleme fiili de¤ildir. Çünkü bu kelimede, yuvarlak olarak

düzeltmek, döflemek fiillerini tarif etmek için kullan›lmaktad›r. 

Dahv kelimesinden türeyen di¤er kelimelerde de yuvarlakl›k an-

lam› mevcuttur. Örne¤in çocuklar›n topu yerdeki bir çukura düflür-

meleri, tafl at›p çukura düflürme yar›fllar›, cevizle oynanan oyun hep-

si dahv kelimesiyle ifade edilmektedir. Devekuflunun yuva yapmas›-

na, yataca¤› yerdeki tafllar› temizlemesine, yumurtlad›¤› yere ve yu-

murtas›na da bu köklerden türemifl kelimeler kullan›l›r. 

Nitekim Dünya'n›n flekli de bir yumurtay› and›r›r flekilde yuvar-

lakt›r. Dünya'n›n kutuplardan bas›k küresel flekli,

geoit olarak ifade edilmektedir. Bu ba-

k›mdan ayette "deha" kelimesinin

kullan›lmas›, Allah'›n Dünya hak-

k›nda verdi¤i önemli bir bilgiyi

içermektedir. ‹nsanlar›n yüzlerce

sene Dünya'n›n fleklinin düz ol-

du¤unu düflünmeleri ve gerçek

fleklinin ancak teknolojik imkan-

lar neticesinde anlafl›lmas›, Ku-

ran'›n Allah'›n vahyi oldu¤unun

önemli delillerinden biridir.
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Ey cin ve ins topluluklar›, e¤er göklerin ve yerin bucaklar›ndan afl›p-geç-

meye güç yetirebilirseniz, hemen afl›n; ancak 'üstün bir güç (sultan)' ol-

maks›z›n aflamazs›n›z. (Rahman Suresi, 33)

Yukar›daki ayette bucaklar› olarak çevrilen kelimenin Arapças› "ak-

tar"d›r. "Aktar", Arapça'da çap anlam›na gelen "kutur" kelimesinin ço¤ulu-

dur ve göklerin ve yeryüzünün birçok çap› oldu¤unu ifade etmektedir. Arap-

çada kelimenin kullan›m fleklinden tekil mi, ço¤ul mu (ikiden fazla m›) ya da

ikili formda m› kullan›ld›¤›n› anlamak mümkündür. Dolay›s›yla kelimenin

buradaki kullan›m flekliyle -ikiden fazla oldu¤unu ifade eden ço¤ul kullan›-

m›yla- bir baflka mucizevi bilgi haber verilmektedir.

Bilindi¤i üzere, üç boyutlu bir cisim ancak düzgün bir küresel flekle

sahipse tek bir çaptan bahsedilir. Çaplar ifadesi ise ancak düzgün olmayan

bir küresel flekle ait olabilir. Nitekim ayette seçilen bu kelime -çaplar- Dün-

ya'n›n geoit yap›s›na iflaret etmesi bak›m›ndan önemlidir. Ayette ikinci ola-

rak dikkat edilecek konu ise, çaplardan bahsedilirken yeryüzü ve gökler-

den ayr› ayr› söz edilmesidir.

Albert Einstein'›n Genel Görecelik Teorisi'ne göre, evren genifllemek-

tedir; fakat bu, galaksilerin ve di¤er kozmik cisimlerin uzayda etrafa da¤›l-

d›¤› anlam›na gelmez. Bu, uzay›n geniflledi¤i ve bu s›rada galaksiler aras›n-

daki mesafenin aç›ld›¤› anlam›na gelir. 

Rahman Suresi'nin 33. ayetinde geçen, "göklerin çaplar›" tan›mlamas› da

uzay›n küremsi yap›s›na iflaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Uza-

y›n de¤iflik yerlerinden uzay›n çaplar› farkl› ç›kaca¤› gibi, sürekli geniflleyen

uzay›n çaplar› da sürekli de¤iflim gösterecektir.  Bu bak›mdan ayette çap ke-

limesinin ço¤ul biçimiyle kullan›lmas› son derece hikmetlidir ve Kuran'›n

herfleyin ilmine sahip Rabbimiz'in vahyi oldu¤unun göstergelerinden biridir.
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Kuran ayetlerinde evren hakk›nda verilen bilgilerden biri, gökyü-

zünün yedi kat olarak düzenlendi¤idir:

Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e

istiva edip de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O,

herfleyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi... Böylece onlar› iki gün

içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her bir gö¤e emrini vahyetti...

(Fussilet Suresi, 12)

Kuran'da pek çok ayette kullan›lan gök kelimesi tüm evreni ifade

etmek için kullan›ld›¤› gibi, Dünya gö¤ünü ifade

etmek için de kullan›l›r. Kelimenin bu an-

lam› düflünüldü¤ünde, Dünya gö¤ü-

nün, bir baflka deyiflle atmosfe-

rin, 7 katmandan olufltu¤u

sonucu ortaya ç›kmaktad›r. 
ATMOSFER

DÜNYA

Dünya, yaflam için gerekli olan özellikle-

rin tümüne sahiptir. Bunlardan bir tane-

si de canl›lar› koruyan ve özel bir kalkan

görevini yerine getiren atmosferdir. Bu-

gün Dünya atmosferinin üst üste dizil-

mifl farkl› katmanlardan meydana geldi-

¤i bilinmektedir. Atmosfer aynen ayette

bildirildi¤i gibi, tam yedi temel katman-

dan oluflmaktad›r. Bu, elbette ki

Kuran'›n mucizelerinden biridir.  

Kuran Mucizeleri



Nitekim bugün Dünya atmosferinin

üst üste dizilmifl farkl› katmanlardan meydana geldi¤i

bilinmektedir.20 Kimyasal içerik veya hava s›cakl›¤› ölçü al›-

narak yap›lan tan›mlamalarda, Dünya'n›n atmosferi 7 katman ola-

rak belirlenmifltir.21 Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerin-

de kullan›lan ve "Limited Fine Mesh Model" (LFMII) olarak adland›r›-

lan atmosfer modeline göre de atmosfer 7 katmand›r.  Modern jeolojik

tan›mlamalara göre atmosferin 7 katman› flu flekilde s›ralanmaktad›r:

1- Troposfer

2- Stratosfer

3- Mezosfer

4- Termosfer

5- Ekzosfer

6- ‹yonosfer

7- Manyetosfer

Bu konuyla ilgili bir di¤er mucizevi yön ise Fussilet Suresi'nin 12.

ayetinde geçen "Her bir gö¤e emrini vahyetti" ifadesinde yer almak-

tad›r. Yani ayette Allah'›n her tabakay› belli bir görevle görevlendirdi-

¤i belirtilmektedir. ‹leriki bölümlerde daha detayl› inceleyece¤imiz gi-

bi, yukar›da sayd›¤›m›z tabakalar›n her birinin insanlar›n ve yeryü-

zündeki tüm canl›lar›n yarar› aç›s›ndan çok hayati görevleri vard›r.

Ya¤murlar›n oluflmas›ndan zararl› ›fl›nlar›n engellenmesine, radyo

dalgalar›n›n yans›t›lmas›ndan göktafllar›n›n zarars›z hale getirilmesi-

ne kadar her tabakan›n kendine özgü bir ifllevi bulunmaktad›r.

Afla¤›daki ayetler ise bize atmosferin 7 katman›n›n görünümü ile

ilgili bilgi vermektedir:

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum

(mutabakat) içinde yaratm›flt›r?" (Nuh Suresi, 15)

Harun Yahya
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O, biri

di¤eriyle 'tam bir

uyum' (mutabakat)

içinde yedi gök yaratm›fl

oland›r... (Mülk Suresi, 3)

Bu ayetlerde Türkçe-

ye "uyum" olarak çevrilen

Arapça "tibakan" kelimesi,

ayn› zamanda "tabaka, bir

fleyin uygun olan kapa¤›

ve örtüsü" anlamlar›na da

gelir ki, üst kat›n alt kata

uygunlu¤unu vurgular.

Kelimenin ço¤ul kullan›-

m›nda ise "tabaka tabaka"

anlam› kazanmaktad›r.

Ayette tarif edilen tabaka

tabaka halindeki gök, kufl-

kusuz atmosferi en mü-

kemmel flekilde ifade eden

aç›klamalard›r.

20. yüzy›l teknolojisi

olmadan tespit edilmesi

hiçbir flekilde mümkün ol-

mayan bu bilgilerin, 1400

y›l önce indirilmifl olan

Kuran-› Kerim'de aç›kça

bildirilmesi ise elbette ki

çok büyük bir mucizedir.

MEZOSFER

50km

80km

15km

TERMOSFER

EKZOSFER

TROPOSFER

STRATOSFER

‹YONOSFER

MANYETOSFER



Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelli¤ine

flöyle dikkat çeker:

Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayetlerinden

yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelli¤i, 20. yüzy›ldaki bilimsel

araflt›rmalarla kan›tlanm›flt›r.

Dünya'y› çepeçevre kuflatan atmosfer, canl›l›¤›n devam› için son

derece hayati ifllevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaflan irili ufakl› pek

çok göktafl›n› parçalayarak yok eder ve bunlar›n yeryüzüne düflerek

canl›lara büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yan› s›ra, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl›

olan ›fl›nlar› da filtre eder. Atmosferin bu özelli¤inin en çarp›c› yönü,

atmosferin sadece zarars›z orandaki ›fl›nlar›, yani görünür ›fl›k, k›z›l

ötesi ›fl›nlar ve radyo dalgalar›n› geçirmesidir. Bunlar›n tümü yaflam

için gerekli ›fl›nlard›r. Örne¤in atmosfer taraf›ndan belirli oranda geç-

mesine izin verilen ultraviyole ›fl›nlar›, bitkilerin fotosentez yapmala-

r› ve dolay›s›yla tüm canl›lar›n hayatta kalmalar› aç›s›ndan büyük

önem tafl›r. Günefl taraf›ndan yay›lan fliddetli ultraviyole ›fl›nlar›n›n

büyük bölümü, atmosferin ozon tabakas›nda süzülür ve Dünya yüze-

yine yaflam için gerekli olan az bir k›sm› ulafl›r. 

Atmosferin koruyucu özelli¤i bunlarla da kalmaz. Dünya, uzay›n

ortalama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosfer sa-

yesinde korunur.

Dünya'y› zararl› etkilerden koruyan, yaln›zca atmosfer de¤ildir.

Atmosferin yan› s›ra "Van Allen Kuflaklar›" denilen ve Dünya'n›n

Harun Yahya
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Dünya'n›n manyetik alan›n›n oluflturdu¤u manyetosfer tabakas›, yeryüzünü gök taflla-

r›ndan, zararl› kozmik ›fl›n ve parçac›klardan koruyan bir kalkan gibidir. Yukar›daki re-

simde Van Allen Kuflaklar› ad› da verilen bu manyetosfer tabakas› görülmektedir. Dün-

ya'n›n on binlerce kilometre uza¤›ndaki bu kuflaklar, yeryüzündeki canl›lar› uzaydan ge-

lebilecek öldürücü enerjiden korumaktad›r. Tüm bu bilimsel bulgular, Dünya'n›n özel bir

flekilde korundu¤unu kan›tlamaktad›r. Önemli olan, bu korunman›n "gökyüzünü korun-

mufl bir tavan k›ld›k" ayetiyle 1400 sene önce Kuran'da haber verilmifl olmas›d›r.

manyetik alan›ndan kaynaklanan bir tabaka

da, gezegenimize gelen zararl› ›fl›nlara karfl› bir kalkan

görevi görür. Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan sürekli olarak

yay›lan bu ›fl›nlar, insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle

Günefl'te s›k s›k meydana gelen ve "parlama" ad› verilen enerji patla-

malar›, Van Allen Kuflaklar› olmasa, Dünya'daki tüm yaflam› yok ede-

bilecek güçtedir.

Van Allen Kuflaklar›'n›n yaflam›m›z aç›s›ndan önemini Dr. Hugh

Ross flöyle anlatmaktad›r:

Dünya, Günefl Sistemi'ndeki gezegenler aras›nda en yüksek yo¤un-

lu¤a sahiptir. Bu genifl nikel-demir çekirde¤i büyük bir manyetik

alandan sorumludur. Bu manyetik alan Van Allen radyasyon koru-

yucu tabakas›n› meydana getirir. Bu tabaka yeryüzünü radyasyon



59

Gökyüzünü seyreden insanlardan ço¤unun akl›na atmosferin koruyucu yap›s› gelmez.

Bu yap› olmasa Dünya'n›n nas›l bir yer olaca¤› da ço¤u zaman düflünülmez. Yukar›da-

ki resimde Dünya'ya düflen bir gök tafl›n›n ABD Arizona'da açt›¤› dev çukur görülmek-

tedir. E¤er atmosfer olmasayd› bu gök tafllar›n›n milyonlarcas› Dünya yüzeyine düfler

ve gezegen yaflan›lmaz bir hale gelirdi. Ancak atmosferin koruyucu özelli¤i sayesinde-

dir ki, Dünya'daki canl›lar güven içinde yaflamlar›n› sürdürürler. Bu, elbette Allah'›n in-

sanlar üzerindeki bir korumas›d›r ve Kuran'da haber verilmifl bir mucizedir.

bombard›man›ndan korur. E¤er bu koruyucu

tabaka olmasayd›, Dünya'da hayat mümkün olmazd›.

Manyetik alan› olan ve kayal›k bölgelerden oluflan di¤er tek ge-

zegen Merkür'dür. Fakat bu manyetik alan›n gücü Dünya'n›nkin-

den 100 kat daha azd›r. Van-Allen radyasyon koruyucu tabakas›

Dünya'ya özeldir.22

Geçti¤imiz y›llarda tespit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan ener-

jinin, Hiroflima'ya at›lan›n benzeri 100 milyar atom bombas›na efl de-

¤er oldu¤u hesaplanm›flt›r. Parlamadan 58 saat sonra pusulalar›n ibre-

lerinde afl›r› hareketler gözlenmifl, Dünya atmosferinin 250 km üstün-

de s›cakl›k s›çrama yap›p 2.500 0C'ye yükselmifltir.

K›sacas›, Dünya'n›n üzerinde, kendisini sar›p kuflatan ve d›fl teh-

likelere karfl› koruyan mükemmel bir sistem ifller. ‹flte Dünya'y› çevre-

leyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelli¤ini, Allah bizlere yüz-

y›llar öncesinden Kuran'da bildirmifltir.
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O, sizin için yeryüzünü bir döflek, gökyüzünü bir bina k›ld›.

Ve gökten ya¤mur indirerek bununla sizin için (çeflitli) ürünlerden

r›z›k ç›kard›. Öyleyse (bütün bunlar›) bile bile

Allah'a efller koflmay›n. (Bakara Suresi, 22)

Yukar›daki ayette gökyüzü tarif edilirken Arapça "essemae bina-

en" ifadesi kullan›lmaktad›r. Bu kelime kubbe, tavan anlamlar›yla be-

raber, Arap Bedevileri taraf›ndan kullan›lan çad›r benzeri bir kapla-

may› da tarif eder.23 Ve söz konusu çad›r›ms› yap› ile vurgulanan; d›fl

ö¤elere karfl› bir çeflit koruma sa¤lanmas›d›r. 

Biz ço¤unlukla fark›nda olmasak da, di¤er gezegenlerde oldu¤u

Geminid meteor ya¤-

muru her sene Aral›k

ay›n›n ikinci hafta-

s›nda en yo¤un fle-

kilde gözlemlenir.

Yandaki foto¤rafta

görülen k›sa çizgiler

y›ld›zlara ait izlerdir;

uzun olanlar ise me-

teorlara aittir. Resim-

de görülen meteor

ya¤murunda gök

tafllar› saatte 58 ta-

neye varan yo¤un-

lukta düflmüfltür.



gibi Dünya'ya da çok say›da gök tafl› düfl-

mektedir. Di¤er gezegenlere düfltüklerinde dev krater-

ler açan bu gök tafllar›n›n Dünya'ya zarar vermemelerinin ne-

deni, Dünya'y› saran atmosferin düflmekte olan gök tafllar›na karfl›

büyük bir direnç göstermesidir. Gök tafl› bu dirence fazla dayanamaz

ve sürtünmeden dolay› yanarak büyük bir kütle kayb›na u¤rar. Böyle-

ce, büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde en-

gellenmifl olur. Allah yukar›da bahsetti¤imiz atmosferin koruyucu

özelli¤i ile ilgili ayetlerin yan› s›ra, afla¤›daki ayette de bu özel yarat›-

l›fla dikkat çekmektedir:

Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde O'nun emriyle ak›p gi-

den gemileri, sizin yarar›n›za verdi. Ve izni olmad›kça, gö¤ü yerin üs-

tüne düflmekten al›koyar. fiüphesiz Allah, insanlara

karfl› flefkatlidir, çok merhametlidir.

(Hac Suresi, 65)

Nitekim bir önceki bölümde de bahsetti¤imiz atmosferin koruyu-

cu özelli¤i, Dünya'y› uzaydan yani d›fl ö¤elerden korumaktad›r. Yuka-

r›da yer verilen ayetlerde gökyüzü için kullan›lan bina kelimesi ile de

tam olarak gökyüzünün, Peygamberimiz (sav) döneminde bilinmesi

mümkün olmayan bu yönüne dikkat çekilmektedir. Bu bilgilerin, ileri

teknolojiyle donat›lm›fl uzay araçlar›n›n, dev teleskoplar›n olmad›¤›

1400 y›l öncesinde Kuran-› Kerim'de haber verilmifl olmas›, Kuran'›n

sonsuz ilim sahibi Rabbimiz'in vahyi oldu¤unu göstermektedir.
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Kuran-› Kerim'de, Tar›k Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri

döndürücü" özelli¤inden flöyle bahsedilir: 

Dönüfllü olan gö¤e andolsun.  (Tar›k Suresi, 11)

Kuran meallerinde "dönüfllü" olarak tercüme edilen "rec'i" kelime-

si, "geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlamlar›na gelmektedir.

Bilindi¤i gibi Dünya'y› çevreleyen atmosfer pek çok katmandan

oluflur. Her katman›n, canl›l›¤›n yarar›na yönelik önemli bir görevi var-

d›r. ‹ncelendi¤i zaman her tabakan›n kendisine ulaflan madde ya da

›fl›nlar› uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin oldu¤u an-

lafl›lm›flt›r. Burada atmosfer katmanlar›n›n geri döndürme özelli¤ini

birkaç örnekle inceleyelim.

Örne¤in 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer tabakas›, yeryüzün-

den yükselen su buhar›n›n yo¤unlafl›p ya¤›fl olarak yere geri dönmesi-

ni sa¤lar. 25 km yükseklikteki Stratosferin alt tabakas› olan Ozonosfer,

uzaydan gelen radyasyon ve zararl› ultraviyole ›fl›nlar›n› yans›tarak,

yeryüzüne ulaflamadan uzaya geri dönmelerini sa¤lar. ‹yonosfer taba-

kas› da yeryüzünden yay›nlanan radyo dalgalar›n› bir uydu gibi yeryü-

zünün farkl› bölgelerine geri yans›tarak, telsiz konuflmalar›n›n, radyo

ve televizyon yay›nlar›n›n uzak mesafelerden izlenebilmesini sa¤lar.

Manyetosfer tabakas› ise, Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan yay›lan zarar-

l› radyoaktif parçac›klar›, yeryüzüne ulaflmadan uzaya geri döndürür.

Gökyüzü tabakalar›n›n henüz yak›n bir geçmiflte keflfedilen bu

özelli¤inin yüzy›llar öncesinden Kuran'da belirtilmesi, Kuran'›n

Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha tasdik etmektedir.



TROPOSFER

OZONOSFER

OZONOSFER

‹YONOSFER

TROPOSFER

TROPOSFER

Atmosferin her katman›

insanlara yararl› özellik-

lere sahiptir. Örne¤in

atmosferin üst tabaka-

lar›ndan biri olan ‹yo-

nosfer tabakas›, belli

bir merkezden yay›nla-

nan radyo dalgalar›n›

yeryüzüne geri yans›ta-

rak bu yay›nlar›n uzak

mesafelerden bile alg›-

lanmas›n› sa¤lar.

Yeryüzündeki yaflam için

öldürücü olabilecek ›fl›n-

lar› engelleyen atmosfer

katman› ise, Ozonosfer

tabakas›d›r.  Stratosferin

alt tabakas› olan Ozonos-

fer tabakas› ultraviyole

gibi zararl› kozmik ›fl›nlar›

uzaya geri döndürerek,

bu ›fl›nlar›n yeryüzüne

ulaflmas›n› ve canl›l›¤a

zarar vermesini engeller.

Dünya üzerindeki canl›

yaflam› için suyun varl›¤›

son derece önemlidir. Su-

yun oluflmas›ndaki etken-

lerden bir tanesi de at-

mosferin katmanlar›ndan

biri olan Troposferdir. Tro-

posfer tabakas› okyanus-

lardan yükselen su buha-

r›n› yo¤unlaflt›rarak yer-

yüzüne ya¤mur olarak ge-

ri döndürür.
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Kuran'da yeryüzü ile ilgili verilen bilgilerden biri, yeryüzünün,

yedi kat olan gökyüzüne benzerli¤idir:

Allah, yedi gö¤ü ve yerden de onlar›n benzerini yaratt›. Emir,

bunlar›n aras›nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'›n herfleye

güç yetirdi¤ini ve gerçekten Allah'›n ilmiyle herfleyi kuflatt›¤›n›

bilmeniz, ö¤renmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Yukar›daki ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda

da yer verilmekte ve yeryüzünün yedi katmandan olufltu¤u aç›klan-

maktad›r. Bilim adamlar›n›n s›ralad›¤› bu katmanlar flöyledir:

1. Kat:     Litosfer (su) 

2. Kat:     Litosfer (kara) 

3. Kat:     Astenosfer 

4. Kat:     Üst manto 

5. Kat:     Alt manto 

6. Kat:     D›fl çekirdek 

7. Kat:     ‹ç çekirdek 

Litosfer, Yunanca kaya anlam›na gelen lithos kelimesinden gel-

mektedir ve Dünya'n›n en üst katman›n› oluflturan kat› kaya tabaka-

d›r. Di¤er katmanlarla k›yasland›¤›nda oldukça incedir. Litosfer, okya-

nuslar›n alt›nda ve volkanik aç›dan aktif olan bölgelerde daha da in-

cedir. Yeryüzünde bu katman›n ortalama kal›nl›¤› 80 km'dir. Di¤er

katmanlara göre daha so¤uk ve daha kat›d›r; bu bak›mdan  yeryüzün-

de kabuk görevi görür.

Litosferin alt›nda Yunanca zay›f kelimesi Asthenes'ten gelen Aste-



65

nosfer katman› bulunur. Bu katman Litos-

ferle k›yasland›¤›nda daha incedir ve hareketli bir ta-

bakad›r. Bu katman jeolojik zamanla yüksek ›s› ve bas›nca

maruz kald›¤›nda yumuflay›p eriyebilen, s›cak, yar›-kat› maddeler-

den oluflmufltur. Kat› Litosfer tabakas›n›n, yavaflça hareket eden Aste-

nosfer tabakas› üzerinde yüzdü¤ü ya da hareket etti¤i düflünülmekte-

dir.24 Bu katmanlar›n alt›nda yüksek s›cakl›kta, yar›-kat› kayalardan

oluflan yaklafl›k 2.900 km kal›nl›¤›nda manto denilen bir tabaka vard›r.

Kabuktan daha fazla demir, magnezyum ve kalsiyum içeren manto

daha s›cak ve yo¤undur; çünkü Dünya'n›n içindeki ›s› ve bas›nç derin-

likle birlikte artar. 

Dünya'n›n merkezinde de neredeyse mantonun iki kat› yo¤un-

lukta olan çekirdek yer al›r. Bu yo¤unlu¤un sebebi içeri¤inde ka-

yalardan çok metaller (demir-nikel alafl›m›) bulunmas›d›r.

Dünya'n›n çekirde¤i ise iki ayr› parçadan oluflur: Biri

2.200 km kal›nl›¤›nda olan s›v› d›fl çekirdek, di¤eri de

1.250 km kal›nl›¤›ndaki kat› bir iç çekirdek. Dünya

döndükçe s›v› d›fl çekirdek Dünya'n›n manyetik

alan›n› oluflturur.

Ancak 20. yüzy›ldaki teknoloji ile tes-

pit edilebilen yeryüzü katmanlar›n›n

gökyüzü ile olan bu benzerli¤inin Ku-

ran'da bildirilmifl olmas›, kuflkusuz

Kuran'›n pek çok bilimsel mucize-

sinden biridir.

Litosfer 
(su)

Litosfer
(kara)

Astenosfer

Üst
manto

Alt 
manto

D›fl 
çekirdek

‹ç 
çekirdek



Yer, o fliddetli sars›nt›s›yla sars›ld›¤›, yer, a¤›rl›klar›n› d›fla at›p-ç›kard›-

¤› ve insan: "Buna ne oluyor?" dedi¤i zaman; o gün (yer), haberlerini

anlatacakt›r. (Zilzal Suresi, 1-4)

Arapçada "zilzal" kelimesi deprem, sars›nt›; "eskaleha" kelimesi ise

"a¤›rl›klar›n›, a¤›r yüklerini" anlamlar›na gelmektedir. Yukar›daki ayet-

ler ilk anlamlar›yla düflünüldü¤ünde, depremle ilgili önemli bir bilim-

sel gerçe¤e dikkat çekildi¤i görülmektedir. 

Zilzal Suresi'nin 2. ayetinde, depremle ilgili olarak yerin a¤›rl›kla-

r›n› atmas›ndan bahsedilmektedir. Nitekim son yüzy›llarda yap›lan

araflt›rmalar sonucunda yerin merkezinde a¤›r metaller oldu¤u ve bun-

lar›n yeryüzündeki hareketlenmeler sonucunda ortaya ç›kt›¤› anlafl›l-

m›flt›r. Jeologlar›n tespitlerine göre, Dünya so¤udukça, a¤›r ve yo¤un

olan maddeler Dünya'n›n merkezine do¤ru çökerken, daha hafif olan-

lar d›fl yüzeye do¤ru yükseldi. Bu nedenle, yer kabu¤u en hafif madde-

lerden (bazalt ve granit kayalardan) oluflurken, çekirdekte a¤›r metaller

(nikel ve demir) bulunur. Sonuç olarak erimifl metallerden oluflan yer

alt›, yer üstünden çok daha a¤›r ve yo¤un bir malzemeden oluflmufltur. 

Deprem zamanlar›nda ise yer alt›ndaki a¤›r maddeler yer üstüne

ç›kma imkan› bulur; böylece ayetlerde tarif edildi¤i gibi yeryüzü a¤›r-

l›klar›n› d›fla atm›fl olur. Ayr›ca metal rezervlerinin yo¤un olarak bulun-

du¤u yerler, deprem ve volkan hareketlerinin daha çok gerçekleflti¤i

bölgelerdir. Yap›lan kapsaml› araflt›rmalar sonucunda, yak›n geçmiflte

ortaya ç›kan bu bilimsel bulgular, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bilim-

sel gerçeklerden sadece biridir. 

Kuran Mucizeleri
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Kuran'da da¤lar›n önemli bir jeolojik ifllevine dikkat çekilmektedir:

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k...

(Enbiya Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, da¤lar›n yeryüzündeki sars›nt›lar› önleyici

özelli¤inin oldu¤u haber verilmektedir. Kuran'›n indirildi¤i dönemde

hiçbir insan taraf›ndan bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern je-

olojinin bulgular› sonucunda ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Eskiden da¤lar›n sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler

oldu¤u düflünülmekteydi. Ancak bilim adamlar› da¤lar›n sadece yü-

zey yükseltileri olmad›klar›n›, da¤ kökü ad› verilen k›s›mlar› ile kimi

zaman kendi boylar›n›n 10-15 kat› kadar yerin alt›na do¤ru uzand›k-

lar›n› fark ettiler. Bu özellikleriyle da¤lar, t›pk› bir çivinin ya da kaz›-

¤›n çad›r› s›k›ca yere ba¤lamas›na benzer bir role sahiptir. Örne¤in zir-

vesi yeryüzünden yaklafl›k 9 km yukar›da olan Everest Da¤›n›n 125

km'den fazla kökü vard›r.25

Ayr›ca da¤lar, yeryüzü kabu¤unu oluflturan çok büyük tabakala-

r›n hareketleri ve çarp›flmalar› sonucunda meydana gelir. ‹ki tabaka

çarp›flt›¤› zaman daha dayan›kl› olan› ötekinin alt›na girer. Üstte kalan

tabaka k›vr›larak yükselir ve da¤lar› meydana getirir. Altta kalan taba-

ka ise yer alt›nda ilerleyerek afla¤›ya do¤ru derin bir uzant› meydana

getirir. Dolay›s›yla daha evvel de belirtti¤imiz gibi da¤lar›n yeryüzün-

de gördü¤ümüz kütleleri kadar, yer alt›na do¤ru ilerleyen derin bir

uzant›lar› daha vard›r. Bilimsel bir kaynakta da¤lar›n bu yap›s› flöyle

tarif edilir:
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OKYANUS TORTU

K›tasal kabuk

OKYANUS
- 0

-10

-20

-30

-40

-50

Çekirdek kabu¤u
ile yerkabu¤u
aras›ndaki aral›k

Çekirdek kabu¤u
Yatay uzakl›k ölçeklendirilmemifltir.

- Da¤lar›n toprak seviyesinin oldukça derinlerinde kökleri vard›r.26

Britanya Adalar› Kuzey Almanya Alpler Rus setiAvrupa

- fiematik kesit. Kaz›k fleklindeki da¤lar›n topra¤›n içine iyice

yerleflmifl kökleri vard›r.27

Kafkaslar

Da¤ silsilesi

Da¤ kökü

Erozyon
Deniz seviyesiÇökelti

Çekirdek kabu¤u

- Da¤lar›n, derin kökleri dolay›s›yla flekil olarak kaz›klara

benzediklerini gösteren di¤er bir resim.28
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K›talar›n daha kal›n oldu¤u da¤l›k bölgelerde yer kabu¤u mantoya

derinlemesine saplan›r.29

Dünyaca ünlü deniz alt› jeologlar›ndan biri olan Profesör Siaveda

ise, da¤lar›n yeryüzüne kökler fleklinde sapl› olduklar›ndan bahseder-

ken, flöyle bir yorumda bulunmufltur:

K›talardaki da¤lar ve okyanuslardaki da¤lar aras›ndaki temel fark

materyalindedir... Fakat her ikisinde de da¤lar› destekleyen kökler

vard›r. K›talardaki da¤larda, hafif ve yo¤unlu¤u az madde yerin içi-

ne do¤ru kök olarak uzan›r. Okyanuslardaki da¤larda da, da¤› kök

gibi destekleyen hafif madde vard›r… Köklerin fonksiyonu, Arfli-

med kanununa göre da¤lar› desteklemek içindir.30

Ayr›ca Amerikan Bilim Akademisi eski Baflkan› Frank Press'in,

dünya çap›nda pek çok üniversitede ders kitab› olarak okutulan Earth

(Dünya) adl› kitab›nda, da¤lar›n kaz›k fleklinde olduklar› ve yeryüzü-

ne derinlemesine gömülü olduklar› ifade edilmektedir.31

Kuran ayetlerinde ise, da¤lar›n bu ifllevine, "kaz›k" benzetmesi

yap›larak flöyle iflaret edilir:

Biz, yeryüzünü bir döflek k›lmad›k m›? Da¤lar› da birer kaz›k?

