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ÖNSÖZ

Mucize, insan veya insan toplulu¤unun kapasitesinin üstünde, do¤a kurallar›n›n

ötesinde olan› ifade eder. Bir Peygamber gelmeye görsün, geldi¤i bölgenin insanlar› o

Peygamber’den deliller, mucizeler talep etmifllerdir. Bu Musa Peygamber için de, ‹sa

Peygamber için de, Muhammed Peygamber için de ayn›yd›:

Ve onlar dediler ki: "Ona Efendisinden deliller indirilmeli de¤il miydi?"

29-Ankebut Suresi 50

Allah için mucizeler yaratmak çok kolayd›r. Fakat bu mucizeler inkârc›lar›n isteklerine

göre oluflturulmaz. Peygamber, Allah’›n elçisi s›fat›yla insanlar› uyarma görevini yerine getirir.

Allah izin vermeden hiçbir Peygamber mucize oluflturamaz, insanlara deliller sunamaz.

‹nkarc›lar›n al›nt›lad›¤›m›z ayette görülen flüpheci yaklafl›m›na, ayn› ayette flöyle cevap verilir:

...De ki: "Deliller yaln›zca Allah’›n kat›ndad›r. Ben sadece apaç›k bir

uyar›c›y›m."

29- Ankebut Suresi 50

MUC‹ZE ‹STERSEN KURAN YETER

‹nkarc›lar›n istedi¤i delil "Allah’›n kendini göstermesi" veya "Gökten meleklerin

indirilmesi" fleklindedir, fakat mucizeler inkârc›lar›n zihniyetlerine uygun bir flekilde sunulmaz.

Allah, yukar›daki ayetin devam›nda, indirdi¤i Kuran’›n yeterli delil oldu¤unu bildirmektedir:

Kendilerine okunmakta olan Kitab’› sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?

Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat›rlatma

vard›r.

29- Ankebut Suresi 51

Peygamber ›srarla: "Ben bir kulum", "Deliller Allah kat›ndand›r.", "Ben sizden bir ücret,

bir menfaat talep etmiyorum.", "‹flte Allah’›n kitab›, ona uyun." demektedir. Kuran’da Allah,

Kuran’›n indirilmesine dikkatleri çekerek "Onlara yetmiyor mu?" diye sormaktad›r. Fakat
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görülen odur ki; inkârc› zihniyetin inad› hiçbir flekilde k›r›lamamakta, inkârc›lar hangi delili

görseler inkâr etmektedirler. Kuran’›n bir insan›n sözü oldu¤unu söylemektedirler:

"‹nsan sözünden baflka bir fley de¤il bu."

74- Müddessir Suresi 25

DEN‹ZLER‹N ALTINDAN UZAY’IN DER‹NL‹KLER‹NE

Bu kitab›m›z boyunca Kuran’›n, denizlerin alt›ndan Uzay’›n derinliklerine, Evren’in

yarat›l›fl›ndan Evren’in son bulufluna, anne rahmindeki yarat›l›fl›m›zdan ar›lar›n hayat›na, felse-

fenin en çetin konular›ndan fizi¤in en zor problemlerine kadar yapt›¤› aç›klamalar›

inceleyece¤iz. Tüm bu konular› incelerken Kuran’›n "Kuran Allah’tand›r" tezine karfl›l›k

inkârc›lar›n "Kuran insan sözüdür" tezlerinin de¤erini tart›flaca¤›z.

Tüm bu incelemelerimizde görece¤iz ki; Kuran, birbirinden bu kadar farkl› konuya

girmesine ra¤men, hiçbir konuda hata yapmamakta, kendi döneminde hiç bilinmeyen, biline-

meyecek olan bilgileri aktarmaktad›r. Kuran’›n 4-5 kelimelik öyle aç›klamalar› vard›r ki; insan-

lar›n bu aç›klamalar› anlayabilmesi için binlerce y›ll›k bilgi birikimi gerekmifltir. (Örne¤in ilk

konuda görece¤imiz Evren’in genifllemesi ile ilgili Kuran ayeti). Üstelik günümüzde bu bilgi-

lerin elde edilmesi geliflmifl teleskoplar›n, geliflmifl mikroskoplar›n, sistemli gözlem ve

araflt›rmalar›n, çok büyük ödeneklerin ayr›lmas› sayesinde mümkün olabilmifltir.

Kitab›m›z› okudukça anlayaca¤›z ki; Hz. Muhammed’in zaman›ndaki tüm insanl›k "ortak

bir ak›l" olufltursayd› bile, Kuran’daki ayetleri söylemeleri mümkün olamazd›. Hatta iddia ediy-

oruz ki; bundan 100 sene önce yaflayan insanlar›n hepsi "ortak ak›l" olufltursalard›, bu kitab›n

ilk k›sm›n›n 70 bölümünde inceleyece¤imiz bilgileri bilmeleri mümkün de¤ildi. Peygamber’in

döneminde bu kadar genifl alanda, bu kadar mucizevi aç›klamay› yapmak, efli benzeri olmayan

bir mucizedir. Bir tekinin söylenmesi bile tesadüflerle, Peygamber’in döneminin bilgi seviye-

siyle ve bilimsel bikirimiyle izah edilemeyecek olan bu delilleri inkâr, gerçe¤e karfl› yap›lm›fl

bir zalimliktir. 

Zalimlerden baflkas› bizim delillerimizi inkâr etmez.

29- Ankebut Suresi 49
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ÇÖL BEDEV‹S‹NDEN PROFESÖRE

Kuran’›n bugünün modern biliminin yeni ö¤rendi¤i bilgileri 1400 y›l önceden söyle-

di¤ini kitab›m›zda görece¤iz. Kuran bu bilgileri bilimsel metoda dayanan fizik, kimya, biyolo-

ji kitaplar›ndan farkl› bir flekilde verir. Kuran do¤rudan sonucu verirken, bu sonuca büyük bir

birikimin sonucunda varan bilimler, bu birikimin önemli bir k›sm›n› da kitaplar›nda aktar›rlar.

Oysa Kuran, Evren’in Yarat›c›s›ndand›r. O’nun birikime ihtiyac› yoktur. O zaten her fleyi

bilendir. Bu yüzden Kuran bazen bir kitap dolusu bilgiyle aktar›lacak bir sonucu 4-5 kelimede

verir.

Kuran tüm bunlar› yaparken çöldeki bedeviden, bilimlerde derinleflmifl bilginlere, pro-

fesörlere kadar genifl bir kitleye seslenir. Evet, Kuran en elit aç›klamalar› yaparken, elitist

de¤ildir. Kuran için tüm insanl›k önemlidir. Kuran tüm insanl›¤a seslenir ama bilgi sahiplerini,

bilginleri di¤er insanlardan ay›r›r.

De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak ak›l ve vicdan sahipleri

ö¤üt al›r."

39- Zümer Suresi 9

ONLARA VAR DA B‹ZE YOK MU?

Kitab›m›z›n ilk k›sm›nda daha çok Kuran’›n bilimsel mucizelerini inceleyece¤iz.

Kitab›m›z›n ikinci k›sm›n› ise Kuran’›n içindeki matematiksel mucizelere ay›rd›k. Matematik,

tüm do¤al bilimlerin ortak lisan›, itiraz görmeyen dilidir. Kuran’›n matematiksel mucizesi hem

Kuran’›n insan ürünü olamayaca¤›n›, hem de Kuran’›n korunmufllu¤unu ispatlayacakt›r. fiüp-

hesiz Kuran’›n edebi yaz›m› da bir mucizedir. Fakat Arapça bilmeyen insanlar›n Kuran’›n edebi

mucizesini taktir etmeleri zordur. Bu yüzden kitab›m›zda, tüm insanlar›n ortak dili olan do¤a

bilimlerindeki ve matematikteki Kuran mucizelerini inceleyece¤iz. Böylece ça¤r›s› evrensel

olan Kuran’›n, nas›l evrensel mucizeler gösterdi¤ine tan›k olaca¤›z. 

Hz. Musa, insanlar›n büyücülükle u¤raflt›¤› bir dönemde, Allah’›n kendisine verdi¤i

mucizelerle, kendini tanr›laflt›ran Firavun’un toplad›¤› büyücü grubunu ma¤lup etti. Hz. ‹sa

flifac›l›¤›n yayg›n oldu¤u bir dönemde, hastalar› iyilefltirerek mucizelerini gösterdi.

Günümüzde, Allah’›n maddeye koydu¤u kurallar› ifade eden bilimin, "Maddenin ve bilimin

Yarat›c›s›" olan Allah ile yar›flt›r›ld›¤›na, bilimin, dinin yerine geçirilmeye çal›fl›ld›¤›na tan›k

olmaktay›z. ‹flte tam böyle bir dönemde ise Allah, Kuran’daki bilimsel, matematiksel

mucizeleri aç›¤a ç›karm›flt›r. Tarihin bu döneminde bu tarzda mucizelerin aç›¤a ç›kmas› ne

kadar da müthifltir!
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Bu mucizeler ile Allah, yaratt›¤› Evren’inde, kendi koydu¤u bilimsel kurallar›n ve

yaratt›¤› bilimsel oluflumlar›n, yine kendi gönderdi¤i dinle çeliflmeyece¤ini, çeliflemeyece¤ini

göstermektedir. Evet, Kuran ne kendi içinde çeliflir, ne de Allah’›n yaratt›¤› Evren’le çeliflir:

Kuran’› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er O, Allah’tan baflkas›n›n kat›ndan

olsayd›, elbette içinde birçok çeliflki bulacaklard›.

4- Nisa Suresi 82

Böylece "Geçmifl topluluklara mucizeler gösterilmifl... Onlara mucizeler var da, bize

mucize yok mu?" diyenler cevaplar›n› alm›fllard›r. Allah mucize indirip indirmeyece¤ine, indi-

recekse ne zaman indirece¤ine kendisi karar verir. Günümüzde fizikten kimyaya, biyolojiden

matemati¤e kadar Allah’›n gösterdi¤i mucizelerin de¤erini bilelim. Allah’tan yard›m isteyen

kullar› için, Allah’›n yard›m› gelmifltir. Allah’›n bu yard›m›ndan faydalanal›m. Bilimin dine

karfl›t bir pozisyonda gösterildi¤i dönemde, Allah, dininin mucizelerini bilim platformunda

sergilemektedir. Böylece hem Allah’›n dininin do¤rulu¤u, hem din-bilim çat›flmas›n›n yanl›fll›¤›

anlafl›lmaktad›r.

HODR‹ MEYDAN

Dinin bilimle çat›flt›¤›n› söyleyenlere bu kitab› okuduktan sonra cesaretle afla¤›daki 2

fl›ktan birini önerebilirsiniz.

1. Ya din diye ileri sürülenin dinle bir alakas› yoktur. Din uydurma ile kar›flt›r›l›p sunul-

maktad›r. Acilen bu uydurma dinden ç›kar›lmal›d›r.

2. Ya da bilimsel veri veya kanaatte bir yanl›fll›k vard›r. Bu yanl›fl›n temelleri bulunmal›,

sistematik gözlem ve ak›lc› ç›kar›mla bilim yanl›fltan kurtar›lmal›d›r.

Allah’›n gönderdi¤i sistem olan din, Allah’›n Evren’e koydu¤u kurallar› ifade eden

bilimle çat›flmaz. Fakat Allah’›n dini ad›na konuflan dinci yobazlar ve bilimin Yarat›c›s›n› inkâr

eden bilimci yobazlar, olmayan çeliflkileri var gibi göstermeye çal›flmaktad›rlar.

Kuran’da hiçbir kitapta bulunamayacak kadar çok kendine güven vard›r. Kuran’› okuyan

herhangi biri, bu üstün güvenin sebebinin ya "Kuran’›n Allah’tan olmas›na" ya da "cahil cesur

olur" misali "cahil cesaretine" ba¤lamak durumundad›r. Kuran kendini öyle bir konuma koyar

ki, öyle iddial›d›r ki; O’na inananlar veya inanmayanlar, O’nun ya en büyük gerçek, ya da en

büyük yalan oldu¤unu kabul etmek zorunda kalacaklard›r. O’nu inkâr edenler bile O’nun orta-
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lama, s›radan bir konumda oldu¤unu iddia edemezler. Evet, Kuran, benzersiz bir güvenle flöyle

seslenir:

13- Yoksa "O’nu, O uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse, haydi onun ben-

zeri uydurulmufl on sure getirin, e¤er do¤ru sözlülerseniz! Allah’tan baflka

ça¤›rabildiklerinizi de ça¤›r›n."

14- E¤er size cevap veremedilerse, art›k bilin ki, o ancak Allah’›n bilgisiyle

indirilmifltir ve O’ndan baflka tanr› yoktur. Art›k müslüman oluyor musunuz?

11- Hud Suresi 13-14

On tane sure... Sadece on tane surenin benzerini oluflturmak... Sadece bu kadar›n› bile

becerebilselerdi Kuran’›n yay›lmas›n›, Kuran’›n kitleleri etkisi alt›na almas›n› engelleyebile-

ceklerdi. Kuran iddiay› burada b›rakmaz, daha da t›rmand›r›r:

23- E¤er kulumuza indirdi¤imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri

bir sure getirin. Allah d›fl›ndaki tan›klar›n›z› da ça¤›r›n. E¤er do¤ru sözlü

iseniz!

24- E¤er yapamazsan›z –ki asla yapamayacaks›n›z- bu durumda inkârc›lar

için haz›rlanm›fl yak›t› insanlar ile tafllar olan ateflten sak›n›n. 

2- Bakara Suresi 23-24

Evet, on tane de de¤il! Tek bir tane, tek bir sure... Haydi bu ola¤anüstü iddial› meydan

okumaya cevap verin! Tarih buna cevap verilemedi¤ine tan›kt›r. E¤er bu meydan okumaya

karfl›n Kuran’›n surelerinin bir benzerini oluflturmak mümkün olsayd›, inkârc›lar bunu gerçek-

lefltirecekler ve ‹slam’›n yay›lmas›n› önleyeceklerdi. Oysa yapmad›lar, yapamad›lar... Bunun

yerine zoru seçtiler ve Peygamberimiz’in zaman›nda yaflayan inkârc›lar, k›l›çlar›n› kuflan›p

inananlar› öldürmeye kalkt›lar, savaflt›lar. Kolay olan yol (!) mümkün olsayd›, elbette bu zor

yola gerek kalmayacakt›. Yaz› yazmak kolayd› ama Kuran’›n bir suresinin benzerini oluflturmak

imkans›zd›.

De ki: "E¤er bütün insanlar ve cinler bu Kuran’›n bir benzerini oluflturmak

için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir ben-

zerini meydana getiremezler."

17- ‹sra Suresi 88
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Müthifl bir iddia, müthifl bir kendine güven! Kitab›m›z boyunca okuyaca¤›m›z Kuran

mucizeleri, gerçekten de bu iddian›n ne kadar yerinde oldu¤unu gözler önüne serecektir.

OLMAK YA DA OLMAMAK

Kuran mucizelerini anlatt›¤›m›z bölümleri okurken, tüm bu mucizeleri ortaya koyan

Kuran’›n neyi savundu¤unu, ne dedi¤ini hiç unutmayal›m. Kuran’›n ortaya koydu¤u meseleler

"olmak ya da olmamak" meseleleridir. Bir an Kuran’›n yok oldu¤unu var say›n. (Allah’›n tarih

boyunca gönderdi¤i tüm dinler için de ayn›s› geçerlidir.) ‹nsanlar›n "Nereden geliyorum",

"Nereye gidiyorum" sorular› cevaps›z kalacakt›r. Oysa bu sorular›n cevab› insanl›k için yemek-

ten de, içmekten de önemlidir. Çünkü yemek, içmek k›sa bir dünya hayat›n›n vazgeçilmez-

leridir. Oysa insan, yarat›l›fl› icab› hep var olmak, hiç yok olmamak ister. ‹flte Kuran ve Kuran’la

beraber Allah’›n daha önce gönderdi¤i di¤er kitaplar bu "olmak ya da olmamak" meselesini

çözüme kavuflturmaktad›rlar.

‹nceleyece¤imiz Kuran mucizeleri öyle bir kitapta oluflmaktad›r ki; o kitap insanlar›n

"olmak ya da olmamak" meselesini çözmektedir. Bu yüzden tüm bu mucizelerin bizi götürece¤i

sonuç, insanl›¤›n en büyük faydas›n› ifade eder. Hangi fayda sonsuza dek var olman›n üstüne

ç›kabilir! Sonsuzun yan›nda hangi sonlu say›n›n k›ymeti olabilir? Sonsuzu ifade eden Kuran’›n

mesaj›n›n ve müjdesinin yan›nda; tüm insanlar›n, sonlu dünyan›n u¤rafl›n› ifade eden kitap -

lar›n›n toplam› bile bir tek Kuran edemezler. Ne kadar sonlu say›y› toplarsan›z toplay›n sonsuza

ulaflabilir misiniz?

‹nkarc›lar fark›nda olmasalar bile, bu kitaptaki Kuran mucizelerinin bizi götürdü¤ü

gerçek onlar›n da menfaatinedir. Çünkü Kuran mucizeleri Kuran’›n do¤rulu¤unu onaylamak-

tad›r. Kuran ise insanlara sonsuz hayat› göstererek; gerçek ümidi vermekte, insanl›¤› amaçs›zca

var olmaktan kurtarmaktad›r. Bu inattan körelmifl inkârc›lar›n bile yarar›nad›r. Onlar inattan

körelmifl bir flekilde bunu kabul etmeseler de bu böyledir! Bir gün topra¤›n içinde un ufak olup

yok olman›n, sonsuza dek var olmaktan daha iyi oldu¤unu inatç› inkârc›lar d›fl›nda kim savun-

abilir? Bizim istedi¤imiz inkârc›lar›n akl›n› bir kenara b›rak›p inanmalar› de¤ildir. Tam tersine,

inkâr ak›ls›zl›¤›ndan kurtulup, ak›llar›n› çal›flt›rarak inanmalar›d›r. Çünkü Kuran’›n bizim men-

faatlerimize uygun olarak vaat ettikleri, ayn› zamanda akl›n› çal›flt›ran insanlar›n varaca¤›

sonuçlard›r. Kuran’›n anlatt›klar› hem akl›n gere¤idir, hem menfaatimiz gere¤idir, üstelik bun-

lar tüm kitab›m›z boyunca görece¤imiz gibi say›s›z mucizeyle desteklenmektedir. ‹natç› inkârc›

kendi lehine olan› aleyhine sanmakta, böylece asl›nda menfaatine uygun olan› bunun tersine

kendisi çevirmektedir. Kendi düflen a¤lamaz!..
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TEMEL MESELE 

Kuran’›n da ortaya koydu¤u gibi hayattaki en temel mesele Allah’›n ve dinin varl›¤›d›r.

Allah’›n varl›¤›n›n anlafl›lmas›; Allah’›n varl›¤›n› insanlara duyuran, bu inanc› yerlefltiren,

karfl›t izahlar› yok eden (tek Allah’›n varl›¤›n› insanlara ö¤reten) dinlerin do¤rulu¤unu ispatlar.

Dinin do¤rulu¤unun anlafl›lmas› ise; dinin en temel meselesi, Allah’›n varl›¤›n›n anlafl›lmas›

oldu¤u için, Allah’›n varl›¤›n› onaylar. Bu yüzden Allah’›n ve dinin varl›¤›n›n, birbiriyle

kaynaflm›fl oldu¤unu söyleyebiliriz.

Kuran Allah’›n varl›¤›n›n anlat›m›ndan, ahlâktan, hayata bak›fl aç›s›na kadar dini ifade

eder. Kuran dinin ta kendisidir. Böylece Kuran mucizeleri; Kuran dinin kendisi oldu¤undan

hem dinin varl›¤› için delildir; hem de Kuran’›n en önemli mesaj› Allah’›n varl›¤› oldu¤undan

Allah’›n varl›¤› için delildir. Ayr›ca bu mucizelerin incelenmesiyle, Evren’de, canl›larda ortaya

ç›kan bilgiler de Allah’›n varl›¤›n›n delilleridir. Örne¤in anne rahmindeki yarat›l›fl›m›z›n 1400

y›l önce anlat›lmas›n›n Kuran mucizesi olmas›, Kuran’›n en önemli mesaj› Allah’›n varl›¤›

oldu¤u için Allah’›n varl›¤›n›n delilidir. Ayr›ca Kuran’›n dikkat çekti¤i anne rahmindeki

yarat›l›fl aflamalar›n›n incelenmesi, Allah’›n kudretini, ilmini ortaya koydu¤u için Allah’›n

varl›¤›n›n do¤rudan da delilidir. Yani hem mucize kanal›yla, hem de yarat›l›fltaki mükemmellik

kanal›yla Allah’›n varl›¤› ortaya konmaktad›r. Bu birbirinden ayr› iki yolun da ayn› sonuca

götürmesi bu sonucun do¤rulu¤unu, tart›fl›lmazl›¤›n› apaç›k göstermektedir. Bu yüzden Kuran

mucizelerini incelerken, bu mucizelerin Allah’›n harika yarat›fl› ad›na düflündürdüklerini de

iflleyece¤iz. Allah’›n varl›¤›n›n ispat›; Allah’›n varl›¤›n› en mükemmel flekilde aç›klayan, insan

hayat›n›n merkezine koyan, gerekli öneme kavuflturan Kuran oldu¤u için, Kuran’›n Allah’›n

kitab› oldu¤unu da ispatlar. Böylece Kuran mucizeleri hem dinin varl›¤›n› ispatlayarak Allah’›n

varl›¤›n› ispatl›yor, hem de iflaret etti¤i yarat›l›fllarla Allah’›n varl›¤›n› ispatlayarak dinin

varl›¤›n› ispatl›yor.

DO⁄RUYU, YALNIZCA DO⁄RUYU

Kitab›m›z boyunca görece¤imiz mucizelerden hem inananlar›n, hem inkârc›lar›n, hem

de flüphecilerin flu flekilde faydalanmalar›n› arzu ediyoruz:

1. ‹nananlar: Allah’›n bu delilleri karfl›s›nda Allah’›n yard›m› için flükrederler. Allah’›n

dinine daha da çok önem verir, asla flüpheye düflmeden Allah’›n kitab›n›n rehberli¤inde hayat-

lar›n› yaflarlar. 

2. ‹nkarc›lar, fiüpheciler: ‹nkarc›lar ve flüpheciler inkâr›n, flüphenin bofl, temelsiz ve fay-
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das›z oldu¤unu, Kuran’a inanman›n ise ak›lc›, delille ispatl› ve faydal› oldu¤unu anlarlar.

Kendilerine zarardan baflka bir fley getirmeyen inkârdan ve flüpheden vazgeçip, yarardan baflka

bir fley getirmeyecek Kuran’a sar›l›rlar.

Kuran, mucizelerini gösterirken do¤ruyu, yaln›zca do¤ruyu gösterme prensibinden

flaflmaz. Üstelik Kuran’›n gösterdi¤i birçok mucize, Kuran’›n indi¤i dönemde anlafl›lamad›¤›

için inkârc›lar bunlar› koz olarak kullanmaya da kalk›flm›fllard›r. Örne¤in 4. bölümde Evren’in

ve Dünya’m›z›n daha önce gaz halinde oldu¤unu söyleyen 41- Fussilet Suresi 11. ayetini ele

alal›m. Etraf›m›zda gördü¤ümüz da¤lar›n, denizlerin, y›ld›zlar›n, Günefl’in ve Ay’›n daha önce

gaz halinde oldu¤una inanmak, ne kadar da inan›lmazd›r! Biz bugün sistematik gözlem,

teleskoplar›n yard›m›, astronomik bilginin birikimiyle bunu biliyoruz. Oysa Kuran’›n indi¤i

dönemde bu bilginin verilmesi, Kuran’›n mesaj›n›n yay›lmas› aç›s›ndan bir avantaj

sa¤lam›yordu. Tam tersine bu bilgi ispatlanamad›¤› için, belki de inananlarla bu yüzden alay

ediliyordu. Oysa Kuran do¤ruyu, yaln›zca do¤ruyu, ne pahas›na olursa olsun do¤ruyu söyleme

prensibinden taviz vermiyor ve yine do¤ruyu ortaya koyuyordu. Böylece her flart ve ortamda

Kuran’a güvenenlerin, bu güvenlerinin do¤rulu¤u da anlafl›lm›fl bulunmaktad›r. Bu olgu anla-

mad›¤›m›z baz› hususlar olsa bile niye Kuran’a güvenmemiz gerekti¤inin tarihsel bir örne¤idir.

Kuran güvenleri hiç sarsmam›fl, baflta anlafl›lmayan baz› konular, günü gelince birer mucize

olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. 

Hiçbir insan›n akl›, hiçbir insan›n duygusu kendisi yaflarken dezavantaj, ileriki tarihlerde

(1000 y›ldan fazla zaman sonra) avantaj getirecek bir bilgiyi aktarmaya kalkmaz, kalkamaz.

Gerçi bir insan›n o dönemde bu bilgiyi bilmesi imkans›zd›r; fakat bu mümkün olsayd› bile

insansal vas›flar bu bilginin bu flekilde kullan›lmas›n› engellerdi. Zaten Kuran "Bu kitap insan

sözü de¤ildir, bu kitap insan›n Yarat›c›s›ndand›r." diyor.

KISA HATIRLATMALAR

Kuran’›n mucizelerini inceleyen kitab›m›z, Kuran’›n, Allah’›n gönderdi¤i bir kitap

oldu¤unu düflünen herkesle bu noktada ayn› fikirdedir. Bu kitap bu nokta d›fl›nda Hanefi, fiafi,

Alevi, Caferi, Sunni, fiii gibi herhangi bir mezhebin görüflüne göre veya herhangi bir mezhebe

karfl› fikirlerle yaz›lmam›flt›r. Dinin içinde geçen tart›flmalar, tarihsel sorunlar›n çözümü baflka

kitaplar›n konusudur. Bu kitapta o konulara girilmemekte, Kuran’›n en temel meselesi olan

Allah’›n ve dinin varl›¤›, Allah’›n kudretinin, sanat›n›n, ilminin muhteflemli¤i ifllenmektedir. Bu

yüzden bu kitab›n mezhepli, mezhepsiz tüm inananlarca takdirle karfl›lanaca¤›n›, ayr›ca

inkârc›lar›n fikirlerini bafltan gözden geçireceklerini ve din-bilim çat›flmas›n›n yanl›fll›¤›n›n
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anlafl›laca¤›n› ümit ediyoruz. Ayr›ca bu kitab›n sadece okunup da "Ah ne ilginç!" tan›mla-

mas›yla s›n›rl› bir etki yapmamas›n› arzu ediyoruz. ‹stiyoruz ki bu kitab›n anlatt›klar›n›n olmak

ya da olmamak meselesi olan dinin anlafl›lmas›nda, uygulanmas›nda bir etkisi, bir katk›s› olsun.

Hayat›n en önemli, hatta tek önemli kavram› olan Allah’a; inan›lmas›nda, yönelinmesinde bir

basamak olabilsin. 

Kitab› yazarken ayr› ayr› dillerdeki birçok eseri tarad›k. Kimsenin dinine, mezhebine

bakmadan al›nt›lar yapt›k. Kuran’›n astronomi, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, jeoloji gibi

bilim dallar›ndaki mucizelerini inceledi¤imiz kitab›m›z›n ilk k›sm›n› 70 bölüme ay›rd›k.

Kuran’daki matematiksel mucizeleri inceledi¤imiz kitab›m›z›n ikinci k›sm›n›n bafl›n› 50 tane

KUM’a (Kelime Uyumlar›ndaki Matematiksel Mucize’ye) ay›rd›k. Bunlar›n ard›ndan

Kuran’daki 19 kodunu detayl›ca iflledik ve kitab›m›z› noktalad›k. Kitab›n daha rahat okuna-

bilmesi için bölümleri alt bafll›klara ay›rd›k. 

Kitab›m›zda, ayetlerin alt›nda ayetin sure numaras›n›, sure ismini ve ayet numaras›n›

verdik. Kitapta mümkün olan en sade, en anlafl›l›r dili kullanmaya gayret ettik ve en anlafl›l›r

flekilde Kuran ayetlerinin çevirisini yapt›k. Fakat tek bir noktada genel tavr›m›zdan farkl› olarak

sure isimlerinin tam tercümesini de¤il, Arapças›n› verdik. Bunun sebebi sure isimlerinin halk

taraf›ndan özel isim gibi alg›lanmas› ve birçok Kuran çevirisinin bu sure isimlerini çevirmeden

kullanmas›d›r. Biz de kitab›m›zda al›nt›lad›¤›m›z ayetleri herhangi bir çeviriden de okumak

isteyebilece¤inizi düflünüp, herhangi bir çeviride bu sureleri rahatça bulabilmeniz için Arapça

orjinalini ayet alt›nda verdik. Fakat bu surelerin Türkçe karfl›l›¤›n› da ö¤renmek isteyenler için

veriyoruz. 

22 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

1- Fatiha Suresi: Aç›l›fl Suresi

2- Bakara Suresi: S›¤›r Suresi

3- Ali ‹mran Suresi: ‹mran Ailesi Suresi

4- Nisa Suresi: Kad›nlar Suresi

5- Maide Suresi: Ziyafet Suresi

6- Enam Suresi: Davar Suresi

7- Araf Suresi: Orta Yer Suresi

8- Enfal Suresi: Ganimetler Suresi

9- Tevbe Suresi: Tövbe Suresi

10- Yunus Suresi: Yunus Suresi

11- Hud Suresi: Hud Suresi

12- Yusuf Suresi: Yusuf Suresi

13- Rad Suresi: Gök Gürültüsü Suresi

14- ‹brahim Suresi: ‹brahim Suresi

15- Hicr Suresi: Hicr Suresi

16- Nahl Suresi: Ar› Suresi

17- ‹sra Suresi: Gece Yürüyüflü Suresi

18- Kehf Suresi: Ma¤ara Suresi

19- Meryem Suresi: Meryem Suresi

20- Ta-Ha Suresi: Ta-Ha Suresi

21- Enbiya Suresi: Peygamberler Suresi

22- Hac Suresi: Hac Suresi

23- Müminun Suresi: ‹nananlar Suresi

24- Nur Suresi: Ifl›k Suresi

25- Furkan Suresi: Ay›r›c› Suresi

26- fiuara Suresi: fiairler Suresi

27- Neml Suresi: Kar›nca Suresi

28- Kasas Suresi: Tarihi Vakalar Suresi

29- Ankebut Suresi: Difli Örümcek Suresi

30- Rum Suresi: Romal›lar Suresi
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31- Lokman Suresi: Lokman Suresi

32- Secde Suresi: Secde Suresi

33- Ahzab Suresi: Gruplar Suresi

34- Sebe Suresi: Sebe Suresi

35- Fat›r Suresi: Yaratan Suresi 

36- Ya-Sin Suresi: Ya-Sin Suresi

37- Saffat Suresi: Saf Tutanlar Suresi

38- Sad Suresi: Sad Suresi

39- Zümer Suresi: Y›¤›nlar Suresi

40- Gafir Suresi: Ba¤›fllayan Suresi

41- Fussilet Suresi: Ayr›nt›l› Suresi

42- fiura Suresi: Dan›flma Suresi

43- Zuhruf Suresi: Gösterifl Suresi

44- Duhan Suresi: Duman Suresi

45- Casiye Suresi: Diz Çöküfl Suresi

46- Ahkaf Suresi: Kum Tepeleri Suresi

47- Muhammed Suresi: Muhammed Suresi

48- Fetih Suresi: Fethetmek Suresi

49- Hucurat Suresi: Odalar Suresi

50- Kaf Suresi: Kaf Suresi 

51- Zariyat Suresi: Tozutup Savuranlar S.

52- Tur Suresi: Tur Da¤› Suresi

53- Necm Suresi: Y›ld›z Suresi

54- Kamer Suresi: Ay Suresi

55- Rahman Suresi: Merhametli Suresi

56- Vak›a Suresi: Olay Suresi

57- Hadid Suresi: Demir Suresi

58- Mücadile Suresi: Mücadeleci Kad›n S.

59- Haflr Suresi: Toplanma Suresi

60- Mümtehine Suresi: Sorgulanan Suresi

61- Saff Suresi: Saf Tutmak Suresi

62- Cuma Suresi: Cuma (Toplanma) S.

63- Münafikun Suresi: ‹kiyüzlüler Suresi 

64- Tegabun Suresi: Aldan›fl Suresi

65- Talak Suresi: Boflanma Suresi

66- Tahrim Suresi: Yasaklama Suresi

67- Mülk Suresi: Yönetim Suresi

68- Kalem Suresi: Kalem Suresi

69- Hakka Suresi: Gerçekleflen Suresi

70- Mearic Suresi: Yükselifl Yollar› S. 

71- Nuh Suresi: Nuh Suresi

72- Cin Suresi: Cin Suresi

73- Müzemmil Suresi: Bürünen Suresi

74- Müdessir Suresi: Gizlenen Suresi

75- K›yamet Suresi: Dirilifl Suresi

76- ‹nsan Suresi: ‹nsan Suresi

77- Mürselat Suresi: Gönderilenler Suresi

78- Nebe Suresi: Haber Suresi

79- Naziat Suresi: Söküp Ç›karanlar S.

80- Abese Suresi: Surat Ast› Suresi

81- Tekvir Suresi: Dolama Suresi

82- ‹nfitar Suresi: Parçalanma Suresi

83- Mutaffifin Suresi: Kand›ranlar Suresi

84- ‹nflikak Suresi: Yar›lma Suresi

85- Buruc Suresi: Burçlar Suresi

86- Tar›k Suresi: Vurufllu Suresi

87- Ala Suresi: Yüce Suresi

88- ⁄afliye Suresi: Kuflatan Suresi

89- Fecir Suresi: Tan Vakti Suresi

90- Beled Suresi: fiehir Suresi

91- fiems Suresi: Günefl Suresi

92- Leyl Suresi: Gece Suresi

93- Duha Suresi: Kuflluk Vakti Suresi

94- ‹nflirah Suresi: Ferahl›k Suresi

95- Tin Suresi: ‹ncir Suresi

96- Alak Suresi: As›l›p Tutunan Suresi

97- Kadr Suresi: Kudret Suresi

98- Beyyine Suresi: Kan›t Suresi

99- Zilzal Suresi: Deprem Suresi

100- Adiyat Suresi: Nefes Nefese Koflmak S. 

101- Karia Suresi: fiiddetli Ses Suresi

102- Tekasür Suresi: Ço¤alma Yar›fl› Suresi

103- Asr Suresi: Zaman Suresi

104- Hümeze Suresi: Dedikoducu Suresi 

105- Fil Suresi: Fil Suresi

106- Kureyfl Suresi: Kureyfl Toplumu Suresi

107- Maun Suresi: Yard›mlaflma Suresi

108- Kevser Suresi: Bolca Güzellik Suresi

109- Kafirun Suresi: ‹nkarc›lar Suresi

110- Nasr Suresi: Yard›m Suresi

111- Tebbet Suresi: Eli K›r›ld›  Suresi

112- ‹hlas Suresi: Özgüleme Suresi

113- Felak Suresi: Aç›lma Suresi

114- Nas Suresi: ‹nsanlar Suresi 
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1. BÖLÜM

SÜREKL‹ GEN‹fiLEYEN
B‹R EVRENDE YAfiIYORUZ

Ve Evren’i (Gö¤ü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu geniflletmekteyiz.

51-Zariyat Suresi 47

Ayette "Evren, gök" diye çevirdi¤imiz kelime Arapça "sema" kelimesidir. Bu kelime

ayn› Türkçe’deki "gök" kelimesi gibi hem Evren’i, hem Dünya’n›n tavan›n› ifade eder.

Yeryüzünün üstünün tümü "sema" diye adland›r›l›r. 

Evren sonsuz mudur? Yoksa Evren s›n›rlarla çevrili dura¤an-sonlu bir yap›da m›d›r ? ‹flte

size insanl›¤›n büyük dehalar›n›n tarihin en bafl›ndan beri en hararetli tart›flt›klar› konulardan

biri.

Diyebiliriz ki insanl›k tarihinde çok az konu bu kadar hararetle tart›fl›lm›fl ve tüm

u¤rafllara ra¤men bu konuda iflin içinden ç›k›lamam›flt›r. ‹lk önce felsefenin içinde, daha sonra

ise felsefeden ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden fizikte, Evren’in s›n›rlar›n›n sonsuz olup olmad›¤›

tart›fl›lm›flt›r. Tarihin en parlak simalar›n›n bir k›sm› Evren’in sonsuz oldu¤unu, buna karfl›n

birçok ünlü düflünür de Evren’in s›n›rlarla çevrili bir flekilde sonlu oldu¤unu söylemifltir. Oysa

Kuran bu iki görüflün d›fl›nda sürekli geniflleyen dinamik bir Evren modeli çizmifltir. Kuran’›n

çizdi¤i model, Evren’in her an bir sonu olmakla sonsuz Evren modelinden, sürekli genifllemek-

le ise dura¤an s›n›rl› Evren modelinden ayr›lmaktad›r. Böylece insanl›¤›n bu en büyük

tart›flmas›nda Kuran tüm düflünürlerin d›fl›nda üçüncü bir modeli tarif etmifltir. 

‹flte Kuran’›n Allah taraf›ndan indirilip indirilmedi¤ini anlamak isteyenler için bir test

imkan›. Bir tarafta ne felsefe, ne fizikle u¤raflm›fl çöldeki Muhammed. Di¤er tarafta felsefenin,

fizi¤in ünlü düflünürlerinin iddialar›. ‹flte Aristo, iflte Ptolemy, iflte Giordano Bruno, iflte Telesio

Patrizzi, iflte Galieo Galilei, iflte Isaac Newton... Dünya tarihinin bu en büyük dehalar› gözlem-

leriyle, formülsel u¤rafllar›yla Evren’in s›n›rl›, sonlu veya sonsuz oldu¤unu iddia etmifller, fakat

hiçbiri geniflleyen dinamik Evren modelini çizememifllerdir. Ancak 20. yüzy›lda Edwin
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Hubble’›n geliflmifl teleskobuyla gözlemleri,

tüm y›ld›z kümelerinin h›zla birbirlerinden

uzaklaflt›¤›n› tespit etmifl, böylece

geniflleyen dinamik Evren modeli

do¤rulanm›flt›r. 

Evren’in geniflledi¤i ilk kez 1900’lü

y›llarda ortaya at›lm›flt›r. 1900’lü y›llardan

önce Kuran d›fl›nda bu iddiay› ortaya koyan

tek bir kaynak bile yoktur. Tek bir kaynak

bile!.. 

MUHAMMED PEYGAMBER’‹N
ÇÖLDE

SAKLADI⁄I TELESKOP

Kuran’›n Allah taraf›ndan

indirildi¤ini inkâr edenler, Muhammed

Peygamber’in Kuran’› uydurdu¤unu söyle-

mektedirler. Peki bunu söyleyenler

Muhammed Peygamber’in Evren’in

geniflledi¤ini, 1900’lü y›llardan önce bilen

Dünya tarihindeki tek kifli olmas›n› nas›l

aç›klayacaklar? Acaba Muhammed

Peygamber 1900’lü y›llarda yap›lm›fl olan

teleskobun bir benzerini 600’lü y›llarda icat etmiflti de, bu teleskobu kumlar alt›nda m› gizli-

yordu? Acaba Muhammed Peygamber teleskobu kullanmay›, y›ld›zlar›n hareketlerini yorum-

layacak astrolojik bilgiyi biliyordu da, bunu insanlardan m› sakl›yordu? E¤er Muhammed

Peygamber deli oldu¤u için Peygamber oldu¤unu iddia etti denirse; bu nas›l bir deliliktir ki

kendi döneminin insanlar›n›n hiçbirinin bilmedi¤i ve bilmesine imkan olmayan, kendisinden

1300 y›l sonra ancak anlafl›lacak olan bir gerçe¤i biliyordu? E¤er Muhammed Peygamber kendi

menfaatleri için dini uydurdu denirse; bu nas›l bir menfaat uydurmad›r ki bu kiflinin uydurduk-

lar› ancak 1300 y›l sonra tam anlafl›l›yor; fakat kendi döneminde bu ayeti söylemesi kendisine

hiçbir menfaat sa¤lam›yor, hatta gözleriyle Evren’in geniflledi¤ini fark edemeyen düflmanlar›na

belki koz bile vermifl oluyordu. Menfaat için hareket eden kifli, kendi yaflarken kendisine faydas›

olmayan, hatta kendi döneminde anlafl›lmad›¤› için elefltirilmesine yol açacak bir fleyi söyler mi?

Evren’e ç›plak gözle bakan kiflinin, Evren’in geniflledi¤ini
anlamas›na imkan yoktur.

SÜREKL‹ GEN‹fiLEYEN B‹R EVRENDE YAfiIYORUZ 25
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E¤er tüm bu gerçeklere karfl›n hâlâ bir kifli "Muhammed Peygamber kendi akl›yla bunu bildi"

derse; bu nas›l bir ak›ld›r ki kimsenin bilemedi¤ini biliyor fakat bunlar› kendi bildi¤ini kabul

edece¤ine, Allah bana bildirdi diye yalan söylüyor! Toplu i¤neyi bulan bir kifli bile bu bulufluyla

övünme e¤ilimindeyken, Muhammed Peygamber niye akl›yla övünmüyor da "Bu (Kuran) ben-

den de¤ildir, bu Allah’tand›r." diyor. Tevazudan m›? Bir yandan Peygamber oldu¤unu söylerken

inan›lamayan, yalanc›l›kla itham edilen, böylece ahlâken düflük bir mertebede gösterilen kifliyi,

tevazu sahibi diye mi yüceltecekler? Evet inkâr etmekte ›srar edenlere bir soru da biz soral›m:

“Siz neyi savundu¤unuzun, ne dedi¤inizin fark›nda m›s›n›z?” 

EVREN‹N GEN‹fiLED‹⁄‹ NASIL ANLAfiILDI?

Büyük deha Newton’un fizi¤inde bir eksik vard›. Newton, sonsuz genifllikte ve

de¤iflmeyen bir Evren modeline inan›yordu. Newton’un yerçekimi yasalar› bir sorunla

karfl›lafl›yordu. Nas›l oluyordu da Evren’in bafllang›c›ndan beri geçen çok uzun zaman

sürecinde tüm madde birbirini çekip tek bir bileflime dönüflmüyordu? Oysa Einstein’›n

Newton’dan sonra ortaya koydu¤u formüllerde kütlenin varl›¤›yla zaman ve mekan de¤ifliyor-

du. 

26 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Bilimsel platformda Evren’in geniflledi¤ini ilk kez Lemaitre ortaya att›.
Resimde Lemaitre ve Einstein birarada görülüyor.
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Einstein’›n formüllerinden yola ç›kan Rus fizikçi Alexander Friedmann en ufak bir etkide

Evren’in geniflleyece¤ini veya daralaca¤›n› keflfetti. Bu keflfin de¤erini anlay›p Evren’in

genifllemekte oldu¤unu ise aç›kça, iddial› bir flekilde ilk savunan, Belçikal› papaz ve bilim

adam› Georges Lemaitre oldu. Lemaitre, Evren’in genifllemesini geri sard›¤›m›zda Evren’in tek

bir birleflimden patlayarak olufltu¤unu, daha sonra Evren’in geniflledi¤ini; bir mefle palamadun-

dan bir mefle a¤ac›n›n büyümesi gibi Evren’in bu tek atomdan ortaya ç›kt›¤›n› söyledi. Bu o

kadar inan›lmaz gözüküyordu ki, baflta bu iddiaya kendi formüllerinden ulafl›lan Einstein bile

inanamad›. Lemaitre’nin fizikten pek anlamad›¤›n› söyleyerek, Evren’in sonsuz genifllikte ve

de¤iflmez oldu¤unu söyledi. 

‹lk baflta, Evren’in geniflledi¤i kuramsal olarak ortaya konulmufltu. Hiçbir felsefecinin

tarihin uzun zaman diliminde ortaya koyamad›¤› bir aç›klama, Kant gibi bir felsefecinin "Saf

Akl›n Elefltirisi" eserinde, zihinsel çat›flk›lardan (zihnin çözemeyece¤i sorunlardan) biri olarak

gördü¤ü ve "Zihin bu sorunu çözemez" dedi¤i konuda ortaya konulmufltu. Bu kuram her fleye

uyuyor ve Evren’in neden yerçekimine ra¤men çökmedi¤ini aç›klayarak Newton ve Einstein

formüllerinin bir birleflimini veriyordu. Alternatifi yoktu. Do¤ru anahtar›n kendi kilidine

uymas› gibi, do¤ru aç›klama Evren’sel tabloya uymufltu. Fakat bilim dünyas›nda ilk defa duyu-

lan bu aç›klama klasik tepkiyle karfl›laflm›flt›: Hay›r,

olamaz!

Ayn› y›llarda Amerikal› astronom Hubble, tüm

bu kuramsal tart›flmalar›n d›fl›nda, Mount Wilson

gözlemevinde son derece geliflmifl teleskobu ile

gözlemler yap›yordu. Hubble tüm galaksilerin bir-

birinden uzaklaflt›¤›n›, böylece Evren’in geniflledi¤ini

gözlemsel olarak buldu. Böylece görmedi¤imize inana-

may›z diyenlere Hubble; "Gördü¤ünüze inanmal›s›n›z"

dercesine genifllemeyi ispatlad›. (Hubble bu tespitini

Doppler etkisiyle yapt›. Buna göre uzaklaflan cisimlerin

dalga boylar› ›fl›k dalgalar›n›n spektrumunda uzar;

böylece k›rm›z›ya kayar, cisimler yaklafl›yor ise dalga

boyu k›sal›r, böylece maviye kayar.) Tüm galaksilerden

gelen ›fl›¤›n, spektrumda k›rm›z›ya kaymas›, tüm

galaksilerin uzaklaflt›¤›n› gösteriyordu. Hubble bu

gözlemiyle beraber çarp›c› bir yasa da buldu, galaksi-

lerin uzaklaflma h›zlar›, galaksiler aras›ndaki uzakl›kla

SÜREKL‹ GEN‹fiLEYEN B‹R EVRENDE YAfiIYORUZ 27
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do¤ru orant›l›yd›. Galaksi ne kadar uzakta ise, o kadar h›zl› uzaklafl›yordu. Bu sonuç tekrar

tekrar test edildi. 1950’de ABD’de Mount Palamar’da Dünya’n›n en büyük teleskobu infla edil-

di. Tüm testler, yeniden kontroller hep bu gözlemi do¤rulad›. Hatta ölçümler yap›l›p Evren’in

ilk yarat›l›fl an›n›n yaklafl›k 10-15 milyar y›l önce oldu¤u iddia edildi. 

Hubble’›n çal›flmalar›yla Einstein da, Lemaitre de ilgileniyordu. Daha önce Lemaitre’›n

görüfllerine kat›lmayan Einstein, bir konferansta Lemaitre’e hakl› oldu¤unu beyan etti. Bu

düflünceye inanmamas›na yol açan görüfllerinin hayat›n›n en büyük hatas› oldu¤unu itiraf etti.

Böylece Evren’in dinamik, sürekli geniflleyen yap›s› gözlemlerle do¤rulanm›fl bir flekilde

anlafl›ld›, dönemin en büyük fizikçisi Einstein da bu sonucu kabul etti.

Hubble’›n ve Lemaitre’›n örneklerinde bir

fizikçinin gerek kuramsal, gerek gözlemsel yolla bir

sonuca ulaflt›klar›nda o sonucu nas›l sunduklar›n›

görüyoruz. Lemaitre kuramsal olarak ulaflt›¤› sonuca

dayanak olarak Einstein’›n formüllerinden nas›l

ç›kar›m yapt›¤›n› gösterirken, Hubble yapt›¤›

gözlemlerin verilerini ve sonuçlar›n› sunmaktad›r.

Böylece fizikçilerin vard›¤› sonuç bir kitap dolusu

altyap›yla bir arada ortaya konmaktad›r. Fizik kural-

lar›n›n Yarat›c›s› tarihteki en büyük tart›flmalar›ndan

birinin cevab›n› Kuran’da vermektedir. Kuran, bilim

adamlar›ndan farkl› olarak do¤rudan sonucu verir, bu

sonuca gidifl yollar›, bu sonuca nas›l ulafl›ld›¤› önem-

li de¤ildir. Çünkü bu bilgiyi veren bu araçlar› kullan-

madan bu bilgiyi bilmektedir. Evet, Kuran do¤rudan

sonucu verir. Çok emin, çok k›sa, çok net, çok aç›k

bir flekilde. 

Herhangi birimiz Evren’e üstten bakma flans›na sahip olsayd›k ve biri bize "Evren’i tarif

et" deseydi, herhalde ilk söyleyece¤imiz fleylerden biri Evren’in geniflledi¤i olurdu. Ancak bil-

imsel birikim ve geliflmifl teleskoplarla farkedebildi¤imiz bu gerçe¤i, Kuran’›n 1400 y›l önce

söylemesi ne müthifl bir olayd›r. Baz›lar› "Hz. ‹sa körleri iyilefltirecek flekilde mucizeler göster-

diyse, niye çevresindeki herkes iman etmedi?" diye sormaktad›r. ‹flte dine bilimle karfl›

ç›k›lmaya çal›fl›ld›¤› bir ortamda, Kuran, bilimin en zor birkaç sorusundan birine bir cevap ver-

mekte ve tarihte bu cevab›n ayn›s›na rastlanmamaktad›r. Geliflmifl teleskoplar›n icad›yla yap›lan
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gözlemler Kuran’› do¤rulamakta, Kuran’›n bu mucizesinin benzerini hiç kimse gösterememek-

te, fakat inanmaya niyetli olmayanlar yine inanmamaktad›r. Zaten Kuran baz› insanlar›n hangi

mucizeyi görürlerse görsünler inanmayacaklar›n› belirterek insan psikolojisinin bu yönünü

aç›klamada da mucize göstermifltir. San›r›z bu örne¤i gören kifli, ‹sa’n›n ve di¤er

Peygamberlerin gösterdi¤i mucizelere karfl› kendilerine niye inan›lmad›¤›n› anlayacakt›r.

Mucizelerin flekli, zamana göre de¤iflmekte, fakat, hep aç›k arayan, gerçe¤i bulmaya çal›flmak

yerine, ben nas›l inkâr ederim diye düflünen baz› insan tipleri hiç de¤iflmemektedir.

Büyük Patlamadan sonra bu kadar çok maddenin, yerçekimi kuvvetinin etkisiyle bir-

birinin üzerine kapanmadan, bu kadar genifl bir alanda, bu kadar büyük bir h›zla birbirinden

uzaklaflmas›, Büyük Patlama’da uygulanan kuvvetin ola¤anüstülü¤ünü göstermektedir. Bu

kuvvet sayesinde Evren genifllemekte ve madde birbirini çekip yeniden kapanmaktan kurtul-

maktad›r. Bu kuvvet hem çok büyüktür, hem de Allah’›n üstün bilgisiyle çok ince bir flekilde

ayarlanm›flt›r. Bu kuvvet e¤er daha zay›f olsayd› gezegenler oluflmadan madde birbirini çekerek
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kapanacak ve ne galaksiler, ne dünyam›z, ne de hayat oluflacakt›. E¤er patlamada uygulanan

kuvvet daha fliddetli olsayd›; madde o kadar büyük bir alana yay›lacakt› ki, yine ne galaksiler,

ne dünyam›z, ne de hayat olacakt›. Bir fizikçinin çok güzel bir benzetmesine göre; bu patla-

man›n galaksilerin, dünyam›z›n, hayat›n oluflaca¤› flekilde ayarlanmas›n›n olas›l›¤›; bir kurflun

kalemi havaya att›¤›m›zda, sivri ucu üzerinde durmas› kadar bile de¤ildir. Allah, bu patlamay-

la hem kudretinin büyüklü¤ünü, hem kendisinin bilinçli olarak ilk andan itibaren nas›l her fleyi

ayarlad›¤›n› göstermekte, ayr›ca mesaj› Kuran’da bu oluflumlar› anlatarak Kuran’›n kendi

mesaj› oldu¤unu da ispat etmektedir.

KURAN’DA B‹Z ‹FADES‹N‹N KULLANILMASININ SEBEB‹

Bu bölümde inceledi¤imiz ayetteki "Biz" ifadesinin neden kullan›ld›¤›n› aç›klamakta

fayda görüyoruz. Arapça’n›n bu konudaki dil özelli¤i bilinmedi¤i için sorularla karfl›lafl›yoruz.

Kuran’da Allah kendisi için birinci ço¤ul flah›s olarak "Biz" ifadesini de, birinci tekil flah›s

olarak "Ben" ifadesini de kullan›r. Bu Arapça’n›n dil özelli¤inden kaynaklan›r. Arapça’da ve

baflka baz› dillerde de azamet, yücelik ifadesi olarak bazen bir kifli kendisi için birinci ço¤ul

flah›s olarak "Biz" ifadesini kullan›r. Nitekim gerek Türkçe’mizde, gerek baflka dillerde

karfl›m›zda tekil flah›s varken yücelik, sayg› ifadesi olarak ikinci tekil flah›s olan "Sen" yerine

"Siz" demekteyiz. Türkçe’de tekil olarak yapt›klar›m›z için de bazen birinci ço¤ul olarak "Biz"

ifadesini kullan›r›z, fakat bu karfl›m›zdaki tekil flah›s için ço¤ul olan "Siz" ifadesini kullan-

mam›z kadar yayg›n de¤ildir.

Kuran Arapça inmifl bir kitapt›r, bu yüzden Kuran’da Arapça dil özellikleri, Arapça de-

yimler bulunur. Allah’›n tekli¤i tüm Kuran’›n en temel mesaj›d›r ve Kuran’›n yüzlerce ayetiyle

apaç›kt›r.

Bir noktay› daha belirtmek istiyoruz: Kuran’da Allah kendisinden birinci flah›s olarak

bahsederken hem tekil "Ben" ifadesini, hem Arapça’n›n dil özelliklerinden dolay› ço¤ul  olan

"Biz" ifadesini kullan›r. Fakat Allah’tan ikinci flah›s olarak bahsedildi¤inde hep ikinci tekil

"Sen" ifadesi geçer, hiçbir zaman ikinci ço¤ul olarak "Siz" ifadesi geçmez veya Allah’tan

üçüncü flah›s olarak bahsedildi¤inde hep üçüncü tekil "O" ifadesi geçer, hiçbir zaman üçüncü

ço¤ul "Onlar" ifadesi kullan›lmaz. Oysa Kuran’da binlerce defa Allah’tan ikinci veya üçüncü

flah›s olarak bahsedilmifltir, bunlar›n biri bile ikinci ço¤ul veya üçüncü ço¤ul flah›s de¤ildir.

Ayr›ca Kuran’da Allah’tan gerek “Allah”, gerek “Rab”, gerek “Rahman”, gerek di¤er isim-

leriyle binlerce defa bahsedilir ve tüm bu isimler tekil formda kullan›l›r.  Bu da baflta dedi¤imiz

gibi; “Biz” ifadesinin Arapça’n›n dil özelli¤inden oldu¤unu gösterir.
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2. BÖLÜM

TEK B‹R NOKTADAN
BAfiLAYAN MACERAMIZ

‹nkar edenler Evren(Gökler) ve yer birbirleriyle bitiflik iken onlar›

ay›rd›¤›m›z›, her canl›y› sudan yaratt›¤›m›z› görmüyorlar m›? Yine de onlar

inanmayacaklar m›?

21- Enbiya Suresi 30

Ayetin ifadesinden, bu ayette belirtilenlerin inkârc›lara karfl› bir delil niteli¤inde

oldu¤unu, bu ayette belirtilenler sebebiyle inkârc›lar›n inanmas› gerekti¤ini anl›yoruz.

Ateistlerin en temel iddias› maddenin sonsuzdan beri var oldu¤u ve maddenin tüm canl›-cans›z

varl›klar› tesadüfen oluflturdu¤udur. Oysa Büyük Patlama (Big-Bang) teorisi Evren’in ve

zaman›n bir bafllang›c› oldu¤unu ortaya koyarak ateizmin bu en temel iddias›n› y›kmaktad›r.

Ayette "‹nkâr edenler görmüyorlar m›?" diye sorulmas› da çok anlaml›d›r. Bu flekilde ayet

Evren’in ve yeryüzünün bitiflikken ayr›ld›¤›n›n anlafl›labilece¤ine, bunu anlaman›n mümkün

oldu¤una da iflaret etmektedir. Ayetin do¤rulu¤unun anlafl›laca¤› 1900’lü y›llar, bilimsel

kefliflerin artt›¤›, baz›lar›n›n bilim ile dini çat›fl›r halde göstermeye çal›flt›¤› y›llard›r. Sanayi

toplumunun getirdi¤i refah ile fl›maran insanlar›n baz›lar› bu y›llarda maddeyi putlaflt›rmaya ve

Allah’›n yerine koymaya kalkm›fllard›r. Tam böyle bir ortamda baz› insanlar›n tap›nmaya

kalkt›¤› maddenin yarat›lm›fl oldu¤unun, yani bafllang›c› oldu¤unun, Big-Bang ile do¤rulan-

mas› inkârc›l›¤a inen bir tokatt›r. Ayetin devam›nda geçen "Yine de onlar inanmayacaklar

m›?" cümlesi de çok anlaml›d›r. Ayetin bu iflaretini de tarih do¤rulam›fl, ortaya konan tüm

delillere ra¤men inkârc›lar inkârlar›nda ›srarc› olmufllard›r. Ayet bilimsel gerçekleri ortaya

koyarken inkârc›lar›n her fleye ra¤men inanmama e¤ilimini de ortaya koymaktad›r. 

Ayette belirtilenler hem Evren’in bafllang›c› oldu¤unu ortaya koyarak, inkârc›l›¤›n mad-

denin sonsuzdan beri bu flekilde var oldu¤u iddias›n› y›kmakta ve inkârc›lar› inanmaya mecbur

etmektedir, hem de Kuran’›n indi¤i dönemden 1300 y›l sonra anlafl›lacak bu gerçek Kuran’da

geçti¤i için, inkârc›lar› bir kez daha Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu kabule zorlamaktad›r.
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Evren’in geniflledi¤ini ve tüm Evren’in bitiflikken birbirinden ayr›ld›¤›n› Kuran d›fl›nda ortaya

koyan hiç kimse olmam›flt›r. ‹flte eski Yunan, iflte Ortaça¤, iflte Yeniça¤, iflte Platon’lu, Thales’li

düflünce yo¤unlu¤u, iflte Batlamyus, iflte Kopernik, iflte Kepler, iflte Kant... ‹nsanl›k tarihinin

tüm dehalar›n›n hiçbiri geniflleyen bir Evren’de oldu¤umuzu bilemedi¤i gibi, bu Evren’in

yarat›l›fl›n›n bafl›nda her fleyin birbiriyle bitiflik oldu¤unun da fark›na varamam›fllard›r. Geliflmifl

ayg›tlar olmadan, bilimsel birikim kullan›lmadan bu sonuçlara varmak imkans›z oldu¤u için

tüm bu ünlü felsefeciler, fizikçiler bu sonuçlara varamam›fllard›r. Evren’in yarat›c›s› Evren

hakk›ndaki bu en önemli bilgileri kitab›yla insanlara bildirerek hem bu Evren’sel oluflumlara

dikkatleri çekmifl, hem de Kuran’›n kendisi taraf›ndan gönderilen bir kitap oldu¤unu ispat

etmifltir. Günü gelince Uzay’da bir nokta olan insana tüm Uzay’›n bir noktadan yarat›ld›¤›n›n

delillerinin örtüsünü açan Allah, böylece hem Evren’in bilgisini insanlara sunmufl, hem de
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kendi kitab›n›n mucizelerini göstermifltir. Ayetin, aç›k mucizesi kadar "‹nkâr edenler gör-

müyorlar m›?" ifadesiyle ayetin aç›klamalar›n›n anlafl›laca¤›na iflaret etmesi, "Yine de onlar

inanmayacaklar m›?" ifadesiyle inanmayanlar›n bu delillere ra¤men inkârc›l›klar›na devam

edeceklerine iflaret etmesi de çok ilginçtir. Nitekim Einstein da Evren hakk›nda yapt›¤› keflifler-

den çok, bunlar›n anlafl›labilmesine flaflt›¤›n› söylemifltir. Bundan da ayetin, insanlar›n bu ayette

ifade edilenleri anlayabilece¤ine iflaretinin önemi anlafl›lmaktad›r.

KOZM‹K FON RADYASYONU DEL‹L‹

Ayette Evren’in baflta bitiflik oldu¤u Arapça "ratk" kelimesiyle ifade edilir ki; bu kelime

kaynaflm›fl durumda içiçe geçmeyi ifade eder. Arapça "fatk" kelimesi ise ayr›lmay›, bölünerek

ayr›lmay› ifade eder. Ayetin belirtti¤i bu ayr›lmay› Lemaitre ortaya koydu¤unda, bu kuram›n

baflta dirençle karfl›laflt›¤›n› Evren’in genifllemesini aç›klarken anlatt›k. Bu fikre karfl› koyan-

lardan biri de Fred Hoyle idi. 1940’l› y›llarda Fred Hoyle, Evren’in Big-Bang ile bafllamas›

halinde, bu ayr›lman›n (patlaman›n) bir kal›nt›s› olmas› gerekti¤ini öne sürerek; "Bana bu Big-

Bang’in bir fosilini bulun" dedi. Asl›nda Fred Hoyle bunu Big-Bang ile alay etmek için söyle-

miflti. Onun bu alayc› meydan okumas› Big-Bang’i destekleyen birçok delilin bulunmas›na yol

açt›. Hoyle’nin alay etmek için kulland›¤› fosil tabiri, ilginç bir flekilde o zamandan sonra bulu-

nan deliller için kullan›ld›. Hoyle Big-Bang ile alay ederken, onu yok etmek isterken, istemeye-

rek onun daha da çok kan›tlanmas›n› sa¤lad›.

1948’de George Gamov ve ö¤rencisi Ralph Adler, Big-Bang olduysa gerçekten

Hoyle’nin söyledi¤i fosilin olmas› gerekti¤i sonucuna vard›lar. ‹leri sürdükleri mant›¤a göre

Evren Big-Bang’den sonra her yöne do¤ru geniflledi¤inden bu alçak düzey fon radyasyonu,

bak›lan her yönde mevcut olmal›yd›. Big-Bang’den sonra ç›kan di¤er bütün radyasyonlar›n

Evren’in içinde belli bir bafllang›ç noktalar› olacak ve sadece o noktadan d›flar› do¤ru yay›lacak-

lard›. Ancak tüm Evren’i bafllatan bir patlamadan ç›kan radyasyon böyle bir tek noktaya kadar

izlenemezdi. Böyle bir Evren’in genel dinamik genifllemesiyle bu radyasyon her yana yay›lmak

zorundayd›. Gamov ve Adler’in tahmin etti¤i radyasyon 1960’larda New Jersey’de Princeton

Üniversitesi’nde bir grup taraf›ndan çok hassas aletlerle araflt›r›lmaya baflland›. Fakat bu çok

önemli bulguyu bulmak enteresan flekilde baflkalar›na nasip olacakt›r. Arno Penzias ve Robert

Wilson, Bell telefon flirketinde iki araflt›rmac›d›r. Bir gün ikili Evren’in her yan›ndan gelen bir

parazitle karfl›lafl›rlar ve bunun sebebini tam olarak anlayamazlar. ‹flin enteresan yan› Penzias

ve Wilson olay› iyice anlamak için çok yak›nlarda çal›flan Princeton Üniversitesi’ndeki ekipten

Robert Dicke ve arkadafllar›n› telefonla ararlar. Telefonu kapatan Dicke büyük bir hayal

k›r›kl›¤›na u¤rar ve Nobel ödülünü kazand›raca¤›n› umduklar› keflfi baflkalar›n›n buldu¤unu
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anlar… Evet, bir so¤uk kaynakla k›yasl›yorlard› ve hep mutlak s›f›r›n tam 3 derece üstünde 3

Kelvin’deydi. Radyasyon tam beklenen özelliklere sahiptir ve Evren’in her taraf›ndan gelmek-

tedir. Hoyle’un bulunmayaca¤›n› sand›¤› fosil bulunmufltur. Nobel ödülünü de böylece Penzias

ve Wilson kazan›r. 

UYDUDAN BÜYÜK PATLAMA’YA DESTEK

Penzias ve Wilson 1965’teki

keflifleriyle Nobel’i ald›ktan sonra,

1989 y›l›nda daha da geliflen teknolo-

jinin yard›m›yla COBE uydusu bir

roketle uzaya gönderildi. COBE

uydusundan gelen veriler Penzias ve

Wilson’un buluflunu destekledi.

Birçok kifli COBE’nin verilerine

kesin kan›t dedi. Böylece 1927’de

Lemaitre ile bafllayan süreç

1990’larda yeni kan›tlar bulmufltu. Y›l

1990’lar› gösterdi¤inde Kuran’›n inmeye bafllad›¤› tarihten 1400 y›ldan fazla bir zaman

geçmiflti ve Kuran’›n söyledikleri uyduyla da ispatlan›yordu.

Iss›z bir adaya ç›ksak ve bu adada küllere rastlasak herhalde hiçbirimizin bu adada daha

önce bir ateflin yand›¤›na flüphesi olmaz. Bu küller adada daha önce yanan ateflin bir nevi fosi-

lidir. Ayn› flekilde COBE’nin ve daha önce Penzias ve Wilson’›n buldu¤u fosil ›fl›n da Big-

Bang’in bir kan›t›d›r. Bu fosil-›fl›n›n Evren’in her yan›na da¤›lm›fl durumda olmas› gerekti¤inin

Big-Bang ile alay etmek isteyenlerce ortaya at›lmas› da bu delilin sa¤laml›¤›n›n di¤er bir

göstergesidir. 

Big-Bang’i kan›tlayan delillerden biri de Evren’deki hidrojen-helyum oran›d›r. 1930’lu

y›llarda her gök cisminin yap›s›na göre özel bir ›fl›k saçt›¤› olgusundan yola ç›kan astronom-

lar, y›ld›zlar›n ve galaksilerin bileflimini analiz etmek için özellikle tayfölçerlerden yarar-

land›lar. Tayfölçer ve matematik sayesinde, Evren’in,  ortalama olarak %73 hidrojen, %25

helyum ve az oranda da öteki elementleri içerdi¤ini hesaplad›lar. Oysa y›ld›zlar bu kadar hidro-

jen ve helyum üretmiyorlard›. De¤iflik bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan hesaplar %20-%30

miktar›nda helyumun y›ld›zlardan önce meydana gelmifl olmas› gerekti¤ini ortaya koydular.
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Yaln›zca Big-Bang’in ilk anlar›nda var olan atefl topu bu miktardaki hafif gaz sentezini gerçek-

lefltirebilirdi. Big-Bang sonucu oluflmas› beklenen tablo ile Uzay’daki hidrojen ve helyum mik-

tar›, teoriyi destekleyen delillerden baz›lar›d›r. 

Big-Bang’i kan›tlayan deliller yeterli olmakla beraber, 2000 y›l›na girildi¤inde bile bu

delillerin sürekli artt›¤›n› görüyoruz. ‹sviçre’nin Cenevre kentinde Dünya’n›n en ünlü fizik

merkezlerinden CERN’de çok yüksek maliyetlerle Big-Bang ortam› oluflturulmufltur. Bu

deneyin bulgular› da Big-Bang’i destekler özelliktedir. Araflt›rmaya liderlik eden Londra’daki

Imperial Koleji ö¤retim üyelerinden Fizikçi Prof. Peter Dornan’a göre bu deneyin bulgular› 21.

yüzy›l›n en önemli bulufllar›ndand›r. 

Evren’in bir bafllang›c› olmas› gerekti¤ini Termodinamik’in kanunlar› da desteklemekte-

dir. Termodinamik’in ikinci kanunu (Enerjinin Bozulmas› Kanunu) kendi haline b›rak›lan sis-

temlerin düzensizli¤e do¤ru e¤ilimleri oldu¤unu, enerjinin daha az kullan›labilir hale do¤ru

gitti¤ini ve sonuç olarak tam bir ifle yaramaz duruma eriflti¤ini ifade eder. E¤er Evren ve madde

sonsuzdan beri var olsayd› sonsuz zamanda hareket tamamen durmufl olacakt›. (Gerçi sonsuz

zaman vard›r demek, sonsuzu geçip buraya geldik demektir. Oysa sonsuz geçmez, e¤er geçi-

yorsa sonsuz de¤ildir. K›sacas› zaman olarak flu noktadaki varl›¤›m›z bile bir bafllang›c›n

varl›¤›n› ispat eder. Zihin zaman›n yarat›lmad›¤›n› düflündü¤ü anda çeliflkiye, ikileme düflmeye

mahkumdur. ‹kilemin yegane çözümü zaman kavram›n›n yarat›ld›¤›n› bilmekten geçer.)

Evren’in bafllang›c› olmas›n›n gereklili¤i ile Evren’in bafllang›c›n› ispat eden Big-Bang’in bu

uyumu da deliller üstüne bir delildir. 

MUHAMMED PEYGAMBER UZAYA
UYDU MU GÖNDERD‹?

Big-Bang’in do¤rulanmas› için Uzay’daki

uydulardan gelen verilerin kullan›ld›¤›n› gördük.

Peki Uzay’a gönderilen bu uydudan 1400 y›l önce

Muhammed Peygamber, Yerküre’nin Evren’le bitiflik

olup sonra ayr›ld›klar›n› nas›l anlam›flt›? Uzay’›n her

an geniflledi¤ini Muhammed Peygamber’in nas›l

bilebildi¤inin ortaya ç›kmas› için "Acaba

Muhammed Peygamber çölün kumlar› alt›na bir

teleskop mu saklad›?" diye sorduk. Üstelik bu

teleskobun Hubble’›n teleskobu gibi geliflmifl olmas›
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gerekirdi. Peki, inkârc›lar acaba Evren’in baflta tek bir birleflim oldu¤unu "Muhammed kozmik

fon radyasyonunu hesaplayarak buldu" diye mi iddia edecekler? Bunun için Muhammed

Peygamber’in herkesten gizledi¤i uydusunu Uzay’a gönderdi¤i ve bu uydudan gelen verileri

de¤erlendirerek COBE’den önce gerekli ç›kar›mlar› 1400 y›l önce yapt›¤› fikrini mi savu-

nacaklar? COBE’den 25 y›l önce fosil radyasyonu, telefon flirketinin ekipmanlar›yla keflfeden

Penzias ve Wilson, Nobel ödülünü ald›lar. Peki, 1400 y›l önce Evren’in tek bir birleflimden

olufltu¤unu da, Uzay’›n geniflledi¤ini de söyleyen Muhammed’in Peygamberli¤ini inkâr eden-

ler, acaba en az›ndan onu Nobel fizik ödülüne aday gösterecekler mi?

Görüldü¤ü gibi Kuran’›n Allah taraf›ndan gönderilmedi¤ini, Hz. Muhammed’in Kuran’›

kendisinin yazd›¤›n› söyleyenler, ne iddia ederlerse etsinler komik duruma düflmekten kurtula-

mayacaklard›r. ‹nanmaya niyeti olmayanlar hangi delili görürlerse görsünler inkâra kendilerini

flartland›rm›fllard›r. Hz. ‹brahim’e karfl› böyleydi, Hz. Musa’ya karfl› böyleydi, Hz. ‹sa’ya karfl›

da böyleydi, Hz. Muhammed’e karfl› da böyledir. ‹nkarc›lar›n tavr›, tarih boyunca hep ayn›

psikolojiyi yans›t›r. Afla¤›daki ayette görülece¤i gibi Hz. Musa’ya karfl› koyanlar da, her ne delil

görürlerse görsünler inkâr edeceklerini söylemifllerdir.

Bizi büyülemek için delil olarak her ne getirirsen getir, biz sana inanmayaca¤›z.

7-Araf Suresi 132

B‹G BANG ALLAH’IN B‹RL‹⁄‹N‹N DE DEL‹L‹D‹R

Çok tanr›l› inançlar de¤iflik toplumlarda ve de¤iflik ça¤larda birbirlerinden apayr›

yap›lara sahiptir. Eski M›s›r’da gözüken çok tanr›l› inançla, Hintliler’in çok tanr›l› inanç siste-

mi birbirinden çok farkl›d›r. Fakat çok tanr›l› inanç sistemlerinin ortak özellikleri de¤iflik

tanr›lara de¤iflik hakimiyet alanlar› ay›rmalar›d›r. Günefl bir tanr›d›r, Ay ise de¤iflik bir tanr›d›r,

da¤lar›n tepesindeki falanca tanr› apayr› bir tanr›d›r... Kimi tanr› ya¤murlardan, kimi tanr› rüz-

garlardan sorumludur, kimi tanr› da¤lar›n hakimidir, kimi tanr› nehirlerin hakimidir... Evren’i

ayr› ayr› bölümlere ay›ran çok tanr›l› zihniyetlere karfl›n tek Allah inanc›na sahip olan

Yahudilik, H›ristiyanl›k ve ‹slamiyet Evren’i bir bütün olarak görmüfllerdir. Bu inançlar›n sebe-

bi ise tek bir Allah’›n yaratt›¤› Evren’de ayr›l›¤›n, bölünmüfllü¤ün olamayacak olmas›d›r. Bu

dinlere göre bölünmüfllük d›fl görünüfltedir, fakat iflin özünde Evren’e teklik hakimdir, tek

Allah’›n kontrolünde olan Evren her noktas› birbiriyle iliflkili bir bütündür. 

Kindi, Farabi, ‹bni Sina, ‹bni Rüfld gibi ‹slam bilginlerinden birçok H›ristiyan bilginine

kadar ünlü felsefeciler "Birden bir südur eder(ç›kar)" diyerek tek Allah’›n yaratt›klar›nda bir
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bütünlük olmas› gerekti¤ini söylemifller ve bu bütünlü¤ün Allah’›n Bir’li¤inin delili oldu¤unu

vurgulam›fllard›r. Daha sonra bu düflünürler Evren’de meydana gelen tüm olaylar›n birbirleriyle

nas›l iliflkili oldu¤unu aç›klayarak bu birli¤i göstermeye çal›flm›fllard›r. Big Bang ile ortaya

ç›kan gerçeklerden sonra ise, Evren’deki yarat›lanlar›n birli¤i bir kez daha ispatlanm›flt›r.

Çünkü art›k Evren’in bafl›n›n tek bir birleflim oldu¤u aç›kça gözükmektedir. Evren’de oluflacak

olan her fley bu teklikten oluflaca¤›na göre, zaten birlik içinde ve birbirleriyle iliflkili olmak

zorundad›r. Art›k hiç kimse Günefl’in ayr›, Ay’›n ayr›, insan›n ayr›, y›lan›n ayr›, falanca bitkinin

ayr› bir yarat›c›s› var diyemez. Evren’in kökeni bir tekliktir, bu tekli¤i yaratan kim ise; bu tek-

likten ortaya ç›kan Günefl’i, Ay’›, insan›, hayvanlar›, bitkileri de yaratan O’dur. Hiç flüphesiz

Big Bang olmadan da mant›kl› bir flekilde Evren’in ayr› yarat›c›lar›, tanr›lar› oldu¤u fikrinin

mant›ks›zl›¤› ortaya konmufltur. Fakat Big-Bang bu konuda da çok kestirme, çok sa¤lam bir

aç›klama getirmifltir

1- De ki : O Allah Bir’dir.

2- Allah, her fleyin muhtaç oldu¤udur.

3- Do¤urmam›flt›r, do¤urulmam›flt›r.

4- Ve hiçbir fley O’nun dengi de¤ildir.

112-‹hlas Suresi 1-4
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3. BÖLÜM

YOKLUKTAN YARATILDIK

O (Allah) Evren’i (Gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratand›r. O, bir iflin

olmas›na karar verirse yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir.

2-Bakara Suresi 117

Ayette geçen "ibda" kelimesi bir fleyin, herhangi bir fleyden de¤il, yoktan var edildi¤i

anlam›na gelir. Ayr›ca bu kelimeye yüklenen anlamlara göre bu kelime bir fleyin bir örne¤e göre

de¤il de, efli ve benzeri olmadan yarat›lmas› anlam›na gelir. Yarat›l›fl›n büyük harikas› var olan

tüm kavramlar›n yoktan yarat›lmas›d›r. Örne¤in, var olan renkleri düflünelim. Hiçbirimiz

görmedi¤imiz bir rengi düflünemeyiz de, icat da edemeyiz. Var olan renkleri bilmemize ra¤men,

yeni bir renk yaratamay›z. Oysa Allah tüm renkleri de, renk kavram› yokken renk kavram›n› da,

renkleri ve her fleyi kaplayan Evren’i de yoktan yaratm›flt›r. Bir kavram hiç yokken o kavram›

ve o kavram›n içindeki çeflitlili¤i yaratmak ne büyük güç ve ne büyük bir sanatt›r...

Allah’›n varl›¤›n› inkâr eden ateistler maddenin sonsuzdan beri var oldu¤unu, maddenin

bafllang›c› bulunmad›¤›n›, var olan her fleyin tesadüfler sonucunda olufltu¤unu iddia ederler. Bu

görüfle göre madde yarat›lmam›flt›r, madde hep vard›r. Ateist filozoflardan Georges Politzer

"Felsefenin Bafllang›ç ‹lkeleri" kitab›nda bunu flöyle belirtir: "Evren yarat›lm›fl bir fley de¤ildir.

E¤er yarat›lm›fl olsayd›, o takdirde Evren’in Tanr› taraf›ndan belli bir anda yarat›lm›fl olmas›

ve Evren’in yoktan varedilmifl olmas› gerekirdi. Yarat›l›fl› kabul edebilmek için her fleyden önce

Evren’in var olmad›¤› bir an›n varl›¤›n›, sonra da hiçlikten (yokluktan) birfleyin ç›km›fl

oldu¤unu kabul etmek gerekir." 

Ateizm, Tanr›’n›n varl›¤›n›n reddedilmesi, materyalizm ise maddecilik anlam›na gelir,

fakat her iki kelime birçok zaman birbirinin yerine kullan›l›r. Çünkü Allah’›n varl›¤›n› redde-

den ateistler, maddenin sonsuzlu¤unu kabul ettiklerinden otomatik olarak materyalist (madde-

ci) olurlar. Ateistler kaç›n›lmaz olarak maddenin yarat›lmad›¤›n› ve sonsuzdan beri var

oldu¤unu kabul etmek zorunda kal›rlar. Eski Yunan’daki baz› felsefeciler ise Tanr›’n›n varl›¤›n›

kabul etmelerine karfl›n maddenin yarat›ld›¤›na dair hiçbir aç›klama yapmam›fllard›r. Her ateist

do¤rudan materyalistken, her materyalistin do¤rudan ateist oldu¤unu söylemek do¤ru de¤ildir. 
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Hem Allah’›n varl›¤›n›n, hem maddenin yarat›ld›¤›n›n beraberce ve aç›kça savunul-

mas›n›n kökleri tek Tanr›’l› dinlere dayan›r. Tüm tek Tanr›’l› dinler hem Allah’›n varl›¤›n›, hem

maddenin Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› aç›kça savunurlar. Böylelikle maddenin yarat›lmas›

konusu öyle bir konuma gelmektedir ki; maddenin yarat›lmas›n›n ispat› Allah’›n varl›¤›n›n

ispat› oldu¤u gibi, ayn› zamanda Musevili¤in, H›ristiyanl›¤›n, ‹slam’›n Allah taraf›ndan gön-

derilen dinler oldu¤unun da delilidir. 

Gününümüzde de baz› insanlar Günefl’e, Ay’a, atefle tap›yor olabilirler. Bu insanlar ak›lc›,

bilimsel, felsefi bir dayana¤a sahip olmadan bu inançlar›n› sürdürmektedirler. Akl›, mant›¤›,

bilimi bir kriter olarak kabul etmeyen bu inançlara karfl› ak›lc›, mant›ksal ve bilimsel bir

aç›klama yapmak fayda etmemektedir. Bu kimselerin önyarg›lar› k›r›c›, saplant›lar› yok edici

aç›klamalara ihtiyaçlar› vard›r. Tüm insanl›k tarihindeki üç ayr› görüflün akla ve bilime uyma

iddias›nda oldu¤unu görüyoruz. Bu görüfller en az›ndan akl›, mant›¤› ve bilimi kriter olarak

kabul ettiklerini iddia etmifllerdir. Bu yüzden bu kitapta bu fikirleri ele al›p, bu fikirlerden

hangisinin do¤ru oldu¤unu ortaya koymaya çal›fl›yoruz. Bu üç görüfl flöyledir:
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1) Tek Tanr›c›l›k : Tek bir Allah vard›r. Maddeyi yaratan, bu muhteflem Evren’i, canl›-

cans›z her fleyi ile yaratan O’dur.

2) Ateist Materyalizm : Madde sonsuzdan beri vard›r. Herfley tesadüflerin arka arkaya

gelmesi ile bu maddeden oluflur. 

3) Agnostisizm, flüphecilik : ‹ki görüflten hangisini do¤ru oldu¤unu bilemeyiz. ‹kisi de

do¤ru olabilir. 

Asl›nda temelde iki fl›k vard›r. Üçüncüsü ise yeni bir görüflten çok iki inançtan hangisinin

do¤ru oldu¤unun bilinemeyece¤ini ifade eder. Bu fl›kta yer alanlar›n iddias› maddenin ve di¤er

varl›klar›n yarat›l›p yarat›lmad›¤›n›n anlafl›lamayaca¤›d›r. Örne¤in David Hume (1711-1776)

"Do¤al Din Üzerine Diyaloglar" adl› eserinde Cleanthes ve Philo’yu karfl›l›kl› konufltururken,

Philo’nun sözlerinde agnostik yaklafl›mlar ifade edilir. Kant (1724-1804) da "Saf Akl›n

Elefltirisi" adl› eserinde maddenin yarat›l›p yarat›lmad›¤›n›, insan›n yarat›l›p yarat›lmad›¤›n›

bilemeyece¤imizi, bunlar›n anlafl›lamayaca¤›n› söyler. (Kant’›n fikirleri agnostik olmas›na

ra¤men, Kant Tanr›’ya inan›rd›. Hume’un diyaloglar›nda hangi karakterin Hume’un görüflleri-

ni tam yans›tt›¤› tart›flma konusu olabilir.)

BIG BANG HEM ATE‹ZM‹, HEM AGNOST‹S‹ZM‹

GEÇERS‹Z KILMIfiTIR

Agnostik yaklafl›m "Biz bunu anlayamay›z" demekle asl›nda bir iddia sahibi olmaktad›r.

E¤er "Maddenin bafllang›c› vard›r" tezi do¤rulan›rsa "Maddenin bafllang›c› yoktur" tezinin

yalanlanaca¤› gibi "Maddenin bafllang›c› olup olmad›¤›n› anlayamay›z" tezi de y›k›lacakt›r.

Böylelikle maddenin bafllang›c›n›n ispat› ateizme oldu¤u kadar agnostisizme (flüphecili¤e,

bilinemezcili¤e) de bir darbedir. Maddenin bafllang›c› ve yarat›l›fl› ortaya kondu¤unda asl›nda

ateistlerin inançs›zl›klar›ndan, agnostiklerin flüpheciliklerinden vazgeçmeleri gerekir. 21-

Enbiya Suresi-30. ayetteki ifadeyi hat›rlarsan›z, ayette "Yine de onlar inanmayacak m›?"

diye sorulmaktad›r. Big-Bang’i tarif eden bir ayette bu ifadenin geçmesi asl›nda birçok ateistin

ve agnosti¤in gerekeni yapmayacaklar›n›n iflaretidir. Fakat art›k agnostiklerin flüphecili¤inin

ine¤i tanr› kabul eden bir Hindu’dan, ateistlerin inkâr›n›n ise atefli tanr› kabul eden bir atefle

tapardan farkl› olmad›¤›, yani felsefelerini salt delilsizlik, salt kuruntu, salt mant›ks›zl›k ve salt

bilimd›fl›l›k üzerine kurduklar› anlafl›lm›flt›r. Art›k ateistlerin ve agnostiklerin ak›lc›l›k ve bi-

limsellik iddialar› suya düflmüfltür. Hem de daha maddenin yarat›lmas› safhas›nda... (‹leride

Kuran’daki mucizevi ayetleri incelerken Evren’de, Evren içi yarat›l›fllarda ve canl›lar›n
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yarat›l›fl›nda bilinçli bir yarat›l›fl›n hüküm sürdü¤ünü ve bunun tersini savunman›n, agnosti-

sizm, septisizm denen flüphecili¤in sadece bofl bir kuruntu oldu¤unu görece¤iz.)

Baz› materyalist bilim adamlar› Big-Bang’in ispat›ndan sonra yarat›l›fl› kabul etmeye

mecbur olduklar›n› itiraf etmek zorunda kalm›fllard›r. Örne¤in ‹ngiliz materyalist fizikçi H.P.

Lipson, Big Bang teorisini ister istemez kabul etmek zorunda olduklar›n› flöyle itiraf etmifltir:

"Bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebilir aç›klaman›n yarat›l›fl oldu¤unu

onaylamak zorunday›z. Bunun ben dahil ço¤u fizikçi için son derece itici oldu¤unun

fark›nday›m, ama e¤er deneysel kan›tlar bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi s›rf hoflumuza

gitmedi¤i için reddetmemeliyiz."

BIG BANG’TEN ÖNCE

David Darling "Deep Time(Derin Zaman)" adl› kitab›n›n bafllang›ç bölümünde Big

Bang’i öncesinden al›p flöyle tarif eder: "Zaman yoktu, Uzay yoktu...Madde ve enerji de yoktu...

Hiçbir fley yoktu...En küçük bir nokta, boflluk bile yoktu. Bu yokluktan küçücük, ola¤anüstü

küçüklükte bir k›p›rt› belirdi... Ufac›k bir titreme... Hafif bir dalgalanma, belli belirsiz bir gir-

dap...Bu kozmik kutunun kapa¤› aç›ld› ve alt›ndan yarat›l›fl mucizesinin filizleri belirdi..."

Colarado Üniversitesi’nden Gerrit L. Vershuur ise "Starscapes" adl› kitab›nda tüm di¤er

tezlere karfl› dinin tezinin do¤ru ç›kt›¤›n› flu cümleleriyle ifade eder: " Big Bang teorisi, dini

inançlar›n gösterdi¤i, Dünya’n›n ve gökyüzünün yarat›lm›fl oldu¤u gerçe¤i ile uygunluk göster-

mektedir. Bu astronominin dinle beraber oldu¤unun sürprizli bir sonucudur."

Zaman›n maddeye, maddenin hareketlerine göre var oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Big Bang’ten

önce madde ve maddenin hareketi söz konusu olmad›¤›na göre Big-Bang’ten önce zaman da

söz konusu de¤ildir. Big Bang ile beraber madde de, zaman da yarat›lm›flt›r. Zaten bunlardan

biri di¤erine ba¤›ml›d›r. Oxford Üniversitesi’nden Roger Penrose, Stephen Hawking ile beraber

yapt›klar› çal›flmalarda zaman›n Evren’in bafllang›c› ile bafllad›¤›n› matematiksel olarak da

ispatlad›lar. Big-Bang teorisi ateistlerin "Evren yarat›lm›fl olsayd› bafllang›c› olmas› gerekirdi."

diye kendilerinin de ileri sürdükleri an›n varl›¤›n› ispat etmifltir. K›sacas› ateizm bilim, mant›k

ve ak›l platformunda çökmüfltür, fakat inada, kuruntuya ve keyfili¤e dayanarak devam etmek-

tedir. 

Mant›¤›n temel kurallar› aç›s›ndan sadece iki tane tez varsa, birinin yanl›fll›¤›n›n ispat›

di¤er tezin do¤rulanmas› demektir. Ateizmin madde sonsuzdan beri vard›r tezi yalanlan›nca,

maddenin yarat›l›fl›n› kabul etmek otomatikman geçerli olmakta, böylece ateizmin de, bu konu
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çözülemez diyenlerin de yan›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Bu aç›k delillere karfl›n yarat›l›fl› inkâr

etmek gerçe¤e karfl› yap›lan bir zulümdür ve inatt›r. 

Hay›r, o kendilerine ilim verilenlerin gö¤üslerinde apaç›k delillerdir. Bizim

delillerimizi zalimlerden baflkas› inkâr etmez.

29-Ankebut Suresi 49 

BIG BANG’‹N Ö⁄RETT‹KLER‹

Big Bang teorisi her fleyden önce Evren’in ve zaman›n bir bafl› oldu¤unu, maddenin son-

suzdan beri var olmad›¤›n›, maddenin yarat›ld›¤›n› bize ö¤retti. Böylece materyalistlerin, ateist-

lerin tarih boyunca savunduklar› Evren’in sonsuzdan beri var oldu¤u fikri çürütüldü.
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Big Bang, Evren’in yarat›c›s› oldu¤unu gösterdi¤i gibi, Evren’in yarat›c›s›n›n Evren’in

içinde arand›¤›, Evren’in, Günefl’inin, Ay’›n›n, da¤›n›n ayr› tanr›lara paylaflt›r›ld›¤› ilkel fikir-

lerin yanl›fll›¤›n› da gösterdi. Big Bang ile ilk birleflimi yaratan kim ise, her fleyi yaratan›n o

oldu¤u, Evren’i ayr› güçlerin de¤il, tek bir gücün yönetti¤i anlafl›ld›. Evren tek bir noktadan

bafllam›flt›, o ilk noktan›n sahibi kimse, insan›n da, nehirlerin de, y›ld›zlar›n da, kelebeklerin de,

süpernovalar›n da, renklerin de, ac›n›n da, mutlulu¤un da, müzi¤in de, esteti¤in de sahibi

O’ydu. Herfley, “birde” ayr›ld›¤›na göre, o “birin” sahibi, her fleyin sahibidir. 

Big Bang ile, putlaflt›r›lan maddenin, hem de tüm Evren’in maddesinin baflta tek bir nokta

kadar de¤ersiz oldu¤u anlafl›l›r. Böylece bu de¤ersiz noktadan insanlar›n, hayvanlar›n, bitki-

lerin, muhteflem renkleriyle Evren’in ç›kt›¤›n› görenler, kabiliyetin bu noktada de¤il, bu nok-

tan›n Yarat›c›s›nda oldu¤unu anlarlar. Gözünüzü kapat›p, karanl›¤› bile bar›nd›rmayan yoklu¤u

bir düflünün, sonra etraf›n›zdaki a¤açlara, denizlere, gökyüzüne, aynadaki görüntünüze, yiye-

ceklere, sanat eserlerine bir bak›n. Tüm bu muhteflem eserler nas›l karanl›ktan, yokluktaki tek

bir noktadan kendi kendine ç›kabilir? ‹yice düflünenler için yarat›l›fl hem matematiksel incelik-

le, hem sanatsal estetikle kendini göstermektedir. Evren’in geniflleme h›z› o kadar kritik bir nok-

tadad›r ki; Big Bang’ten sonraki birinci saniyede bu oran bir bilim adam›n›n ifadesine göre:

"Yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsayd› Evren flimdiki durumuna gelmeden içine

çöker, tek noktaya dönerdi." Ayn› flekilde Evren’in madde miktar› biraz daha az olsayd› Evren

gezegenlerin oluflamayaca¤› flekilde da¤›lacakt›. Evren’in ilk yarat›l›fl an›nda tek birleflimin

parçalan›fl›nda uygulanan kuvvet hem çok büyüktür, hem de çok ince tasarlanm›flt›r. Ayn›

flekilde, oluflan madde miktar› da çok ince bir flekilde tasarlanm›flt›r. Görüldü¤ü gibi her fley

Evren’imizin var olaca¤› tarzda bir amaca göre Yarat›c›m›z taraf›ndan ince bir flekilde

yarat›lm›flt›r. Tüm bu oluflumlar Yarat›c›m›z›n kuvvetinin sonsuzlu¤unu, her fleyi en ince

ayr›nt›s›yla planlad›¤›n›, mükemmel bir flekilde her fleyi oluflturdu¤unu inattan körelmifl gözlere

göstermektedir. Ayr›ca tüm bu oluflumlar göstermektedir ki; bu Evren’in Yarat›c›s› için zorluk

kavram› yoktur, o isteyince her fley olur, onun sadece "Ol" demesi yeterlidir. 
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4. BÖLÜM

EVREN‹N GAZ AfiAMASI

Bir de duman (gaz) halinde bulunan Evren’e (Gö¤e) yöneldi, ona ve

yeryüzüne "isteyerek veya istemeyerek gelin." dedik. ‹kisi de "‹steyerek

geldik" dediler.

41-Fussilet Suresi 11

Kuran’›n bu mucizevi ifadesine geçmeden önce ayetin tercümesiyle ile ilgili bir iki nok-

tay› belirtelim. Metnin bafl›nda "bir de" diye tercüme etti¤imiz kelime Arapça "sümme" kelime-

sidir. Bu kelimenin "bir de", "öte yandan" gibi anlamlar› oldu¤u gibi "daha sonra", "sonradan"

anlamlar› da vard›r. Ayetin ak›fl› aç›s›ndan "bir de", "öte yandan" anlam›n›n daha uygun

oldu¤unu düflünüp ayeti böyle çevirdik. Ayette duman, gaz diye çevirdi¤imiz kelimenin

Arapça’s› ise "duhan"d›r. Duhan genel olarak gaz halinde bir madde ile havada az çok sabit bir

biçimde duran küçük taneciklerden oluflur. Ayetten, Evren’in gaz halinde bir aflamadan geçti¤i

ve Allah’›n iradesi sonucu bu aflamadan sonra Evren’in ve yeryüzünün bugünkü fleklini alacak

flekilde ayr› bir aflamaya geçir-

ildikleri anlafl›l›yor. 

Büyük Patlama’dan (Big

Bang) sonra Dünya’m›z›n,

Günefl’in, y›ld›zlar›n hemen

oluflmad›¤›n› biliyoruz. Evren

hiçbir y›ld›z oluflmadan önce bir

gaz bulutu fleklindeydi. Bu gaz

bulutunun ana maddesi

Hidrojen’di. Hidrojen’den sonra

ise en çok var olan madde

Helyum’du. Bu gaz bulutunda

daha sonra oluflan s›k›flmalar ve

yo¤unlaflmalar y›ld›zlar›n, geze-
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genlerin oluflumunu sa¤lad›. Bugünkü Dünya’m›z, Günefl’imiz, gece görebildi¤imiz y›ld›zlar

hep bu gaz bulutunun bir alt kümesiydi. Bugün bunlar› keflfedebilmemiz bilim tarihinde, arka

arkaya yap›lan birçok buluflun, gözlemin, laboratuvar çal›flmas›n›n sonucudur. Bir yandan

sözlerle taciz edilen, bir yandan k›l›çlarla öldürülmeye çal›fl›lan, ayn› zamanda Allah’a ortak

koflulmadan iman edilmesi gerekti¤ini anlatan Muhammed Peygamber’in ne ça¤›n›n tüm insan-

lar›n›n bilgisinin toplam›, ne de flahsi gözlemleri Evren’in daha önceden gaz halinde oldu¤unu

söylemeye yeterdi. Zaten Muhammed Peygamber’in iddias› da kendisinden konuflmad›¤›,

Evren’in yarat›c›s›n›n sözlerini iletti¤idir.

Bunlar sonra vahyetti¤imiz duyu organlar›yla alg›lanamayan›n haber-

lerindendir. Bunlar› sen de, toplumun da daha önce bilmiyordunuz. fiu halde

sab›rl› ol. fiüphesiz sonuç sak›nanlar›nd›r. 
11-Hud Suresi 49

UÇUfiAN GAZLAR B‹R GÜN MANOLYALARA DÖNÜfiECEK

Kuran’›n bilimsel mucizelerinin sadece, bir mucize oluflsun,

Kuran’›n dedi¤inin do¤rulu¤u birgün anlafl›ls›n diye söylenmedi¤ini

görüyoruz. Evet, tüm bu mucizelerle Kuran’›n Allah taraf›ndan gön-

derildi¤i, Kuran’la hiçbir kitab›n yar›flamayaca¤› ispat ediliyor. Ayn›

zamanda mucizeyi oluflturan ayetler çok önemli bilgiler veriyor,

Allah’›n yarat›fl›ndaki

inceliklere, ola¤anüstü-

lüklere dikkat çekiyor.

Hiçbir Kuran ayeti "Bir

gün Bush diye bir

Amerikan baflkan› ola-

cak, onun o¤lu da..."

fleklinde haberler vermi-

yor. Kuran’›n, indi¤i

dönemde bilinemeyecek

olan bir bilgiyi, mucizevi

bir flekilde söylemesi tek

önemli nokta de¤ildir.

Ayn› zamanda bu sözün

kendisi de insanlara

önemli bir bilgi vermek-
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tedir. Bu ayeti (41- Fussilet 11) örnek al›rsak, Kuran’›n 1400 y›l önceden Evren’in daha önce

gaz halinde oldu¤unu aç›klamas› bir mucizedir. Fakat bir patlamayla tüm maddenin sürekli

geniflleyen bir flekilde Evren’i oluflturdu¤u bir ortamda Evren’in gaz haline mahkum olmamas›,

Allah’›n maddenin içine koydu¤u yasalar çerçevesinde bu gazdan y›ld›zlar›n, gezegenlerin,

insanlar›n, manolyalar›n oluflmas› da Allah’›n yarat›l›fl mucizesidir. Yani Kuran mucizelerine

bakarken hem bu ayetlerin söylendi¤i y›llardaki bilgi seviyesine göre bu ayetlerin söylen-

mesinin mucizeli¤ini düflünelim, hem de bu ayetlerin ifadesindeki anlamlar› da göz ard›

etmeyelim. 

MÜKEMMEL ÇALIfiTIRILAN KANUNLAR

Gaz bulutu s›k›flarak y›ld›zlar› olufltururken yarat›l›fl kanunlar›n›n çok ince bir flekilde

çal›flt›r›ld›¤›n› görüyoruz. Çekim kuvveti sayesinde gaz bulutu içinde büzülme oluflur, y›ld›zlar

yarat›l›r. Çekim kuvveti öyle bir çal›flt›r›l›r ki y›ld›zlar oluflur, fakat çekim kuvveti sonuna kadar

ifli götürüp y›ld›z› bir karadeli¤e çevirmez. Yerçekimini böylesine ölçülü hareket ettiren nedir?

Bu ölçü, bu denge, bilinçli bir Yarat›c›y› aç›kça göstermez mi? Evrende yarat›lan kanunlar

y›ld›zlar›n da oluflumuna izin verecek flekilde yarat›lm›flt›r. Böylece Yarat›c›n›n, yarat›l›flta

hedefledi¤i gayeleri ortaya ç›kacakt›r. Çekim kuvveti; ak›ll›, bilinçli, fluurlu bir nesne de¤ildir

ki tüm bu mükemmel oluflumlara kendisi sebebiyet versin. Acaba Yarat›c› çekim kuvvetini

yaratmasayd› da y›ld›zlar, gezegenler, Ay kal›n zincirlerle ba¤lanmaya, yerinde tutulmaya

kalk›fl›lsayd› nas›l bir israf, nas›l bir çirkinlik, nas›l bir kargafla hüküm sürerdi? Yarat›c› yerçeki-

mi kanununu yaratarak olay› ne de güzel çözmüfltür. Yerçekimini Allah’›n, Evren’e koydu¤u bir

yasa olarak gören Isaac Newton (1642-1724) yerçekimini ilk keflfeden kiflidir. Fakat o da,

birçok fizikçi de Evren’in en baflta bir gaz aflamas› geçirdi¤ini bilememifllerdir. Ne Kuran’dan

önce, ne de Kuran’dan bin y›l sonra… 

Newton’dan sonra Günefl’in bir gaz bulutunun s›k›flmas›yla olufltu¤u fikirleri ortaya

at›ld›. Örne¤in Laplace "Dünya Sistemlerinin ‹zah›" adl› 1796 y›l›nda bas›lan kitab›nda

Günefl’in gaz bulutlar›n›n çekim gücüyle s›k›flmas› sonucunda olufltu¤unu ve Dünya’n›n

Günefl’ten koptu¤unu ileri sürdü. Daha sonra ‹ngiliz fizikçi Clerk Maxwell Dünya’n›n

Günefl’ten koptu¤una matematiksel yaklafl›mlar›yla itiraz etti. 1943 y›l›nda Weizsocker, sonra

Ter-Haar, Chandiosekhor ve Kuiper teoriler gelifltirdiler. Mount Wilson ve Palamar’da teles-

koplar ile yap›lan gözlemler de tart›flmaya dahil oldu(Dünya’n›n Günefl’ten ayr›l›p

ayr›lmad›¤›na dair Kuran’da bir aç›klama yoktur.) Dünya’n›n Günefl’ten kopup kopmad›¤›

tart›flma konusu olmufltur ama Evren’in daha önce gaz fleklinde oldu¤u hususunda bir tart›flma

yoktur. Allah bizi ›s›tan Günefl’i de, mavi okyanuslar› da, müzi¤in notalar›n› da, yemeklerin

lezzetini de birbirinden h›zla ayr›lan gaz bulutundan yaratm›flt›r.

Art›k dileyen O’nu (Kuran’›) düflünüp ö¤üt als›n.
80-Abese Suresi 12
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5. BÖLÜM

EVRENDEK‹ MÜKEMMEL YÖRÜNGELER

Özenle oluflturulmufl yollara(yörüngelere) sahip Evren’e (Gö¤e) andolsun.

51- Zariyat Suresi 7

Ayette özenle oluflturulmufl yollar diye çevirdi¤imiz ifadenin Arapças› "zatul hubuk"tur.

Bu kelimenin kökleri sa¤laml›¤›, sanat eseri olacak flekilde güzelce oluflturulmay› belirtir. 

‹lk insan topluluklar›ndan günümüze y›ld›zlar›n büyüleyici parlakl›¤›, gökyüzünün eflsiz

tablosu insanlar›n dikkatini çekmifl, bu mükemmel görüntü insanlar› derinden etkilemifltir.

Tarihteki birçok fliir, birçok yaz›, gökyüzünün insan benli¤inde oluflturdu¤u ola¤anüstü güzel-

lik hissinin delilidir. Günefl’in hergün do¤up batmas›, Ay’›n flekil de¤ifltirmesine karfl›l›k

gökyüzündeki y›ld›zlar, de¤iflmeyen Evren izlenimini güçlü bir flekilde vermektedir. Ç›plak

gözle Evren’in yörüngelerle dolu oldu¤unu anlamak mümkün de¤ildir. Geceleyin gökyüzüne

bakt›¤›m›zda dakikada binlerce kilometre h›zla hareket eden y›ld›zlar bile bize hiç hareket
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etmiyorlarm›fl gibi gözükür. Evren’de bilinen tüm y›ld›zlar›n, tüm cisimlerin hareket etti¤i,

ayetin ifade etti¤i flekilde Evren’in yörüngelerle dolu oldu¤u teleskobun bulunmas› ve bilimin

geliflmeleri sayesinde anlafl›lm›flt›r.

Evren’de 100 milyar›n üzerinde galaksi oldu¤u bilinmektedir. Her galakside 100 milyon-

dan fazla Günefl’imiz gibi y›ld›z bulunmaktad›r. Bu y›ld›zlar›n kimisi Günefl’imizden çok daha

büyük, kimisi ise daha küçüktür. Güneflimiz orta boy bir y›ld›zd›r. Bu y›ld›zlar›n Dünya’m›z

gibi birçok gezegeni, bu gezegenlerin ise Ay gibi birçok uydusu vard›r. Tüm bunlar tek bir nok-

tan›n ayr›lmas›yla oluflmufllard›r. Tek noktadan ayr›lan tüm bu y›ld›zlar›n, gezegenlerin, uydu-

lar›n ise kendilerine özel yörüngeleri vard›r. Allah, gücünün, kudretinin sonsuzlu¤unu tüm bu

oluflumlarda göstermektedir. Allah, her fleyi çok basit bir noktadan bafllatarak, becerinin nokta-

da de¤il kendisinde oldu¤unu gösterirken, bu noktadan ola¤anüstü yüksek say›daki gök cismi-

ni yörüngeleriyle yaratarak, kudretinin sonsuzlu¤unu ve yaratmada her fleyin kendisine kolay

oldu¤unu, kendisi için zorluk diye bir kavram›n olmad›¤›n› göstermektedir. Tüm bu gök cisim-

lerinin her biri kendi yörüngesinde hareket etmektedir ve Evren’in her saniyedeki durumu bir

önceki saniyeden farkl›d›r. Uzay’›n genifllemesiyle ortaya ç›kan bu farkl›l›k, ayn› zamanda her

y›ld›z›n, her gezegenin, her uydunun kendine özgü yörüngede hareketiyle oluflmaktad›r.

Evren’in her an› birbirinden farkl› bir and›r, her y›ld›z›n her an› birbirinden farkl› bir and›r, her

gezegenin, her uydununki de...

HAREKET DEL‹L‹

Kainatta var olan hareket, tarih boyunca birçok düflünürün dikkatini çekmifltir. Platon

hareketin kayna¤›n›n bilinçli bir Yarat›c› oldu¤unu söylemifl, Evren’i yöneten bilgi ve iyilik

sahibi Yarat›c›n›n varl›¤›yla Evren’i izah etmifltir. Aristo’nun hareketten yola ç›karak Allah’›n

varl›¤›n› ispat› ise Platon’un izah›na göre daha ön planda olmufltur. Aristo tüm hareketin en son

noktada hareket etmeyen bir hareket ettiriciye dayanmas› gerekti¤ini söylemifl, ezeli olan

Yarat›c›y› ilk hareket ettirici noktas›ndan delillendirmifltir. ‹slam aleminden Farabi de ilk

hareket ettiricinin tüm varl›¤›n kayna¤› oldu¤unu, kendisi de¤iflmeden, de¤iflimleri meydana

getirdi¤ini aç›klam›flt›r. ‹slam aleminin felsefi-dini cemaati ‹hvan› Safa(Temiz kardefller) 10.

yüzy›lda yaflam›fl ve ansiklopedi kapsam›nda eserler vermifllerdir. Bu eserlerinde ‹hvan› Safa da

Evren’deki hareketin alt›n› çizerler ve alemin yokluktan varl›¤a ç›k›fl›ndan, alemin düzeni ve

devam›na kadar hep hareketin gözlendi¤ini, bunun da hareketin bafllat›c›s› ve sürdürücüsü

Allah’›n varl›¤›na delil oldu¤unu söylerler. H›ristiyan aleminden Thomas Aquinas gibi birçok

düflünür de Evren’de var olan hareketleri Allah’›n varl›¤›n›n bir delili olarak görmektedirler.
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Hareket delili aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Evren’de var olan hareketin sadece Günefl sis-

temimizde veya üç-befl y›ld›zda de¤il tüm Evren’de var oldu¤unun keflfi, hareketi yaratan

Allah’›n kudretinin s›n›rs›zl›¤›n›n anlafl›lmas›

aç›s›ndan da çok önemli bir bilgidir. Ayetin

mucizevi bir flekilde Evren’deki yörüngelere

dikkat çekmesi bu aç›dan çok anlaml›d›r. Tüm

galaksiler galaksi olarak hareket ederken, bu

galaksilerin y›ld›zlar› kendi yolunda giderken,

gezegenler elips yörüngelerinde y›ld›zlar›n

çevresinde, uydular da gezegenlerin etraf›nda

hareket ederler. E¤er hareket maddeye içkin bir

flekilde yarat›lmasa ne koltu¤umuzda oturup

kahvemizi içerken televizyon seyredebilirdik, ne

kahve, ne televizyon, ne Günefl’imiz, ne

Dünya’m›z, ne de biz var olabilirdik. Tüm bu

oluflumlar hareketin gerçekleflebilece¤i Evren’in

ve harekete uygun bir flekilde maddenin yarat›l›p

maddeye hareket kabiliyeti verilmesiyledir.

Y›ld›zlar›n yörüngelerinde hareketi, gezegenlerin

y›ld›zlar çevresinde hareketlerinin var olmas›;

bizim mümkün olmam›z› ve televizyon karfl›s›nda

içti¤imiz kahvenin mümkün olmas›n› sa¤lam›flt›r.

Say›s›z sonuçlar›n oluflmas›n› mümkün k›lan

hareketin var olmas› ve Evren’in en makro birim-

leri olan galaksilerden en mikro birimleri atomlara

kadar özenli, düzenli, mükemmel hareketlerin

gözlemlenmesi, Evren’in sahibi Allah’›n kudretini

anlamak isteyenlere hayk›rmaktad›r. Bu hayk›r›fl›

duymayanlar elbette olacakt›r. Evren’deki yörüngelere dikkat çeken Zariyat Suresi’nin 7.

ayetinin arkas›ndan inkârc›lar›n çeliflkili sözlerine ve gerçe¤e s›rtlar›n› dönmelerine dikkat

çeken 8. ve 9. ayetleri flöyledir:

8- Siz gerçekten çeliflkili sözler içindesiniz.

9- O’ndan çevrilen, çevrilir.

51- Zariyat Suresi  8-9

EVRENDEK‹ MÜKEMMEL YÖRÜNGELER 49

Evren’de var olan hareketin Allah’›n
varl›¤›n›n delili oldu¤unu bir çok felsefeci

söylemifltir. Resimde görülen Thomas
Aquinas bunlardan biridir.
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6. BÖLÜM

ATOM VE ATOMUN PARÇACIKLARI

Ne göklerde, ne yerde zerre (atom) a¤›rl›¤›nca bir fley O’ndan (Allah’tan) gizli

kalmaz. Bundan daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de, istisnas›z olarak hepsi

muhakkak apaç›k bir kitaptad›r.

34-Sebe Suresi 3

Zerre bir maddedeki en küçük parçan›n ad›d›r. Zerrenin bir tercümesi de atomdur. Allah

atomun varl›¤›na ve atomun bilgisinin önemine böylelikle dikkat çekmifltir. Ç›plak gözle masa-

ya, hal›ya, duvara, tafla bakan bir kifli bunlardaki en küçük birim olan atomu ve atomun içinde-

ki bilginin önemini kavrayamaz. Oysa Kuran atomun bilgisine dikkat çekti¤i gibi, "Bundan

daha küçü¤ü" ifadesiyle atomdan daha küçük birimlerdeki bilginin önemine de dikkat çekmifl-

tir. Kuran’›n en küçük parçada önemli bilgiler oldu¤unu vurgulamas›n›n ard›ndan, bundan da-

ha küçü¤ünde de önemli bilgiler oldu¤unu vurgulamas› atom ve atomun parçac›klar›n›n bilgi-

sinin önemini ortaya koymaktad›r. "Bundan daha büyü¤ü" ifadesiyle atomun birleflenleri

olan moleküller gibi birleflimlerin bilgisinin önemi de vurgulanmakta, tüm bunlar›n Allah’›n ka-

t›nda bilindi¤i hat›rlat›lmaktad›r. Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemdeki insanlar maddenin en

küçük biriminin, bunun parçac›klar›n›n ve bunun bileflenlerinin önemli ve birbirinden ayr› bil-

gileri içerdi¤ini, her birinin farkl› oldu¤unu bilecek imkana sahip de¤illerdi. Kuran, Allah’›n

bilgisinin her fleyi kuflat›c› oldu¤unu söyler. Atoma ve atom alt› parçac›klar›n›n önemine dikkat

çekilmesi fizi¤in günümüzde vard›¤› çok önemli bilgilerle uyum içindedir. Bütün Evren’i ince-

leyen kozmolojik fizi¤in bilgileri atom fizi¤inin bilgileriyle çok iliflkili, çok iç içedir. Kuran

ayetinin di¤er bir mucizevi iflareti de Kuran’›n atoma "zerre" kelimesiyle her dikkat çekiflinde

onun a¤›rl›¤›na da (Arapça’s› miskale) de¤iniyor olmas›d›r. (Bilindi¤i gibi atomlar›n incelen-

mesinde atom a¤›rl›klar› çok önemli bir bilgidir.)

SINIRSIZ BÜYÜKLÜKTEN SINIRSIZ KÜÇÜKLÜKLERE KUDRET

Kendimizi bir pizza yerken düflünelim. Bu pizza nelerden oluflur: Sucuk, peynir, man-

tar, domates, un. Peki sucuk, peynir, mantar, domates neden oluflur? Ya bunlar› oluflturanlar

neden oluflur...? Bunlar› inceleyince karfl›m›za moleküller ç›kar. Bu moleküller de atomlardan

oluflur. Oksijen, hidrojen, karbon bu atomlara örnektir. Daha sonra protonlar, elektronlar...
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Evren’imizin bütünü maddeden oluflur. Bir a¤ac›n gövdesinden yapra¤›na, bir insan›n

gözlerinden ellerine, alt›n tak›lardan pamuklu elbiselere kadar her fley maddedir. Maddenin en

küçük birimiyse atomdur. Atomun çekirde¤indeki pozitif yüklü proton ve yüksüz nötron temel

maddelerdir. Negatif yüklü elektron ise çekirde¤in çevresinde döner. Son yüzy›llarda bilimin

ortaya koydu¤u bilgiler ortaya eflsiz bir tablo ç›kartmaktad›r. Elinize en basit madde farzedilen

bir tafl› al›n ve onun içinde hayat›n›z boyunca saysan›z bitiremeyece¤iniz kadar, katrilyonlarca

atom oldu¤unu düflünün. Sonra bu atomlar›n her birinin elektronlar›n›n, Günefl’in etraf›nda dö-

nen gezegenler gibi, çekirde¤in

etraf›nda döndü¤ünü düflünün.

Katrilyonlarca Günefl sistemi bir

tafl›n içine s›¤d›r›l›yor ve bu tafl›

elinize al›p tutuyorsunuz. Herhal-

de bunu düflünen biri Evren’de ba-

sit, s›radan hiçbir fley olmad›¤›n›

anlar. ‹ster pizzay› ele al›n, ister

tafl› ele al›n ve ilk temel maddele-

rini yeniden elde etmek istiyorum,

ne yapmal›y›m diye kendinize so-

run. Ne mi yapmal›s›n›z? ‹lk pat-

lamadan bafllayarak Evren’in ge-

çirdi¤i tüm süreçleri en bafl›ndan

yeniden oluflturmal›s›n›z. Bu

süreçlerde Evren’in yap› tafl› olan

atomlar›n, yap› tafllar› olan pro-

ton, elektron, nötron ortaya ç›kacakt›r; sonra hidrojen ve helyumdan oluflan bir gaz bulutu mey-

dana gelecektir; sonra y›ld›zlar oluflacak ve bu y›ld›zlar›n içinde üretilen atomlar tüm aflamalar-

dan sonra bir gün pizzam›z›n mantar›, peyniri, domatesi olacakt›r...

E¤er atomu iyice incelerseniz, hayretiniz inceledikçe kat kat artar. Masan›n üzerine ko-

yaca¤›n›z bir bozuk paran›n bir atomun çekirde¤ini temsil etti¤ini düflünün. Bu atomun çevre-

sinde dönen elektronun çizdi¤i yörüngeyi merak ederseniz, bu yörünge bozuk paran›n 2-3 km

civar›ndan geçecektir. Peki bu ikisinin ortas› nedir? Bu ikisinin, çekirde¤in ve elektronlar›n or-

tas› boflluktur. Yani elimizde tuttu¤umuz bir tafl parças› katrilyonlarca Günefl sistemini içinde

tafl›maktad›r ama bu tafl›n %99.99’u boflluktur. Ne kadar ilginç de¤il mi?

Evren’in yörüngelerle dolu oldu¤una dair ayeti 5. bölümde (51-Zariyat Suresi-7. ayet) in-

celerken Evrende yüz milyardan fazla galaksinin, her bir galakside yüz milyondan fazla y›ld›z›n,

ATOM VE ATOMUN PARÇACIKLARI 51

Yedi¤imiz pizzan›n yap› tafllar› milyarlarca y›l önce çok uzak
y›ld›zlarda üretilmifltir. 
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her birinin gezegenleri, gezegenlerin uydular›yla var olmalar›n›n, tüm bu gök cisimlerinin her

birinin mükemmel bir flekilde hesaplanm›fl yörüngelerinde hareket ettirilmelerinin, Allah’›n

kudretinin s›n›rs›zl›¤›n›, büyüklü¤ünü ispatlad›¤›n› gördük. Elimize bir tafl al›yoruz ve onda

Günefl sisteminin minik kopyalar› olan katrilyonlarca atomun çekirdeklerinin etraf›nda, gayet

düzenli bir flekilde elektronlar›n döndü¤ünü anl›yoruz. Evet, bu bize neyi anlatmaktad›r? Bu bi-

ze her fleyden önce Yarat›c›m›z›n gücünün s›n›rs›z büyüklüklerde s›n›rs›z bir flekilde gözüktü-

¤ü gibi, s›n›rs›z küçüklüklerde de s›n›rs›z bir flekilde gözüktü¤ünü göstermektedir. S›n›rs›z bü-

yüklükler hep bu ufac›k atomlarla yarat›lm›flt›r. Atomun içindeki hareket tarz› s›n›rs›z büyük-

lüklerdeki merkezin etraf›ndaki dönüfllerin ayn›s›d›r. Evren’in bir galaksisindeki sistemle, bir

toz zerresini oluflturan atomdaki sistem ayn›d›r. Demek ki Evren’in tek bir toz zerresini yaratan

kim ise, tüm Evren’in

sahibi de O’dur. Üstelik

tüm bu oluflumlar O’nun

kuvvetinin hem çok bü-

yük, hem çok planl› ol-

du¤unu, hem de O’nun

Evren’inde s›radanl›¤a

yer olmad›¤›n› göster-

mektedir. Üstelik tüm bu

verilere göre diyebiliriz

ki Evren’in yarat›c›s›

için bir milimetreyi ya-

ratmak ile Evren’i yarat-

mak aras›nda hiçbir fark

yoktur. Bir noktan›n

içinde trilyonlarca ato-

mun yarat›lmas›ndan,

Uzay’›n s›n›rlar›n›n uç-

suz bucaks›zl›¤›na kadar

her fley Allah için yaratman›n adedinin, büyüklü¤ünün, küçüklü¤ünün farketmedi¤ini, Yarat›c›-

m›z için zor kavram›n›n olmad›¤›n› gösterir. Tüm bunlar› yaratan Yarat›c›m›z›n bilgisi de, kud-

reti de s›n›rs›zd›r. 

E¤er yeryüzündeki her bir a¤aç kalem olsa, yedi denizle desteklenen bir deniz

de eklense Allah’›n kelimeleri bitmez. Do¤rusu Allah güçlüdür, hikmetlidir. 

31-Lokman Suresi 27

52 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Evren’in her yeri, Allah’›n kudretinin büyüklü¤ünü, Allah için yaratman›n
adedinin, büyüklü¤ünün, küçüklü¤ünün farketmedi¤ini göstermektedir.
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ATOMUN ‹Ç‹NDEK‹ ‹NCE YARATILIfiLAR

Var olan her madde atomlardan oluflur. Atomun yarat›ld›¤›n›n anlafl›lmas›, geri kalan her

fleyin yarat›ld›¤›n›n anlafl›lmas› demektir. (Atomun var olabilmesi için gerekli maddenin yok-

tan yarat›ld›¤›n› ilk üç konuda görmüfltük.) Çünkü geri kalan her fley bu atomlar ile yarat›lm›fl-

t›r. 

Atomun çekirde¤inde pozitif yüklü protonlar bulunmaktad›r. Bu pozitif yükler birbirini

iter. Ama yarat›l›fl›n harikalar›n›n ortaya ç›kmas› için protonlar›n birbirlerine yap›flt›r›l›p ayn›

noktada toplanmalar› gerekmektedir. Atomun içindeki birbirini iten protonlar› ve nötronlar› ay-

n› noktaya hapseden güç çok fliddetlidir ve bu gücün ad› çekirdekteki nükleer kuvvettir. Bu kuv-

veti tafl›yan çok küçük parçac›klar Latince’de yap›flt›r›c› anlam›na gelen "gluan" diye adland›-

r›l›rlar. (Atom bombas›n›n fliddetli tahrip gücü de bu gücün kullan›lmas›yla oluflturulmufltur.)

Kainat›n her fleyini hassas matematiksel de¤erlerle tasarlayan Allah, bu fliddetli gücü de hassas

bir flekilde ayarlam›flt›r. Birbirini iten protonlar› bir arada duracak flekilde yap›flt›ran bu güç, da-

ha zay›f olsa protonlar bir arada tutulamayacakt›r, e¤er bu güç daha fliddetli olsa protonlar ve

nötronlar birbirinin içine girecektir. 

Atom bombas› bize

atomun içindeki fliddetli gü-

cün varl›¤›n› ac› bir flekilde

ispatlad›. Fakat bu bize flunu

da gösterdi ki, flu anda rahat

bir flekilde Dünya’da yafla-

mam›z› sa¤layan etkenler-

den biri atomun kendi için-

de dengeli bir yap›ya sahip

olmas›d›r. Bu denge saye-

sinde maddeler bir anda bo-

zulmaya u¤ramaz ve insan-

lara zarar verebilecek ›fl›nla-

r› yaymaz. Atomun bu den-

gesini sa¤layan unsurlardan

biri de zay›f nükleer kuvvet-

tir. Bu kuvvet özellikle için-

de fazla nötron ve proton

bulunduran çekirdeklerin

dengesini sa¤lamada önem-

lidir. 
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Atomun varl›¤›n› sa¤layan bir kuvvet ise elektromanyetik kuvvettir. Bu kuvvet z›t elek-

trik yüklü parçac›klar›n birbirini çekmesini, ayn› yüklü parçac›klar›n da birbirini itmesini sa¤-

lar. Böylece protonlarla elektronlar birbirlerini çekip biraraya gelebilmifllerdir. Fakat bu birara-

ya geliflin de bir ölçüsü vard›r. Elektronlar yörüngelerinde ak›l almaz h›zlar›yla çekirde¤in et-

raf›nda dönerlerken protona yap›flmazlar. Arka arkaya dönen negatif yüklü elektronlar›n birbi-

rini itmesi ve protonun elektronu çekmesi hiçbir fleyi de¤ifltirmez. Elektron ne kendini çeken

protona yap›fl›r, ne dönüfl h›z›n›n etkisiyle, ne de kendini iten di¤er elektronlar›n etkisiyle yö-

rüngesinin d›fl›na ç›kar. Bilinçsiz elektronlara tüm bu hareketleri yapt›ran elbette maddenin de,

atomun da, elektronun da, her fleyin de Yarat›c›s›d›r. Bilinçli insanlar olarak isterseniz bir deney

yapal›m. Üç befl arkadafl›m›z›n beline bir ip ba¤layal›m ve birkaç kifli ortaya geçerek bu üç befl

kifliyi kendilerine yap›flt›r›rcas›na çekerken etraftaki kifliler koflarak ortadaki merkezin etraf›n-

da dönsünler. Bu dönen kifliler birbirini itsin. Çekirde¤i temsil eden ortadaki kifliler de birbiri-

ni itsin. Hiç flüphesiz etrafta dönenlerin elektron gibi bir saniyede yüzlerce tur yapmalar›n› bek-

lemeyece¤iz. Fakat acaba bilinçli insanlar bu durumda bir dakika süreyle atomun hareketini

taklit edebilirler mi? Bir de üç veya dört yörüngeli bir atomun modelini taklit etti¤imizi, temsi-

li çekirde¤in etraf›nda üç dört tane ayr› dairede dönüfller oldu¤unu düflünün. Hele çekirde¤in

içindeki fliddetli yap›flt›r›c› "gluon"lar› temsilen birkaç sumo güreflçisinin, ipi çeken fakat birbi-

rini iten ortadaki kimseleri yan yana tutmas›n› sa¤layabilsek, deneyimiz kim bilir ne kadar en-

teresan olurdu! Bilinçli insanlar›n bir dakika süresince beceremedi¤i bir hareket tarz›n› acaba

milyarlarca y›ld›r say›s›n› telaffuz bile edemeyece¤imiz protonlar, elektronlar nas›l beceriyor?

Hem de bir tafl›n içinde katrilyonlarca adette var olan atomlarda...

Evren’de ve vücudumuzda var olan birçok atom çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki

dev y›ld›zlarda imal edilmifltir. Difllerimizdeki kalsiyum, pizzam›zdaki karbon atomu, vücudu-

muzdaki demir atomu hep yüksek ›s›l› y›ld›zlar›n imalat›d›r. Evren’in bu ham maddeleri y›ld›z-

lar›n özenli mutfa¤›nda piflirilir, imal edilir ve sonra pizzam›z olur, kan›m›z, etimiz, diflimiz, gö-

zümüz olur. 

Bu anlat›lanlar› uzakta gerçekleflen bir masal olarak dinlemeyelim. Elimizden, saç›m›z-

dan, gözümüzden, yedi¤imiz yemeklerden oturdu¤umuz sandalyeye kadar her an her fleyde bu

mükemmel düzen sürekli sürdürülmektedir. Yarat›c›m›z bizim için her an her fleyi ince bir he-

sapla ve büyük bir kudretle ayakta tutmaktad›r. Atomdaki tüm bu hareketler, atomda var olan

tüm kuvvetler maddenin ve bizim var olmam›z› sa¤lamaktad›r. 

O’na(Allah’a) mülkünde ortak yoktur, her fleyi yaratm›fl, bir düzen vermifl,

belli bir ölçüyle takdir etmifltir.

25-Furkan Suresi 2
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DAHA NE OLACAK?

Tüm Evren’de  1080 adet parçac›k oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu say›y› daha iyi anla-

mak için 1 say›s›n›n arkas›na 80 tane s›f›r yaz›n ve bu say›n›n büyüklü¤ünü düflünün. ‹flte tüm

bu parçac›klar çok kompleks, çok ince ayarlanm›fl kuvvetlerle, çok ince dengeler içinde hare-

ketlerini her an sürdürürler. Tüm bu parçac›klar›n birbirleriyle uyumlu hareketlerinin sonucun-

da ortaya ç›kan kuyruklu y›ld›zlar, süpernovalar, gezegenler de çok kompleks, çok ince ayar-

lanm›fl, çok mükemmel hesaplanm›fl bir flekilde hareket ederler. Gücü, kudreti, tasar›m› görmek

isteyene daha ne laz›m acaba?

Bu bölümde atomun yap›s›n›n çok kompleks, çok mükem-

mel, çok ince tasar›ml› oldu¤unu k›saca göstermeye

çal›flt›k. E¤er atomu derinlemesine incelersek

hayretimiz daha da artar ve mükemmelli¤e

daha da çok tan›k oluruz. 

fiunu da ekleyelim ki Big Bang’ten

sonra atom parçac›klar›n›n ortaya ç›-

k›fl› da çok ince flekilde planlan-

m›flt›r. Patlaman›n her an›ndaki s›-

cakl›k, atom parçac›klar›n›n say›-

s›, her an devreye giren kuvvet-

ler, bu kuvvetlerin fliddeti çok

hassas de¤erlerle tasarlanm›flt›r.

Bu de¤erlerin birinin bile sa¤lana-

mamas› durumunda ne madde, ne

atom, ne Evren var olurdu;ne de biz

varolabilirdik. Tüm bu bahsetti¤imiz

de¤erlerdeki en ufac›k de¤iflim varl›k,

düzen, galaksiler ve atom yerine kaosu

ve yoklu¤u getirecektir. Bir patlaman›n kar-

mafla ve kaos oluflturmas› beklenirken Allah bu

patlamay› öyle bir ayarlam›flt›r ki, bu patlamayla

tüm fizik kurallar›, mükemmel bir düzen, galaksiler, atomlar 

oluflturmufltur. 
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Evren’in yarat›l›fl›nda saniyelerden ufak birimlerin bile çok önemli etkileri olmufltur. Ste-

ven Weinberg meflhur "‹lk Üç Dakika" kitab›n›n yazar›d›r ve Evren’deki ilk dakikalardaki kri-

tik yarat›l›fllara onun flu sözleri de delildir: "Evren’de ilk birkaç dakikada gerçekten de eflit sa-

y›da parçac›k ve karfl›t parçac›k oluflmufl olsayd›, s›cakl›k bir milyar derecenin alt›na düfltü¤ün-

de, bunlar›n tümü yok olur ve ›fl›n›m d›fl›nda hiçbir fley kalmazd›. Bu olas›l›¤a karfl› çok iyi bir

kan›t vard›r: Var olmam›z. Parçac›k ve karfl› parçac›klar›n yok olmas›n›n ard›ndan flimdiki Ev-

ren’in maddesini sa¤lamak üzere geriye bir fleylerin kalabilmesi için, pozitronlardan biraz da-

ha çok elektron, anti protonlardan biraz daha çok proton ve anti nötronlardan biraz daha çok

nötron var olmal›yd›."

Büyük Patlama sonras›nda meydana gelen her parçac›k belli h›zda, belli ›s›da, belli za-

manda oluflmal›d›r. Tüm veriler çok aç›k bir flekilde bu patlaman›n özel bir tasar›mla yap›ld›¤›-

n›, patlama sonras› her oluflumun büyük bir kudretle, büyük bir planla, büyük bir sanatla ger-

çeklefltirildi¤ini göstermektedir. Atomun yap›s›na k›saca de¤indi¤imiz gibi, Büyük Patlama

sonras›nda atom parçac›klar›n›n oluflumuna da k›saca de¤indik. Bu konu derinlemesine incelen-

di¤inde yarat›l›fl›n mükemmel planlanm›fll›¤›na hayranl›k kat ve kat artacakt›r. Atomun mevcut

muhteflemli¤i, atomun parçac›klar›n›n ince planla ortaya ç›k›fl›n›n d›fl›nda, bu parçac›klar›n na-

s›l olup da atoma dönüfltü¤ü de üzerinde çok düflünülmesi gereken ayr› bir ola¤anüstülüktür.

1080 tane parçac›k birbirini iten ve çeken yüklerle, ince dengelerle, büyük kuvvetlerle örülü

atomlara dönüfltürülmese, ne “ben” dedi¤imiz varl›k, ne okudu¤umuz bu kitap, ne üzerinde var

oldu¤umuz bu Dünya var olabilirdi.

Görüldü¤ü gibi teleskopla Evren’in derinliklerine ç›kmak da, elektron mikroskobuyla

maddenin derinliklerine inmek de hep ayn› fleyleri göstermektedir: Allah’›n sanat›n›n

muhteflemli¤ini, Allah’›n kudretinin s›n›rs›zl›¤›n›, Allah’›n ilminin mükemmelli¤ini, Allah’›n

planlar›n›n eflsizli¤ini...

Evren’in(göklerin), yerin ve bunlarda bulunanlar›n mülkü Allah’›nd›r. O’nun

her fleye gücü yeter.

5-Maide Suresi 120
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7. BÖLÜM

KARADEL‹KLER: BÜYÜK B‹R YEM‹N

75- Hay›r, y›ld›zlar›n düfltükleri yere (mevkilerine) yemin ederim.

76- E¤er bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir.

56-Vak›a Suresi 75-76

75. ayette y›ld›zlar›n düfltükleri yerler diye tercüme etti¤imiz "düfltükleri yeri" deyimi,

Arapça’da "mevki" kelimesiyle ifade edilmektedir. Ayn› kelime 18. Kehf Suresi 53. ayette de

geçer ve orada da suçlular›n cehenneme düflmesindeki "düflmeyi" ifade etmek için kullan›l›r. Bu

kelimenin kökü Arapça "Vakaa"d›r ve Kuran’da düflmek, vaki olmak, gerçekleflmek anlamla-

r›nda kullan›l›r.

Y›ld›zlar bünyelerinde hidrojen bombalar› patlatarak yaflar. Bu patlamalarda bir k›s›m

madde enerjiye dönüflür ve çok büyük bir s›cakl›k aç›¤a ç›kar. ‹ki milyon kilo kömürü yakarak

elde edece¤iniz enerjinin tamam›n› sadece bir gram maddeyi enerjiye dönüfltürerek elde edebi-

lirsiniz. Örne¤in orta boy bir y›ld›z olan Günefl’imizde her saniye dört milyar kilo madde ener-

jiye dönüflür. Yani bir saniye gibi ufak bir zaman diliminde sekiz milyon kere trilyon ton kömü-

re eflde¤er s›cakl›k ortaya ç›kar. Bir y›ld›z bütün maddesinin az bir k›sm›n› yak›t olarak kulla-

n›r ve bu yak›t bitince y›ld›zlar da ölür. Allah’›n canl›lar için takdir etti¤i do¤um ve ölüm y›l-

d›zlar için de takdir edilmifltir. Her y›ld›z›n muhakkak bir sonu vard›r, Evren’in bir yan›nda y›l-

d›zlar do¤arken, di¤er tarafta ölen y›ld›zlar adeta "Biz ölür gideriz, ama bizim Yarat›c›m›z her

zaman vard›r, onun yarat›fl› hep devam etmektedir." demektedirler.

YILDIZLARIN DÜfiÜfiÜ VE BÜYÜK YEM‹N

Kuran’da birçok varl›¤›n, olay›n üzerine yemin edilerek bunlar vurgulan›r. Y›ld›zlar›n

düfltükleri yerlere de böyle dikkat çekilmekle beraber, ilgili ayetlerde özel bir durum da olufl-

mufltur. Y›ld›zlar›n düfltükleri yerlere yemin edildikten bir ayet sonra bu yeminin büyük bir ye-

min oldu¤unun söylenmesiyle özel durum oluflur. Çünkü Kuran’da bu tarzda birçok yemin ol-
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mas›na ra¤men bir tek burada bu yeminin büyüklü¤üne dikkat çekilmifltir. Birazdan yak›t›n› tü-

keten y›ld›zlar›n ölümünde ortaya ç›kan müthifl say›sal de¤erleri görece¤iz. Evren’in en büyük

say›sal de¤erlerinden bir k›sm›n›n y›ld›zlar›n ölümünde ortaya ç›kmas› ayette "E¤er bilirseniz,

bu gerçekten büyük bir yemindir." denmesinin ne kadar anlaml› ve yerinde oldu¤unu ortaya

koymaktad›r.

Fizikle u¤raflan herkes Evrendeki en ilginç olaylardan birinin karadelikler oldu¤unu bilir.

Büyük y›ld›zlar (Güneflimizin 3 kat›ndan daha büyükler) ömürlerini bir karadelik olarak tamam-

larlar. Enerjilerini tüketen bu y›ld›zlar fliddetli bir flekilde büzüflür. Çok küçük bir hacme bürünen

dev y›ld›z müthifl bir yo¤unlu¤a ve çekim gücüne sahiptir. Bu çekim gücü o kadar fliddetlidir ki

saniyede 300 bin kilometre h›zla hareket eden ›fl›k bile bu çekim gücünden kurtulamaz ve kara-

delikler yak›nlar›ndan geçen ›fl›¤› bile yutar. Bu çekim gücü bir y›ld›z›n kendi üstüne düflmesi
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(büzüflmesi) sonucu oluflur; fakat daha sonra birçok gezegen, birçok y›ld›z da bu fliddetli çekim

alan›na düfler. Yani karadelikler kendi d›fl›ndaki y›ld›zlar›n da “düflme alan›”, sonu olmaktad›r.

Teleskopla görülemeyen karadeliklerin varl›¤›, çevredeki y›ld›zlar›n maddesini anafor gibi ken-

di içlerine çekip X ›fl›nlar› yaymalar›ndan, civarlar›ndaki her ›fl›n›, y›ld›z› yutmalar›ndan anlafl›-

labilir. Stephen Hawking’in en meflhur çal›flmalar› da karadelikler üzerine olanlard›r. Stephen

Hawking, Hawking Radyasyonu’nu bularak bir karadeli¤in hem radyasyon yaymas›n›n, hem de

fizi¤in enerji yasalar›na uymas›n›n mümkün olaca¤›n› keflfederek fizik bilimine büyük katk›lar-

da bulunmufltur. Her ne kadar Hawking, 2004 y›l›nda, kara delikler hakk›ndaki görüfllerinde

önemli düzeltmeler yapm›flsa da, kara delikler konusundaki katk›lar›

yine de çok önemlidir.

Y›ld›zlar›n kendi içlerine çökmesiyle oluflan ve daha son-

ra di¤er y›ld›zlar› da çekimleriyle içlerine düflüren müthifl çe-

kim kuvvetine sahip karadelikler Vak›a Suresi’nin

75. ve 76. ayetleriyle tam bir uygunluk göster-

mektedirler. Kuran’›n indi¤i dönemde y›ld›zlar›n

sonu, y›ld›zlar›n son bulup karadeli¤e dönüflme-

leri ve Evren’in fizi¤i aç›s›ndan bunun önemi

elbette ki bilinmiyordu. Y›ld›zlar›n son bulur-

ken karadeli¤e dönüflmeleri de, tüm geçirdik-

leri aflamalar› da çok enteresand›r. 