(Nebe Suresi, 6-7)
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Yine bir baflka ayette Allah, "Da¤lar›n› dikip-oturttu" (Naziat Su-

resi, 32) fleklinde bildirmektedir. Bu ayette geçen "ersayha" kelimesi

"köklü k›ld›, sabit yapt›, demirledi, yere çakt›" anlamlar›na gelmekte-

dir. Bu özellikleri sayesinde da¤lar, yeryüzü tabakalar›n›n birleflim

noktalar›nda yer üstüne ve yer alt›na do¤ru uzanarak bu tabakalar›

birbirine perçinler. Bu flekilde, yerkabu¤unu sabitleyerek magma ta-

bakas› üzerinde ya da kendi tabakalar› aras›nda kaymas›n› engeller.

K›sacas› da¤lar›, tahtalar› birarada tutan çivilere benzetebiliriz. Da¤la-

r›n sabitlenme etkisi, bilimsel literatürde izostasi olarak adland›r›l-

maktad›r. ‹zostasi, manto tabakas›n›n yukar› do¤ru uygulad›¤› kuv-

vetle, yerkabu¤unun afla¤› do¤ru uygulad›¤› kuvvet aras›ndaki den-

gedir. Da¤lar erozyon, toprak kaymas› veya buzullar›n erimesi gibi

nedenlerle a¤›rl›k kaybederken, buzullar›n oluflumu, volkanik patla-

malar veya toprak oluflumu nedeniyle a¤›rl›k kazanabilirler. Bu ne-

denle, da¤lar hafiflediklerinde s›v›lar›n uygulad›¤› kald›rma kuvve-

tiyle afla¤›dan yukar› itilir; ya da a¤›rlaflt›klar›nda yerçekimi nedeniy-

le manto içine gömülürler. Yerkabu¤u üzerinde bu iki kuvvet aras›n-

daki denge, izostasi sayesinde sa¤lan›r. Da¤lar›n bu dengeleyici özel-

li¤i bilimsel bir kaynakta flöyle aktar›lmaktad›r:

G. B. Airy, 1855'te yerkabu¤unun su üstünde yüzen, keresteden ya-
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p›lm›fl sallara benzetilebilece¤ini söylemifltir.

Kal›n kereste parçalar› ince parçalara k›yasla su yüzeyi-

nin daha üstünde yüzerler. Benzer olarak yerkabu¤unun kal›n

k›s›mlar› da bir s›v› veya daha yo¤un olan alt tabakalar üzerinde

yüzecektir. Airy, da¤lar›n, düzlüklerde olmayan daha az yo¤un ka-

yalardan derin köklere sahip oldu¤unu savunuyordu. Airy, çal›flma-

lar›n› yay›nlad›ktan dört y›l sonra, J. H. Pratt alternatif bir hipotez

sundu... Bu hipotezle da¤lar alt›ndaki kaya kolonlar›n›n, düzlükler

alt›ndaki kaya kolonlar›na göre daha uzun olmalar›ndan ötürü, da-

ha az yo¤un olmalar› gerekiyordu. Airy ve Pratt'in hipotezlerinin her

ikisi de yüzeydeki düzensizliklerin, yerkabu¤unun belirgin k›s›mla-

r›ndaki (da¤lar ve düzlükler) kayalar›n yo¤unluklar›ndaki farklarla

dengelendi¤ini belirtmifllerdir. Bu denge durumu, "izostasi" olarak

tarif edilmektedir.32

Bugün biliyoruz ki, yeryüzünün kayal›k olan d›fl katman›, derin

faylarla k›r›lm›flt›r ve erimifl magma üzerinde yüzen plakalar halinde

parçalanm›flt›r. Dünya'n›n kendi ekseni çevresindeki dönüfl h›z›n›n

çok yüksek olmas›ndan ötürü, yüzen plakalar e¤er da¤lar›n sabitleflti-

rici etkisi olmasayd›, hareket halinde olacaklard›. Böyle bir durumda

yeryüzü üzerinde toprak birikmeyebilir, toprakta hiç su depolanma-

yabilir, hiçbir bitki filizlenmeyebilir, hiçbir yol, ev infla edilemeyebilir-

di; k›sacas› Dünya üzerinde hayat mümkün olmayabilirdi. Ancak

Allah'›n rahmetiyle da¤lar t›pk› çiviler gibi görev yaparak, yeryüzün-

deki hareketlili¤i büyük ölçüde engellerler.

Görüldü¤ü gibi, modern jeolojik ve sismik araflt›rmalar sonucun-

da keflfedilen da¤lar›n çok hayati bir ifllevi, yüzy›llar önce indirilmifl

olan Kuran-› Kerim'de Allah'›n yaratmas›ndaki üstün hikmete bir ör-

nek olarak verilmifltir. Bir ayette flöyle buyrulur:

... Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt›...

(Lokman Suresi, 10)
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Bir ayette da¤lar›n göründükleri gibi sabit olmad›klar›, sürekli

hareket halinde bulunduklar› flöyle bildirilmektedir:

Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n

sürüklenmesi gibi sürüklenirler...  (Neml Suresi, 88)

Da¤lar›n bu hareketi, üzerinde bulunduklar› yer kabu¤unun ha-

reketinden kaynaklan›r. Yer kabu¤u kendisinden daha yo¤un olan

manto tabakas› üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. ‹lk ola-

rak 20. yüzy›l›n bafllar›nda Alfred Wegener isimli Alman bir bilim ada-

m›, yeryüzündeki k›talar›n Dünya'n›n ilk dönemlerinde birarada bu-

lunduklar›n›, daha sonra farkl› yönlerde sürüklenerek birbirlerinden

ayr›l›p uzaklaflt›klar›n› öne sürmüfltü. 

Ancak jeologlar, Wegener'in hakl› oldu¤unu onun ölümünden 50

y›l sonra yani 1980'li y›llarda anlayabildiler. Wegener'in, 1915 y›l›nda

yay›nlanan bir makalesinde belirtmifl oldu¤u gibi; yeryüzündeki kara

parçalar› yaklafl›k 500 milyon y›l önce birbirlerine ba¤l›lard› ve Panga-

ea ismi verilen bu büyük kara parças› Güney Kutbu'nda bulunuyor-

du. Yaklafl›k 180 milyon y›l önce Pangaea ikiye ayr›ld›. Farkl› yönlere

sürüklenen bu iki dev k›tadan birincisi Afrika, Avustralya, Antartika

ve Hindistan'› kapsayan Gondwana idi. ‹kincisi ise, Avrupa, Kuzey

Amerika ve Hindistans›z Asya'dan oluflan Laurasia idi. Bu bölünme-

yi izleyen yaklafl›k 150 milyon y›l içindeki çeflitli zamanlarda Gond-

wana ve Laurasia daha küçük parçalara ayr›ld›lar. 
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‹flte Pangaea'n›n parçalanmas›yla ortaya ç›kan bu k›talar sürekli

olarak kara ve deniz aras›ndaki da¤›l›m› de¤ifltirerek, y›lda birkaç san-

timetrelik h›zlarla Dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 

20. yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan jeolojik araflt›rmalar sonucunda

keflfedilen yer kabu¤unun bu hareketi bilimsel kaynaklarda flöyle

aç›klanmaktad›r: 

Yer kabu¤u ve üst mantodan oluflan 100 km kal›nl›¤›ndaki Dünya

yüzeyi "tabaka" ad› verilen parçalardan oluflmufltur. Dünya yüzeyi-

ni oluflturan alt› büyük tabaka ve say›s›z küçük tabaka vard›r. "Taba-

ka tektoni¤i" ad› verilen teoriye göre bu tabakalar k›talar› ve okya-

nus taban›n› da beraberinde tafl›yarak Dünya üzerinde hareket eder-

ler... K›tasal hareketin y›lda 1 ile 5 cm civar›nda oldu¤u hesaplanm›fl-

t›r. Tabakalar bu flekilde hareket ettikçe Dünya co¤rafyas›nda de¤i-

fliklikler meydana gelir. Örne¤in, Atlantik Okyanusu her sene biraz

daha genifllemektedir.33

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da fludur: Allah

da¤lar›n hareketini ayette "sürüklenme" olarak bildirmifltir. Nitekim

bilim adamlar›n›n bugün bu hareket için kulland›klar› ‹ngilizce terim

de "continental drift" yani "k›tasal sürüklenme"dir.34

K›talar›n kaymas› Kuran'›n indirildi¤i dönemde gözlemleneme-

yecek bir bilgidir ve Allah ayette geçen "da¤lar› görürsün de, donmufl

san›rs›n" ifadesiyle insanlar›n bu konuyu ne flekilde de¤erlendirecek-

lerini önceden bildirmifltir. Ancak bunun ard›ndan bir gerçe¤i aç›kla-
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200 M‹LYON 

YIL ÖNCE

135 M‹LYON 

YIL ÖNCE

65 M‹LYON YIL ÖNCE

GÜNÜMÜZDE 

50 M‹LYON YIL SONRAK‹

BATI YARIM KÜRE  

50 M‹LYON YIL SONRAK‹

DO⁄U YARIM KÜRE  

KITALARIN HAREKETLERİKITALARIN HAREKETLERİ

Soldaki flekillerde k›ta-
lar›n geçmiflteki ko-

numlar› görülmektedir.
E¤er k›talar›n hareket-
lerinin bu flekilde de-
vam edeceklerini farz

edersek, milyonlarca y›l
sonra bulunmalar› ge-

reken konumlar ise
sa¤daki flekillerde

gösterilmifltir.

m›fl ve da¤lar›n bulutlar›n sürüklendikleri gibi sürüklendiklerini ha-

ber vermifltir. Görüldü¤ü gibi ayette da¤lar›n bulundu¤u tabakan›n

hareketlili¤ine aç›kça dikkat çekilmifltir.

Bilimin çok yeni keflfetti¤i bu bilimsel gerçe¤in, evren ve do¤a

hakk›ndaki görüfllerin, hurafe, bat›l inanç ve efsanelere dayand›¤› 7.

yüzy›lda, Kuran'da haber veriliyor olmas› flüphesiz büyük bir mucize-

dir. Ve Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun çok önemli bir delilidir.
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Art›k, do¤ular›n ve bat›lar›n Rabbine yemin ederim;

Biz gerçekten güç yetireniz; (Mearic Suresi, 40)

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda bulunanlar›n Rabbidir,

do¤ular›n da Rabbidir. (Saffat Suresi, 5)

O, iki do¤unun da Rabbidir, iki bat›n›n da Rabbidir.

(Rahman Suresi, 17)

Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi do¤u ve bat› kelimeleri

ço¤ul olarak kullan›lm›fllard›r. Örne¤in ilk ayette kulla-

n›lan "meflarik" kelimesi do¤u için, "megarib"

kelimesi de bat› için ikiden fazla
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olduklar›n› ifade eden ço¤ul kullan›m flekil-

leridir. En son ayette ise "meflrikeyn" iki do¤u, "ma¤ri-

beyn" iki bat› fleklinde kullan›lm›flt›r. Ayetlerde kullan›lan "me-

flarik" ve "me¤arib" kelimeleri "Günefl'in do¤du¤u ve batt›¤› yer" an-

lamlar›na da gelmektedir. Dolay›s›yla yukar›daki ayetlerde gün do¤u-

munun ve gün bat›m›n›n çeflitli noktalar›ndan bahsedilir. Ayr›ca ilk

ayette do¤ular›n ve bat›lar›n Rabbi olarak yemin edilmesi de dikkat

çekicidir.

Bilindi¤i gibi Dünya'n›n kendi etraf›nda dönüfl ekseni (ekliptik

ekseni) 230 27'l›k bir e¤ikli¤e sahiptir. Bu e¤iklik ve Dünya'n›n küresel

flekli sebebiyle, günefl ›fl›nlar› yeryüzüne her zaman ayn› aç›yla düfl-

mez. Bu nedenle Günefl do¤uda farkl› noktalarda do¤ar, bat›da da

farkl› noktalarda batar.  

Yukar›daki ayetlerde geçen do¤u ve bat› ile ilgili ifadeler de, Gü-

nefl'in farkl› noktalardan do¤up, farkl› noktalardan batt›¤›na iflaret et-

mesi bak›m›ndan son derece hikmetlidir.  (En do¤rusunu Allah bilir.)
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Onlar görmüyorlar m› ki, gerçekten Biz arza geliyor ve onu

çevresinden eksiltiyoruz... (Rad Suresi, 41)

... Fakat flimdi, Bizim gerçekten yere gelip onu etraf›ndan eksiltmekte

oldu¤umuzu görmüyorlar m›?... (Enbiya Suresi, 44)

Dünya Günefl'ten gelen proton, elektron ve alfa parçac›klar›n›n ak›-

n›yla bombard›mana u¤rar. Bu solar rüzgarlar (Günefl rüzgarlar›) atmos-

feri Dünya'dan ay›racak kadar güçlüdür. Fakat atmosferin tükenmesi,

Dünya'n›n flu anki madde kayb›na u¤rama oran› ile (saniyede en fazla 3

kg), Günefl'in toplam ömrünün 5 kat› kadar bir süre alacakt›r.35 Çünkü

Dünya, atmosferindeki manyetosfer tabakas›n›n oluflturdu¤u güçlü

manyetik alan sayesinde, bu kuvvetli erozyonlardan bir ölçüde korun-

mufl olur. Dünya'n›n ‹yonosfer tabakas›n›n üstünden uzay›n derinliklerine

do¤ru da¤›lan iyon kayb› -oksijen, helyum ve hidrojen-, Dünya'y› çevrele-

yen uçsuz bucaks›z hava tabakas›yla k›yasland›¤›nda çok küçük boyutlar-

dad›r. Fakat uzaya sürüklenen miktar yine de önemli ölçülerdedir.36

Her 11

senede bir,

Günefl'teki fa-

aliyetler  en üst

noktas›na ulafl›r.

Bu süre boyunca,

Günefl Dünya'y›

yüksek enerji par-

çac›klar› ve rad-

yasyon ya¤mu-

runa tutar.

8 dakika

Ifl›k h›z›ndaki ultra-

viyole ve  x-›fl›nlar›

radyo yay›nlar›n›

bloke edebilir.

30 dakika

Yüksek enerji sevi-

yesinde yüklü par-

çac›klar, uydular› ve

yüksekten uçan jet-

leri tehdit edebilir.

48 dakika 96 saat aras›

Dünya'n›n manyetik ala-

n›, kütleler halindeki gü-

nefl parçac›klar› ile sars›-

l›r. Bu durum elektrik fle-

bekelerini tehlikeye soka-

cak bir etki yarat›r.
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DEV ATEfi TOPU

Devasa boyutlarda burgu

fleklindeki günefl patlamala-

r›, 60.000 0C s›cakl›¤›ndaki

iyonize olmufl helyumla do-

ludur. (SOHO uydusunun

çok yüksek ultraviyole ›fl›n-

da gözlemledi¤i gibi)

MANYETOSFER, Dünya'n›n manyetik alan›n›n uzayda kapla-

d›¤› bölgedir. Günefl'e do¤ru 64.000 km civar›nda d›flar› do¤-

rudur, fakat kuvvetli günefl f›rt›nalar› Manyetosferi sadece

42.000 km'ye kadar s›k›flt›rabilir. (Yörüngenin d›fl taraf›ndaki

uydular› günefl rüzgarlar›na maruz b›rakarak.)
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Araflt›rmac›lar Günefl'teki enerji patla-

malar›n›n, Dünya atmosferinin d›fl tabakas›ndan oksijen

ve di¤er gazlar›n uzaya yay›lmas›na sebep oldu¤una dair ilk so-

mut delilleri, NASA'n›n uzay araçlar› sayesinde elde ettiler. Böylece bi-

lim adamlar› Dünya'n›n d›fl katmanlar›ndan madde kayb›na u¤rad›¤›n›,

ilk defa 24-25 Eylül 1998 tarihlerinde görmüfl oldular.37

Yukar›daki ayetler, bir baflka yönden de yeryüzündeki karalar›n

azalmas›na bakabilir. Günümüzde kutuplardaki buz tabakalar› eri-

mekte ve okyanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Artan

su miktar› da daha fazla karay› kaplamaktad›r. Deniz k›y›lar› sular al-

t›nda kald›kça, yeryüzünün toplam yüzölçümü veya kara miktar› da

azalmaktad›r.38 Yukar›daki ayetlerde geçen "onu çevresinden eksilti-

yoruz" ve "etraf›ndan eksiltmekte oldu¤umuz" ifadelerinin de, deniz

k›y›lar›n›n sularla kaplanmas›na iflaret ediyor olmas› muhtemeldir. 

New York Times gazetesinde bu konu ile ilgili yer alan bir haber

flöyledir:

Geçen yüzy›l boyunca, yeryüzünün ortalama yüzey ›s›s› 1 Fahrenhe-

it kadar yükseldi, ›s›nma oran› da son çeyrek yüzy›lda art›fl gösterdi.

Bu önemli bir miktard›r... Önceki uydu incelemeleri ve deniz alt›

gözlemlerinde, Kuzey Kutup Bölgesi'nin ›s›nma e¤ilimi gösterdi¤i,

buz kütlelerinin erime olas›l›¤›n›n da artt›¤› tespit edilmiflti... Man-

hattan'da bir NASA araflt›rma merkezi olan Goddard Uzay Bilimleri

Enstitüsü'ndeki bilim adamlar›, 1950 ve 1960'lar›n deniz alt› verileri-

ni 1990'lar›n gözlemleri ile karfl›laflt›rd›lar ve Kuzey Kutbu havzas›n-

daki buz tabakas›n›n %45 oran›nda inceldi¤ini ispatlad›lar. Uydu gö-

rüntüleri, bölgeyi kaplayan buzlar›n boyutlar›n›n geçti¤imiz y›llarda

önemli ölçüde azald›¤›n› göstermektedir.39

20. yüzy›l sonlar›nda elde edilen bulgular, Enbiya Suresi'nin 44.

ve Rad Suresi'nin 41. ayetlerindeki hikmetleri anlamam›za yard›mc›

olmufltur.

Allah'›n ayette bildirdi¤i yeryüzünün çevresinden eksilmesi, Ku-



ran'da bildirilen bir baflka bilimsel gerçe¤e

daha iflaret olarak yorumlanabilir. Kendi ekseni etraf›nda

dönen Dünya'n›n, dönmesinden kaynaklanan geoit bir flekle sa-

hip oldu¤u son as›rlarda kabul görmüfl bir gerçektir. 

Yap›lan araflt›rmalarda, dönmeden kaynaklanan kuvvetle Dün-

ya'n›n ekvator çevresi genifllerken, uç noktalardan yani kutuplardan ba-

s›klaflt›¤› ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca Dünya'n›n dönme hareketi devam eden

bir süreç oldu¤u için, bu de¤iflim de halen devam etmektedir. Nitekim

Rad Suresi'nin 41. ayetinde "eksiltiyoruz" olarak çevrilen "nenkusu" ifa-

desi, eksiltme eyleminin halen devam etmekte oldu¤unu da göstermekte-

dir. 

Yerçekimi kuvveti, Dünya gibi gök cisimlerini küresel flekillerde bi-

çimlendirmifltir. Ancak bu flekil tam bir küre de¤ildir, kutuplardan hafif-

çe düzleflmifl ve ekvatordan daha fliflkinleflmifl bir flekildir. NASA'n›n ve-

rilerine göre, Dünya'n›n ekvator yar›çap› 6.378.1 km iken, kutuplardan

yar›çap› 6.356.8 km'dir.40 Bu fark yaklafl›k 0.3%'lük bir fark oluflturmakta-

d›r.

Dünya'n›n flekli ile ilgili bu

model ilk olarak 1687'de

Isaac Newton taraf›n-

dan öne sürülmüfltür.

Ayetlerde yaklafl›k

1400 sene evvel

iflaret edilen bu

durum, Kuran'›n

bir baflka bilimsel

mucizesidir.
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Bilim çevrelerinde,
Dünya'n›n ekvator çev-
resindeki fliflkinli¤inin
artmakta oldu¤u ifade
edilmektedir. 
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Harun Yahya

Dönüfllü olan gö¤e andolsun. Yar›lan yere de.

(Tar›k Suresi, 11-12)

Yukar›daki ayette geçen Arapça "sad'a" kelimesi Türkçede "çatla-

ma, yar›lma, ayr›lma" anlamlar›na gelmektedir. Allah'›n yerin yar›l-

mas› üzerine yemin etmesi, Kuran'›n di¤er bilimsel mucizelerinde ol-

du¤u gibi burada da dikkat çekici bir duruma iflaret etmektedir.

1945-46 y›llar›nda, bilim adamlar› mineral kaynaklar›n› araflt›r-

mak için ilk kez deniz ve okyanuslar›n diplerine indiler. Araflt›rmala-

r›nda dikkati çeken en önemli noktalardan biri Dünya'n›n k›r›kl› yap›-

s› oldu. Dünya'n›n d›fl yüzeyindeki kayal›k tabaka; kuzey-güney ve

do¤u-bat› do¤rultulu olup, on binlerce kilometre uzunlu¤unda çok sa-

y›da genifl çatlak (fay) ile yar›lm›flt›. Ayr›ca bilim adamlar› 100-150 km

derinde, denizlerin ve okyanuslar›n alt›nda erimifl magman›n bulun-

du¤unu fark ettiler. 
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Yukar›daki temsili resimlerde yeryüzünün k›r›kl› yap›s› görülmektedir. Yer kabu¤u-

nun alt›ndaki magma tabakas›, bu k›r›kl› yap› sayesinde d›flar›ya ç›k›fl imkan› bulur;

böylece yeryüzünün ›s›s› önemli ölçüde azalm›fl olur.
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‹flte bu k›r›k ve çatlaklar nedeniyle, de-

nizlerin ortas›nda yer alan da¤lardan d›flar› lavlar akar.

Yeryüzünün bu k›r›kl› yap›s› sayesinde, önemli miktarda ›s›

d›flar› at›l›r ve erimifl kayalar›n büyük bir k›sm› okyanuslardaki te-

peleri oluflturur. E¤er yeryüzünün, kabu¤undan yüksek miktarda ›s›-

n›n d›flar› ç›kmas›na olanak veren bu yap›s› olmasayd›, Dünya üzerin-

de hayat imkans›z olurdu.41

Kuflkusuz tespit edilmesi böylesine teknoloji gerektiren bir bilgi-

nin, 1400 sene evvel haber verilmifl olmas› Kuran'›n Allah'›n sözü ol-

du¤unun delillerinden biridir.

E¤er yeryüzünün, kabu¤undan yüksek miktarda ›s›n›n d›flar› ç›kmas›na olanak ve-

ren yap›s› olmasayd›, Dünya üzerinde hayat imkans›z olurdu. 



Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'›n

"Hadid", yani "Demir" adl› suresinde flöyle buyrulur:

... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeflitli) yararlar

bulunan demiri de indirdik...  (Hadid Suresi, 25)

Demir dünya üzerinde üçüncü en yayg›n elementtir ve yerkabu-

¤unun yüzde beflini oluflturur. Demir elementi, Dünya'da bu kadar

fazla miktarda bulunmas›na karfl›n, demirin oluflumu Dünya d›fl›nda

gerçekleflmifltir. Modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir ma-

deninin d›fl uzaydaki dev y›ld›zlardan geldi¤ini ortaya koymufltur.42

Hadid Suresi'nin 25. ayetinde demir için kullan›lan "enzelna" ya-

ni "indirme" kelimesi, mecazi olarak insanlar›n hizmetine verilme an-

lam›nda düflünülebilir. Fakat kelimenin, ya¤mur ve günefl ›fl›nlar› için

kullan›lan "gökten fiziksel olarak indirme" fleklindeki gerçek anlam›

dikkate al›nd›¤›nda, ayetin yukar›da ifade etti¤imiz bu önemli bilim-

sel gerçe¤e iflaret etti¤i görülmektedir. 

Sadece Dünya'daki de¤il, tüm Günefl Sistemi'ndeki demir, d›fl

uzaydan elde edilmifltir. Çünkü Günefl'in s›cakl›¤› demir elementinin

meydana gelmesi için yeterli de¤ildir. Günefl'in 6000 0C'l›k bir yüzey

›s›s› ve 20 milyon 0C'lik bir çekirdek ›s›s› vard›r. Demir ancak Gü-

nefl'ten çok daha büyük y›ld›zlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan

s›cakl›klarda oluflabilmektedir. Nova veya Süpernova olarak adland›-

r›lan bu y›ld›zlardaki demir miktar› belli bir oran› geçince, art›k y›ld›z

bunu tafl›yamaz ve patlar. Demirin uzaya da¤›lmas› iflte bu patlama-

lar sonucunda mümkün olur.43

Bilimsel bir kaynakta bu konu ile ilgili

olarak flu bilgiler yer almaktad›r:

Daha yafll› Süpernova olaylar›n› gösteren

deliller de vard›r: Deniz taban›nda biriken
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Demir külçesi

Harun Yahya



demir-60 yaklafl›k 5 milyon y›l önce Günefl'ten

90 ›fl›k y›l› uzakl›kta meydana gelen bir Süpernova patla-

mas›n›n delili olarak yorumlanm›flt›r. Süpernova patlamas›nda

oluflan demir-60, 1.5 milyon y›l yar›lanma ömrü olan radyoaktif bir

izotoptur. Dünya'n›n yer alt› katmanlar›nda bulunan demir-60 izoto-

pu, yak›n uzayda bulunan elementlerin nükleosentez geçirip, önce

Dünya atmosferine oradan da yer alt› katmanlar›na saplanmas› sonu-

cu oluflmufltur.44

Tüm bunlardan anlafl›laca¤› gibi demir madeni Dünya'da olufl-

mam›fl, Süpernovalardan tafl›narak, ayn› ayette bildirildi¤i flekilde "in-

dirilmifltir". Bu bilginin Kuran'›n indirilmifl oldu¤u 7. yüzy›lda bilim-

sel olarak tespit edilemeyece¤i ise aç›kt›r. Ancak bu gerçek, herfleyi

sonsuz bilgisiyle kuflatan Allah'›n sözü olan Kuran'da yer almaktad›r.

Günümüz astronomi bilgileri bize di¤er elementlerin de Dün-

ya'n›n d›fl›nda olufltu¤unu göstermektedir. Ayetteki "demiri de indir-

dik" ifadesinde geçen "de" vurgusu bu gerçe¤e dikkat çekiyor olabilir.

Ancak ayette, demire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüzy›l›n sonla-

r›nda elde edilen bilgiler dikkate al›nd›¤›nda son derece düflündürü-

cüdür. Ünlü mikrobiyolog Micheal Denton, Nature's Destiny (Do¤a'n›n

Kaderi) adl› kitab›nda demirin önemini flu sözleriyle vurgulam›flt›r:

Tüm metaller içinde demirden daha çok hayati önem tafl›yan› yok-

tur. Bir y›ld›z›n çekirde¤inde demirin birikmesi süpernova patlama-

s›n› tetikler ve böylece hayat için gerekli olan atomlar›n tüm evrene

yay›lmas›na imkan verir. Demir atomlar›n›n Dünya'n›n ilk aflamala-

r›nda çekirdekte oluflturdu¤u yerçekimiyle üretilen ›s›, Dünya'n›n

bafllang›çtaki kimyasal farkl›l›klar›na neden olmufl ve atmosferin

oluflumu ile sonuçta hidrosferin meydana gelmesini sa¤lam›flt›r.

Dünya'n›n merkezinde bulunan erimifl demir, dev bir m›knat›s göre-

vi yapar ve dünyan›n manyetik alan›n› oluflturur. Bu alan sayesinde

Dünya'n›n yüzeyini yüksek enerjili y›k›c› kozmik radyasyondan ko-

ruyan Van Allen radyasyon kuflaklar› oluflur ve hayati önem tafl›yan

ozon tabakas›n› kozmik ›fl›n y›k›m›ndan korur..

Demir atomu olmaks›z›n evrende karbona ba¤l› yaflam olmas› müm-

Kuran Mucizeleri
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kün olmazd›; süpernovalar olmaz, Dünya'n›n

ilk dönemlerinde ›s›nmas› gerçekleflmez, atmosfer ya da

hidrosfer olmazd›. Koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen

radyasyon kuflaklar› oluflmaz, ozon tabakas› olmaz, (insan kan›n-

da) hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksije-

nin reaktifli¤ini yat›flt›racak metal oluflmaz ve oksidasyona dayanan

bir metabolizma meydana gelmezdi. 

Hayat ve demir ile kan›n k›rm›z› rengiyle uzaktaki bir y›ld›z›n ölü-

mü aras›ndaki bu gizemli ve yak›n iliflki sadece metallerin biyoloji

aç›s›ndan önemli oldu¤unu göstermekle kalmaz, ayn› zamanda ev-

renin biyolojik yönden önemini vurgular.45

Demir atomunun önemi, bu aç›klamalarla rahatl›kla anlafl›lmak-

tad›r. Kuran'da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu madenin öne-

mini vurgulamaktad›r. Peygamberimiz (sav) döneminde demir kulla-

n›l›yor ve çeflitli aletler imal ediliyordu; ancak demirin insan hayat›n-

daki önemi hakk›ndaki bilgiler çok yetersizdi. Dünyan›n çekirde¤inde

demir bulundu¤u, insan›n kan›nda demir oldu¤u ve demirin canl›l›k

için hayati önemi, 20. yüzy›la kadar henüz bilinmeyen gerçeklerdi.

Kuran'da demirin önemine dikkat çeken bir s›r daha vard›r. ‹çin-

de demirden bahsedilen Hadid Suresi'nin 25. ayeti iki matematiksel

flifre içermektedir: "El-Hadid", Kuran'›n 57. suresidir. "El-hadid" keli-

mesinin Arapçadaki say›sal de¤eri, yani ebcedi hesapland›¤›nda karfl›-

m›za ç›kan rakam da ayn›d›r: "57". (Ebced hesaplar› ile ilgili bilgi için

bkz. Kuran'da Ebced Hesab› bölümü)

Sadece "hadid" kelimesinin say›sal de¤eri 26'd›r. 26 say›s› ise de-

El-Hadid Suresi Kuran'›n 57. suresidir, El-
Hadid kelimesinin Arapçadaki say›sal
de¤eri ise 57'dir. Sadece "hadid" keli-
mesinin say›sal de¤eri 26'd›r. Yandaki
periyodik cetvelde de görüldü¤ü gibi
26 say›s› demirin atom numaras›d›r.
Üstün kudret sahibi olan Allah,
Hadid Suresi'nde indirdi¤i ayetle
hem demirin nas›l olufltu¤una
dikkat çekmekte hem de ayetin
içerdi¤i matematiksel flifreler
ile bilimsel bir mucizeyi bize
göstermektedir. 
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mirin atom numaras›d›r.

Öte yandan 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen bir kan-

ser tedavisinde demir oksit tanecikleri kullan›ld› ve olumlu

geliflmeler kaydedildi. Almanya'daki dünyaca ünlü Charite Hasta-

nesi'nde doktor Andreas Jordan baflkanl›¤›ndaki ekip, kanser hastal›-

¤›n›n tedavisi için gelifltirdi¤i yeni bir yöntemle -manyetik likid hiper-

termia (yüksek ›s›l› manyetik s›v›)- kanser hücrelerini yok etmeyi ba-

flard›. Hastanede ilk kez 26 yafl›ndaki Nikolaus H. adl› bir ö¤renciye

uygulanan bu yöntem sonucunda, bu kiflide üç ayd›r yeni kanser hüc-

relerine rastlan›lmad›. Kullan›lan bu tedavi flekli özetle flu flekildedir: 

1- ‹çinde demir oksit tanecikleri bulunan s›v›, özel bir fl›r›ngayla

tümörün içine gönderiliyor. Bu tanecikler, tümör hücrelerine da¤›l›yor.

Bu s›v›n›n 1cm3'ünde demir oksitten oluflan ve alyuvarlardan 1.000 kat

daha küçük milyonlarca parçac›k bulunmakta ve bunlar kolayl›kla

kan damarlar›nda dolaflabilmektedir.46

2- Hasta, daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir aletin alt›na

yat›r›l›yor. 

3- D›flar›dan uygulanan bu manyetik ak›m, tümörün içindeki de-

mir taneciklerini hareketlendirmeye bafll›yor. Bu esnada demir oksit

tanecikleri içeren tümördeki ›s› art› 45 0C'ye kadar ç›k›yor. 

4- S›ca¤a karfl› kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç da-

kika içinde zay›flat›l›yor ya da yok ediliyor. Daha sonra yap›lan kemo-

terapiyle tümör tamamen kaybolabiliyor.47

Bu tedavide sadece kanserli hücreler, demir oksit parçac›klar›

içerdikleri için, sa¤l›kl› hücreler manyetik ak›mdan olumsuz etkilen-

memektedir. Bu yöntemin yayg›nlaflt›r›lmas›, ölümcül olabilen bu has-

tal›¤›n tedavisi aç›s›ndan çok büyük bir geliflmedir. Kanser gibi yayg›n

bir hastal›¤›n tedavisinde, Kuran'daki ifadeyle "insanlar için (çeflitli)

yararlar bulunan demir"in kullan›lmas› son derece dikkat çekicidir.

(Hadid Suresi, 25) Nitekim Kuran'da bu ayetle demirin insan sa¤l›¤›

aç›s›ndan bu yöndeki faydalar›na da iflaret ediliyor olabilir. (En do¤ru-

sunu Allah bilir.)
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Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yaratt›, 'bir düzen içinde biçim

verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi, 'yemyeflil-otla¤›' ç›kard›. Ar-

d›ndan onu kuru, kara bir duruma soktu. (A'la Suresi, 1-5)

Bilindi¤i gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanlar›n çürüdük-

ten sonraki kal›nt›lar›ndan oluflur. Bu kal›nt›lar deniz yata¤›nda mil-

yonlarca y›l boyunca çürüdükten sonra, geriye yaln›zca ya¤l› madde-

ler kal›r. Çamur ve büyük kaya katmanlar› alt›nda kalan ya¤l› madde-

ler de petrol ve gaza dönüflür. Yerkabu¤undaki hareketlenmeler bazen

denizlerin kara parçalar› haline gelmesine ve petrol içeren kayalar›n

binlerce metre derine gömülmesine yol açar. Oluflan petrol de bazen

kaya tabakalar›ndaki gözeneklerden s›zarak kilometrelerce derinden

yüzeye ç›kar ve burada buharlaflarak (gaz haline dönüflerek) geriye

zift birikintisi b›rak›r.  

Ala Suresi'nin ilk dört ayetinde dikkat çeken üç husus petrolün

oluflum aflamalar›yla son derece parelellik içindedir. Öncelikle otlak,

k›r, çay›r anlamlar›na gelen "elmer'a" ifadesi ile petrolün oluflumunda-

ki organik kökenli maddelere iflaret olmas› son derece muhtemeldir.

Ayette ikinci dikkat çekici kelime ise siyaha çalan yeflil, yeflile çalan si-

yah, karams›, esmer, isli renkleri tarif etmek için kullan›lan "ahva" ke-

limesidir. Bu kelime de yer alt›nda biriken bitki at›klar›n›n zaman

içinde siyaha dönüflmesi olarak düflünülebilir. Çünkü bu kelimeler

üçüncü bir kelime ile -"gusaen"le- desteklenmektedir. Kimi meallerde

çer-çöp, süprüntü olarak çevrilen "gusaen" kelimesi, sel suyunun otla-

r›, çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdi¤i ve derelerin etraf›na
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f›rlatt›¤› ot, çöp, yaprak ve köpük gibi kar›-

fl›m anlam›na da gelmektedir. Bu kelime, içerdi¤i "kus-

ma, istifra¤ etme" anlam›ndan ötürü kimi kaynaklarda "sel

kusu¤u" olarak tercüme edilmekte ve topra¤›n petrolü kusmas› ola-

rak tarif edilmektedir. Nitekim petrolün oluflumu, ortaya ç›k›fl flekli,

köpüklü görünümü, rengi göz ününde bulunduruldu¤unda, ayetler-

de kullan›lan kelimelerin ne kadar hikmetli oldu¤u daha iyi anlafl›l-

maktad›r.

Görüldü¤ü gibi

ayetteki bitkinin kara

ve ak›flkan bir s›v›ya

dönüflmesi petrolün

oluflumu ile son dere-

ce benzerdir. Petrolün

oluflumu hakk›nda

bilgi sahibi olunma-

d›¤› bir dönemde,

böylesine uzun y›llar›

kapsayan bir oluflu-

mun tarif edilmesi,

kuflkusuz Kuran'›n

Allah'›n vahyi oldu-

¤unun bir baflka deli-

lidir.

Kuran Mucizeleri
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Zaman›n göreceli¤i konusu bugün ispatlanm›fl bilimsel bir ger-

çektir. Ancak bu gerçek, yüzy›l›n bafllar›nda Einstein'›n görecelik ku-

ram› ile ortaya ç›km›flt›r. O döneme dek insanlar zaman›n göreceli bir

kavram oldu¤unu, ortama göre de¤iflkenlik gösterebilece¤ini bilmi-

yorlard›. Ama ünlü bilim adam› Albert Einstein, görecelik kuram› ile

bu gerçe¤i aç›k olarak ispatlad›. Zaman›n, kütleye ve h›za ba¤›ml› bir

kavram oldu¤unu ortaya koydu. Daha evvel hiç kimse bu konuyu

aç›kça dile getirmemiflti.

Tek bir istisnayla; Kuran'da, zaman›n izafi oldu¤unu gösteren bil-

giler veriliyordu. Bu konuyla ilgili baz› ayetleri flöyle s›ralayabiliriz:  

... Gerçekten, senin Rabbinin Kat›nda bir gün, sizin saymakta

olduklar›n›zdan bin y›l gibidir.

(Hac Suresi, 47)

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,)

sizin saymakta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde

yine O'na yükselir.

(Secde Suresi, 5)

Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin y›l olan bir günde

ç›kabilmektedir.  (Mearic Suresi, 4)

610 y›l›nda indirilmeye bafllanan Kuran'da böylesine aç›k bir fle-

kilde zaman›n göreceli¤inden bahsediliyor olmas›, onun ‹lahi bir ki-

tap oldu¤unun bir baflka delilidir.
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Gerçekten sizin Rabbiniz, alt› günde gökleri ve yeri yaratan, sonra

arfla istiva eden Allah't›r… (Araf Suresi, 54)

Kuran ile modern bilim aras›ndaki uyumun bir örne¤i, evrenin

yafl› konusudur: Kozmologlar evrenin yafl›n› 16-17 milyar y›l olarak

hesaplam›fllard›r. Kuran'da ise tüm evrenin 6 günde yarat›ld›¤› aç›k-

lanmaktad›r. ‹lk bak›flta farkl› gibi görünen bu zaman dilimleri aras›n-

da asl›nda çok flafl›rt›c› bir uyum vard›r. Gerçekte, evrenin yafl› ile ilgi-

li elimizde bulunan bu iki rakam›n her ikisi de do¤rudur. Yani evren,

Kuran'da bildirildi¤i gibi 6 günde yarat›lm›flt›r ve bu süre bizim zama-

n› alg›lad›¤›m›z flekliyle 16-17 milyar y›la karfl›l›k gelmektedir. 

1915 y›l›nda Einstein, zaman›n göreceli oldu¤unu, mekana, seya-

hat eden kiflinin süratine ve o andaki yerçekimi kuvvetine ba¤l› olarak

zaman›n ak›fl katsay›s›n›n da de¤iflti¤ini öne sürmüfltür. Kuran'da 7

farkl› ayette bildirilen evrenin yarat›l›fl süresinin, zaman›n ak›fl katsa-

y›s›ndaki bu farkl›l›klar göz önünde bulunduruldu¤unda bilim adam-

lar›n›n tahminleri ile büyük bir paralellik içinde oldu¤u görülür. Ku-

ran'da bildirilen 6 günlük süreyi, 6 devre olarak da düflünebiliriz.

Çünkü zaman›n göreceli¤i dikkate al›nd›¤›nda, "gün" sadece bugün-

kü koflullar›yla, Dünya üzerinde alg›lanan 24 saatlik bir zaman dilimi-

ni ifade etmektedir. Ancak evrenin bir baflka yerinde, bir baflka za-

manda ve koflulda, "gün" çok daha uzun sürelik bir zaman dilimidir.

Nitekim bu ayetlerde (Secde Suresi, 4; Yunus Suresi, 3; Hud Suresi, 7;

Furkan Suresi, 59; Hadid Suresi, 4; Kaf Suresi, 38; Araf Suresi, 54) ge-

çen 6 gün (sitteti eyyamin) ifadesindeki "eyyamin" kelimesi, "günler"

Kuran Mucizeleri
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anlam›n›n yan› s›ra "ça¤, devir, an, müd-

det" anlamlar›na da gelmektedir.

Evrenin ilk dönemlerinde, zaman bugün al›fl›k oldu¤u-

muz ak›fl h›z›ndan çok çok daha h›zl› akm›flt›r. Bunun nedeni flu-

dur: Big Bang an›nda evren çok küçük bir noktaya s›k›flt›r›lm›flt›. Bu

büyük patlama an›ndan bu yana evrenin genifllemesi ve evrenin hac-

minin gerilmesi, evrenin s›n›rlar›n› milyarlarca ›fl›k y›l› uza¤a tafl›d›.

Nitekim Big Bang'den bu yana uzay›n geriliyor olmas›n›n evren saati-

nin üzerinde çok önemli sonuçlar› oldu. 

Big Bang an›ndaki enerji, evrensel saatin zaman ak›fl h›z›n› mil-

yon kere milyon (1012) defa yavafllatm›flt›r. Evren yarat›ld›¤›nda, ev-

rensel zaman›n ak›fl katsay›s› -bugün alg›land›¤› flekliyle- milyon kere

milyon kat kadar daha büyüktü, yani zaman daha h›zl› akmaktayd›.

Dolay›s›yla biz Dünya'da milyon kere milyon dakikay› yaflad›¤›m›z

esnada, evrensel saat için yaln›zca bir dakika geçmifl olur. 

6 günlük zaman dilimi, zaman›n göreceli¤i dikkate al›narak he-

sapland›¤›nda, 6 milyon kere milyon (trilyon) güne denk gelmektedir.

Çünkü evrensel saat, Dünya'daki saatin ak›fl h›z›ndan milyon kere

milyon daha h›zl› akmaktad›r. 6 trilyon günün karfl›l›k geldi¤i y›l sa-

y›s›, yaklafl›k olarak 16,427 milyard›r. Bu rakam günümüzde evrenin

tahmin edilen yafl aral›¤›ndad›r. 

6.000.000.000.000 gün / 365,25 = 16.427.104.723 y›l 

Di¤er yandan yarat›l›fl›n 6 gününün her biri -bizim zaman alg›-

m›zla- birbirlerinden farkl› zamanlara karfl›l›k gelmektedir. Bunun se-

bebi zaman›n ak›fl katsay›s›n›n evrenin genifllemesiyle ters orant›l›

olarak azalmas›d›r. Big Bang'den itibaren evrenin büyüklü¤ü her iki-

ye katland›¤›nda, zaman›n ak›fl katsay›s› yar›ya düflmüfltür. Evren bü-

yüdükçe, evrenin ikiye katlanma h›z› da gittikçe artan bir flekilde ya-

vafllad›. Bu geniflleme oran›, Fiziksel Kozmolojinin Temelleri adl› ders ki-

taplar›nda anlat›lan, dünyan›n her yerinde yayg›n olarak bilinen bi-

limsel bir gerçektir. Yarat›l›fl›n her gününü, Dünya zaman›yla hesapla-
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d›¤›m›zda karfl›m›za afla¤›daki du-

rum ç›kar:

* Zaman›n bafllad›¤› andan itibaren ba-

k›ld›¤›nda, yarat›l›fl›n 1. günü (1. devre) 24 saat

sürmüfltür. Ancak bu süre, bizim zaman› Dün-

ya'da alg›lad›¤›m›z flekliyle 8 milyar y›la eflittir.

* Yarat›l›fl›n 2. günü (2. devre) 24 saat sür-

müfltür. Ancak bu, bizim alg›lar›m›zla bir önce-

ki günün yar›s› kadar sürmüfltür. Yani 4 milyar

y›l. 

* 3. gün (3. devre) ise yine bir önceki gün

olan 2. günün yar›s› kadar sürmüfltür. Yani 2

milyar y›l.

* 4. gün (4. devre) 1 milyar y›l,

* 5. gün (5. devre) 500 milyon y›l,

* ve 6. gün (6. devre) 250 milyon y›l sür-

müfltür.

* Sonuç: Yarat›l›fl›n 6 günü, yani 6 devresi,

Dünya zaman› türünden topland›¤› zaman, 15

milyar 750 milyon y›l bulunur. Bu rakam gü-

nümüzdeki tahminlerle büyük bir paralellik

içindedir.

Bu sonuç 21. yüzy›l biliminin ortaya koy-

du¤u gerçeklerdir. Bilim, 1400 y›l önce Kuran'da

haber verilmifl bir gerçe¤i bir kere daha tasdik

etmektedir. Kuran ve bilim aras›ndaki bu uyum,

Kuran'›n, herfleyi bilen ve yaratan Allah'›n vah-

yi oldu¤unun mucizevi kan›tlar›ndan biridir. 
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Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir. (‹nsan Suresi, 30)

California Üniversitesi nörofizyologlar›ndan Prof. Benjamin Li-

bet, 1973 y›l›nda yapt›¤› deneyler sonucunda tüm kararlar›m›z›n, se-

çimlerimizin önceden belirlendi¤ini, bilincin ise herfley olup bittikten

yar›m saniye sonra devreye girdi¤ini ortaya koymufltur.  Bu durum

di¤er nörofizyologlarca da, hep geçmiflte yaflad›¤›m›z ve bilincimizin

tüm yaflananlar› yar›m saniye sonra gösteren bir "monitör" gibi oldu-

¤u fleklinde yorumlanmaktad›r.48

Dolay›s›yla alg›lad›¤›m›z deneyimlerin hiçbiri gerçek zamanda

de¤ildir, fakat gerçek olaylardan yar›m saniye kadar gecikmelidir.

Benjamin Libet, çal›flmalar›n› beyin ameliyatlar›n›n narkoz verilme-

den, yani hastan›n bilinci tamamen yerindeyken yap›labilmesinden

yararlanarak gerçeklefltirmifltir. Libet, deneklerin beyinlerini düflük

elektrik ak›mlar›yla uyararak, ellerine dokunuldu¤u alg›s› oluflturur-

ken, denekler bu "dokunuflu" neredeyse yar›m saniye önce hissettikle-

rini söylüyorlar. Benjamin Libet yapt›¤› ölçümler sonucunda flöyle bir

sonuca varm›flt›r: Normalde tüm alg›lar beyne iletiliyor. Burada bi-

linçalt›nda de¤erlendirilip yorumlan›rken, ben(lik) hiçbir fleyin fark›n-

da de¤il. Zihnimizde canlanan, yani fark›na varabildi¤imiz bilgilerse

epeyce uzun bir gecikmeden sonra, kortekse -bilincin bulundu¤u böl-

geye- gönderiliyor.49

Ortaya ç›kan sonucu flöyle özetlemek mümkündür: Bir kas hare-

ketini gerçeklefltirme karar›, bu karar›n fluuruna varmadan önce

gerçekleflir. Her zaman nörolojik ya da alg›sal bir süreç ile, bizim onu

Kuran Mucizeleri
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temsil eden düflüncenin, hissin, alg›n›n ya

da hareketin fluurunda olmam›z aras›nda bir gecikme

vard›r. Di¤er bir deyiflle, biz ancak bir karar zaten al›nd›ktan

sonra o karar›n fluurunda olabiliriz. 

Prof. Benjamin Libet'in deneylerinde bu gecikme 350 milisaniye

ile 500 milisaniye aras›nda de¤iflmektedir, fakat ortaya ç›kan sonuç bu

rakamlardaki kesinli¤e ba¤l› de¤ildir. Çünkü Libet'e göre bu gecikme

oldu¤u sürece -ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, bir saat ya

da bir mikro saniye olmas› fark etmeksizin- bizim maddesel olan flu

an› yaflamam›z, her zaman geçmifltedir. Bu her düflüncenin, duygu-

nun, alg›n›n ya da hareketin, biz fluuruna varmadan önce gerçekleflti-

¤ini gösterir ki, bu da gelece¤in tamam›yla bizim kontrolümüz d›fl›n-

da oldu¤unu ispatlamaktad›r.50

Prof. Benjamin Libet, di¤er baz› deneylerinde parmaklar›n› ne za-

man hareket ettireceklerinin seçimini deneklere b›rakm›flt›r. Parmak-

lar›n› hareket ettirme an› beyinlerinden izlenen deneklerin bu karar›

almadan evvel, ilgili beyin hücrelerinin faaliyete geçti¤i görülmüfltür.

Di¤er bir deyiflle kifliye "yap" emri gelmekte, hareketi yapmak üzere

beyin haz›rlanmaktad›r; kifli ise ancak 0,5 saniye sonra bunun bilinci-

ne varmaktad›r. Bir hareketi yapmaya karar verip de sonra yapmakta

de¤ildir, kendisi için önceden belirlenen hareket-

leri yapmaktad›r. Fakat beyin, bir zaman

ayarlamas› yaparak insan›n asl›nda geç-

miflte yaflad›¤› hissini ortadan kald›r-

maktad›r. Dolay›s›yla flu an dedi¤imizde,

geçmiflte belirlenmifl bir olay› yafl›yo-

ruz. Görüldü¤ü gibi bu çal›flmalar,

‹nsan Suresi'nin 30. ayetinde bildi-

rildi¤i gibi, herfleyin Allah'›n dile-

mesiyle gerçekleflti¤ini tasdik et-

mektedir. (Detayl› bilgi için bkz.

Harun Yahya, Zamans›zl›k ve Kader

Gerçe¤i, Araflt›rma Yay›nc›l›k)
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Yerin bitirmekte olduklar›ndan, kendi nefislerinden ve daha

bilmedikleri nice fleylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir.

(Yasin Suresi, 36)

Erkeklik–diflilik, "çift" kavram›n›n bir karfl›l›¤› olmakla birlikte,

ayette bahsedilen "bilmedikleri nice fleylerden" ifadesi daha genifl bir

anlam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin iflaret etti¤i anlamlar-

dan biri ile karfl›laflmaktay›z. Maddenin çiftler halinde yarat›ld›¤›n›

ortaya koyan ‹ngiliz bilim adam› Paul Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Fizik

Ödülü'nü kazanm›flt›r. "Parité" ad› verilen bu bulufl, maddenin anti-

madde denilen bir çifti oldu¤unu ortaya koymufltur. Antimadde,

maddenin tersi özellikler tafl›r. Örne¤in maddenin tersine antimadde-

nin elektronlar› art›, protonlar› da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel

bir kaynakta flöyle ifade edilmektedir:

... Her parçac›¤›n z›t yükte bir antiparçac›¤› vard›r. Karars›zl›k iliflki-

si bize bu çiftlerin varoluflu ve yokoluflunun her yerde ve her zaman

ayn› anda olufltu¤unu göstermektedir.51

Yarat›l›fltaki çiftlere bir di¤er örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bit-

kilerde cinsiyet ayr›m› oldu¤unu ancak 100 sene evvel keflfedebilmifl-

lerdir.52 Halbuki bitkilerin çiftler halinde yarat›ld›¤› Kuran'da 1400 se-

ne önce afla¤›daki ayetlerle aç›kça bildirilmifltir:

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz.

Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada
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her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten

su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir

bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için

yollar döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitki-

den çiftler ç›kard›k." (Taha Suresi, 53)

vrendeki bütün temel
parçacıkların antimad-
de kopyaları vardır. An-
timaddeler aynı kütleye

sahiplerdir, fakat zıt yükler taşır-
lar. Bu nedenle madde ve anti-
madde temasa geçtiklerinde
enerjiye dönüşerek yok olurlar.

E



Ayn› flekilde meyveler de difli ve erkek olarak

farkl› yap›lara sahiptirler. Kuran'da bu bilgi Rad Suresi'nin 3.

ayetinde ifade edilmektedir:

O'dur ki arz› uzatt›, orada sabit da¤lar ve ›rmaklar var etti, orada

her meyveden iki çift (erkek-difli) yaratt›. Geceyi gündüzün üzerine

örter. fiüphesiz bunda düflünen bir toplum için ayetler vard›r.

(Rad Suresi, 3)

Ayette "çift" olarak çevrilen "zevceyni" kelimesi, Arapçada "efl"

manas›nda kullan›lan "zevc" kelimesinden gelmektedir. Bilindi¤i gibi

olgunlaflan bitkilerin ürünlerinin son flekli meyveleridir. Meyveden

önceki aflama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve diflilik organlar›

bulunmaktad›r. Çiçe¤e polen tafl›narak döllenme gerçekleflti¤inde -er-

kek ve difli üreme hücreleri birleflti¤inde- meyve vermeye bafllar. Za-

man içerisinde meyve olgunlafl›r ve tohum dökmeye bafllar. Bu gerçek

-meyvelerde farkl› cinsiyetlere ait özellikler oldu¤u- Kuran'da iflaret

edilen bir baflka bilimsel bilgidir.

Kuran Mucizeleri
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Yunan filozofu Demokritos'un ünlü atom teorisini gelifltirmesinin

ard›ndan, insanlar maddenin atom ad› verilen çok küçük, parçalana-

mayan ve yok edilemeyen parçac›klardan olufltu¤una inan›yorlard›.

Ancak bilim ve teknoloji alanlar›ndaki geliflmeler atomlarla ilgili bu

bilgileri çürüttü. Günümüzde ise modern bilim, maddenin en küçük

birimi olarak bilinen atomun da parçalara ayr›labilece¤ini ortaya koy-

mufltur. Henüz geçti¤imiz yüzy›lda ortaya ç›kan bu gerçek, Kuran'da

bundan 1400 y›l öncesinde insanlara haber verilmifltir:

... Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sakl›)

kalmaz. Bundan daha küçük olan› da, daha büyük olan› da, istisnas›z,

mutlaka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r." (Sebe' Suresi, 3)

... Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta

(sakl›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki,

apaç›k bir kitapta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Dikkat edilirse yukar›daki ayetlerde "zerre"den ve bundan daha

da küçük parçalardan söz edilmektedir. Arap dilinde kullan›lan "zer-

re" kelimesi, "insanlar›n bildi¤i en küçük parçac›k, toz, atom" anlam-

lar›n› tafl›maktad›r. 

Günümüzden 20 y›l öncesine kadar, atomlar› oluflturan en küçük

parçac›klar›n protonlar ve nötronlar olduklar› san›l›yordu. Ancak çok

yak›n bir tarihte, atomun içinde bu parçac›klar› oluflturan çok daha kü-

çük parçac›klar›n var oldu¤u keflfedildi.  Atomun içindeki "alt parçac›k-

lar›" ve onlar›n kendilerine has hareketlerini incelemek üzere "Parçac›k

101
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Fizi¤i" isimli bir fizik dal› ortaya ç›kt›. Parça-

c›k fizi¤inin yapt›¤› araflt›rmalar flu gerçe¤i aç›¤a ç›kard›:

Atomu oluflturan proton ve nötronlar da asl›nda "kuark" ad› ve-

rilen daha alt parçac›klardan oluflmaktad›rlar.  ‹nsan akl›n›n kavrama

s›n›rlar›n› aflan küçüklükteki protonu oluflturan kuarklar›n boyutu ise

hayret vericidir: 10-18 (0,000000000000000001) metre.53

Bu konu ile ilgili dikkat çekilmesi gereken bir di-

¤er nokta ise, zerre ile ilgili bu ayetlerde özellikle

a¤›rl›¤a dikkat çekilmesidir. Ayette geçen "miskale

zerretin" (zerre a¤›rl›¤›nca) ifadesindeki, "miskal" ke-

limesi a¤›rl›k anlam›ndad›r. Nitekim atomu bölünebi-

lir hale getiren proton, nötron ve elektron gibi parça-

lar›n, ayn› zamanda atoma a¤›rl›¤›n› veren bile-

flikler oldu¤u keflfedilmifltir. Bu bak›mdan

"zerre"nin boyutlar›na ya da baflka bir özelli-

¤ine de¤il de, a¤›rl›¤›na dikkat çekilmesi

Kuran'›n ayr› bir bilimsel mucizesidir.

(Detayl› bilgi için bkz. Harun

Yahya, Atom Mucizesi,

Araflt›rma Yay›nc›l›k)

2) Atomlar elekt-

ron bulutuyla

çevrelenmifl yo-

¤un bir çekirdek-

ten oluflur. Çekir-

dek ve elektron-

lar› birarada tu-

tan elektroman-

yetik kuvvettir.

Dünya

Atom

Madde

3) Çekirdek, birbirlerine

güçlü nükleer kuvvetle

ba¤l› proton ve nötron-

lardan oluflur.

Elektron

Çekirdek

Proton

Kuark

4) Proton ve nötronlar›n her

biri üçer quarktan oluflurlar

ve birbirlerine güçlü nükleer

kuvvetle ba¤lanm›fllard›r.

Molekül

Atomlar

Çekirdek

Nötron

Proton

1) S›radan maddeler

molekülleri oluflturmak

üzere elektro manyetik

kuvvet taraf›ndan bira-

rada tutulan atomlar-

dan oluflur. Bu mole-

küller biraraya gelerek

kat›, s›v› ve gazlar›

olufltururlar.
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20. yüzy›lda evrendeki gök cisimleri ile ilgili pek çok yeni keflif

yap›lm›flt›r. Günümüzde henüz yeni tan›nan bu cisimlerden biri de

karadeliklerdir. Karadelikler, yak›t› tükenen bir y›ld›z›n kendi içine

do¤ru büzülmesi ve en sonunda, y›ld›z yerine s›n›rs›z yo¤unlukta ve

s›f›r hacimde çok büyük bir çekim alan›n›n ortaya ç›kmas›yla olufl-

maktad›r. Karadeli¤i, yüzey yerçekimi oldukça güçlü oldu¤u ve ›fl›k

içinden kaçamad›¤› için, en büyük teleskoplarla bile göremeyiz. An-

cak içine çöken y›ld›z bulundu¤u yerin çevresine olan etkisiyle alg›la-

nabilir. Allah Vak›a Suresi'nde y›ld›zlar›n yerleri üzerine yemin ederek

bu konuya flöyle dikkat çekmifltir: 

Hay›r, y›ld›zlar›n yer (mevki)lerine yemin ederim. fiüphesiz bu, e¤er

bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vak›a Suresi, 75-76)
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"Karadelik" kavram› ilk kez 1767 y›l›nda

‹ngiliz bilim adam› John Michell taraf›ndan or-

taya at›lm›fl ve "karadelik" ifadesi ise ilk kez,

Amerikal› fizikçi John Archibald Wheeler tara-

f›ndan 1969 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Önceleri

tüm y›ld›zlar› görebildi¤imizi varsayarken,

sonraki y›llarda uzayda ›fl›klar›n› göremedi¤i-

miz y›ld›zlar›n da var olduklar› anlafl›lm›flt›r.

Çünkü enerjisi tükenen bu y›ld›zlar›n ›fl›klar›

da yok olmaktad›r. 

Karadelik, bir kütlenin, ›fl›¤›n art›k s›zamayaca¤› kadar küçük

bir alanda toplanmas›d›r. fiiddetli çekim alan›, fotonlar› ve en h›zl›

parçac›klar› dahi bu bölgede hapseder. Günefl'in 3 kat› büyüklü¤ün-

deki kütleye sahip tipik bir y›ld›z›n yanmas› ve patlamas› sonucun-

da oluflan karadeli¤in çap› sadece 20 km kadard›r. Kara delikler "ka-

ra"d›r, yani do¤rudan gözlemlemek mümkün de¤ildir. Kendilerini

dolayl› olarak, di¤er gök cisimlerine uygulad›klar› yüksek çekim

güçleriyle belli ederler. Afla¤›daki ayette de k›yamet günü tasvirleri-

nin yan› s›ra, bir yönüyle de karadeliklerle ilgili bu bilimsel bulguya

iflaret ediliyor olabilir:

Y›ld›zlar 'örtülüp (›fl›klar›) silindi¤i' zaman, (Mürselat Suresi, 8)

Ayr›ca büyük kütleye sahip y›ld›zlar uzayda bükülmeye sebep

olurlar. Fakat karadelikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz, ay-
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n› zamanda uzay› delip geçerler. Bu sönmüfl y›ld›zlar›n, karadelikler

olarak adland›r›lmalar›n›n nedeni de budur. Tar›k Suresi'nin üçüncü

ayetinde ise "delen y›ld›z"dan söz edilmektedir:

Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren nedir?

(Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Ayetin Arapças›nda "delik" anlam›na gelen "sakb" kelime kökün-

den, "delik açan, delen ve delip geçen" anlamlar›na gelen "essakibu"

ifadesi kullan›lmaktad›r. Karadelikleri tarif eden bilimsel yay›nlarda

ise "delik açmak, delmek" anlamlar›na gelen ‹ngilizce "puncture" keli-

mesi kullan›lmaktad›r. Karadeliklerin özelli¤ini ifade etmek için Ku-

ran'da kullan›lan bu kelime son derece hikmetlidir. Ayette y›ld›zlarla

ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmifl olmas›, Kuran'›n Allah'›n sözü ol-

du¤unu ispatlayan bir di¤er önemli bilgidir. 
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Gö¤e ve Tar›k'a andolsun, Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren nedir?

(Karanl›¤›) Delen y›ld›zd›r. (Tar›k Suresi, 1-3)

Kuran'›n 86. suresi olan "Tar›k", "tark" kökünden türeyen bir keli-

medir. Kelimenin as›l manas›, bir ses iflitilecek flekilde fliddetle vur-

mak, çarpmak anlamlar›na gelir. Kelimenin en temel anlam› olan, "vu-

rufl", "fliddetle vuran" anlamlar› dikkate al›nd›¤›nda, bu surede çok

önemli bir bilimsel gerçe¤e dikkat çekildi¤i görülecektir. Bu bilgiye

de¤inmeden evvel ayette bu y›ld›zlar› tarif eden di¤er kelimeler flöy-

ledir:

Yukar›daki ayette geçen "ettariki" ifadesi, geceyi delen, karanl›¤›

delen y›ld›z, gece do¤an, delip geçen, vuran, döven, çalan, keskin y›l-

d›z anlamlar›na gelir. Ayr›ca ayette geçen "vav" ifadesi ile yemin edi-

lerek, yemin edilen fleylerin -gö¤ün ve Tar›k'›n- önemine dikkat çekil-

mektedir. 