Yak›tlar›n› tüketen y›ld›zlar birden bire

ölmezler, y›ld›zlar önce büyümeye, fliflip ka-

barmaya bafllar. Önceleri 15 milyon derece

olan s›cakl›k yükselerek 100 milyon derece-

ye var›r. Y›ld›z k›rm›z› dev veya süper dev

olur. Bir süper devin kaplad›¤› alan o kadar büyüktür ki 60 milyon taneden fazla Günefli içine

rahatl›kla alabilir.(Tüm bu say›lar›n büyüklü¤ü karadeli¤in çekiminin büyüklü¤ü gibi Vak›a Su-

resi 76. ayette iflaret edilen büyüklü¤ü ça¤r›flt›rmaktad›r.)

Koca k›rm›z› devlerin baz›lar› s›k›fl›r ve bir cüce olur ç›kar. Bu aflamadaki y›ld›z, beyaz cüce

olur ve insan hacmindeki bir parças›n›n a¤›rl›¤› 10 milyon kiloya gelmektedir. Daha büyük y›ld›zlar

ise nötron y›ld›zlar›na (pulsarlara) dönüflürler. Nötron y›ld›zlar›nda madde çok daha yo¤undur, bura-

da bir çay kafl›¤› madde bir milyar ton gelmektedir. Evren’deki tüm bu müthifl geliflmeler her an ya-

flan›rken, biz Dünya’m›zda ne müthifl patlamalardan, ne ola¤anüstü çekimlerden, ne de yüksek ›s›l›

kaynamalardan zarar görmeden yemek yeriz, uyuruz, spor yapar›z, koflar›z, sohbet ederiz... K›sacas›

yaflamaktay›z, daha do¤rusu yaflat›lmaktay›z. Çok mükemmel bir flekilde ve çok ince hesaplarla...
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Stephen Hawking,  Hawking  Radyasyonu’nu bularak
karadelikler hakk›ndaki bilgimizin artmas›n› sa¤lad›.
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8. BÖLÜM

VURUfiLU YILDIZ

1- Ve Evren’e ve Vurufllu’ya(Tar›k’a)

2- Vurufllu (Tar›k) nedir kavrayabilir misin?

3- O delici y›ld›zd›r.
86-Tar›k Suresi 1-3

Kuran’›n 86. suresinin ad› Tar›k’t›r. Tar›k "tark" kökünden türeyen bir kelimedir. Keli-

menin asl› "vurmak, çarpmak" anlamlar›na gelir. "Yol" anlam›na da gelen "Tar›k", yolcular

ayaklar›n› vurup yol ald›¤› için bu kökten türemifltir. Kuran çevirilerinin birço¤unda "Tar›k" ke-

limesi özel isim gibi yaz›l›p, anlam› çeviride verilmemifl, fakat aç›klamalarda anlam aç›klan-

m›flt›r. Oysa kelimenin en temel anlam› olan "Vurufl" diye ayet çevrilirse, kozmolojik fizik ile

ilgilenenler Kuran’›n bir mucizesine daha tan›kl›k edebilirler. 

EVREN‹N KÜÇÜK YEfi‹L ADAMLARI

1967 y›l›nda ‹ngiltere Cambridge Üniversitesi’nde Jocelly Bell düzenli ve ›srarl› bir rad-

yo sinyali yakalar. Radyo sinyalinden kalbin vurufllar› gibi düzenli vurufllar gelmektedir. O za-

manda Uzay’da böyle düzenli vurufllar›n kayna¤› olabilecek bir gök cismi bilinmiyordu. Bu

yüzden bu sinyallerin, baflka gezegenlerdeki ak›ll› yarat›klar taraf›ndan gönderildi¤ine kanaat

getirilir. Büyük bir heyecanla davetiyeler bast›r›l›r, bas›n kurulufllar›na haber verilir ve LGM ad›

verilen görkemli bir seminer düzenlenir. LGM (Little Green Men) "Küçük Yeflil Adamlar" de-

mektir ve Evren’de ak›ll› yarat›klarla irtibat kuruldu¤unu simgelemektedir. Çok k›sa bir süre

sonra söz konusu sinyallerin kayna¤›n›n nötron y›ld›zlar›n›n çok büyük bir h›zda dönmeleri ol-

du¤u anlafl›l›r. Böylece nötron y›ld›zlar›na bir ad daha tak›lacakt›r: "Pulsarlar". Jocelly’in bulu-

flu uzayl›larla irtibat› sa¤layamam›flt›r ama Pulsarlar›n keflfini sa¤lam›flt›r. ‹ngilizce’de "pulsa-

te", nab›z gibi vurufllar› ifade eden bir kelimedir. "Pulsation" da "vurufl, titreflim" demektir. Bun-

dan da nötron y›ld›zlar›na tak›lan "Pulsar" isminin Kuran’da geçen "Tar›k" yani "Vurufl" ismiy-

le uyumlu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
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PULSAR’I KAVRAYAB‹L‹R M‹S‹N‹Z?

Tar›k suresinin ikinci ayetinde "Vurufllu y›ld›z›n(Tar›k’›n)" insan zihni taraf›ndan kav-

ranmas›n›n zor oldu¤u vurgulanmaktad›r. 2. ayette geçen "Ve Ma Edrake" ifadesinde geçen

"edrake" kelimesi Türkçe’mize "idrak etmek" olarak Arapça’dan girmifltir ve "kavramay›, anla-

may›" ifade etmektedir. 

Pulsar’› inceledi¤imizde ayetin bu mucizevi yönüne de tan›k olmaktay›z. Pulsar’›n için-

den alaca¤›m›z bir kafl›k madde bir milyar ton gelmektedir. Pulsar’dan alaca¤›m›z çok ufak bir

maddeyi e¤er yeryüzüne b›raksak Dünyam›z›n öbür ucuna kadar bir delik aç›p ç›kard›. Oysa

Dünya’da herhangi bir maddenin bir kafl›¤› birkaç gram› geçmez. S›rf bunu düflünmek bile

Pulsar’›n kavranmas› ne kadar güç bir y›ld›z oldu¤unu ortaya koyar. Günefl’in bir kaç misli bü-

yük y›ld›zlar s›k›flarak Pulsar’› oluflturur. Oysa bir Pulsar’›n çap› 15-20 km’dir. Dünyam›z› ay-

n› flekilde s›k›flt›rsak Dünyam›z 100 metre çap›nda bir küre olurdu. Dünyam›z 24 saatte kendi

VURUfiLU YILDIZ 61
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etraf›ndaki dönüflünü tamamlar, oysa Pulsar bir saniyede defalarca kendi etraf›nda döner. Pul-

sar’›n hem dönüflündeki h›z›, hem tüm bu bilgiler Tar›k suresinin 2. ayetinde "Vurufllu y›ld›z›n

(Tar›k’›n, Pulsar’›n)" kavranmas›n›n ne kadar zor oldu¤unun belirtilmesinin ne kadar mucizevi

oldu¤unu göstermektedir. 

HAYD‹ KAFADAN SALLAYARAK B‹R MUC‹ZE ÜRET‹N

Ayette geçen y›ld›z›n Saturn, Venüs gibi y›ld›zlar olabilece¤ine dair eskiden tahminler

yap›lm›flt›r. ‹lk Boflnakça Kuran tercümesini yapan Mustafa Mlivo bu tahminlerin hatal› oldu-

¤unu Tar›k’›n Pulsar oldu¤unu söyleyerek özetle flöyle demektedir: 86 Tar›k suresi 1-3 ayetler-

de flunlardan bahsedilir:

“1-Vurufl yapmak

2- Bir y›ld›z olmak

3- Delmek

Uzaydaki hiçbir gök cismi bu kriterleri karfl›lamaz (Pulsar d›fl›nda) çünkü;

- Hiçbir gök cismi vurufllar fleklinde tarif edilemez

- Ayette bahsedilen y›ld›zd›r.(Satürn, Venüs gibi gök cisimleri gezegenlerdir.)

- Pulsar güçlü radyasyon ve radyo dalgalar› yaymaktad›r. 3. ayette geçen "sak›b" kelime-
sine "karanl›¤› delmek, yan›p tutuflmak, nufüz etmek" anlamlar› verilmektedir.”

Görüldü¤ü gibi ancak 1970 y›l›na gelindi¤inde yeni keflfedilen bir y›ld›zdan Kuran 1400

y›l önce bahsetmektedir. Vurufllar› olan bir y›ld›z›n ne anlama geldi¤ini binlerce y›ld›r kimse

tahmin edemedi¤inden "Tar›k" kelimesi özel isim gibi Arapça’s›n›n ayn›s›yla çevrilmeden çe-

virilere yaz›lm›fl, ancak dipnotlarda, sözlüklerde ve tefsirlerde anlam› aç›klanm›flt›r. 

Gökyüzünde çok ince hesaplarla, çok muhteflem olaylar oluflmaktad›r. Hiç kimsenin ka-

fadan iki cümle at›p da gökyüzünde oluflan olaylar hakk›nda isabetli bir tahmin yapabilmesi, de-

di¤ine uyacak bir cismin gökyüzünde tesadüfen bulunmas› beklenemez. Kuran’›n her cümlesin-

de, her kelimesinde nas›l inceliklerin oldu¤u, Kuran’›n her sorusunda, her vurgusunda ("Vurufl-

lu nedir, kavrayabilir misin?" örne¤inde oldu¤u gibi) nas›l derin anlamlar›n sakl› oldu¤u Ku-

ran ne kadar çok araflt›r›l›rsa o kadar iyi anlafl›lmaktad›r. 
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9. BÖLÜM

ÇEK‹M GÜCÜ VE HAREKET

15- Hay›r o sinenlere yemin ederim.

16- Akarak yuvalar›na girenlere.

81-Tekvir Suresi 15-16

Bu ayetlerin anlamlar›n› daha iyi anlamak için önce ayetlerde geçen kelimelerin Arapça

anlamlar›n› inceleyelim. 15. ayette "sinenler" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapça’s› "hun-

nes"tir. "Hunnes"e "ak›fl›n tersi, pusma, büzülme, sinme, gerilemek" anlamlar› verilmektedir.

16. ayette "yuvalar›na girenlere" diye çevirdi¤imiz deyim ise Arapça "kunnes"tir. "Kunnes"e

"belli güzergah, yuvaya girme, hareket halindeki cismin

yuvas›" anlamlar› verilmektedir. 16. ayetteki "ak›fl"› ise

"cereyan" kökünden türeyen "cariye" kelimesi karfl›la-

maktad›r. 

Bilimin birçok kanunuyla her an içiçe yaflar›z.

Çekim yasas›, hareket yasalar›, termodinamik kanunlar

her an hayat›m›z›n içindedir. Yemek yerken, tuvaletimi-

zi yaparken çekim kanunlar› rol oynar. Uzaya ç›kan astro-

notlar Uzay’da yemek yerlerken, tuvaletlerini yaparlar-

ken ancak özel tertibatlar, önlemler sayesinde Dünya

yerçekimine göre yarat›lm›fl bedenlerinin Dünya d›fl›n-

daki ihtiyaçlar›n› karfl›larlar. 

Bilim adamlar›n›n bilimsel bulufllar›, olmayan›n

keflfi de¤il, olan›n aç›klamas›n› yapmakt›r. Çekim gücü

Evren’de zaten vard›r, fakat çekim gücünün tarif edil-
Çekim gücünü bilimsel platformda ilk
tarif eden Isaac Newton (1642-1727)

oldu.
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mesi, matematiksel formüllerle ortaya konmas› ilk Isaac Newton(1642-1727)’a nasip olmufltur.

Newton Evren’deki çekim yasas›yla Allah’›n her fleyi yaratt›¤›n›, y›ld›zlara, Dünya’ya, Ay’a dü-

zen koydu¤unu aç›klam›fl, insanlar›n Dünya’n›n üzerinde durmas›n›n rastgele bir flekilde de¤il,

fakat Allah’›n maddeye koydu¤u çekim gücü sayesinde oldu¤unu göstermifltir. 

Allah’›n Evren’i hassas dengelerle yaratt›¤›n› Isaac Newton flu sözleriyle aç›klamaktad›r:

"Günefl’ten, gezegenlerden ve kuyruklu y›ld›zlardan oluflan bu çok hassas sistem sadece ak›l ve

güç sahibi bir Varl›k’›n amac›ndan ve hakimiyetinden kaynaklanabilir...O, bunlar›n hepsini yö-

netmektedir ve bu egemenli¤i dolay›s›ylad›r ki O’na ‘Üstün Kuvvet Sahibi Efendimiz’ denir."

EVRENSEL MATEMAT‹K

Kuran’da Allah’›n her fleyi bir ölçü ile yaratt›¤› geçer. Herfleyin ölçü ile yarat›ld›¤› iddi-

as› evrene matemati¤in hakim olmas› anlam›na gelir. Çünkü ölçü konulan ölçülebilir, düzenli-

dir, matematiksel olarak ifade edilebilir. Newton, Kepler ve Galileo’nun çal›flmalar›n› düzeltti,

dakiklefltirdi ve maddi Evren’in matematiksel olarak aç›klanabilece¤i yönündeki kuflku ile yak-

lafl›lan görüflü ispatlad›. Fiziksel Evren’in ince ölçülerle yürüyen yasalarla iflledi¤i böylece an-

lafl›ld›.

Bilim ancak 1700’lü y›llarda çekim gücünün önemini fark etmifltir.Allah Evren’deki ya-

rat›fllar›nda kulland›¤› çekim yasas›na, kitab› Kuran-› Kerim’de 600’lü y›llarda iflaret etmifltir.

Bu bölümün bafl›nda bahsetti¤imiz ayetler incelenirse bu ayetlerin çekim gücüne, çekim ile ha-

reket aras›ndaki dengeye iflaret ettikleri anlafl›l›r. Gerek atomun çekirde¤i, gerek gezegenlerin

ortas›ndaki Günefl sinmifl, büzülmüfl bir halde bulunmakta, atomdaki çekirdek elektronlar›, Gü-

nefl sistemindeki Günefl ise gezegenleri kendi içine çekerek onlar› da sindirmeye, büzdürmeye

çal›flmaktad›r. Biz bu güce çekim, yerçekimi diyoruz. Merkezdeki sinmifl çekirdekler, Günefl’-

ler etraflar›ndaki elektronlar›, gezegenleri kendileriyle birlefltirmek, bütünlefltirmek isteyerek,

onlar› da büzmeye, kendileri gibi sindirmeye yönelik kuvvet uygularlar. Böylelikle Tekvir su-

resi 15. ayette geçen "Hunnes" kelimesinin çekim gücünü ifade etti¤i hiçbir zorlama yap›lma-

dan anlafl›lmaktad›r.(Unutulmamal›d›r ki Kuran’›n indi¤i dönemde insanlar yerçekiminin varl›-

¤›ndan haberdar olmad›klar› için terim olarak "yerçekimi" kelimesi yoktu. Kuran yerçekimini

tarif için yerçekiminin fonksiyonu olan "Hunnes" [merkeze do¤ru çekilme, büzülme, sinme] ke-

limesini kullan›p bu güce dikkat çeker.)

Atomun çekirde¤inin çekimine ra¤men elektronlar çekirde¤e yap›flmaz. Günefl’in çeki-

mine ra¤men de gezegenler Günefl’e yap›flmaz. Elektronlar› çekirde¤e yap›flmaktan, gezegen-

leri Günefl’e yap›flmaktan kurtaran elektronlar›n ve gezegenlerin hareketidir. Tekvir suresi 16.
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ayette geçen "cariye" kelimesi "ak›fl›, hareketi" ifade eder ki çekimden kurtulmay› sa¤layan un-

suru ifade etmesi bak›m›ndan bu önemlidir. Galaksilerden atomlara kadar tüm yap›lar çekim

kuvvetine karfl› hareketin merkezkaç kuvveti oluflturmas›yla var olabilmektedir.

"Hunnes"e yani büzüflmeye, çekime yönelik kuvvete karfl›l›k elektronlar, gezegenler çe-

kirde¤e, Günefl’e yap›flsalard› Evren’de ne bir gezegen, ne bir Günefl sistemi, ne yörüngeler, ne

canl›l›k, ne de bu ihtiflam var olurdu. "Cariye"ye göre yani "harekete, ak›fla" göre elektronlar,

gezegenler Evren’e rastgele da¤›lsalar, çekimden (Hunnes’ten) tamamen kurtulsalard›, yine ne

galaksiler, ne hayvanlar, ne bitkiler, ne renkler, ne de biz var olurduk. Bu iki ayr› oluflum saye-

sinde elektronlar kendi yuvalar›nda, yörüngelerinde, gezegenler kendi yuvalar›nda, yörüngele-

rinde hareket ederler. Bu yuvada olmay› da 16. ayetteki "Kunnes" kelimesi mucizevi bir flekil-

de ifade etmektedir. Kuran yerçekimindeki merkeze çekifli "Hunnes" kelimesiyle, bu çekimden

kurtulmay› sa¤layan hareket unsurunu "cereyan" kelimesiyle ve her iki unsur sayesinde oluflan

yörüngede olmay› "Kunnes" kelimesiyle anlat›r. Böylece Kuran, yerçekimiyle ilgili terminolo-

jinin var olmad›¤› bir dönemde, yerçekimine ba¤l› oluflumlar› aç›klam›flt›r. 

ATOMLARDAN YILDIZLARA HEP HAR‹KULADEL‹K

Daha önce de gördü¤ümüz gibi Kuran’›n baz› ayetlerinde Allah baz› yarat›l›fllara, olay-

lara dikkat çekmek için olaylar üzerine yemin etmifltir. Bu bölümde inceledi¤imiz ayetlerdeki

yemin edilen unsurlar hem Allah’›n Evren’deki mükemmel yarat›fllar›n›, hem de Kuran’›n ifa-

delerinin mucizeli¤ini bir kez daha inattan ar›nm›fl zihinlere göstermektedir.

Vücudumuzda sayamayaca¤›m›z kadar çok say›daki atomlar›n çekirdeklerindeki proton-

lar çekim gücü uygulamakta, elektronlar ise hareketleriyle bu çekimden kaçmakta, fakat yörün-

gelerini de aflmamaktad›r. Atomun içindeki bu oluflumlar nükleer çekirdek kuvvetiyle, atomda-

ki elektriksel kuvvetle uyumlu bir flekilde sürekli faaliyet içindedir. Bir sandalyeye oturdu¤u-

muzda "ben" dedi¤imiz vücudumuzun atomlar› sandalyeyle kar›flsa, yere uzand›¤›m›zda vücu-

dumuzun atomlar› yerle kar›flsa, "ben" dedi¤imiz atom toplulu¤u olan varl›ktan eser kal›r m›y-

d›? Ya oturdu¤umuz sandalyenin elektronlar› ile vücudumuzun elektronlar› çarp›fl›p bir karma-

fla ç›ksa, ya da yere uzand›¤›m›zda yerdeki atomlar›n çekirdeklerindeki çekim gücü, vücudu-

muzdaki atomlar› kar›flt›rsayd› var olabilir miydik? Tabi ki hay›r. Varl›¤›m›zdan ne eser kal›rd›,

ne de var olabilirdik. Varl›¤›m›z hem çekimlerin, hem hareketlerin, hem di¤er kuvvetlerin ayr›

ayr› yarat›lmalar›yla, hem de tüm bu kuvvetlerin mükemmel bir uyumla beraber faaliyet gös-

termeleriyle mümkün olmaktad›r.

Yoktan ortaya ç›kan kuvvetler, bu kuvvetlerle yarat›lan harikulade atomlar, harikulade

y›ld›zlar, harikulade yarat›l›fllar. Herfley bize Allah’› hat›rlat›yor...
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10. BÖLÜM

HER B‹R‹ B‹R YÖRÜNGEDE

Geceyi, gündüzü, Günefl’i ve Ay’› yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yü-

züp giderler.

21-Enbiya Suresi 33

Ayette "her biri" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapça’s› "küllü"dür. Bu kelime "hepsi,

her biri" anlamlar›na gelmektedir. Arapça’da adedi iki olan nesneler için "tesniye" denilen ayr›

kelimeler kullan›l›r. Ayette, Günefl ve Ay olmak üzere iki gök cisminin yörüngedeki hareketle-

rinden bahselir. Oysa ayette "tesniye" kullan›lmamas› en az üç tane gök cismine iflaret edildi¤i-

ni akla getirmektedir. Gece ve gündüzün olufltu¤u yerin Dünya oldu¤u düflünülürse ayetin ifla-

ret etti¤i di¤er gök cisminin Dünya oldu¤u anlafl›l›r. 

Ayette yörünge diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapça’s› ise "felek"tir. Bu kelimeyle "y›l-

d›zlar›n, gezegenlerin hareket etti¤i yörünge" belirtilmektedir. 

HER KEL‹MEN‹N KULLANILIfiINDAK‹ MUC‹ZE

Görüldü¤ü gibi ayetlerde her kelimenin, her tak›n›n kullan›lmas›nda büyük incelikler

vard›r. Ayn› ayette "yüzüp gitmek" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapças› "sebehe"dir. Bu keli-

menin anlam› ve Günefl’in, Ay’›n, Dünya’n›n hareketlerinin bu kelimeyle anlat›lmas›n›n uyumu

flöyle aç›klanmaktad›r: "Kendi öz hareketiyle yer de¤ifltirmeye iflaret eden Arapça kelime "se-

behe" fiilidir. Fiilin bütün anlamlar› bir yer de¤ifltirmeyi içermekte ve bu yer de¤ifltirme, yer de-

¤ifltiren cismin kendi öz hareketiyle birlikte gerçekleflmektedir. Cismin yer de¤ifltirmesi su için-

de olursa buna "yüzmek" denir, yer de¤ifltirme yerde meydana geldi¤inde bu kendi bacaklar›-

n›n hareketiyle olan yer de¤ifltirmedir. Bu yer de¤ifltirme Uzay’da olursa o takdirde bu kelime-

nin içerdi¤i anlam› yans›tabilmek ancak kelimeyi, kelimenin kökündeki esas anlamda kullan-

makla mümkün olur. Öyleyse ayetlerdeki "sebehe" kelimesini "kendi öz hareketiyle yer de¤iflti-

rir" fleklinde anlamak do¤ru olacakt›r. Böyle bir anlam›n do¤rulu¤u afla¤›daki nedenlere dayan›r:
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- Ay kendi ek-

seni üzerinde kendi

öz dönüfl hareketi-

ni, Dünya etraf›nda

icra etti¤i tam bir

devriyle ayn› za-

manda yapar, yani

29.5 gün kadar bir

zamanda tamamlar.

Öyle ki bize hep ay-

n› yüzünü gösterir. 

- Günefl ken-

di ekseni üzerinde

kendi öz hareketini

yaklafl›k 25 günde

tamamlar. Yani ek-

seni üzerinde dö-

ner. Bu gök cismi

bütün halinde bir

dönüfl hareketiyle

ak›nt› içerisinde ol-

du¤undan ekvator

bölgesinin kendi ekseni üzerinde dönme h›z›, kutuplar bölgesinin kendi ekseni üzerinde dönüfl

h›z›ndan farkl›d›r. 

Görülüyor ki Kuran’da "sebehe" fiilinden bir anlam inceli¤iyle Günefl ve Ay’›n kendi öz

hareketlerine iflarette bulunulmaktad›r. Bu hareketler ise ça¤dafl ilmin verileriyle do¤rulanm›fl-

t›r. Günefl ve Ay’›n bu kendi öz hareketlerini miladi 7. yüzy›lda yaflam›fl bir insan›n -kendi za-

man›nda ne kadar alim dahi olsayd›, ki Muhammed Peygamber için böyle bir durum söz konu-

su de¤ildir- hayal etmifl olabilece¤i düflünülemez.”

GÜNEfi S‹STEM‹M‹ZDEK‹ DÜZENLEMELER

Günefl’in, Ay’›n, Dünya’m›z›n hareketleri çok ince bir düzenle, Dünya’daki hayat›

olumsuz flekilde etkileyecek hiçbir oluflum olmadan devam etmektedir. Tam tersine bütün olu-
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flumlar Dünya’daki hayat› ve çeflitlili¤i mümkün k›lacak flekilde yarat›lmaktad›rlar. Dünya Gü-

nefl etraf›nda e¤ilmifl bir vaziyette dolanmaktad›r. Bu e¤im 23 derece 27 dakikad›r. Bu e¤im sa-

yesinde Dünya’m›zda mevsimleri yaflar›z. Her mevsimin farkl› tablolar›, bitkilerin büyüme dü-

zeni hep bu yarat›lm›fl olan e¤imle mümkün olmaktad›r. 

Dünya’m›z›n kendi ekseninde yapt›¤› dönüfl ekvatorda saatte 1670 km h›za ulaflmaktad›r.

Oysa 20 km. h›zla giden bir arabada bile yol ald›¤›m›z› fark ederiz. Dünya kendi ekseni boyun-

ca dönmeseydi Günefl’e bakan yüz daima gündüz, bakmayan yüz ise daima gece olacakt›. Böy-

le bir Dünya’da ne bitkiler yaflayabilirdi, ne de canl›l›k oluflabilirdi.

Ne Günefl’in Ay’a eriflmesi, ne de gecenin gündüzü geçmifl olmas› uygun de¤il-

dir. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler.

36-Yasin Suresi 40

Gerek Günefl’in, gerek Ay’›n, gerek Dünya’m›z›n tüm hareketleri hiçbir kar›fl›kl›k olma-

dan, hiçbir aksama oluflmadan devam etmektedir. Günefl Sistemimizde her fley öyle güzel plan-

lanm›flt›r ki Günefl Sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter bile varl›¤›yla Dünya’daki ha-

yat›n mümkün olmas›na katk›da bulunmaktad›r. Astronom George Wetherill "Jüpiter Ne Kadar

Özel" adl› makalesinde bunu flöyle aç›klar: "Jüpiter’in bulundu¤u yerde e¤er bu büyüklükte bir

gezegen var olmasayd›, Dünya gezegenler aras› bofllukta gezinen meteorlara ve kuyruklu y›l-

d›zlara yaklafl›k bin kat daha fazla hedef olurdu...E¤er Jüpiter oldu¤u yerde olmasayd›, flu an-

da biz de Günefl Sistemi’nin kökenini araflt›rmak için var olmazd›k."

Bafl›m›z› Evren’in neresine çevirsek büyük bir ihtiflama, çok ince hesaplara, harika sanat-

lara rastlar›z. Yeter ki Allah’›n yarat›fllar› üzerine düflünelim, akl›m›z› çal›flt›ral›m, Yarat›c›m›z-

dan kaçmayal›m. Yarat›c›m›z, akl›n› çal›flt›rmak isteyenler için kudretini, merhametini, sanat›-

n› gösteren delilleri Evren’in her yerinde sergilemektedir. 

190- fiüphesiz Evren’in ve yerin yarat›l›fl›nda, geceyle gündüzün birbiri ard›n-

ca geliflinde akl›n› ve gönlünü iflletenler için çok deliller vard›r.

191- Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’› hat›rlarlar, Evren’in

ve yerin yarat›l›fl› konusunda derin derin düflünürler "Efendi’miz, sen bunu

bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi atefl azab›ndan koru."

3- Ali ‹mran Suresi 190-191
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11. BÖLÜM

EfiLER HAL‹NDE YARATILIfi

Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden

hepsini efller halinde yaratan çok yücedir.

36-Yasin Suresi 36

Ayette geçen "Ezvac" kelimesi "zevc"in ço¤uludur ve “çift, efl” anlamlar›na gelmekte-

dir. Osmanl›ca’da kar›-kocan›n, zevc-zevce diye tan›mlanmas› da bu kelimeye dayanmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi bu kelime benzerler içinde z›tlar›, bu flekilde efl olufllar› ifade etmektedir. Ayet-

te efller halinde yarat›l›fla 3 örnek verilmektedir.

a) Topra¤›n ç›kard›¤› efller: Topra¤›n ç›kard›¤› efller deyince akla ilk gelen bitkilerdeki di-

flilik ve erkeklik özelli¤idir. (‹leride ayr› bir konu olarak iflleyece¤iz)

b) Kendi benliklerimizden efller: Akla ilk gelen insanlar›n difli-erkek fleklinde yarat›l›flla-

r›d›r. Fakat insan benli¤indeki ters karakterleri; cesurluk-korkakl›k, sevgi-nefret, cömertlik-

cimrilik... de ayetin iflareti içinde de¤erlendirenler olmufltur.

c) Bilinmeyen efller: Evren’deki eflli yarat›l›fllar›n birço¤undan Kuran’›n indi¤i dönemde

insanlar›n haberi yoktu. Bu bölümde özellikle bunlar› iflleyece¤iz.

NOBEL ÖDÜLÜ GET‹REN KEfi‹F

Evren’deki tüm maddelerin yap› tafl› atomlard›r. Tüm Evren’de yarat›l›fl›n efller halinde

olup olmad›¤›n› merak eden bir kifli maddenin bu en küçük parças›n› inceleyip bu konuda bir

yarg›ya varabilir. E¤er maddenin en küçük parças›nda efller bulunuyorsa, Evren’deki her fley bu

küçük parçalardan yarat›ld›¤›na göre, her fley efllerden yarat›lm›fl demektir.

Atom üzerindeki çal›flmalar ilerledikçe var olan parçac›klar›n s›rf protonlardan, nötron-

lardan, elektronlardan oluflmad›¤›, atomun sand›¤›m›zdan da kompleks, daha hassas, daha mü-

kemmel bir yap›s› oldu¤u anlafl›ld›. Atomun en küçük parçalar› için bile efller halinde yarat›l›fl

hüküm sürmektedir.
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- Protona karfl› efli anti-proton vard›r.

- Elektrona karfl› efli pozitron vard›r.

- Nötrona karfl› efli anti-nötron vard›r.

Maddenin efller halinde yarat›l›fl› fizi¤in en önemli kefliflerindendir. ‹ngiliz bilim adam›

Paul Dirac bu konudaki çal›flmalar›ndan ötürü 1933 y›l›nda Nobel Fizik Ödülü’nü alm›flt›r. Di-

rac’›n buluflu "Parite" ad›yla bilinir ve maddenin anti-madde denilen bir efli oldu¤u da bu bu-

luflla ortaya konulur. 

Allah’›n her fleyi tüm detaylar›yla planlamas›, Evren’in yarat›l›fl›nda protonlar›n, elek-

tronlar›n, nötronlar›n ve bunlar›n efllerinin say›lar›n›n belirlenmesinde de kendini göstermekte-

dir. Elektronu ve efli pozitronu örnek olarak ele alal›m. Bu ikisi bir araya gelirse enerji aç›¤a ç›-

kar. 10 birim elektrona karfl› 15

birim pozitron olursa, 10 birim

elektron ile 10 birim pozitron

yok olur, 5 birim pozitron kal›r.

‹kisinin say›s› eflit olursa sadece

enerji aç›¤a ç›kar, geriye hiç

elektron ve pozitron kalmaz.

Yani gerek protonlar›n, gerek

elektronlar›n, gerek nötronlar›n

var olabilmesi karfl› karfl›ya gel-

dikleri efllerinden say›ca fazla

olmalar›na ba¤l›d›r. Bu arada

elektron, proton ve nötronlar›n

kendi aralar›ndaki say›sal den-

geleri de çok önemlidir. Örne-

¤in elektronlar›n say›ca proton-

lardan az oldu¤u bir durumda

Evren’de canl›l›k oluflamazd›.

fiu andaki varl›¤›m›z tüm bu hesaplar›n ince bir flekilde yap›lmas›yla mümkün olmufltur. Bin-

lerce ayr› oluflumdan biri bile, rastlant›lara, rastgeleliklere b›rak›lsayd› bugün var olamazd›k.

Yarat›c›m›z›n her fleyden haberdar olmas›, her fleyi kontrol etmesi, sonsuz kudreti sayesinde var

olabiliyoruz.
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ZITLIKLARIN B‹RL‹⁄E H‹ZMET‹

Daha önce de dedi¤imiz gibi Kuran’›n bilimsel mucizelerinin dikkat edilecek tek yan›

Peygamberimiz dönemindeki insanlar›n bilgileriyle bu aç›klamalar›n yap›lamayacak olmas› de-

¤ildir. Elbetteki bu da çok önemlidir. Fakat bu ayetlerde geçen bilimsel bilgileri inceledi¤imiz-

de Allah’›n kudretinin, sanat›n›n, ilminin, planlar›n›n muhteflemli¤ini görmemiz de çok önem-

lidir. Örne¤in Kuran’›n, Evren’in bir teklikten, bir bitifliklikten yarat›ld›¤›n› söylemesi (2. bö-

lümde aç›klad›k: 21-Enbiya Suresi 30. ayet) incelenerek; Kuran’›n insan sözü olamayaca¤›n›n,

Peygamberin dönemindeki herhangi bir kimsenin bu bilgiyi bilemeyece¤inin ortaya konmas›

çok önemlidir. Fakat ayn› zamanda bu bilginin; Allah’›n maddeyi, Evren’i yaratt›¤›n› ispatlad›-

¤›n›n, Allah’›n Evren’i yarat›fl›n› bilinçli bir flekilde, belli gayelerle, büyük bir kuvvetle gerçek-

lefltirdi¤ini gösterdi¤inin bilinmesi de çok önemlidir. Bu yüzden kitab›m›z› yazarken Kuran’›n

ayetlerindeki bilimsel mucizelerin varl›¤› kadar, bu bilimsel bilgilerin nas›l Allah’›n varl›¤›n›,

kudretini, sanat›n›n ihtiflam›n› gösterdi¤ini, birbirinden ay›rmadan, içiçe bir flekilde aç›klamaya

çal›fl›yoruz. K›sacas› bizim için Kuran mucizelerinin varl›¤› kadar, bu mucizeleri gerçeklefltiren

ayetlerin tüm boyutlarda düflündürdükleri de çok önemlidir. 

Maddi Evren’in efller halinde yarat›ld›¤›n› söyleyen ayetlerde de ayn› noktaya dikkat et-

meliyiz. Kuran’›n indi¤i dönemde Evren’in efller halinde yarat›l›fl›n›n, oynad›¤› kritik rolün bi-

linmesi imkans›zd›r. Bu nokta çok önemlidir. Fakat bu nokta kadar Evren’deki çiftli yarat›l›flla-

r› inceledi¤imizde itme-çekme kuvvetlerinden, proton- anti-protonlar›n, nötron- anti-nötronla-

r›n dengesine kadar görülen harikalar da çok önemlidir. Çünkü Kuran ayeti sadece bir mucize

olsun diye de¤il, ayn› zamanda tüm bu çiftli yarat›l›fllar üzerinde düflünelim, Allah’›n yarat›fl›n-

daki harikal›klar› anlayal›m diye de Evren’deki eflli yarat›l›fllara dikkatimizi çekmektedir. 

Evren’deki eflli yarat›l›fllar›n önemi proton ve nötronlar›n içindeki quarklar›n keflfiyle de

devam etmifltir. Laboratuvar çal›flmalar›ndan quarklar›n da, leptonlar›n da (di¤er bir atom alt›

parçac›k) ikifler ikifler yani eflli bir flekilde ortaya ç›kt›klar› anlafl›ld›. "Up", "Down", "Charm",

"Strange" quarklar›ndan sonra "Bottom" ad› verilen quark bulununca, çiftli yarat›l›fl›n bilinci bi-

lim adamlar›na o kadar yerleflmiflti ki "Top" adl› quark›n ad› daha bu quark bulunmadan koyul-

du. Kuran’›n 1400 y›l önce iflaret etti¤i, bilim adamlar›n›n çok yak›n zamanlarda kavufltu¤u bu

öngörü hakl› ç›kt›. 1994 y›l›n›n May›s ay›ndaki Time dergisinin kapa¤› "Top" quark›n›n keflfi-

ni haber veriyordu. Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Fermi Laboratuvarlar›’nda yap›lan çal›fl-

malarla "Bottom" quark›n›n efli olan "Top" quark› keflfedilmiflti.
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Evren’deki tüm

eflli yarat›l›fllar Ev-

ren’in birlik bütünlük

içindeki düzenine hiz-

met etmektedir. Ne

"Up" ve "Down"

quarklar›n›n, ne proto-

nun ve anti-protonun,

ne de Evren’deki art›

ve eksi yüklerin bir bi-

linçleri vard›r. Tüm bu

düzenli, bilinçli olu-

flumlar bilinçsiz mad-

denin en mikro düze-

yinde yarat›lmaktad›r.

Ve bu yarat›l›fllar saye-

sinde galaksiler, y›l-

d›zlar, gezegenler, bit-

kiler, hayvanlar, insan-

lar var olabilmektedir.

Üstün bir kudret yarat-

masayd› birbirine z›t-

efl güçlerin, z›t-efl par-

çac›klar›n var olmas›

da mümkün olmazd›.

Bu birbirlerine z›t-efl güçlerin kaos yerine düzenli, renkli, ola¤anüstü bir Evren yaratmas› da

mümkün olmazd›. ‹lk yarat›l›fl› yapan, sondaki hedefleri belirleyen kim ise, ilk yarat›l›fl an›nda

efl güçleri ortaya ç›kartan, son hedeflere var›ncaya kadar bu eflleri bir Bir’lik için çal›flt›ran kim-

se de O’dur. ‹bret almaya, akl›n› çal›flt›rmaya niyeti olanlar için Allah’›n Evren’de koydu¤u de-

liller ortadad›r.

Düflünüp ibret alman›z için her fleyi efller halinde yaratt›k.

51-Zariyat Suresi 49
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12. BÖLÜM

1400 YIL ÖNCE
ZAMANIN ‹ZAF‹L‹⁄‹ AÇIKLANDI

Gökten yere her ifli çekip çevirir. Sonra sizin saymakta oldu¤unuz bin y›la

denk bir günde O’na yükselir.

32-Secde Suresi 5

Melekler ve Ruh, süresi elli bin y›l olan bir günde O’na yükselirler.

70-Mearic Suresi 4

‹nsanl›k tarihi boyunca zaman›n gerek Evren’de, gerekse mümkün olabilecek her ortam-

da her varl›k için ayn› flekilde iflledi¤i tahmin edilmifltir. Bunu göz önünde bulundurdu¤umuz-

da Kuran’›n yukar›daki ayetlerinin insan zihni için ne kadar köklü bir anlay›fl de¤iflikli¤i getir-

di¤i ortadad›r. Kuran, de¤iflik durumlarda gün kavram›n›n de¤iflece¤ini, bir günün elli bin y›la

eflit olabilece¤ini söylemifltir. Yüzlerce y›l muhtemelen "Acaba böyle bir fley nas›l olabilir?" iti-

razlar›yla karfl›laflm›fl olan bu ayetlerin, asl›nda ne kadar önemli gerçeklere iflaret etti¤i son yüz-

y›lda anlafl›lm›flt›r.

Einstein’›n en meflhur keflfi ‹zafiyet Teorisi’dir. Fizikle ciddi bir flekilde ilgilenmeyen bir-

çok kifli hâlâ bu teorinin ne demek istedi¤ini anlayabilmifl de¤ildir. Oysa Kuran ancak bu teo-

riyle anlafl›labilen gerçeklere 1400 y›l önce iflaret etmektedir. Einstein, izafiyet ile ilgili aç›kla-

malar›n› "Özel ‹zafiyet Teorisi" ve "Genel ‹zafiyet Teorisi" diye iki çal›flmada toplam›flt›r. 

Einstein’a göre ›fl›k h›z›na yak›n bir h›zla hareket eden bir araca binen kimse için zaman

daha yavafl akmaktad›r. Dünya’daki bir kifli için 100 gün geçti¤i bir ortamda, ›fl›k h›z›na yak›n

hareket eden kifli için 50 gün geçmektedir. Bu bulgu "Özel ‹zafiyet Teorisi"nin en ilginç sonu-

cudur. Evren’de h›z artt›kça zaman daha yavafl geçmektedir. Demek ki zaman ayn› Kuran’›n

iflaret etti¤i gibi izafi bir kavramd›r. Her ortamda, her yerde, her h›zda saatler farkl› ifllemekte,

günler farkl› alg›lanmaktad›r.
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"Genel ‹zafiyet Teorisi" ise zaman›n izafili¤i konusunda h›z› bir kenara b›rak›p, çekim

alanlar›n› ele almakta ve zaman›n büyük çekim alanlar›nda daha yavafl geçti¤ini göstermekte-

dir. Demek ki Günefl’in üzerinde bir kiflinin yürümesi mümkün olsa bu kiflinin saati de, biyolo-

jik, anatomik yap›s› da, atomlar›n›n düzeyindeki hareketlerin hepsi de yavafllayacakt›r. Son y›l-

larda yap›lan bir deney de bu bulguyu do¤rulamaktad›r. Bu deneyi ‹ngiliz Ulusal Fizik Enstitü-

sü yapm›flt›r. Araflt›rmac› John Laverty zaman› mükemmele yak›n bir flekilde do¤ru gösteren

(300 bin y›lda sadece 1 saniye hata yapan) iki saati senkronize etti. Saatlerden biri Londra’da-

ki laboratuvarda tutuldu, di¤eri ise Londra’dan Çin’e gidip gelen bir uça¤a kondu. Uçak yük-

sekten uçtu¤u için, Dünya’daki çekim gücünden daha düflük bir çekimde hareket etmektedir.
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Yani zaman›n uçakta daha h›zl› geçmesi beklenmektedir.(Genel ‹zafiyet Teorisi’ne göre). Yer-

yüzündeki bir kifliyle, uçaktaki kiflinin maruz kald›klar› çekim farkl›l›klar› asl›nda çok ufakt›r.

Bu çok ufak fark ancak bu kadar hassas bir saatle tespit edilebilirdi. Nitekim uçaktaki saatin sa-

niyenin 55 milyarda biri kadar h›zl› hareket etti¤i tespit edildi. Böylece zaman›n izafili¤i deney-

sel olarak da onaylanm›fl oluyordu. Oysa zaman hakk›ndaki genel önyarg›ya göre iki saatin ara-

s›nda hiçbir fark›n olmamas› gerekirdi. Bu deney Kuran’›n zaman hakk›ndaki önyarg›y› k›r›fl›-

n› desteklemektedir. E¤er bu deney çekim gücü çok fliddetli bir gezegende tekrarlanabilse, özel

saatlere gerek kalmadan normal saatlerle dahi sonucu görülebilecektir. 

KURAN’DA GÜN KEL‹MES‹N‹N KULLANILIfi TARZI

Secde suresinin 5. ve Mearic suresinin 4. ayetleri hem zaman›n izafiyetine iflaret etmek-

te, hem de "yevm" kelimesinin anlam›n›n do¤ru anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Arapça "yevm"

kelimesi "gün" olarak çevrildi¤i gibi, ayn› zamanda "devir" olarak da çevrilebilmektedir. Yani

Arapça "yevm" deyince sadece 24 saatlik gündüz ve geceden oluflan bir devir olan "gün" anla-

fl›lmaz, ayn› zamanda genel

anlamda "devir" de "yevm"

kelimesiyle kastedilmifl

olabilir. Söz konusu iki

ayette bir "yevm"in bin se-

nelik bir "yevm"e veya elli

bin senelik bir "yevm"e eflit

olabildi¤inin söylenmesi

bunun bir delilidir. 

Bu aç›klaman›n iyi

anlafl›lmas› Evren’in ve

yeryüzünün alt› "yevm"de

yarat›ld›¤›n› söyleyen Ku-

ran ayetlerinin do¤ru bir

flekilde anlafl›lmas›n› sa¤-

lar. (Bak›n 7-Araf Suresi 54, 11-Hud Suresi 7, 10-Yunus Suresi 3, 25-Furkan Suresi 59, 32-Sec-

de Suresi 4, 57-Hadid Suresi 4). Evren ve Dünya yarat›lmadan önce gece ve gündüzden oluflan

anlamda "gün" de yoktu. Bu yüzden alt› "yevm"de yarat›lmadan bahsedilen ayetlerde alt› "de-

vir"de yarat›lmadan bahsedildi¤ini anlamak gerekir. 

1400 YIL ÖNCE ZAMANIN ‹ZAF‹L‹⁄‹ AÇIKLANDI 75

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



Böylece Kuran’›n "yevm" kelimesini kullan›fl tarz› Yahudilerin, H›ristiyanlar›n da alt›

günde yarat›lmadan neyi anlamalar› gerekti¤ini aç›klamakta, onlar›n da anlay›fllar›na katk›da

bulunmaktad›r. Uzay fizi¤indeki tüm bulgular, Evren’in ve Dünya’m›z›n ayr› devirlerden, afla-

malardan geçip yarat›ld›¤›n› ortaya koymaktad›rlar. Gaz bulutlar›ndan galaksilere, Dünya’m›z-

da ilk Atmosfer’in oluflumundan, sular›n, madenlerin oluflumuna kadar hep de¤iflik aflamalar,

de¤iflik devreler geçmifltir. Bu noktada Evren’in farkl› "devreler"den geçip yarat›ld›¤›n›n söy-

lenmesi de Kuran’›n bir mucizesidir. Bu devrelerin nas›l alt› devre bölünüp incelenebilece¤ini

baflka bir yaz›m›za b›rak›yoruz. Fakat Evren’in ayr› devirlerden geçip olufltu¤u hiç kimsenin iti-

raz edemedi¤i bir gerçektir.

Eski M›s›r, Çin, Hint uygarl›klar›n›n Evren hakk›ndaki görüfllerini inceleyelim. Kimisi

Evren’i kaplumba¤alar›n s›rt›na oturtmufl, kimisi Evren sonsuzdan beri varm›fl gibi aç›klama-

larda bulunmufltur. Tüm bu uygarl›klardan hiçbiri Evren’in de¤iflik devirlerden geçip olufltu¤u

gibi önemli bir noktan›n alt›n› çizmemifllerdir. Kuran böylece önemli bir noktaya iflaret etmek-

te ve Yahudilerin, H›ristiyanlar›n "gün" kavram›n› do¤ru yorumlamalar›na yard›mc› olmaktad›r.

Ayr›ca Yahudilerin, "Allah alt› günde Evren’i ve yeryüzünü yaratt›, yedinci günde ise dinlendi."

izah›n› Kuran düzeltmekte ve Allah için yorgunlu¤un söz konusu olmad›¤›n› söylemektedir.

Andolsun Evren’i, yeryüzünü ve ikisinin aras›nda bulunanlar› alt› devir-

de(yevm) yaratt›k, hiçbir yorgunluk da duymad›k.

50-Kaf Suresi 38

‹ZAF‹YET‹ ANLAMANIN GET‹RD‹KLER‹

Einstein zihinden ba¤›ms›z olarak zaman kavram›n›n izafi oldu¤unu ortaya koydu. Al-

man Filozof Kant zaman› salt zihnin bir fonksiyonu olarak de¤erlendirdi ve insanda do¤ufl-

tan(apriori) zihinsel bir yetenek olarak zaman alg›s›n›n oldu¤unu söyledi. Einstein’›n fizi¤i,

Uzay’› zamanla birlefltirmifl bir fizikti ve art›k Uzay yerine Uzay-zaman mevcuttu. Bu fizikte

insan zihni ayr›ca de¤erlendirilmiyordu. Kant ise zihnin d›fl›nda var olan bir zaman› de¤il, sa-

dece zihnin maddeye yüklemesi olan bir zaman› kabul ediyordu. 

Mevcut bilimsel kriterlerle düflündü¤ümüzde Einstein’›n yaklafl›mlar› Kant’tan daha bi-

limsel, daha tutarl› gözükmektedir. Fakat Evren’de izafi olarak var olan zaman›n alg›nmas›n›n

zihin taraf›ndan yap›ld›¤› da unutulmamal›d›r. Tahminimizce nas›l "Özel ‹zafiyet Teorisi" ile h›-

z›n zaman› izafilefltirmesi, "Genel ‹zafiyet Teorisi" ile çekimin zaman› izafilefltirmesinin müm-

kün oldu¤u ortaya konuyorsa; "Zihinsel ‹zafiyet Teorisi" üzerine çal›fl›larak zihinsel alg› flekli-
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nin de zaman›n

izafi alg›lanmas›-

na sebep oldu¤u

ortaya konulacak-

t›r. Yarat›l›fl›n mü-

kemmelliklerin-

den biri, Evren’de

bir sistem olarak

iflleyen zaman› al-

g›layacak flekilde

zihnin var olma-

s›nda görünmekte-

dir. Anahtar›n kili-

dine göre yarat›l-

mas› gibi zihnimiz

de zamanla bera-

ber Evren’i alg›la-

yacak flekilde yarat›lm›flt›r. Yani 1-Evren’de iflleyen bir sistem olarak zaman vard›r. 2-Zihin za-

man› alg›layacak flekilde yarat›lm›flt›r. Bu iki süreç beraber vard›r. Nefes alacak flekilde solu-

num sisteminin yarat›lmas›

ve nefes al›nacak havan›n

ikisinin de ayn› anda var ol-

mas› gibi. Her durumda Eins-

tein zaman›n izafili¤ini orta-

ya koymufltur. Biz sadece

Einstein’›n h›z ve çekim gibi

zaman› izafilefltirici kavram-

lar›na zihinsel alg›n›n da ek-

lenmesinin do¤ru oldu¤unu

düflünüyoruz.

Zaman›n izafili¤inin

anlafl›lmas› Kuran’›n aç›kla-

malar›n›n daha iyi anlafl›lma-
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Einstein’›n ‹zafiyet Teorisi üzerine yazd›¤› kitab›

Einstein ders anlat›rken
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s›n› sa¤lamaktad›r. Örne¤in Kuran’da insanlar›n yeniden diriltildiklerinde Dünya’da çok k›sa

bir süre kald›klar›n› zannedecekleri söylenmektedir. Zaman›n izafiyeti anlafl›ld›ktan sonra Ku-

ran’›n bu izah› da, ölüler k›yamete kadar ne yapacaklar sorusunun cevab› da anlafl›labilmekte-

dir. Dünya’daki zaman› her flartta tek geçerli mutlak zaman olarak gören zihniyetin bu sorula-

r›, zaman›n izafili¤inin anlafl›lmas›yla cevab›n› bulmaktad›r. Ölen bir insan Dünya’daki zaman

boyutuna ba¤›ml› olmad›¤› için kendisinden sonra geçen binlerce y›l onun için bir gün hükmün-

de bile var olmamaktad›r.

Onlar› toplayaca¤› gün sanki sadece birbirleriyle tan›flacaklar› gündüzün bir

saati kalm›fllar gibi gelir…

10-Yunus Suresi 45

112- Dedi ki "Yeryüzünde kaç y›l kald›n›z?"

113- Dediler ki "Bir gün veya bir günün biraz› kadar kald›k, sayanlara sor."

23-Muminun Suresi 112-113

HANG‹M‹Z M‹LYARLARCA YIL BEKLEY‹P SIKILDI?

Evren’in yarat›lmas›ndan insan›n yarat›lmas›na kadar neden onbefl milyar y›l geçti¤i de

zaman›n izafili¤inin anlafl›lmas›yla anlafl›l›r. Bambaflka bir pozisyonda on befl milyar y›l, bir da-

kika olarak, belki daha da k›sa olarak alg›lanabilir. Bu sürenin uzunlu¤u bizim Dünya’daki

mevcut alg›m›z ve pozisyonumuza göredir. 

Evren’in ilk yarat›l›fl›ndan flu ana kadar on befl milyar y›l›n geçmifl oldu¤u iddia ediliyor.

Aran›zda hiç on befl milyar y›l bekleyip de s›k›lm›fl olan var m›? ‹flte nas›l on befl milyar y›l bek-

leyip de flu anda varken kendini s›k›lm›fl gibi hisseden yoksa, ayn› flekilde öldükten sonra yeni-

den yarat›l›fla kadar bekleyip de s›k›lan olmaz. Zaman›n izafili¤inin anlafl›lmas›, anlafl›lmas› zor

kabul edilen birçok sorunun çözümünü mümkün k›lmaktad›r.

‹zafiyet teorileri zaman›n izafili¤i gibi h›za ba¤l› olarak cisimlerin boyunun uzayaca¤›n›

da söyleyerek kütlenin de izafi oldu¤unu ortaya koymaktad›rlar. Bu izaha göre Evren’in büyük-

lü¤ü bize göredir. Ayr› bir h›zda, ayr› bir alg› fleklinde Evren’in büyüklü¤ü daha de¤iflik flekil-

de alg›lanabilir. (Örne¤in elimizdeki 10 santimetrelik kalemi ›fl›k h›z›na yak›n bir h›zda f›rlata-

bilsek kalemimiz kilometrelerce uzunlu¤a eriflir. Anlafl›lmas› güç olan bu izah, izafiyet teorisi-

nin, kütlenin uzunlu¤unun h›za ba¤l› izafiyeti üzerine getirdi¤i bir aç›klamad›r.)
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‹MKAN DEL‹L‹

Beflinci bölümde Evren’deki mükemmel yörüngeleri incelerken, Platon ve Aristo’dan

beri Evren’deki hareketin Allah’›n varl›¤›n›n delili olarak de¤erlendirildi¤ini, bilimin yeni ke-

flifleriyle eskiden beri kullan›lan bu delilin zenginlefltirilip, gelifltirilip kullan›lmas› gerekti¤ini

göstermeye çal›flt›k. Bizce hareketin varl›¤› kadar, hareketin gayesel olarak düzenlenmiflli¤i,

maddeye içkin yarat›l›fl›ndaki mükemmellik, hareketin mümkün olmas› için gerekli yarat›l›fllar

da çok önemlidir, art›k "hareket delili" dendi¤inde tüm bunlarla beraber yeni, daha zengin bir

sunum gerekmektedir. 

"‹mkan delili" hakk›nda da ayn› öneride bulunmak istiyoruz. Farabi, ‹bni Sina, Fahreddin

Razi, Amidi, Teftazani, Curcani gibi ünlü birçok müslüman düflünürü imkan delilini Allah’›n

varl›¤›n›n kan›tlanmas›nda kullanm›fllard›r. Bu delilde mümkün olan varl›klar›n kendi kendine

var olamayacaklar›n›n, bunlar›n zorunlu bir varl›¤a muhtaç oldu¤unun üzerinde durulur. Var

olanlar "Mümkünül-vücud", Allah ise "Vacibul Vücud" olarak de¤erlendirilir. Mümkün varl›k-

lar›n varl›¤›, bir sebebe ba¤l›d›r, bu varl›klar›n varl›¤› da, yoklu¤u da imkan dahilindedir. Müm-

kün varl›klar›n yoklu¤unu düflünmek bir çeliflki do¤urmaz. Oysa Zorunlu Varl›k için durum ta-

mamen farkl›d›r. Varl›¤› zorunlu olan Allah’›n yoklu¤u düflünülemez, bu düflünüldü mü aç›k bir

çeliflki ortaya ç›kar. H›ristiyan aleminde ise Leibniz gibi filozoflar imkan delilini benzer flekil-

de savunmufllard›r. Leibniz "yeter sebep ilkesini" merkeze alarak aç›klamalar›n› yapar: "Evren

mümkün varl›klardan meydana gelmifltir, Evren’in kendisi de mümkündür. Tüm sebepleri son-

suza dek geri de götürsek (ki bu imkans›zd›r) bu yine Evren’i aç›klamaz. Evren yine mümkün-

dür ve Evren kendi d›fl›nda bulunan "Yeterli bir Sebebe" muhtaçt›r. O halde Evren’i ancak Ev-

ren d›fl›nda "Zorunlu Bir Varl›k" yaratabilir." (Sebeplerin sonsuza dek geriye gitti¤ini söylemek

"Sonsuz geçtikten sonra biz var olduk" demektir. Oysa sonsuz, sonu olmad›¤› için geçemeyen

demektir, e¤er bir sebep zinciri geçmiflse bu onun sonlu olmas› demektir. Bir sebep zinciri ge-

çip de, biz bugün varsak, bu bir "‹lk Sebep’in" varl›¤›n›n ispat›d›r. ‹lk Sebep’in varl›¤›n› kavra-

n›lmaz bulanlar olabilir. Fakat sonsuz sebep imkans›zd›r, imkans›z olan ve kavran›lmaz olan

farkl›d›r. Örne¤in bir Uzay meki¤inin yap›s› bizim için kavran›lmaz olabilir. Fakat Uzay meki-

¤inin varl›¤›n› inkâr edemeyiz. Oysa befl say›s›n›n on say›s›ndan büyük olmas› imkans›zd›r. ‹m-

kans›z olan hiçbir zaman gerçekleflmez. Aksi imkans›z oldu¤una göre [sonsuz sebebin geçip bu

noktaya gelmemiz], ilk sebebin varl›¤› [kavran›lmaz kabul edenler olsa da] zorunludur.)

Bizim önerimiz son as›rda bulunan bilimsel  bilgilerin  de  kat›lmas›yla  ‹bni  Sina’dan

Leibniz’e birçok düflünürün kulland›¤› yaklafl›mlar›n daha zengin, daha bilimsel bir tarzda ye-

niden formüle edilmesidir. ‹zafiyet Teorisi ile ilgili bulgular da bu amaç için kullan›labilir. Ev-
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ren’de izafi bir flekilde var olan zaman›n evrensel gayelerin oluflumunda mükemmel kullan›m›-

n›n ancak Mutlak ve Zaruri bir düzenleyici ile anlafl›labilece¤i, zaman›n varl›¤›n›n ancak zama-

n›n yarat›lmas›n›n aç›klanmas›yla yeterli bir aç›klamaya kavuflturulabilece¤i, zaman ve zihin

aras›ndaki uyumun ancak zaman ve zihin d›fl› bir ayarlay›c› ile mümkün olabilece¤i, zaman›n

da mümkün bir varl›k olup Zaruri, Mutlak bir Yarat›c›ya gereksinimi oldu¤u "imkan delili"nin

aç›klamalar›yla birlefltirilip kullan›l›rsa kanaatimizce çok daha iyi olacakt›r. 

Size delillerini gösteriyor. Art›k Allah’›n delillerinden hangisini inkâr ediyorsunuz.

40-Mümin Suresi 81
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13. BÖLÜM

GÜNEfi DE AKIP G‹TMEKTED‹R

Günefl de bir karar yerine do¤ru ak›p gitmektedir. Bu Üstün Olan ve Bilen’in
takdiridir. 

36-Yasin Suresi 38

Tarihin çok uzun bir döneminde insanlar Dünya’y› sabit, Günefl’i ise Dünya’n›n etraf›n-

da dönüyor zannetiler. Sonra Kopernik, Kepler, Galileo ile bafllayan süreçte ise insanlar Gü-

nefl’in sabit bir flekilde ortada durdu¤unu, Dünya’n›n ise sabit bir Günefl’in etraf›nda döndü¤ü-

nü zannettiler. Bilimde devrim say›lan bu keflif çok önemliydi ama Günefl’in bu modelde sabit,

durgun say›lmas› yanl›fl bir kanaatti. 

Daha sonra ise geliflmifl teleskoplar›n sayesinde ve kozmoloji biliminin oluflturdu¤u biri-

kimle Günefl’in de hareket etti¤i, Dünya’n›n hareket eden bir Günefl’in etraf›nda döndü¤ü anla-

fl›ld›. Oysa Günefl’in bu hareketi Kuran’da 1400 y›l önceden aç›klanm›flt›r. Günefl’in Dünya et-

Dünya’m›z Uzay’da h›zla hareket eden Günefl’in etraf›nda dönmektedir.
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raf›nda k›s›r döngü yapt›¤› fikrine ve Günefl’in hareketsiz bir flekilde durdu¤u fikrine karfl›n Ya-

sin Suresi’nin 38. ayeti, Günefl’in bir hedefe do¤ru ak›p gitti¤ini söyleyerek do¤ru modeli orta-

ya koymufltur. Böylece Kuran birçok konuyu oldu¤u gibi Günefl’in hareketini de do¤ru flekilde

aç›klayan bilinen ilk kaynakt›r. 

KURAN’IN TARZI VE B‹L‹M‹N TARZI

Bir bilim kitab› ortaya koydu¤u tezlerin ispatlar›n›, ç›k›fl noktalar›n› göstermeye çal›fl›r.

Oysa Kuran her tezinin ispatlar›n› gösterme çabas› gütmez. Kuran, Evren’in Yarat›c›s›n›n gön-

derdi¤i vahiydir ve Evren’i, Yarat›c›s›n›n diliyle, bir bilim kitab›ndan farkl› bir üslupla aç›klar.

Evren hakk›ndaki en temel bilgilerin Kuran’da ortaya konulmas›ndan bin y›l› aflk›n bir zaman

sonra ancak ö¤renilebilmesi, Kuran’›n birçok ayr› konuda aç›klamalar yap›p hiçbir konuda ha-

taya düflmemesi, Kuran’›n, Evren’in Yarat›c›s›n›n kitab› oldu¤unun delilidir. Kuran, bir bilim

kitab› gibi neden, niçin, ispat, bilimsel birikim gözetmeden do¤rudan sonucu ortaya koymakta-

d›r. Bilim ise tüm bu aflamalar› katederek sonuca ulaflmakta; fakat sonunda ulafl›lan sonuç Ku-

ran’›n bafltan söylediklerinin do¤rulu¤unu ispatlamaktad›r. 

Görüldü¤ü gibi Kuran’›n do¤rudan sonucu ortaya koyuflu ile, bilimin deneylerden, göz-

lemlerden, formüllerden geçen süreci farkl›d›r ve farkl› da olmal›d›r. Bilim sonuç ortaya kon-

mufl olsa da tüm bu basamaklar› aflmak ve kendi yöntemiyle sonuca ulaflmak zorundad›r. Bu yol

bilimsel bilgi yap›s›n›n bir zorunlulu¤udur. Nitekim Kuran’›n gerek Evren’de, gerek Dünya’da

araflt›rmalar yapmam›z› söyleyen ayetleri bu yöntemi teflvik edici özelli¤e sahiptir. Kimse bi-

zim bu yazd›klar›m›zdan Kuran’› ve bilimi yar›flt›rd›¤›m›z› sanmas›n. Bizim göstermeye çal›fl-

t›¤›m›z, Kuran’›n bilimsel basamaklar› takip etmeksizin do¤rudan bilimsel sonuçlar› veren

aç›klamalar›n›n, bilimsel basamaklar›n ç›k›lmas›yla onayland›¤›, Kuran’›n mucizesinin do¤ru-

land›¤›d›r. Kuran Evren’in Yarat›c›s›ndan gelmektedir. Evren’in Yarat›c›s› ise zaten Evren ile il-

gili tüm bilgilere sahiptir. Bu yüzden Allah, Kuran’da, Kuran’›n indi¤i dönemde bilimin ulafl-

mas›na imkan olmayan bilgileri, insanlara sonuç olarak aktar›r. Günü gelince bilim, formüller

oluflturarak kullan›r, gözlemler yapar, teknolojik bulufllar›n› gözlemlerde kullan›r ve bilimsel bi-

rikim genifller. ‹flte bilimin takdire de¤er çabalar›yla var›lan bu sonuçlar›n›n önemli bir k›sm›,

Evren’le beraber bilimsel kurallar› da Yaratan›n kitab›nda önceden aç›klanm›flt›r. 
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GÜNEfi’‹N HIZI

Günefl saatte 700.000 km’den daha büyük bir h›zla Solar Apex ad› verilen bir yörünge

boyunca Vega Y›ld›z›’na do¤ru hareket etmektedir. Dünya’n›n hem kendi ekseni etraf›nda, hem

Günefl’in etraf›nda dönerken, ayn› zamanda Günefl sistemiyle beraber hareket etti¤i de unutul-

mamal›d›r. 

Günefl her sabah do¤makta, her akflam batmaktad›r. Fakat tüm bu do¤ufllar› ve bat›fllar›

her seferinde Evren’in ayr› bir noktas›nda gerçekleflmektedir. Dünya, Evren’de hiçbir zaman

ayn› noktadan bir daha geçmeden hareket eden bir Günefl’in etraf›nda yolculuk yapmaktad›r.

Kitab›m›z›n s›rf bu bölümünün bafl›ndan bu sat›rlara kadar geçen süre içinde Günefl’in ve Gü-

nefl’e ba¤l› olarak Dünya’m›z›n milyonlarca kilometre yol katetti¤ini düflünürsek ve inan›lmaz

h›zdaki hareketlerden en ufak bir flekilde negatif olarak etkilenmedi¤imizi hat›rlarsak, Allah’›n

muhteflem düzeni ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu kavrayabiliriz.

GÜNEfi’‹N DO⁄DU⁄U YERLER

O, Evren’in ve yeryüzünün ve bu ikisi aras›ndakilerin Efendisi’dir, do¤ular›n
(Günefl’in do¤du¤u yerlerin) da Efendisi’dir O.

37- Saffat Suresi 5

Taflk›n Tuna, Saffat suresi 5. ayetinin mucizevi iflaretini flöyle aç›klar: "Dünya’m›z›n da

çok de¤iflik hareketleri vard›r. Uzay’›n bir noktas›ndan bir daha geçmemek üzere bütün sistem-

le birlikte Dünya da hareket halindedir. Dünya’n›n yuvarlak oluflu sebebiyle bir yerde do¤an

Günefl ayn› anda bir baflka yerde bat›yor. Gece gündüzü, gündüz de geceyi koval›yor. O halde

Günefl’in do¤du¤u "yer" de¤il, "yerler" söz konusudur. Yerkürenin her noktas› için sabah saat-

leri de¤ifliktir. Her yer ayr› ayr› saniyelerde Günefl’in do¤uflunu bekliyor...Günefl’i Uzay’›n

bambaflka yerlerinden "do¤arken" seyrediyoruz. Günefl ayn› Günefl, Dünya ayn› Dünya, ama

Uzay’›n yeri de¤iflik..." Taflk›n Tuna, Kuran’›n, Günefl’in do¤du¤u yerleri ço¤ul bir ifadeyle de-

¤erlendirmesindeki inceli¤i bu flekilde aç›klamaktad›r. 

Her sabah do¤arken gördü¤ümüz Günefl’imiz dev bir nükleer reaktördür. Hidrojen atom-

lar›n› helyuma dönüfltürerek çal›flan bu reaktörümüz, çok mükemmel bir flekilde ayarlanm›fl ola-

rak görevlerini yerine getirmektedir. Kuran’›n anlatt›¤› flekilde karar noktas›na; duraca¤›, son

bulaca¤› yere do¤ru hareket halindeki hayat kayna¤›m›z›n, bu çok h›zl› hareketinde, hassas den-

gelerin hiçbiri de¤iflmeden Evren’de yolculuk etmekteyiz. Düflünen, araflt›ran ve samimi flekil-

de Kuran’›n ve Evren’in ayetlerini (delillerini) de¤erlendirenler Allah’›n kudretini ve Kuran’›n

mucizelerini göreceklerdir. 

‹flte bunlar bizim insanlara verdi¤imiz örneklerdir. Ancak bilgi sahiplerinden
baflkas› bunlara ak›l erdiremez.

29-Ankebut Suresi 43
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14. BÖLÜM

GÜNEfi’‹N VE AY’IN FARKI

Günefl’i bir ziya (›fl›k, ›s› kayna¤›), Ay’› bir nur(›fl›k) k›lan ve y›llar›n say›s›n›

ve hesab›n› bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur...

10-Yunus Suresi 5

Günefl dev bir nükleer reaktör olarak Dünya’m›z›n hem ›fl›k, hem de ›s› kayna¤›d›r.

Uzay’›n so¤u¤unda Dünya’m›z› ›s›tan Günefl’ten Dünya’m›za gelen ›fl›n miktar› Günefl’in ›fl›n-

lar›n›n milyarda ikilik dilimidir. Ay ise Günefl’ten ald›¤› ›fl›¤› Dünya’m›za yans›t›r. Ay, Günefl

gibi bizzat ›s›n›n ve ›fl›¤›n kayna¤› de¤ildir. Günefl’in ve Ay’›n bu farklar›na Kuran Günefl’-

i "ziya", Ay’› "nur" kelimeleriyle farkl› flekilde tarif ederek dikkat çekmektedir. Günefl’i tarif

eden "ziya" kelimesi

›fl›¤› tarif etti¤i gibi ay-

n› zamanda yak›c›l›¤›,

›s›y› da tarif etmektedir.

"Ziya" kelimesine veri-

len anlamlarda "zi-

ya"n›n bizzat ›s›n›n ve

›fl›¤›n kayna¤›n› ifade

etmesi, "nur" kelimesi-

nin ise böyle bir vurgu-

ya sahip olmamas› da

ayette bu kelimelerin

seçilmesindeki inceli¤i

gösterir. 

Kuran’da Günefl için "ziya" s›fat›ndan baflka s›fatlar da kullan›lm›flt›r. Günefl bir meflale-

ye (sirac) ya da yanan bir lambaya (vehhac) benzetilmifltir. Bu ifadeler de Günefl’in yak›t›n›

kendi içinden ald›¤›na iflaret eder. Meflale de, lamba da kendi içlerinde yanan atefl ile etrafa ›s›

Dünya’dan ç›plak
gözle bakan biri Ay’›n,
Günefl’ten gelen ›fl›¤›

yans›tt›¤›n› anlayamaz.
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ve ›fl›k saçar. Bu ifadelerin Ay için kullan›lmamas›, sadece Günefl için kullan›lmas›, Kuran’da

her kelimenin nas›l yerli yerinde kullan›ld›¤›n›n delilidir. 

GÜNEfi’‹N H‹ZMETLER‹

Günefl’in bir saniyede üretti¤i enerji Dünya’daki üç milyar enerji santralinin bir y›lda

üretti¤i enerjiye eflittir. Dünya Günefl’ten gelen ›fl›nlar›n sadece milyarda ikisini al›r. Bu miktar

çok ince flekilde tespit edilmifltir. Örne¤in bu miktardaki çok küçük bir azalma Dünya’n›n ya-

flanmayacak flekilde buzullara gömülüp so¤umas›na sebep olacakt›r. 

Günefl’in Dünya’m›za uzakl›¤›, Günefl’in büyüklü¤ü, Günefl’teki reaksiyonlar›n gücü hep

çok ince hesaplara ba¤l›d›r. Bizim de yaflam›m›z bu çok ince hesaplarla belirlenmifltir. Tüm bu

de¤erlerdeki çok ufak bir de¤ifliklik bile Dünya’daki hayat›n yok olmas›na sebep olacakt›r. Tüm

bu kritik de¤erlerin hem yarat›lmas›, hem de devam ettirilmesi bizim hayat›m›z›n olmazsa ol-

maz flartlar›ndand›r. Günefl’in hem kendi ekseninde, hem de bir do¤rultuya göre hareketi; Dün-

ya’n›n ise kendi ekseninde, Günefl’in etraf›nda, Günefl’e ba¤l› olarak, Ay’dan etkilenerek birçok

farkl› hareketi vard›r. Bu çok h›zl› hareketlerin tümünde Dünya’m›z Günefl sistemiyle, galaksi-

siyle hep yepyeni, her biri öncekinden farkl› bir konumda bulunmaktad›r. ‹flte tüm bu çok h›z-

l›, çok ince hareketlerin hiçbiri bizim Günefl’e göre konumumuzu etkilemez, Dünya’daki haya-

t›n yok olmas›na sebep olmaz.

Hayat›n oluflmas› için mut-

laka Karbon bazl› moleküllere

ihtiyaç vard›r. Karbon bazl› mo-

leküller ise sadece –20 °C ile

+120 °C aras›nda oluflabilmekte-

dirler. Evren’de ise y›ld›zlar›n

içindeki milyarlarca derecedeki

s›cakl›ktan, mutlak s›f›r noktas›

olan –273.15 °C’ye kadar çok

genifl bir s›cakl›k aral›¤› mevcut-

tur. Sadece Karbon bazl› mole-

küllerin oluflmas› için gerekli s›-

cakl›k aral›¤›n›n oluflturdu¤u di-

lim, mevcut s›cakl›k farkl›l›kla-

r›nda yüz binde birlik bir dilim

GÜNEfi’‹N VE AY’IN FARKI 85
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bile de¤ildir. Dünya mevcut ›s›s›n› koruyamay›p k›sa bir süre için bile içinde bulundu¤u s›cak-

l›k diliminden ç›ksayd›, Dünya’m›zdaki hayat son bulurdu. Neyseki Yarat›c›m›z her an ihtiyaç-

lar›m›z›n fark›ndad›r ve her an her fley O’nun kontrolündedir. 

...Günefl’e, Ay’a boyun e¤dirdi. Her biri ad› konulmufl bir süreye kadar ak›p

gitmektedirler. Her ifli yoluna koyup, düzenler. Delilleri birer birer aç›klar ki

Rabbinize kavuflaca¤›n›za kesin olarak inanas›n›z.

13-Rad Suresi 2

GÜNEfi’TEK‹ OLUfiUMLAR

Yaklafl›k 150 milyon kilometre mesafeden Günefl, Dünya’daki hayat›n mümkün olmas›-

n› sa¤lamaktad›r. Saatte 1000 kilometre h›zla giden bir uça¤a binsek 17 y›lda bile ulaflamaya-

ca¤›m›z bir mesafedir bu. Yüzeyindeki s›cakl›k 6 bin derece olan Günefl’in merkezindeki s›cak-

l›k ise 15 milyon derecedir. Alev alev gazdan oluflan bu kürenin yüzeyinde bile hayat düflünü-

lemez. Oysa mevcut uzakl›¤a yerlefltirilince Günefl, Dünya’m›z›n en yak›n dostu, hayat›m›z›n

kayna¤› olmufltur.

Günefl, enerjisini bünyesindeki hidrojeni helyuma dönüfltürerek aç›¤a ç›karmaktad›r. Dört

ayr› hidrojen çekirde¤inden tek bir helyum oluflur. Bu oluflum tek bir aflamada gerçekleflmez.

Bu dönüflüm yavafl yavafl oluflur, Günefl de buna ba¤l› olarak a¤›r a¤›r yanar. Önce iki hidrojen

birleflip dötronu oluflturur. Dötronun oluflmas›n› sa¤layan da atom çekirde¤indeki güçlü nükle-

er kuvvettir. Bu kuvvetin gücü de bu noktada çok dengeli bir flekilde ayarlanm›flt›r. E¤er güçlü

nükleer kuvvet mevcut de¤erinden daha zay›f olsa iki Hidrojen çekirde¤i birleflmeyecektir. Yan-

yana gelen art› yüklü protonlar birbirlerini itecekler ve Günefl’teki nükleer reaksiyon yani Gü-

nefl’in kendisi oluflamayacakt›r. E¤er güçlü nükleer kuvvet mevcut de¤erinden daha güçlü olsa,

dötron yerine iki protonlu Di-Proton oluflacakt›r. Bu o kadar etkili bir yak›t olurdu ki; Günefl ve

Günefl’e benzer y›ld›zlar bu güç yüzünden çok k›sa sürede infilak ederek yok olurdu. Bu du-

rumda her örnekte oldu¤u gibi yine ne biz, ne de Dünya’m›z var olacakt›k. Tüm bu göstergeler

Allah’›n Evren’i, Evren’deki fizik kurallar›n› nas›l mükemmel, planl› bir flekilde yaratt›¤›n› ve

iflletti¤ini ortaya koymaktad›r.

Sizin tanr›n›z yaln›zca Allah’t›r. O’nun d›fl›nda bir tanr› yoktur. O bilgi bak›-

m›ndan her fleyi kuflatm›flt›r.

20-Taha Suresi 98

86 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



15. BÖLÜM

AY’IN YÖRÜNGES‹

Ay’a da bir tak›m evrelerle ölçü biçtik. Nitekim o eski ve e¤ri hurma dal› gibi

döner.

36-Yasin Suresi  39

Ay, Günefl sisteminin di¤er uydular›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok büyük bir uydudur. Ay’-

›n oluflumuyla ilgili farkl› teoriler vard›r. En yayg›n teoriye göre Dünya’m›z ile bir gökcismi

çarp›flm›fl, bu çarp›flman›n etkisiyle Dünya’n›n kabu¤undan büyük bir parça kopmufl ve sonra

bu parça Ay’a dönüflmüfltür. Kesin olmasa da son zamanlarda Amerikan sonda arac› "Lunar

Prospector" dan gelen bilgiler bu teoriyi desteklemektedir. Ay’›n küçük çekirde¤i Dünya’n›n d›fl

kabu¤uyla büyük benzerlik göstermektedir.

Kuran, Ay’a ve Ay’›n hareketlerine birçok ayetinde dikkat çekmifltir. Modern bilimin sa¤-

lad›¤› verilerle Ay’›n varl›¤›n›n Dünya’daki yaflam için ne kadar önemli oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Ay, bir uyduya göre oldukça büyük hacmi ve ayarlanm›fl uzakl›¤›yla Dünya’m›z›n dönme mer-

kezini sabitlefltirmektedir. Bu da gezegenimizin yaflam için elveriflli iklim koflullar›n› milyarlar-

ca y›ld›r korumas›n› sa¤lamaktad›r. Baz› bilim adamlar›, Ay’›n çekim gücü sayesinde Dünya’-

n›n merkez çekirde¤inin s›v› konumunu korudu¤unu söylemektedirler. Bu da gezegenimizin

manyetik alan›n› güvence alt›na almaktad›r. (18. ve 19. bölümde de bu konuya de¤inece¤iz.)

E¤er bu manyetik alan olmasayd› kozmik radyasyonlar Dünya’ya do¤rudan ulaflacaklard›. Bu

da yeryüzünde yaflam› yok edecekti. Yine Ay olmasayd› Dünya’n›n kendi çevresinde 10 saat

içinde dönece¤i tahmin edilmektedir. Bu ise gece ve gündüzün tamamen de¤iflmesi, yeryüzün-

deki yaflam›n ciddi bir darbe yemesi demektir. Ay okyanuslar› kendisine çekerek, Dünya’n›n

dönüfl h›z›n› yavafllatm›fl ve bugünkü flekline getirmifltir. 
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AY VE MATEMAT‹K

Tüm bu oluflumlar Ay’›n kütlesinden dönüfl h›z›na kadar ince matematiksel hesaplar›n

yap›lmas›, Allah’›n yarat›fllar›n› bu matematiksel hesaplarla gerçeklefltirmesi sayesindedir. Ni-

tekim Allah, Evren’de kulland›¤› matemati¤e "kader" kelimesiyle dikkat çekmifltir. Kader keli-

mesinin din ad›na uydurulanlar›n etkisiyle yanl›fl yorumlanmas›na burada de¤inmek istemiyo-

ruz. "Kader" kelimesi Arapça’da ölçüyü, ölçü konulmas›n›, yani matematiksel düzenlemeyi ifa-

de eder. "Kader" kelimesi Türkçemizde bu anlam›n d›fl›nda kullan›lsa da "Kader" kelimesinden

türeyen "miktar" kelimesi dilimizde "ölçü" anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bu bölümde inceledi-

¤imiz Yasin suresinin 39. ayetinde de Allah’›n matematiksel düzenlemesi "kader" kelimesiyle

ifade edilmifltir. Ay’›n Dünya’ya uzakl›¤›ndan, kütlesinden, dönüfl h›z›na, Dünya ile karfl›l›kl›

çekimlerinden, Günefl’e karfl› konumu ve çekimlerine kadar her fley matematiksel olarak ince
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bir flekilde hesaplanm›flt›r.(Kaderi belirlenmifltir.) Bu hesaplardaki ufak bir oynama bile yeryü-

zündeki yaflam›n yok olmas›na sebep olurdu. Ay ile ilgili verdi¤imiz örneklerde de Allah’›n

planl› yarat›fl›n›n, matematiksel düzenlemelerinin örneklerini görüyoruz. Ay, yaln›zca romantik

gecelerin aktörü, flairlerin ilham kayna¤› de¤il, yeryüzü yaflam›n›n olmazsa olmaz dostu ve flar-

t›d›r da. 

Ay, Dünya’n›n çevresinde çok say›da kuvvetlerin birbirini dengelemesi ile dolan›r. Dün-

ya’n›n, Günefl’in çekimleri kadar, di¤er gezegenlerin çekimleri de burada etkili olmaktad›r. Ay’-

›n hareket denklemindeki ölçü yüzlerce ayr› parametre aras›ndan ayarlanm›flt›r. Dünya’daki ya-

flam için ise binlerce gerekli parametrenin art arda gelmesi flartt›r. Ay, bu parametrelerden sade-

ce biridir. ‹flte Allah öyle bir sistem yaratm›flt›r ki Dünya’da yaflam›n var olmas› için gerekli un-

surlardan sadece biri olan Ay’›n, Dünya’daki yaflam› sa¤layacak flekilde varl›¤› ve yörüngesin-

de dolafl›m› yüzlerce parametreye büyük bir matematiksel incelikle ba¤l›d›r. Bunun sonucunda-

ki oluflum ise yaflamam›z için gerekli binlerce unsurdan sadece biridir.

E⁄R‹, ESK‹ HURMA DALI

Ay, Dünya etraf›ndaki eliptik dolan›m›n› 27 gün, 7 saat, 43 dakika, 11 saniyede tamam-

lar. Ay (Kamer) kelimesinin Kuran’da 27 kez geçmesi ise Kuran’›n ayr› bir mucizesidir (Kita-

b›n matematiksel mucizeler ile ilgili k›sm›nda bu konuya de¤inece¤iz.) Ay, Dünya etraf›nda

k›vr›lan, sar›lan bir yörüngede hareket eder. Dünya’n›n Günefl etraf›ndaki dolafl›m› gerçekleflir-

ken Ay da Dünya’n›n etraf›nda bazen önünde, bazen arkas›nda olmak üzere sarmal bir yol iz-

ler. Böylece Ay, Dünya’n›n yörüngesi boyunca k›vr›m k›vr›m dönerek yol alan bir yörüngeye

sahip olur. T›pk› k›vr›lan ve bükülen bir dal gibi. Bu bölümde inceledi¤imiz ayette, Ay’›n yö-

AY’IN YÖRÜNGES‹ 89

Ay Dünya’n›n yörüngesi boyunca k›vr›m k›vr›m dönerek yol alan bir yörüngeye sahiptir.
Bu yörünge aynen hurma dal› flekline sahiptir. Resimde Ay’›n Uzay’daki yörüngesi görülüyor.
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rüngesine "urcun" kelimesiyle iflaret edilir. "Urcun", "hurman›n e¤ri, salk›m dal›"n› ifade eder.

Ayette bu e¤ri salk›m dal›, "eski" ifadesiyle de tasvir edilmifltir ki hurma çöpünün eskisi daha

ince ve daha e¤ri olmaktad›r. Bu çok hofl, çok güzel tasvir edici bir benzetmedir. Bu benzetmey-

le Ay’›n evrelerindeki ilk ve son flekliyle beraber, Ay’›n Dünya etraf›nda katetti¤i yörüngenin

flekline de iflaret vard›r. Ayetin matematiksel ölçülendirmeye dikkat çekmesi kadar, e¤ri ve es-

ki hurma dal›yla yapt›¤› benzetme de mucizevi niteliktedir ve o dönemin bilgi seviyesiyle ne

Ay’›n yörüngesindeki matematiksel inceliklerin, ne de Ay’›n Dünya’n›n etraf›nda dolan›rken

çizdi¤i yörüngenin fleklinin bilinmesi mümkündür. 

AY’IN GÜNEfi’E BA⁄IMLI OLMASI

1- Ve Günefl, ve onun par›lt›s›

2- Ve uyup onu izledi¤inde Ay’a

91- fiems Suresi 1-2

Kuran, "e¤ri, eski hurma dal›" benzetmesiyle Ay’›n Evren’deki yörüngesini mükemmel

bir flekilde aç›klam›flt›r. Yukar›da al›nt›lad›¤›m›z ayette ise Ay’›n Günefl ile iliflkisi aç›klan›r.

Ayette kullan›lan "talaa" kelimesini "uyup izlemek" diye çevirdik. Bu kelime ba¤›ml› olmay›,

birine uyup ard›nca gitmeyi ifade etmektedir. Gerçekten de Ay uydusu oldu¤u Dünya ile bera-

ber Günefl’in etraf›nda döner ve Evren’in içinde Günefl nereye do¤ru hareket ediyorsa Ay ve

Dünya da oraya do¤ru hareket eder. Hareket edip, ilerleyen bir Günefl’in etraf›nda Ay ve Dün-

ya döner. Yani Ay ve Dünyam›z tamamen Günefl’in hareketine ba¤›ml›d›rlar. Günefl’in ard› s›-

ra hareket ederek Evren’de konum de¤ifltirirler.

Ay’›n içinde bulundu¤u sistemin hareket merkezi Günefl’tir. Ay’›n Günefl’e tabi olup onu

izledi¤inin söylenmesi de Kuran’›n say›s›z mucizelerinden biridir. Her mucizede hayranl›k his-

simiz daha da artmaktad›r…
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16. BÖLÜM

AY’A G‹D‹fi

18- Ve dolunay haline geldi¤i zaman Ay

19- Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz

20- fiu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar.

84-‹nflikak Suresi 18-20

Birço¤umuzun haf›za kay›tlar›nda Ay, unutulmaz an›lar›n, güzel manzaralar›n bir sem-

bolüdür. Di¤er taraftan Ay, Ay takvimini kullananlar için flaflmaz bir hesap aletidir. Gel-gitleriy-

le de, Dünya’m›za uygulad›¤› çekimle de Ay, her zaman insanlar için merak unsuru olmufl, in-

sanl›¤›n ilgisini çekmifltir. O, kimimiz için matemati¤i, kimimiz için astronomiyi, kimimiz için

sanat›, kimimiz için romantizmi ifade etmektedir. Tarih boyunca Ay, insanlar için ulafl›lmazl›¤›

da ifade etmifltir. Nitekim Peygamberimize Kuran-› Kerim’in vahyedildi¤i dönemde de bu hiç

flüphesiz böyleydi. Bu yüzden 1400 y›la yak›n bir süre yukar›daki ayetlerde Ay’a gidilece¤ine

iflaret oldu¤u anlafl›lamad›. Kuran’da "ve" ile bafllayan ifadeler birfleye dikkat çekmek için kul-

lan›l›r, baz› çevirmenler "ve" ifadesini "andolsun" diye çevirerek de bu vurguyu belirtmeye ça-

l›flm›fllard›r. Kuran’da yemin etmek için "kasem" kelimesi kullan›ld›¤›ndan biz "kasem" keli-

melerini "andolsun" diye çevirirken, "ve" kelimelerini aynen yaz›p bu vurguyu aç›kl›yoruz. Bu

surede de "ve" vurgusuyla Ay’a dikkat çekildikten sonra "tabakadan tabakaya, binip geçilece-

¤i" söylenmifltir. Daha önceden Kuran’› anlamaya çal›flanlar 18. ayetle 19. ayeti ayr› düflünmüfl-

ler ve "tabakadan tabakaya geçifli" baflka türlü de¤erlendirmeye çal›flm›fllard›r. Çünkü onlar›n

zihninde Ay ulafl›lmazd›, Ay’a gitmek hayal bile edilemezdi, hayal edilse bile bu ancak roman-

tik bir düfl olarak mümkündü. 

Bu düflüncelerin etkisiyle tabakadan tabakaya geçiflin manevi yükselifli ifade etti¤i, Dün-

ya’dan ahirete geçifli anlatt›¤›, insan›n spermden gençli¤e, gençlikten yafll›l›¤a kadar geçirdi¤i

halleri mecazi bir ifadeyle dile getirdi¤i düflünüldü. Oysa ayette insanlar›n gelecekte tabakadan

tabakaya geçece¤i söylenmektedir. Manevi yükselifl veya çocukluktan yafll›l›¤a geçifl gibi sü-

reçler Kuran’›n iniflinden önce de vard›, indi¤i zaman da vard›, indikten sonra da var olmufltur.
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Bu yüzden ayet hakk›nda geçmiflte yap›lan bu yorumlar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› düflünüyoruz.

Ayetin ifadesinde gelecekte gerçekleflecek bir olaydan bahsedilmektedir ve bu olay›n oldu¤u

zamanda insanlar›n neden iman etmedi¤i sorgulanmaktad›r. Yani gelecekte bu olay oldu¤u za-

man da iman etmeyen insanlar olacakt›r. Ayr›ca ayette geçen "tabaka" kelimesi Kuran’›n di¤er

yerlerinde, örne¤in 67-Mülk suresi 3. ayette ve 71-Nuh suresi 15. ayette maddi tabakalar› ifade

etmekte; fakat manevi bir tabakay› veya halleri ifade etmemektedir. Ayette "binip geçilmesin-

den" de bahsedilmesi ayetin Ay’a gidilmesine iflaret etti¤ini desteklemektedir. 

19. ayeti bu flekilde de¤erlendirdikten sonra 18. ayete bakt›¤›m›zda Ay’a dikkat çekilme-

si, 19. ayette bahsedilen "binerek tabakadan tabakaya geçiflin" Dünya’dan Ay’a Uzay arac›yla

geçifl oldu¤u fikrini do¤rulamaktad›r.(18. ayette Ay’›n dolunay flekline dikkat çekilir. Ay’›n ger-

çek flekli dolunaydaki halidir. Ay’›n dolunay hali Ay’›n bütününü, Ay’›n di¤er halleri ise kendi-

sini de¤il ancak bir bölümünü ifade eder. Ay’›n özellikle Dolunay haline dikkat çekilmesi bu

yüzden olabilir. En do¤rusunu Allah bilir.)
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NEDEN ‹MAN ETMEZLER

Ay’a gidiflte aç›l›fl›, 12 Eylül 1959’da Ruslar›n yapt›¤› Luna 2 Uzay arac› gerçeklefltir-

di. Ayn› y›l Luna 3 Ay’›n gizli yüzünün foto¤raf›n› çekti. Fakat insanl›k aç›s›ndan as›l önemli

an 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve arkadafllar›n›n Apollo 11 ile Ay’a (Dünya d›fl›ndaki

bir yere ilk kez) ayak basmalar›d›r. C›z›rt›l› televizyon görüntülerinden izlenen bu olay›n sah-

neleri insanl›k tarihinin en önemli olaylar›ndan biri olarak kabul edilir. ‹nsanl›k tarihinde im-

kans›z olarak kabul edilen bir olay böylelikle gerçekleflti. Bilimi dinin yerine geçirmeye kalkan

baz› pozitivistler bu olay› dine karfl› kullanmaya kalkt›lar. ‹slam alemindeki baz› cahil din

adamlar› Ay’a gidildi¤ini söyleyenin kafir olaca¤›n›, bu olay›n hiç gerçekleflmedi¤ini ileri sür-

düler. Oysa görüldü¤ü gibi bu, Kuran’›n bir iflaretidir ve bu olay dinle çat›flmak bir yana, Ku-

ran’›n Allah’›n kitab› oldu¤unu do¤rulayan binlerce delilden biridir. 

Ay’a gidilmesi Kuran’›n mucizesini gösterdi¤i gibi, Ay’a gidilince görülenler, Allah’›n

sanat›n›, gücünü, kudretini göstermektedir. Dünya’n›n Ay’dan çekilen foto¤raflar› Allah’›n sa-

nat›n›n muhteflemli¤ini bir

kez daha ortaya koymakta-

d›r. Ay’›n Dünya ile aç›s›n-

dan, Ay’›n kütle miktar›n-

dan, Ay’›n Dünya’ya uzakl›-

¤›na kadar her fley, Allah’›n

sanat›n› göstermektedir. Ör-

ne¤in Ay’›n kütlesi daha faz-

la olsayd› veya Ay, Dünya’-

ya daha yak›n olsayd›, gel-

git olaylar›nda tüm karalar›

sular basard› ve Dünya’da

yaflamam›z mümkün olmaz-

d›. 

Ay’a gidilece¤ine ifla-

ret eden 18. ve 19. ayetler-

den sonra 20. ayette "fiu

halde onlara ne oluyor ki

iman etmiyorlar?" diye so-

rulmas› da ilginçtir. Ay’a gi-
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difl ve Ay hakk›ndaki tüm bulgular, Allah’›n sanat›n›n mükemmelli¤ini ortaya koymas›na ra¤-

men dinsizler, ateistler,  Allah’a isyan ve inkâra devam etmifller ve Ay’a gidifli adeta bilimin di-

ne karfl› zaferi olarak göstermifllerdir. Bu yanl›fl de¤erlendirmenin sebebini flöyle aç›klayabili-

riz: Bunlar bilimin, Allah’›n sanat›n›n anlafl›lmas›n› sa¤layan bir u¤rafl, Allah’›n maddeye koy-

du¤u kurallar bütünü oldu¤unu anlamam›fllar, bilimin din ile yar›fl halinde oldu¤unu

sanm›fllard›r. Bilim Allah’›n yarat›fl› olup Allah’tan, din ise Allah’›n göndermesi olup Allah’tan-

d›r. Allah’tan olan iki fley çeliflemez. Var olan çeliflkiler ya bilim ad›na hatalardan, ya da bun-

dan daha çok din ad›na uydurmalar üreten din adamlar›ndan olmufltur, dinin kendisinden olma-

m›flt›r. 

Bu bölümde inceledi¤imiz ‹nflikak suresinin 18, 19, 20. ayetlerinden sonraki 21. ayet ise

flöyledir: 

Kendilerine Kuran okundu¤unda secde etmiyorlar. 

84-‹nflikak Suresi 21

AY’IN YARILMASI

Yaklaflt› saat ve yar›ld› Ay.

54-Kamer Suresi 1

Kuran’da Ay’a gidilmesi ile ilgili ikinci bir iflaret daha vard›r. O da yukar›da al›nt›lad›-

¤›m›z ayettedir. Bu iflareti daha iyi anlamak için "yar›ld›" diye tercüme etti¤imiz "flakka" keli-

mesini incelemek yerinde olacakt›r. "fiakka" kelimesi Arapça’da "ikiye ayr›lma" anlam›n›n ya-

n›nda "topra¤›n kaz›lmas›, sürülmesi" gibi anlamlara da gelmektedir. 

25- Suyu ak›tt›kça ak›tt›k. 

26- Sonra yeri yard›kça yard›k.

80-Abese Suresi 25-26

Abese Suresi’nde gördü¤ümüz gibi suyun toprakta açt›¤› yollar, toprakta yapt›¤› de¤iflik-

likler de "flakka" kelimesiyle aç›klanm›flt›r. Ay’a gidildi¤inde gerçekleflen en önemli olaylardan

biri Ay’›n zemininden örneklerin al›n›p Dünya’ya getirilmesidir. Ay’a gidilmesini anlatan tüm

yaz›lar, astronotlar›n Ay’›n zemininden örnek parça al›p geri geldiklerini vurgulamaktad›r. Bu

olayla Ay’›n zemini insanl›k tarihinde ilk defa eflelenmifltir; yani "flakka" kelimesiyle Kuran’da

vurgulanan olay gerçekleflmifltir. Ayetten anlad›¤›m›z kadar›yla bu olay›n gerçekleflmesi k›ya-
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metin yaklaflt›¤›n›n bir habercisi-

dir. Zaten Peygamberimiz son Pey-

gamber oldu¤u için, O’nun gelifli

k›yametin yaklaflt›¤›n› göstermek-

teydi, bu olay ise art›k k›yametin

daha da yaklaflt›¤›n› haber vermek-

tedir. Fakat k›yametin gerçek vak-

tinin ne zaman oldu¤u ve bu yak-

laflman›n ne kadarl›k bir süreyi

kapsad›¤›n› sadece Allah bilmekte-

dir. 

‹nceledi¤imiz 54- Kamer

Suresi 1. ayetten Kuran’›n sonuna

kadar 1389 ayet geçmesi çok il-

ginçtir. Çünkü Ay’a gidifl hicri tak-

vime göre 1389 y›l›nda gerçeklefl-

mifltir. Bunun d›fl›nda Ay’dan Apollo11’in kalk›fl an› da ilginçtir. Bu an 1.54.01 (E.D.T)’dir. Bu

bölümde al›nt›lad›¤›m›z Kamer suresi 54. suredir. Bu surenin 1. ayetinde bahsetti¤imiz ifade

geçmektedir (Yani 54-1). Uzay’da zaman›n nas›l hesapland›¤›n› ve bu zaman›n do¤rulu¤unu

anlamak için Nasa’n›n www.nasm.edu/apollo/AS11/a11facts.htm internet adresine bakabilirsi-

niz. (Kuran’daki matematiksel verileri de¤erlendirdi¤imiz kitab›n ikinci k›sm›nda Kuran’daki

matematiksel kodun ve matematiksel uyumlar›n tesadüfen oluflmas›n›n imkans›z oldu¤unu

görece¤iz.) 

Kamer suresinin 1. ayetinin iflaretini gördük. Kamer suresinin 2. ayeti ise Allah’›n göster-

di¤i delilleri görmelerine ra¤men bunlara yüz çevirenlere seslenmektedir:

Onlar bir delil görseler s›rt çevirirler ve "Bu süregelen bir büyüdür" derler.

54-Kamer Suresi 2
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17. BÖLÜM

GÖKYÜZÜNÜN TABAKALARI

Birbirleriyle uyumlu bir flekilde (tabakalar halinde) yedi gö¤ü yaratm›fl

olan odur. Merhametli olan›n yaratmas›nda hiçbir uygunsuzluk göremez-

sin. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çarp›kl›k(çatlakl›k) görüyor mu-

sun? 

67- Mülk Suresi 3

"Gök" diye çevirdi¤imiz Arapça’daki "sema" kelimesinin aynen Türkçe’deki "gök"

kelimesi gibi tüm Dünya’n›n üstünü tarif etti¤ini daha önce söyledik. Nas›l Türkçe’de "gökte-

ki bulutlar" tamlamas›nda gö¤ü Dünya’n›n yak›n üstü olarak, "gökteki y›ld›zlar" tamlamas›nda

ise gö¤ü, Evren’in tümü olarak kullan›yorsak, ayn› fley Arapça’daki "sema" kelimesi için de ge-

çerlidir. Bu yüzden Kuran’›n gö¤ün yedi kat oldu¤u aç›klamas›yla, Evren’de yedi ayr› tabaka-

n›n, yedi ayr› boyutun veya yedi ayr› çekim alan›n›n oldu¤u düflünülebilir. Fakat Dünya’n›n At-

mosfer’ini inceledi¤imiz zaman ç›plak gözle s›radan bir yap›da oldu¤u zannedilebilecek olan

Atmosfer’in, apayr› tabakalardan olufltu¤unu farkediyoruz. Ayette "birbiriyle uyumlu bir flekil-

de" diye tercüme etti¤imiz tabaka kelimesi hem bu anlama, hem de "tabakalar halinde" anlam›-

na gelmektedir. Nitekim bu kelime Türkçe’ye de geçmifltir ve "mutab›k" kullan›m›yla ilk anla-

m›, "tabaka" kullan›m›yla ikinci anlam› ifade etmektedir. Ayetin ifadesiyle Atmosfer’imizin

uyumlu, farkl› tabakalardan olufltu¤u gerçe¤i tamamen mütab›kt›r (uyumludur). Peygamberi-

miz dönemindeki bilim seviyesiyle ile bu gerçe¤in bilinmesi imkans›zd›r. Atmosfer’in bu flekil-

de tarifinin rastgele bir flekilde söylenen bir ifadeyle uyum göstermesi de akla ayk›r›d›r. Görül-

dü¤ü gibi Kuran’daki bu ayetin en az›ndan bir iflareti Atmosfer’deki tabakalard›r. Ayr›ca tüm

Uzay’da da farkl› tabakalar, farkl› boyutlar oldu¤u da düflünülebilir.

Allah’›n ayr› ayr› tabakalar yaratmas› ve bu tabakalar›n birbiriyle uyumu, atomun mikro

seviyesinden makro seviyesindeki Evren’imize kadar gözlemlenebilen bir olgudur. Atomu in-

celedi¤imizde de çekirde¤in etraf›nda elektronlar›n oluflturdu¤u tabakalara, yörüngelere rastla-
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r›z. Atomun içindeki bu yörüngelerin maksimum yedi tane olabilmesi, yediden fazla yörüngeli

atomun bulunmamas› da ilginçtir. 

Yedi say›s›n›n di¤er bir özelli¤ine de dikkat etmemiz gerekir. Arapça’da yedi say›s› ayn›

zamanda çoklu¤u ifade etmektedir. "yedi tabakal› gök" tabiriyle "yedi adet gök" anlafl›labilece-

¤i gibi "birçok gök" de anlafl›labilir. Arapça’daki bu

özelli¤i tarih boyunca birçok araflt›rmac› belirt-

mifltir. Ayr›ca Kuran’da Lokman Suresi 21.

ayette "yedi deniz" tabiri geçmesi, Tevbe

Suresi 80. ayette Peygamber’e hita-

ben "Onlar için yetmifl kez af

dilesen de Allah onlar› af-

fetmeyecektir." denme-

si; yedi, yetmifl say›-

lar›n›n Türkçe’deki

yüz say›s› gibi çokluk ifade

etmek için de kullan›ld›¤› kan›s›-

n› güçlendirmektedir. 7 rakam›n›n

benzer flekilde kullan›m›na eski Yunan’da

ve Roma’da da rastlayabiliriz. 

ATMOSFER’‹N TABAKALARI VE
H‹ZMETLER‹

Atmosfer’i inceledi¤imizde birbirinden ayr› tabakalar halin-

de katmanlar›n›n oldu¤unu görüyoruz. Atmosfer’in bu katmanlar› Dün-

ya’m›zda hayat› olanakl› k›lmaktad›r. Bu tabakalardan herhangi birinin yoklu-

¤u Dünya’daki hayat› sekteye u¤ratacak ve canl›l›¤›n yok olmas›na sebep olacak-

t›r. Evren’in her yerinde kusursuz sanat›n› gösteren Allah, Atmosfer’de yaratt›¤› tabaka-

larda da sanat›n› göstermekte ve buna ayetlerle dikkat çekmektedir. Her tabaka kendisine ve-

rilen görevi yerine getirmekte ve Atmosfer’in katmanlar› aras›nda paylaflt›r›lan ifl bölümüne

uyumlu bir flekilde kat›lmaktad›r. Atmosfer’deki cans›z atomlar›n bilinçli bir varl›k gibi insana

hizmet etmeleri, Allah’›n bizlere olan merhametinin bir sonucudur. Al›nt›lad›¤›m›z ayette Al-

lah’›n merhametinin vurgulanmas› bu dedi¤imizi desteklemektedir. 
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Atmosfer’in Dünya’m›za en yak›n katman› Troposfer’dir(1). Bu tabakan›n kal›nl›¤›

kutuplarda 6 km’ye kadar inmekte, ekvatorda 12 km’ye kadar ç›kmaktad›r. Hava olaylar› Tro-

posfer’in 3-4 km’lik k›sm›nda oluflur. Atmosfer’in gazlar›n›n %75’i bu katmandad›r.

Troposfer’in üzerinde 50 km. kadar yüksekli¤e uzanan Stratosfer (2) vard›r. Üçüncü olarak

Ozonosfer (3), Ozon Tabakas› olarak da an›l›r ve canl›lar için öldürücü etki yapan mor ötesi

›fl›nlar› tutar. Bunun üzerinde Mezosfer(4) vard›r. Mezosfer’in üstünde Termosfer(5), Termos-

fer’in üzerinde yeryüzünden 500 km kadar yükseklikteki ‹yonosfer(6) vard›r. Bu tabaka radyo

dalgalar›n› yans›tt›¤› için yeryüzündeki haberleflmeyi mümkün k›lmaktad›r. Atmosfer’in en üst

kat› ise Ekzosfer’dir(7) ve 10000 kilometreye kadar uzan›r. Bu katmanda gaz oran› iyice azal-

m›fl ve iyonlara ayr›lm›fl durumdad›r. Görüldü¤ü gibi Atmosfer’i 7 tabakaya ay›r›p incelememiz

mümkündür. Fakat baz› araflt›rmac›lar e¤er bu tabakalardan bir kaç›n› birlefltirip incelerlerse 7

say›s›n›n de¤iflmesi mümkündür. Fakat o zaman da ayetteki 7 say›s›n›n ço¤ul ifadesi düflünü-

lüp, ayetin mucizevi iflaretinde bir de¤ifliklik olmaz. 7 say›s›n›n böylece iki türlü de¤erlendiril-

mesi, hem "7 katman" izah›yla mutab›k olmaktad›r, hem de itiraz olarak gelebilecek di¤er s›-

n›fland›rmalara cevap vermektedir. Tek bir ayetin tek bir kelimesinde bile say›lamayacak kadar

incelik oldu¤u Kuran’› iyice araflt›rd›kça ortaya ç›kmaktad›r. 

Her durumda Atmosfer’in ayr› ve uyumlu tabakalardan olufltu¤unu söylemek son yüzy›l-

larda mümkün oldu. Kuran’›n indi¤i dönemlerdeki bilimsel seviye ile Atmosfer’in katmanlar›-

n›n incelenmesi ve katmanlar›n var oldu¤unun söylenmesi mümkün de¤ildir. Fussilet suresi 12.

ayette söylenen "... Her gö¤e kendi ifl ve oluflunu vahyetti" ifadesi de katmanlar›n incelenme-

siyle anlafl›lmakta ve her tabakan›n ayr› bir görevle donat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Her tabakan›n

üzerine düflen görevi yerine getirmesi sayesinde Dünya’m›zda yaflayabiliyoruz. 
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18. BÖLÜM

YERYÜZÜNÜN TABAKALARI

Allah yedi gö¤ü ve yerden de onlar kadar›n› yaratand›r. Emir bunlar›n

aras›nda sürekli iner ki Allah’›n her fleye gücünün yetti¤ini ve Allah’›n bil-

gisiyle her fleyi kuflatt›¤›n› bilesiniz. 

65-Talak Suresi 12 

Kuran’da yedi gö¤ün oldu¤unu söyleyen ayetlerden biri olan Talak suresinin 12. ayetin-

de, yeryüzümüzde, gökler kadar yarat›l›fl›n oldu¤u geçmektedir. Daha önceki konuda yedi gö-

¤ü tarif eden di¤er ayetlerden bu yedi gö¤ün birbiri ile uyumlu tabakalar fleklinde, her tabaka-

n›n ayr› bir görevi yerine getirecek flekilde yarat›ld›klar›n› ö¤rendik. Talak suresinin 12. ayeti

yedi gök ile yerküremiz aras›nda benzerlik kurunca; o zaman yerküremizde de tabakalar fleklin-

de uyumlu, her tabakan›n kendi görevini yerine getirdi¤i bir yap› beklememiz mümkündür. Ni-

tekim yerküremiz hakk›nda son as›rlarda yap›lan çal›flmalar Kuran’›n bu ayetinin de mucizevi-

li¤ini onaylamaktad›r. 

Yerküremiz de ayn› gökyüzü gibi ayr› tabakalardan oluflur ve bu tabakalar›n bu flekilde

yarat›lmas› sayesinde Dünya’m›zda hayat mümkün olmaktad›r. Ayn› Atmosfer tabakalar›nda ol-

du¤u gibi. Peygamberimiz’in yaflad›¤› Arap toplumunda yeryüzü, bir toprak parças› görünümü-

nün d›fl›nda bilinmeyen bir s›rd›. O dönemdeki bilgilerle yeryüzünün birbirinden farkl› tabaka-

lar›n›n oldu¤unun düflünülmesi, bu farkl› tabakalar›n farkl› görevlerinin oldu¤unun söylenmesi

imkans›zd›r. Bu yüzden Kuran’›n gö¤ün tabakalar halinde oldu¤unu söylemesi ve gökteki bu

tabakalar ile yeryüzü aras›nda analoji (benzerlik) kurmas› önemli bir mucizedir. 

YERKÜREM‹Z‹N KATMANLARI SAYES‹NDE HAYAT VAR

Daha önceki bölümlerde söyledi¤imiz gibi Kuran sadece mucize olsun diye hiçbir aç›k-

lama yapmamaktad›r. Fakat Kuran’›n dikkatimize sundu¤u gerçekler, Peygamberimiz döne-

minde bilinmesi imkans›z bilimsel gerçeklere dayand›¤› için ayn› zamanda mucize de olufltur-

maktad›r. Bize düflen sadece bu mucizeleri tespit etmek de¤il; bu mucize oluflurken ortaya ç›-
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kan incelikleri, Allah’›n yarat›fl›ndaki harikal›klar› da düflünmektir. Örne¤in yerkürenin katman-

lar›ndan biri olan çekirde¤i oluflturan maddeler sayesinde Dünya’m›z›n çevresinde manyetik bir

alan oluflmaktad›r. Bu manyetik alan yeryüzünde

yaflam› mümkün k›lmaktad›r. Yeryüzünün

merkezindeki dinamo e¤er biraz daha

zay›f olsayd›; Dünya’m›z›n çevre-

sinde oluflan manyetik alan (Bu

manyetik alan Van Allen Ku-

flaklar› olarak bilinmekte-

dir.) öldürücü radyasyonu

durdurmaya yetmeyecek

ve Dünya’m›zdaki ya-

flam zarar görecekti.

E¤er bu manyetik alan

daha kuvvetli olsayd›

ölümcül manyetik ka-

s›rgalar yeryüzü canl›l›-

¤›na zarar verecekti. Yer-

kürenin çekirde¤inde s›v›

haldeki nikel, demir gibi

maddelerin oran›n›n tam k›-

vam›nda ayarlanmas› sayesinde

Van Allen kuflaklar› görevlerini

tam yerine getirebilmektedir. Tüm bu

incelikler Yarat›c›m›z taraf›ndan ayarlan-

m›fl, mükemmel bir flekilde programlanm›fl, sonra

biz insanlar›n Dünya’daki yaflam› bafllat›lm›flt›r. 

Dünya’m›z›n milyarlarca y›ld›r so¤udu¤u tespit edilmifltir. (4.5 milyar y›l olarak tahmin

edilmektedir.) Dünya’m›z çok uzun süredir so¤uyor olmas›na karfl›n Dünya’n›n çekirde¤inde

çok yüksek s›cakl›kta lavlar kaynamaktad›r. Yeryüzünde yaflad›¤›m›z k›sm›n Dünya’ya oran›,

elman›n kabu¤unun elmaya oran› kadar bile de¤ildir. Yerkabu¤unun kal›nl›¤›n›n Dünya’n›n ça-

p›na oran› %1’den bile azd›r. Bu incecik yerkabu¤unun üzerinde kitap okurken, yürürken, ye-

mek yerken, sohbet ederken tüm bu oluflumlardan hiçbirfley hissetmiyoruz. Dünya’m›z›n çekir-

de¤inde meydana gelen dehfletli oluflumlar hayat›m›z› sekteye u¤ratmamakta, hayat›m›z sanki,

100 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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Dünya’m›z›n merkezi durgun bir gölün k›y›s›ym›fl gibi devam etmektedir. Yüksek s›cakl›ktan

ve oluflan manyetik alandan dolay› dehfletli diye tabir etti¤imiz oluflumlar asl›nda insana, yafla-

ma dost oluflumlard›r; çünkü bu oluflumlar sayesinde varl›¤›m›z›n devam› mümkün olabilmek-

tedir. Bu oluflumlar varl›¤›m›z› hem mümkün k›lmaktad›r, hem de bu oluflumlar›n dehfleti bizi

hiç rahats›z etmeden elman›n kabu¤u kadar olan Dünya kabu¤unun üstünde yaflant›m›z devam

etmektedir. Bu oluflumlar› ne tesadüfe ba¤layabiliriz, ne de kendimizin yapt›¤›n› iddia edebili-

riz. Herfleyi yaratan, her fleyi birbiriyle ba¤lant›l› olarak oluflturan Allah, tüm bu oluflumlara fle-

kil vermifltir. Bize düflen acizli¤imizi bilerek, kibirlenmeden O’na yönelmek ve yaratt›¤› tüm

güzellikler, mükemmellikler için O’na flükretmektir. 

TABAKALARIN SAYISI

Yeryüzünün en d›fl›nda Dünya’m›z›n %70’inden fazlas›n› oluflturan Litosfer’in Su(1) ta-

bakas› bulunmaktad›r. Bu tabakan›n alt›nda Litosfer’in Kara (2) tabakas› gelmektedir ve bu ta-

bakalar di¤er tabakalara göre çok incedir. Bu tabakalar›n alt›nda Üst Manto (3) bölümü vard›r.

Onun alt›nda ise plastik özellikleri gösteren Astenosfer (4) vard›r. Bu tabakan›n alt›nda Alt

Manto (5) vard›r. Bu tabakan›n birlefliminde silikon, magnezyum, oksijen gibi maddeler vard›r,

ayr›ca demir, kalsiyum, alimünyum da içerdi¤i söylenmektedir. Bu tabakan›n alt›nda D›fl Çekir-

dek(6) bulunur ve yerkürenin hacminin %30’una yak›n›n› oluflturur. Buradaki s›v› Dünya’m›-

z›n dönüflüyle beraber oluflturdu¤u dinamo ile yerküremizin çevresindeki koruyucu manyetik

alan› meydana getirmektedir. Dünya’m›z›n merkezinde ise hacim olarak en ince tabakalardan

biri olan ‹ç Çekirdek (7) bulunmaktad›r. Görüldü¤ü gibi Dünya’m›z hem ham maddeleri, hem

görevleri farkl› farkl› olan tabakalardan oluflmaktad›r. Bu tabakalar›n say›s› 7’ye eflitlenip de

ayetle mutab›k oldu¤u gibi (birbiriyle uyumlu oldu¤u gibi), iki tabaka tek tabaka fleklinde ince-

lenmek suretiyle 7 rakam› de¤iflirse o zaman da yine 7 rakam›n›n Arapça’da ço¤ul ifade eden

yap›s›yla uygunluk göstermektedir. 

Allah’›n yarat›fl›ndaki harikalar› incelersek Talak suresinde ele ald›¤›m›z ayetin sonunda

dendi¤i gibi "...Allah’›n her fleye gücünün yetti¤ini ve Allah’›n bilgisiyle her fleyi kuflatt›¤›n›"

kavrayabiliriz. 

YERYÜZÜNÜN TABAKALARI 101

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



19. BÖLÜM

GÖKYÜZÜ KORUNMUfiTUR

Ve gökyüzünü korunmufl bir tavan yapt›k. Onlar ise bunun delillerinden yüz

çeviriyorlar. 

21-Enbiya Suresi 32

Atmosfer’imiz gözle görmedi¤imiz gazlardan oluflmufl, 10 bin km’ye varan kal›nl›kta

fleffaf bir kabuktur. Uzay’dan Dünya’m›za hergün irili ufakl› milyonlarca meteor düflmektedir.

Atmosfer’imiz bu meteor bombard›man›na karfl› fleffaf yap›s›na ra¤men adeta çelikten bir set

gibi karfl› koymaktad›r. At-

mosfer’in bu özelli¤i olma-

sayd› Dünya’da hayat olmaz-

d›, yeryüzü ise delik deflik

olurdu. Bunun bir örne¤ine

uydumuz Ay’a gidildi¤inde

tan›k olduk. Sa¤anak halinde

ya¤an tafllar, Ay yüzeyine

çarpm›fl, irice olanlar› ise

Ay’›n kabu¤unun içine de gi-

rerek derin çukurlar olufltur-

mufltur. Meteorlar, Atmos-

fer’deki moleküllere, büyük

bir h›zla çarpmakta, yüksek

bir s›cakl›k kazan›p buharlafl-

makta ve toz parçalar›na dö-

nüflerek kaybolmaktad›r. At-

mosfer ayn› zamanda Gü-

nefl’ten gelen zararl› ›fl›nlar›

bir filtre gibi süzerek Dün-Resimde Ay’›n yüzeyi görülüyor. E¤er atmosferimiz koruyucu bir
flemsiye gibi bizi korumasayd›, Dünya’n›n yüzeyi de böyle olurdu.
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ya’daki hayat›n yok olmas›n› önlemektedir. Bu süzme ifllemi de Evren’deki di¤er oluflumlar gi-

bi çok ince flekilde planlanm›flt›r. Zararl› ›fl›nlar› süzen Atmosfer, yaflam›n devam›n› sa¤layan

›fl›nlar› ise süzmez, onlar›n yaflam› devam ettirmelerini engellemez. Böylece gökyüzü, Allah’›n

kendisine yükledi¤i görevleri en güzel flekilde yerine getirmekte, Evren’deki tüm varl›klar gibi

kendisinin de bilinçli, gayeli, mükemmel bir flekilde yarat›ld›¤›n› görmeyi bilen gözlere göster-

mektedir. Fakat ayetin ifadesinde dendi¤i gibi inkârc›lar her türlü delili görmezlikten geldikle-

ri gibi gökyüzünün yarat›l›fl›ndaki bu delilleri de görmezlikten gelmektedirler. Atmosfer’deki

tüm bu ayarlamalar her fleyin hayat›n oluflmas› için planland›¤›n›, tüm yarat›l›fllar›n çok ince bir

ayarla gerçekleflti¤ini göstermektedir. 

Uzay’daki ›s› ortalama –270 °C’ye gelmektedir. Dünya’m›z›n Uzay’daki bu so¤uktan ko-

runmas› da Atmosfer’in, insanl›¤›n ve tüm canl›l›¤›n hizmetine uygun flekilde yarat›lmas› saye-

sindedir. Atmosfer sahip oldu¤u özellikler sayesinde Günefl’ten gelen enerjinin çabucak gök

bofllu¤una geri dönmesini engellemektedir. Ayr›ca Günefl ›fl›nlar›n›n da¤›lmas›n› sa¤layarak,

Günefl’i do¤rudan görmeyen ve gölge olan yerlerin de ayd›nl›k olmas›n› olanakl› k›lmaktad›r.

Atmosfer, içerisinde oluflan hava hareketlerine ba¤l› olarak yeryüzünde s›cakl›¤›n dengeli da-

¤›lmas›n› sa¤lar. Bu yolla çok ›s›nan yerlerdeki hava kütleleri, az ›s›nan yerlere tafl›n›r ve bir

denge kurulur. Böylece sürekli ›s›nan ekvator ve çevresinde s›cakl›klar›n afl›r› yükselmesi, de-

vaml› s›cakl›k kayb›na u¤rayan kutup çevrelerinin ise afl›r› so¤umas› önlenmifl olur. K›sacas›

Uzay’›n öldürücü ›s›daki so¤u¤undan korunmam›zdan Dünya’daki yaflan›labilen ›s›n›n sa¤lan-

mas›na kadar tüm oluflumlar Allah’›n, Atmosfer’i tüm detaylar›yla mükemmel flekilde yaratma-

s› sayesinde mümkün olabilmifltir (Arapça "gök" ifadesiyle Atmosfer’den tüm Uzay’a kadar,

yaflad›¤›m›z alan›n üstünde kalan tüm bölgenin kastedildi¤ini daha önce de söyledik. Bu yüz-

den ayette bahsedilen "gö¤ün korunmas›" ifadesiyle Atmosfer’de gördü¤ümüz oluflumlara ifla-

ret edildi¤i gibi tüm Uzay’› kapsayacak oluflumlara da iflaret edilmifl olmas› mümkündür). 

VAN ALLEN KUfiAKLARI

Dünya’m›z›n üst taraf›ndan korunmas› yaln›zca Atmosfer’in özellikleriyle s›n›rl› de¤il-

dir. Daha önce de gördü¤ümüz gibi yerküremizin içindeki madenlerin oluflturdu¤u manyetik

alan Dünya’m›z›n etraf›nda "Van Allen Kuflaklar›" diye adland›r›lan koruma z›rh›n› meydana

getirmektedir. Bu z›rh bizi radyasyon bombard›manlar›ndan korur. Bu z›rh olmasayd› Dünya’-

daki hayat mümkün olmayacakt›. Günefl d›fl›ndaki y›ld›zlardan gelen öldürücü kozmik ›fl›nlar,

Dünya’n›n etraf›ndaki bu koruyucu kalkan› geçememektedir. Söz konusu plazma bulutlar› Hi-

roflima’ya at›lan atom bombas›n›n 100 milyar kat›na ulaflan de¤erlere bile gelebilmektedir. Gü-

nefl’ten de Dünya’m›za ›s› ve ›fl›k d›fl›nda, radyasyon ve h›z› çok yüksek seviyelerdeki

GÖKYÜZÜ KORUNMUfiTUR 103
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proton ve elektronlardan oluflan bir rüzgar gelir, fakat Günefl rüzgarlar› da Dünya’n›n 40 bin mil

uza¤›nda manyetik halkalar çizen Van Allen Kuflaklar›n› geçemez. Manyetik alan›m›z›n koru-

mas› sayesinde biz, hayat›m›z› tehdit eden tüm bu oluflumlardan zarar görmeden yaflamaktay›z.

Yerkürenin çekirde¤indeki oluflumlar sayesinde, gökyüzünde koruyucu bir tavan manyetik alan

olarak oluflmaktad›r. Ayette söylenen, Dünya’m›z›n üstünün "korunmufl tavan" özelli¤ine sahip

olmas›; Dünya’m›z›n dönüfl h›z›, Günefl’e konumu, Atmosfer tabakalar›n›n flekli, yap›s›, kal›n-

l›¤›, Dünya’m›z›n çekirde¤inin yap›s›, birleflimindeki maddelerin oran› ve daha birçok de¤iflke-

nin en uygun oranda, en mükemmel flekilde bir araya gelmeleri sayesinde mümkün olmufltur.

Yaflam›m›z için mutlaka gerekli olan bu flartlar›n bilinçli bir Yarat›c› taraf›ndan planland›¤› çok

aç›kt›r. Mant›k ve vicdan, gökyüzünün bu koruyucu özelliklerinin tesadüfen olufltu¤u iddias›n›

da, Kuran’›n bir insan›n akl› ve becerisi ile yaz›labilece¤i iddias›n› da reddetmektedir. 

104 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Van Allen kuflaklar› Dünya’m›z› zararl› kozmik ›fl›nlardan,
göktafllar›ndan korur, Dünya’da yaflamam›z›n mümkün olmas›n›
sa¤lar. Evren’deki tüm oluflumlar gibi bu manyetik tabaka da
Allah’›n her fleyi nas›l mükemmel planlad›¤›n›n bir delilidir.
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20. BÖLÜM

GÖ⁄ÜN GER‹ ÇEV‹RD‹KLER‹

Ve O geri çeviren gök,

86-Tar›k Suresi 11

Ayetin Arapça’s›nda geçen "rec" kelimesi geri çevirmek,döndürmek anlamlar›n› ver-

mektedir.Dünya’m›zdaki yaflam›n oluflmas› için olmazsa olmaz flartlardan biri ya¤murun ya¤-

mas›d›r. Günefl’in ›fl›nlar›n›n yeryüzündeki sulara vurmas›yla buharlaflan su ne oluyor da Uzay’-

›n uçsuz bucaks›z bofllu¤unda kaybolmuyor? Peygamberimiz döneminde de ya¤murun sürekli

ya¤d›¤›n›, yeryüzüne suyun sürekli döndü¤ünü söylemek mümkündü. Fakat suyun yeryüzüne

dönüflünün sebebini gökyüzündeki çevirici özelli¤e ba¤layacak bilgi Peygamberimiz dönemin-

de mevcut de¤ildi. Atmosfer’deki ayr› tabakalar›n varl›¤› ö¤renildikten sonra, bu tabakalardan

biri olan Troposfer’in, su buhar›n›n uzaya kaçmas›n›, yeryüzündeki canl›l›¤›n›n yok olmas›n›

önledi¤i ortaya ç›kt›.Bu tabaka geri döndürücü özelli¤iyle su buhar›n›n ya¤›fl olarak geri dön-

mesine sebep olmaktad›r.
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Daha önceki bölümde, gökyüzünün korunmufl oldu¤unu söyleyen ayeti incelerken gör-

düklerimizin ço¤u da, gökyüzünün geri döndürücü özelli¤i sayesinde olmaktad›r. Gökyüzü

Uzay’dan gelen radyoaktif parçac›klar›, radyasyonu ve zararl› ultraviyole ›fl›nlar›n› Uzay’a ge-

ri yans›tarak Dünya’m›z› korumaktad›r. Gökyüzü böylece bir yandan Uzay’dan gelen zararl›la-

r› Uzay’a geri çevirerek, bir yandan ise Dünyam›zdaki hayat için gerekli olan su buhar›n› Dün-

ya’ya geri çevirerek yaflam›m›z› devam ettirmektedir. Son as›rda keflfedilen gökyüzünün bu

özelli¤ine Kuran’da dikkat çekilmesi ne Peygamberimiz dönemindeki insanlar›n bilgileriyle, ne

de tesadüfle aç›klanabilir.

KIRILMAZ, BOZULMAZ fiEMS‹YE

Atmosfer’in geri döndürücü özelli¤i olmasayd›, Dünya’daki ›s›n›n yaflam için gerekli

olan aral›kta bulunmas› da mümkün olmazd›. Yaflam ancak çok s›n›rl› bir ›s› aral›¤›nda müm-

kündür; Güneflin ›s›s› ve mutlak  s›f›r  aral›¤›ndaki  ›s›lar›n  oluflturdu¤u  spektrumda  sadece

% 1’den ufak bir aral›kta yaflam var olabilmektedir. Bu % 1’den küçük aral›¤›n tutturulmas› ka-

dar, devam ettirilmesi de önemlidir. S›cakl›ktaki ani inifl ve ç›k›fllar da hayat› yok edebilirdi. Ör-

ne¤in Dünya’da bulundu¤umuz yerde s›cakl›k 20° C iken bir anda ›s› 100° C ye ç›ksayd› veya

–100° C inseydi, yaflamam›z imkans›z olurdu. Atmosfer, geri döndürücü özellikleriyle s›cakl›k-

taki istikrar› sa¤lamakta ve insanl›¤a, canl›l›¤a hizmet için yarat›ld›¤›n› göstermektedir.

Atmosfer’in % 78’ i  azottan, % 21’i oksijenden, % 1’i ise karbondioksit ve di¤er gazlar-

dan oluflmaktad›r. Bu oranlar yeryüzündeki yaflam için mükemmel ayarlanm›fl oranlard›r. Örne-

¤in Dünya’m›zdaki oksijenin oran› % 21’den % 22’ye ç›ksayd› bir y›ld›r›m›n orman yang›n›

bafllatma olas›l›¤› % 70 artacakt›. Atmosfer’deki oksijen ve azot oranlar› daha fazla olsayd› ya-

flamsal fonksiyonlar zararl› flekilde h›zlanacakt›. E¤er bu oranlar daha az olsayd› yaflamsal fonk-

siyonlar zararl› flekilde yavafllard›. Tüm bu oranlar›n tutturulmas› Dünya’daki gerekli oluflum-

lar›n arka arkaya yarat›lmas›yla mümkün olmufltur. Atmosfer’deki geri döndürücü özellik bu

zorunlu oluflumlardan sadece biridir. Fakat s›rf bu özellik dahi olmasayd› hiçbirimiz var ola-

mayacakt›k. Elindeki flemsiyenin tesadüfen olufltu¤una kim ihtimal vermektedir? Peki gökyüzü

bizi mükemmel bir flemsiye gibi korurken, ayn› zamanda yeryüzündeki suyun ve havan›n uza-

ya kaçmas›n› engellerken, yerine getirdi¤i görevleri acaba kimler tesadüflerle aç›klamaktad›r?

Yarat›c›m›z var olabilmemiz için gerekli tüm flartlar› mükemmel bir flekilde planlam›fl ve bizi

yaratm›flt›r. Daha sonra ise gönderdi¤i kitab› Kuran’la bu mükemmel yarat›l›fllara gözlerimizi

çevirmifltir.

Gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisinin aras›ndakileri bofl yere yaratmad›k. Bu in-

kârc›lar›n san›s›d›r…

38-Sad Suresi 27
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21. BÖLÜM

D‹REKS‹Z YÜKSELM‹fi GÖKYÜZÜ

Allah, flu gördü¤ünüz gökleri direksiz yükseltendir…

13-Rad Suresi 2

Kuran’›n, Peygamberimiz dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan

bilimsel gerçekleri söylemesi, mucizevi yönlerinden biridir. Bu kitab›m›zda bu mucizeleri gös-

termeye çal›fl›rken, daha çok son yüzy›lda veya son yüzy›llarda ancak anlafl›labilen bilimsel

gerçeklerin, 1400 küsür y›l önce söylendi¤ine yer verdik. Peygamberimiz dönemindeki araflt›r-

malarla, gözlemlerle bilinmesi imkans›z olan bilgilerden biri yukar›daki ayetteki ifadedir. Fakat

bu gerçek di¤er bafll›klar›m›zdaki konular gibi son as›rlarda keflfedilen bir olgu de¤ildir. ‹nsan-

lar çok uzun zaman önce gökyüzünün direkler üzerinde yükselmedi¤ini ö¤rendiler. Fakat Ku-

ran’›n indi¤i dönemde, toplumun böyle bir ortak kanaati yoktu. Kuran’›n indi¤i dönemden son-

ra bile gökyüzünün Dünya’n›n iki ucundaki da¤lara yasland›¤› fikrine inananlar vard›. 

Örne¤in Yeni Amerikan ‹ncili’nin eski bask›lar›ndan birinde gökyüzü tersine çevrilmifl

bir tasa benzetilmektedir ve gökyüzü direklerle ayakta durmaktad›r (Bak›n›z The New Ameri-

can Bible, St Joseph’s Medium Size Edition, sayfa 4-5) ‹bni Abbas (Ölümü Hicri 68 / Miladi

687), Mücahid (Ölümü Hicri 100 / Miladi 718), ‹krime (Ölümü Hicri 115 / Miladi 733) gökyü-

zünü ayakta tutan direklerin (da¤lar›n) varl›¤›na inan›yorlard›. Bu flah›slar, Kuran’›n ayetinin

sadece görünen k›sm› belirtti¤ini, görünmeyen alanda gökleri ayakta tutan direklerin var oldu-

¤unu savundular. Gökyüzünün, Dünya’n›n ucundaki da¤lara yasland›¤› fikrini, Babilliler gibi

tarihte savunan topluluklar oldu. Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemde insanlar, yeryüzünün kü-

re fleklinde oldu¤unu ve yeryüzünde her iki yöne gidilince, yine ayn› noktaya gelinebilece¤ini

bilmiyorlard›. Bu yüzden gökyüzünün direkler üzerinde yükseldi¤i veya yükselmedi¤i iddias›

Peygamberimiz’in içinde bulundu¤u dönem için belirsiz, bilinemez, ispatlanamaz bir iddiad›r.

Kendi döneminde bilinmeyen ve flüpheli bir konuyu, do¤ru olarak aç›klamas› Kuran’›n bir mu-

cizesidir. Kuran’›n belirtti¤i bu gerçek, Peygamberimiz’in zaman›nda ispatlanamad›¤› için, Ku-

ran’daki bu ayetin varl›¤› Peygamberimiz’e bir avantaj sa¤lamamaktad›r. Hatta bu ayet, o dö-
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nemde ispatlanamaz oldu¤u için bu ayetin ifadesi yüzünden Kuran’a itirazlar yöneltilmifl olma-

s› da mümkündür. Kuran’› Peygamberimiz’in yazd›¤› iddias›n› ileri sürenlerin, Peygamberi-

miz’in dönemindeki kanaatlere karfl›n Kuran’da niye böyle bir ifade geçti¤ini aç›klamalar›

mümkün olmayacakt›r.

Kuran’daki anlat›mlar›n de¤erini

daha iyi kavramam›z için Peygamberi-

miz’in dönemine hayalen gidip, o döne-

min insanlar›n›n kafa yap›s›n› anlamaya

çal›flmam›z›n gereklili¤i bu konuyla da

anlafl›lmaktad›r. Kuran, uçaklar›n, ara-

balar›n olmad›¤›, Dünya’n›n ne fleklinin

bilindi¤i, ne de haritas›n›n oldu¤u, ço-

¤unlu¤un okuma yazma bilmedi¤i bir

ortamda vahyedilmifltir. Kuran’›,

Peygamberimiz’in, ya da Peygamberi-

miz dönemindeki insanlar›n yazd›¤›n›

söyleyenlerin iddialar›na karfl› bu tablo-

yu hat›rlatal›m. E¤er, Kuran’›n ifade

etti¤i bu konular›n,  o dönemde söylen-

di¤ini göz önünde bulundurursak, Ku-

ran’›n mucizelerini daha iyi anlayaca¤›-

m›z kanaatindeyiz.

GÖKYÜZÜ NASIL DURUYOR

Binlerce y›ll›k Dünya tarihinde insano¤lu Atmosfer’in niteli¤inden, faydalar›ndan, yafla-

m›m›z için olmazsa olmaz flart olmas›ndan habersiz yaflad›. Tüm tabakalar›yla Atmosfer denen

gaz toplulu¤u nas›l olmufltur da bir araya gelmifltir? Nas›l oluyor da sabit kal›yor? Gökyüzünün

koruyucu bir tavan olmas› (19. bölüm), geri döndürücü özellikleri (20. bölüm), ayr› tabakalar-

dan oluflmas› ve her tabakan›n kendi görevlerini yerine getirmesi (17. bölüm) gibi, gökyüzünün

direksiz bir flekilde durmas› da (21. bölüm) Allah’›n muhteflem sanat›n bir sonucudur.

Günefl sistemimizin gezegenlerinde yap›lan araflt›rmalar, hiçbir gezegenin çevresinde ya-

flam› olanakl› k›lacak bir Atmosfer olmad›¤›n› göstermifltir. Dünya’m›z›n çevresindeki Atmos-
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fer’in varl›¤› ve daha da önemlisi bu Atmosfer’in yaflam için her türlü olana¤› sa¤layacak, ya-

flam› koruyacak flekilde yarat›lmas›; Allah’›n içinde bulundu¤umuz Dünya’y›, yaflam› burada

yaratmak için seçti¤inin bir delilidir.

Gezegenin yüzeyinde, yak›nlar›nda ortaya ç›kan gaz molekülleri süratli bir flekilde hare-

ket eder. E¤er gezegenin çekim gücü bu sürate üstün gelirse, gezegen gaz moleküllerini çeker

ve gezegenin yüzeyi gaz moleküllerini emer. E¤er gaz molekülleri süratle hareket ederlerse ve

gezegenin çekim alan›ndan kurtulurlarsa, uzaydaki seyahatlerine devam ederler. Görüldü¤ü gi-

bi Atmosfer ve buna ba¤l› oluflan dengeler, Dünya’n›n oluflumundan sonraki bir aflamada mey-

dana gelmifltir. Bu da Kuran’›n "Gö¤ü yükseltti ve dengeyi koydu" (55-Rahman 7) ayetinde

belirtilen, gö¤ün sonradan oluflmas› ve dengenin kurulmas› ile ilgili ifadelerle mucizevi bir fle-

kilde uyumludur. Gaz moleküllerinin Dünya’m›z›n çevresinde oldu¤u gibi bir Atmosfer fleklin-

de oluflmas› ve durmas› çok düflük olas›l›ktaki bir dengenin sa¤lanmas›yla mümkündür. Bu den-

ge, yerkürenin çekimiyle gaz moleküllerinin h›z›n›n tam bir dengede durmas› halidir. Allah

gökyüzünü direksiz yükseltirken böyle hassas bir denge sa¤lam›flt›r. Fakat ifl bununla bitme-

mektedir. Bu dengenin sa¤lanmas› kadar sürekli devam etmesi de gereklidir. Allah yeryüzünü

ve Atmosfer’i yarat›rken bunun devam› için gerekli tüm dengeleri de kurmufl ve bu dengenin

devam›n› sa¤lam›flt›r. Bilimin ilerlemesiyle ö¤rendi¤imiz bu dengenin süreklili¤inin önemine,

Kuran flöyle iflaret etmektedir: 

Allah gökleri ve yeri yok olmas›nlar diye tutuyor...

35- Fat›r Suresi 41

Bu denge için çok fazla verinin ayarlanmas› zorunludur. Örne¤in yerkürenin Günefl’e gö-

re konumunun ayar› önemlidir; çünkü bu ayar sayesinde yeryüzünün ›s› dengesi sa¤lanacakt›r

ve de bu gaz moleküllerinin hareketini etkilemektedir. Yeryüzünün dönüfl h›z› da yine ›s›n›n ho-

mojenli¤i aç›s›ndan önemlidir. Bu dönüfl h›zlan›rsa Atmosfer da¤›l›r, yavafllarsa homojenlik bo-

zulur, çünkü arka yüzdeki Atmosfer toprak taraf›ndan emilir. Atmosfer’in devam› için ekvator

ve kutup bölgeleri aras›ndaki ›s› fark› da, bu ›s› fark›ndan ortaya ç›kacak hava ak›mlar›n›n kor-

kunç sonuçlar›n› önleyen Himalayalar’daki, Toroslar’daki, Alpler’deki s›ra da¤lar da çok

önemlidir. S›rada¤lar yerküremizin yüzeyinde rüzgarlar› bloke ederek, so¤uk havay› yüksek ke-

simlerde toplayarak dengenin korunmas›na katk›da bulunurlar. Ayr›ca Atmosfer’imizin bilefli-

mindeki gazlar da Atmosfer’in devam› için önemlidir. Örne¤in Atmosfer’de yüzde olarak çok

az miktarda bulunan karbondioksit, topra¤› gece yorgan gibi örterek ›s› kayb›n›n olmas›n› ön-

ler. Atmosfer için yüzey ›s›s›n›n kararl› kalmas›, gece ›s› kayb›n›n önlenmesi önemlidir. Görül-
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dü¤ü gibi s›rada¤lar›n varl›¤›ndan karbondioksitin yarat›lmas›na, Dünya’n›n büyüklü¤ünden

Günefl’e konumuna, yüzey ›s›s›n›n dengelenmesinden Atmosfer’deki gazlar›n h›zlar›na ve özel-

liklerine kadar her fley çok ince bir flekilde, birbirleriyle ba¤lant›l› olarak ayarlanm›fl ve bu sa-

yede gö¤ün direksiz yükselmesi mümkün olmufltur. Tüm bu yarat›l›fllar ve buraya s›¤d›ramad›-

¤›m›z birçok ince oluflum sayesinde Atmosfer, Dünya’n›n çekimiyle Dünya’ya yap›flmadan,

kendi h›z›na ra¤men Uzay’a da¤›lmadan, tepemizde durmakta ve bize hizmet ettirilmektedir.