Jocelyn Bell Burnell, 1967 y›l›nda ‹ngiltere Cambridge Üniversite-

si'nde yapt›¤› araflt›rmalar esnas›nda, düzenli bir radyo sinyali yaka-

lam›flt›. Ancak o döneme kadar kalp çarpmas›ndaki gibi düzenli vu-

rufllar›n kayna¤› olabilecek bir gök cismi bilinmiyordu. Fakat 1967 y›-

l›nda astronomlar, kendi ekseni etraf›nda dönen çekirdekteki madde

yo¤unlaflt›kça y›ld›z›n manyetik alan›n›n da yo¤unlaflt›¤›n› ve böyle-

ce y›ld›z›n kutuplar›nda Dünya'n›n manyetik alan›ndan 1 trilyon kat

daha fazla kuvvet olufltu¤unu belirlediler. Bu derece h›zla dönen ve

bu kadar güçlü bir manyetik alana sahip bir nesnenin, y›ld›z›n her dö-

nüflünde, koni fleklinde seyreden çok güçlü radyo dalgalar›n›n olufl-

Kuran Mucizeleri
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turdu¤u bir ›fl›n yayd›¤›n› fark ettiler. Bir

süre sonra söz konusu sinyallerin kayna¤›n›n, nötron

y›ld›zlar›n›n çok büyük bir h›zda dönmeleri oldu¤u anlafl›l-

m›flt›r. Keflfedilen bu nötron y›ld›zlar›na "pulsar" ad› verilir. Süper-

nova patlamalar›yla ölerek "pulsar" haline gelen bu y›ld›zlar, evrenin

en a¤›r kütleli, en parlak ve en hareketli cisimleridir. Baz› yafll› pulsar-

lar kendi çevrelerinde saniyede 600 kez dönerler.54

Pulsar kelimesi, ‹ngilizcede "pulse" fiilinden türetilmifltir. Ameri-

can Heritage Sözlü¤ü'ne göre söz konusu fiil "düzenli ve ritmik vurma"

anlam›na gelir. Webster Sözlü¤ü ise ayn› kelime için "h›zla vurmak,

kalp gibi atmak" anlamlar›n› verir. Yine American Heritage Sözlü¤ü'ne

göre benzer köke ait bir baflka fiil olan "pulsate" ise "ritmik olarak ge-

nifllemek ve büzülmek, vurmak" anlamlar›n› tafl›r. 

‹flte bu kefliften sonra Kuran'da "tar›k" yani "vurufl" kelimesi ile

ifade edilenin, pulsar ismi verilen nötron y›ld›zlar› ile büyük bir ben-

zerlik gösterdi¤i anlafl›lm›flt›r.

Süper dev y›ld›zlar›n çekirdekleri çökerek nötron y›ld›zlar›n›

oluflturur, bu küçük ve afl›r› yo¤unlukta, h›zla dönen küre fleklindeki

madde, y›ld›z›n a¤›rl›¤›n›n ve manyetik alan›n›n ço¤unu hapseder ve

s›k›flt›r›r. H›zla dönen bu nötron y›ld›z›n›n oluflturdu¤u kuvvetli man-

yetik alan›n, Dünya'dan tespit edilebilen güçlü radyo dalgalar›n›n ya-

y›lmas›na neden oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

Tar›k Suresi'nin üçüncü ayetinde ise, delen, delip geçen, delik

açan, ayd›nlatan anlamlar›na gelen "ennecmu essakibu" ifadesi ile Ta-

r›k'›n karanl›¤› delip geçen parlak y›ld›z oldu¤u belirtilmifltir. Tar›k

Suresi'nin ikinci ayetinde de, "Tar›k'›n ne oldu¤unu sana bildiren ne-

dir?" sorusundaki "edrake" ifadesi kavramay›, anlamay› ifade eder.

Günefl'in birkaç misli olan y›ld›zlar›n s›k›flmas›yla oluflan pulsarlar,

kavranmas› güç gök cisimleri aras›ndad›r. Ayetteki soru ifadesiyle bu

vurufllu y›ld›z›n kavranmas›n›n zor oldu¤u vurgulanmaktad›r. (En

do¤rusunu Allah bilir.)
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Görüldü¤ü gibi Kuran'da Tar›k olarak

tarif edilen y›ld›zlar, 20. yüzy›l›n sonlar›nda keflfedilen

pulsarlarla büyük bir benzerlik içindedir ve bizlere Kuran'›n

bir baflka bilimsel mucizesini göstermektedir.

Pulsarlar, uzayda çok güçlü, kalp at›fl›

gibi radyo dalgalar› yayan, yüksek yo-

¤unlukta ve kendi etraflar›nda h›zla dö-

nen eski sönmüfl y›ld›zlar›n kal›nt›lar›d›r.

Dünya'n›n içinde yer ald›¤› Samanyolu

Galaksisi'nde 500'den fazla pulsar tespit

edilmifltir.
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Kuran'da geçen baz› kavramlar, 21. yüzy›l›n bilimsel verileriyle

araflt›r›ld›¤›nda karfl›m›za bir Kuran mucizesi olarak ç›kmaktad›rlar.

Bunlardan biri, Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçen Sirius y›ld›z›d›r: 

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Arapça karfl›l›¤› "fii'ra" olan Sirius y›ld›z›n›n, sadece "y›ld›z" anla-

m›na gelen Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçmesi son derece dikkat

çekici bir durumdur. Çünkü bilim adamlar› geceleri gökyüzünün en

parlak y›ld›z› olan, Sirius y›ld›z›n›n hareketlerindeki düzensizlikler-

den yola ç›karak, onun bir çift y›ld›z oldu¤unu keflfettiler. Dolay›s›yla

Sirius, Sirius A ve Sirius B olarak ifade edilen iki y›ld›zdan oluflan bir

tak›m y›ld›zd›r. Bunlardan daha büyük olan Sirius A, Sirius B'den

Dünya'ya daha yak›nd›r ve özelli¤i ç›plak gözle görülebilen en parlak

y›ld›z olmas›d›r. Sirius B y›ld›z›n›n özelli¤i ise teleskopsuz görüleme-

mesidir.

Sirius tak›m y›ld›zlar›, birbirlerine do¤ru yay fleklinde bir eksen

çizerler ve her 49,9 y›lda bir birbirlerine yaklaflarak gökyüzünde sar-

karlar. Bu bilimsel veri, günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester

Üniversiteleri'nin astronomi bölümlerinin fikir birli¤iyle kabul ettikle-

ri bilimsel bir gerçektir.55 Baz› kaynaklarda bu bilgiler flöyle aktar›l›r:

En parlak y›ld›z Sirius gerçekte bir çift y›ld›zd›r... Dolan›m periyodu

49.9 y›ld›r. 56

Bilindi¤i gibi, Sirius-A ve Sirius-B y›ld›zlar› birbirleri çevresinde her

49,9 y›lda bir çift yay çizerek dolan›rlar.57

Burada, dikkat edilmesi gereken nokta, iki y›ld›z›n birbirleri etra-

f›nda dolan›rken yay fleklinde iki adet yörünge çizdikleridir.
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Ancak 20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru an-

lafl›labilmifl bu bilimsel gerçe¤e, mucizevi bir flekilde

bundan 14 as›r önce Kuran'da iflaret edilmifltir. Necm Sure-

si'nin 49. ve 9. ayetleri beraber olarak okundu¤unda bu mucize kar-

fl›m›za ç›kmaktad›r:

Do¤rusu, 'fii'ra (y›ld›z›)n›n' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Nitekim (ikisi aras›ndaki uzakl›k) iki yay kadar (oldu) veya daha

yak›nlaflt›. (Necm Suresi, 9)

Necm Suresi'nin 9. ayetinden anlafl›lan "ikisi aras›ndaki uzakl›k"

anlat›m› bizlere bu iki y›ld›z›n çizdi¤i yörüngede birbirlerine yaklaflt›-

¤›n› ifade etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Kuran'›n vahyedil-

di¤i dönemde bilinmesi mümkün olmayan bu bilimsel gerçek, bize,

Kuran'›n Yüce Rabbimiz'in bir sözü oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha ka-

n›tlamaktad›r.

Sirius y›ld›z› Kuran'da "y›ld›z" anlam›na gelen Necm Suresi'nde geçmektedir. Sirius

tak›m y›ld›z› yay fleklindeki eksenleri ile 49,9 y›lda bir birbirlerine yaklaflmaktad›r.

Necm Suresi'nin 49. ve 9. ayetleri bu astronomik olaya iflaret etmektedir.
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Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanl›klar› ve ayd›nl›¤› (nuru) k›lan

Allah'ad›r... (Enam Suresi, 1)

Bilindi¤i gibi etrafta ›fl›k kayna¤› olmad›¤›nda, bir insan›n çevre-

sindekileri ç›plak gözle görmesi mümkün de¤ildir. Ancak bizim göre-

bildi¤imiz ›fl›k, ›fl›k yayan enerjinin çok küçük bir bölümüdür. ‹nsan›n

göremedi¤i, fakat ›fl›k yayan baflka enerji çeflitleri de mevcuttur: K›z›l

ötesi, ultraviyole, X ›fl›nlar› ve radyo dalgalar› gibi. Ve insan ›fl›¤›n bu

dalga boylar› karfl›s›nda kör konumundad›r. 

Kuran'da "karanl›k" kelimesinin her defas›nda "karanl›klar" ola-

rak ifade edilmesi de bu bak›mdan dikkat çekicidir. Arapçada "zulu-

mat" olarak ifade edilen "karanl›klar" kelimesi, Kuran'da 23 ayette ço-

¤ul biçimde kullan›lm›flt›r. Tekil olarak ise hiç kullan›lmam›flt›r. Ku-

ran'da karanl›k kelimesinin bu kullan›m› bizim görebildi¤imiz ›fl›k

aral›¤›n›n d›fl›nda da, farkl› ›fl›k çeflitleri olabilece¤ine dikkat çekmek-

tedir.

Buradaki ço¤ul ifadenin sebebini bilim adamlar› yak›n tarihlerde

keflfetmifllerdir. Dalga boylar›, elektromanyetik ›fl›n›m olarak bilinen

enerjinin farkl› flekilleridir. Elektromanyetik ›fl›n›m›n tüm farkl› flekil-

leri, uzayda enerji dalgalar› fleklinde hareket ederler. Bu, bir gölün

üzerine at›lan tafllar›n oluflturdu¤u dalgalara benzetilebilir. Ve nas›l,

bir göldeki dalgalar›n farkl› boylar› olabiliyorsa, elektromanyetik ›fl›-

n›m›n da farkl› dalga boylar› olur.  

Evrendeki y›ld›zlar›n ve di¤er ›fl›k kaynaklar›n›n hepsi ayn› türde

›fl›n yaymazlar. Bu farkl› ›fl›nlar, dalga boyuna göre s›n›fland›r›l›r.

Farkl› dalga boylar›n›n oluflturdu¤u yelpaze ise çok genifltir. En küçük
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dalga boyuna sahip olan gama ›fl›nlar› ile,

en büyük dalga boyuna sahip olan radyo dalgalar› ara-

s›nda 1025'lik (milyar kere milyar kere milyarl›k) bir fark var-

d›r. Günefl'in yayd›¤› ›fl›nlar›n tamam›na yak›n›, bu 1025'lik yelpaze-

nin tek bir birimine s›k›flt›r›lm›flt›r. 

Bu say›n›n büyüklü¤ünü daha iyi kavramak için flöyle bir karfl›-

laflt›rma yapmak yerinde olur. E¤er 1025 say›s›n› saymak istersek, gece

gündüz hiç durmadan saymam›z ve bu ifli Dünya'n›n yafl›ndan 100

milyon kez daha uzun bir zaman boyunca sürdürmemiz gerekirdi.

Evrendeki farkl› dalga boylar›, iflte bu kadar genifl bir yelpaze içine da-

¤›lm›flt›r. Günefl'ten yay›lan farkl› dalga boylar› ise, %70'i 0.3 mikron-

la 1.50 mikron aras›ndaki darac›k bir s›n›r›n içindedir. Bu aral›kta üç

tür ›fl›k vard›r: Görülebilir ›fl›k, yak›n k›z›lötesi ›fl›nlar ve yak›n morö-

tesi ›fl›nlar. "Görülebilir ›fl›k" olarak adland›r›lan bu ›fl›nlar, elektro-

manyetik yelpazenin 1025'te 1'inden bile daha az bir aral›kta olmalar›-

na ra¤men, günefl ›fl›nlar›n›n toplam %41'ini oluflturur. 

Görüldü¤ü gibi gözlerimizin görebildi¤i elektromanyetik dalga-

lar, ›fl›k tayf›n›n çok küçük bir bölümünü meydana getirir. Di¤er k›-

s›mlar ise insan için genifl karanl›klar› ifade eder ve bu s›n›r›n d›fl›nda-

ki dalga boylar› insan›n kör oldu¤u alanlar›d›r.58

fiemada görüldü¤ü gibi ›fl›¤›n

dalga boylar›ndan insan›n göre-

bildi¤i, son derece dar bir aral›k-

t›r. Di¤er dalga boylar› ise insan

için karanl›¤› ifade ederler.

1010 nm
Radyo
dalgalar›

106 nm
‹nfrared
›fl›nlar›

700 nm 600 nm 500 nm 400 nm
102 nm
Ultraviyol
e›fl›nlar›

10-2 nm
X ›fl›nlar›

10-4 nm
Gama
›fl›nlar›
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Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çera¤

bulunan bir kandil gibidir; çera¤ bir s›rça içerisindedir; s›rça, sanki

incimsi bir y›ld›zd›r ki, do¤uya da, bat›ya da ait olmayan kutlu bir

zeytin a¤ac›ndan yak›l›r; (bu öyle bir a¤aç ki) neredeyse atefl ona do-

kunmasa da ya¤› ›fl›k verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi

dilerse onu Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler

verir. Allah, herfleyi bilendir. (Nur Suresi, 35)

Nur Suresi'ndeki bu ayette ›fl›k veren bir nesneden bahsedilmek-

tedir. Ifl›k veren cisim ise bir y›ld›za benzetilmektedir. Ayette y›ld›za

benzetilen ›fl›k veren nesnenin yak›t›n›n do¤uya veya bat›ya ait olma-

mas› ise, bu cismin fiziksel boyutta bulunmad›¤›na bir iflaret olabilir.

Yak›t›n kayna¤›n›n enerji boyutunda oldu¤u düflünülürse, ayette tarif

edilen yak›t›n elektrik enerjisine, ›fl›k veren cis-

min de elektrik ampulüne iflaret ediyor ol-

mas› muhtemeldir. 

Ampul ayetteki tariflere son derece

mutab›k olan, cam içinde, y›ld›z gibi parla-

yan ve ›fl›k saçan bir cisimdir. Ampul, kan-

dil, gaz lambas› benzeri ayd›nlat›c›lar gibi

ya¤la yak›lmamaktad›r ve ampulde ayetteki

tariflere uygun olarak atefl olmadan bir yanma

gerçekleflir. Ampulün içindeki ›s›ya dayan›kl›

tungsten telinin atomlar› aras›ndaki titreflim so-

nucu, 2.000 0C'nin üzerinde ›s› oluflur. Di¤er me-

talleri eriten bu s›cakl›k o kadar yüksektir ki, göz-

le görülür güçlü bir ›fl›k ortaya ç›kmas›na sebep

olur. Ancak bu yüksek ›s›ya ra¤men, ampulün içinde
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oksijen bulunmad›¤› için ayetteki tariflere mutab›k olarak

yanma gerçekleflmez. Ayr›ca ampulün ortas›nda parlayan tel de

parlak bir y›ld›z›n uzaktan görünümüne çok benzemektedir.

Elektri¤in dünya tarihinin en büyük kefliflerinden biri oldu¤u,

dünyan›n hemen hemen tümünün elektrik enerjisiyle çal›flan ampuller

vas›tas›yla ayd›nlat›ld›¤› göz önünde bulundurulacak olursa, ayetin bu

önemli keflfe iflaret etti¤i düflünülebilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Bu konuyla ilgili bir di¤er izah da y›ld›zlardaki nükleer reaksi-

yonlar sonucu ortaya ç›kan ›fl›k olarak düflünülebilir. Y›ld›zlar, nükle-

er reaksiyonlardan kaynaklanan çok büyük miktarlarda ›s›, ›fl›k ya-

yan, son derece s›cak, parlak, döner gaz kütleleridir. Yeni oluflan bü-

yük y›ld›zlar ço¤unlukla kendi çekim kuvvetleriyle büzülmeye bafl-

larlar. Bunun sonucunda merkezleri daha yo¤un ve daha s›cak olur.

Y›ld›z›n merkezindeki madde yeterince ›s›nd›¤›nda -en az 10 milyon
oC oldu¤unda- ise nükleer reaksiyonlar bafllar.59 Bir y›ld›z›n içinde ger-

çekleflen olay, hidrojenin dev bir enerji ile (füzyonla) helyuma dönüfl-

mesidir. Y›ld›zlarda kütlenin büyüklü¤ünden kaynaklanan çekim

kuvveti, 4 hidrojen atomunu 1 helyum atomu oluflturmak üzere kay-

naflt›rmaktad›r. Bu esnada aç›¤a ç›kan enerji, kütlenin yüzeyinden ›fl›k

ve ›s› halinde d›flar› yay›l›r. Hidrojen tükendi¤inde, y›ld›zda ayn› fle-

kilde daha a¤›r elementler oluflturmak üzere helyum yanmaya (füzyo-

na) devam eder. Bu reaksiyonlar y›ld›z›n kütlesi tükenene kadar de-

vam eder.

Ancak y›ld›zlardaki reaksiyonlarda oksijen kullan›lmad›¤› için,

yanan odunda oldu¤u gibi s›radan bir yanma gerçekleflmez. Y›ld›zlar-

da dev alevler fleklinde görünen yanma da, gerçekte ateflten kaynak-

lanmaz. Nitekim ayette de bu tür bir yanma flekline iflaret edilmekte-

dir. Ayr›ca ayette bir y›ld›zdan, onun yak›t›ndan ve atefl olmayan bir

yanmadan -yani reaksiyondan- bahsedildi¤i düflünülürse, ayetin y›l-

d›zlardaki ›fl›k oluflumuna ve yanma flekline iflaret etti¤i fleklinde de

düflünülebilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
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Bulutlar›n a¤›rl›¤› çok flafl›rt›c› rakamlara ulaflmaktad›r. Örne-

¤in, kümülonimbüs türü f›rt›na bulutunda, 300.000 ton a¤›rl›¤a

ulaflan miktarlarda su toplanmaktad›r. 

Gökyüzünde 300.000 tonluk bir kütlenin durabilece¤i bir dü-

zenin "kurulmufl" olmas› kuflkusuz hayranl›k uyand›ran bir du-

rumdur. Kuran'daki di¤er baz› ayetlerde de bulutlar›n a¤›rl›¤›na

flu flekilde dikkat çekilmektedir: 

Rahmetinin önünde rüzgarlar› bir müjde olarak gönderen O'dur.

Bunlar a¤›rca bulutlar› kald›r›p yüklendi¤inde, onlar› (kurakl›k-

tan) ölmüfl bir flehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz

de böylelikle bütün ürünlerden ç›kar›r›z…

(Araf Suresi, 57) 

O size flimfle¤i korku ve umut olarak gösteren, (ya¤mur yüklü)

a¤›rlaflm›fl bulutlar› (infla edip) ortaya ç›karand›r.

(Rad Suresi, 12) 

Elbette Kuran'›n indirildi¤i dönemde insanlar›n bulutlar›n

a¤›rl›klar› ile ilgili bu bilgiye sahip olmalar› mümkün de¤ildir. Ku-

ran ayetlerinde dikkat çekilen ve yak›n geçmiflte keflfedilen bu bil-

gi, Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun delillerinden bir di¤eridir.
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Kuran'da ya¤mur hakk›nda verilen bir di¤er bilgi ise, ya¤murun

belli bir ölçü ile indirildi¤idir. Zuhruf Suresi'nde flöyle buyurulur:

Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir

memleketi 'diriltti (ve her yan›na hayat) yayd›'; siz de böyle

(kabirlerinizden diriltilip) ç›kar›lacaks›n›z.  (Zuhruf Suresi, 11)

Ya¤murdaki bu ölçü de, yine ça¤›m›zdaki araflt›rmalarla tespit

edilmifltir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton

su buharlaflmaktad›r. Bir y›lda bu miktar 505 trilyon tona ulafl›r. Bu,

ayn› zamanda bir y›lda Dünya'ya ya¤an ya¤mur miktar›d›r. Yani su,

Harun Yahya
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Her y›l gökyüzüne buharlaflan ve tekrar yeryüzüne ya¤mur olarak düflen

su miktar› "sabit"tir: saniyede 16 milyon ton. Bu sabit miktar Kuran'da

"belli bir miktar su"yun gökten indirilmesi 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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sürekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre"

dönüp durmaktad›r. Yeryüzündeki hayat›n devam› da,

bu su döngüsü sayesinde sa¤lan›r. ‹nsan sahip oldu¤u tüm

teknolojik imkanlar› kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak

gerçeklefltiremez.

E¤er bu miktarda çok küçük bir de¤ifliklik olsa bile, k›sa bir za-

man sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya ç›kacak ve bu da ha-

yat›n sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; ya¤mur,

Kuran'da bildirildi¤i gibi, yeryüzüne her sene ayn› miktarda inmeye

devam eder.

Ya¤murdaki ölçü sadece miktar›nda de¤il, ayn› zamanda ya¤mur

damlalar›n›n düflüfl h›z›nda da söz konusudur. Ya¤mur damlas› ne ka-

dar büyük olursa olsun, yeryüzüne düflme h›zlar› belli bir limitin üze-

rine ç›kmaz. 

Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lenard, çal›flmalar› sonucun-

da ya¤mur damlalar›n›n çaplar› geniflledikçe, düflme h›zlar›n›n artt›-

¤›n› tespit etmifltir. Ancak düflme h›-

z›ndaki bu art›fl, ya¤mur damlas›n›n

çap› 4.5 mm olana kadar devam et-

mekteydi. Daha büyük ya¤mur

damlalar›nda ise, düflme h›zlar› sa-

niyede 8 m'yi geçmemektedir.60 Bu-

nun sebebi damlalar›n düflerken al-

d›klar› flekildir. Ya¤mur damlalar›-

n›n bu özel flekli, atmosferin sürtün-

me etkisini art›r›r ve damlalar›n bel-

li bir h›z limitini aflmalar›n› önler.

Görüldü¤ü gibi Kuran'da, ya¤-

murun indirilifli ile ilgili, 1400 sene

önce bilinmesi mümkün olmayan

hassas bir ayara dikkat çekilmektedir. 
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Ya¤murun nas›l olufltu¤u uzun süre insanlar için bir s›rd›. Ancak

hava radarlar›n›n keflfedilmesinden sonra, ya¤murun hangi evreler-

den geçerek olufltu¤u kesinlik kazand›. Buna göre, ya¤mur üç evreden

geçerek oluflur: Önce rüzgar yoluyla ya¤murun "hammaddesi" hava-

lan›r. Ard›ndan bulutlar meydana gelir ve en son olarak da ya¤mur

damlac›klar› ortaya ç›kar. 

Kuran'da ya¤murun oluflumu ile ilgili aktar›lanlarda ise, tam da

bu süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayette bu oluflum hakk›nda flöyle

bir bilgi verilir:

Allah, rüzgarlar› gönderir, böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l

dilerse gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar; nihayet onun

aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün. Sonunda Kendi kulla-

r›ndan diledi¤ine verince, hemen sevince kap›l›verirler.

(Rum Suresi, 48)

fiimdi ayette ifade edilen üç evreyi teknik olarak inceleyelim:

1. EVRE: "Allah rüzgarlar› gönderir..."

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluflan say›s›z hava kabarc›¤› sü-

rekli ortaya ç›kmakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne f›rla-

maktad›r. Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla tafl›n›r

ve atmosferde yukar›lara do¤ru yol al›rlar. Aerosol ad› verilen bu kü-

çük parçac›klar "su tuza¤›" ad› verilen bir mekanizmayla yine deniz-

lerden yükselen su buhar›n› kendi çevrelerinde minik damlalar halin-

de toplayarak bulut damlalar›n› olufltururlar. 
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Yukar›daki çizimde okyanuslardaki köpüklenme ile oluflan su zerreciklerinin

gökyüzüne f›rlamas› görülmektedir. Bu, ya¤murun oluflumundaki ilk aflamad›r.

Bundan sonra oluflan bulutlardaki su damlac›klar› havada as›l› kalacak ve bun-

lar yo¤unlaflarak ya¤muru oluflturacakt›r. Bu aflamalar›n tümü ayetlerde eksik-

siz olarak bildirilmektedir.

2. EVRE: "... böylece bir bulut kald›r›r

da onu nas›l dilerse gökte yay›p da¤›t›r ve onu parça

parça k›lar..." 

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etraf›nda yo-

¤unlaflan su buhar› sayesinde bulutlar oluflur. Bunlar›n içindeki su

damlac›klar› çok küçük olduklar›ndan (0.01 ile 0.02 mm çap›nda) hava-

da as›l› kal›rlar ve gö¤e yay›l›rlar. Böylece gökyüzü bulutlarla kaplan›r.

3. EVRE: "... nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n›

görürsün."

Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etraf›nda biraraya gelen

su parçac›klar› iyice yo¤unlaflarak ya¤mur damlalar›n› olufltururlar.

Böylece havadan daha a¤›r bir konuma gelen damlalar, buluttan ayr›-

larak ya¤mur biçiminde yere düflmeye bafllarlar. 
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Görüldü¤ü gibi ya¤murun oluflumun-

daki her aflama, Kuran ayetlerinde bildirilmektedir.

Üstelik bu aflamalar do¤ru s›ralama ile aç›klanm›flt›r. Dünya-

daki birçok do¤al olayda oldu¤u gibi, bunda da Allah en do¤ru

aç›klamay› yapmakta, üstelik bu aç›klamay› keflfediliflinden as›rlar

önce Kuran'la insanlara duyurmaktad›r.

Ya¤murun oluflumu ile ilgili olarak baflka bir ayette flu bilgiler ve-

rilmektedir:

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n›

birlefltirmekte, sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece,

ya¤murun bunlar›n aras›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde

dolu bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet

ettirir de, diledi¤inden onu çevirir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse

gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir. (Nur Suresi, 43)

Bulut tipleri üzerinde araflt›rma yapan bilim adamlar› ya¤murun

oluflumu ile ilgili flafl›rt›c› sonuçlarla karfl›laflm›fllard›r. Ya¤mur bulut-

lar› belirli bir sistem ve aflamalar dahilinde oluflmakta ve flekillenmek-

tedir. Ya¤mur bulutlar›ndan biri olan kümülonimbüs türü bulutlar›n

oluflum aflamalar› bilimsel olarak flöyledir: 

1. AfiAMA, Sürülme: Bulutlar rüzgarlar taraf›ndan bulundukla-

r› yerden itilir yani sürülürler.

2. AfiAMA, Birleflme: Rüzgar taraf›ndan itilen bu küçük boyut-

taki bulutlar (kümülonimbüs) sürüklendikleri yerde birleflip yeni bü-

yük bulutlar› olufltururlar.61

3. AfiAMA, Y›¤›lma: Küçük bulutlar birlefltikten sonra büyük

bulutun içindeki yukar› do¤ru çekifl kuvveti artar. Bulutun merkezin-

deki yukar› çekifl kuvveti kenarlardaki çekiflten daha güçlüdür. Bu yu-

kar› çekifller bulutun gövdesinin dikey olarak büyümesine neden olur.

Böylece bulutlar yukar›ya do¤ru geniflleyerek üst üste y›¤›lm›fl olur.

Kuran Mucizeleri
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(A) Ayr› ayr› küçük bu-

lut parçalar› (kümülo-

nimbüs bulutlar›) (B)

Küçük bulutlar biraraya

geldi¤inde oluflan daha

büyük bulutun içindeki

yukar› çekilmeler artar,

böylece bulutlar yuka-

r›ya do¤ru y›¤›l›r.

Yukar›ya do¤ru geniflleyerek üst üste

y›¤›lan bulutlar dikey olarak büyüdükle-

ri için atmosferin daha serin yerlerine

do¤ru ulafl›rlar. Atmosferin serin bölge-

lerinde ise su ve dolu damlalar› büyü-

meye bafllar. A¤›rlaflan su damlalar› bu-

luttan ya¤mur, dolu vs. fleklinde düfl-

meye bafllar. ‹flte bu bilimsel gerçek

Nur Suresi'nin 43. ayetinde 14 as›r ön-

ce: "... sonra da onlar› üst üste y›¤mak-

tad›r; böylece, ya¤murun bunlar›n ara-

s›ndan ak›p ç›kt›¤›n› görürsün..." ifade-

si ile bildirilmifltir. 

Bu, dikey olarak büyümüfl bulutun gövde-

sinin atmosferin daha serin yerlerine do¤ru uzamas›na

sebep olur. ‹flte bu noktada atmosferin serin bölgelerinde bu-

lutta su ve dolu damlalar› büyümeye bafllar. 

Bu aflamalar›n sonucunda, su ve dolu damlalar› -yukar› çekifl gü-

cünün onlar› destekleyemeyece¤i kadar- a¤›rlaflt›klar› zaman da bu-

lutlardan ya¤mur, dolu vs. fleklinde düflmeye bafllarlar.62

Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut oluflumu, yap›s› ve

fonksiyonu ile ilgili detaylar› geliflmifl ekipmanlar (uçak, uydu, bilgi-

sayar vs.) kullanarak yak›n zamanda ö¤renmifllerdir. Görülen odur ki,

Allah bu ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde bilinmesi mümkün

olmayan bir bilgi vermifltir.



... Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat Biz onun 

üzerine suyu indirdi¤imiz zaman titreflir, kabar›r 

ve her güzel çiftten (ürünler) bitirir. 

(Hac Suresi, 5)

Yukar›daki ayette "titreflir" olarak çevrilen kelimenin Arapças›

"ihtezzet"tir ve bu kelime "harekete geçmek, canlanmak, titreflmek, k›-

p›rdamak, k›m›ldamak, bitkinin harekete geçmesi ve uzamas›" anlam-

lar›na gelir. "Kabar›r" olarak çevrilen "rebet" kelimesi ise "artmak, faz-

lalaflmak, kabarmak, büyümek, geliflmek, (bitkinin) yükselmesi, erzak

sa¤lamak, fliflmek, içi hava dolmak" anlamlar›na gelir. Ayette geçen bu

kelimeler ya¤mur esnas›nda, topra¤›n moleküler yap›s›ndaki de¤iflik-

likleri en uygun kelimelerle tarif etmektedir. 

Ayette tarif edilen hareketlilik, yerkabu¤unun depremler s›ras›nda

oldu¤u gibi toplu hareketinden farkl›d›r ve topra¤› oluflturan parçac›k-

lar›n titreflmesi olarak ifade edilmektedir. Toprak parçac›klar› birbiri üze-

rine geçen katmanlardan oluflur ve su bu katmanlar›n aras›na nüfuz et-

ti¤inde, toprak parçac›klar›n›n hacimce büyümesine, kabarmas›na sebep

olur. Ayette bahsedilen aflamalar bilimsel olarak flu flekildedir:

1. Topra¤›n titreflmesi: Toprak ya¤mur suyunu yeteri miktarda

emdi¤inde, toprak parçac›klar›n›n yüzeyinde oluflan elektrostatik
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yük, dengesizli¤e sebep olur, ki bu da par-

çac›klar›n titreflmesine yol açar. Bu titreflim parçac›kla-

r›n elektriksel yükü dengelenene kadar devam eder. Toprak

parçac›klar›n›n hareketlenip titreflmesi su parçac›klar›yla çarp›flma-

s›ndan da kaynaklan›r. Su parçac›klar›n›n hareketi belli bir yönde de-

¤ildir. Her yönden çarpan su, toprak parçac›klar›n›n yerlerini de¤ifltir-

mesine sebep olur. Bu hareketlilik günümüzde "Brown hareketi

(Brownian movement)" olarak bilinen ve 1827'de Robert Brown ad›n-

da ‹skoçyal› bir botanikçinin tarif etti¤i mikroskobik parçac›klar›n ha-

reketlili¤idir.63 Brown, ya¤mur damlalar› topra¤a düfltü¤ünde, toprak

moleküllerinde bir tür silkelenme ve titreflim meydana getirdi¤ini kefl-

fetmifltir. 
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2. Topra¤›n kabarmas›: Ya¤mur ya¤d›-

¤›nda farkl› yönlerden gelen su damlalar›, toprak par-

çac›klar›n›n titreflmesine, böylece su emerek hacimlerinin ge-

nifllemesine yol açar. Çünkü su bol miktarda oldu¤unda toprak par-

çac›klar›n›n aras›ndaki mesafe artar. Bu boflluklar su parçac›klar›n›n

ve erimifl iyonlar›n topra¤›n içine girifline olanak sa¤lar. Su ve suyun

içinde erimifl flekilde yer alan di¤er besleyici maddeler katmanlar ara-

s›nda yay›l›r. Bu da toprak parçac›klar›n›n hacminde büyümeye sebep

olur. Dolay›s›yla bu parçac›klar topra¤› canland›rmak için gereken su

deposu olarak ifllev görürler. Yerçekimine ra¤men suyun s›zmadan,

toprak parçac›klar›n katmanlar› aras›nda depolanmas› Allah'›n insan-

lar üzerindeki sonsuz rahmetinin örneklerinden biridir. E¤er topra¤›n

suyu tutma özelli¤i olmasayd› ve toprakta bu mineral depolar› olufl-

masayd›, su topra¤›n derinliklerine s›zacak ve bitkiler k›sa zamanda

ölecekti. Ancak Rabbimiz topra¤› çeflitli ürünler ç›kmas›n› mümkün

k›lacak özelliklerle birlikte yaratm›flt›r.

3. Topra¤›n ürün vermesi: Topraktaki su yeterli miktara ulaflt›-

¤›nda, tohumlar aktif hale gelir ve basit besleyici elementleri emmeye

bafllar. Gittikçe geliflen bitkiler su ihtiyaçlar›n› 2-3 ay boyunca bu de-

polardan elde ederler. 

Kuru topra¤a ya¤mur düfltü¤ünde oluflan olaylar, yukar›daki

ayette üç aflamal› olarak anlat›lmaktad›r: Topra¤ın titreflmesi, topra¤ın

kabarması ve topra¤ın ürün vermesi. Görüldü¤ü gibi Kuran'da günü-

müzden 14 yüzy›l önce bildirilen bu aflamalar, bilimsel aç›klamalarla

tam bir paralellik içindedir. Bir baflka ayette ise ilgili olarak flöyle buy-

rulmaktad›r:

Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, ondan taneler

ç›kartt›k, böylelikle ondan yemektedirler.   (Yasin Suresi, 33)
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Kuran'da, ya¤murun "ölü bir beldeyi diriltme" ifllevine birçok ayet-

te dikkat çekilir:

... Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir beldeyi

(topra¤›) canland›rmak ve yaratt›¤›m›z hayvanlardan ve insanlardan

birço¤unu onunla sulamak için. (Furkan Suresi, 48-49) 

Ya¤murun, canl›lar için kaç›n›lmaz bir ihtiyaç olan suyu yeryüzüne

b›rakmas›n›n yan›nda bir de gübreleme özelli¤i vard›r. Denizlerden bu-

harlaflarak bulutlara ulaflan ya¤mur damlalar›, ölü topra¤› "canland›ra-

cak" baz› maddeler içerirler. Bu "canland›r›c›" özellikli ya¤mur damlala-

r›na "yüzey gerilim damlalar›" ad› verilir. Yüzey gerilim damlalar›, biyo-

loglar›n deniz yüzeyinin mikro katman› dedikleri üst k›s›mda oluflurlar;

milimetrenin onda birinden daha ince olan bu yüzeysel zarda, mikrosko-

bik alglerin ve zooplanktonlar›n bozulmas›ndan gelen pek çok organik

art›k vard›r. Bu art›klar›n baz›lar›, deniz suyunda çok az bulunan fosfor,

magnezyum, potasyum gibi elementleri ve ayr›ca bak›r, çinko, kobalt ve

kurflun gibi a¤›r metalleri seçip ay›rarak, kendi içlerinde toplarlar. Yeryü-

zündeki tohum ve bitkiler, yetiflmeleri için gereksinim duyduklar› çok

say›daki madensel tuzlar› ve elementleri iflte bu ya¤mur damlalar›nda

bulurlar. Kuran'da, bir baflka ayette bu olay flöyle bildirilir: 

Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece

onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (Kaf Suresi, 9)
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Ya¤›fllarla topra¤a inen bu tuzlar, veri-

mi art›rmak için kullan›lan geleneksel gübrelerin baz›-

lar›n›n (kalsiyum, magnezyum, potasyum vb.) küçük örnek-

leridir. Bu tür aerosellerde bulunan a¤›r metaller ise, bitkilerin geli-

fliminde ve üretiminde verimlilik art›r›c› elementleri olufltururlar. K›-

sacas›, ya¤mur önemli bir gübredir. Fakir bir toprak, yaln›zca ya¤-

mur arac›l›¤›yla gelen bu gübrelerle bile, yüzy›ll›k bir süre içinde bit-

kiler için gereken tüm elementleri kazanabilir. Ormanlar da, yine bu

deniz kökenli aerosoller yard›m›yla geliflir ve beslenirler. 

Bu yolla, her y›l kara parçalar›n›n toplam yüzeyi üzerine 150 mil-

yon ton gübre düflmektedir. Bu do¤al gübreleme iflleyifli olmasayd›,

Dünya üzerinde çok daha az bitki olacak, hayat dengesi bozulacakt›.

Ayette verilen, ya¤murun canland›r-

ma özelli¤i ile ilgili bilgi, Ku-

ran'›n say›s›z mucizevi özel-

li¤inden sadece biridir.
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... Gökten içinde dolu bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir,

onu diledi¤ine isabet ettirir de, diledi¤inden onu çevirir; flimfle¤inin

par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir.

(Nur Suresi, 43)

Yukar›daki ayette, flimfle¤in doluyla olan ilgisine dikkat çekil-

mektedir. Dolunun, flimfle¤in oluflumundaki etkisi araflt›r›ld›¤›nda,

ayette önemli bir meteorolojik gerçe¤e iflaret edildi¤i görülecektir. Me-

terology Today (Günümüzde Meteoroloji) adl› kitapta dolu ve flimfle¤in

oluflumu ile ilgili flöyle bir yorum getirilmektedir: 

Afl›r› so¤umufl damlac›klardan ve buz kristallerinden oluflan bir

bulut bölgesinden dolu düfltükçe bulutlar elektrik yüklenir. S›v›

halindeki damlac›klar da dolu taneleriyle çarp›flt›klar›nda, temas

an›nda donarlar ve potansiyel ›s›lar›ndan kaybederler. Bu, dolu-

nun yüzeyinin buz kristalinin çevresinden daha s›cak kalmas›n›

sa¤lar. Dolu buz kristali ile temasa geçti¤inde ise önemli bir olay

gerçekleflir. Elektronlar daha so¤uk olandan daha s›cak olana do¤-

ru akarlar. Bunun sonucunda dolu negatif yüklü olur. Ayn› etki çok

so¤umufl su damlalar› bir dolu tanesi ile temasa geçti¤inde ve po-

zitif yüklü çok küçük buz parçalar› k›r›ld›¤›nda da olur. Daha hafif

ve pozitif yüklü parçac›klar hava ak›m›yla bulutlar›n yukar› taraf›-

na do¤ru tafl›n›rlar. Negatif yükle kalan dolu bulutun afla¤› k›sm›-
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na do¤ru düfler, böylece bulutun afla¤› taraf›

negatif yüklenir. Bu negatif yükler y›ld›r›m olarak yer-

yüzüne do¤ru deflarj olurlar. Bu bak›mdan dolu, y›ld›r›m›n

oluflumunda ana etkendir.64

Afla¤›daki ayette ise ya¤mur bulutlar›n›n flimfleklerle olan ba¤-

lant›s›na ve bu oluflumlar›n s›ralamas›na dikkat çekilmifltir ki, bunlar

da bilimsel bulgularla tam bir paralellik içindedir: 

Ya da (bunlar) karanl›klar, gök gürültüsü ve flimflek(ler)le yüklü,

'gökten fliddetli bir ya¤mur f›rt›nas›na tutulmufl gibidirler ki,

y›ld›r›mlar›n sald›¤› dehfletle'; ölüm korkusundan parmaklar›yla

kulaklar›n› t›karlar... (Bakara Suresi, 19)

F›rt›na bulutunda elektrik yükü, ya¤mur damlac›klar›n›n sürekli çatlamas›ndan olu-

flur. Damlac›k çatlad›kça, pozitif yük bulutun üst kat›na yükselir, negatif yük altta

kal›r. Bu durumda toprak yüzeyinde pozitif yük oluflacak ve y›ld›r›m düflecektir.

Su damlas›n›n yukar›ya do¤ru ha-

reketinde, donma düzeyine gelme-

siyle su damlas› donar ve düfler-

ken baflka damlac›klarla çarp›flt›k-

ça üzerine buz yüzeyleri eklenir,

bu flekilde buz oluflur.

Pozitif yük

+

Pozitif yük

Negatif yük 

+ +
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Ya¤mur bulutlar› 25.6 km2 - 256 km2 ge-

niflli¤inde, 9.000-12.000 m yüksekli¤indeki çok büyük

kütleler halindedir. Bu ola¤anüstü kal›nl›ktan ötürü, bu bulut-

lar›n taban› karanl›kt›r. Günefl ›fl›nlar›, bulutu oluflturan su ve buz

parçac›klar›n›n çok fazla miktarda olmas›ndan dolay› geçifl imkan› bu-

lamazlar. Bu yo¤unluk dolay›s›yla, yeryüzüne bu bulutlar aras›ndan

çok az miktarda günefl ›fl›¤› ulafl›r ve bu yüzden yeryüzünden bakan

bir kifli bulutu karanl›k olarak görür. Bulutun üst k›s›mlar›nda ise ka-

ranl›k daha azd›r ve yeryüzüne yaklaflt›kça karanl›k daha artar.65

Karanl›¤›n ard›ndan ayette dikkat çekilen, gök gürültüsü ve

flimfle¤in oluflum aflamalar› ise flöyledir: Ya¤mur bulutlar›n›n içinde

elektrik yükü birikimi oluflur. Bulutlardaki bu elektriklenme, donma,

damlac›klar›n bölünmesi, temas s›ras›ndaki elektriklenme gibi süreç-

ler sonucunda oluflur. Bu tür bir elektrik yükü birikimi, araya giren

havan›n onlar› izole edemeyecek duruma gelmesiyle, büyük bir k›-

v›lc›m, pozitif ve negatif alanlar aras›nda deflarj olur. Z›t yüklerle

yüklü iki bölge aras›ndaki voltaj 1 milyar volta ulaflabilir. K›v›lc›m

bulut içinde de oluflabilir, pozitif yüklü bir alandan negatif yüklü bir

alana  do¤ru iki bulut aras›nda akabilir veya bir buluttan yeryüzüne

do¤ru boflalabilir. Bu k›v›lc›mlar göz kamaflt›ran flimflek çakmalar›n›

oluflturur. fiimflek hatt› boyunca oluflan elektrik yükündeki bu ani ar-

t›fl, çok yüksek ›s›lara (10.000 °C) sebep olur. Bunun sonucunda ha-

vada ani bir genleflme olur ve çok büyük bir patlama sesi olarak aç›-

¤a ç›kan gök gürültüsü oluflur.66

Görüldü¤ü gibi bir ya¤mur bulutunda s›ras›yla karanl›k tabaka-

lar, flimflek olarak bilinen elektrik yüklü k›v›lc›mlar ve gök gürültüsü

olarak bilinen patlama sesi oluflur. Modern bilimin bulutlar›n oluflu-

mu, gök gürültüsü ve flimfle¤in sebepleri ile ilgili tüm söyledikleri, Ku-

ran ayetlerinin tüm tarifleri ile büyük bir uyum içindedir. 
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Kuran'›n bir ayetinde rüzgarlar›n "afl›lama" özelli¤ine ve bunun

sonucunda ya¤murun olufltu¤una flöyle dikkat çekilir:

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su

indirdik de sizleri sulad›k...  (Hicr Suresi, 22)

Ayette, ya¤mur oluflumundaki ilk aflaman›n rüzgarlar oldu¤una

dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzy›l›n bafllar›na kadar, rüzgarla ya¤-

murun ya¤mas› aras›ndaki tek iliflki rüzgar›n bulutlar› sürüklemesi

olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarlar›n ya¤-

murun oluflumunda "afl›lay›c›" rol oynad›klar›n› gösterdi.

Rüzgarlar›n bu afl›lama özelli¤i daha önce de de¤indi¤imiz gibi

flöyle gerçekleflir: Okyanuslar›n ve denizlerin yüzeyinde, köpüklenme

nedeniyle her an say›s›z hava kabarc›¤› oluflmaktad›r. Bu kabarc›klar

patlad›klar› anda, milimetrenin 100'de biri çap›ndaki binlerce parçac›-

¤› havaya f›rlat›rlar. "Aerosol" ad› verilen bu parçac›klar, rüzgarlar sa-

yesinde karalardan gelen tozlarla kar›flarak atmosferin üst katmanlar›-

na tafl›n›r. Rüzgarlar›n bu flekilde yükseklere tafl›d›¤› parçac›klar, bura-

da su buhar› ile temas eder. Su buhar› da bu parçac›klar›n etraf›na top-

lanarak yo¤unlafl›r ve su damlac›klar›na dönüflür. Bu su damlac›klar›

önce biraraya gelerek bulutlar› oluflturur, bir süre sonra da ya¤mur ola-

rak yeryüzüne iner. Görüldü¤ü gibi rüzgarlar, havada serbest halde

bulunan su buhar›n› denizlerden tafl›d›klar› parçac›klarla "afl›lamakta"

ve böylece ya¤mur bulutlar›n›n oluflumunu sa¤lamaktad›r. 

E¤er rüzgarlar›n bu özelli¤i olmasa, yüksek atmosferdeki su

damlac›klar› hiçbir zaman oluflamayacak ve ya¤mur diye bir fley de

olmayacakt›.
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Yukar›daki resimde bir dalgan›n oluflum aflamalar› görülmektedir. Dalgalar suyun

üzerinde esen rüzgarlar sayesinde oluflur. Rüzgarlarla birlikte su zerrecikleri dairesel

olarak hareket etmeye bafllar. Bu hareket k›sa bir süre sonra arka arkaya eklenen

dalgalar› oluflturacak ve dalgalarla birlikte oluflan hava kabarc›klar› havaya yay›la-

cakt›r. ‹flte bu ya¤murun oluflmas›ndaki ilk aflamad›r. Bu oluflum ayette de afl›lay›c›-

lar olarak rüzgarlar›n gönderilmesi ve bu sayede gökten su indirildi¤i fleklinde haber

verilmektedir. 
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Burada önemli olan nokta ise, rüzgarlar›n ya¤mur oluflumunda-

ki bu kritik görevinin as›rlar önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. Hem

de insanlar›n do¤a olaylar› hakk›nda hemen hemen hiçbir fley bilme-

dikleri bir devirde...

Ayette rüzgarlar›n afl›lay›c› yönüyle ilgili haber verilen di¤er bir

bilgi de, rüzgarlar›n bitkilerin döllenmesindeki rolüdür. Yeryüzünde-

ki pek çok bitki, türünün devam›n› polenlerini rüzgar vas›tas›yla da-

¤›tarak sa¤lar. Birçok aç›k tohumlu bitki, çam a¤açlar›, palmiye ve

benzeri a¤açlar, ayr›ca çiçek veren tüm tohumlu bitkiler ile çimensi ot-

lar›n tamam› rüzgarlarla döllenirler. Rüzgar, çiçek tozlar›n› bitkilerden

al›p, ayn› türden di¤er bitkilere tafl›yarak döllenmeyi gerçeklefltirir. 

Rüzgar›n bitkiler üzerinde nas›l bir afl›lama yapabilece¤i yak›n

zamanlara kadar bilinmiyordu. Ancak bitkilerin de erkek ve difli ol-

mak üzere cinsiyet fark› oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine, rüzgarlar›n

böyle bir afl›lay›c› etkisi oldu¤u anlafl›ld›. Bu gerçe¤e Kuran'da, "Biz

gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bi-

tirdik." (Lokman Suresi, 10) ayetiyle dikkat çekilmektedir.
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... ve rüzgarlar› (belli bir düzen içinde) yönetmesinde akl›n› kullanan

bir kavim için ayetler vard›r." (Casiye Suresi, 5)

Rüzgar, farkl› ›s› merkezleri aras›nda oluflan hava ak›m›d›r. Atmosfer-

deki farkl› ›s›lar, farkl› hava bas›nçlar› oluflturdu¤undan, hava sürekli ola-

rak yüksek bas›nçtan alçak bas›nca do¤ru akar. Bas›nç merkezleri, yani at-

mosferdeki ›s›lar aras›ndaki fark e¤er büyük olursa, hava ak›m› yani rüzgar

fliddetli olur ki, büyük y›k›mlara yol açan kas›rgalar böyle oluflmaktad›r. 

Burada flafl›rt›c› olan, ekvator ve kutuplar gibi aralar›nda çok büyük

fark olan ›s› ve bas›nç kuflaklar›na ra¤men, Allah'›n belli bir düzen için-

de yarat›fl› sayesinde, Dünyam›z›n çok sert rüzgarlara maruz kalmama-

s›d›r. E¤er kutuplar ve ekvator aras›nda gerçekleflecek dev hava ak›m›

yumuflat›lm›fl olmasayd›, Dünya yüzeyi sürekli olarak fliddetli kas›rgala-

r›n yafland›¤› bir ölü gezegene dönüflürdü. 

Yukar›daki ayette "tasrifir riyah" ifadesindeki "tasrif" kelimesi "birfleyi

çok çevirip döndürmek, yönlendirmek, bir ifle yön vermek, idare etmek,

da¤›t›m›n› yapmak" anlamlar›na gelir. Görüldü¤ü gibi rüzgar için seçilen

bu kelime rüzgarlar›n düzen içindeki hareketle-

rini tam olarak tarif etmektedir. Ayr›ca bu

durum rüzgar›n kendi kendine gelifli

güzel esmedi¤inin de çok aç›k bir an-

lat›m›d›r. Rüzgarlar›, insanlar için

yaflam› olanakl› k›lacak flekilde yö-

neten Allah't›r.

Yanda Dünya üzerindeki

hava ak›mlar›n› ve rüzgar-

lar›n oluflumunu gösteren

flema görülmektedir.
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Kararmaya ilk bafllad›¤› zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya

bafllad›¤› zaman, sabaha; (Tekvir Suresi, 17-18)

Bilindi¤i gibi bitkiler fotosentez yaparken, havadaki karbondioksi-

di yani insan›n kullanmad›¤› zararl› gaz› al›r ve onun yerine atmosfere

oksijen b›rak›rlar. Nefes ald›¤›m›zda içimize çekti¤imiz ve as›l hayat

kayna¤›m›z olan oksijen, fotosentezin ana ürünüdür. Atmosferdeki ok-

sijenin yaklafl›k %30'u karadaki bitkiler taraf›ndan üretilirken, geri ka-

lan %70'lik bölüm denizlerde ve okyanuslarda bulunan ve fotosentez

yapabilen bitkiler ve tek hücreli canl›lar taraf›ndan üretilir. 

Fotosentez, bilim adamlar›n›n bugün bile tam olarak aç›klayama-

d›klar› eflsiz bir süreçtir. Bu ifllemi ç›plak gözle göremeyiz, çünkü bu

mekanizma çal›flmak için atomlar› ve molekülleri kullan›r. Ancak, foto-

sentezin sonuçlar›n› nefes almam›z› sa¤layan oksijen ve hayatta kalma-

m›z› sa¤layan besinlerde görebiliriz. Fotosentez anlafl›lmas› zor kimya-

sal formüller, günlük hayatta hiç karfl›laflmad›¤›m›z küçüklükte say› ve

a¤›rl›k birimleri içeren, çok hassas dengeler üzerine kurulmufl bir sis-

temdir. Etraf›m›zdaki bütün yeflil bitkilerde, bu ifllemin gerçekleflti¤i

kimya laboratuvarlar›ndan trilyonlarcas› kuruludur. Üstelik bitkiler

milyonlarca y›ld›r hiç durmadan ihtiyac›m›z olan oksijeni, besinleri ve

enerjiyi üretmektedirler. 

Fotosentezin en verimli oldu¤u zaman, oksijenin en fazla üretildi-

¤i zamand›r. Bu da günefl ›fl›¤›n›n en yo¤un oldu¤u sabah saatlerinde

gerçekleflir. Günefl'in do¤mas›yla birlikte, yaprakta terleme ve buna
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Fotosentezin gerçekleflmesi için gerekli

olan unsurlar›n en önemlilerinden biri

kuflkusuz ›fl›kt›r. Fotosentez, ›fl›¤›n flidde-

ti ve süresine ba¤l› olarak de¤iflir. Sabah

vakti günefl ›fl›nlar›n›n al›nmas›yla birlik-

te fotosentez faaliyeti, di¤er bir deyiflle

oksijen üretimi de bafllam›fl olur.



ba¤l› olarak fotosentez artmaya bafllar. Ö¤le-

den sonra ise bu olay tersine döner; yani fotosentez ya-

vafllar, solunum artar, çünkü s›cakl›¤›n artmas›yla birlikte ter-

leme de h›zlanmaktad›r. Geceleyin ise s›cakl›¤›n azalmas›yla birlik-

te terleme yavafllar ve bitki rahatlar.

Tekvir Suresi'nde sabah vakti ile ilgili olarak dikkat çekilen "iza te-

neffese" yani "nefes almaya bafllad›¤› zaman" ifadesi, mecaz yoluyla te-

neffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlar›na gelir. Ayet-

te vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin bafllamas›, solu-

numun ana flart› olan oksijenin en yo¤un olarak bu vakitte elde edilme-

si aç›s›ndan oldukça dikkat çekicidir. Ayette sabah vakti ile ilgili olarak,

bu durum üzerine yemin edilmesi de konunun önemini ayr›ca vurgu-

lamaktad›r. 20. yüzy›l›n önemli keflifleri aras›nda yer alan fotosentez fa-

aliyeti, Allah'›n yukar›daki ayetle iflaret etti¤i Kuran'›n bilimsel mucize-

lerinden biridir.

Afla¤›daki grafikte fotosentez ve ›fl›k miktar› aras›ndaki ba¤lant›

görülmektedir. 
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Fotosentezin Ifl›¤a Tepki E¤risi

Ifl›¤›n doyum noktas›

Ifl›k düzeyi

Fo
to

se
nt
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ra
n›
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Bilindi¤i gibi fotosentez, bitkilerin, kimi zaman da baz› bakteri ve tek hücreli canl›-

lar›n, karbondioksit ve sudan, fleker (karbonhidrat) üretmek için günefl ›fl›n›yla ge-

len enerjiyi kullanmalar›d›r. Bu reaksiyon sonucunda günefl ›fl›n›ndaki enerji, üre-

tilen fleker molekülünün içine depolanm›fl olur. Kullan›lamayan günefl enerjisinin

kullan›labilir kimyasal enerjiye dönüflme ifllemi s›ras›nda gerçekleflen reaksiyon

afla¤›daki formülde özetlenir: 

6H2O + 6CO2 ---FOTOSENTEZ---> C6H12O6+ 6O2

(6 su molekülü + 6 karbondioksit molekülü - FOTOSENTEZ sonucunda - 1 fleker

molekülü + 6 oksijen molekülüne dönüflür.)
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Atlas Okyanusu Akdeniz

Atlas Okyanusu suyu
‰ 36.0 dan daha
düflük tuzluluk oran›

Akdeniz'in suyu

D
er
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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›nt›lar ve gel-gitler var-

d›r. Akdeniz'in suyu, Cebelitar›k Bo¤az›'nda Atlas Okyanusu ile karfl›lafl›r. Ama bu

karfl›laflma sonucu kendi s›cakl›k, tuzluluk ve yo¤unluk özellikleri de¤iflmez. Çünkü

iki deniz aras›nda görülmeyen bir s›n›r vard›r. 

Denizlerin, araflt›rmac›lar taraf›ndan çok yak›n bir geçmiflte tespit

edilen bir özelli¤i, Kuran'›n Rahman Suresi'nde flöyle bildirilir:

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda bir

engel vard›r; birbirlerinin s›n›r›n› geçmezler.  (Rahman Suresi, 19-20)

Birbirine aç›lan fakat sular› kesinlikle birbiriyle kar›flmayan deniz-

lerin ayette bildirilen bu özelli¤i, okyanus bilimciler taraf›ndan çok ya-

k›n bir zaman önce keflfedilmifltir. "Yüzey gerilimi" ad› verilen fiziksel

bir kuvvet nedeniyle, komflu denizlerin sular›n›n kar›flmad›¤› ortaya

ç›km›flt›r. Denizlerin farkl› yo¤unluklar›ndan kaynaklanan yüzey geri-

limi, adeta bir duvar gibi sular›n›n birbirine kar›flmas›n› engeller.67

Elbette ki insanlar›n, fizikten, yüzey geriliminden, okyanus bili-

minden haberdar olmad›klar› bir devirde bu gerçe¤in Kuran'da bildi-

rilmifl olmas› son derece dikkat çekici bir durumdur.
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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 karanl›klara

benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun

da üstünde bir bulut vard›r. Bir k›sm› bir k›sm› üzerinde olan karan-

l›klar; elini ç›kard›¤›nda onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime

nur vermemiflse, art›k onun için nur yoktur.  (Nur Suresi, 40)

Derin denizlerdeki genel ortam Oceans (Okyanuslar) adl› kitapta

flu flekilde tan›mlanmaktad›r:

Bugün biliyoruz ki, derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanl›k,

yaklafl›k olarak 200 m ve daha derin yerlerde olur. Bu derinlikte, he-

men hemen hiç ›fl›k yoktur. 1.000 m'nin alt›ndaki derinliklerde ise ar-

t›k hiçbir flekilde ›fl›¤a rastlamak mümkün de¤ildir.68

Günümüzde bir denizin genel co¤rafi yap›s›, içinde yaflayan can-

l›lar›n özellikleri, tuzluluk oran› gibi bilgilerin yan› s›ra, içerdi¤i su

miktar›, yüz ölçümü ve derinli¤i gibi bilgileri de edinmek mümkün-

dür. Günümüz teknolojisi kullan›larak üretilmifl olan denizalt› gibi

araçlar ve çeflitli özel aletler bu bilgilere ulaflmakta kullan›lan en

önemli arac›d›rlar.

Bir insan›n bu aletler olmadan 70 m'den daha derine dalmas› ise

neredeyse imkans›zd›r. Bununla birlikte bir insan›n yard›ms›z olarak

okyanuslar›n 200 m civar›ndaki karanl›k derinliklerinde yaflamas› da

kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu nedenle bilim adamlar› denizler hak-

k›ndaki detayl› bilgileri çok yak›n zamanlarda keflfetmifllerdir. Oysa

engin denizlerin karanl›k oldu¤u bilgisi Kuran'da bundan 1400 sene

önce haber verilmifltir. Hiçbir teknolojinin, dolay›s›yla insanlar›n de-
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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). 1.000 m'nin alt›ndaki de-
rinliklerde ise art›k hiçbir flekilde ›fl›¤a rastlamak mümkün de-
¤ildir (üstteki resim). Bu bilimsel gerçe¤e 1400 y›l önce Nur
Suresi'nin 40. ayetinde dikkat çekilmifltir. 
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nizlerin derinliklerine dalacak araçlar›n›n

olmad›¤› bir dönemde, böyle bir bilginin verilmifl ol-

mas› elbette Kuran mucizelerinden biridir.

Bununla birlikte Nur Suresi'nin 40. ayetinde belirtilen "… en-

gin bir denizdeki karanl›klara benzer; onun üstünü bir dalga kap-

lar, onun üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vard›r…" ifa-

desi de Kuran'daki baflka bir bilimsel mucizeye iflaret etmektedir:  

Bilim adamlar› yak›n zamanda "farkl› yo¤unluktaki katmanlar ara-

s›nda yo¤unluk ara yüzlerinde meydana gelen iç dalgalar"›n oldu-

¤unu bulmufllard›r. ‹ç dalgalar deniz ve okyanuslar›n derinliklerini

kaplar; çünkü derin denizlerin, üzerlerindeki sudan daha fazla yo-

¤unluklar› vard›r. ‹ç dalgalar yüzey dalgalar› gibi davran›r. Yüzey

dalgalar› gibi onlar da k›r›labilir. ‹ç dalgalar, insan gözüyle görüle-

mez; ancak belirli bir bölgedeki s›cakl›k ve tuzluluk de¤ifliklikleri in-

celendi¤inde bu dalgalar fark edilebilir.69

Ayetteki ifadelerle yukar›daki anlat›m birbirleriyle tamamen pa-

raleldir. Yap›lan araflt›rmalar olmadan bir insan ancak denizin yüze-

yinde bulunan dalgalar›n varl›¤›n› bilebilir. Bunlar›n d›fl›nda denizin

içinde meydana gelen dalgalanmalardan haberdar olmas› ise müm-

kün de¤ildir. Ama Nur Suresi'nde Allah denizlerin derinliklerindeki

ikinci bir dalga flekline dikkat çekmifltir. Elbette bilim adamlar›n›n ya-

k›n zamanlarda keflfettikleri bu gerçek de, Kuran'›n Allah'›n sözü ol-

du¤unu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

yo¤un su

az yo¤un su
iç dalgalar

yüzey
dalgalar›

Yandaki flekilde farkl› yo¤un-

luklardaki iki su tabakas› ara-

s›ndaki yüzeyde bulunan iç dal-

galar temsil edilmifltir. Bu taba-

kalardan alttaki yo¤un, üstteki

ise daha az yo¤undur. Kuran'da

Nur Suresi'nin 40. ayetinde 14

as›r önce bildirilen bu bilimsel

gerçek günümüz bilim adamlar›

taraf›ndan ancak yak›n zaman-

da tespit edilebilmifltir. 
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Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun,

onu perçeminden tutup sürükleyece¤iz; o yalanc›,

günahkar olan aln›ndan. (Alak Suresi, 15-16)

Yukar›daki ayetlerde geçen "yalanc›, günahkar olan al›n" tan›mla-

mas› son derece dikkat çekicidir. Çünkü son y›llarda yap›lan araflt›rma-

lar, kafatas›n›n ön al›n bölgesinde, beynin baz› faaliyetleri yöneten bölü-

münün bulundu¤unu göstermifltir. 1400 y›l önce Kuran'da dikkat çekilen

bu bölge ve görevi hakk›ndaki bilgilere günümüz bilim adamlar›, ancak

son 60 y›l içinde aç›klama getirilebilmifllerdir. Kafatas›n›n içine, bafl›n ön

k›sm›na bak›ld›¤›nda beynin ön al›n bölgesi görülecektir. Bu bölgenin

fonksiyonlar› hakk›nda fizyoloji dal›nda yap›lan araflt›rmalar neticesin-

de elde edilen bilgiler Essentials of Anatomy and Physiology (Anatomi ve

Fizyolojinin Esaslar›) isimli kitapta flu flekilde geçmektedir:

Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüflü ve bafllat›lmas› al›n lob-

lar›n›n ön k›sm› olan ön al›n bölgesinde (cerebrum) gerçekleflir. Buras›

ça¤›r›fl›m (birlik) korteksinin bir bölgesidir…70

Kitapta bu bölge ile ilgili ayr›ca flu ifadeler yer almaktad›r: 

Hareketle olan ilgisiyle beraber, ön al›n bölgesinin ayn› zamanda sal-

d›rganl›¤›n da fonksiyonel merkezi oldu¤u düflünülmektedir…71

Bu aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi, beynin ön al›n bölgesi, plan-

lama, motivasyon ve iyi veya kötü hareketlerin bafllat›lmas›, yalan veya

do¤runun söylenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir. 