...Bunlarda akl›n› çal›flt›ran bir topluluk için elbette deliller vard›r.

13-Rad Suresi 4
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Gökyüzünün yaflamam›z› mümkün k›lacak flekilde var olmas›,
Yarat›c›’m›z›n her fleyi çok mükemmel flekilde planlamas› sayesindedir.
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22. BÖLÜM

DÜNYANIN GEO‹T fiEKL‹

Ve yeryüzünü de yay›p yuvarlatt›.

79-Naziat Suresi 30

Ayetin Arapça’s›nda geçen "dahv" kelimesinin köklerinden türetilen kelimeler "yuvar-

lakl›k" ifade etmekte, "devekuflu yumurtas›" gibi anlamlara gelmektedir. Bu yüzden yukar›daki

ayeti "Yeryüzüne devekuflu yumurtas›n›n fleklinin verildi¤i" anlam›nda alg›layanlar da olmufl-

tur. Prof. Dr. Süleyman Atefl, en ünlü Arapça sözlük olan Lisanul Arab’a da dayanarak bu keli-

menin anlam›n› flöyle aç›klamaktad›r : "...Has›l› dahv döflemek, düzeltmek demek ise de sadece

basit bir döflemek ve düzeltmek de¤il, yuvarlak olarak düzeltmek, döflemek anlam›n› verir ki bu

ayetten Yeryüzünün yuvarlak yarat›ld›¤› anlam› ç›kar." "Dahv" kelimesi cevizle oynanan bir

oyun anlam›nda da kullan›lm›fl, ayn› kökten türeyen "medahi" kelimesi yuvarlak tafllar› ifade

etmek için kullan›lm›flt›r. "Dahv" kelimesinde ve bu kelimenin kökünden türeyen kelimelerde

yuvarlakl›k anlam› olmas›na karfl›n baz› çevirmenler yeryüzünün yuvarlakl›¤›n› alg›lamaktaki

zorluklar› sebebiyle ayeti sadece yeryüzünün düzenlenmesi olarak alg›lam›fllar, yaz› ve çeviri-

lerinde bunu yans›tm›fllard›r. Oysa Dünya’n›n flekli gerçekten de "dahv" kelimesinin ifade etti-

¤i yuvarlakl›¤a, yumurta biçimine, devekuflu yumurtas› flekline benzemektedir. Dünyam›z ayn›

devekuflu yumurtas› gibi geoittir. Yani tam düzgün küre olmayan, fakat küremsi, kutuplardan

bas›k flekildedir. ‹nsanl›¤›n y›llarca anlamaya çal›flt›¤› Dünya’n›n fleklinin ne oldu¤u konusunu

da Kuran böylelikle çözmüfltür.

Kuran indikten bir kaç yüzy›l sonra yaz›lan kitaplarda bile Dünya’n›n bir tepsi olarak al-

g›land›¤›na ve Dünya’n›n öküz ile bal›k üzerinde oldu¤una inan›ld›¤›na tan›k oluyoruz. Dep-

remleri bile Dünya’n›n üzerinde oldu¤u bal›¤›n kuyru¤unu sallamas› ile aç›klayan bir zihniyet

Arap Yar›madas›’nda hakimdi. ‹flte Kuran, Dünya’n›n yuvarlakl›¤›na, böyle bir zihniyetin ha-

kim oldu¤u ortamda iflaret etti. Peygamberimiz’in o dönemde, ne Dünya’y› boydan boya kate-

decek ve böylece Dünya’n›n küremsi yap›s›n› ispat edecek bir gemisi, ne de Uzay’a ç›k›p

Uzay’dan insanlara Dünya’n›n resmini gösterip, Dünya’n›n küremsi yap›s›n› kan›tlayacak bir
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uzay arac› ve foto¤raf maki-

nesi vard›. fiu anda bizim

için çok aç›k ve s›radan bir

bilgi olan Dünya’n›n kürem-

si yap›da olmas›, o dönemin

insanlar› için inan›lmas› zor

bir aç›klamayd› Bu inan›l-

mazl›k nedeniyle Kuran’da

iflaret edilen bu gerçek anla-

fl›lamad›. ‹nsanlar ayeti Al-

lah’›n, yeryüzünü düzgünce

yaratt›¤›na delil kabul ettiler,

"dahv" kelimesindeki yuvar-

lakl›k ifade eden anlamlar›

göz ard› ettiler.

Dünya’y›, öküzün ve

bal›¤›n s›rt›ndaki düz bir tep-

si yap›s›nda alg›layan zihni-

yetin hakim oldu¤u Arabis-

tan Yar›madas›’nda, Dünya’-

n›n flekli çok güzel bir iflaret-

le anlat›lm›flt›r. Ayr›ca yuvar-

lakl›¤› ifade etmek için kulla-

n›lan "Dahv", devekuflu yu-

murtas›n› da ifade etmektedir. Devekufllar›n›n o dönemde Arap yar›madas›nda bolca bulunma-

s›, Kuran ayetlerinin indi¤i dönemde insanlar›n bu yumurtay› ellerine al›p incelemelerine ve

Dünya’n›n fleklini hayallerinde canland›rmalar›na imkan vermektedir. Dünya gibi geoit olan bu

yumurtan›n flekli, ayetin iflaretindeki inceli¤i ortaya koymaktad›r. Kuran, ayetlerindeki incelik-

lerle, tüm insanl›¤a hem aç›k bir kan›t, hem de ayd›nlat›c› bir ›fl›kt›r.

Ey insanlar! Efendinizden size kesin bir kan›t geldi. Size apaç›k bir ›fl›k indirdik.

4-Nisa Suresi 174
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Dünya’n›n yuvarlakl›¤›n› ifade eden “Dahv” kelimesi, devekuflu
yumurtas›n› da ifade etmektedir. Gerçekten de devekuflu

yumurtas›, Dünya gibi geoit yap›dad›r.
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23. BÖLÜM

GECEY‹ GÜNDÜZÜN
ÜZER‹NE SARMAK

Gökleri ve yeryüzünü gerçek ile yaratt›k. Geceyi gündüzün üzerine sar›yor,

gündüzü de gecenin üzerine sar›yor…

39-Zümer Suresi 5

Bu ayette "sar›yor" diye çevirdi¤imiz kelimenin
Arapças› "yükevviru"dur. Bu kelime Türkçe’-

ye de geçen "küre" kelimesi ile ayn›
kökten gelmektedir. Bu fiil Arapça’-

da yayg›n olarak "bafla sar›k sar-
may›" ifade etmek için kulla-

n›l›r. Bafl gibi küremsi bir
yap›n›n etraf›na sar›¤›n sa-

r›lmas› için kullan›lan bu
fiil, gecenin gündüzün
üzerine sar›lmas›n› ifa-
de etmek için de kulla-
n›lm›flt›r. Ayette gece-
nin gündüzün etraf›na
sar›lmas› ifade edilir-
ken ayn› zamanda gün-

düzün de gecenin üzeri-
ne sar›ld›¤› ifade edil-

mektedir. Gece ile gündü-
zün oluflma sebebi Dünya’-

n›n küremsi yap›s›d›r. Dünya’-
n›n küremsi flekli sayesinde ge-

cenin ve gündüzün bu flekilde yer
de¤ifltirmesi mümkün olmaktad›r.
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Böylece bu ayette de Dünya’n›n küremsi yap›s›na iflaret vard›r. Bu iflaret "yükevviru" fi-

ilinin yuvarlak›ms› zeminlere sar›lmay› ifade etmesinden dolay› oluflmaktad›r. 

UZAYDAN DÜNYAYI SEYRETMEK

Peygamberimiz yaflarken, Kuran’›n m›, Arap Yar›madas›’ndaki yanl›fl görüfllerin mi bi-

limsel olarak do¤ru oldu¤u anlafl›lmayacakt›r. Kuran’›n ortaya koydu¤u do¤rular›n bilimsel ola-

rak ispat›, Peygamberimiz’in vefat›ndan 1000 y›l› aflk›n bir süre sonra mümkün olacakt›r. Ku-

ran kendi döneminde anlafl›lmayacak, kendi dönemindeki yanl›fl bilgilerle z›t düflecek bilimsel

izahlar›, kendi döneminde hiçbir avantaj sa¤lamayacak, bilakis dezavantaj bile oluflturacakken

neden yapmaktad›r? Görülüyor ki Kuran’›n amac› avantaj ve dezavantaj hesaplar›n›n çok öte-

sinde "Do¤ruyu, ne pahas›na olursa olsun do¤ruyu" ortaya koymakt›r. Uysa da, uymasa da! Bu

gerçeklerin bin y›l sonra keflfedilen bilgilerle anlafl›lmas› ise, Kuran’›n evrenselli¤ini ve zaman-

üstülü¤ünü, kendi dönemine hitap etti¤i gibi, Dünya’n›n sonuna kadar tüm insanlara da hitap

edece¤ini göstermektedir.

Gün gelip de astronotlar Uzay’a gittiklerinde, Kuran’›n bu ayetindeki ifadeye gözleriyle

tan›k oldular ve foto¤raflar da çektiler. Dünya’n›n Günefl’e bakan yar›m küresinde gündüz olur-

ken di¤er yar›m kürede gece oluyordu. Dünya’n›n kendi ekseni etraf›ndaki dönüflü sayesinde

Dünya’n›n kimi bölgelerinde gündüz, kimi bölgelerinde gece oluyordu; kimi bölgelerde gün-

düzden-geceye, kimi bölgelerde geceden-gündüze geçifl ayn› anda gerçeklefliyordu. Böylece

Kuran’›n 1400 y›l önce vahiy ile aç›klad›¤›, bir kaç yüz y›l önce matematiksel hesaplarla ve

mant›k yürütmelerle ortaya konulan gerçekler, duyu organlar›yla da alg›lan›yordu. Yani gayb

(duyu organlar›yla alg›lanamayan) olan, art›k duyu organlar›yla alg›lan›r, görülür olmufltu.

Kuran’›n, Dünya’n›n küremsi yap›s›yla ve gece gündüzün yer de¤ifltirme tarz›yla ilgili

aç›klamas›ndaki oluflumlar, ayn› zamanda yaflam›m›z için olmazsa olmaz flartlard›r. Dünyam›z

e¤er küre fleklinde olmasayd›, gece ile gündüz Dünya’n›n kendi ekseni etraf›nda dönüflü saye-

sinde bu flekilde yer de¤ifltirmeseydi; Dünya’n›n sürekli olarak ›s› alan yerlerinde kavrulmadan

dolay› yaflam yok olacakt›, ›s› ve ›fl›k almayan bölgede ise bitkilerin varl›¤› da, yaflam da müm-

kün olmayacakt›. Kuran’›n gözümüzü çevirdi¤i oluflumlar üzerinde her düflündü¤ümüzde; Al-

lah’›n hem ilmini, hem kudretini, hem sanat›n›, hem her fleyi nas›l kusursuz planlad›¤›n›, hem

de Kitab’›n›n mucizevi yönlerini daha iyi anl›yoruz.

114 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



24. BÖLÜM

DÜNYA’NIN VE UZAY’IN ÇAPLARI

Ey cinler ve insanlar toplulu¤u! Göklerin ve yeryüzünün çaplar›n› afl›p geçme-

ye gücünüz yetiyorsa afl›p geçin. Ancak üstün bir güçle geçebilirsiniz.

55-Rahman Suresi 33

Ayette "çaplar›" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapça’s› "aktar" d›r. Arapça "çap" anla-

m›na gelen "kutur" kelimesinin ço¤ulu olan "aktar", göklerin ve yeryüzünün birçok çap› oldu-

¤unu ifade etmektedir. Arapça’da ikili¤i belirten özel çekim de mevcuttur, “aktar” kelimesi ço-

¤ulu ifade ederek hem tekil hem ikilik vurgusundan ayr›lmaktad›r. Bu inceli¤e dikkat etmeli-

yiz. Üç boyutlu cisimlerde "çaptan" ancak küremsi yap›lar›n içinde bahsedebiliriz. Düzgün bir

kürede ise “çaplardan” bahsetmek yanl›fl olur, düzgün bir kürede ancak bir tane "çap" vard›r. Bu

ayette “çaplar (aktar)” kelimesinin nas›l yerli yerinde, ince bir bilgelikle kullan›ld›¤›na tan›k

oluyoruz.

Üstelik bu ayet, Dünya’n›n geoit yap›s›na iflaret etti¤i için önemlidir. Dünya’n›n küresel

yap›s› ile ilgili flüpheler ancak Newton’un (1642-1724) ortaya koydu¤u yerçekimi yasalar›yla

yok olmufltur. Bundan önce Dünya’n›n alt taraf›nda kalan insanlar›n, canl›lar›n,denizlerin afla-

¤› düflece¤i san›l›yor, Dünya’n›n küre oldu¤u fikrine itiraz ediliyordu. ‹saac Newton’un çekim

kuvvetini aç›klamas›yla, Dünya’n›n çekimiyle, denizlerin, insanlar›n ve di¤er canl›lar›n Dünya

üzerinde durdu¤u; Dünya’n›n alt› ve Dünya’n›n üstü kavramlar›n›n anlams›z oldu¤u anlafl›ld›.

Newton’un "Principa" eserinde ortaya koydu¤u bu aç›klamalarla, Dünya’n›n küresel yap›s›na

gelen itirazlar anlam›n› yitirdi, fakat hâlâ Dünya’y› birçok kifli düzgün bir küre san›yordu. Ya-

ni Newton’un bu aç›klamalar›ndan sonra e¤er bir kifliye Dünya’n›n çaplar›ndan bahsetseydiniz,

o sizin ço¤ul flekilde "çaplar›" demenizi düzeltip Dünya’n›n “çap›” derdi. Dünya’n›n çaplar›n›n

olmas› küre yap›s›nda mümkün de¤ildir; fakat geoit’in küremsi yap›s›nda mümkündür.
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UZAY’IN SINIRLARI

Ayette "göklerin çaplar›" den-

mesi de önemlidir. Uzay’›n tek bir

noktan›n patlamas›yla olufltu¤u

ve sürekli geniflledi¤i ö¤reni-

lene kadar birçok bilim ada-

m› Uzay’› sonsuz san›yordu.

Oysa Uzay sürekli geniflle-

mekteydi ve Uzay’›n her

geniflledi¤i noktada yeni ve

daha büyük bir çap› oluflu-

yordu (1.,2.ve 3. bölümde bu

konuyu aç›klad›k), Uzay’›n

küremsi bir yap›s› oldu¤una da

ayette iflaret vard›r. Nitekim Eins-

tein da Uzay’› fliflmekte olan bir balo-

na benzetmiflti ki, bu benzetme ayetle

uyumludur. Uzay’›n de¤iflik yerlerinden 

al›nan ölçülerde Uzay’›n çaplar› farkl› ç›ka-

ca¤› gibi, Uzay genifllemekte oldu¤u için

her an al›nan çap ölçüleri de bir öncekinden

farkl› olacakt›r. Bu yüzden göklerin de çaplar›ndan bahsedilmesi, hem birçok çaplar dile geti-

rildi¤i için, hem de sonsuz Uzay görüflü reddedildi¤i için önemlidir. 

Dünya’m›z›n merkezindeki noktadan kutuplar› birlefltirecek flekilde bir çap, ekvator çap›

ve bunlar›n aras›nda çaplar al›rsak; en büyük çap ekvator çap›, en küçük çap kutup bölgesinde

al›nand›r. Di¤er çaplar ise bunlar›n aras›nda kal›r. Dünya’n›n içinden Atmosfer’in sonuna kadar

uzatt›¤›m›z çaplarda da ayn› flekilde farkl›l›k gözükmektedir. Kutuplar›n hizas›ndan Atmosfer’-

in üstüne kadar uzat›lan çap›n, ekvatordan Atmosfer’in üstüne çekilen çap›n, bunlar›n aras›nda

ayn› flekilde oluflturulan çaplar›n uzunluklar› farkl›d›r.

Yeryüzümüzün Atmosfer’inin s›n›r›na kadar giden çaplar›n da, Uzay boyunca oluflturu-

lan çaplar›n da insan vücudunun kabiliyetleriyle afl›lmas› imkans›zd›r. Allah ayette bu çaplar›n

afl›lmas›n›n güçlü¤ünü belirttikten sonra, bu çaplar› aflman›n imkans›z oldu¤unu söylememifl,

bilakis bu çaplar›n üstün bir güçle afl›lmas›n›n mümkün oldu¤una dikkat çekmifltir. Hiç flüphe-
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Dünya geoit yap›da oldu¤undan kutuplarda, ekvatordan
ve bunlar›n aras›ndan geçen çaplar› farkl›d›r.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



siz bu çaplar› aflacak güç, bizim bedenimizin imkanlar›n›n d›fl›ndad›r. Nitekim insanl›k bilimde

geliflerek, Dünya’da var olan enerji kaynaklar›ndan, madenlerden yararlanarak, uzay gemisi in-

fla ederek yerküremizin d›fla do¤ru çaplar›n› geçmifltir. Uzay’›n çaplar›n›n geçilmesi ise Uzay’-

›n çok uzak s›n›rlar›, insan›n k›sa ömrü, mevcut teknolojimizin imkanlar›n›n yetersizli¤i yüzün-

den zor gözükmektedir. Kuran’da üstün bir güçle (Arapça’s› sultan) geçiflin mümkün oldu¤una

dikkat çekildi¤ini hat›rlay›p bu geçifli de imkans›z görmüyoruz. Dünya’n›n sonu gelmeden Al-

lah’›n insanl›¤a bu imkan› verip vermeyece¤ini bilemedi¤imiz için bu imkans›z gözüken hedef

karfl›s›nda susmay› tercih ediyoruz. fiimdilik bilimin geliflmesinin ve yeryüzünde sakl› olan

kaynaklar›n de¤erlendirilmesinin sonucunda Atmosfer’imizin d›fl›na ç›k›lmas›n›n mutlulu¤unu

yafl›yoruz. (16. bölümde Ay’a gidilmesine bak›n). Yerkürenin d›fl›na do¤ru çaplar› aflmam›za

ra¤men, bu çaplar›n merkezi olan yerkürenin ortas›na inmemiz de imkans›z gibi gözükmekte-

dir. Yerin merkezindeki çok s›cak ortam ve teknolojimizin yetersizli¤i yerküremizin merkezine

do¤ru çaplar›n afl›lmas›n› imkans›z gibi göstermektedir. Bu konuda da ilerleyen yüzy›llar›n ne-

ler getirebilece¤i konusunda bir yorum yapmadan, en do¤rusunu Allah bilir diyoruz.

Bu arada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz : Bir çok Kuran çevirisinde yeryüzü-

nün ve göklerin çevresinden, bucaklar›ndan, etraf›ndan, s›n›rlar›ndan ç›k›lmas›ndan bahsedil-

mifl, "çaplar" kelimesi atlanm›fl, yerine "bucak, etraf, s›n›rlar" gibi kelimeler getirilmifltir. Ger-

çekten de bir alan›n çaplar›n›n

uçlar› o alan›n çevresini, s›n›r-

lar›n›, etraf›n› vermektedir. Bu

aç›dan çevirmenlerin niye

böyle çeviri yapt›klar› anlafl›l-

maktad›r. "Çaplar" kelimesi-

nin do¤rudan çevrilmemesi ve

çevirmenlerin kendi anlay›fl-

lar›n› çevirilerine katmalar›y-

la bu tarz çeviriler oluflmufltur.

Çevirmenlerimizden eski Ku-

ran çevirilerindeki bu noktay›

düzeltmelerini rica ediyoruz.

Kuran’›n orijinaline tamamen

sad›k bir çeviri yap›l›rsa, Ku-

ran’›n bu mucizesi daha genifl

kitlelerce anlafl›labilecektir.
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Evren sürekli geniflledi¤i için çaplar› sürekli büyümektedir.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



25. BÖLÜM

FARKINA VARMASAK DA
DÜNYA DÖNÜYOR

Da¤lar› görürsün de onlar› durgun san›rs›n, oysa onlar bulutlar›n hareketi gi-

bi hareket etmektedirler. Bu her fleyi sapasa¤lam, mükemmel yapan Allah’›n

sanat›d›r. Gerçekten O yapt›klar›n›zdan haberdard›r.

27-Neml Suresi 88

Yeryüzünün en sabit görünümlü, flekli da¤lard›r. Da¤lar›n ulafl›lmazl›¤› fikri, baz› ilkel

zihniyetlerin çok tanr›l› inançlarda, da¤lar›n tepelerinde tanr›lar oldu¤unu düflünmelerine bile

sebep olmufltur. Da¤lar›n ulafl›lmazl›¤› kadar yerinden oynamaz sabit görüntüsü de insanlar için

bir aldatmacad›r. Ayet bu alg› yan›lmas›n› ortaya koymakta ve da¤lar›n bulutlar gibi hareket et-

ti¤ini söylemektedir. En sabit görüntüyü veren da¤lar bile hareket ediyorsa, onlarla beraber tüm

yerküremiz hareket ediyor demektir.

Ayet insanlar›n alg› yan›lg›lar›ndan

kaynaklanan sabit Dünya fikrini

böylece y›kmakta ve en sabit görün-

tülü da¤lar›n hareketini bulutlara

benzeterek, o dönemin insanlar› için

inan›lmaz olan bir bilgiye iflaret et-

mektedir.

Peygamberimiz döneminde

yaflayan insanlar için inan›lmaz olan

bu iflaret, ilk yüzy›llarda ayetin k›-

yamete iflaret etti¤i söylenerek anla-

fl›lmad›. Hiç Arapça bilmeyen biri

bile yorumun yanl›fl oldu¤unu ve

Kuran ile çeliflti¤ini rahatça anlaya-
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bilir. Kuran’da anlat›lan k›yamet günü meydana gelecek olaylar fark›na var›lmayacak olaylar

de¤ildir, tam tersine her fleyin y›k›l›p mahvoldu¤u, görenlerin dehflete kap›ld›¤› olaylard›r. Ku-

ran’da k›yameti tarif eden tüm ayetlerden bu anlafl›labilir. Oysa inceledi¤imiz ayette, insanlar›n

da¤lar› hareketsiz sand›¤›, fakat bunun bir yan›lsama oldu¤u söylenmektedir. Ayette anlat›lan

da¤lar›n hareketinden, k›yamet günü da¤lar›n hareket edece¤i hiçbir flekilde anlafl›lmamaktad›r.

DÜNYA DÖNSE NELER OLURMUfi

Peygamberimiz’den sonraki ilk yüzy›lda yap›lan bu yanl›fllar›, 1970’lerde  Suudi Ara-

bistanl› fieyh Abdul Aziz Bin Baz’›n, Dünya’n›n hareketsiz oldu¤una ve aksini söyleyenlerin

kafir oldu¤una dair aç›klamalar›n› okuduktan sonra mazur görebilirsiniz! Suudi Arabistanl›

fieyh flöyle diyor : "... Bunu iddia eden kafir olur ve delalete düfler. Bunu iddia eden kifli tövbe-

ye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi taktirde kafir ve mürted olarak öldürülür ve mal› da Müslü-

manlar’›n hazinesine kat›l›r. E¤er ileri sürdükleri gibi Dünya dönüyor olsayd› ülkeler, da¤lar,

a¤açlar,nehirler, denizler bir düzende kalmazd›. ‹nsanlar bat›daki ülkelerin do¤uya, do¤udaki

ülkelerin bat›ya kayd›¤›n› görürlerdi. K›ble’nin yeri de¤iflir, insanlar k›bleyi tayin edemezlerdi.

Bunlar›n hiçbiri görülmedi¤ine göre, Dünya’n›n hareketli oldu¤u iddias› uzun sürecek birçok

nedenden dolay› bat›ld›r." Görüldü¤ü gibi Dünya’n›n hareketsiz oldu¤una dair kanaatler o ka-

dar kuvvetli olmufltur ki; Kuran’daki iflaretlere ra¤men din adam› görüntüsündeki cahiller, Ku-

ran’›n iflaret etti¤i bu gerçe¤i söyleyenin kafir oldu¤unu ve öldürülmesi gerekti¤ini iddia ede-

bilmifllerdir (Hem de 20. yüzy›lda). Kuran, kitab›m›z boyunca gördü¤ümüz gibi mucizelerle do-

ludur, fakat din ad›na uydurulan birçok kaynaksa z›rvalarla doludur. Bu z›rvalarla dolu kaynak-

lar› dinde rehber edinenler, Kuran’› yanl›z okuma kitab› gibi okuyup, anlam›n› anlamaya çal›fl-

mayanlar, dine en büyük zarar› vermifllerdir. Kuran mucizeleriyle ilgili bu çal›flmam›z ateistle-

rin, dinsizlerin, dindarlar›n hepsine yöneliktir. Uydurmalar› dine kar›flt›ranlar da bu kitab›m›z-

dan yararlanmal›, Kuran’›n güvenilirli¤ini kavramal› ve uydurma, hurafelerle dolu kaynaklar›n

din ad›na hiçbir fley ifade etmedi¤ini anlamal›d›rlar.

GAL‹LE’YE YAPILANLAR

Dünya’n›n hareket etti¤i fikrine karfl› din (!) ad›na yap›lan sald›r›lara önce ‹slam alemin-

den örnek verdik. Oysa H›r›stiyan dünyas›ndaki Galile örne¤i çok daha ünlüdür. Galile Allah’-

›n Evren’i yaratt›¤›na inanan, bilimsel araflt›rmalar yapan inançl› bir bilim adam›yd›. Sarkaç ya-

salar›ndan, düflme yasalar›na kadar birçok önemli fizik kural›n› ortaya koydu. Onun deneyci,

gözlemci bilimsel anlay›fl› birçok ilki gerçeklefltirmesini sa¤lad›. 
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Galile’yle ilgili tarihteki en meflhur olaysa, Dünya’n›n hareket etti¤ini ortaya koymas› ve

bunun sonunda bafl›na gelenlerdir. H›r›stiyan kilisesi Ortaça¤’da Aristo’nun ve Batlamyus’un

Evren ve Dünya ile ilgili fikirlerini resmi görüfl olarak kabul etmiflti. Bu Evren modelinde Dün-

ya sabit bir flekilde duruyorken, Günefl, Dünya’n›n etraf›nda dönüyordu. Kilise, Dünya merkez-

li bu görüflü resmi görüfl olarak kabul etmiflti. Kilise kendi görüfllerini Tanr›’n›n iradesinin yan-

s›mas› olarak sundu¤u için, o dönemde bu görüfllere karfl› ç›kmak Tanr›’ya karfl› ç›kmak olarak

de¤erlendirilirdi. Görüldü¤ü gibi dini bilimle çat›fl›r gibi gösteren aç›klamalar›n kayna¤› cahil

din adamlar›, bu din adamlar›n›n yönetimindeki din kurumlar›d›r. ‹slam’da da bu böyledir, H›-

r›stiyanl›k’ta da böyle olmufltur. ‹nsanlar›n dedikleriyle, Allah’›n gönderdi¤i vahiylerin kar›fl-

mas› engellenirse bu sorun çözülecektir. Yoksa insanlar›n kendi görüfllerini dine kat›p, din diye

savunmalar›n›n günah› devam edecektir.
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Galile Engizisyon mahkemesinde yarg›lan›rken
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Galile, Kopernik ve Kepler’le devam eden süreçte Dünya’n›n hareket etti¤ini ve Günefl’-

in merkezde oldu¤unu, Dünya’n›n merkez olmad›¤›n› savundu. Kilise Galile’ye, Kopernik ve

Kepler’e davrand›¤› kadar yumuflak davranmad›. Galile kilisenin kurdu¤u "Inquisition" (Engi-

zisyon) mahkemesine ça¤r›ld›. Ölmek veya tövbe belgesi imzalay›p hatal› oldu¤unu kabul et-

mek aras›nda kalan Galile, tövbe belgesini imzalad›, savunduklar›n›n hatal› oldu¤unu beyan et-

ti. Galile, bununla da kurtulamad› ve maddi, manevi iflkencelere u¤rad›. Engizisyon’un keyfi is-

tedi¤i kadar hapiste kald›, üç y›l haftada bir kere yedi tövbe pasaj›n› okumaya mahkum edildi.

Kilise ve Galile’nin aras›nda geçenler tarih kitaplar›nda din ile bilim aras›nda geçen kavgan›n

en önemli örne¤i olarak gösterilmektedir. Oysa görüldü¤ü gibi bu kavgan›n sebebi din de¤il,

din adam› etiketiyle boy gösterenlerdir. Kuran, bizi din adam› etiketiyle boy gösterenlerin zu-

lümlerine, onlar›n maddi menfaatler için yapt›¤› rezilliklere karfl› uyarm›flt›r. 

Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birço¤u insanlar›n mallar›n›

haks›zl›kla yerler ve Allah yolundan da geri çevirirler…

9-Tevbe Suresi 34 

Din adam› diye, dindar diye ortaya ç›kan cahil ve gözünü para h›rs› bürümüfl dinci (!) in-

sanlardan kendimizi korumal›y›z. Bunu yapmam›z dini güvenilir kaynak olan Kuran’dan ö¤ren-

mekle, din ad›na söylenenlerin Kuran’dan dayana¤›n› aramakla mümkün olabilir. Kuran’› reh-

ber yapmak, hem hurafelerden kurtulman›n, hem de dini gerçek flekliyle ö¤renmenin olmazsa

olmaz flart›d›r.

DA⁄LARIN HAREKETLER‹

Kuran’da Dünya’n›n hareket etti¤ine iflaret eden tek ayet bu bölümde inceledi¤imiz ayet

de¤ildir.10.bölümde inceledi¤imiz 21-Enbiya Suresi-33. ayeti de Günefl ve Ay gibi Dünya’n›n

da hareket etti¤ine iflaret etmektedir.

Bu bölümde inceledi¤imiz ayetin baflka bir iflareti de olmas› mümkündür. Yerkabu¤umuz

kendisinden daha yo¤un olan Manto tabakas›n›n üzerinde yüzer gibi hareket etmektedir. Bu

yüzden tüm k›talar baflta bir aradayken yüze yüze birbirlerinden ayr›lm›flt›r. ‹lk olarak Alman

bilim adam› Alfred Wegener’in 1915 y›l›nda yay›nlanan makalesiyle ortaya koydu¤u bu olu-

flum, baflta itirazlara u¤rad›ysa da zamanla fizikçilerin yapt›¤› araflt›rmalar Wegener’in hakl›l›-

¤›n› ortaya koydu. Yerkabu¤unu oluflturan okyanus ve kat› parçalar (bunlara levha denmekte-

dir), bir gölün üzerine serpilmifl sallar gibi birbirine çarpmakta, birbirlerinin alt›na girmekte,

birbirlerine sürtünmektedir. Bunlar›n hareket h›zlar› y›ll›k 3 cm ile 15 cm aras›ndad›r. Böylece
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sabit, sars›lmaz gördü¤ümüz da¤lar Dünya ile beraber Uzay’da hareket ettikleri gibi, ba¤l› ol-

duklar› k›ta parças›yla da hareket halindedir. Kim bilir belki sars›lmaz, oynamaz, sabit sand›¤›-

m›z da¤lar›n baflka hareketlerini de keflfederiz!

DÖNEN B‹R DÜNYADA MUNTAZAM B‹R YAfiAM

Üzerinde bulundu¤umuz Dünya kendi etraf›nda h›zla dönerken, Günefl etraf›nda da dö-

ner, ayn› zamanda Günefl sistemiyle beraber Uzay’da h›zla hareket eder, bu arada Ay’la beraber

Dünya’n›n yapt›¤› hareketlerden, di¤er gezegenlerin çekim güçlerine kadar birçok etken ve

bunlara ba¤l› hareketler vard›r. ‹flte tüm bu oluflumlar içinde rahatça uyuyor, rahatça yemek yi-

yor, rahatça konufluyor, rahatça kitap okuyor, rahatça spor yap›yoruz. Araban›n en makbulu h›-

z›n›, hareketini, süspansiyon sistemleriyle yolcusuna hissettirmeyenidir. En mükemmel arabay-

la bile düz yolda giderken yolculuk yapt›¤›m›z› hiç hissetmememiz ne kadar mümkün olabil-

mektedir? Araba gibi Dünya’ya nazaran çok basit bir arac› tesadüflerle aç›klayanlara ç›lg›n gö-

züyle bak›lmaz m›? Oysa Dünya’m›z çok h›zl›, çok kar›fl›k hareketlerini kaptans›z, floförsüz

mükemmel flekilde yerine getirmektedir. Hem de biz yolculara en ufac›k bir sars›nt› hissettir-

meden, ufac›k bir rahats›zl›k vermeden...

Bu bölümün bafl›nda inceledi¤imiz ayet, tüm bu oluflumlar›n Allah’›n her fleyi sapasa¤-

lam, mükemmel yapmas› sayesinde olufltu¤unun dersini de vermektedir.
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26. BÖLÜM

AfiILAYICI RÜZGARLAR

Rüzgarlar› afl›lay›c›lar olarak gönderdik…

15-Hicr Suresi 22 

Gerek Dünya’m›z›n içindeki fiziksel oluflumlar üzerine yap›lan araflt›rmalar, gerek bit-

kiler üzerine yap›lan araflt›rmalar, bize

rüzgarlar›n afl›lay›c› özelli¤inin önemi-

ni gösterdi. Rüzgarlar bitkilerin üreme-

sinde, bitki tozlar›n› tafl›yarak rol oyna-

maktad›r. Ayn› zamanda rüzgarlar, ya¤-

mur ya¤abilmesi için ya¤mur bulutlar›-

n› da afl›lamaktad›r. Böylece rüzgarlar

afl›lay›c› foksiyonlar›yla Dünya’daki

yaflam için olmazsa olmazlar listesinde-

dir. Di¤er olmazsa olmazlar gibi rüzgar-

lar›n da olmamas›, bizim de, Dünya’da-

ki tüm canl›l›¤›n da olmamas› anlam›na

gelmektedir.

Denizlerin ve di¤er sular›n üzerinde köpüklenme nedeniyle "Aerosol" adl› hava kabarc›k-

lar› oluflmaktad›r. Bunlar rüzgarlar›n karadan sürükledi¤i tozlarla kar›flarak Atmosfer’in üst kat-

manlar›na do¤ru havalan›r. Rüzgarlar›n yükseltti¤i bu parçac›klar su buhar› ile birleflir, su bu-

har› bu parçac›klar›n etraf›nda yo¤unlafl›r. Bu parçac›klar olmasa, yüzde yüz su buhar›, bulutu

oluflturamaz. Bulutlar›n oluflmas›, rüzgarlar›n bu flekilde havada serbest flekilde bulunan su bu-

har›n›, tafl›d›klar› parçac›klarla afl›lamalar› ile olmaktad›r. Rüzgarlar bu görevlerini yerine getir-

meseydi, ya¤mur ya¤d›ran bulutlar oluflmayacakt›. Dolay›s›yla ya¤mur, ya¤mur olmay›nca ise

yaflam mümkün olmayacakt›. Rüzgar›n görevi burada bitmez, Atmosfer’de tonlarca a¤›rl›¤a sa-

hip bulutlar›n sürüklenmesi, hava ile sürtünen bulutlarda negatif ve pozitif elektrik yükleriyle

afl›laman›n olmas› da bulutlar sayesindedir. Rüzgarlar olmasayd› bulutlar oluflmazd›; fakat olufl-

tuklar›n› kabul etsek bile, o zaman da bulutlar buharlaflt›klar› okyanuslar›n, denizlerin üstüne
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ya¤acaklar ve yeryüzündeki bitkilerin, hayvanlar›n, dolay›s›yla insan›n var olmas› mümkün ol-

mayacakt›. Rüzgarlar bulutlar›n oluflumundan, ya¤murlar›n boflalmas›ndan, ya¤murun karalara

da ya¤mas›na kadar birçok ayr› fonksiyonu yerine getirmektedir. Rüzgarlar›n bu fonksiyonlar›-

n›n her biri yaflam›n devam› için kesinlikle gereklidir. Yarat›c›m›z her fleyi oldu¤u gibi bunu da

mükemmel bir flekilde planlam›flt›r.

RÜZGARLARIN HAR‹KA S‹STEM‹

Yaflam›m›z için olmazsa olmaz flart olan rüzgarlara Kuran’da dikkat çekilmifl, rüzgarla-

r›n afl›lay›c› özelli¤i vurgulanm›flt›r. Rüzgarlar›n yarat›l›fl›ndaki incelikleri inceledi¤imizde

Dünya’m›zdaki mükemmel yarat›l›fllar›n bir örne¤ine daha tan›k olmaktay›z. Dünya’n›n dönü-

flünden Dünya’m›zdaki yerflekillerine, alçak ve yüksek bas›nç alanlar›na kadar birçok etken rüz-

garlar›n oluflumunda etkilidir. E¤er Dünya’m›z›n 23,5 derecelik e¤ikli¤i olmasayd›, güney ve

kuzey kutuplar›ndaki so¤uma ve Günefl’in etkisi her gün için farkl› olmazd›. Ekvatorla kutup-

lar aras›ndaki ›s› fark› azalt›larak rüzgarlar›n ›l›ml› esmesi sa¤lanm›flt›r. E¤er böyle olmasayd›,

yerflekilleri böyle ayarlanmasayd› kutuplardan ekvatora, ekvatordan kutuplara do¤ru esen rüz-

garlar yaflam› mahvedecek f›rt›nalara sebep olabilirdi.

Ayr›ca kutuplarda ve ekvatorda Atmosfer’in kal›nl›¤›n›n farkl› oluflundan dolay› havan›n

üst k›sm›nda ayr›, alt k›sm›nda ayr› ak›mlar oluflmaktad›r. Böylece rüzgarlar›n çeflitli yönlerden

esmesi sa¤lan›r. Dünya’n›n tüm yerleflim bölgelerine çeflitli rüzgarlar›n gelebilmesi için da¤lar-

dan, ovalardan, yaylalardan öyle motifler ifllenmifltir ki her yerleflim bölgesi çevresinde s›cak

ve so¤uk cephe sistemleri dönüflümlü olarak do¤ar. Görüldü¤ü gibi rüzgarlardan ya¤mura, da¤-

lardan ovalara, Dünya’n›n dönüflünden ›s› ayarlamalar›na kadar her fley birbiriyle ba¤lant›l›d›r.

Bu oluflumlardan birini yaratan kim ise, hepsini yaratan da O’dur. Bu oluflumlardan her biri di-

¤erleriyle ba¤lant›l› oldu¤u için, bunun aksini düflünmek imkans›zd›r. Dünya’m›zdaki oluflum-

lardaki bu birlik Yarat›c›n›n birli¤ini ortaya koymaktad›r. Bu oluflumlardaki incelikler, mükem-

mellikler, detaylar ise onun kudretinin, sanat›n›n, bilgisinin, gücünün s›n›rs›zl›¤›n› anlamak is-

teyenlere anlatmaktad›r.

S›caktan bunald›¤›m›zda bir rüzgar esince duydu¤umuz hofl hislerin yan›nda, bu rüzgar-

lar›n Yarat›c›s›n›n yaratt›¤› incelikleri de hat›rlayal›m. Rüzgar hem matematiktir, hem sanatt›r,

hem kudrettir, hem ilimdir. Bu oluflumlar yaflad›¤›m›z Evren’deki tüm oluflumlar›n nas›l mü-

kemmel flekilde planland›klar›n›, aralar›ndan hiçbirinin bafl›bofl olmad›¤›n›, dolay›s›yla tüm bu

oluflumlarla alakal› olan ve bu oluflumlar›n birer parças› olan bizim de bafl›bofl olmad›¤›m›z›

hayk›rmaktad›r. Rüzgar ister meltem, ister poyraz, ister lodos olsun; her flekliyle Yarat›c›m›z›n

planlad›¤›, fiziksel kurallara ba¤lad›¤›, yaflam›m›z› onsuz imkans›z k›ld›¤› bir tabiat olay›d›r.

...Rüzgarlar›n yönlendirilmesinde de akl›n› kullanan bir toplum için deliller vard›r.

45-Casiye Suresi 5 
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27. BÖLÜM

BULUTLAR NASIL
YA⁄MUR YA⁄DIRMAKTADIR

Görmüyor musun ki; Allah bulutlar› sürer, sonra onlar› birlefltirir, sonra on-

lar› birbirlerinin üstüne y›¤ar ve sen de ya¤murun bunlar›n aras›ndan ç›kt›¤›-

n› görürsün. Gökyüzündeki da¤lardan dolu ya¤d›r›r, onu diledi¤ine isabet et-

tirir, diledi¤inden de onu çevirir. fiimfle¤in par›lt›s› neredeyse gözleri kamaflt›-

r›p götürüverecek.

24-Nur Suresi 43

Su, yaflam demektir. Yaflam›n en temel ihtiyac› olan suyun çok büyük bölümü Dünya’-

m›z›n içinde sürekli olarak yer ve hal de¤ifltirmektedir. Kesintisiz olarak yinelenen bu de¤iflim

sistemine çevrim denir. Havada her zaman su vard›r. Fakat suyun ald›¤› bu hal, denizlerdekin-

den, ›rmaklardakinden farkl›d›r. Havadaki buhar fleklindeki suyun bulutlar› oluflturmas›, bu bu-

lutlar›n ya¤mur oluflu ve yeryüzüne ya¤›fl›,  Allah’›n yeryüzünde yaratt›¤› harika çevrim siste-

minin sonucudur. Allah, bu sistemi anlat›rken günümüzde ancak uydularla, hava radarlar›yla

saptanan gerçeklere 1400 y›l önceden dikkat çekmifltir.

Al›nt›lad›¤›m›z ayetin ya¤murun oluflumunu mükemmel bir flekilde tarif etti¤ini Rehaili,

"This is the Truth" (Gerçek Budur) kitab›nda flu flekilde aç›klamaktad›r : "Bilim adamlar› bulut

tipleri üzerinde çal›flm›fllar ve ya¤mur bulutlar›n›n belirli sistemler ve aflamalar çerçevesinde

olufltuklar›n› saptam›fllard›r. Meteorologlar cumulonimbus ya¤mur bulutlar›n› incelemifller ve

onlardan ya¤mur, dolu ve flimfle¤in oluflumu üzerinde çal›flm›fllard›r. Onlar, bulutlar›n ya¤mura

dönüfltü¤ü süreçteki basamaklar› 24-Nur Suresi-43. ayete uygun olarak tarif etmifllerdir.

1- Bulutlar rüzgar›n itifliyle sürülür: Cumulonimbus bulutlar› rüzgar›n ufak bulut parça-

lar›n› bir bölgeye sürmesiyle toplan›r.(Rüzgarlar›n bulutun oluflumunda ve ya¤mura giden sü-

reçte bafllang›ç oldu¤u 30-Rum Suresi-46.ayette de anlat›lmaktad›r. Bir önceki bölümde rüzgar-

lar›n bulutlar›n oluflumundaki etkisini gördük.)
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2- Birleflme: Sonra bu küçük bulutlar daha büyük bir bulutu oluflturmak üzere birleflirler.

3- Y›¤›lma: Küçük bulutlar›n birleflmesiyle, büyük bulutun içinde yukar› do¤ru çekifl

kuvveti artar. Bulutun iç k›sm›ndaki yukar› çekifl kuvveti, kenarlardakinden daha güçlüdür. Bu

yukar› çekifller bulutun hacminin dikey olarak büyümesine neden olurlar, böylelikle bulutlar üst

üste y›¤›n olufltururlar. Bu dikey büyüme, bulutun hacminin, Atmosfer’in daha serin yerlerine

do¤ru uzamas›na sebep olmaktad›r, böylece su damlac›klar› ve dolu taneleri oluflmaktad›r. Bu

su damlac›klar› ve dolu taneleri, yukar› çekifl gücünün onlar› kald›ramayaca¤› kadar a¤›rlaflt›k-

lar› zaman bulutlardan ya¤›fllar ç›kar.

MUHAMMED’‹N UYDUSU

Meteorologlar bulutlar›n oluflumu, yap›s› ve fonksiyonlar› hakk›ndaki bilgileri ancak

son y›llarda uydular, uçaklar, bilgisayarlar, balonlar kullanarak elde etmifllerdir. Bu yüzden Ku-

ran’›n ya¤mur oluflumunda bulutlar›n üst üste y›¤›nlar oluflturmas› gibi kritik noktalara dikkat

çekmesi çok önemlidir. Çünkü Rehaili’nin kitab›ndan al›nt›lad›¤›m›z bilgiler, ancak bulutlar›n

üstüne ç›k›p uydu gibi aletlerin kullan›lmas›yla elde edilen bilgilerdir. Yeryüzünde yaflayan in-

sanlar›n, bulutlar›n y›¤›n oluflturmalar› sürecinde bulutlar›n aras›nda oluflan çekim kuvvetini ve

bu kuvvetin sonucunda yukar› do¤ru geniflleyen buluttan ya¤›fl›n ç›kt›¤›n› yeryüzü seviyesinden

anlamalar› imkans›zd›r. Bu anlat›mlardan sonra merak ediyoruz acaba kaç kifli "Muhammed’in

uydusu vard›, ayn› zamanda meteorologdu, bu bilgileri öyle elde edip de bu izahlar› yapt›" di-

yecek?

Al›nt›lad›¤›m›z ayette bulutlar›n da¤lara benzedi¤i ve dolunun bundan ç›kt›¤› söyleniyor.

Gerçekten de 4-5 mil yüksekli¤indeki cumulonimbus ya¤mur bulutlar› da¤ fleklinde bir yap›

göstermektedir. Bu da Kuran’›n benzetmeleri nas›l yerli yerinde yapt›¤›n›n bir göstergesidir.

126 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Küçük ya¤mur bulutu
parçalar›

Küçük bulutlar›n
birleflmesiyle yukar› çekimler
artar. Bulutlar yukar› y›¤›l›r.

Dikey olarak büyüyen bulut
atmosferin serin yerlerine

gelince ya¤mur olarak ya¤ar.
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Ayette, Hz.Muhammed’in yaflad›¤› dönemde bilinmeyen bilgilere iflaret varken o döne-

min yanl›fl kabullerinin hiçbiri yoktur. Bat› Dünyas›’na 1600’lere kadar Eski Yunan’›n meteo-

roloji hakk›ndaki görüflleri do¤ru ve yanl›fllar kar›flm›fl bir flekilde hakimdi. Atmosfer’de kuru

ve nemli olmak üzere iki türlü buhar tipi oldu¤u söyleniyordu. Ayr›ca gök gürültüsünün, kuru

buhar›n komflu bulutlar ile çarp›flmas› sonucunda olufltu¤una inan›l›yordu. fiimflek ise kuru bu-

har›n atefllenmesi sonucunda oluflan bir olgu olarak sunuluyordu. ‹nceledi¤imiz ayette yanl›fll›-

¤› anlafl›lm›fl olan bu bilgilerin hiçbirine yer verilmeden flimflekten bahsedilmekle birlikte flim-

flek; ya¤mur ve dolunun ya¤›fl› ile beraber anlat›l›p, flimfle¤in bu ya¤›fllarla iliflkisi anlafl›l›r. fiim-

flek, Atmosfer’de elektrik yükünün birikmesi sonucunda oluflur. Bulutlarda oluflan su damlac›k-

lar› en önemli elektrik kayna¤›d›r. Yerçe-

kiminin etkisiyle yere düflen su damlalar›

daha küçük damlalara ayr›ld›¤› zaman her

damla art› elektrik yüküyle, çevresindeki

hava da eksi elektirik yüküyle yüklenir.

Damlalardaki elektrik yükü her bölün-

meyle artar. Damlalar›n bölünmesiyle or-

taya ç›kan elektrik yükünün yan› s›ra, bu-

lutun üst bölümlerinde bulunan buz kris-

talleri de sürtünme sonucu art› elektrik

yükü kazanarak, eksi elektrik yüklü olan

havadan ayr›l›r ve bulutun elektrik yükü-

nü artt›r›r. ‹flte flimflek, bu elektrik yükle-

rinin bir elektrik atlamas› oluflturmas›yla

meydana gelir. fiimflek çakmas›n› izleyen

gök gürültüsüne, elektrik atlamas›n›n iz-

ledi¤i yol boyunca havan›n ans›z›n ›s›n-

mas› ve genleflmesi neden olur. ‹nceledi-

¤imiz ayet; do¤ru bilgi olan, ya¤›flla flimfle¤in ba¤lant›s›na dikkat çekmifl, fakat bu süreci bulut-

lar›n atefllenmesi olarak tarif eden yanl›fl bilgilere yer vermemifltir. Ya¤murla ilgili aç›klamalar-

da bu do¤ru bilgiyi veren, yanl›fl› eleyen, kendi döneminin yanl›fl aç›klamalar›na hiçbir zaman

kap›lmayan anlay›fl tesadüfle veya o dönem insan›n›n kabiliyetiyle aç›klanabilir mi?

O, size flimfle¤i korku ve umut olarak gösteren, a¤›r bulutlar› oluflturand›r.

13-Rad Suresi 12
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28. BÖLÜM

YA⁄MURDAK‹ ÖLÇÜ

O, gökten ölçüye ba¤l› olarak su indirmifltir. Onunla ölü bir bölgeyi canland›r-

d›k. ‹flte siz de böyle ç›kar›l›rs›n›z.

43-Zuhruf Suresi 11

Ya¤mur, Allah’›n insanlara en büyük hediyelerinden biridir. Allah yukar›daki ayette

ya¤murun bir matemati¤i oldu¤unu, ya¤murun rastgele de¤il, belli ölçülere ba¤l› olarak ya¤d›-

¤›n› anlatmaktad›r. Yeryüzümüzde su; s›v›, gaz, kat› halleri aras›nda mükemmel bir çevrim ile

halden hale girmektedir. Bu çevrim s›ras›nda su, çok harika bir flekilde enerji dengeleyici ola-

rak ifl gördü¤ü gibi tüm canl›lar›n temel ihtiyac›n› da karfl›lamaktad›r.

Befl yüz y›l önce ya¤murla ilgilenen bir bilim adam›na, "ya¤murda ölçü var m›, ya¤mu-

run say›larla ifade edilecek bir yönü var m›?" diye sorsayd›n›z hiçbir cevap alamazd›n›z. O dö-

nemin insanlar›, Dünya’n›n her yan›nda oluflan meteorolojik olaylardan haberdar olmad›klar›

için yeryüzüne düflen ya¤mur miktar› hakk›nda bir fley söylemeleri mümkün  de¤ildi.  Oysa

Kuran, 1400 y›l önceden ya¤murun ölçüye ba¤land›¤›n› haber vermektedir. Son yüzy›lda yap›-

lan araflt›rmalarla ya¤murun nas›l ya¤d›¤›, Dünya’daki suyun çevrim özellikleri iyice anlafl›ld›.

Keflfedilen gerçeklerden biri de Dünya’ya her sene ayn› miktarda suyun ya¤mur olarak ya¤d›-

¤›d›r. Bu de¤er saniyede 16-17 milyon ton aras›ndad›r. Böylelikle Dünya’da senede 500 trilyon

tonun üzerinde ya¤mur ya¤makta ve bir o kadar su da gö¤e do¤ru buharlaflmaktad›r. Bu de¤er-

ler her y›l sabittir. Yeryüzündeki ekolojik dengenin sa¤lanmas›nda bu de¤erin sabitli¤inin rolü

büyüktür. Günümüzden bir kaç yüzy›l önceki bir bilim adam› bile kendi yaflad›¤› bölgeye dü-

flen ya¤mur miktar› her y›l de¤iflti¤i için, ya¤murun bir ölçüye ba¤l› oldu¤unu bilemezdi. Bü-

yük bir olas›l›kla herhangi bir say›yla ya¤murun ya¤›fl› aras›nda hiçbir ba¤lant› olamayaca¤›n›

söylerdi.

SUYUN ÇEVR‹M‹NDEK‹ HESAPLAR

Ya¤murun ya¤›fl›nda ve suyun çevriminde birçok kar›fl›k hesap iç içedir. Örne¤in arafl-

t›rmac›lar hergün suyu ›s›tan Günefl’e ra¤men, tropik ozon tabakas›n›n üst k›sm›ndaki s›cakl›-

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



¤›n neden hiçbir zaman 28 derecenin üstüne ç›kmad›¤›n› merak ettiler. Sonunda flu ince ayarla-

ma keflfedildi: Yaln›zca su buhar›yla so¤uma olay› de¤il, bulutlar›n gölgesi de özellikle s›cak

bölgelerde ozon tabakas›n›n iyice ›s›nmas›n› önlüyor... Bulut kümelerinin gölgesinde s›cakl›k

birden düflüyor. Bu yüzden yeryüzünün ›s›nmas›n› engelleyen do¤al bir kalkan görevi görüyor.

Su buhar› ayn› zamanda sera etkisi yapan bir gaz... Karbondioksit, metan ve di¤er gazlarla bir-

likte Atmosfer’de gözle görülemeyen bir yal›t›m katman› oluflturuyor. Bu katman, normal flart-

larda yerküreye düflen enerji ›fl›nlar›n›n tümünün, çok so¤uk olan Uzay’da kaybolmas›n› önlü-

yor. Su buhar› "do¤al sera etkisinin" %60’›n›, böylece yerkürenin -göreceli olarak- s›cak olan

temel iklimini oluflturuyor. Tüm bu hesaplar yaflam›n devam› için o kadar ince ayarlarla plan-

lanm›flt›r ki komflu Venüs gezegeninin etraf›nda dönen sera bulutlar›n› incelersek bunu anlaya-

biliriz. Kal›c› yo¤un bulutlar Venüs’ü öyle sarm›flt›r ki Günefl ›fl›¤›n›n ancak yar›s› gezegene

ulaflabilir. %97’lik karbondioksit oran›yla burada süper-sera etkisi olmakta ve s›cakl›k 500 de-

receyi bulmaktad›r. Bu s›cakl›k insanlar›n yaflayabilece¤i s›cakl›k aral›¤›n›n çok üzerindedir.

Dünya’m›zda suyun çevrimi; s›v›, bulut, su buhar› gibi oluflumlar›yla o kadar ince ölçümlerle

gerçeklefltirilmektedir ki gezegenimiz ancak bu sayede yaflanabilir bir alan olmaktad›r.

Bulut, su buhar› fleklinde do¤an, fakat hemen çok küçük su zerrelerine dönüflen fiziki bir

yap›d›r. Bu yüzden suyun genel özelliklerinden farkl› olarak bulutlar –30 derecede bile donup

düflmezler. Kuran’da dikkat çekildi¤i gibi gökyüzünde da¤lar gibi bulutlar vard›r, ama fliddetli

so¤uklar bile bunlar›n buzda¤›na dönüflüp insanlar›n üzerine düflmelerine sebep olmamaktad›r.

Bulutlar›n ve ya¤murun oluflumundaki ince düzenleme olmasayd›, suyu Yaratan suyun kimya-

sal özelliklerindeki ölçüleri gere¤i gibi ayarlamasayd›, hiç flüphesiz bu sistemin ifllemesi müm-

kün olmazd›.

Balkondan afla¤› bir kaç kiloluk bir cismi bile att›¤›m›zda nas›l düfltü¤ünü görmekteyiz.

Su dolu bir le¤eni al›p balkondan afla¤› boflaltsak toplu bir halde ve h›zl› bir flekilde suyun na-

s›l zemine çarpt›¤›n› görürüz. Oysa Allah, da¤lar gibi bulutlardan tonlarca suyun yeryüzüne ya-

¤›fl›n› o kadar mükemmel flekilde programlam›flt›r ki; tane tane ya¤an ya¤mur bela de¤il, rah-

met olmaktad›r. Kald›rma kuvvetinin dengelemesi ile ya¤mur yumuflak bir inifl yapmaktad›r.

Bu, Allah’›n fizik kurallar›yla yaratt›¤› harika bir sanat›d›r. Düflmenin ve h›z›n bu flekilde den-

gelenmesi fiziksel formüllerle de tarif edilebilir. Bu tarif edilebilirlik, bu hesaplanm›fll›k, hep

Allah’›n ya¤muru ölçülere ba¤l› yaratmas› ile olmufltur.

YA⁄MURDAK‹ ÖLÇÜ 129
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YA⁄MUR HAYATTIR

‹nceledi¤imiz ayetin devam›nda

Allah, ya¤murun ölü bir bölgeyi can-

land›rmas›ndan bahsetmektedir. Bilin-

di¤i gibi ya¤murun ya¤›fl› sayesinde

kuru topraklar ekin vermekte, bitkiler

var olabilmektedir. Canl›l›¤›n temel

maddesi DNA’d›r. Canl›l›¤›n süreklili-

¤ini sa¤layan, DNA’daki glisant hidro-

jen denen hidrojen köprüsüdür ki s›k

s›k de¤iflerek yeni ba¤lar kurar ve can-

l›l›¤› aktar›r. ‹flte bu hidrojen, yaln›z

suyun iyonlara ayr›l›fl› s›ras›nda ortaya

ç›kan hidrojenle de¤ifltirilmektedir. Su-

suz kalm›fl bir canl›, DNA’s›n› ve gene-

tik flifresini kal›p halinde korusa bile,

donmufl bir iskelet gibidir. Ne üreyebilir,

ne de k›m›ldayabilir. Su gelip, ayr›lan

iyonlar›ndan hidrojeni verdi mi canl›

flifre harekete geçebilir. Bu özellikler

mikrop gibi canl›larda görülür. Daha

geliflmifl canl›lar doku düzeyleri susuz-

luktan bozuldu¤unda, yeni su gelse de

canl›l›klar›n› bir daha kazanamazlar.

Ya¤mur her flekilde bitkilerin ve bakte-

rilerin canlanma kayna¤› olmaktad›r.

Tüm bunlardan sonra dikkatlerimizi ayetin üçüncü cümlesindeki "‹flte siz de böyle ç›ka-

r›l›rs›n›z" ifadesine çevirelim. Tüm bu incelemelerimizle beraber ayetin bizim zihnimizde ça¤-

r›flt›rd›klar› flöyledir: Allah çok ince hesaplarla, belirlenmifl bir ölçüyle ya¤mur ya¤d›rmaktad›r.

Bu ya¤mur sayesinde ölmek üzere olan bitkiler, bakteriler canlanmakta, hayat bulmaktad›r.

Herfleyin ölçüsünü, hesab›n› bu kadar iyi bilen Allah için ölen insan›n yeniden yarat›lmas› çok

kolayd›r. Ölçülerle belirledi¤i ya¤murla, bitki ve bakterileri canland›racak sistemi yaratan Al-

lah, kendi kat›ndaki ölçü ve bilgilere ba¤l› olarak insan› da yeniden yaratacakt›r. Ya¤murun ya-

¤›fl› sonucunda kuru, ölü topraktan bitkilerin f›flk›rmas› gözümüzün gördü¤ü bir süreçtir. Bu

gördüklerimiz, Yarat›c›m›z için ölüyü diriltmenin, yaratt›¤›n› bir daha yaratman›n, ölçüsünü,

hesab›n›, formülünü bildi¤ini yeniden tekrar etmenin ne kadar kolay oldu¤unun delilleridir.

130 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



29. BÖLÜM

YERALTI SULARI VE SUYUN ÇEVR‹M‹

Allah’›n gökten bir su indirdi¤ini ve onu topraktaki kaynaklara geçirdi¤ini

görmüyor musun?

39- Zümer Suresi 21

Kuran’da geçen, sular›n ya¤›fl›yla ve sular›n hayat›m›zdaki yeriyle ilgili ayetler bize

dosdo¤ru fikirler vermektedir. Tarihin baflka bir döneminde yaflasayd›k bu bilgileri bu kadar ra-

hat kavrayamayabilirdik. Günümüzde

sular›n Dünya’daki çevriminin nas›l

iflledi¤i detayl› bir flekilde ortaya kon-

du¤u için, Kuran ayetlerindeki sular

ile ilgili bilgileri rahatl›kla anl›yoruz.

Sular hakk›ndaki eski bilgileri ve Ku-

ran’›n ayetlerini karfl›laflt›rd›¤›m›z za-

man, Kuran’›n eski dönemin yanl›fl

bilgilerini içermeksizin -her konuda

oldu¤u gibi- sular konusunda da en

do¤ru bilgileri sundu¤unu anl›yoruz.

Örnek olarak Kuran’›n, yeralt›

sular›n›n ya¤murlar sonucunda olufltu-

¤unu söyleyen ayetini (39-Zümer Su-

resi-21) ele alal›m. Gerçekten de bize

apaç›k gelen bu bilgi acaba her dö-

nemde bu kadar aç›kça bilinir miydi?

Encyclopedia Universalis’in "Sular

Bilgisi" maddesini yazan iki uzman

G.Castany ve B.Blavoux’un verdi¤i

Ortaça¤’da Aristo’nun su kaynaklar› hakk›ndaki
yanl›fl fikirleri do¤ru kabul ediliyordu. 
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bilgileri okuyunca herhalde flafl›raca¤›z: "Miletli Thales’e göre kara parçalar›n›n derinliklerin-

de esen rüzgarlar›n bas›nc›yla havaya f›flk›ran okyanus suyu yerlere düflmekte, böylece topra-

¤›n içine geçmekteydi. Platon da bu görüflleri paylafl›yor ve okyanusa geri dönüflün de büyük

bir girdap vas›tas›yla oldu¤unu düflünüyordu. Aristo ise, yerden yükselen su buhar›, da¤lar›n

so¤uk çukurlar›nda yo¤unlaflarak yeralt› göllerini meydana getirir, kaynaksular› da bu göller-

den beslenir görüflündeydi. Suyun daimi devrine iliflkin ilk belirgin keflif 1580 y›l›nda Bernard

Palissy’e ait olacakt›r. Ona göre yeralt› sular› ya¤murun topra¤a s›zmas›ndan ileri gelmekte-

dir."

Ortaça¤’a hakim olan görüfl Aristo’nunkidir. Bu yanl›fl görüfle göre yeralt› gölleri, su kay-

naklar›n› beslemektedir. Encyclopedia Universalis’in "Sular Bilgisi" maddesinin di¤er bir yaza-

r› R.Remenieras ise flu bilgileri vermektedir: "Sulara iliflkin tabiat olaylar› alan›nda s›rf felsefi

olan kavramlar›n, yerlerini tarafs›z gözleme dayal› araflt›rmalara b›rakmalar› için ancak Rö-

nesans’› beklemeleri gerekti. Rönesans döneminde Leonard de Vinci(1452-1519) Aristo’nun id-

dialar›na karfl› ç›kar. ‘Sular›n ve gerek do¤al, gerek yapay p›narlar›n özelliklerine dair çok gü-

zel konuflmalar (Paris 1570)’ adl› eserinde Bernard Palissy suyun daimi devrinin ve özellikle

su kaynaklar›n›n ya¤murla beslenmesinin gerçek bir aç›klamas›n› yapar"

Kuran’da 7. as›rda aç›kça söylenen ya¤murlar›n yeralt› kaynaklar›n› oluflturdu¤u bilgisi

Avrupa’da 16.yüzy›lda ortaya konuyor ve Aristo’ya itiraz ediliyordu. Daha önce Thales, Platon,

Aristo gibi felsefenin en ünlü simalar› sular ile ilgili yapt›klar› aç›klamalarda yan›lm›fllard›. Oy-

sa felsefede de, bilimsel araflt›rmalarda da hiçbir iddias› olmayan, sadece Allah’›n vahyini in-

sanlara duyurdu¤unu söyleyen çölün Muhammed’i yine yan›lmam›flt›, yine do¤ru bilgiyi hiçbir

yanl›flla kar›flt›rmadan ortaya koymufltu.

De ki: Ben ancak Efendimden bana vahyedilene uyuyorum. Bunlar Efendim-

den olan ayd›nlatmalard›r. ‹nanan bir toplum için do¤ruya iletilme ve rahmet-

tir.

7-Araf Suresi 203 

YA⁄MUR SUYUNUN TATLI OLMASI

68- ‹çmekte oldu¤unuz suyu gördünüz mü? 

69- Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, biz mi? 

70- E¤er dileseydik onu tuzlu yapard›k. fiükretmeniz gerekmiyor mu?

56-Vak›a Suresi 68-70 
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Allah suyun çevrimiyle ilgili her türlü detay› en mükemmel flekilde planlam›flt›r. Fizik

kurallar› ve suyun kimyas› Allah’›n düzeninin ince planlar›n› ortaya koymaktad›r. Yukar›daki

ayette dikkat çekilen, ya¤mur suyunun tuzlu olmamas› da Allah’›n harika plan› sonucunda ol-

maktad›r. Ya¤murun kayna¤›n›n sular›n buharlaflmas› oldu¤unu gördük. Buharlaflan suyun

%90’›ndan fazlas› tuzlu suya sahip okyanuslardan, denizlerden olmaktad›r. Suyun buharlaflma-

s› ile ilgili kanunlar öyle ayarlanm›flt›r ki su, en pis denizlerden, en tuzlu okyanuslardan, en ça-

murlu sulardan dahi buharlafl›rken pislikten, tuzdan, çamurdan ar›n›r. Bu yüzden okyanuslar›n,

denizlerin sular›n› içemiyoruz ama buralardan buharlaflan suyun ya¤mur olarak ya¤mas› sonu-

cunda oluflan kaynaklardaki suyu içebiliyoruz. Kuran’da suyun temizlenip gökten ya¤ma iflle-

mine dikkat çekilmifl ve "Gökten tertemiz su indirdik"(25-Furkan suresi 48) denmifltir. Ku-

ran’da suyun Dünya’n›n oluflumunda sonradan ortaya ç›kt›¤› söylenmektedir. Ayet flöyledir: 

Ondan suyunu ve otla¤›n› ç›kard›.

79- Naziat Suresi 31

YERALTI SULARI VE SUYUN ÇEVR‹M‹ 133

Yeralt› sular›

Buharlaflma

Okyanus

Göl

Yo¤unlaflma
Terleme
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Kuran’›n indi¤i dönemde Dünya’n›n yarat›l›fl›ndaki ilk aflamalar bilinmiyordu. Bu yüz-

den suyun yeryüzünün üstüne ç›k›fl›n›n Dünya’n›n yarat›l›fl›nda sonraki bir aflama oldu¤unun

söylenmesi de mucizedir. Dünyam›z ilk zamanlar›nda çok s›cakt›. Yavaflça so¤uyan Dün-

ya’m›zda demir gibi a¤›r elementler merkeze çökerken granit ve oksitler yukar›larda kald›. So-

¤uman›n sürmesiyle yeryüzünün üstünde ince bir tabaka olufltu. Yerin yüzeyi so¤uyup 100°C’-

nin alt›na inince yeryüzünün içindeki su yüzeye ç›kt› ve okyanuslar, denizler olufltu. Suyun yer-

yüzüne bu ç›k›fl› Kuran’›n ayetindeki anlat›mla uyum içindedir.

SUYUN ÖZELL‹KLER‹

Sular›n yeryüzündeki oran› da bizim için çok önemlidir. E¤er karalar denizlerden daha

çok yer kaplasayd›, gece ile gündüz aras› s›cakl›k farklar› artacakt› ve yeryüzündeki yaflam

alanlar›n›n önemli bir bölümü çöle dönüflecekti. Yeryüzünün %70’inden fazlas›n›n sulardan

oluflmas› da bilinçli bir düzenlemenin ürünüdür.

Su kimyasal reaksiyonlara girerken baz› asitler gibi parçalay›c› özellik gösterseydi veya

argon gibi hiçbir reaksiyona girmeseydi gerek Evren’de, gerekse vücudumuzda görevlerini ye-

rine getiremezdi. Suyun reaksiyonlardaki aktifli¤i tam da yaflam›m›z için uygun olacak flekilde-

dir.

Yaflam için çok özel olan su için kimyasal kurallar da çok özel olarak iflletilmektedir. Bi-

linen tüm maddeler ister kat›, ister s›v› olsunlar so¤udukça büzüflürler. Her maddenin kat› hali

s›v›s›ndan daha az hacimli ve daha yo¤un olmaktad›r. Oysa su bilinen tüm s›v›lardan farkl›

özellikte yarat›lm›flt›r. Su +4 dereceye düflene kadar di¤er maddelerle ayn› özelli¤i göstererek

büzüflür. Fakat +4 derecenin alt›na do¤ru inmeye bafllad›kça, Evren’de bilinen tüm maddeler

aras›nda istisna oluflturarak genleflmeye bafllar (Yani suyun hacmi artar). Su dondu¤unda daha

da genleflmifl olur. Bu yüzden donmufl su (buz), suyun içinde dibe batmadan yüzer. Oysa bili-

nen tüm maddelerde durum tam tersinedir, tüm maddelerin kat› hali, s›v› hallerinin içinde dibe

batar. Su için istisnai olarak iflletilen kimya kurallar› sayesinde denizlerdeki yaflam mümkün ol-

maktad›r. E¤er buzun yo¤unlu¤u suyun yo¤unlu¤undan fazla olsayd› okyanuslarda, göllerde ve

denizlerde so¤uk havalarda donan su, buz olarak dibe batacakt›. Yüzey k›sm›nda so¤u¤u kese-

cek bir buz tabakas› olmad›¤› için donma yukar›ya do¤ru sürecekti. E¤er böyle olsayd› okya-

nuslar›n, denizlerin ve göllerin dibi buz da¤lar›na dönüflür, havalar ›s›nd›kça bu sular›n ancak

yüzeylerinin bir k›sm› suya dönüflebilirdi. Bu ise denizlerdeki yaflam›n sona ermesi demekti.
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EN ZAYIF NOKTASI KADAR SA⁄LAM Z‹NC‹R

Suyun di¤er kimyasal

özellikleri de yaflam› mümkün

k›lacak flekilde yarat›lm›flt›r.

Bitkilerin topra¤›n dibindeki

suyu en üst noktalar›na kadar

tafl›malar›(özellikle a¤açlarda

bu mesafenin metrelerce oldu-

¤unu hat›rlayal›m) suyun kim-

yasal özellikleri sayesindedir.

Suyun yüzey gerilimi, birçok

s›v›n›nki gibi düflük seviyede

olsayd› bitkilerin suyu emmesi

mümkün olmazd›. Bitkilerin

suyu emmesi mümkün olma-

sayd› ise ne bitkiler ne hayvan-

lar, ne de biz var olabilirdik.

Kitab›m›zda yaflam için

olmazsa olmaz flart olan birçok

yarat›l›fla dikkatleri çektik. ‹lk

atomun patlama h›z›n›n çok in-

ce ayar›ndan Günefl’ten uzakl›-

¤›m›za, Atmosfer’den Van Allen

Kuflaklar›na, yeryüzündeki ›s›-

dan yeralt› tabakalar›na kadar binlerce yarat›l›fltan herhangi birindeki küçük farkl›l›k bile yafla-

m›n var olmas›n› imkans›z k›lacak niteliktedir. Yaflam›m›z adeta binlerce halkas› olan bir zincir

gibi oluflumlara ba¤l›d›r. Zincirin her halkas› çok kompleks ve çok mükemmeldir. Bu zincir an-

cak en zay›f halkas› kadar sa¤lamd›r. Örne¤in Evren’de var olan her fley yaflam› mümkün k›la-

cak flekilde t›k›r t›k›r ifllese, sadece suyun gerilimi gibi Evrensel planda çok s›radan gözüken bir

nokta göz ard› edilse yaflam›m›z imkans›zlafl›r. Tüm bunlar Yarat›c›m›z›n her fleyi nas›l planla-

d›¤›n›n, her an her fleyden nas›l haberdar oldu¤unun, her fleyin O’nun kontrolünde oldu¤unun

delilleridir.
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Ya¤mur olmasayd› insano¤lu var olamazd›
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30. BÖLÜM

DEN‹ZLER‹N ARASINDAK‹ ENGEL

19- ‹ki denizi salm›flt›r, birbirleriyle birlefliyorlar.

20- Aralar›nda bir engel vard›r, birbirlerinin s›n›r›n› aflm›yorlar.

55- Rahman Suresi 19-20

Denizalt› araflt›rmalar› ile ünlü Frans›z bilim adam› Kaptan Jacques Cousteau denizler-

deki su engelleri ile ilgili yapt›¤› araflt›rmalar›n sonucunu flöyle anlatmaktad›r: "Baz› araflt›rma-

c›lar›n farkl› deniz kütlelerini birbirinden ay›ran engellerin bulundu¤una dair ileri sürdükleri

görüflleri inceliyorduk. Çal›flmalar sonucunda gördük ki, Akdeniz’in kendine has tuzlulu¤u ve

yo¤unlu¤u var. Ayn› zamanda kendine has canl›lar› bar›nd›r›yor. Sonra Atlas Okyanusu’ndaki

su kütlesini inceledik ve Akdeniz’den tamamen farkl› oldu¤unu gördük. Halbuki Cebeli Tar›k

Bo¤az›’nda birleflen bu iki denizin tuzluluk, yo¤unluk ve sahip oldu¤u hayatiyet aç›s›ndan eflit

veya eflite yak›n olmas› gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz, birbirine yak›n k›s›mlarda bile ayr›

yap›lara sahiptiler. Bunun üzerine yapm›fl oldu¤umuz araflt›rmalarda bizi flaflk›na çeviren bir

durumla karfl›laflt›k. Çünkü bu iki denizin kar›flmas›na birleflme noktas›nda bulunan harika bir

su perdesi engel oluyordu. Ayn› türden bir su engeli 1962 y›l›nda Alman bilim adamlar› tara-

f›ndan Aden Körfezi ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i Mendep Bo¤az›’nda da bulunmufltu. Daha son-

raki incelemelerimiz-

de farkl› yap›daki bü-

tün denizlerin birlefl-

me noktalar›nda ayn›

engelin bulundu¤una

tan›kl›k ettik."

Kaptan Couste-

au’yu flafl›rtan bu

durum, denizlerin bir-

leflmesine ra¤men su-

lar›n kar›flmamas›, Kuran’da 14 as›r önceden söylenmifltir. Ç›plak gözle alg›lanamayan ve su-

yun alg›lanan özelliklerine ters gibi gözüken bu özellik, ilk olarak Arap Yar›madas›’n›n deniz-

cilikle ilgisi olmayan insanlar›na aç›klanm›flt›r. 

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



DEN‹ZLER ALTINDAK‹ HAYATIN RENKL‹L‹⁄‹

Birleflen denizlerin kar›flmamas› ile ilgili bu olgu, Allah’›n Evren’deki çeflitlili¤i mü-

kemmel planlamas›n›n bir örne¤idir. Evren’in neresine bakarsak bakal›m insanlar›n yüzlerin-

den, kelebeklerin, çiçeklerin yüz binlerce çeflidine kadar Allah’›n harika ve çok çeflitli sanatla-

r›na tan›kl›k etmekteyiz. 

Denizler alt›ndaki

hayat›n çeflitlili¤inde

Kuran’›n dikkat çekti¤i

özelli¤in önemli bir yeri

vard›r. "Yüzey gerilimi"

ad› verilen fiziksel özel-

lik sayesinde komflu de-

nizlerin sular› kar›flma-

maktad›r. Böylece

komflu denizler farkl›

yo¤unluk, farkl› tuz

oran› ve farkl› yap›lar

arz etmektedir. Bu fark-

l› ortamlar, farkl› canl›-

lar›n yaflamas› için elve-

riflli ortamlar olufltur-

maktad›r. Bu sayede de-

nizalt› yaflam› bal›klar-

dan, bitki örtülerine ve

mikro canl›lara kadar

daha da büyük bir çeflit-

lili¤e sahip olmaktad›r.

Çok rahat kar›flabilen

bir özellik gösteren su, Allah’›n denizlerin alt›nda iflletti¤i fiziksel kanunlarla bir duvara dönü-

flebilmekte ve bu özelli¤iyle canl›lar›n çeflitlili¤ine katk›da bulunmaktad›r. Güçlü dalgalar, kuv-

vetli ak›mlar suya bu özelli¤ini kaybettirmemekte, denizlerin alt›ndaki engel bunlara ra¤men

görevlerini yerine getirmektedir. Kuran’›n dikkat çekti¤i denizlerdeki bu özellik, hem

Peygamberimiz’in döneminde bilinmeyen bir bilgiyi aç›klamakla mucize oluflturmakta, hem de

Allah’›n her fleyi nas›l ince bir planla ayarlad›¤›na dikkatimizi çekmektedir. 

‹ki denizi birbiri üstüne salan O’dur. Bu tatl› ve ferahlat›c›, bu tuzlu ve ac›d›r.
Ve ikisinin aras›na kar›flmalar›n› önleyen bir s›n›r olarak engel koymufltur.

25- Furkan Suresi 53

DEN‹ZLER‹N ARASINDAK‹ ENGEL 137

Denizlerin aras›ndaki engel, denizlerin alt›ndaki hayat›n daha renkli
olmas›na katk›da bulunmaktad›r.
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31. BÖLÜM

DEN‹ZLER‹N ALTINDAK‹
KARANLIKLAR VE DALGALAR

Veya engin bir denizdeki karanl›klara benzer. Onu dalga üstünde dalga kap-

l›yor. Üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanl›klar. Elini ç›kartan neredeyse

onu bile göremeyecek. Allah’›n ›fl›k vermedi¤ine hiçbir ›fl›k bulunamaz. 

24- Nur Suresi 40

‹lk denizalt›lar›n yap›lma giriflimi 17. yüzy›lda bafllar. Denizler alt›nda yol alan ilk araç,

Cornelis Drebber taraf›ndan 1620 y›l›nda yap›lm›flt›r. Ondan sonra denizalt›lar çok gelifltirildi

ve 1954’te nükleer denizalt›lar›n yap›m›na kadar gidildi. Günümüzde, gelifltirilmifl

denizalt›larla, denizalt›ndaki co¤rafi yap›y›, denizlerin derinliklerini, denizalt› yaflam›n› ö¤rene-

biliyoruz. Tüm bu bilgilerin elde edilmesi son yüzy›llar›n sanayisinin icad› olan araçlarla müm-

kün olmufltur. Bu teknolojiyi kullanmaks›z›n bir insan›n, denizin 50 metre dibine bile inmesi ve

bu seviye hakk›nda bilgi sahibi olmas› mümkün de¤ildir. 

Denizlerin 200 metre kadar alt›na inildi¤inde karanl›k bir ortama var›l›r. 1000 metre se-

viyesindeki derinli¤e inildi¤inde buran›n Dünya’n›n en karanl›k yeri oldu¤unu söylemek do¤-

ru olacakt›r. 200 metrenin alt›ndaki ortamda ayetlerin ifadesine uygun bir flekilde "elini ç›kar-

tan›n neredeyse kendi elini göremeyece¤i" bir ortam mevcuttur. Gerçekten de engin denizlerin,

okyanuslar›n alt› zifiri karanl›k bir yap›dad›r. Denizlerin üst k›sm› günün en ayd›nl›k zaman›n›

yaflarken bile, denizin 200 metre alt› yine kapkaranl›kt›r.

Kuran’›n indi¤i dönemde, denizlerin alt›nda böyle karanl›k bir yap›n›n oldu¤una dair bi-

limsel veya gözlemsel bir bilgi mevcut de¤ildi. Kuran, ancak uydular arac›l›¤›yla göklerdeki

anlayabilece¤imiz birçok gerçe¤i uydusuz anlatt›¤› gibi, denizlerin alt›nda ancak denizalt› ve

benzeri aletlerle anlafl›labilecek gerçekleri de denizalt›s›z, araçs›z, gereçsiz bir flekilde aç›kla-

maktad›r. Uzaydan denizlerin alt›na bu kadar ayr› alanlarda aç›klamalar› olan Kuran, her alan-

da isabet kaydetmekte, hiç yan›lmamakta ve Allah taraf›ndan indirildi¤ini, kendisi, kendisiyle

ispat etmektedir. 

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



DEN‹ZLER‹N ALTINDA DA DALGALAR VAR

Ç›plak gözle bakt›¤›m›z-

da denizin üstünde dalgalar gö-

rürüz, fakat denizin alt k›sm›nda

durgun bir suyun var oldu¤unu

zannederiz. Bu yüzden ayette

ifade edilen "dalga üstünde dal-

ga" ifadesini ilk baflta anlayama-

yabiliriz. Derin denizlerin alt k›-

s›mlar›nda yo¤unluk, üst k›s-

m›ndan fazlad›r. Bu yo¤unluk

farkl›l›¤›ndan dolay› adeta taba-

kalaflm›fl denizin içerisinde iç

dalgalar da olmaktad›r. Bu dal-

galar yüzey dalgalar› gibi hare-

ket etmektedirler. Bu iç dalgalar›n keflif tarihi 1900 y›l›d›r. Denizin içinde oluflan bu dalgalar

gerçekten de Kuran ayetinin ifade etti¤i "dalga üstünde dalga" yap›s›n› oluflturmaktad›r. En-

gin denizlerin dibinde zifiri karanl›k varken, bu karanl›¤›n içinde iç dalgalar ve bunun üstünde

yüzeydeki dalgalar üst üste gelmektedir. 

‹nceledi¤imiz ayet, denizin en dibindeki karanl›ktan, yüzeye kadar ›fl›¤›n hareketine de

dikkat çekmektedir. Güneflten gelen ›fl›nlar bulutlara çarparak k›r›lmakta, burada bir miktar ›fl›k

kayb› olmaktad›r. Denizlerin yüzeyine gelen ›fl›k, derinlere gittikçe ›fl›k spekturumundaki ayr›fl-

mas› gibi ayr›flmaktad›r. ‹lk tabaka ›fl›¤›n sar› k›sm›n›, ikinci tabaka ›fl›¤›n yeflil k›sm›n› tutmak-

ta, bu böyle devam etmekte, en son yedinci aflamada ›fl›¤›n mavi k›sm› da kalmamaktad›r. Böy-

lece denizin derinliklerine indikçe ›fl›k tamamen yok olmaktad›r. Bulutlarla azalt›lan, dalgalar-

la k›r›lan, denizin katmanlar›nda yok olan ›fl›k, derin denizlerin dibindeki karanl›klar› ayd›nla-

tamamaktad›r. Denizin bu bölümünde bal›klar da göremez. Ancak kendi ›fl›¤›n› kendi vücudun-

da üreten bal›klar görebilir. 

‹nceledi¤imiz ayette Allah bir benzetme yapmakta ve bu benzetmede denizlerin karanl›k-

lar›n›, üst üste dalgalar› tasvir etmektedir. Tüm bu incelediklerimiz, Allah’›n, Kuran’da verdi¤i

örnekleri mucizevi bir flekilde seçti¤ini ve her fleyi yaratan Allah’›n tüm bilinmeyenleri bildi¤i-

ni göstermektedir. 

De ki: "Onu göklerin ve yerin gizliliklerini bilen indirmifltir. O ba¤›fllayand›r,

flefkatlidir." 

25- Furkan Suresi 6

DEN‹ZLER‹N ALTINDAK‹ KARANLIKLAR VE DALGALAR 139

Yüzeydeki dalgalar

‹ç dalgalar

Yo¤un su

Daha az
yo¤un su
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32. BÖLÜM

KAZIK fiEKL‹NDE DA⁄LAR

6- Yeryüzünü bir döflek yapmad›k m›? 

7- Da¤lar› da birer kaz›k?

78- Nebe Suresi 6-7

Kuran’da bir çok ayette da¤lardan bahsedilir. ‹nceledi¤imiz ayet, bu ayetlerden biridir

ve da¤lar› kaz›klara benzetmektedir. Bu benzetmenin mucizevi yönünü ancak son yüzy›ldaki je-

olojik bulgulara dayanarak anlayabiliyoruz. Da¤lar›n yeryüzünde görünen k›sm›ndan çok daha

büyük olan kökleri, yerin alt›nda görünmez bir durumdad›r. Da¤lar›n yerin alt›ndaki kökleri, da-

¤›n görünen k›sm›n›n 10-15 kat›na kadar ç›kabilmektedir. Örne¤in Dünya’n›n en yüksek nok-

tas› olan Everest Tepesi, yerin 9 km kadar üstündedir, oysa bu noktan›n yerin alt›ndaki kökü 125

km civar›ndad›r. Bir kaz›¤›n fonksiyonlar›n› yerine getirmesi için kaz›¤›n yerin alt›na saplanan

kökü nas›l çok önemliyse, ayn› flekilde da¤ için de yerin alt›ndaki kökü çok önemlidir. 

K›talar›n üzerindeki da¤lar›n kökü oldu¤u gibi, denizlerde de da¤lar vard›r ve bunlar›n da

kökü vard›r. Da¤lar›n volkanik kayalardan veya tortulardan oluflmas› gibi farkl›l›klar vard›r, fa-

kat da¤lar›n kökünün oldu¤u gerçe¤i hep ayn›d›r. Da¤lar›n kökü Arflimet kanunlar› çerçevesin-

de da¤lar›n görünür k›sm›na destek olmaktad›r. De¤il Peygamberimiz’in döneminde, bundan

birkaç yüzy›l önce bile da¤lar›n bir kökü oldu¤unu bilmenin imkan› yoktu. Bu yüzden Kuran’-

›n da¤lar› kaz›klara benzeterek yapt›¤› benzetme çok yerinde, çok isabetli, mucizevi bir benzet-

medir. 

DA⁄LARIN FONKS‹YONU

Jeoloji biliminin yeni bulgulara göre kendini yenilemeyen kitaplar›nda da¤lar›n köküne

veya da¤lar›n yerkabu¤unu sabitlemekteki fonksiyonuna rastlayamayabilirsiniz. Fakat bu bilgi-

lere rastlayabilece¤iniz kitaplar da mevcuttur. "The Earth" (Yeryüzü) bunlardan biridir. Kitab›n

yazar› Frank Press, Bilimler Akademisi baflkan›d›r ve Amerika’n›n eski baflkanlar›ndan Jimmy

Carter’›n bilimsel konulardaki dan›flman›d›r. O, da¤lar›, kökünün ço¤u topra¤›n derinliklerinde
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olan çiviye (wedge like shape) benzetir. Dr. Press da¤lar›n fonksiyonlar›n› uzun uzad›ya anlat›r

ve onlar›n yerkabu¤unu stabilize etmekteki önemli rollerine dikkat çeker. Bu bilgi Kuran’›n 14

as›r önce verdi¤i bilgilerle tamamen ayn›d›r. 

Onlar› sarsmas›n diye yeryüzüne da¤lar› yerlefltirdik...

21-Enbiya Suresi 31

Yerkabu¤u asl›nda s›v› bir ortam›n üzerinde yüzer durumdad›r. Yerkabu¤unun kal›nl›¤›

ço¤unlukla 5 km civar›ndad›r. Oysa da¤lar›n alt›ndaki kal›nl›k 35 km gibi de¤erlere ulaflmakta-

d›r. Bunun sebebi da¤lar›n kaz›klar gibi yerin alt›nda bir köke sahip olmalar›d›r. Kaz›klar nas›l

bir çad›r› topra¤a sabitliyorsa, da¤lar da kaz›klar›n bu görevini yerkabu¤unun sabitlenmesinde

yerine getirmektedirler.

Da¤lar yerkabu¤unu meydana getiren tabakalar›n çarp›flmalar›, bir tabakan›n di¤er taba-

kan›n alt›na girmesi sonucu oluflmufltur. Üstte kalan tabaka k›vr›l›p da¤lar› oluflturmufltur. Alt-

taki tabaka da derine do¤ru uzanan da¤›n kökünün oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Böylece da¤lar ye-

ralt›na do¤ru uzanan kökleri ile yerkabu¤u tabakalar›n›n birbirlerine kaynaflmas›n› sa¤lar. 

Da¤lar›n yerkabu¤unun genel dengesini sa¤lamadaki etkisi izoztesi (isostasi) diye tan›m-

lan›r. Webster’s New Twentieth Century Dictionary’de (Webster’›n Yeni 20. yüzy›l sözlü¤ü) bu

terim flöyle aç›klan›r: "Jeoloji’de da¤lar›n Dünya yüzeyinin alt›nda oluflturduklar› yerçekimsel

kuvvet sayesinde yerkabu¤unun genel dengesinin sa¤lanmas›."

Da¤lar›n s›radan bir yeryüzü ç›k›nt›s› olarak alg›land›¤› dönemde, da¤lar›n yeryüzünde-

ki dengeyi sa¤lay›c› özelli¤ine ve gözle görülmeyen köküne iflaret eden Kuran, her konuda ol-

du¤u gibi bu konuda da bizi kendine hayran b›rakmaktad›r. 

KAZIK fiEKL‹NDE DA⁄LAR 141

Da¤lar›n topra¤›n içinde derin kökleri vard›r.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



33. BÖLÜM

YERYÜZÜNDEK‹ FAY HATLARI

Ve çatlaklarla dolu yer.

86- Tar›k Suresi 12

Bu ayetten bir önceki ayette (86- Tar›k Suresi 11), gökyüzünün geri döndürücü özelli¤i-

ne dikkat çekilerek 1400 y›l önce yaflayan insanlar›n bilemedi¤i oluflumlara iflaret edilmifltir

(20. bölümde bu konuyu iflledik). Bu ayette de Kuran’›n indi¤i dönemdeki insanlar›n bilemedi-

¤i gerçeklere iflaret vard›r. Ayetin indi¤i dönemden sonraki y›llarda yeryüzünün çatlaklar› olan

fay hatlar› keflfedilmemifl oldu¤u için bu ayetin sadece topra¤›n çatlay›p, bitkilerin içinden ç›k-

mas› gibi anlamlar› ifade etti¤i zannedilmifltir. 

2. Dünya Savafl›ndan sonra bilim adamlar› de¤erli madenlere, minarellere ulaflmak için

deniz alt› araflt›rmalar›na h›z verdiler. Denizalt›nda ya-

p›lan bu araflt›rmalarda hiç umulmad›k bir flekilde yer-

yüzünün çatlaklarla dolu oldu¤u anlafl›ld›. Bu çatlaklara

fay veya k›r›k denmektedir. Gökyüzünün geri döndürü-

cü özelli¤iyle suyu yeryüzüne, zararl› ›fl›nlar› uzaya ge-

ri döndürmesi (11. ayetin iflareti) Dünya’m›zla ilgili na-

s›l önemli bir bilgiyse, yeryüzündeki fay hatlar›n›n var-

l›¤› ve bu fay hatlar›n›n fonksiyonlar› da (12. ayetin ifla-

reti) çok önemli bir bilgidir. 2. Dünya savafl›ndan günü-

müze kadar geçen süreyi, Kuran’›n iniflinden günümüze

kadar geçen süreyle k›yaslarsak, Kuran’›n 1400 y›l ön-

ce bu bilgilere iflaret etmesinin de¤erini daha iyi anlar›z. 

HERfiEY B‹RB‹R‹NE BA⁄LANMIfi

Kuran gözümüzü bir gökyüzüne, bir yeryüzüne
çevirerek tüm bu alanlardaki mükemmel oluflumlara
dikkatlerimizi çekmekte, bu alanlar›n s›rlar›n›, bilgileri-
ni ö¤renmeye bizi teflvik etmektedir. 
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Herfley,

Uzak ya da yak›n

Birbirine ba¤lanm›fl

Gizlice, ölümsüz bir el taraf›ndan 

Tek bir çiçek bile yapamazs›n

Bir y›ld›z› yerinden oynatmadan

Francis Thompson

Gökyüzü gibi yeryüzünün derinlikleri de keflfedilmesi gerekli s›rlarla doludur. Ayetin ifla-

ret etti¤i fay hatlar› yeralt›ndaki magman›n d›fl yüzey ile irtibat›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan son

derece önemlidir. Okyanuslar›n alt›ndaki flekillerin oluflumunda da bu çatlaklar önemli ve be-

lirleyici bir role sahiptir. 

Yeryüzünün çatlaklar› (k›r›klar›) hakk›ndaki bilgi depremlerin saptanmas›, tarif edilmesi

aç›s›ndan da önemlidir. Büyük depremler yerkabu¤undaki k›r›klar›n oluflturdu¤u k›r›k kuflakla-

r› (fay hatlar›) boyunca görülür. Büyük kütleler halindeki yerkabu¤u katmanlar›n›n farkl› hare-

ketleri k›r›k kufla¤› boyunca büyük bir gerilim oluflturur, k›r›k kuflaklar›n›n her iki yan›ndaki ka-

yaçlar bir yay gibi gerilir. Sonra birden bire kayaçlar›n direnci k›r›l›r ve büyük kütleler halinde-

ki yerkabu¤u harekete geçer, gergin kayalar serbest b›rak›lm›fl bir yay gibi titreflirler. Asl›nda

yerkabu¤unun k›r›k kufla¤› boyunca hareketi en fliddetli depremlerde bile yaln›zca birkaç met-

redir. Depremlerin hangi bölgede daha çok hasara yol açabilece¤i, depreme dayanakl› evlerin

yap›m›na nerelerde daha çok ihtiyaç oldu¤u, hep yerküredeki k›r›klar›n (fay hatlar›n›n) incelen-

mesi sonucu anlafl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Yeryüzündeki en büyük çatlak Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki Grönland aç›klar›ndan

bafllayarak, Antartika’ya kadar kuzeyden güneye uzan›r. ‹kinci büyük çatlak Kuzey ve Güney

Amerika’n›n bat› yakas›n› Büyük Okyanus boyunca izler. Üçüncü önemli çatlak ise büyük k›s-

m› ile k›talar›n alt›ndan geçen, Güney Asya boyunca geniflleyip Himalayalar’›n alt›ndan geçe-

rek ülkemizi de içine alarak uzayan çatlakt›r. Bunlar›n d›fl›nda daha k›sa çatlaklar da bulunmak-

tad›r. 

Kuran gözlerimizi, bilgimizi, dikkatimizi; ö¤renmemiz, incelememiz, kavramam›z gere-

ken yerlere yöneltmektedir. E¤er Kuran’› sadece ölülerin arkas›ndan okunan bir kitap olarak

görmeyi b›rak›r ve hayat›m›zda rehber edinirsek do¤ruya ulaflmam›z mümkün olabilecektir. 

Biz bu kitab› sana her fleyin ayr›nt›l› aç›klay›c›s›, bir do¤ruya iletici, bir rah-

met, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

16-Nahl Suresi 89
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34. BÖLÜM

DEPREM‹N VERD‹⁄‹ HABERLER

1- Yerin o fliddetli depremle sars›ld›¤› 

2- Yerin a¤›rl›klar›n› d›flar› at›p ç›kard›¤›

3- Ve insan "Buna ne oluyor?" dedi¤i zaman

4- ‹flte o gün haberlerini anlatacakt›r.

99-Zilzal Suresi 1-4

Arapça "zilzal", "deprem, sars›nt›" demektir. Yukar›da inceledi¤imiz ayetlerin geçti¤i

sure "Deprem (Zilzal) Suresi" olarak an›lmaktad›r. Temelde bu surenin k›yamet günündeki dep-

remi anlatt›¤› düflünülmektedir. Bu yaklafl›m do¤ru gözükmekle birlikte, ayetlerin genel olarak

da depremi anlatt›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Surenin 4. aye-

tinde oluflan depre-

min sonucunda in-

sanlar›n belli konu-

lardan haberdar ol-

mas›ndan bahsedil-

mektedir. Deprem gi-

bi korkunç bir afet

insanlar›n akl›na ilk

olarak mal ve can ka-

y›plar›n›, büyük bir

korkuyu, pani¤i ge-

tirmektedir. Bu yüz-

den oluflan bir depre-

min arkas›ndan in-

sanlar›n belli konu-
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larda bilgi sahibi olmas›, ilk bak›flta insanlara ilginç gelebilir. Gerçekten de birçok kifli bu ayet-

leri okuyup "Acaba Allah neyi kastediyor?" sorusunu sormufltur. 

Deprem ve haberdar olma aras›ndaki ba¤lant› geçti¤imiz yüzy›la kadar yaflayan kifliler

için kavranmas› çok zor bir iliflkidir. Fakat günümüzde biliyoruz ki yeralt› hakk›nda sahip ol-

du¤umuz birçok bilgiyi depremlere borçluyuz. Bulundu¤umuz noktadan yeryüzünün merkezi-

ne do¤ru çizece¤imiz en k›sa yar›çap bile 6000 km’nin üzerindedir. Bizim bu mesafeyi ve bu

mesafedeki s›cakl›¤› afl›p yerin merkezine ulaflmam›z mümkün de¤ildir. Depremler bize Dün-

ya’m›z›n bu ulaflamad›¤›m›z alanlar› için ö¤retmenlik yapmakta ve Allah’›n yeryüzünü yarat›-

fl› hakk›nda haberler vermektedir. (K›yamet günündeki depremde, insanlar›n bu bahsetti¤imiz

haberlerin d›fl›nda haberler almalar› mümkündür. Yani ayetin tek iflaretinin depremler sayesin-

de günümüzde ö¤rendi¤imiz bilgiler oldu¤unu söylemiyoruz. Bizce bu yaklafl›m›m›z ayetin bir-

çok iflaretinden sadece birini ifade etmektedir.)

YER‹N A⁄IRLIKLARI

Deprem (Zilzal) Suresi’nin 2. ayeti de ilginçtir. Bu ayette yerin a¤›rl›klar›n› atmas›ndan

bahsedilmektedir. Y›llarca insanlar depremde a¤›rl›¤›n yeryüzüne ç›kmas› ifadesiyle neyin

anlat›lmak istendi¤ini anlayamad›lar. Bu yüzden bu ayeti ölülerin diriltilmesi veya yeralt›ndaki

hazinelerin yerin üstüne ç›kmas› fleklinde yorumlad›lar. Son yüzy›llarda yap›lan araflt›rmalar so-

nucunda yerin merkezinde a¤›r metallerin oldu¤u ö¤renildi. Erimifl metalleriyle yeralt›, yer üs-

tünden çok daha yo¤un ve a¤›rd›r. Bu yüzden yerin alt›ndaki maddelerin yerin üstüne ç›kt›¤› çe-

flitli deprem türlerinde, gerçekten de yer a¤›rl›klar›n› d›flar›ya atmaktad›r. Peygamberimiz’in ya-

flad›¤› ça¤da hiçbir insan, yerin alt›n›n daha yo¤un ve a¤›r maddelerden olufltu¤unu ve deprem-

lerin sonucunda bunlar›n yerin üstüne ç›kt›¤›n› bilemezdi. 

Peygamberimiz’in yaflad›¤› ça¤da insanlar›n depremleri nas›l tarif etti¤ini göz önünde bu-

lundurursak, Kuran’da geçen depremlerle ilgili anlat›mlar›n mucizevi yönünü ve de¤erini daha

iyi anlayabiliriz. O dönemde birçok insan Dünya’n›n öküz ile bal›k üzerinde oldu¤una inan›yor

ve depremlerin bu bal›¤›n kuyru¤unu sallamas› sonucu olufltu¤unu söylüyorlard› (‹bni Kesir’-

deki nakillerde bunun örne¤i görülebilir). Kuran’›n kendi döneminin hiçbir yanl›fl inanc›n› sa-

vunmadan kendi ça¤›n›n çok ilerisinde anlat›mlar yapmas›, Kuran’›n büyüklü¤ünü, mucizevili-

¤ini göstermektedir. 

Gerek Kuran hakk›nda, gerek Evren hakk›nda bilgilerimiz artt›kça, Allah’›n hem sanat›-

n›n, hem de dininin ne kadar mükemmel oldu¤unu daha da iyi anl›yoruz. 

...De ki: "Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?" Ancak ak›l ve vicdan sa-

hipleri ö¤üt al›r. 
39- Zümer Suresi 9

DEPREM‹N VERD‹⁄‹ HABERLER 145

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



35. BÖLÜM

PETROLÜN OLUfiUMU

4- O otla¤› ç›kard›. 

5- Sonra da onu karams› bir sel suyuna çevirdi.

87- Ala Suresi 4-5

"Sel suyu" diye çevirdi¤imiz kelimenin Kuran’da Arapça geçifli "Gusa" fleklindedir.

"Karams›" diye çevirdi¤imiz kelime ise Kuran’da "Ehva" diye geçer. 

Petrol, daha çok e¤relti ve algler gibi yeflilliklerin (ot-

la¤›n), kaya tabakalar› aras›nda çeflitli bakteri ifllemleri gör-

mesiyle ve uzun bir zaman sürecinin geçmesiyle oluflmufltur.

Günümüzde petrolün temel kayna¤›n›n organik maddeler ol-

du¤u kabul edilmektedir. ‹nsan yarat›lmadan önce yarat›lan

otlaklar, Dünya’n›n ekolojik dengesindeki yerlerinin yan›n-

da, ileride petrole dönüflmek üzere de görevlendirilmifltir. Or-

ganik kal›nt›lar deniz yata¤›nda milyonlarca y›l boyunca çü-

rümüfl ve geriye yaln›zca ya¤l› maddeler kalm›flt›r. Ya¤l›

maddeler çamur alt›nda kalm›fl ve zamanla çamur s›k›fl›p ka-

yaç katmanlar›na, alttaki ya¤l› maddeler de petrole dönüfl-

müfltür. 

Petrol aynen ayette geçti¤i gibi "sel suyu" özelli¤i gös-

termektedir. Ço¤unlukla petrol olufltu¤u yerden baflka yerle-

re göç etmifltir. Yani petrol olufltu¤u yerin dibine direkt çöken

bir yap›da de¤ildir. Petrol bir sel suyu gibi hareket eden, göç

eden, gözeneksiz, sert kayaçlarla karfl›lafl›nca ise buralarda

toplanan bir yap›ya sahiptir. Bulunan petrol yataklar› iflte bu

tip kayaçlar›n petrolü tutmas› ile oluflmufltur. 

K›sacas› petrol, ayetlerde geçti¤i gibi: 
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1- Bitki gibi organik madde kökenlidir.

2- Karams› renktedir. 

3- Sel suyu gibi hareket eder.

HAYATIMIZDA PETROLÜN YER‹

Temel Britannica ansiklopedisinde petrolün keflfi flöyle anlat›l›r: "19. yüzy›l›n ortalar›-

na kadar ham petrol, do¤al olarak yüzeye s›zd›¤› yerlerde oluflturdu¤u birikintilerde toplan›r-

d›. Hayvanlar›n su içti¤i kaynaklara ya da tuzlu su ç›karmak için aç›lan kuyulara s›zd›¤› için

de ço¤u zaman can s›k›c›, istenmeyen bir madde olarak görülürdü. 1850 y›llar›nda ABD’de

Ferris ve onun ard›ndan Kier, petrolün lamba ya¤› olarak kullan›lmas›na yönelik ilk çal›flma-

lar› bafllatt›lar. Edwin L. Drake, 27 A¤ustos 1859’da 21 m. derinlikte petrole rastlad›. Petrol

balina avlamak gibi riskli bir iflten daha güvenilir ve daha ucuz bir lamba ya¤› kayna¤› oldu-

¤u için haz›r bir pazar buldu. Art›k petrole hücum ve petrol ça¤› bafllam›flt›..."

Petrol ça¤›n›n bafllamas› ile petrolün kullan›ld›¤› alanlar sürekli artm›flt›r. Allah bu mad-

denin içine öyle kimyasal özellikler koymufltur ki; bu madde ifllenerek yeni yap›larda yeni

k›l›klarda hayat›m›z›n farkl› yönlerinde bize hizmet eder. Mazot, benzin, gaz ya¤› petrolün en

çok bilinen ürünleridir. Daha az bilinen petrol ürünlerinin flafl›rt›c› kullan›m alanlar› vard›r.

Mumlarda ve cilalarda petrol bulunur, parfümler, kozmetikler ve hatta peynirin bozulmas›n› ön-

leyen baz› maddeler petrol ya¤lar›ndan haz›rlan›r. Böceklere karfl› kullan›lan ilaçlarda da baflka

petrol ya¤lar› vard›r. Domatesleri yapay olarak olgunlaflt›rmakta kullan›lan etilen, t›rnak cilas›

yap›m›nda kullan›lan aseton, yapay kauçuk, plastik, s›v› deterjan yap›m›nda kullan›lan kimya-

sal maddeler, baz› ilaçlar hep petrol sayesinde vard›r. Üzerimize giydi¤imiz birçok tekstil ürü-

nü de petrolden üretilen maddeler sayesinde yap›lmaktad›r. 

Bir otun çürümesi ile bafllayan hikaye, yerin alt›nda sel gibi akan petrol yataklar›yla, ora-

dan bir deterjanla, bir tiflörtle, bir t›rnak cilas›yla devam etmektedir. Kuran’›n Ala Suresi’nin 4.

ve 5. ayetlerinde petrole iflaret edilmektedir. Bundan önceki 3 ayette ise Allah’›n her fleyi bir öl-

çüye ba¤lad›¤›, her fleye bir düzen koydu¤u vurgulan›r.

1- Efendinin o yüce ad›n› eksikliklerden uzak tut.

2- O ki yaratt›, düzene koydu.

3- O ki ölçüyü belirledi, yol gösterdi.

87- Ala Suresi 1-3
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36. BÖLÜM

SOLUNUM VE FOTOSENTEZ

Ve nefes almaya bafllad›¤› zaman sabaha.

81- Tekvir Suresi 18

Nefes al›p verme süreci, yani solunum, en basit flekliyle bir canl›n›n oksijen al›p karbon-

dioksit vermesi fleklinde tan›mlanabilir. Peki, nefes almayla sabah›n ne ba¤lant›s› vard›r acaba?

Neden bu iki kavram ayette bir araya getirilmifltir? Sabahleyin geceden farkl› birfley mi olmak-

tad›r? 

Bitkilerdeki fotosentezin bilinmedi¤i dönemlerde bu sorular› sorsayd›n›z, sorular›n›z ce-

vaps›z kal›rd›. Bitkiler topraktan ald›klar› suyu, havadan ald›klar› karbondioksit ile birlefltire-

rek, fleker ve niflasta benzeri karbonhidratlara ve oksijene dönüfltürür. Fotosentez denen bu sü-

reçte oluflan yüksek enerjili besinler dokularda depolan›rken, oksijen d›flar› at›l›r. K›sacas› foto-

sentez, solunum ile tam ters yönde oluflan bir metabolizma olay›d›r. Solunumda karbonhidrat-

lar oksijen ile birleflerek, su ve karbondiokside parçalan›r. Demek ki solunum tepkimelerinin

son ürünleri, fotosentezin ilk maddeleridir.

Ama bu olay yaln›z ve yaln›z gündüzleri gerçekleflmektedir. Fotosentez ›fl›k enerjisine

ba¤l›d›r ve karanl›kta gerçekleflemez. Yani ayetin ifade etti¤i "sabah" vaktinde ›fl›klar ortaya ç›-

k›nca, "nefes alman›n" flart› olan oksijen, bitkiler taraf›ndan d›flar› verilmeye bafllar. Böylece

ayetin ifade etti¤i "nefes alma" ve "sabah vakti" aras›ndaki ba¤lant›n›n mucizevili¤i ortaya ç›k-

maktad›r. 

FOTOSENTEZ OLMASAYDI NE OLURDU?

Canl›lar›n yaflayabilmesi için mutlaka enerji gereklidir. Vücudumuzda kaslar›n ve kal-

bin çal›flmas›n› ve vücuttaki kimyasal tepkilemelerin gerçekleflmesini sa¤layan bu enerji, hay-

vansal ve bitkisel besinlerden al›n›r. Bütün besinlerdeki enerjinin ilk kayna¤› ise Günefl’tir.

Geceleri Dünya’da bulundu¤umuz nokta Günefl ›fl›klar›n› alamaz. "Sabah vakti" bu ›fl›klar›n

al›nmaya bafllad›¤› zamand›r.  Üzerine Günefl ›fl›klar› düflen bitki, fotosentezde bu ›fl›k enerjisi-
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ni kimyasal enerjiye dönüfltürür.

Bitkinin dokular›n› yenilemesi ve

büyümesi bu enerjiye ba¤l›d›r. Bit-

ki bu enerjiden yararlanarak büyü-

mesini sürdürürken, bir bölümünü

de kimyasal enerji biçiminde hüc-

relerinde depolar. Bir insan veya

hayvan bu bitkiyi yedi¤inde, bitki-

nin içinde depolanan enerjiyi de

alm›fl olur. Böylece kendi vücu-

dundaki kimyasal tepkilemeleri

sürdürür ve bu enerjiyi dokular›n-

da saklar. Dolay›s›yla hayvansal

ya da bitkisel yiyeceklerle ald›¤›-

m›z enerji, beslenme zincirinin ilk

basamaklar›nda yer alan bitkiler

arac›l›¤›yla ve fotosentez yoluyla

Günefl’ten gelmifl olan enerjidir. 

K›sacas›, gerçekten de Gü-

nefl ›fl›klar›n›n al›nd›¤› sabah vak-

ti, fotosentez denen, bizimkinin

tersine bir solunum olay› bafllar.

Bu süreçte karbondioksit tüketilip,

oksijen üretilir. Havadaki oksijeni

zenginlefltiren bu süreç olmasayd›,

canl›lar›n solunumu nedeniyle At-

mosfer’deki oksijen çoktan tüken-

mifl olacakt›. Yani sabah bafllayan

bu süreç sayesinde bizim de nefes alabilmemiz mümkün olmaktad›r. Kuran’›n indi¤i dönemde

insanlar›n ne fotosentezden, ne Atmosfer’deki oksijenin ve karbondioksitin dönüflümünden, ne

de Günefl’in ›fl›klar› sayesinde tüm bu olaylar›n gerçekleflti¤inden haberleri vard›r. Kuran, indi¤i

dönemdeki insanlar›n bilgi seviyesiyle bilinememesine ra¤men sabah vakti ile nefes alma ara-

s›nda ba¤lant› kurarak, mükemmelli¤ini bir kez daha göstermekte, insanlar› bir kez daha ken-

dine hayran b›rakmaktad›r. 
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FOTOSENTEZ

GÜNDÜZ

SOLUNUM

GECE
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Yaflam›n temeli olan bütün biyokimyasal süreçler için enerji gereklidir. Bu enerjinin kay-

na¤› da hücrelerde depolanm›fl olan besinlerin yanmas›, yani oksijenle birleflerek parçalanma-

s›d›r. Bu parçalanma s›ras›nda besin molekülleri aras›ndaki kimyasal enerji serbest kalarak aç›-

¤a ç›kar. Bu olay t›pk› yanan bir odun parças›n›n ›s› ve ›fl›k yaymas› gibi enerji veren bir tepki-

medir. Demek ki nefes al›p vermeyi yaln›zca oksijen-karbondioksit al›flverifli olarak de¤il, bit-

kilerin ve hayvanlar›n temel enerji kayna¤› olan daha karmafl›k bir süreç olarak düflünmek ge-

rekir. 

Allah e¤er fotosentezin var olmas› için gerekli birçok flart› yaratmasayd›, örne¤in bitkile-

rin içinde fotosentezin oluflmas› için gerekli klorofil yarat›lmasayd›, bir tek canl›n›n bile var ol-

mas› söz konusu olamazd›. Kainattaki birçok olay gibi fotosentez de, solunum için oksijenin ve

karbondioksitin dönüflümleri de, büyük ve mükemmel bir plan›n parçalar›d›r. 

Fotosentez hakk›nda insanl›¤›n detayl› bilgi sahibi olmas› çok yeni say›l›r. Bu konuda bi-

lim adamlar› çok yo¤un araflt›rmalar yapt›lar. Özellikle ABD’li kimyac› Melvin Calvin baflkan-

l›¤›ndaki ekibin çal›flmalar› söz etmeye de¤er niteliktedir. Nitekim bu ekip 1961 y›l›nda Nobel

kimya ödülünü kazand›. 

Sabah vakti bafllayan, nefes almam›z› ve oksijenin varl›¤›n› mümkün k›lan fotosentezi

flöyle ifade edebiliriz: 

Ifl›k enerjisi (Güneflten)+Karbondioksit(Havadan)+Su          Kimyasal enerji + Oksijen

Kimyasal formül olarak ise flöyle özetleyebiliriz:

Ifl›k + 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 (Glikoz) + 6O2

150 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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37. BÖLÜM

GÖKYÜZÜNE YÜKSELMEN‹N
DAYANILMAZ ZORLU⁄U

Sapt›rmay› diledi¤inin de gö¤sünü öylesine dar ve s›k›nt›l› k›lar ki, o gö¤e yük-

seliyormufl gibi olur. 

6-Enam Suresi 125

Bu ayette, baz› ruhsal durumlardan dolay› gö¤sünde darl›k ve s›k›nt› oluflan kifli, gök-

yüzüne do¤ru yükselmekte oldu¤u için gö¤sünde darl›k ve s›k›nt› hisseden kifliye benzetilir.

Gerçekten de gökyüzüne do¤ru yükseldikçe, Atmosfer bas›nc› azalmakta ve kan, bas›nçla da-

marlar› ve kalbi zorlamaktad›r. Ayr›ca yukar› ç›k›ld›kça azalan oksijen nefes alma güçlü¤ü do-

¤urur ve gö¤sümüzün içindeki akci¤erlerde s›k›nt› ve daralma hissedilir. Bu darl›k ve s›k›nt›

gökyüzüne yükseldikçe artar ve sonunda yaflam›n mümkün olmad›¤› noktaya gelinir. 

Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemde insanlar balonla veya uçakla gökyüzüne yükselme-

diler. Toriçelli’nin bas›nc›n ilk ölçümlerini 1643 y›l›nda gerçeklefltirdi¤ini düflünürsek, bu dö-

nemde bas›nc›n azalmas›yla ilgili bir bilgiden söz etmek de mümkün de¤ildir. Ayr›ca o dönem-

de kan dolafl›m› ve akci¤erler hakk›nda ciddi bir bilginin varl›¤›ndan da söz edilemez.

Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemde insanlar›n da¤lara ç›kt›¤› ve da¤lar›n tepelerinde nefes al-

ma zorlu¤una k›smen tan›k olduklar› düflünülebilir. Fakat ayette da¤lar›n tepesine ç›k›nca gö¤-

sün dar ve s›k›nt›l› olmas›ndan de¤il, gökyüzüne ç›k›ld›kça oluflan bir süreçten bahsedilmekte-

dir. Da¤lar›n tepesinde gö¤sünün s›k›flt›¤›na k›smen tan›k olan kifli bu durumu deniz seviyesin-

den gittikçe gö¤e do¤ru yükselmesine de¤il de bir da¤›n üstüne ç›km›fl olmas›na da ba¤layabi-

lir. Gö¤e yükselme ifadesi da¤a ç›kman›n çok üzerinde mesafeleri kapsayan bir ifadedir. Bu ifa-

denin do¤rulanmas› için bu mesafenin afl›lmas› gerekmektedir.

YAfiAMIMIZA UYGUN YARATILAN BASINÇ VE OKS‹JEN

Deniz seviyesinden 3000 metreye kadar oksijen ve bas›nç oran› insan›n fizyolojik faali-

yetlerini rahatça yürütece¤i seviyededir. 3000 metre ile 5000 metre aras› gibi mesafelerde ne-

fes alman›n zorlu¤u ve kan bas›nc›n›n art›fl› hissedilir. 7500 metreye gelindi¤inde dokular cid-

di flekilde oksijen eksikli¤i hisseder ve bas›nç düflmesinin dolafl›m sistemine verdi¤i rahats›zl›k
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hissedilir. Bu mesafenin

üzerine ç›k›ld›¤›nda kifli

bilincini yitirir; dolafl›m,

solunum, sinir sistemleri

görevlerini yapamaz ha-

le gelmeye bafllar.

Bas›nç de¤ifliklik-

leri dolafl›m sistemini

do¤rudan etkiler, atarda-

mar ve toplardamar ba-

s›nçlar›n› art›r›r. Beden

boflluklar›ndaki gazlar›n

dengesi, kandaki ve do-

kulardaki gazlar›n (özel-

likle azotun) da¤›l›m›

bozulur. Bas›nç de¤iflik-

li¤inin do¤rudan mekanik etkisi ise damar sertli¤i olan kiflilerde damar y›rt›lmalar›yla ortaya ç›-

kar. Gaz hacimlerindeki de¤iflikliklerin yol açt›¤› olaylar da flöyle s›ralanabilir: Orta kulak bofl-

lu¤undaki hava de¤iflikliklerine ba¤l› olarak, kulak zar› y›rt›klar›, orta kulak iltihab›, yüzdeki si-

nüslerde bulunan havaya ba¤l› olarak sinüs iltihaplar›, difl boflluklar›ndaki (çürük ya da dolgu)

havaya ba¤l› olarak difl a¤r›lar› ve sindirim sistemindeki havan›n d›fl ortama at›lma güçlükleri-

nin yol açt›¤› kar›n a¤r›lar›... 

Görüldü¤ü gibi, insan›n biyolojik yap›s›yla, oksijenin yeryüzünden gökyüzüne do¤ru be-

lirlenmifl oran›, Atmosfer’in yeryüzünden gökyüzüne do¤ru ayarlanm›fl bas›nc›, mükemmel bir

düzenlemeyle yarat›lm›flt›r. Bu uyum sayesinde nefes almam›z ve kan dolafl›m›m›z rahatça

mümkün olur. Prof. Michael Denton bu konu hakk›nda flu yorumu yapar: "E¤er havan›n yo¤un-

lu¤u biraz daha fazla olsayd›, hava direnci çok büyük oranlara ç›kacakt› ve hava soluyan bir

canl›ya ihtiyaç duydu¤u oksijen oran›n› sa¤layacak bir solunum sistemi tasarlamak imkans›z

hale gelecekti... Muhtemel Atmosfer bas›nçlar› ile muhtemel oksijen oranlar›n› karfl›laflt›rarak

hayat için uygun bir say›sal de¤er arad›¤›m›zda, çok s›n›rl› bir aral›kla karfl›lafl›r›z. Hayat için

gerekli olan birçok flart›n hepsinin bu küçük aral›kta gerçekleflmesi ve Atmosfer’in de bu ara-

l›kta olmas› elbette ki çok mükemmel bir uyumdur."

Kuran ayetinin gö¤e yükselenin gö¤sünün dar ve s›k›nt›l› olmas›yla ilgili yapt›¤› benzet-

me Allah’›n Kitab›’n›n bir mucizesidir. Bu mucizeyi incelerken Evren’de karfl›m›za ç›kan At-

mosfer’in bas›nc›yla, oksijeniyle mükemmel yarat›l›fl› ve bu yarat›l›fllar›n bizim biyolojik yap›-

m›za uygunlu¤u ise  Allah’›n yarat›fllar›ndaki mükemmelliklerinin örnekleridir.
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38. BÖLÜM

‹NSAN VE ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹

‹nsanlar›n kendi elleriyle yapt›klar› yüzünden karada ve denizde bozgun ç›k-

t›. Yapt›klar›n›n bir k›sm›n› kendilerine tatt›rmaktad›r ki vazgeçsinler.

30- Rum Suresi 41

‹nsano¤lu yüzy›llard›r çevresine ve do¤aya verdi¤i zararlar›n bedelini ödemektedir. Ki-

flisel h›rslarla, daha çok kazanmak arzusuyla, tembellikle, sorumsuzlukla do¤aya zarar verenler

kendilerinin do¤an›n bir parças› olduklar›n› ve verdikleri zarar›n kendilerine dönece¤i gerçe¤i-

ni gözard› etmifllerdir. Yüzlerce y›ld›r çevreye verdi¤i zarardan çok çeken insano¤lunda bir çev-

re bilincinin oluflmas› (en az›ndan önemli bir k›sm›nda) çok yeni

say›l›r. 1970’li y›llardan sonra Dünya’da çevremizle ilgili his-

sedilir derecede bir duyarl›l›k oluflmufl ve bu olgu çevrebi-

lim(ekoloji) ad›yla bilimsel platformda yo¤un bir flekil-

de ele al›nmaya bafllanm›flt›r. 

Çevre bilincinin var olabilece¤ini kimsenin iddia ede-

meyece¤i bir yüzy›lda ve bir mekanda, Kuran’›n; in-

sanlar›n kendi elleriyle yapt›klar› yüzünden karada ve

denizde bozgun ç›kaca¤›n›, bunun sonuçlar›n›n yine insa-

no¤luna zarar verece¤ini söylemesi ve bu konunun önemine

dikkatleri yöneltmesi harika bir derstir.(Çeviride deniz diye çevir-

di¤imiz kelimenin Arapças› "bahr"d›r. Bu kelime temelde denizleri ifade etti¤i gibi göl, ›rmak

gibi tüm büyük su topluluklar›n› da ifade etmektedir.) Günümüzde do¤a üzerinde hoyratça ta-

sarruflar yapamayaca¤›m›z›, e¤er buna kalk›fl›rsak bedelini ödeyece¤imizi iyice ö¤renmifl bu-

lunuyoruz. Ayr›ca her bir insan›n çevresine verdi¤i zararlar›n, sebep oldu¤u kirliliklerin tüm

yeryüzüne karas›yla, deniziyle bütün olarak zarar verdi¤ini de ö¤rendik. Bu yüzden hiç kimse

bu konuda "Ben istedi¤imi yapar›m. Her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r." diyemez. Do¤a hepi-

mize Allah’›n bir arma¤an› oldu¤una göre, ona zarar verenleri durdurmak hepimizin, tüm in-

sanl›¤›n ortak görevidir. 
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ÇEVREYE VER‹LEN ZARARLAR

Çevre kirlili¤inin doru¤a ulaflmas›nda 19. yüzy›ldaki Sanayi Devrimi’nin büyük etkisi

oldu¤u do¤rudur. Fakat çevre kirlili¤inin bu tarihte bafllad›¤›n› zannetmek büyük bir hatad›r.

Çevre kirlili¤i çok eski ça¤lardan beri vard›r. Fakat çevre biliminin ve ciddi bir ekolojik bilin-

cin oluflmas› yenidir. Örne¤in ormanlar›n bilerek yak›lmas› insano¤lunun çevreye ça¤lar boyun-

ca verdi¤i zarar›n bir örne¤idir. Orman yang›n›, ça¤lar öncesinde insanlar›n s›k s›k yakaland›¤›

sinüzit ve antrakoz (akci¤erlerde siyahlaflma) gibi hastal›klar›n bafll›ca nedenidir. Fakat bunu

yapan insanlar›n, bu hastal›klar›n sebebinin, do¤aya kendi elleriyle verdikleri zararlar oldu¤u-

nu anlad›klar›n› hiç sanm›yoruz. 

Ortaça¤’da da çevre kirlili¤inin önemli bir sorun oldu¤u anlafl›lmaktad›r. ‹ngiltere’de ev-

lerinin önüne insanlar›n d›flk›lar›n› atmalar› o kadar büyük bir sorun olmufltur ki 1345 y›l›nda

bunu yapanlar 2 flilin para cezas›na çarpt›r›lmaya bafllanm›flt›r. 12. yüzy›lda ise Fransa’da Phi-

lippe Auguste sokaklardaki i¤renç at›klar›n kald›r›lmas›n› ilk emreden kral oldu. Bunun üzeri-

ne d›flk›lar›n› akarsulara atan halk kendi ana içme suyu kaynaklar›n› kirletti. Çevre kirlili¤i hak-

k›nda ilk bilinen yasa 1388’de ‹ngiltere Parlementosu’nda kabul edildi. Bu yasaya göre akarsu-

lara ve sokaklara d›flk› at›lmayacakt›. Yasay› uygulamayan yönetici, o çevrede yaflayanlarca

kral›n mühürdar›na flikayet edilecekti. ‹nsanlar›n kendi elleriyle do¤ay› kirletmelerinin sonu-

cunda, kendilerinin gördükleri zarar›n dayan›lmaz boyuta ulaflmas›yla, ancak devlet yasas›yla

kendilerini koruyacaklar› kanaatine vararak oluflturduklar› ilk yasa, bahsetti¤imiz yasad›r.
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19. yüzy›l sanayileflmesinde ise ortaya ç›kan tablo korkunçtur. Tüm sanayi bölgelerinde

metalurji ve demir çelik kurulufllar› karalar›, sular›, havay› kirlettiler. Charles Dickens’in ro-

manlar›, komünizmin teorisyeni Friedrich Engels’in yaz›lar›, Londra’n›n kirlenmiflli¤inin kitap-

lardaki en bilinen delilleridir. 1930’da hava kirlili¤inden Belçika’n›n Mosa Vadisi’nde 63 kifli

öldü. 1952 y›l›nda ise Londra’da yaflanan felaket çok daha büyüktü. 4000’i aflk›n kifli nefes al-

ma zorlu¤undan, insanlar›n do¤ay› tahribinin bir sonucu olarak öldü. 

Günümüzde de durum pek parlak de¤ildir. Belki böyle toplu ölümlere rastlanm›yor ama

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün aç›klamalar›na göre bir milyar› aflk›n insan hava kirlili¤inin do¤ru-

dan tehdidi alt›ndad›r. Y›llarca toplanan çöplerin denizlere dökülmesi sonucunda bu pislikten

geçmiflte ne kadar insan›n zarar gördü¤ünü tespit etmek ise mümkün de¤ildir. Üstelik günümüz-

de de denizlere çöp dökülmesi fleklindeki uygulama tamamen terkedilmifl de¤ildir. Gerek deniz

alt› canl›lar›n› öldüren, gerekse bunlar›n vücutlar›nda zararl› maddeler birikmesine yol açan de-

niz kirlili¤i, sonuçta yine insano¤luna zarar vermektedir. Günümüzde, sayamad›¤›m›z tüm bu

kirliliklerin kanser gibi birçok hastal›kta önemli etkisi oldu¤u kabul edilmektedir. 

Görüldü¤ü gibi insanl›k tarihinde insano¤lunun en büyük düflmanlar›ndan biri çevre kir-

lili¤idir. Kuran’›n, çevre bilincinin oluflmad›¤› bir dönemde bu konuya dikkat çekmesi çok

önemlidir. Kuran, insanlar›n elleriyle yaz›lan kitaplar gibi, kendi toplum bilincinin, sosyolojik

yap›s›n›n ve aktüel sorunlar›n›n etkisiyle yaz›lmam›flt›r. O bütün zamanlar›n ve bütün insanla-

r›n Efendisi olan Allah’tand›r. Bu yüzden Kuran kendi döneminde var olmayan bilgileri, bilinç

düzeylerini, geçmiflin oldu¤u kadar, gelece¤in de sorunlar›n› aktar›r. 

Aynen ayetteki ifadeye uygun olarak insanlar kendi elleriyle yapmakta, kendi elleriyle

yapt›klar› yüzünden kendileri çekmektedirler. Ayet, insanlar›n bafl›na gelenlerin, önceki davra-

n›fllar›n› düzeltmeleri için bir uyar› oldu¤unu da aktarmaktad›r. Kendi ellerimizle yapt›klar›m›-

z› –tüm insanl›k olarak- ne kadar düzeltirsek bafl›m›za gelmesi olas› felaketlerden o derece sa-

k›nm›fl olaca¤›z. Bu yüzden ekolojik dengenin sa¤lanmas›na çabalayan tüm kifli ve kurulufllara

bir flekilde destek vermemizin çok isabetli olaca¤› kanaatindeyiz. 
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39. BÖLÜM

B‹TK‹LERDE ERKEKL‹K VE D‹fi‹L‹K

Gökten su indirdi, nitekim onunla çeflit çeflit bitkilerden efller ç›kard›k.

20- Taha Suresi 53

...Bütün meyvalardan ikifler efl yaratm›flt›r.

13- Rad Suresi 3

Kitab›m›z›n 11. bölümünde Allah’›n Evren’i çiftler halinde yaratt›¤›n› ve bunu aç›kla-

yan Kuran ayetlerini inceledik. Bitkilerdeki efller halinde yarat›lma ise Kuran’da özel olarak

vurgulanmaktad›r. Ayetlerde geçen "zevc (ço¤ulu

zevce)" kelimesi eski Türkçe’mizde eflleri belirtmek

için kullan›lmaktayd›, han›mlar beylerine "zevcim",

beyler han›mlar›na "zevcem" demekteydiler. Arap-

ça’dan dilimize geçen bu kelime bitkilerin efllerini be-

lirmekte de kullan›lan "zevc" kelimesidir.

Bitkiler üzerine yap›lan incelemelerde bitkiler-

de de erkekli¤in ve diflili¤in oldu¤u, bu farkl› organ-

lar sayesinde bitkilerde üremenin gerçekleflti¤i anla-

fl›ld›. Peygamberimiz döneminde biyoloji geliflmifl bir

bilim de¤ildi. Bitkilerin üremesi, bu üremedeki difli

ve erkek unsurlar›n rolü bilinmiyordu. Bu yüzden

1400 y›l önceden Kuran’da bitkilerdeki efller halinde

yarat›l›fla dikkat çekilmesi çok anlaml›d›r. 

Tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve difli üre-

me hücreleri vard›r. Bu hücreleri her ikisi de çiçe¤in ortas›nda bulunan erkek organ ile difli or-

gan üretir. Difli organ›n yumurtal›k denen fliflkince bölümünde küçük ve yuvarlak tohum taslak-

Erkek
organ

difli
organ
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lar›, bunlar›n içinde de difli üreme hücreleri bulunur. Erkek üreme hücreleri ise erkek organ›n

baflç›k bölümünün üretti¤i çiçek tozlar›n›n içinde sakl›d›r. Çok hafif olan çiçek tozlar› rüzgarla

ya da çeflitli hayvanlar arac›l›¤›yla çiçekten çiçe¤e tafl›n›rken, içlerinden bir bölümü difli orga-

n›n tepeci¤ine yap›fl›p kal›r. Daha sonra bu çiçek tozu taneci¤i boyuncuktan afla¤›ya do¤ru ine-

rek, yumurtal›klardaki tohum taslaklar›na ince bir borudan uzan›r. Erkek üreme hücresi de bu

borudan geçer ve tohum tasla¤›n›n içindeki difli üreme hücresiyle birleflir. Erkek ve difli üreme

hücrelerinin birleflmesine döllenme denir. Döllenmifl tohum taslaklar›ndan tohumlar, bunlardan

da yeni bitkiler geliflir. 

B‹TK‹LERDEK‹ MÜTH‹fi UYUM

Bitkilerin yüz binlerce de¤iflik türü vard›r. Çok küçük boyutlu bitkilerden, California’-

n›n k›y› sekoyalar› gibi 90 metre boyundaki dev bitkilere de¤in sayamayaca¤›m›z kadar çok çe-

flit vard›r. Efleyli üreme yapan tüm bitkilerde difli organ ve erkek organ birbirinden farkl› özel-

liklerde yarat›lm›fllard›r ve mikro seviyede de tüm bu organlar çok kompleks ve çok mükem-

mel yarat›l›fla sahiptir. Yüzbinlerce türdeki yüzbinlerce difli ve yüzbinlerce erkek organ birbir-

lerine uygun flekilde yarat›lm›flt›r. Bu uyum, bir kasay› açacak flifrenin o kasaya uymas› gibi,

çok ince bir uyumdur. Bitkilerin her birinin içinde bu uyum yarat›lmasayd›, bu bitkilerin hiçbi-

ri var olamazd›. Bir bitkinin yaflam›n›n devam› bu difli ve erkek organlar›na ba¤l›d›r. Bu organ-

lar›n tekinin eksikli¤i veya bu organlar aras›ndaki en ufak uyumsuzluk, o bitki türünün yok ol-

mas›na sebep olur. Bu yüzden bu organlar ayn› zaman dilimi içinde, ayn› bitki türünün üzerin-

de, eksiksiz ve mükemmel olarak var olmak zorundad›r. Bu da Yarat›c›m›z›n her fleyi ne kadar

mükemmel planlad›¤›n›n, hiçbir fleyde en ufac›k bir tesadüfün, rastgeleli¤in yer alamayaca¤›-

n›n delilidir. Çok kompleks bir flifre yüzbinlerce kere verilse ve yüzbinlerce ayr› kasa her

seferinde aç›lsa; bu bir tesadüfün, rastgeleli¤in sonucunda olabilir mi? Bitkilerdeki difli ve er-

kek organlar ve bu organlar›n birleflmesi için gerekenler Dünya’daki en kompleks kasa için ge-

reken flifreden çok daha komplekstir. Üstelik bitkilerdeki diflilik, erkeklik ve buna ba¤l› üreme,

bitkilerin yarat›l›fl›n›n sadece bir yüzüdür. Her bitki kendi harika yarat›l›fl›yla Dünya’m›z›n bir

süsü, ekolojik sistemimizin bir parças› ve yarat›l›fl›n bir mucizesidir.
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40. BÖLÜM

T‹TREfiEREK, KABARARAK 
CANLANAN TOPRAK

...Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, ancak üzerine su ya¤d›rd›¤›m›z za-

man titreflir, kabar›r ve her güzel çiftten bir fleyler bitirir.

22- Hac Suresi 5

Su ve hava olmadan yaflanamayaca¤›n› ufac›k çocuklar bile bilir. Peki, toprak olmadan

yaflayamayaca¤›m›z›n acaba yeterince bilincinde miyiz? Toprak sürekli geliflim halindedir. Bin-

lerce y›l içerisinde, özellikle suyun etkisiyle, yavafl yavafl afla¤›dan yukar›ya do¤ru ana kayan›n

(Litosfer) tahrip olmas›yla oluflur. Bu süreç en sert kayalarda y›lda 0.01 milimetre oldu¤u için

topra¤›n geliflim hareketi gözümüzden kaçar. (Bu oran yeryüzünün s›cak bölgelerinde y›lda 20

milimetreye kadar ç›kar.) Bu ba¤lamda toprak cans›z olan mineral dünyadan canl› bir dünyaya

geçifl aflamas›d›r. Bir metreküp verimli toprakta 30 milyon kadar bakteri vard›r. Gözle alg›laya-

mad›¤›m›z bu bakteriler topra¤›n her santimetrekaresinin canl› olmas› anlam›na gelir. Bu can-

l›l›¤›n en önemli maddesi hem bu bakterileri, hem de bitkileri harekete geçirip canland›ran su-

dur. 

Bu ayette kupkuru topra¤›n üzerine suyun düflmesiyle oluflan aflamalar anlat›l›r. Kuran’-

›n ifadelerinde anlat›lan titreflmenin ve kabarman›n önce sadece edebi ifadeler oldu¤u san›ld›.

Fakat "Brown Titremesi"nin anlafl›lmas›yla Kuran’›n bu noktada da bir mucize gösterdi¤i anla-

fl›ld›. Ayette topra¤a suyun düflmesiyle oluflan 3 aflamaya dikkat çekilir:

1- Topra¤›n titreflmesi

2- Topra¤›n kabarmas›

3- Topra¤›n çiftler halinde ürünler vermesi
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1- Birinci aflamada topraktaki parçac›klar suyun üzerlerine düflmesiyle hareket eder. Top-

ra¤›n üzerine düflen su damlac›klar› bir hedef olmaks›z›n birçok yönde hareket eder. Böylece

birçok taraftan suyla çarp›flan toprak parçac›klar› titreflir gibi hareket ederler. Suyun topra¤a

düflmesiyle topraktaki farkl› moleküller aras›nda elektrik ak›m› oluflur. Topra¤›n parçac›klar›

iyonlafl›r. Elektrik ak›m›n›n düflüflüyle pozitif iyona, yükselifliyle negatif iyona dönüflüm olur.

Suyun topra¤a gelifliyle iyonik moleküller titreflir. Botanikçi Robert Brown 1828 y›l›nda topra-

¤›n partiküllerinin bu hareketini tespit etti ve ad›n› Brown Movement (Brown Titremesi) koy-

du. Bu hareket, suyun topra¤›n üzerine düflmesiyle oluflan bir süreçte gerçekleflir.

2- ‹kinci aflamada dikkat çekilen olay, suyu emen toprak parçac›klar›n›n hacimce büyü-

mesi, böylece kabarman›n gerçekleflmesidir. Parçac›klar suya doyunca suyun mineral depolar›

olurlar. Bitkiler ihtiyaçlar›n› bu depolardan karfl›lar. Topra¤›n suyu tutan mükemmel yap›s› sa-

yesinde ya¤mur sular› topra¤›n derinliklerinde kaybolmaz. Böylece bitkilerin, dolay›s›yla tüm

canl›lar›n yaflamas› mümkün olur. 