Görüldü¤ü gibi Alak Suresi'nde geçen "yalanc› günahkar olan al›n"

ifadesi ile yukar›daki tan›mlama büyük bir paralellik göstermektedir. Bi-

lim adamlar›n›n son altm›fl y›l içinde keflfettikleri bu gibi bilimsel gerçek-

leri Allah, Kuran ayetlerinde as›rlar önce  insanlara haber vermektedir.
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Amerikan Sa¤l›k Araflt›rmalar› Ulusal Merkezi'nden David B.

Larson ve ekibi taraf›ndan derlenen araflt›rma sonuçlar›na göre, Ame-

rikal›lar aras›nda dindar ve inançs›z kifliler aras›nda yap›lan karfl›lafl-

t›rmalar çok flafl›rt›c› sonuçlar vermifltir. Örne¤in dindarlar›n, dini yö-

nü zay›f olan veya hiç olmayan kiflilere göre, kalp hastal›klar›na %60

daha az yakaland›klar›; intihar oran›n›n %100 daha düflük oldu¤u;

tansiyon bozuklu¤una çok daha düflük oranlarda yakaland›klar›; siga-

ra içenler aras›nda bu oran›n 7'ye 1 oldu¤u gibi sonuçlar ortaya ç›k-

m›flt›r.72

T›p dünyas›ndaki önemli bilimsel kaynaklardan, T›pta Uluslarara-

s› Psikiyatri dergisinin yay›nlad›¤› bir araflt›rmada ise, kendilerini

inançs›z olarak tan›mlayan kimselerin hem hastal›klarla daha fazla

u¤raflt›klar›, hem de k›sa bir ömür sürdükleri bildirilmektedir. Araflt›r-

man›n sonuçlar›na göre inançs›z kiflilerin, mide-ba¤›rsak hastal›klar›-

na yakalanma ihtimalleri inançl› insanlara göre iki kat daha fazla, so-

lunum hastal›klar›ndan ölme oranlar›n›n ise %66 daha fazla oldu¤u

ortaya ç›km›flt›r. 

Seküler psikologlar genellikle buna benzer sonuçlar› "psikolojik

etki" olarak aç›klarlar. Bunun anlam›, inanc›n insanlar›n moralini yük-

seltti¤i ve moralin de sa¤l›¤a katk› sa¤lad›¤›d›r. Bu aç›klaman›n hakl›

bir yönü olabilir, ancak konu incelendi¤inde daha da dikkat çekici bir

sonuç ortaya ç›kmaktad›r. Allah'a olan inanç, baflka herhangi bir mo-

ral etkiden çok daha güçlüdür. Harvard T›p Fakültesi'nden Dr. Her-
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bert Benson'›n dini inanç ve bedensel sa¤l›k

aras›ndaki iliflkiyi inceleyen kapsaml› araflt›rmalar›, bu

konuda dikkat çekici sonuçlar vermifltir. Benson, inançs›z bir

kifli olmas›na ra¤men, Allah'a olan inanc›n ve ibadetlerin insan sa¤-

l›¤› üzerinde baflka hiçbir fleyde görülmeyecek derecede olumlu bir et-

ki meydana getirdi¤i sonucuna varm›flt›r. Benson, "di¤er hiçbir inan-

c›n, Allah'a olan inanç gibi zihne huzur vermedi¤i sonucuna" vard›¤›-

n› aç›klamaktad›r.73

Peki neden iman ile insan ruhu ve bedeni aras›nda böyle özel bir

iliflki vard›r?… Seküler bir araflt›rmac› olan Benson'›n vard›¤› sonuç,

kendi ifadesiyle, insan bedeninin ve zihninin "Allah'a iman etmeye

göre ayarl›" oldu¤udur.74

T›p dünyas›n›n yavafl yavafl fark etmeye bafllad›¤› bu gerçek, Ku-

ran'da "... Haberiniz olsun; kalpler yaln›zca Allah'›n zikriyle mut-

main olur" (Rad Suresi, 28) ayetiyle haber verilen bir s›rd›r. Allah'a

inanan, O'na dua eden, O'na güvenen insanla-

r›n di¤erlerinden hem ruhsal hem de fi-

ziksel olarak daha sa¤l›kl› olmalar›n›n

nedeni, yarat›l›fllar›na uygun dav-

ranmalar›d›r. ‹nsan›n yarat›l›fl›na

ayk›r› olan felsefe ve sistemler,

insanlara hep ac›, hüzün, s›k›nt›

ve bunal›m getirmektedir.

Modern t›p, yukar›da k›sa-

ca belirtti¤imiz bulgular ›fl›¤›n-

da bu gerçe¤in fark›na varma

yolundad›r. Patrick Glynn'in ifa-

desiyle, "ça¤dafl t›p, tedavinin salt

maddesel yöntemler d›fl›nda da bo-

yutlar› oldu¤u gerçe¤ini kabul etme

yolunda ilerlemektedir."75
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Kuran'da tavsiye edilen güzel ahlak özelliklerinden biri de "affe-

dici ve ba¤›fllay›c› olmak"t›r: 

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam'a) uygun olan› (örfü)

emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199)

Bir baflka ayette Allah, "... affetsinler ve hoflgörsünler. Allah'›n si-

zi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir."

(Nur Suresi, 22) fleklinde buyurmaktad›r.

Kuran ahlak›ndan uzak yaflayan kimseler için affetmek son dere-

ce zordur. Çünkü yap›lan bir hata karfl›s›nda hemen öfkeye kap›l›rlar.

Ancak Allah müminlere affetmenin daha güzel bir davran›fl oldu¤unu

bildirmifltir:

Kötülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli (benzeri) olan kötülüktür.

Ama kim affeder ve ›slah ederse (dirli¤i kurup-sa¤larsa) art›k onun

ecri Allah'a aittir... (fiura Suresi, 40)

... Yine de affeder, hofl görür (kusurlar›n› yüzlerine vurmaz) ve

ba¤›fllarsan›z, art›k elbette Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.

(Te¤abün Suresi, 14)

Kuran'da "Kim sabreder ve ba¤›fllarsa, flüphesiz bu, azme de¤er

ifllerdendir." (fiura Suresi, 43) ayetiyle de affetmenin üstün bir ahlak

özelli¤i oldu¤u haber verilmektedir. Dolay›s›yla müminler affedici,

merhametli, hoflgörülü davrananlar ve Kuran'da bildirildi¤i gibi on-
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lar, "öfkelerini yenenler ve insanlar(daki

haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz)geçenlerdir." (Al-i

‹mran Suresi, 134) 

Müminlerin affedicilik anlay›fllar›, Kuran ahlak›n› yaflamayan

kimselerinkinden çok farkl›d›r. Baz› kifliler, karfl›lar›ndaki kifliyi ba¤›fl-

lad›klar›n› söyleseler de, bu kiflilerin kalplerindeki kin ve k›zg›nl›ktan

kurtulmalar› uzun sürer. Tav›rlar› genellikle bu k›zg›nl›¤› yans›tacak

flekildedir. Müminlerin affedicili¤i ise samimidir. Müminler insan›n

dünyada imtihan olan, hata yaparak ö¤renen bir varl›k oldu¤unu bil-

dikleri için hoflgörülü ve flefkatlidirler. Ayr›ca müminler, tamamen

hakl› olduklar› ve karfl› taraf›n tümüyle haks›z oldu¤u bir durumda

bile hiç tereddütsüz affedebilirler. Affetme konusunda, hatalar›, bü-

yük ya da küçük olarak ay›rmazlar. Bir kimse hatayla büyük bir kay-

ba sebep olabilir. Ancak meydana gelen her olay›n Allah'›n kontrolün-

de ve bir kader dahilinde geliflti¤ini bilen müminler, bu tür bir olay

karfl›s›nda tevekküllü davran›r ve kiflisel bir k›zg›nl›k içine girmezler. 
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Yak›n zamanda yap›lan araflt›rmalarda

Amerikalı bilim adamları, affetmesini  bilen insanların

hem ruhen hem de bedenen daha sa¤lıklı olduklar›n› belirle-

diler. Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Frederic Luskin

ve ekibi, San Francisco flehrinde oturan 259 kifli üzerinde arafltırma

yaptı. Denek olarak kat›lan kiflileri 6 kez 1.5 saatlik oturumlara ça¤ı-

ran bu bilim adamları, yapt›klar› sohbetlerde affetmeyi ö¤retmeyi

amaçlad›lar. 

Deneye kat›lan kifliler kendilerine zarar veren kimseleri affettik-

ten sonra, daha az acı duyduklar›n› belirttiler. Yap›lan araflt›rmalar

göstermifltir ki, affetmeyi ö¤renen kifliler sadece duygusal olarak de¤il

fiziksel olarak da kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Örne¤in de-

ney sonucunda stresten kaynaklanan sırt a¤rısı, uykusuzluk ve mide

a¤rısı gibi ruhsal ve fiziksel belirtilerin de bu kiflilerde önemli ölçüde

azaldı¤ı tespit edildi. 

Stanford Üniversitesi'nde Rehberlik ve Sa¤l›k Psikolojisi alan›nda

doktoras› olan Frederic Luskin, Forgive for Good (‹yilik için Affedin) ad-

l› kitab›n›n tan›t›m›nda affetme ile ilgili olarak "Sa¤l›k ve Mutluluk

için Kan›tlanm›fl Bir Reçete" ifadelerine yer vermifltir. Bu kitapta affet-

menin k›zg›nl›k, ac›, depresyon ve stresi azaltarak, umut, sab›r ve ken-

dine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaflanmas›n› sa¤lad›¤› anlat›l-

maktad›r. Dr. Luskin'e göre, uzun süreli k›zg›nl›k yaflanmas› insanla-

r›n fiziksel sa¤l›¤› üzerinde de gözlemlenebilir olumsuz etkiler olufl-

turmaktad›r. Dr. Luskin konu ile ilgili flunlar› ifade etmifltir:

Uzun süreli veya devam eden öfkenin zarar›, vücut içindeki termos-

tat› s›f›rlamas›d›r. E¤er düzenli olarak düflük seviyede öfkeye kendi-

nizi al›flt›r›rsan›z, neyin normal oldu¤unu ay›rt edemezsiniz. ‹nsan-

lar›n al›flkanl›¤a çevirebilece¤i bir tür adrenalin hücumuna yol aça-

bilir. Vücudu yakar ve sa¤l›kl› düflünmeyi zorlaflt›r›r, bu da durumu

daha kötü bir hale getirir.76

Ayr›ca Dr. Luskin, vücut, öfke ve stres s›ras›nda belirli enzimler
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salg›lad›¤›ndan, kolesterol ve tansiyonun

yükseldi¤ini, bunlar›n da vücudun uzun süreli maruz

b›rak›lmamas› gereken bir durum oluflturdu¤unu belirtmek-

tedir.77

Healing Currents Magazine dergisinin Eylül-Ekim 1996 say›s›nda

yay›nlanan "Affetme" adl› makalede ise, bir kifliye ya da olaya karfl›

duyulan öfkenin kiflilerde olumsuz duygulara yol açt›¤›, ruhsal den-

gelerini hatta fiziksel sa¤l›klar›n› bozdu¤u belirtilmektedir.78 Ayn› ma-

kalede kiflilerin öfkeden dolay› yaflad›klar› olumsuzluklar› zaman

içinde fark ettikleri ve bozulan iliflkilerini düzeltmek, problemleri hal-

letmek için affetmeye karar verdiklerinden de bahsedilmektedir. Yafla-

d›klar›ndan sonra, de¤erli zamanlar›n› ve hayatlar›n› öfkeyle geçir-

mek istemedikleri, bu nedenle kendilerini ve baflkalar›n› affetmeyi

seçtikleri de belirtilmektedir.79

Öte yandan 1500 kifliyi kapsayan bir araflt›rmada, dinine ba¤l› ki-

flilerde depresyon, stres ve ak›l hastal›klar›n›n daha az oldu¤u görül-

müfltür. Araflt›rmay› yürüten Dr. Herbert Benson, bu durumu dinlerin

"affetme" duygusunu teflvik etmesine ba¤lamakta ve flunlar› ifade et-

mektedir:

Dinler, insanlara di¤er kiflileri affetmeyi ö¤ütler. Bu yüzden dini

inanc› olanlar, sorunlar›n› içlerinde biriktirmez ve hayatla daha ko-

lay bafla ç›kar. Bu da depresyon ve stres gibi rahats›zl›klarla daha az

karfl›laflmalar›n› sa¤lar.80

Harvard Gazetesi'nde yay›nlanan "Öfke Kalbinizin Düflman›d›r"

adl› makalede yer alan bilgilere göre öfke, kalp sa¤l›¤› aç›s›ndan son

derece zararl›d›r. T›p alan›nda asistan profesör olan Ichiro Kawachi ve

meslektafllar›, bu gerçe¤i çeflitli test ve ölçümlerle bilimsel olarak ka-

n›tlam›fllard›r. Yapt›klar› çal›flmalar sonucunda aksi huylu yafll›lar›n,

daha sakin yafl›tlar›ndan üç kat daha fazla kalp hastal›klar› riskine sa-

hip olduklar›n› tespit etmifllerdir. Kawachi'ye göre, "Yüksek seviyede

k›zg›nl›k ve nesneleri k›rma ya da bir kifliye kavga s›ras›nda zarar ver-
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me iste¤i bu riskleri art›rmaktad›r."81 Çünkü öfke s›ras›nda stres hor-

monlar› artarak, kalp kaslar›ndaki hücrelerin daha fazla oksijen ihti-

yac› duymas›na ve kandaki trombositlerin yap›flkanl›¤›n›n artarak

p›ht›laflmaya yol açmas›na sebep olmaktad›r. Bu da kalp sa¤l›¤›n›

olumsuz etkilemektedir.82 Ayr›ca öfkelenme s›ras›nda kalp at›fllar›

normalin üstünde bir seviyeye ç›kar ve damarlarda kan bas›nc›n›n

yükselmesine, dolay›s›yla kalp krizi riskinin artmas›na sebep olur. 

Araflt›rmac›lara göre öfke ve düflmanl›k, kanda enfeksiyonla ba¤-

lant›l› proteinlerin üretimini de tetikleyebilmektedir. Psychosomatic

Medicine (Psikosomatik T›p) isimli dergide, afl›r› öfkenin enfeksiyona

yol açan proteinlerin üretimini art›rd›¤›, bunun da atardamarlar›n
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sertleflmesine, dolay›s›yla damar t›kan›kl›-

¤›na ve kalp krizine neden oldu¤u belirtilmifltir.83 Ku-

zey Carolina Bölgesi'ndeki Duke Üniversitesi'nden Asistan

Profesör Edward Suarez'e göre, interleukin 6 (IL-6) proteini çok k›z-

g›n ve morali bozuk kiflilerde normal seviyeden daha yüksek oranda

bulunmaktad›r. Kandaki yüksek IL-6 seviyesi ise atardamarlar›n du-

varlar›nda ya¤ birikimine, bu da damar t›kan›kl›¤›na yol açmaktad›r.84

Sonuç olarak Suarez'e göre kalp hastal›klar›, sigara kullan›m›, yüksek

tansiyon, fliflmanl›k ve yüksek kolesterol gibi faktörlerin yan› s›ra dep-

resyon, öfke ve düflmanl›k gibi psikolojik durumlarla da yak›ndan

ba¤lant›l›d›r.85

The Times'da yay›nlanan "Öfke Kalp Krizi Riskini Art›r›r" adl› ma-

kalede, kolay öfkelenmenin kalp krizlerine k›sa bir yol oldu¤u, strese

öfkeyle tepki veren kiflilerin, kalp hastal›klar›na üç kat daha fazla, er-

ken kalp krizine ise befl kat daha fazla yakalanma riski alt›nda olduk-

lar› belirtilmektedir.86 Maryland, Baltimore'daki John Hopkins Üni-

versitesi'nden bilim adamlar›n›n tespitlerine göre, çabuk sinirlenen ki-

fliler, ailelerinde kalp hastal›klar› geçmifli olmasa da risk alt›nda bu-

lunmaktad›rlar.87

Yap›lan tüm araflt›rmalar göstermektedir ki öfkelenmek insan›n

en baflta sa¤l›¤›n› ciddi flekilde bozan bir ruh halidir. Affetmek ise ki-

fliye zor gelse de öfkenin getirdi¤i tüm olumsuzluklar› ortadan kald›-

ran, kiflinin hem fiziken hem ruhen sa¤l›kl› bir yaflam sürmesine yar-

d›mc› olan güzel bir davran›fl flekli, üstün bir ahlak özelli¤idir. Elbette

ki affetmek, sa¤l›kl› kalmaya vesile olan davran›fllardan biridir ve her-

kesin yaflamas› gereken olumlu bir özelliktir. Ancak affetmede as›l

amaç -herfleyde oldu¤u gibi- Allah'›n r›zas›na uygun bir ahlak› yafla-

mak olmal›d›r. Faydalar› bilimsel olarak günümüzde tespit edilen bu

ahlak özelli¤inin Kuran'da pek çok ayetle bildirilmesi, Kuran'daki hik-

metlerden sadece bir tanesidir.
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Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Do¤rusu Bana

ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun

bükmüfl kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)

"Ça¤›rmak, seslenmek, istemek, yard›m talep etmek" anlamlar›na

gelen dua, Kuran'a göre "insan›n içten bir kalp ile Allah'a yönelmesi,

O'na muhtaç bir varl›k oldu¤unun bilinci ile sonsuz güç sahibi, Rah-

man ve Rahim olan Allah'tan yard›m dilemesi"dir. Hastal›k anlar› da

insan›n bu acizli¤ini daha net hissetti¤i, Allah'a yak›nlaflt›¤› anlardan

biridir. Ayr›ca hastal›klar Allah'›n takdiriyle gerçekleflen çok hikmetli

bir imtihan, dünya hayat›n›n geçici ve kusurlu oldu¤unu hat›rlatan

bir uyar›, sabreden ve tevekkül edenler için ahirette bir ecir kayna¤›-

d›r.

‹man etmeyen  kimseler ise, bir hastal›kla muhatap olduklar›nda

kendilerini iyilefltirecek olan›n, doktorlar, ilaç veya hastanenin üstün

teknolojik imkanlar› oldu¤unu düflünürler. Sa¤l›kl›yken vücutlar›nda-

ki sistemi çal›flt›ran›n, hastaland›klar›nda flifa verenin, gerekli ilac›,

doktoru var edenin Allah oldu¤unu düflünmezler. Pek çok kifli ancak

doktor ve ilaçlar›n yetersiz kald›¤›na kanaat getirince, Allah'a yönelir.

Böyle bir durumdaki kifli, içinde bulundu¤u zor durumdan onu ancak

Allah'›n kurtarabilece¤ini anlayarak, yaln›zca Allah'tan yard›m diler.

Allah bu ahlak› bir ayette flöyle bildirmektedir:
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‹nsana bir zarar dokundu¤unda, yan yatar-

ken, otururken ya da ayaktayken Bize dua eder;

zarar›n› üstünden kald›rd›¤›m›z zaman ise, sanki kendisine

dokunan zarara Bizi hiç ça¤›rmam›fl gibi döner-gider. ‹flte, ölçüyü

tafl›ranlara yapmakta olduklar› böyle süslenmifltir. (Yunus Suresi, 12)

Halbuki insan›n sa¤l›kl›yken ya da bir zorluk, s›k›nt› içinde olma-

d›¤›nda da dua etmesi, Allah'›n kendisine verdi¤i rahatl›k, sa¤l›k ve

di¤er tüm nimetler için flükretmesi gerekir. 

Dua ile ilgili çok önemli bir konu da fludur: Sözlü duan›n yan› s›-

ra kiflinin fiili dua olarak çaba sarf etmesi de son derece önemlidir. Fi-

ili dua, kiflinin herhangi bir iste¤ine ulaflmak için elinden gelen herfle-

yi yapmas›d›r. Örne¤in hasta bir kiflinin sözlü duan›n yan› s›ra mutla-

ka uzman bir doktora baflvurmas›, kendisi için faydal› ilaçlar› kullan-

mas›, gerekli ise hastanede tedavi görmesi, hassas bir bak›m alt›nda

olmas› da gerekebilir. Çünkü Allah dünyada meydana gelen tüm olay-

lar› belli sebeplere ba¤lam›flt›r. Dünyadaki ve evrendeki herfley

Allah'›n koydu¤u kanun ve kurallara göre ifller. Dolay›s›yla kiflinin de

bu sebeplere uygun olarak gerekli tedbirleri almas›, ancak bunlar› et-

kili k›lacak olan›n Allah oldu¤unu bilerek, tevekkül, teslimiyet ve sa-

b›rla sonucunu Allah'tan beklemesi gerekir.

‹man›n ve duan›n hastalar›n üzerindeki olumlu etkisi, tedavi sü-

recini h›zland›rmas› doktorlar›n da dikkatlerini çeken, tavsiye olarak

dile getirdikleri bir konudur. ABD'de yay›nlanan ünlü haber dergisi

Newsweek, 10 Kas›m 2003 say›s›nda "Allah ve Sa¤l›k: Din ‹yi Bir ‹laç

m›? Bilim Neden ‹nanmaya Bafll›yor?" (God & Health: Is Religion Go-

od Medicine?  Why Science is Starting to Believe?) bafll›¤› alt›nda di-

nin iyilefltirici etkisini kapak konusu yapt›. Allah inanc›n›n insan›n

moralini yükseltip hastal›ktan daha kolay kurtulmas›n› sa¤lad›¤›na

de¤inilen makalede, bilimin de inançl› insanlar›n hastal›klar› daha ko-

lay ve çabuk atlatt›¤›na inanmaya bafllad›¤›n› bildirdi. Newsweek'in an-
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ketine göre, insanlar›n %72'si dua ederek

hastal›ktan daha çabuk kurtulduklar›na, duan›n iyilefl-

meyi kolaylaflt›rd›¤›na inanmaktad›rlar. ABD ve ‹ngiltere'de

yap›lan araflt›rmalarda da, hastalar için dua etmenin, hastalar›n ra-

hats›zl›k belirtilerini azaltt›¤› ve iyileflme sürecini h›zland›rd›¤› sonu-

cu elde edilmifltir. 

Michigan Üniversitesi'nin araflt›rmas›na göre, dindarlarda dep-

resyon ve stres daha az görülürken, Chicago'daki Rush Üniversite-

si'nin araflt›rmas›na göre, düzenli olarak ibadet ve dua edenlerin er-

ken ölüm oran›, dine ba¤l› olmayanlara göre yüzde 25 daha az olarak

tespit edilmifltir. Duke Üniversitesi'nin anjiyo operasyonu geçiren 750

hasta üzerinde yapt›¤› bir baflka araflt›rmada da, "duan›n iyilefltirici

gücü" bilimsel olarak kan›tlanm›flt›r. Dua okuyan kalp hastalar›n›n,

ameliyattan sonraki birkaç y›l içinde ölüm oranlar›n›n yüzde 30 daha

az oldu¤u tespit edilmifltir.

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i dualardan bir k›sm› flöyledir:

Eyüp de; hani o Rabbine ça¤r›da bulunmufltu: "fiüphesiz bu dert (ve

hastal›k) beni sar›verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olan›s›n."

Böylece onun duas›na icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona

Kat›m›z'dan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere

ailesini ve onlarla birlikte bir kat›n› daha verdik.

(Enbiya Suresi, 83-84)

Bal›k sahibi (Yunus'u da); hani o, k›zm›fl vaziyette gitmiflti ki; bundan

dolay› kendisini s›k›nt›ya düflürmeyece¤imizi sanm›flt›. (Bal›¤›n kar-

n›ndaki) Karanl›klar içinde: "Senden baflka ‹lah yoktur, Sen Yücesin,

gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye ça¤r›da bulunmufltu.

Bunun üzerine duas›na icabet ettik ve onu üzüntüden kurtard›k. ‹flte 

Biz, iman edenleri böyle kurtar›r›z. (Enbiya Suresi, 87-88)
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Zekeriya da; hani Rabbine ça¤r›da bulun-

mufltu: "Rabbim, beni yaln›z bafl›ma b›rakma, Sen mi-

rasç›lar›n en hay›rl›s›s›n." Onun duas›na icabet ettik, kendi-

sine Yahya'y› arma¤an ettik, eflini de do¤urmaya elveriflli k›ld›k.

Gerçekten onlar hay›rlarda yar›fl›rlard›, umarak ve korkarak Bize dua

ederlerdi. Bize derin sayg› gösterirlerdi. (Enbiya Suresi, 89-90)

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

etmifltik. (Saffat Suresi, 75)

Daha evvel de belirtti¤imiz gibi dua sadece hastal›ktan ya da

dünyevi s›k›nt›lardan, zorluklardan kurtulmak için olmamal›d›r. Sa-

mimi iman eden bir kifli, her zaman Allah'a dua etmeli ve Allah'tan ge-

lecek her karfl›l›¤a raz› olmal›d›r. Kuran'da pek çok ayetle bildirilen

dua ibadeti, günümüzde bilimsel olarak da faydalar›n›n ispatlanmas›

Kuran'›n mucizevi özelli¤ini bir kez daha göstermektedir:

Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek

yak›n›m. Bana dua etti¤i zaman dua edenin duas›na cevap veririm.

Öyleyse, onlar da Benim ça¤r›ma cevap versinler ve Bana iman

etsinler. Umulur ki irflad (do¤ru yolu bulmufl) olurlar.

(Bakara Suresi, 186)
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Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir

geçim vard›r... (Taha Suresi, 124)

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam'a açar;

kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl

gibi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne

iflte böyle pislik çökertir. (Enam Suresi, 125)

Din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n Allah'a güvenip teslim olma-

malar› hayatlar›n› sürekli üzüntü, s›k›nt› ve stres içinde geçirmelerine

sebep olur. Bu yüzden psikolojik kökenli pek çok hastal›¤a yakalan›r-

lar, vücutlar› çok h›zl› y›pran›r, k›sa sürede yafllan›p çökerler. Yaflad›k-

lar› ruhsal s›k›nt›n›n etkisi bedenlerinin her noktas›nda kendisini gös-

terir. 

Müminler ise psikolojik yönden sa¤l›kl› olduklar›, strese, üzüntü-

ye, ümitsizli¤e kap›lmad›klar› için bedenen de daha sa¤l›kl› ve dinç

kal›rlar. Allah'a tevekkül etmelerinin, güvenip dayanmalar›n›n, herfle-

ye hay›r gözüyle bakmalar›n›n, Allah'›n kendilerine olan güzel vaat ve

müjdelerinin sevincini sürekli içlerinde tafl›man›n olumlu etkisi, fizik-

sel özelliklerine de yans›r. Tabii ki bu durum, dini tam anlam›yla kav-

rayan ve vicdan›n› tam kullanarak, Kuran ahlak›n› hakk›yla yaflayan

kimseler için geçerlidir. Elbette ki onlar da hastal›klara yakalan›r ve

do¤al olarak yafllan›rlar, ancak bu durum di¤erleri gibi psikolojik kay-

nakl› bir çöküntü fleklinde de¤ildir. 

160



Harun Yahya

Günümüzde ça¤›n hastal›klar› olarak

isimlendirilen "stres ve depresyon", kifliye yaln›zca psi-

kolojik olarak zarar vermekle kalmay›p, bedeninde de fizik-

sel olarak çeflitli etkilerle kendisini göstermektedir. Stres ve depres-

yona ba¤l› olarak meydana gelen rahats›zl›klar›n bafll›calar›, baz› ak›l

hastal›klar›, uyuflturucu madde ba¤›ml›l›klar›, uykusuzluk, deri, mi-

de, tansiyon hastal›klar›, nezle, migren, kemiklerle ilgili birtak›m has-

tal›klar, böbrek dengesizli¤i, solunum bozukluklar›, alerjiler, kalp kri-

zi, beyinde büyüme meydana gelmesi gibi sorunlard›r. Tabii ki tüm bu

hastal›klar›n oluflma sebebi, her zaman stres veya depresyon olmaya-

bilir. Fakat bilimsel olarak da ispatland›¤› gibi bunlar›n ç›k›fl noktas›

ço¤u kez psikolojik kaynakl›d›r.

‹nsanlar aras›nda çok yayg›n olarak görülen "stres", korku, gü-

vensizlik, umutsuzluk, afl›r› heyecan, endifle, bask› gibi duygular›n,

vücuttaki dengeyi bozarak bedende oluflturdu¤u genel bir gerilim du-

rumudur. ‹nsanlar strese girdikleri zaman, vücutlar› buna tepki göste-

rir ve alarma geçer. Vücutta çeflitli biyokimyasal reaksiyonlar bafllar:

Kandaki adrenalin seviyesi yükselir; enerji tüketimi ve vücut reaksi-

yonlar› maksimum seviyeye ç›kar; fleker, kolesterol ve ya¤ asitleri ka-

na b›rak›l›r; kan bas›nc› artar ve kalp at›fl› h›zlan›r. Glikoz (fleker) bey-

ne yönlendirildi¤inde kolesterol miktar› yükselir, bu da vücut için teh-

like anlam›na gelir.  