3- Üçüncü aflamada bitkilerin filizlenmesine dikkat çekilir. Ayetin iflaret etti¤i gibi zevci ve zev-

cesiyle yani diflili¤i ve erkekli¤iyle bitkiler yarat›lmaya bafllan›r. Bafllang›çta ölü olan toprak suyun

topra¤›n üzerine düflmesiyle bafllayan bir sürecin sonunda canl› bitkiyi ba¤r›ndan ç›karmaktad›r. 
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Kuran’da bitkilerin yarat›l›fl›na birçok defa dikkat çekilir, hatta bitkilerin yarat›l›fl›yla in-

sanlar›n yarat›l›fl› ve diriltilmesi aras›nda benzerlik kurulur. Bitkilerin filiz verdi¤i dönem insa-

n›n gençli¤ine benzer, daha sonra insan›n olgunluk dönemi gibi bitkinin de olgunluk dönemi

vard›r. ‹nsan yaflland›¤›nda nas›l burufluyor, güçten düflüyorsa bitki de yafllan›nca buruflur, ku-

rur ve eski gücünü, cazibesini kaybeder. Bitki de ölünce insan gibi çer-çöp olur ve topra¤a ka-

r›fl›r. Bitkiler her mevsimde solduklar› yerde yeniden canlanarak insan›n öldükten sonra yeni-

den yarat›l›fl›na delildirler. Canl› olan bitkiyi her sene öldüren sonra yeniden ayn› yerde dirilten

Allah, tüm insanl›¤›n gözü önünde yeniden yaratman›n kendisi için ne kadar kolay oldu¤unun

delillerini göstermektedir. Böylelikle insano¤lu, bitkilerin yeniden canland›r›ld›¤› her mevsim-

de, ölümü yaratan Allah için, yeniden canland›rman›n da ne kadar kolay oldu¤una tan›k olmak-

tad›r.

Ölü toprak onlar için bir delildir. Onu diriltiriz, ondan taneler ç›kart›r›z da

ondan yerler.

36- Yasin Suresi 33
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41. BÖLÜM

YUVAYI D‹fi‹ ARI YAPAR

Efendin difli bal ar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda, insanlar›n kurduklar›

kovanlarda evler edin.

16- Nahl Suresi 68

Kuran, ar›n›n yapt›klar›n› anlat›rken, fiilin difli formunu kullanmaktad›r. Arapça’da fiil-

ler difliye ve erke¤e göre farkl› çekilirler (Baflka birçok dünya dilinde de bu böyledir). Ar›n›n

yapt›klar› anlat›l›rken fiilin difli formunun kullan›lmas› Kuran’›n sayd›¤› eylemleri difli bal ar›-

s›n›n yapt›¤›n› göstermektedir. Bu yüzden ayeti "difli bal ar›s›" diye çevirmek daha do¤rudur.

Difli bal ar›s›n›n yapt›klar› Kuran’da flöyle tarif edilmektedir: (Arapça’da ar›n›n erke¤i ve difli-

si ayn› flekilde yaz›l›r, bu kelimenin ayr›ca diflisi yoktur.)
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1- Evini (kovan›n›) infla etmesi (68. ayet)

2- Bal özünü toplamak için do¤adaki faaliyeti (69. ayet)

3- Bal yapmas› (69. ayet, bir sonraki bölümde inceledik)

Kuran’›n sayd›¤› bu üç faaliyeti de difli ar› olan iflçi ar›lar gerçeklefltirmektedir. Bu yüz-

den Kuran’da ar›dan sonra gelen fiile diflilik tak›s› eklenmifltir. Kuran’›n sayd›¤› bu faaliyetler

ile erkek ar›lar›n hiçbir iliflkisi yoktur. Difli olan iflçi ar›lardan daha iri yap›l› ve kocaman gözlü

olan erkek ar›lar›n tek görevi genç ana ar›y› döllemektir. Yaz sonunda bu görevini yerine geti-

ren erkek ar›lar difli ar›lar taraf›ndan kovandan at›l›r ve difli ar›lar›n bak›m›yla yaflamaya al›flk›n

olduklar› için çok geçmeden açl›ktan ölür. 

Kuran’›n indi¤i dönemde insanlar›n kovan içindeki ifl bölümünün detaylar›ndan, iflçi ar›-

lar›n difli oldu¤undan, kovan› infla etmenin, bal yapman›n, bal yapmak için meyvalar›n özünü

toplaman›n difli-iflçi ar›lar›n görevi oldu¤undan haberleri yoktu. Bu yüzden Kuran’›n difli ar›n›n

görevlerini sayarken fiili difliye göre çekmesi ve erkek ar›lar› bu görevlerden d›fllamas› mucize-

vi bir ifadedir. 
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ARI B‹R MATEMAT‹K PROFESÖRÜ MÜDÜR?

Kuran’da dikkat çekilen difli bal ar›s›n›n yapt›klar›n› iyice inceledi¤imizde ar›n›n

kabiliyetlerine flaflmamak elde de¤ildir. Ar›n›n yaflayaca¤› evini (kovan›n›) oluflturmas›, bu evin

içindeki petekleri infla etmesi matematiksel bir deha gerektirmektedir. 

Bal ar›lar› milyonlarca y›ld›r peteklerini alt›gen yapmaktad›r (On milyonlarca y›l öncesi-

ne ait ar› fosillerinden bu anlafl›lmaktad›r). Acaba neden bu flekil dikdörtgen, beflgen, sekizgen

de¤il de alt›gendir? Bunu araflt›ran matematikçiler birim alan›n tamamen kullan›lmas› ve en az

malzemeyle petek yap›labilmesi için en ideal fleklin alt›gen oldu¤unu ortaya koydular. Petekler

üçgen ya da dörtgen olsayd›, boflluksuz kullan›labilecekti. Fakat alt›gen hücreler için kullan›lan

malzeme üçgen ya da dörtgen için kullan›lan malzemeden daha azd›r. Di¤er birçok geometrik

flekilde ise kullan›lmayan bölgeler ortaya ç›kacakt›. Sonuç olarak alt›gen hücre, en çok miktar-

da bal depolarken, yap›lmas› için en az balmumu gereken flekildir. 

Difli (iflçi) ar›lar›n bu çal›flmalar›nda en çok ilgi çeken durumlardan biri onbinlerce iflçi

ar›n›n her birinin, birer tu¤lac›¤›n› b›rakt›¤› bu yap›n›n, geometrik ölçülere bütünüyle uyabil-

mesidir. Matematikçiler verilen belirli miktardaki balmumuyla yumurtadan ç›kacak kurtçukla-

r› içine alabilecek daha genifl bir yer yap›lamayaca¤›n› ispatlam›fllard›r. Böylece iflçi ar›lar be-

lirli miktardaki gereçle, gereken büyüklükteki bir yap›n›n en ekonomik biçimde nas›l yap›labi-

lece¤ini göstermektedirler. 

Antoine Ferchault ad›ndaki bir Frans›z böcek bilgini, bunu "Ar›lar problemi" diye tan›-

nan bir geometri problemi olarak ortaya koymufltur. Bu problem fludur: "Taban› birbirlerine gö-

re e¤imi ayn› olan üç çeflit eflkenar dörtgen ile kapanm›fl düzgün alt›gen bir dik prizma verilsin.

Bu prizman›n toplam yüzey alan›n›n en küçük de¤erde olmas› için eflkenar dörtgenler aras›n-

daki aç›lar ne olmal›d›r?" Biri Alman, biri ‹sviçreli, biri de ‹ngiliz olan üç tan›nm›fl matematik-

çi bu problemin çözümüyle u¤raflt›lar ve flu sonuca vard›lar: 70° 32’ (70 derece ve 32 dakika).

Gerçekten de bu, difli bal ar›lar›n›n yapt›¤› petek gözeneklerinin aç›s›n›n tam› tam›na ayn›s›d›r. 

‹flçi ar›lar›m›z pete¤in yap›m›na birkaç farkl› noktadan bafllarlar. ‹fl ilerledikçe pete¤in gö-

zenekleri orta yerde birleflir. Bu durumda kaynaflma noktas›ndaki peteklerin aç›lar› yine kusur-

suzdur. Bu iflçi ar›lar›n pete¤in yap›m›na rastgele koyulmad›klar›n›, bafllang›ç ve bitifl noktala-

r› aras›ndaki uzakl›klar›, arkadafllar› olan di¤er iflçi ar›lar›n›n pozisyonlar›n› önceden çok ince

bir flekilde hesaplad›klar›n› ortaya koyar. En usta matematikçiler bile ar›n›n hesab›n›n kusursuz-

lu¤unu 70° 32’ (70 derece ve 32 dakika)’y› hesaplayarak ortaya koymaktad›rlar. Fakat bu
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matematik profesörlerine elinize bir cetvel al›n, bu aç›lar› tam tutturarak bir alt›gen çizin desek,

hele hele bu hesaplar› yapan üç profesöre üçünüz ayr› yerden bafllayarak alt›genler çizin, orta-

daki alt›genler de tam düzgün, kusursuz olsun desek hiç flüphesiz bu kadar ince bir çizimi be-

ceremezlerdi. Görülüyor ki ar›, hem büyük bir teorisyendir, hem de müthifl bir pratisyendir. Te-

oride hesaplanmas› çok zor olan› hesaplam›fl, pratikte ise bizim el ve gözlerimizle tayin edeme-

yece¤imiz hassasl›ktaki ölçüleri tutturmufltur. (Kuran’›n matematiksel mucizelerinden bahsede-

ce¤imiz kitab›m›z›n ikinci k›sm›n›n, KUM15 bölümünde "ar›"dan bahseden sure ve ayetlerde-

ki matematiksel kodu, ar›n›n kromozom say›s›na iflaretleri inceleyece¤iz. Ar›n›n yarat›l›fl›nda

ar›ya matematikçi özellikleri veren Allah, ar›dan bahsetti¤i sure ve ayetlerde de matematiksel

mucizeler oluflturmufltur.)

Alt› hafta yaflayabilen ar›lar tüm bu hesaplar› ve uygulamalar› nas›l gerçeklefltirmektedir?

Ar›lar›n bu yapt›klar›n› "içgüdü" diye niteleyip, tüm bu harikal›klar› tesadüfen oluflmufl gibi

göstermek Yusuf suresinin 40. ayetinin iflaret etti¤i gibi isimlendirmelerin arkas›na s›¤›nmakt›r.

‹çgüdü kelimesi, sadece bir isimlendirmeden ibaret olup asl›nda hiçbir aç›klama ortaya koyma-

yan bir terimdir. Kuran ar›ya vahyedildi¤ini söyleyerek, ar›n›n tüm bu yapt›klar›n›n, Allah’›n

proglamlamas› ve düzenlemesinin sonucunda oldu¤u ortaya koymaktad›r. alt› haftada en zeki

canl› olan insan "1,2,3" diyerek, üçe kadar saymay› bile beceremez... Ar›n›n tüm bu yapt›klar›-

n›n ne ar› taraf›ndan ö¤renildi¤ini, ne de tesadüfen olufltu¤unu söylemek mümkündür. Aç›kça

bellidir ki ar›y› Yaratan, ar›y› bütün özellikleriyle beraber yaratm›fl, tüm bu matematiksel prob-

lemleri halletmifl ve ar›ya en mükemmel uygulamalar› yapt›rm›flt›r. Yine bu Yarat›c›, ar›ya ken-

di ihtiyaçlar›ndan fazla bal yapt›rtarak, insanlara nimetlerini göstermektedir. 

71- Görmezler mi ki kudretimizle nice hayvanlar› yaratt›k da onlara sahip ol-
maktad›rlar. 

72- Onlar› kendilerine boyun e¤dirdik. Bir k›sm›na binmekte, bir k›sm›n› ye-
mektedirler. 

73- Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vard›r. Hala flükret-
miyorlar m›?

36- Yasin Suresi 71-73
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42. BÖLÜM

ARININ KARINCIKLARI
VE BALIN fi‹FASI

Sonra meyvelerin her türünden ye de Efendinin sana kolaylaflt›rd›¤› yollara

koyul. Onun kar›nlar›ndan renkleri çeflit çeflit bir içecek ç›kar ki, insanlar için

onda flifalar vard›r. fiüphesiz, akl›n› çal›flt›ran bir topluluk için bunda bir de-

lil vard›r.

16- Nahl Suresi 69

Uzunlu¤u 1-3 cm aras›nda de¤iflen ar›n›n vücudu bafl, gö¤üs ve kar›n olmak üzere üç bö-

lümden oluflur. En arkadaki kar›n bölümü gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka

biçimindeki bölütlerden oluflur. Ayette

tekil difli ar›da, "kar›nlar" oldu¤u vur-

gulanmaktad›r. Ayetin Arapça’s›nda bu

"butuniha" ifadesiyle belirtilir. Keli-

menin sonundaki "ha", difli ve tekil fla-

h›s› belirtir. E¤er ço¤ul difli ar›lardaki

kar›nlar vurgulanmak isteseydi bu ifa-

de "butunihinne" olur idi. Böylece

ayet ar›n›n bölütlü, parçal› kar›n yap›-

s›na da iflaret etmektedir. Bu parçal›

kar›n yap›s›yla ar› "kar›nlar›n" sahibi

olarak nitelenmektedir. Ar›lar›n bu ka-

r›n yap›s›n›n iç k›sm›nda birine bal

torbas› ve di¤erine de kursak ad› verilen iki mide vard›r. Ar› çiçeklerden ald›¤› bal özünü önce

kursa¤›nda bal haline getirir. Ar›n›n kar›n bölgesi bir kimya laboratuar› gibi çal›flmakta ve bal

üretmektedir.
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Bal›n rengi gerçekten de ayette geçti¤i gibi çeflit çeflittir. Bu renk, iklim, mevsim, hava

koflullar› ve al›nd›¤› kaynaklara ba¤l› olarak çok de¤iflik görünüfltedir. Beyazdan tutunuz da es-

mer (pekmez rengi) ve kahverengiden yeflile kadar çeflitli renklerde ballar vard›r. Bu renklerin

en hofla gideni bal rengi de denilen aç›k alt›n sar›s›d›r. Balc›l›k alan›nda modern ve titiz çal›fl-

mas› olan ülkeler bal›n rengini saptamak için tespit edilmifl bir renk cetveli kullanmaktad›r. 

ARILARIN DANSI

‹nceledi¤imiz ayetin bafl›nda, difli bal ar›s›n›n bal yapabilmek için bitkilerin özünü top-

lamas›na iflaret edilir. Gerçekten de ayette söylendi¤i gibi difli olan iflçi ar›lar bal yapt›klar› gi-

bi, bu bal›n ham maddesini bitkilerden toplamak da difli olan bu iflçi ar›lar›n görevidir. Ar›lar›n

bal özlerini toplama aflamalar›nda birbirinden ilginç, inan›lmaz olaylar gerçekleflmektedir. 

Çiçeklerin yerini bulan ar›, bulduklar›n› haber vermek üzere di¤er ar›lar›n yan›na döner.

Bu ar›, dans ederek di¤er ar›lara bal›n ham madde kayna¤›n›n koordinatlar›n› bildirir. Ar› yap-

t›¤› dans yoluyla verdi¤i mesajlarla, kayna¤›n hem do¤rultusunu, hem de uzakl›¤›n› eksiksiz

olarak di¤er ar›lara iletir. Belli bir yafla gelmifl insanlar 6 haftada bir dans kurunu bile bitireme-

mektedirler. Oysa sadece 6 hafta yaflayan ar› yapt›¤› danslar› bir iletiflim arac› olarak kullana-

bilmektedir. 

Ar›n›n dans› kadar, kovan›na dönerken yapt›¤› hesaplar da çok ilginçtir. Bal›n ham mad-

desinin kayna¤›n› sadece Günefl’e göre tarif etmesi mümkün olan ar› kovana dönene kadar Gü-

nefl her 4 dakikada 1 derece yer de¤ifltirir. Ar› Günefl’in bu yer de¤iflimini hem besini bulurken,

hem kovana en kestirme yönden dönmesi gerekirken hesaplar. Ar› hedefinin peflinde ne kadar

dolafl›rsa dolafls›n, en kestirme flekilde kovana dönerken, Günefl’in ne kadar yer de¤ifltirdi¤ini

hesaplamak zorundad›r. Ar› bu hesab› da kusursuz yapmaktad›r. Ar›n›n tüm bu hesaplar›, kovan

içindeki tüm bu uyum; ne tesadüflerle, ne de 6 hafta yaflayan ar›n›n e¤itilmesiyle aç›klanabilir.

Ar› tüm bu görevleri kendisine ö¤retilmifl olarak do¤maktad›r. Yarat›c›, ar›y› en mükemmel fle-

kilde programlam›flt›r. 

BALDAK‹ fi‹FA

Difli olan iflçi bal ar›lar›n›n üretimi olan bal›n, insanlar için ne kadar faydal› bir besin

kayna¤› oldu¤u ayette belirtilir. Bal›n flifa oldu¤u günümüzde tüm t›p otoritelerince tart›flmas›z

olarak kabul edilmektedir. Bal hem birçok vitamine, hem kalsiyum, potasyum, magnezyum,

sodyum, fosfor gibi birçok minerale, hem bak›ra, iyota, demire, çinkoya, hem de baz› hormon-

lara sahiptir. 

166 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



Bal, içindeki flekerlerin bir baflka cins flekere dönüflebilme özelli¤i sayesinde kolayca sin-

dirilir. Bal, içerdi¤i serbest flekerler ile beynin çal›flmas›n› kolaylaflt›r›r. Kan yap›m›na, kan›n te-

mizlenmesine, kan dolafl›m›n›n düzenlenmesine yard›mc› olur. Bal, vücudumuzun iç mekaniz-

mas›n›n daha iyi çal›flmas› için yenilerek kullan›ld›¤› gibi, kozmetikte ve cilt hastal›klar›nda vü-

cuda d›fltan sürülerek kullan›l›r. Bal›n iyilefltirdi¤i söylenen hastal›klar saymakla bitmez.

Bal›n flifa kayna¤› oldu¤u birçok toplumda düflünülmüfltür. Bu yüzden Kuran’›n bu konu-

da söyledi¤inin, Kuran’›n indi¤i dönemde bilinmedi¤ini söylemiyoruz. Fakat fluna dikkat etme-

liyiz ki, Peygamberimiz döneminden gelen uydurma ha-

dislerde deve idrar›n›n içilmesine, bu idrar›n flifa oldu¤u-

na dair sözlere de rastl›yoruz. Kuran o dönemin bu uy-

durma flifa kaynaklar›na gönderme yapmam›fl, bal gibi

günümüzde hiç kimsenin itiraz edemeyece¤i bir madde-

yi flifa olarak insanlara sunmufltur. E¤er Kuran kendi dö-

neminin heyecanlar›yla yaz›lm›fl bir uydurma olsayd›,

içinde elbette kendi döneminin safsatalar›n› içeren böy-

lesine yanl›fllar da olacakt›. 

Kuran ar›larla ve bal›n yap›m›yla ilgili hiçbir yan-

l›fl izah yapmad›¤› gibi, kovan yapma, bal›n ham madde-

sini toplama, bal yapma gibi görevleri difli ar›lar›n yapt›-

¤›n› belirterek indi¤i dönemdeki insanlar›n bilemeyece¤i

bir gerçe¤i de aç›klam›flt›r. Ayr›ca bu difli ar›n›n, bölmeli

kar›nlardan oluflan anatomik yap›s›na da "bir tek difli ar›-

da ço¤ul kar›n" ifadesi kullan›larak iflaret edilmifltir. Ar›-

n›n ve di¤er böceklerin fizyolojik yap›s›n› incelemeye dair bir gelene¤e rastlanmayan bir dö-

nemde bu ifadenin olmas› da çok ilginçtir. 

Ar›n›n kovandaki ifl bölümünü, ar›n›n tüm marifetlerini anlatmaya bu kitab›n hacmi yet-

mez. Bu tek bafl›na bir kitap konusudur. Ar›n›n kovan› havaland›rmas›, belirli bir nem ve ›s› ora-

n›n› sa¤lamas›, kovan içinde mükemmel bir hijyenik ortam› oluflturmas›, kovanda nöbet bekle-

mesi, yabanc› maddeleri kovandan at›fl yöntemleri, salg›lad›¤› balmumu, propolis, süt gibi mad-

deler birbirinden hayret verici ve mükemmeldir. Alt› hafta yaflayan ar›, tüm bu mükemmel özel-

liklere do¤ufltan nas›l sahip olmaktad›r? Bilinçli bir Yarat›c› olmadan ar›n›n bu bilgileri kendi

kendine tesadüfen elde etmesi hiç mümkün olabilir mi ? Kuran’›n dikkat çekti¤i ar›n›n, yapt›k-

lar›n› her inceleyen, ar›n›n flahs›nda Allah’›n mükemmel bir sanat eserini görecektir. 

Sizin yarat›l›fl›n›zda ve her yana yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan bir

toplum için deliller vard›r.
45- Casiye Suresi 4

ARININ KARINCIKLARI VE BALIN fi‹FASI 167

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



43. BÖLÜM

SÜTÜN OLUfiUMU

Elbette hayvanlarda da sizin için ibretler vard›r. Size onlar›n kar›nlar›nda sin-

dirilmifl g›dalar ile kan›n aras›ndan, halis, bo¤az›n›zdan kolayl›kla kayan bir

süt içirmekteyiz.

16- Nahl Suresi 66

Keçinin, koyunun, ine¤in ot yedi¤ine hepimiz tan›k oluruz. Ço¤u zaman süt içerken, bu

sütten imal edilen tereya¤›n›, yo¤urdu, peyniri tüketirken koyunun yedi¤i otla bu nimetler ara-

s›nda hiç ba¤lant› kurmay›z. Oysa Allah bu hayvanlara otu yedirtmekte ve vücutlar›nda bu otu

de¤iflime u¤ratarak, beslenmenin en temel g›dalar›ndan olan sütü yaratmaktad›r. 

Yukar›da inceledi¤imiz ayet mucizevi bir ifadeyle hayvan›n vücudunda sütün, sindirilmifl

g›dalardan ve kandan ayr›flarak olufltu¤una iflaret etmektedir. William Harvey

Peygamberimiz’in vefat›ndan 1000 y›l kadar sonra kan dolafl›m›n› keflfetti. Peygamberimiz’in

yaflad›¤› dönemde kan›n, sindirilmifl g›dalardan ayr›flm›fl besinleri meme salg› bezlerine tafl›d›-

¤›, meme salg› bezlerinin ise kendilerine ulaflan bu ham maddeleri iflleyerek süt üretti¤i bilin-

memekteydi. 

En baflta ot olarak al›nan ham madde, vücutta sindirilmifl g›da ve kan olmakta, daha son-

ra ise meme bezleri Dünya’n›n en mükemmel, rafine edilmifl, lezzetli ürününü bunlardan olufl-

turmaktad›r. Kuran böylelikle hem kendi döneminde bilinmeyen gerçeklere parmak basm›fl,

hem de insanlar›n gözlerinin önüne bir ibret tablosunu sermifltir.

Kan, di¤er organlara oldu¤u gibi, sütün üreticisi olan meme salg› bezlerine de sindirilmifl

g›dalardan oluflan maddeleri toplar ve tafl›r. Bu sürecin oluflumu, kan›n ince ba¤›rsak muhteva-

s› ile ba¤›rsak duvar› düzeyinde bir araya gelmesi sayesinde olur. Ba¤›rsakta, sindirilmifl g›da-

lar›n gerekli k›s›mlar› emilmekte ve buradan sonra bu g›dalar yollar›na kanla devam etmekte-

dir. Bu bilgiler biyoloji, kimya ve sindirim fizyolojisindeki geliflmelerle elde edilmifltir.

Peygamberimiz’in yaflad›¤› 600’lü y›llarda bu bilgiler bilinmemektedir. 
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SÜT: EN KOLAY VE EN BESLEY‹C‹

Süt, memeli canl›lar›n difli bireyleri taraf›ndan, do¤umdan sonra yavrular›n› besleyebil-

meleri için üretilir. Balinan›n yavrular›ndan insanlar›n bebeklerine kadar bütün yavru memeli-

ler yaflamlar›n›n ilk dönemlerinde annelerinin sütleriyle beslenir. Bebek, çok harika bir besine,

hiçbir u¤rafl vermeden sahip olmaktad›r. Yeni do¤an herhangi bir yavru için, en faydal›, gelifli-

mine en uygun besin anne sütüdür. Örne¤in insan› ele alal›m. Yeni do¤mufl bir bebe¤e, Dünya’-

da mevcut bütün maddelerden hangisini verirseniz verin, hiçbiri annesinin sütünün yerini tut-

maz. Dünya’m›zda onbinlerce madde tan›m› yapabiliriz. E¤er Evren’de rastgele oluflumlar ol-

sayd›, bilinçli bir yarat›l›fl söz konusu olmasayd›; anne sütünün, mevcut onbinlerce madde ara-

s›nda en mükemmel, en isabetli seçilmifl besin olmas› için hiçbir sebep olmazd›. Her memeli

canl› için oluflan bu mükemmel düzen, Evren’in Yarat›c›s›n›n her fleyi nas›l mükemmel bir plan-

la yaratt›¤›n›n delilidir. Baflta sindirilmifl g›da olan, baflta kan olan maddeler, annenin memesin-

de süt olmakta, bu da yeni do¤an bebe¤e do¤ar do¤maz Yarat›c›s›n›n haz›rlad›¤› bir ikram ola-

rak annesinin memesiyle sunulmaktad›r. ‹sterse en basit mant›kla, isterse olas›l›k hesab›yla ba-

k›ls›n bir annenin yavrusunu do¤du¤u anda sütle karfl›lamas› ve bu sütün o yavru için en uygun

madde olmas›, bilinçli bir yarat›l›fl d›fl›nda hiçbir fleyle aç›klanamaz. Sütü emecek insan yavru-

suna anne karn›nda parma¤› emdirilerek süt emme talimi yapt›r›l›r. Böylelikle annesinin meme-

si süt vermeye haz›rken, o da emmeye haz›rd›r. Sütün memeden f›flk›rmadan, tam bebe¤e uy-

gun bir ahenkle gelmesi de süt emmenin mükemmel yarat›lm›fl bir yönüdür... 

Do¤unca annemizden emerek tan›flt›¤›m›z sütle iliflkimiz tüm hayat boyu devam edecek-

tir. Hayvani ürünler içinde hiçbiri süt kadar vücudumuzun ihtiyaçlar›n› tümüyle karfl›layama-

maktad›r. Süt; proteiniyle, laktoz adl› süt flekeriyle, kazeiniyle, kalsiyumuyla, fosfor gibi mine-

ralleriyle, yaflamsal öneme sahip vitaminleriyle çok harika bir g›dad›r. Süt, ayn› zamanda pey-

nir, tereya¤›, yo¤urt gibi maddelere dönüflerek de insano¤lunun en temel g›dalar›ndan biri ol-

maktad›r. Hatta en temel g›das› oldu¤u bile söylenebilir...

Sütün içindeki tüm maddelerin, minerallerin, vitaminlerin vücudumuza sa¤lad›¤› fayda-

lar› yazmak kitab›n bu bölümünü aflacak uzunluktad›r. Sütün faydalar›na dair yay›nlar gazete-

lerden televizyonlara kadar birçok yerde yay›nlanmaktad›r. Bunlara rastlad›¤›m›zda Kuran’›n

ayetini, Allah’›n kanla, sindirilmifl g›dalar›n aras›ndan sütü yaratmas›n› hat›rlayal›m. Her süt

ürünü kulland›¤›m›zda da...

Efendinizin nimetlerinden hangisini yalanl›yorsunuz?

55- Rahman Suresi 18
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44. BÖLÜM

KUfiLAR ARASI MUHABBETLER

Süleyman Davud’a mirasç› oldu ve dedi ki: Ey insanlar bize kufllar›n dili ö¤-

retildi...

27- Neml Suresi 16

Al›nt›lad›¤›m›z ayette, bir Peygamber olan Hz. Süleyman’a, Allah’›n verdi¤i üstün özel-

likler say›l›rken O’na kufllar›n dilinin ö¤retildi¤i de söylenmektedir. Böylece Kuran, kufllar›n

birbirleriyle iletiflim kurduklar›na, kufllar›n ç›kard›klar› seslerin(veya vücut dillerinin) rastgele

olmad›¤›na dikkatlerimizi çekmektedir. Buradan hareketle hayvanlar›n da insanlar gibi iletiflim

kurdu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Bu iletiflim hiç flüphesiz insanlar›nki kadar geliflmifl

de¤ildir, fakat hayvanlar aras›nda iletiflimin olmad›¤›n› söylemek büyük bir yan›lg›d›r. 

Zoologlar›n yapt›klar› araflt›rmalar, hayvanlar›n ç›kard›klar› seslerin rastgele oldu¤unu,

hayvanlar›n kendi aralar›nda bir iletiflime sahip olmad›¤›n› söyleyenlerin yan›ld›klar›n› ortaya

koymufltur. Kufllar, kar›ncalar, yunuslar ve daha birçok havyan türü üzerinde yap›lan araflt›rma-

lar, bu hayvanlar›n kendi türleri aras›ndaki konuflmalar›n›, iletiflimlerini ortaya koymufltur. 

KUfi SESLER‹NDEK‹ ANLAM

Kuran, hayvanlar›n konuflma dili oldu¤una kufllardan örnek verdi¤i için biz de kufllar
üzerine yap›lan araflt›rmalar› inceleyelim. Brezilyal› ve Amerikal› bilim adamlar› "Sinekkuflu"
(Dünya’n›n en küçük kufl türlerinden biri) üzerinde araflt›rmalar yapt›lar ve bu konudaki maka-
lelerini ‹ngiliz dergisi "Nature(Do¤a)"da yay›nlad›lar. Makale yazar› Maria Luisa Da Silva si-
nekkuflunun kelime hazinesinin sonradan olufltu¤unu söylemektedir. Yani bu iddiaya göre si-
nekkuflu insanlar gibi sonradan ö¤renerek konuflmaktad›r. 

Kargalar üzerinde yap›lan araflt›rmalar, kargalar›n alarm için ayr›, toplant› için ayr›, endi-
fleli haller için ayr› sesler ç›kard›klar›n› ortaya koymufltur. Kargalar›n sesini sonogram  grafik-
leri haline getiren bilim adamlar› kargalar›n konuflmas›n› daha detayl› bir flekilde çözme çaba-
s›ndad›rlar.
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Hayvanlar›n konuflma-

lar› üzerine sonogramlar ç›ka-

rarak araflt›rmalar yapan

Bernd Heinrich bu çal›flmala-

r›n zorlu¤unu flöyle anlatmak-

tad›r: "Bizim araflt›rmam›z,

baflka bir gezegenden gelip de

insanlar›n konuflmalar›n› so-

nogramlar arac›l›¤›yla çöz-

meye çal›flan, insan›n yemek,

oyun, aflk, bal›kç›l›k gibi faa-

liyetleriyle ilgili kelimelerini

sonograma çeviren uzayl›la-

r›nki gibidir. Bizim çabam›z

kendimizi baflka gezegenden gelen canl›lar yerine koymak ve di¤er ak›ll› varl›klarla iletiflimi

sa¤lamakt›r." Kuzgunlar üzerine araflt›rmalar yapan Bernd Heinrich hayvanlar›n konuflmalar›n›

çözmenin güçlü¤ünü ve ilginçli¤ini böyle ortaya koymaktad›r. 

De¤iflik kufl türlerinin aras›ndaki iletiflim farkl› oldu¤u için, her kufl türünün ç›kard›¤› ses-

leri ayr› olarak ele almak gerekmektedir ki, bu cidden çok zor bir u¤raflt›r. ‹nsanlar›n "evet" de-

mek için bafl ile, "buraya gel" demek için elle yapt›klar› vücut dili konuflmalar› vard›r. Kufllar›n

türleri aras›nda sesler ç›kararak iletiflimleri farkl› olmakla beraber, genelde tüm kufl türlerinin

ortak bir vücut dili de vard›r. Kufllar›n ç›kard›klar› sesleri çözmenin zorlu¤una karfl›n, kufllar›n

birçok türünde ortak olan vücut dilini çözmemiz daha kolayd›r. Örne¤in dilini gagas›na karfl›

gelecek flekilde t›klatan kufl "Ben arkadafl›m, zarar vermem" demektedir. Fakat gagas›n› t›kla-

tan kufl, bir yeri korudu¤unun, kendini tehdit alt›nda hissetti¤inin mesaj›n› vermektedir. Bu ko-

nuda genifl araflt›rmalar sonucunda elde edilen tespitleri aç›klayan Theresa Jordan yukar›da say-

d›¤›m›z örneklerle beraber uzun bir liste vermekte ve kufllar›n s›rf vücut dilinin bile bir minik

sözlük hacminde oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Kufllar›n dili kadar, fizyolojik yap›lar›, binlerce kilometre mesafeyi hiç kaybolmadan bul-

malar› ve her türün kendine has yarat›l›fl özellikleri de muhteflemdir. Kufllar›n yarat›l›fl›n› ince-

leyenler Allah’›n mükemmel sanat›n› bu canl›da da keflfedeceklerdir. 

Yeryüzünde hareket eden hiçbir canl›, kanatlar›yla uçan hiçbir kufl istisna ol-

mamak üzere hepsi sizin gibi toplumlard›r. Bu kitapta hiçbir fleyi eksik b›rak-

mad›k. Sonra onlar Efendilerinin huzurunda toplanacaklar.

6- Enam Suresi 38
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Sinekkuflunun iletiflimi bilim adamlar› taraf›ndan incelenmifl ve ilginç
sonuçlara var›lm›flt›r.
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45. BÖLÜM

D‹fi‹ KARINCA VE 

HAYVANLARDAK‹ ‹LET‹fi‹M

Kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli kar›nca dedi ki: "Ey kar›nca toplulu-

¤u, kendi yuvalar›n›za girin..."

27- Neml Suresi 18

Hz. Süleyman’a verilen üstün özelliklerden bahsedilirken Neml Suresi’nin 16. ayetinde

kufllar›n dilinin ona ö¤retildi¤ini ö¤rendik. Ayn› surenin devam›nda Hz. Süleyman’›n, kar›nca-

lar›n dilini de anlad›¤› anlafl›lmakta, 18. ayette ise kar›ncalar›n kendi aras›ndaki iletiflimine ör-

nek verilmektedir. Gerçekten de kar›ncalar üzerine yap›lan araflt›rmalar, kar›ncalar›n çok komp-

leks, çok organize bir sosyal yaflant›lar› oldu¤unu ve bu organizasyonun gere¤i olarak birbirle-

riyle iletiflimde bulunduklar›n› göstermektedir. 

Kar›ncalar ufac›k kafa-

lar›nda 500.000 kadar sinir

hücresine sahiptir. Ayr›ca çok

hassas antenleri, birçok kim-

yasal madde salg›layan vücut

yap›s›, kar›ncan›n iletiflimin-

de kulland›¤› araçlard›r. Ka-

r›ncalar birbirleriyle de¤iflik

yöntemlerle iletiflim kurarlar.

‹ç salg› bezlerinde salg›lanan

"feromen" bu iletiflim araçla-

r›ndan biridir. ‹nsanlar›n kul-

land›klar› kelimelerin veya

vücut dilinin yerini mükem-
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mel bir flekilde bu salg› doldurmaktad›r. Öyle ki kar›ncalar, insanlar›n becerdiklerinden kimi za-

man daha düzenli bir flekilde, bu s›v›yla iletiflim kurarak toplanmakta, paylaflmakta, savunma

yapmakta ve beslenmektedir.

Farkl› kar›nca türleri, farkl› salg› bezlerinden yararlan›r ve her kar›nca çeflidinde bunlar›n

ayr› ayr› fonksiyonlar› vard›r. Örne¤in "dufour bezleri" alarm ve sald›r› komutlar›nda kullan›-

l›r. "Sternal bezler"deki salg›lar koloni göçleri s›ras›nda ve av kovalarken kullan›l›r. Her kar›n-

ca bu salg›lar› insanlar›n kelimeleri kullanmas› gibi belli bir amaç için kullan›r. 

Kar›ncalar salg› bezlerinin s›v›lar›n› kullanman›n d›fl›nda ses ile de iletiflim kurar. Örne-

¤in vücudu yere vurarak yap›lan ses sinyali, a¤aç yuvalar› bulunan kolonilerde kullan›l›r. Ma-

rangoz kar›ncalar davul çalarak haberleflirler. Koloni üyeleri hiçbir kargafla ç›karmadan ça¤r›-

lara cevap verir ve gereken hedefe yönelirler. 

Kar›ncalar›n iletifliminde özellikle flu bafll›klar vurgulanmaktad›r: Alarm verme, g›da ye-

rini haber verme, temizlik, toplanma, s›v› besin de¤iflimi, tan›ma...Kuran, kar›ncalar›n alarm

vermesine dikkat çekmifltir, bu da kar›ncalar üzerine yap›lan araflt›rmalarda kar›ncalar›n iletifli-

minde tespit edilmifl en önemli iletiflim bafll›klar›ndan biridir.

D‹fi‹ KARINCA

‹nceledi¤imiz ayette difli kar›ncaya dikkat çekilmektedir. Bu da aynen sivrisinek, ar› ve

örümcek örneklerinde oldu¤u gibi Kuran’›n bir mucizesidir. Kar›ncalar›n kolonisi ar›lar›nkiyle

benzerlik göstermektedir. Erkek kar›ncalar›n tek görevi olgunlaflt›klar›nda genç bir kraliçe ile

çiftleflmektir. Erkek kar›ncalar bu çiftleflmeden k›sa bir süre sonra ölür. Koloninin bütün iflleri-

ni yapan iflçi kar›ncalar k›s›r diflilerdir. Koloni, ar› kovan›nda oldu¤u gibi anne ve k›zlar›n›n ha-

kim oldu¤u bir dünyad›r. 

Hz. Süleyman’›n ordusunun geliflini, nöbetçi veya g›da toplayan kar›ncalar›n haber ver-

di¤ini düflünürsek, bu difli olan iflçi kar›nca olacakt›r. E¤er koloninin en imtiyazl›, kolonideki

kast›n en seçkin üyesinin bu haberi verdi¤ini düflünürsek, bu da kraliçe kar›nca olacakt›r ki o da

diflidir. 

‹nsan bafl›na 10 milyondan fazla kar›ncan›n var oldu¤u san›lmaktad›r. Bu, Allah için ya-

ratman›n ne kadar kolay oldu¤unun, say›n›n, büyüklü¤ün hiçbir sorun oluflturmad›¤›n›n delili-

dir. Kar›ncalar›n türlerinin her birinde müthifl bir organizasyon vard›r. Yapraklar› terzi gibi ke-

sip-biçen kar›ncalardan, çöl kar›ncalar›na, ziraatçilik yapan hasatç› kar›ncalara kadar her tür ay-

r› ve mükemmel özelliklere sahiptir. Kar›ncalar›n ve di¤er canl› cans›z varl›klar›n tümünün or-

tak yan› Allah’›n sanat›n›n ihtiflam›na tan›kl›k etmeleridir. 
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‹flte Allah’›n yaratmas›. Hadi O’ndan baflkas›n›n neler yaratt›¤›n› bana göste-

rin. Hay›r, zalimler apaç›k bir sap›kl›k içindedirler. 

31- Lokman Suresi 11

YUNUSLARDA VE D‹⁄ER HAYVANLARDA ‹LET‹fi‹M

Kuran’da özellikle kufllar›n ve kar›ncalar›n iletiflimine dikkat çekilmifltir. Kuran’›n bu

iflaretleri bizi tüm hayvanlardaki iletiflimi incelemeye sevketmektedir. Örne¤in filler üzerinde

yap›lan araflt›rmalar fillerin çok uzak mesafedeki fillerle iletiflim kurduklar›na dair birçok veri-

yi ortaya koymaktad›r.

‹letiflim konusundaki araflt›rmac›lar›n

en çok ilgisini çeken canl›lar›n bafl›nda yu-

nuslar gelmektedir. Yunuslar ›sl›k, ciyaklama,

klikleme gibi sesler ç›kartarak birbirleriyle

konuflurlar. Yunuslar kulland›klar› sonar sis-

temiyle belli frekanslarda t›klamalar yollar.

Yunuslar›n kulland›klar› sonar sistemi, karan-

l›k sularda objeleri tan›mlamalar›n›, mesafe-

leri bilmelerini sa¤lar. Yunuslar 0.25 kHz’den

200 kHz’ye kadar ses frekanslar›n› kullan›r.

Bu aral›¤›n yüksek frekans k›s›mlar›n› yer ta-

yininde, düflük frekanslar› ise iletiflimde, or-

yantasyonda kullan›r. Deniz alt›na yerlefltiri-

len mikrofonlarla, insanlar taraf›ndan yunuslar›n önüne konan suni engellerle, yunuslar›n ken-

di aralar›ndaki iletiflimini tespit etmek için deneyler tasarlanm›flt›r. Bu deneylerin sonucunda

yunuslar›n kendi aralar›nda konuflup, iletiflim kurdu¤u belirlenmifltir, fakat yunuslar›n ç›kard›-

¤› seslerin tam olarak neye karfl›l›k geldi¤inin tespiti mümkün olamam›flt›r. (Dr. Dreher’in, Dr.

Evans’›n ve Dr. John C.Lilly’in deneyleri bunlara örnektir.)

Yeryüzündeki hangi yarat›l›fl örne¤i incelenirse incelensin, mutlaka Allah’›n mükemmel

yarat›fl› ortaya ç›kmaktad›r. Bakmay› bilen gözler, anlamay› bilen kalpler bunlara tan›k olabil-

mektedirler.

Yeryüzünde gezip dolaflm›yorlar m› ki böylece kendisiyle akledebilecekleri

kalpleri ve iflitebilecek kulaklar› oluversin. fiu bir gerçek ki, gözler kör olmaz,

ama gö¤üslerin içindeki kalpler körleflir.

22- Hac Suresi 46
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46. BÖLÜM

TOPRAK VE SUDAN YARATILMA

‹nsan› çamurdan oluflan bir özden yaratt›k.
23- Müminun Suresi 12

O yaratt›¤› her fleyi güzel yaratm›flt›r. Ve insan›n yarat›l›fl›na çamurdan bafllam›flt›r. 

32- Secde Suresi 7

Sizi topraktan yaratmas› O’nun delillerindendir...

30-Rum Suresi 20

Ve O sudan bir insan yaratt› ve ona soy sop verdi. Efendin her fleye gücü yetendir.
25- Furkan Suresi 54
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Kuran, insan yarat›l›rken kullan›lan ham maddelerin toprak ve su oldu¤unu ortaya koy-

maktad›r. Kuran, bazen bu ham maddeleri ayr› ayr› vurgulamakta, bazen de insan›n çamurdan

yarat›ld›¤›n› söyleyip toprak ve suyun bilefliminden insan›n yarat›ld›¤›n› aç›klamaktad›r. 

‹nsan›n topraktan yarat›lmas› üzerine çok spekülasyonlar yap›lm›flt›r. Biyoloji ve kimya

gibi bilimlerin ilerlemesiyle; hem topra¤›n, hem de insan vücudunun analitik incelemesi yap›l-

d›. Bu incelemeler sonucunda insan vücudunun içerdi¤i maddeler ile topra¤›n içerdi¤i madde-

lerin tamamen ayn› oldu¤u anlafl›ld›. Bu maddeler alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, sili-

kon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor, iyot, manganez, kurflun, fosfor, bak›r, gü-

müfl, karbon, çinko, kükürt ve azottur. Amerika’daki bir kimya bürosunun yapt›¤› analize göre

insan vücudunun %65’i oksijen, %18’i karbon, %10’u hidrojen, %3’ü azot, %1.5’u kalsiyum,

%1’i fosfor, geri kalan› da di¤er elementlerdir. Yarat›l›fl denilen Allah’›n muhteflem sanat› iflte

bu cans›z, fluursuz atomlar› belli bir flekilde birlefltirip insan› meydana getirmektedir. Bu mad-

deler s›rf ham madde olarak çok düflük de¤erlere al›c› bulmaktad›r. Oranlar›n› verdi¤imiz temel

maddelerin New York Borsas›ndaki de¤eri 4.5 Dolar’d›r. Evet, tam tam›na 4.5 Dolar. ‹flte insa-

n›n temel malzemesinin fiyat›. Allah 4.5 Dolar’l›k malzemeden insan mucizesini yaratmakta-

d›r. Görülüyor ki beceri, bu 4.5 Dolar’l›k malzemede de¤ildir. Bütün övgü, bu ham maddeleri

de, bu ham maddelerden insan› da yaratan Allah’ad›r. 

Övgü Alemlerin Efendisi Allah içindir.

1- Fatiha Suresi 2
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TOPRA⁄IN ÖZÜ

Müminun Suresi 12. ayette dendi¤i gibi insan bir “özden” yarat›lm›flt›r. Allah toprakta-

ki elementleri, çok ince bir flekilde ayarlayarak insan› yaratm›flt›r. ‹nsan vücudunda gerekli her

element belli de¤er aral›klar›nda var olabilmektedir. Bu de¤er aral›¤›ndan sapmalar oldu¤unda

hastal›klar, ölümler ortaya ç›kabilir. Vücutta bafltan bu maddeler dengeli bir flekilde da¤›t›ld›k-

lar› gibi, vücut sonradan bu maddeleri dengeli bir flekilde kullanacak, fazlal›klar› d›flar› atacak

biçimde de yarat›lm›flt›r. ‹nsan vücudunda yaklafl›k 2 kg kalsiyum vard›r. E¤er bu kalsiyum aza-

l›rsa bir elmay› ›s›rmam›z difllerimizin parçalanmas›yla sonuçlanabilir. Vücudumuzun 120 gr

kadar potasyuma ihtiyac› vard›r. Bu maddenin eksikli¤i kas a¤r›lar›, kramplar, yorgunluk, ba-

¤›rsak rahats›zl›klar›, kalp çarp›nt›s› olarak kendini gösterir. Çinkoya olan ihtiyac›m›z ise sade-

ce 2-3 gr kadard›r. Bu düflük miktar›n eksikli¤i haf›za kayb›, cinsel yetersizlik, hareket gücünün

azalmas›, koku ve tad alma duyusunun zay›flamas›yla kendini gösterir. 100 mikrograml›k se-

lenyumun eksikli¤i kas zay›fl›¤›, kalp ve damarlardaki esneme kabiliyetinin bozulmas›yla ken-

dini gösterir...

Tüm bu veriler bize Allah’›n insan› topraktan rastgele yaratmad›¤›n›, ayn› ayette söylen-

di¤i gibi; topra¤›n içindeki elementleri belli ölçüyle belirleyerek insan› topra¤›n belli bir özün-

den yaratt›¤›n› göstermektedir. Görüldü¤ü gibi Kuran’da hiçbir kelime boflu bofluna geçmemek-

tedir. 

‹nsan vücudundaki bu elementlerin incelikle ayarlanmas› Allah’›n mükemmel tasar›mc›-

l›¤›n› gözler önüne sermektedir. Secde Suresi’nde Allah’›n güzel yarat›fl›na dikkat çekilmekte-

dir. Gerçekten de çamur gibi basit görünümlü bir maddeden insan gibi bir eserin yarat›lmas› Al-

lah’›n delillerindendir. Nitekim Rum Suresi’nin 20. ayeti topraktan yarat›l›fl›n Allah’›n delille-

rinden biri oldu¤unu vurgulamaktad›r. 

SU NASIL CANLANIYOR?

... Her canl›y› sudan yaratt›k. Hala inanmayacaklar m›? 

21- Enbiya Suresi 30

Allah hareket eden her canl›y› sudan yaratt›.

24- Nur Suresi 45

Furkan Suresi’nde insanlar›n, Enbiya ve Nur Sureleri’nde ise tüm canl›lar›n sudan yara-

t›ld›klar› söylenmektedir. Su, biyolojik olarak yaflayan maddenin temel unsurudur. ‹nsan hücre-

lerden oluflmufltur. Hücreleri inceledi¤imizde % 60 ile % 80 aras›nda sudan olufltu¤unu görü-
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rüz. Temel maddesi su olan hücre, canl›  bir maddedir. Canl›l›¤›n temeli olan su olmadan can-

l›l›k mümkün de¤ildir. 

Suyu inceledi¤imizde suyun iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana geldi¤ini gö-

rürüz. Kimyasal olarak her özelli¤i mükemmel ayarlanm›fl olan su, tamamen cans›z olan,

%99’u boflluk olan atomlardan oluflur. Nas›l oluyor da %99’u boflluk olan cans›z atomlardan

oluflan sudan yarat›lan hayvanlar, insanlar canlan›yorlar? Bu noktay› iyice düflünen, becerinin

cans›z atomlarda de¤il, bu cans›z atomlar› canland›ran Allah’ta oldu¤unu anlar. 

O Allah’t›r. Yaratand›r, kusursuzca var edendir, biçim verendir. En güzel isim-

ler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n hepsi O’nu yüceltir. O üstündür,

bilgedir. 

59- Haflr Suresi 24
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47. BÖLÜM

MEN‹ B‹R KARIfiIMDIR

Gerçekten de insan› kar›fl›ml› bir damla sudan yaratt›k. Onu deniyoruz. Bu

yüzden onu ifliten ve gören yapt›k.

76- ‹nsan Suresi 2

Mikroskobun icad› ve gelifltirilmesi sayesinde insan vücudundaki birçok organ›n ve bir-

çok maddenin detayl› analizinin yap›labilmesi mümkün oldu. Bu analizler sayesinde meninin,

birçok ayr› merkezde üretilen ayr› maddelerin kar›fl›m› oldu¤u anlafl›ld›. Meni; sperm kanalla-

r›ndan, seminal keseciklerden, prostat bezinden, idrar yollar›na ba¤l› cooper ve mery bezleri gi-

bi salg› bezlerinden salg›lanan maddelerin bir birleflimidir. Meni diye adland›rd›¤›m›z s›v›n›n

detayl› analizi yap›l›rsa bu s›v›n›n; sitrik asit, prostoglondinler, flavinler, askorbik asit, ergotio-

nein, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipidler, fibrinolizin, çinko, asit fosfataz, fosfaz, hi-

yolurinadaz ve spermler gibi birçok ayr› bileflenden olufltu¤u görülür.

Bedenimiz en mükemmel, en güzel ve en karmafl›k yarat›l›fllar›ndan biridir. Bedenimiz

sayesinde görürüz, iflitiriz, üreriz; bu bedenin becerileri sayesinde makinalar, bilgisayarlar, köp-

rüler, uçaklar yapar, resimler, heykeller, müzikler üretiriz. Bedenimizin yarat›l›fl›n›n ilk aflama-

lar›ndan biri, kar›fl›m olan meninin, kar›fl›m›ndaki ham maddelerin yarat›lmas›d›r. Daha sonra

kar›fl›m olan menideki spermler, difli hücreyle birleflerek bir kar›fl›m daha oluflturacaklar, bu ka-

r›fl›m insan›n yarat›l›fl›nda yeni bir ad›m olacakt›r.

S›rf bir sperm kanal›n› veya bir prostat bezini ele alsak bile bunlar›n mükemmel yarat›-

l›fllar›n› yüzlerce sayfaya s›¤d›ramay›z. Yarat›c›m›z, bizi "kar›fl›ml›" bir s›v›dan yaratm›fl ve

gönderdi¤i kitab›nda buna dikkat çekmifltir. Bizim bu "kar›fl›m›" incelememiz ve bu "kar›fl›m›n"

nas›l, nerelerde olufltu¤una dair araflt›rmalar yapmam›z, Allah’›n vücudumuzu mükemmel ya-

rat›fl›na hayranl›¤›m›z›n artmas›na bir kez daha sebep olacakt›r.

Bu kar›fl›ml› suyla bafllayan maceram›zda bir gün, görmek ve iflitmek gibi ola¤anüstü

komplekslikte ve mükemmellikte özelliklere sahip oluyoruz. Bafllang›çta birkaç bilinçsiz dam-
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la iken, sonra görmek ve iflitmek gibi özelliklere sahip olmam›z kelimelere s›¤d›r›lamayacak

güzelliktedir. Akl›n› kullanan hiçbir insan, kendi mükemmel yarat›l›fl›n› bu "kar›fl›ml›" s›v›n›n

marifetlerine veya fluursuz, kör, tesadüfen oluflumlara b›rakmaz. Aç›kça bellidir ki, tüm bu olu-

flumlar› Yaratan, Kuran’›n söyledi¤i gibi kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, bilinçli, mükemmel bir

Yarat›c›d›r. 

AZ B‹R SIVIDAN YARATILIfi

36- ‹nsan bafl›bofl b›rak›laca¤›n› m› san›yor?

37- Kendisi dökülmüfl menide bir damla de¤il miydi?

75-K›yamet Suresi 36-37
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Kuran, insan› bu kadar mükemmel yaratan Allah’›n, insan› yarat›p da bafl›bofl b›rakma-

s›n›n mümkün olmad›¤›n› söylemektedir. Bunu ifade eden 36. ayetten hemen sonra 37. ayette,

bafllang›çta insan›n meninin içindeki bir damla oldu¤u ifade edilmektedir. Bu ayette de

Peygamberimiz’in döneminde ulafl›lmas› imkans›z bir bilgiye rastl›yoruz. 37. ayette "meni" ile

bir damla diye tercüme etti¤imiz "nutfe" kelimesi ayr›lm›flt›r. "Nutfe" kelimesi, bir kova boflal-

t›l›nca dibinde kalan s›v›y› ifade için de kullan›l›r. Bu kelime insan›n meninin hepsinden de¤il,

meninin içindeki bir parçadan yarat›ld›¤›n› gösterir.

Bir boflalmada aç›¤a ç›kan meni, içindeki birçok

maddeyle beraber 100 milyon ile 200 milyon aras› sperm

bar›nd›r›r. Difli yumurtay› ise bu yüz milyonlarla ifade edi-

len spermlerden sadece ve sadece bir tanesi döller. Yani in-

san› oluflturacak olan zigot, meninin tamam›ndan de¤il, an-

cak ayetin de iflaret etti¤i gibi küçük bir parças›ndan olufl-

maktad›r.

Meninin içindeki spermler bafla, boyuna, orta bölüme

ve uzunca bir kuyru¤a sahiptirler. Yüz milyonlarca sperm,

erkek cinsel organ›ndan ç›kt›ktan sonra kuyru¤u ile yüzerek

kad›n yumurtas›na do¤ru yönelir. Kad›n cinsel organ›ndaki

bu yüzüflün mesafesi spermin mikronlarla (1 mikron metre-

nin milyonda biridir) ölçülen boyuna göre çok çok uzun bir

mesafedir. Bu mesafe insan boyuna göre kilometrelerce yüzmeye efltir. Bu uzun yolculukta bir-

çok sperm ölür ve az say›da sperm yumurtaya ulafl›r. Yumurtan›n etraf›n› çeviren spermlerden

sadece biri içeri girer ve yumurta di¤er spermlerin girifline kapan›r. ‹flte insan›n genetik bilgisi-

nin yar›s› bu tek spermin 5 mikron büyüklü¤ündeki bafl›na s›¤d›r›lm›flt›r. Di¤er genetik kod ise

spermin vard›¤› yumurtan›n içinde, annenin bedeninde haz›r beklemektedir. Tüm bu yarat›l›fl-

lar, birçok detay›n çok ince flekilde ayarlanmas›yla oluflmaktad›r. Yarat›c›m›z, Evren’in her nok-

tas›nda oldu¤u gibi, yarat›l›fl›m›z›n bu ilk aflamalar›nda da ola¤anüstü tasar›m›n› gözler önüne

sermektedir. 
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48. BÖLÜM

B‹R ÖZDEN YARATILIfi VE 

ÇOCU⁄UN C‹NS‹YET‹

Sonra onun soyunu baya¤› bir suyun özünden meydana getirdi. 

32-Secde Suresi 8

Bundan iki önceki bölümde (46. bölüm) insan›n topra¤›n özünden yarat›ld›¤›na dikkat

çekildi¤ini gördük (23-Müminun Suresi 12. ayet). O bölümde inceledi¤imiz ayette geçen "sü-

lale" kelimesi Secde Suresi’nin 8. ayetinde de geçmekte, bu sefer insan›n meninin bir özünden

yarat›ld›¤› vurgulanmaktad›r. Yani insan topra¤›n belirlenmifl bir özünden yarat›ld›¤› gibi, me-

ni aflamas›nda da; bu meniden rastgele bir flekilde de¤il, bu meninin belirlenmifl bir özünden ya-

rat›lmaktad›r. K›sacas› "nutfe" kelimesiyle insan›n meninin az bir k›sm›ndan yarat›lmas›na dik-

kat çekilirken, "sulale" kelimesiyle meninin belirlenmifl bir özünden yarat›ld›¤›na dikkat çekil-

mektedir.

Gerçekten de spermler, daha önce belirtti¤imiz gibi meninin hem bir k›sm›d›r, hem de

meninin en temel ham maddesidir. Spermlerin içinde ise yumurtay› dölleyen sperm, hem

spermlerin yüz milyonda biri ile ifade edilecek kadar az bir k›sm›d›r, hem de bu uzun mesafeli

yüzüflte milyonlarca spermi geçerek hedefe varan en baflar›l› yüzücüdür. Sonuçta, hepimiz iflte

bu baflar›l› spermiz. Var olan her insan hayata ilk ad›mlar›n› yüzme yar›fl›nda yüz milyonlar› ge-

çerek atmaktad›r. Var olmak bu zorlu yar›fl› birinci bitirmeye ba¤l›d›r. fiu anda bu yaz›y› oku-

yan bizler var oldu¤umuza göre, demek ki hepimiz hayat›m›zda bir kez bile olsa yüzmilyonla-

r› geride b›rakan bir yar›fl› kazand›k. Hepimiz "sülale"yiz; yani seçilmifl bir özüz, seçilmifl bir

sperm sayesinde var›z. Tüm bu oluflumlarda akl›n› kullananlar için ne büyük ibretler vard›r!

57- Sizleri yaratt›k. Yine de do¤rulamayacak m›s›n›z?

58- Ak›tt›¤›n›z meniyi gördünüz mü?

59- Onlar› sizler mi yarat›yorsunuz, yoksa yarat›c›s› biz miyiz?

56-Vak›a Suresi 57-59
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C‹NS‹YET‹N BEL‹RLENMES‹

45- Gerçekten de O, erkek ve difli olarak iki çifti yaratand›r.

46- Ak›t›lan meninin bir damlas›ndan.

53-Necm Suresi 45-46

Günümüzde hâlâ baz› erkeklerin veya erkek ailelerinin, kad›nlar›, erkek çocuk do¤ur-

mad›¤› için k›nad›klar›na tan›k olabiliriz. Bu olay kad›nlar›n, çocuklar›n cinsiyetini belirledi¤i-

ni sanan yanl›fl bilginin sonucudur. Tarih boyunca kad›n›n, çocu¤un cinsiyetini oluflturdu¤una

dair yanl›fl bilgi hâlâ sürmektedir. Her ne kadar bilim çevreleri halk›n düfltü¤ü bu yanl›fla düfl-

meseler de, onlar da yak›n tarihlere kadar çocu¤un cinsiyetini anneden gelen yumurta ile baba-

dan gelen spermin eflit katk›yla oluflturduklar›n› san›yorlard›. Oysa çocu¤un cinsiyetini spermin

belirledi¤i bilim çevrelerinin yak›n tarihlerde keflfettikleri bir bilgidir.

Peygamberimiz’in vefat›ndan iki yüz y›l kadar sonra yaz›lan bir kitaptaki uydurma bir ha-

dis, o dönemin insanlar›n›n cinsiyetin belirlenmesini nas›l anlad›klar›n› göstermektedir. Uydur-

ma hadis flöyledir: "Erke¤in suyu beyazd›r. Kad›n›n suyu ise sar›d›r. ‹kisi birleflir ve erke¤in me-

nisi kad›n›n menisine üstün gelirse çocuk erkek olur. Kad›n›n menisi erke¤in menisine üstün ge-

lirse çocuk k›z olur." Görüldü¤ü gibi Peygamberimiz’in yaflad›¤› devirde, çocu¤un cinsiyetinin

nas›l belirlendi¤i bilinmemektedir. 

Bu yüzden Kuran’›n insanlar›n cinsiyetlerinin yarat›l›fl›n› belirttikten sonra, bu cinsiyet-

lerin yarat›l›fl›n› sadece erkekten gelen meninin bir spermiyle iliflkilendiren bu ayetlerin iflareti

mucizevi niteliktedir.

‹nsan›n genetik flifresi, her hücrede bulunan 46 tane kromozomdad›r. Bu kromozomlardan

iki tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kad›nlardaki kromozom-

lar XX olarak tan›mlanmaktad›r. Kad›nlarda yumurtlama an›nda ikiye ayr›lan kromozomlar›n

her biri X kromozomu tafl›r. Erkekte ise spermlerin kimisi X, kimisi Y kromozomlar›n› içerir. Er-

kekteki X kromozomu kad›nlar›n yumurtalar›ndaki X kromozomuyla birleflirse çocuk k›z, erkek-

lerdeki Y kromozomu kad›nlar›n yumurtalar›ndaki X kromozomuyla birleflirse çocuk erkek olur.

Böylelikle çocu¤un erkek veya k›z olmas› tamamen spermden X veya Y’nin gelmesine ba¤l›d›r.

Bu konudaki biyolojik çal›flmalar sürmektedir. 1990 y›l›nda Y kromozomu üzerinde SRY prote-

ininin bulunmas› ve bununla ilgili aç›klamalar bu konudaki bilgileri geniflletmifltir. 
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Kuran’›n 1400 y›l önce iflaret etti¤i bu bilgi çok yak›n bir döneme kadar bilinmiyordu.

Tarih, 8. Henry’nin kendisine k›z çocuk verdi¤i için efli Catherine’i boflamas›na benzer olaylar-

la doludur. Kuran’›n iflaret etti¤i bu bilgi bir mucize ile beraber bir ironiyi de beraberinde tafl›-

yordu. Kad›nlar, yüzy›llarca çocuklar›n cinsiyetleri yüzünden k›nanm›fllard›. Bilimin keflfi hem

mucizeyi aç›¤a ç›kard›, hem de mant›ks›z bir sebepten dolay› kad›nlara yap›lan zulmü gözler

önüne serdi. 

184 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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ANA RAHM‹N‹N DAYANIKLILI⁄I

20- Sizi baya¤› bir sudan yaratmad›k m›?

21- Ve sonra dayan›kl› bir yere yerlefltirdik.

22- Bilinen bir süreye kadar

77-Mürselat Suresi 20 

21. ayette ana rahminin sa¤lam, dayan›kl› yap›s›na iflaret edilmifltir. Rahim, kad›n›n le-

¤en kemi¤i bofllu¤unun tam ortas›nda bulundu¤u için gayet güvenli bir yere yerlefltirilmifltir. Er-

kekte bu organa karfl›l›k gelecek bir organ yoktur. Rahim adalelerden yap›lm›fl sa¤lam bir du-

vara sahip, içi bofl bir organd›r. Armut fleklindedir. Ergin bir kad›nda uzunlu¤u sekiz, eni befl,

yüksekli¤i iki buçuk santimetredir. Ufak bir kütle olan rahim, hamileli¤in sonunda iyice genifl-

ler. Hamilelik d›fl›nda rahmin a¤›rl›¤› elli gram kadard›r. Hamileli¤in sonunda ise bin gram› bi-

le geçer. ‹çindeki çocuk yerine göre befl bin grama kadar bile ç›kabilir. Bu ise rahim a¤›rl›¤›n›n

yüz kat artmas› demektir. 

‹nsan vücudunda bu kadar çabuk büyüyen, bu kadar h›zl› de¤iflme kabiliyeti gösteren tek

organ rahimdir. Rahim s›k ve kal›n kaslar›yla, özel yarat›l›fl›yla birkaç santimetreden bafllaya-

rak gittikçe büyüyen cenini, tüm d›fl darbelerden ve olumsuzluklardan korur. ‹nsan›n en aciz

aflamalar›n›, yaflam›n› yitirmeden devam ettirebilmesi, rahmin sa¤lam yarat›l›fl› sayesindedir.

Embriyo için olmufl ve olabilecek en sa¤lam, en uygun yer ana rahmidir. Kuran’›n dikkat çek-

ti¤i rahmin sa¤lam yarat›l›fl›n› incelememiz, yarat›l›fl›m›z›n ilk aflamalar›ndan beri Allah’›n flef-

katinin her fleyi ayarlad›¤›n›n bir delilidir.

Merhametli, fiefkatli Allah’›n ad›yla

1- Fatiha Suresi 1
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49. BÖLÜM

RAH‹M DUVARINDA ASILI DURURKEN

13- Sonra onu dayan›kl› bir karar yerinde bir damlac›k haline getirdik.

14- Sonra o damlac›¤› as›l›p tutunan birfleye dönüfltürdük...

23- Müminun Suresi 13-14

Ayetin çevirisinde "as›l›p tutunan fley" olarak çevirdi¤imiz kelimenin Arapças› "alak"t›r.

Bu kelimenin Arapça’daki temel anlam› "as›l› duran, tutunan madde"dir. Bu yüzden ayeti bu te-

mel anlam›yla çevirmek en do¤ru çeviridir. 

Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemde embriyoloji bir bilim dal› olarak ele al›nm›yordu.

Bu yüzden embriyolojiyle ilgili terminoloji de yoktu. Kuran, indi¤i dönemdeki insanlar›n kul-

land›¤› kelimelerden, embriyonun durumunu en iyi tarif edenlerle embriyonun aflamalar›n›

aç›klar. Rahime at›lan küçük bir damlac›k olan zigot, rahim duvar›na "as›l›p tutunmaktad›r". ‹fl-

te Kuran, bu "as›l›p tutunma" olay›n› aç›klayarak indi¤i dönemde bilinmeyen, yarat›l›fl›m›zda

geçirdi¤imiz bir aflamay› aç›klamaktad›r. Bu yüzden "alaka" kelimesini temel anlam›n›n d›fl›n-

da "embriyo" fleklinde tercüme etmek, hem tercümenin yeterince asl›na uygun olmamas›, hem

de ayetin esprisini ortaya koyamamas› aç›s›ndan uygun de¤ildir. Peygamberimiz’in yaflad›¤›

dönemde embriyolojik terminoloji olmad›¤›ndan, embriyo için özel bir kelime kullan›lm›fl gibi

yap›lan tercüme do¤ru olmayacakt›r. Kan p›ht›s› diye ayeti tercüme etmek de kelimenin temel

anlam›na ve ayetin iflaretine terstir. Kan p›ht›s›n›n yap›flkan yap›s›ndan dolay› ayetin tercüme-

sine yak›flt›r›ld›¤›na, hatta sözlüklere bu manan›n yan bir anlam gibi bile eklendi¤ine tan›k ola-

bilirsiniz. Bunun sebebi ayetin anlam›n› kavrayamayanlar›n kendi yak›flt›rmalar›n› tercümeye

sokmalar›d›r. Kuran’›n iniflinden yüzlerce y›l sonra bile anne rahminde "as›l›p tutunan" bir afla-

ma geçirdi¤imiz bilinmedi¤i için, "alaka" kelimesi, bu temel anlam› d›fl›nda anlamland›r›lmaya

çal›fl›lm›flt›r. Fakat geliflen embriyoloji bilimi gerçekten de "alaka"n›n temel anlam›yla ifade

etti¤i gibi annelerimizin rahminde bir aflama geçirdi¤imizi ortaya koydu. 

TAR‹H‹N KARANLIKLARINDA KURAN’IN AYDINLI⁄I

Kuran’›n ça¤dafl› olan eserleri, O’nun iniflinden önce insanlar›n yazd›klar› eserleri veya

O’nun iniflinden sonraki yüzy›llarda yaz›lan eserleri incelersek, insan üremesi hakk›nda sürek-
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li yanl›fl fikirlerin ortaya kondu¤una tan›k oluruz. Ortaça¤ boyunca mitolojiler ve temelsiz spe-

külasyonlar bu konuda kendini gösterdi. 1651 y›l›nda Harvey’in "Yaflayan her fley ilkin bir yu-

murtadan oluflur ve embriyo k›s›m k›s›m aflamalarla oluflur” fikri, embriyolojinin bilim tarihin-

deki temel aflamas› olmufltur. Mikroskobun icad›ndan faydalan›lan 17. yüzy›lda, hâlâ yumurta

ile spermin karfl›l›kl› rolleri tart›fl›lmaktayd›. Büyük do¤a bilgini Buffon "Ovistler" saf›nda yer

al›yordu. Ayn› safta yer alan Bonnet, tohumlar›n içiçe yuvalanmas› kuram›n› savunuyordu:

“Kurama göre ilerde do¤acak insan döllerinin bütün bireyleri birbirinin içinde yuvalanm›fl ol-

mak üzere insan türünün annesi olan Havva’n›n yumurtal›¤›nda bulunmaktad›r. Bu varsay›m

18. yüzy›lda oldukça itibar görmüfltür.”

Kuran ve bilim aras›ndaki uyumu keflfedip Müslüman olan Prof. Dr. Maurice Bucaille bu

bilgileri verdikten sonra kendi yorumunu flöyle yapar: "Hâlâ hayalci doktrinlerin itibar gördü-

¤ü bu 18. yüzy›ldan bin küsur y›l önce insanlar Kuran ile tan›flm›fllard›. Onun insan›n üreyifli

konusundaki haberleri, sade tabirler içerisinde temel gerçekleri ifade etmekteydi ki, bunlar›

keflfetmek için insanlar as›rlar›n› vereceklerdir."

Kanada’n›n Toronto Üniversitesi’nde anatomi profesörü olan ve Kuran’›n embriyoloji
üzerine söylediklerinin, bir insan›n bilgisiyle 7. as›rda söylenmesinin mümkün olmad›¤›n› söy-
leyen Keith Moore ise özetle flöyle demektedir: "Kuran’›n insan›n geliflimi üzerine söyledikle-
rinin 7. yüzy›lda söylenmesine imkan yoktur. Hatta bundan bir as›r önce bile bu bilgiler tam bi-
linmiyordu. Bu ayetleri ancak flu anda hakk›yla anl›yoruz, çünkü modern embriyolojinin gelifli-
mi bu ayetleri anlamam›za olanak tan›m›flt›r."

Gerçekten de tarihi inceledi¤imizde, insan›n anne karn›ndaki geliflimini hiçbir yanl›fla

sapmadan ortaya koyan bir tek Kuran’d›r. Örne¤in bu bölümde inceledi¤imiz insan›n anne rah-

minde "as›l›p tutunan" bir aflama geçirdi¤ini söyleyen ayetleri ele alal›m. Kuran d›fl›nda, tüm ta-

rih boyunca bu bilgiyi aç›klam›fl olan tek bir kaynak bile gösterilemez. Ancak mikroskobun ica-

d› ve gelifltirilmesi, fizyoloji, anatomi, embriyoloji alan›ndaki ilerlemelerin birleflimiyle insa-

no¤lu bu bilgiyi çok yak›n tarihlerde bilimsel platformda ö¤renmifltir.

‹flte bunlar Allah’›n delilleridir (ayetleridir). Bunlar› sana gerçek olarak oku-

yoruz. Öyleyse onlar Allah’tan ve delillerinden (ayetlerinden) sonra hangi sö-

ze inan›yorlar.
45- Casiye Suresi 6

EMBR‹YONUN GEÇ‹RD‹⁄‹ EVRELERDEK‹ DEL‹LLER

Yumurtada kendi di¤er yar›s›n› bulan sperm, fallop  tüpünden  rahme  do¤ru  ilerler.

Embriyo bu yolculu¤unda fallop tüpünde tutunmaya kalkmaz. Embriyo rahme do¤ru yol al›r,

rahme ulaflt›¤›nda da kan damarlar›n›n yo¤un oldu¤u bir bölgeye as›l›p tutunur. Art›k Kuran’›n

bahsetti¤i "alaka" yani "as›l›p tutunma" aflamas› bafllam›flt›r. 
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Bu ak›ls›z, güçsüz hücre y›¤›n› nas›l oluyor da kendisi için en uygun, hatta tek uygun yer

olan rahme do¤ru yol almaktad›r? Nas›l oluyor da embriyo rahme gelince bir sülük gibi rahime

yap›flabilmekte ve büyümesi için gerekli besinleri buradan alabilmektedir? (Alaka kelimesinin

yan anlamlar›ndan biri de sülüktür) Tüm bunlar, Allah’›n, bizleri yarat›rken ince bir hesapla her

aflamay› planlad›¤›n›n delilleridir. Bu muhteflem plan› Allah’›n eseri olarak görmeyenler, tüm

bu oluflumlar› tesadüflere veya embriyonun üstün becerilerine ba¤lama komikli¤ine düflecek-

lerdir.

Embriyonun "alaka" aflamas›nda rahim duvar›na as›l›p tutunmas› karmafl›k bir sistemle

mümkün olmaktad›r. Embriyo, rahim duvar›ndaki asit tabakas›n› parçalayabilmek için hiyolu-

ronidaz adl› bir enzim salg›lar. Bu enzim sayesinde rahim dokusu bozulur ve embriyo, rahim

duvar›na topra¤›n içine köklerini sokan bir bitki gibi yerleflir. Art›k embriyo, besin ve oksijen

ihtiyaçlar›n› bu noktadan karfl›lar. Embriyonun salg›lad›¤› hiyoluronidaz maddesi, rahim duva-

r›ndaki hiyalüronik asitin yap›s›n› bozup bu birleflmeyi mümkün k›lmaktad›r. 

Embriyonun as›l›p tutunaca¤› yeri keflfi, bu noktaya tutunmak için kimya e¤itimi görmüfl-

çesine hareketleri, embriyonun büyük bir plan›n parças› olarak sevkedildi¤inin delilleridir. An-

ne rahminde embriyo hücreleri o kadar harika ifller gerçeklefltirmektedirler ki, onlar› inceleyen

bu hücrelerin üstün ak›l sahibi varl›klar oldu¤unu zannedebilir. Hücrelerin bilinçliymiflçesine

hareketlerinden etkilenen Purdue Üniversitesi’nden biyolog Laurie Iten flöyle demektedir:

"Hücrelerin birbirleri ile konufltuklar›na inan›yoruz. Onlar dilsiz de¤iller." 

1- Yaratan Efendinin ad›yla oku

2- O, insan› as›l›p tutunandan yaratt›.

96- Alak Suresi 1-2

188 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Embriyo bir haftal›kken rahimde kendine tutunacak
bir yer arar.

Embriyo rahim duvar›na sülük gibi yap›fl›r ve bütün
ihtiyaçlar›n› burada karfl›lar.
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50. BÖLÜM

B‹R Ç‹⁄NEML‹K ET PARÇASI

Sonra o damlac›¤›, as›l›p tutunana dönüfltürdük. Sonra as›l›p tutunan› bir çi¤-

nemlik et haline getirdik.

23- Müminun Suresi 14

Kuran anne rahminde geçirdi¤imiz as›l›p tutunma (alaka) aflamas›ndan sonra bir çi¤-

nemlik et (mudga) aflamas› geçirdi¤imizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir. Gerçek-

ten de anne rahmindeki embriyo hem ufakl›¤›ndan, hem de kemiklerin da-

ha ileride oluflacak olmas›ndan ötürü bir çi¤nemlik et görünümündedir.

Ayr›ca ilginçtir ki -resimden de belli olaca¤› gibi- embriyo, anne karn›n-

da geçirdi¤i belli bir aflamada üzerinde difl izleri varm›fl gibi bir flekle sa-

hiptir. Bu yüzden Kuran’da "bir çi¤nemlik et" aflamas› geçirdi¤imizin

söylenmesi çok yerinde olan mucizevi bir anlat›md›r. 

"Bir çi¤nemlik et" tabiri 22- Hac Suresi 5. ayette "k›smen belli, k›s-

men belirsiz bir çi¤nemlik et parças›ndan" yarat›ld›¤›m›z söylenerek geçmektedir. Gerçekten de

bu aflamada embriyo gözle görülecek kadar belli, detaylar›n anlafl›lamayaca¤› kadar belirsiz bir

büyüklükte oldu¤undan, "k›smen belli, k›smen belirsiz" tabiriyle uyum içindedir. ‹nsan›n bafl,

gövde, ayak, iç organlar gibi ayr› vücut bölümlerinden bir k›sm› belli olmaya bafllad›¤›, bir k›s-

m› ise belli olmad›¤› için de bu aflama için “k›smen belirli, k›smen belirsiz” tabirinin geçmesi

çok uygundur.

Prof. Dr. Keith L. Moore Kuran’da "bir çi¤nemlik et" diye bahsedi-

len dönem hakk›nda flunlar› söylemektedir: "Söz konusu ayetlerin ne de-

mek istedi¤ini, bu dönemdeki embriyoyu inceledi¤imiz zaman hayretle ö¤-

rendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yap› meyda-

na geliyor ve bunlar görünüfl olarak ayn› difl izlerine benziyordu. Bu dö-

nemdeki embriyonun plastikten bir modelini yapt›k ve onu çi¤neyerek üze-

rinde difl izlerimizi b›rakt›k. Ortaya ç›kan manzara inceledi¤imiz aflama-

daki embriyoya ola¤anüstü derecede benziyor ve Kuran’›n insan embriyo-

sundan neden bir çi¤nemlik et olarak bahsetti¤ini çok güzel aç›kl›yordu." 
Keith L. Moore’un
yapt›¤› plastikten
embriyo modeli
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GÜNÜ GEL‹NCE B‹R Ç‹⁄NEML‹K ET

Tek bir hücre bölüne bölüne ayr› organlar›, farkl› dokular› oluflturmaktad›r. Yarat›l›fl›n

bir aflamas›nda bir çi¤nemlik et kadar olan varl›¤›m›z, günü gelince tüm organlar›yla, kaslar›y-

la, iskeletiyle, beyni, gözleri, kulaklar› ile insan olacakt›r. Bir bu çi¤nemlik et aflamas›n›, bir de

vücudumuzdaki organlar›n ald›¤› son hali düflünelim. Böylece Allah’›n kusursuz yarat›fl›na bir

kez daha tan›k olabiliriz.

Gün gelecek bu bir çi¤nemlik et, kalp olacakt›r. O kalp ki bir günde ortalama 10.000 kez

atar. Hem de hiç haberimiz olmadan, biz kalbi att›rmak için hiçbir çaba sarf etmeden. Kalbe ge-

len kirli kan ile temiz kanlar birbirine kar›flmaz, kan›n vücuda gerekti¤i gibi da¤›l›m› mükem-

mel bir flekilde gerçekleflir. Kalbin kulakç›klar› ve kar›nc›klar› yarat›l›fl harikalar›d›r. Atar ve

toplardamarlarla kan›n organize çal›flmas› sayfalarca yaz›ya konu olacak mükemmellikte ve

kompleksliktedir...

Gün gelecek bu bir çi¤nemlik et karaci¤er olacakt›r. O karaci¤er ki 400’den fazla görevi

vard›r. Bu minik et parças›, Dünya’n›n hiçbir laboratuvar›n›n beceremeyece¤i üretimleri hiç

flaflmadan, bizim haberimiz hiç olmadan, bizim için yapar...

Gün gelip de bu bir çi¤nemlik et, vücudumuzu saran kaslar olacakt›r. Yemek yemekten

koflmaya, yürümeye, oturmaya, gülmeye kadar her hareketimiz kaslar›m›z›n sayesindedir. Kas-

lar çok karmafl›k ve büyük bir koordinasyon a¤›yla çal›fl›r. En basit hareket gibi gözüken gül-

me için bile 17 kas›n ayn› anda çal›flmas› gereklidir...

Beynimiz, ellerimiz, ayaklar›m›z, ba¤›rsaklar›m›z, böbreklerimiz, solunum sistemimiz,

kan›m›z... hepsi bafllang›çta bahsetti¤imiz bu bir çi¤nemlik et aflamas›n› geçirir. Ondan önce ise

ancak mikroskopla gözükebilen bir damla su aflamas›n› ve di¤er aflamalar› geçirirler. Sonunda

ise ciltlerle ansiklopediye anlat›m›n›n s›¤mayaca¤› mükemmel vücudumuz yarat›l›r. Kuran bi-

zi tüm bunlar› incelemeye, bu yarat›l›fllar üzerinde düflünmeye davet etmektedir. Kuran’›n iba-

detlerle ilgili ayetleri de önemli bir yere sahiptir ve bunlar üzerinde çokça tart›fl›lm›flt›r. Oysa

düflünme, akletme ile ilgili Kuran ayetleri, flekilsel ibadetlerle ilgili ayetlerden çok daha fazla

say›da olmalar›na ra¤men çok daha az düflünülmüfl, çok daha az gündeme getirilmifltir.

6- Ey insan, o çok cömert Efendine karfl› seni aldatan nedir?

7- O ki seni yaratt›, sana bir düzen içinde biçim verdi ve uyumlu hale soktu.

8- Diledi¤i bir biçimde seni oluflturdu.

82- ‹nfitar Suresi 6-8
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51. BÖLÜM

KEM‹KLER‹N OLUfiUMU
VE ETLE KAPLANMALARI

Sonra o damlac›¤› as›l›p tutunan birfleye dönüfltürdük. Sonra as›l›p tutunan

fleyi, bir çi¤nemlik et parças› haline getirdik. Sonra bir çi¤nemlik et parças›n›,

kemik olarak yaratt›k. Sonra kemi¤e et giydirdik.

23- Müminun Suresi 14

... Kemiklere de bir bak. Nas›l yerli yerince düzenliyoruz onlar› ve sonra da

onlara et giydiriyoruz...

2- Bakara Suresi 259

Tercümede geçen "bir çi¤nemlik et" ifadesi, Arapça "mudga" kelimesinin karfl›l›¤›d›r.

Kemi¤e giydirilen et vurgulan›rken geçen "et" ifadesi ise ayette "lahm" kelimesi ile anlat›l›r. Bu

deyim "taptaze et" gibi eti vurgular. Bu ayr›m›n alt›n› çizmekte fayda vard›r.

Embriyo bafllang›çta kemiksiz bir çi¤nemlik et formundad›r. Embriyodaki k›k›rdak doku,

ayette söylendi¤i gibi sonradan kemikleflmeye bafllar. Yine aynen ayetin söyledi¤i gibi kemik-

leflme bafllad›ktan daha sonra kas etleri oluflarak kemikleri sarar. Ayette geçen "lahm" kelimesi

kas etleri için kullan›lmaktad›r. Kuran’da 1400 y›l önce haber verilen bu oluflum s›ras›ndan bi-

lim çok yak›n döneme dek habersizdi. Bu dönemde kemiklerin ve kaslar›n beraber olufltu¤u dü-

flünülüyordu. Geliflmifl mikroskoplar ve anne karn›n›n içine giren mikro kameralar, Kuran’›n

hakl›l›¤›n› bir kez daha göstermifltir.

‹SKELET‹M‹Z‹N MÜKEMMEL YARATILIfiI

Bakara Suresi’nden al›nt›lad›¤›m›z ayet, kemiklerin kasla sar›lmas›n› vurgulamadan ön-

ce iskelet yap›m›za dikkat çekmekte ve bu yap›y› incelememizi teflvik etmektedir. Bu ayeti

okurken Allah’›n Kuran’da oluflturdu¤u bilimsel mucizeyle beraber, Allah’›n vücudumuzda

oluflturdu¤u yarat›l›fl mucizesini de kemiklerimiz ba¤lam›nda düflünelim.
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Bir mühendislik harikas› olan

iskeletimiz, her biri ihtiyac›m›za gö-

re ölçülüp biçilmifl de¤iflik boyutlar-

da 206 kemikten meydana gelir. ‹s-

keletimiz, eklemler ve ba¤larla bir-

birine tutturulmufl; atlama, koflma,

e¤ilme, oturma ve benzeri hareket-

ler için ölçülerek, planlanarak infla

edilmifl bir kemik kuledir. Her hare-

ketimizde iskeletimizi fark›na var-

madan, zorlanmadan kullan›r, iske-

letimizin hizmetimize verilmifl ol-

mas› sayesinde günlük hayat›m›z›

sürdürürüz. Örne¤in bu kitab›n say-

falar›n› çevirirken kaç eklemimizi

kulland›¤›m›za dikkat edin: Omuz,

dirsek, bilek ve parmak eklemleri-

mizin her birini nas›l da kolayl›kla,

birbiriyle uyumlu bir flekilde kulla-

n›r›z. Hem de iskeletimizi kul-

land›¤›m›z›n hiç fark›na var-

madan… 

Bu eflsiz mimari yap›ya ister

mühendis, ister doktor gözüyle ba-

k›n›z, bu yap› karfl›s›nda bildikleri-

nizin ne kadar yetersiz kald›¤›n› gö-

receksiniz. ‹skeletimiz vücuda da-

yanak oluflturur, organlar›m›z› mü-

kemmel bir flekilde korur, sinir ve kas sistemlerinin ba¤lant›s›n› sa¤lar ve vücudun hareketleri-

ni gerçeklefltirmesinde en önemli görevi üstlenir. ‹skeletimizin her parças› kendi farkl› görevi-

ni mükemmel bir flekilde yerine getirir. Kafatas› ve le¤en kemi¤inde oldu¤u gibi kemiklerin ha-

reketinin sak›ncal› oldu¤u yerlerde eklemler sabittir. Hareketin gerekli oldu¤u kalça veya omuz

gibi yerlerde eklemler oynakt›r. Boyun omurundaki kemikler, bafl›n kendi ekseni etraf›nda 180

derece dönmesine imkan verecek flekilde yarat›lm›fllard›r. Bu sayede afla¤›y›, yukar›y› ve her iki
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yan›m›z› görmek için bütün vücudumuzu döndürmek gibi bir zahmete katlanmaks›z›n, sadece

bafl›m›z› çevirmemiz yetmektedir. Akci¤er ve kalp gibi organlar›m›za yak›n yerdeki kemikler

bu organlar› koruyacak ve bu organlar›n çal›flmas›n› aksatmayacak flekilde yarat›lm›fllard›r...

Bir betonarme binay› ayakta tutan kolon, kirifl ne ise, insan› ayakta tutan iskelet sistemi

de odur. Ancak düflünen bir insan› hayrete düflürecek nokta, modern binalarda iskelet sistemi bi-

na a¤›rl›¤›n›n %60-70’ini oluflturdu¤u halde, insan iskeletinin, toplam insan a¤›rl›¤›n›n %15 ka-

dar›n› oluflturmas›d›r. Bu hafif iskeletin dayanma gücü ise çok yüksektir. Mesela uyluk kemi¤i

dikey vaziyette bir ton a¤›rl›¤› kald›rabilecek kapasitededir. Kemiklerimizde sa¤laml›k ve es-

neklik mükemmel ölçülerle buluflturulmufltur...

‹skeletimizin bir ya¤lanma sistemi vard›r ki, s›rf bu sistemin detaylar› sayfalara s›¤maz.

Vücudumuzdaki her bir eklem kendisi için gerekli özellikteki ya¤larla düzenli olarak ya¤lan-

maktad›r. Her hareket etti¤imizde birbiri üstünde hareket eden, sürtünen omurlar›n afl›nmas›n›n

disk denen dayan›kl› k›k›rdaklarla önlenmifl olmas› da yarat›l›fl plan›m›z›n ayr› bir bölümüdür.

‹skeletin harika yarat›l›fl›n›n çok az bir k›sm›n› anlatt›¤›m›z bu bilgiler bile Bakara Sure-

si 259. ayette "Kemiklere de bir bak..." denerek, niye gözlerimizin iskeletimize çevrildi¤ini

göstermektedir. Bir çi¤nemlik et, anne karn›nda kemiklere çevrilirken bu mükemmel yarat›l›fl

bafllamaktad›r. Daha sonra bu sistem kadar harika olan kas yap›m›z da yarat›lacakt›r. 

Gerçekten de insan› kar›fl›ml› bir damla sudan yaratt›k. Onu deniyoruz. Bu

yüzden onu ifliten ve gören yapt›k.

76- ‹nsan Suresi 2

Meni denen kar›fl›m›n bir gün iflitebilmesi ve görebilmesi, gülmesi ve a¤lamas›, düflün-

mesi ve anlamas›, çeflitli eserler oluflturmas› ve sanatsal zevklerinin olmas› ne kadar da mükem-

meldir! ‹nsana bu özelliklerin verilmesi ne büyük arma¤and›r! Ayet, kar›fl›ml› bir damla suyun

bir gün gelip de iflitici ve görücü oldu¤unu söylerken, becerinin bir damla suda de¤il, onun Ya-

rat›c›s›nda oldu¤unu vurgulamaktad›r. Ayetin önce iflitmeyi, sonra görmeyi saymas› da anlam-

l›d›r. Çünkü ceninde önce iflitme organ› kulak, sonra görme organ› gözler oluflmaktad›r. (Bir çok

Kuran ayetinde "iflitmeden ve görmeden" beraber bahsedilir. Bu ayetlerin hepsinde önce iflitme,

sonra görme geçmektedir. Hamileli¤in 23. haftas›nda kulak geliflimini tamamlam›flt›r. Gözün

hassas tabakas› retina ise 25. haftada bile tam geliflmemifltir.) Ayetin önce iflitmeyi, sonra gör-

meyi saymas› bu noktaya iflaret etmek için olabilir. Do¤rusunu Allah bilir.

Allah her diflinin neye gebe oldu¤unu, rahimlerin neyi eksiltip, neyi artt›rd›¤›-

n› bilir. O’nun kat›nda her fley bir ölçü iledir.

13- Rad Suresi 8
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52. BÖLÜM

ÜÇ KARANLIKTA YARATILIfi

Sizi annelerinizin kar›nlar›nda üç karanl›kta bir yarat›l›fldan di¤er yarat›l›fla

geçirerek yaratmaktad›r.

39- Zümer Suresi 6

Anne karn›ndaki cenin çok hassas bir varl›kt›r. Cenin e¤er özel bir korunmaya sahip ol-

masayd›; s›cak, so¤uk, ›s› de¤iflimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir za-

rar verecek, ya da cenini öldüreceklerdi. Annenin karn›ndaki 3 bölge cenini tüm bu d›fl tehlike-

lere karfl› korur. Bu bölgeler flunlard›r:

1- Kar›n duvar›

2- Rahim duvar›

3- Amniyon kesesi

Kuran’›n indi¤i 7. as›rda insanlar›n amnion kesesinden haberleri yoktu. Peki o zaman Ku-

ran’›n anne karn›ndaki üç karanl›¤a iflaret etmesi nas›l aç›klanabilir? Hiç flüphesiz bu ifadeyi

Kuran’›n indi¤i dönemin bilgi seviyesiyle aç›klamaya olanak yoktur. Cenin bu üç tabakan›n ko-

ruyuculu¤u alt›nda kapkaranl›k bir mekanda yavafl yavafl geliflimini sürdürür.

Amniyon kesesi temiz, ak›flkan bir s›v› ile doludur. Bu s›v› sars›nt›lar› emen koruyucu bir

yast›k gibidir, bas›nc› dengeler, amniyon zar›n›n embriyoya yap›flmas›n› engeller ve ceninin ra-

him içerisinde rahatl›kla dönmesini sa¤lar. E¤er cenin bu s›v› sayesinde rahatl›kla hareket ede-

meseydi, bir et kütlesi gibi y›¤›l›p kalacak, devaml› bir taraf› üzerinde aylarca durdu¤u için ya-

ralar vücudunu saracak ve birçok komplikasyon ortaya ç›kacakt›. Ceninin her taraf›n›n eflit bi-

çimde ›s›nmas› da önemlidir. S›v›n›n ›s›y› eflit da¤›tmas› sayesinde d›flar›daki s›cakl›k ne olur-

sa olsun ceninin her yan› 31°C’lik s›cakl›¤a sahiptir. Yarat›c›m›z her aflamada her fleyi en ince

flekilde ayarlam›fl, karanl›klar›n içinde her ihtiyac›m›z› karfl›lam›fl, bedenimizi d›fl dünyan›n tüm

zararlar›ndan korumufltur.
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YARATILIfiTAN YARATILIfiA GEÇ‹fi

Bu ayetin anne karn›nda, yarat›l›fl aflamalar›m›zda içinde bulundu¤umuz 3 farkl› ortama

veya 3 farkl› yarat›l›fl aflamas›na iflaret etti¤ini düflünenler de olmufltur. Buna göre 3 karanl›k

flöyledir:

1. Fallop borusu: Spermle yumurta birlefltikten sonra fallop borusu boyunca ilerler. Fal-

lop borusu boyunca ilerleyen zigot bölünerek ço¤al›r.

2. Rahim duvar›ndaki bölge: Bu bölgede 51. bölümde iflledi¤imiz as›l›p tutunma (alaka)

aflamas› geçirilir.

3. Amniyon kesesi: Ceninin etra-

f›ndaki içi özel bir s›v› ile dolu kesedir.

Geliflimin geri kalan uzunca k›sm› bura-

da geçirilir.

D›fltan görünüflte bu karanl›k me-

kanlar›n farklar› yok san›l›r. Halbuki

minik bir hücrenin boyutuna bölünüp

bu mekanlar› gezebilsek, nas›l farkl›

mekanlar oldu¤unu gözleriz. Birinci ka-

ranl›k mekan, hücreye göre dev karan-

l›k bir tüneli hat›rlatmaktad›r. ‹kinci ka-

ranl›k mekan ise ›fl›ks›z kapkaranl›k bir

orman›. Üçüncü karanl›k mekan ise

›fl›ks›z bir denizin alt›n› and›r›r.

Görüldü¤ü gibi iç içe katman ola-

rak karanl›k mekanlar 3 kat oldu¤u gi-

bi, s›ras›yla geçilen karanl›k mekanlar

da 3 tanedir. Ayetin bu iki aç›klamadan

herhangi birine mi, yoksa her ikisine de mi iflaret etti¤ini Allah bilir. Bu karanl›k mekanlardaki

geliflimde geçirilen aflamalar›n tüm bilimsel kitaplarda 3’e ayr›l›p incelenmesi de ilginçtir. Bu

üç aflama flöyledir:

1. Pre-embriyonik aflama: Bu aflama birinci trimester olarak an›l›r. Hücreler ço¤al›rken 3

tabaka fleklinde organize olurlar, ilk iki haftay› kapsar.
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içinde geçirir.
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2. Embriyonik aflama: Hücre tabakalar›ndan temel organlar ortaya ç›kmaya bafllar. ‹kinci

trimester olarak an›l›r. ‹kinci haftayla sekizinci hafta aras›n› kapsar.

3. Fetal aflama: Bu aflamada yüz, eller, ayaklar belirginleflir, insan d›fl görünümü ortaya

ç›kar. Üçüncü trimester olarak an›l›r. Sekizinci haftadan do¤uma kadar olan safhad›r.

Ayette iflaret edildi¤i gibi yarat›l›fl›m›z, bir yarat›l›fl aflamas›ndan di¤er yarat›l›fl aflamas›-

na geçerek olmaktad›r. Tüm aflamalar›n ortak özelli¤i her birinde yarat›l›fl›n delillerinin gözük-

mesidir.

Kitab›m›z›n embriyolojiyle ilgili bu son bölümlerinde gördü¤ümüz bilgilere son yüzy›l-

da ulafl›lm›flt›r. Kuran’dan önce ve Kuran’dan sonraki bin y›lda bu bilgilerin hiçbirine, Kuran

d›fl›nda hiçbir kitapta rastlayamazs›n›z. Kuran, hem meninin kar›fl›ml› yarat›l›fl›na, hem de bu

meninin az bir bölümünden yarat›ld›¤›m›za dikkatlerimizi çekmifltir. Kuran, anne rahmindeki

geliflimde embriyoya, ald›¤› hallerden türeyen isimler takm›flt›r: As›l›p tutunan (alaka), bir çi¤-

nemlik et (mudga) gibi. Böylece Kuran, ceninin ald›¤› hallerden ç›kan bir terminoloji olufltur-

mufltur. Yine ilk önce kemiklerin sonra kaslar›n yarat›ld›¤›n› Kuran d›fl›nda ortaya koyan olma-

m›flt›r. Yarat›l›fl›n içindeki farkl› karanl›klara Kuran d›fl›nda dikkatleri çekmifl bir kitaba da bin-

lerce y›ll›k tarihte rastlayamazs›n›z.

Bilimsel bir bilgiyi ileri sürmek için her fleyden önce bilimsel bir altyap› gerekir. Var olan

bir altyap› üzerinde di¤er bilgiler yükselir. Ayr›ca bu tarz bilimsel bilgiler için geliflmifl mikros-

koplara da mikro kameralara da ihtiyaç vard›r. Kuran’›n indi¤i dönemde ne bilimsel altyap›n›n,

ne mikroskobun, ne de mikro kameralar›n oldu¤unu kimse iddia edemez. Bu bilgilerin rastge-

le yap›lan tahminlerle tutturuldu¤unu söylemeye de hiçbir vicdanl› insan kalk›flamaz.

4- ‹nsan› gerçekten de en güzel biçimde yaratt›k.

5- Sonra onu afla¤›lar›n afla¤›s› k›ld›k.

95- Tin Suresi 4-5

‹nsan, en güzel biçimde, çok ince bir planla, birçok aflama arka arkaya getirilerek yarat›l-

m›flt›r. Allah’›n bu mükemmel yarat›fl›n› unutup, vücudunu kendi eseri zanneden, bedeninin Ya-

rat›c›s›n› tan›mayarak, isyana ve nankörlü¤e kalk›flan biri ise mükemmel yarat›l›fl›na ra¤men

afla¤›lar›n afla¤›s› olmaktan kurtulamaz.

Yoksa onlar hiçbir fleysiz mi yarat›ld›lar: Yoksa bizzat kendileri mi yarat›c›d›r?

52- Tur Suresi 35
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53. BÖLÜM

PARMAK UÇLARINDAK‹ K‹ML‹K

3- ‹nsan, kemiklerini kesin olarak biraraya toplamayaca¤›m›z› m› san›yor?

4- Evet, parmak uçlar›n› dahi düzenlemeye gücümüz yeter.

75- K›yamet Suresi 3-4

Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemin insanlar› için parmak uçlar› önemli bir fley ifade et-

mezdi. 1856 y›l›nda Genn Ginsen ad›nda bir ‹ngiliz, parmak uçlar›ndaki çizgilerin her insanda

farkl› oldu¤unu keflfetti. 1856 y›l›na kadar insanlar parmak ucunun önemli özelli¤inden haber-

dar de¤illerdi. Tarih boyunca yaflam›fl tüm insanlar›n parmak ucunun farkl›

oldu¤unun anlafl›lmas›yla, parmak ucunun adeta bir kimlik kart› oldu¤u-

nun fark›na var›ld›. Daha sonra bu bilgi polis örgütlerince suçlular›n

yakalanmas›nda veya tan›nmayacak duruma gelmifl ölülerin tespit

edilmesinde kullan›lmaya baflland›. 

Parmak ucu öyle bir kimlik kart›d›r ki ayn› yumurta

ikizlerinde bile farkl›d›r. Bu kimlik kart› asla sahtekarl›k ka-

bul etmez, elimizi de¤dirdi¤imiz birçok eflyaya sahtekârl›k

kabul etmeyecek flekilde imzam›z› atar. Hiç kimse de bu

imzam›z› taklit edemez. Bu mühürümüzün ne taklidi, ne

de inkâr› söz konusudur. Ömür boyu bu mührü hiç kay-

betmeden yan›m›zda tafl›r›z. Üst deri yanmalar›ndan ve

yaralanmalardan yafllanarak vücudumuzun flekil de¤ifl-

tirmesine kadar tüm etkenler mührümüzün orjinalli¤ini

bozmaz. ‹ki santimetrekarelik bir alanda milyarlarca de-

¤iflik deseni, silinmez çizgiler halinde bir mühür gibi ifl-

leyen Yarat›c›m›z ne kadar da büyük bir kudrete sahiptir.

Parmak ucumuzdaki bu kimlik kart›m›z, cenin he-

nüz üç ayl›kken anne karn›nda çizilir ve mezara kadar biz-
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le gelir. Parmak ucunun flaflmaz bir kimlik kart› olmas›n›n ötesinde vücudumuzdaki genetik bo-

zukluklar› da belirlemekte kullan›l›p kullan›lamayaca¤› üzerine çal›flmalar vard›r. Bizim sapta-

malar›m›za göre bu çal›flmalar, henüz bilimsel bir kesinlik ortaya koyacak düzeyde de¤ildir,

fakat parmak ucundaki çizgilerin öneminin flu anda bilinenden de daha fazla önemli olmas›n›n

olas› oldu¤unu göstermektedir.

Kuran’›n indi¤i dönemde parmak ucu, önemsiz bir detay konumundayd›. Ahirette insan›

yeniden yaratacak olan Allah’›n, parmak ucunun rastgele bir nokta de¤il, insanda önemli bir de-

tay oldu¤una iflaret etmesi Kuran’›n bir mucizesidir. Yarat›c›m›z parmak ucunun bile önemsen-

mesi gerekti¤inin dersini vermektedir.

PARMAK UCUNDAK‹ DNA

Bu ayetin temel iflaretlerinden biri parmak uçlar›m›zdaki izlerin özelli¤i olabilir. Tahmi-

nimizce ayetin di¤er bir iflareti de vücudumuzun her yerinde oldu¤u gibi, parmak uçlar›m›zda

da vücudumuzun tüm özelliklerinin kodlu olmas›d›r. Böylece ayette, yeniden yarat›l›fl›m›zda

vücudumuzun tüm detaylar›n›n yarat›laca¤› söylendi¤i gibi, vücudumuzun parmak ucu gibi

önemsiz gözüken bir noktas›ndan tüm vücudumuzun yeniden yarat›labilece¤ine de iflaret olabi-

lir. Parmak ucunun burada örnek verilmesinin sebebi, parmak ucunun, vücudun geri kalan bir-

çok bölümüne göre daha basit ve de¤ersiz kabul edilmesidir. ‹nsan›n en basit görünen parmak

ucu bile içindeki DNA’s›yla asl›nda öyle bir bilgi bankas›d›r ki, insan›n s›rf bu noktas› al›narak

bile tüm vücudu yeniden yarat›labilir.

DNA, kanaatimizce insanl›k tarihinin en önemli kefliflerindendir. DNA’n›n keflfiyle insan

hücresini, ortas› suyla dolu, etraf› zarla kapl› basit bir yap› zanneden zihniyet tamamen çöktü.

Bu zihniyete göre detaylara inildikçe insan›n yarat›l›fl›n›n basit oldu¤u anlafl›lacakt›. Oysa hüc-

renin detayl› bir flekilde keflfedilmesiyle, detaylara inildikçe her fleyin nas›l kompleks bir flekil-

de planland›¤› anlafl›ld›.

DNA, üç milyar kodun arka arkaya gelmesinden oluflan bir flifreyi üzerinde tafl›r. Saç ren-

gimizden, serçe parma¤›m›za kadar her özelli¤imiz iflte bu DNA’da kodludur. DNA’daki bilgi-

leri yaz›l› hale getirmek istesek, bir milyon sayfadan oluflan yaklafl›k bin ciltlik bir ansiklopedi

dizisi elde ederiz. Üstelik DNA tüm bu bilgilerini 20 ile 80 dakika aras›nda kopyalama yetene-

¤ine sahiptir.

Tek bir DNA’m›z›n bin ciltlik bilgi hazinesinde, vücudumuzun bütün özellikleri yaz›l›d›r.

En basit parçalar›m›zdan biri gibi gözüken parmak ucumuzu ele alsak, buradaki tek hücrenin
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DNA’s›, tüm vücudumuzun bilgisini verecektir. Yarat›c›m›z için tüm bu bilgiyi ele al›p bizi ye-

niden yaratmak çok kolayd›r. ‹lk yaratma nas›l kendisi için çok kolay olduysa, bu yarat›fl da

kendisi için öyle kolay olacakt›r.

78- Ve kendi yarat›l›fl›n› unutarak bize bir örnek verdi, dedi ki: "fiu çürümüfl
kemikleri kim diriltecek"

79- De ki: "Onlar› ilk kez kim yaratt›ysa, yine O diriltecek. O her türlü yara-
t›l›fl› bilendir."

36- Yasin Suresi 78-79

PARMAK UÇLARINDAK‹ K‹ML‹K 199

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



HAVVA’NIN M‹TOKONDR‹YAL DNA’SI

Sizi bir tek benlikten yaratt›, sonra ondan da eflini var etti...

39- Zümer Suresi 6

Mikroskobun gelifltirilmesi sayesinde hücrenin analiz edilmesi mümkün oldu. Hücrenin

iyice analiz edilmesi insan bedeninin daha iyi tan›nmas› demektir. Erke¤in veya diflinin her bi-

rinin DNA’lar›nda hem erke¤in, hem diflinin genetik kodu vard›r. Bunun anlafl›lmas› Hz. Hav-

va’n›n s›rf Hz. Adem’in vücudundaki bilgilerle, Hz. ‹sa’n›n s›rf Hz. Meryem’in vücudundaki

bilgilerle nas›l yarat›ld›klar›n›n daha rahat anlafl›lmas›n› sa¤lar. 

Gerek Tevrat, gerek ‹ncil, gerekse Kuran tüm insanlar›n bir erkek ve bir difliden yarat›l-

d›¤›n› öne sürer. Hücre üzerinde sürdürülen araflt›rmalarda elde edilen bulgular, kutsal kitapla-

r›n bu tezini do¤rular niteliktedir. 

Vücudumuzdaki enerji, hücrelerin içindeki mitokondri denen boyutça küçük, ifllevce bü-

yük enerji santrallerinde üretilir. Bu mitokondrilerin, hücrenin çekirde¤inde biraz önce bahset-

ti¤imiz DNA’dan ayr›, özel DNA’lar› vard›r. Farkl› ›rklardaki, farkl› boylardaki, farkl› k›talar-

daki insanlar›n hepsi hücrelerinde bahsetti¤imiz mitokondriye ve mitokondrilerinde, mitekon-

driyal DNA’ya sahiptirler. Bu molekülün di¤er hücre moleküllerinden fark› sadece ve sadece

anne vas›tas›yla yavrusuna geçmesidir. Bahsetti¤imiz tüm ayr› ›rklardaki ve farkl› özelliklerde-

ki insanlar›n mitekondriyal DNA’lar›n›n incelenmesi sonucunda, tüm bu insanlar›n ortak tek bir

difliden do¤duklar› anlafl›lm›flt›r.

Bu, Kuran’›n tek bir çiftten (tek bir difliden) yarat›ld›¤›m›z› söyleyen tezinin bilimsel

araflt›rmalarla do¤rulanmas› demektir. Bu ayn› zamanda Kuran’la ayn› tezi savunan Tevrat’›n

ve ‹ncil’in de bu ortak görüflünün do¤rulanmas› demektir. Bu insanlar›n suni olarak ç›kard›kla-

r› ›rksal ayr›mlar›n, ne kadar gereksiz oldu¤unun, asl›nda tüm ›rklar›n kardefl oldu¤unun bilim-

sel bir delilidir. Hücrenin mikro dünyas›ndaki bu bulufl, dini, bilimi, insanlar›n kardeflli¤ini sa-

vunan, ›rkç›l›¤a karfl› fikirleri birlefltirmektedir.

Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k. Birbirinizle tan›fl›p kayna-

flas›n›z diye sizi ›rklara ve boylara ay›rd›k. fiüphesiz Allah’›n kat›nda sizin en

de¤erliniz, en çok sak›nan›n›zd›r. Allah bilendir, haberdard›r.

49- Hucurat Suresi 13
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54. BÖLÜM

D‹L VE ‹NSAN

30- Hani Efendin meleklere: "Ben yeryüzüne bir halife yerlefltirece¤im" de-

miflti. Onlar da: "Orada bozgunculuk yapacak, kan ak›tacak birisini mi yer-

lefltireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve kutsuyoruz" dediler. O da

"Bilmedi¤inizi Ben bilirim" dedi. 

31- Ve Adem’e isimlerin hepsini ö¤retti. Sonra onlar› meleklere sunup: "E¤er

do¤ru sözlülerseniz, haydi flunlar›n isimlerini bana bildirin." dedi.

32- Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz

yok. Gerçekten sen bilensin, bilgesin."

33- "Ey Adem! Bunlar›n isimlerini onlara bildir." ‹simlerini onlara bildirince:

"Size yerin ve göklerin alg›lanamayanlar›n› bilirim, aç›klad›¤›n›z› da, gizledi-

¤inizi de bilirim dememifl miydim?" dedi.

2-Bakara Suresi 30-33

Kitab›m›z›n buraya kadarki bölümlerinde fizik, kimya, biyoloji, t›p, jeoloji gibi do¤a bi-

limleri alan›nda Kuran’›n gösterdi¤i mucizeleri inceledik. Kitab›m›z›n bu bölümünde ve bun-

dan sonraki üç bölümündeyse felsefenin önemli konular›n› ve bu konularda Kuran’›n iflaretle-

rini irdeleyece¤iz. (Bu dört bölümün anlafl›lmas›, bu konularla daha önceden hiç ilgilenmemifl

olanlar için zor olabilir. Bunu öncelikle belirtelim.)

Bakara Suresi’nden al›nt›lad›¤›m›z ayetlerde, Allah’›n ilk insan› yaratmas› ve yeryüzüne

yerlefltirmesi konu edilmektedir. ‹nsanlar›n kan dökmeye, kargafla ç›karmaya müsait yarat›l›flla-

r›na ra¤men neden yarat›ld›klar›n› anlamayan melekler, bu kötülük problemine parmak bas-

makta ve Allah’a bunun sebebini sormaktad›rlar. Allah, önce bilinmeyenlerin bilicisi oldu¤unu

söyleyerek, kendisinin her yarat›fl›nda bilgelikler oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Daha sonra ise

Allah, insan›n dili kullanma yetene¤ini gündeme getirmek suretiyle insan›n üstün yarat›l›fl›n›

meleklere göstermektedir.
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Kitab›n bu bölümünde inceleyece¤imiz konu, insan›n dili kullanma yetene¤inin önemi-

dir. ‹nsan›n varl›k olarak üstünlü¤ü ile insan›n dili kullanma yetene¤i s›k› s›k›ya iliflkilidir. 20.

yüzy›lda ortaya ç›kan dil felsefesi ve dille bu yüzy›lda her dönemden daha fazla u¤rafl›lmas› dil

olmadan "bizim" "biz" olamayaca¤›m›z› iyice ortaya koydu. Bertrand Russell bir keresinde,

1920’lere de¤in (Russell o zaman k›rk yafllar›ndayd› ve kendisini ön plana ç›karan felsefi çal›fl-

malar›n›n ço¤unu yapm›flt›) dile saydam bir olgu olarak bakt›¤›n›, dili özel olarak dikkat etme-

den kullan›labilecek bir arac› olarak gördü¤ünü söylemiflti. Meflhur filozof Bryan Maggee’ye

göre ise ayn› tutum yaln›z filozoflar için de¤il; romanc›, flair, oyun yazar› gibi kifliler için de ge-

çerlidir. Dilin kullan›m› konusunda özbilinçlilik, asl›nda 20. yüzy›lda geliflmifl ve bu ça¤›n be-

lirgin düflünsel özelliklerinden biri olmufltur.

Bu geliflme, sadece sözcüklerle yüzeysel bir ilgilenme anlam›na gelmiyor, temel konular-

daki inançlar› da kaps›yor. Örne¤in dilin sa¤lad›¤› soyut düflünce gücünün, do¤rudan içinde bu-

lunmad›¤›m›z gerçekli¤in tüm yönlerini kavramlaflt›rmada ve onunla bafla ç›kmada, çevremiz-

le iliflki kurmam›zda, en önemli etken oldu¤u anlafl›ld›. Pek çok kifli, bizi hayvanlardan ay›ran

en önemli özelli¤in bu oldu¤una inan›r. Bu nedenle birço¤una göre dilin ö¤renilmesi ile, biz

kendimiz oluruz. ‹nsanl›k aç›s›ndan da, birey aç›s›ndan da, dilin bu kadar önemli oldu¤u son

zamanlara kadar anlafl›lamam›flt›r.

Oysa Kuran, 1400 y›l önceden insan›n tüm olumsuzluklar›na karfl›n bu üstün özelli¤e sa-

hip oluflunu özellikle aç›klamakta ve dilin kullan›m›n›n insanl›k için önemine dikkat çekmek-

tedir. Felsefeyle ilgilenenler bilirler ki felsefedeki birçok yeni fikir geçmiflin birikimlerinin üs-

tüne kurulur. Felsefi olarak canl› bir tart›flma ortam›n›n oldu¤u yerde do¤rusuyla yanl›fl›yla ye-

ni fikirler gözükür. Peygamberimiz’in yaflad›¤› dönemde ve bulundu¤u bölgede felsefi bir biri-

kimin aktar›lmad›¤›, felsefeye önem verilmedi¤i ve felsefi bir tart›flma ortam›n›n da olmad›¤›

bilinmektedir. ‹flte böyle bir devirde, y›llar›n birikimi sonucunda insanlar›n öneminin fark›na

iyice varabildikleri insan›n dili kullanmas›na, Kuran’›n böyle bir gönderme yapmas› müthifl bir

aç›klamad›r. Oysa Kuran’›n indi¤i dönemde ne dilsel çal›flmalar, ne de felsefi derinlik mevcut-

tu.

WITTGENSTEIN’IN DÖNEMLER‹

Dili kullanma ve anlama, insanlar› s›radan nesnelerden ve di¤er canl›lardan ay›ran bir

özelliktir. Bu iç yaflam›m›z›n da özünü oluflturur. Felsefe tarihinde dilin öneminin anlafl›lmas›n-

da Ludwig Wittgenstein’›n sordu¤u sorular›n önemi büyüktür. Wittgenstein birçok kimsenin

sormaya de¤er görmedi¤i sorular›, ayn› Newton’un gezegenlerin neden baflka yönlere f›rlay›p
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gitmediklerini, tafllar›n b›rak›l›nca

neden düfltüklerini sordu¤u gibi sor-

mufltur. Daha önceleri Locke’un ve

Leibniz’in de bu konuda çal›flmalar›

vard›r. Ayr›ca Frege ve Russell’›n ça-

l›flmalar› da Wittgenstein’a temel

oluflturmufltur; fakat ondan önce fel-

sefe tarihinde hiç kimse "dili" konu-

nun merkezine onun gibi koyama-

m›flt›r.

Wittgenstein ilk dönemindeki

"Tractacus" adl› eserinde Dünya’y›

resimleyen ideal bir dil tarifi yapma-

ya çal›flm›flt›r. Bu eserinde Wittgens-

tein, Dünya üzerinde söylenenleri

çözümlersek, bunlar›, fleylerin isim-

leri olan sözcüklere indirgeyece¤imi-

zi ve tümcenin sözcükleri aras›nda

kurulan iliflkinin de, dünyadaki fleyler

aras›nda bulunan iliflkiyi karfl›layaca¤›n› düflünür. Bu yolla tümce dünyay› resimleyebilmekte-

dir. 

Wittgenstein ilk eserinde, bütün felsefe sorunlar›n› çözdü¤ünü sanmaktad›r. Fakat ilerle-

yen y›llarda Wittgenstein Tractacus’dan rahats›zl›k duymaya bafllar. Wittgenstein’›n ikinci dö-

neminde dilin resimleme görevi yerine, dil bir alet olarak görülecektir. Dil bu dönemde sosyal

bir olay, bir etkinliktir. Wittgenstein’›n birinci dönemine ters olan bu döneminin ilk dönemiyle

ortak yan›; dilin yine merkezde olmas›, felsefenin dil felsefesi ba¤lam›nda ele al›nmas›d›r. Witt-

genstein birbirine z›t her iki dönemiyle de çok taraftar toplayan ender felsefecilerden biridir.

Wittgenstein ikinci döneminde dilin, ilk dönemde sand›¤›ndan daha fazla fleyler ifade

edebildi¤ini gördü. Bize göre dilin becerileri ve bizi ulaflt›rabildi¤i noktalar, O’nun bu dönemin-

de sand›¤›ndan da fazlad›r. Bu konuya bundan sonra yazaca¤›m›z bir kitapta daha detayl› yer

vermeyi düflünüyoruz. Allah’›n insanlara çok özel arma¤an› olan dilin önemine dikkat çekilme-

si aç›s›ndan bu çal›flmalar takdire de¤erdir.
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Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
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Thomas Hobbes’un “Leviathan” adl› eserinde söyledi¤i gibi: "Bütün icatlar içinde en

soylu ve yararl› olan›, isimler ya da isimlendirmelerden ve onlar›n ba¤lant›s›ndan oluflan ko-

nuflmad›r."

BEBEK KONUfiMAYI NASIL Ö⁄REN‹R?

Frege ve Russell’›n matematik felsefesi üzerine çal›flmalar› sonunda dil felsefesinin or-

taya ç›k›fl›yla sonuçland›. "Do¤ru"lu¤un araflt›r›lmas›ndan, "anlam"›n araflt›r›lmas›na, oradan da

anlat›mlar›n çözümlenmesine geçildi. Noam Chomsky’nin dil hakk›ndaki aç›klamalar› ise

1950’li y›llarda bomba etkisi yapt›. Chomsky’e göre insan bireylerinin zeka düzeyleri ne olur-

sa olsun, bir dili kullanmay› becermek gibi ola¤anüstü karmafl›k ve zor bir ifli, bu konuda önce-

den düzenlenmifl bir ö¤retim görmeksizin, bebeklik yafllar›nda ve bunca k›sa zamanda becer-

meleri, sadece dilin sonradan ö¤renilmesiyle aç›klanamaz. 

Daha önceden dilin bir al›flkanl›klar, hünerler, eylem yatk›nl›klar› dizgesi oldu¤u, dilin

çal›flt›rma, yineleme, genelleme ve ça¤r›fl›m süreçleri ile edinildi¤i san›l›rd›. Oysa dikkat edin,

insanlar›n ço¤unlu¤una dizgeli bir anlamda dil hiç mi hiç ö¤retilmez. Baflka bir deyiflle anne ve

babalar›n ço¤unlu¤u, çocuklar›na önceden tasarlanm›fl bir ö¤retim vermez. Dünya’n›n ço¤u ye-

rindeki insan kitlelerinin büyük ço¤unlu¤unun nas›l e¤itimsiz oldu¤u hat›rlanacak olursa, bu

nokta netleflir. Ama bebek yafltaki çocuklar yine de dili ö¤renirler. 

Bize göre Noam Chomsky bu konuda tamamen hakl›d›r. Dünya ile al›flverifle bafllad›¤›-

m›z bebeklik ça¤›nda zihnimiz dil ö¤renmeye haz›rlanm›fl bir flekilde yarat›lm›flt›r. Nas›l gözü-

müz Dünya’y› görmeye haz›r bir flekilde yarat›lm›flsa, zihnimiz de dili ö¤renmeye haz›r bir fle-

kilde yarat›lm›flt›r. Ifl›kla buluflan göz görmeye bafllad›¤› gibi, dil ile buluflan kulak ve zihin de

dili kendili¤inden ö¤renmeye bafllar. Humboldt’un dedi¤i gibi "Sonlu say›daki arac›y› sonsuz

bir flekilde kullanmak" gibi bir marifeti her birimiz bebeklik ça¤›nda ediniriz. En düflük zekal›

çocuklar bile bunu becerir (Baz› zihinsel hastal›klar› olanlar hariç. Onlar körün görmemesi gi-

bi dili ö¤renemezler).

Chomsky, zihnin dili ö¤renmeye göre yarat›lmas›n› ve dille buluflup dili ö¤renmesini flu

örnekle aç›klar: "Zihnin bafllang›ç durumunu bir fonksiyon gibi düflünebiliriz, deney verileri

girdi olarak verildi¤inde, dilin dil bilgisini ç›kt› diye ortaya koyan, t›pk› karekök fonksiyonunun

dokuz say›s› girdi olarak verildi¤inde, üçü ç›kt› diye ortaya koymas› gibi." Chomsky’nin ifade-

sinden de anlafl›laca¤› gibi zihin bir hesap makinesinin ifllemleri yapmaya haz›r olmas› gibi di-

li ö¤renmeye haz›rd›r. Zihin dil ile karfl›lafl›nca dili ö¤renir,  hesap makinesinin karekök fonk-

siyonu da dokuzu içine al›nca üçü ç›kt› olarak verir. Ç›kt›n›n tafl›makta oldu¤u, ama girdide ol-

mayan her özellik, aradaki arac›n becerisidir. 
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3- ‹nsan› yaratt›,

4- O’na beyan› (aç›klama yetene¤ini) ö¤retti.

55- Rahman Suresi 3-4

Konuflmay›, daha do¤ufltan Allah’›n bize verdi¤i yeteneklerle yapt›¤›m›z› anlamam›z, di-

lin ilk insan Adem’e oldu¤u gibi bize de Allah’›n hediyesi olarak ö¤retildi¤inin bir delilidir. He-

pimiz çocuklu¤umuzu düflünelim. Hangimiz dili ö¤renmeye azmettik? Kelime hazinesi olufltur-

maya, kelimeleri kullanmaya, konuflmaya hangimiz çal›flt›k? Peki dil ö¤renmek gibi zor bir be-

ceri, bu bilgisiz, en aciz ça¤›m›zda, bizim hiç gayret ve azim göstermememize ra¤men nas›l

oluflmaktad›r? ‹yice düflünen, bu yetene¤in do¤ufltan Allah’›n bize verdi¤i beceriler sayesinde

gerçekleflti¤ini anlayacakt›r.

D‹L OLMASAYDI NE OLURDU

Dilin varl›¤›n›n de¤erini anlamak için “Dil olmasayd› ne olurdu?” diye düflünmemiz ye-

terlidir. E¤er dil olmasayd› insanlar›n devlet, flehir, köy, hatta aile kurmas› mümkün olamazd›.

Sosyolojik hiçbir kurumun kurulamayaca¤› bir ortamda, insanl›¤›n üretim yapmas› da mümkün
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‹nsan zihni konuflmaya haz›r flekilde yarat›lm›flt›r.
Bu yüzden bebekler çok rahat bir flekilde konuflmay› ö¤renirler.
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olmazd›. Dolay›s›yla tekstil ürünleri, arabalar, cam eflyalar, kalemler, defterler… hiçbiri var ola-

mazd›. 

Dilin ne kadar önemli oldu¤unu anlamam›z bile, dilin ifadeleri ile mümkündür. Örne¤in

dilin önemini belirten bu yaz› yine dili kullanmam›z sonucunda oluflmufltur. Görülüyor ki in-

sanlar›n dili sonradan icat etmeleri mümkün de¤ildir. Çünkü dili icat etmek ancak bir irade, bir

yönelim ile mümkün olur. E¤er dilin önemi bile ancak dille ifadesini bulabiliyorsa, dilin bilin-

medi¤i bir dönemde insanlar nas›l "Haydi dil diye bir fley icat edelim" diyebilir? Dil toplumsal

birfleydir. Dilin kendisinin olmad›¤› bir durumda toplum oluflamaz ki!

Dilin gelifltirilmesi elbette mümkündür. Fakat bu dil, belli bir seviyede bilindikten sonra

mümkündür. Var olan bir filizin daha büyütülmesi gibi… Dilin hiç olmad›¤› bir durum, tohu-

mun olmad›¤› duruma benzer ki art›k bir a¤aç elde etmek hiç mümkün olmayacakt›r. Bir kav-

ram için bir kelime icat edildi¤ini düflünelim. (Nas›l olacaksa!) Bu kelime insanlarda "dil" ol-

gusu oluflmad›¤› için hemen unutulmaya mahkumdur. Yaz›n›n icad›, dilin icad›ndan sonra olu-

flacak bir aflamad›r. Dil kavram›n›n olmad›¤› bir ortamda, yaz›n›n icad› sayesinde mümkün olan

birikimin toplanmas› ve aktar›lmas› da imkans›zd›r. ‹nsanlarda dil bilmenin önemi de dil bilin-

meden anlafl›lamayaca¤›na göre; anl›k ç›kart›lan seslerin toplumsallaflmas› ve ortak kabul gör-

mesi düflünülemez. Dil toplumsal kabulle ortak olarak kullan›lan bir araçt›r. Dilin olmad›¤› bir

ortamda ise en basit yap›daki ailenin bile oluflmas› mümkün olmad›¤›ndan, toplum bilinci de

oluflamaz. Toplum bilincinin olmad›¤› bir ortamda ise toplumsal bir hareketle dilin icat edilme-

si beklenemez. 

‹nsan, do¤du¤u zaman canl›lar›n bak›ma en muhtaç olan›d›r. ‹nsan çok uzun y›llar ebe-

veynlerine muhtaç yaflar. Dilin olmad›¤› bir ortamda, iletiflim sa¤lanamad›¤› için aile oluflamaz.

‹nsanlar cinsel iliflkiye girse bile, çocu¤un babas› belli olmaz, ancak anne belli olur. Dilin olma-

d›¤› bir ortamda insanlar›n cinsel iliflki ile do¤um aras›ndaki iliflkiyi, aradaki dokuz ayl›k süre-

ye ra¤men kurmalar› pek mümkün gözükmemektedir. Bu ba¤lant› bile kelimelerle düflünmemiz

sayesindedir. Ayr›ca insanlar›n aile oluflturmalar›, cinselli¤in çiftler aras›nda s›n›rland›r›lmas› da

dil olmadan mümkün de¤ildir. Böylesi bir ortamda çocuk ancak annesini bilebilir. Çocu¤u tek

bafl›na beslemek, emzirmek zorunda kalan anne, bu ifli tek bafl›na acaba nas›l yapar? ‹nsan›n di-

¤er canl›larla karfl›laflt›r›lmas› mümkün de¤ildir. Di¤er canl›lar›n ço¤u, do¤umdan k›sa bir süre

sonra yürür, uçar ve kendi besinini elde etmeye bafllar. Ve birçok canl› türü yavrusunu koruya-

cak flekilde do¤ufltan programl›d›r. Oysa dilin sa¤lad›¤› kültür ve iletiflim sayesinde, tüm canl›-

lar›n en acizi olan insan yavrusunun, uzun y›llar süren bak›m› sa¤lan›r. ‹nsan›n kelimeleri kul-

lanma yetene¤i sayesinde düflünmesi, di¤er canl›lardaki do¤ufltan programlanman›n yerini al-

maktad›r.
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E¤er insanlar ilk yarat›ld›klar› dönemden itibaren dil bilmeselerdi, tahminimizce Dünya’-

daki yaflamlar›n› sürdürmeleri çok zor olurdu. Ayr›ca kanaatimizce hiç dil bilmeyen insanlar›n,

dili sonradan icat edecek kabiliyet ve iradeye sahip olmalar› mümkün de¤ildir. Bu sorunlar tek

bir flekilde çözülebilir. O da, ilk insandan beri konuflmay› bildi¤imizi kabul etmek fleklindedir.

Kuran’›n ilk insan›n konuflmay› bildi¤ini söylemesi, tüm bu veriler aç›s›ndan da önemlidir. ‹n-

san dili ö¤renecek zihinsel yetenekle, dili duyacak kulakla, cevap verecek a¤›z ve dille yarat›l-

m›flt›r. Ne insan zihninin mükemmel yarat›l›fl›n›, ne de kula¤›m›z›n, a¤z›m›z›n, dilimizin hari-

ka ve kompleks yarat›l›fllar›n› tesadüfle aç›klamaya imkan yoktur. Tüm bunlarla beraber Yara-

t›c›m›z›n ilk insana dili ö¤retmesi de bizim bugünkü varl›¤›m›z için gereklidir. Daha uzun de-

taylara girmemizi gerektiren bu konuyu ilerideki kitaplar›m›zda incelemeyi düflünüyoruz. Bu

bölümde inceledi¤imiz ayetlerde; ilk insana, dilin ö¤retilmesinin vurgulanmas›n› çok önemli

buldu¤umuzu söyleyerek, bu bölümü noktal›yoruz.

Adem, Efendisinden kelimeler ald›...

2- Bakara Suresi 37
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Dil, toplumsal kabul sonucunda ortak olarak kullan›lan bir araçt›r. Dil, toplumun içinde yaflar, fakat e¤er insanlar
dil bilmeseydi toplum oluflamazd›. Bu yüzden dilin, dil olmadan var olamayacak olan  toplum taraf›ndan

keflfedilmesi de, toplumun bir üyesi olmadan bireylerin keflfetmesi de mümkün görünmemektedir.
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55. BÖLÜM

YARATILIfiIMIZLA B‹RL‹KTE B‹ZLE
VAR OLAN DEL‹LLER

Onlara delillerimizi hem ufuklarda hem kendi benliklerinde gösterece¤iz. Ta

ki onun gerçek oldu¤u kendilerine apaç›k belli olsun. Efendinin her fleye tan›k

olmas› yetmez mi?

41- Fussilet Suresi 53

Ayette "benlik" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapças› "nefs"tir. Türkçe’de bu kelimenin

ifade etti¤i anlama karfl›l›k "can, ruh" gibi kelimeleri de kullanmaktay›z. Kuran’da bu kelime

birçok yerde geçer ve bizim maddi bedenimizin d›fl›nda olan fakat maddi bedenimizle bütün-

leflmifl olan özümüzü ifade etmek için kullan›l›r. Kuran, öldü¤ümüzde nefsimizin al›naca¤›n›

söyler. (Türkçe’de biz bunu ruhun al›nmas› fleklinde ifade ediyoruz. Kuran’da ruh kelimesi geç-

mekle beraber Türkçe’de bizim kulland›¤›m›z ruh kelimesi Arapça’da nefis kelimesine karfl›l›k

gelmektedir.) Kuran nefsi bizim bilinç halimiz, benimizin özü olarak takdim eder. Öyle ki uyu-

du¤umuz zaman da nefis maddi vücudumuzda de¤ildir. (Bak›n 39-Zümer Suresi 42) Buna kar-

fl›l›k nefis, maddi vücudumuzla tamamen bütünleflmifl olarak vard›r; yapt›¤›m›z iyilik ve kötü-

lükleri meydana getiren nefis denen benli¤imiz, bilincimizdir. 

fiuursuz, bilinçsiz, %99’u boflluk olan atomlar›n görme, iflitme, düflünme gibi bilinçli ha-

reketler sergilemesinin vücudumuzun maddi yap›s›yla aç›klanamayaca¤›n›, bunun ancak mad-

di varl›¤›m›z d›fl›nda bir benlik (nefis, ruh) ile aç›klanabilece¤ini ileride yazaca¤›m›z kitapta

uzunca bir flekilde incelemesi ve zihin felsefesinden, kuantum teorisine kadar son as›rda geli-

flen birçok bilim dal›n› bu ba¤lamda irdelemeyi düflünüyoruz. Bu konu kitab›m›z›n hacmini ve

konu s›n›rlar›n› çok aflt›¤› için flimdilik bu konuya girmiyoruz.

Kitab›m›z›n bu bölümünde ele almak istedi¤imiz konu ayette benliklerimizde (nefisleri-

mizde) deliller oldu¤unun vurgulanmas›d›r. Kuran "ufuklarda" ifadesiyle d›fl dünyada delillerin

varl›¤›ndan bahsetti¤i gibi, benli¤imizi d›fl dünyada gördü¤ümüz maddi objelerden ay›rarak on-
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da da deliller oldu¤unu özellikle vurgulamaktad›r. Felsefede ontolojik deliller diye ifade edilen

deliller, apriori diye ifade edilen duyu deneyine hiç baflvurmadan yaln›z ak›ldan ve akl›n etkin-

li¤inden türetilen bilgiler, Kuran’›n iflaret etti¤i benliklerimizdeki (nefislerimizdeki) delillere

örnektir. Daha önce inceledi¤imiz mucizeler; uydu, teleskop, mikroskop, denizalt›, vb. olma-

dan, fizik, kimya, biyoloji bilimleri son as›rdaki seviyesine gelmeden söylenmesi mümkün ol-

mayan bilgilerle ilgilidir. Bu bölümde inceledi¤imiz ifade ise felsefi bir kültürün, zengin bir dü-

flünce yap›s›n›n oldu¤u bir ortamda söylenebilecek bir sözdür. Peygamberimiz’in kabilesi tica-

retle, hayvanc›l›kla u¤raflan insanlard›. Peygamberimiz, ne antik ça¤daki Platon’un Akademi-

ya’s›, ne de modern ça¤daki Kartezyen okullar› gibi düflünce hayat›n›n renkli ve canl› oldu¤u

bir ortamda bulundu. Bu yüzden d›fl dünyada görünen deliller d›fl›nda, insan›n kendi benli¤in-

den gelen deliller olabilece¤inin ayr› ayr› söylenmesi, Peygamberimiz’in bulundu¤u ortam ve

flartlar içinde dikkate de¤erdir.

ONTOLOJ‹K DEL‹L

Allah’›n gönderdi¤i tüm dinlerin en temel mesaj›, Allah’›n mükemmel bir varl›k oluflu-

dur. D›fl dünyada Allah’›n yaratt›klar›n›n her birini inceledi¤imizde buna daha çok tan›kl›k ede-

riz. Ontolojik delilde ise farkl› olarak Allah’›n varl›¤›na d›fl dünyadan de¤il, zihnimizde yarat›-

l›fl›m›z gere¤i var olan “mükemmellik” veya “Mükemmel Varl›k” fikrinden ulafl›l›r.

Felsefe tarihinde ontolojik kan›t›n ilk aç›klamalar›na Farabi ve ‹bni Sina’da rastl›yoruz.

Farabi, ontolojik delili, d›fl dünyaya (kozmolojik) dayanan delillerle kar›flt›rarak inceler. Buna

göre Allah’›n varl›¤› zorunludur, bir an için Allah’› yok kabul etmeye kalkarsak zihin çeliflkiye

düfler. Geri kalan tüm varl›klar mümkün varl›klard›r; bu varl›klar›n varl›¤› gibi, yoklu¤u da dü-

flünülebilir. Mümkün varl›klar, zorunlu varl›kta son bulmazsa, zihinsel çeliflki ortaya ç›kar.

Farabi’nin delili ontolojik ve kozmolojik delillerin kar›fl›m› oldu¤u için birçok kifli felse-

fe tarihinde bu delilin izlerini ciddi bir flekilde ilk olarak ‹bni Sina’n›n eserlerinde bulduklar›n›

söylerler. Bat› dünyas›nda Anselm ile ve ondan sonra da Descartes ile meflhur olan birçok izah

aynen ‹bni Sina’n›n eserlerinde mevcuttur.

Herfleye ra¤men bu delil düflünce tarihinde en çok Descartes ile an›lmaktad›r. Descartes

hiçbir yanl›fla düflmemek için bildi¤i tüm bilgileri yok sayarak felsefesine bafllar. Daha sonra

"Düflünüyorum öyleyse var›m" diyen Descartes, kendi benli¤inin inkâr edilemeyecek flekilde

var oldu¤unu; düflünmenin asla inkâr edilememesinin, apaç›k gerçekli¤i temelinde kabul eder.

(Descartes’›n burada kabul etti¤i varl›¤›, temelde Kuran’›n "nefs" kavram› ile ifade edilen ben-

lik kavram›d›r, maddi bedeni kastetmemektedir.) Daha sonra Descartes bilmenin flüphe etmek-
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ten daha büyük bir mükemmellik oldu¤unu anlar ve bu mükemmellik fikrinin kendisini nas›l en

Mükemmel’e götürdü¤ünü flöyle aç›klar: "Bundan sonra flüphe etmem, yani varl›¤›m›n mükem-

mel olmas› üzerine düflünerek (Çünkü bilmenin flüphe etmekten daha büyük bir mükemmellik ol-

du¤unu aç›kça görüyordum) oldu¤umdan daha mükemmel olan bir fleyi düflünmeyi nereden ö¤-

rendi¤imi araflt›rmaya karar verdim ve bunu

gerçekten daha Mükemmel bir Varl›k’tan ö¤-

renmifl olmam gerekti¤ini apaç›k anlad›m.

Kendi d›fl›mdaki baflka birçok fley; örne¤in

gök, yer, ›fl›k, s›cakl›k gibi daha binlerce fley

hakk›ndaki düflüncelerime gelince, bunlar›n

nereden geldi¤ini bilmekte o kadar zorluk

çekmiyordum; çünkü onlarda kendilerini ben-

den üstün k›lacak hiçbir fley görmedi¤imden,

hakiki olduklar› takdirde ise onlar› yokluktan

edindi¤ime, yani bir eksikli¤im bulunmas› do-

lay›s›yla bende bulunduklar›na inanabilirdim.

Ama bu, kendi varl›¤›mdan daha Mükemmel

bir Varl›k fikri için ayn› olamazd›. Çünkü onu

yokluktan edinmek aç›kça imkans›z bir fleydi;

sonra da en mükemmelin daha az mükemmel-

den ç›kmas›nda, ona ba¤l› olmas›nda, hiçten

bir fleyin meydana gelmesinden daha az ayk›-

r›l›k bulunmad›¤›na göre, onu kendimden de

edinemezdim. Böylece, oldu¤umdan daha

mükemmel bir varl›k hatta herhangi bir flekilde bende bir fikir bulunan bütün mükemmelliklere

sahip olan bir varl›k taraf›ndan, yani tek kelimeyle söylersem, Allah taraf›ndan bu fikrin bana

verilmifl olmas› olas›l›¤› kal›yordu geriye."

Descartes benli¤indeki (nefsindeki) delilleri inceleyerek Allah’› bulur. Descartes insan›n

benli¤ine bu bilginin, bir esere sahibinin kendi markas›n› basmas› gibi, Allah taraf›ndan ifllen-

di¤ini söyler: "Zihnimin uydurmas› veya yapmas› da de¤ildir. Zira ondan bir fley eksiltmek ve-

ya ona bir fley katmak elimde de¤ildir. Dolay›s›yla onun da yarat›ld›¤›m zaman benimle birlik-

te do¤mufl ve meydana getirilmifl oldu¤unu söylemekten baflka diyecek hiçbir fleyim kalm›yor.

Do¤rusu Allah’›n bu fikri, beni yarat›rken, sanatkar›n eserine iflledi¤i bir marka gibi, zihnime

koymufl olmas›n› garip bulmamal›d›r..."
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Descartes insan benli¤indeki Allah fikrini, bir esere
sahibinin kendi markas›n› basmas› gibi, Allah

taraf›ndan ifllendi¤ini söyler.
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Spinoza da Allah’› zorunlu bir cevher olarak kabul eder ve O’nun yoklu¤unun mant›ksal

çeliflki do¤uraca¤›n› söyler. Leibniz ise Descartes’›n görüfllerine ilaveler yap›lmas› gerekti¤ini

düflünerek, ‹bni Sina’ya benzerlikleri olan aç›klamalar›yla ontolojik delili formüle eder. 

KANT’IN ZAMAN VE MEKAN KATEGOR‹LER‹

Kuran benliklerimizde deliller oldu¤unu söyler. Buraya kadar Farabi, Descartes gibi dü-

flünürlerden benliklerimizde do¤ufltan "Allah’›n varl›¤›" fikrinin var oldu¤una dair aç›klamala-

r›n› inceledik. Tahminimizce Kuran’›n benliklerimizde deliller oldu¤unu söyleyen ayeti "Al-

lah’›n varl›¤›" fikrinin zihnimizde olmas›ndan daha genifl anlamda delillere de iflaret etmekte-

dir. Kan›m›zca "Apriori" olarak tan›mlanan benli¤imizin, zihnimizin do¤ufltan sahip oldu¤u

tüm özellikler, bu ayetin iflareti kapsam›ndad›r. 

Kant’› Kant yapan eflsiz bulufluna göre zaman ve mekan bizim her türlü deneyden, d›fl

dünyayla buluflmadan önce sahip oldu¤umuz sezgilerdir. Küçük bir çocu¤un mesafeler hakk›n-

da hiçbir fikre sahip olmamas›na ra¤men, hofluna gitmeyen fleylerden uzaklaflmas›, be¤endi¤i

fleylere yaklaflmak istemesi bunun delilidir. Öyleyse insan, do¤ufltan haz›r bir sezgiyle bu fley-

lerin önünde, yan›nda, d›fl›nda, kendisinden baflka yerde olduklar›n› apriori olarak bilir. Yani d›fl

dünyayla temas etmeden önce zihnimizde mekan fikri haz›rd›r. Zaman için de ayn›s› geçerlidir.

Her alg›dan önce çocuk, önce ve sonra duygusuna sahiptir. Bunlar olmasayd›; tüm alg›lar›m›z

birbirine kar›fl›r ve düzensiz, s›ras›z, karmafl›k alg›lar› kavrayamazd›k. Zaman ve mekan sezgi-

lerinin do¤ufltan bizde var oldu¤unun di¤er kan›tlar›na konu uzad›¤› için girmiyoruz. 

Kant, benli¤imizin do¤ufltan sahip oldu¤u bu özellikleri d›fl dünyayla temas›m›z› irdeler-

ken kulland›. Bunlar›n Allah’›n varl›¤›n›n delilleri oldu¤una dair bir fley söylemedi. Kant’›n bu

buluflu benli¤imizde var olan özelliklerin d›fl dünyayla nas›l uyumlu oldu¤unun bir delilidir. Biz

tek bir benli¤e sahibiz ve tek bir mekanda yafl›yoruz. Yaflad›¤›m›z mekan› çok kompleks bir ka-

p›ya benzetebiliriz. Benli¤imiz ise do¤ufltan sahip oldu¤umuz zaman ve mekan kategorileriyle

tek anahtar›m›zd›r. Bu çok kompleks kap›ya, benli¤imiz gibi çok kompleks bir anahtar› soku-

yoruz ve karfl›m›zdaki kap› aç›l›yor. Bu anahtar›n (benli¤imizin) tesadüfen var oldu¤u hiç söy-

lenebilir mi? Çok aç›kça bellidir ki bu Evren’i, zaman› ve mekan› Yaratan kim ise insan benli-

¤ini tüm donan›m›yla Yaratan da odur. 

Bu bölümden önceki bölümde gördü¤ümüz gibi dil ö¤renme yetene¤imiz de do¤ufltan ap-

riori olarak benli¤imizde, zihnimizde haz›rd›r. ‹nsan›n bu en önemli ihtiyac›n›n zihninde haz›r

olarak yarat›lmas› da, ayn› zaman ve mekan kategorileri gibi Yarat›c›m›z›n bizi mükemmel ya-

ratt›¤›n›n delilleridir. D›fl dünyada var olan ortama uyum sa¤lamas› için maddi bedenimiz gibi

zihni yap›m›z da her türlü donan›mla haz›r olarak yarat›lm›flt›r.
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Görüldü¤ü gibi do¤ufltan benli¤imizde var olan apriori se-

ziler bizi hiç yan›ltmamaktad›r. Kant bu apriori sezilerin deney

alan›na uygunlu¤unu gösterdi. Bu da asl›nda apriori sezilerin de-

ney alan›nda deneylenmesi demektir. Buradan hareketle apriori

sezgileri deney alan›n›n d›fl›na tafl›racak güveni elde edebiliriz.

Örne¤in bir ‹bni Sina, bir Descartes gibi; zihnimizde do¤ufltan

var olan Allah fikrini bir delil olarak kabul edebiliriz.

Kant apriori olan zaman ve mekan sezgileriyle ilgili aç›k-
lamas›n›n "Kuran’›n benliklerimizde deliller oldu¤unu" söyle-
yen ayetine konu oldu¤unu duysa herhalde çok flafl›r›rd›! Bize
göre Kant’›n ahlak›n varl›¤› için Allah’a ve ahirete inanmam›z
gerekti¤ini söyleyen aç›klamalar›ndan da insan›n sahip oldu¤u
apriori bilgiler için sonuçlar ç›kar›labilir. Kant ahlâk ilkesinin
uygulanmas› için kaç›n›lmaz olarak Allah’a ve ahirete inan›lma-
s› gerekti¤ini söyledi. Kant bunu apriori özelliklerimizden kay-
naklan›yor olarak de¤erlendirmedi, bu durumu pratik bir ihtiyaç
olarak, pratik akl›n bir tavr› olarak gördü. Fakat belli donan›mlar-
la yarat›lan akl›, bu sonuçlara götüren yarat›l›fltan sahip oldu¤u apriori donan›md›r. Yani biz, ah-
lâk›n gereklili¤ine inand›¤›m›z zaman apriori özelliklerimizden dolay› Allah’a ve ahirete inan-
mak (bunlar› postulat olarak kabul etmek) zorunda kal›yoruz. Ayr›ca ahlâk›n Kant’›n deyimiy-
le insan için bir "maksim" olmas› da yarat›l›fl›m›zdan gelen apriori özelliklerden dolay›d›r... Bu
konuyu da ilerideki çal›flmalar›m›zda irdelemek üzere burada kesiyoruz. 

K›sacas›: Apriori’ye savafl açan periflan olmaya mahkumdur!

YARATILIfiIMIZA KODLANANLAR

O halde sen yüzünü Allah’› birleyen olarak dine, Allah’›n yarat›l›fltan verdi¤i-

ne çevir ki, insanlar› onun üzerinde yaratm›flt›r. Allah’›n yarat›fl›nda de¤iflik-

lik olmaz. Do¤ru ve eskimez din iflte budur. Fakat insanlar›n ço¤unlu¤u bilme-

mektedir.
30- Rum Suresi 30

Yarat›l›fl›m›zdan bizde kodlu olan (apriori) bilgiler hem Allah’›n dininin söylediklerine
uygundur, hem de bu yarat›l›fl Allah’›n mükemmel yarat›fl›n›n delilidir. Ayette "yarat›l›fltan ve-
rilen" diye çevirdi¤imiz kelime ilk yaratmay› ifade eden "fatara" fiilinin mastar halidir ve ilk
yarat›l›fl tarz›n›, yarat›l›fl›m›z›n bafllang›c›nda verilen özellikleri ifade etmektedir. Bu bölümün
bafl›nda benliklerimizde deliller oldu¤unu söyleyen ayeti "yarat›l›fla uygunluk" olarak düflünür-
sek daha da rahat anlafl›l›r. Descartes’›n savundu¤u flekilde "do¤ufltan fikirler, yarat›l›fltan gelen
fikirler" fleklinde aç›klama birçok kifliye anlafl›lmas› zor gelmektedir. Descartes’›n savundu¤u
tarzda bu fikri anlamak için insan›n zihin yap›s› üzerine çok dikkatli bir konsantrasyon gerek-
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‹bni Sina da ilk
yarat›l›fl›m›zdan itibaren bizle

var olan delillerin üzerinde
durmufltur
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mektedir. "Do¤ufltan fikirler" fleklinde aç›klama da muhakkak yarat›l›fla uygunlu¤u ifade eder,
fakat yarat›l›fla uygunlu¤un "yarat›l›fl›m›z ve dinin söylediklerinin uyumu" çerçevesinde ele
al›nmas› da mümkündür ve bu genifl kitlelerce daha rahat anlafl›labilir.

Birço¤umuz "Nereden geldim", "Niye var›m", "Nereye gidiyorum" sorular›na cevap ara-
maktad›r. Dikkatli düflünürsek tüm bu sorular› sorma nedenimiz bu sorular› soracak flekilde
yarat›lmam›zd›r. Birçok insan bu sorulardan kaçt›¤›, düflünmemeye u¤raflt›¤› ve kendi yarat›l›fl
özelliklerini bast›rd›¤› için yarat›l›fl gere¤i olan bu sorular› sormaz. K›sacas› bizi Yaratan›n bi-
ze bu sorular› sordurtmas› bizi "dine inanacak flekilde yaratmas›", bu ise "bir din gönderecek ol-
mas›" demektir. Çünkü bu sorular›n din d›fl›nda cevab›n› veren hiçbir sistem yoktur. Yani bir di-
nin olmas› gerekti¤inin delili, bizim yarat›l›fltan bir dine inanacak flekilde yarat›lmam›zda giz-
lidir. 

Bizi susatan Allah, karfl›l›¤›nda
su bulma imkan›n› da, suyu da yarat-
m›flt›r. Bizi ac›kt›ran Allah, karfl›l›¤›n-
da say›s›z yiyece¤i yaratm›flt›r. Dikkat
edilirse ac›kma, susama hissi; d›fl dün-
yada suyun, yemeklerin olmas›ndan
farkl›d›r. Can›m›z su yerine, yani hid-
rojen ve oksijen atomlar›ndan oluflan
bu molekül yerine, Dünya’da hiç olma-
yan, bize yarars›z veya vücudumuzla
alakas›z bir molekülü de arzulayabilir-
di. Fakat, hay›r! Vücudumuz kendisi
için en gerekli olan› ve var olan› yara-
t›l›fltan isteyecek flekilde yarat›lm›flt›r.
Sonsuza dek var olmak, hiç yok olma-
mak; bizim sudan, yemekten daha bü-
yük ihtiyac›m›zd›r. Hayat›n devam› her
türlü istekten, arzudan üstündür. Yani Allah, bizi ahirete bafltan muhtaç yaratm›flt›r. E¤er Allah
vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Yarat›l›fltan bize verilen bu istek ise ahiretin bir delili-
dir.

Görüldü¤ü gibi bizim yarat›l›fl›m›zda hem Allah’›n, hem dinin, hem ahiretin delilleri
mevcuttur. Rum suresinin 30. ayetinin sonlar›ndaki ifadeye dikkat edelim. "Bu do¤ru ve eski-

mez dindir." Çünkü bu ilk insan›n yarat›l›fl›ndan beri var olan, insan›n yarat›l›fl›nda tafl›d›¤› de-
lillerdir. Bu delilleri okumay› beceren Allah’a inan›r, dine inan›r, ahirete inan›r. Fakat ayetin en
son cümlesi de çok anlaml›d›r. "Fakat insanlar›n ço¤unlu¤u bilmemektedir." Gerçekten de
birçok insan, yarat›l›fltan kendisinde olan bu delilleri de¤erlendirememekte ve kendi kendileri-
ni inkâr etmektedirler. 
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Bize susama hissini veren Allah, suyu da yaratm›flt›r.
Ac›kma hissini veren Allah, yiyecekleri de yaratm›flt›r.

E¤er Allah, Ahiret’i yaratmayacak olsayd›, bizi Ahiret’e
muhtaç yaratmazd›. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.
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56. BÖLÜM

AMAÇSAL NEDENSELL‹K

Görmedin mi Efendini, gölgeyi nas›l uzatm›flt›r. E¤er dileseydi onu hareketsiz

k›lard›. Nitekim Günefl’i ona delil k›ld›k. 

25- Furkan Suresi 45

Bu al›nt›lad›¤›m›z ayette nedensellikle ilgili önemli iflaretlerin oldu¤u kanaatindeyiz.

Felsefeyle ilgilenmifl olan kifliler nedensellik üzerine tart›flmalar›n felsefi birikim gerektirdi¤ini

bilirler. Kuran’›n indi¤i dönemde, Kuran’›n indi¤i bölgede tek bir felsefi eserin, nedensellik

üzerine tek bir tart›flman›n izine rastlanamaz. Cahilli¤in, bedevi hayat›n›n hakim oldu¤u bir böl-

gede, nedensellik gibi çetin ve önemli bir konuya Kuran’›n parmak basmas› çok önemlidir. Ta-

rihte önemli kabul edilen tüm felsefi aç›klamalar, ünlü felsefecilerin kendilerinden önceki fel-

sefi mirasa dayanmalar›, o mirasla tart›flmaya girmeleri veya mevcut birikimi ileri götürme ça-

balar› sonucunda oluflmufltur. Hiçbir mirasa dayanmadan Kuran’›n yapt›¤› aç›klamalar, Kuran’-

›n bu konudaki otoritesini de göstermektedir. 

Allah ayette gölgeyi yaratt›¤›n› söylemekte, sonra ise Günefl’in, gölgenin varl›¤› için bir

neden k›l›nd›¤›na iflaret etmektedir. Yani Allah gölgenin varl›¤›n›n, Günefl’in var olmas›n›n ka-

ç›n›lmaz bir sonucu olmad›¤›n›, gölgenin varl›¤›n›n tamamen Allah’›n tasar›m›n›n bir sonucu

oldu¤unu söylemektedir. Ayette gölge ile Günefl’in varl›k iliflkisi kabul edilmekte ve bu neden-

sel ba¤lant›n›n yarat›ld›¤›na dikkat çekilmektedir. Yani Kuran’›n ortaya koydu¤u model; Hume

gibi nedensel ba¤lant›y› yok kabul eden septiklerden de, Evren’i tesadüfen var olan nedensel

kurallar›n determinizmiyle aç›klamaya çal›flan görüfllerden de ayr›lmaktad›r.

Nedensellik, bilim adamlar›n›n temel ilgi konular›ndand›r. Nedensellik, alg›lanan Evren’i

birbirine ba¤layan unsurdur. Dünyam›z› bir kaostan ibaret olmaktan kurtaran, Evren’in neden-

sonuç iliflkileriyle ifllemesidir. Neden-sonuç iliflkileri olmasa, hayat›m›z bir rüyadan daha kar›-

fl›k olurdu. Fizik, kimya gibi bilimler nedenselli¤i sorgusuz kabul eder. Bu bilimlerin kullan›l-

mas›yla yap›lan uçaklar, uydular, televizyonlar hep neden-sonuç iliflkisine güvenin sonucudur.

David Hume, nedenselli¤i kuflkuyla karfl›lam›flt›r ama her insan gibi o da nedensellik kurallar›-
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na dayanmak zorundad›r, çünkü hiçbir insan nedenselli¤i reddederek yaflayamaz. Örne¤in Hu-

me, yaz› yazmak gibi bir nedene sar›lmasayd› "‹nsan Do¤as› Üzerine Bir ‹nceleme" kitab› var

olamazd›! Gazali’nin nedenselli¤i sorgulamas›, nedenselli¤i, red etmek için de¤il, nedenselli-

¤in, Allah’›n iradesinin yerine konulmas›na karfl› oldu¤u içindir. Gazali’nin pamu¤un yanmas›

için verdi¤i meflhur örnek amaçsal nedensellik dedi¤imiz, yarat›lan bir sistem olarak nedensel-

li¤i ortaya koymak içindir.

Felsefede nedenselli¤in tart›fl›ld›¤›n› bilmeyenlere bu söylediklerimiz saçma gelebilir. Fa-

kat bu aç›klamalar› yapma sebebimiz "nedenselli¤i" reddeden afl›r› izahlar›n felsefe tarihinde

yer iflgal etmesindendir. Do¤al bilimlerin hepsi bu problemi aflm›flt›r ama baz› felsefeciler için

bu problem mevcuttur.

Kuran nedenselli¤i kabul eder. Bir çok ayette "Sünnetullah" (Allah’›n âdeti) diye iflaret

edilen de neden-sonuç iliflkisine ba¤l› Evren’de iflletilen kurallard›r. Kitab›m›z›n ilerleyen bö-

lümlerinde de görece¤imiz gibi Kuran, Evren’de var olan matematiksel düzene iflaret eder; bu

da neden-sonuç iliflkilerinin matematiksel bir düzenle ifllemesi demektir.

Evren’de iflleyen neden-sonuç yasalar›n› fiziksel, kimyasal formüllerle ifade eden bilim

adamlar› ile Kuran’›n söyledikleri aras›nda bu noktada hiçbir z›tl›k yoktur.

Fakat unutulmamal›d›r ki Kuran nedenselli¤e onay vermekle beraber, nedenselli¤i bir

amaçl›l›k içinde tarif eder. Neden-sonuç iliflkisinde nedenler sonuçlardan önce geldikleri halde;

sonuç önceden tasarlanm›flt›r. Yani amaç önceden bilindi¤i için Kuran, amaçsal nedenselli¤i sa-

vunmaktad›r. Kuran’›n aç›klad›¤› amaç-araç zincirinde amaç Allah’›n bilgisi dahilinde oluflur,

tesadüfler bu ifle kar›flamaz, araç yarat›c› olamaz. Kuran nedenselli¤i kabul ederken, nedensel-

li¤in tanr›laflt›r›ld›¤› görüfllere onay vermez. Gölgenin varl›¤› Günefl’in var olmas›n›n kaç›n›l-

maz sonucu de¤ildir; Günefl’i Yaratan, gölgenin Günefl’in yarat›lmas› sonucu var olaca¤›n› ta-

sarlam›flt›r. Kuran’›n sundu¤u, yarat›lan neden-sonuç iliflkileriyle iflleyen Evren modelidir.

PROTE‹N‹N OLASILI⁄I VE AMAÇSAL NEDENSELL‹K

Nedensellik kanunlar›n› tanr›laflt›ran ateistlerin görüflleriyle, nedensellik kanunlar›n›n

Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› söyleyen Kuran’›n görüfllerini, somut bir örnek çerçevesinde in-

celeyelim. Örnek olarak kan›m›zdaki oksijeni akci¤erlerden hücreye tafl›yan hemoglobin prote-

inini ele alal›m. Dine inanan bir kifli de, inanmayan bir ateist de kana oksijeni bu maddenin ta-

fl›d›¤›n› kabul etmektedir.
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Uzay’›n yarat›ld›¤› ilk andan itibaren, Uzay’daki bütün
madde, bir tek proteini tesadüfen ortaya ç›kartmaya
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Peki, her iki taraf da ayn› nedenin ayn› sonucu oluflturdu¤unu kabul ediyorsa aradaki fark

nedir? Fark fludur: Ateist, var olan bu nedenin bir amaç gözetilerek yarat›ld›¤›n› kabul etmedi-

¤i için hemoglobinin yarat›l›fl›n› tesadüflere, yani amaçs›zl›¤a ba¤lamak zorundad›r. Kuran’a

inanan bir kifliyse (Allah’›n gönderdi¤i di¤er dinler, H›ristiyanl›k, Musevilik için de ayn›s› ge-

çerlidir) amaçsal nedenselli¤e inand›¤› için hemoglobinin varl›¤›n›n amaç gözetilerek, bir ka-

s›tla yarat›ld›¤›n›, tesadüfen oluflmad›¤›n› savunur.

Peki, kimin hakl› oldu¤unu nas›l çözece¤iz? Öyle bir hakem bulal›m ki hem do¤a bilim-

lerine, hem felsefeye karfl› en üst derecede sayg›nl›¤a sahip olsun. Bu hakemin matematik ol-

mas›na herhalde kimsenin itiraz› olmaz. Ne felsefe içinde matemati¤e ciddi bir karfl› koyma ola-

bilir, ne de do¤a bilimlerinde (do¤a bilimleri zaten matemati¤e dayan›rlar).

Madem ki tart›flmam›z tesadüfen oluflma veya amaçl› oluflmada dü¤ümlendi; hemoglobin

proteini örne¤inde, bu proteinin tesadüfen oluflmas›n›n olas›l›¤›n› inceleyip bu sorunu çözmeye

çal›flal›m. Proteinler bildi¤iniz gibi amino asitlerin arka arkaya gelmeleri sonucunda oluflurlar.

Amino asitlerin oluflturdu¤u bu s›rada, bir tek amino asidin yer de¤ifltirmesiyle protein, protein

olmaktan ç›kar ve görevini yapamaz. (Örne¤in orak-hücre kans›zl›¤› denen öldürücü hastal›k,

hemoglobinin tek bir amino asidinin de¤iflikli¤inden kaynaklan›r.) ‹nsan vücudunda 20 amino

asit vard›r. Bir hemoglobin proteini ise 574 amino asidin belli bir s›rayla arka arkaya gelmesiy-

le oluflur. ‹nsan vücudundaki amino asitlerin bu proteini oluflturmak için arka arkaya geldi¤ini

düflünelim: Bu proteinin birinci s›ras›ndaki amino asidin tesadüfen oluflma olas›l›¤› 1/20’dir,

ikinci s›radaki amino asidin oluflma olas›l›¤› 1/20x1/20 dir. Proteinin bir bütün olarak oluflma

olas›l›¤› ise 1/20574’tür.

Matematikten anlayanlar bu say›n›n imkans›z demek oldu¤unu hemen anlayacaklard›r.

Fakat biz yine de bu say›n›n neden imkans›z oldu¤unu göstermeye çal›flal›m. Uzay’da tahmin

edilen atom alt› parçac›k say›s› 1080’dir. Yani bu say› Evren’de var olan en büyük say›d›r. Ev-

ren’in tahmin edilen ömrü ise 15 milyar y›ld›r. Evren 15 milyar y›l x 365 (gün) x 24 (saat) x 60

(dakika) x 60 (saniye) = 473,040,000,000,000,000 saniye ömründedir. Evrende var olan parça-

c›k say›s›n› (1080) Evren’de var olan saniye (1018 civar›) ile çarparsak 1098 civar›nda bir say›-

ya ulafl›r›z. (10100’ün bile 1098’in 100 kat› oldu¤unu unutmay›n. 20574 ise telaffuz edilemeye-

cek kadar büyük bir say›d›r ve 1098’den kat, kat, kat... büyüktür.) Bu say› flunu ifade etmekte-

dir: Evren’de var olan tüm parçac›klar (elektron, proton gibi) e¤er birer amino asit olsayd›lar ve

Evren’de var olan her saniye bir defa hemoglobin atomunu oluflturmaya kalksayd›lar, yine de

tek bir hemoglobin atomu bile oluflamazd›.
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Sonuç olarak nedenlerin amaçsal olarak yarat›ld›¤›n› inkâr edenler matematik karfl›s›nda

ma¤lup olmufllard›r. Üstelik bu olas›l›k hesab›, amino asitlerin var oldu¤u, tüm amino asitlerin

canl› bünyede kullan›lan sol elli amino asitler oldu¤u, proteinin gerekli üç boyutlu katlanmas›-

n›n gerçekleflti¤i, protein oluflunca ifllemlerin dondurulmas›n›n gereklili¤i gibi etkenlerin hepsi

yok kabul edilerek yap›ld›. Tüm bu aflamalar olas›l›¤a eklense, imkans›z olan daha da imkan-

s›zlafl›rd›. Fakat eldeki say› öyle bir imkans›zl›¤› ifade etmektedir ki matematikten anlayan bir

kimse için bu yeterlidir. ‹flte tesadüfen oluflmas› imkans›z bu hemoglobin proteinini, vücudu-

muz her saniye milyarlarca adet olarak üretmektedir. Evet, yanl›fl okumad›n›z. Her saniye ve

milyarlarca!

Tesadüfçü, materyalist görüfle göre hemoglobin tesadüfen oluflan bir nedendir, bu neden

sayesinde oksijen hücrelere gider. Kuran’›n verdi¤i zihniyetle bakan bir insana göre; hemoglo-

bin bir amaca göre yarat›lm›fl bir nedendir, bu neden sayesinde oksijen hücrelere gönderilmek-

te, böylece nedensellik Allah taraf›ndan yarat›lmaktad›r.

Hemoglobin için verdi¤imiz bu örne¤i vücudumuzdaki di¤er iflleyifllerden hayvanlar›n ve

bitkilerin dünyas›na, oradan Dünya’m›z›n içindeki olufllardan Uzay’a kadar geniflletebiliriz.

Tüm bu alanlarda nedensellik kurallar› bir amaçsall›k çerçevesinde iflletilmektedir.

NEDENSELL‹⁄‹N NEDEN‹ NE OLAB‹L‹R?

Nedenselli¤in neden var oldu¤unu "Nedensellik olmasayd› ne olurdu" sorusunu sorarak

bulabiliriz. Nedensellik olmasayd› düflünmek de, yemek yemek de, yürümek de mümkün ol-

mazd›. Evren’in nedensellik olmadan var olup olamayaca¤› bir yana, nedensellik olmadan bi-

zim Evren’i anlayamayaca¤›m›z kesindir. Yemek yemek için karn›m›z›n ac›kmas› bir nedendir.

Yemek yemek için buzdolab›n› açmam›z ve yeme¤i almam›z da bir nedendir. Yedi¤imiz yeme-

¤i önümüze koydu¤umuzda yerçekimine ba¤l› bir flekilde önümüzde durmas›, yuttu¤umuz lok-

man›n midemize gitmesi de nedenselli¤e ba¤l›d›r. Evren’de var olan yarat›l›fllar› da nedensellik

kurallar›na göre düflünür ve kavrar›z. Böylece Allah’›n sanat›n›n güzelli¤ini, Allah’›n bilgisinin

s›n›rs›zl›¤›n› kavramam›za yarayan Evren incelememiz de nedenselli¤e dayan›r. 

Nedensellik kurallar›n›n anlafl›labilirli¤i de Allah’›n zihnimize verdi¤i yetenekler ve bu

kurallar› anlafl›l›r k›lmas› sayesindedir. Düflüncelerimiz nedensellik çerçevesinde oluflur. Zihni-

mizin ak›l yürütme süreçleri nedenselli¤e dayan›r. Evren’de var olan nedensel ba¤lant›lar çok

basit olsayd›, birçok insan Evren’deki mükemmel yarat›l›fl› takdir edemeyebilirdi. E¤er Ev-

ren’deki yarat›l›fllar var olandan çok kompleks olsalard› ve nedensel ba¤lant›lar› çözemeseydik;

Evren’i kavrayamayaca¤›m›z için Evren’in yarat›c›s›n› da iyice tan›yamama tehlikemiz do¤ar-
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d›. K›sacas› Evren’in var olan flekilde neden-sonuç iliflkileriyle ba¤lanmas› da Allah’›n mükem-

mel plan› sonucudur. 

Ateistlerin düfltü¤ü en büyük yan›lg›; nedensellik kurallar›ndaki nedenlerin tesadüfen

olufltu¤unu düflünmelerinden dolay›, sonucu da tesadüflere ba¤lamalar›d›r. Nitekim hemoglo-

bin proteini gibi çok basit bir örnek için bile tesadüfün nas›l imkans›z oldu¤unu ispatlad›k. E¤er

neden-sonuç iliflkilerindeki nedenlerin, tesadüfen oluflmad›¤› anlafl›l›rsa, Evren’deki tüm sonuç-

lar›n Allah’›n eseri oldu¤u iyice anlafl›l›r. Nedenselli¤i yarat›lan bir süreç olarak de¤il bizzat

kendisini bir yarat›c› olarak gören materyalist ateizm, maddeyi ve maddenin içindeki nedensel-

lik kanunlar›n› tanr›laflt›rm›flt›r. Tesadüf düflüncesi elenince; Evren’deki tüm varl›klar otomatik

olarak sonsuz bir ilmin, sonsuz bir kudretin sonucu olurlar. Yarat›l›fl aflamalar›n›n içinde olufl-

tu¤u zaman kavram›nda tesadüfi oluflumlar›n hayal edilmesi, ateistlerin sonsuzdan beri var olan

Yarat›c›y› kavramalar›n› engellemifltir. Tesadüf kavram› yok edilince görülen her bilgi sonsuz-

dan beri var olmaya terfi eder. Çünkü var olan bir nesnenin veya bilginin tesadüfen olufltu¤unu

iddia edenler, bu tesadüfleri zaman›n içindeki bir sürece ba¤larlar. Tesadüf yok olunca var olan-

lar, sonsuzdan beri var olan›n bilgisiyle gerçekleflmifl demektir. Böylece Evren’in daima var

olan›n yaratt›¤› bir süreç (nedensellik kanunlar› çerçevesinde) oldu¤u anlafl›l›r. Evren’in Allah’-

›n yaratt›¤› bir süreç oldu¤u Kuran’daki en temel mesajlardand›r ve yüzlerce ayette bu tema ifl-

lenir.
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57. BÖLÜM

DO⁄RUSAL, ‹LERLEMEC‹ TAR‹H 
ANLAYIfiININ YANLIfiLI⁄I

Kendilerinden öncekilerin sonunun nas›l oldu¤unu görmek için yeryüzünü

dolaflm›yorlar m›? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yer-

yüzündeki eserler bak›m›ndan daha üstündüler. Ama kazand›klar› fleyler ken-

dilerine hiçbir fley sa¤lamad›.

40- Mümin Suresi 82

Kuran’›n baz› ayetleri, geçmiflte yaflayan baz› toplumlar›n, Peygamber’in içinde yaflad›-

¤› toplumdan daha üstün bir medeniyete sahip olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Örne¤in incele-

di¤imiz ayette, geçmifl topluluklar›n daha üstün eserler ortaya koydu¤u geçmektedir.

Özellikle 19. yy’›n ilk y›llar›nda "tarihsel bak›fl aç›s›" dü-

flünce dünyas›nda önemli bir yer kazanm›flt›r. Bu bak›fl aç›s›

özellikle Hegel ile birlikte an›lmaktad›r. Hegel, gerçekli¤in ta-

rihsel bir süreç oldu¤unu, gerçekli¤in tarihsel aç›klaman›n ka-

tegorilerine göre anlafl›labilece¤ini söylemifltir. Tarihi anlam-

land›rma, tarihi anlama ve de¤erlendirme aç›s›ndan Hegel’in

yapt›¤› takdire de¤er. Fakat Hegel, tarihi, do¤rusal bir flekilde,

evrimsel bir süreç izleyen, bu evrimin sürekli geliflmeyi içerdi-

¤i, sürekli ilerlemeci bir yaklafl›mla aç›klam›flt›r. Tarihi anlam-

land›rma ve yorumlama takdir edilebilir, fakat tarihin her afla-

mas›n› bir önceki aflamadan üstün gören tarih anlay›fl› kabul

edilemez.

Hiçbir konuda hataya düflmeyen Kuran, bu konuda da hataya düflmemifltir. Kuran, geç-

mifl toplumlar›n daha üstün eserleri oldu¤unu, daha güçlü olduklar›n› ortaya koyarak do¤rusal

ilerlemeci tarih anlay›fl›na kat›lmamaktad›r. Tarihin belli bir döneminde do¤rusal bir ilerleme-

Friedrich Hegel (1770-1831)

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



nin varl›¤› mümkündür. Nitekim 16. yy’da bafllayan bilimsel ilerlemenin, 20. yy’a kadar do¤-

rusal bir ilerleme kaydetti¤i do¤rudur. Fakat bu ilerlemeyi, bütün tarihe ve her konuya genelle-

mek büyük hatad›r. Hegel, 19. yy’›n bafl›nda yaflarken, 16. yy’dan kendi dönemine kadar olan

ilerlemenin büyüsüne kap›lm›fla benziyor!

Bu tarih anlay›fl›n›n yol açt›¤› felaketler, bu konuyu iyi incelemeyenlerin tahmin edeme-

yece¤i kadar çoktur. Bu konudaki en net örnek komünizmdir. Bu yanl›fl tarih anlay›fl›n› Hegel’-

den alan Marks, milyonlarca kiflinin ölümüne, dünyan›n so¤uk ve s›cak savafllar dönemine gir-

mesine sebep oldu. Marks’›n fikirlerinde Hegelci bu tarih anlay›fl›n›n rolü çok büyüktür. Hegel

tarihi metafizik bir aç›dan de¤erlendirmesine karfl›n, Marks tarihe tamamen maddeci bir aç›dan

bakm›fl, kendi görüfllerine tarihsel maddecilik (materyalizm) ismini vermifltir.

KOMÜN‹ZMDEK‹ TAR‹HE BAKIfi

Marks tarihin bilimsel kurallar›n› çözdü¤ünü iddia ediyordu. Marksistlerin s›k s›k dile

getirdikleri bir ifade de "tarih bizim yan›m›zdad›r" fleklindeydi. Bu tarihe bak›fl aç›s› yine iler-

lemeci do¤rusal bir bak›flt›r. (Marks’›n üretim araçlar›na, ekonomiye yapt›¤› vurgu bak›fl aç›s›n-

da önemli bir yere sahiptir.) Bu bak›fla göre toplum s›ras›yla feodalizm, kapitalizm, sosyalizm

ve komünizm aflamalar›n› geçirecektir. Bu tarih görüflüne göre bir sonraki aflamalar›n her biri

öncekinden daha ileri, daha de¤erlidir. Böylece komünist olanlar, modern olanlardan bile daha

modern idiler. Çünkü onlar tarihin en üstün, en son aflamas› olan komünizmi bafltan yafl›yorlar-

d›. Hem de bu bilimsel (!) tarih görüflüydü. Yani komünizme karfl› ç›kanlar bilim-d›fl› oluyordu.

Komünizmin çöküflü, Marksistlerin bilimsel tarih anlay›fl›n›n iflas› oldu. Çünkü onlara göre ta-

rihin hep ileri gitmesi, yani sonunda komünistleflmek kaç›n›lmazd›. ‹lerlemeci, geliflmeci tarih

anlay›fl› komünizm aç›s›ndan iflas etti, ama günümüzdeki ders kitaplar›n›n ço¤u hâlâ temel

mant›¤› do¤rusal ilerleme olan tarih anlay›fl›n›n etkisi alt›ndad›r.

Ders kitaplar›n›n bir k›sm›nda gözüken insanlar›n ilk önce ilkel, k›ll› ma¤ara adamlar›

olarak yaflad›¤›n› iddia eden fikirleri do¤ru ç›kartacak hiçbir bilimsel bulgu mevcut de¤ildir.

Marks’la beraber komünizmin kurucular›ndan kabul edilen Engels de kitaplar›nda bu durumu

itiraf etmekte; fakat insanlar›n tesadüfen var olduklar› kabul edilince, bu tarihsel aflamalar›n zo-

runlu olarak kabul edilmesi gerekti¤ini söylemektedir. Yani ilk insanlar› dil bilmez, atefli kefl-

fetmemifl gibi gösteren anlat›mlar, bol k›ll›, maymunvari insanlara dair çizimler sahtedir, hayal

ürünüdür, hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktad›r. ‹nsanlar›n önce avc›-toplay›c› olduklar› son-

ra tar›m› ö¤rendiklerine dair de bilimsel bir bulgu mevcut de¤ildir. Fakat tarih do¤rusal-ilerle-

meci bir yap›dad›r fikri bir dogma olarak kabul edilince, beslenmenin en basit flekli olan avc›-
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l›k ve toplay›c›l›k kaç›n›lmaz olarak insanl›¤›n ilk aflamas› olarak ilan edilmifltir. Falanca tafl

devri, filanca tafl devri fleklinde insanl›¤›n tarihini belli y›llara göre ay›ran aç›klamalar da bilim-

sel dayanaktan yoksundur. Ne zaman insanl›k için böyle ça¤lar s›ralamas› yap›lsa, bu s›ralama-

y› alt-üst edecek flekilde geliflmifl aletler, materyaller olmamalar› gereken y›llarda bulunmakta-

d›r, fakat ders kitaplar›n› düzeltmeye tenezzül etmeyenler, hâlâ bu yanl›fl tarihsel s›ralamalar›

çocuklara ö¤retmektedir.

P‹RAM‹TLER, UZAYLILAR VE AKAPUNKTUR

‹lerlemeci, do¤rusal tarih anlay›fl›na göre insanl›k tarihinin her aflamas› bir önceki afla-

maya göre üstündür. ‹nsanl›¤›n önemli bir bölümünün zihnine bu yanl›fl görüfl o kadar sinmifl-

tir ki; piramitlerin mimarisindeki üstün özellikler keflfedilince bunun nas›l oldu¤u, bu yanl›fl ta-

rih anlay›fl›n› kabul eden-

lerce anlafl›lamam›flt›r. Bu

yüzden "Piramitleri uzay-

l›lar m› yapt›?" sorusunu

herhalde hepiniz duymufl-

sunuzdur. Örnek ola-

rak,hacmi 2,515,000 m3’e

ulaflan büyük Keops pira-

midinin 147 metre yüksek-

li¤i, 230 metre taban uzun-

lu¤u ve çok özel bir tasar›-

m› vard›r. Bu yap›n›n ta-

mamlanmas› için alt› mil-

yon tafl›n ç›kart›lmas›, ta-

fl›nmas›, y›¤›lmas› ve as›rlara meydan okuyacak flekilde örülmesi inan›lmaz bir güç ve beceri

iflidir. Yanl›fl tarih anlay›fl›yla flekillenen zihinler "Demek ki, M›s›rl›lar mimaride çok ileri git-

mifller." fleklindeki basit ç›kar›m› bile yapamamaktad›rlar. Oysa Kuran’›n indi¤i dönemden ön-

ceki dönemlerde, daha sonraki birçok dönemden daha üstün eserler oluflturuldu¤unu, mimaride

daha çok yap›lar infla edildi¤ini söyleyen Kuran ayetlerini okuyanlar için bu ç›kar›m› yapmak

çok kolayd›r. Buna iflaret eden di¤er bir ayet flöyledir:

... Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, yeryüzünü alt-üst etmifller ve kendi-

lerinin imar etti¤inden daha çok imar etmifllerdi...

30- Rum Suresi 9
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Çin’de gelifltirilen akapunktur da insanlar›n, tarihin bir döneminde, Dünya’n›n bir yerin-

de bizim zannetti¤imizden daha detayl› bir flekilde anatomik bilgiye sahip olduklar›n› göster-

mektedir. Akapunktur ancak vücuttaki sinir sisteminin ve vücuttaki elektri¤in yay›l›m›n›n bilin-

mesiyle icat edilebilir. Bunun için organlar›n bilinen konumunun ötesinde vücuttaki sinir siste-

mi hakk›nda da detayl› bilgi gereklidir. Tarihin her alanda do¤rusal, evrimci, geliflmeci yap›s›-

na inanan biri "Çinlilerin anatomi bilgisi bizden fazlaym›fl..." ç›kar›m›n› yapamaz. Bunun sonu-

cunda Eric Von Daniken gibiler insanl›¤›n bu keflfini de uzayl›lara yamamaktan geri kalmaya-

caklard›r. 

Daha önce dedi¤imiz gibi tarihi anlamaya çal›flmak, tarihi anlamland›rmak sayg›de¤er bir

u¤raflt›r. Fakat do¤rusal, ilerlemeci bir anlay›flla tarihin bütün dönemlerini ve tüm bölgelerini

yorumlamaya kalkmak, büyük ve yayg›n bir yan›lg›d›r. Bu tarih anlay›fl› insanlar›n kifliliklerini

yok sayan görüfllere kaynakl›k etmifltir. Devleti yücelten bu görüfllerin sa¤c› bölümlerinin fafliz-

me, solcu bölümlerinin ise komünizme yol açt›¤› bilinmektedir. ‹nsan kiflili¤ini devlete ezdiren,

devleti insan›n hizmetinde, insan›n üretti¤i bir yap› olarak görmeyen, insan› devletin hizmetçi-

si ve devletin içinde kaybolmufl bir unsur olarak gören bu bak›fl aç›s›, insanl›¤›n çekti¤i birçok

ac›n›n sebebi olmufltur. Tarih felsefesinin geliflimini izlemeyenlere bu sözlerimiz abart›l› gele-

bilir. Fakat Hegel’le bafllayan bu süreci incelersek bu görüflün, sa¤ kanatta Hitler’in ortaya ç›k-

mas›na, sol kanatta ise Marks’›n ortaya ç›kmas›na sebep oldu¤unu görürüz. Bu görüflte tarih bir

hedefe kaç›n›lmaz olarak gitmektedir. Bu anlay›fltaki insanlar›n ürettikleri iyi veya kötü fiille-

rin, tarihin geliflimci bir çizgiye veya geri bir çizgiye gitmesinde etkisi yoktur. Tarihteki rolü

üstlenen devlettir ve tarihin gitti¤i son kaç›n›lmazd›r. ‹nsan unsuru bu anlat›mda kay›pt›r.

Oysa Kuran, insanlar›n ürettikleri fiillerin toplumlar›n ak›betinde rol oynad›¤›n›, birçok

toplumun, üyelerinin kötü fiilleri sebebiyle yok olduklar›n›, üstün eserlerinin ortadan kalkt›¤›-

n› söyler. Bu bak›fl, insan› tarih kas›rgas›nda bir yaprak olmaktan kurtaran bir bak›fl aç›s›d›r.

Tarihin belli dönemlerinde insanl›¤›n sürekli ileri gitti¤i, do¤rusal, ilerlemeci bir çizgi iz-

ledi¤i do¤rudur. Fakat bu fikri tüm tarihe yaymak yanl›flt›r. Daha önce dedi¤imiz gibi 16.-20.

yy aralar› için bu yarg› do¤ru olabilir, fakat tarihin 2-3 bin y›ll›k dilimine bu mant›¤› uygular-

sak çok büyük hata etmifl oluruz. Ayr›ca Dünya’n›n  her bölgesini ayn› geliflme süreçlerini ta-

kip ediyormufl gibi göstermek de hatad›r. "Milattan önce falanca yüzy›l bilmem ne tafl› devriy-

di..." diye tüm insanl›¤a genellemek bir yan›lg›d›r. Ayn› ça¤daki toplumlararas› büyük farklar,

iletiflimin eksikli¤i, siyasal ve kültürel sebeplerle bir toplumun gelifliminin Dünya’n›n her ye-

rinde kabul edilmemesi gibi sebepler, Dünya’n›n her bölgesinin, ayn› zaman diliminde, ayn› ge-

liflmifllikte olmas›n› engellemifltir. ‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l›n üzerinden bin y›l geçti¤ini ve
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s›rf arkeolojik kaz›yla bizim zaman›m›z hakk›nda yarg›larda bulunuldu¤unu varsayal›m: Ame-

rika’n›n New York flehrinde bulgulara rastlayan birinin ve Afrika’n›n bir kabilesinde bulgulara

rastlayan birinin bu bulgular› genelledi¤ini düflünelim. Birisi insanl›k falanca tafl döneminden

de geri gitmifl derken, birisi insanl›¤›n çok ileri bir teknolojik düzeye geldi¤ini söylerdi. Ayr›ca

bir yan›lg› da insanlar›n iletiflim, sanat, t›p, mühendislik, mimarl›k, ahlâk, tar›m alan›nda de¤i-

flik ürünlerinin ayn› kefeye konmas›d›r. Belli bir alandaki ilerilik fikri, di¤er tüm alanlar› da

kapsamamal›d›r. Bu yüzden tarih ileri giderken, insanl›k baz› konularda ileri, baz› konularda ge-

ri de gidebilir. 

Çözüm analitik bir yaklafl›mla insanl›¤›n her ürününü ayr› ayr› ele al›p, ayr› ayr› de¤er-

lendirmek; do¤rusal, ilerlemeci, geliflmeci tarihsel teorilerin kolayc›l›¤›ndan ve genellemecili-

¤inden kurtulmakt›r.

POZ‹T‹V‹ZM VE D‹NLER

Do¤rusal, ilerlemeci tarih anlay›fl›n›n en çok düzeltilmeye muhtaç aç›klamalar getirdi¤i

alan dindir. Auguste Comte bu alanda en önemli örnektir. Comte, pozitivizmin kurucusudur ve

1798-1857 y›llar› aras›nda yaflam›flt›r. (Comte’un felsefi sistemi olan pozitivizmin, pozitif dü-

flünme diye tabir edilen olumlu düflünmeyle alakas› yoktur. Bu ismi tamamen Comte’un felse-

fi sistemi için kullan›yoruz.)

Comte, tarihi ayr› aflamalara ay›rm›flt›r ve insanla-

r›n tüm bu aflamalardan geçerek en sonunda kendisinin

felsefi sistem olarak anlatt›¤› pozitivizme gelece¤ini söy-

lemifltir. Bu aflamalar s›ras›yla 1- Teolojik aflama, 2- Me-

tafizik aflama, 3- Pozitif aflamad›r. Comte, teolojik afla-

man›n baflta fetiflizm ile bafllad›¤›n›, sonra çok tanr›c›l›k-

la devam etti¤ini, nihayet tek tanr› fikrine var›ld›¤›n› söy-

ler. Comte’un en son evre diye bahsetti¤i pozitivizmde

ise bilim, dinin yerine geçirilmeye çal›fl›l›r. Comte bu

aç›klamalar› kendi pozitif sisteminden önceki tüm dini,

felsefi sistemleri mahkum etmek için kullan›r. Böylece

di¤er sistemler "‹lkel tarihsel aflamalar›n sistemleri" ken-

di sistemi ise "En mükemmel, en son aflama" olarak su-

nulur. H›z›n› alamayan Comte, pozitivist bir din kurma-
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Comte’un tarihin aflamalar›yla ilgili fikir-
leri hiçbir bilimsel temele dayanmamak-
tad›r, fakat bu fikirler kas›tl› olarak ders
kitaplar›ndaki yerini hala korumaktad›r.
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ya kalkar. H›ristiyanl›k taklidi bu din; genifl bir kilise örgütüne sahip, pozitivist tap›naklar›, po-

zitivist papazlar›, Comte’un sevgilisi Clotilde De Veux’un heykelleriyle süslenmesi, yeni takvi-

mi ile insanl›k için en ideal din olarak sunulur. E¤er Comte’un günümüze dek süregelen ateizm-

de önemli rolü olmasayd›, bu say›lmaya bile de¤meyecek detaylara hiç yer vermezdik!

Comte’un tek Allah’a inanan dinleri, tarihin belli bir aflamas›ndan ibaret gösterme çaba-

s›n› destekleyen hiçbir bilimsel bulgu ve belge mevcut de¤ildir. Tam tersine Ebla tabletleri gi-

bi bilinen en eski yaz›l› belgelerde tek Allah inanc›n›n izleri vard›r. Oysa Comte’un hiçbir da-

yana¤› olmayan bu görüflleri hâlâ birçok ders kitab›nda bilimsel bir do¤ru gibi anlat›lmaktad›r.

Tarihin her aflamas›nda tek Allah inanc› vard›r. Fakat tek Allah inanc›n›n karfl›s›nda kimi zaman

Ay’a, kimi zaman Günefl’e tapanlar, kimi zaman komünistler, kimi zaman pozitivistler olmufl-

tur. Di¤er tüm fikirler tarihin bir yapra¤›na dönüflmekte, tarihin bir döneminde ortaya ç›kmak-

ta, fakat tek Allah inanc› tarihin her döneminde bulunmaktad›r.

Arkeolojik bulgularla dinlerin tarihsel s›ralamas›n› yapamayanlar, bu s›ralamay› yapabil-

mek için flöyle bir metod önermifllerdir: "Dünyadaki en ilkel kabileyi bulal›m, en ilkel kabile

hangisi ise onun dini en eski dindir. Bu kabile soyutlanm›fl bir flekilde kendini korumufltur." Bi-

limsel bir gerçekli¤e dayanmayan bu metoda uyanlar›n bir k›sm› tabiat olaylar›na tapan bir kav-

mi en ilkel kavim, bu kavmin dinini de ilk din olarak belirlemifllerdir. Tek Tanr›’ya inanan Pig-

meleri en ilkel kabile olarak kabul edenler ise ilk dinin tek Tanr› inanc› oldu¤unu savunmufllar-

d›r. (Bu metodun uygulanmas›yla var›lan sonuçlar da görüldü¤ü gibi farkl›d›r.)

Comte’un yüzeysel spekülasyonlar›na karfl› çok daha ciddi araflt›rmalara ve genifl aç›kla-

malara dayanan ‹skoçyal› Andrew Lang’›n ve Alman P. W. Schmidt’in dinler hakk›ndaki teori-

leri incelemeye de¤erdir. Bafllang›ç Monotizmas› ad› verilen bu teoriye göre dünya dinlerinin

ço¤u tek Allah inanc›n›n bozulmufl, dejenere olmufl flekilleridir. Schmidt’e göre baflta tabiat

güçlerinin tanr›laflt›r›lmas› anlams›zd›r, çünkü insanlar›n tabiat güçlerini tanr›laflt›rmas› için da-

ha önceden "tanr›" kavram›na sahip olmas› gerekir. Schmidt’e göre tek Allah’a inanan dinlerin

bozulmas›n›n ve çok-tanr›l› yap›lar›n ortaya ç›kmas›n›n sebebi, insanlar›n yapt›¤› benzetmeleri

zamanla özdefllefltirmeye dönüfltürmeleridir. Örne¤in "Tanr› yarat›c›d›r, anama benzer", "Tanr›

her fleyin kayna¤›d›r, topra¤a benzer" gibi benzetmeleri zamanla baz› insanlar ana-tanr›, toprak-

tanr› gibi tabiat güçlerinin tanr›laflt›r›lmas›na dönüfltürmüfllerdir. Schmidt, çok tanr›l› dinlerin

tek tanr›l› dinlerin dejenere olmufl, bozulmufl flekli oldu¤una bir delilin de tüm çok tanr›l› din-

lerde ilk ve en üstün tanr› kavram›n›n korunmas› oldu¤unu söylemifltir. Sümer tabletlerinden,
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M›s›r mitolojilerinden, Allah’a inanan

dinlere kadar ayr› sistemlerdeki ortak özellikler,

ortak bir kayna¤› ve bu kaynaktan gelenlerin

çeflitli sebeplerle dejenerasyon sürecine u¤ra-

d›klar›n› desteklemektedir. 

Schmidt’in mant›ksal kurgusunun, Com-

te’tan daha üstün oldu¤u görülmektedir. Com-

te’ta kendi pozitivist evresini son evre göster-

mek iddias›n›n yan›nda ciddi bir mant›ksal kur-

gunun varl›¤›ndan bahsedilemez. Her durumda

s›rf yaz›l› bulgulardan ilk dinin hangisi oldu¤u-

nu anlamak mümkün de¤ildir. Fakat daha önce

de dedi¤imiz gibi gerek Ebla tabletleri gibi en

eski yaz›l› kaynaklar, gerek tarihin bilinen dö-

nemi, tek Allah inanc›n›n kesintisiz olarak her

zaman var oldu¤unu göstermektedir. 1975 y›-

l›nda bulunan milattan önce üç bininci y›ldan

kalma Ebla tabletlerinde tek Allah inanc›n›n be-

lirtileri bulundu. Hem de Kuran’›n, Tevrat’›n ve

‹ncil’in bahsetti¤i Adem, Havva, Nuh, ‹brahim

‹smail, Mikail, Davut isimlerinin geçti¤i bu

tabletler, tek Allah’a inanan dinlerin bahsetti¤i

flahsiyetlerin tarihsel do¤rulu¤unu ve tek Al-

lah’a inanan dinlerin tarihin her döneminde

görüldü¤ü gerçe¤ini destekleyen belgeler ol-

du. Bu da Kuran’›n sürekli elçiler yolland›¤›-

n› söyleyen ayetleriyle uyumlu bir tablo orta-

ya koymaktad›r.

Her toplumun bir elçisi vard›r.

10- Yunus Suresi 47
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Ebla tabletleri tarihin en eski yaz›l› kaynaklar›ndan
biridir. Bu tabletler tek Allah inanc›n›n tarihin en eski
dönemlerinden itibaren var oldu¤unu ispatlamaktad›r.

Ebla tabletlerinde Kuran’›n, Tevrat’›n, ‹ncil’in bahsetti¤i
Adem, Havva, Nuh, ‹brahim, ‹smail, Mikail, Davud

hakk›nda izahlara rastlan›r.
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58. BÖLÜM

ARKEOLOJ‹YE DAYANAN
MUC‹ZELER VE SEBE TOPLUMU

... Yeryüzünde dolaflm›yorlar m› ki kendilerinden öncekilerin nas›l bir sona

u¤rad›klar›n› görsünler?

12- Yusuf Suresi 109

Kitab›m›zda en çok do¤a bilimleri alan›nda gözlemlenen Kuran mucizelerine yer ver-

dik. Bundan önceki dört bölümü Kuran’›n, indi¤i dönemde herhangi bir felsefi birikim bulun-

mamas›na ra¤men felsefe alan›nda incelenen konular hakk›ndaki iflaretlerine ay›rd›k. O dört bö-

lüm kitab›n genel havas›ndan ayr› bir kategoride de¤erlendirilmelidir. Bu bölümde ve bundan

sonraki dört bölümde ise daha önceki bölümlerden farkl› kategoride de¤erlendirilebilecek bö-

lümler olarak arkeolojik bulgular›n, Kuran’›n bahsetti¤i eski toplumlarla ilgili bilgilerle uyumu-

na de¤inece¤iz. Arkeolojik bilgilerin do¤a bilimlerinden farkl› yap›da oldu¤una dikkatleri çeki-

yoruz ve hataya düflme oran›n›n daha yüksek oldu¤u bu alanda çok dikkatli davran›lmas› ge-

rekti¤inin alt›n› çiziyoruz. Bu titizli¤i elden b›rakmadan, Kuran’›n al›nt›lad›¤›m›z ayetinde be-

lirtildi¤i gibi; yok olan kavimleri incelemeli ve ibret almal›y›z. 

Bu bölümlerde, Kuran’da bahsedilen baz› topluluklar hakk›nda yap›lan arkeolojik çal›fl-

malara de¤inece¤iz. Bu bölümleri haz›rlarken konunun uzman› arkeologlardan, Cavit Yalç›n’-

›n "Kavimlerin Helak›" kitab›ndan, Prof. Dr. Maurice Bucaille’in "Musa ve M›s›r" adl› yap›tla-

r›ndan yararland›k.

Kuran’da geçmifl toplumlardan s›rf hikaye olsun diye bahsedilmez. Bu toplumlar›n bafl›-

na gelenler anlat›l›rken bizim ibret almam›z, akl›m›z› çal›flt›rmam›z, deliller ç›karmam›z söyle-

nir.

Kendilerinden önceki kuflaklardan nicelerini y›k›ma u¤ratmam›z onlar› yola

getirmedi mi? Onlar›n yerleflim bölgelerinde dolaflmaktalar. fiüphesiz bunda

ak›l sahipleri için deliller vard›r.
20- Taha Suresi 128
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SEBE HALKI VE BARAJIN (AR‹M) SEL‹

15- Gerçekten Sebeliler’e oturduklar› yerde bir delil vard›. Sa¤dan ve soldan

iki bahçeliydi. "Efendinizin r›zk›ndan yiyin, ona flükredin. Güzel bir flehir ve

ba¤›fllay›c› bir Efendi.”

16- Ne var ki onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara baraj›n selini gönder-

dik ve onlar›n iki bahçesini buruk meyval›, ac› ›lg›nl›, içinde birazc›k da sedir

bulunan iki bahçeye çevirdik.

34- Sebe Suresi 15-16

Kuran’da anlat›lan baz› toplumlarla ile ilgili bilgiye Tevrat’ta ve ‹ncil’de de rastlar›z.

Kuran’da bahsedilen baraj›n taflmas›yla oluflan sel felaketinin tarihi ise milattan sonraki y›llar-

da oldu¤u için, Tevrat ve ‹ncil sonras› olan bu olaydan sadece Kuran’da bahsedilir.

Bir çok çeviride "baraj›n seli" diye çevirdi¤imiz ifadenin "Arim seli" diye çevrildi¤ine ta-

n›k olabilirsiniz. Arapça’da "arim" kelimesi "baraj, set" anlamlar›na gelmektedir. "Arim" keli-

mesinin "Baraj" ol-

du¤u bilinmesine

ra¤men bu kelime-

nin çevrilmeme ne-

deni, ayette neyin

kastedildi¤inin an-

lafl›lamamas› sebe-

biyle bu kelimenin

aynen b›rak›lmas›-

d›r. Bu kelimenin

Arapça’s› bir bara-

j›, bir seti ifade et-

mektedir ve Sebeli-

ler’in güzel bahçe-

lerinin bir baraj

taflmas› sonucu

gördü¤ü zarar› anlatmaktad›r. Bu ayetin bu anlam› kastetti¤ini, bu kelimenin anlam›n›n incelen-

mesinden ç›karan Kuran düflünürleri de olmufltur. Bunlardan biri olan Mevdudi flöyle demekte-
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Resimde y›k›nt›lar› bulunan Ma¤rib baraj› görülüyor. Sebeliler baraj›n y›k›lmas›
sonucunda büyük zarara u¤rad›lar, baraj›n sular› bahçelerini mahvetti.
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dir: "Metindeki "seyl-ül Arim" ifadesinde kullan›ld›¤› gibi "arim" kelimesi "baraj, set" anlam›-

na gelen ve Güney Arapça’s›nda kullan›lan "arimen" kelimesinden türemifltir. Yemen’de yap›-

lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan harabelerde bu kelime s›k s›k bu anlamda kullan›lm›flt›r. Mesela

Yemen’in Habeflli hükümdar› Ebrehe’nin büyük Marib Seddinin tamirinden sonra yazd›rd›¤›

MS 542 ve 543 tarihli bir kitabede bu kelime tekrar tekrar baraj (set) anlam›nda kullan›lm›flt›r.

O halde "Seylül Arim" bir set y›k›ld›¤›nda meydana gelen sel felaketi anlam›na gelir."

Sebe ülkesinin baflkenti, bulundu¤u co¤rafyan›n avantajl› konumu sebebiyle oldukça zen-

ginleflmifl olan Marib idi. Baflkent, bölgede bulunan Adhana Irma¤›’n›n yak›n›ndayd› ve baraj

yap›m›na uygun bir konumu vard›. Sebeliler bu baraj sayesinde çok ileri bir refah seviyesine

kavuflmufllard›. Baflkent Marib, o dönemin en geliflmifl flehirlerinden bir tanesiydi. Bölgeyi ge-

zen ve bu diyar› oldukça öven Yunanl› yazar Pliny, buran›n ne kadar yeflil bir bölge oldu¤un-

dan bahsetmekteydi.

Marib’deki bu baraj›n yüksekli¤i 16 metre, geniflli¤i 60 metre ve uzunlu¤u da 620 met-

reydi. Hesaplara göre baraj arac›l›¤›yla sulanabilen toplam alan 9600 hektard› ki bunun 5300

hektar› güney, 4300 hektar› ise kuzey ovas›na aitti. ‹flte Kuran’daki "iki bahçe" ifadesi, bu iki

ayr› vadideki gösteriflli bahçelere iflaret eder. Bu baraj ve sulama tesisleri sayesinde bölge, Ye-

men’in en iyi sulanan ve en verimli kesimi olarak ün yapm›flt›. Frans›z J. Holevy ve Avusturya-

l› Glaser, Marib Seddi’nin çok eski devirlerden beri var oldu¤unu yaz›l› belgelerle ispat ettiler.

Himer lehçesiyle yaz›lan belgelerde bu baraj›n ülke topraklar›n› verimli k›ld›¤› yaz›l›yd›. Bara-

j›n y›k›l›fl tarihi olarak MS 542 y›l› tahmin edilmektedir. Bu tarihte y›k›lan baraj, Kuran’da bah-

sedilen Arim (baraj) seline yol açm›fl ve bahçeler büyük tahribata u¤ram›flt›r.

Arkeolog Werner Keller de Arim (baraj) selinin Kuran’da anlat›ld›¤› gibi gerçekleflti¤ini

kabul ederek flöyle yazar: "Böyle bir baraj›n olmas› ve y›k›larak flehri tamamen harap etmesi,

Kuran’daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örne¤in gerçekten de meydana geldi¤ini kan›tl›-

yor."

Kuran’da Sebe ülkesinin bafl›na gelenleri okuyunca birçok nimete ra¤men flükretmeyen,

nankörlük eden bir toplulu¤un bafl›na gelen felaketleri ö¤reniyoruz. Hepimiz tüm mülkün sahi-

binin, tüm nimetlerin yarat›c›s›n›n Allah oldu¤unu bilmeli, sürekli Allah’a flükretmeli ve Sebe

toplumu gibi olmamaya çal›flmal›y›z.

‹flte böyle! Nankörlükleri yüzünden onlar› böyle cezaland›rd›k. Nankörlerden

baflkas›na ceza verir miyiz hiç?

34- Sebe Suresi 17
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59. BÖLÜM

AD KAVM‹ VE ‹REM fiEHR‹

6- Efendinin Ad’a ne yapt›¤›n› görmedin mi?

7- Yüksek sütunlar›n sahibi ‹rem’e

8- Ki flehirler içinde bir benzeri yarat›lmam›flt›.

89- Fecr Suresi 6-8

Ad toplumundan Kuran’da birçok yerde bahsedilir. Hud Peygamber, Ad toplumuna gön-

derilmifl ve onlar›, Allah’a ortaklar koflmamaya davet etmifltir. Ad toplumu, Hud Peygamberin

bu uyar›lar›na ra¤men Allah’a ortak koflmaya ve zalimliklerine devam etmifltir. Nihayet çok gü-

zel, yüksek sütunlarla infla edilmifl ‹rem flehrinde yaflayan Ad toplumu, bir kas›rga sonucunda

yok olmufltur.

1990’l› y›llar›n bafl›nda dünyan›n tan›nm›fl gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguyu

"Muhteflem Arap fiehri Bulundu", "Efsanevi Arap fiehri Bulundu" bafll›klar›yla verdiler. Bu il-

ginç arkeolojik bulguyu daha çekici hale getiren özelli¤i, isminin Kuran’da an›l›yor olmas›d›r.

Bu bulufl Ad toplumunu bir efsane olarak

görenleri ve bu toplumun hiçbir zaman

bulunamayaca¤›n› düflünenleri hüsrana

u¤ratm›flt›r.

Kuran’›n bahsetti¤i flehri amatör bir

arkeolog olan Nicholas Clapp buldu.

Clapp yaz›l› kaynaklardan yola ç›karak bu

kay›p flehri bulmaya karar verdi. Bu fleh-

rin varl›¤›n› kan›tlamak için uzun bir u¤-

rafltan sonra NASA’y› ikna etti ve bölge-

nin resimlerinin uydu arac›l›¤›yla çekil-

mesini sa¤lad›. Uydudan çekilen yollar

Clapp’›n bu flehri bulmas›n› sa¤lad›. Ad kavminin kal›nt›lar›n›n bulundu¤u bölge
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Y›k›nt›lar ilk olarak ortaya ç›kar›ld›¤› andan itibaren bu y›k›k flehrin Kuran’da bahsedi-

len Ad toplumuna ait oldu¤una kanaat getirildi. Kaz›da ortaya ç›kar›lan yap›lar aras›nda Ku-

ran’da varl›¤›na dikkat çekilen uzun sütunlar yer al›yordu. Kaz›y› yürüten araflt›rma ekibinden

Dr. Zarins bu flehri di¤er arkeolojik bulgulardan farkl› k›lan fleyin yüksek sütunlar oldu¤unu ve

dolay›s›yla bu flehrin Kuran’da bahsedilen ‹rem flehri oldu¤unu söylemektedir. Kuran’›n Ad

toplumunun yok edilifli ile ilgili di¤er söyledikleri de arkeolojik bulgularla uyum içindedir.

AD’IN YOK ED‹L‹fi‹

Ad’a gelince; onlar da u¤ultulu, azg›n bir kas›rga ile yok edildiler.

69- Hakka Suresi 6

Nihayet onu vadilerine do¤ru yönelmifl olarak gelen bir bulut fleklinde gör-

düklerinde: "Bu bize ya¤mur ya¤d›racak bir buluttur" dediler. Hay›r, o, ken-

disi için acele etti¤iniz fleydir. Bir rüzgar ki içinde ac›kl› bir azap vard›r.

46- Ahkaf Suresi 24

Ad toplumu kendilerine azap getirecek bulutu gördü¤ünde bunun bir ya¤mur bulutu ol-

du¤unu sanm›flt›. Çöldeki kumlar› kald›rarak gelen bir kas›rga uzaktan ya¤mur bulutuna ben-

zer. Ad toplumunun do¤al

bir afetle yok oldu¤u, Ku-

ran’›n tüm ayetlerinden

bellidir. Do¤al afetlerden

volkanik patlama, sel fela-

keti gibi hiçbir felaket ne

Kuran’da anlat›lan Ad top-

lumuna, ne de bahsetti¤i-

miz arkeolojik çal›flmada

bulunan flehre uymaktad›r.

Oysa çöldeki kumlar› kal-

d›rarak gelen bir kas›rga,

bulgularla uyum içindedir.

Kum f›rt›nas›n›n ilk iflareti,

kuvvetli rüzgarla savrulan

ve yükselmekte olan ak›m-

larla yüzlerce metre yükse-
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¤e ç›kan kumla dolu bir buluttur. Nitekim ayette de Ad toplumunun bu bulutu farketti¤i fakat

ya¤mur bulutu sand›klar› söylenir.

Ad toplumunun kal›nt›s› oldu¤u ileri sürülen flehir metrelerce kal›nl›ktaki bir kum taba-

kas›n›n alt›ndan ç›kar›lm›flt›r. Bu kumlar›n kal›nl›¤› 12 metredir. Ad toplumunun bir kum f›rt›-

nas› ile topra¤a gömüldü¤ünün en önemli delili ise Kuran’da Ad toplumunun yerini belirtmek

için kum tepelerine iflaret edilmesidir. Ayet flöyledir:

Ad’›n kardeflini hat›rla. Ondan önce de, sonra da birçok uyar›c›lar gelip geç-

miflti. Hani O, kum tepelerindeki toplumunu "Allah’tan baflkas›na kulluk et-

meyin. Gerçekten sizin büyük bir günün azab›na u¤raman›zdan korkmakta-

y›m." diye uyarm›flt›.

46- Ahkaf Suresi 21

"Kum tepeleri" diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapças› "ahkaf"t›r. Bu kelime Arapça "kum

tepesi" anlam›na gelen "hikf" kelimesinin ço¤uludur. Baz›lar› bu kelimenin Ad toplumunun ya-

flad›¤› bölgenin özel ismi oldu¤unu söyleyerek kelimeyi "Ahkaf" diye aynen çevirmeden yaz-

maktad›rlar. E¤er bu do¤ru ise; bu kelimenin kum tepeleri anlam›na geldi¤i ve bu yerin kum te-

peleriyle dolu olmas› yüzünden bu isme kavufltu¤u gerçe¤i de¤iflmez.

Sonuç olarak tarihsel ve arkeolojik bulgular Kuran’da bahsi geçen Ad kavminin, yüksek

sütunlu ‹rem flehrinin anlat›mlar›yla örtüflmektedir. Yap›lan araflt›rmalar ile bu toplumun kum-

lar›n alt›ndan ç›kart›lmas› çok yenidir. Kuran, yok edilen toplumlarda bizim için deliller oldu-

¤unu söylemekte, arkeoloji bir bilim olarak gelifltikçe ve bize yeni bulgular verdikçe bulunan-

lar ise Kuran’›n dedi¤i delilleri ço¤altmakta, ibret tablolar›n› gözlerimizin önüne sermektedir.

15- Ad’a gelince, onlar yeryüzünde haks›z yere büyüklük taslad›lar ve dediler

ki: "Bizden daha güçlü kim var?" Onlar kendilerini yaratan Allah’›n kendile-

rinden daha güçlü oldu¤unu görmediler mi? Bunlar bizim delillerimizi inkâr

ediyorlard›.

16- Nihayet onlara dünya hayat›nda afla¤›lay›c› azab› tatt›rmak için o u¤ursuz

günlerde üzerlerine sert bir rüzgar gönderdik. Ahiret azab› ise daha rezil edi-

cidir ve onlara yard›m edilmeyecektir.

41- Fussilet Suresi 15-16
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60. BÖLÜM

HAMAN ‹SM‹N‹N SIRRI

Firavun dedi ki: "Ey Haman! Benim için yüksek bir kule dik de yollara erifle-

yim."

40- Mümin Suresi 36

Firavun dedi ki: "Ey ileri gelenler! Ben sizin için benden baflka bir tanr› tan›-

m›yorum. Ey Haman! Çamurun üzerinde bir atefl yak›p bana yüksek bir kule

yap ki Musa’n›n tanr›s›na ulaflay›m. Gerçekten de ben onun yalanc›lardan ol-

du¤unu san›yorum." 

28- Kasas Suresi 38

Firavun’un tanr›l›k iddias›nda, Hz. Musa’ya karfl› ç›k›fl›nda, yard›mc›lar›ndan ve destek-

çilerinden biri olarak Haman’›n ismi, Kuran’da birkaç ayr› surede an›l›r. Firavun, Haman’a yük-

sekçe bir kule yapt›r›p, Musa’n›n varl›¤›n› bildirdi¤i Tanr›’y› insan ifli yüksek bir kulenin tepe-

sinde arama cahilli¤ini ve alayc›l›¤›n› göstermifltir. 

Frans›z bilim adam› Prof. Dr. Maurice Bucaille yak›n zamanlarda "Musa ve M›s›r" adl›

bir kitap yazd›. Bu kitap Kuran’da Haman isminin kullan›l›fl›n›, bu ismin kullan›l›fl›na tarihte

yap›lm›fl olan itirazlar› ve bulunan eski hiyeroglif yaz›lar›n çözümünün, Kuran’›n do¤rulu¤unu

onaylamas›n› anlatmaktad›r.

Haman ismi Tevrat’ta da geçer ve Kuran’›n iflaret etti¤i kifliden ayr› bir Pers hükümdar›-

n› belirtir. Kuran’da hata bulmaya çal›flan hata avc›lar› Kuran’›n Tevrat’tan yanl›fl olarak kop-

yaland›¤›n›, Haman isminin kullan›l›fl tarz›n›n buna delil oldu¤unu söylediler. (Kuran’da Ha-

man ismi 5 kez geçer.) Kuran’› insan yazmas› sanan bu kifliler Kuran’› yazd›¤›n› düflündükleri

kiflinin  (Hz. Muhammed) yanl›fl bir kopyalama yapt›¤›n› ileri sürdüler.

TAfi OCA⁄I fiEF‹

Bu tart›flmalar Frans›z Jean François Champollion taraf›ndan çözülen Rosetta Stone ad›

verilen bir yüzü Yunanca, bir yüzü eski M›s›r hiyeroglifi ve bir yüzü de geç dönem hiyeroglif-
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le (Demotik tarz) yaz›lm›fl bir yaz›tla

baflka bir boyut kazand›. Art›k hiyerog-

lifler okunuyor ve isim listeleri ç›kart›-

l›yordu. Yine Viyana’daki Hof Müzesi’-

nde Haman’›n Firavun’a yak›nl›¤› anla-

t›lmaktad›r (Bak›n›z Walter Wreszinski,

Aegyptische Inschriften aus dem K. K.

Hof Museum in Wien, 1906, J. C. Hin-

riesche Buchhandlung). Yeni Krall›k

Listeleri sözlü¤ünde ise "Haman" ismi

aynen Kasas suresindeki gibi "Tafl oca-

¤› iflçilerinin flefi" olarak kay›tl›d›r. (Ba-

k›n›z Herman Renke; Die Aegyptischen

Personnennamen, Vierzeischnis der na-

men, Verlag Von J. J. Augustin in

Glückstadt, Band I, 1935)

Maurice Bucaille "Haman" ismini

bir Frans›z M›s›r Bilimcisine verir ve

bunun 7. yüzy›ldaki bir Arap el yazma-

s›ndan al›nt› oldu¤unu söyler. (Bu ismin

Kuran’da geçti¤ini söylemeden, 7. yüz-

y›ldaki Arap el yazmas› diyerek M›s›r bilimcisinin tepkisini ölçer.) O da, 7. yüzy›ldaki bir Arap

el yazmas›nda hiyerogliflere ait bir bilginin geçirilmifl olmas›n›n mümkün olmad›¤›n›, fakat Fi-

ravun saray›n›n isim listelerine bakaca¤›n› söyler, Dr. Maurice Bucaille’a ise "Dictionary of

Personal Names of the New Kingdom by Ranke" adl› M›s›r isimleri sözlü¤ünü önerir. Bucaille

ise Almanca hiyeroglif transliterasyon listesinden Haman’›n, Tafl Ocaklar› ‹flçilerinin fiefi oldu-

¤unu bulur. Dahas› Haman ismi Viyana’daki bir an›tta da kaz›l›d›r. Haman’›n isminin yan›nda-

ki ay›raç ise Firavun’un yan›ndaki önemini göstermektedir. (M›s›rl›lar kelimelerini çok özel bir

durum olmad›kça hep bitiflik yazarlard›.)

Anlafl›l›yor ki Kuran’a karfl› yap›lan her itiraz geçersiz ç›kmaktad›r. Hatta bu itiraz yap›-

lan nokta araflt›r›l›nca, Kuran’›n yeni bir mucizesi daha anlafl›lmaktad›r. Haman isminin rastge-

le bir flekilde Kuran’a konmas› mümkün de¤ildir. Vahiy d›fl› hiçbir kaynak Kuran’a bu ismi bu

flekilde yerlefltirmifl, her kelimeyi bu flekilde yerli yerinde, mükemmel bir tarzda kullanm›fl ola-

maz. 

234 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Jean François Champollion taraf›ndan çözülen hiyeroglifler
Kuran’da geçen “Haman” isminin nas›l yerli yerinde kul-

lan›ld›¤›n› gösterdi.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



61. BÖLÜM

MISIR BULGULARINDAK‹ VE
F‹RAVUN’UN CESED‹NDEK‹ DEL‹LLER

Musa dedi ki: "Ey Firavun! Gerçekten de ben Alemlerin Efendisinden bir elçiyim"

7- Araf Suresi 104

Dediler ki: "Melikin (hükümdar›n) su tas›n› kaybettik..." 

12- Yusuf Suresi 72

M›s›r üzerinde yap›lan araflt›rmalar, Firavunlar hakk›nda ö¤renilenler, çözümlenen hi-

yeroglif yaz›lar›; Kuran’›n, Hz. Musa’n›n k›ssalar›nda M›s›r ve Firavun hakk›ndaki anlat›mla-

r›n› desteklemekte, Kuran’›n anlat›mlar›ndaki inceli¤ini ve tarihsel verilerle uyumunu ortaya

koymaktad›r. 

Kuran, Hz. Yusuf zaman›ndaki M›s›r hükümdar›ndan "Melik" diye bahseder. Melik Arap-

ça hükümdar, kral demektir. Fakat Hz. Musa zaman›ndaki M›s›r hükümdar› "Firavun" olarak

an›l›r.

Encyclopedia Britannica, Firavun kelimesinin kullan›l›fl›n› flöyle anlat›r: "M›s›r dilinden

per-a’o: büyük ev asl›nda eski M›s›r’da saray›n ad›yd›. Ancak yeni krall›ktan itibaren (18. ha-

nedandan bafllar: MÖ 1539-1292) 22. hanedana dek (MÖ 945-730) sayg› ünvan› olarak kulla-

Yusuf Suresi 72. ayette M›s›r Hükümdar› “Melik”
diye an›lmaktad›r. “Melik” ifadesinin alt› çizilidir.

Araf Suresi 104. ayette M›s›r Hükümdar› “Firavun”
diye an›lmaktad›r. “Firavun” ifadesinin alt› çizilidir.
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n›lmaya baflland›. Daha sonra evrimleflerek kral›n ünvan› oldu. Ama daha önce hiç kullan›lma-

d›."

Görüldü¤ü gibi Kuran’›n Hz. Musa zaman›ndaki M›s›r hükümdar›n› "Firavun" diye tan›-

t›rken, daha eski zamanda Hz. Yusuf dönemindeki M›s›r hükümdar›n› "Melik" diye tan›tmas›n-

da da bir incelik vard›r. 

Yine Britannica’da Firavun flöyle tan›t›l›r: "Firavun, tanr›sal statüsü yan›nda sihir gücü-

nü de bar›nd›r›yordu. Tac›ndaki y›lan düflmanlar›na atefl atard›, savafl alan›nda binlerce düfl-

man›n› alt etmeyi becerirdi. Ona, her fleye gücü yeten, her fleyi bilen, do¤ay› kontrol eden ve ve-

rimlili¤in sebebi bir tanr› olarak inan›l›rd›."

Britannica’n›n aç›klamalar›n›n en önemli kayna¤› hiyerogliflerden elde edilen bilgilerdir.

Oysa hiyerogliflerin MÖ. 3. yy’dan beri unutulmufl olduklar› ve çok sonra ortaya ç›kar›ld›klar›

unutulmamal›d›r. Yani Kuran’›n iniflinden 1000 y›l kadar önce unutulan hiyeroglifler, Kuran’›n

iniflinden 1000 y›ldan çok bir zaman sonra keflfedilip, çözümlenmifltir.

Kuran, Firavun ile Hz. Musa aras›nda geçenleri uzun uzad›ya Tevrat’›n da, ‹ncil’in de

içermedi¤i detaylarla anlatm›flt›r. Y›lanlarla ilgili anlat›m, o dönemdeki büyücülü¤e dikkat çe-

kilmesi, Firavun’un tanr›l›¤›n› ilan etmesi, hep Firavunlar hakk›nda hiyerogliflerden elde edi-

len bilgilerle uyumludur.

IPUWER PAP‹RUS’U KURAN’IN AYETLER‹N‹ ONAYLIYOR

19. yüzy›l›n bafl›nda Orta Krall›k devrinden kalma bir papirus M›s›r’da bulundu. Daha

sonra Leiden Hollanda Müzesi’ne götürülüp A. H. Gordiner taraf›ndan 1909’da çevrildi. Tüm

Papirus "Admonitions of an Egyptian from a heiratic papyrus in Leiden" adl› kitapta bulunabi-

lir. Papirus, M›s›r’daki k›tl›k, kurakl›k gibi felaketleri ve M›s›r’dan kölelerin (‹srailo¤ullar›na

karfl›l›k geldi¤ini san›yoruz) kaç›fl›n› anlatmaktad›r. Papirusun yazar› Ipuwer’in, olaylar›n tan›-

¤› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Papirus numaralar›yla birkaç al›nt›y› Kuran ayetleriyle karfl›laflt›ra-

l›m.

Ipuwer Papirusu-Leidon 344:

10: 3-6 M›s›r’›n afla¤›s› mahvoldu. Tüm saray iflsiz kald›. Sahip olunan her fley: bu¤day

ve arpa, kazlar ve bal›klar

6-3 Böylece ekin her yerde mahvoldu.

2:10 Nehir kana buland›
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2: 5-6 Felaketler heryeri sard›. Heryer kana buland›.

3: 2 Alt›n ve lapis, lazuli, gümüfl ve malachite, carnelian ve bronz... hepsi kölelerin bo-

yunlar›nda. 

Kuran-› Kerim:

Firavun hanedan›n› ö¤üt als›nlar diye y›llarca kurakl›k ve ürün k›tl›¤›na mah-

kum ettik.

7- Araf Suresi 130

Üzerlerine tufan, çekirge, haflerat, kurba¤a ve kan gibi ayr› ayr› deliller gön-

derdik. Yine de kibirlendiler ve günahkar bir topluluk oldular.

7- Araf Suresi 133

57- Bunun üzerine biz onlar› bahçelerinden, p›narlar›ndan ç›kard›k.

58- Hazinelerinden, yüksek makamlardan da

59- ‹flte böyle; bunlara ‹srailo¤ullar›n› mirasç› yapt›k.

26- fiuara Suresi 57-59

Ayetlerde Firavun’un ve çevresi-

nin, k›tl›k ve di¤er felaketlerle ceza-

land›r›ld›klar›n›n aç›klanmas›yla Ipu-

wer Papirus’unun anlat›mlar› tamamen

uyum içindedir. Kuran, Firavun hane-

dan›na, Hz. Musa’y› inkârlar›n›n yan-

l›fl oldu¤unun delili olarak; kan›n bir

bela olarak gönderildi¤ini söyler (Ha-

flerat›n, çekirgelerin ço¤almas› ve ben-

zeri için de ayn› fley söylenir). Ipuwer

Papirusunda da nehirlerin ve her yerin

kana buland›¤› anlat›l›r. Bu güne dek

yap›lan araflt›rmalar sonucu nehirlere

kana bulanm›fl görüntüsündeki k›rm›-

z›l›¤› protozoalar›n, zooplanktonlar›n,

tatl› ve tuzlu su planktonlar›n›n veya

dinoflagellateslar›n sebep olabilece¤i
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Binlerce y›ld›r insanlar›n haberinin olmad›¤› ‹puwer
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aç›klamalar› paralellik göstermektedir.
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anlafl›lm›flt›r. Tüm bunlar suyun oksijenini yok ederek canl›lar için zehir etkisi tafl›yan toksinle-

rin üremesine sebep olacaklar›ndan, nehir sular›n›n kullan›lamamas›na ve nehirlerdeki canl›l›-

¤›n yok olmas›na da sebep olurlar.

Konunun araflt›rmac›lar› Kuran’›n anlatt›¤› felaketlerin oluflumu için flöyle bir senaryoyu

olas› görmektedirler: "Nil nehri zehirlenince bal›klar ölür ve M›s›rl›lar önemli bir g›da madde-

sinden yoksun kal›rlar. Bu s›rada yumurtalar› bal›klar taraf›ndan tüketilmeyen kurba¤alar da

afl›r› oranda üreyerek etraf› istila ederler, ancak daha sonra onlar da zehirlenerek ölürler. Ba-

l›klar›n ve kurba¤alar›n ölümü, Nil’in zehiri ile birlikte verimli topraklar› da zehirler. Kurba¤a

neslinin tükenmesi ise, çekirge ve bu¤day güveleri gibi böceklerin afl›r› üremesine sebep olur."

Bu anlat›mlar elbette hayali bir senaryodur. Kuran’›n anlat›mlar›n›n bu flekilde oluflup

oluflmad›¤›n› bilmiyoruz, buna dair delillerimiz mevcut de¤ildir. Fakat bu hayali senaryo Ku-

ran’›n anlatt›¤› olaylar›n nas›l olaca¤›na dair zihnimizde bir pencere açabilir.

Ipuwer Papirus’u her durumda Kuran’›n bahsetti¤i kan belas›n›n, k›tl›¤›n, birçok felake-

tin Firavun hanedan›na isabet etti¤ini, Firavun hanedan›n›n köle olarak gördü¤ü insanlar›n, da-

ha sonra onlar›n sahip olduklar›na mirasç› olduklar›n› ortaya koymaktad›r ki tüm bunlar al›nt›-

lad›¤›m›z Kuran ayetlerinden de anlafl›laca¤› gibi Kuran’da mevcuttur.

F‹RAVUN’UN CESED‹:

ÇO⁄UNLU⁄UN HABERS‹Z OLDU⁄U DEL‹L

90- Ve ‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise azg›nl›kla ve

düflmanl›kla pefllerine düfltü. Bo¤ulmak üzereyken: "‹srailo¤ullar›n›n inand›-

¤›ndan baflka tanr› olmad›¤›na inand›m, ben de müslümanlardan›m." dedi.

91- fiimdi mi? Daha önce isyan etmifl ve bozgunculardan olmufltun.

92- Bugün senin bedenini kurtaraca¤›z ki senden sonrakilere bir delil olsun.

Gerçekten insanlar›n ço¤unlu¤u delillerimizden habersizdirler.

10- Yunus Suresi 90-92

Firavun ölece¤ini kesin olarak anlay›nca inand›¤›n›, müslüman oldu¤unu söylemektedir.

(Kuran’da Allah’›n indirdi¤i tüm Peygamberlerin müslümanl›¤› anlatt›¤› söylenir. Allah’a ortak

koflmadan inanan, Allah’a yönelen kifli müslümand›r. Türkçedeki "Müslümanl›k" kelimesi yan-

l›fl bir flekilde sadece Peygamberimize uyanlar ile s›n›rlanm›flt›r) Fakat Allah, ölece¤ini kesin

olarak anlayan Firavun’un bu inanc›n› kabule de¤er bulmamaktad›r. Bununla birlikte, Allah, Fi-
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ravun’un cesedinin daha sonradan gelen insanlara bir delil olsun diye bozulmadan saklanaca¤›-

n› söylemektedir. Peygamberimiz’in döneminde, hatta ilerleyen as›rlarda müzecilik diye bir

zihniyetin geliflece¤inin, binlerce y›ll›k bozulmam›fl insan cesetlerinin, hem de firavunlar›nki-

lerin bulunaca¤›n›n tahmin edilmesine imkan yoktur. Kuran’›n hem bu ifadesi bir mucize olufl-

turmaktad›r, hem de bu ifadeyle beraber Kuran’›n bu aç›k mucizelerine ra¤men insanlar›n ço-

¤unun bunlardan habersiz oldu¤unun vurgulanmas› önemlidir. Gözümüzle gördü¤ümüz bu tab-

lo gerçek de¤il mi? Gerçekten Allah’›n delilleri çoktur, gerçekten de insanlar›n ço¤unlu¤u bun-

lardan habersizdir. 

Kuran’›n geldi¤i dönemde, Nil

nehrinin k›y›s›ndaki Krallar Vadi-

si’nde bütün firavunlar›n cesetleri

mumyalanm›fl bir flekilde sakl› bulu-

nuyordu. Bu cesetler, günümüzde

müzecili¤in en de¤erli parçalar› ola-

rak saklanmaktad›r. Bu mumyalar›n

keflfedilmesi ancak 19. yüzy›lda

mümkün oldu. Kuran’da bahsedilen

Firavun’un hangisi oldu¤u tart›fl›labi-

lir ama bu Firavun hangisi olursa ol-

sun, bugün Kahire Müzesi’ndeki Kral

Mumyalar› Salonu’ndad›r ve ziyaret-

çilere aç›kt›r. (Hz. Musa’n›n yaflad›¤›

tahmin edilen döneme daha çok II.

Ramses veya onun o¤lu Merneptah

uymaktad›r. Merneptah’›n vücudunda

öldürücü darbelerin izi vard›r. Bu darbelerin, bu Firavun’un denizde bo¤ulmas› s›ras›nda olufl-

tu¤u, bu Firavun denizde bo¤ulduktan sonra, k›y›ya vuran cesedini M›s›rl›lar’›n di¤er Firavun-

lar’›na yapt›klar› gibi mumyalad›klar›n› söyleyenler vard›r. Elimizdeki tarihsel veriler bu Fira-

vun’un nas›l öldü¤ünü söylemeye yetmez. Fakat Kuran’da bahsedilen Firavun’un ölümü ile bu

cesedin aras›nda bir çeliflki de tespit edilememifltir.)

Krallar Vadisi’nde firavunlar›n cesetleri 3000 y›ll›k istirahatlerinden sonra keflfedildi

(1881 ve 1898 y›llar›nda). Kuran, Firavun’un cesedinin delil olaca¤›n› söyledi¤ine göre bu ce-

sedin bulunmas› gerekmez miydi? Gerekirdi... Peki ne oldu? Her zamanki gibi, gereken yine ol-

du... Cesed bulundu... Tam 3000 y›ll›k uykunun ard›ndan... Peki, Kuran’›n "‹nsanlar›n ço¤u

delillerimizden habersizdirler" öngörüsü ne oldu? Bunu da hem bu konuda, hem di¤er konu-

larda etraf›n›za sorular sorarak siz test edin... Acaba insanlar›n ço¤u Allah’›n delillerinden ne

kadar haberdar? 
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62. BÖLÜM

TEVRAT’TAN-ESK‹ AH‹T’TEN
‹fiARETLER

Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu, çocuklar›n› tan›d›klar› gibi tan›rlar.

Buna ra¤men içlerinden bir bölümü bilmelerine ra¤men gerçe¤i gizlerler.

2- Bakara Suresi 146

Kitab›m›z›n bu bölümünde Eski Ahit’te  Peygamberimize, Peygamberimiz’in ç›kt›¤›

bölgeye ve getirdi¤i mesaja iflaret etti¤i kanaatinde oldu¤umuz bölümleri inceleyece¤iz. Eski

Ahit, Hz. Musa ve Harun’a verilen Tevrat’la beraber, Hz. Davud’a verilen Zebur’u ve di¤er baz›

Peygamberlere verilen sayfalar› da içermektedir. 

Kitab›m›z›n en uzun k›sm›n› do¤a bilimleri (fizik, kimya, jeoloji, biyoloji gibi) ile ilgili

Kuran mucizelerinin oluflturdu¤unu biliyorsunuz. Bu mucizelerin ard›ndan dört bölümde ince-

ledi¤imiz felsefi konular›n ayr› bir kategori, arkeolojik araflt›rmalara dayanan sonraki befl bölü-

mün ise apayr› bir kategori oldu¤unu belirttik. Ayn› flekilde kitab›m›z›n Eski Ahit’ten iflaretleri

içeren bu bölümü ve bundan sonraki ‹ncil’den iflaretleri içeren bölümü ise de¤iflik bir kategori

olarak düflünülebilir. Bir kategoride deneye, gözleme dayanan do¤a bilimlerinin aç›klamalar›,

bir kategoride ak›lc› spekülasyonlar, bir kategoride incelenmesi k›l› k›rk yarmay› gerektiren k›-

s›tl› tarihsel veriler, bu iki bölümde ise dikkatlice de¤erlendirilmesi gereken Tevrat ve ‹ncil’in

iflaretleri söz konusudur. Kuran, Yahudilerin, kelimelerin yerlerini ve anlamlar›n› sapt›rmak su-

retiyle dinlerinde tahrifat yapt›¤›n› söylemektedir. Bu yüzden Peygamberimizle ilgili iflaretler,

Yahudiler taraf›ndan baflka anlamlara çekilmek ve de¤ifltirmek istenmifltir. Kelimelerin anla-

m›n› çarp›tarak var olan anlam› bozan ehli kitap; böylece Peygamberimize, dinimize iflaret eden

izahlar›n anlafl›lmas›n› zorlaflt›rm›fllard›r. Konuya iflaret eden Kuran ayetleri flöyledir:

Yahudilerin bir k›sm› kelimeleri yerlerinden kayd›r›rlar ve dillerini e¤ip,

bükerek...
4- Nisa Suresi 46
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Onlar yerlerine konulmufl kelimeleri sapt›r›rlar ve "Size bu verilirse al›n, ve-

rilmezse sak›n›n" derler...

5- Maide Suresi 41

Dinimizi inkâr etmeye çal›flan Yahudi din adamlar›n›n, Eski Ahit’te dinimizle ilgili var

olan iflaretleri yanl›fl anlamland›rmaya çal›flmalar›, Peygamberimiz’in döneminden beri sürege-

len bir olgudur. Bu bölümün bafl›nda al›nt›lad›¤›m›z ayette kitap verilenlerin (Yahudi ve H›ris-

tiyanlar›n) bir k›sm›n›n, Peygamberimiz’in Peygamberli¤ini anlamalar›na ra¤men gerçe¤i giz-

ledikleri söylenmektedir. Yine Kuran’da, Tevrat ve ‹ncil’in Peygamberimize iflaret etti¤i söylen-

mektedir. Bize düflen Tevrat’› ve ‹ncil’i incelememiz sonucunda var olan iflaretleri bulmaya ça-

l›flmakt›r. Bu iki bölümde Tevrat’›n ve ‹ncil’in en eski nüshalar›n›n dilini bilen araflt›rmac›lar›n

araflt›rmalar›n› de¤erlendirmemiz ve kendi incelememizi eklememiz sonucunda Peygamberimi-

ze iflaret etti¤ini tahmin etti¤imiz Eski Ahit ve ‹ncil aç›klamalar›n› size sunaca¤›z. 

BÜTÜN PEYGAMBERLER ‹SLAM’I ANLATMIfiTIR

Kuran, Hz. Adem’den beri gelen bütün Peygamberleri müslüman (müslüman ‹slam olan

demektir. Arapçada bafla gelen "mü" tak›s›yla "‹slam" kelimesinden türemifltir) olarak tan›t›r.

Müslüman kelimesi Allah’a teslim olmay› ifade eder. Ayr›ca bu kelime bar›flta, emniyette ol-

may› da ifade eder. Sami dil alimlerinin vard›¤› kanaate göre ‹branice "fialom" kelimesi, Arap-

ça "‹slam" (Selam da ayn› kökten gelir) kelimelerinin hepsi Samice’deki tek ve ayn› kökten, ya-

ni "filama" kelimesinden türerler ve ayn› anlama sahiptirler. Türkçe’de biz yanl›fl olarak Müs-

lüman, ‹slam ifadelerini sadece Peygamberimize uyanlar için kullan›yoruz. Bu kelimeler Türk-

çe’ye anlamlar› daralarak girmifllerdir. Oysa bu kelimeler bütün Allah’›n gönderdi¤i dinlere

uyanlar› ifade eder. Kuran’›n kulland›¤› bu kavramlara Eski Ahit’te flöyle rastl›yoruz.

Selametle (‹slam’la) gelen Peygamberin söyledi¤i e¤er ç›karsa onun gerçekten Efendinin

gönderdi¤i Peygamber oldu¤u anlafl›l›r.

Eski Ahit-Yeremya- 28, 9

Tercümede "Selametle" diye çevrilen bu kelimenin Eski Ahit’in orijinal dilinde "‹slamla"

ayn› anlama geldi¤ini gördük. Tarihsel olarak Hz. Musa’dan sonra gelip de 1- Allah’›n varl›-

¤›n›, 2- Allah’tan baflkas›na tapmamay›, 3- Bütün Peygamberlerin onaylanmas›n›, 4- Ahiret gü-

nüne inanmay›, 5- Güzel ahlâk› savunmay›; öldürmeye, çalmaya karfl› durmay› ve zay›flar›n,
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yetimlerin gözetilmesini söyleyen ve bunu dünya

çap›nda yerlefltiren iki Peygamberden biri Hz. ‹sa,

di¤eri Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Eski

Ahit’te geçen ifade, bir Peygamberin söyledikleri-

nin ç›kmas›n›n ve Peygamberin ‹slam’la gelmesi-

nin; O Peygamberin do¤rulu¤unu gösterece¤ini

söylüyor. Peygamberimiz’in söyledikleri sonucu

milyarlarca insan, Allah’› sevmifl, Allah’›n kudreti-

nin sonsuzlu¤una inanm›fl; Allah’›n, Peygamberi-

mize verdi¤i kitapta tüm söylenenlerin do¤rulu¤u

ise tarihin ilerlemesi ve bilimin geliflmesiyle anla-

fl›lm›flt›r. Eski Ahit’in hiçbir yerinde ise Hz. Mu-

sa’dan sonra Peygamber gelmeyece¤ine dair bir

aç›klama yoktur. Hz. Muhammed’in Peygamberli-

¤inin do¤rulu¤unu Eski Ahit’e inanan bir kifli, s›rf

bu ifadeden bile anlayabilir. Üstelik Eski Ahit, bir

Peygamberin selametle (‹slam’la) gelmesini flart

koflarken, ‹slam ismi en çok Hz. Muhammed ile

bütünleflmifltir.

MUHAMMED ‹SM‹NE ‹fiARET

6- Her fleye Egemen Efendiniz diyor ki; "Bir kere daha, vakit azd›r ve Ben göklerle yeri,

denizle karay› sarsaca¤›m.

7- Ve bütün milletleri sarsaca¤›m ve bütün milletlerin Himada’s› gelecek ve bu mabedi

flanla, flerefle dolduraca¤›m der.

8- "Gümüfl de, alt›n da benimdir" diyor her fleye Egemen Efendiniz.

9- Benim bu son evimin flöhreti ilkinden daha büyük olacak der kalabal›klar›n Efendisi.

Ve bu yerde Selam (fialom) verece¤im der kalabal›klar›n Efendisi

Eski Ahit-Haggay-2, 6- 9.
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Haggay 7’de orijinal metinde geçen “Himada” kelimesi, Arapça’da geçen Muhammed

ismiyle ayn› köklerden "H-M-D" gelmektedir ve genel olarak ayn› anlamlar› tafl›maktad›r. Böy-

lece Hz. Muhammed’in ismi veya isminin anlam›n› veren kelime gelecekte oluflacak görkemli

bir olay ile beraber an›lmaktad›r. Eski Ahit’ten sonra gelen ve Allah’›n varl›¤›n› milyarlara ya-

yan Muhammed Peygamberin geliflinden daha görkemli ne olabilir! Üstelik Haggay 9’da geçen

"fialom" kelimesinin ‹slam ile ayn› anlama geldi¤ini, ayn› köke sahip olduklar›n› gördük. "Hi-

mada" kelimesinin Türkçe’ye "de¤erli eflyalar" anlam›nda çevrilmesi yüzünden Eski Ahit’i ‹b-

ranicesinden takip etmeyenler bu inceli¤i görememektedirler.

MUSA G‹B‹ PEYGAMBER

18- Onlar için kardeflleri aras›ndan senin gibi bir Peygamber ç›kartaca¤›m. Ve sözlerimi

onun a¤z›na koyaca¤›m. Ve kendisine emrettiklerimin tümünü onlara bildirecek.

19- Ve vaki olacak ki; benim ismimle söyleyece¤i sözlerimi dinlemeyecek olan kifliyi Ben

cezaland›raca¤›m.

Eski Ahit-Tesniye-18, 18-19

Tevrat’›n Tesniye bölümünde ileride gelecek bir Peygambere iflaret edilmektedir. H›ris-

tiyanlar bu ifadenin Hz. ‹sa’y› iflaret etti¤ini söylemektedirler. Fakat birçok aç›dan Hz. Musa’ya

Hz. ‹sa’dan daha çok benzeyen Peygamberimiz’in de bu ifadeyle kastedilmifl olmas› mümkün-

dür. Belki de hem Hz. ‹sa’ya, hem Hz. Muhammed’in ikisine birden iflaret vard›r. Do¤rusunu

Allah bilir.

Hz. ‹sa’n›n ‹srailo¤ullar›ndan olmas› sebebiyle ayete daha uygun oldu¤u düflünülebilir.

Fakat  ‹srailo¤ullar›n›n ve Araplar›n ortak atadan geldi¤i, yani kardefl toplumlar olduklar› bilim-

sel incelemelerin de sonucudur. Tucson Arizona Üniversitesi’nden Michael Hammer ve ‹srail

Üniversitesinden birkaç meslektafl› 1371 kiflinin Y kromozomlar›ndaki 18 bölümü incelediler.

29 farkl› topluluktan gelen bu insanlar içinde, yedi Yahudi (Avrupa); Latin, Kuzey Afrikal›,

Kürt, Irakl›, ‹ranl›, Yemenli ve Etyopyal›, befl Arap; Filistinli, Lübnanl›, Suriyeli, ‹srail Drüz,

Suudi ve 16 Sami olmayan grup vard›. Çal›flma, farkl› bölgeden gelen Yahudilerin ve Araplar›n

birbirleriyle yak›n akraba olduklar›n› gösterdi. Bu çal›flma Hz. ‹brahim’in hem ‹srailo¤ullar›n›n

hem Araplar’›n ortak atas› oldu¤una dair inançla uyum içindeki bilimsel bir veridir.

Tevrat’›n Tesniye bölümündeki ifadeye dönersek, Hz. Muhammed’in Hz. Musa’ya, Hz.

‹sa’dan daha çok benzeyen birçok yönünü gösterebiliriz. Hz. Musa’n›n da Peygamberimiz’in
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de kendi yaflamlar› içinde kendi toplumlar›nda bir hakimiyet kurduklar›, bir yap› oluflturduklar›

bilinmektedir. Hz. ‹sa’n›n vefat›ndan sonra H›ristiyanlar böyle bir yap› oluflturabildiler.

Peygamberlerin ortak mesaj› tafl›yan insanlar olduklar›n› bilen bizler için, Hz. ‹sa ile Hz.

Muhammed’den hangisinin daha çok bu ayete uydu¤unu söylemek zordur. Fakat Hz. ‹sa’y› tes-

lis (üçleme) inanc›yla ilahlaflt›ran kiliselerin, Tesniye bölümündeki bu ifadenin Hz. ‹sa’ya Pey-

gamberimizden çok uydu¤unu söylemeleri büyük bir çeliflkidir. Çünkü kiliseler Hz. ‹sa’y› tan-

r›laflt›rarak, tüm insanlar›n günahlar› için öldü¤ünü söyleyerek, Hz. ‹sa’y› tüm di¤er Peygam-

berlerden farkl› bir konuma sokarlar. Bu tavr› benimseyen bir H›ristiyan›n, Hz. Musa’ya Hz.

‹sa’n›n Hz. Muhammed’den daha çok benzedi¤ini söylemesine imkan yoktur.

Ayr›ca Tesniye 18’deki ve 19’daki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz: “Bu ge-

lecek Peygamberin Tanr›’n›n ismiyle sözler söyleyece¤i” vurgulanmaktad›r. Peygamberimize

gelen Kuran’›n en ilginç ve di¤er kitaplarda görünmeyen özelliklerinden biri her surenin (114

surenin 113’ü) Besmele ile yani "Bismillahirrahmanirrahim" (Merhametli, fiefkatli Allah’›n is-

miyle) diye bafllamas›d›r. Peygamberimize verilen Kuran’›n bu özelli¤i, gelecek Peygambere

Allah’›n sözlerinin verilece¤ini ve O Peygamberin "Allah’›n ismiyle" bu sözleri söyleyece¤ini

belirten ifadelerle büyük bir uyum oluflturmaktad›r. 

PEYGAMBER‹M‹Z‹N ÇIKTI⁄I YERE ‹fiARET

1- Ve Allah adam› Musa’n›n ölümünden önce ‹srailo¤ullar›na okudu¤u hay›r dua fludur.

2- Ve dedi: Efendiniz Sina’dan geldi. Ve onlara Seir’den do¤du. Paran da¤›ndan parlad›.

Ve mukaddeslerin on binlercesinin içinden geldi. Onlar için sa¤ elinde alev alev yanan

atefl vard›. 

Eski Ahit-Tesniye 33, 1-2

Vefat›ndan önce Hz. Musa’n›n duas› gerçekten de ilginçtir. Bu ifadede geçen 1. yer olan

Sina Da¤›, Hz. Musa’n›n ç›kt›¤› bölgedir. 2. yer Seir olup, Hz. ‹sa’n›n ç›kt›¤› bölgedir. 3. yer

ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ç›kt›¤› bölgeyi ifade eden Paran Da¤lar›d›r. Böylelikle

Hz. Musa’n›n duas›nda söyledikleriyle; insanlar›n tek Allah inanc›na inanmas›n› sa¤layan, in-

sanl›¤›n gelece¤inde yayg›n flekilde kabul görecek, Allah’›n gönderdi¤i 3 din bir arada an›lmak-

tad›r. Bu ifade ayn› zamanda Tevrat’›n kendisinden sonra gelen Hz. ‹sa’y› ve Hz. Muhammed’i

onaylad›¤›n›n bir delilidir. Kuran nas›l sonda di¤er Peygamberleri; Hz. Musa’y› ve Hz. ‹sa’y›

onaylad›ysa, Tevrat da bunu baflta gerçeklefltirmifltir. Tesniye 33-2’de Peygamberimiz’in onbin-
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lerin içinde gelece¤inin söylenmesi, daha ya-

flarken Peygamberimize onbinlerce insan›n

uymas› bak›m›ndan, oluflmufl olan gerçeklik-

le tamamen uyumludur.

PUTLARI KIRACAK, KEDAR

HALKINDAN OLAN SEÇK‹N KUL 

Eski Ahit ‹flaya bölümü 42’de geçen

gelecek ile ilgili anlat›mlar Peygamberimizle

büyük bir uyum göstermektedir. Hz. Muham-

med gerçekten de hem putlar› yok etmesiyle

(8), hem daha sa¤ken yeryüzüne hakim olup

adaleti sa¤lamas›yla (3 ve 4) hem Ruh’tan

(Cebrail) vahiy almas›yla (1) hem üstün ahlâ-

k›yla (2 ve 3) hem insanlara ›fl›k olup, körel-

mifl gönülleri iyilefltirmesiyle (6 ve 7) hem

Kuran gibi yeni bir vahyi insanlara duyurma-

s›yla (10) ve hem Hz. ‹brahim’in o¤lu, ‹sma-

il’in o¤lu Kedar’›n soyundan olan bir toplu-

mun üyesi olmas›yla (11) bu al›nt›layaca¤›m›z Eski Ahit’ten bölümlere tam bir uygunluk gös-

termektedir.

1- ‹flte kendisine destek oldu¤um, gönlümün kendisinden raz› oldu¤u seçti¤im kulum. Ru-

humu (Cebrail’i) onun üzerine koydum. Milletler için adaleti meydana ç›karacakt›r.

2- Ba¤›r›p ça¤›rmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek

3- Ezilmifl kam›fl› k›rmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaflt›racak

4- Yeryüzünde adaleti sa¤layana dek cesaretini yitirmeyecek ve k›y› halklar› O’nun ka-

nunlar›n› bekler. 

5- Gökleri yarat›p, onlar› yayan, yeryüzünü ve ürününü seren, Dünya’daki insanlara so-

luk, orada yaflayanlara ruh veren Efendiniz Allah diyor ki:

6- "Ben Efendin. Seni do¤rulukla ça¤›rd›m. Elinden tutacak, seni koruyaca¤›m, seni hal-

ka antlaflma ve uluslara ›fl›k yapaca¤›m.

7- Öyle ki kör gözleri aças›n, zindandaki tutsaklar› ve cezaevi karanl›¤›nda yaflayanlar›

özgür k›las›n
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8- Ben Efendinim. Ad›m budur. Onurumu bir baflkas›na, övgülerimi putlara b›rakmaya-

ca¤›m.

9- Bak›n önceden bildirdiklerim gerçekleflti. fiimdi de yenilerini bildiriyorum, bunlar or-

taya ç›kmadan önce size duyuruyorum.

10- Ey denizlere aç›lanlar ve denizlerdeki her fley. K›y›lar ve k›y› halklar›. Efendinize ye-

ni bir ilahi söyleyin. Dünya’n›n dört buca¤›ndan onu ezgilerle övün.

11- Çöl ve onun flehirleri, Kedar’›n oturdu¤u köyler seslerini yükseltsinler. Selada otu-

ranlar terennüm etsinler, da¤lar›n doruklar›ndan ba¤›rs›nlar.

Eski Ahit-‹flaya-42, 1-11

‹flaya’daki bu bölümleri okuyanlar, Hz. Muhammed’le, bu anlat›mlar›n uyumunu anlaya-

caklard›r. Bu olaylar›n ileride olaca¤›n›n söylenmesi (9) de önemlidir. Demek ki bu müjde Hz.

Musa zaman›nda ve daha önce aç›¤a ç›kmam›flt›r. ‹flaya 42. bölümün devam›nda 17’de, putpe-

restlerin utand›r›lmas›ndan bahsedilmesi de ilginçtir.

Dikkatli bir incelemeyle Eski Ahit’te daha birçok iflaretler bulunabilir. Kuran’›n söyledik-

lerini embriyolojiden astronomiye, jeolojiden arkeolojiye birçok bilim dal› onaylad›¤› gibi, Es-

ki Ahit’in iflaretleri de desteklemektedir.

70- Ey Kutsal Kitab›n ba¤l›lar›! Tan›k oldu¤unuz halde, neden Allah’›n delil-

lerini inkâr ediyorsunuz?

71- Ey Kutsal Kitab›n ba¤l›lar›! Neden gerçe¤i yalanla örtüyor ve bile bile ger-

çe¤i gizliyorsunuz?

3- Ali ‹mran Suresi 70-71
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63. BÖLÜM

‹NC‹L’DEN ‹fiARETLER

Ey Kutsal Kitab’›n ba¤l›lar›! Kitab›n gizledi¤iniz birçok bölümünü size aç›k-

layan ve birço¤unu aç›klamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size

Allah’tan bir ›fl›k ve apaç›k bir kitap geldi. 

5- Maide Suresi 15

Kuran-› Kerim, H›ristiyanlar›n ‹ncil’de aç›klanan birçok bilgiyi örtbas etti¤ini söyle-

mektedir. Bu bilgilerden bir k›sm›, Peygamberimiz’in ileride gelece¤ine iflaret eden ‹ncil aç›k-

lamalar›d›r. Kitab›m›z›n bu bölümünde Peygamberimiz’in gelece¤ine iflaret eden ‹ncil aç›kla-

malar›n› ve bunlar›n nas›l örtbas edildi¤ini inceleyece¤iz.

Dünya nüfusunun yar›dan fazlas›n›n inand›¤› 3 büyük din, uygulamaya yönelik baz› fark-

lar d›fl›nda ayn› mesaj› vermektedir. Herfleyden önce Allah’›n birli¤i, Allah’tan baflkas›na tap-

mamak, Allah’›n kudretinin, ilminin sonsuzlu¤u gibi en önemli noktalar 3 dinde de ortakt›r.

Ahiretin varl›¤› gibi çok önemli bir inanç da 3 dinde ortakt›r. Bunun d›fl›nda insan can›n›n ko-

runmas›, mülkiyet hakk›n›n korunmas›, fakirlerle paylafl›m tipi genel ahlâki ilkelerden Allah’›

çok anmak, flükretmek, belli vakitlerde ibadet etmek gibi hususlar da hep ayn›d›r. Her dinin yo-

bazl›¤› kendi dinini tahrif etmifl, orjinalli¤ini bozmufltur. Kuran özellikle din adam› k›l›¤›nda or-

taya ç›kan ve dinin orjinalli¤ini bozan bu tipleri haber vermektedir. (Bak›n›z 9-Tevbe Suresi 31,

34, 5-Maide Suresi 13, 2- Bakara Suresi 75). Bu önemli konu, bu kitab›n hacmini aflacak, ayr›

bir kitapta ele al›nacak bir konudur. K›saca flunu söyleyelim ki bu yobazl›klar›n ortak taktikle-

ri; Kutsal Kitap’taki anlamlar› bozmak, Peygamberleri veya din adamlar›n› ilahlaflt›rmak, Kut-

sal Kitap d›fl›nda uydurma dini kaynaklar› kutsallaflt›rmakt›r. Her üç din de kendi yobazlar›n-

dan kurtuldu¤u zaman (inflallah), bu dinlerin birbirlerinin ayn› mesaj› verdi¤ini daha iyi anla-

yaca¤›z. Bunun yönteminin ne oldu¤u bu kitab›m›z›n konusu de¤ildir.

Tevrat 3 büyük dinin ilk kitab› olarak hem Hz. ‹sa’n›n, hem de Peygamberimiz’in gelifli-

ne iflaret eder. ‹ncil, Hz. Musa’y› onaylar, Kuran’a iflaret eder. Kuran ise son kitap olma özelli-
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¤iyle iki kitab› da onaylar. Bu yüzden bu kitab›n tümü boyunca görece¤imiz Kuran’›n Allah’›n

gönderdi¤i kitap oldu¤unu ispat eden mucizeler ayn› zamanda Tevrat’›n ve ‹ncil’in Allah’›n

gönderdi¤i kitaplar olduklar›n› da ispatlar (Elimizdeki Tevrat ve ‹ncil yobazl›¤›n etkisiyle orji-

nalli¤ini yitirmifl, kelimelerin anlam› kayd›r›lm›fl olabilir. Ama her iki kitab›n kökündeki ger-

çekli¤i gözden kaç›rmamal›y›z).

Bu bölümde mevcut ‹ncil’e dayanarak Peygamberimiz’in gelece¤ini müjdeleyen aç›kla-

malar› inceleyelim. Bu incelemeyi yaparken Kuran’›n, H›ristiyanlar›n ‹ncil’den birçok fleyi giz-

ledi¤ini söyleyen ayetini unutmay›n. H›ristiyanlar›n bir k›sm›n›n en çok korktu¤u fley üçleme

inanc›n›n y›k›lmas›, Hz. ‹sa’n›n di¤er Peygamberler gibi bir Peygamber olarak alg›lanmas›d›r.

Peygamberimize, ‹ncil’in iflaret etti¤i kabul edilirse, Hz. ‹sa’y› afl›r› yücelten aç›klamalar›n yan-

l›fll›¤› ortaya ç›kacakt›r. Bu yüzden kilisenin en çok gizlemeye çal›flaca¤› bilgilerin bafl›nda ‹n-

cil’de Peygamberimize yönelik iflaretlerin varl›¤› gelmektedir. Kilise (Teslis inanc› flu anda eli-

mizde olan ‹ncil’den bile ç›kmaz. Tamamen kilisenin uydurmas›d›r.) kendi otoritesini ve hatta

248 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

“Ben H›ristiyan›m” diyen bir çok kifli dinlerini ‹ncil’den ö¤renmek yerine,
kilisenin aç›klamalar›na göre dinlerini yaflamaktad›rlar.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



varl›¤›n› korumak için ‹ncil’de geçen ifadeleri sapt›rmaya çal›flacakt›r. Unutulmamal›d›r ki Hz.

‹sa Aramice konufluyordu. En eski ‹ncil nüshalar› ise Eski Yunanca, Latincedir. Anlafl›l›yor ki

tahrifatlar›n önemli bölümü ‹ncil’in Eski Yunanca’ya ve Latince’ye aktar›lmas› s›ras›nda ol-

mufltur. 

PARAKL‹T’TEN KASIT NED‹R

Hani Meryemo¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›! Ben sizin için Allah’›n elçisiyim.

Benden önceki Tevrat’› do¤rulamaktay›m. Benden sonraki ismi övülen/öven

(Ahmed) bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demiflti.

61-Saff Suresi 6

Kuran, Hz. ‹sa’n›n Peygamberimizi müjdeledi¤ini söylemifltir. (‹ncil’de do¤rudan bu

ifadeyi bulamayanlar Kuran’›n kutsal kitaba ba¤lananlar›n dinlerini gizlediklerini söyleyen aye-

tine de dayanarak H›ristiyanlar›n bu ifadeleri içeren ‹ncil ayetlerini yok ettiklerini düflünmüfl-

lerdir. Bir k›s›m ayetler için bu mümkündür. Fakat araflt›rmalar sonucu bir k›s›m ifadelerin an-

lam› sapt›r›larak yanl›fl yorumland›¤›, Kuran’›n belirtti¤i bu müjdeyi mevcut ‹ncil’lerin asl›nda

hâlâ içinde tafl›d›¤› anlafl›lm›flt›r. Kutsal kitaplar›n incelenmesi de böylece Kuran’›n bir izah›n›n

daha do¤rulu¤unu ispatlamaktad›r.) Kuran övülmüfl olan veya öven anlamlar›na gelen "Ahmed"

kelimesiyle Peygamberimizin müjdelendi¤ini belirtir. “Ahmed” kelimesi "Muhammed" keli-

mesiyle ayn› kökten gelir. Baz›lar› “Ahmed” isminin Peygamberimizin özel ismi oldu¤unu dü-

flünür. Bizce özel isim olarak “Ahmed” yerine, “Ahmed” kelimesinin ifade etti¤i “öven, övü-

len” anlamlar›n› düflünmek daha do¤rudur. Çünkü Peygamberimizin ismi Kuran’da dört yerde

geçer ve hepsinde "Muhammed" olarak geçer. (Bak›n›z 3-Ali ‹mran Suresi 144, 33-Ahzab Su-

resi 40, 47-Muhammed Suresi 2, 49-Hucurat Suresi 29) Bu bizim görüflümüzdür, Ahmed ismi-

nin özel isim olarak kullan›ld›¤›n› düflünsek de hiçbir fley de¤iflmez. Her durumda "Ahmed" ke-

limesi "Muhammed" isminin anlam›n› vermektedir ve ayn› köke "H-M-D" sahiptir.

Peygamberimize iflaret eden ve Peygamberimizin ismiyle ayn› anlamlara gelip "Ahmed"

kelimesinin karfl›l›¤› olan kelimelerle, Peygamberimiz’in Yuhanna ‹ncilinde nas›l müjdelendi-

¤ini inceleyelim. Hz. ‹sa’n›n havarilerle yedi¤i en son yeme¤in sonunda, yakalan›p götürülme-

sinden önce, havarilerle yapt›¤› son görüflmeler bir tek Yuhanna ‹ncil’inde geçmektedir. Di¤er

3 ‹ncil (Matta, Markos, Luka) bu olaydan hiç söz etmez. Hz. ‹sa’n›n vasiyeti say›labilecek söz-

ler etti¤i bu görüflmelerin di¤er 3 ‹ncil’de olmamas› nas›l aç›klanabilir? Acaba bu ifadeler di¤er

‹nciller’den sonradan ç›kar›ld› m›? Yuhanna ‹ncil’inde geçen ifadeler flöyledir:
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15- E¤er beni seviyorsan›z, emirlerimi gözetirsiniz.

16- Ben de Baba’ya yalvaraca¤›m ve o size baflka bir "Paraklit" gönderecektir.

‹ncil-Yuhanna-14, 15-16

26- Ama Baba’n›n benim ad›mla gönderece¤i Paraklit, Kutsal Ruh size her fleyi ö¤rete-
cek, bütün söylediklerimi size hat›rlatacak

‹ncil-Yuhanna- 14, 26

7- Bununla beraber ben size gerçe¤i söylüyorum. Benim gitmem sizin için hay›rl›d›r.
Çünkü ben gitmezsem Paraklit size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim.

8- Ve o geldi¤i zaman günah, do¤ruluk ve hüküm konusunda dünyay› suçlu oldu¤una ik-
na edecektir.

‹ncil-Yuhanna-16, 7-8

13- Ne var ki O, yani gerçe¤in ruhu gelince, sizi tüm gerçe¤e yöneltecek. Çünkü kendili-
¤inden konuflmayacak, yaln›z duyduklar›n› söyleyecek ve gelecek fleyleri size bildirecek-
tir.

14- O beni övecek. Çünkü benim olandan al›p, size bildirecek.

‹ncil-Yunanna-16, 13-14

Paraklit’e ne anlamlar verildi¤ini birazdan inceleyece¤iz. Yuhanna ‹ncil’inin de en eski

nüshalar› Eski Yunanca’d›r. Hz. ‹sa’n›n dili olan Aramice de¤ildir. Her türlü tahrifat olas›l›¤›na

karfl›n mevcut ifadelerden flunlar› anl›yoruz:

A- Gelecek gerçe¤in ruhu kendisinden konuflmayacakt›r. (Yuhanna-16, 13) Nitekim Pey-

gamberimiz vahiy olan Kuran’a uyard›. Bunu Kuran flöyle aç›klar:

3- O, hevadan konuflmaz

4- O yaln›zca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

53- Necm Suresi 3-4

B- Gelecek olan, ‹sa’y› övecektir (Yuhanna 16, 14). Kuran’›n birçok ayeti Hz. ‹sa’y› över

ve Peygamberli¤ini onaylar.

C- Gelecek olan, Kutsal Ruh ile (Cebrail) bir arada an›l›r. (Yuhanna-14, 26) Peygamberi-

mize Kuran’›n vahyini Hz. Cebrail’in getirdi¤i Kuran’da geçer.
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192- Bu, evrenlerin Efendisinin indirdi¤i vahiydir.

193- O’nu güvenilir ruh (Cebrail) indirdi.

194- Senin kalbine. Uyar›c›lardan biri olman için.

195- Apaç›k Arapça bir dille

196- Daha önceki kitaplarda da an›lm›flt›r.

26- fiuara Suresi 192-196

D- O, Hz. ‹sa ile ayn› kaynaktan ald›¤›n› bildirecektir. (Yuhanna-16, 14)  Muhammed

Peygamber’in söylediklerinin tüm kayna¤› Allah’t›r. Cebrail vas›tas›yla ayn› di¤er Peygamber-

ler gibi vahiy alm›flt›r.

E- Size her fleyi ö¤retecek (Yuhanna-14, 26). Peygamberimiz Kuran vas›tas›yla Allah’›n

varl›¤›ndan, ahiretten, güzel ahlâka kadar her konuda gerekli her fleyi ö¤retmifltir.

F- Size söylediklerimi hat›rlat›r (Yuhanna-14, 26). Hz. ‹sa ile Hz. Muhammed’in mesaj›

ayn› gerçekleri içerir (Her ne kadar her dinin yobaz› bozsa da!).

H›ristiyanlar Paraklit’ten kast›n Cebrail oldu¤unu söylerler. Peki ‹ncil’in di¤er yerlerinde

geçen Hz. Cebrail neden hiçbir yerde Paraklit olarak geçmemektedir de,

gelecekte gelece¤i belirtilen flah›s söz konusu olun-

ca Paraklit ifadesiyle Hz. Cebrail kastedilmekte-

dir? Hz. ‹sa, Yuhanna 14, 16’da gelecek Paraklit’in

kendisi gibi oldu¤unu söylemektedir. ‹nsan olan

Hz. Muhammed mi, yoksa Cebrail mi Hz. ‹sa’ya

benzer ve onun gibidir? Hz. ‹sa’dan sonra gelip de

Hz. ‹sa’n›n Peygamberli¤ini savunan, Allah’›n

varl›¤›ndan ahiretin varl›¤›na kadar tüm temel nok-

talar› insanlara ö¤reten, kendisinin bilgisinle de¤il,

Allah’›n kitap olarak indirdi¤i vahiyle ö¤reten

Peygamberimizden baflka kim vard›r?

Prof. Abdulahad Davud’a göre Paraklit kelimesinin Hz. ‹sa taraf›ndan vazedilen Arami li-

san›ndaki "Himda" ve "Hemida" kelimelerinin Eski Yunanca’ya tercüme edilmifl flekli olmas›

kuvvetle muhtemeldir. (Bir önceki bölümde Eski Ahit’te bu kelimeyle Peygamberimize iflaret

edildi¤ini gördük.)
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Yuhanna ‹ncil’inde geçen Paraklit’in, Kutsal Ruh (Cebrail) diye aç›klanmaya çal›fl›lma-

s›n› elefltiren Prof. Dr. Maurice Bucaille, bu anlay›fl› reddederek Paraklit’in (Parakletos) Hz.

‹sa’dan sonra gelecek, Hz. ‹sa gibi bir Peygamber oldu¤unu Yunan dili etimolojisine dayanarak

flöyle aç›klar: "Burada öne sürülen insanlara bildirme ifli hiçbir surette Kutsal Ruh’un (Cebra-

il’in) ifllerinden olan bir ilhamdan ibaret de¤ildir. Aksine kendisini belirleyen Yunanca kelime-

deki yayma kavram› sebebiyle, onun aç›kça maddi  bir  niteli¤i vard›r.  fiu  halde  Yunanca

‘Akouo’ ve ‘Laleo’ fiilleri bir tak›m maddi iflleri ifade ederler ve bu fiiller ancak iflitme ve ko-

nuflma organlar›na sahip bir varl›kla ilgili olabilirler. Dolay›s›yla bu fiilleri Kutsal Ruh’a (Ceb-

rail’e) uygulamak mümkün de¤ildir. Öyleyse Yuhanna’n›n Paraklit’inde, Hz. ‹sa gibi iflitme ve

konuflma melekesi olan bir insan görmek, mant›¤›n götürdü¤ü bir sonuç say›lmal›d›r. Yunanca

metin bu melekeleri kesin olarak gerektirmektedir. Demek ki Hz. ‹sa kendisinden sonra Allah’›n

yeryüzüne bir baflka insan gönderece¤ini ve onun rolünün, bir cümleyle söylemek gerekirse Al-

lah’›n kelam›n› ifliten ve onun mesaj›n› insanlara tebli¤ eden bir Peygamberin rolü olaca¤›n›

haber vermektedir. fiimdi elimizde mevcut metinde bulunan Kutsal Ruh kelimeleri tamamen ka-

s›tl› olarak sonradan yaz›lm›fl bir ilaveden ileri gelmektedir. ‹lavenin gayesi Hz. ‹sa’dan sonra

bir Peygamberin gelece¤ini haber veren bir parçan›n ilk anlam›n› de¤ifltirmektir. Çünkü buna

inanmak, Hz. ‹sa’n›n son Peygamber olmas›n› isteyen geliflme halindeki H›ristiyan cemaatle-

riyle çeliflki ortaya ç›kar›yordu."

Prof. Abdulahad Davud, Paraklit kelimesinin anlam›n› etimolojik olarak flöyle anlat›r:

“Paraklit kelimesi ‘Periqlytos’ kelimesinin bozulmufl fleklidir. ‘Periqlytos’ gerek etimolojik, ge-

rekse lugat anlam› itibariyle ‘flan› yüce, övülmeye lay›k olan’ demektir. Bu hususla ilgili flahi-

dim Alexandre’nin "Dictionnaire Grec Français" isimli eseri olup kelimeyi flöyle aç›klar: Bu

birleflik isim ‘Peri’ön eki ile övmek kökünden türeyen ‘kleotis’kelimesinden mürekkeptir. Bu ke-

lime Arapça’da en meflhur, en çok öven, flan› en yüce olan ‘Ahmed’ kelimesinin tam karfl›l›¤›-

d›r. Burada halledilmesi gereken tek mesele Hz. ‹sa taraf›ndan kullan›lan bu ismin Arami dilin-

deki asl›n› bulmakt›r."

O PEYGAMBER

20- Yahya’n›n tan›kl›¤› flöyle oldu, aç›kça konufltu, inkâr etmedi: "Ben Mesih de¤ilim" di-
ye aç›kça konufltu.

21- Onlar da kendisine: "Öyleyse sen kimsin? Sen ‹lyas m›s›n?" diye sordular: O da "De-
¤ilim" dedi.

"Sen O Peygamber misin?"

Yahya: "Hay›r" diye cevap verdi...

‹ncil-Yuhanna-1, 20-21
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Hz. Yahya’ya 3 soru sorulmaktad›r ve O, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir:

1- Sen Mesih misin? (‹sa m›s›n?)

2- Sen ‹lyas m›s›n?

3- Sen O Peygamber misin?

Matta ‹ncil’ine dayan›p, Yahya Peygamberin, ‹lyas Peygamber olaca¤›n› söyleyenler ol-

mufltur. Buradaki ifade "O zaman ö¤renciler ‹sa’n›n kendilerine Vaftizci Yahya’dan söz etti¤ini

anlad›lar." fleklindedir. (Bak›n›z ‹ncil-Matta-17, 13) Oysa Yuhanna’da geçen ifadede Yahya çok

aç›k bir flekilde ‹lyas olmad›¤›n› söyler.

Yuhanna’da 3 ayr› Peygamberden bahsedilir. Bunlar 1-‹sa, 2- ‹lyas, 3- O Peygamber’dir.

Yahya Peygamberin ‹sa Peygamberle ayn› dönemde yaflad›¤› bilinmektedir. ‹ncil’de, ‹sa Pey-

gamber, ‹lyas’›n geldi¤ini ve insanlar›n ona çok çileler çektirdi¤ini söyler (Bak›n›z ‹ncil-Matta

17-12).

Peki o zaman "O Peygamber" kimdir? ‹nsanlar Tevrat’›n –Tesniye 18/18-deki ifadesinde

belirtilen Peygamberi beklemektedirler (Bir önceki bölümde bu ifadeyi inceledik) Bu da gös-

termektedir ki "O Peygamber" Hz. ‹sa’dan farkl› bir flahsiyettir. Peki Tevrat-Tesniye-18/18-de

belirtildi¤i gibi Allah’tan ald›¤› sözleri insanlara duyuran, Hz. ‹sa’n›n ç›kt›¤› dönemde hâlâ gel-

memifl olan ve Hz. ‹sa’dan farkl› olan Peygamber kimdir? Hz. Muhammed d›fl›nda Allah’tan

ald›¤› Peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanm›fl ve Hz. ‹sa’dan son-

ra gelmifl ikinci bir insan gösterilemez.

YALANCI PEYGAMBER NASIL TANINIR?

15- Yalanc› Peygamberlerden sak›n›n. Onlar size koyun postu içinde yaklafl›rlar, ama öz-
de y›rt›c› kurtlard›r. 

16- Onlar› yaflam ürünlerinden tan›yacaks›n›z. Hiç dikenlerden üzüm, devedikenlerinden
incir toplan›r m›? 

17- Her iyi a¤aç iyi ürün verir. Çürük a¤aç ise kötü ürün verir.

18- ‹yi a¤aç kötü ürün vermedi¤i gibi, çürük a¤aç da iyi ürün vermez. 

19- ‹yi ürün vermeyen her a¤aç kesilip atefle at›l›r. 

20- Demek ki onlar› yaflam ürünlerinden tan›yacaks›n›z.

‹ncil-Matta-7 (15-20)

‹ncil’in hiçbir yerinde Hz. ‹sa’dan sonra Peygamber gelmeyece¤i söylenmez. Buna kar-

fl›n ‹ncil’de Peygamberlik iddias›nda olanlar› tan›mada flu kriter verilir: "Verilen ürüne bak ve
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yalanc› ile do¤ru söyleyeni ay›rt et." Oysa Hz. ‹sa’dan sonra

hiç Peygamber gelmeyecek olsayd›; Hz. ‹sa "Benden sonra

Peygamber gelmeyecektir, benden sonra kim Peygamberlik id-

dia ederse o yalanc›d›r." diye çok kestirme bir flekilde bu soru-

yu cevaplayabilirdi. Hz. ‹sa’n›n, yalanc› ve do¤ru Peygamber’i

ay›rt etmede tavsiye etti¤i yöntem, bafll› bafl›na Hz. ‹sa’dan

sonra Peygamber gelece¤ine yeterli delildir. Hz. ‹sa’dan sonra

Peygamber gelecek olmas› ise Hz. Muhammed’in Peygamber-

li¤ine H›ristiyanlar için yeterli delil olmal›d›r. Çünkü Hz. ‹sa’-

dan sonra gelip de Allah’a inanan, Allah’a güvenen, Allah’› se-

ven, putlar› terkeden topluluklar›n oluflmas› gibi harika bir

ürün sadece ve sadece Peygamberimizle yollanan din sayesin-

de elde edilmifltir.

Tüm bu aç›k gerçeklere ve Tevrat’taki, ‹ncil’deki iflaret-

lere ra¤men Tevrat’›n ve ‹ncil’in onaylad›¤›n› hahamlar, papaz-

lar örtbas etmek için, sapt›rmak için yar›fl›rlar. ‹ncil’de ne ad› ge-

çen, ne kendisine iflaret olan Katolik, Ortodoks mezhepleri, Roma’daki Papa ve baflpiskopoz

beyefendilerin (!) görüflleri ne yaz›k ki H›ristiyan halk›n büyük bir bölümü için Tevrat ve ‹n-

cil’in görüfllerinden daha önemlidir.

ORTAK NOKTALARDA BULUfiMAK

Ne Tevrat’›n, ne de ‹ncil’in flu anda elimizde olan nüshalar›nda üçleme inanc›na dair hiç-

bir fley yoktur. Elimizdeki ‹ncil’den bile teslis inanc›n› ç›kartmak tamamen bir zorlama ve sap-

t›rmad›r. Fakat kilisenin din hakk›ndaki yorumu, ‹ncil’in o kadar önüne geçmifltir ki kilisenin

resmi aç›klamalar› üçlemeyi H›ristiyanl›¤›n en önemli gerçe¤i olarak sunmaktad›r. E¤er üçle-

me inanc› bu kadar önemli olsayd›, ‹ncil’de bu konuda yüzlerce aç›klama olmas› gerekmez

miydi? Oysa bir tane bile yoktur! Ayn› flekilde H›ristiyanlar Tevrat’› kabul eder. Neden Tevrat’ta

üçlemeye iflaret yok? Tevrat’› çekifltirseniz bile bunu gösteremezsiniz! Neden Kutsal Ruh (Ceb-

rail) Eski Ahit’te üç tanenin biri olarak gösterilmiyor? Neden gelecekte insan suretinde Tan-

r›’n›n bir o¤lu veya Tanr›’n›n yans›mas› gelecek diye bir izah Tevrat’ta yok? Size göre çok çok

önemli olan bu nokta nas›l Eski Ahit’te olmaz? Siz Eski Ahit’in Tanr›’n›n vahyi oldu¤unu sa-

vunmuyor musunuz?

‹ncil’in flu andaki halinde geçen baba-o¤ul meselesi de yine kilisenin yorumu sonucu bu
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flekilde anlafl›lm›flt›r. Çünkü flu anki ‹ncil’lerde, Allah tüm insanlar›n da babas› olarak tan›t›l›r,

tüm inananlar da onun çocuklar› olarak tan›t›l›r. Yani flu andaki ‹ncil’leri okuyan tarafs›z biri,

‹ncil’deki "baba" kelimesinin tüm insanlar›n babas› olarak kullan›lan bir mecaz, "o¤ul" kelime-

sini ise tüm insanlar için kullan›lan bir mecaz oldu¤unu alg›lar.

Siz göklerde olan Baban›z›n o¤ullar› olas›n›z.

‹ncil-Matta- 5, 45

Tahminimizce Hz. ‹sa’n›n Aramice’de tüm insanlar›n Allah’›, Tanr›’s›, Efendisi tarz›nda

Allah için kulland›¤› bir deyim Eski Yunanca "Baba" olarak çevrilmifl, "sevgili kul" anlam›na

gelen bir deyim ise "o¤ul" olarak çevrilmifltir. Bu çevirinin kayna¤› ise hiç flüphesiz bu zihni-

yeti yerlefltirmeye çal›flan din adamlar›d›r. Aramice ‹ncil elimizde olmad›¤› için tahminimizi is-

patlayam›yoruz. Fakat mevcut ‹ncil’de bu kelimelerin kullan›l›fl tarz› bizi desteklemektedir. Sa-

mi dillerinden baba olarak tercüme edilen "abb" kelimesi, "sebep olan kimse" anlamlar›na da

gelir. Belki de orijinal dildeki bu anlam tercümeler yap›l›rken yap›lan yanl›fl›n sebeplerinden bi-

ridir. (Bir iddiaya göre ‹ncil’i ilk olarak Sami dilinden Grek-Latin diline çevirenler, Allah için

kullan›lan "Al-ALBAR" diye seslendirilen "Akl›n Kayna¤›, Üst Ak›l" anlam›ndaki sözü "Ab,

Abra, Abba" sözüne benzetip baba, ata anlam›na gelen "Pap, Papa" diye çevirmifllerdir.) Biz bu

yanl›fl›n kas›tl› bir flekilde H›ristiyan din adamlar›nca yap›ld›¤› kanaatindeyiz. ‹znik konsülün-

de kendilerine karfl› olan her fikri susturan H›ristiyan dini otorite, o tarihten sonra yanl›fl bir ba-

ba-o¤ul anlay›fl›n›n yerleflmesini iyice sa¤lam›flt›r. Konunun önemine binaen kitab›m›z›n çerçe-

vesinin d›fl›na taflt›k, konuyu son olarak iki Kuran ayetiyle noktal›yoruz:

Allah’› b›rak›p bilginlerini, rahiplerini ve Meryem o¤lu Mesih’i efendiler edindiler.

Halbuki hepsi de tek Tanr›’ya kulluk etmekten baflka bir fleyle emrolunmad›lar.

O’ndan baflka tanr› yoktur. O bunlar›n ortak kofltuklar› fleylerden yücedir.

9- Tevbe Suresi 31

Kutsal kitab›n ba¤l›lar›yla, zalim olanlar› hariç, en güzel olan bir tarz›n d›fl›n-

da bir yöntemle mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indi-

rilene de inand›k. Tanr›’m›z ve Tanr›’n›z ayn›d›r. Biz sadece O’na teslim ol-

duk."

29- Ankebut Suresi 46
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64. BÖLÜM

ROMALILAR’IN GAL‹B‹YET‹

2- Romal›lar yenilgiye u¤rad›lar.

3- Dünyan›n en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ard›ndan yeneceklerdir.

4- Üç ile dokuz y›l içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’›nd›r. O gün inanan-

lar sevineceklerdir.