Özellikle kronik stres, vücut fonksiyonlar›n› de¤ifltirdi¤inden,

çok büyük zararlara sebep olabilir. Stres nedeniyle vücuttaki adrena-

lin ve kortizol miktar› normal olmayan bir flekilde yükselir. Uzun sü-

reli streste, kortizol hormonunun yükselmesi, baz› hastal›klar›n -örne-

¤in fleker hastal›¤›, kalp hastal›klar›, yüksek tansiyon, kanser, ülser, so-

lunum hastal›klar›, egzama ve sedef gibi deri hastal›klar›, ba¤›fl›kl›k

sistemine ba¤l› rahats›zl›klar- erken yaflta ortaya ç›kmas›na neden ol-

maktad›r. Kortizol yüksekli¤inin beyindeki hücreleri öldürmeye ka-

dar varan etkileri bulunmaktad›r. Stresin sebep oldu¤u rahats›zl›klar

bir kaynakta flöyle ifade edilmektedir:
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Stres ve stresin do¤urdu¤u gerginlik ve a¤r›

aras›nda önemli bir iliflki vard›r. Stresin sebep oldu¤u

gerginlik, damarlar›n daralmas›na, kafan›n belirli bölgelerine

giden kan ak›m›n›n bozulmas›na ve o bölgeye giden kan›n bir

hayli azalmas›na yol açar. Di¤er taraftan bir dokunun kans›z kalma-

s› do¤rudan a¤r›ya sebep olur. Çünkü muhtemelen bir taraftan ger-

gin dokunun daha çok oksijene ihtiyaç göstermesi, di¤er taraftan do-

kunun zaten yetersiz kanla beslenmesi özel a¤r› al›c›lar›n› uyar›r. Bu

arada adrenalin ve noradrenalin gibi stres s›ras›nda sinir sistemini

etkileyen maddeler de salg›lanm›fl olur. Bunlar da do¤rudan veya

dolayl› olarak kaslar›n gerginli¤ini art›r›r ve h›zland›r›r. Böylece a¤-

r› gerginli¤e, gerginlik kayg›ya, kayg› da a¤r›n›n fliddetlenmesine

yol açar.88

Ancak stresin yol açt›¤› en ciddi hastal›klardan birisi kalp krizi-

dir. Araflt›rmalar, agresif, telafll›, endifleli, sab›rs›z, rekabetçi, kindar,

asabi insanlar›n kalp krizi oranlar›n›n, bu davran›fllar› az gösteren in-

sanlardan daha fazla oldu¤unu göstermektedir.89 Bunun sebebi ise

flöyledir:

Hipotalamus'un bafllatt›¤›, sempatik sinir sisteminin afl›r› uyar›lma-

s› ayn› zamanda afl›r› insülin salg›lanmas›na ve dolay›s›yla bu insü-

linin kanda birikmesine sebep olur. ‹flte bu durum sa¤l›k aç›s›ndan

hayati önem tafl›maktad›r. Çünkü, koroner damar hastal›¤›na yol

açan flartlar›n hiçbiri, kandaki fazla miktardaki insülin kadar kesin

ve y›k›c› bir rol oynamaz.90

Bilim adamlar›, stres derecesi ne kadar yüksekse, kandaki akyu-

varlar›n tepkisinin o kadar zay›flad›¤›n› ifade etmektedirler. Oxford

Üniversitesi Teknoloji Transferi Bölümü'nde görevli Linda Naylor bafl-

kanl›¤›ndaki ekibin gelifltirdi¤i test sayesinde, stres derecesinin ba¤›-

fl›kl›k sistemi üzerindeki bu olumsuz etkisi ölçülebilmektedir. 

Stresle, ba¤›fl›kl›k sistemi aras›nda da yak›n bir iliflki vard›r. Fiz-

yolojik stres, ba¤›fl›kl›k sistemi üzerinde önemli bir etki yapar ve ba¤›-
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fl›kl›k sistemini çökertmeye çal›fl›r. Stres al-

t›nda olan beyin, vücutta kortizol hormonu üretimini

art›r›r ve ba¤›fl›kl›k sistemini zay›flat›r. Di¤er bir deyiflle be-

yin, ba¤›fl›kl›k sistemi ve hormonlar birbirleriyle iliflki içindedirler.

Bu konuda uzmanlar flöyle demektedir:

Psikolojik veya fiziksel stres konusundaki çal›flmalar uzun süren yo-

¤un bir stresle karfl›lafl›ld›¤› zaman hormonal dengeye ba¤l› olarak

ba¤›fl›kl›k cevab›nda bir düflüfl oldu¤unu ortaya koymufltur. Kanser

dahil birçok hastal›¤›n ortaya ç›k›fl ve fliddetinin hayat stresleriyle

iliflkili oldu¤u bilinmektedir.91

K›sacas›, stres insan›n do¤al dengesini bozan bir durumdur. Bu

ola¤anüstü durumun süreklilik göstermesi vücut sa¤l›¤›n› bozarak,

çok çeflitli rahats›zl›klara yol açar. Uzmanlar, stresin insan vücudu

üzerindeki olumsuz etkilerini flu temel maddeler alt›nda toplamakta-

d›rlar:

Kayg› ve Panik: ‹fllerin kontrolden ç›kt›¤› hissine kap›lma

Sürekli artan terleme

Ses de¤iflmesi: Kekeleme, titreyerek konuflma

Hiperaktiflik: Ani enerji patlamalar›, zay›f diabet kontrolü

Uyumada zorluk çekmek: Kabus görme

Deri hastal›klar›: Sivilce, akne, atefl, sedef hastal›¤› ve egzama

Gastrointestinal belirtiler: Haz›ms›zl›k, mide bulant›s›, ülser

Kas tansiyonlar›: G›c›rdayan veya kenetlenen difller, çenede a¤r›,

s›rt, boyun ve omuzlarda a¤r›

Düflük dereceli enfeksiyonlar: Nezle vb.

Migren

H›zl› kalp çarp›nt›s›, gö¤üs a¤r›s›, yüksek tansiyon

Böbrek dengesizli¤i, su tutma

Solunum bozukluklar›, k›sa nefesler

Alerjiler

Eklem yerleri a¤r›s›
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A¤›z ve bo¤az kurulu¤u

Kalp krizi

Ba¤›fl›kl›k sisteminin zay›flamas›

Beyin bölgesinde küçülme

Kendini suçlu hissetme, kendine güvensizlik

Kafa kar›fl›kl›¤›, do¤ru yorumlar yapamama, iyi düflünememe,

zay›f haf›za

Afl›r› kötümserlik, herfleyin kötüye gidece¤ine inanma

K›p›rdamadan bir yerde durmada zorluk çekme, mutlaka tempo

tutma

Konsantre olamama veya konsantrasyon zorlu¤u çekme

Sinirlilik, al›nganl›k

Mant›ks›zl›k

Kendini yard›ms›z, umutsuz hissetme

Artan veya azalan ifltah

Din ahlak›ndan uzak yaflayan kimselerin "stres" denilen s›k›nt› ile

yaflamalar› Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i bir durumdur:

"Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir

geçim vard›r..." (Taha Suresi, 124)

Bir baflka ayette ise Allah "... bütün geniflli¤ine ra¤men yeryüzü

onlara dar gelmiflti, nefisleri de kendilerine dar (s›k›nt›l›) gelmiflti

ve O'nun d›fl›nda (yine) Allah'tan baflka bir s›¤›nacak olmad›¤›n›

iyice anlad›lar..." (Tevbe Suresi, 118) fleklinde buyurmaktad›r. 

Bu s›k›nt›l› -günümüz ifadesiyle stresli- yaflam, iman etmeyenle-

rin, iman›n kazand›rd›¤› güzel ahlaktan uzak yaflamalar›n›n sonucu-

dur. Bugün doktorlar, stresin etkilerinden korunmak için huzurlu ve

sakin bir yap›ya, rahat, güvenli ve endiflelerden uzak bir psikolojiye

sahip olunmas› gerekti¤ini ifade etmektedirler. Huzurlu ve rahat bir

psikoloji ise, ancak Kuran'›n yaflanmas›yla mümkündür. Nitekim Ku-
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ran'da Allah pek çok ayette iman edenlerin

üzerine "güven duygusu ve huzur" indirdi¤ini bildir-

mektedir. (Bakara Suresi, 248; Tevbe Suresi 26, 40; Fetih Sure-

si, 4, 18) Rabbimiz'in iman eden kullar› için vaadi ise bir ayette flöy-

le bildirilmektedir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde

bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z

ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)
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Beyin sap›

Glükokortikoidler (kortizol)

Epinefrin

Norepinefrin

Kortikotropin hormonlar›

Adrenalin bezi

Seruleus
bölgesi Amigdala

Korteks

Fiziksel veya psikolojik stres sırasında, ki-

flinin adrenal bezi (böbrek üstü bezi) glu-

kokortikoid hormonlardan bol miktarda

salgılar. Bu hormonlar kaslara ekstra enerji

sa¤larken, büyüme gibi o an için gereksiz

etkinlikleri geçici olarak durdurur. fiiddetli

fiziksel stres durumlarında yaflamsal öne-

me sahip olan bu hormonlar, kronik psiko-

lojik stres durumlarında yüksek tansiyon,

obezite, kemik erimesi, mide ülseri gibi

strese ba¤lı bozukluklara yol açabilir. 
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Kuran'da insanlar iman etmeye ça¤r›l›rken oldukça farkl› konu-

lardan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi zaman yeryüzünü,

bazen hayvanlar› ve bitkileri insana delil olarak gösterir. Yine birçok

ayette insan›n bizzat kendi yarat›l›fl›na dönüp bakmas› ö¤ütlenir. ‹n-

san›n nas›l yeryüzüne geldi¤i, hangi aflamalardan geçti¤i ve temel

maddesinin ne oldu¤u s›k s›k hat›rlat›l›r. Örne¤in afla¤›daki ayetlerde

flöyle buyrulmaktad›r:

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi

(rahimlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler

mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 57-59)

‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki mucizevi yönler, daha pek çok ayette vur-

gulan›r. Ancak bu vurgular aras›nda öyle bilgiler vard›r ki, bunlar

7. yüzy›lda yaflayan insanlar›n asla bilemeyece¤i detaylard›r. ‹flte bun-

lardan baz›lar›:

1) ‹nsan, meni s›v›s›n›n tamam›ndan de¤il, aksine çok küçük bir

parças›ndan (spermadan) yarat›l›r.

2) Bebe¤in cinsiyetini erkek belirler. 

3) ‹nsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yap›fl›r.

4) ‹nsan ana rahminde üç karanl›k bölge içinde geliflir.

Yukar›da s›ralad›¤›m›z bilgiler Kuran'›n indirildi¤i dönemde, bi-

linmesi mümkün olmayan ve gözlemlenemeyecek detaylard›r. Bunla-

r›n keflfedilmesi, ancak 20. yüzy›l teknolojisinin kullan›lmas›yla müm-

kün olmufltur.

fiimdi bu bilgileri s›ras›yla inceleyelim.
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Yandaki resimde rahme dö-

külen meni görülmektedir.

Erkekten at›lan 250 milyon

kadar spermden çok az bir

miktar› yumurtaya ulaflmay›

baflar›r. Yumurtay› dölleye-

cek olansa, sa¤ kalmay› ba-

flaran 1000 kadar spermden

sadece bir tanesidir. 

‹nsan›n bütün meniden de-

¤il, meninin içindeki çok kü-

çük bir parçadan olufltu¤u,

Kuran'daki "ak›t›lan meni-

den bir damla su" tan›mla-

mas› ile haber verilmifltir.

Meniden Bir Damla

Spermler yumurtaya ulaflana kadar annenin vücudunda

bir yolculuk geçirirler. Bu yolculukta 250 milyon spermden ancak

bin kadar› yumurtaya ulaflmay› baflar›r. Befl dakika sonra sona erecek

yar›fl›n sonunda, yar›m tuz tanesi büyüklü¤ündeki yumurta, sperm-

lerden yaln›zca birini kabul eder. Yani insan›n özü, meninin tamam›

de¤il, ondan küçük bir parçad›r. Kuran'da bu gerçek K›yamet Sure-

si'ndeki ayetlerde flöyle aç›klanm›flt›r:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Kendisi,

ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet Suresi, 36-37)

Dikkat edilirse Kuran'da, insan›n meninin tamam›ndan de¤il,

onun içinden al›nan küçük bir parçadan olufltu¤u haber verilmekte-

dir. Bu ayetteki özel vurgunun, ancak modern bilim taraf›ndan keflfe-

dilen bir gerçe¤i aç›klamas› ise, Kuran'›n Allah sözü oldu¤unun deli-

lidir.

Harun Yahya
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Menideki Karışım

Meni olarak adland›r›lan ve spermleri tafl›yan besleyici s›-

v›, sadece spermlerden oluflmaz. Aksine meni, birbirinden farkl› s›-

v›lar›n kar›fl›m›ndan oluflur. Meni; sperm kanallar›ndan, seminal kese-

ciklerden, prostat bezinden, idrar yollar›na ba¤l› salg› bezlerinden sal-

g›lanan maddelerin bir bileflimidir. Meni diye adland›r›lan s›v›n›n de-

tayl› analizi yap›l›rsa bu s›v›n›n; sitrik asit, prostoglodinler, flavinler,

askorbik asit, ergotionein, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipid-

ler, fibrinolizin, çinko, asit fosfataz, fosfaz, hiyolurinadaz ve spermler

gibi birçok ayr› bileflenden oluflmaktad›r.  Bu s›v›lar›n, spermin gerek

duydu¤u enerjiyi karfl›layacak olan flekeri bulundurmak, baz özelli-

¤iyle ana rahminin giriflindeki asitleri nötralize etmek, spermin hare-

ket edece¤i kaygan ortam› sa¤lamak gibi görevleri vard›r.

Kuran'da meniden söz edilirken, modern bilimin ortaya ç›kard›-

¤› bu gerçe¤e de iflaret edilmekte ve meni "karmakar›fl›k" bir s›v› ola-

rak tarif edilmektedir:

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu

deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k.

(‹nsan Suresi, 2)

Baflka ayetlerde ise yine meninin kar›fl›m oldu¤una iflaret edilir,

insan›n ise bu kar›fl›m›n "özünden" yarat›ld›¤› vurgulan›r:

Ki O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir

çamurdan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden,

basbaya¤› bir sudan yapm›flt›r.

(Secde Suresi, 7-8)
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Burada "öz" diye çevrilen Arapça "sulale" kelimesi, öz ya da bir

fleyin en iyi k›sm› demektir. Hangi flekilde al›n›rsa al›ns›n "bir bütü-

nün bir k›sm›" anlam›na gelir. Bu durum, Kuran'›n, insan›n yarat›l›fl›-

n› en ince detay›na kadar bilen Allah'›n sözü oldu¤unu aç›kça göster-

mektedir. 

Bebeğin Cinsiyeti

Yak›n bir zamana kadar insanlar, bebe¤in cinsiyetinin anne hüc-

releri taraf›ndan belirlendi¤ini san›yorlard›. Ya da en az›ndan, anne ve

babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyor-

du. Ancak Kuran'da bu konuda farkl› bir bilgi verilmifl ve erkeklik ve

diflili¤in, "rahime dökülen meniden" yarat›ld›¤› bildirilmifltir:

Do¤rusu, çiftleri; erkek ve difliyi, yaratan O'dur. Bir damla sudan

(döl yata¤›na) meni döküldü¤ü zaman.

(Necm Suresi, 45-46)

Kuran'da erkeklik ve diflili¤in, "rahme dökülen meniden" yarat›ld›¤› bildirilmifltir. Oy-

sa 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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Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak

(embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen içinde biçim

verdi.' Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›.

(K›yamet Suresi, 37-39)

Kuran'da verilen bu bilginin do¤rulu¤u, genetik ve mikrobiyolo-

ji bilimlerinin geliflmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatland›. Cin-

siyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri taraf›ndan belirlendi-

¤i, kad›n›n ise bu iflte hiçbir rolünün olmad›¤› anlafl›ld›.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlard›r. ‹nsan yap›s›-

n› belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak

adland›r›l›r. Bu iki kromozom erkekte XY, kad›nda ise XX olarak ta-

n›mlan›r. Bunun sebebi söz konusu kromozomlar›n bu harflere benze-

mesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kad›nl›k genlerini

tafl›r.

X kromozomu diflilik, Y kromozomu ise erkeklik özel-

liklerini tafl›r. Anne yumurtas›nda yaln›zca difli cinsiyeti belirle-

yen X kromozomu bulunur. Babadan gelen menide ise hem X hem de

Y kromozomu tafl›yan spermler bulunur. Dolay›s›yla bebe¤in cinsiyeti anne-

nin yumurtas›n› dölleyen spermin X ya da Y kromozomu tafl›mas›na ba¤l›d›r. Yani

ayette belirtildi¤i gibi bebe¤in cinsiyetini belirleyen etken, babadan gelen menidir.

Kuran'›n indirildi¤i as›rda kesinlikle bilinemeyecek olan bu bilgi, Kuran'›n Allah sö-

zü oldu¤unu kan›tlayan delillerden biridir. 
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Bir insan›n oluflmas›, erkek ve kad›nda

çiftler halinde yer alan bu kromozomlar›n birer tanesi-

nin birleflmesi ile bafllar. Kad›nda yumurtlama s›ras›nda ikiye

ayr›lan efley hücresinin her iki parças› da X kromozomu tafl›r. Oysa

erkekte ikiye ayr›lan efley hücresi, X ve Y kromozomlar› içeren iki fark-

l› sperm meydana getirir. Kad›nda bulunan X kromozomu, e¤er er-

kekteki X kromozomunu içeren spermle birleflirse do¤acak bebek k›z

olacakt›r. E¤er Y kromozomu içeren spermle birleflirse, bu kez do¤a-

cak çocuk erkek olur.

Yani do¤acak çocu¤un cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan han-

gisinin kad›n›n yumurtas›yla birleflece¤ine ba¤l›d›r. 

Kuflkusuz genetik bilimi ortaya ç›k›ncaya dek, yani 20. yüzy›la

kadar bunlar›n hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, do¤a-

cak çocu¤un cinsiyetinin kad›n bedeni taraf›ndan belirlendi¤i inanc›

yayg›nd›. Hatta bu nedenle k›z çocuk do¤uran kad›nlar k›nan›rd›. 

Oysa Kuran'da, insanlara genlerin keflfinden 14 yüzy›l önce bu

bat›l inan›fl› reddeden bir bilgi verilmifl, cinsiyetin kökeninin kad›n de-

¤il, erkekten gelen meni oldu¤u bildirilmifltir.
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Rahme Asılıp Tutunan "Alak"

Kuran'›n insan›n oluflumu hakk›nda verdi¤i bilgileri incele-

meye devam etti¤imizde, yine çok önemli baz› bilimsel mucizelerle

karfl›lafl›r›z.

Erkekten gelen sperm ve kad›ndaki yumurta birleflti¤inde, do¤a-

cak bebe¤in ilk özü de oluflmufl olur. Biyolojide "zigot" olarak tan›m-

lanan bu tek hücre, hiç za-

man yitirmeden bölünerek

ço¤alacak ve giderek küçük

bir "et parças›" haline gele-

cektir. 

Ancak zigot bu büyü-

mesini bofllukta gerçeklefl-

tirmez. Rahim duvar›na as›-

l›p tutunur. Sahip oldu¤u

uzant›lar sayesinde topra¤a

yerleflen kökler gibi, buraya

yap›fl›r. Bu ba¤ sayesinde

de, geliflimi için ihtiyaç

duydu¤u maddeleri anne-

nin vücudundan emebilir.92

‹flte burada çok önemli

bir Kuran mucizesi ortaya

ç›kmaktad›r. Allah Ku-

ran'da, anne rahmine tutu-

narak geliflmeye bafllayan

zigottan söz ederken, "alak"

kelimesini kullanmaktad›r:

Anne karn›ndaki bebek, gelifliminin ilk afla-

mas›nda annesinin kan›ndan beslenebilmek

için rahim duvar›na yap›fl›p tutunan bir zigot

halindedir. Yukar›daki resimde bir et parças›

görünümünde olan zigot görülmektedir. Mo-

dern embriyolojinin tespit etti¤i bu oluflum,

Kuran'da "as›l›p tutunan" anlam›na gelen, de-

riye yap›fl›p kan emen sülükler için de kulla-

n›lan "alak" kelimesiyle 14 yüzy›l önceden

mucizevi bir biçimde bildirilmifltir. 
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Yaratan Rabbin ad›yla oku. O, insan› bir

"alak"tan yaratt›. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.

(Alak Suresi, 1-3)

"Alak" kelimesinin Arapçadaki anlam› ise, "bir yere as›l›p tutunan

fley" demektir. Hatta kelime as›l olarak deriye yap›flarak oradan kan

emen sülükler için kullan›l›r. 

Kuflkusuz, anne karn›nda geliflmekte olan zigotu bu özelli¤iyle

tarif eden bir kelime kullan›lmas›, Kuran'›n alemlerin Rabbi olan

Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha ispatlamaktad›r.

Kemiklerin Kasla Sarılması

Kuran ayetlerinde haber verilen bir di¤er önemli bilgi ise, insan›n

anne rahmindeki oluflum aflamalar›d›r. Ayetlerde, anne karn›nda önce

kemiklerin olufltu¤u, daha sonra

ise kaslar›n ortaya ç›karak bu ke-

mikleri sard›¤› flöyle haber veril-

mektedir:

Sonra o su damlas›n› bir alak

(hücre toplulu¤u) olarak yarat-

t›k; ard›ndan o alak'›  bir çi¤nem

et parças› olarak yaratt›k; daha

sonra o çi¤nem et parças›n›

kemik olarak yaratt›k; böylece

kemiklere de et giydirdik; sonra

bir baflka yarat›flla onu infla

ettik. Yarat›c›lar›n en güzeli olan

Allah, ne Yücedir.

(Müminun Suresi, 14)
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Anne karn›nda geliflimini ta-

mamlayan bebe¤in kemikleri

tam olarak Kuran'da haber veril-

di¤i gibi belli bir dönem sonra

kaslarla sar›lmaktad›r.
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‹nsan›n anne karn›ndaki geliflimi-

nin pek çok aflamas› Kuran'da ha-

ber verilmifltir. Müminun Sure-

si'nin 14. ayetinde bildirildi¤i gibi

anne karn›ndaki embriyonun ilk

aflama olarak k›k›rdak dokusu ke-

mikleflir. Ve daha sonra bu kemik-

ler kas hücreleri taraf›ndan sar›l-

maya bafllan›r. Allah bu geliflimi

Kuran'da, "... daha sonra o çi¤-

nem et parças›n› kemik olarak ya-

ratt›k; böylece kemiklere de et

giydirdik..." ifadesiyle en aç›k fle-

kilde tarif etmifltir. 
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Anne karn›ndaki geliflimi inceleyen bi-

lim dal› embriyolojidir. Ve embriyoloji alan›nda, yak›n

zamana kadar kemiklerle kaslar›n birlikte ortaya ç›karak ge-

lifltikleri san›lm›flt›r. Ancak geliflen teknoloji sayesinde yap›lan daha

ileri mikroskobik incelemeler, Kuran'da bildirilenlerin eksiksiz bir fle-

kilde do¤ru oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karn›nda,

tam ayetlerde tarif edildi¤i gibi bir geliflme gerçekleflir. Önce embriyo-

daki k›k›rdak doku kemikleflir. Daha sonra ise kas hücreleri kemikle-

rin etraf›ndaki dokudan seçilerek biraraya gelir ve bu kemikleri sarar. 

Bu durum, Developing Human (Geliflen ‹nsan) adl› bilimsel bir ya-

y›nda flöyle tarif edilmektedir:

6. haftada k›k›rdaklaflman›n devam› olarak ilk kemikleflme köprü-

cük kemi¤inde ortaya ç›kar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de

kemikleflme bafllam›flt›r. Kemikler oluflmaya devam ederken kas

hücreleri kemi¤i çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meyda-

na getirirler. Kas dokusu bu flekilde kemi¤in etraf›nda ön ve arka kas

gruplar›na ayr›fl›r.93

K›sacas› insan›n Kuran'da tarif edilen oluflum aflamalar›, modern

embriyolojinin bulgular›yla tam bir uyum içindedir.

Bebeğin Rahimdeki Üç Karanlık Evresi

Kuran'da insan›n anne karn›nda üç aflamal› bir yarat›l›flla yarat›l-

d›¤› bildirilmektedir:

... Sizi annelerinizin kar›nlar›nda, üç karanl›k içinde, bir yarat›l›fltan

sonra (bir baflka) yarat›l›fla (dönüfltürüp) yaratmaktad›r. ‹flte Rabbiniz

olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. Buna

ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)
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Yukar›daki ayette Türkçeye "üç karan-

l›k içinde", "üç katl› karanl›k içinde" olarak çevrilen

Arapça "fi zulumatin selasin" ifadesi embriyonun geliflimi s›-

ras›nda bulundu¤u üç karanl›k bölgeye iflaret etmektedir. Bu bölge-

ler s›ras›yla:

a) Bat›n duvar› karanl›¤›

b) Rahim duvar› karanl›¤›

c) Amniyon zar› karanl›¤›d›r.

Görüldü¤ü gibi bugün modern biyoloji, bebe¤in embriyolojik ge-

lifliminin yukar›daki ayette bildirildi¤i flekilde, üç farkl› karanl›k böl-

gede gerçekleflti¤ini ortaya koymufltur. Ayr›ca embriyoloji alan›ndaki

geliflmeler bu bölgelerin de üçer katmandan olufltu¤unu göstermifltir. 

Bat›n duvar› üç tabakadan oluflur: D›fl kas plakalar›, iç kas plaka-

lar›, çapraz kaslar.94

Benzer bir flekilde rahim duvar› da üç katmandan oluflur: Epimet-

rium, miyometrium ve endometrium.95

Ayn› flekilde embriyoyu saran kese de üç katmandan oluflur: Am-

niyon (rahimde fetusu saran en iç zar- amnion), koryon (orta amniyon

zar›- chorion) ve desidüa (d›fl amniyon zar›- decidua).96

Ayr›ca ayette, insan›n anne karn›nda, birinden di¤erine farkl›la-

flan üç ayr› evrede meydana geldi¤ine iflaret edilmektedir.

Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebe¤in anne karn›ndaki

embriyolojik gelifliminin üç farkl› devrede gerçekleflti¤ini de ortaya

koymufltur. Bugün t›p fakültelerinde ders kitab› olarak okutulan bü-

tün embriyoloji kitaplar›nda bu konu en temel bilgiler aras›nda yer

al›r. Örne¤in, embriyoloji hakk›nda temel baflvuru kitaplar›ndan biri

olan Basic Human Embryology (Temel ‹nsan Embriyolojisi) isimli kay-

nakta bu gerçek flöyle ifade edilmektedir:

Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluflur; preembriyonik (ilk 2,5 hafta),

embriyonik (8. haftan›n sonuna kadar) ve fetal (8. haftadan do¤uma

kadar).97
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Zümer Suresi'nin 6. ayetinde insa-

n›n anne karn›nda, birinden di¤e-

rine farkl›laflan üç ayr› bölgede

meydana geldi¤ine iflaret edil-

mektedir. Gerçekten de bugün

modern embriyoloji bilimi, bebe-

¤in anne karn›ndaki embriyolojik

gelifliminin üç farkl› bölgede ger-

çekleflti¤ini ortaya koymufltur.

Bu evreler bebe¤in farkl› geliflim aflamalar›n› içerir. Bu üç geliflim

safhas›n›n belli bafll› özellikleri k›saca flöyledir:

- Preembriyonik evre:

Bu ilk evrede zigot bölünerek ço¤al›r, bir hücre kitlesi haline gel-

dikten sonra kendini rahim duvar›na gömer. Hücreler ço¤almaya de-

vam ederken 3 tabaka halinde organize olurlar. 
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- Embriyonik evre:

‹kinci evre toplam 5,5 hafta sürer ve bu süre boyunca

canl› "embriyo" olarak adland›r›l›r. Bu evrede hücre tabakalar›n-

dan bedenin temel organ ve sistemleri ortaya ç›kar. 

- Fetal evre:

Bu döneme girildi¤inde, embriyo art›k "fetus" olarak adland›r›l›r.

Bu dönem gebeli¤in 8. haftas›ndan itibaren bafllar ve do¤uma kadar

sürer. Bir önceki dönemden ay›rt edici özelli¤i fetusun yüzü, elleri ve

ayaklar›yla belirgin, insan d›fl görünümüne sahip bir canl› olmas›d›r.

Dönemin bafl›nda 3 cm boyunda olmas›na ra¤men tüm organlar› orta-

ya ç›km›flt›r. Bu dönem 30 hafta kadar sürer ve geliflme do¤um hafta-

s›na kadar devam eder.  

Anne rahmindeki geliflim ile ilgili bu bilgiler, ancak modern tek-

nolojik aletlerle yap›lan gözlemler sayesinde elde edilmifltir. Ancak

görüldü¤ü gibi bu bilgilere de, di¤er pek çok bilimsel gerçek gibi, mu-

cizevi bir biçimde Kuran ayetlerinde dikkat çekilmifltir. ‹nsanl›¤›n t›b-

bi konularda hiçbir detayl› bilgiye sahip olmad›¤› bir dönemde, Ku-

ran'da bu derece ayr›nt›l› ve do¤ru bilgiler verilmifl olmas›, elbette Ku-

ran'›n Allah'›n sözü oldu¤unun aç›k bir delilidir. (Detayl› bilgi için

bkz. Harun Yahya, ‹nsan›n Yarat›l›fl Mucizesi, Araflt›rma Yay›nc›l›k)
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Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹flte bunlardan kimi karn› üzerinde

yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte, kimi de dört (aya¤›)

üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç flüphesiz Allah,

herfleye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, birbiriyle

bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k. Yine de

onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ve insan› bir sudan yarat›p onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) k›lan O'dur.

Senin Rabbin güç yetirendir. (Furkan Suresi, 54)

Canl›lar›n ve insan›n yarat›l›fl› konusundaki ayetlere bakt›¤›m›zda,

bu yarat›l›fllar›n mucizevi flekilde oldu¤unu aç›kça görürüz. Bu mucize-

vi yarat›l›fl flekillerinden biri, canl›lar›n sudan yarat›lmas›d›r. Pek çok

ayette aç›kça ifade edilen bu bilgiye insanlar›n ulaflmalar› ise, yüzy›llar

sonra mikroskobun icad› ile mümkün olmufltur. 

Bugün en temel ansiklopedilerde "Su, canl› maddenin en büyük

ö¤esidir. Canl› organizmalar›n a¤›rl›¤›n›n %50-90'› sudur" ifadeleri yer

almaktad›r. Ayr›ca bütün biyoloji kitaplar›nda bahsi geçen standart bir

hayvan hücresinin sitoplazmas› (hücrenin temel maddesi) da %80 sudan

oluflur. Sitoplazman›n analiz edilip bilimsel kay›tlara geçirilmesi, Ku-

ran'›n indirilmesinden yüzy›llar sonra gerçekleflmifltir. Dolay›s›yla bu-

gün bilim dünyas›n›n kabul etti¤i bu gerçe¤in Kuran'›n indirildi¤i dö-

nemde bilinmesi kuflkusuz ki mümkün de¤ildi.  Ancak buna ra¤men in-

sanlar›n keflfinden 14 yüzy›l önce Kuran'da bu bilgiye dikkat çekilmifltir.
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Bilinen bütün hayat formlar› yaflamak için suya ihtiyaç duyarlar. Bu

yüzden hayvanlar kurak bölgelerde, metabolizmalar›n› su kayb›ndan 

koruyan, suyun kullan›m›ndan maksimum fayda sa¤layan mekanizmalara 

sahip olarak yarat›lm›fllard›r. E¤er vücutta çeflitli sebeplerle su kayb› oluflur 

ve bu eksiklik giderilmezse birkaç gün içinde ölüm olur. 17. yüzy›l›n ünlü bilim

adam› Jan Baptista van Helmont da, 1640 y›llar›nda suyun bitkinin 

geliflimi için topraktaki en önemli unsur oldu¤unu keflfetmifltir. 
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Allah Kuran'da insan›n yarat›l›fl›n›n mucizevi bir biçimde oldu¤unu

haber verir. ‹lk insan, Allah'›n çamuru flekillendirip insan bedeni haline

getirmesi ve ard›ndan bu bedene ruh üflemesiyle yarat›lm›flt›r: 

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir befler

yarataca¤›m" demiflti. "Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üfledi¤im

zaman siz onun için hemen secdeye kapan›n." (Sad Suresi, 71-72)

fiimdi onlara sor: Yarat›l›fl bak›m›ndan onlar m› daha zorlu, yoksa

Bizim yaratt›klar›m›z m›? Do¤rusu Biz onlar›, c›v›k-yap›flkan bir

çamurdan yaratt›k. (Saffat Suresi, 11)

Bugün insan dokular› incelendi¤inde, yeryüzünde bulunan pek çok

elementin insan›n dokular›nda da bulundu¤u ortaya ç›kar. Canl› dokula-

r›n %95'i karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), nitrojen (N), fosfor (P) ve

sülfür (S)'den oluflur ve canl› dokularda toplam 26 element bulunur.98 Ku-

ran'›n bir baflka ayetinde flöyle buyrulmaktad›r:

Andolsun, Biz insan›, süzme bir çamurdan yaratt›k.

(Müminun Suresi, 12) 

Ayette "süzme" olarak çevrilen "sulale" kelimesi, "temsili örnek, öz,

hulasa, esas" gibi anlamlara gelmektedir. Görüldü¤ü gibi Kuran'da 14

as›r evvel bildirilenler, modern bilimin bize söylediklerini -insan›n yara-

t›l›fl›ndaki malzeme ile topra¤›n içerdi¤i temel elementlerin ortak oldu¤u

gerçe¤ini- tasdik etmektedir.
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Afla¤›da ortalama 70 kiloluk bir insan›n

vücudunda bulunan elementlerin da¤›l›m› yer almak-

tad›r.

Element

Makro-mineraller

Oksijen

Karbon

Hidrojen

Nitrojen

Kalsiyum

Fosfor

Potasyum

Sülfür

Klor

Sodyum

Magnezyum

Silikon

Mikro-mineraller

Demir

Çinko

Bak›r

Boron

Kobalt

Vanadyum

‹yot

Selenyum

Manganez

Molibden

Krom

Sembol

O

C

H

N

Ca

P

K

S

Cl

Na

Mg

Si

Fe

Zn

Cu

B

Co

V

I

Se

Mn

Mo

Cr

Ana Rolü

Hücrelerin/dokular›n solunumu,

su bilefleni

Organik yap›

Su/doku bilefleni

Protein/doku bilefleni

Kemikler ve difller

Kemikler ve difller

Hücre-içi elektrolit

Amino asitler (saç ve deri)

Klorür olarak bir elektrolit

Hücre-içi elektrolit

Metabolizmaya ait elektrolit

Ba¤ dokusu/kemik

Hemoglobin/oksijen tafl›y›c›s›

Enzim içeri¤i/DNA sentezi,

ba¤›fl›kl›k deste¤i

Enzim kofaktörü

Kemik yap›s›

B12 vitamin özü

Ya¤ metabolizmas›

Tiroid hormonu

Enzim, antioksidan, ba¤›fl›kl›k deste¤i

Metal içeren enzimler

Enzim kofaktörü

Glikoz tolere eden faktör

%

65.0

18.5

9.5

3.3

1.5

1.0

0.35

0.25

0.15

0.15

0.05

0.05

%

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

A¤›rl›k

Gram

43,000

12,000

6,300

2,000

1,100

750

225

150

100

90

35

30

Miligram

4,200

2,400

90

68

20

20

15

15

13

8

6
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(Allah) Onu hangi fleyden yaratt›? Bir damla sudan yaratt› da

onu 'bir ölçüyle biçime soktu.' Sonra ona yolu kolaylaflt›rd›.

(Abese Suresi, 18-20)

Yukar›daki ayette "ölçüyle biçime soktu" olarak çevrilen "kadde-

re" kelimesi, Arapçada "kadere" fiil kökünden gelmektedir ve "ayarla-

mak, ölçüp biçmek, planlamak, programlamak, gelece¤ini görmek,

Allah'›n birfleyi (kaderde) yazmas›" anlamlar›na gelmektedir. 

Bilindi¤i gibi baban›n sperm hücresi, annenin yumurta hücresini

dölledi¤inde, do¤acak bebe¤in bütün kal›tsal özelliklerini belirlemek

üzere baban›n ve annenin genleri birleflir. Bu binlerce genden her biri-

nin özel bir ifllevi vard›r. Saç ve göz rengini, boyunun uzunlu¤unu, yü-

zünün biçimini, iskelet çat›s›n›; iç organlardaki, beyin, sinirler ve kas-

lardaki say›s›z ayr›nt›y› belirleyen genlerdir. Tüm fiziksel özelliklerin

yan› s›ra, hücrelerde ve vücutta meydana gelen binlerce farkl› olay ve

sistemin kontrolü de genlerde kay›tl›d›r. Örne¤in, insan›n kan bas›nc›-

n›n alçak, yüksek veya normal olmas› bile genlerdeki bilgilere ba¤l›d›r. 

Sperm ile yumurta birlefltiklerinde oluflan ilk hücre ile beraber, in-

san›n hayat›n›n sonuna kadar her hücresinde flifresini tafl›yaca¤› DNA

molekülünün de ilk kopyas› oluflmufl olur. DNA, hücre çekirde¤inde ti-

tizlikle korunan oldukça büyük bir moleküldür ve bu molekül yukar›-

da bahsetti¤imiz genleri içeren, insan vücudunun bir nevi bilgi banka-

s›d›r. Döllenmifl yumurta dedi¤imiz ilk hücre, bundan sonra DNA'da

kay›tl› program do¤rultusunda ço¤al›r ve bir insana dönüflmek üzere

vücuttaki dokular›, organlar› oluflturmaya bafllar. ‹flte bu kompleks ya-
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p›lanman›n koordinasyonu, DNA molekülü

-karbon, fosfor, azot, hidrojen ve oksijen gibi atomlar-

dan oluflan bir molekül- taraf›ndan sa¤lan›r. 

DNA'da kay›tl› bulunan bilginin kapasitesi ise bilim adamlar›-

n› hayrete düflüren boyutlardad›r. ‹nsan›n tek bir DNA molekülünde

tam bir milyon ansiklopedi sayfas›n› veya yaklafl›k 1000 kitab› doldu-

racak miktarda bilgi bulunur. Bir baflka deyiflle her bir hücrenin çekir-

de¤inde, insan vücudunun ifllevlerini kontrol etmeye yarayan bir mil-

yon sayfal›k bir ansiklopedinin içerebilece¤i miktarda bilgi kodlan-

m›flt›r. Bir benzetme yapacak olursak, dünyan›n en büyük ansiklope-

dilerinden birisi olan 23 ciltlik Encyclopedia Britannica'n›n bile toplam

25 bin sayfas› vard›r. Mikroskobik hücrenin içindeki, ondan çok daha

küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde, milyonlarca bilgi içeren

dünyan›n en büyük ansiklopedisinin 40 kat› büyüklü¤ünde bir bilgi

deposu sakl› durmaktad›r. Bu da yaklafl›k 1000 ciltlik, dünyada baflka

efli, benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. 

DNA'n›n yap›s›n›n 1953'te Francis Crick taraf›ndan keflfedildi¤i

göz önünde bulundurulacak olursa, embriyologlar›n 19. yüzy›l›n so-

nuna kadar tart›flamad›klar› "genetik planlama" kavram›na, Kuran'da

1400 sene öncesinden iflaret edilmesi, kuflkusuz Kuran'›n Allah'›n sö-

zü oldu¤unun delillerindendir. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya,

DNA'daki Yarat›l›fl Mucizesi, Araflt›rma Yay›nc›l›k)

Genom

HücreKromozomlar

Genler

DNA

Proteinler

DNA molekülü 4 farkl›

nükleotidin farkl› s›rala-

malarla art arda gelerek

dizilmesinden oluflur. Bu

moleküllerin s›ralamalar›

canl›lar›n kullanaca¤›

tüm proteinlerin yap›s›y-

la ilgili bilgileri oluflturur.

Proteinler bu bilgileri

kullanarak tek bafllar›na

ya da kompleks formlar-

da birçok hücresel faali-

yet gerçeklefltirirler. 

Proteinlerin

yap›m› ile il-

gili bilgileri

içeren genler



Kuran Mucizeleri

Menstrüasyon dönemi, döllenmemifl yumurtan›n vücuttan at›ld›-

¤› devredir. Döllenme gerçekleflmedi¤i için, daha önce haz›rlanm›fl

olan rahim duvar› gerilir, k›lcal damarlar›n kopmas› ile birlikte yu-

murta d›flar› at›l›r. Bu dönemden sonra vücut, bütün bu ifllemleri tek-

rar yapmak için haz›rl›klara bafllayacakt›r. 

Bu evrelerin tümü belli bir dönem boyunca, bütün kad›nlarda sü-

rekli tekrarlan›r. Her ay yeni yumurta hücreleri oluflur, ayn› hormon-

lar ayn› dönemlerde tekrar tekrar salg›lan›r, kad›n vücudu sanki döl-

lenme olacakm›fl gibi haz›rlan›r. Ancak son aflamada spermin olmas›-

na ya da olmamas›na göre vücuttaki haz›rl›klar›n yönü de¤iflir. 

Söz konusu dönemde, kad›n›n rahim bofllu¤unda ne gibi de¤iflik-

likler oldu¤unun tespit edilebilmesi ise, ancak bir anatomist ya da ji-

nekolo¤un yapt›¤› incelemelerle mümkündür. Bilim adamlar›n›n ya-

k›n tarihlerde keflfetti¤i bu de¤iflikliklere, mucizevi bir flekilde Rad Su-

resi'nin 8. ayetinde dikkat çekilmifltir:

Allah, her diflinin neyi yüklendi¤ini (neye hamile kald›¤›n›) ve döl

yataklar›n›n neyi eksiltip neyi ekledi¤ini bilir. O'nun Kat›nda herfley

bir miktar (ölçü) iledir. (Rad Suresi, 8)

Menstrüasyon döneminin bafllang›c›nda, rahim duvar›ndaki ra-

him mukozas› (endometriyum tabakas›) 0,5 mm kal›nl›¤›ndad›r. Yu-

murtal›klar taraf›ndan salg›lanan hormonlar›n etkisi ile bu tabaka bü-

yür ve 5-6 mm kal›nl›¤a ulafl›r. Döllenme olmad›¤›nda ise tabaka dö-

külür. Yukar›daki ayette görüldü¤ü gibi rahim duvar›nda her ay tek-

rarlanan bu art›fl ve azalmalara da, Kuran'da dikkat çekilmifltir.
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Kahrolas› insan, ne kadar nankördür. (Allah) Onu hangi fleyden yaratt›?

Bir damla sudan yaratt› da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.'

Sonra ona yolu kolaylaflt›rd›. (Abese Suresi, 17-20)

Anne karn›ndaki çocu¤un "fetus" hali tam olarak alt›nc› ay›n so-

nunda oluflur. Daha sonra rahim kuluçka dönemine girer. Bebe¤in tüm

vücut organlar› ve sistemleri, bu süre içinde geliflmifltir ve rahim fetu-

sun büyümesi için besin sa¤layarak bu geliflimi h›zland›r›r. Bu süreç, fe-

tusun annenin rahminden ç›kt›¤› do¤uma kadar sürer.

Normal olarak do¤um kanal› çok dard›r ve fetusun buradan geç-

mesi çok zordur. Ancak do¤um esnas›nda, annenin vücudunda çeflitli

fizyolojik de¤ifliklikler meydana gelir. Bu de¤ifliklikler fetusun do¤um

kanal›nda kolayl›kla hareket etmesini sa¤lar. Bu de¤iflikliklerin bir k›s-

m› flöyledir: Le¤en kemiklerindeki eklemlerin do¤um kanal›n› genifllet-

mek üzere esnemesi, kanal›n daha da genifllemesi için kaslar›n gevfle-

mesi, fetusun çevresinde bulunan amniotik s›v›n›n kanal› ya¤lamas›.99

Bilimsel bir kaynakta do¤umdan evvelki bu de¤iflim flöyle tarif edilir:

Yeni bir dünyaya ad›m atacak cenin için bütün haz›rl›klar tamamlan-

d›¤›nda, amniyon s›v›s› da do¤um için yeni faaliyetlere bafllar. Rahim

a¤z›n› geniflletecek su kesecikleri oluflturan amniyon s›v›s›, bu sayede

rahmi bebe¤in geçece¤i büyüklü¤e ulaflt›r›r. Bu keseler ayn› zamanda

ceninin do¤um s›ras›nda rahimde s›k›flmas›n› da engelleyecektir. Ay-

r›ca do¤um bafllang›c›nda keseler delinip de içindeki s›v›lar akt›¤›nda

ise, ceninin gidece¤i yol kayganlafl›r ve sterilize olur. Bu flekilde do-

¤um hem daha rahat hem de mikroplardan do¤al olarak ar›nm›fl bir

flekilde gerçekleflir.100
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Görüldü¤ü gibi Kuran'da bu sürece,

"Sonra ona yolu kolaylaflt›rd›" (Abese Suresi, 20) aye-

tiyle aç›kça iflaret edilmektedir. 1400 sene evvel Allah'›n bil-

dirdi¤i bu fizyolojik de¤iflimlerin tespiti ise, günümüzde ancak pek

çok teknolojik alet sayesinde mümkün olmufltur.
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O, sizin için kulaklar›, gözleri ve gönülleri infla edendir;

ne az flükrediyorsunuz. (Mü'minun Suresi, 78)

Allah, sizi annelerinizin karn›ndan hiçbir fley bilmezken ç›kard› ve

umulur ki flükredersiniz diye iflitme, görme (duyular›n›)

ve gönüller verdi. (Nahl Suresi, 78)

De ki: "Düflündünüz mü hiç; e¤er Allah sizin iflitmenizi ve görmenizi

al›verir ve kalplerinizi mühürlerse, onlar› size Allah'tan baflka

getirebilecek ilah kimdir?"... (En'am Suresi, 46)

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu

deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Suresi, 2)

Yukar›daki ayetlerde Allah'›n insana bahfletti¤i birtak›m duyular-

dan bahsedilmektedir. Dikkat edilirse, Kuran'da bu duyulardan hep

belli bir s›ra ile bahsedilmektedir: Duyma, görme, hissetme ve anlama. 

Embriyolog Dr. Keith Moore, Journal of Islamic Medical Associati-

on'da yay›nlanan bir makalesinde, embriyonun geliflim sürecinde iç

kulaklar›n ilk halinin belirmesinden sonra gözün oluflmaya bafllad›¤›-

n› ifade etmektedir. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise, ku-

lak ve gözün ard›ndan geliflimine bafllad›¤›n› söylemektedir.101
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Anne karn›ndaki çocuk fetus halindey-

ken, hamileli¤in yirmi ikinci günü gibi erken bir dö-

nemde kulaklar geliflir ve hamileli¤in dördüncü ay›nda kulak

tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetus bundan sonra annenin kar-

n›ndaki sesleri duyabilir. Dolay›s›yla yeni do¤an bir bebek için iflitme

duyusu, di¤er yaflamsal fonksiyonlardan önce oluflur. Kuran ayetle-

rindeki öncelik s›ras› bu bak›mdan dikkat çekicidir.

Kuran Mucizeleri

Anne karn›ndaki bebe¤in organlar›n›n oluflumu hakk›ndaki çok yak›n bir dönemde

edinilen bilgiler Kuran ayetlerinde verilen bilgiler ile birebir uyum içindedir.
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Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vard›r, size onlar›n kar›nla-

r›ndaki fers (yar› sindirilmifl g›dalar) ile kan aras›ndan,

içenlerin bo¤az›ndan kolayl›kla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.

(Nahl Suresi, 66)

Vücudun beslenmesini sa¤layan temel maddeler,  sindirim siste-

mindeki kimyasal dönüflümler sonucunda oluflur. Sindirilen bu besin

maddeleri daha sonra ba¤›rsak duvar›ndan kan dolafl›m sistemine ge-

çerler. Kan dolafl›m› sayesinde ilgili organlara sevk edilmifl olurlar. 

Süt bezleri de di¤er vücut dokular› gibi kan yoluyla kendilerine

getirilen sindirilmifl g›dalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden

gelen  g›dalar›n toplan›p iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Süt de

tüm bu aflamalardan sonra süt bezleri taraf›ndan salg›lan›r ve sindiril-

mifl besinin kan dolafl›m›yla tafl›nmas› sonucunda olufltu¤u için besin

de¤eri oldukça yüksektir. ‹nsanlar ne hayvan›n karn›ndaki yar› sindi-

rilmifl besini ne de hayvan›n kan›n› do¤rudan tüketebilirler. Bunlar›

do¤rudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölüme yol açabilir.

Ama Allah, yaratt›¤› son derece kompleks biyolojik sistemler sayesin-

de, bu s›v›lar›n içinden temiz ve sa¤l›kl› bir g›day› insanlar›n faydas›-

na sunmaktad›r. Böylece insanlar›n do¤rudan tüketemeyece¤i kan ve

yar› sindirilmifl besinden içilir nitelikte, besleyici süt üretilmifl olur. 

Görüldü¤ü gibi Nahl Suresi'nin 66. ayetinde, sütün biyolojik olu-

flumu ile ilgili tarif edilenler, günümüz biliminin ortaya koydu¤u bil-

gilerle büyük bir uyum içindedir. Memelilerin sindirim sistemine yö-

nelik uzmanl›k gerektiren böyle bir bilginin Kuran'›n indirildi¤i dö-

nemde insanlar taraf›ndan bilinmesinin mümkün olmayaca¤› ise son

derece aç›kt›r.
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Afla¤›daki tabloda mide kanal›ndan gelen yar› sindirilmifl besin-
lerle damarlardan gelen kan›n birleflerek vücuda da¤›l›m› görülmekte-

dir. Bu kar›fl›m›n bir k›sm› kaslara ve di¤er vücut dokular›na da¤›l›rken, bir
k›sm› da süt olarak salg›lanmak üzere süt bezlerine ulaflmaktad›r. 

M‹DE

BES‹N

BA⁄IRSAKLAR

BA⁄IRSAK

DUVARI

KARAC‹⁄ERE

KAN 

NAKLEDEN

DAMAR

M‹DE DUVARI

KARAC‹⁄ER

KAN

(Genel dolafl›m)

KASLAR VE

D‹⁄ER 

DOKULAR
YA⁄LI DOKULAR

SÜT BEZLER‹

Keton
Asetat

Keton
Asetat

Glikoz

Glikoz

Laktoz

Enerji

Gliseral

Ya¤
(k›sa zincirli)

Keton
Asetat

Keton
Asetat

Keton

Keton

Keton

Asetat

Glikoz

Glikoz

Glikoz

Glikoz

Ya¤l›
asitler

(Glikoz)

(Niflasta)

Sindirilme-
mifl lifler
Sindirilme-
mifl niflasta

Asetat

Asetat

Propionik
asit tuzu

Propionik
asit tuzu

(Laktoz)

(Laktoz)

Amino asit

Gazlar

Bütirik
asit tuzu
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Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle davranmay›) tavsiye ettik.

Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›flt›r. Onun

(sütten) ayr›lmas›, iki y›l içindedir. "Hem Bana, hem anne ve babana

flükret, dönüfl yaln›z Banad›r." (Lokman Suresi, 14)

Anne sütü, bebe¤in besin ihtiyaçlar›n› eksiksiz olarak gidermek ve

bebe¤i olas› enfeksiyonlara karfl› korumak üzere Allah'›n yaratm›fl ol-

du¤u benzersiz bir kar›fl›md›r. Anne sütündeki besin maddelerinin

dengesi en ideal ölçülerdedir ve bebe¤in henüz olgunlaflmam›fl vücut

sistemleri için en uygun formdad›r. ‹çeri¤indeki besin de¤erlerinin be-

bek için ideal ölçülerde olmas› nedeniyle "mucize kar›fl›m" olarak ad-

land›r›labilecek anne sütü, bebe¤in beyin hücrelerinin büyümesini sa¤-

layan ve sinir sistemi geliflimini h›zland›ran besinler aç›s›ndan da ol-

dukça zengindir.102 Günümüzün en son teknolojisi ile haz›rlanan bebek

mamalar› dahi bu mucizevi besinin yerini tutamamaktad›r. 

Araflt›rmalar sonucunda, anne sütünün bebe¤e olan faydalar›na

her geçen gün yenileri eklenmektedir. Örne¤in anne sütü ile emzirilen

bebeklerin özellikle solunum ve sindirim yolu enfeksiyonlar›ndan ko-

runduklar› ortaya ç›km›flt›r. Çünkü anne sütündeki antikorlar enfeksi-

yona karfl› do¤rudan koruma sa¤larlar. Anne sütünün di¤er anti-en-

feksiyon özellikleri ise "normal flora" denilen "iyi" bakteriler için dost-

ça bir ortam sa¤larken, zararl› bakteriler, virüsler ya da parazitlerin ba-

r›nmas›na da engel teflkil etmesidir. Ayr›ca anne sütünde, bulafl›c› has-

tal›klara karfl› ba¤›fl›kl›k sistemini düzenleyen ve iyi çal›flmas›n› sa¤la-

yan faktörler de tespit edilmifltir.103
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Anne sütü,

bebe¤in en kolay

sindirebilece¤i

besindir. Çok zen-

gin g›da içeri¤i ol-

mas›na karfl›n, be-

beklerin hassas sis-

temlerine uygun ola-

rak sindirimi kolayd›r.

Böylece bebek, besin-

lerin sindirilmesine

daha az enerji kul-

land›¤› için, enerjisi-

ni di¤er vücut faali-

yetlerine, büyümeye

ve organlar›n›n gelifli-

mine harcam›fl olur.

Erken do¤um yapan

annelerin sütünde mucizevi

bir flekilde, bebe¤in ihtiyac›na

yönelik olarak daha fazla ya¤,

protein, sodyum, klorür ve

demir bulunur. Nitekim kendi annelerinin sütüyle beslenen erken do-

¤an (prematüre) bebeklerde, göz ifllevlerinin daha iyi geliflmesi, zeka

testlerinde daha baflar›l› olma gibi pek çok üstünlük tespit edilmifltir.

Anne sütünün yeni do¤an bebeklerin geliflimi için önemlerinden

biri, omega-3 ya¤ asitlerini içermesidir. Omega-3 ya¤ asitleri insan

beyni ve retinas›n›n önemli bir bilefleni olmalar›ndan ötürü, özellikle



Kuran Mucizeleri

yeni do¤an bebekler aç›s›ndan önemi büyüktür. Omega-3 özellikle ha-

milelik dönemi boyunca ve bebeklik döneminin bafllar›nda, beyin ve

sinirlerin uygun flekilde geliflimi için de çok önemlidir. Anne sütü de

do¤al ve mükemmel bir Omega-3 deposu oldu¤undan, bilim adamla-

r› anne sütünün önemini özellikle vurgulamaktad›rlar.104

Ayr›ca Bristol Üniversitesi bilim adamlarının yaptıkları arafltırma-

larda, anne sütüyle beslenmenin uzun vadedeki faydaları arasında,

tansiyon üzerinde olumlu etkisinin bulundu¤u ve bu sayede kalp kri-

zi risklerinin azaldı¤› ortaya konmufltur. Arafltırmayı yapan ekip, anne

sütünün koruyuculu¤unun içeri¤inden kaynakland›¤›n› belirtmekte-

dir. Circulation adlı tıp dergisinde yayımlanan arafltırma sonuçlar›na

göre, anne sütü ile beslenen bebeklerin kalp hastal›klar›na yakalanma

riski daha azd›r. Anne sütünde damar sertli¤ini önleyen ya¤ asitlerinin

bulunmas›, anne sütü ile beslenen bebeklerin daha az sodyum tüket-

tikleri ve afl›r› kilo almad›klar› için, anne sütünün kalp sa¤l›klar› üze-

rinde olumlu etkiye sahip oldu¤u gerçe¤ini ortaya konmufltur.105

Bunlar›n yan› s›ra ABD'deki Cincinnati Üniversitesi'ne ba¤lı ço-
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cuk hastanesinde görevli Lisa Martin baflkan-

lı¤ındaki ekip, anne sütünde yüksek miktarda "adipo-

nektin" isimli protein hormonu buldu.106 Kanda yüksek mik-

tarda adiponektin bulunmas› kalp krizi riskinin azalmas› ile ba¤lan-

t›l› kabul edilir. Obez ve kalp krizi riski yüksek olan kiflilerde ise kan-

daki adiponektin miktar› düflüktür. Bu nedenle anne sütüyle beslenen

bebeklerin, ilerde fazla kilolu olma riskinin bu hormona ba¤l› olarak

azaldı¤ı tespit edildi. Bunun yan› s›ra anne sütünde leptin denilen ve

ya¤ metabolizmas›nda çok önemli bir rolü olan bir di¤er hormonun

da oldu¤u tesbit edildi. Bilim adamlar›nca leptin, vücutta ya¤ oldu¤u-

na dair beyne gönderilen bir sinyaldir. Dolay›s›yla Dr. Martin'in aç›k-

lamalar›na göre, bebekken anne sütü ile alınan bu hormonlar, ileri yafl-

larda obezite, 2. tip fleker hastalı¤ı, ensülin direnci ve koroner damar

rahats›zl›¤› gibi hastalıklar›n riskini azaltmaktad›r.107

"En Taze Besin" İle İgili Gerçekler

Anne sütü ile ilgili gerçekler bu kadarla da s›n›rl› de¤ildir. Anne sü-

tünün bebe¤e sa¤lad›¤› katk›, bebe¤in geçirdi¤i evrelere göre de¤iflmek-

te ve bebe¤in hangi döneminde hangi besine ihtiyac› varsa sütün içeri-

¤i de bu döneme göre farkl›l›k göstermektedir. ‹deal s›cakl›¤› ile her an

haz›r olan anne sütü, içinde bulunan fleker ve ya¤ ile beyin gelifliminde

de önemli bir rol oynar. Bunun yan› s›ra içeri¤indeki kalsiyum gibi ele-

mentler, bebe¤in kemik gelifliminde büyük bir pay sahibidir.

Bu mucizevi kar›fl›m süt olarak adland›r›lmas›na ra¤men, asl›nda

anne sütünün %90'› sudan oluflmaktad›r. Bu da son derece önemli bir

özelliktir. Çünkü bebeklerin besinin yan› s›ra s›v› olarak suya da ihti-

yaçlar› vard›r. Anne sütü haricinde al›nacak su ya da di¤er yabanc›

maddelerin tam anlamda hijyeni sa¤lanamayabilir. Ancak %90'› su

olan anne sütü ile bebe¤in su ihtiyac› da en hijyenik flekilde karfl›lan-

maktad›r.
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Anne Sütü ve Zeka

Yap›lan bilimsel araflt›rmalar anne

sütü içen bebeklerin zeka gelifliminin iç-

meyen bebeklere oranla daha fazla ol-

du¤unu göstermektedir. Kentucky

Üniversitesi uzmanlar›ndan Jame An-

derson'›n, anne sütüyle beslenen be-

bekler ile biberonla beslenenler aras›n-

da karfl›laflt›rma yapan araflt›rmas› so-

nucunda, "anne sütüyle beslenen bebek-

lerin IQ'lar›n›n, biberonla beslenen bebekle-

re oranla 5 puan daha fazla oldu¤u" saptanm›flt›r. Bu araflt›rma sonu-

cunda, bebe¤in zekas›n›n anne sütüyle gelifliminin    6 aya kadar olabi-

lece¤i, 8 haftadan az anne sütü emen bebeklerde ise anne sütünün ze-

ka üzerinde yarar sa¤lamad›¤› da belirlenmifltir.108

Anne Sütü Kansere İlaç mı? 

Yap›lan çal›flmalar sonucunda, hakk›nda yüzlerce makale yay›nla-

nan anne sütünün son olarak da bebekleri kanserden korudu¤u ispat-

lanm›fl, fakat bunun mekanizmas› henüz tam olarak anlafl›lamam›flt›r.

Araflt›rmac›lar, laboratuvarda yetifltirilen kanser hücrelerinin anne sü-

tü taraf›ndan öldürüldü¤ünün ispatlanmas› ile büyük bir potansiyel

ortaya ç›kt›¤›n› belirtmifllerdir. ‹sveç'te Lund Üniversitesi'nde doktor

ve immünolog olarak çal›flan Catharina Svanborg, anne sütündeki bu

mucizevi s›rlar› keflfeden ekipte bulunmufltur. Lund Üniversitesi'nde-

ki bu ekip normal anne sütünün kanserin her çeflidi için bir koruma

sa¤lamas›n› mucizevi bir keflif olarak de¤erlendirmifllerdir.109

Bafllang›çta, yeni do¤mufl bebeklerden alm›fl olduklar› ba¤›rsak-

mukoza hücrelerini anne sütü ile iflleyen araflt›rmac›lar, neticede Pne-
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mococcus bakterisi taraf›ndan meydana ge-

tirilen ve pneumonia (zatürree) olarak adland›r›lan

hastal›¤›, anne sütünün çok iyi bir flekilde durdurdu¤unu gör-

düler. Ayr›ca anne sütü ile beslenen bebekler, biberonla beslenenlere

göre çok daha az duyma güçlü¤ü ile karfl›laflmakta ve solunum sistemi

enfeksiyonlar›na da çok daha az yakalanmaktayd›lar. Birbirini takip

eden çal›flmalar sonras›nda, anne sütünün kansere karfl› da bir koruma

sa¤lad›¤›n› gördüler. (Çocuklukta görülen lenf kanseri riskinin biberon

ile beslenen çocuklarda dokuz kat daha fazla oldu¤unu gösterdikten

sonra, ayn› sonuçlar›n di¤er kanser türleri için de geçerli oldu¤unu

fark ettiler). Ç›kan sonuca göre anne sütü kanserli hücrelerin yerini

tam olarak belirliyor ve daha sonra da onlar› öldürüyor. Kanserli hüc-

releri tespit ederek öldüren ise anne sütünde bol miktarda bulunan alp-

ha-lac (alphalactalbumin) olarak adland›r›lan maddedir. Alpha-lac süt

içindeki laktoz flekerinin üretilmesine yard›m eden bir protein taraf›n-

dan meydana getirilmektedir.

Bu Eşşiz Nimet Yüce Allah'ın
Bir Lütfudur… 

Anne sütü ile ilgili baflka mucizevi bir özellikse, bebe¤in anne sü-

tü ile 2 y›l boyunca beslenmesinin son derece faydal› oldu¤udur.110 Bi-

limin yeni keflfetti¤i bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kuran'da "Emzir-

meyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklar›n› iki tam y›l em-

zirirler…" (Bakara Suresi, 233) ayetiyle 14 as›r önce bildirmifltir. 

Korunmaya, beslenmeye muhtaç olarak do¤an bebek için, anne-

nin kendisi en ideal g›da olan anne sütünü, vücudunda üretmeye ka-

rar vermedi¤i gibi, de¤iflen besin de¤erlerini de, kuflkusuz annenin

kendisi belirlememektedir. Her canl›n›n ihtiyac›n› bilen ve onlar› r›z›k-

land›ran Yüce Allah, anne sütünü annenin bedeninde, bebek için yarat-

maktad›r. 
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