30- Rum Suresi 2-4

Kuran ayetlerinin indi¤i dönemde, Romal›lar (Rumlar) H›ristiyan, Persler (‹ranl›lar) ise

ortak koflan (atefle-tapan) topluluklard›. Romal›lar’la Persler’in aras›nda geçen savaflta Persler’in

savafl› kazanmas›, H›ristiyanlar gibi tek Allah’a inanan Müslümanlar’› üzmüfltü. Ortak koflan bir

toplumun, Allah’a inanan bir toplulu¤a karfl› galibiyeti moralleri bozmufltu. Bu durumun üzeri-

ne Kuran, Romal›lar’›n (Bizans’›n) yak›nda galip gelece¤ini ve inananlar›n bu olay üzerine se-

vinece¤ini müjdelemifltir. Dördüncü ayette geçen "b›d› sinin" ifadesi üç ile dokuz aras› say›lar›

ifade eder. Arapça’da tekil için ayr›, iki adet için ayr›, ondan fazla say›lar› belirtmek için ayr› ifa-

deler vard›r.

Hz. Muhammed dini ilk yaymaya bafllad›¤› günden itibaren kendisine inanan insanlar hep

var olmufl, gittikçe bu say› artm›flt›r. E¤er Kuran’›n bu ifadesi yanl›fl ç›ksayd› hiç flüphesiz Ku-

ran’a ve Hz. Muhammed’e karfl› güven sars›lacak ve birçok kifli dine inanmaktan vazgeçecekti.

Yani Kuran’›n, Allah’›n vahyi olmad›¤›n› zanneden bir insan için, Kuran’da gelece¤e yönelik

böyle bir haberin verilmesi, bütün bir sistemin tehlikeye at›lmas›d›r. Peygamberin, haberin yanl›fl

ç›kmas› halinde kaybedecekleri, haberin do¤ru ç›kmas› halinde kazanacaklar›ndan çok daha faz-

lad›r. Fakat bu dinin sahibi Allah’t›r, bu müjdeyi veren de Allah’t›r. Bu yüzden hiçbir tehlike yok-

tu ve hiçbir sorun da olmam›flt›r. O küçük toplulu¤un Kuran’a duydu¤u güven hiç sars›lmam›fl

ve k›sa zamanda tüm bölge inananlarla dolmufltur.
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BU NE CESARET

Bu ne cesaret, bu ne kendine güven, bu ne tereddütsüz bir haber vermedir! Böyle bir cesa-
ret ya üstün bir bilginin cesaretidir, ya da cahil cesur olur misali cahil cesaretidir. (Sonuçlar han-
gi fl›kk›n do¤ru oldu¤unu ispatl›yor.) Bu haberin Allah’›n vahyi oldu¤unu bilmeyenler, bu habe-
rin tüm bir sistemin tehlikeye at›lmas› oldu¤unu zannederler. Üstelik bu haber, olmas› zor olan›n
müjdelenmesidir. Çünkü savafl› kaybetmifl olan bir devletin, yak›nda kaybetti¤i toplulu¤a karfl› sa-
vafl› kazanaca¤› söylenmektedir. Bir de "b›d› sinin" ifadesinden üç ile dokuz sene aras›nda bu ola-
y›n gerçekleflece¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu haber yalan ç›ksa, hem inananlar›n inanc› sars›lacak, hem ortak koflanlar›n dine karfl› bir
delilleri olacakt›r. Oysa tarih flahittir ki; ortak koflanlar Peygamberimize deli, büyücü, menfaatçi gi-
bi suçlamalar yapmalar›na karfl›n, hiçbiri Peygamberin flu söyledi¤i yanl›fl ç›kt›, Kuran’›n bu vaadi
gerçekleflmedi dememifller, daha do¤rusu diyememifllerdir. Oysa bu tarz delile o ortak koflanlar çok
muhtaçt›lar. Peygamber’e ve inananlara karfl› k›l›çlarla savafl›p onlar› öldürmeye çal›flmak zor bir
yoldu. E¤er ortak koflanlar›n, dine karfl› bu tarzda deliller ortaya ç›karmalar› mümkün olsayd›, sa-
vaflmak gibi zor bir yol yerine, bunu denerlerdi. Zor yolu seçmeleri böyle bir koza sahip olmad›k-
lar›n› göstermektedir. Kuran’›n tüm dedikleri ç›km›fl ve bu noktada ortak koflanlar bile bir itirazda
bulunamam›fllard›r. Nas›l günümüzde Kuran’›n birçok mucizesine ra¤men ve Kuran’a alternatif
hiçbir kitab›n, hiçbir sistemin gösterilememesine ra¤men hâlâ inanmayanlar varsa ve de olacaksa,
o dönemde de böyle olmufltur, her türlü delili görmelerine ra¤men inanmayanlar olmufltur. Fakat
tüm bu inanmayanlar, daha Peygamberimiz hayattayken yaflad›¤› bölgeye Kuran’›n hakim olma-
s›n› engelleyememifllerdir.

UMUTSUZLUKTAN ZAFERE

Bizans (Roma) tarihini okuyanlar Bizans imparatorlu¤unun en büyük bunal›mlar›ndan biri-
ni 7. yüzy›lda (Kuran’›n indi¤i dönemde) yaflad›¤›n›, bu bunal›m›n en önemli sebeplerinden birinin
Persler’le (‹ranl›lar) yaflanan sorunlar oldu¤unu göreceklerdir. Bizans daha sonra sorunlar›n› aflm›fl
ve bu bunal›m› atlatm›flt›r. Tarihi bilgiler, Kuran’›n, Bizans tarihi hakk›ndaki söylediklerinin do¤-
rulu¤unu onaylar.

Tarihi kaynaklarda Bizans’›n Persler’le yap›lan savaflta u¤rad›¤› kay›p yüzünden bir daha to-
parlanamayaca¤›n›n san›ld›¤› anlat›l›r. Anlat›lanlara göre, Bizans Kral› Heraklius bu bunal›ml› dö-
nemde ordunun masraflar› için kiliselerdeki alt›n ve gümüfl süs eflyalar›n› bile eritip kullanm›flt›r.
Persler daha önce Bizans’›n olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, M›s›r ve Ermenistan’› ifl-
gal etmifllerdir. Umudun olmad›¤› bir dönemde Kuran, Bizans’›n yak›nda (3-9 y›l aras›) galip ge-
lece¤ini müjdelemifltir. Tarihi kaynaklar bu müjdeden dolay› Peygamber ve etraf›ndakilerle alay
edildi¤ini, bu haberin ç›k›fl›na ihtimal verilmedi¤ini kaydederler. Oysa Kuran’›n her haberi gibi bu
haberi de do¤ru ç›kacakt›r. Bizans, MS. 627 y›l›nda Persler’i Ninova harabelerinin yak›n›nda ye-
ner. Persler iflgal ettikleri yerleri Bizans’a geri veren bir anlaflma imzalad›lar (Bak›n›z Warren Tre-
adgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, sayfa 287-299)
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65. BÖLÜM

DÜNYANIN EN ALÇAK YER‹

3- Dünyan›n en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ard›ndan yeneceklerdir.

30- Rum Suresi 3

Rum Suresi 3. ayette Rumlar’›n Dünya’n›n en alçak yerinde yenilgiye u¤rad›klar› geçer.

Arapça Dünya’n›n en alçak yeri "Edna el ard" olarak ifade edilir. Bu ifadeyi baz› çevirmenler

en yak›n yer olarak çevirmifllerdir. Fakat bu çeviri, ayetin ifadesinin temel anlam›na uygun de-

¤ildir, bu ancak yan bir anlam olarak kabul edilebilir. Ayetin Arapças›’n›n temel ifadesi, bu ye-

nilginin Dünya’n›n en alçak (Edna el ard) yerinde gerçekleflti¤i fleklindedir. Anlafl›l›yor ki, aye-

tin temel anlam›yla neyi ifade etti¤ini anlamayan çevirmenler, yan bir anlamland›rmayla ayeti

çevirmifllerdir. Umar›z ayetin ortaya koydu¤u bir mucizeyi daha aç›klayan aç›klamam›zdan

sonra çevirmenler de gerekli düzeltmeyi yaparlar.

Bizans ‹mparatorlu¤unun Persler’e yenildi¤i bölge Suriye, Filistin ve flimdiki Ürdün top-

raklar›n›n kesiflti¤i bölgede yer alan Lut gölü (Ölü deniz) havzas›d›r. Deniz seviyesinden 400

metre kadar afla¤›da olan Lut gölü çevresi, Dünya’m›z›n "en alçak" noktas›d›r (Dünya’n›n en

yüksek noktas› Himalayalar, en alçak noktas› Lut gölü "Ölü deniz" havzas›d›r). Rumlar’›n

ileride savafl› kazanaca¤›n› söyleyerek gelece¤e dair hiç tahmin edilmeyen bir haberi vererek

bir mucize oluflturan Kuran, bu ifadesiyle ancak son yüzy›l›n ölçüm teknikleriyle bilinebilmifl

bir bilgiyi önceden aç›klayarak bir mucize daha oluflturmufltur. 

MEKKE’Y‹ FETHEDECEKS‹N‹Z

Allah, elçisinin gördü¤ü rüyan›n gerçek oldu¤unu do¤rulamaktad›r. Allah di-

lerse (‹nflallah), siz güven içinde bafllar›n›z› trafl etmifl, k›saltm›fl olarak korku-

suzca Mescid-i Haram’a muhakkak gireceksiniz. Sizin bilmediklerinizi bildi¤i

için bundan önce size yak›n bir fetih verdi.

48- Fetih Suresi 27
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Allah, Kuran’da, Peygamber’in rüyas›n›n gerçek-
leflece¤ini ve Mescid-i Haram’a (Hac ibadetinin de ger-
çekleflti¤i yer) saçlar trafl edilmifl veya k›salt›lm›fl (Hac
ibadetiyle alakal› olarak da saçlar›n trafl›, k›salt›l›fl› geçer)
bir flekilde gireceklerini söyler. Kuran’›n bu mucizesi de
bu bölümde inceledi¤imiz Rumlar’›n yenilgilerinden son-
ra galip geleceklerini söyleyen ayet gibi gelecekle ilgili
verilen haberlerle ilgili bir mucizedir. Peygamberimiz’in
ve inananlar›n Mekke’den kovulduklar›n›, Mekkeliler’in
say›sal ve askeri güç aç›s›ndan baflta üstün olduklar›n›,
inananlar› hicrete (göçe) mecbur ettiklerini biliyoruz.

Birçok Peygamber dini, dini yayd›¤› topraklara ha-
kim edemeden vefat etmifltir. E¤er Kuran’›n müjdesi ol-
masa Peygamberimiz Mekke’yi fethedece¤ini bilemez, bu
konuda bir iddiada bulunamazd›. Peygamberin baflta rüya-
s›nda gördü¤ü bu olay, Kuran’›n ayetleriyle bir müjdeye
dönüflmüfl ve inananlar kovulduklar›, zay›f olduklar› için
terk etmek zorunda kald›klar› topraklar› geri alm›fllard›r.

Kuran’›n bu ayetleri gibi, Ebu Leheb’in müslüman
olmayaca¤›n› söyleyen ayetler de (111. sure) mucizevi ni-
teliktedir. Peygamberimizle bafltan savaflan Ebu Süfyan,
Vahfli gibi birçok kimsenin sonradan müslüman oldu¤u bi-
linmektedir. E¤er Ebu Leheb sonradan müslüman olmaya
kalksayd› veya müslüman oldu¤una dair rol yapsayd› (S›rf
kendisi hakk›ndaki ayetleri yalanlamak için) birçok kifli-
nin akl›n› buland›rabilirdi.

Gelecekle ilgili tüm bu Kuran ayetleri, Kuran’›n ifa-
delerindeki endiflesizli¤i, güveni, iddial›l›¤› göstermekte-
dir. ‹nsan eliyle yaz›lacak olan bir kitapta duyulacak endi-
flelerin hiçbiri Kuran yaz›l›rken duyulmam›flt›r. Bu Ku-
ran’›n insan yazmas› olmad›¤›n›n, gelece¤i de çok iyi bilen
Allah’›n vahyi oldu¤unun say›s›z delillerinden biridir. 

Biz bu kitab› sana her fleyin ayr›nt›l› aç›klay›c›s›,

bir do¤ruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara

bir müjde olarak indirdik.

16- Nahl Suresi 89

Lut Gölü yeryüzünün en alçak yeridir.
Resimde Lut Gölü’nün Uzay’dan çek-

ilmifl foto¤raf› görülüyor.
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66. BÖLÜM

AMPUL, ELEKTR‹K, HIZLI MADDE
NAKL‹ VE YEN‹ ULAfiIM ARAÇLARI

Allah göklerin ve yerin ayd›nl›¤›d›r. Onun ayd›nl›¤›n›n örne¤i: ‹çinde lamba

bulunan bir oyu¤a benzer. Lamba bir cam›n içerisindedir. O cam ise incimsi

bir gezegen gibidir. Yak›t›, do¤uya da, bat›ya da ait olmayan, bereketli bir zey-

tin a¤ac›ndand›r. Bu a¤ac›n ya¤›, neredeyse atefl dokunmasa bile ayd›nl›k ve-

rir. Ayd›nl›k üzerine ayd›nl›kt›r. Allah, diledi¤ini kendi ayd›nl›¤›na yöneltip

iletir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her fleyi bilmektedir.

24- Nur Suresi 35

Kuran’da gelecekte icad edilecek ve insanlar için önemli olacak baz› icadlara iflaretler

oldu¤u kanaatindeyiz. Bu icadlar›n keflfedilmedi¤i dönemde insanlar›n bunlar› anlamas›na ola-

nak yoktur. Bu yüzden bunla-

r›n belli iflaretlerle anlat›lmas›

gerekmektedir. Ampulün ve

elektri¤in olmad›¤› bir ortam-

da bir insana ampulü ve elek-

tri¤i nas›l anlatabilece¤inizi

ve bu anlat›m›n o insanlar›n

zihinlerinde ne tip sorular do-

¤uraca¤›n› bir düflünün.

Yukar›da al›nt›lad›¤›-

m›z ayette ampule ve elektri-

¤e iflaret oldu¤u kanaatinde-

yiz. Fakat bu, “Ayetin anlam›

bir tek budur” anlam›n›
Resimde ampulü icat eden Edison görülüyor.

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



tafl›mamaktad›r. Muhakkak ki ayetin temel anlam› ampul ve elektri¤e iflaretten çok daha genifl-

tir. Fakat ayet temel bir anlama iflaret ederken ve bu aç›klamalar›nda ayd›nl›¤› kullan›rken, in-

sanlar›n ileride ayd›nlanmas›na yarayacak ampul ve elektri¤e de iflaret etmektedir.

Ayetteki benzetmede ›fl›k (Arapças› nur), cam bir kab›n içinde tarif edilir. Cam kab›n için-

deki bu ›fl›¤›n yak›t› do¤uya ve bat›ya ait de¤ildir. Eskiden lambalar zeytinya¤›yla tutuflturuldu-

¤undan, bu ifadeyle, bilinenden yani zeytinya¤›ndan baflka bir enerji akla getiriliyor. Do¤u ve

bat› ifadesi Dünya’n›n hepsini kapsamaktad›r. Do¤uya ve bat›ya ait olmayan bir enerji, o dö-

nem için bilinmeyen bir enerji demektir. Neredeyse atefl dokunmasa bile ›fl›k verece¤ini söyle-

yen ifade ile birleflince, iyice elektrik ve ampul akla gelmektedir. Atefl dokunmadan yan›p ›fl›k

verilmesi, alevsiz ›fl›k veren bir enerjiyi akla getirmektedir.

Bu ayetin elbette ki baflka iflaretleri de olabilir. Fakat ayetin iflaretlerinden birinin ampul

ve elektrik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayetin sonunda Allah’›n insanlara örnekler verip, anlat›m-

larda bulundu¤u söylenmektedir. Bir konunun aç›kça anlat›lmas›n›n muhatap taraf›ndan anlafl›-

lamayaca¤› noktada, muhataba örnekler vererek anlamas›n› sa¤lama Kuran’›n kulland›¤› bir

metottur. 

Bu ayetin bizim zihnimizde oluflturdu¤u hayali tablo flöyledir: Kapkaranl›k bir odada hiç-

bir yeri görmüyorken bir lambaya bas›p, alevsiz bir ateflle yakt›¤›m›z ampul; o kapkaranl›k or-

tam›n bizim için ayd›nl›k olmas›n› ve bilinir olmas›n› sa¤lar. Benzer flekilde, Allah’›n varl›¤›n›

bilmeden, dine inanmadan Evren’e bakt›¤›m›zda her fley kapkaranl›k, her fley anlams›z, her fley

yoklu¤a gitmekte, her fley ümitsizdir. Oysa Allah’›n varl›¤›n›, dini tan›y›nca karanl›k odada ya-

nan ampulun oday› ayd›nlatmas› gibi, tüm dünyam›z ayd›nl›k üzerine ayd›nl›k olur. Amaçs›z

zannedilen hayata amaç, ümitsizli¤in yerine ümit, yokolufl hissinin yerine var olufl geçer. Yani

karanl›klar apayd›nl›k olur.

HIZLI MADDE NAKL‹

Kendisinde Kitap’tan bir bilgi olan birisi dedi ki "Ben sana onu getirebilirim." Onu

yan›nda duruyor görünce: "Bu Efendimin bir lütfudur. O’na flükredecek miyim,

yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemektedir. Her kim flükrederse, kendi-

si için flükretmifltir. Kim nankörlük ederse, gerçekten benim Efendim zengindir, fle-

reflidir." dedi.

27-Neml Suresi 40
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Hz. Süleyman, Sebe melikesinin taht›n› en h›zl› flekilde getirmek istemektedir. Ve biri-

si, Hz. Süleyman’a yerinden kalkmadan onu getirece¤ini söyler. O’ndan sonra kendisine kitap-

tan bilgi verilen kifli, onu daha da h›zl› bir flekilde getirece¤ini söyler ve Hz. Süleyman bir an-

da taht› yan›nda bulur. 

Burada dikkat çekmek istedi¤imiz nokta bu olay› gerçeklefltiren kiflinin sahip oldu¤u bil-

giye dikkat çekilmesidir. Bunu yapan kiflinin Peygamber olup mucize gerçeklefltirdi¤i, cin olup

özel becerileriyle bunu gerçeklefltirdi¤i söylenmez. Ayette bu kiflinin bilgisine dikkat çekilmesi

"E¤er do¤ru bilgiler elde edilirse çok h›zl› (›fl›k h›z› gibi bir h›zda) maddenin nakledilebilece-

¤ine" iflaret oldu¤unu bize ça¤r›flt›rmaktad›r.

Ça¤›m›z›n bilim ve teknolojisiyle, Dünya’n›n herhangi bir yerindeki maddenin sesi ve

görüntüsü ayette söylenene yak›n bir h›zda nakledilmektedir. Fakat bu maddenin nakli demek

de¤ildir. Dünya’n›n sonu gelmeden acaba insano¤lu bunu becerebilir mi? Becerse de biz göre-

bilir miyiz? Bunlar› bilmiyoruz. Fakat ayetin "bir bilgiyle bu olay›n gerçeklefltirildi¤ini" söyle-

yen ifadesine dayanarak bilimin bunu gerçeklefltirmesine ümitle bak›yoruz.

Nitekim bilim adamlar› 1993 y›l›nda bu konuda büyük bir ilerleme kaydettiler. Avustur-

ya’n›n Innsbruck Üniversitesi araflt›rmac›lar› foton ad› verilen ›fl›k parçac›klar›n› bir yerden bir

yere ›fl›nlamay› baflard›lar. Yak›nda atom ve moleküllerin de ayn› yöntemle tafl›nmas› denenecek.
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Avusturyal› fizikçilerin bu deneyi sonunda, gelecekte insan›n bir mekandan baflka bir mekana

›fl›nlanabilmesi konuflulmaya baflland›. 

Tüm bu bulufllar› yapan bilim adamlar›na al›nt›lad›¤›m›z ayetteki Hz. Süleyman’›n tavr›

örnek olmal›d›r. Hz. Süleyman gördükleri üzerine, bunun nankör mü, flükredici mi olaca¤›n›n

bir denemesi oldu¤unu anlam›fl ve Allah’a yönelip flükretmifltir. Bilim adamlar› her buluflu, Al-

lah’›n yaratt›¤› Evren’de, Allah’›n yaratt›¤› kanunlarla, Allah’›n yaratt›¤› maddede, Allah’›n

kendilerine nasip etti¤i beyinle, gözlerle, ellerle yapt›klar›n› unutmamal› ve hep flükretmelidir-

ler…

YEN‹ ULAfiIM ARAÇLARI

Binmeniz ve süs olarak atlar›, kat›rlar› ve eflekleri yaratt›. Ve daha bilmedi¤i-

niz birçok fleyi de yarat›r.

16- Nahl Suresi 8

Allah geçmiflte yaratt›¤› ulafl›m araçlar›n› sayarken, o dönemin insanlar›n›n bilmedi¤i

ulafl›m araçlar›n›n da yarat›laca¤›n› söylemektedir. Modern dünyada uçak, tren, araba gibi ula-

fl›m vas›talar›n›n önemini bilen bizler, Kuran’›n bilinmeyen ulafl›m araçlar›n›n yarat›lmas›na ni-

ye dikkat çekti¤ini rahatl›kla anlayabiliriz.

Evren’in ilk yarat›l›fl an›nda bütün bilimsel bulufllar potansiyel olarak vard›r. Arabay›

olufltururken kullan›lan tüm ham maddeler, bu hammaddelerin alabilece¤i tüm muhtemel flekil-

ler, araban›n yak›t› olacak petrol, tüm bu maddelerin bir araya gelip, çal›flaca¤› Evren’in kural-

lar› hep bafltan vard›r. Yani tüm bulufllar da örnek olarak ele ald›¤›m›z araba da asl›nda Evren’de

potansiyel olarak mevcuttur. Evren’i yaratan Allah, tüm bu icatlar›n var olabilece¤i flekilde Ev-

ren’i düzenlemifltir. Bize düflen Allah’›n yaratt›¤› zihnimiz ve bedenimizle, icat etti¤imiz ve kul-

land›¤›m›z tüm bu nimetler için flükretmek, nankörlük etmemektir.

Gerçekten insan Efendisine karfl› çok nankördür.

100- Adiyat Suresi 6
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67. BÖLÜM

KIYAMET GELMEZ D‹YENLER

‹nkarc›lar "O saat bize gelmez" dediler. De ki: "Hay›r, duyu organlar›yla alg›-

lanamayanlar› bilen Efendime andolsun ki, o mutlaka size gelecektir..."

34- Sebe Suresi 3

E¤er kendisine dokunan bir s›k›nt›dan sonra taraf›m›zdan bir rahmet tatt›rsak

der ki: "Bu benimdir! O saatin gelece¤ini de sanm›yorum. Efendime döndürül-

sem bile, muhakkak O’nun kat›nda benim için daha güzel fleyler vard›r." ‹nkar-

c›lara biz elbette yapm›fl olduklar›n› haber verece¤iz ve elbette o çetin azab› on-

lara tatt›raca¤›z.

41- Fussilet Suresi 50

Kitab›m›z›n ilk üç bölümünde Evren’in nas›l bafllad›¤›n› inceledik. Bu ve bundan sonraki

iki bölümde ise Evren’in sonunu (k›yameti) Kuran’›n anlat›mlar›ndan inceleyece¤iz. ‹ddia ediyo-

ruz; bütün insanl›k tarihinde, Kuran’›n Evren’in bafl› ve sonu hakk›nda verdi¤i bilgileri bu kadar

ayr›nt›l› ve tam do¤ru olarak anlatan ikinci bir kitap, ikinci bir kaynak kesinlikle gösterilemez. Bu

konudaki bilimsel bilgilerin bulunmas›ndan önceki Dünya’n›n tüm iddial› kaynaklar›n› taray›n.

Kuran’›n bu konudaki benzersizli¤i ortaya ç›kacakt›r. Hatta Evren’in bafllang›c› ve Evren’in sonu-

nun ikisinin birden de¤il, herhangi birinin bile Kuran’dan daha iyi anlat›ld›¤› ikinci bir kaynak

yoktur. Kuran delillerini gösterece¤ini söylemiflti. ‹flte Allah’›n kitab›, iflte delilleri! Hem de Ev-

ren’in bafllang›c› ve Evren’in sonu gibi iki çok çok önemli konuda. Samimi olarak delil arayanlar

için bunlar yeterli delil de¤il mi?

‹nsanlar kendi zaman dilimlerine hapsolmufl bir bak›fl aç›s›yla Evren’e bakt›klar›nda; her

fleyde sabit, de¤iflmez, statik bir yap›n›n oldu¤unu zannedebilirler. Peygamberimizin geldi¤i dö-

nemde Dünya’n›n ve Evren’in sonunun gelece¤inin söylenmesi inan›lmaz bir iddiayd›. Dünya’n›n

Evren’de uçan bir cisim oldu¤unu bilmeyen o devrin insanlar›, ayaklar›n›n alt›nda sapasa¤lam gö-

züken Dünya’n›n, bir gün gelip de yok olaca¤›n›n söylenmesine inanamad›lar ve itiraz ettiler. He-

le hele, tüm Evren’in de Dünya gibi yok olaca¤›n›n söylenmesi Allah’›n kitab›na inanmayanlara,
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Allah’›n gücünün bunlar› gerçeklefltirece¤ine ak›l erdiremeyenlere, imkans›z gözüküyordu. Bu

bölümün giriflinde al›nt›lad›¤›m›z iki ayet, Peygamberimizin döneminde k›yamete, yani Dün-

ya’n›n ve Evren’in son bulaca¤›n›n söylenmesine yap›lan itirazlar› anlatmaktad›r.

Günümüzde Evren ile ilgili bilgilerin artmas› sonucunda Kuran’›n, Evren’in ve Dünya’n›n

sonunun gelece¤ine dair iddias›n›n do¤rulu¤u tart›fl›lmaz bir flekilde kabul edilmifltir. Art›k hiç

kimse kalk›p da Dünya’n›n sonunun gelmeyece¤ini iddia edemez. Hiçbir fley olmasa bile Gü-

nefl’in enerjisini tüketmesi sonucunda Dünya’m›z›n sonunun gelece¤i kesindir. Evren’in sonunun

da gelece¤i kesindir, fakat bunun nas›l gerçekleflece¤i, hangi flekilde bu sonun oluflaca¤› ve ne za-

man olaca¤› tart›flmal›d›r. (Bundan sonraki iki bölümde de Evren’in sonunun nas›l olaca¤›n› Ku-

ran ayetlerine dayanarak tart›flaca¤›z.)

Örne¤in keflfedilen termodinami¤in kanunlar› Evren’in sonunun gelece¤ini (k›yametin ge-

lece¤ini) göstermektedir. 1856 y›l›nda Alman fizikçi Hermann Von Helmholtz, termodinami¤in

ikinci yasas›na dayanarak Evren’in bir gün ölece¤ini gösterdi. ‹kinci yasa en basit anlat›m›yla ›s›-

n›n s›caktan so¤u¤a do¤ru akt›¤›n› belirtir. Bir soban›n oday› ›s›tmas›, elimizdeki çay› so¤umaya

b›rak›fl›m›z, hep bu yasan›n iflleyifliyledir. Helmholtz, Rudolf Clausius ve Lord Kelvin’in çal›flma-

lar› termodinamikte tersine çevrilemez de¤iflimi tan›mlayan entropi adl› bir niceli¤in kabul edil-

mesini sa¤lad›. S›cak bir kütlenin so¤uk bir kütleyle temas etti¤i basit örne¤imizde entropi, ›s›

enerjisinin s›cakl›k derecesine bölümü olarak tan›mlanabilir. Evren’de toplam entropi hep artar.

Dünya’m›z› ›s›tan Günefl’te bunun örne¤ini görebiliriz. Günefl’in ›s›s› Evren’in so¤u¤una akar,

ama bu süreç tersine döndürülemez.

D‹N VE FELSEFE AÇISINDAN TERMOD‹NAM‹K KANUNLARI

Peki bu süreç sonsuza dek sürebilir mi? Cevap hay›r olacakt›r. S›cakl›k tek bir s›cakl›k de-

recesine ulafl›nca termodinamik denge olarak adland›r›lan sabit bir hal oluflur. Günefl’te ve daha

pek çok y›ld›zda, ›s›n›n ak›fl› milyarlarca y›l sürebilir, ama bitmez tükenmez de¤ildir. Bir zaman

dilimi sonucunda termodinami¤in kanunlar› Evren’deki hareketin durmas›n› mecbur k›lmaktad›r.

Bu yasalar bizi iki sonuca götürür:

1- Evren’in bir bafllang›c› vard›r.

2- Evren’in bir sonu olacakt›r.

Tarih boyunca tek Allah’a inanan tüm dinler bu iki iddian›n savunucusu olmufllard›r. Kuran

bu iki iddiay› savunurken hem Evren’in bafllang›c› için, hem de sonu için mucizevi aç›klamalar

yapar. (Kitab›n ilk 3 bölümünde Evren’in bafllang›c› ile ilgili mucizevi aç›klamalar› okuduk) Ta-

rih boyunca maddeyi ilahlaflt›ranlar ise maddenin sonsuzdan beri var oldu¤unu ve sonsuza dek var

olaca¤›n› söylemifllerdir. Yani hem yarat›l›fl fikrine götüren bafllang›c›, hem de dinlerin tarifi olan
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k›yameti inkâr etmifllerdir (Al›nt›lad›¤›m›z iki ayette Peygamberimiz’in dönemindeki itirazlar gö-

rülüyor). Astrofizi¤in ilerlemesiyle Evren’in bafllang›c› ve sonu oldu¤u anlafl›l›nca fikirlerini bu-

na uydurmak isteyen ateistler olmufltur, ama bilimsel bir gerçek olarak Evren’in bafl› oldu¤u ve

sonu olaca¤› anlafl›lmadan önce ateistlerin bunlar› red etti¤i apaç›kt›r. Bilimsel bilgilerin günü-

müzde tüm ortaya koydu¤u verilere ra¤men, birçok ateist hâlâ Evren’in bafl› oldu¤unu ve sonu-

nun gelece¤ini red etmeye çal›flmaktad›r.

Termodinami¤in yasalar›, dinin iddias›n›, felsefe tarihinde dinle paralel flekilde Yarat›c›n›n

Evren’i yaratt›¤›n›, Evren’in bafl› ve sonu oldu¤unu söyleyenleri do¤rulam›fl, karfl›tlar›n› yalanla-

m›flt›r. Bu bulgular tek Allah’a inanan 3 büyük dinin bu önemli konudaki tezlerinin bilim taraf›n-

dan do¤rulanmas› demektir. Evren e¤er sonsuzdan beri var olsayd›, termodinami¤in kanunlar›na

göre sonsuz zamanda, Evren’de tüm hareket durmufl olacakt›. Evren’de hareketin var olmas›, Ev-

ren’in sonsuzdan beri var olmad›¤›n› ve Evren’in bir bafllang›c› oldu¤unu göstermektedir. fiu an-

da Evren’de hareket oldu¤una ve Evren’de bir bafllang›ç oldu¤una göre, k›yamet baflka hiçbir fle-

kilde kopmasa bile termodinami¤in kanunlar›na göre kopmal›d›r. Fakat görülen odur ki Evren’in

k›yametinin kopmas› için termodinami¤in yasalar›n›n gerçekleflmesine gerek kalmayacakt›r. 
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68. BÖLÜM

YILDIZLARIN VE GÜNEfi‹M‹Z‹N ÖLÜMÜ

Y›ld›zlar söndürüldü¤ü zaman

77- Mürselat Suresi 8

Kuran’›n indi¤i dönemde insanlar yayg›n olarak y›ld›zlar›n ›fl›¤›n›n sonsuza dek sürecek

bir özelli¤e sahip oldu¤unu san›yorlard›. Bu yüzden y›ld›zlar›n iç yap›s›n›n ve y›ld›zlar›n ener-

jilerinin tükenece¤inin bilinmedi¤i bir dönemde, Kuran’›n, y›ld›zlar›n varl›klar›n›n son bulaca-

¤›n› söylemesi mucizevi niteliktedir. Y›ld›zlar ›fl›¤›n kayna¤› oldu¤u için, ayette y›ld›zlar›n sön-

dürülmesinden bahsedilmesi de önemlidir. 

Gezegenler saç›ld›¤› zaman

82- ‹nfitar Suresi 2

Ayetlerde y›ld›zlar›n söndürülmesinden bahsedilirken, ›fl›¤›n kayna¤› olmayan gezegen-

lerin ise da¤›l›p saç›lmas›ndan bahsedilir. Kuran’da y›ld›z kelimesi Arapça "necm" olarak ge-

çerken, gezegen kelimesi ise "kevkeb" olarak geçer. Gezegenler merkezi bir y›ld›za tabi olduk-

lar› için, bu y›ld›z›n hayat› son bulup ›fl›klar› söndürülünce gezegenler de yörüngelerinden, ro-

talar›ndan ç›karlar, yani da¤›l›p saç›l›rlar. (Baz› çevirmenler kevkeb ve necm kelimelerinin her

ikisini de y›ld›z diye çevirip aradaki farka dikkat etmemifllerdir.) Gezegenler ›fl›¤›n kayna¤› ol-

may›p yans›t›c›d›rlar, bu yüzden gezegenlerin söndürülmesi mümkün de¤ildir. Kuran mucizevi

özelli¤ini her ifadesinde göstermektedir. 

Günefl doland›¤› zaman

81- Tekvir Suresi 1
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Ayette geçen tekvir fiili sar›¤›n

bafla dolanmas›nda kullan›ld›¤› gibi,

yuvarlatmak, dürmek, katlamak, büz-

mek anlamlar›na gelir. Ayet k›yametin

anlat›ld›¤› bir tablo içinde Günefl’in

nas›l son bulmaya gitti¤ini anlatmakta-

d›r. Tüm y›ld›zlar gibi Günefl’imiz de

hidrojen atomunu yak›p enerjisini elde

eder, böylece ›s› ve ›fl›k saçar. Hidroje-

ni helyuma dönüfltürme süreci, hidro-

jen atomunun bitmesiyle durur ve y›l-

d›zlar da ölür. Günefl’imizin de e¤er

baflka bir etken olmazsa bile s›rf bu se-

beple ölece¤i kesindir. Y›ld›zlar ölür-

ken büyüklüklerine göre K›rm›z› Dev,

Beyaz Cüce veya Karadelik aflamalar›-

na geçerler. Güneflimizin büyüklü¤ü

sebebiyle önce K›rm›z› Dev olup sonra ölmesi beklenmektedir. Günefl tarih boyunca insanlar›n

gözünde o kadar büyütüldü ki, Kuran’›n indi¤i dönemde Günefl’i tanr› sayanlar vard›. K›yame-

tin kopaca¤›n› anlaman›n önemi burada da görülmektedir. K›yametin kopaca¤›n› anlamay›p

Günefl’i tanr› ilan edenler, Evren’i ve Dünya’y› sonsuza dek var olacak san›p, buna göre reen-

karnasyonla, sonsuza dek Dünya içinde ruh göçüne inanan çok-tanr›c›, ortak koflucu dinler üre-

tenler olmufltur. K›yametin kopaca¤›n›n anlafl›lmas›, Günefl’i tanr›laflt›ran anlay›fllar› veya reen-

karnasyonla sonsuza dek hayat›n devrinin Dünya içinde olaca¤›n› söyleyen anlay›fllar› çürüt-

müfltür. Kuran’›n anlatt›¤› ahiret inanc›yla k›yametin kopmas› bir sistemin aflamalar› olarak bir-

biriyle ilintilidir. K›yametin kopaca¤›n›n gerçekli¤inin anlafl›lmas›, Kuran’›n anlatt›¤› ahiret

inanc›n› da güçlendirmektedir. 

O saatin yaklaflarak gelmekte oldu¤una flüphe yoktur. Ve Allah mezarlardaki-

leri diriltecektir.

22- Hac Suresi 7

Kuran’›n k›yametteki yokoluflta Günefl’in ve Dünya’n›n sonundan bahsetmesi ve günü-

müzde de Günefl’in ve Dünya’n›n bir gün yok olaca¤›n›n anlafl›lmas›, Kuran’›n mucizesini or-

taya koyar. Kuran’›n indi¤i dönemdeki astronomi bilgisiyle bunlar›n bilinmesine imkan yoktur.

Kuran’›n vahyedildi¤i dönemde yaflayan Müslümanlar tüm bu sayd›klar›m›z›n bilimsel olarak
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Günefl’imizin, “K›rm›z› Dev” olup ölmesi beklenmektedir.
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mümkün oldu¤unu anlad›klar› için de¤il, Evren’i yaratan Allah’a, tüm Evren’i yok etmenin ne

kadar kolay oldu¤unu kavrad›klar› için inanmaktad›rlar. Günümüzdeyse Kuran’›n; y›ld›zlar›n,

Günefl’in, Dünya’n›n sonunun gelece¤ini söyleyen aç›klamalar›n do¤rulu¤u anlafl›lm›fl bulunu-

yor. Bir gün yok olacak Günefl’e tapanlar art›k yoklar, bakal›m bir gün yok olacak maddeye ta-

panlar ne zaman yok olacaklar.

SULARIN KAYNADI⁄I DEPREM

Yeryüzü sallan›p sars›ld›¤›nda

56- Vak›a Suresi 4

Kuran’daki k›yamet sürecini bafllatan saatin gelmesiyle ilgili tüm aç›klamalar, bu süreç-

te yeryüzünde büyük bir deprem olaca¤›n› göstermektedir. Kuran’da bu sallant›n›n çok fliddet-

li olaca¤› aç›kça söylenir. Da¤lar› unufak edecek bu sallant›n›n, insanlarda büyük bir pani¤e yol

açaca¤› Kuran ayetlerinde anlat›l›r. Ayr›ca denizlerin durumu flöyle anlat›l›r:

Denizler kaynat›ld›¤› zaman
81- Tekvir Suresi 6

Denizler f›flk›rt›l›p-tafl›r›ld›¤› zaman

82- ‹nfitar Suresi 3
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Gerçekten de da¤lar› unufak edecek bir depremde, ma¤madaki k›zg›n lavlar yeryüzünün

birçok noktas›ndan f›flk›racakt›r. Denizlerin oldu¤u yerlerden f›flk›racak ma¤ma, denizlerin su-

yunu kaynat›r, f›flk›rt›p tafl›r›r. Hayat›nda belki de hiç deprem görmemifl Hz. Muhammed’in

–deprem görse bile- fliddetli bir depremde ma¤ma tabakas›n›n f›flk›r›p denizleri kaynatabilece-

¤ini bilmesine olanak yoktur. O dönemin insanlar›ndan ma¤ma tabakas›ndaki potansiyeli ve bu

potansiyelin denizleri çok rahat bir flekilde kaynatabilece¤ine dair bilgileri bilmesini bekleye-

meyiz.

Yabani hayvanlar bir araya topland›¤› zaman

81- Tekvir Suresi 5

Kuran k›yametin büyük depreminde yabani hayvanlar›n bir araya toplanmas›na dikkat

çekmifltir. Günümüzde de deprem öncesi ve deprem sonras› hayvanlar›n hareketleri bilim adam-

lar›n›n dikkatini çekmektedir. Örne¤in bir depremde Seattle Woodland Hayvanat Bahçesinde

fillerin deprem öncesi garip hareketleri, gorillerin kafeslerinde kendilerini yerden yere att›klar›

tespit edilmifltir. Depremler ve hayvanlar›n depremlere karfl› garip reaksiyonlar› araflt›rma ko-

nusu olmaya devam etmektedir. Kuran’›n bu konudaki ayetini okuduktan sonra, biz bu araflt›r-

malar›n derinlefltirilmesinin faydal› olaca¤›n› san›yoruz.

3- Yer dümdüz edildi¤inde

4- ‹çinde olanlar› d›fla at›p boflald›¤›nda

84- ‹nflikak Suresi 3-4

‹nflikak suresinden al›nt›lad›¤›m›z ayetlerde de yeryüzünün iç k›sm›ndakilerin d›flar› ç›k-

mas›na iflaret edilmektedir ki; bu da ma¤man›n k›yametin depreminde birçok yerden

f›flk›raca¤›na dair aç›klamam›z› desteklemektedir.

Kuran, insano¤lunun zihnini yeryüzünün bafl›na gelecek en ciddi olaya çevirmesini iste-

mektedir. Bilimin ilerlemesi, Kuran’›n bahsetti¤i k›yametin kopaca¤›n›, Dünya’n›n ve Evren’in

sonunun gelece¤ini ortaya koymaktad›r. Art›k hiç kimse y›ld›zlar sonsuza dek var olacak, Gü-

nefl’in ›fl›¤› hep parlayacak, bu Evren, bu Dünya hiç yok olmayacak diyemez.

Hiçbir bilimsel bilginin olmad›¤› dönemde Kuran bunlar› söyledi ve yine hakl› ç›kt›. Ay-

nen Kuran’›n dedi¤i gibi Evren’de k›yametin kopaca¤›n›n belirtileri zaten mevcuttur.

O saatin kendilerine ans›z›n gelmesini mi bekliyorlar? Onun belirtileri zaten

gelmifltir. O onlara gelip çatt›ktan sonra ibret almalar› neye yarar?

47- Muhammed Suresi 18
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69. BÖLÜM

BÜYÜK PATLAMA’DAN
BÜYÜK ÇÖKÜfi’E

O gün Evren’i kitab›n sayfalar›n› katlar gibi düreriz. Ve onu yarat›l›fla ilk bafl-

lad›¤›m›z duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir vaattir. Elbette, gerçeklefl-

tirece¤iz.

21- Enbiya Suresi 104

Ayetin öncelikle bir noktas›na dikkatlerinizi çevirelim. Ayette, Allah’›n Even’i yaratt›¤›

duruma, geri çevirece¤i söylenmektedir. O zaman Evren’in sonunu anlamak için Evren’in bafl-

lang›c›n› anlatan (ilk 3 bölümde inceledi¤imiz) ayetleri hat›rlayal›m (Evren’in en bafl›n› anlatan

ayetle [21 Enbiya Suresi 30], Evren’in en sonunu anlatan ayetin [21- Enbiya Suresi 104] ayn›

surede olmalar› da çok anlaml›d›r).

‹nkar edenler gökler ve yer birbirleriyle bitiflik iken onlar› ay›rd›¤›m›z› gör-

müyorlar m›?
21- Enbiya Suresi 30

Ve gö¤ü kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu geniflletmekteyiz.

51- Zariyat Suresi 47

Bu iki Kuran ayetinden Evren’in bafllang›c›ndan bu yana iki aflamay› anl›yoruz:

1- Evren tek bir bütünlükten parçalan›p ayr›ld›.

2- Bu ayr›lma sonucu oluflan Evren genifllemektedir.

Kuran’›n bu ayetlerinde yap›lan aç›klamalar›n oluflturdu¤u ola¤anüstü mucizeyi ilk 3 bö-

lümde inceledik. Kitab›m›z›n bu bölümünde al›nt›lad›¤›m›z ayete dönersek, e¤er Evren ilk ya-

rat›l›fl haline geri dönecekse, s›ras›yla:

1- Geniflleyen Evren’in büzüflmesi,

2- Büzüflen Evren’in bafltaki tekillikte son bulmas› gerekmektedir.
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Astrofizikten anlayan kifliler inceledi¤imiz ayetteki muhteflemli¤i hemen farkedecekler-

dir. Evren’in sürekli geniflledi¤ini biliyoruz. Yine biliyoruz ki bu geniflleme Büyük Patlama’n›n

verdi¤i ivmeyle olmaktad›r. Sonunda iki fl›k karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birinci fl›kka göre geniflle-

yen Evren çok çok genifl bir alana yay›lacak, tüm y›ld›zlar enerjisini tüketecek, ›s› düflecek ve

Evren’in sonu (k›yameti) böylece gelecektir. Y›ld›zlar›n enerjisini tüketmesi, hareketin tama-

men durmas›yla, tüm gök cisimlerinin birbirinin çekim alan›ndan ç›kmas›yla Evren’in sonu (k›-

yamet) gelecektir. ‹kinci fl›kka göre, geniflleyen Evren, maddenin birbirini çekmesi sonucu du-

rup, kapanmaya bafllayacak ve sonunda kapanan Evren bafltaki gibi bir tekilli¤e dönüflecektir.

MUC‹ZE ÜSTÜNE MUC‹ZE

Kuran bahsetti¤imiz iki fl›ktan ikincisinin olaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Dünya’n›n

öküz ile bal›¤›n üzerinde zannedildi¤i bir ortamda, Kuran’›n bu aç›klamay› yapmas› ne kadar

ola¤anüstü bir mucizedir! Kuran’›n yapt›¤› bu aç›klamalar› uydurmaya, tesadüfe veya o dönem-

de olmayan bilimsel bilgilere ba¤laman›n olana¤› yoktur. Bu bilginin kayna¤› bilimsel gözlem

de¤il, Allah’›n vahyidir. ‹nceledi¤imiz ayet, insanl›¤›n aras›nda kald›¤› iki fl›ktan hangisinin

do¤ru oldu¤u sorununu da çözmektedir. Evren’in bir tekillikten yarat›ld›¤›n›, Evren’in geniflle-

di¤ini ve ayn› flekilde Evren’in ilk haline döndürülece¤ini söyleyen, bunlar› de¤erlendiren ve

bu bilgileri hiçbir bilimsel bulgunun olmad›¤› ça¤da, tamamen ilkel bir ortamda yapan Kuran’›n

mucizesinin büyüklü¤ü; bilimin ilerlemesi, Evren’in s›rlar›n›n keflfedilmesiyle çok daha iyi an-

lafl›lmaktad›r.
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Evren’in bu flekilde kapanmas› astronomide Kapal› Evren Modeli olarak bilinir. Bu ka-

panmay› gerçeklefltirecek olan kuvvet yerçekimidir. Bilindi¤i gibi tüm madde birbirini çekmek-

te ve bu çekifl kuvveti Evren’in genifllemesini de frenlemektedir. Nas›l ki havaya bir maddeyi

f›rlatt›¤›m›zda bir süre hareket eden bu cisim, sonunda yerçekiminin kuvvetine dayanamaz ve

geri döner, ayn› flekilde ilk patlaman›n f›rlat›fl›yla her tarafa do¤ru saç›lan ve geniflleyen madde

de sonunda dayanamay›p geri dönecek ve her fley birbirinin üstüne katlanarak kapanacakt›r. Ku-

ran’›n bu olaya iflaret etti¤i dönemde yerçekimi diye bir kavram›n bilinmedi¤i, Kuran’›n iniflin-

den bin y›l kadar sonra ilk olarak Newton’un yerçekimini tarif etti¤i unutulmamal›d›r.

Evren’in geniflledi¤i anlafl›ld›ktan sonra Evren’in durmadan geniflleyerek mi, sonunda

içine kapanarak m› son bulaca¤›n› keflfetmek için bilim adamlar› da çal›flmalar yapt›lar. Bu so-

runu çözmek için Evren’deki maddenin kritik yo¤unlu¤unu bulmaya çal›flt›lar ve omega diye

isimlendirilen oranlar tespit ettiler. Bu tespitlerde Evren’deki yo¤unlu¤un belli bir düzeye ç›k-

mas› halinde, yerçekiminin madde yo¤unlu¤unun art›fl›yla artaca¤›ndan; Evren’in sonsuzlu¤a

da¤›lmas›na izin vermeden, kapanma sürecini bafllatacak demektir.

Evren’deki yo¤unluk de¤erinin san›landan yüksek oldu¤unu gösteren ve baflta hesaba ka-

t›lmayan 3 nokta flöyledir:

1- Evren’in yo¤unluk de¤eri için kara delikler de hesaba kat›lmal›d›r. Çok yo¤un madde

içeren, çok küçük hacimli karadelikler ›fl›k yaymad›klar› için yay›lan ›fl›kla yap›lan tespitlerde

hesaba kat›lmam›fllard›r.

2- Sonradan yayd›¤› ›fl›¤›n fliddeti ile orant›l› olmayan büyük kütleli afl›r› yo¤un y›ld›zlar

bulundu. Örne¤in Güneflimiz gibi 1000 Günefl’in yanyana gelmesiyle oluflan bir y›ld›z, sadece

Günefl’imiz kadar ›fl›k yayd›¤› için, baflta bin kez az yo¤unlukta hesaplanm›flt›r.

3- Yine son dönemde ismine karanl›k madde (dark matter) denilen, tüm galaksileri dol-

duran, gözle görülmeyen, ama Evren’deki yo¤unluk de¤erine ilave edilmesi gereken bir baflka

madde tipi ortaya ç›kar›ld›.

‹nsanlar do¤ar, yaflar, ölür ve sonunda kendi ham maddeleri olan topra¤a dönerler. Hay-

vanlar ve bitkiler için de ayn› süreç geçerlidir. Demek ki Allah tüm canl›lar için iflletti¤i kanu-

nunu Evren için de iflletmektedir. Al›nt›lad›¤›m›z ayette Allah’›n bu kanunu "iade" kelimesiyle

anlat›l›r. (Türkçe’ye de bu kelime ayn› flekilde girmifltir) Kuran’da baflka ayetlerde de varl›¤›n

iadesine dikkat çekilmifltir.
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Yaratmay› bafllatan, sonra onu iade edecek olan O’dur. Bu O’nun için çok ko-

layd›r. Göklerde ve yerde en yüce örnek O’na aittir. O üstündür, bilgedir. 

30- Rum Suresi 27

De ki "Sizin ortak kofltuklar›n›zdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek

olan var m›?" De ki "Allah yaratmay› bafllat›r, sonra onu iade eder. Öyleyse

nas›l çevriliyorsunuz?"
10- Yunus Suresi 34

PARÇALANAN GÖK VE KIRMIZI GÜL

Gök yar›l›p da ya¤ gibi erimifl k›rm›z› bir gül haline geldi¤i zaman

55- Rahman Suresi 37

Dünya’m›z›n, Günefl sisteminin, Evren’in son bulaca¤› zaman gökyüzünde renk de¤iflik-

likleri gözlenece¤i Kuran’da söylenir (70- Mearic Suresi 8. ayetine de bakabilirsiniz). 
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Göklerin yar›lmas›na gelince; Kuran’da göklerin yar›lmas›, zaafa u¤ramas›yla ilgili bafl-

ka ayetler de vard›r.

Gök yar›ld›¤› zaman

77- Mürselat Suresi 9

Gök soyulup ç›kar›ld›¤› zaman

81- Tekvir Suresi 11

Gök yar›l›p, çatlam›flt›r. Art›k o gün zaafa u¤ram›flt›r.

69- Hakka Suresi 16

Bu ayetlerin iki türlü anlafl›labilece¤i kanaatindeyiz. Birincisi gök kelimesini Evren ola-

rak al›rsak, sürekli geniflleyen gö¤ün en d›fl k›s›mlar›ndan kaynaklanan bir bozulma (Evren’in

vakum yap›s›n›n bozulmas› kastediliyor da olabilir. Bu uzun konuya burda girmeyece¤iz.) an-

lat›l›yor olabilir. ‹kinci olarak gök kelimesini Dünya’m›z›n Atmosfer k›sm› olarak al›rsak, ger-

çekten de oluflan bu kadar büyük çapl› depremler, yeryüzündeki faaliyet, muhakkak Atmosfer’i

de etkileyecek, Atmosfer hem zaafa u¤rayacakt›r, hem yar›lacakt›r, hem de Atmosfer’in koru-

yucu tabakas› Dünya’n›n üstünden soyulacakt›r. Zaten Atmosfer, Dünya’n›n çekim gücünün ve

Atmosfer moleküllerinin hareketinin hassas dengesinde durmaktad›r. Dünya’da bahsedilen çap-

ta büyük denge bozukluklar›na Atmosfer de dayanamaz.

Ayetlerin birinci dereceden kast› öngördü¤ümüz bu iki an-

lamdan biri olabilir. Biz, ayetlerin her iki duruma birden

iflaret etti¤ini düflünüyoruz.

KIYAMET SÜREC‹ ANSIZIN BAfiLAYACAKTIR

Sana o saatin ne zaman gelece¤ini soruyorlar.

De ki: "Onun bilgisi Efendimin kat›ndad›r. Onu,

vakti gelince aç›¤a ç›karacak olan O’dur. O gökle-

re ve yere a¤›r gelmifltir. O size ans›z›n gelecektir,

baflka türlü de¤ildir." Sanki ondan haberdar imiflsin

gibi sana soruyorlar. De ki "Onun bilgisi Allah’›n

kat›ndad›r. Fakat insanlar›n ço¤u bilmezler."

7- Araf Suresi 187
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Kuran, Dünya’m›z›n ve Evren’in son bulma sürecinin aniden gelece¤ini, Peygamberin

bile bundan haberdar olmad›¤›n› söylemektedir. ‹zafiyet teorisine göre Evren’in içinde en h›zl›

hareket ›fl›k h›z›d›r. (En h›zl› hareketin ›fl›k h›z› oldu¤u tart›fl›labilir ama, ›fl›¤›n çok h›zl› hare-

keti tart›fl›lmazd›r). Ifl›k saçan cisimlerden ve ›fl›¤›n yans›malar›ndan bize gelen bilgiler, bizim

Evren’deki olaylar› anlamam›z›n s›n›r›n› oluflturur. Bu yüzden e¤er Evren’in sonunun (k›yame-

tin) veya Dünya’m›z›n sonunun geldi¤ine dair elde edebilece¤imiz bir bilgi ›fl›k olarak ilerliyor-

sa, flu anda o olay gerçekleflmifl olsa bile ondan haberimiz olmayabilir. Örne¤in Günefl flu anda

patlasa ve Dünya’m›z›n sonunun bafllang›c› böylece gerçekleflse bile bunu ancak sekiz buçuk

dakika sonra anlar›z.

Tüm Evren’i mahvedecek çapta olaylar için de bu böyledir. Evren’in bir köflesinde k›ya-

metin kopufl süreci bafllam›fl, fakat ›fl›k arac›l›¤›yla bize bilgi ulaflmad›¤› için bundan habersiz

olabiliriz. Evren’in vakum düzeninin bozulmas›ndan daha birçok k›yamet senaryosuna kadar

çeflitli k›yamet senaryolar› aniden oluflacak ve Dünyada yaflayan insanlar› aniden yakalayacak

niteliktedir.

1- O beklenen müthifl olay oldu¤unda

2- Onun gerçekleflmesini yalanlayacak yoktur

3- O alçalt›c›d›r, yücelticidir

4- Yeryüzü bir sars›nt›yla salland›¤›

56- Vak›a Suresi 1-4

Evren’in ve Dünya’n›n sonu, Evren’in oluflumundan sonra olacak en müthifl olayd›r. O

olay oldu¤unda art›k insanlar Dünya defterini kapatm›flt›r. Dünya’daki servetler, flöhretler, mev-

kiler, aileler, afliretler, güzellikler, çirkinlikler, sevinçler, üzüntüler art›k yok olmufl, tüm Evren

ufac›k bir tekilli¤e dönüflmüfltür. Art›k üstünlük mal, mülk, mevki sahibi olmakta de¤ildir. Ar-

t›k üstünlük ve yücelme Allah’›n istedi¤i gibi bir hayat yaflam›fl olmakta, alçalma da bunun ak-

sine bir hayat yaflam›fl olmaktad›r. Kuran’›n anlatt›¤› k›yamet manzaralar›ndan hayata yön ver-

mek ad›na ç›kar›lacak dersler vard›r. Bu anlat›mlar, gelece¤in bilgisinin, sadece bilinmifl olmas›

için yap›lmazlar. Bu anlat›mlarda anlat›lan bilginin, insanlar› harekete geçirmesi ve insanlar›n

Allah’a yönelerek, k›yametle son bulacak Dünya menfaatleri için, dine boflvermemeleri de he-

deflenir. K›yamet sürecini anlatan Vak›a Suresi’nin 3. ayetini sürekli akl›m›zda tutmam›z›n çok

faydal› olaca¤› kanaatindeyiz.

O alçalt›c›d›r, yücelticidir.

56- Vak›a Suresi 3
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70. BÖLÜM

ÇEK‹RGELER G‹B‹

Hepsi de alçalm›fl bak›fllarla mezarlar›ndan ç›karlar. T›pk› yay›lan çekirgeler

gibi.
54- Kamer Suresi 7

Kitab›m›z›n buraya kadar olan bölümlerinde Büyük Patlama ile Evren’in oluflumundan

k›yametin gerçekleflip Dünya’n›n ve Evren’in son bulmas›na kadar olan süreci anlatan Kuran

ayetlerinin mucizevi aç›klamalar›n› ve bize düflündürdüklerini aktarmaya çal›flt›k. Kitab›m›z›n

ilk k›sm›n›n bu son bölümünde ise k›yametin gerçekleflmesinden sonra bafllayacak ahiret süre-

cini anlatan al›nt›lad›¤›m›z ayetin mükemmel benzetmesini inceleyecek ve daha sonra ahiretin

varl›¤› hakk›nda Kuran’›n bize düflündürdüklerine de¤inip kitab›m›z›n ilk k›sm›n› noktalayaca-

¤›z.

Yukar›daki ayette inkârc›lara ahirette diriltilecekleri hat›rlat›lmakta, sonraki ayette ise bu

günün inkârc›lar için zor bir gün olaca¤› belirtilmektedir. Milyarlarca insan›n topluca dirilifli ne

kadar da müthifl bir sahnedir! fiaflk›nl›k... Piflmanl›k... Korku... Herkes yaln›z bafl›na... Bir tek

Allah’›n yard›m›n›n faydal› olabilece¤i bir gün... Dünya’da çok itibar edilen mevkilerin, ailele-

rin, paralar›n, mülklerin fayda etmedi¤i bir gün... Geriye dönüflün olmad›¤› bir gün…

‹flte o gün insanlar›n mezarlar›ndan ç›k›fl› çekirgelere benzetilir. Peki neden çekirgelere?

Allah neden bu örne¤i seçmifltir? Son yüzy›lda haflereler üzerinde mikro kameralar ve sistemli

gözlemle yap›lan araflt›rmalar bize neden çekirgelerin örnek olarak gösterildi¤ini aç›klamakta-

d›r. Herfleyden önce çekirge sürüleri çok kalabal›kt›r. Milyarlarca çekirge bir araya gelerek ki-

lometrelerce uzunluk ve genifllikteki kapkara bir ya¤mur bulutunu and›r›rlar. Bu sürülerin baz›-

lar›n›n 3-5 kilometre geniflli¤inde ve metrelerce derinlikte oldu¤u tespit edilmifltir.

Ayr›ca çekirgeler yumurtalar›n› topra¤›n içine tohum gibi yerlefltirirler ve çekirge larva-

lar› uzun bir müddet topra¤›n alt›nda kald›ktan sonra yeryüzüne ç›karlar. Nereden ç›karlar? Top-

ra¤›n alt›ndan...
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fiimdi örnek olarak Amerika’n›n New England bölgesinde yaflayan çekirgeleri inceleye-

lim. Bu çekirgeler 17 yafl›na bast›klar› y›l›n May›s ay›nda, uzun y›llardan beri yaflad›klar› yer

alt›ndaki karanl›k yar›klardan toprak üzerine ç›karlar. E¤er insanlara "Sizi karanl›k bir yere ka-

pataca¤›z ve saatiniz olmadan, d›fl dünyayla ba¤lant›n›z olmadan 17 gün sonra hep beraber d›-

flar› ç›kacaks›n›z" deseniz, emin olun birçok insan 17 günlük süreyi bile do¤ru tahmin edemez.

Dünya’dayken maddi bedeni mezara

konmufl insanlar›n, ahirette topluca yara-

t›lmalar›na bundan güzel örnek olur mu?

K›sacas› çekirgeler ve insanlar benzer

flekilde

- Topra¤›n alt›nda

- Uzun bir müddet kald›ktan sonra

- Topluca

- Çok kalabal›k olarak

- Yeryüzüne ç›karlar

Kuran’da ö¤üt almam›z için örnekler verilir. Bu örnekler üzerine düflünmemiz, hem Al-

lah’›n verdi¤i örneklerin güzelli¤ini, hem de bu örneklerle kastedilen anlamlar› anlamam›z› sa¤-

layacakt›r.

‹flte bunlar bizim insanlara verdi¤imiz örneklerdir. Ancak bilgi sahiplerinden

baflkas› bunlara ak›l erdirmez.

29- Ankebut Suresi 43

Gerçekten de insanlara, bu Kuran’da her türlü örne¤i verdik ki ö¤üt als›nlar.

39- Zümer Suresi 27

KURAN MUC‹ZELER‹ AH‹RET‹N VARLI⁄INI ‹SPATLAR

Kuran’›n çok büyük bir bölümü ahiretin varl›¤›n›n anlat›m›na ayr›lm›flt›r. Diyebiliriz ki;

Allah’›n varl›¤› ve buna ba¤l› anlat›mlardan sonra Kuran’›n en önemli haberi, ahiretin var ol-

du¤u, Dünya’da yapt›klar›m›z›n, ahiretteki hayat›m›z› nas›l yaflayaca¤›m›zda etkili olaca¤›d›r.

Kuran 1400 y›l önceden, hiç kimsenin o dönemlerde bilmesine imkan olmayan bilgileri,

fizikten embriyoljiye, jeolojiden zoolojiye kadar vermektedir. Tüm bu birbirinden farkl› konu-
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lara giren Kuran, hiçbir konuda kendi döneminin yanl›fl inançlar›n›, yanl›fl bilgilerini içerme-

den, her konuda tam isabetli, tam mükemmel olarak do¤rular› ortaya koymufltur.

‹flte bu Kuran’›n en büyük iddias›, en büyük haberi Allah’›n varl›¤›, Allah’›n varl›¤›n›n

her fleyden daha önemli oldu¤u ve Allah’a ortaklar koflmamam›zd›r. Kuran, Evren’deki tüm

olufllar›n dayana¤› olan Allah’›n varl›¤›n› anlatmakta ve Evren’deki tüm oluflumlar Allah’›n bil-

gisini, kudretini, sanat›n› göstererek Kuran’› onaylamaktad›r. ‹flte bu en önemli bilgi olan Al-

lah’›n varl›¤›n› ortaya koyan Kuran’›n, yeryüzünde hiçbir alternatifi yoktur. Kuran, Allah’a

inanç gibi en önemli konuyu ortaya koymufl ve insanlar›n bu inanc› kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.

Kuran, insanlar› inançs›zl›ktan, putperestlikten kurtarm›fl, ayn› zamanda kendisinden önce ge-

len kitaplar› ve Peygamberleri de onaylam›flt›r. K›sacas› Allah’›n varl›¤›n› ve Allah’›n varl›¤›-

n›n önemini anlayanlar, bu konudaki inanc› oluflturan Kuran’›n da önemini anlayacaklard›r. 

Hiçbir kitapta, hiçbir eserde, hiçbir yerde görülmeyen mucizeleri oluflturan Kuran, ayn›

zamanda en önemli görevi yerine getiren kitapt›r. K›sacas› Kuran;

1- Allah’›n varl›¤› gibi en önemli konuyu insanlara duyurur ve insanlar› Allah’a yöneltir.

2- Dünya’da efli ve benzeri olmayan mucizeleri sergiler. Böylece hem kendisinin Al-

lah’tan oldu¤unu, hem mesajlar›n›n do¤rulu¤unu ispatlar.

Örne¤in Evren’in yarat›l›fl› ile ilgili ilk üç konuda anlatt›klar›m›z› inceleyin. Kuran’›n bu

konuda ortaya koydu¤u bilgilerin (bilimsel olarak bu konu anlafl›lmadan) daha önce hiçbir yer-

de olmad›¤›n› göreceksiniz. Kuran’›n anne rahmindeki embriyonun geliflimlerini ele alan aç›k-

lamalar›n› ele al›n, durum yine ayn›d›r. Kuran’›n hayvanlar›n dünyas› hakk›ndaki aç›klamala-

r›n› ele al›n, denizlerin alt›na dair aç›klamalar›n› ele al›n, durum hep ayn›d›r.

Tüm bu mucizeler ve Kuran’›n üstlendi¤i görev, Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu ve Ku-

ran’›n ne kadar güvenilir oldu¤unu ispatlar. ‹flte tüm bu mucizelere sahip Kuran’›n daha önce

de dedi¤imiz gibi Allah’›n varl›¤›ndan sonra en büyük iddias› ahiretin varl›¤›d›r. Kuran’›n gü-

venilirli¤ini ortaya koyan her mucize böylece ahiretin varl›¤›na da bir delil oluflturmaktad›r.

AH‹RET‹ YARATMAK ALLAH ‹Ç‹N ÇOK KOLAYDIR

Ahiretin varl›¤›n›n delilleri pek çoktur. ‹çimizde var olan daima var olma iste¤i, hiç yok

olmama iste¤i de ahiretin varl›¤›n›n delilidir. Allah susama hissi verince karfl›l›¤›nda su vermifl,

ac›kma hissini yarat›nca karfl›l›¤›nda yiyece¤imiz r›z›klar› da yaratm›flt›r. ‹nsan›n bu hayatla tat-

min olmamas›n›, sürekli yaflama iste¤ini, yani ahirete olan muhtaçl›¤› da yaratan Allah’t›r. Su-
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sama hissine karfl› su imkan›n›,

ac›kma hissine karfl› yeme imka-

n›n› yaratan Allah, elbette sürekli

yaflama hissimize karfl›l›k ahireti

yaratacakt›r. Allah e¤er bunlar›

vermek istemeseydi, bize isteme-

yi vermezdi. Madem ki Allah bize

her fleyden daha fliddetli flekilde

ahireti istetiyor, elbette verecek-

tir.

Ahiretin varl›¤›n›n en

önemli ve tek bafl›na yeterli olan

delili Allah’›n bu konudaki vaadi-

dir. Hiç mümkün müdür ki Allah,

kendi vaadine inanan, ahireti ya-

ratman›n Allah’a çok kolay oldu¤una inanan, Allah’a yönelen ve Allah’tan ahireti isteyen kul-

lar›n› yalanc› ç›kars›n, hüsrana u¤rats›n; buna karfl›l›k Allah’›n vaadine inanmayanlar›, Allah’›n

ahireti yaratmas›n› mümkün görmeyenleri, Allah’a ald›rmayanlar›, Allah’› inkâr edenleri ve Al-

lah’a yönelenlerle alay edenleri hakl› ç›kars›n, onaylas›n. Elbette ki mümkün de¤ildir! Her gö-

rünen Allah’›n do¤ru sözlü oldu¤unu, Allah’›n vaadinden caymayaca¤›n› gösterir. Yalan eksik-

likten, zay›fl›ktan do¤ar. Allah’la beraber ise ne bir eksiklik, ne bir zay›fl›k düflünülebilir.

Peygamberimizin döneminde ve sonraki dönemlerde de ahiretin varl›¤› ile ilgili kuflkula-

r›n temelini "Acaba Allah ahiret yaratabilir mi?" sorusu oluflturmufltur. Ahiretin varl›¤› ile ilgi-

li dü¤ümün dü¤ümlendi¤i soru budur. Kuran çok k›sa, çok net ve tamamen çözümleyici flekil-

de bu soruyu yan›tlar, cevab› harika bir flekilde verir. 

77- ‹nsan kendisini çok az bir s›v›dan yaratt›¤›m›z› görmez mi? fiimdi o apa-

ç›k bir düflman kesilmifltir.

78- Kendi yarat›l›fl›n› unutarak bize bir de örnek veriyor. Dedi ki "Çürüdük-

ten sonra kemikleri, kim diriltecek?"

79- De ki: "Kim onlar› ilk baflta yaratt›ysa, onlar› yine O diriltecek. O, her tür-

lü yaratmay› bilendir."
36- Yasin Suresi 77-79
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‹lk defa yaratan! Allah’›n bizi yaratt›¤›n› bilmek, ahiretin varl›¤›n›, Allah için ahireti ya-

ratman›n ne kadar kolay oldu¤unu anlamaya yeterli delildir. Evren’i incelememiz; Allah’›n, Ev-

ren’i ne kadar mükemmel, ne kadar incelikle ve tüm ayr›nt›lar› planlayarak yaratt›¤›n› anlama-

m›z, ahireti, Allah’›n ne kadar kolay yarataca¤›n› kavramam›z için yeterli olacakt›r. 

49- Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak haline gelip ufaland›k-

tan sonra m›, gerçekten biz mi yeni bir yarat›l›flla diriltilece¤iz?"

50- De ki: "‹sterseniz tafl olun, isterseniz demir"

51- "Ya da gönlünüzde büyüyen herhangi bir yarat›k olun." Diyecekler ki:

"Bizi kim geri döndürecek?" De ki: "Sizi ilk kez yaratan kimse, O…"

17- ‹sra Suresi 49-51

Ahireti yaratmak Allah’a çok kolayd›r. Hem bu Allah’›n vaadidir, hem bu hepimizin en

büyük ihtiyac›d›r, hem Kuran’›n yüzlerce ayeti ›srarla ahireti müjdelemektedir. Yaratman›n Al-

lah için ne kadar kolay oldu¤u belliyken inkâr, gerçekten de flafl›r›lacak bir davran›flt›r. Allah in-

san›n yarat›c›s›d›r ve topra¤›n insan bedenini nas›l bozdu¤unu bilir. Allah, topra¤›n insan bede-

nini bozmas›ndan ötürü, insan›n ilk yarat›l›fl›n› unutmaz.

3- "Biz öldü¤ümüz ve toprak oldu¤umuz zaman m›? Bu uzak bir dönüfl."

4- Do¤rusu biz yerin onlardan neyi eksiltti¤ini biliriz. Kat›m›zda her fleyin ko-

rundu¤u bir kitap vard›r.

50- Kaf Suresi 3-4

Allah tek bir DNA molekülü içinde bile insan bedenine ait tüm bilgiyi saklamaktad›r. Ku-

ran yarat›l›fl›m›za bak›p ahiretin varl›¤›n› anlayabilece¤imizi söylerken, birçok ayetinde de Al-

lah’›n nas›l yaratt›¤›na gözlerimizi çevirmektedir. Kuran’›n mucizelerini inceledi¤imiz bölüm-

lerde, bu mucizelerin ço¤u Allah’›n Evren’deki yarat›fl›n›n mükemmelliklerine de de¤inmekte-

dir. Vücudumuzun hücreleri her an ölmekte, yeni hücreler her an yarat›lmaktad›r. Hiçbirimizin

do¤du¤u günkü vücudundaki hücreleriyle, bugünkü bir hücresi bile ayn› de¤ildir. Yedi¤imiz yi-

yecekler sürekli vücudumuzdan bir parçaya dönüflür ve eski ölen parçalar›m›z›n yerini al›r. Vü-

cudumuzun temel tafl› olan karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor, kükürt gibi atomlar biz yafla-

d›kça sürekli vücudumuza girer ve ç›karlar, sonunda ise topra¤a kar›fl›rlar. Fakat "nefs, ruh" de-

di¤imiz maddi olmayan esas özümüz, bütün bu de¤iflimlerde sürekli ayn› kalan özümüzdür. Al-

lah daha biz yaflarken bile maddi vücudumuzu sürekli yenileyerek yaratmaktad›r. Topra¤›n vü-
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cudumuzu nas›l tahrip etti¤ini, vü-

cudumuzun asl›n›n nas›l oldu¤unu

bilen Allah, bizi yeniden yarat-

may› vaad etmifltir. Madem ki bu

vaad çok  kolayd›r  ve  Allah’›n

vaadidir, elbette gerçekleflecektir.

Evren’in ve yeryüzünün yarat›l›fl›-

na birçok Kuran ayeti gözlerimizi

çevirir ve bunlar›n yarat›l›fl› ahire-

tin yarat›l›fl›, ölülerin diriltilifli için

delil olarak gösterilir.

Görmüyorlar m› ki, gökle-

ri ve yeryüzünü yaratan ve

bunlar› yaratmakla yorul-

mayan Allah’›n ölüleri de

diriltmeye gücü yetmekte-

dir. Evet, O her fleye gücü

yetendir. 

46- Ahkaf Suresi 33

Evren’deki çok uzun mesa-

feli yarat›l›fllar, canl›lar›n adedin-

deki, türlerindeki çok büyük say›-

lar, Allah için bir adedin de, çok

büyük say›lardaki yarat›fllar›n da

eflit oldu¤unu, Allah için hiçbir

zorluk olmad›¤›n› ortaya koyar.

Sizin yarat›lman›z da diriltilmeniz de bir tek kiflininki gibidir. Allah iflitendir,

görendir.

31- Lokman suresi 28
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HAZIRLANALIM G‹D‹YORUZ

Kuran’da birçok konu apaç›k anlat›l›rken, özellikle bizim duyu organlar›yla alg›layama-

d›klar›m›z benzetmeli anlat›m metoduyla (müteflabih olarak) anlat›l›r. (Bak›n›z 3-Ali ‹mran Su-

resi 7. ayet) Ahirette cennet ve cehennemin anlat›l›fl›nda da bu benzetmeli anlat›m metodu kul-

lan›l›r. (Bak›n›z 2-Bakara Suresi 25. Buradan ahiretteki nimetlerin müteflabih, yani benzetimli

anlat›mla anlat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.) Yani ahiretteki anlat›mlar›n tam anlam›yla nas›l oldu¤u-

nun anlafl›lmas› ancak ahirete gidilmesiyle mümkün olacakt›r. Dünya’daki anlat›mlar ahiret

hakk›nda bir bilgi kayna¤› olmakla beraber, bu anlat›mlar benzetmeli (müteflabih) olduklar›

için, bunlar›n %100 ahiretin resmi olarak düflünülmesi hatal› olur. Cennetteki mutluluk, cehen-

nemin piflmanl›¤› apaç›k olmakla beraber, Kuran’›n anlat›mlar›n›n tam anlam›yla neyin kar-

fl›l›¤› oldu¤u ahirette anlafl›lacakt›r.

Ayr›ca ahiretle ilgili anlat›lanlar›n cennetin ve cehennemin bütününün bilgisini kapsa-

mad›¤› unutulmamal›d›r. Türkiye’deki Antalya yöresini anlatmaya kalksak bile Kuran’dan ka-

l›n bir kitap olurdu. Kuran, cennet ve cehennem ile ilgili tüm ayr›nt›lar› verseydi herhalde bir-

çok cilt kitap olurdu. Kuran’da cennet ve cehennem ile ilgili belli kesitler verilir, bu insanlar

için belli ipuçlar› niteli¤indedir. Cennette birkaç meyvenin isminin say›lmas›, cennette bir tek o

meyvelerin oldu¤unu göstermez. Cennette insan nefsinin arzulad›¤› her fleyin oldu¤unun söy-

lenmesi bu dedi¤imizin bir delilidir. (Bak›n›z 21- Enbiya Suresi 102, 42- fiuara Suresi 22, 43-

Zuhruf Suresi 71,  50- Kaf Suresi 35) Kuran insanlar›n ve indi¤i ilk dönemin genel arzu ve kor-

kular›na göre ahiretten kesitler vermifltir. Elbette bu kesitler do¤rudur. Fakat bu kesitler cennet

ve cehennemin bütününü ifade etmez, sadece belli tablolar› benzetmeli anlat›mla anlat›r.

fiu k›sac›k hayatta Allah’a yönelmekten, ahiret için çabalamaktan daha ak›ll›ca, daha vic-

danl›ca bir hareket olamaz. Dünya hayat› çok k›sad›r. Üstelik bu k›sa hayat›n üçte biri uykuda,

birkaç y›l› tuvalette, uzunca bir zaman› yolda... geçer. Birkaç y›ll›k fazladan zevk u¤runa her

türlü nimeti veren Allah’a yönelmemek büyük bir nankörlük, Dünya’daki k›sac›k ömre karfl›

sonsuz olan ahiret için u¤raflmamak büyük bir ak›ls›zl›kt›r. Allah her yaratt›¤› hakk›nda mut-

lak bilgiye sahiptir. (36- Yasin Suresi 79), Allah her fleye gücü yetendir (24- Nur Suresi 45),

Allah ölüleri diriltecektir (36- Yasin Suresi 12) ve bu Allah için çok kolayd›r (64- Tegabun

Suresi 7).

Her benlik ölümü tadacakt›r. K›yamet günü (Dirilifl günü) hak etti¤iniz karfl›-

l›klar size eksiksiz olarak ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r ve cennete so-

kulursa, art›k o kesinlikle kurtulmufltur. Dünya hayat› aldat›c› bir yararlan-

madan baflka bir fley de¤ildir.
3- Ali ‹mran Suresi 185
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MATEMAT‹KSEL  MUC‹ZELER

92- Ve Kuran’› okumakla da... Art›k kim do¤ruya yönelirse kendi benli¤i için

do¤ruya yönelmifltir. Sapm›fla gelince, böylesine de ki: “Ben yaln›zca

uyar›c›lardan›m.”

93- Ve de ki: “Övgü Allah’ad›r. O size delillerini gösterecek, siz de onlar›

tan›yacaks›n›z. Efendin yapmakta olduklar›n›zdan habersiz de¤ildir.”

27- Neml Suresi 92-93

Kuran’›n bu ayetlerinin indi¤i tarihten daha ilerideki bir zamanda, Allah’›n delillerinin

aç›¤a ç›kaca¤› 93. ayette müjdelenmektedir (Türkçe’ye mucize, delil, ayet, belge diye çevrilen

kelimenin Arapça’s› “ayet”tir. Biz tüm geçti¤i yerlerde bu kelimeyi “delil” diye çevirdik).

Kuran mucizeleri, Peygamber’in iradesinden ba¤›ms›z olarak oluflturulmufltur. Herfleyden önce

bu mucizeleri oluflturmaya o dönemdeki tüm insanl›¤›n toplam akl› bile yetersiz kal›rd›. E¤er

bu mucizeler “çölün Muhammed”inin ifli olsayd›, bu mucizeleri duyurmaya, Kuran’›n bu

mükemmel yönlerini kendi döneminin insanlar›na da gösterip, onlar› inkârlar›ndan vazgeçirm-

eye çal›fl›rd›. Çok yak›n tarihlere kadar bütün ‹slam dünyas› bu mucizelerden habersizdi. Hele

kitab›n bu k›sm›nda görece¤imiz matematiksel mucizelerin hiçbiri daha 40 y›l önce bile bilin-

miyordu. Evet, günü gelince Allah delillerini aç›¤a ç›karmaktad›r. Akl›n› ve vicdan›n› kul-

lananlar bu mucizeleri takdir etmekte, Allah’› övmekte, Allah’a flükretmektedirler.

Bir de flöyle diyorlar: “O’na Efendisinden bir delil indirilse ya!” De ki: “Duyu

organlar›yla alg›lanamayan Allah’›n tekelindedir. Siz bekleyedurun. Sizinle

birlikte ben de beklemekteyim.”

10- Yunus Suresi 20

Bu ayette de Allah’›n delillerini ileriki tarihlerde gösterece¤ine dair bir iflaret vard›r.

‹nkarc›lar mucize talep ederek muhalefet yapmakta, fakat mucize gördüklerinde birço¤u yine

inkârlar›na devam etmektedir. Anlafl›l›yor ki inkârc›lar›n mucize talebi, samimi bir talep olmak-

tan çok, muhalefet psikolojisiyle yap›lm›fl bir karfl› koymad›r. 
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Yeryüzünde haks›z yere büyüklük taslayanlar› delillerimden uzak tutaca¤›m.

Onlar her türlü delili görseler de inanmazlar. Dosdo¤ru yolu görseler onu yol

edinmezler. Ama azg›nl›k yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onlar›n delil-

lerimizi yalanlamalar› ve onlara karfl› kay›ts›z kalmalar›ndan dolay›d›r.

7- Araf Suresi 146

Samimi olarak ö¤renmek istemeyenler, Allah’›n dinine karfl› büyüklük taslayanlar: “Ben

kendime yeterim, Allah’a ihtiyac›m yok” diyerek kibirlenenler, Kuran’›n mucizelerini kavraya-

mazlar. Bunlar mucizeleri görseler de inatlar›ndan dolay› bu delillere karfl› ilgisiz kal›rlar.

‹nkarc›lar›n bu tipleri d›fl›nda dini, toplumun bir gelene¤i gibi alg›layan, çevre bask›s›n›n kendi

üzerindeki etkisi, gerçe¤i bulma arzusunun önüne geçenler de Kuran’›n mucizelerini anlaya-

mamaktad›rlar. Kuran’›n do¤a bilimlerindeki, matematiksel alandaki mucizeleri insan akl›na

seslenmektedir. ‹nsan akl›n› yok kabul eden, dini, ak›l yürütme sürecinin olmad›¤› bir inanç

tarz› olarak görenler ve dini kârl› bir ticaret arac› olarak kullananlar da bu mucizeleri anlaya-

mazlar. Dini ticaret arac› olarak gören zihniyetin elemanlar›, dinin, sahte dini otoritelerden

ö¤renilmesini isterler. Dini anlama sürecine akl›n kar›flt›r›lmas›ndan hofllanmazlar. Çünkü akl›n

kar›flt›¤› dinde, din ad›na uydurulanlar ve tüccar, sahtekar, menfaatçi din adamlar› tahtlar›ndan

indirilir. Bu kârl› geçim kap›s›, insanlar› siyasi ve maddi aç›dan manipüle etme arac›, ellerinden

al›n›r.

MATEMAT‹⁄‹N  KARfiI  KONULAMAZ  KES‹NL‹⁄‹

Kitab›m›z›n bu k›sm›nda Kuran’daki matematiksel mucizeleri görece¤iz. Matematik,

felsefeden do¤a bilimlerine kadarki bilim dallar›n›n, karfl›s›nda haz›rolda durduklar› temel bir

dildir, bir araçt›r. Matematiksel kesinlik, tarih boyunca düflünürleri hep büyülemifltir. Fakat

özellikle 16. yüzy›ldan sonra matemati¤in de¤eri iyice anlafl›lm›fl, Evren’i anlamada matemati¤i

merkeze koyan bilimsel zihniyet sayesinde tüm bilimlerde geliflmeler kaydedilmifltir. Bu

geliflmeler sayesinde arabalar, trenler, uydular, yeni ilaçlar, yeni iletiflim araçlar› ve modern

dünyan›n tüm teknolojik harikalar› oluflmufltur. Matemati¤in merkezi rolü olmasayd›, ne

Evren’i böylesine anlamak, ne de teknolojik harikalar› keflfetmek mümkün olabilirdi. 

Tarih boyunca da belli bir de¤eri olmufl olan matematik, son dört as›rda zirveye ç›km›flt›r.

Günümüzün bilimsel mant›¤› hep matematik sayesinde oluflmufltur. Matemati¤in bu merkezi

rolü almas›nda önemli rolü olanlardan Galile’nin dedi¤i gibi: “Matematik Allah’›n Evren’i yaz-

makta kulland›¤› dildir.” Hiçbir bilimsel çal›flma alan› mutlak ve evrensel do¤ru için matematik

kadar özenti kayna¤› olmam›flt›r. Phythagoras gibi baz› düflünürler Evren düzeninin özünün
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say›sal oldu¤unu sezdiler ve matemati¤e mistik anlamlar yüklediler. Fakat bilimsel mant›¤›n,

matemati¤in üzerine bina edilmesi ancak son as›rlarda mümkün olabilmifltir. Bilimin

matemati¤in dili üzerine bina edilmesinin önemli aktörlerinden ve kartezyen ekseninde

geometriyi ve aritmeti¤i birlefltiren Descartes flöyle demektedir: “Tüm entellektüel konular

matematik yoluyla birlefltirilebilir ve birlefltirilmelidir.”

‹nsanl›¤›n en büyük keflfi belki de matemati¤in Evren’deki bu rolünün anlafl›lmas›d›r.

Çünkü geri kalan tüm keflifler, Edison’un ampulünden yar›fl arabalar›na, Einstein’in izafiyet

teorisinden Newton’un yerçekimi kanunlar›na kadar hepsi, ilk önce bu kefliflerin anas›n›n,

kefliflerin dilinin, de¤erinin anlafl›lmas› sayesindedir. Kuran, 1400 y›l önceden matemati¤in

önemine iflaret etmifltir. Kuran sürekli Evren’deki ince dengeye (mizan) ve matematiksel

ölçülendirmeye (kader) dikkatleri çeker. Ay’›n ve Günefl’in say›land›rmaya (hesab) tabi

oldu¤unu söyler.

Günefl ve Ay bir hesap iledir.

55- Rahman Suresi 5

Kopernik ile bafllayan süreçte Kepler ve Galile’nin, Günefl’in ve Ay’›n hareketlerini,

Dünya’n›n bunlara göre konumunu ve hareketlerini do¤ru olarak aç›klamalar›n› sa¤layan sebep,

matemati¤in önemini kavramalar› ve Allah’›n Evren’i yazd›¤› dilin matematik oldu¤unu keflfet-

meleridir. ‹flte bu çok çok önemli noktaya Kuran 1400 y›l önceden iflaret etmekteydi. Kuran,

Evren’in amaçsal nedensellikle yarat›l›fl›n› ve Evren’sel oluflumlar›n matematiksel formüllerle

(kader, hesap) tan›mlanmas›n› çeliflkili olarak görmez. Evren’sel oluflumlar›n ve dengenin

(mizan), amaçsall›kla ve matematiksel olarak meydana geliflini iç içe, beraber tarif eder. 

Mademki Evren, Allah’›n eseridir ve bu eser matemati¤in diliyle yaz›lm›flt›r, Allah’›n

kitab› olan Kuran’da da ayn› dilin kullan›lmas›na hiç flaflmamak laz›md›r. Böylece Allah,

matemati¤in karfl› konulmaz kesinli¤iyle mucize oluflturmaktad›r. Hz. Musa, büyücülü¤ün

zirvede oldu¤u bir dönemde büyücüleri bile imana getirecek tarzda mucizeleri nas›l göster-

diyse, Kuran da bilimin ve özellikle bu bilimlerin dili olan matemati¤in zirvede oldu¤u bir

dönemde bilimsel, matematiksel mucizelerini ortaya koymaktad›r. Böylece bilimsel ve  ma-

tematiksel mant›¤›n geliflti¤i bu dönemde, bu mucizelerin de¤eri daha iyi anlafl›lacak, dine

bilim ile karfl› koymaya çal›flanlar kendi silahlar›yla etkisiz hale getirileceklerdir. Gerçekten de

Allah’›n plan› müthifltir! Gerçekten de Allah’›n zamanlamas› müthifltir! Gerçekten de Allah’›n

Kitab›nda gösterdi¤i mucizeleri müthifltir!
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NEDEN  MATEMAT‹K?

Günümüzde her bilimsel u¤rafl matematiksel kesinlik duygusunu arar, bulamasa bile buna

özenir. Dinde kesin bir delil arayanlar›n, dinde de matematiksel bir delile özenmelerine hiç

flaflmamak gerekir. Carl Sagan, Kuran’›n ayetlerindeki anlat›mlardan haberdar olmayan ünlü bir

astronom yazard›r. Onun “Contact (‹liflki)” roman›nda birazdan görece¤imiz hayali anlat›mlar›,

Allah’tan matematiksel bir delil beklenmesine, insanlar›n matematikte bulduklar› kesinlik duy-

gusunu, dine aktarmaya çal›flmalar›na ilginç bir örnektir:

“Hay›r, anlam›yor musunuz? Bu baflka türlü olmal›. Bu sadece Evren’i fizik ve

kimyay› belirleyen ince matematik yasalarla kurup iflletmek de¤ildir. ‹letilen bir

haberdir bu. Bu Evren’i kim yaratm›flsa, aflk›n say›lara haberlerini gizlemifl ki;

ak›ll› hayat›n geliflti¤i 15 milyar y›l sonra bunlar okunabilsin. ‹lk rastlaflmam›zda,

bunu anlamad›¤›n›z için, sizi ve Rankin’i elefltirdim. “E¤er Allah bizi varl›¤›ndan

haberdar etmek isteseydi, neden aç›k ve kesin bir haber iletmedi?” diye

sormufltum. An›msad›n›z m›?”

- “Çok iyi an›ms›yorum. Allah’›n matematikçi oldu¤unu düflünüyorsunuz.”

- “Bunun gibi bir fley. E¤er bize söylenen do¤ruysa bu, bulan›k suda bal›k avlamak

de¤ilse. E¤er Pi’nin içinde gizli bir ileti varsa ve di¤er do¤aüstü say›lar›n sonsuz-

lu¤undan biri de¤ilse. E¤er, e¤er, e¤er... 

- Aritmeti¤in içinde esin ar›yorsunuz. Ben daha iyi bir yol biliyorum.”

- “Polmer, bu tek yoldur. Bir kuflkucuyu inand›rabilecek tek fleydir. Bir fley

buldu¤umuzu hayal edin. Afl›r› karmafl›k olmak zorunda de¤il. Pi’nin içine rastlant›

olarak y›¤›lm›fl say›lardan daha düzenli bir fley. Bize gereken yaln›z bu. Sonra da

Dünya’n›n her taraf›ndan matematikçiler, kesinlikle ayn› modeli, ayn› iletiyi, ya da

içine ne konulmuflsa yan›lg›s›z bulacaklard›r. O zaman, burada mezhebi bölünme-

ler olmaz. Herkes ayn› Kutsal Metni okumaya bafllar. Kimse dinin, büyücünün göz

boyamas› oldu¤unu, ya da geçmiflteki tarihçilerin kay›tl› olan› sapt›rd›klar›n›;

isterinin, hayallenmenin, ya da geliflme ça¤›nda anne baban›n yerine onu

koydu¤umuzun tart›flmas›n› yapmaz. Herkes inançl› olabilir.” (Carl Sagan, Contact

Kitab›, Simon and Schuster, 1985 y›l›nda yay›nland›, sayfa 418-419, New York) 
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Bu metin, Kuran’›n matematiksel mucizelerinden haberi olmayan ünlü astronom ve yazar

Dr. Carl Sagan’›n roman›ndan al›nt›d›r. Bu eserde felsefecilerin bir hayali ifadesini bulmak-

tad›r: Allah’›n matematiksel kan›t›. Kuflkuya yer b›rakmayan, evrensel dili olan matematik,

bilim adamlar›n›, felsefecileri cezbetmektedir. Okudu¤umuz al›nt›; bu cezbenin, bu kesinlik

aray›fl›n›n ifadesidir. Zaman›m›z›n de¤erlerini ve flartlar›n›, insan ruhunun arzular›n› bilen

Allah, insanl›¤›n bu kesinlik aray›fl›na matemati¤in zirvede oldu¤u, tarihin içinde oldu¤umuz

bu aflamas›nda cevap vermifltir. Hem de metinde geçti¤i gibi: “Karmafl›k de¤il”, üstelik “Taklidi

imkans›z.”

Fakat Carl Sagan’›n metnine baz› noktalar›n ilave edilmesi laz›md›r: Böyle bir mucize

gösterilse de herkesin buna inanaca¤›n› beklemek yanl›flt›r. ‹nkarc›l›¤›n inatç›, aç›k arayan,

apaç›k olan› anlamaktan kaç›nan psikolojisi, en aç›k delilleri bile kabullenmeyi engellemekte-

dir. Gerçekten de matematiksel bir mucize, içinde bulundu¤umuz ça¤ aç›s›ndan tam ve mükem-

mel bir mucize fleklidir. Fakat herkesin bunu kabul etmesini beklemek inkârc› psikolojisini

görmezden gelen bir hayaldir.

TEK  B‹R  SUREN‹N  B‹LE  TAKL‹T  ED‹LEMEZL‹⁄‹

23- E¤er kulumuza indirdi¤imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri

bir sure getirin. Allah d›fl›ndaki tan›klar›n›z› da ça¤›r›n. E¤er do¤ru sözlü

iseniz!

24- E¤er yapamazsan›z -ki asla yapamayacaks›n›z- bu durumda inkârc›lar

için haz›rlanm›fl, yak›t› insanlar ile tafllar olan ateflten sak›n›n.

2- Bakara Suresi 23-24

Kuran’›n matematiksel mucizeleri ile ilgili bölümleri okudukça, Kuran’›n tek bir

suresinin  bile taklit edilemeyece¤ini daha iyi anlayacaks›n›z. Kuran’›n her suresinin hem ken-

disi, hem içinde geçen birçok kelimesi (Günümüze dek gerçekleflen kefliflerle birçok diyoruz,

Kuran’›n matematiksel mucizesi iyice gelifltirilince, her kelimesinin matematiksel uyumun bir

parças› oldu¤unun anlafl›laca¤› kanaatindeyiz.) matematiksel olarak kilitlidir. E¤er Kuran’›n tek

bir suresini bile atsan›z, 19 sistemine göre 19x6= 114 olan Kuran’›n sure say›s›, bu surenin

at›lmas›yla bozulur. Bu surede, “bir gün (yevm)” kelimesinin iki kez geçti¤ini varsayal›m.

Kuran’da 365 kez geçen “bir gün (yevm)” kelimesi böylece 363’e inece¤i için bu matematik-

sel mucize de bozulur. Ayr›ca bu surede 3 kez “Dünya”, 1 kez “Ahiret” kelimelerinin geçti¤ini

varsayal›m. Bu kelimelerin her ikisi de birbiriyle uyumlu bir flekilde 115’er kez geçmektedir.
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Bu sure ç›kar›lsa, “Dünya” kelimesinin tekrar› 112’ye, “Ahiret” kelimesinin tekrar› 114’e düfler

ve uyum bozulur... Herhangi bir surenin ortadan kald›r›lma olas›l›¤›nda böyle birçok örnek

ortaya ç›kacakt›r. Herhangi bir surenin Kuran’dan ç›kar›lmas›, Kuran’›n tüm matematiksel sis-

temini bozacakt›r. Böylece her sure ait oldu¤u bütünün de¤iflmez, mutlak bir parças›d›r. Bir sure

tüm Kuran demektir. Kuran’›n matematiksel mucizesinin bütünü, o bir sureyi de gerekli

k›lmaktad›r. ‹flte Kuran’›n matematiksel mucizelerini inceleyece¤imiz kitab›n bundan sonraki

k›sm›nda göreceklerimiz, neden Kuran’›n bir tek suresinin bile taklit edilemez oldu¤unu ortaya

koymaktad›r. Kuran’›n iddial› üslubunun nas›l yerinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hiç flüphesiz

Kuran’daki surelerin mükemmelli¤i ve matematiksel mucizelerin hacmi bizim ortaya

koydu¤umuzdan çok daha fazlad›r. Fakat s›rf bu kitapta ortaya koyacaklar›m›z bile, bir surenin

bile neden taklit edilemeyece¤ini ortaya koymaya yetmektedir. Gerçe¤i görmek isteyene,

hakikat aflikard›r! 

B‹LMED‹⁄‹N‹N  PEfi‹NDEN  G‹TME

Bilmedi¤inin peflinden gitme! Çünkü kulak, göz ve vicdan›n hepsi bundan

sorumlu tutulacakt›r.

17- ‹sra Suresi 36

Allah’›n gösterdi¤i matematiksel ve di¤er bilimsel mucizeler, akl›n› iflleten, Allah’›n

delillerini araflt›ran insanlara hitap etmektedir. ‹natç› inkârc›lar, nüfus ka¤›d› dindarlar›, dinden

menfaat sa¤layanlar, dini etraf›ndakileri taklit ile yaflayanlar, bu mucizelerden bu tav›rlar›n›

de¤ifltirmedikçe faydalanamazlar. Allah, taklitçi ve bilinmeden uyulan bir din anlay›fl›n› de¤erli

bulmamaktad›r. Allah, dünyevi ç›kar ummadan, akl›n› çal›flt›rarak, araflt›rarak, Allah’›n

Evren’deki ve gönderdi¤i Kitap’›ndaki delillerini inceleyerek ba¤lan›lan ve uygulanan dini

de¤erli bulmaktad›r. Taklit ederek, falanca fleyh dedi diye, filanca evliya (!) dedi diye dini

yaflayanlar, bilmediklerinin peflinden gitmektedirler. Din sat›p dolar, euro, alt›n, itibar kazan-

maya çal›flanlardan, akl›n› kullanmadan dini bir mitoslar, hayaller alemi olarak göstermek

isteyenlerden, Allah hepimizi korusun.

Allah bize öyle bir kitap indirmifltir ki; bu kitab›n söylediklerini, yine bu kitab›n içinde

mucize olarak gösterilenler onaylamaktad›r. Kuran, hem dini anlatan, hem delilleri, mucizeleri

içinde tafl›yan, hem matematiksel ölçütlerle flifrelenmifl, hem de rehber, müjde, rahmet olan

kitab›m›zd›r.
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50- Dediler ki: “Ona Efendisinden deliller indirilmeli de¤il miydi?” De ki:

“Deliller yaln›zca Allah’›n kat›ndad›r. Ben sadece apaç›k bir uyar›c›y›m.”

51- Kendilerine okunmakta olan Kitab’› sana indirmemiz onlara yetmiyor

mu? Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat›rlatma

vard›r.

29- Ankebut Suresi 50-51

RAKAMLANMIfi  K‹TAP

Kuran’›n 83. suresi olan Mutaffifin (Kand›ranlar) Suresi’nde iki defa “rakamlanm›fl

kitap”tan bahsedilir. Bu ifadenin Arapça’s› “Kitabun markum”dur. Bu ayetler, kitaplar›n

say›land›r›lmas›n›n, say›sal düzene ba¤lanmas›n›n; Allah’›n davran›fl tarz› oldu¤unun delil-

leridir. ‹lgili ayetler flöyledir:

7- Hay›r, kötülerin kitab› flüphesiz Siccin’dedir.

8- Siccin’in ne oldu¤unu sana ö¤reten nedir?

9- Rakamlanm›fl bir kitapt›r O. 

83- Muttaffifin 7-9 

17- Sonra onlara “Yalanlamakta oldu¤unuz fley iflte budur” denir.

18- Hay›r, iyilerin kitab› ‹lliyun’dad›r (En yüce burçlarda).

19- ‹lliyun’un ne oldu¤unu sana ö¤reten nedir?

20- Rakamlanm›fl bir kitapt›r O.

21- Yak›nlaflt›r›lm›fl olanlar tan›kl›k eder ona.

83- Muttaffifin  17-21 

‹yiler için de, kötüler için de rakamlanm›fl kitaptan bahsedilmektedir. Fakat rakamlanm›fl

kitaba yak›nlaflt›r›lm›fl olanlar tan›kl›k ederken, kötüler için bu mümkün olmamaktad›r. Kötüler

Allah’›n delillerine efsane deyip, bu delilleri yalanlamaktad›rlar (83- Muttaffifin 13). Ne kadar

ilginçtir ki; görece¤imiz tüm deliller Kuran’›n da rakamland›r›lm›fl bir kitap oldu¤unu göster-

mektedir. Baz› insanlar buna tan›kl›k ederken, baz›lar› da “efsane, masal” diyerek bu delilleri

hafife almakta, inkâr etmektedirler. Allah’›n bu delillerine tan›kl›k etmek, bu delilleri takdir

etmek ise Allah’›n bir arma¤an›d›r. 
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ANLAfiILMASI KOLAY, TAKL‹D‹ ‹MKANSIZ

Kitab›m›zdaki matematiksel mucizelerin anlat›m› iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci

bölümde “Kelimelerin Uyumundaki Matematiksel Mucize”yi görece¤iz. (Bu mucizelere k›sa

biçimde “KUM” diyece¤iz.) Kitab›m›zdaki KUM’larda Kuran’daki kelimelerin uyumunu, hem

bu kelimelerin kendi aralar›ndaki uyumu, hem de bu kelimelerin Evren’deki oluflumlarla

uyumu aç›s›ndan inceleyece¤iz. Kuran’daki bu mucizeler tam anlam›yla “Anlafl›lmas› kolay,

taklidi imkans›z” mucizelerdir. Matemati¤e ilgisi az olanlar bile bu mucizeleri rahatl›kla

anlay›p takdir edebilirler. 

Matematiksel mucizelerin 19’la ilgili k›sm›nda, Kuran’da dikkat çekilen 19’la ilgili

mucizeyi inceleyece¤iz. 19’lu sistemin tüm Kuran’› saran ola¤anüstü bir mucize oldu¤una bu

bölümde tan›kl›k edece¤iz. 1’den 19’a kadar sayabilen herkes bu mucizenin, “Anlafl›lmas›

kolay, taklidi imkans›z” noktalar›na tan›k olabilir. Fakat 19 mucizesi, birçok farkl› flekilde

karfl›m›za ç›kmaktad›r. 19’la ilgili birçok özelli¤in anlafl›lmas› olas›l›k hesab› bilgisini, daha

dikkatli araflt›rmalar› da gerektirmektedir. Kitab›m›zda 19’un “anlafl›lmas› kolay, taklidi

imkans›z” yönleri kadar, anlafl›lmas› daha zor olan, bilgi gerektiren noktalar›na da de¤inece¤iz. 

Kitab›m›z›n matematiksel bölümünü yazarken KUM mucizelerinde Abdülrezzak

Nevfel’den, 19’larla ilgili bölümü yazarken Cesar Mejul, Reflad Halife, Richard Voss, Milan

Sulc ve daha bir çok yazardan faydaland›k. Bu yazarlar›n hiçbirini görmedik, bu yazarlar›n

hiçbirinin dine bak›fl aç›lar›n›, varsa mezhepsel görüfllerini bu kitab›n konusu yapmad›k. Bu

kitab›m›z dinin içindeki tart›flmalara girmemeye özen göstermektedir. Muhakkak ki din içinde-

ki birçok hususun da tart›fl›lmas› laz›md›r, fakat o mesele bu kitab›n d›fl›ndaki araflt›rmalar›n ilgi

alan›ndad›r. 

Bu kitapta bu din içi tart›flmalara girmedi¤imiz gibi, Kuran’daki matematiksel mucizenin

tart›flmal› hususlar›na veya zay›f matematiksel ba¤lant›lara dayal› özelliklere de yer verme-

meye gayret ettik. “Kuran Allah’›n kitab›d›r” diyen herkes, Kuran’da gözüken mucizeler için

Allah’a flükretmeli, Allah’›n bu yard›m›n›n de¤erini bilmelidir.

Kuran’›n bu matematiksel mucizelerini keflfedenlerin kimlikleri, kiflilikleri ne olursa

olsun, Kuran’›n bu mucizeleri zarar görmez. Çünkü bu mucizeler Kuran’›n mucizeleridir ve her

an apaç›k bir flekilde ortada durmaktad›rlar. ‹steyen her an onlar› s›nay›p, do¤rulu¤unu kontrol

edebilir. Bunlar› bulanlar ateist bile olsalar hiçbir fley de¤iflmez. (Örne¤in bir ay kelimesi

Kuran’da 12 kez geçer. Bunu kim bulmufl olursa olsun 1400 y›ll›k Kuran ortadad›r. Bunu aç›p
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test etmek gayet kolayd›r. Veya 19 mucizesiyle ilintili olarak Besmele’nin 19 harf olmas› da

böyledir.)

Ça¤›m›z›n insan›n›n en büyük hastal›klar›ndan biri afl›r› flüpheciliktir. Kuran’›n

inceleyece¤imiz matematiksel mucizeleri, her an s›nanabilirlik özelli¤iyle bu afl›r› flüphecilere

cevapt›r. Bu mucizeler tarihin belli bir döneminde gözüküp, yok olmufl mucizeler de¤ildir. ‹flte

Kuran, orada durmaktad›r, her an bu mucizeler test edilebilir. Tam ça¤›m›za uygun bir yan›t:

Test edilebilir, s›nanabilir, yanl›fllanmaya, do¤rulanmaya aç›k mucize.

De ki: “E¤er bütün insanlar ve cinler bu Kuran’›n bir benzerini oluflturmak

için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir ben-

zerini meydana getiremezler.” 

17- ‹sra Suresi 88
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KUM-1

B‹R  GÜN

Kuran’da tekil olarak “bir gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçer. 365 say›s› sadece

takvimin gün say›s› olarak düflünülmemelidir. 365, ayn› zamanda Dünya ile Günefl aras›ndaki

astronomik iliflkiyi ifade eden bir say›d›r. Dünya, Günefl etraf›nda bir kez dönüflünü tamam-

lad›¤›nda, kendi etraf›nda 365 kez dönmüfl olur. Yani Dünya, Günefl etraf›nda bir kez

döndü¤ünde, Dünya’da 365 tane gün oluflmufltur. “Gün” kelimesinin tekil kullan›m›n›n 365’i

vermesi de önemlidir. Çünkü, Dünya’n›n Günefl çevresindeki dönüflünde 365 tekil gün oluflur.

Kuran’da bu kelimenin 200, 300 veya 400, 500... olarak de¤il tam 365 olarak geçmesi sizce

tesadüf mü? Gerçekten de “bir gün (yevm)” kelimesinin kullan›m›; anlafl›lmas› kolay, taklidi

imkans›z Kuran mucizelerine bir örnektir. Bu örnek tek bafl›na bile Kuran’da bilinçli bir mate-

matiksel düzen oldu¤unu ortaya koyabilir. Bu bölümdeki 50 örnek ve daha sonra 19’larla ilgili

bölüm incelenirse, Kuran’daki matematiksel mucizenin boyutu daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Bir  Gün 365

Dünya Günefl’in etraf›nda bir kez 
dönünce Dünya’da kaç gün oluflur? 365
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KUM-2

GÜNLER

Kuran’da “gün” kelimesinin birçok kullan›m tarz› mucizevidir. “Gün” kelimesinin tekil

kullan›mlar› 365 kez geçerken, gün kelimesinin ço¤ul kullan›mlar› (eyyam, yevmeyn) ise 30

defa geçmektedir. Böylece bir ay›n gün say›s›n› ifade eden 30 say›s› verilir. Bir senede birden

fazla ay›n olmas›ndan dolay› bu günlerden farkl› aylar oluflur. Oysa 365 gün, bir tane y›l›

oluflturur. Böylece “gün” kelimesinin tekilinin (yevm) 365 defa geçmesi gibi, ço¤ulunun da

(eyyam, yevmeyn) 30 defa geçmesi anlaml›d›r.

Günefl takvimi 30 ve 31 günlük aylardan oluflurken, Ay’a ba¤l› takvim 29 ve 30 günlük

periyodlardan oluflur. 30, her iki takvimin kesiflim kümesidir. Kuran’›n indi¤i toplumda Ay

takvimi kullan›ld›¤›n› gözönüne al›rsak 30 say›s›n›n kullan›lmas› yine anlaml›d›r. Ay’›n (gökte-

ki gezegen) bir ay› (y›l›n k›sm› olan) oluflturma süresi 29.53 gündür. Bunun yuvarlat›lm›fl› ise

30’dur. Bu tarz matematiksel mucizelerde Kuran’›n matematiksel ifllem olan yuvarlamay› tam

do¤ru yapt›¤›na tan›k olmaktay›z. Nitekim Dünya, Günefl’in çevresinde 365.25 günde

dönüflünü tamamlar. Bunun yuvarlat›lm›fl› 365’tir. 
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Günler 30

Bir ay›n gün say›s› 30
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KUM-3

GÜN  KEL‹MES‹N‹N  TÜREVLER‹

“Gün (yevm)” kelimesinin Kuran’da tekil olarak 365 kez,  ço¤ul olarak 30 kez geçti¤ini

gördük. “Gün” kelimesinin bütün türevleriyle kullan›m› ise 475 kezdir. Yani “gün” kelimesinin

tekil, ço¤ul ve di¤er türevlerinin toplam› 475’tir. 475 say›s› 19x25’e eflittir. Kuran’daki mate-

matiksel mucizeyi inceledi¤imiz bu Kelime-Uyumlar›ndaki-Matematiksel-Mucize k›sm›ndan

sonra 19 Mucizesi’ni inceleyece¤iz. O bölümü okudu¤unuzda 19’un neyi ifade etti¤ini daha iyi

anlayacaks›n›z. Kuran’daki Kelime-Uyumlar›n›n-Mucizesi ile Kuran’daki 19 sistemi bu örnek-

te oldu¤u gibi içiçe geçebilmektedir. “Gün” kelimesinin Kuran’daki kullan›m›, 19 mucizesin-

den ba¤›ms›z olarak da mucizevi özellikte oldu¤u için, biz “gün” kelimesi ile ilgili bulgular›

Kelime-Uyumlar›nda-Matematik (KUM) aç›s›ndan inceledik.

“Gün” kelimesinin türevlerindeki 19 çarpan› gibi 25 çarpan› da özel bir say›y› ifade eder.

Daha önce belirtti¤imiz gibi gün kavram› Dünya’n›n Günefl ile iliflkisi sonucunda oluflmaktad›r.

Dünya Günefl’in çevresindeki bir dönüflünü gerçeklefltirirken 365 kez kendi çevresinde döner.

Bu arada Günefl de kendi çevresinde ayn› flekilde dönmektedir. Peki, Dünya kendi çevresinde

365 kez döndü¤ü zaman Günefl kendi çevresinde kaç kez döner? S›k› durun, tam 25 kere...

Anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›z bu mucizenin belirtti¤i say›, Kuran’›n indi¤i dönemde,

indi¤i bölgede bilinmiyordu. Kuran’›n anlaml› tekrar say›lar›nda, o say›lar›n belirtti¤i

oluflumlara iflaret etmesi mucize oldu¤u gibi, bu say›lar›n o dönemde bilinmeyenleri ifade

etmesi de mucize oluflturmaktad›r.

Ayr›ca 25’in katsay›s› olan 19’un Günefl-Dünya-Gün kavramlar› ba¤lam›nda önemi

vard›r. Çünkü Dünya’n›n, Günefl’in ve Ay’›n ayn› hizaya geldi¤i Meton devri; 19 Dünya y›l›nda

bir oluflur. Yani Günefl bir Meton devrinde 19x25= 475 defa kendi etraf›nda dönmüfl olur. (Bir

sonraki bölüm KUM-4’ü okuyun). Evet, tam 475 kez. Bu say› tam› tam›na gün kelimesinin tüm

türevleriyle Kuran’daki geçifl say›s›na eflittir.

296 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Gün kelimesinin tüm türevleri    475 (19x25)

Dünya’da bir y›l olufltu¤unda 
Günefl kendi ekseninin etraf›nda 25

kaç kez döner?

Günefl bir Meton devrinde
kendi ekseninin etraf›nda 475 (19x25)

kaç kez döner?

Bir Meton devrinde Günefl,

kendi ekseninin etraf›nda

475 kez döner.
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KUM-4

SENE

Kuran’da “sene” kelimesinin tüm türevleri (sinet, sinin) 19 defa geçer. Günefl’e ba¤l›

ilerleyen takvimin ve Ay’a ba¤l› takvimin süreleri, art›k y›llar›ndan dolay› düzeltilmeye muh-

taçt›r. Dünya, Günefl’in etraf›nda 365 kez dönünce; Ay, Dünya’n›n ve kendisinin etraf›nda 12

defa döner. Bu bir y›ld›r. Fakat Dünya bu dönüflünü tamamlay›p bafllama noktas›na geldi¤inde

Ay bu noktaya gelmez. Dünya ile Ay’›n ayn› bafllama noktas›na geliflleri 19 senede bir gerçek-

leflir. 19 seneden oluflan bu dönem Meton devri olarak an›l›r. 19 senede bir düzeltilen Ay takvi-

minin bu sürede 7 y›l› art›k (355 gün), 12 y›l› ise tamd›r (354 gündür). “Sene” kelimesinin 7’si

tekil (sinet) 12’si ço¤ul (sinin) geçerek bu iki veriyle de uyumunun oluflmas› ayr› bir özelliktir.

“Sene” kelimesinin tüm türevleri 19’u vererek Meton devrine iflaret eder. 

Görüldü¤ü gibi Dünya 19 senede bir, Günefl ve Ay ile ayn› hizaya gelir. Kuran’da Günefl

ve Ay kelimeleri birçok defa ayn› ayette geçmektedirler. Kaç defa m›? Tam 19 defa. Ayn› Meton

devrinin kaç senede bir olufltu¤unun adedi kadar, ayn› Kuran’da sene kelimesinin geçifli kadar.

Bu arada bu iki kelimenin birarada 19. geçifllerindeki ayetin anlam› da çok ilginçtir.

Günefl ve Ay biraraya getirildi¤inde

75- K›yamet Suresi 9
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Sene 19

Bir Meton devri
kaç seneden oluflur?

19
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Gerçekten de anlam›n ve matematiksel uyumun bu örtüflmesi harikad›r. Gelin Günefl ve

Ay kelimelerinin birarada geçti¤i ayetlerin tablosunu inceleyelim (41. surenin 37. ayetinde

Günefl ve Ay kelimeleri iki defa birarada geçer)

Bu 19 geçiflin sure ve ayet numaralar›n› toplarsan›z: 6 + 96 + 7 + 54 + 10 + 5 + 12 + 4 +

13 + 2 + 14 + 33 + 16 + 12 + 21 + 33 + 22 + 18 + 29 + 61 + 31 + 29 + 35 + 13 + 36 + 40 + 39

+ 5 + 41 + 37 + 41 + 37 + 55 + 5 + 71 + 16 + 75 + 9 = 1083 (19x57)dir. Hatta 57 de= 19x3’tür. 

Lütfen 19’un katlar›yla oluflan bu uyumu akl›n›zda tutun ve 19 mucizesi ile ilgili ileride-

ki sayfalarda hat›rlay›n.

Kuran’da geçen Kelime-Uyumlar›n›n-Matemati¤indeki Mucize (KUM), görüldü¤ü gibi

sure numaralar›nda ve ayet numaralar›nda da kendini göstermektedir. Bu da Kuran surelerinin

ve ayetlerinin numaralar›na var›ncaya kadar mucizevi bir flekilde düzenlendi¤inin kan›t›d›r.
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Tekrar Sure Ayet

1 6 96

2 7 54

3 10 5

4 12 4

5 13 2

6 14 33

7 16 12

8 21 33

9 22 18

10 29 61

11 31 29

12 35 13

13 36 40

14 39 5

15 41 37

16 41 37

17 55 5

18 71 16

19 75 9
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KUM-5

O GÜN VE KIYAMET GÜNÜ

Kuran’da geçen “gün” kelimesinin hem tekil, hem ço¤ul, hem de tüm türevleriyle kul-

lan›l›fl›n›n ayr› ayr› mucizeler oluflturdu¤unu gördük. Bunun d›fl›nda “gün” kelimesinin baflka

kelimelerle oluflturdu¤u tamlamalarda da matematiksel bir mucize vard›r. Örne¤in Dünya’n›n

sonunu ve ahiret hayat›n› belirten “O gün (yevme izin)” ve “k›yamet günü (yevmül k›yameh)”

tamlamalar›nda bu durumu gözlemekteyiz. Her iki tamlama da 70’er defa olarak eflit bir flekilde

geçmektedir. Kelimelerin geçifline örnek birer ayeti inceleyelim:

O gün (yevme izin) öyle yüzler vard›r ki nimetlerin içindedirler.

88- ⁄afliye Suresi 8

... Oysa ki k›yamet günü (yevmül k›yameh) yeryüzü tamamen O’nun avucundad›r.

39- Zümer Suresi 67
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

O  gün 70

K›yamet günü 70
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KUM-6

AY (Gökteki gezegen)

Gökteki gezegen olarak “Ay (Kamer)” kelimesi, tüm türevleriyle Kuran’da tam 27 defa

geçmektedir. Bu say›, Ay’›n Dünya etraf›ndaki eliptik turuna eflittir. (Kitab›m›z›n bilimsel

mucizeleri anlatan ilk k›sm›n›n 15. ve 16. bölümlerinde Ay’la ilgili Kuran’›n anlat›mlar›na

de¤indik.) Kuran’da Günefl ve Ay’›n bir hesaba tabi oldu¤una dikkat çekilir. (Bak›n›z 55-

Rahman Suresi 5) Kuran’›n iflaret etti¤i gibi matematiksel hesapland›rmayla ifade edilebilen

Günefl’in ve Ay’›n, Kuran’daki tekrar adetlerinde de matematiksel mucize sergilenmesi çok

anlaml›d›r.
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Ay 27

Ay’›n eliptik turu kaç gün sürer? 27
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KUM-7

AY (Senenin bölümleri)

Kuran’da gökteki Ay, “Kamer” olarak farkl› kelimeyle, senenin k›s›mlar› olan ay ise

“flehr” olarak farkl› kelimeyle ifade edilir. Birçok dilde bu böyledir. Örne¤in ‹ngilizce’de gök-

teki Ay, “Moon”dur, senenin bölümleri olan ay ise ayr› bir kelime “month”d›r. Dünya’n›n Günefl

etraf›ndaki dönüflünde 365 tekil gün oluflurken; Ay, Dünya’n›n etraf›nda 12 defa dönerek, 12 ay

oluflturur. Kuran aylar›n say›s›n›n 12 oldu¤unu söyler. 1 y›l 12 tane aydan oluflur ve Kuran’da

12 defa olarak bir ay (flehr) kelimesi geçer. Aylar›n say›s›n›n 12 oldu¤u Kuran’›n flu ayetinde

belirtilir:

... Allah’›n kat›nda aylar›n say›s› onikidir...

9- Tevbe Suresi 36

302 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Bir ay 12

Aylar›n say›s› veya bir senede Ay’›n

Dünya etraf›ndaki dönüfl say›s›
12
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KUM-8

AY’A G‹D‹L‹fi TAR‹H‹

Kitab›m›z›n ilk k›sm›n›n 16. bölümünde Ay’a gidilece¤ine dair Kuran’da geçen ifadeleri

inceledik. Bu ifadelerin en önemlilerinden biri Kamer (Ay) Suresi’nin 1. ayetidir. ‹flte bu ayet-

ten Kuran’›n sonuna kadar 1389 ayet vard›r. (Kuran ayetlerindeki bu ilginç özellik ilk olarak

Cemal Aktafl’›n çal›flmas›yla farkedilmifltir.) Hicri takvime göre 1389 y›l›, miladi 1969 y›l›na

karfl›l›k gelmektedir ve bu tarih Ay’a insanlar›n ilk ayak bast›¤› tarihtir. (1389 say›s› ayr›ca bu

surenin veya Kuran’›n vahyedilmesinden yaklafl›k 1389 y›l sonra Ay’a gidilece¤ine iflaret olarak

da düflünülebilir. Çünkü hicri takvim Kuran’›n vahyinin devam etti¤i bir tarihte bafllamaktad›r.)

Yaklaflt› saat ve yar›ld› Ay

54- Kamer Suresi 1
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Ay (Kamer) Suresi’nin ilk ayetinden
Kuran’›n sonuna kadar kaç ayet vard›r? 1389

Ay’a ilk insan›n ayak bas›fl tarihi

Hicri takvimin hangi y›l›ndad›r?
1389
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KUM-9

DEN‹Z-KARA ORANI

Kuran’da “kara (el-berr)” kelimesi 12 defa geçmektedir. Buna karfl›l›k “deniz (el-bahr)”

kelimesi ise 32 defa tekrarlanmaktad›r. (“El-bahr” ifadesi, denizler gibi göl, ›rmak benzeri

büyük sular› da ifade eder). E¤er “kara (el-berr)” kelimesinin tekrar adedinin “deniz (el-bahr)”

kelimesinin tekrar adedine oran›n› al›rsak ; 12/32 = 0.375 eder.

Yeryüzünün toplam yüzölçümü 510 milyon km2 kadar bir aland›r. Bunun 360 milyon

km2 kadar› denizlerden oluflmaktad›r. 15 milyon km2 kadar bir alan ise buzullarla kapl›d›r.

Bunun d›fl›nda 135 milyon km2 kadar bir alan karalard›r. E¤er yeryüzündeki karalar›n denizlere

oran›n› al›rsak; 135 milyon km2  / 360 milyon km2 = 0.375 eder.

304 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kelime Kuran’daki geçifl adedi Oran

Kara 12
Deniz 32

12

32
= 0.375

Yer Yüzölçümü Oran

Kara 135 milyon km2

Deniz 360 milyon km2

135 milyon km2

360 milyon km2
= 0.375
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KUM-10

309’UNCU KEL‹ME

Kuran’da Kelime Uyumlar›ndaki Matematiksel Mucize’yi incelerken bu mucizenin

de¤iflik flekillerde aç›¤a ç›kt›¤›n› görürüz. Kelime uyumlar› bazen Evren’deki tabloyla

kelimelerin uyumu, bazen kelimelerin kendi aralar›ndaki uyumu olarak gerçekleflmektedir. Bu

bölümde farkl› bir matematiksel uyuma tan›k olaca¤›z. 18. sure olan Kehf (Ma¤ara) suresinde

bir grup gencin, Allah’›n mucizesi olarak 300 y›l ma¤arada uyutulduklar›, buna da 9 y›l ilave

edildi¤i söylenir. (Bu say›n›n do¤rudan 309 olarak de¤il de böyle verilmesinin bir hikmetini 19

say›s›yla ilgili bölümde görece¤iz. Say› e¤er 309 olarak verilseydi, Kuran’da geçen say›lar›n

toplam› 19’un kat›n› vermeyecekti). 

18. surenin 9. ayetinde ma¤arada kalacak olan gençlerden bahsedilir. 25. ayete kadar

aral›ks›z bu gençlerin bafl›ndan geçenler anlat›l›r ve 25. ayette bu gençlerin 309 y›l ma¤arada

kald›klar› söylenir. ‹flte bu gençlerden bahseden 9. ayetten itibaren kelimeleri sayarsak 25.

ayetin “Ve onlar ma¤aralar›nda kald›lar...” ifadesinden sonraki ilk kelime 309. geçen

kelimedir. Yani gençlerin bafl›na gelenin anlat›m›ndan, gençlerin ma¤arada kald›¤› y›l›n

say›s›n›n söylenmeye bafllayaca¤› kelimeye kadar 308 kelime geçer ve 309’uncu kelimeyle 309

say›s› verilmeye bafllan›r. Bahsetti¤imiz ayet flöyledir.

Ve onlar ma¤aralar›nda kald›lar: 300 y›l ve 9 daha ilave ettiler.

18- Kehf Suresi 25
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Kehf Suresi’nde bahsedilen gençler
ma¤arada kaç y›l kald›lar?

309

Kehf Suresi’nde gençlerden 
bahsedilmeye bafllamas›ndan itibaren 309
ma¤arada 309 y›l kald›klar›n› söyleyen
ifade kaç›nc› kelimedir?
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Kehf’teki gençlerden bahseden ayetlerin 309 ifadesine kadar kelime say›m›: 

Ayet No Kelime Say›s›

9 10

10 16

11 7

12 9

13 11

14 19

15 19

16 19

17 34

18 22

19 37

20 13

21 32

22 33

23 7

24 17

25 3

306 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

308+ (309’uncu kelime 309 ifadesine geliyor)

308+Toplam
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KUM-11

YED‹ GÖK

Kuran’da gö¤ün yedi tabaka olarak yarat›ld›¤› söylenir. Kuran’›n bilimsel mucizelerini

inceledi¤imiz kitab›m›z›n ilk k›sm›n›n 17. bölümünde bu konuyu iflledik. Kuran’da geçen “yedi

gök” tabiri 7 defa geçer.

1) 2- Bakara Suresi 29

2) 17- ‹sra Suresi 44

3) 23- Müminun Suresi 86

4) 41- Fussilet Suresi 12

5) 65- Talak Suresi 12

6) 67- Mülk Suresi 3

7) 71- Nuh Suresi 15
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Yedi Gök 7

Kuran göklerin say›s›n› kaç olarak verir? 7
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KUM-12

DEM‹R‹N ATOM NUMARASI

Kuran’da demirin kimyasal özelliklerinden birço¤una iflaretler vard›r. ‹lk önce demirin

öneminden ve özelli¤inden söz eden biricik ayeti inceleyelim:

Andolsun ki elçilerimizi aç›k kan›tlarla gönderdik ve onlarla birlikte kitab› ve

ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar. Ve demiri de indirdik.

Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için yararlar vard›r.

57- Hadid Suresi 25

Kuran’da geçen “inzal” fiili genellikle Dünya d›fl›ndan yap›lan indirme ve geliflleri ifade

eder. “‹nzal” fiili Dünya’daki bir yarat›l›fl›n Dünya d›fl›ndaki oluflumlar sayesinde meydana

geldi¤ini bize anlat›r. Dünyam›z›n ilk s›cakl›¤› demirin oluflumuna uygun de¤ildir. Hatta

Günefl’imiz tipi orta büyüklükte y›ld›zlar bile demirin üretimi için yeterli ›s›ya sahip de¤ildir.

Bu yüzden demir, s›rf Dünya’m›za de¤il, Günefl sistemimize bile indirilmifltir (inzal edilmifltir).

fiu anda Dünya’m›zda var olan demir, Günefl sistemimize yüksek ›s›l› y›ld›zlardan gelmifltir.

Kuran’›n demirin oluflumunu anlat›rken “inzal” fiiliyle indirilme olay›na dikkat çekmesi

mucizevi niteliktedir.

Kuran demirin atom numaras› olan 26’ya da birçok flekilde dikkat çekerek matematiksel

mucizesini sergiler.

1. Kuran’da her harfin say›sal bir de¤eri vard›r. (19’la ilgili bölümde tüm harflerin say›sal

de¤erleriyle ilgili tabloyu yay›nlad›k) Demir’in (Hadid) say› de¤eri 26’d›r.

Ha= 8

Da= 4

Ye= 10

Da= 4

Toplam= 26
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2- Demir’den bahseden ayet Hadid (Demir) Suresi’nin 25. ayetidir. E¤er bu surenin

bafl›ndaki numaras›z Besmele’yi sayarsak 26. ayeti olur.

3- Bu surenin içinde geçen 26. Allah ismi de bu (25.) ayetin içinde geçmektedir. Atom

numaras› bir elementin en temel özelli¤idir ve atomun en temel yap›tafl› protonlar ile belirlenir.

Demir 26 protonuyla 26 atom numaral›d›r. Kuran’›n mesaj›n›n temeli, Allah ile alakal›d›r.

Demir (Hadid) Suresi’nin bafl›ndan demirden bahseden ayetin sonuna kadar Kuran’›n en temel

kelimesi olan Allah 26 defa geçer. ‹lginç de¤il mi? 
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Kelime       Bu kelimenin matematiksel de¤eri

Demir 26

Demirin atom numaras› 26

Sure’nin bafl›ndan demirin özelliklerinden 
bahseden tek  ayet olan 56-Hadid Suresi 

25. ayetin sonuna kadar kaç kez 26
Allah kelimesi geçer
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KUM-13

DEM‹R‹N ‹ZOTOPLARI

Demirin atom numaras› (proton say›s›), Kuran’da demirden bahseden Demir (Hadid)

Suresi’nin 25. ayetinde kodlu oldu¤u gibi, bu surede demirin izotoplar›na da iflaret vard›r.

1. Belirli bir demir anlam›na gelen (el-Hadid)’in matematiksel de¤eri 57’dir. ‹ngilizce’de-

ki “the” gibi Arapça’da belirlilik tak›s› “el”dir. Türkçe’de bunun karfl›l›¤› yoktur. Bu belirlilik

tak›s›yla ortaya ç›kan 57 say›s› demirin izotoplar›ndan biridir. 

Elif= 1

Lam= 30

Ha= 8

Da= 4

Ye= 10

Da= 4

Toplam= 57

2- Hadid (Demir) Suresi, Kuran’›n 57. suresidir. 57 demirin izotoplar›ndan biridir. 

3. Hadid (Demir) Suresi, Kuran’›n sondan 58. suresidir. Bu da demirin di¤er bir izotopudur.

4. Bu surenin numaral› ayetlerinin say›s› 29’dur. Numaras›z Besmele hesaba kat›l›rsa bu
say› 30 olur. Bu iki say› demirin dört izotopundan ikisinin nötron say›s›na eflittir. Allah isminin
tüm suredeki geçifl adedi ise di¤er bir izotopun nötron say›s›n› vermektedir. 
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Kelime       Bu kelimenin matematiksel de¤eri

Belirli bir demir 57
(el-Hadid)

Demirin izotoplar›ndan biri 57

Demirin (Hadid) Suresi kaç›nc› suredir? 57

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



KUM-14

EN YÜKSEK DERECE

Kuran’›n bir ayetinde, Allah’›n en yüksek derecelerin sahibi oldu¤una dikkat çekilir. Ayet

flöyledir:

Yüksek derecelerin Sahibi, Arfl’›n Sahibi’dir. Buluflma günü hakk›nda

uyarmas› için kullar›ndan diledi¤ine emrinde olan Ruh’u indirir.

40- Mümin Suresi 15

Bu ayette “yüksek derecelerin sahibi” diye tercüme etti¤imiz, “dereceleri yükselten” diye

de tercüme edilebilecek olan ifadenin Arapça’s› “Refii el-Derecaat”d›r. Bu ifadede “Refii”

kelimesi yüksekli¤i, “el Derecat” kelimesi ise dereceleri ifade etmektedir. En yükse¤i ifade

eden “Refii” kelimesinin matematiksel de¤eri 360’d›r. Bu da çok ilginç bir flekilde Evren’deki

en yüksek dereceye karfl›l›k gelmektedir. Harflerin matematiksel de¤eri flöyledir: 

Re= 200

Fe= 80

Ye= 10

Ayn= 70

Toplam= 360
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Kelime       Bu kelimenin matematiksel de¤eri

Refii 360

Evren’deki en yüksek derece 360
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KUM-15

BALARISININ ANLATILDI⁄I SURE

Kuran’da balar›s›n›n (nahl) di¤er tüm hayvanlardan daha özel bir flekilde anlat›ld›¤›na

tan›k olmaktay›z. (Kitab›m›z›n ilk k›sm›n›n 41. ve 42. bölümlerinde bu konuyu iflledik)

Kuran’da hayvanlardan birçok örnekler verilir, fakat hiçbir hayvandan iki ayette arka arkaya,

s›rf bu hayvana odaklan›larak bahsedilmez. Kuran’da balar›s›ndan bahsedilen bu surenin

numaras› 16’d›r ve bu sure Balaras› (Nahl) Suresi olarak an›l›r. ‹flte bu surenin numaras› ile

erkek balar›s›n›n kromozom say›s› eflittir. Difli balar›s›n›n kromozom say›s› da (2n) olup (16x2=

32)’dir. Böylece bu sure balar›lar›n›n kromozom say›s› ile iliflkilidir. Kromozom say›s› bir ele-

mentin atom numaras› gibidir, hiç de¤iflmez. Dünya’n›n her yan›ndaki her erkek balar›s›n›n kro-

mozom say›s› 16’d›r, her difli balar›s›n›n kromozom say›s› ise (16x2)’dir. Ayr›ca bu surenin ayet

say›s› olan 128, erkek ar›n›n kromozom say›s› olan 16’n›n 8 kat›na, difli ar›n›n kromozom say›s›

olan 32’nin 4 kat›na eflittir. Böylece bu surenin numaras› gibi, ayet say›s› da balar›lar›n›n kro-

mozom say›s›yla orant›l›d›r.

Bu surenin içinde balar›s›ndan bahsedilen ayetler 68. ve 69. ayetlerdir. Balar›s›ndan ilk

bahseden ayet olan 68. ayet 13 kelimedir. E¤er surenin bafl›ndan bu ayette geçen “Balar›s›

(nahl)” kelimesine kadar sayarsak 884’ü buluruz. Sizce bu say› s›radan bir say› m›? Tabii ki

de¤il, bu say› bu kelimenin geçti¤i ayetin numaras› (68) ile bu ayetin kelime say›s›n›n (13)

çarp›m›na eflittir (68x13= 884) Tüm bunlar sizce tesadüf olabilir mi? Kuran’›n matematiksel

mucizeleri de¤iflik flekillerde gözükmektedir. 

KEL‹MELER‹N UYUMUNDAK‹ MATEMAT‹KSEL MUC‹ZE 313

Balar›s›ndan bahseden Balar›s› (Nahl) 
Suresi kaç›nc› suredir? 16
Balar›s›’ndan bahseden Balar›s› (Nahl)
Suresi kaç ayettir? 128 (16x8)

Erkek balar›s›n›n kromozom 
say›s› kaçt›r? 16
Difli balar›s›n›n kromozom
say›s› kaçt›r? 16x2
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KUM-16

DÜNYA VE AH‹RET

Kuran’da iki hayat›m›z›n olaca¤›ndan bahsedilir. Bunlar›n birincisi sonlu “Dünya”

hayat›d›r, di¤eri ise sonsuz “Ahiret” hayat›d›r. Kuran’da geçen bu iki kelimenin iliflkisi

apaç›kt›r. Kuran’da bazen ayn› ayette, bazen ayr› ayetlerde olmak üzere bu kelimelerin her biri

115’er defa geçmektedirler. Kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet flöyledir:

... Dünya hayat› aldat›c› bir yararlanmadan baflka bir fley de¤ildir.

3- Ali ‹mran suresi 185

Ahiret azab›ndan korkan için bunda kesin deliller vard›r...

11- Hud Suresi 103
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Dünya 115

Ahiret 115
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KUM-17

MELEKLER VE fiEYTAN

Bir çok insana “melek” denince akl›na gelen ilk kelimeyi söyle derseniz, alaca¤›n›z

yan›tlar›n büyük bir k›sm› “fleytan” olacakt›r. ‹flte bu kelimelerin tüm türevleri Kuran’da 88’er

kez geçmektedir. Bu kelimelerin en çok kullan›lan formlar› olan “efl-fleytan” ve “el-melaike”nin

68’er defa eflit bir flekilde geçmesi de ilginçtir. Bu kelimelerin geçti¤i iki örnek ayet flöyledir:

Gerçekten de fleytan (efl-fleytan) sizin düflman›n›zd›r...

35- Fat›r Suresi 6

Efendin, meleklere (el-melaike) vahyetmiflti ki...

8- Enfal Suresi 12
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Melekler 88

fieytan 88
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KUM-18

FAYDA VE BOZGUNCULUK

Kuran’da “fayda (en nef)” kelimesi tüm türevleriyle beraber 50 defa tekrarlanm›flt›r.

“Bozgunculuk (fesad)” kelimesi de tüm türevleriyle beraber 50 defa tekrarlanm›flt›r.

Bozgunculuk (fesad) topluma faydas› olmayan, Kuran’da k›nanan bir davran›fl fleklidir.

Bozgunculuk (fesad) insana hiçbir zaman fayda (en-nef) getirmez. Bozgunculu¤un sonuçlar›

faydan›n tam tersidir ve anlam olarak z›tl›k ifade eden bu kavramlar›n eflit say›da geçmesi

anlaml›d›r. Bu kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet flöyledir:

Hat›rlat, çünkü hat›rlatmak insanlara fayda (tenfeu) sa¤lar.

51- Zariyat Suresi 55

Onlar o kimselerdir ki yeryüzünde bozgunculuk (yüfsidune) ç›kar›rlar da

düzeltmezler.

26- fiuara Suresi 152
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Fayda 50

Bozgunculuk 50
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KUM-19

C‹NSEL SUÇ, HADD‹ AfiMAK VE GAZAP

Kuran’da “cinsel suç (fahfla)” kelimesinin türevleri 24 defa geçer. “Haddi aflmak, zulüm”

anlamlar›na gelen “ba¤y” kelimesinin de türevleri ayn› say›da 24 defa geçer. Gazab› hakeden

bu davran›fllarla, “gazap (¤azabun)” kelimesi de eflit say›da 24 defa geçer. 

fiu ayette “cinsel suç (fahfla)” ve “haddi aflmak (ba¤y)” kelimelerinin beraber kullan›m›

da iliflkilerine iflaret eder:

...Cinsel suçtan (fahfla), uygunsuzluktan ve haddi aflmaktan (ba¤y) sizi

meneder ...

16- Nahl Suresi 90

Gazap (gazabun) kelimesinin geçti¤i örnek ayet flöyledir:

...Kendilerine gazap edilmifl (ma¤dubi) olanlar›n ve sapm›fllar›nkine de¤il.

1- Fatiha Suresi 7
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Cinsel Suç 24

Haddi Aflmak 24

Gazap 24
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KUM-20

K‹RL‹L‹K VE P‹SL‹K

Kuran’da “kirlilik (rics)” ve “pislik (ricz)” kelimeleri hem okunufl, hem anlam olarak bir-

birlerine çok yak›nd›r: “Rics” kelimesinin insan elinin üretti¤i “kirlili¤i”, “ricz” kelimesinin ise

daha ziyade insan elinin üretti¤i kirlili¤e karfl› bafl›na gelen “pisli¤i” ifade etti¤i düflünülmüfltür.

Bu birbirine çok yak›n iki kelimenin her biri 10’ar defa geçerek de birbirleriyle benzerliklerini

sürdürürler. Bu kelimelerin Kuran’daki geçifline flu iki ayet örnektir:

... Allah sizden kiri (er-ricse) gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. 

33- Ahzab Suresi 33

Pislikten (er-rucze) kaç›n.

74- Müddessir Suresi 5
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Pislik 10

Kirlilik 10
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KUM-21

Afi‹KAR VE AÇIKÇA

Kuran’da geçen “aflikar (cehr)” ve “aç›kça (alentü)” kelimeleri birbirlerine yak›n anlaml›

kelimelerdir. Kuran’da 71- Nuh Suresi 8. ve 9. ayetlerde bu iki kelimenin arka arkaya kul-

lan›mlar› da bu iki kelimenin iliflkisine iflaret say›labilir. Bu birbiriyle iliflkili iki kelimenin her

biri Kuran’da 16’flar defa eflit bir flekilde geçmektedirler. Bu iki kelimenin arka arkaya kul-

lan›ld›¤› ayetler flöyledir:

8- Sonra onlar› aflikar (cehr) bir flekilde ça¤›rd›m.

9- Daha sonra onlara aç›kça (alentü) ilan ettim.

71- Nuh Suresi 8-9
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Aflikar 16

Aç›kça 16
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KUM-22

‹BL‹S VE SI⁄INMAK

Kuran’da ‹blis’in insanlar›n düflman› oldu¤u söylenir. Müslümanlar›n yapmas› gereken

‹blis’in kötülüklerinden Allah’a s›¤›nmakt›r. “‹blis” ve “s›¤›nmak (euzu)” kelimeleri aras›ndaki

iliflki Kuran’› bilen herkesçe apaç›kt›r. ‹flte bu iki kelimenin her biri eflit olarak Kuran’da 11’er

kez geçmektedir. Bu iki kelimenin kullan›l›fl›na örnek iki ayet flöyledir:

... ‹blis d›fl›nda hepsi secde etmifllerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Efendisi’nin

emrine ayk›r› davrand›. fiimdi siz beni b›rak›p da onu ve onun soyunu mu

dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düflman›n›zd›rlar. Zalimler için ne

kadar da kötü bir de¤ifltirmedir bu!

18- Kehf Suresi 50

De ki: “‹nsanlar›n Efendisi’ne s›¤›n›r›m (euzu)”

114- Nas Suresi 1
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

‹blis 11

S›¤›nmak 11
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KUM-23

BÜYÜ VE F‹TNE

Kuran’dan büyünün (sihir) bir fitne oldu¤unu ö¤renmekteyiz. Kuran’da “büyü (sihir)”

kelimesinin ilk kullan›ld›¤› ayetle, “fitne” kelimesinin ilk kullan›ld›¤› ayet ortakt›r. (2- Bakara

Suresi 102). Bu ayette bu iki kavram aras›ndaki iliflki gözükmektedir. Kuran’da “sihir”

kelimesinin de, “fitne” kelimesinin de türevleri eflit olarak 60 kez geçmektedir. ‹ki kelimenin

ilk olarak kullan›ld›klar›, iliflkilerine iflaret eden ayet flöyledir:

... Süleyman inkârc› olmad›, ancak fleytanlar inkârc› oldular. Onlar insanlara

büyüyü (sihir) ve Babil’deki iki mele¤e; Harut’a ve Marut’a indirileni ö¤reti-

yorlard›. Oysa o ikisi: “Biz yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkârc› olma.”

demedikçe hiç kimseye bir fley ö¤retmezlerdi. 

2- Bakara Suresi 102
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Büyü 60

Fitne 60
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KUM-24

D‹L VE Ö⁄ÜT

‹nsanlar karfl›lar›ndakine bir fley yapt›rmak için ödüllendirme, ceza verme, ö¤ütleme gibi

farkl› metodlar kullanmaktad›rlar. Ödüllendirmede hofla giden birfleyler verme, cezaland›rmada

karfl› taraf›n hofluna gitmeyen bir fiili gerçeklefltirme vard›r. Ö¤üt vermede ise kullan›lan araç

dildir ve bu metodu di¤erlerinden ay›ran özellik ö¤ütlemenin sadece dilin kullan›lmas›yla

gerçeklefltirilmesidir. Birbirleriyle alakal› olan “dil (lisan)” ve “ö¤üt (mevize)” kelimeleri bir-

birlerine eflit olarak Kuran’da 25’er defa geçmektedirler. Kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet

flöyledir:

Göklerin ve yeryüzünün yarat›lmas› ile dillerinizin (el-sinetüküm) ve renk-

lerinizin farkl› olmas› onun delillerindendir.

30- Rum Suresi 22

... Onlara ald›rma, onlara ö¤üt (vaizhum) ver ve benlikleri hakk›nda etkili

sözler söyle.

4- Nisa Suresi 63
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Dil 25

Ö¤üt 25
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KUM-25

DE VE DED‹LER

Kuran’da söylenen birçok söz “dediler (kalu)” kelimesiyle baflkalar›n›n a¤z›ndan

aktar›l›r. Yine Kuran’da birçok emir “de (kul)” diye verilir. Bu iliflkileri çok aç›k olan ve çok

yüksek say›da geçen iki kelimenin her biri Kuran’da 332’fler defa geçmektedir. S›rf bu iki keli-

menin geçifl adetlerinin toplam› 664 defad›r. Bu say› Kuran’›n son 15 suresinde geçen kelime

adedinden fazlad›r. Kuran’›n matematik mucizesi tüm Kuran’› eflsiz bir flekilde sarm›flt›r. Her

yönüyle mucize olan Kuran’›n, Kelime-Uyumlar›n›n-Matemati¤inde sergiledi¤i mucizelerin

gerçekten de anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›zd›r. Yeter ki inat kalpleri köreltmesin!
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KUM-26

RAHMET VE DO⁄RUYA ‹LET‹LME

Kuran’da “rahmet” ve “do¤ruya iletilme (hüda)” kelimeleri 13 ayette bir arada

geçmifllerdir. S›rf bu bile, bu iki kelime aras›ndaki iliflkiyi göstermeye yeterlidir. Allah’›n insan-

lar› do¤ruya iletmesi insanlara en büyük rahmetidir. Bu iki kelime bu 13 ayette kullan›ld›klar›

formlar›yla Kuran’da 79’ar defa eflit flekilde geçmektedirler. (Rahmet kelimesiyle ayn› kökten

gelen Allah’›n “Rahman (Merhametli)”, “Rahim (fiefkatli)” isimleri ve “rahmet” kelimesinin

bütün türevleri ayr›ca matematiksel mucize oluflturacak tarzda kullan›lm›fllard›r. Bunu bir son-

raki bölümde ve 19’larla ilgili bölümde inceleyece¤iz.) “Rahmet” ve “do¤ruya iletilme (hüda)”

kelimelerinin beraber kullan›ld›¤› 13 ayetten biri flöyledir:

Ve gerçekten de O inananlar için bir do¤ruya iletilme (hüda) ve rahmettir. 

27- Neml Suresi 77
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KUM-27

RAHMET ETMEK, RAH‹M VE RAHMAN

“RHM” kökünden türeyen kelimelerin “rahmet” formunun 13 ayette beraber kullan›ld›¤›

“do¤ruya iletilme (hüda)” kelimesinin bu formuyla 79’ar defa eflit olarak kullan›ld›¤›n› gördük.

“Rahmet” kelimesinin tüm türevleri ise Kuran’da 114 defa geçer (Rahmet [79], rahmetike [3],

Rahmetina [5], Rahmetihi [25], Rahmeti [2] ). Kuran’›n ilk ayetinde geçen Allah’›n Rahim ismi

de ayn› kökten “RHM” gelir ve eflit olarak 114 defa geçer. “Rahim” ile beraber ilk ayette geçen

“Rahman” kelimesi de ayn› kökten “RHM” gelir ve bu kelimelerin tam yar›s› kadar 57 defa

geçer. Kelime Uyumlar›n›n Matemati¤i aç›s›ndan mucizevi olan bu geçifller, Kuran’›n 19

mucizesi ile ilgili çok daha detayl› mucizeler oluflturmaktad›rlar (19 mucizesi ile ilgili bölümü

okuyun).

Merhametli (Rahman), fiefkatli (Rahim) Allah’›n ad›yla

1- Fatiha suresi 1
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KUM-28

‹Y‹L‹K VE KARfiILIK

‹yilik anlam›na gelen “birr” kelimesinin bütün türevleri, Kuran boyunca 20 defa geçmek-

tedir. Allah tüm fiillerimizin karfl›l›¤›n› ahirette görece¤imizi söyler. ‹yiliklerimizin hiçbiri

karfl›l›ks›z kalmayacak, Allah bunlar› ödüllendirecektir. “Karfl›l›k” anlam›na gelen “sevab”

kelimesinin bütün türevleri Kuran boyunca “iyilik” (birr) kelimesine eflit olarak 20 defa

geçmektedirler. Bu iki kelimenin geçti¤i örnek iki ayet flöyledir:

... ‹yilik (birr) ve sak›nma hususunda yard›mlafl›n...

5- Maide Suresi 2

Karfl›l›klar›n (sevab) en güzeli Allah kat›ndad›r.

3- Ali ‹mran Suresi 195
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KUM-29

ÜM‹T VE KORKU

Kuran’da dua ederken “ümit (ra¤ben)” ve “korkunun (reheben)” bir arada olmas›na

dikkat çekilir. Bu iki farkl› hissin belli bir dengede olmas› insan›n ümitsizlik içinde bo¤ulmas›n›

da fl›mar›kl›k, kibir içinde olumsuz fiiller sergilemesini de önler. ‹kisinden bir arada bahsedil-

mifl olan ve iki hissi ifade eden bu kelimelerin her biri  8’er defa olarak eflit bir flekilde Kuran’da

geçmektedir. Bu iki kelimenin bir arada kullan›ld›¤› ayet flöyledir:

Gerçekten onlar hay›rl› ifllerde yar›fl›rlard›, ümit ederek (ra¤ben) ve korkarak

(reheben) bize dua ederlerdi.

21- Enbiya Suresi 90
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KUM-30

SICAK VE SO⁄UK

Birisine “s›cak” kelimesini söyleyip ilk ça¤r›flt›rd›¤› kelimeyi söylemesini isterseniz en

çok söylenen kelimelerden biri “so¤uk” kelimesi olacakt›r. Bu z›t kelimelerden “s›cak (hare)”

Kuran’da tüm türevleriyle 4 kez geçmektedir. Ayn› flekilde “so¤uk (berd)” kelimesi de tüm

türevleriyle 4 kez geçmektedir. Bu iki kelimenin Kuran’daki geçifllerine flu iki ayet örnektir:

... Sizi s›caktan (hare) koruyacak elbiseler...

16- Nahl Suresi 81

Dedik ki: “Ey atefl! ‹brahim’e karfl› so¤uk (berd) ve esenlik ol.”

21- Enbiya Suresi 69
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KUM-31

EK‹M, B‹T‹RMEK VE MEYVE

Kuran’da topra¤a ürün ekilmesini ifade eden “heraset” kelimesi 14 defa geçer. Bu ürün-

lerin büyümesini, yerden bitmesini ifade eden “ziraat” kelimesi de 14 defa geçer. Bu aflamalar›

geçiren bitkilerin en son ürünlerinden olan “meyve (fakihe)” de Kuran’da 14 kez tekrarlan›r. Bu

kelimelerin geçti¤i örnek ayetler flöyledir:

63- Ekmekte (tehresun) oldu¤unuzu gördünüz mü?

64- Onu bitiren (tezraunehu) siz misiniz, yoksa onu bitiren (zariun) biz miyiz?

56- Vak›a Suresi 63-64

Orada sizin için birçok meyva (fakihe) vard›r. Onlardan yiyeceksiniz.

43- Zuhruf Suresi 73
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KUM-32

A⁄AÇ VE B‹TK‹

“A¤aç” anlam›na gelen “flecer” kelimesi tüm türevleriyle Kuran’da 26 defa geçer. “Bitki”

anlam›na gelen “nebat” kelimesi de tüm türevleriyle eflit say›da 26 defa geçmektedir. Bu iki

kelimenin kullan›ld›¤› örnek iki ayet flöyledir:

... Sizin onlar›n bir tek a¤ac›n› (flecere) dahi bitirmeniz mümkün de¤ildir...

27- Neml Suresi 60

O, size gökten su indirdi. Onunla her çeflit bitkiyi (nebat) ç›kard›k.

6- Enam Suresi 99
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KUM-33

GÜNAH VE C‹NSEL SUÇ,
HADD‹ AfiMAK, GAZAP

Bundan önce Kum-19’u incelerken “cinsel suç (fahfla)”, “haddi aflmak (ba¤y)” ve “gazap

(¤azabun)” kelimelerinin her birinin Kuran’da 24’er defa geçti¤ini gördük. Tüm bu kelimeler

“günah (el-ism)” kelimesiyle iliflkilidir. Özellikle “cinsel suç (fahfla)” ve “haddi aflmak (ba¤y)”

kelimeleri birer günah› (el-ism) ifade ettikleri için “günah (el-ism)” kelimesiyle iliflkileri çok

aç›kt›r. Gazab› (¤azabun) gerektiren hareketler ayn› zamanda günah (el-ism) oldu¤u için “gazab

(¤azabun)” kelimesinin de “günah (el-ism)” kelimesi ile iliflkisi vard›r. Günah ile iliflkili tüm bu

kelimeler 24’er defa geçerken, “günah (el-ism)” kelimesi bunlar›n tam iki kat› olarak 48 (24x2)

defa geçmektedir. Görülüyor ki Kuran’daki kelimeler birbirine eflit say›da geçip matematiksel

uyum sergiledikleri gibi, bazen bir kelime di¤erinin iki kat› geçerek de de¤iflik bir uyum flekli

sergilemektedirler. Bu olufluma bundan sonra da birkaç örnek verece¤iz. “Cinsel suç”, “haddi

aflmak” ve “gazap” kelimelerinin ayetlerde geçiflini KUM-19’da örnekledik. “Günah (el-ism)”

kelimesinin geçifline ise flu ayet örnektir:

Günah›n (el-ism) aç›¤›n› da, gizli olan›n› da b›rak›n...

6- Enam suresi 120
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KUM-34

ZENG‹N VE FAK‹R

Kuran’da “zengin (¤ani)” kelimesi 26 defa geçmektedir. “Zengin” kelimesinin z›tt› olan

“fakir (fakr)” kelimesi ise bunun tam yar›s› olarak 13 defa geçmektedir. Anlamsal iliflkileri

apaç›k olan bu kelimelerin bu tarzda say›sal bir iliflki içinde olmas› Kuran’›n mucizelerindendir.

Bu iki kelimenin beraber kullan›ld›¤› flu ayet kelimelerin kullan›l›fl›na örnektir: 

‹flte sizler Allah yolunda harcamaya ça¤r›l›yorsunuz, ancak bir k›sm›n›z cim-

rilik etmektedir. Oysa ki cimrilik eden kendisine karfl› cimrilik etmifl olur.

Allah zengindir (¤ani), siz ise fakirlersiniz (fukara). E¤er yüz çevirecek olur-

san›z, yerinize baflka bir topluluk getirir de, onlar sizin gibi olmazlar.

47- Muhammed Suresi 38
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KUM-35

SEMUD VE GÜRÜLTÜ

Kuran’da Semud toplumunun bir tek gürültünün (sayha) üzerlerine gönderilmesiyle yok

edildi¤i söylenmektedir. Böylece Kuran’›n anlat›mlar› içinde Semud ve gürültü (sayha)

aras›nda bir iliflki gözlenmektedir. ‹flte Kuran’da görülen bu iliflkili kelimelerden “Semud”

kelimesi 26 defa, “gürültü (sayha)” kelimesi ise onun yar›s› olarak 13 defa geçmektedir.

Semud’un gürültü (sayha) ile yok edildi¤ini söyleyen Kamer Suresinin 23. ayetinden 31.

ayetine kadar Semud toplumundan bahsedilir. (Kuran’da Semud toplumundan s›rf “Semud”

denilerek bahsedilir.) Nihayet 31. ayette Semud’un gürültü (sayha) ile yok edilifli flöyle anlat›l›r:

Onlar›n üzerine bir tek gürültü (sayha) gönderdik.

54- Kamer Suresi 31
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KUM-36

LUT TOPLUMU VE
TAfi YA⁄DIRAN KASIRGA

Bir önceki bölümde Kamer Suresi’nin 23. ayetinden 31. ayetine kadar Semud toplumun-

dan bahsedildi¤ini, 31. ayetinde Semud’un gürültü (sayha) ile yok edildi¤inin söylendi¤ini ve

Semud-gürültü (sayha) aras›ndaki say›sal iliflkiyi gördük. Ayn› surede 3 ayet sonra 34. ayette,

Lut toplumunun tafl ya¤d›ran kas›rga (hasibe) ile yok edildi¤inden bahsedilir. Kuran’da, “Lut

toplumunu (Kavmun Lut, Ihvanun Lut)” ifade eden deyimler 8 defa geçerken, Lut toplumunu

yok eden “tafl ya¤d›ran kas›rga (hasibe)” ifadesi ise bunun tam yar›s› olarak 4 defa geçmekte-

dir. Semud ve Lut toplumunun yok edilifl fleklinden ayn› surede arka arkaya bahsedilmesi ve

ç›kan benzer say›sal iliflki (Her ikisinde iki kat› oluflu) ilginçtir. Lut toplumunun yok ediliflinden

bahseden 54-Kamer suresi 34. ayet flöyledir: 

Üzerlerine tafl ya¤d›ran bir kas›rga (hasibe) gönderdik. Yaln›zca Lut’un ailesi-

ni seher vakti kurtard›k.

54- Kamer Suresi 34
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KUM-37

AFFETME VE CEZA

Kuran’da affetme (¤afr) kelimesinin tüm türevleri 234 defa geçmektedir. Yap›lanlar›n

karfl›l›¤›n›n hem mükafat, hem de ceza olarak verilmesi için kullan›lan “ceza” kelimesinin tüm

türevleri ise 117 defa geçmektedir. Afla¤›daki ayetler bu iki kelimenin kullan›l›fllar›na örnektir. 

Rabbim! Beni, anne-babam›, inanm›fl olarak evime gireni, inanan erkekleri ve

inanan kad›nlar› affet (i¤fir).  

71- Nuh Suresi 28

Kötülük yapan onunla cezaland›r›l›r (yücze).  

4- Nisa Suresi 123
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KUM-38

DÖNÜfi VE SONSUZ

Kuran’da dönüflümüzün (mesir) Allah’a olaca¤›, dönüfl yerinin ahiret olaca¤› söylenir. Bu

dönüflümüzde (mesir), ahirette sonsuza (ebeden) dek kalaca¤›m›z, Kuran’›n en önemli

mesajlar›ndand›r. ‹liflkisi görünen “dönüfl (mesir)” ve “sonsuz (ebeden)” kelimeleri, Kuran’da

eflit olarak 28’er defa geçmektedir. Kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet flöyledir:

Biz diriltiriz, öldürürüz. Dönüfl (mesir) de bizedir.

50- Kaf Suresi 43

... ‹çinde sonsuza (ebeden) dek kalmak üzere alt›ndan ›rmaklar akan cen-

netlere sokar. ‹flte büyük kurtulufl budur.

64- Te¤abun Suresi 9
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KUM-39

‹fi VE ÜCRET

Kuran’da “ifl” anlam›na gelen “fiil” kelimesi 108 defa geçmektedir. Yapt›¤›m›z ifller günü

gelince ücretini, karfl›l›¤›n› (ecir) bulacakt›r. Bu ücret, (ecir) sonuçta hoflumuza gidebilir veya

gitmeyebilir, fakat bu bizim ifllerimizin (fiil) karfl›l›¤›d›r. ‹flte bu alakalar› aç›k olan “ifl (fiil)” ve

“ücret (ecir)” kelimeleri, Kuran’da birbirlerine eflit olarak 108’er defa geçmektedir. ‹htiyaç

üzerine parça parça indirilmifl olan Kuran’da bütün parçalar birleflti¤inde ortaya böylesine

büyük bir matematiksel mucize ç›kmaktad›r.

Bu kadar çok kelimenin böylesine bir matematiksel uyumla kullan›ld›¤› Kuran d›fl›nda

ikinci bir kitap gösterilemez. Kuran denizlerin alt›ndan Uzay’a, anne rahminden hayvanlar›n

dünyas›na kadar her konuda yapt›¤› aç›klamalarla mucizeler sergilerken, ayn› zamanda bu

mucizelerini sergiledi¤i kelimelerle matematiksel mucizeler de göstermekte, hem de

Yarat›c›s›n› insanlara ö¤retmek gibi en önemli misyonu da en mükemmel flekilde yerine

getirmektedir. 
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KUM-40

GÜNEfi VE B‹R IfiIK

Dünya’m›za ulaflan ›fl›¤›n (nur) en önemli kayna¤› Günefl’tir. Ay’dan bize gelen ›fl›k (nur)

bile Günefl’in ›fl›k kayna¤› olmas›ndan ve Ay’›n onu yans›tmas›yla oluflur. Günefl hem ›fl›k, hem

›s› kayna¤›d›r. “Günefl (fiems)” ve “bir ›fl›k (nur)” kelimelerinin aras›ndaki ba¤lant› aç›kt›r ve

bu iki kelimenin her biri 33’er kez geçmektedir. “Ifl›k (nur)” kelimesinin sadece “bir ›fl›k (nur)”

ifade eden tekil, yal›n formu 33 defa geçmektedir. Günefl, Evren’deki ›fl›k kaynaklar›ndan

sadece biridir ve bizim için en önemlisidir. Kuran’da 33 defa geçen “bir ›fl›k (nur)”  kelimesi,

bir ›fl›k olan Günefl’le ayn› say›da 33 defa geçmektedir. Bu kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet

flöyledir:

Gece ve gündüz, Günefl (fiems) ve Ay onun delillerindendir.

41- Fussilet Suresi 37

Gerçekten size Allah’tan bir ›fl›k (nur) ve apaç›k bir kitap geldi.

5- Maide Suresi 15
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KUM-41

SIKINTI VE HUZUR

Kuran’da “darl›k, s›k›nt›” anlamlar›na gelen “dayg” kelimesi tüm türevleriyle 13 defa

tekrarlanm›flt›r. Bu kelimenin z›t anlam›n› ifade eden “huzur (tamaniyye)” kelimesi de tüm

türevleriyle beraber eflit olarak 13 defa geçmektedir. Bu iki kelimenin kullan›l›fllar›na flu iki ayet

örnektir.

... Kurmakta olduklar› tuzaklardan s›k›lma (dayg›n).

16- Nahl Suresi 127

Onlar ki inan›rlar ve kalpleri Allah’› anmakla huzur (tetmeinne) bulur.

13- Rad Suresi 28
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KUM-42

ADALET VE ZULÜM

Kuran’da “adalet” anlam›na gelen “k›st” kelimesi mastar olarak 15 defa geçer. Bu keli-

menin z›t anlam›na gelen “zulüm (zulm)” kelimesi de mastar olarak eflit say›da 15 defa geçmek-

tedir. Birinin söylenmesi di¤erini ça¤r›flt›ran, iliflkileri apaç›k olan bu kelimelerin

kullan›mlar›na flu iki ayet örnektir:

K›yamet günü için adalet (k›st) terazileri kurar›z. Hiçbir benli¤e, hiçbir

flekilde haks›zl›k edilmez. Hardal tanesi kadar bir a¤›rl›¤› bile getiririz. Hesap

görücü olarak yeterliyiz.

21- Enbiya Suresi 47

Allah’a ortak koflma. Kuflkusuz ortak koflmak büyük bir zulümdür (zulm).

31- Lokman Suresi 13

340 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kelime Kuran’da geçifl adedi

Adalet 15

Zulüm 15
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KUM-43

AZ VE fiÜKÜR

Kuran’da flükredenlerin az oldu¤u söylenir. Kuran metni aç›s›ndan “flukur” ve “az (kalil)”

kavramlar› aras›nda bir iliflkinin varoldu¤u görülmektedir. Kuran boyunca bu iki ifadenin tüm

türevleri eflit flekilde 75’er defa geçmektedir. Bu ifadeler aras›ndaki iliflkiyi flu ayetten görebi-

liriz: 

... Kullar›mdan flükredenler (flukur) azd›r (kalil).

34- Sebe Suresi 13
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Az 75

fiükür 75
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KUM-44

ELÇ‹L‹K VE ‹NSANLIK

Kuran’da elçilik anlam›na gelen “resul” kelimesinin isim-türevleri 368 defa geçmektedir.

Kuran’da “insan” ve “insanl›k” anlam›na gelen bütün kelimeler tüm türevleriyle eflit say›da 368

defa geçer. Bu kelimeler “nas” ve “befler” köklerinden türemifltir. (Bu kelimelerin türevleri

flöyledir: Nas, insan, ins, ünas, enasiyye, insiyye, befler, befleren, beflereyni) Elçi insanl›¤a, gön-

derilen kiflidir, görevi insanl›¤a Allah’›n mesaj›n› ulaflt›rmakt›r. “Elçilik” ve “insanl›k”

aras›ndaki iliflki aç›kt›r ve bu iliflkili kelimelerin 368’er defa gibi büyük bir say›da eflit tekrar-

lan›fllar› harika bir uyum ortaya koymaktad›r. Bu kelimelerin geçti¤i örnek iki ayet flöyledir:

Ey insanlar (nas)! Yeryüzündeki helal ve temiz fleyleri yiyin.

2- Bakara Suresi 168

... Elçi (resulen) göndermedikçe azab edecek de¤iliz.

17- ‹sra Suresi 15
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Elçilik 368

‹nsanl›k 368
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KUM-45 

ZARAR VE YARAR

Kuran’da, “zarar” anlam›na gelen “darran” kelimesi ve bu kelimenin tam z›dd› olan

“yarar” anlam›na gelen “nefan” kelimesi, bu formlar›yla eflit olarak tam 9’ar kez geçmektedir.

‹flin ilginç yan› bu 9’ar kez geçiflin 8’inde, 2 kelime de ayn› surenin ayn› ayetinde birbirlerinin

z›t anlamlar›n› vurgulayarak geçmektedir. Kelimelerin 9 kez geçiflinin hepsinin ortak olma-

mas›n›n da matematiksel mucize aç›s›ndan anlam› vard›r. E¤er tüm geçifller ortak olsayd›, bu

iki kelime her zaman beraber kullan›ld›klar› için bu 9’luk simetrinin olufltu¤u iddia edilebilirdi.

Böylece 2 kelimenin 8 kez ortak geçifli bu kelimelerin iliflkisini, 1’er kez ayr› geçiflleri ise mate-

matiksel mucizeyi vurgulamaktad›r. 2 kelimenin ortak geçti¤i ayetler flöyledir: (5-Maide Suresi

76, 7- Araf Suresi 188, 10- Yunus Suresi 49, 13- Rad Suresi 16, 20- Taha Suresi 89, 25- Furkan

Suresi 3, 34- Sebe Suresi 42, 48-Fetih Suresi 11) Bu 8 ortak geçiflin d›fl›nda “zarar

(darran)”kelimesi 72-Cin Suresi 21. ayette, “yarar (nefan)” kelimesi ise 4-Nisa Suresi 11. ayette

birer kez tek bafllar›na geçerler. Kelimelerin ortak geçifline flu ayet örnektir:

De ki: “Size zarar (darran) ve yarar (nefan) veremeyen, Allah’tan baflka

fleylere mi tap›yorsunuz? Allah iflitir, bilir.”

5- Maide Suresi 76
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KUM-46

CUMARTES‹ (SEBT)

Kuran’da Musevilik dini mensuplar›n›n, Cumartesi (Sebt) günü ile ilgili yasa¤›ndan

bahsedilir. Haftan›n alt› günü çal›fl›p, normal hayatlar›n› sürdüren Musevilerin yedinci gün olan

“Sebt” gününde avlanmamak gibi özel yasaklar› vard›r. Bu güne ba¤l› uygulama ve yasaklar›n

sadece Musevili¤e ait oldu¤u Kuran’da söylenir. “Sebt” günü 7 günde birdir ve bu kelime

Kuran’da tam 7 defa geçmektedir. Kelimenin geçti¤i örnek ayet flöyledir:

Cumartesi (Sebt) sadece onda ayr›l›¤a düflenlerin üzerine k›l›nm›flt›r. Ayr›l›¤a

düfltükleri konuda dirilifl gününde Efendin aralar›nda hükmedecektir.

16- Nahl Suresi 124
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Kelime       Kuran’da geçifl adedi

Cumartesi (Sebt) 7

Museviler’in “Sebt” uygulamas› 
kaç günde birdir? 7
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KUM-47

SUR’UN B‹R‹NC‹ ÜFLEN‹fi‹ VE
SUR’UN ‹K‹NC‹ ÜFLEN‹fi‹

Kuran’dan Sur’a iki defa üflenece¤ini ö¤reniyoruz (39- Zümer Suresi 68). Bu üflenifller-

den birincisi Evren’in sonunun bafllang›c›n›, bu üflenifllerden ikincisi ise insanlar›n

diriltilmesinin bafllang›c›n› ilan eder. Kuran’da geçen 10 “Sur” kelimesinin 5’i bu birinci

üflenifli, 5’i ise ikinci üflenifli anlat›r. ‹ki üflenifli birden anlatan 39-Zümer Suresi 68. ayette,

birinci “Sur’a üflenmesi” anlat›l›rken “Sur” kelimesi geçer, ikinci “Sur’a üflenmesi”

anlat›l›rken “Sur” kelimesi geçmez, böylece bu matematiksel ahenk bozulmaz. Ayet flöyledir:

Sur’a üflenmifltir, Allah’›n diledikleri d›fl›nda göklerdekiler ve yerdekiler

çarp›l›p yere y›k›lm›flt›r. Sonra ona bir kere daha üflenmifltir de onlar aya¤a

kalkm›fl bak›yorlar.

39- Zümer Suresi 68

KEL‹MELER‹N UYUMUNDAK‹ MATEMAT‹KSEL MUC‹ZE 345

Kelime Kuran’da geçifl adedi

Sur (Birinci üflenifl) 5

Sur (‹kinci üflenifl) 5
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KUM-48

YARATILIfiIN AfiAMALARI VE ‹NSAN

Kuran’da 40-Mümin Suresi 67. ayette ve 23-Müminun Suresi 14. ayette insan›n

yarat›l›fl›nda geçirdi¤i aflamalar anlat›l›r. ‹nsan›n do¤uma kadar geçirdi¤i aflamalar› flöylece 6

maddede toplayabiliriz: 1- Toprak, 2- Damlac›k (Sperm) 3- As›l›p tutunan (Rahim duvar›na

as›lma safhas›) 4- Bir çi¤nemlik et, 5- Kemikler, 6- Et (48. ve 54. bölümlerin aras›nda Kuran’›n

insan›n yarat›l›fl aflamalar›n› mucizevi anlat›m›n› inceledik). Bu kelimelerden 1- Toprak (turab)

kelimesi 17 kez, 2- Damlac›k (Nutfe) kelimesi 12 kez, 3- As›l›p tutunan (Alak) kelimesi 6 kez,

4- Bir çi¤nemlik et (mud¤a) kelimesi 3 kez, 5- Kemikler (izame) kelimesi 15 kez, 6- Et (Lahm)

kelimesi 12 kez geçmektedir. ‹nsan›n do¤uma kadar geçirdi¤i bu aflamalar 65 kez geçmektedir.

“‹nsan” kelimesi de aynen 65 kez tekrarlan›r. Ne dersiniz, bu da tesadüf olabilir mi? ‹nsan›n

yarat›l›fl aflamalar›ndan bahseden iki ayet flöyledir:

O’dur ki sizi (1) topraktan (turab), (2) sonra bir damlac›ktan (nutfe), sonra (3)

as›l›p tutunandan (alak) yaratt›, sonra sizi bir bebek olarak ç›karmakta...

40-Mümin Suresi 67

Sonra o (2) damlac›¤› (nutfe) (3) as›l›p tutunana (alak) dönüfltürdük, sonra o

(3) as›l›p tutunan› (alak) (4) bir çi¤nemlik et (mud¤a) haline getirdik, daha

sonra o (4) çi¤nemlik eti (mud¤a) (5) kemik (›zame) olarak yaratt›k, sonra (5)

kemi¤e (›zame) (6) et (lahm) giydirdik ve sonra bir baflka yarat›l›flla onu

yeniden infla ettik. En güzel yarat›c› olan Allah çok yücedir. 

23- Müminun Suresi 14
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Toprak 17

Bir Damla Su 12

As›l›p Tutunan 6

Bir Çi¤nemlik Et 3

Kemikler 15

Et 12

Toplam= 65

‹NSAN 65
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KUM-49

SARHOfi ED‹C‹LER, KUMAR, D‹K‹L‹ PUTLAR,
FAL OKLARI VE K‹RL‹L‹K, fiEYTAN ‹fi‹

Kuran’›n 5-Maide Suresi 90. ayetinde 1- Sarhofl Ediciler (hamr), 2- Kumar (meysir), 3-
Dikili Putlar (ensab), 4- Fal Oklar›’ndan (Ezlam) önce bahsedilir, sonra bu bahsedilenler iki
s›fatla nitelendirilir: 1- fieytan ifli (ameli fleytani), 2- Kirlilik (rics). Ayette baflta aç›klanan dört
madde toplam 12 defa geçer. Bu dört maddeye yak›flt›r›lan iki s›fat da Kuran’da toplam 12 defa
geçer. Kuran’›n matematiksel mucizesi görüldü¤ü gibi tek bir flekilde de¤il, de¤iflik flekillerde
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Evren’de yarat›l›fl›n çeflitlerini gösteren Allah, Kuran’›n içinde de mate-
matiksel mucizesini çeflitli biçimlerde göstermektedir. Bahsedilen dört madde ve bunlara
yak›flt›r›lan iki s›fat ayette flöyle geçmektedir:

Ey inananlar; sarhofl ediciler (hamr), kumar (meysir), dikili putlar (ensab), fal

oklar› (ezlam) fleytan ifli (ameli fleytani) birer kirliliktir (rics). Bunlardan

sak›n›n ki kurtulas›n›z.

5- Maide Suresi 90
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Kelime Kuran’da geçifl adedi

Sarhofl ediciler 6

Kumar 3

Dikili putlar 1

Fal oklar› 2

Toplam= 12

fieytan ifli 2

Kirlilik 10

Toplam= 12
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KUM-50

ADEM VE ‹SA

Kuran’da 3- Ali ‹mran Suresi 59. ayette Hz. Adem ile Hz. ‹sa aras›nda bir benzetme

yap›l›r. Kuran’da hiçbir Peygamber hakk›nda bu tarz bir benzetme yap›lmam›flt›r. Peki, bu

Peygamberlerin ismi Kuran’da kaçar kez geçer? Tam 25’er kez, birbirine eflit olarak. ‹ki

Peygamber aras›nda benzetme yapan ayet flöyledir:

fiüphesiz ki; Allah’›n kat›nda ‹sa’n›n durumu, Adem’in durumu gibidir. O’nu

topraktan yaratt›. Sonra ona “Ol” dedi ve O da oldu.

3- Ali ‹mran Suresi 59

Baz› insanlar Hz. ‹sa’n›n babas›z olarak yarat›lmas›ndan dolay› onu o¤ul-tanr› ilan

etmifllerdir. Baz›lar›ysa Allah’›n her fleye gücünün yetti¤ini unutup, Hz. ‹sa’n›n nas›l olup da

babas›z yarat›ld›¤›n› sorgulamaktad›rlar. Allah ise Hz. Adem’i hem babas›z, hem anas›z yarat-

mas›n› örnek verip, onun durumunu Hz. ‹sa’ya benzetmekte, böylelikle Hz. ‹sa’ya bu

özelli¤inden dolay› tanr›l›k yak›flt›rmas› yapanlar›n mant›ks›zl›¤›n› bu aç›dan da göstermekte-

dir. Allah, Adem-‹sa aras›nda bu benzetmeyi yaparken say›sal mucize ile de bunu desteklemifl

ve ikisinin ismini ayn› say›da, 25’er kez Kuran boyunca tekrarlam›flt›r. Matematiksel mucize bu

kadarla da kalmaz. Önce tabloyu inceleyelim: 
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Adem 25

‹sa 25
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ADEM ‹SA

Bafltan S›ra Sure No Ayet No Sure No Ayet No Sondan S›ra

1 2 31 2 87 25

2 2 33 2 136 24

3 2 34 2 253 23

4 2 35 3 45 22

5 2 37 3 52 21

6 3 33 3 55 20

7 3 59 3 59 19

8 5 27 3 84 18

9 7 11 4 157 17

10 7 19 4 163 16

11 7 26 4 171 15

12 7 27 5 46 14

13 7 31 5 78 13

14 7 35 5 110 12

15 7 172 5 112 11

16 17 61 5 114 10

17 17 70 5 116 9

18 18 50 6 85 8

19 19 58 19 34 7

20 20 110 33 7 6

21 20 116 42 13 5

22 20 117 43 63 4

23 20 120 57 27 3

24 20 121 61 6 2

25 36 60 61 14 1
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Hz. ‹sa ve Hz. Adem aras›ndaki ba¤lant›y› kuran ayet 3-Ali

‹mran suresi 59. ayettir. Bu ayet her iki ismin ayn› anda geçtikleri tek

ayettir. Bu ayet her iki ismin de Kuran’›n bafl›ndan itibaren 7. defa

tekrarland›klar› ayettir. Ayn› zamanda Kuran’›n sonundan sayarsak bu

ayet her iki ismin de 19. tekrarlan›fl›na denk düflmektedir. (Bu da 19

mucizesi ile Kelime Uyumlar›n›n Matematiksel Mucizesi’nin içiçe

geçifline örneklerden biridir.)

Ayn› zamanda her iki kelimenin 19. tekrarlan›fl› da ilginç bir

flekilde 19. sure olan Meryem Suresi’ndedir. Her iki isim birer kez

Meryem Suresi’nde geçer ve bu geçiflleri de her iki ismin 19. geçiflidir.

Her iki ismin 19. Meryem Suresi’ndeki geçifllerinin aras›ndaki

ayet say›s› da ilginçtir. ‹sa kelimesi 19- Meryem Suresi 34. ayette,

Adem kelimesi ise 19- Meryem Suresi 58. ayette geçer. 34. ayetten

itibaren saymaya bafllarsak, 58. ayet 25. ayet olur. 25 ise, daha önce

dedi¤imiz gibi ‹sa ve Adem isimlerinin Kuran’daki geçifl adedidir.

Bir ilginç noktay› daha belirtmek istiyoruz. Bu surede

(Meryem) Hz. ‹sa’dan bahsedilen ayette Hz. Meryem’in de ismi

geçer. Bu ayetin numaras› 34’tür. Kuran boyunca Hz. Meryem’in

tekrarlanma say›s› kaçt›r dersiniz? O da tam 34’tür. Ayet flöyledir:

‹flte Meryem o¤lu ‹sa budur! Hakk›nda kuflkuya düfltükleri fleyin gerçe¤i bu

sözdür.

19- Meryem Suresi 
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Ayet no S›ra no

34 1

35 2

36 3

37 4

38 5

39 6

40 7

41 8

42 9

43 10

44 11

45 12

46 13

47 14

48 15

49 16

50 17

51 18

52 19

53 20

54 21

55 22

56 23

57 24

58 25
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Kendilerine okunmakta olan Kitap’› sana
indirmemiz onlara yetmiyor mu? Gerçekten de bunda
inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat›rlatma
vard›r.

29- Ankebut Suresi 51
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MUC‹ZES‹
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MATEMAT‹K  VE  19

Kuran’daki matematiksel mucizeleri inceledi¤imiz bundan önceki bölümde, Kuran’›n

matematiksel mucizelerinin anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›z özelli¤ine tan›kl›k ettik.

Kuran’›n matematiksel mucizeleri, matematik e¤itimi almam›fl, sadece saymay› ve rakamlar›

bilen kiflilerin tan›kl›k edebilecekleri niteliktedir. Fakat güçlü bir matematiksel bak›fl aç›s›na

sahip olanlar›n, bu mucizelerin büyüklü¤ünü daha da iyi kavrayabilecekleri kanaatindeyiz.

Kuran’daki 19 sisteminin oluflturdu¤u mucizevi yap› da birçok yönüyle anlafl›lmas›

kolay, taklidi imkans›z bir yap›dad›r. Fakat bu mucizenin anlafl›lmas› bilgi gerektirirken, takli-

di ise imkans›z olan yönleri de vard›r. Bu kitab›m›zda anlafl›lmas› kolay örnekleri daha çok

verece¤iz. Fakat kitab›n farkl› okur kitlelerine hitap edece¤ini düflünüp, anlafl›lmas› bilgi gerek-

tiren yönlere de de¤inece¤iz. 

"Matematik, Allah’›n Evren’i yazmakta kulland›¤› dildir." Galile’nin meflhur sözüdür.

Kuran’daki matematiksel mucizelerle, Allah’›n, Evren’i yazmakta kulland›¤› dili, insanlara

rehber olarak gönderdi¤i kitapta da kulland›¤›na tan›kl›k ediyoruz. Bu mucizenin bize ö¤rettik-

leri; ‹ngiltere Kraliyet Ailesi, New York Borsas›, fiampiyon Kulüpler karfl›laflmalar› hakk›nda

de¤ildir. Bu mucezinin bize ö¤rettikleri, Evren’in Yarat›c›s›, yarat›l›fl sebebimiz, öldükten son-

raki yaflant›m›z hakk›ndad›r. Çünkü tüm bu sayd›¤›m›z konular Kuran’›n mesajlar›nda

aç›klanm›flt›r. ‹nceledi¤imiz mucize ise Kuran’›n de¤iflmezli¤ini ve taklidi imkans›z, insan

gücünün çok üstündeki yap›s›n› ortaya koymaktad›r.

Hrovista of Gandersheim’in dedi¤i gibi: "Yarat›c›m›z›n bilgeli¤ini ve bilgisinin

muhteflemli¤ini takdir etmeye bizi yöneltmeyen her tart›flma bofltur. O Yarat›c› ki Evren’i hiç-

likten yaratt› ve her fleyi say›larla, ölçüyle, a¤›rl›¤›yla düzenledi. Ve insanl›¤a üzerinde

çal›fl›ld›kça birçok yeni mucizeler sunacak bilimleri formüle etti." Bizi yoktan yaratan

Yarat›c›m›z ile iliflkilendirilemeyen her konu, bu konuya k›yaslan›rsa bofltur. Yarat›l›fl amac›m›z

ve öldükten sonraki durumumuz, hayat›m›z›n temel konusu olmal›d›r. ‹flte inceledi¤imiz

Kuran’›n bu mucizeleri, bizi, hayat›n bu temel konular›nda sonuçlara götürmekte, bize deliller

sunmaktad›r.
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DEL‹LLER  VE  ‹NKARCILAR

‹flte bunlar sana haberlerini aktard›¤›m›z toplumlard›r. Gerçekten de elçileri

onlara apaç›k delillerle gelmifllerdi. Ama daha önceden yalanlad›klar›na inan-

mad›lar. Allah inkârc›lar›n kalplerini böyle damgalar.

7-Araf Suresi 101

Allah birçok defa insanlara gönderdi¤i mesajlar› delillerle desteklemifltir. Fakat

mesajlar› inkâr eden zihniyet, delillere de inkârc› mant›¤›yla yaklaflm›fl, inkâr etmeye flartlanm›fl

bir flekilde delilleri ele alm›flt›r. Allah’›n delillerine bu samimiyetsiz yaklafl›mda bulunanlar,

anlamaya çal›flmak yerine, inkâr etmeye çal›flm›fllard›r. Oysa Allah’›n mesaj›na her insan›n

ihtiyac› vard›r. ‹nkar eden, kendi aleyhine inkâr eder. ‹nkarc›lar›n yapmalar› gereken ilk fley,

inkâr etmeye flartlanm›fll›ktan kurtulmak ve Allah’›n delillerine samimi bir flekilde

yaklaflmakt›r. fiu k›sac›k hayattaki kibir ve inat yüzünden, Allah’›n vaadi olan sonsuz yaflama

s›rt dönmek hiç de ak›l kâr› de¤ildir.

Bilgisizler dediler ki: "Allah bizimle konuflmal› veya bir delil gelmeli de¤il

miydi?" Onlardan öncekiler de aynen onlar gibi konuflmufllard›. Kalpleri bir-

birine benzedi. Delilleri gerçe¤i bilmek isteyenler için apaç›k gösterdik."

2- Bakara Suresi 118

Allah delillerini gere¤ince gösterir. Allah’›n delillerinin inkârc›lar›n arzular›na göre

oluflmas›, "Allah görünsün", "Melekler gökten insin" fleklinde beklentiler boflunad›r. Allah

delillerini anlamaya niyeti olanlar için apaç›k sergilemektedir. Günümüzde bilim, Dünya’da

sayg›n bir yer edinmifltir. Bilimlere temel teflkil eden matematik ise en sayg›n konumdad›r ve

bilimsel gerçeklikler en sa¤lam dayanaklar›n› matematiksel verilere dayand›rmaktad›r. En

flüpheci kifliler bile matematiksel kesinlik karfl›s›nda teslim olmak durumundad›rlar.

Konuflmas›n› saçmal›¤a götürmeyen her kifli matematiksel kesinlikler karfl›s›nda gerçe¤i kabul

etmek zorundad›r. ‹çinde bulundu¤umuz bu dönemde Allah, Evren’i yazd›¤› dil olan mate-

matikle, insanlara gönderdi¤i kitab›n› da yazd›¤›n› aç›¤a ç›karm›flt›r. Böylece Allah’›n kitab›

kendi içinde tafl›d›¤› mucizeleriyle, kendisinin do¤rulu¤unu, mesaj›n›n güvenilirli¤ini ispatla-

maktad›r.
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38- Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki "E¤er do¤ru sözlülerseniz,

Allah’tan baflka ça¤›rabildiklerinizi ça¤›r›n da bunun benzeri olan bir sure

getirin."

39- Hay›r, onlar bilgisini kavramadan ve yorumu kendilerine gelmeden yalan-

lad›lar.  Kendilerinden öncekiler de böyle yalanlam›fllard›. Bak da gör nas›l

olurmufl zalimlerin sonu.

10- Yunus Suresi 38-39

‹nkarc›lar anlamaya çal›flmak yerine, inkâr inad›n› benimseyince, Allah’›n delillerini

anlamaya çal›flmadan, aceleyle inkâr etmektedirler. Bu inkâr, bir mant›¤a, bir delile dayanma-

maktad›r. Muhalefet hissi, kibir ve inat, inkârc› zihniyetin hareketlerinde motor güç olmaktad›r.

Bunlar›n hangi delili görürlerse görsünler inanmayacaklar›n› Kuran haber vermektedir:

109- Kendilerine bir delil gelse, kesin olarak ona inanacaklar›na dair tüm güç-

leriyle Allah’a yemin ettiler. De ki: "Deliller ancak Allah’›n kat›ndad›r, onlara

geldi¤i zaman onlar›n inanmayaca¤›n› anlam›yor musunuz?

110- Onlar›n gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk seferinde buna inan-

mad›klar› gibi b›rak›r›z. Azg›nl›klar› içinde flaflk›nca bocalar dururlar.

111- E¤er onlara melekleri indirseydik, onlarla ölüler konuflsayd› ve her fleyi

karfl›lar›na getirip toplasayd›k; Allah’›n diledikleri hariç, yine inanacak

de¤illerdi. Ne var ki çoklar› cahillik ediyorlar. 

6- Enam Suresi 109-111

ZATEN ‹NANIYORUZ, DEL‹LE NE GEREK VAR DEN‹R M‹?

Kuran’daki bilimsel ve matematiksel mucizeleri gördükten sonra, baz› insanlar›n "Biz

Kuran’a zaten inan›yoruz! Delile ne gerek var?" dediklerine tan›k olmaktay›z. Kuran’a, delilsiz

inand›¤›n› söyleyenlere bir dedi¤imiz yok. Fakat e¤er "Delile ne gerek var?" derlerse "Orada

dur!" dememiz gerekmektedir.

Tek bafl›na babas›na ve tüm toplumuna karfl› ç›kan Hz. ‹brahim, Kuran’da övülmüfl bir

Peygamber’dir. Kuran’›n övdü¤ü Hz. ‹brahim dahi kalbinin tatmin olmas› için Allah’tan delil

istemifltir (Bak›n›z 2-Bakara Suresi 260). "Delile ne gerek var?" diyenler, Allah’›n delillerini

incelemeyi küçümser bir tav›r tak›nanlar, siz Hz. ‹brahim’den daha m› sa¤lam bir imana

sahipsiniz? 
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‹nananlar›n Allah’›n delillerine karfl› tavr›, bu delilleri minnettarl›kla karfl›lamak fleklinde

olmal›d›r. Allah, e¤er bir delilini aç›¤a ç›kart›yorsa, bunun muhakkak bir nedeni olmal›d›r. Bir

kifli, delile ihtiyac› olmad›¤›n› düflünüyorsa bile Allah’›n dinine, insanlar›n kalbini ›s›nd›rtmak

için bu delilleri ö¤renmesi ve baflkalar›na iletmesi gerekmez mi? Allah’›n delillerine, inananlar

sahip ç›kmazsa, bunlara kim sahip ç›kacakt›r?

Kitab›m›z›n bu bölümünde inceleyece¤imiz 19 mucizesi için de ayn›s› geçerlidir. 19,

Kuran’›n de¤iflmedi¤ini ispat etmek için ve Kuran’›n mucizevi yap›s› için bir delildir. Üstelik

Allah Kuran’da 19’un inananlar›n inanc›n› kuvvetlendirece¤ine dikkat çekmifltir. (74-Müddesir

Suresi 31)

Bilimlerin temeli olan ve rasyonalitenin doru¤u olan matematikle gösterilen bir mucize-

ye, rasyonaliteyi inkâr edenler tan›k olamaz. 19, kör taklit duvar›n› y›k›p, yerine ak›lc›, delilli

düflünmeyi bina eden bir mucizedir. Arkadafllar›n›n, içinde bulundu¤u toplumun, ailelerinin

psikolojik ve ekonomik deste¤ini gere¤inden fazla önemseyenler; içinde bulunduklar› toplum-

la ters düflmekten, Allah’›n delilleriyle ters düflmekten daha çok korkanlar; taklitçi inanc›n

rahatl›¤›n›, araflt›r›c› ve ak›lc› inanc›n sa¤laml›¤›na tercih edenler, "Bu fikirleri ben önceden

inkâr ettim, flimdi bunlar› kabul edersem insanlara ne derim?" diyerek Allah’tan daha çok insan-

lardan utananlar bu mucizelere tan›kl›k edemezler. Bu tiplerin ak›llar›, bu mucizeye tan›kl›k

etse de dilleri ve gönülleri bu mucizeyi inkâra çal›fl›r. 

NEDEN  19

Kuran’da 19 mucizesinin varl›¤›ndan bahsedip, Kuran’daki kelimelerin, ayetlerin,

surelerin 19’la ve 19 say›s›n›n katlar›yla iliflkili oldu¤unu söyledi¤imizde, en çok duydu¤umuz

sorulardan biri "Neden 19?"dur. E¤er ileri sürülen say› 11 veya 23 olsayd› "Neden 11?", "Neden

23?" diye de sorulacakt›. Fakat ileri sürülen say› 19’dur ve soru "Neden 19?"dur. Bu sorunun

cevab›n› flöyle verebiliriz.

1- Kuran’da 74. sure olan Müddessir Suresi’nin 30. ayeti "Üzerinde 19 vard›r."

fleklindedir. Ayn› surenin 31. ayeti ise 19’un fonksiyonlar›n› anlat›r. Böylece 19, Kuran’da

fonksiyonlar›na dikkat çekilen yegane say›d›r. ‹lerideki bafll›klarda Müddessir Suresi’ni

detayl›ca inceleyece¤iz. Bizce, 19’un s›rf bu özelli¤i bile "Neden 19?" sorusu için yeterli

cevapt›r. Çünkü Allah 19 say›s›n› seçmifl ve bunu Kuran’da hiçbir say›y› vurgulamad›¤› flekilde

19’u vurgulayarak göstermifltir. Bu temel nedenin yan›nda "Neden 19?" sorusuna baz› yan

nedenler de sayabiliriz. Di¤er maddeler bu yan nedenleri belirtmektedir:

2- 19 asal bir say›d›r. Yani 19 sadece kendisiyle ve 1 ile bölünebilen bir say›d›r. (Güvenlik

flifreleri oluflturulurken asal say›lar›n kullan›lmas›, bankalar›n, istihbarat örgütlerinin de bir ter-

cihidir.) E¤er Kuran’›n flifresi bir kompozit say› üzerine kurulu olsayd›, o zaman Kuran’›n bu
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say›n›n m› yoksa çarpanlar›n›n m› üzerine kurulu oldu¤u tart›flmal› olacakt›. Örne¤in 21

say›s›n›n çarpanlar› 7 ve 3’tür. Kuran’›n flifresi 21 say›s›n›n üzerine kurulu olsayd›, 21’in kat›

olan her say› 7’nin ve 3’ün de kat› oldu¤u için Kuran’›n flifresinin bu say›lardan hangisinin

üzerine kurulu oldu¤u anlafl›lmayabilirdi.

3- 19’u meydana getiren 1, sayma say›lar›n en küçü¤ü, 9 ise tek haneli en büyük sayma

say›s›d›r. Ayr›ca 1 ve 9’un flekli birçok ayr› yaz›m dilinde birbirine en çok benzer flekildedir.

Örne¤in Arapça’daki yaz›l›mlar ve Dünya’da yayg›n olarak kullan›lan yaz›l›m flekli, çok ben-

zerdir. 

19’un, bu sayd›¤›m›z özellikleri gibi birçok ilginç özellikleri daha vard›r. Evren’de,

kimyadaki elementler ile ilgili tabloda da 19’larla ilgili ilginç yaklafl›mlar yap›lmaktad›r. Fakat

bunlar, bu kitab›m›z›n konusu de¤ildir ve bu çal›flmalar üzerinde daha çok tart›flmalar yap›lmas›

gerekti¤ini söylemeliyiz.

Kuran’da bir matematiksel sistemin -19’lar› bilmesek de- varl›¤›n› KUM’lar› incelerken

bir önceki bölümde gördük. Bunun üzerine e¤er biri kalk›p Kuran’›n belli bir say›ya dikkat

çekip çekmedi¤ini araflt›r›rsa, Kuran’›n hiçbir say›ya dikkat çekmedi¤i flekilde asal bir say› olan

19’a dikkat çekti¤ini görür. ‹flte Kuran’›n dikkat çekti¤i bu say›n›n katlar› üzerinde, Kuran’da

birçok kodlaman›n bulundu¤una tan›kl›k ediyoruz. "Neden 19?" sorusunun as›l cevab› budur.

Di¤er cevaplar, bunun yan›nda enteresan yan özelliklerdir. 
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ALLAH B‹R’D‹R: 19

Kuran’›n en temel mesaj› Allah’›n birli¤idir. Allah’›n birli¤i Kuran’da "Vahid" kelime-

siyle anlat›l›r. "Vahid" kelimesinin matematiksel de¤eri ise 19’dur. 

Konuyu bilmeyenlere bir kelimenin matematiksel de¤erinin (ebcedinin) ne demek

oldu¤unu anlatal›m. Kuran’›n indi¤i dönemde Araplar matematik için ve normal yaz›da ayn›

harfleri kullan›rlard›. Elif harfi yaz›da "E" sesine, matematikte 1’e karfl›l›k gelirdi. Veya "Vav"

harfi yaz›da "V" sesine, matematikte "6" rakam›na karfl›l›k gelirdi. Arapça’daki harflerin

matematiksel karfl›l›klar›n› afla¤›daki flemada görüyorsunuz (Kitab›m›z›n içinde bu tablodaki

verilerden çok s›k yararlanaca¤›z)
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Arapça Vahid kelimesi Vav+Elif+He+De harfleriyle yaz›l›r ve bu harflerin toplam› 

6+1+8+4= 19’dur. 

Matematiksel de¤eri 19 olan "Vahid" ismi, Kuran’da Allah için tam 19 kere kullan›l›r.
Bu ayetlerin listesi s›ras›yla flöyledir:

Bu ayetlerin d›fl›nda "vahid" kelimesi 7 kez kullan›l›r. Fakat bu geçifller Allah’› de¤il; bir

kap›, bir çeflit yemek gibi baflka fleyleri anlat›r. 

Vahid isminden türeyen "Vahiden" formu da Kuran’da 5 kez geçer ve Allah’›n birli¤ini

anlat›r. Fakat "Vahiden" ismi bir "Elif" fazlayla yaz›l›r ve bundan dolay› "Vahiden"in matem-

atiksel de¤eri 19 olmaz. Böylece Allah’›n, matematiksel de¤eri 19 olan formuyla "Vahid" ismi,

19 kez geçmektedir. Vahid isminin tüm formlar›n›n 19’un kat› olmamas› da gereklidir. Çünkü

yaln›zca Allah’›n 4 ismi 19’un tam kat› kadar geçmelidir. (Bunun nedenini Allah’›n isimlerinin

oluflturdu¤u muhteflem simetrik tabloda ileride görece¤iz.)

KURAN’DA 19 NASIL GEÇ‹YOR

19 enteresan özellikleri olan asal bir say›d›r ve Allah’›n birli¤ini belirten “Vahid” isminin

matematiksel de¤eri 19’dur. Peki 19’un önemine as›l dikkatlerimizi çeken, Kuran’daki 19’un

fonksiyonlar›na iflaret eden ifadeler nas›ld›r? Kuran’›n 74. suresi Müddessir (Gizlenen) suresi

19 say›s›na dikkat çekilen suredir. Konumuz aç›s›ndan önemine binaen 19’dan bahsedilen ayet-

leri, daha önceki ayetlerden bafllayarak okuyal›m:
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24- fiöyle dedi: "Bu aktar›larak ö¤retilen bir büyüden baflka bir fley de¤il"

25- "Bu sadece bir insan sözüdür."

26- Onu Sakar’a ataca¤›m.

27- Sakar nedir bilir misin?

28- Ne b›rak›r, ne de yüklenir.

29- ‹nsanlar için tablolar sunand›r O.

30- Üzerinde 19 vard›r.

31- Atefle bekçi olarak sadece melekleri atad›k. Onlar›n say›s›n› da: ‹nkarc›lar

için bir fitne k›ld›k. Ta ki; kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle

inans›n inananlar›n da inanc› arts›n. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar

kuflkuya düflmesin. Kalplerinde hastal›k olanlarla, inkârc›lar da "Allah bu

örnekle neyi anlatmak istedi" desinler. Böylece Allah diledi¤ini/dileyeni

sapt›r›r, diledi¤ini/dileyeni de do¤ruya iletir. Efendi’nin ordular›n› kendisin-

den baflkas› bilmez. Bu insanlara bir hat›rlat›c›d›r.

32- Hay›r, Ay’a andolsun

33- Dönüp gitti¤i zaman geceye

34- Ve a¤ard›¤› zaman sabaha

35- Bu gerçekten büyüklerden biridir. 

36- ‹nsanlar için bir uyar›c›d›r.

37- ‹lerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için.

74- Müddessir Suresi 24-37
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KURAN’A GÖRE 19’UN FONKS‹YONLARI

Kuran’da 19 d›fl›nda da say›lar geçmektedir. Fakat bu say›lar›n hemen hepsi bir ismi

nitelemek için kullan›lm›flt›r. Dört ay, yedi gök, bin ay gibi… Fakat 30. ayette "Üzerinde 19

var" diye 19 vurguland›ktan sonra, 31. ayette "Onlar›n say›s›n› da…" denerek, 19’un

fonksiyonlar› anlat›lmaktad›r. Bu fonksiyonlar flöyledir:

1- ‹nkarc›lar için bir fitne [Bir bela, aleyhlerine durum oluflturan bir unsur]

2- Kitap verilenleri [Yahudileri, H›ristiyanlar›] ikna etme özelli¤i

3- ‹nananlar›n kesin bir bilgiyle inanmas›n› sa¤lama

4- ‹nananlar›n ve kitap verilenlerin kuflkular›n› yok etme

5- Kalplerinde hastal›k olanlar›n, inkârc›lar›n anlayamayaca¤›, bu örne¤i hafife alaca¤›

bir durum oluflturma. [Ayette kalplerinde hastal›k olanlar›n ve inkârc›lar›n "Allah bu örnekle

neyi anlatmak istedi?" diye sorduklar›n› görüyoruz. Kanaatimize göre bu soru, merak eden

insanlar›n sorusu de¤ildir. Bu soru, s›rf karfl› ç›kmak için inkârc› psikolojisiyle yap›lm›fl, ayeti

hafife alan bir yaklafl›m›n ifadesidir.]

‹nkarc›n›n, Kuran için "Bu sadece bir insan sözüdür" dedi¤i 25. ayette anlat›ld›ktan sonra

31. ayette, 19’un inkârc›ya bir fitne oldu¤u vurgulan›yor. Görülüyor ki 19, Kuran’›n insan sözü

oldu¤u iddias›na karfl› bir cevapt›r. Bir say› ve bir cevap… Ayn› zamanda bu say› kuflkular›

giderip, kesin bilgiyle inan›lmas›n› sa¤l›yor. 19 mucizesi keflfedilmeden önce, bunun insanlar

için ne kadar inan›lmaz oldu¤unu siz düflünün. 19 mucizesinin anlafl›lmas› için 1400 y›l› aflk›n

bir zaman gerekmifltir ve vakti gelince Müddessir (Gizlenen) Suresi’nin içinde gizlenen mucize

aç›¤a ç›km›flt›r. Bu mucize aç›¤a ç›kt›ktan sonra gerçekten de Kuran’›n insan sözü oldu¤unu

söyleyenlere bu mucizenin cevap verdi¤i, nas›l inananlar›n ve kitap verilenlerin kesin bilgiyle

inanmalar›na ve kuflkular›n›n giderilmesine katk›da bulundu¤u ve niye 19’un bu fonksiyon-

lar›ndan Müddessir Suresi’nin 35. ayetinde "Bu gerçekten büyüklerden biridir." diye

bahsedildi¤i anlafl›lmaktad›r.
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MÜDDESS‹R SURES‹ VE 19’UN BULUNMA TAR‹H‹

Kuran’›n içindeki 19 koduna, ilk olarak 1974 y›l›nda dikkat çekilmifltir. Daha sonra

birçok araflt›rmac›n›n katk›lar›yla Kuran’daki bu sistem ile ilgili birçok mucize aç›¤a ç›km›flt›r.

Müddessir Suresi 74. suredir ve 19 ile 74’ü arka arkaya koydu¤umuzda ç›kan say›, ayn› zaman-

da bu mucizenin bulunufl tarihidir.

Bu mucize ile ilgili ilk veriler Amerika’da yaflayan müslümanlarca ortaya kondu.

Mucizenin ortaya kondu¤u tarihte, Dünya’daki en yayg›n takvim miladi takvimdir ve bu takvim

tam 1974 y›l›n› göstermektedir. Yani Hz. ‹sa’n›n do¤umundan 1974 y›l sonra bu gizlenen

mucize, Kuran’›n Müddessir (Gizlenen) suresinde iflaret edilen mucize aç›¤a ç›km›flt›r.

Bu mucizenin bulundu¤u tarihte Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye hicreti ile

bafllayan takvim 1393 y›l›n› göstermektedir. Bilindi¤i gibi Peygamberimize Kuran, hicretten 13

y›l önce vahyedilmeye bafllanm›flt›r. Yani bu mucize Kuran’›n vahyedilmeye bafllamas›ndan

tam 1406 y›l sonra keflfedilmifltir. Peki 1406 nedir? S›k› durun; 1406= 19x74’tür.

Kuran’daki say›sal mucizeye iflaret eden Müddessir (Gizlenen) Suresi’nin kendisi bafltan

afla¤› say›sal mucizeler ile doludur. 19 mucizesinin 19’unu, bu mucizenin anlat›ld›¤› surenin

(74) arkas›na koydu¤umuzda oluflan say› ayn› zamanda 19 mucizesinin keflif tarihi olan 1974’ü

vermektedir. Acaba inkârc›lar buna ne der? Tesadüf. Peki Kuran’›n iniflinden sonra geçen 1406

y›l ayn› 19 ile ayn› 74’ün bu sefer çarp›m›n› verir. Peki inkârc›lar›n buna cevab› ne olacakt›r?

Yine tesadüf… Acaba 19 mucizesinin bulunufl tarihinin Müddessir (Gizlenen) suresinde kodlu

oldu¤una dair verece¤imiz ilave müthifl delillere inkârc›lar yine tesadüf deme yüzsüzlü¤ünü

gösterebilecekler mi? Müddessir Suresi’nin ilk iki ayeti flöyledir:

19 MUC‹ZES‹ 365

19 mucizesinin keflif tarihi 1974

19 Mucizesinin 19’u ve 19’un geçti¤i 74’üncü

surenin arka arkaya yaz›m› 19-74

Kuran’›n vahyinden kaç y›l sonra bu 

mucizenin keflfedildi¤i 19x74 (1406)
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1- Ey gizlenen

2- Kalk ve uyar

74- Müddessir Suresi, 1-2

Surenin ilk ayeti gizlenene (müddessir) seslenmekte ve ikinci ayeti art›k kalk›fl vaktinin

geldi¤ini, uyarmaya bafllamas›n› söylemektedir. ‹flte bu iki ayet, toplam 19 harftir. Bu iki ayetin

say›sal de¤eri (ebcedi) acaba kaçt›r dersiniz. Duyunca inanmakta zorluk çekebilirsiniz. ‹flte bu

iki ayetin say›sal de¤eri tam 1974’tür. Anlam›n, matemati¤in ve bir mucizenin gerçekleflmesinin

uyumu ancak bu kadar mükemmel olabilir. 

Kuran, indi¤i dönemde Peygambere seslenirken, anlamsal uyum muhafaza edilerek,

ileride gerçekleflecek olan mucizenin aç›¤a ç›k›fl tarihi de kodlanm›flt›r. Bu mucize 19 mucize-

sidir ve 19 harfle bu mucizeye iflaret edilmektedir. Bu mucizenin ortaya ç›k›fl tarihi olan 1974

ise, bu 19 harfin say›sal de¤erine eflittir. Ayr›ca bu 19 harfin say›sal de¤eri, 19 mucizesinin

19’unun ve 19’un anlat›ld›¤› sure olan Müddessir Suresi’nin numaras› olan 74’ün arka arkaya

yaz›lm›fl fleklidir. 

Müddessir Suresi’nin birinci ayeti (74, 1) olarak gösterilir. Yine ilginçtir ki say›sal mucize

aç›s›ndan önemli bu ayetten itibaren Kuran’›n sonuna kadar 741 ayet vard›r ve 741 (19x39)’a

eflittir.
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S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Harf Ya Elif Elif Ya He Elif Elif Lam Mim     De

Say›sal
De¤er 10 1 1 10 5 1 1 30 40       4

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Harf Tse Re Kaf Mim Fe Elif Nun Dhe Re

Say›sal
De¤er 500 200 100 40 80 1 50 700 200

Toplam

1974
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BÜYÜKLERDEN B‹R‹

Büyüklerden biri olarak nitelenen 19 mucizesinin (35. ayet) büyüklü¤ü, bu mucizenin

anlat›ld›¤› Müddessir Suresi’ndeki matematiksel kodlamalardan bafllayarak kendini göstermek-

tedir.

Müddessir Suresi’nde, Kuran’›n insan sözü oldu¤unu söyleyen kiflinin "Sakar"a at›laca¤›

söylenir. 27. ayette "Sakar nedir bilir misin?" diye sorularak "Sakar"›n anlam›n›n ne oldu¤u

gündeme getirilir. Daha sonra "Sakar"; her fleyi kapsayan, insanlar için tablolar sunan bir ceza

olarak tarif edilir. Bu ceza, cehennem olarak düflünülebilece¤i gibi, inkârc›lara cevap olan 19

olarak da düflünülebilir. Cehennemin her fleyi kapsayan, insanlara yapt›klar›n› gösteren özelli¤i

gibi, 19’un da tüm Kuran’› matematiksel bir sistem olarak kaplay›p koruyan, tablolar sunarak

mucizesini belli eden, böylece inkârc›lar›n "Bu sadece bir insan sözüdür." iddias›na cevap veren

özelli¤i vard›r. "Sakar"a bu iki anlamdan hangisi verilirse verilsin, 31. ayette, 19’un fonksiyon-

lar›na dikkat çekildi¤i için sonuç de¤iflmez.

Her durumda "Sakar" kelimesi 19 mucizesi aç›s›ndan önemli bir kelimedir ve Kuran’da

4 defa geçen bu kelimenin 3’ü Müddessir Suresi’nde geçmektedir. Müddessir Suresi’ndeki bu

3 geçiflin de matematiksel olarak kodland›¤›na tan›k oluyoruz. Müddessir Suresi’nde "sakar"

kelimesi 26., 27. ve 42. ayetlerde geçer. Bu 3 ayetin toplam› ise 95’tir (19x5). Ayr›ca bu 3 ayetin

matematiksel de¤erlerinin toplam› da 1900’dür. 1900 hem (19x100)’e eflittir, hem de bu 3

ayetin matematiksel de¤eri ile Müddessir Suresi’nin numaras› olan 74’ü toplarsak gene 19

mucizesinin bulunma tarihi ortaya ç›kar. 

19 MUC‹ZES‹ 367

Müddessir Suresi 1. ayetin Bu ayetten Kuran’›n sonuna kadar
matematiksel gösterimi      olan ayet say›s›

74-1                                      741= (19x39)
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MÜDDESS‹R SURES‹NDEK‹ D‹⁄ER MUC‹ZELER

Müddessir Suresi’nin tüm ayetlerinin çok k›sa olmas›na karfl›n 19’un fonksiyonlar›n›

anlatan Müddessir Suresi’nin 31. ayeti çok uzundur. Bakara Suresi’nin 282. ayeti en uzun

Kuran ayeti olmas›na ra¤men içinde bulundu¤u Bakara Suresi’nin ayet bafl›na kelime ortala-

mas›n›n 6 kat› kadar uzundur. Müzemmil Suresi’nin 20. ayetinde de benzer bir özellik vard›r,

fakat o ayet de içinde bulundu¤u surenin ayet bafl›na kelime ortalamas›n›n 8 kat› kadar uzun-

luktad›r. Oysa Müddessir Suresi 31. ayeti içinde bulundu¤u surenin ayet bafl›na kelime ortala-

mas›ndan 12 kattan daha fazla uzundur. Böylece bu ayet, 6000’den fazla Kuran ayeti içinde

bulundu¤u surenin, kelime ortalamas›na oranla en fazla kelimeye sahip ayet olup, özel bir konu-

ma sahiptir. Böylece Kuran’da bir say›n›n (19) fonksiyonundan bahseden tek ayet olan

Müddessir Suresi 31. ayeti, matematiksel olarak kelime say›s› aç›s›ndan da özel bir konuma

gelmektedir. Bu özellikten hareketle, bu ayetin kendi içinde, sureye göre konumunu, harf ve

kelime say›lar›n› inceledi¤imizde; 19’un fonksiyonlar›ndan bahseden bu ayetin, 19’a ba¤l› kod-

lan›fl›na tan›kl›k ederiz. Bu özellikleri flöyle maddeleyebiliriz:

1-  Bu  ayet 57 (19x3) kelimeden oluflur. 19’un fonksiyonlar›ndan bahseden bu ayet

19x3= 57 kelimeye sahipken "Üzerinde 19 vard›r" diye geçen bir önceki ayet 3 kelimeye sahip-

tir. Böylece bu ayetin 19’un 3 kat› olmas›ndaki 3 katsay›s› da bir anlam kazanmaktad›r.
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Müddessir Suresi’nde Sakar Kelimesinin geçti¤i ayetlerin numaralar›      Toplam

26 + 27 + 42 95 (19x5)

Müddessir Suresi’nde geçen Sakar Kelimesinin geçti¤i ayetlerin

matematiksel de¤eri

26            27           42 Toplam

556    +    683    +   661                     1900 (19x100)

Sakar kelimesinin geçti¤i ayetlerin           Müddessir Suresinin           Toplam
matematiksel de¤eri                               Numaras›                           

1900               +                   74                  1974
19 Mucizesinin

keflif tarihi
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2- Bu ayetin "… Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi" diye biten k›sm›nda, 19’un

fonksiyonlar›n›n anlat›m› biter. Ayetin bu k›sm› 38 (19x2) kelimeyken, geri kalan k›sm› 19

kelimedir.

3- Müddessir Suresi’nin ilk 19 ayetinin 57 (19x3) kelime olmas›, bu say›n›n 19’un

fonksiyonlar›ndan bahseden tek ayete eflit olmas› da çok enteresand›r.

4- 19’un fonksiyonlar›n› anlatan Müddessir Suresi’nin 31. ayetine kadar 95 (19x5)

kelime geçmesi de Allah’›n 19’lu kodlan›fl› bu surede ne kadar yo¤un kulland›¤›n›n ayr› bir

delilidir.

5- Müddessir Suresi’nin 30. ayeti 19 say›s›n›n telaffuz edildi¤i tek ayettir. Müddessir

Suresi’nin bafl›ndan bu kelimenin (ondokuz) bafllang›c›na kadar tam 361 (19x19) harf geçmek-

tedir. Allah’›n mucizesi ne kadar detayl› ve ne kadar büyüktür!

6- Müddessir suresi 56 tane numaral› ayete ve bafl›nda numaras›z Besmele’ye sahiptir.

Böylece Müddessir Suresi 56+1= 57 (19x3) ayettir. 

Bu alt› maddede belirtti¤imiz özellikler kadar iddial› olmasa da iki noktaya daha dikkat

çekmek istiyoruz. Müddessir suresinin 31. ayeti, Kuran’›n, 19’un kat› kadar kelimeye sahip

olan son ayetidir. Ayr›ca Müddessir Suresi 31. ayette geçen "Efendinin ordular›n› kendisin-

den baflkas› bilmez" ifadesi 19 harftir. 

19 MUC‹ZES‹ 369

19’un fonksiyonlar›n› anlatan Müddessir Suresi’nin 31. ayeti 57
kaç kelimedir? (19x3)

19’un fonksiyonlar›n› anlatan Müddessir Suresi’nin 31. ayetinin 38
19’un fonksiyonlar›n› anlatan bölümü kaç kelimedir? (19x2)

19’un anlat›ld›¤› Müddessir Suresi’nin  57
ilk 19 ayeti kaç kelimedir? (19x3)

19’un fonksiyonlar›n› anlatan Müddessir Suresi’nin 31. ayetine 95
kadar surenin bafl›ndan itibaren kaç kelime vard›r? (19x5)

Müddessir Suresi’nde geçen “Ondokuz” kelimesine kadar 361
kaç harf vard›r? (19x19)

Müddessir Suresi kaç ayettir? 57
(Numaras›z Besmele dahil) (19x3)
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Kuran’daki matematiksel mucizenin üzerine kurulu oldu¤u 19 say›s›na iflaret eden
Müddessir Suresi’nin kendisinin matematiksel mucizeler ile dopdolu oldu¤unu gördük. Bu
suredeki bir ilginç noktaya daha parmak basmak istiyoruz. Kuran’daki 19 mucizesinin keflif ta-
rihi olan 1974 y›l›n›n yak›nlar›nda Dünya’daki en önemli olay nedir diye düflünürseniz, 1969
y›l›nda Ay’a gidilmesinin bu olaya en yak›n, Dünya tarihinin gelmifl geçmifl en önemli olay-
lar›ndan biri oldu¤unu anlars›n›z. Ay’a gidifl tarihi 19 mucizesinin bulunmas›ndan az bir zaman
önce, Kuran’daki KUM’lar›n (Kelime Uyumlar›ndaki Matematiksel Mucizelerin) bulunmaya
bafllanmas›ndan az bir zaman sonrad›r. Bunu göz önünde bulundurdu¤umuzda 19’un fonksiy-
onlar›n› anlatan Müddessir Suresi 31. ayetinden hemen sonra 32. ayette "Hay›r, Ay’a andolsun"
ifadesiyle Ay’a dikkat çekilmesi anlaml›d›r (Kitab›m›z›n ilk k›sm›n›n 16. Bölümünde, Kuran’da
Ay’a gidilece¤ine iflaret eden ifadeleri inceledik).

Hay›r,  Ay’a andolsun.

74-Müddessir Suresi 32

HERfiEY SAYILMIfiTIR

… O onlar›n kat›nda olanlar› tümüyle kuflatm›flt›r ve her fleyi saym›flt›r.

72- Cin Suresi 28

Bu ayetin son kelimesi "adeda", ayn› zamanda Cin Suresi’nin de son kelimesidir, çünkü

bu ayet sure’nin son ayetidir. Her fleyin say›lmas›n›, her fleyin say›ya ba¤lanmas›n› belirten bu

ifade, 19 mucizesi için önemlidir. Üstelik bu ifadenin kendisi de 19 ile ilgili özellikler göster-

mektedir. Bunlar flöyledir:

1- Sayma (Adda) kelimesinin tüm formlar› Kuran’da 57 (19x3) defa geçmektedir. (Bu
ifadenin formlar›ndan biri 74- Müddessir Suresi 31. ayette geçen "Onlar›n say›lar›n›" ifadesidir.
Bu da "adda" kelimesinin 19 mucizesi ile iliflkisini göstermektedir.)

2- Her fleyin say›ld›¤›n› söyleyen ifade 72- Cin Suresi 28. ayettedir. 72-28’i oluflturan
rakamlar›n toplam› 7+2+2+8= 19’u verir.

3- "Adda" kelimesi Cin Suresi’nin 285 (19x15) inci kelimesidir. 4- "Adda" kelimesinin
Cin Suresi’nin son ayetinin son kelimesi oldu¤unu gördük. Cin Suresi’nde geçen tüm ayetlerin
son kelimelerinin harflerinin toplam› 114 (19x6) harftir.

5- Cin Suresi’nin 28 ayeti do¤al olarak 28 kelimeyle bitmektedir. Fakat bu kelimelerin bir
k›sm› tekrar edilmifltir. E¤er tekrars›z olarak bu kelimeleri sayarsak 28 ayet 19 kelimeyle bit-
mektedir.

6- Bu bitifl kelimeleri Arap alfabesinin 19 harfinden oluflmufltur. Arap alfabesi 28 harftir.

370 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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7- "Adda" kelimesi Ayn+De+De+Elif harfleriyle yaz›lm›flt›r. Bu harflerin Cin
Suresi’ndeki tekrarlar›n› yerine koyarsak s›ras›yla 37+54+54+216 eder ve bu say›lar›n toplam›
olan 361 (19x19)’dur.

KURAN’DA GEÇEN SAYILAR

Bir önceki bafll›kta Kuran’da Allah’›n her fleyi say›ya ba¤lad›¤›n›n söylendi¤ini gördük.

Bunun üzerine akl›m›za ilk gelen Kuran’daki say›lar› incelemek olmaktad›r. Kuran’daki say›lar›

inceledi¤imizde de 19 mucizesi aç›s›ndan ilginç sonuçlarla karfl›laflmaktay›z.

Kuran’da 30 tane tam say› geçmektedir. Bu 30 tane tam say›n›n toplam› 19’un kat›n› verir. 

(Y›ld›zla iflaretlenmifl olan say›lar tüm Kuran boyunca bir kez geçmektedirler.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11*
12

19*
20*
30
40

50*
60*
70

80*
99*
100
200

300*
1000

2000*
3000*
5000*

50000*
100000*

162.146= (19x8534)
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Kehf Suresi’nde, ma¤arada kalan gençlerin ma¤arada 300 y›l kald›¤› ve buna 9 y›l eklen-

di¤i geçer. Ayr›ca Hz. Nuh ile ilgili 950 say›s›, do¤rudan 950 denmeden, 1000 eksi 50 olarak

söylenir. Böylece Kuran’da geçen say›lar›n toplam›n›n, 19’un kat› olma özelli¤i bozulmaz.

1000 ve 9 say›lar› Kuran’da birden çok kez tekrar edilir. E¤er 309 ve 950 say›s› do¤rudan ver-

ilseydi, Kuran’da geçen say›lar›n toplam› 19’un kat›n› vermezdi.

Böylece eskiden beri merak edilen Allah’›n niye 950 say›s›n› söylemek yerine 1000 eksi

50 dedi¤i ve 309 demek yerine 300 art› 9 dedi¤inin hikmetlerinden biri (Belki de en önemlisi)

anlafl›lm›fl bulunmaktad›r. Bu da 19’un mucize oluflturma özelli¤inin yan›nda, sorunlar› çözme,

sorulara cevap verme özelli¤ine bir delildir. 

Kuran’da bu 30 tam say›n›n d›fl›nda 8 tane kesirli say› geçer. Böylece Kuran’da 30+8= 38

(19x2) geçen say› adedi de 19’un kat›d›r. Bu kesirli say›lar flöyledir: (1/20, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4,

1/3, 1/2, 2/3)

Milan Sulc’›n ilginç bir tespitini de belirtmek istiyoruz. 30 say›s› 19’uncu kompozit

say›d›r. Yani çarpanlara ayr›labilen say›lar› s›ras›yla sayarsak; 30, 19’uncu komposit say› olur

(4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) Böylece tam say›lar›n say›s›

olan 30 bir yönden daha 19’la iliflkilidir. Kesirli say›lar›n adedi olan 8 ise, 19’un asal say›

s›ras›d›r (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19).  Böylece, tüm say›lar›n toplam› 38 (19x2) olarak

anlaml›yken, bu say›lar› meydana getiren 30 ve 8 say›lar› da 19’la alakal›d›r. 30 ve 8 say›lar›n›n

19 ile alakas›na ileriki bafll›klarda da tan›k olaca¤›z. Diyebiliriz ki 19’un kat› olmay›p da 19’la

en çok alakal› olan say›lar 19’un asal say› s›ras› olan 8 ve 19’uncu s›radaki kompozit say› olan

30’dur.
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Kuran’da geçen kesirli ve tamsay›lar›n toplam adedi 38
(19x2)
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Hz. Muhammed, tarihin en meflgul kiflilerinden biriydi. Sigara gibi basit bir al›flkanl›¤›

bile bir toplumda b›rakt›rmak büyük dertken, o putlar› tanr› edinen, sosyo-ekonomik sistem-

lerini, yönetim hiyerarflilerini geleneklerine, inançlar›na göre düzenlemifl bir toplumun, bütün

dini, sosyolojik sistemini altüst ediyor, zararl› inançlar›n terk edilmesi için gece gündüz

u¤rafl›yordu. Bu arada kah anlaflma yap›yor, kah kendisini öldürmek isteyenlere karfl› k›l›çla

kendini savunuyor, kah göç ediyordu.

Bu arada yavafl yavafl vahyedilen Kuran’› insanlara aç›kl›yordu. ‹nsan gücünün ve

yetene¤inin üstünde olan Kuran’daki 19 sistemini bol vakitli bir matematikçiye mal etmek bile

imkâns›zd›r. Kendi yaflad›¤› ça¤da, bilgisayar›n olmad›¤› bir ortamda, bu kadar meflgul olan ve

bu mucizeden hiç istifade etmeyen Hz. Muhammed’e, bu mucizeyi mal etmek yap›lan yanl›fl›

daha da büyütmektedir. Bu mucize ne tesadüfle ne de insan ifli olmakla aç›klanabilir.

Dünya’daki hangi kitapta böyle bir mucize vard›r? Hani nerede? Hodri meydan!

23- E¤er kulumuza indirdi¤imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri

bir sure getirin. Allah d›fl›ndaki tan›klar›n›z› da ça¤›r›n. E¤er do¤ru sözlü

iseniz!

24- E¤er yapamazsan›z –ki asla yapamayacaks›n›z- bu durumda inkârc›lar

için haz›rlanm›fl, yak›t› insanlar ile tafllar olan ateflten sak›n›n.

2- Bakara Suresi 23-24

KURAN’DAK‹ SURELER VE BESMELE

Kuran tam 114 (19x6) sureden oluflmaktad›r. 114, Kuran’›n en temel matematiksel

say›lar›ndan biridir. Kuran’› oluflturan 114 bölüm 19’un 6 kat›n› vermektedir.

Di¤er ilginç bir nokta da Kuran’›n 114. suresi olan Nas Suresi’nin 6 ayet olmas›d›r. 114’ü

19’a böldü¤ümüzde, Kuran’›n son suresi olan (114. suresi) Nas Suresi’nin ayet say›s›n› elde

ediyoruz. 
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Kuran’daki surelerin say›s› 114
(19x6)
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Kuran’›n en dikkat çekici ayeti "Bismillahirrahmanirrahim" diye okunan Besmele’dir.

Diyebiliriz ki Dünya’n›n en çok tekrarlanan kelime toplulu¤u "Merhametli ve fiefkatli Allah’›n

ad›yla" anlam›na gelen Besmele’dir. Besmele de tüm Kuran’da tam 114 defa, yani 19x6= 114

defa geçmektedir.

Baz›lar› bu son dedi¤imiz özelli¤in, 19 mucizesi aç›s›ndan ilave bir delil oluflturmaya-

ca¤›n› ileri sürebilir. Buna neden olarak Kuran’da 114 sure oldu¤unu, her surenin bafl›nda bir

Besmele oldu¤u için, Besmeleler’in say›s›n›n da 114 (19x6) oldu¤unu, bunun simetrik bir iliflki

oldu¤unu, surelerin say›s› e¤er bir özellikse, Besmeleler’in ona ba¤l› olmas›ndan dolay› ikinci

bir özellik oluflmad›¤›n› söyleyebilir.

Oysa durum böyle de¤ildir. Çünkü Kuran’›n 9. Suresi Tevbe Suresi, di¤er surelerden

farkl› bir özellik gösterir ve bafl›nda Besmele yoktur. O zaman Besmeleler’in say›s› 113’e

inmektedir. 113 ise 19’un kat› de¤ildir. Kuran’da ortaya ç›kan bu problemin nas›l çözüldü¤ünü

izleyin. Bir problem ortaya ç›karan matematikçinin, bizi onlar› çözme yetene¤ine hayran

b›rakmas› gibi…

Neml (Kar›nca) Suresi Kuran’›n 27. suresidir. Bu surede Besmele, hem giriflte, hem 30.

ayette olmak üzere 2 defa geçer. Böyle Besmeleler 114 defa (19x6) geçerler. 

Kay›p Besmele’nin bulundu¤u ayetin numaras› olan 30, 19. komposit say›d›r. Yani 30

say›s›, çarpanlar› olan 19. say›d›r. Örne¤in 4 (2x2), 12 (4x3), 15 (5x3), 27 (3x9) komposit

say›lard›r. 30’un kaç›nc› kompozit say› oldu¤unu birkez daha say›n: (4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,

16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30). Surelerin bafl›ndaki Besmeleleri sayd›¤›m›zda

karfl›m›za ç›kan 113 say›s› ise 30’uncu asal say›d›r. Bu 113 say›s›, bizi eksik Besmele’nin

tamamlanmas› için 30’uncu ayete gönderiyor. 30 ise dedi¤imiz gibi 19’uncu kompozit say›d›r. 

Allah’›n gösterdi¤i matematiksel mucize ola¤anüstü bir sistem ortaya koymaktad›r. Her

sure bafl›na bir Besmele, hem de hem sureler, hem Besmeleler 19’un kat› kadar geçmektedir.

Üstelik bu geçifller bahsetti¤imiz simetrik geçifli (Her surenin bafl›nda bir Besmele) bozdu¤u

için hem sure say›s›n›n, hem Besmele say›s›n›n 19’un kat› olmas› ayr› bir özelliktir. Neml

Suresi’nin 30. ayetinde karfl›m›za ç›kan kay›p Besmele’nin geçti¤i ayet flöyledir:
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Kuran’daki Besmelelerin say›s› 114
(19x6)
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O Süleyman’dand›r ve flöyledir: Bismillahirrahmanirrahim (Merhametli,

fiefkatli Allah’›n ad›yla)

27- Neml Suresi 30

9. sure olan Tevbe Suresi’ndeki kay›p Besmele, bu sureden itibaren 19 sure ileri

gitti¤imizde karfl›m›za ç›kan 27. Sure’de tamamlanmaktad›r.

Ayr›ca kay›p Besmele’yi tamamlayan ayeti ifade eden 27. sure ve 30. ayetteki say›lar›

toplarsak 27+30= 57 (19x3) eder. 

9. sureden 27. sureye kadar olan tüm sureleri toplarsan›z (9+10+11+12… 23+

24+25+26+27= 342 (19x18)) say›s›n› elde edersiniz. Bu sonucu ilave bir mucize saymak hatal›

olur. Çünkü arka arkaya gelen her 19 say›, 19’un tam kat›d›r, arka arkaya gelen her 17 say›n›n

17’nin tam kat› oldu¤u gibi. Fakat 342 say›s›n›n ayr› bir özelli¤i vard›r. 27. surenin bafl›ndan

30. ayette geçen Besmele’ye kadar 342 (19x18) kelime geçmektedir. ‹flte bu ayr›, ba¤›ms›z bir

mucizedir. Çünkü Neml Suresi’nin bafl›ndan kay›p Besmele’ye kadar 19’un kat› olan bir kelime

say›s›n›n geçmesi de, bu say›n›n Besmele’siz Tevbe Suresi’nden, Besmele’nin tamamland›¤›

Neml Suresi’ne kadar olan sure numaralar›n›n toplam›na eflit olmas› da tamamen birbirinden

ba¤›ms›z özelliklerdir. 

19 MUC‹ZES‹ 375

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kay›p Besmele’nin geçti¤i             Kay›p Besmele’nin geçti¤i           Toplam
sure numaras›                               ayet numaras›                           

27               +                   30                  57 (19x3)

Kay›p Besmele’den, kay›p Besmele’nin tamamland›¤›

sureye kadar olan surelerin numaralar›n›n toplam› 342
(9+10+11........... 25+26+27)

Kay›p Besmele’nin tamamland›¤› 27-Neml Suresi’nin 342
bafl›ndan kay›p Besmele’ye kadar kelime say›s› (19x18)
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KAYIP BESMELE’N‹N BULUNMASININ Ö⁄RETT‹KLER‹

Kay›p Besmele’nin bulunmas› sonucunda ç›kartaca¤›m›z dersler, Kuran’daki 19

kodunun fonksiyonlar›n› da anlamam›za yard›mc› olacakt›r. Bu dersleri flöyle özetleyebiliriz:

1- 1400 y›ld›r neden Tevbe Suresi’nin bafl›nda Besmele olmad›¤› merak edildi. Hatta

bunun bir hata olup olmad›¤›, Tevbe Suresi’nin bafl›na Besmele acaba yaz›lmal› m› diye

düflünenler de oldu. Oysa Tevbe Suresi’nin bafl›nda Besmele olsayd›, Kuran’da 115 Besmele

olurdu ve 115 say›s› 19’un kat› de¤ildir. Böylece 19’un Kuran’› de¤iflmelerden koruyucu özel-

li¤i de anlafl›lmaktad›r. 19 fonksiyonlar› olan, sorunlar› çözen, cevaplar veren bir mucize olma

özelli¤ini bu noktada da göstermektedir. Böylece 19, Tevbe Suresi’nin bafl›na Besmele’yi yaz-

maya kalkacaklar›n bu hatas›n› önlemektedir.

2- Kuran’daki surelerin diziliflinin ilahi olup olmad›¤› da tarihsel bir tart›flma konusudur.

19 mucizesi bu soruna da cevap vermektedir. Kay›p Besmele’nin tamamlanmas›nda ortaya

ç›kan tablolar, sure s›ralar›n›n da Allah taraf›ndan belirlendi¤inin delilidir. (19 mucizesinin daha

birçok yönünün bunu onaylad›¤›na kitab›m›z›n ilerleyen sayfalar›nda tan›k olaca¤›z.)

3- Besmele’nin 19 kodu aç›s›ndan önemi de bu inceledi¤imiz verilerle anlafl›lmaktad›r.

Birazdan görece¤imiz gibi kay›p Besmele’nin ortaya ç›k›fl› gibi daha birçok veri Kuran’›n

anahtar sözcü¤ü olan Besmele’ye (Bismillahirrahmanirrahim) ba¤l› olarak oluflmaktad›r.

4- Bu inceledi¤imiz verilerin ›fl›¤›nda surelerin bafl›na Besmeleler’in keyfi bir al›flkanl›k

sonucu konmad›¤›, Allah’›n vahyi sonucu kondu¤u anlafl›lmaktad›r.

5- Kay›p Besmele örne¤inde de gördük ki Kuran’daki matematiksel sistem ile ilgili

gözüken problemlerin hiç korkmadan üzerine gitmeliyiz. Baflta problem gibi gözüken konular›n

üzerine gidildikçe Kuran’›n mucizeleri daha da çok aç›¤a ç›kmaktad›r. Hatta tecrübemizle diye-

biliriz ki; en büyük mucizeler birçok zaman, bu problemi nas›l çözeriz diye düflündü¤ümüz

noktalarda ortaya ç›kmaktad›r.

6- ‹nceledi¤imiz örnekler gösterdi ki 19’a kadar saymay› bilen, dört ifllemi bilen herkes,

Kuran’daki 19 koduyla ilgili birçok noktaya tan›kl›k edebilir, bu mucizenin birçok yönünü

takdir edebilir. Bu mucizenin birçok yönü anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›z niteliktedir.

Bunun yan›nda asal say› s›ras›, kompozit say› s›ras› gibi belli bir matematiksel birikim ile

anlafl›labilen noktalar da vard›r.
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BESMELE’N‹N HARF SAYISI

Daha önce de dedi¤imiz gibi Dünya’n›n en çok tekrarlanan birleflik kelimesi veya

kelime toplulu¤u Besmele’dir. Dünya’n›n her yan›nda birçok Müslüman gerek Kuran okurken,

gerek namaz k›larken, gerek gündelik hayat›nda birçok ifle bafllarken hep Besmele’yi tekrarla-

maktad›rlar. Dünya dinlerinde ve Dünya dillerinde bir kaç kelimeden oluflup, bu kadar çok

tekrar edilen baflka bir kelime toplulu¤unu biz bilmiyoruz. Dünya’n›n en çok tekrarlanan bu

birleflik kelimesinin Kuran’daki önemini, Kuran’› az›c›k okuyan kimseler bile hemen fark eder-

ler. Besmele her surede adeta bir parola, bir mühür görevini görmekte, hem en istisnai, hem en

çok tekrarlanm›fl olan ayet özelli¤ine sahip bulunmaktad›r.

Besmele’nin harf say›s› da Besmele’nin tekrar say›s› gibi 19 mucizesi ile iliflkilidir. Evet,

Besmele tam› tam›na 19 harflidir.

E¤er Arapça harfleri bilmiyorsan›z, birkaç saatlik bir çal›flma ile Arapça harfleri saya-

bilecek kadar Arap harflerini ö¤renebilirsiniz. 6-7 yafl›ndaki çocuklar okumas›yla, telaffuzu ile

bu harfleri birkaç günde ö¤renebilmektedirler. Kuran’daki harfleri görmek, matematiksel

de¤erleri (ebced) hesaplayacak kadar bu harfleri tan›mak birkaç saatlik bir ifltir. (Arapça’daki

harflerin matematikteki karfl›l›klar› olan say› de¤erini verdi¤imiz tablodan bakarak yerine koyar

ve toplars›n›z. Böylece kitapta verdi¤imiz kelimelerin matematiksel de¤erlerine de tan›kl›k ede-

bilirsiniz.)
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ELMAS VE CAM

Kuran’daki 19 mucizesi ile ilgili birçok veri elmas niteli¤indedir. Buna karfl›n

Kuran’daki mucizeleri artt›rmak gibi iyi bir niyetle veya baflka bir niyetle zay›f matematiksel

verilerin veya mucize oluflturmayacak flekilde özelliklerin, mucize olarak sunulduklar›na

tan›kl›k edebilirsiniz. Bunu yapan kifliler elmaslar ile camlar›n birbirine kar›flmas›na sebep

olmaktad›rlar. Kuran’daki 19 mucizesini inkâr etmek için f›rsat kollayanlar elmas ile camlar›n

kar›flt›¤› y›¤›ndan cam parçalar›n› almakta "Bunlar s›radan cam parçalar›, bunlar›n hiçbir de¤eri

yoktur!" demektedirler. Oysa camlarla kar›flmakla elmas de¤erinden hiçbir fley kaybetmez.

Camlar› bahane edip elmastan kaçanlar, elmaslar›n de¤erini inkâr edenler; ne elmas›n kendisine

zarar verebilirler, ne de kendi inkârlar›yla elmas›n de¤erini düflürebilirler.

Bu kitapta bizim 19 mucizesi hakk›nda verdi¤imiz tüm örneklerin de de¤eri eflit de¤ildir.

Biz kitab›m›zda de¤ersiz cam parçalar›n› almamaya özen gösterdik. Fakat bir k›s›m örnekleri-

miz de¤erli elmaslar›n yan›nda kristal hükmünde olabilir. (Bu örnekleri mümkün oldu¤unca az

kullanmaya çal›flt›k.) Elmaslar›n hepsinin de ayn› de¤erde olmad›¤›n›, kendi içinde farkl›

de¤erleri olduklar›n› unutmamal›y›z. Örne¤in ilerideki sat›rlarda aç›klayaca¤›m›z Allah’›n

isimlerindeki 4’lü simetrik tablo Kafl›kç› Elmas› de¤erindedir. 

‹leride belirtece¤imiz gibi Kuran’da Allah kelimesinin 2698 (19x142) defa geçmesi 19

mucizesi aç›s›ndan çok önemli bir veridir. Kuran’›n bütün surelerindeki 1. ayetlere bakarsak, bu

1. ayetlerde 42 defa Allah dendi¤ine tan›k oluruz. E¤er 1’i ve 42’yi arka arkaya yazarsak

Kuran’daki Allah kelimelerinin katsay›s› olan 142’yi buluruz. fiimdi bu bahsetti¤imiz 2. veri (1

ve 42’yi arka arka yazd›¤›m›z), elbette ki Allah kelimesinin Kuran’da 2698 (19x142) defa

geçmesi kadar temel bir veri de¤ildir. Fakat bazen temel veriye nazaran ayn› de¤erde olmayan

yan verilerin bu temel veriyi destekledi¤i de unutulmamal›d›r. Bu yan verilerin de¤eri, hiçbir

zaman temel verinin de¤erini düflürmez, bilakis bu veriyi destekler. Fakat bu yan verilere göre

Kuran’›n tüm mucizesini sunmaya çal›flmak; ya bir anlay›fls›zl›¤›n, ya da bir art niyetin

ürünüdür. Bu yan veriler de¤ersiz camlar hükmünde de¤ildirler ama, destekledikleri temel veri

ile ayn› önemde de de¤illerdir.

19 mucizesi anlat›l›rken art niyetli kiflilere f›rsat vermemek için elmaslar ile camlar›

kar›flt›rmamaya özen göstermeliyiz. (Biz kitab›m›za kristaller hükmünde buldu¤umuz yüzlerce

örne¤i bile almad›k) Kendi verdi¤imiz her örne¤in de ayn› de¤erde olmad›¤›n› vurgulamal›,

daha az de¤erli örneklerin; 19 mucizesinin temelini oluflturan, ola¤anüstü harikal›ktaki örnek-

lerin mucizesini azaltmayaca¤›n› belirtmeliyiz.
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Olas›l›k hesaplar›ndan habersiz saf insanlar s›radan örnekleri mucize gibi sunabilmekte-

dirler. Buna karfl›n Kuran’daki muhteflem kodlamay› s›radan bir oluflum olarak görmek de safça

bir kaç›fl›n veya inkârc› inad›n›n bir ürünüdür. Camlarla elmaslar› kar›flt›rmak kötüdür.

Elmaslar› yok saymak ise felakettir!

BESMELE’DEK‹ KEL‹MELER

Besmele Dünya’n›n en çok tekrarlanan birleflik kelimesi, Kuran’›n en özel ayetidir.

Besmele; harf say›s›ndan Kuran’daki tekrarlan›fl adedine kadar her özelli¤iyle 19 koduyla

alakal›d›r. Besmele 4 kelimeden oluflur. Bu kelimeler s›ras›yla 1- ‹sim, 2- Allah, 3- Rahman, 4-

Rahim’dir. fiimdi önemli bir mucizeye tan›kl›k etmeye haz›r olun. Bu 4 kelimenin Kuran’daki

tekrarlan›fl adetleri acaba kaç defad›r dersiniz? Buyrun okuyun:

Allah 19 ile kuflkular› ortadan kald›raca¤›n›, inananlar›n inanc›n› kesin bir flekle

dönüfltürece¤ini söylemiyor muydu? 19’un inkârc›lara karfl› bir cevap oldu¤unu Müddessir

Suresi’nden anlam›yor muyuz? ‹flte Allah’›n, Müddessir suresi 35. ayetinde "Bu gerçekten

büyüklerden biridir." diye dikkat çekti¤i 19’un büyüklü¤ünü anlamaya bafllad›n›z san›yoruz.

Üstelik daha birçok mucizeye ilerideki sat›rlar›m›zda tan›kl›k edeceksiniz. fiimdi bu 4 ismin

Kuran’da geçiflleri üzerine birkaç noktay› daha belirtelim.
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Kelime Kuran’da tekrarlan›fl adedi

‹S‹M 19 (19x1)

ALLAH 2698 (19x142)

RAHMAN 57 (19x3)

RAH‹M 114 (19x6)

Kelimelerin Katsay›lar›n›n toplam›

1 + 142 + 3 + 6 = 152 (19x8)
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‹S‹M KEL‹MES‹ VE 19

‹sim kelimesinin yal›n formu (Elif-Sin-Mim ile yaz›lan ve bu 3 harfi kapsayan),

Kuran’da 19 kere geçer. (‹sim kelimesindeki bu özellik Kuran’daki matematiksel say›mlarda

kelimelerin yaz›l›fl fleklinin as›l oldu¤unu gösterir.)

‹sim kelimesi Besmele’deki yaz›l›fl›nda oldu¤u gibi "Be" harfi ile kaynaflt›r›ld›¤›nda

"Elif" harfi düfler ve (Be-Sin-Mim) olarak yaz›l›r. Kuran’daki bu kullan›l›fl, numaral› ayetlerde

3 defa geçmektedir. S›ras›yla (1-Fatiha Suresi 1, 11-Hud Suresi 41, 27- Neml Suresi 30) Bu 3

Bism’inin aras›nda kalan ayetleri inceledi¤imizde "Bism" formuna ayr› bir özellik yüklendi¤ini

anl›yoruz:

Allah, hem (Elif-Sin-Mim) ile oluflan forma, hem de (Be-Sin-Mim) ile oluflan forma 19

kodu aç›s›ndan görevler vermifltir. 

96. sure olan Alak suresinde istisnai bir durum gözükür ve Bismi kelimesi "Be-Elif-Sin-

Mim" formuyla Kuran’daki tüm "Be-Sin-Mim" yaz›l›fllar›ndan farkl› olur. Böylece burada ‹sim

kelimesinin "Elif-Sin-Mim" formu bulunur ve bu kelime say›mlarda ‹sim kelimesiyle say›l›r.

Bu da tüm Kuran boyunca “Elif” harfi düflürülerek "Be-Sin-Mim" formuyla 3 harfli olarak

yaz›lan "Bism" kelimesinin, Alak Suresi’nin 1. ayetinde “Elif” düflürülmeden “Be-Elif-Sin-

Mim” formuyla özellikle böyle yaz›ld›¤›n›, 19 kodunun kullan›lmas›yla ispat etmekte, Allah’›n

hikmetlerini göstermektedir. Böylece 19 kodu, Alak suresinde oluflan bu istisnai durumun 1400

y›ld›r bilinmeyen hikmetini ö¤retmektedir.

Numaral› ayetlerdeki bu üç "Bism" formundan ikisi Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)

fleklindedir. Di¤er form (11-Hud Suresi 41) ise sadece "Bismillahi" fleklindedir. Böylece

Kuran’daki numaral› ayetlerde sadece iki tane Besmele’nin geçti¤i ayet vard›r. Bunlar 1- Fatiha

380 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kuran’daki 1. Bism (1-Fatiha Suresi 1) ile 2. Bism 1520
(11- Hud Suresi 41) aras›ndaki ayet say›s› (19x80)

Kuran’daki 2. Bism (11-Hud Suresi 41) ile 3. Bism 1691
(27-Neml Suresi 30) aras›ndaki ayet say›s› (19x89)

Kuran’daki 3. Bism (27-Neml Suresi 30) ile Kuran’›n 3135
sonuna kadarki ayet say›s› (19x165)
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Suresi 1. ayet ve 27-Neml Suresi 30. ayetleridir. Bu ayetlerden Kuran’› ikiye böldü¤ümüzü

düflünürsek Kuran’›n her iki bölümünde kalan ‹sim + Allah + Rahman + Rahim kelimelerinin

toplam› da 19’un kat›d›r. 

ALLAH KEL‹MES‹ VE 19

Kuran’›n en çok tekrarlanan kelimesi Allah’t›r. Kuran’da Allah isminin tüm türevleri

tam 2698 (19x142) defa geçer. Günümüzde bilgisayar›n yard›m›yla ve titiz bir çal›flma ile bu

say›m› kontrol etmeniz mümkün. Besmele ile ilgili 19’lar›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmeye

kalkan birini, olas›l›k hesaplar› komik duruma düflürecektir. Çölde bilgisayars›z, bir yandan dini

anlatan, bir yandan sald›r›lara, ölüm tehditlerine, savafllara gö¤üs geren Muhammed

Peygamber’in, 19’lar›n katlar›n› bilerek tutturdu¤unu iddia etmek ise ilk iddiadan daha saf,

daha komik, kaç›fl için daha geçersiz bir iddiad›r.

Kuran’daki kaç surenin 1. ayetinin Allah kelimesini içerdi¤ini incelersek karfl›m›za 42

sure ç›kar. Bu incelememizin rakamlar› olan 1’i (ayet için) ve 42’yi (sure say›s› için) arka

arkaya yazarsak karfl›m›za ç›kan 142 say›s› Kuran’daki Allah kelimelerinin katsay›s›n› verir.

Görülüyor ki Allah isminin katsay›s› bile Kuran’da de¤iflik flekilde kodlanm›fl, garanti alt›na

al›nm›flt›r. 

Allah ismi ile ilgili di¤er ilginç bir özellik de Allah isminin geçti¤i ayetlerin numara-

lar›n›n toplam›n›n 118123’ü (19x6217) vermesidir. Gerçekten de Allah’›n mucizesi müthifl,

de¤il mi?

19 MUC‹ZES‹ 381

1. numaral› Bismillahirrahmanirrahim’den

2. numaral› Bismillahirrahmanirrahim’e kelime say›lar›

‹sim Allah Rahman Rahim Toplam

9      +     1814    +      35      +      80     = 1938(19x102)  

2. numaral› Bismillahirrahmanirrahim’den

Kuran’›n sonuna kelime say›lar›

‹sim Allah Rahman Rahim Toplam

10     +      884    +      22      +      34     =   950 (19x50)  
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‹lerideki bölümlerde Kuran’daki bafllang›ç harfleriyle bafllayan surelerin 19 kodu

aç›s›ndan önemini görece¤iz. Bildi¤iniz gibi Kuran’daki baz› sureler "Elif-Lam-Mim" veya

"Kaf" veya daha de¤iflik harflerle bafllarlar. ‹flte bu bafllang›çlardan ilki 2- Bakara Suresi 1.

ayette "Elif-Lam-Mim" fleklindedir. Sonuncu bafllang›ç ise 68-Kalem Suresi 1. ayetteki

"Nun" bafllang›c›d›r. ‹flte bu ilk ve son bafllang›ç harfi aras›nda 2641 (19x139) kez Allah

kelimesi geçer. Kuran’›n geri kalan bölümünde ise 57 (19x3) kez Allah kelimesi geçer.

RAHMAN, RAH‹M, KATSAYILARIN TOPLAMI VE 19

Allah’›n merhametli, flefkatli oldu¤unu belirten ve Besmele’de yer alan Rahman, Rahim

isimleri, 19’un katlar› kadar geçmektedirler. Allah’›n Rahman ismi 57 (19x3), Allah’›n Rahim

ismi ise 114 (19x6) kez geçer. Allah’›n bu isimleri gibi Allah’›n kullar›na karfl› merhametini

belirten ve ayn› kökten türeyen kelimeler de 114 (19x6) defa geçmekte; böylece ayn› kökten

türeyen Rahim ismiyle eflit say›da, Rahman isminin iki kat› say›da geçerek ayr› bir uyum ortaya

ç›kmaktad›r. (KUM 27’de bunu iflledik)

Besmele’de geçen 4 kelimenin 19’un kat› kadar geçmesinin yan› s›ra bu kelimelerin kat-

say›lar›n›n isim (1) + Allah (142) + Rahman (3) Rahim (6)= Toplam (152= 19x8) olmas› da

önemlidir. Allah Kuran’a yayg›n olarak da¤›lan bu kelimelerle Kuran’›n mucizesini ve

de¤iflmezli¤ini göstermektedir. 19’un kat› kadar geçen bu kelimelerin katsay›lar›n›n 19’un kat›

olmas› ise yapt›¤›m›z ifllemin do¤rulu¤unu bir kez daha onaylamaktad›r. (Bu katsay›lardaki 8’in

de bizce özel bir anlam› vard›r. 19’u 8 ile çarpt›¤›m›zda; ortaya ç›kan 152 say›s› Besmele’de

382 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Allah isminin geçti¤i ayetlerin numaralar›n›n toplam›    118123 (19x6217)

‹lk bafllang›ç harfli ayetten (2-Bakara Suresi 1), son 

bafllang›ç harfli ayete (68-Kalem Suresi 1)’e kadarki           2641 (19x139)
Allah kelimesinin adedi

Allah’›n kullar›na karfl› merhametini belirten 
rahmet isminden türeyen kelimeler                                        

114 (19x6)
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geçen bütün katsay›lar› kuflatt›¤› için, adeta Besmele’yi de kuflatmaktad›r. Evvelden 19’un

önemli özelliklerinden birinin asal say› olmas› oldu¤unu gördük. 19’un kaç›nc› asal say›

oldu¤unu merak ederseniz, 19’a kadar olan asal say›lar› yazal›m)

Asal say› yaln›z kendisine ve 1 rakam›na bölünebilen say› demektir. E¤er matematikle

bugüne kadar az ilgilenmifl biriyseniz, matematikle ilgilenen birinden bu konuda bilgi ala-

bilirsiniz. 

BESMELE’DEK‹ KEL‹MELER‹N GEÇT‹⁄‹ AYET SAYISI

Bismillahirrahmanirrahim’i oluflturan ‹sim-Allah-Rahman-Rahim kelimelerinin 19

koduyla muhteflem kodlan›fllar›n› inceledik. Bu kelimeler Kuran’›n birçok ayetine da¤›lm›fl

vaziyettedirler. Baz› ayetlerde birden fazla Allah kelimesi, baz› ayetlerde hem Allah, hem

Rahim kelimesi beraber geçmektedir. ‹sveçli Katerina Kullman, bu 4 kelimenin tam tam›na kaç

ayette geçti¤ini merak etti ve ilginç bir özelli¤e tan›kl›k eden ilk kifli oldu. ‹ki tane 19’u arka

arkaya yazd›¤›n›zda ortaya ç›kan 1919 say›s› Besmele’yi oluflturan 4 kelimenin geçti¤i ayet-

lerin say›s›d›r.

Besmele’deki kelimelerin 19’un kat› oldu¤unu, numaral› ayetlerdeki kelimeleri sayarak

bulduk. Böylece 1. sure olan Fatiha Suresi’nin 1. ayetinin Besmele oldu¤u da anlafl›l›yor. Belki

de birçok insan bir tek Fatiha Suresi’nin 1. ayetinin numaral› olmas›n›n hikmetini bugüne kadar

anlayamad›. Baz› insanlar "Acaba Fatiha Suresi’nin bafl›ndaki Besmele yanl›fll›kla m› numara-

land›? Veya di¤er surelerin bafl›na Besmeleler 1. sure olan Fatiha’y› taklit için mi kondu?" diye

de düflünmüfltür. Kuran’daki 19 kodunun sorunlar› çözme özelli¤i burada da kendini belli

etmekte, insanlar›n bu konudaki kuflkular›n› gidermektedir. Zaten Müddessir Suresi’nin 31.

ayetinde Allah, 19’un, kuflkular› giderece¤ini söylemiyor mu?

19 MUC‹ZES‹ 383

Asal Say› 1 2 3 4 5 6 7 8
S›ras›

Asal
Say›lar 2 3 5 7 11 13 17 19

Besmele’yi oluflturan kelimelerin geçti¤i ayet say›s›        1919 (19x101)
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Besmele’deki kelimelerin say›m›, tüm Kuran’daki numaral› ayetlere göre yap›l›rken

bafllang›ç harfli surelerdeki harf say›mlar› bir tek o surenin içinde, o surenin Besmele’sini de

içine katarak yap›lmaktad›r. Bafllang›ç harfli surelerin bu metoduna göre bu surelerdeki

Bism+Allah+Rahman+Rahim kelimelerini toplarsak 19’un tam kat› eder.

Bulunan sonucun 68x19= 1292 olmas›nda 19 kodu kadar 68 say›s› da önemlidir. Çünkü

bu incelememiz 29 tane bafllang›ç harfli sure üzerinedir. Bu surelerden sonuncusu ise 68. sure

olan Kalem suresidir. Bafllang›ç harfli 2. sureden 68. sureye kadarki toplam 68x19= 1292’dir.

ALLAH’IN ‹S‹MLER‹ VE 19

Kuran matematiksel koda sahip, kendi döneminde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel
konulara aç›kl›k getiren, bu konulara iflaret eden ola¤anüstü, mucizevi bir kitapt›r. Bu kitap
nereden geliyoruz, niye var›z, ne yapmal›y›z sorular›na cevap verir. Bu kitap en önemli bilgi
olan Allah’›n varl›¤›n›n, birli¤inin, kudretinin, merhametinin… tarifini yapar. Kuran, Allah’›
anlat›rken, Allah’› Rahman (Merhametli), Gafur (Ba¤›fllay›c›), Hal›k (Yarat›c›) gibi isimleriyle
bize tan›t›r. Allah’›n tan›t›m› Kuran’›n en önemli mesaj›d›r... Allah’›n isimlerinin tekrar adet-
lerini ve bu isimlerin matematiksel de¤erlerini tespit edip inceleyelim. 

Bir kelimenin matematiksel de¤erinin (Ebced de¤eri de denir) ne oldu¤unu hat›rlayal›m.
Arap alfabesinin 28 harfi 1’den 9’a, 10’dan 90’a ve 100’den 1000 say›s›na kadar bir say›ya
karfl› gelmektedir. Kuran’›n indi¤i dönemde yaz›da kullan›lan harflerin ayn›s› matematikte de
kullan›l›yordu. Böylece her harf, her kelime, her cümle matematiksel bir de¤ere sahip olmak-
tad›r. (Bu harflerin yaz›ya kar›flmas›n›n engellenmesi için bazen k›rm›z› mürekkeple yaz›lma
veya üzerine basitçe bir çizgi çekilme yöntemleri denenirdi.)

Her ne kadar halk aras›nda Allah’›n 99 isme sahip oldu¤u zannediliyorsa da Kuran’da
Allah’› tan›mlayan daha fazla isme tan›kl›k ediyoruz. fiimdi verece¤imiz listede bunlara
tan›kl›k edeceksiniz. Bu listede, bu kelimelerin, Allah için kullan›l›fl adedini ve matematiksel
de¤erlerini göreceksiniz. Bu listedeki baz› tamlamalar›n ayr› bir isim say›l›p say›lmayaca¤›
tart›fl›labilir. Örne¤in ‹flitici (Semi) Allah’›n bir ismi olarak al›n›rken acaba Dualar› ‹flitici
(Semiud Dua) ayr› bir isim midir? Edip Yüksel bu isimleri belli bir kural dahilinde say›p 114
(19x6) isim buldu¤unu söylemektedir. Fakat bu çal›flmay› incelemedi¤imiz için bu kitaba
almad›k. Fakat her halükarda Allah’›n isimlerinin 100’den fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

384 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Bafllang›ç harfli surelerde Besmele’yi oluflturan

kelimelerin toplam› (numaral› ayetler + numaras›z besmeleler)

Bism Allah Rahman Rahim Toplam

31     +      1121    +      66      +      74     =  1292 (19x68)  
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19 MUC‹ZES‹ 385

ALLAH’IN ‹S‹MLER‹N‹N MATEMAT‹KSEL ‹NCELEMES‹

S›ra No ‹simler Matematiksel De¤eri Tekrar Say›s›

1 Ehad 13 1

2 Vehhab 14 3

3 Hayy 18 5

4 Vahid 19 (19x1) 22

5 Vedud 20 2

6 Hadi 20 1

7 ‹lah 36 93

8 Evvel 37 1

9 Veli 46 13

10 Mucib 55 1

11 Mecid 57 (19x3) 2

12 Muhyi 58 2

13 Hamid 62 17

14 Bat›n 62 1

15 Allah 66 2698 (19x142)
16 Vekil 66 13

17 Muhit 67 8

18 Hakem 68 1

19 Hakim 78 91

20 Hasib 80 3

21 Mevla 86 12

22 Halim 88 11

23 Melik 90 2

24 Aziz 94 88

25 Hafi 98 1

26 Meliik 100 1

27 Hakk 108 9

28 Ali 110 8

29 Ala 111 2

30 Cami 114 (19x6) 2
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386 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No ‹simler Matematiksel De¤eri Tekrar Say›s›

31 Kavi 116 9

32 Latif 129 7

33 Selam 130 1

34 Samed 134 1

35 Mümin 136 1

36 Vasi 136 8

37 Kaim 142 1

38 Muheymin 145 1

39 Alim 150 153

40 Afuv 156 5

41 Kayyum 156 3

42 Kuddus 170 2

43 Semi 180 45

44 Berr 202 1

45 Rabb 202 967

46 Cebbar 206 1

47 Malikül Mülk 211 1

48 Bari 213 3

49 Kebir 232 6

50 Melikin Nas 232 1

51 Maliki Yevmiddin 241 1

52 Rahim 258 114 (19x6)
53 Ekrem 261 1

54 Kerim 270 2

55 Rauf 286 10

56 Semiud Dua 287 2

57 Rahman 298 57 (19x3)
58 Basir 302 42

59 Kadr 305 2

60 Kahhar 305 6
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19 MUC‹ZES‹ 387

S›ra No ‹simler Matematiksel De¤eri Tekrar Say›s›

61 Kahir 306 2

62 Rezzak 308 1

63 Rakib 312 3

64 Karib 312 3

65 Kadir 314 45

66 fiehid 319 19 (19x1)
67 Musavvir 336 1

68 Falikul ‹sbah 352 1

69 Nasir 350 4

70 Falikul Habbi ven Neva 355 1

71 Tevvab 409 11

72 fiedidul Mihal 428 1

73 Seriul Hisab 434 8

74 fiedidul Kuva 465 1

75 Feaalün Lima Yurid 476 2

76 Fettah 489 1

77 Metin 500 1

78 fiakir 521 2

79 fiedidul ‹kab 522 14

80 fiekur 526 4

81 Muteal 541 1

82 Seriul ‹kab 544 2

83 Mukit 550 1

84 Kabilit Tevb 572 1

85 Ehlüt Takva 583 1

86 Mustean 621 2

87 Mutekebbir 662 1

88 Halik 730 8

89 Hallak 730 2

90 Muktedir 744 3

91 Zut Tavl 782 1

92 Ahir 802 1
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388 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No ‹simler Matematiksel De¤eri Tekrar Say›s›

93 Hayr 810 1

94 Habir 812 44

95 Zul kuvve 848 1

96 Zu Mirre 951 1

97 Zu ‹kabin Elim 960 1

98 Zur Rahme 990 2

99 Hafiz 998 3

100 Reifud Derecat 998 1

101 Azim 1020 6

102 Zul Mearic 1051 1

103 Ganiy 1060 18

104 Zul Celali vel ‹kram 1098 2

105 Zu Rahmetin Vasia 1100 1

106 Zahir 1106 1

107 Alimul Gayb 1183 2

108 Allamul Guyub 1189 4

109 Gaffar 1280 5

110 Gafur 1286 91

111 Zuntikam 1298 4

112 Zul Arfl 1307 4

113 Galibun Ala Emrih 1389 1

114 Ehlül Ma¤fire 1392 1

115 Vasiul Ma¤fire 1492 1

116 Alimul Gaybi vefl fiehade 1535 10

117 Zu Fadl 1616 6

118 Bedius Semavati vel Ard 1662 2

119 Fatiris Semavati vel Ard 1866 6

120 Zu Ma¤fire 2031 1

121 Gafiriz Zenb 2064 1

122 Zu Fadlin Azim 2636 1

123 Zu Fadlil Azim 2698 (19x142) 6
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MUHTEfiEM  TABLO

Allah’›n isimlerinin tekrar adedini ve matematiksel de¤erlerini 19 koduna göre incele-

di¤imizde muhteflem bir tabloyla karfl›lafl›yoruz. Bu tabloyu keflfetmek ilk olarak Filipinler

‹slami Araflt›rmalar Üniversitesi eski rektörü Dr. Cesar Mejul’a nasip oldu. Bu ola¤anüstü

matematiksel iliflkiyi en k›sa flekilde flöyle tan›mlayabiliriz:

1- Allah’›n isimlerinin sadece 4 tanesinin Kuran’daki tekrarlar› 19’un kat›d›r.

2- Allah’›n isimlerinin sadece 4 tanesinin matematiksel de¤eri 19’un kat›d›r.

3- 4’er isimden oluflan her iki gruptaki 19’un kat› olan say›lar birbirlerine eflittirler.

4- Kelime tekrarlar›ndaki 19’un katlar›, bize Besmele’yi vermektedir (Bu Besmele’de

niye Allah’›n, Rahman ve Rahim isimlerinin seçildi¤inin hikmetlerinden birini göstermektedir.)

5- Tablonun her iki taraf›ndaki tüm katsay›lar Besmele’deki ayn› katsay›lar› vermektedir. 

Buradaki kelimelere dikkat edersek "fiahid" kelimesi Besmele’deki "‹sim" kelimesiyle

ayn› oranda geçer. "‹sim" kelimesi Allah’›n adlar›ndan biri de¤ildir ve inceledi¤imiz kelimeler-

den biri olmad›¤› için bu listeye giremez. 

19 MUC‹ZES‹ 389

Allah’›n isimlerinden tekrar   Tekrar adedi ve Allah’›n isimlerinin matematiksel

adedi 19’un kat› olanlar matematiksel de¤er de¤eri 19’un kat› olanlar

fiahid 19 (19x1) Vahid

Allah 2698 (19x142) Zul Fadlil Azim

Rahman 57 (19x3) Mecid

Rahim 114 (19x6) Cami

‹sim

Katsay›lar›n Toplam›

152 (19x8)

Tablodaki tüm
de¤erlerin toplam›

42x192= 5776
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Böylece biz Besmele’yi incelerken Kuran’daki 19 koduna tan›kl›k etti¤imiz gibi, Allah’›n

isimlerini incelerken yine Besmele karfl›m›za ç›km›flt›r. Bu ola¤anüstü güzellikte bir tablodur.

29- ‹nsanlar için tablolar sunand›r O.

30- Üzerinde 19 vard›r.

74- Müddessir Suresi 29-30

Bizce Allah’›n isimlerinin oluflturdu¤u bu tablo Besmele’nin anlam›na katk›da bulun-

maktad›r. Birinci sat›rdaki "fiahit" kelimesi ve karfl›s›ndaki "Vahid" (Bir) kelimesi bu mucizenin

Allah’›n Bir’li¤ine flahitlik etti¤ini gösterir. Çünkü Kuran’›n bu mucizesi; Kuran’›n mesaj›n›n

do¤rulu¤unu, Kuran’›n mesaj›n›n do¤rulu¤u ise Allah’›n Bir’li¤ini ispatlar. Allah’›n Bir’li¤i,

Kuran’›n en önemli mesaj›d›r. Besmele’deki Allah ismine karfl›l›k gelen "Zul Fadlil Azim"

(Büyük Lütuf Sahibi), Allah’›n bu mucizesinin, Allah’›n büyük bir arma¤an› oldu¤unu onaylar.

Allah’›n "Rahman" (merhametli) ismine karfl›l›k gelen "Mecid" (fian› Yüce) ismi ise Allah’›n

Kuran için de kulland›¤› bir s›fatt›r. Üstelik Kuran’›n matematiksel mucizesi aç›s›ndan önemli

bir yeri olan 50. sure Kaf suresinin 1. ayetinde Kuran bu s›fatla tan›mlan›r (‹leride bafllang›ç

harfleriyle ilgili bölümde Kaf harfiyle ilgili anlat›mlarda de¤inece¤iz). Allah’›n "Rahim"

(fiefkatli) ismiyle, bu isme karfl›l›k gelen "Cami" (Toplayan) ismi ortak say› olarak Kuran’›n

surelerinin say›s›na eflit olan 114’ü paylafl›rlar. Kuran, Allah’›n sözü ve mucizesidir ve 114

surede toplanm›flt›r. Kuran’› toplayan Allah, k›yamet günü insanlar› da toplayacak ve

davran›fllar›n› ahirette de¤erlendirecektir. 

BESMELE NEDEN BU fiEK‹LDED‹R?

Belki baz› insanlar Besmele’nin neden "Bismillahirrahmanirrahim" diye oldu¤unu fakat

"Bismillahiazüzülhakim" veya "Bismigafurukerim" veya "Bismisemi" diye olmad›¤›n› merak

etmifl olabilirler. Allah’›n Kuran’da belirtilen 100’den fazla ismi vard›r, bunlardan neden

"Allah", "Rahman", "Rahim" isimlerinin 3’ü Besmele’de geçiyor? Neden baflka iki isim veya

befl isim Besmele’yi oluflturmam›flt›r da, bu üç isim Besmele’yi oluflturmufltur? Acaba Allah’›n

hikmetleri nelerdir?

19’la ilgili bulgular, bu konudaki Allah’›n hikmetlerinden bir k›sm›na tan›kl›k etmemizi

sa¤l›yor. Allah’›n yüzden fazla isminden sadece dört tanesi, 19’un kat› kadar tekrar edilmekte-

dir ve bunlar Besmele’yi oluflturmaktad›rlar. Besmele’de geçmeyen di¤er isim olan "fiahid" ise

Besmele’de geçen "‹sim" kelimesiyle ayn› adette geçerek mucizeyi büyütmekte, Allah’›n isim-
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leri ile ilgili tabloda "‹sim"in yerine geçmektedir. Daha önce de gördü¤ümüz gibi

Allah+Rahman+Rahim isimleri s›ras›yla 19’un 142+3+6 kat›d›rlar. Bu katsay›lar›n toplam› 151

say›s›n› verir. Oysa Besmele’de geçen "‹sim" kelimesinin katsay›s› olan "1", Allah’›n isim-

lerinin tablosundaki "fiahit" kelimesinin katsay›s› olan "1" bu rakama eklenince katsay›lar›n

toplam› 152 (19x8) olur. Böylece hem Besmele’de, hem Allah’›n isimlerinde 19’un kat› olan 4

kelimenin katsay›lar›n›n toplam› 19’un tam kat› olmaktad›r (19’un 8. asal say› oldu¤unu,

böylece bu 8’in de bir anlam› oldu¤unu hat›rlay›n).

114 surenin 113’ünün bafl›nda geçen Besmele’nin bir tek 9. sure olan Tevbe Suresi’nin

bafl›nda geçmedi¤ini, bunun 19 sure sonra tamamlanarak birçok ilave özellik oluflturdu¤unu

gördük. E¤er her surenin bafl›nda Besmele geçseydi surelerin say›s›n›n 114 (19x6) olmas› tek

bir özellik olacak, simetrik iliflkiden dolay› Besmeleler’in adedi üzerinde durmayacakt›k.

Allah’›n isimleriyle ilgili tabloda da durum ayn›d›r. 3’ü ortak 1’i farkl› 4 de¤erin olmas›

simetriyi bozmakta, ayr› inceleme konular› olan Allah’›n isimleri ve Besmele’nin kelimeleri

aras›ndaki uyum mucizeyi büyüttükçe büyütmektedir.

Böylece Kuran’daki 19 kodu, Dünya’n›n en çok tekrarlanan kelime toplulu¤u veya

birleflik kelimesi diye niteleyebilece¤imiz Besmele’nin, neden bu formda oldu¤unun bir hik-

metini aç›klamaktad›r. Biz inan›yoruz ki bizim saptamalar›m›z›n çok daha üstünde hikmetler

vard›r, fakat Besmele’nin neden bu formda oldu¤unun ilk defa rasyonel bir aç›klamas›n›n 19

kodu ile yap›lmas› çok önemlidir.

Dünya’n›n en çok tekrarlanan birleflik kelimesi Allah’›n bir vahyidir ve 19 ile kodludur.

Baz›lar› Allah’›n Besmele’yi kelimelerinin 19 ile kodlu oldu¤u için seçti¤ini düflünebilir.

Baz›lar› Besmele’deki kelimeleri seçmesinden dolay› 19 ile kodlad›¤›n› düflünebilir. Biz her

ikisinin birden gözetilerek Kudreti Sonsuz taraf›ndan ayarland›¤› kanaatindeyiz.

OLASILIK HESABININ GÖSTERD‹KLER‹ 

Kuran’daki 19 mucizesinin büyüklü¤ünü ve bu mucizenin tesadüfler sonucu oluflamaya-

ca¤›n› göstermek için Allah’›n isimlerinin incelenmesi sonucu karfl›m›za ç›kan muhteflem

tabloyu, olas›l›k hesaplar› çerçevesinde inceleyelim.

- Besmele’de geçen 4 kelimenin 19’un kat› bir say› vermesinin olas›l›¤› her bir kelime

için 1/19 oldu¤undan, dört kelime için 1/194 tür. 

- Allah’›n isimlerinin tekrar listesinde "‹sim" kelimesinin yerine geçen "fiahid"

19 MUC‹ZES‹ 391

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



kelimesinin "‹sim" ile tam ayn› say›y› 19 olarak vermesini de olas›l›¤a katarsak olas›l›k 

1/195 olur. 

- Gerek Besmele’de, gerek Allah’›n isimlerinin incelenmesi sonucu karfl›m›za ç›kan

tablonun her iki yan›nda 4 ismin katsay›lar› 1+142+3+6= 152 (19x8)’dir. Bu say›n›n da 19’un

kat› olma olas›l›¤› 1/19’dur. Bunu da önceki sonuca eklersek olas›l›k 1/196 olur. 

- Tablonun sa¤ taraf›ndaki Allah’›n isimlerinin matematiksel de¤eri için olas›l›¤› farkl›

hesaplamal›y›z. Çünkü buradaki say›lar sadece 19’un kat› olarak kalmamakta, ayn› zamanda sol

taraftaki say›n›n tam ayn›s›n› tutturmaktad›rlar. Allah’›n isimlerinin matematiksel de¤erindeki

say›lar 2698’e kadar yükselmektedirler. 2698 say›s›na kadar 2698 adet tam say› vard›r.

Kümemizi flöyle gösterebiliriz: {1, 2, 3, 4, 5, 6 …….. 2695, 2696, 2697, 2698} ‹flte bu aral›ktaki

say›lar›n içinden istedi¤imiz bir tam say›n›n ayn›s›n› bulma olas›l›¤›m›z 1/2698’tir. E¤er dört

defa ayn› ifllemi yapar ve dört defa tam istedi¤imiz say›y› yakalamay› istersek, olas›l›k

1/26984 olur. Buraya kadarki buldu¤umuz olas›l›klar 1/196 x 1/26984 ’tür.

- Ayr›ca hesaba katmam›z gereken bir fley daha vard›r. Allah’›n isimlerinden 4’ü tablonun

sa¤ taraf›nda, 4’ü tablonun sol taraf›nda  yer al›rken, Allah’›n 100’den fazla ismi tablonun sa¤

taraf›nda, 100’den fazla ismi sol taraf›nda yer almaz. E¤er bu isimlerden biri bile kelime tekrar›

veya matematiksel de¤er aç›s›ndan 19’un kat›n› verseydi tablonun bir taraf›nda 4, bir taraf›nda

5 de¤er karfl›m›za ç›k›p simetriyi ve 1+142+3+6= 152 (19+8) katsay›s›ndaki 19’u bozabilirdi.

Öyleyse tablonun her iki taraf›ndaki (100x2)= 200’den fazla ismin 19’un kat› olmamas› da bu

tablonun geçerlili¤i aç›s›ndan gereklidir ve olas›l›k hesab›na kat›lmal›d›r. Bir ismin 19’un kat›

olmamas›n›n olas›l›¤› yüksektir: 18/19. Fakat 200 isim aç›s›ndan e¤er bunu hesaplarsak: 

18200/19200= 1/49.684 olur.

Buraya kadar yapt›¤›m›z tüm hesaplar› bir araya getirirsek sonuçtaki olas›l›k: 

1/196 x 1/26984 x 1/49.684’tür. Bunun sonucu:

S›rf bu okumay› bile beceremeyece¤imiz say› 19 mucizesinin oluflturdu¤u tek bir tablo-

nun tesadüfen oluflma olas›l›¤›n›n imkans›zl›¤›n› göstermektedir. Bir tek tablonun ortaya
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tesadüfen ç›kmas›n›n olas›l›¤› bu iken, Kuran’›n dikkat çekti¤i, kesin bir bilgiyle inanmay›

sa¤layaca¤›n›, kuflkular› giderece¤ini söyledi¤i 19’u yok saymak nas›l bir akl›n (veya

ak›ls›zl›¤›n) ürünüdür. Tek bir tablonun olas›l›k hesab› bile Kuran’›n mucizesinin ve

de¤iflmezli¤inin say›sal bir göstergesi olarak yeterlidir.

Üstelik bu tabloda bile olas›l›¤›n paydas›n› daha da büyütecek baz› noktalar› göz ard›

ettik. Örne¤in bu tabloda aç›¤a ç›kan 2 taraftaki 4’er de¤erin toplam› 5776’d›r. (5776= 42 x 192)

19’lu bir sistemde 4 tane say›n›n iki tarafl› oluflturdu¤u bir simetri bu tabloda gözükmektedir.

Bu tabloyu gösteren 4 ve 19 say›lar› al›n›rsa, iki taraf› gösteren 2 rakam› da 2. kuvvetleri olarak

üstlerine konulursa; bu tablodaki tüm say›lar›n toplam›na eflit olmaktad›r. Buradan da

kan›m›zca birkaç basamak daha olas›l›¤›n paydas›n› büyütmek gerekir. (Fakat bu say›n›n niye

olas›l›k hesab›na kat›lmas› gerekti¤ini aç›klaman›n ve olas›l›¤› hesaplaman›n kar›fl›kl›¤› ve

zorlu¤u sebebiyle bu veriyi göz ard› edip, olas›l›k hesab›na katm›yoruz.) Ayr›ca 19’un 8’inci

asal say› oldu¤unu gördük. Tablonun iki taraf›nda Allah’›n 8 tane ismi incelenmekte, 19’un kat-

say›lar›n› kitleyen 152 (19x8) say›s› 19’un 8 kat›d›r. Asal say› ve kompozit say›lar ile ilgili konu

matemati¤e yabanc› olan kiflilerce zor anlafl›laca¤› için bu noktaya hafifçe de¤inip geçiyoruz.

Bu yüzden bununla ilgili hiçbir fleyi de olas›l›¤a katmad›k.

HANG‹ KAFANIN SAH‹B‹S‹N‹Z?

Unutmay›n ki bu olas›l›k, 19 mucizesinin oluflturdu¤u tek bir tablonun olas›l›k hesab›d›r.

Kuran’daki tüm 19 mucizesinin göstergelerinin olas›l›k hesab›n› yaparsak, karfl›m›za

ola¤anüstü bir sonuç ç›kar. Bu olas›l›k, Dünya’n›n tüm çöllerindeki ve denizlerindeki kumlar›n

içine tek bir kum tanesi saklan›p, daha sonra rastgele Dünya’daki herhangi bir kum tanesi çe-

kilince; bu çekilen tanenin, o saklanan tane olmas›ndan çok çok çok daha küçüktür. Hatta bu

olas›l›k; Uzay’daki herhangi bir galaksinin herhangi bir noktas›nda, herhangi bir atomun her-

hangi bir parçac›¤›n› (mesela elektronu) saklay›p, sonra Uzay’da rastgele bir parçac›k

çekti¤imizde çekilen parçac›¤›n saklanan o parçac›k olmas›ndan da daha küçüktür. Uzay’da

tahmin edilen atom-alt› parçac›k say›s› 1080’dir. 19 mucizesinin tüm göstergelerini, tüm tablo-

lar›n› yan yana getirirsek, bunlar›n tesadüfen oluflmas›n›n olas›l›¤› bu say›dan çok daha küçük-

tür.

Acaba siz hangi kafan›n sahibisiniz? Peygamberimiz’in bilgisayar›n ilk mucidi oldu¤unu,

çöldeki kumlar›n alt›na bir bilgisayar saklad›¤›n› ve bu mucizeyi oluflturmak için u¤raflt›¤›n›

iddia edecek bir kafan›n m›? Veya Uzay’daki bütün atom alt› parçac›klardan tek bir parçaca¤›n

tesadüfen ç›k›fl olas›l›¤›ndan çok daha küçü¤ünü bile s›rf Kuran’›n bu mucizesini inkâr için ka-

bullenecek bir kafan›n m›? Veya Kuran’›n bu büyük mucizesini görüp, Kuran’›n tüm insanlar›n
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ve cinlerin birbirlerine destek olsalar bile oluflturamayacaklar› bir kitap oldu¤unu anlayan,

Allah’›n delillerini, mucizelerini takdir eden bir kafan›n m›? Evet, siz hangi kafan›n sahibisiniz?

Hangi kafan›n sahibi olmay› istemektesiniz?

De ki: "E¤er bütün insanlar ve cinler bu Kuran’›n bir benzerini oluflturmak

için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir ben-

zerini meydana getiremezler."

17- ‹sra Suresi 88

BESMELE’DE H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZELER

Besmele ile ilgili mucizeler araflt›rd›kça daha da büyümektedir. Müddessir Suresinin 30.

ayetinde geçen "Üzerinde 19 Var" ifadesinin iflaretlerinden biri de kanaatimizce Besmele’dir.

Besmele 19 harftir. Kuran’daki surelerin en üstüne yaz›l›r ve Kuran’›n de¤iflmedi¤ini, mate-

matiksel kodunu, matematiksel mucizesini gösterir.

fiimdi de bu tek kelimenin 19 koduna ba¤l› olarak kendi içinde oluflturdu¤u mucizeleri

inceleyelim. Dünya’n›n en çok tekrarlanan, Kuran’da en çok tekrarlanan bu kelime toplulu¤u

ayn› zamanda Dünya’n›n en mucizevi kelimesidir. Besmele’yi oluflturan kelimeleri ve bu

kelimelerin matematiksel de¤erini inceleyelim. 
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No Kelimelerin Harfleri Harf Say›s› Matematiksel De¤er Toplam

1 Be, Sin, Mim 3 2, 60, 40 102

2 Elif, Lam, Lam, He 4 1, 30, 30, 5 66

3 Elif, Lam, Re, Ha, Mim, Nun 6 1, 30, 200, 8, 40, 50 329

4 Elif, Lam, Re, Ha, Ye, Mim 6 1, 30, 200, 8, 10, 40 289

Toplam 19 - 786

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



Besmele’nin Allah’›n isimlerini oluflturan k›sm›n›n matematiksel de¤eri 19’un kat›d›r.

Besmele’nin bütününden ç›kan 19 koduna ba¤l› matematiksel mucizeler çoktur. Bunlar›n

bir k›sm› flöyledir:

1- 19 harften oluflan Besmele’nin kelimelerindeki harf say›s›n›, her kelimenin s›ra

numaras›ndan sonra yazarsak, elde edece¤imiz 8 rakaml› say› 19’un tam kat›d›r.

13243646 = 19 x 19 x 36686

2- Birinci örnekteki kelimelerin harf say›s› yerine onlar›n toplam matematiksel de¤erleri-

ni yerlefltirelim. Her kelimenin s›ra numaras›ndan sonra o kelimenin toplam matematiksel

de¤erini koyarak elde edece¤imiz 15 rakaml› say› 19’un tam kat›d›r.

1 102 2 66 3 329 4 289 = 19 x 5801401752331

3- ‹kinci örnekteki kelimelerin toplam matematiksel de¤erleri yerine her harfin ayr› ayr›

matematiksel de¤erlerini yerlefltirelim. Örne¤in ilk kelimenin toplam matematiksel de¤eri olan

102 yerine, o kelimedeki üç harfin matematiksel de¤eri olan 2, 60, 40 say›lar›n› koyal›m. Sonuç

olarak elde edece¤iniz 37 rakaml›k say› 19’un tam kat›d›r. (Bu bölmeleri uzun say›lar› bölen

bilgisayar program›ndan kontrol edebilirsiniz. Merak ediyoruz acaba inkârc›lardan Hz.

Muhammed’in 1400 y›l önce böyle bir program› keflfetti¤ini iddia eden ç›kacak m›?)

1 2 60 40 2 1 30 30 5 3 1 30 200 8 40 50 4 1 30 200 8 10 40 = 19 x ................................

4- Birinci örnekte kulland›¤›m›z her kelimenin harf say›s› yerine, o kelimedeki harflerin

toplam›n› yerlefltirelim. Örne¤in ikinci kelimenin harf say›s› olan 4 say›s› yerine, o kelimeyle

birlikte bafltan itibaren toplam harf say›s›n› yani (3+4= 7)’yi koyal›m. Bu 10 rakaml› say› da

19’un tam kat›d›r.

1 3 2 7 3 13 4 19= 19 x 69858601
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Besmele’nin Allah’›n isimlerini oluflturan k›sm›n›n matematiksel de¤eri

Allah Al-Rahman Al-Rahim Toplam

66        +       329         +      289       =     684 (19x36)
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5- ‹kinci örnekte kulland›¤›m›z her kelimenin matematiksel de¤eri yerine, onlar›n toplam

matematiksel de¤erini yazarsak elde edece¤imiz 19 rakaml› say› da 19’un tam kat›d›r. Bir önce-

ki ifllemi harf toplam› yerine matematiksel de¤er toplam›yla yeniledik. 

1 102 2 168 3 497 4786= 19 x 58011412367094

6- Üçüncü örnekte, her kelime numaras›ndan sonra geçen her harfin matematiksel

de¤erini koyduk. fiimdi bu tabloda her matematiksel de¤erin önüne bir de onun ait oldu¤u

kelimedeki harf s›ras›n› koyal›m. Ortaya ç›kan yeni tablodaki say› da 19’un tam kat›d›r.

112260340 21123033045 311230320048540650 411230320048510640= 19x.............

7- Birinci ve ikinci örnekte kulland›¤›m›z harf say›lar›n› ve matematiksel de¤erlerini bu

sefer toplayarak kelime numaralar›n›n önüne yaz›n. Örne¤in 1. kelimenin önüne harf say›s›n›n

toplam› 3 ile bu üç harfin matematiksel de¤erleri olan 102’nin toplam›n› 102+3= 105’i yaz›n.

Ortaya ç›kan say› 19’un tam kat›d›r. 

1105 270 3335 4295= 19 x 5817212281805

8- Besmele’deki her harfin say› de¤erinden sonra, e¤er her harfin Besmele’deki 1’den

19’a kadar olan s›ras›n› yazarsak, ortaya ç›kan 62 rakaml› say› da 19’un tam kat›d›r.

21602403143053065718309200108114012501311430152001681710184019= 19x…....

9- E¤er yukar›daki say›daki her kelimeyi ifade eden k›s›mdan sonra kelime numaralar›n›

(1, 2, 3, 4) yazarsak ortaya ç›kan 66 rakaml› say› da 19’un tam kat›d›r.

216024031143053065721830920010811401250133114301520016817101810194= 19x......

10- Bundan önceki sekizinci örnekte matematiksel de¤er ve harf say›lar›n›n arkas›na

kelime numaralar› olan (1, 2, 3, 4)’ü koyduk. fiimdi ise bu kelime numaralar›n›n yerine her keli-

menin matematiksel de¤eri olan (102, 66, 329 ve 289) say›lar› koyal›m. Ortaya ç›kan say› yine

19’un tam kat›d›r.

216024031021430530657661830920010811401250133291143015200168

1710184019289= 19 x .....................................................................................................

Abdullah Ar›k "Beyond Probobility" (Olas›l›klar›n Üzerinde) kitab›nda Besmele’nin

kendi içinde görünen matematiksel yap›y› daha da uzunca incelemektedir. (Kitab ‹ngilizce’dir

ve Amerika’da yay›nlanmaktad›r.) Biz biraz kar›fl›k matematiksel ba¤lant›lar›n merakl›lar› ola-
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bilece¤ine binaen bu konuyu biraz uzunca iflledik. Fakat bu uzun rakamlar› incelemenin baz›

kimseleri s›kabilece¤ini düflünerek bu konuyu daha fazla uzatm›yoruz. 

Dünya’n›n en çok tekrarlanan birleflik kelimesi, Kuran’da en çok tekrarlanan ayet olan

"Bismillahirrahmanirrahim" kendi içinde müthifl özellikler göstermektedir. Dört kelimeden ve

19 harften oluflan birleflik bir kelimede 19 koduna ba¤l› bu kadar çok özelli¤in olmas›

ola¤anüstüdür. Her "Bismillahirrahmanirrahim" (Merhametli, fiefkatli Allah’›n ad›yla)

deyiflimizde Allah’›n merhametini, flefkatini hat›rlad›¤›m›z gibi; Allah’›n, bu bir tek kelimenin

içine s›¤d›rd›¤› inan›lmaz mucizelerini ve bu mucizelerini bize göstermek suretiyle Allah’›n

bize olan merhametini, flefkatini sergiledi¤ini de hat›rlayal›m. Besmele her surenin üzerinde 19

harfiyle p›r›l p›r›l parlayan, Kuran’› koruyan, 19 kodunun önemli bir parças›d›r.

Üzerinde 19 vard›r.

74- Müddessir Suresi 30

FAT‹HA SURES‹ VE 19

Kuran’›n ilk suresi Fatiha Suresi’dir. Surelerin bafl›ndaki Besmele’lerden sadece ve

sadece Fatiha Suresi’ndeki Besmele numaral›d›r. (27. Sure 30. ayetindeki Besmele’de numa-

ral› ayette geçer, fakat surenin bafl›nda de¤ildir.) Bundan önce 19 kodu ile ilgili gördüklerimiz

Fatiha Suresi’ndeki bu istisnai durumun özellikle oluflturuldu¤unu ispat etmektedir. Böylece 19

kodu binlerce y›ld›r neden oldu¤u merak edilen istisnai bir durumu aç›klamaktad›r. Birazdan

Fatiha suresi ile ilgili görece¤imiz özellikler:

1- Fatiha’n›n 1 numaral› ayetinin Besmele oldu¤unu ispatlamaktad›r.

2- Fatiha Suresi’nin mucizevi yap›s›n› ortaya koymaktad›r.

3- Sure s›ralamalar›n›n da ilahi düzenlemeyle oldu¤unu bir kez daha ispat etmektedir.

Besmele, Dünya’da en çok tekrarlanan kelime toplulu¤udur. Fatiha Suresi ise en çok

tekrarlanan metindir diyebiliriz. Hiçbir dinde, hiçbir toplulukta Fatiha Suresi kadar s›k tekrar

edilen bir metin bilmiyoruz. Üstelik bu tekrarlanma 1400 y›ldan daha uzun bir süredir devam

etmektedir. Her gün k›l›nan namazda, günlük hayatta okunan Fatiha Suresi, hem Kuran’›n en

çok okunan suresidir hem en çok tekrarlanan metin olarak Dünya’da da özel bir yere sahiptir.

Fatiha Suresi’nin matematiksel yap›s›na geçmeden Fatiha Suresi’nin tercümesini veriyoruz. 
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1- Merhametli, fiefkatli Allah’›n ad›yla

2- Övgü alemlerin Efendisi olan Allah’ad›r.

3- O merhametlidir, O flefkatlidir. 

4- Din gününün hükmedenidir O.

5- Yaln›z sana kulluk eder, yaln›z senden yard›m dileriz.

6- Bizi dosdo¤ru yola ilet

7- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, kendilerine gazap edilmifl olanlar›n
ve sapm›fllar›nkine de¤il.

1- Fatiha Suresi 1-7

‹flte bu çok anlaml› metnin içindeki matematiksel sisteme birkaç örnek verelim:

1- Sure numaras› olan 1 rakam›ndan sonra ayetlerin numaralar›n› s›ras›yla yan yana

koyarsak elde edece¤imiz say› 19’un tam kat›d›r.

1 1 2 3 4 5 6 7 = 19x591293

2- Sure numaras› olan 1 rakam›ndan sonra her ayetin harf say›s›n› yan yana koydu¤umuz-

da elde edece¤imiz 15 rakaml› say› da 19’un tam kat›d›r.

1 19 17 12 11 19 18 43= 19x6272169010097

3- E¤er yukar›daki örne¤e ayetlerin harf say›s›ndan sonra matematiksel de¤erlerini de

eklersek elde edece¤imiz say› 19’un tam kat›d›r.

119 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009= 19x……..................................

4- Bu son elde etti¤imiz say›da harf say›s›n›n önüne ayet numaralar›n› yazarsak elde

edece¤imiz say› da 19’un tam kat›d›r.

1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009= 19x................

5- E¤er Fatiha Suresi’nin sure numaras›ndan sonra, toplam ayet say›s›n›, toplam harf

say›s›n› ve toplam matematiksel de¤erini yan yana yazarsak elde edece¤imiz say› da

19’un tam kat›d›r.

1 7 139 10143 = 19x90205797

6- E¤er Fatiha Suresi’nin sure numaras›ndan (1) sonra  ayet say›s›n› (7) ve kelime say›s›n›

(29) arka arkaya koyarsak ç›kan say› da 19’un tam kat›d›r.

1 7 29= 19x91

7- E¤er sure numaras› olan 1 rakam›ndan sonra ayet say›s›n› ve her ayetin kelime say›s›n›

s›ras›yla yazarsak elde edece¤imiz say› da 19’un tam kat›d›r. 

1 7 4 4 2 3 4 3 9 = 19 x 9180181
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Tek bir surenin içinde oluflan bu mucizevi yap›y› görünce akl›m›za Kuran’›n flu ayeti
geldi:

E¤er kulumuza indirdi¤imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir

sure getirin. Allah d›fl›ndaki tan›klar›n›z› da ça¤›r›n. E¤er do¤ru sözlü iseniz!

2- Bakara Suresi 23

19’LA ‹LG‹L‹ ÇÖZÜLMES‹ GEREKEN SORUNLAR

19’la ilgili mevcut bulgular, 19 mucizesinin büyüklü¤ünü göstermeye yetmektedir. Fakat

19 koduyla ilgili katedilmesi gereken daha mesafeler vard›r. Kanaatimize göre sorun gibi

gözüken noktalar›n üzerine gidildikçe, 19 mucizesinin büyüklü¤ü daha da çok anlafl›lacakt›r.

Bugüne kadar böyle olmufltur ve bundan sonra da öyle olacakt›r, Allah’›n izniyle... Kitab›m›z›n

buraya kadarki bölümünde 19 kodunun baz› sorunlar› nas›l çözdü¤ünü gördük, bundan sonraki

bölümlerde de bunu görmeye devam edece¤iz. Kitab›m›z›n bu bafll›¤›nda sorun olarak görünen

ve bizim bu sorunlar›n çözümüne giriflmedi¤imiz üç konuya de¤inece¤iz. 19 üzerinde yap›lan

çal›flmalar bundan önceki birçok sorunun tart›fl›lmas›n› nas›l ortadan kald›rd›ysa, bu  üç

maddede aç›klad›¤›m›z tart›flmalar da gün gelince ortadan kalkacakt›r inflallah.

1- Birinci sorun "Elif" harflerinin say›m› ile ilgilidir. Arapça’daki baz› kelimeler "Elif" ile

de "Elifsiz" olarak da yaz›lmakta ve ayn› flekilde okunmaktad›rlar. Ayr›ca "Elif" gibi okunan

"hemze" harfi de Kuran’›n daha rahat okunmas› için sonradan eklenmifltir. Gerçi bu eklemeler

Kuran’daki kelime say›s›, kelime anlam› ve kelimenin okunmas› aç›s›ndan bir de¤ifliklik yap-

mamaktad›rlar. Fakat baz› kelimelerdeki "Elif" say›s› tart›flmal› oldu¤undan "Elif" bafllang›ç

harfli surelerdeki "Elif" say›s› tart›flmal› olmaktad›r. Bafllang›ç harfli surelerdeki 19 kodunda

surelerdeki harf say›mlar› en temel özelliktir. Biz "Elif" harfli bafllang›çlar üzerine daha çok

tart›fl›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz. Gerçi Reflat Halife, say›mlar›nda Elif bafllang›çl› surelerin

19’un kat›n› verdi¤ini söylemifltir, fakat biz bu say›mlar›n aceleyle yap›ld›¤›n› zannediyoruz. 

2- 19 koduyla ilgili en büyük sorun, daha do¤rusu büyütülerek oldu¤undan da büyük bir

sorun olarak gösterilen nokta, Tevbe Suresi 128 ve Tevbe Suresi 129’un Kuran’dan olup

olmad›¤›na dair tart›flmalard›r. Kuran’daki 6000’den fazla ayetten sadece 2 tanesinin üzerine

tart›flmalar ç›kmas› Kuran’daki mucizenin büyüklü¤ünü ve 19 kodunu araflt›ranlar›n

tart›flmadan çekinmedi¤ini göstermektedir (6000’de 2, 3000’de 1’e karfl›l›k gelmektedir.) Bu

tart›flman›n ç›kmas›n›n hikmetlerinden biri de flu olabilir ki; bu tart›flma, 19 kodunun

Müslümanlar aras›nda da tart›flmal› olmas›na yol açm›fl ve 19 koduyla ilgili manipülasyonlar

önlenmifltir. Tart›flmal› bir ortam›n oldu¤u yerde, zay›f matematiksel ba¤lant›lar, yanl›fl say›mlar

hemen ortaya ç›kmakta; 19 kodu daha sa¤l›kl› anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca tart›flma ortam› sorulan

sorularla araflt›rmac›lar› daha çok teflvik etmifl ve yeni araflt›rmalar 19 koduyla ilgili yeni

ba¤lant›lar› ortaya ç›karm›flt›r. 19 koduyla ilgili tart›flmalar› yapanlar›n flu birkaç konuda
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dikkatli olmalar› gerekmektedir. Birincisi aceleci davran›p buldu¤u ilk matematiksel

ba¤lant›yla bir sonuca gitmek isteyenler aceleciliklerinin kurban› olabilirler. Ayr›ca aceleci

davran›p savunulan fikirler inada dönüflürse, bu rasyonel, ak›lc› düflünceyi köreltebilir. ‹nat,

akl›n ifllemesinin en büyük düflmanlar›ndand›r. Kuran’daki 19 kodu rasyonel, matematiksel bir

mucizedir. Rasyonel, matematiksel bir mucize inatla yan yana bar›namaz. Ayr›ca 19 kodu ile

ilgili tart›flmalar yaparken, sald›rgan tav›rlar göstermek ve karfl› taraf› kafirlikle itham etmek de

yanl›flt›r. Bu tarz inatlaflmalar hem karfl› taraf›n, hem kendimizin inatç› bir yap› kazanmas›na

sebep olabilir. Ayet ç›karma veya ayet ekleme ile ilgili meseleye dönersek, bu konuda da kafir-

likle ithamlar çok yanl›flt›r. (Tabiki ayet ekleyen veya ayet ç›karanlar bunu kas›tl›

yapmam›fllarsa). 

Bu konuda bir yanl›fl› düzeltirken kendi gösterdi¤imiz tavr› örnek olarak sunabiliriz. Ali

Bulaç’›n Kuran çevirisinde Tevbe Suresi’nin bafl›na olmayan Besmele’nin eklendi¤ini daha

önce belirttik. Hem Kuran’›n tarihsel gelifli, hem 19 kodu bu yanl›fl› düzeltmektedir. Bize düflen

matematiksel olarak bu yanl›fl› hakaret etmeden düzeltmek, matematiksel verileri ortaya koy-

mak, yanl›fl› nedeni ve niçiniyle ispatlamakt›r. (Besmele ile ilgili matematiksel verileri

aç›klarken yapt›¤›m›z gibi) fiunu da belirtelim ki Ali Bulaç’›n Kuran çevirisi bizce en baflar›l›

çevirilerden biridir. Fakat insanlar ve matbaalar hatalar yapmaktad›rlar. Kuran’daki 19 koduy-

la ilgili çal›flmalar artt›kça ve 19 kodunu Müslümanlar›n birço¤u kavrad›kça birçok hatadan

kurtulaca¤›m›z› umuyoruz. Fakat tüm düzeltmeler ve karfl›l›kl› elefltiriler inats›z, hakaretsiz,

ak›lc› bir çerçevede gerçeklefltirilmelidir.

3- ‹lk iki soruna göre daha az önemli olan sorun 68. sure olan Kalem Suresi’ndeki "Nun"

harflerinin say›m› ile ilgilidir. Kalem Suresi bafllang›ç harfleriyle bafllayan surelerin sonun-

cusudur ve "Nun" bafllang›ç harfiyle bafllamaktad›r. Bu suredeki "Nun" harflerinin say›m› 133

(19x7) olabilmektedir, fakat bunun için bafllang›çtaki "Nun" harfinin iki tane "Nun" ile yaz›ld›¤›

iddia edilmektedir. Yani bu bafllang›c›n seslendirildi¤i flekliyle "Nun" olarak iki tane "Nun"

harfiyle yaz›ld›¤› iddia edilmektedir. Mevcut Kuran nüshalar›nda bu bafllang›ç tek "Nun"

harfiyle yaz›lm›flt›r. Matematiksel kodun bu yanl›fl› düzeltti¤i iddia edilmektedir. Biz bu

konudaki matematiksel verilerin daha da ço¤alt›lmas›n› ve en eski Kuran nüshalar›nda Kalem

Suresi’nin giriflindeki "Nun" bafllang›c›n›n tek "Nun" ile mi, iki "Nun" ile mi yaz›ld›¤›n›n iyice

araflt›r›lmas›n› beklemekteyiz. O yüzden kitab›m›zda "Nun" bafllang›çl› surelerdeki "Nun"

say›m›na de¤inmeyece¤iz.

BAfiLANGIÇ HARFL‹ SURELER VE 19

Kuran, belli bölümleri bafllang›ç harfleriyle bafllayan, bildi¤imiz tek kitapt›r. Kuran’›n

baz› sureleri "Elif-Lam-Mim" gibi "Kaf" gibi bafllang›ç harfleriyle bafllar ve sonra sure

devam eder. Kuran’daki 19 kodu ortaya konana kadar bu surelerin böyle bafllat›lmas›n›n hik-

meti merak edildi. 19 kodu aç›¤a ç›k›nca, 19’un cevaplar verici, sorunlar› çözücü özelli¤i bu

konuda da kendini gösterdi ve anlafl›ld› ki bafllang›ç harfleri 19 mucizesi aç›s›ndan önemli bir

yere sahiptir. Kuran’da bafllang›ç harflerinin geçti¤i sureleri ve ayetleri flu tablodan görebilirsiniz: 
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Sure No Sure Ad› Bafllang›ç Harfleri Ayet Say›s›

2 Bakara Elif-Lam-Mim 286

3 Ali ‹mran Elif-Lam-Mim 200

7 Araf Elif-Lam-Mim-Sad 206

10 Yunus Elif-Lam-Ra 109

11 Hud Elif-Lam-Ra 123

12 Yusuf Elif-Lam-Ra 111

13 Rad Elif-Lam-Mim-Ra 43

14 ‹brahim Elif-Lam-Ra 52

15 Hicr Elif-Lam-Ra 99

19 Meryem Kef-He-Ye-Ayn-Sad 98

20 Taha Ta-He 135

26 fiuara Ta-Sin-Mim 227

27 Neml Ta-Sin 93

28 Kasas Ta-Sin-Mim 88

29 Ankebut Elif-Lam-Mim 69

30 Rum Elif-Lam-Mim 60

31 Lokman Elif-Lam-Mim 34

32 Secde Elif-Lam-Mim 30

36 Yasin Ye-Sin 83

38 Sad Sad 88

40 Mümin Ha-Mim 85

41 Fussilet Ha-Mim 54

42 fiura Ha-Mim/Ayn-Sin-Kaf 53

43 Zuhruf Ha-Mim 89

44 Duhan Ha-Mim 59

45 Casiye Ha-Mim 37

46 Ahkaf Ha-Mim 35

50 Kaf Kaf 45

68 Kalem Nun 52
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29 tane bafllang›ç suresinde bafllang›ç harflerinin oldu¤u ayet say›s› 30’dur. 30’un

19’uncu kompozit say› oldu¤unu (çarpanlara ayr›labilen say›) daha önce söyledik. 29 sureden

19’unda bafllang›ç harfleri, kendi bafllar›na ayeti olufltururlar. (Örne¤in Bakara Suresinde "Elif-

Lam-Mim" tek bafl›na ayettir.) 10 surede ise bafllang›ç harfli giriflin yan›nda ayet normal

anlat›m›na bafllar. (Örne¤in Kaf Suresindeki ilk ayet "Kaf, fian› yüce Kuran ad›na" fleklindedir.)

Bafllang›ç harfleriyle beraber normal anlat›m›n devam etti¤i 10 surenin 9’unda, Kuran’a

(Kuran veya Kitap tan›mlamas›yla) dikkat çekilir. ‹flte bu 9 surenin sure numalar›n›n toplam›

190’d›r. (10+11+12+13+14+15+27+38+50= 190) 190, 19’un 10 kat›d›r. 

Bafllang›ç harfli sureleri di¤er bir düzenleyifl flekli birden fazla tekrarlanan bafllang›ç

harfli ve yaln›z bir kez geçen bafllang›ç harfli sureler fleklinde olabilir. Birden fazla tekrarlanan

bafllang›ç harfli gruplar 4 tanedir: "Elif-Lam-Mim", "Ta-Sin-Mim", "Ha-Mim", "Elif-Lam-Ra"

iflte bu birden fazla geçen 4 grubun geçti¤i surelerdeki ayet say›s› da 1900 (19x100) tanedir.
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Bafllang›ç harflerinin yaln›z olarak geçtikleri sure say›s› 19

Bafllang›ç harfiyle beraber, Kuran’dan bahsederek 190
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Bafllang›ç harfli 2. sureden 68. sureye kadar 67 sure vard›r. 67 say›s› 19. asal say›d›r

(Çarpanlar› olmayan say›). Bu 67 sureden 29’u bafllang›ç harfleriyle bafllad›¤› için bafllang›ç

harfli surelerin aras›nda 67-29= 38 (19x2) bafllang›ç harfsiz sure vard›r.

"Elif" harflerinin say›m›ndaki zorluklara binaen bu konuya kitab›m›zda girmeyece¤imizi

söylemifltik. Fakat "Elif" harfinin say›m› d›fl›ndaki "Elif" bafllang›c›n›n kullan›ld›¤› surelerin 19

koduyla iliflkisi birçok yönden gözükmektedir. Örne¤in "Elif" harfinin bafllang›ç harflerinde

geçti¤i surelerin numaralar›n›n toplam› 19’un tam kat›d›r. (2+3+7+10+11+12+13+14+

15+29+30+31+32= 209 [19x11] )

Bafllang›ç harfleriyle bafllayan surelerdeki ayet say›lar›n› incelersek 28. ve 38. surelerin

88’er ayet olarak, 14. ve 68. surelerin ise 52’fler ayet olarak eflit say›da ayet içerdiklerini

görürüz. Böylece bafllang›ç harfli surelerin ayet say›lar›nda 27 ayr› say› ortaya ç›kar. Ayet

say›lar›n›n tekrars›z toplam› ise 2603 (19x137)’e eflittir.

19 MUC‹ZES‹ 403

Bafllang›ç harfli surelerin aras›nda kalan 38
bafllang›ç harfsiz surelerin say›s› (19x2)

Elif harfinin bafllang›ç harflerinde kullan›ld›¤› 209
surelerin sure numaralar›n›n toplam› (19x11)

Bafllang›ç harfli surelerdeki ayet 2603
say›lar›n›n toplam› (19x137)

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



Bafllang›ç harfli surelerde 19’la ilgili birçok özellik ç›kmaktad›r. Anlafl›lmas› dikkat

gerektiren son bir örnek verdikten sonra daha rahat anlafl›l›r, matematikle pek alakas› olmayan

kiflilerin bile daha kolay anlayabilecekleri örneklere geçece¤iz. Tüm bu örnekler Kuran’daki

ayetlerin say›lar›n›n, surelerin diziliflinin özel olarak planland›¤›n› göstermektedir. Kuran’daki

bafllang›ç harfleri 14 ayr› birleflim gösterirler ve bu birleflimlerdeki bafllang›ç harflerinin say›s›

38 (19x2)’dir. Ayr›ca yan bir özellik olarak da, her bafllang›ç grubunu s›ra numaras› ile çarp›p

sonra toplarsak ortaya ç›kan say› 247 (19x13)’dir. 

404 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No Bafllang›ç Harfleri Kal›ptaki S›ra no ve harf

harf say›s› say›s› çarp›m›

1 Elif-Lam-Mim 3 1x3 = 3

2 Elif-Lam-Mim-Sad 4 2x4 = 8

3 Elif-Lam-Ra 3 3x3 = 9

4 Elif-Lam-Mim-Ra 4 4x4 = 16

5 Kef-He-Ye-Ayn-Sad 5 5x5 = 25

6 Ta-He 2 6x2 = 12

7 Ta-Sin-Mim 3 7x3 = 21

8 Ta-Sin 2 8x2 = 16

9 Ye-Sin 2 9x2 = 18

10 Sad 1 10x1 = 10

11 Ha-Mim 2 11x2 = 22

12 Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf 5 12x5 = 60

13 Kaf 1 13x1 = 13

14 Nun 1 14x1 = 14

Toplam 38 (19x2) 247 (19x13)
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YAS‹N SURES‹ VE 19

Kuran’›n en çok okunan surelerinden biri Yasin Suresi’dir. Yasin suresi "Ye-Sin"

bafllang›ç harfleriyle bafllamaktad›r. Bu surede geçen "Ye" harfi 237 defa "Sin" harfi 48 defa

tekrarlan›r. Ortaya ç›kan 237+48= 285 (19x15) 19’un tam kat›d›r. 

Yasin Suresi içinde birçok bilimsel mucize bar›nd›ran bir suredir. Bu sureyi anlam›n›

anlayarak okuman›z› tavsiye ediyoruz. Ne yaz›k ki ölülerin arkas›ndan çok okunan bu sureden,

diriler yeterince ders almamaktad›rlar. Oysa ne ilginçtir ki Kuran’›n diriler için indirildi¤i Yasin

Suresi’nde söylenmektedir.

69- Ona fliir ö¤retmedik, zaten ona yak›flmaz da. O yaln›zca bir hat›rlat›c› ve

apaç›k bir Kuran’d›r.

70- Dirileri uyar›r ve inkârc›lar›n üzerine sözün gerçekleflece¤ini söyler.

36- Yasin Suresi 69-70

MERYEM SURES‹ VE 19

Meryem Suresi 19. suredir ve "Kef-He-Ye-Ayn-Sad" bafllang›ç harfleriyle bafllamak-

tad›r. S›ra numaras› özel bir say› olan bu sure, tek bir ayette en uzun bafllang›ç harfli kal›ba

sahip sure olarak da özeldir (42. suredeki Ha-Mim, Ayn-Sin-Kaf kal›b› iki ayette geçer). ‹flte bu

5 harf bu surede tam 798 (19x42) defa geçmektedir.

Ayr›ca  19. suredeki bafllang›ç harflerinin (Kef, He, Ye, Ayn, Sad) matematiksel de¤erleri-

ni s›ras›yla arka arkaya koyarsak ortaya ç›kan say› da 19’un tam kat›d›r:

20 5 10 70 90=19x10795110

19 MUC‹ZES‹ 405

Yasin Suresi’nde geçen Bafllang›ç Harflerinin Say›s›

Ye                     Sin Toplam

237        +          48                      285 (19x15)

Meryem Suresi’nde geçen Bafllang›ç Harflerinin Say›s›

Kef        He          Ye         Ayn        Sad          Toplam
137   +  175    +   343   +   117    +    26        798 (19x42)
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Meryem Suresi de Yasin Suresi gibi anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›z mucizeler için

çok güzel bir örnektir. Bu sureler ile ilgili bu temel özelliklerin yan›nda da 19 kodunun gözük-

tü¤ü yan özellikler vard›r. Fakat kitab›m›z›n hacmini aflmamak ve baz› okuyucular›m›z›n temel

noktalara olan dikkatini da¤›tmamak için bu noktalara girmiyoruz.

AYN-S‹N-KAF BAfiLANGICI

"Ayn-Sin-Kaf" kal›pl› bafllang›ç harfleri, 42. sure olan fiura Suresi’nde geçmektedir.

"Ayn-Sin-Kaf" bafllang›c› di¤er hiçbir bafllang›ç harfinde olmayan bir özelli¤e sahiptir. Di¤er

tüm bafllang›ç kal›plar› surelerin 1. ayetlerinde geçerken "Ayn-Sin-Kaf" bafllang›c› fiura

Suresi’nin 2. ayetini tek bafl›na oluflturmaktad›r. ‹flte bu bafllang›ç harfleri geçtikleri surenin

içinde toplam 209 (19x11) kez geçerek, 19’un tam kat›n› vermektedir.

SAD BAfiLANGICI VE 19’UN DÜZELTT‹⁄‹ HATA

Bafllang›ç harfli sureler içinde üç tanesi tek bafl›na bafllang›ç kal›b›n› oluflturmaktad›rlar.

Bunlar 38. surede "Sad", 50. surede "Kaf" ve 68. surede "Nun" harfleridir. Biz bu bafll›k alt›nda

Sad Suresi’ni inceleyece¤iz. Görüldü¤ü gibi "Sad" harfiyle sure bafllad›¤› için surenin ismi de

"Sad" olarak an›lmaktad›r.

"Sad" harfi 38. surede tek bafl›na geçerken, 7. Sure olan Araf Suresi’nin içinde "Elif-

Lam-Mim-Sad" bafllang›ç kal›b›n›n içinde, 19. sure olan Meryem Suresi’nin içinde ise "Kef-

He-Ye-Ayn-Sad" bafllang›ç kal›b›n›n içinde geçer. ‹flte bu 3 surede geçen "Sad" harflerinin

toplam say›s› 152 (19x8) olup 19’un tam kat›d›r.

406 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

fiura Suresi’ndeki “Ayn-Sin-Kaf” bafllang›c›n› oluflturan harflerin say›s›

Ayn             Sin Kaf                 Toplam 

98      +       54       +       57              209 (19x11)            

“Sad” bafllang›ç kal›b›yla bafllayan surelerdeki “Sad” harflerinin adedi

7. Sure Araf         19. Sure Meryem        38. Sure Sad          Toplam

97        +            26           +          29      =  152 (19x8)   
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Mevcut birçok Kuran nüshas›ndan e¤er "Sad" harflerini sayarsan›z, Araf Suresi’nde 97

de¤il, 98 "Sad" geçti¤ine tan›k olabilirsiniz. Bunun sebebi 7. Araf Suresi 69. ayette geçen

"Bastatan" kelimesinin "Sin" yerine yanl›fll›kla "Sad" ile yaz›lmas›d›r. Hatta birçok nüshada söz

konusu kelimenin üzerinde küçük "Sin" harfi yaz›lm›flt›r ve Arapça bir aç›klama eklenmifltir

"Yukrau bis sini" yani "Sin" ile okuyun denmektedir. Araf Suresi’nin 69. ayetinde geçen

"Bastatan" kelimesinin "Sad" ile yaz›ld›¤› halde "Sin" harfiyle seslendirildi¤ini ileri süren tez-

den ayr› olarak bir baflka tez daha ileri sürülmüfltü: "Bastatan" kelimesi hem "Sin" ile hem "Sad"

ile yaz›labilir. Bu tart›flmay› Türkçe’de "a¤a" diye yaz›lan bir kelimenin; hem "aga" hem "a¤a"

diye yaz›l›p yaz›lamayaca¤›, her iki flekilden hangisinde okunaca¤› tarz›ndaki bir tart›flmaya

benzetebilirsiniz.

Fakat Kuran, insan sözü de¤ildir. Allah’›n vahyidir ve bu ayetteki bu sorunu da 19 kodu

çözmektedir. 19 kodu, bu kelimenin "Sin" ile yaz›lmas› gerekti¤ini göstermektedir. Nitekim

Arapça sözlüklerden de bu kelimenin as›l yaz›l›fl›n›n bu oldu¤unu görebiliriz. 19 kodunun bu

keflfi aç›¤a ç›kt›ktan sonra en eski Kuran nüshalar› araflt›r›ld› ve en eski nüshalardan biri olan

Taflkent nüshas›nda "Bastatan" kelimesinin 19 kodunun do¤rulad›¤› flekilde "Sin" ile yaz›ld›¤›

bulundu. Anlafl›l›yor ki Kuran nüshalar› ço¤alt›l›rken birbirine yak›n sesli olan "Sad" ve "Sin"

harfleri kar›flm›flt›r. Tahminimizce yanl›fl ço¤alt›lan nüshada "Sad" harfinin üzerinde "Sin" yaz-

mas›n›n nedeni, bu yanl›fl› fark eden birinin bu yanl›fl› düzeltmek için "Sad"›n üstüne "Sin" yaz-

mas›, nüshay› ço¤altanlar›n ise bunun düzeltme oldu¤unu anlamadan aynen kopya etmeleridir.

Fakat baz› nüshalarda do¤ru flekilde "Sin" harfiyle kopya edilmifltir. Anlafl›l›yor ki bu hata

yüzünden "Sad"c›lar ve "Sin"ciler aras›nda tart›flma ç›km›fl ve bu yüzden "Sad" harfli nüshan›n

do¤rulu¤una dair hadis uydurulmufltur. Sonunda "Sad" harfli nüshalar›n bu kadar yo¤unlaflmas›

iflte bu uydurulan hadisler sebebiyledir. 19 kodu bu tart›flmay› çözmekte ve bu hadislerin uydu-

ruldu¤unu ispatlamaktad›r. 

19 MUC‹ZES‹ 407

En eski Kuran nüshalar›ndan biri olan Taflkent nüshas›nda “Bastatan”
kelimesi do¤ru olarak “Sin” harfiyle yaz›l›d›r. 
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19 kodu kullan›larak yap›lan bu düzeltme derslerle doludur:

1- 19 kodu, Kuran üzerinde insanlar›n yapt›¤› en ufak hatay› bile düzeltebilmektedir.

2- 19 kodu, Kuran’›n bir kenar süsü de¤ildir. Aktif görevleri olan, koruyucu, düzeltici

görevleri olan mucizevi bir koddur.

3- Yine anlafl›lm›flt›r ki 15. sure olan Hicr Suresi’nin 9. ayetinde söylenen "Hiç flüphesiz

Hat›rlat›c›’y› (Kuran’›) biz indirdik biz. Onun koruyucular› da biziz." ifadesinde Allah’›n

buyurdu¤u gibi Kuran’› Allah korumaktad›r. Bu koruma ifli insanlara b›rak›lm›fl de¤ildir. Bu

koruma, Allah’›n Kuran’da dikkat çekti¤i 19 koduyla ve di¤er matematiksel yap›lanmalarla

gerçekleflmektedir. ‹nsanlar hata yapabilmekte, Allah’›n Kuran’a koydu¤u ve dikkat çekti¤i kod

ise düzeltmeleri yapmaktad›r. ("Bastatan" kelimesindeki harf yanl›fl› insanlar›n Kuran’›

yazarken yapt›¤› hatalara ve matematiksel kodun onlar› düzeltmesine çok güzel delildir.

Gerçekten de hiçbir hata Kuran’›n matematiksel kodundan kurtulamamakta ve düzeltilmekte-

dir.)

KAF BAfiLANGICI, KURAN VE 19

Bafllang›ç harflerinden biri olan ve anlafl›lmas› kolay, taklidi imkans›z mucizeler

sergileyen "Kaf" harfi, “Kuran” kelimesinin ilk harfi oldu¤u için; Kuran’› temsil etti¤i de

düflünülmektedir. 

"Kaf" harfi 50. sure olan Kaf Suresi’nin bafl›nda bafllang›ç harfi olarak geçmektedir.

Geçti¤i ayet flöyledir: 

Kaf, fian› Yüce (Mecid) Kuran,

50- Kaf Suresi 1

Bu suredeki Kaf harflerini sayarsan›z 57 (19x3) say›s›na ulafl›rs›n›z. Bu harfi saymak için

Arapça’y› bir dil olarak bilmenize de gerek yoktur. Elinizdeki herhangi bir Kuran’› aç›n ve 50.

suredeki yuvarlak harflerin üzerinde iki noktay› aray›n. Bir tek "Kaf" harfi yuvarla¤›n üzerinde

iki nokta bulundurdu¤undan bu say›m› rahatça yapabilirsiniz.

408 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kaf Suresinde geçen “Kaf” harflerinin say›s›

57 (19x3)
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“Kaf” harfinin bafllang›ç olarak geçti¤i Kaf Suresi’nin ilk ayetinde "Mecid" s›fat›n›n

Kuran’a yak›flt›r›lmas› da çok anlaml›d›r. Çünkü "Mecid"in matematiksel de¤eri de tam› tam›na

57’dir. (19x3)

Birinci ayette geçen “Kuran” kelimesinin bu formu da Kuran’da 57 (19x3) defa geçer

(10-Yunus Suresi 15. ayetinde baflka bir Kuran’dan bahsedildi¤i için say›ma girmez).

“Kuran” kelimesi üzerine bu say›mlar bize çok k›sa ve çok ilginç iki ayeti hat›rlatmak-

tad›r: 

1- Rahman (Merhametli)

2- Ö¤retti Kuran’› 

55- Rahman Suresi 1-2

E¤er önceki bafll›klar›m›z› hat›rlarsan›z, Rahman kelimesi Kuran’da 57 (19x3) kez

geçmektedir. Kuran’›n 57 kez geçen "Kuran" formuyla bu kez Allah’›n 57 defa geçen Rahman

ismi kullan›lmaktad›r. (Kuran’›n "Kuran" formu d›fl›nda "Elif" harfinin ilavesiyle yaz›lan

"Kuranen" ve "He" harfinin ilavesiyle yaz›lan "Kuranehu" formlar› da vard›r.)

Ayr›ca Rahman ve Kuran d›fl›nda ayette geçen "ö¤retti" ifadesinin Arapça’s› olan

"Alleme" kelimesinin, Allah’›n ö¤retmesi için kaç kez kullan›ld›¤›n› araflt›r›rsak karfl›m›za 19

say›s› ç›kar. (Bak›n›z 2-31, 2-32, 2-239, 2-251, 2-282, 4-113, 5-4, 5-110, 12-37, 12-68, 12-101,

18-65, 21-80, 36-69, 53-5, 55-2, 55-4, 96-4, 96-5)

Böylece Kuran’›n ö¤retilmesinden bahseden bu iki ayet 19’un katlar›yla ilgili enteresan

bir yap› arzederler. Bu yap›y› flöyle gösterebiliriz:

19 MUC‹ZES‹ 409

“Mecid” kelimesinin matematiksel de¤eri

Mim           Cim           Ye           De             Toplam

40     +      3      +    10    +      4          57 = (19x3)

Kuran boyunca “Kuran” formunun geçifl adedi

57 (19x3)
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TEK HARFTE H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZELER

"Kaf" bafllang›ç harfleriyle ilgili özellikleri incelerken 19’un kat› olan 57 say›s›nda;

"Kaf" bafllang›c›yla ilgili özelliklerin kesiflti¤ini ve "Kaf" harfinin, bafl harfi oldu¤u "Kuran" ile

iliflkisini bu verilerin de do¤rulad›¤›n› gördük.

"Kaf" bafllang›ç harfi olarak tek bafl›na "Kaf" suresinin bafl›nda geçerken, 42. surenin 2.

ayetinde "Ayn-Sin-Kaf" kal›b›n›n içinde de "Kaf" harfi geçer. Acaba bu surede "Kaf" harfi kaç

kere geçse çok ilginç olur? Bir düflünün... Bu surede de "Kaf” harfi, tam› tam›na 57 (19x3) defa

geçmektedir. 

Görülüyor ki Kuran’› temsil etti¤ini düflündü¤ümüz "Kaf" harfi, bafllang›ç harfi olarak iki

surede geçmektedir. Bu surelerde geçen "Kaf" harflerini toplarsak, karfl›m›za 114 (19x6) ç›kar.

114 bildi¤iniz gibi Kuran’daki surelerin say›s›d›r. Demek ki Kuran’› temsil eden "Kaf"lar,

bafllang›ç harfi olarak geçtikleri surelerde her bir sure için bir defa bulunmaktad›rlar.

"Kaf" bafllang›c›n›n geçti¤i Kaf Suresi 50. suredir ve 45 ayeti vard›r. 50+45= 95 (19x5)

"Kaf"  bafllang›c›n›n  geçti¤i  di¤er  sure fiura Suresi 42. suredir ve 53 ayeti vard›r.
42+53= 95 (19x5)

410 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kelime                      Rahman Ö¤retti                  Kuran

Tekrar say›s›            57 (19x3)         19 (19x1)         57 (19x3)

Bafllang›ç harflerinin içinde “Kaf” olan 42-fiura Suresi’ndeki

“Kaf” harflerinin say›s›

57 (19x3)

“Kaf” Harfinin Bafllang›ç Harfi oldu¤u surelerin
sure numaras› ve ayet say›lar›n›n toplam›

Sure No Ayet Say›s› Toplam

50          +          45           =      95 (19x5)

42          +          53           =      95 (19x5)
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Görüldü¤ü gibi Kaf harfi sürekli 19’un katlar›yla kodlanmakla kalmamakta, ayr›ca

müthifl say›sal simetriler de gözükmektedir. Tüm bu veriler inattan gözleri ve kalbi körelmemifl

olanlara Kuran’›n sure dizilifllerinden, ayet say›lar›ndan, harflerin yerlerine kadar her fleyin

nas›l mükemmel bir tarzda düzenlendi¤ini, b›rak›n 1400 y›l önce çölde yaflayan bir insan›n, her-

hangi bir dahinin, bilgisayar›ndan yard›m alarak u¤raflsa bile bunu becermeye gücünün yete-

meyece¤ini gösterir.

Kuran boyunca Lut Peygamber’in toplumu "Kavmi-Lut" diye adland›r›lmaktad›r. Sadece

Kaf Suresi’nde bu ifadenin yerine ayn› anlam› veren "‹hvanu-Lut" ifadesi kullan›l›r. (50-Kaf

Suresi 13. ayet) "Kavmi Lut" ifadesi "Kaf" harfiyle yaz›l›r, fakat "‹hvanu Lut" ifadesinde "Kaf"

harfi yoktur. E¤er Allah tüm Kuran boyunca kulland›¤› "Kavmi-Lut" deyimini Kaf Suresi’nin

13. ayetinde de kullansayd›, o zaman bu surede 58 "Kaf" harfi var olacakt› ve 19’lu sistem

bozulacakt›. Allah, anlamaya niyeti olanlara Kuran’da 19 kodunu özellikle oluflturdu¤unu

göstermektedir. ‹flin ilginç yan›, dinde kendi yaklafl›mlar› d›fl›nda hiçbir yaklafl›m› kabul

etmeyen, dine ak›lc› ve mant›ksal bir yap›n›n hakim olmas›n› arzu etmeyen, halk›n; fleyhlere,

dervifllere, meczuplara, mollalara teslim olmas›n›, Kuran’›n anlafl›lmadan sadece okuma kitab›

gibi okunmas›n› arzu eden, gelene¤i dinsellefltiren sözde dinciler, ak›lc› düflünmeye sebep olan

19 koduna, inkârc›lardan daha çok düflmand›rlar. Kuran’da Allah’›n 19 koduna ve onun

fonksiyonlar›na dikkat çekmesine ve tüm bu verileri bize sunmas›na ra¤men ne yaz›k ki bu

böyledir! Bu kifliler 19 üzerine düflünmek, dinlemek ve onu de¤erlendirmek bile istememekte-

dirler. Bunlara bir Kuran ayetini hat›rlatmakta fayda görüyoruz:

Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar Allah’›n kendilerini

do¤ruya iletti¤i kimselerdir. Onlar ak›l ve vicdan sahipleridir. 

39-Zümer Suresi 18

19 MUC‹ZES‹ 411
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19. HARF

S›rf "Kaf" bafllang›ç harfi üzerinde yap›lacak bir inceleme bile Kuran’›n, iç içe geçmeli

matematiksel bir sistemle nas›l korundu¤unu göstermeye yeterlidir. Bu tek harfin incelenmesi;

harflerin say›s›ndan, surelerin diziliflinden, surelerin ayet say›lar›ndan, kelime ve harflerin

tekrar›na kadar Kuran’›n en ufak bir art›¤›, bünyesine ait olmayan bir parçay› kabul etmedi¤ini

gösterir.

"Kaf" harfi üzerine incelemelerimizi sürdürürsek karfl›m›za birçok ilginç veri daha

ç›kmaktad›r. Harflerin matematiksel de¤erlerinin Kuran’daki matematiksel sistem aç›s›ndan

önemini daha önce gördük. "Kaf" matematiksel de¤er s›ralamas›nda 19. harftir ve "100"

de¤erine sahiptir. 

Böylece Kuran’› sembolize eden "Kaf" harfi, matematiksel de¤er s›ras› aç›s›ndan da istis-

nai bir yere sahiptir. Tüm Kuran boyunca 19. ayetlerde yer alan "Kaf" harflerini sayarsak da

karfl›m›za ç›kan say› 76 (19x4), 19’un tam kat›d›r.

412 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Harf Elif Be Cim De He Vav Ze Ha Ta Ye

Say›sal
De¤er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Harf Kef Lam Mim Nun Sin Ayn Fe Sad Kaf

Say›sal
De¤er 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tüm Kuran’daki 19. ayetlerde geçen

“Kaf” harflerinin toplam›

76 (19x4)
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Öte yandan s›ra numaras› 19’un kat› olan surelerde geçen "Kaf" harflerinin toplam› da

228 (19x2) 19’un tam kat›d›r. 

Allah’›n mucizesi gerçekten de çok büyüktür! Ne kadar ilginçtir ki baz›lar› Allah’›n

s›radan, basit bir mucize göstermesini beklemektedirler. Böyle düflünenlerin "Yani 19 bu kadar

m› önemli? Tüm Kuran’› m› kapl›yor? Böyle bir mucize varsa bile o kadar önemli de¤ildir" gibi

garip aç›klamalar yapt›klar›na tan›k oluyoruz. Bu iddiay› yapanlar, lütfen bir k›sm›n›

kitab›m›zda yay›nlad›¤›m›z 19 mucizesiyle ilgili verileri ince ince düflünerek okusunlar. Biz

Allah’›n mucize gösterece¤i zaman, önemli ve kayda de¤er bir mucize göstermesini bekliyoruz.

Tüm veriler bunun gerçekten de böyle oldu¤unu göstermektedir. ‹nananlar Allah’›n delillerini

hafife almazlar, bu delilleri gösterdi¤i için Allah’a flükrederler.

KURAN KEL‹MES‹ VE 19

"Kaf" harfli bafllang›çlar› incelersek; Kuran’›n türevleri içinde en çok geçen formu olan

"Kuran"›n 57 (19x3) defa geçti¤ini ve bu geçiflin s›rf 19’un kat› olmas› aç›s›ndan de¤il 57’yi

vermesi aç›s›ndan da anlaml› oldu¤unu, aynen suredeki “Kaf” harflerinin, aynen ayette geçen

“Mecid” (fian› Yüce) ifadesinin matematiksel de¤erinin hep 57’yi verdi¤ini gördük. 

Kuran’›n "Kuran" formu d›fl›nda iki türevi daha vard›r. Bunlardan "Kuranen" 8 defa,

"Kuranehu" 2 defa geçmektedir. (10-Yunus Suresi 15, baflka bir Kuran’dan bahsetti¤i için

“Kuran” say›m›na girmez. Ayn› flekilde da¤lar› parçalayan, ölüleri dirilten Kuran’› ifade eden

13-Rad Suresi 31. ayeti ve yabanc› dilde, aslen olmayan Kuran’› ifade eden 41-Fussilet Suresi

44. ayeti say›ma girmez. Bu ifadeler Kuran’› belirtmedikleri için say›ma al›nmamaktad›rlar.)

19’un en önemli özelliklerinden birinin asal say› olmas› oldu¤unu, 19’un çarpanlara

ayr›lamayaca¤›n› gördük. (Asal say› kendisi ve 1 d›fl›nda hiçbir say›ya bölünemeyen say›d›r.

Asal say› di¤er say›lardan üreyen de¤il, say›lar üreten bir say›d›r.) Kuran’›n tüm türevlerini

veren 67 say›s› da asal bir say›d›r ve çok ilginç bir özelli¤e sahiptir. 67 say›s›, 19’uncu s›rada-

ki asal say›d›r.

19 MUC‹ZES‹ 413

Kuran’da 19’un kat› olan surelerdeki “Kaf” harflerinin toplam›

19        38        57        76         95        114             Toplam

86   +   74   +  49   +   15    +    3     +    1      =   228 (19x12)
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Böylece “Kuran” kelimesinin en çok kullan›lan ve “Kaf” bafllang›c›yla ayn› ayette geçen

formu 57 (19x3) kez geçerken, tüm türevlerinin geçifl adedi de asal say› s›ralamas›nda 19. s›rada

olan 67 kez  geçip; asal say›lara dikkatimizi çekmekte, 19’un asal say› olmas›na verdi¤imiz

de¤eri do¤rulamaktad›r.

Daha önce "Kuran" kelimesini "Kaf" bafllang›c›yla beraber geçti¤i ayette tan›mlayan

"Mecid" (fian› Yüce) kelimesinin matematiksel de¤erinin 57 (19x3) oldu¤unu gördük. "Mecid"

kelimesi bir kez daha 57 defa geçen "Kuran" kelimesini 85. Buruc Suresi 21. ayette tamlar. ‹flin

ilginç yan› bu tamlanan "Kuran" kelimesi tüm “Kuran” türevlerinin sonuncusu ve “Kuran” for-

munun 57.si (19x3) olarak sonuncusudur. Böylece matematiksel de¤eri 57 olan "Mecid"

kelimesi, Kuran formunun 57. geçiflinde yine “Kuran” kelimesi ile buluflmaktad›r. Ayr›ca

“Mecid” kelimesinin 57 matematiksel de¤eri ile “Kuran” kelimesini 2 defa tamlamas› 57x2=

114 (19x6) bize yine Kuran’daki sure say›lar›n› vermektedir. 

Kuran’›n Zikir (Hat›rlat›c›),  Nur (Ifl›k) gibi birçok isimleri vard›r. fiu ana kadar yap›lan

çal›flmalarda bu isimlerin say›s›n›n 57’ye yak›n ç›kt›¤› gözükmektedir. Biz önceki verilerin de

›fl›¤›yla bu say›n›n 57 ç›kmas›n› umuyoruz. Do¤rusunu Allah bilir. Yap›lan bu çal›flma kitab›n

yaz›m› devam ederken bitmedi¤i için kesinleflmeyen bu konuda bir fley yazmak istemiyoruz.

Kuran’›n isimleri üzerine ciddi bir inceleme yap›l›rsa Kuran’›n isimlerinin de Allah’›n isimleri

gibi 19 koduna ba¤l› bir tablo sunaca¤›n› zannediyoruz.

Bu arada, bundan sonra Kuran’›n isimleri üzerine araflt›rma yapanlara, ilginç birkaç sap-

tamay› sunmak istiyoruz. Dileriz bu konuda ciddi araflt›rmac›lar ç›kar ve Kuran’daki 19

kodunun di¤er mucizevi verilerini bulurlar. “Kuran” kelimesinin tüm türevlerinin 19’un kat›

kadar olan geçifllerini (19, 38, 57) ve 50. geçiflini inceleyece¤iz. “Kuran” kelimesinin türev-

lerinin 50. geçifli Kaf Suresi’nin 1. ayetinde daha önce inceledi¤imiz "Kaf", "Kuran" ve

"Mecid" ismini birlefltiren geçifl olmas› aç›s›ndan önemlidir. (Kuran’›n tüm türevleri "Kuran"

414 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Asal Say› 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S›ras›
Asal
Say›lar 2 3 5 7 11 13 17 19 23

Asal Say›               10        11       12       13      14      15      16       17      18      19
S›ras›

Asal
Say›lar                   29        31       37       41      43      47      53       59      61      67
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formunun yan› s›ra, fazladan bir "Elif" ile yaz›lan "Kuranen" ve fazladan bir "He" harfi ile

yaz›lan "Kuranehu" formlar›d›r.)

Bu tablodan sonra ise Kuran’›n tüm türevleri içinde en çok geçen 57 (19x3) formunun

19., 38., 50. ve 57. geçiflleri incelenir.

Bu iki tabloda görülece¤i gibi ortaya ç›kan 8 geçiflin 4’ünde, sure ve ayet numaralar›n›n

toplam› 19’un kat› kadar geçmektedir. 8 tane geçiflte gerçekleflmesi 1/19 olas›l›kta olan bir veri

4 kez ortaya ç›kmaktad›r.

Üstelik birinci tablodaki 50. geçiflin tam da 50. surenin 1. ayetinde olmas›, ikinci tabloda

ise 38. geçiflin tam da 38. surenin 1. ayetinde olmas› enteresand›r. Böylece sure ve ayet

toplam›nda 2’fler tane basama¤›n 19’un kat› olmas›ndaki simetri, birer tane geçiflin s›ra

numaras› ile sure numaras›n›n ayn› olmas›nda da gözükmektedir.

Ayr›ca daha önce belirtti¤imiz gibi "Kuran" formuyla ve "Kaf" harfiyle 50. sure 1. ayette

beraber geçen 57 matematiksel de¤erli "Mecid" isminin, ikinci defa "Kuran" formuyla geçifli

kendi matematiksel de¤eriyle tam ayn› s›radaki (57. s›radaki) "Kuran" formuyla beraberdir.

Daha önce de dedi¤imiz gibi "Kuran" kelimesi ve Kuran’› tan›mlayan isimler üzerinde

daha çal›fl›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz. Allah, kendi isimlerinin incelenmesinde nas›l çok

detayl› bir flekilde 19 kodunu gösterdiyse, tahminimizce Kuran’›n isimleri üzerindeki

incelemede de flu andakinden çok daha detayl› sonuçlar› gösterecektir. Do¤rusunu Allah bilir.

19 MUC‹ZES‹ 415

19. Kuran türevi (17. sure, 60. ayet)

38. Kuran türevi (36. sure, 2. ayet) 36 + 2 = 38 (19x2)

50. Kuran türevi (50. sure, 1. ayet) Kaf, El-Kuran, Mecid

57. Kuran türevi (56. sure, 77. ayet) 56 + 77 = 133 (19x7)

19. Kuran (17. sure, 78. ayet) 17 + 78 = 95 (19x5)

38. Kuran (38. sure, 1. ayet) 

50. Kuran (55. sure, 2. ayet) 55 + 2 = 57 (19x3)

57. Kuran (85. sure, 21. ayet) Mecid
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HA-M‹M BAfiLANGIÇLARI VE 19

Kuran’da birbirini izleyen 7 sure "Ha-Mim" bafllang›c›yla bafllamaktad›r. Bu sureler 40,

41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Tüm bu surelerin birinci ayetleri iki harften oluflur: "Ha-

Mim"

‹flte bu 7 surede geçen "Ha" ve "Mim" harflerinin toplam› 2147 (19x113) olup 19’un tam

kat›d›r.

Bafllang›ç harfleriyle bafllayan 7 sureyi matematiksel bir sistemle kilitleyecek flekilde

19’un karfl›m›za ç›kmas› muhteflemdir. Üstelik bu matematiksel kilitleme bir tek bu harflerin

19’un kat› olmas›yla olmamaktad›r. Milan Sulc, "Ha-Mim" harflerinin say›lar›n› bildiren

rakamlar›n her birini toplad›¤›nda, 19’un kat› olarak buldu¤umuz 113 say›s›n› elde eden harika

formülü buldu. Tablodan izleyin: 

Tablonun sundu¤u muhteflem formül bununla da kalmaz. 42. sureyi incelersek bu surenin

özel bir durumu oldu¤unu görürüz. Bu surenin ilk ayeti de "Ha-Mim" bafllang›c›yla bafllamak-

tad›r. Fakat bu surenin ikinci ayeti de bafllang›ç harfleri olan "Ayn-Sin-Kaf" harflerine sahiptir.

(Bu sure ikinci ayetinde bafllang›ç harfi olan tek suredir.) Böylece 40, 41, 42. surelerde "Ha-

Mim" bafllang›çlar› arka arkaya geçerken, 42. sure 2. ayetteki "Ayn-Sin-Kaf" bafllang›c›n›n

"Ha-Mim" ile bafllayan sureleri arka arkaya geçen 3 sure (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen 4

sure (43, 44, 45, 46) olarak böldü¤ünü düflünebiliriz. Ne kadar ilginçtir ki e¤er böyle yaparsak

416 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Sure No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

40 64 380 6+4+3+8+0 21

41 48 276 4+8+2+7+6 27

42 53 300 5+3+3+0+0 11

43 44 324 4+4+3+2+4 17

44 16 150 1+6+1+5+0 13

45 31 200 3+1+2+0+0 6

46 36 225 3+6+2+2+5 18

Toplam 292 1855 113

Genel 
Toplam     2147 (19x113)
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ilk gruptaki surelerde "Ha-Mim" harfleri yine 1121 (19x59) kez olarak 19’un tam kat› geçmek-

tedir. ‹kinci grupta da "Ha-Mim" bafllang›çlar› 1026 (19x54) olarak 19’un tam kat› kadar

geçmektedir. Üstelik bu matematiksel kilitlenmeyi oluflturan rakamlar›n de¤erlerinin toplam›,

birinci tablodaki 19’un çarp›m›n› (59’u) ve ikinci tablodaki 19’un çarp›m›n› (54’ü) vererek bir

daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler.

29- ‹nsanlar için tablolar sunand›r o.

30- Üzerinde 19 vard›r.

74- Müddessir Suresi 29-30

Anlatt›klar›m›z size kar›fl›k geliyorsa ne dedi¤imizi tabloyu izleyerek anlay›n:

19 MUC‹ZES‹ 417

Sure No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

40 64 380 6+4+3+8+0 21

41 48 276 4+8+2+7+6 27

42 53 300 5+3+3+0+0 11

Toplam 165 956 59

Genel 
Toplam     1121 (19x59)

Sure No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

43 44 324 4+4+3+2+4 17

44 16 150 1+6+1+5+0 13

45 31 200 3+1+2+0+0 6

46 36 225 3+6+2+2+5 18

Toplam 127 899 54

Genel 
Toplam     1026 (19x54)
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HA, M‹M BAfiLANGIÇLARININ OLASILIK HESABI

1- "Ha-Mim"li bafllang›çlar›n arka arkaya geçti¤i 7 surede 19’un kat› olmalar›n›n olas›l›¤›

1/19’dur. Bu surelerde Ha-Mim harfleri 2147 (19x113) kez geçmektedir.

2- 19’un kat›n› veren 7 suredeki "Ha" harfinin ve "Mim" harfinin geçifl adetlerini

oluflturan rakamlar›n toplam›n›n 19’un katsay›s› 113’ü vermesi için hiçbir sebep yoktur. Burada

bu say›n›n tam tutturulmas›n›n olas›l›¤›n› hesaplamam›z gerekmektedir. Bu say›n›n, hangi

aral›kta gerçekleflmesi olas› bir say› oldu¤unu bulmam›z gerekmektedir ki; bu say›n›n ortaya

ç›kma olas›l›¤›n› hesaplayabilelim. 

"Ha-Mim" harflerinin 2147 adet geçti¤ini biliyoruz. "Ha-Mim" harfleri surelere nas›l

da¤›l›rlarsa da¤›ls›nlar, 2147 (19x113) bozulmayacak ve say›n›n 19’un katsay›s› olmas›n›n

olas›l›¤› 1/19 olacakt›. Fakat 2147’yi oluflturan "Ha-Mim" harflerinin adetlerinin rakamlar›

113’ü tutturamayabilir, bu say›dan daha büyük veya daha küçük olabilirlerdi. Biz hayali iki

tablo haz›rlay›p, "Ha-Mim" toplamlar›n›n 2147 olurken, "Ha-Mim" harflerinin geçifl adedini

gösteren say›lar› oluflturan rakkamlar›n toplam›n›n ne kadar büyük veya ne kadar küçük ola-

bileceklerini göstermeye çal›flt›k. Böylece 113 say›s›n›n hangi aral›k içinde gerçekleflti¤ini

anlay›p, olas›l›k hesab›n› gerçeklefltirece¤iz.

KÜÇÜK SAYI OLUfiTURAN ÖRNEK:

418 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

40 101 400 1+0+1+4+0+0 6

41 100 301 1+0+0+3+0+1 5

42 100 100 1+0+0+1+0+0 2

43 102 110 1+0+2+1+1+0 5

44 101 320 1+0+1+3+2+0 7

45 100 112 1+0+0+1+1+2 5

46 100 100 1+0+0+1+0+0 2

Toplam 704 1443 32

Genel 
Toplam     2147 (19x113)
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BÜYÜK SAYI OLUfiTURAN ÖRNEK:

113 say›s›, en küçü¤ü 32 civar›nda, en büyü¤ü 248 civar›nda olan tam say›lar›n

oluflturdu¤u bir aral›¤›n içindeki bir tam say›d›r. Bu aral›k 200’den fazla tam say› içerir. Biz

hesap kolay olsun diye bu aral›¤› 200 tam say›l›k bir aral›k olarak kabul edelim. 200 tam say›

aras›nda 113’ün tutturulmas›n›n olas›l›¤› 1/200’dür.

Böylece buraya kadar olan olas›l›k hesab›m›z 1/19 x 1/200’dür.

3- 42. surenin 2. ayetinin "Ha-Mim"li sureleri ikiye böldü¤ünü gözönünde bulundurup

40, 41 ve 42. surelerdeki "Ha-Mim"lerin say›s›n› inceledi¤imizde karfl›m›za ç›kan 1121 (19x59)

say›s› da 19’un tam kat›d›r. Bunun oluflma olas›l›¤› da 1/19’dur. Bunu da olas›l›k hesab›m›za

katarsak flu ana kadarki sonuç: 1/19x1/200x1/19’dur. 

Bir noktada dikkatli olun, ilk üç surelik grupta "Ha-Mim"lerin geçifl adedinin 19’un kat›

olmas› için 1/19’luk olas›l›¤› hesapl›yoruz. Fakat ikinci gruptaki (43, 44, 45, 46. sureler) "Ha",

"Mim" harflerinin toplam›n›n 19’un kat› olmas›n› olas›l›k hesab›na katmamal›y›z. Çünkü bir

bütün e¤er 19’un kat›ysa ve ondan ay›rd›¤›m›z bir bölüm de 19’un kat›ysa, o bütünün geri kalan

bölümünün 19’un kat› olmas› matemati¤in bir özelli¤idir. Biz hem bütünün (7 sure inceleme-

si), hem bütünün ilk parças›n›n (ilk 3 sure) 19’un kat› olmas›n› olas›l›¤a ald›¤›m›z için, ikinci

parça için (son 4 sure) olas›l›¤a bir fley katmamal›y›z.

‹nceledi¤imiz ilk gruptaki "Ha-Mim" harflerinin tekrarlanma say›lar›n› oluflturan rakam-

lar›n say›sal de¤erlerinin bu gruptaki 19’un kat› olan 59 de¤erini vermesi matematiksel bir özel-

lik de¤ildir. Bu yüzden, tabloyu ikiye böldü¤ümüzde, say›lar› oluflturan rakamlar›n toplam

19 MUC‹ZES‹ 419

S›ra No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

40 99 198 9+9+1+9+8 36

41 99 298 9+9+2+9+8 37

42 99 298 9+9+2+9+8 37

43 99 198 9+9+1+9+8 36

44 99 198 9+9+1+9+8 36

45 99 198 9+9+1+9+8 36

46 99 66 9+9+6+6 30

Toplam 693 1454 248

Genel 
Toplam     2147 (19x113)

4-
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de¤erinin 59’u vermesini yine olas›l›¤a katmal›y›z. Daha önceki örnekte yapt›¤›m›z gibi hayali

tablolar kurarsak 59 say›s›n›n 50’den daha fazla tam say›n›n oldu¤u bir aral›¤›n içindeki bir

tamsay› oldu¤unu görürüz. Demek ki böyle bir tabloda 19’un kat› olan 59 say›s›n›, rakamlar›n

toplam›yla elde etmemizin olas›l›¤› 1/50’dir. Bu say›y› olas›l›k hesab›na katarken, ikinci tablo

için ayn› olas›l›¤› hesaba katmamal›y›z. Çünkü 7 surede ayn› özellik görününce, 7 sureyi ikiye

böldü¤ümüzde bir parçada ayn› özellik gözükünce, di¤er parçada ayn› özelli¤in görünmesi

matematiksel bir özelliktir. Bunun için de olas›l›¤a bir de¤er kat›lmaz.

fiu ana kadarki olas›l›klar› s›ras›yla yaz›p sonucu hesaplayal›m:

Bu da bir tek bu tablonun bile tesadüfen oluflma olas›l›¤›n›n 1/3.610.000 oldu¤unu gös-

terir. 19 kodunun oluflturdu¤u bir sürü tablo içinden teki için bile durum böyledir. E¤er tüm

tablolar›n hepsinin birden tesadüfen oluflma olas›l›¤›n› hesaplayacak olsak sonucu siz düflünün!

"Ha-Mim" bafllang›çl› sureleri e¤er 41-42-43 ve 40-44-45-46 olarak gruplarsak yine ayn›

özelliklerle karfl›laflmaktay›z:

420 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

1/19 x 1/200 x 1/19 x 1/50 = 1/3.610.000

Sure No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

41 48 276 4+8+2+7+6 27

42 53 300 5+3+3+0+0 11

43 44 324 4+4+3+2+4 17

Toplam 145 900 55

Genel 
Toplam     1045 (19x55)

Sure No Ha Mim Rakamlar›n Toplam› Toplam

40 64 380 6+4+3+8+0 21

44 16 150 1+6+1+5+0 13

45 31 200 3+1+2+0+0 6

46 36 225 3+6+2+2+5 18

Toplam 147 955 58

Genel 
Toplam     1102 (19x58)
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Baz›lar›n›z bu tablolar›n oluflmas›n› neden olas›l›k hesab›na katmad›¤›m›z› sorabilirler.

E¤er bu tabloyu olas›l›k hesab›na katsayd›k, tablonun 40-41-42 ve 43-44-45-46 olarak ikiye

bölünmesinden dolay› oluflan her özellik bu tablolarda da olufltu¤undan; olas›l›k hesab›n›

1/19x1/50= 1/950 ile çarpacakt›k. Fakat Sureleri 40-41-42 ve 43-44-45-46 olarak bölmemizin

ak›lc› bir sebebi vard›r. Oysa tabloyu bu flekilde bölmemizin sebebini aç›klayam›yoruz.

Surelerin anlamlar› veya flimdilik bilemedi¤imiz baflka bir sebeple bu bölünmede de ayn› özel-

li¤in ç›kmas›n›n bir anlam› olabilir. Fakat bunu bilemedi¤imiz için 1/950’yi önceki olas›l›kla

birlefltirmiyoruz. Dileriz ki bu sat›rlar›n okurlar›ndan biri bunun sebebini aç›klayabilir.

Her durumda "Ha-Mim"li surelerdeki matematiksel flifre muhteflemdir. Yapt›¤›m›z

olas›l›k hesab› da bu muhteflemli¤i matematiksel veriyle onaylamaktad›r.

1400 y›ld›r surelerin bafl›nda neden bafllang›ç harflerinin bulundu¤u merak edilmifltir. 19

kodunun çözülmesiyle bunun hikmeti anlafl›lm›flt›r. Allah’a yaklaflmak, dini daha iyi anlamak

isteyenler için; 19 kodu kuflkular› giderici, kesin bilgiyle inanmay› sa¤lay›c› Allah’›n bir

yard›m›d›r. 

35- Bu gerçekten büyüklerden biridir

36- ‹nsanlar için bir uyar›c›d›r

37- ‹lerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için

74- Müddessir Suresi 35-37

Kuran’daki matematiksel kodun en detayl› verilerini Besmele’ye ve bafllang›ç harflerine

ba¤l› olarak elde ediyoruz. Surelerin bafl›nda geçen 19 harfli Besmele ve Bafllang›ç Harfleri

surelerin üzerinde Kuran’›n bozulmas›n› önleyen koruyucu kod görevine sahiptirler.

Üzerinde 19 vard›r.

74- Müddessir Suresi 30

Besmele ve bafllang›ç harfleri d›fl›nda 19 koduna ba¤l› birçok mucizevi oluflum daha

vard›r. 19 kodunun anlat›ld›¤› Müddessir Suresi’nde geçenler ve Kuran’daki say›lar ile ilgili

anlatt›klar›m›z buna delildir. Kitab›m›z›n hacmi 19 koduna ba¤l› tüm verileri vermeye yeterli

olmad›¤› için ancak bu mucizevi koda ba¤l› verilerin bir k›sm›n› aktarabiliyoruz. 

SONDAN 19. SURE: ALAK SURES‹

Kuran’›n sonundan itibaren sayarsak 19’uncu s›raya geldi¤imizde, Alak Suresi ile

karfl›lafl›r›z. Bu surenin ayet say›s› da 19’a eflittir.

19 MUC‹ZES‹ 421

Kuran’›n sondan 19’uncu suresi kaç ayettir?                      19

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



Alak Suresi’nin ilk 5 ayetinin Kuran’›n indirilen ilk ayetleri oldu¤u söylenmektedir. Bu

ilk 5 ayetin; 19 kelime ve 76 (19x4) harf olmas›, bu konudaki kanaati güçlendirmektedir. Fakat

bu bilgiyi bir hadis nakline dayanarak bildi¤imiz ve bu bilgiye muhtemel itirazlar›n

oluflabilece¤ini düflünerek, bu konuda bir iddiada bulunmuyoruz.

Fakat Kuran’›n sondan 19’uncu suresinin 19 ayetli olmas› ilginçtir ve bu Kuran’›n ken-

disinden belli oldu¤u için önemlidir.

Son kelimesi Allah olan biricik sure 82. sure (‹nfitar) de 19 ayettir. Bu sure Kuran’›n ilk

19 ayete sahip suresidir ve bu surenin sonunda geçen Allah kelimesi Kuran’›n sondan 19. Allah

kelimesidir.

Kuran’›n matematiksel mucizesi, Kuran’›n sure s›ralamas›n›n ve ayet say›lar›n›n Allah

taraf›ndan yap›ld›¤›n› ispat etmektedir. Kitap boyunca gördü¤ümüz birçok veri bunu kan›tla-

maktad›r. 

Bunu kan›tlamak için 19 kodu üzerine çal›flan baz› araflt›rmac›lar çeflitli kurallara ba¤l›

olarak Kuran’daki tüm ayetleri arka arkaya yaz›p uzunca say›lar oluflturarak, bunlar› bilgisa-

yarda 19’a bölerek, 19’un katlar›n› bulmufllar ve bu verileri kullanm›fllard›r. Biz de¤iflik kural-

lara ba¤l› olarak oluflturulan bu say›lar›n kullan›labilmesi için önce olas›l›k hesaplar›

çerçevesinde bu ifllemin geçerlili¤inin gösterilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz. Böyle bir olas›l›k

hesab› yapmad›¤›m›zdan, bilgisayarda binlerce basamakl› say›lar› yazma ve bölme ifllemi zor

oldu¤undan, bu say›lar üzerine bir yorum getirmiyoruz. Bu iddiaya bir örnek verelim: Kuran’›n

her suresinin toplam ayet say›s›ndan sonra, o suredeki ayet numaralar›n› teker teker yazarsak

(712345672861234... gibi) yazarsak ortaya ç›kan 12692 (19x668) rakaml› upuzun say›n›n

19’un tam kat› oldu¤u söylenmektedir. Bu iddia ilginç gözükmektedir, fakat do¤rulu¤unu test

edemedi¤imiz ve olas›l›k hesab› çerçevesinde uzun say›lar›n de¤erlendirmesini yapmad›¤›m›z

için bu konuda bir iddiada bulunam›yoruz.

422 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

‹nfitar Suresi kaç ayettir?                     19
‹nfitar Suresi’nin son kelimesi olan “Allah”, 
Kuran’›n sondan kaç›nc› “Allah” kelimesidir? 19
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Daha önce de dedi¤imiz gibi kitab›m›zda 19 kodu ile ilgili tüm verileri, tüm iddialar›

toplamad›k. Kuran’daki 19 kodu bu kitab›n hacminden çok daha fazla verilere sahiptir. ‹leride-

ki y›llarda s›rf bu konuda daha detayl› bir kitap yazmay› flimdiden düflündü¤ümüzü ifade ede-

lim.

Ç‹FT  VE  TEK  SAYILAR

Ve çift ve tek 

89-Fecr Suresi 3

Gördü¤ünüz gibi Kuran’›n 89. suresinin 3. ayeti "Çift’e ve Tek’e" dikkat çekmifltir.

Daha önce söyledi¤imiz gibi Arapça’da bafla getirilen "Ve" kendisinden sonra gelen sözcükleri

vurgulamak için kullan›lm›flt›r. Bahsetti¤imiz ayetten ilham alan Korofl Cemniflon, Kuran’›n

sure ve ayetleri üzerinde ilginç bir gözlemde bulundu. Bu gözlem, Kuran’›n sure

numaralar›ndan ayet numaralar›na kadar mükemmel bir flekilde düzenlendi¤ini bir kez daha

ispatlamaktad›r.

Kuran’daki sure ve ayet numaralar›n› say›larla ifade etti¤imizde Fatiha Suresini 1:7 (Yani

1. sure 7 ayet), Bakara Suresini 2: 286 (Yani 2. sure 286 ayet) olarak tan›ml›yoruz. ‹flte biraz-

dan inceleyece¤imiz tabloda Fatiha için 1 ve 7’yi toplay›p 8’i bulaca¤›z ve 8 çift say› oldu¤u

için çift hanesine yazaca¤›z. 3. sure olan Ali ‹mran için sure numaras› 3’ü ve ayet say›s› 200’ü

toplay›p 203’ü bulaca¤›z ve bu say› tek oldu¤u için say›y› tek hanesine yazaca¤›z. Bunu

Kuran’›n tüm sureleri ve tüm ayetleri için gerçeklefltirece¤iz. Tablodan izleyin.

19 MUC‹ZES‹ 423
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Kuran’daki tüm surelerin numaralar›n›n toplam› olan 6555 say›s› ile "Tek" hanesinde

elde etti¤imiz 6555 say›s› birbirlerinden ba¤›ms›z olarak elde etti¤imiz say›lard›r. Bu iki say›n›n

eflit olmas› için hiçbir neden yoktur. Ayn› zamanda ayet say›lar›n›n toplam› olan 6234 say›s›yla

"Çift" hanesinde elde etti¤imiz 6234 say›s›n›n ayn› olmas› için de hiçbir neden yoktur. Bu veri,

Kuran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki ilahi düzenleme için say›s›z delilden biridir.

Kuran’›n sure ve ayet numaralar›ndaki "çift" ve "tek" rakamlar›n düzenlenmesindeki

ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Kuran’daki sure say›lar›n›n 114 (6x19) oldu¤unu biliyoruz.

19’u 10+9 olarak yazarsak 6 x (10+9) olur. Bunun aç›l›m›nda buldu¤umuz 60 say›s› Kuran’daki

çift say›l› ayetlere sahip sureleri, 54 say›s› ise tek say›l› ayetlere sahip sureleri ifade eder.  Bu

60 tane çift say›l› ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek say›l› surelerde, 30 tanesi çift say›l› surel-

erde geçer. 54 tane tek say›l› ayete sahip surelerin ise; 27 tanesi tek say›l› surelerde, 27 tanesi

çift say›l› surelerde geçer. Bunlar›n da geçifli 3 x (10+9) olarak yaz›labilir. Böylece 30 ve 27 ç›kar.

114= 6x19 = 6x (10+9) = (6x10) + (6+9) = 60+54

57= 3x19 = 3x (10+9) = (3x10) + (3x9) = 30+27

424 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Sure No Ayet Say›s› Toplam Çift Tek

1 7 8 8 -

2 286 288 288 -

3 200 203 - 203

4 176 180 180 -

5 120 125 - 125

6 165 171 - 171

................................................................................................

................................................................................................

57 29 86 86 -

................................................................................................

................................................................................................

109 6 115 - 115

110 3 113 - 113

111 5 116 116 -

112 4 116 116 -

113 5 118 118 -

114 6 120 120 -

Toplam 6555 6234 - 6234 6555
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Elimizde 4 tane grup vard›r. Her bir grup için bir örnek verelim:

1- Tek say›l› sure – tek say›l› ayet say›s›: Örnek Fatiha Suresi (1. sure 7 ayet)

2- Tek say›l› sure numaras›- çift say›l› ayet: Örnek Ali ‹mran Suresi (3. Sure 200 ayet)

3- Çift say›l› sure numaras›- tek say›l› ayet: Örnek Enam Suresi (6. sure 165 ayet)

4- Çift say›l› sure numaras›- çift say›l› ayet: Örnek Nisa Suresi (4. sure 176 ayet)

Bu 4 grubun oluflturdu¤u tablo flöyledir:

S›rf bir suredeki bir ayeti de¤ifltirirseniz bu düzen de¤iflir. Örne¤in Fatiha suresi 8 ayet

olursa hem ilk tabloda inceledi¤imiz düzen, hem sure oranlar›nda gözlemledi¤imiz bu düzen

de¤iflir. Ayn› flekilde Ali ‹mran Suresi (3. sure)’ni 2. sure yaparsak da tüm bu matematiksel

düzen de¤iflir. Yaln›zca bir tek sureye 2, 4, 6 gibi çift bir rakam eklersek veya ç›kar›rsak tablo-

daki sonuçlar de¤iflmez. Fakat bir "Tek" bir "Çift" ayetli suredeki yapaca¤›m›z de¤ifliklik yine

tüm tablodaki verileri de¤ifltirir. Sure s›ralamas›nda ise bir “Tek” ve bir “Çift” numaral› surenin

yerini de¤ifltirmeye kalkt›k m› an›nda tüm veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen

olufltu¤unu iddia etmek; görmek istememenin veya matematiksel olas›l›k hesaplar›n› do¤ru

de¤erlendirmemenin bir sonucudur. Allah, Kuran’da kitaplar› rakamland›rd›¤›na dikkat

çekmifltir,  ayr›ca "Tek"e ve "Çift"e de dikkat çekmifltir. Allah’›n bize gösterdi¤i bu tablolar,

Allah’›n bu dikkat çektiklerindeki hikmetleri anlamam›z› sa¤lamaktad›r.

Sure numaras›na ve ayet say›s›na göre de¤erlendirdi¤imiz sureleri:  1- Homojen sureler,

2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz Homojen surelerden kast›m›z; hem sure

numaras›, hem ayet say›s› “Tek” olan veya hem sure numaras›, hem ayet say›s› “Çift” olan

surelerdir. Heterojen surelerden kast›m›z ise sure numaras› ve ayet say›s›ndan biri “Tek” iken,

di¤eri “Çift” olan surelerdir. Sureleri bu aç›dan inceledi¤imizde eflit flekilde 57 homojen ve 57

heterojen sure vard›r. Tablodan detaylar› görebilirsiniz:

19 MUC‹ZES‹ 425

114 Sure

60 54
(Çift say›l› ayete sahip sureler)                       (Tek say›l› ayete sahip sureler)

30                            30                              27                             27
Çift numaral› sureler   Tek numaral› sureler   Çift numaral› sureler      Tek numaral› sureler
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Sure numaralar›n›n ve ayet say›lar›n›n toplam› “Tek” ve “Çift” olmak aç›s›ndan anlaml›

oldu¤u gibi ayn› zamanda “Tek” ve “Çift” sure numaralar›n›n ve ayet say›lar›n›n adedi de

simetriler oluflturarak anlaml›d›r. Üstelik bu konuda birbirini iç içe bir sistemle kilitleyen bul-

gular bu kadarla da kalmaz. 

Daha önce Kuran’daki tüm sure numaralar›n›n toplam›n›n 6555 oldu¤unu gördük. Bu

ayn› zamanda sure ve ayet numaralar›n› toplad›¤›m›zda “Tek” sonuç elde etti¤imiz sütundaki

say›lar›n toplam›na eflittir. Arka arkaya gelen say›lar›n toplam› matematikte nx(n+1)/2 for-

mülüyle bulunur. Bu yüzden Kuran’daki sure numaralar›n›n toplam›n› flöyle bulabiliriz:

114x(114+1)/2 = 6555

Buradan yola ç›kan Ürdün’lü araflt›rmac› Jalghoom Kuran’da 60 adet “Çift” say›da, 54

adet “Tek” say›da ayet oldu¤unu göz önünde bulundurarak bu formülü ikiye bölerek flöyle yazd›: 

60x(114+1)/2 = 3450

54x(114+1)/2 = 3105

Toplam = 6555

Yine bu noktada da karfl›m›za çok ilginç bir sonuç ç›kmaktad›r. Kuran’daki “Çift” say›l›

ayete sahip surelerin numaralar›n›n toplam› 3450’yi, “Tek” say›l› ayete sahip surelerin numar-

alar›n›n toplam› ise 3105’i vermektedir. 

Bu verdi¤imiz örne¤i oluflturdu¤u sonuç aç›s›ndan inceleyelim: 3. ve 17. sureleri örnek

olarak ele alal›m. 3. Sure 200 ayettir, yani 3. Sure “Çift” say›l› ayete sahip bir suredir. 17. Sure

111 ayettir, yani “Tek” say›l› ayete sahip bir suredir. Bu iki surenin tamamen ayn› kal›p sadece

sure numaralar›n›n yer de¤ifltirdi¤ini düflünelim. O zaman “Çift” ayete sahip surelerin numar-

alar›n› toplad›¤›m›zda 3464 edecekti, “Tek” ayete sahip surelerin numaralar›n› toplad›¤›m›zda

ise 3091 edecekti. Böylece yukar›daki denklemde elde etti¤imiz veri tamamen bozulacakt›.

Yani Kuran’›n herhangi iki suresinin sadece yerlerini de¤ifltirirseniz bile bu tablo bozulacakt›r.

Bu da Kuran’›n sure numaralar›n›n ilahi bir düzenleme ile oluflturuldu¤unu ve en ufac›k

de¤iflikli¤i bu düzenlemenin kabul etmeyece¤ini göstermektedir.

426 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

114 Sure

Homojen Sureler Heterojen Sureler

57 Sure 57 Sure

30 Sure 27 Sure 30 Sure 27 Sure
Çift Sure Numaras› Tek Sure Numaras› Çift Sure Numaras› Tek Sure Numaras›

Çift Ayet Say›s› Tek Ayet Say›s› Tek Ayet Say›s› Çift Ayet Say›s›
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Kuran’› ikiye bölersek ilk bölümü 57. sure olan Hadid (Demir) Suresi’nin sonuna

kadard›r. 1’den 57’ye kadar olan sure numaralar›n› toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Suresi’nin

s›ra numaras›n› (57) ve ayet say›s›n› (29) çarparsak; 57x29= 1653 (19x87) eder. Böylece Hadid

Suresi Kuran’› ikiye bölerek inceledi¤imizde ilginç matematiksel veriler elde edece¤imize

ipuçlar› vermektedir.

Kuran’›n ilk yar›s›nda 29 tane “Tek” numaral›, 28 tane “Çift” numaral› sure vard›r.

Kuran’›n ikinci yar›s›nda 28 tane “Tek” numaral›, 29 tane “Çift” numaral› sure vard›r. Bu do¤al

bir sonuçtur, arka arkaya olan tüm say›larda bu özellik gözükür. Fakat ilginç olan fludur ki

Kuran’›n ilk yar›s›nda 29 tane “heterojen”, 28 tane “homojen” sure varken, ikinci yar›s›nda 28

tane “heterojen”, 29 tane “homojen” sure vard›r. Bu matemati¤in gerektirdi¤i bir sonuç de¤ildir.

Bu Kuran’›n hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir (Daha önce homojenlik ve heterojenlik

aç›s›ndan inceledi¤imiz tabloyu hat›rlay›n).  

S›rf Kuran’daki sure numaralar›n› ve ayet say›lar›n› “Tek” ve “Çift” aç›s›ndan incele-

memiz bile Kuran’daki surelerin s›ras›n›n da, ayetlerin numaralar›n›n da ilahi düzenleme ile

düzenlendi¤ini ve bu düzenin matematiksel sistem ile korundu¤unu ispata yeterlidir. Elimizde

matematiksel mucize aç›s›ndan test etti¤imiz tek bir tane Kitap vard›r. Fakat bu tek Kitap hiç

tükenmeyen mucizeler vermektedir. Çünkü bu Kitap insan gücünün çok ötesindedir ve her

fleyin Yarat›c›s› taraf›ndan indirilmifltir.

19 MUC‹ZES‹ 427

Kuran’›n ilk yar›s›ndaki surelerin toplam›: 
(1+2+3............55+56+57) 1653 (19x87)

Kuran’›n ilk yar›s›n›n son suresinin numaras›n›n 
(57), bu surenin ayet say›s› ile (29) çarp›m›               1653 (19x87)

114 Sure

Kuran’›n ilk yar›s›: 57 Sure                Kuran’›n ikinci yar›s›: 57 Sure

29 tane “Tek” 28 tane “Çift” 29 tane “Çift” 28 tane “Tek”
numaral› sure numaral› sure numaral› sure numaral› sure

29 tane 28 tane 29 tane 28 tane
“homojen” sure “heterojen” sure “heterojen” sure “homojen” sure
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DEL‹L, BELGE, KEL‹ME VE 19

Önceden söyledi¤imiz gibi Kuran çevirilerinde delil, belge, mucize, iflaret olarak

çevrilen kelimelerin ço¤u Arapça’daki "ayet" kelimesidir. Biz kitab›m›z boyunca bu kelimeyi

"delil" diye çevirdik. 19’un Allah’›n bir delili oldu¤unu kitab›m›z boyunca tekrarlad›k. ‹flte

19’la alakas› olan bu delil (ayet) kelimesi, Kuran’da Allah’›n delillerini ifade etmek için 380

(19x20) kez geçer. (Bu kelimenin 2-Bakara Suresi 248. ayetteki geçifli krall›¤›n delili, 26- fiuara

Suresi 128. ayetteki geçifli insanlar›n delil olarak oluflturduklar›n› ifade etti¤i için say›ma

girmez.)

19 mucizesi Allah’›n insanlara aç›k bir kan›t›d›r. Kuran’da kan›t anlam›na gelen

"beyyine" kelimesi de tam 19 defa geçmektedir. 

Kuran, Allah’›n kelam›d›r ve 19, Allah’›n bu kelam› içinde gözüken mucizedir.

Görüldü¤ü gibi 19 ile "kelam" kelimesi aras›nda da bir ba¤ vard›r. Kuran’da Allah’›n

kelimelerini ifade etmek için 38 (19x2) defa "kelam, kelimah" sözcükleri geçer. (‹nsanlar›n

kelimelerini ifade etmek için ise bu kelimeler 12 defa geçer).

428 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Kuran’da geçen ve Allah’›n delillerini ifade eden 380
“ayet” kelimelerinin say›s› (19x20)

Kuran’da Allah’›n kelimelerini ifade eden 38
“kelam, kelimah” sözcüklerinin geçifl adedi (19x2)

Kuran’da geçen “kan›t (beyyine)” kelimelerinin say›s› 19
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ALLAH VE ‹NSAN ‹L‹fiK‹S‹NDE 19

Kuran’da, Allah’›n insanlar ile olan iliflkisini ifade eden fiillerde de 19 kodu gözük-

mektedir. Bundan bir önceki örnekte ve daha önceki baz› örneklerde gördü¤ümüz gibi 19 kodu

sadece kelime saymakla gerçekleflmez, ayn› zamanda bu kelimelerin anlam› da önemlidir.

Örne¤in bir önceki bafll›kta gördü¤ümüz gibi Kuran’da geçen "ayet" kelimelerinin ikisi Allah’›n

de¤il insanlar›n gösterdikleri deliller için kullan›l›r. Bunlar› ç›kard›¤›m›zda geriye kalan 380

(19x20)’dir. Bunun böyle olmas› da gereklidir. Çünkü 19 Allah’›n bir "ayeti"dir. Bu yüzden

19’un kendisiyle alakal› buldu¤umuz "ayet" kelimesi, Allah’›n "ayeti"ni ifade eden "ayet"

kelimesidir. Tabi ki bu kelimede say›m yap›l›nca Allah’›n delillerini ifade eden "ayet"

kelimeleri say›lacakt›r.

Ayn› durum Allah ile insan iliflkisini ifade eden fiiller için de geçerlidir. Bu fiillerin Allah

ile insan iliflkisini ifadesinde 19 kodunun varl›¤›n› inceliyoruz. Bu yüzden bu fiillerin Allah ile

insan iliflkisini ifade edenleri say›lmal›d›r. Bu konu hakk›ndaki alt› örne¤imizi inceleyelim. 

Amara fiili: "Amara" fiili Allah’›n verdi¤i buyruklar› ifade eder. Nitekim bu fiil

Türkçe’ye Arapça’dan “emretmek” olarak girmifltir. ‹flte bu fiil Allah’›n emrini belirtmek için

38(19x2) defa geçer. Allah’›n emretmesi d›fl›nda ise bu fiil 35 defa kullan›l›r. 

Allah’›n insanlara emretmesini belirten "amara" fiilinin geçti¤i yerlerin sure ve ayet
numaralar›: 

19 MUC‹ZES‹ 429

Allah’›n emretmesini ifade eden “amara” 38
fiilleri kaç kez geçer? (19x2)

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve 
Ayet No 2-27 2-67 2-68 2-222 3-80 3-80 4-58 4-60 5-117 6-14

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve 
Ayet No 6-71 6-163 7-12 7-28 7-29 9-31 10-72 10-104 11-112 12-40

S›ra No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve 
Ayet No 13-21 13-25 13-36 15-94 16-50 16-90 17-16 27-91 27-91 39-11

S›ra No 31 32 33 34 35 36 37 38 (19x2)
Sure ve 
Ayet No 39-12 40-66 42-15 42-15 66-6 66-6 80-23 98-5 
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Hakema fiili: "Hakema fiili", Allah’›n hükmetmesini, yarg›lamas›n› ifade eder. Bu fiil

Türkçe’ye de “hüküm vermek, hükmetmek” olarak girmifltir. Bu fiil 19 defa Allah’›n hük-

metmesi için kullan›lm›flt›r. Allah’›n indirdi¤i kitapla verilen hüküm, Allah’›n hükmü oldu¤u

için Kitap’la hükmetmeler de Allah’›n hükmetmesi olarak say›lm›flt›r. Bunun d›fl›nda ise bu

fiilin kullan›l›fl› yine 19 defad›r. 

Allah insan iliflkisi aç›s›ndan hükmetme fiilinin geçti¤i yerler:

Halaka fiili: "Halaka" fiili Allah’›n yaratmas›n› ifade eder. Bu fiil, Allah’a izafe edilerek

171 (19x9) defa geçer. Bunun d›fl›ndaki bu fiilin 13 defa geçifli putlar›n yaratmas› iddias›n›

aç›klamak, putlar›n yaratamayaca¤›n› belirtmek ve benzeri haller için kullan›l›r.

Kada fiili: "Kada" fiili Allah’›n belirlemesini, sonuca ba¤lamas›n› ifade etmek için kul-

lan›l›r. Bu fiil Allah’a izafe edilerek 38 (19x2) defa geçer. 

430 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

Allah’›n insanlarla iliflkisi aç›s›ndan 19
hükmetme fiili kaç kez geçer?

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve 
Ayet No 2-113 2-213 3-23 3-55 4-141 5-1 7-87 10-109 12-80 13-41

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sure ve 
Ayet No 16-124 22-56 22-69 24-48 24-51 39-3 39-46 40-48 60-10

Allah’›n yaratmas›n› ifade eden 171
“halaka” fiili kaç kez geçer? (19x9)   

Allah’›n belirlemesini ifade eden 38
“kada” fiili kaç kez geçer? (19x2)   
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Allah’›n belirlemesini ifade eden "kada" fiilinin geçti¤i yerler:

Alleme fiili: "Alleme" fiili ö¤retmeyi ifade eder. Bu kelimelerden 19 tanesi Allah’›n

do¤rudan veya melekler arac›l›¤›yla ö¤retmesini ifade eder. Bu kelime 3 defaysa insanlar›n

ö¤retmesini ifade etmek için kullan›lm›flt›r. (5-4, 20-71 ve 26-49)

Allah’›n ö¤retmesini ifade eden "alleme" fiilinin geçti¤i yerler: 

‹htada fiili: ‹htada fiili, Allah’›n do¤ruya iletmesini ifade için kullan›l›r. Bu fiil 38 (19x2)

defa Allah’›n do¤ruya iletmesini ifade etmek için kullan›lm›flt›r. 1 defa ise 2-Bakara Suresi 135.

ayette Yahudi ve H›ristiyanlar›n baflkalar›na yanl›fl bir yolu, do¤ru yol olarak sunmalar›n›,

onlar›n a¤z›ndan ifade için kullan›lm›flt›r.

19 MUC‹ZES‹ 431

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve 
Ayet No 2-117 2-210 3-47 6-2 6-8 6-60 8-42 8-44 10-11 10-19

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve 
Ayet No 10-47 10-54 10-93 11-44 11-110 14-22 15-66 17-4 17-23 19-35

S›ra No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve 
Ayet No 19-39 20-114 27-78 28-44 33-36 34-14 35-36 39-42 39-69 39-75

S›ra No 31 32 33 34 35 36 37 38 (19x2)
Sure ve 
Ayet No 40-20 40-68 40-78 41-12 41-45 42-21 42-14 45-17

Allah’›n ö¤retmesini ifade eden 19
“allame” fiili kaç kez geçer?

Allah’›n do¤ruya iletmesini ifade eden 38
“ihtada” fiili kaç kez geçer? (19x2)

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve 
Ayet No 2-31 2-32 2-239 2-251 2-282 4-113 5-4 5-110 12-37 12-68

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sure ve 
Ayet No 12-101 18-65 21-80 36-69 53-5 55-2 55-4 96-4 96-5
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Allah’›n do¤ruya iletmesini ifade eden "ihtada" fiilinin geçti¤i yerler:

Kuran’da Allah’›n emrini, hükmetmesini, yaratmas›n›, belirlemesini, ö¤retmesini,

do¤ruya iletmesini ifade eden fiillerin 19’la alakas›n› Cesar Mejul tespit etti. Buraya tüm

tespitler s›¤amayaca¤› için bu kadarla yetiniyoruz. Kanaatimize göre Kuran’da 19 koduna

iliflkin mucizevi oluflumlar›n hepsi bulunmam›flt›r, daha araflt›rmaya ve bu mucizeyi gelifltirme-

ye gerek vard›r. fiu ana kadarki veriler bu mucizenin muhteflemli¤ini ve taklit edilemezli¤ini

göstermeye yeterlidir. Fakat bu sonuç Kuran araflt›rmac›lar›n›, araflt›rma yapmaktan al›koyma-

mal›, tembelli¤e sevketmemelidir.

35- Bu gerçekten büyüklerden biridir. 

36- ‹nsanlar için bir uyar›c›d›r.

37- ‹lerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için.

74- Müddessir Suresi 35-37

ÜRKMÜfi YABAN EfiEKLER‹

Kuran’daki 19 mucizesi üzerine Türkçe yaz›lm›fl ciddi ve detayl› eser say›s› yok

denecek kadar azd›r. Edip Yüksel’in yazd›¤› "Üzerinde 19 Var" kitab› sadece bu konu üzerinde

yo¤unlaflm›fl, bizim de faydaland›¤›m›z ender Türkçe eserlerden biridir. Yüksel’in kitab›n›n

giriflindeki ilk paragraf› flöyledir: "Kuran’›n matematiksel sistemi matematik e¤itimi görmemifl

bir kiflinin bile kolayl›kla s›nayabilece¤i ve anlayabilece¤i temel ve basit denklemler içerdi¤i

gibi, say› teorileri üzerinde uzmanlaflm›fl bir matematikçinin tüm mesaisini alabilecek kompleks

detaylarla doludur."

432 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

S›ra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sure ve 
Ayet No 2-53 2-137 2-150 2-170 3-20 3-103 4-98 5-104 5-105 6-97

S›ra No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sure ve 
Ayet No 7-43 7-158 10-108 10-108 16-15 16-16 17-15 17-15 18-57 19-76

S›ra No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sure ve 
Ayet No 20-82 20-135 21-31 23-49 24-54 27-24 27-41 27-41 27-92 27-92

S›ra No 31 32 33 34 35 36 37 38 (19x2)
Sure ve 
Ayet No 28-64 32-3 34-50 39-41 43-10 46-11 47-17 53-30
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Biz bu kitab›m›zda mümkün oldu¤unca anlafl›l›r bir dille, en anlafl›l›r flekilde Kuran’daki

19 kodunun temel verilerini aktarmaya çal›flt›k. Kitab›m›zda matematik bilgisi gerektiren asal

say› özellikleri, olas›l›k hesaplar› gibi konulara girerek de¤iflik okur kitlesinden biraz daha

matemati¤e merakl› olanlara da hitap etmek istedik. Fakat temelde en anlafl›l›r olan›, en temel

olan› aktarmaya çal›flt›k. E¤er kitab›m›z›n baz› k›s›mlar›ndan size anlafl›lmas› zor gelenler

olduysa, anlafl›l›r k›s›mlar› bir kez daha gözden geçirmenizi, anlafl›lmas› kolay verileri iyice

anlad›ktan sonra size daha zor gelen k›s›mlar› bir daha okuman›z› tavsiye ediyoruz.

Kuran’›n bu matematiksel mucizesi tüm Müslümanlar›n (hangi mezhepten, hangi tarikat-

tan, hangi bak›fl aç›s›ndan olursa olsun) ortak mal›d›r. Çünkü bu mucize Kuran’›nd›r ve Kuran

bu mucizeye dikkat çekmifltir. Oysa inkârc›lar›n d›fl›nda dinle ilgilenen büyük bir kesimin de bu

mucizeyi hakk›yla taktir edemedi¤ine tan›kl›k ediyoruz. Bir çok kifliyse bu mucizenin

getirece¤i rasyonel sonuçlardan kaçmakta; gözünü kapayarak Günefl’i görmeyince, Günefl’in

yok olaca¤›n› sanan insanlara benzemektedirler. Nitekim Kuran’da 19’un ifade edildi¤i surede,

Allah’›n mesaj›ndan kaçanlara dikkat çekilir.

49- Onlara ne oluyor ki Hat›rlat›c›’dan yüz çeviriyorlar?

50- Ürkmüfl yaban eflekleri gibidirler. 

51- Arslandan kaçan

74- Müddessir Suresi 49-51

Mucizeler, fanatik futbol tak›m› taraftar› zihniyetiyle mucizeleri de¤erlendirenlerce hiçbir

zaman anlafl›lamam›flt›r. Hz. Muhammed’den önceki Peygamberlerin gösterdi¤i mucizeler

birçok inkârc›n›n ba¤nazl›¤›n›n artmas›na bile sebep olmufltur. Mucizeleri anlamak dikkatli bir

zihin kadar inattan ar›nm›fl bir vicdan da gerektirmektedir. "Ben nas›l anlar›m?", "Do¤rusu

acaba ne?" fleklindeki samimi yaklafl›m yerine "Ben nas›l inkâr edebilirim?" diye Allah’›n delil-

lerini de¤erlendirenler, Allah’›n delillerinden hiçbir zaman faydalanamamaktad›rlar. "Ben

Allah’›n be¤endi¤i bir kul nas›l olurum?" sorusunu kendine sorup hareket etmek yerine "Ben

kendi çevremle, yak›nlar›mla nas›l ters düflmem" sorusunu sorup, Allah’›n r›zas›yla ters

düflmekten daha çok çevresinin kabulleriyle ters düflmekten korkanlar da Allah’›n delillerini,

mucizelerini anlayamamaktad›rlar. Anlaman›n flartlar›ndan biri anlamaya çal›flmakt›r!

19 MUC‹ZES‹N‹N KAZANDIRDIKLARI

Kuran’daki 19 kodunun Kuran’›n bir kenar süsü olmad›¤›n›, bizzat Kuran’›n "Bu

gerçekten büyüklerden biridir" diye 19 say›s›na dikkat çekti¤ini gördük. Yine gördük ki

19 MUC‹ZES‹ 433
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Kuran’daki 19 kodu, Kuran’› aktif olarak koruyan, insan eliyle yap›lan hatalar› düzelten

koruyucu bir sistemdir. Kuran’›n bu sistemi öngörülerde bulunmay› sa¤lamakta, aç›klama gücü

getirmekte, 1400 y›ld›r merak edilen hikmetleri gözler önüne sermektedir. 19 mucizesinin

fonksiyonlar›n› kitap boyunca inceledik. Son olarak Kuran’daki 19 mucizesinin bize

kazand›rd›klar›n›n bir k›sm›na 10 örnek verece¤iz:

1- Kuran’›n bir tek suresinin bile benzerinin meydana getirilemeyece¤i iddias› (2-Bakara

Suresi, 23-24) 19 mucizesiyle matematiksel, objektif bir onaylama kazanm›flt›r. Anlafl›lm›flt›r ki

Kuran’›n bütün sureleri, hatta ayetleri, büyük bir puzzle’›n parçalar›d›r. E¤er bu parçalardan bir

tekini bile bozarsan›z, Kuran’daki bütün matematiksel sistemi bozars›n›z. Kuran’›n matematik-

sel sistemi ancak her bir parçan›n gözetilmesiyle mümkün olan bir sistemdir. Bu yüzden

Kuran’›n bir suresi bile bu sistemi temsil eder. Tüm bu matematiksel sistemi yapan, o bir tek

surenin de sahibidir. Bir sure bile tüm sistemin gücündedir! Ne müthifl de¤il mi? 

2- Müddesir Suresi 30 ve 31. ayetlerde niye 19’a dikkat çekildi¤i, bir say›n›n kesin bil-

giyle iman› sa¤lamas›n›n, kuflkular› gidermesinin, inkârc›lara fitne olmas›n›n nas›l mümkün

oldu¤u, Kuran’daki 19 kodunun bulunmas›yla anlafl›ld›. 

3- Kuran’›n "Hiç flüphesiz Hat›rlat›c›y› (Kuran’›) biz indirdik biz. Onun koruyucu-

lar› da biziz." (15-Hicr Suresi 9) ayetinin anlam› iyice anlafl›lm›fl, Allah’›n Kuran’› matem-

atiksel bir kodla korudu¤u ispatlanm›flt›r. Kuran’daki "bastatan" kelimesinin "Sad" harfiyle

de¤il "Sin" harfiyle yaz›laca¤›n›n 19 koduyla ispat›, 19 kodunun aktif koruyucu özelli¤ine bir

delildir. Allah, Kuran’› bizzat kendisinin korudu¤una "Biz" ifadesini belirtti¤imiz ayette birkaç

kez tekrar ederek dikkat çekmektedir. Görülüyor ki Kuran, insanlar›n insaf›na b›rak›lmadan biz-

zat Allah’›n Kuran’a koydu¤u ve Kuran’da dikkat çekti¤i kodla korunmufltur. 19 mucizesi

bizim bunu anlamam›z› sa¤lam›flt›r. 

4- Kuran’›n neden 114 sureden olufltu¤u, Kuran’›n sure s›ras›n›n, ayet say›lar›n›n hep

ilahi bir düzenin eseri oldu¤u 19 koduyla ispatlanm›flt›r. 

5- Besmele’nin neden "Bismillahirrahmanirrahim" fleklinde oldu¤u, neden

"Bismihisubhanehu" veya "Bismihuazizulkerim" veya Allah’›n di¤er isimlerinden oluflmad›¤›,

bu isimlerin kullan›lmas›n›n hikmetlerinin en az›ndan bir k›sm›, 19 mucizesi sayesinde

anlafl›lm›flt›r. Dünya’n›n en çok tekrarlanan kelime toplulu¤unun mucizevi niteli¤i iyice aç›¤a

ç›km›flt›r. 

6- Kuran’da Besmele’nin tüm surelerin bafl›nda geçmesine ra¤men neden istisnai olarak

434 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE
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9. sure olan Tevbe Suresi’nin bafl›nda geçmedi¤i, 19 mucizesi ile aç›klanm›flt›r. (Kay›p

Besmele’nin 9. sureden 19 sure sonra Neml Suresi’nde tamamland›¤›n› hat›rlay›n.)

7- Kuran’da baz› say›lar›n al›fl›lmam›fl bir yöntemle ifade edilmesine 19 kodu aç›kl›k

getirmifltir. Örne¤in 18. sure olan Kehf Suresi’nde 309 say›s› 300+9 olarak bildirilir. Bunun

hikmeti de 19 kodu sayesinde anlafl›lm›flt›r. (E¤er do¤rudan 309 say›s› söylenseydi, Kuran’daki

say›lar›n toplam› 19’un kat› olmayacakt›.)

8- Kuran’da baz› surelerin neden bafllang›ç harfleriyle bafllad›¤› 1400 y›ld›r merak edilen

bir konu oldu. 19 kodu bulunmadan önce bu konuda zorlama, as›ls›z tahminler yap›ld›. 19 kodu,

bu gizlenen s›rr›n üzerindeki örtüyü kald›rd›. 1400 y›ll›k bu merak konusu Kuran’›n

"Büyükler’den biri" diye niteledi¤i 19’un sayesinde cevapland›.

9- 19 kodunun ortaya koydu¤u tablolar›n olas›l›k hesaplar› (Allah’›n isimlerinin incelen-

mesinde ve "Ha-Mim"li surelerde iki örne¤ini gösterdik) bu mucizenin tesadüfen oluflmas›n›n

da, insan gücüyle oluflturulmas›n›n da imkans›zl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu da Müddessir

Suresi’nde "Bu sadece bir insan sözüdür." (74- Müddessir Suresi 25) diyen kifliye neden

19’la cevap verildi¤ini göstermektedir. Ayr›ca 19 kodunun birçok tablolar sunmas›, 19 kodu

aç›s›ndan oluflan tablolar›n önemi, Müddessir Suresi’nde "‹nsanlar için tablolar sunand›r o."

(74- Müddessir Suresi 29) ayetini daha anlaml› k›lmaktad›r.

10- Kuran,  Arapça metninin edebi özellikleri gibi sadece Araplar›n anlayabilece¤i bir

mucize olmas›n›n ötesinde, evrensel bir dil olan matematikle eflsiz bir destek kazand›. Evrensel

mesaja sahip kitaba evrensel mucize... Allah, Evren kitab›n› yazarken kulland›¤› dil olan mate-

matikle, insanlar› uyarmak için gönderdi¤i kitab›n› da kodlad›¤›n› gösterdi. Matemati¤in

yarat›c›s› ve kullan›c›s› olan Allah, insanl›¤a rehber diye gönderdi¤i kitapta matemati¤i kul-

land›¤›n›, yine bu kitapta de¤indi¤i 19 kodunu buna temel yapt›¤›n›, bu mucizenin aç›¤a

ç›kmas›n› sa¤layarak gösterdi. 
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SON  SÖZLER

‹LK PATLAMADAN-ANNE RAHM‹NE,

DEN‹ZLER‹N ALTINDAN-MATEMAT‹⁄E

Kitab›m›z boyunca Kuran’›n ilk patlamayla Evren’in yarat›l›fl›n› aç›klamas›ndan  anne

rahmindeki geliflimimizi mucizevi bir tarzda anlatmas›na, denizlerin iç dalgalar›n› tarifinden

Kuran’daki kelime uyumlar›ndaki matematiksel ahenge ve 19 koduna kadar birçok konuyu

inceledik. Tüm bu bafll›klar alt›nda Kuran’›n bu birbirinden farkl› alanlardaki eflsiz mucizeler-

ine tan›kl›k ettik. Dinin do¤rulu¤una delil isteyenler ve mucize arayanlar için Kuran yeterlidir:

Kendilerine okunmakta olan Kitap’› sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?

Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat›rlatma

vard›r.

29-Ankebut Suresi 51

Evren’de var olan hiçbir kitapta, Uzay’›n derinliklerinden denizlerin alt›ndaki engele,

ar›n›n cinsiyetinden ya¤murdaki ölçüye kadar bu kadar farkl› alanda bu kadar mucizevi aç›kla-

maya rastlanmaz. Üstelik tüm bu mucizeleri gerçeklefltiren kitap ola¤anüstü muhteflemlikte bir

sistemle matematiksel olarak kodlanm›flt›r. Daha ne olsun! Daha ne olabilir ki?

Tüm delillere ra¤men inanmaya niyeti olmayan inkârc›lar›n, inanmamaya devam

edece¤ini, inkârc› psikolojisini mükemmel bir flekilde tarif eden Kuran haber vermektedir.

Kuran’da inkârc› psikolojisiyle söylenen sözlere, inkârc› a¤z›ndan flöyle bir örnek verilmekte-

dir:

Bizi büyülemek için delil olarak her ne getirirsen getir, biz sana inanmayaca¤›z.

7- Araf Suresi 132
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ÖNÜMÜZDEK‹ YOLLAR

Bu kitaptaki Kuran mucizelerini okudunuz. fiimdi önünüzde birkaç seçenek var. Bu

seçenekler ve bunlar üzerine düflüncelerimizi flöyle özetleyebiliriz:

1- Kuran’›n Allah’›n mucizevi kitab› oldu¤unu inkâr edersiniz: Bu yolu seçerseniz

kendinizin ölümden sonraki hayat›n› mahvedersiniz. Tüm bu mucizeleri gösteren Kuran ayn›

zamanda insanlar›n tek umududur. Çünkü Kuran, insanlara, öldükten sonra yoklu¤a mahkum

olmad›klar›n›, ilk defa bizi yaratan Yarat›c›m›z›n, yeniden bizi yarataca¤›n› defalarca tekrar

ederek haber vermektedir. Hepimizin yegane ümidi olan ve Allah’›n gösterdi¤i yüzlerce

mucizeyle desteklenen Kuran’›n mesaj›n› inkâr, kiflinin ancak kendisine zarar vermesine sebep

olacak bir inad›n sonucudur. Üstelik bu inkâr akl›n verilerine z›tt›r.

2- Allah’›n mucizesini görür ve Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu kabul edersiniz.

Fakat hayat›n›zda Allah’a, dine yeterli vakti ay›rmamaya devam eder, düflüncede kabul

etti¤iniz Kuran mesaj›n› hayat›n›za uygulamazs›n›z: O zaman Kuran’dan ve mucizelerinden

yeterince yararlanmam›fl olursunuz. Unutmay›n ki Allah’›n bu mucizeleri Kuran’›n mesaj›n›n

do¤rulu¤unu onaylamakt›r. Kuran ise Allah’›n varl›¤›n›n her fleyden daha önemli oldu¤unu,

Dünya hayat›n›n geçicili¤ine karfl›n ahiretin sonsuz oldu¤unu söylemektedir. Allah’›n varl›¤›n›n

önemini, ahireti, Dünya hayat›n›n k›sal›¤›n›, ölümü, sahip oldu¤umuz tüm organlar›n, tüm

bedenin Allah taraf›ndan verildi¤ini derin derin düflünün ve Kuran mucizelerinin, Kuran’›n

mesaj›n›n önemini vurgulayan deliller oldu¤unu unutmay›n. 

3- Allah’›n mucizesini görür ve Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu kabul edersiniz.

Üstelik Allah’› anmaya, Kuran’›n öngördü¤ü gibi yaflamaya çal›fl›rs›n›z. Fakat aradan

geçen zaman Kuran’›n mucizelerinin sizin üstünüzdeki etkisini adeta buharlaflt›r›r.

Zamanla Kuran’›n mucizelerine al›fl›rs›n›z ve bu mucizelerin üzerinizdeki etkisi yok olur.

Gittikçe Allah’› daha az anmaya, Kuran’›n öngördü¤ü hayat› daha az yaflamaya

bafllars›n›z: Size tavsiyemiz bu tehlikeye karfl› Kuran’› sürekli okuman›z, Kuran’›n mucizeleri-

ni sürekli gözden geçirmeniz, aradan geçen zamanla Kuran’›n aç›klamalar›n›n ve bu

mucizelerin de¤erinden hiçbir fley kaybetmeyece¤ini akl›n›zda tutman›zd›r.

4- Bu kitab› okumadan önce veya bu kitab› okuduktan sonra Kuran’›n Allah’›n sözü

ve Allah’›n mucizesi oldu¤unu kabul ederek Kuran’›n öngördü¤ü yaflam› hayat›n›z›n

sonuna kadar yaflamak azmindesinizdir: Zaten Kuran’›n da istedi¤i budur. Bizim bu kitab›

yazmam›zdaki hedefimiz de böyle bir sonuca ufac›k da olsa bir katk›m›z›n olmas›d›r. Tüm
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imkanlar›, yaflam›m›z›n her an›n› yaratan Yarat›c›ya bir ömür boyu yönelmemiz…

Yarat›c›m›z›n üzerimizdeki nimetini, cömertli¤ini hiç unutmamam›z… Hiçbir fleyken bizi

varl›¤a kavuflturmas›na olan minnettarl›¤› sürekli içimizde hissetmemiz…

EN BÜYÜK ‹DD‹A-EN BÜYÜK MUC‹ZE

Kuran Allah’›n sözü oldu¤unu söyleyerek bafltan çok büyük bir iddiay› ortaya koymak-

tad›r. Böylece Kuran’›n Allah’›n sözü oldu¤unu inkâr edenlerle bile üzerinde uzlaflabilece¤imiz

flu iki fl›k ortaya ç›kmaktad›r:

1- Ya Kuran en büyük gerçektir. Her fleyi Yaratan›n sözünden daha önemli ne olabilir?

2- Ya da Kuran en büyük yaland›r. (Allah’tan oldu¤unu söylemekten daha büyük yalan

ne olabilir? Allah’tan daha yüce bir varl›k olamayaca¤› için, ona atfedilerek yap›lan

yalanc›l›ktan daha büyü¤ü de yoktur.) 

Sonuçta Kuran’›n s›radan bir kitap oldu¤unu hiç kimse söyleyemez. Bunu inkârc›lar bile

kabul edemez. ‹flte bu kitap boyunca gördü¤ümüz tüm mucizeler bu iddias› en büyük, en s›ra

d›fl› kitapta gerçekleflmektedir, binlerce kitaptan bir kitapta gerçekleflmemektedir. Bu kitap

boyunca gördü¤ümüz tüm deliller, Kuran’›n iddias›n›n do¤rulu¤unu, bu en büyük iddiaya sahip

kitab›n ayn› zamanda en büyük mucize oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Az›c›k insaf› olan bile

Kuran’›n en büyük yalan oldu¤u fl›kk›n› kabul edemez. Bu kadar ayr› konuda %100 isabetle hep

do¤ruyu söyleyen bir kitapla yalan hiç ba¤daflmaz, ba¤daflamaz. Bu kitapta ö¤rendiklerimizden

sonra kendimiz sordu¤umuz sorular› kendimiz cevaplayal›m. (Kuran için verdi¤imiz cevaplar›n

bir k›sm› Allah’›n Peygamberlerine indirdi¤i bütün kitaplar› için geçerlidir.) 

- Yaflam› bize arma¤an eden Allah’› hayat›n merkezine koyan ve Allah’a hak etti¤i de¤eri

veren baflka bir kitap var m›?

- Yok

- Yeryüzünde, bundan büyük iddias› olan bir kitap var m›?

- Yok

- Yeryüzünde, Uzay’›n derinliklerinden denizlerin alt›na, annemizin rahmindeki

geliflimimizden Evren’in nas›l son bulaca¤›na kadar her konuya aç›kl›k getiren (hem de 1400

y›l önce) ve her konuda do¤ru aç›klamalar›, kendi döneminde bilinemeyecek aç›klamalar›

yapan baflka bir kitap var m›?
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- Yok

- Hayata gaye veren, ölümden sonras›n›n yokluk olmad›¤›n› söyleyen ve bu konuda

insana ihtiyac› olan umudu veren baflka ciddi bir kitap var m›?

- Yok

- Tüm bunlar› gerçeklefltirirken üstelik matematiksel kod sistemiyle kodlu olan, bu

matematiksel koduyla beraber anlamsal muhteflemli¤i de içinde beraberce bar›nd›ran baflka bir

kitap var m›?

- Yok

- Tarih boyunca gelen Hz. Nuh’tan, Hz. Musa’dan, Hz. ‹sa’ya kadar tüm Peygamberleri

tasdik eden ve kendisiyle ortak mesaj› getiren bu Peygamberleri onaylayan, son Kitap olma

özelli¤iyle tüm bu Peygamberlerin ve kitaplar›n do¤rulu¤unu onaylayan baflka bir kitap var m›?

- Yok

- Gerçekten insan›n hayat›na rehber etmesine de¤ecek, güvenilir baflka bir kitap var m›?

- Yok

- Kuran’›n alternatifi var m›?

- Yok

- ‹nkarc›lar›n mazereti var m›?

- Yok

Tüm göstergeler en büyük iddiay› ortaya koyan kitab›n, ayn› zamanda en büyük mucize

de oldu¤unu ispatlamaktad›r. Kuran’›n mucizeleri hiç tükenmemekte, her gün yeni bir mucize-

si daha aç›¤a ç›kmaktad›r:

De ki: "E¤er bütün insanlar ve cinler bu Kuran’›n bir benzerini oluflturmak

için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir ben-

zerini meydana getiremezler.

17- ‹sra Suresi 88

SON SÖZLER 441

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



YARARLANILAN KAYNAKLAR

ADAIR, K. Robert: "The Great Desing", Oxford University  Press, New York 1987.

ADLER, Irwing: "The Sun and Its Family", Signet Books, New York 1962.

ALBERTS, Bruce: "Molecular Biology of The Cell",Gorland Publisher, New York 1994.

ALPHER, Ralp A., Robert HERMAN: "Genesis of The Big Bang", University Press,

New York 2001.

AL-REHA‹L‹, Abdullah M.: "This is The Truth", 3rd ed., Alhuramain Islamic

Foundation, 1999.

ARIK, Abdullah: "Beyond Probability", Tucson 2000.

AR‹STOTELES: "Metafizik", Çev: Prof. Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yay›nlar›, ‹stanbul

1996.

AR‹STOTELES: "Physics", Trs: Robin Waterfield, Oxford University Press, New York

1996.

ARMSTRONG, Karen: "A History of God", Knopf Press, New York 1994.

ARON, Raymon: "Sosyolojik Düflüncenin Evreleri", Çev: Prof.Dr. Korkmaz Alemdar,

Bilgi Yay›nevi,4.Bas›m, ‹stanbul 2000.

ASIMOV, Isaac: "Bilim Rehberi", Çev: Reflit Aflç›o¤lu, E Yay›nlar›, ‹stanbul 1986.

ASIMOV, Isaac: "Inside The Atom", Amelend-Schuman, New York 1969.

ATEfi, Süleyman: "Yüce Kuran’›n Ça¤dafl Tefsiri", Yeni Ufuklar Neflriyat, ‹stanbul 1989.

AYDIN, Mehmet S.:  "Din Felsefesi", ‹zmir ‹lahiyat Fak. Vakf› Yay›nlar›, 8. Bas›m, ‹zmir

1999.

BAIRD, Thomas P.:  "Scheba’s Landing", Brace and World Press, New York 1964.

SON SÖZLER 443

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



BEHE, Michael J. : "Darwin’in Kara Kutusu", Çev: Burcu Çekmece, Aksoy Yay›nc›l›k,

‹stanbul 1998

BELTRAMI, Edward: "What is Random", Copernicus Press, New York 1999.

BENYUS, Janine M.: "Innovation Inspired By Nature Biomimicry", William Morrow

Press, New York 1998.

BERRY, Adrian: "Bilimin Arka Yüzü", Çev: R. Levent Aysever, Tübitak Yay›nlar›, 8.

Bas›m, Ankara 1998.

BOLLES, Edmund Blair: "Galileo’nun Buyru¤u", Çev: Nermin Ar›k, Tübitak Popüler

Bilim Kitaplar›, 2. Bas›m, Ankara 2000.

BOVA, Ben: "The Beauty of The Light", John Wiley and Sons Inc., New York 1988.

BROCK, Thomas P.:  "Biology of Microorganisms", Prentice Hall, New Jersey 1984.

BUCAILLE, Maurice: "Mummies of The Pharaohs", Trs: D. Pannell Alastair, St.

Martin’s Press, New York 1988.

BUCAILLE, Maurice:  "Moses and Pharaoh: The Hebrews in Egypt" . 

BUCAILLE, Maurice: "Tevrat, ‹nciller ve Kuran", Çev: Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez,

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nlar›, 6. Bas›m, Ankara 1998.

BUK, Per:  "How Nature Works, Springer-Verlag Press", New York 1996.

C. MATT, Daniel: "God And The Big Bang", 2. Edition, Jewish Lights Press , New York

2001.

CAPRA, Fritjof: "The Web of Life", Bentam Doubleday Dell Publishing Group, New

York 1996.

CHOMSKY, Noam: "Dil ve Zihin", Çev: Ahmet Kocaman, Ayraç Yay›nlar›, Ankara

2001.

COHEN, Joel E.: "How Many People Can The Eart Support?", Norton&Company,

New York 1996.

444 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



COLES, Peter: "Einstein ve Tam Günefl Tutulmas›", Çev: Kaan H. Ökten, Everest

Yay›nlar›, ‹stanbul 2000.

CORBIN, Henry: "‹slam Felsefesi Tarihi", Çev: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, ‹letiflim

Yay›nlar›, 2. Bas›m, ‹stanbul 1994.

CRAIG, William Lane : "The Cosmological Argument From Plato to Leibniz",

Clarendon Press, London 

CRAIG, William Lane: "Theism, Atheism and Big Bang Cosmology", Clarendon Press,

New York 1995.

CRAMER, Friedrich: "Kaos ve Düzen", Çev: Veysel Atayman, Alan Yay›nc›l›k, ‹stanbul

1998.

CROSBY, Alfred W.:  "The Measure of Reality", Cambridge University Press,

Cambridge  1998.

ÇAKAR, Muharrem: "Sebeplilik Problemi ve Allah’›n Varl›¤›", ‹nk›lab Yay›nlar›, 3.

Bas›m, ‹stanbul 1997.

DAVIES, Paul : "The Search for a Grant Unified Theory of Nature", Simon&Schuster,

New York 1984.

DAVIES, Paul: "God And The New Physics", A Touchstone Book, New York 1984.

DAVIES, Paul: "The Last Three Minutes", Basic Books, New York 1994.

DAVUD, Abdulahad: "Tevrat ve ‹ncil’e Göre Hz. Muhammed", Çev: Y. Doç. Dr. Nusret

Çam, Nil Yay›nlar›, ‹zmir 1992.

DEEDAT, Ahmed, Edip Yüksel: "Kuran En Büyük Mucize", ‹nk›lab Yay›nlar›, 7. Bas›m,

‹stanbul 1984.

DENTON, Michael: "Nuture’s Destiny: How The Laws of Biology Reveal Purpose in

The Universe", The Free Press, New York 1998.

DESCARTES: "Akl›n Yönetimi ‹çin Kurallar", Çev: Müntekim Ökmen, Sosyal

Yay›nlar›, 2. bask›, ‹stanbul 1999.

DESCARTES: "Metod Üzerine Konuflma", Çev: K. Sahir Sel, Sosyal Yay›nlar, 2. Bask›, ‹stanbul 1994.

SON SÖZLER 445

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



DEVLIN, Kelth: "Goodbye Descartes", John Wiley and Sons Inc., Toronto 1997.

DREES, Wilem B.: "Beyond The Big Bang Quantum Cosmologies and God", Open

Court Press, Illionis 1993.

EINSTEIN, Albert: "‹zafiyet Teorisi", Çev: Gülen Aktafl, Say Yay›nlar›, 5. Bas›m, ‹stanbul 1998.

El-BAR, M. Ali: "‹nsan›n Yarat›l›fl›", Çev: Dr. Abdülvehhab Öztürk, Türkiye Diyanet

Vakf› Yay›nlar›, Ankara. 

ELDER, D. and J. Pernetta: "World Conservation Atlas", Beazley Publishers. 

ENGELS, Friedrich: "Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni", Çev: Kenan Somer,

Sol Yay›nlar›, 8. Bas›m, Ankara 1986.

FAHR‹, Macit: "‹slam Felsefesi Tarihi", Çev: Doç. Dr. Kas›m Turan, Birleflik Yay›nc›l›k,

5. Bas›m, ‹stanbul 2000.

FEYNMAN, P. Richard: "Fizik Yasalar› Üzerine", Çev: Nermin Ar›k, Tübitak, Ankara

1998.

FIRSOFF A. V. : "The Interior Planets", Oliver and Boyel, London 1968. 

FLOHN, Hermann: "Climate and Weather", World University Library, Londra 1968.

FÜLS‹NG, Albrecht: "Albert Einstein", Penguin Books, Middlesex 1997

GAMOW, George: "Dünyam›z›n Hayat Hikayesi", Çev: Avni Yalako¤lu, Varl›k

Yay›nlar›, ‹stanbul 1963.

GELL, Murray: "The Quark and The Jaguar", W. H. Freeman and Company, New York

1995.

GILBERT, Scott F.:  "Developmental Biology", Sinauer Associates, Sunderland  1997.

GLEICK, James: "Kaos", Çev: Fikret Üçcan, Tübitak Popüler Bilim Kitaplar›, Ankara

2000.

GOLSHANI, Mehdi: "The Holy Quran and The Sciences of Nature", Institute of Global

Cultural Studies, New York 1999.

GORE, Al: "Earth in The Balance", A Plume Books, New York 1993.

446 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



GREENSTEIN, George: "The Symboliotic Universe", William Morrow Press, New York

1988.

GREISCH, Jean: "Witgenstein’da Din Felsefesi", Çev: Doç. Dr. Zeki Özcan, Asa

Kitabevi, Bursa 1999.

GROYLING, A. C.:" Philosophy 2",  Oxford University Press, New York 1998.

GÜREL, A. Osman: "Do¤a Bilimleri Tarihi", ‹mge Kitabevi, Ankara 2001.

HAN, Fethullah: "Kuran ve Kainat Ayetleri", Çev: Safiye Gülen-Oya Morçay, ‹nk›lab

Yay›nlar›, 2. Bas›m, ‹stanbul 1998. 

HAWKING,  Stephen: "A Brief History of Time”, Bantam Books,  London 1990.

HAWKING,  Stephen: "The Universe in A Nutshell”, Bantam Books, London 2001.

HEILBRONER, Robert L.: "The Worldly Philosophers", Touchstone Book, New York

1992.

HOYLE, Fred: "The Nature of The Universe", Penguin Books, Middle Sex 1965.

HUBBES, Thomas: "Leviathan", Çev: Semih Lim, Yap› Kredi Yay›nlar›, 3. Bas›m, ‹stan-

bul 2001.

HUME, David: "Din Üstüne", Çev: Mete Tunçay, ‹mge Yay›nlar›, 3. Bas›m, Ankara

1995.

HUPSON, Janet L.: "Essentials of Biology", Mc Graw-Hill, New York 1990. 

JAMMER, Max: "Einstein and Religion: Physics and Theology", Princeton University

Press, Princeton 1999.

KANT, Immanuel: "Critique of Pure Reason", Çev: N. K. Smith, London. 

KANT, Immanuel: "Religion Within the Limits of Reason Alone", New York. 

KANT, Immanuel: "Evrensel Do¤a Tarihi ve Gökler Kuram›", Çev: Seçkin Selvi, Sarmal

Yay›nc›l›k, ‹stanbul.

KANT, Immanuel: "Pratik Usun Elefltirisi", Çev: ‹. Zeki Eyubo¤lu, Say Yay›nlar›, 5.

Bask›, ‹stanbul 2000.

SON SÖZLER 447

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



KAUFFMAN, Stuart: "At Home in The Universe", Oxford University Press, New York

1995.

KAUPP‹, Mark V., Paul R. Viotti : "The Global Philosophes", Lexington Books, New

York 1992.

KENNETT, J. P.: "Marine Biology", Prentice-Hall,  1982.

KER‹M, Elias: "Quaranic Accuracy vs Biblical Error: The Langs Islamic", Wareness

Press, 1999.

KIRBIYIK, Halil: "Babilliler’den Günümüze Kozmoloji", ‹mge Kitabevi, Ankara 2001.

KOYRE, Alexandre: "Bilim Tarihi Yaz›lar›",  Çev: Kurtulufl Dinçer, Tübitak Popüler

Bilim Kitaplar›, Ankara 2000.

KOYRE, Alexandre: "Kapal› Dünyadan Sonsuz Evrene", Çev: Aziz Y›ld›r›ml›, ‹dea

Yay›nevi, ‹stanbul 1998

KOYUNCU, Gufran: "Evrim", ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1992.

KROWCZARK, Michael:  "DNA, Firgerprinting", Bios Scientific Publishers, Oxford

1994.

KURAN ARAfiTIRMALARI GRUBU: "Uydurulan Din ve Kuran’daki Din", ‹stanbul

Yay›nevi, 3. Bas›m, ‹stanbul 2004.

LANDAU, L., Y. Roumer: "‹zafiyet Teorisi Nedir?" Çev: S. Gemici, Say Yay›nlar›, ‹stan-

bul 1996.

LAYZER, David: "Cosmogenesis", Oxford University Press, New York 1990.

LEAMAN, Oliver: "Ortaça¤ ‹slam Felsefesine Girifl", Çev: Turan Koç, ‹z Yay›nc›l›k,

‹stanbul 2000.

LECHTE, John: "Fifty Key Contemporary Thinkers", Routledge, London 1994.

LIDSEY, James E.: "The Bigger Bang", Cambridge University Press, Cambridge 2000.

LICHICH, Antonino: "The New Aspects of Subnuclear Physics", Plenum Press, New

York 1980

448 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



LILLEY, David MJ: "DNA-Protein: Structural Interactions", ed. David M. J. Lilley,

Oxford University Press, Oxford 1995.

LLOYD, Leon: "The Breath of God and The Big Bang", Clear Grek Press, Arizona 2000.

LONGE, Friedrich Albert: "Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlam›n›n Elefltirisi",

Çev: Prof. Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yay›nlar›, ‹stanbul 1998.

MADER, Sylvia S.: "Biology",  Mc Grow-Hill, New York 1996.

MADER, Sylvia S: "Human Biology", W.C. Brown Publishers, Dubuque 1990.

MAGEE, Bryan: "Yeni Düflün Adamlar›", Haz›rlayan: Mete Tunçay, Milli E¤itim

Bas›mevi, ‹stanbul 1979.

MARX, Karl: "Felsefenin Sefaleti", Çev: Ahmet Kardam, Sol Yay›nlar›, 3. Bas›m,

Ankara 1979.

MARX, Karl, Friedrich ENGELS: "The Communist Manifesto", Penguin Books, London

1990.

MATT, Daniel C. : "God And The Big Bang", 2. Edition, Jewish Lights Press , New York

2001.

Mc CLELLAND, J. S.: "A History of Western Political Thought", Routledge, New York

1996

MEITHE, Tenry-Anthony FLEW: "Does God Exist? A Believer and an Atheist Debate",

Harper Collins Press, New York 1991

MEVDUD‹: "Tefhimul Kuran", ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul.

M‹LLER, Albert: "Meterology", Merril Physical Science Series, London 1970.

MOODY, Sally, A.: "Cell Lineage And Fate Determination", Academic Press, Sandiego

1999.

MOORE, K. L.: "The Developing Human", 4th. Ed., W.B., Saunders Co. Saunders, 1998.

MOORE, Patrick: "Gezgenler K›lavuzu", Çev: Özlem Özbal, Tübitak, 8. Bas›m, Ankara

1999.

SON SÖZLER 449

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



NASR, Seyyid Hüseyin, "‹slam ve ‹lim", Çev: ‹lhan Kutluer, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul

1989.

NELSON, Gideon E., "Fundamental Concepts of Biology", Wiley Press, New York 1982.

NEVFEL, Abdurrezzak: "Kuran’da Ölçü ve Ahenk", Çev: Muzaffer Kalayc›o¤lu, ‹nk›lab

Yay›nlar›, ‹stanbul 1988.

NORDAU, Max: "Tarih Felsefesi", Çev: Levent Öztürk, Ay›fl›¤› Kitaplar›, ‹stanbul 2001.

NURBAK‹, Haluk: "Kuran-› Kerim’den Ayetler ve ‹lmi Gerçekler", Türkiye Diyanet

Vakf› Yay›nlar›, 7. Bas›m, Ankara 1998.

NURBAK‹, Haluk: "Kuran Mucizeleri", Damla Yay›nevi, ‹stanbul 1997.

ÖZTÜRK, Yaflar Nuri: "Kuran’›n Temel Kavramlar›", Yeni Boyut, 18. Bas›m, ‹stanbul

1998.

PAUL, J., Steinhardt: "The Inflationary Universe", Scientific American, New York 1984.

PENROSE, Roger: "Kral›n Yeni Usu II", Çev: Tekin Dereli, Tübitak Popüler Bilim

Kitaplar›, Ankara 2000.

PLATON (EFLATUN): "Devlet", Çev: Sebahattin Eyubo¤lu-M. Ali Cimcoz, Türkiye ‹fl

Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2. Bas›m, ‹stanbul 2000.

POLITZER, Georges: "Felsefenin Bafllang›ç ‹lkeleri", Çev: Enver Aytekin, Sosyal

Yay›nlar, 6. Bas›m, ‹stanbul 1997

POLKINGHORNE, J. C.: "Faith, Science and Undestanding", Yale University Press,

New Haven 2000.

POSTLETHWA‹T, John H.: "Biology! Bringing Science Of Life", Mc-Graw-Hill, New

York 1991.

PRESS, F., R.  Seiver:" Earth", 3rd ed., W. H. Freeman and Co. ,New York, 1982.

PURVES, William K.: "Life, The Science of Biology", Sinauer Associates, Utah 1995.

QADIR, C. A.: "Philosophy and Sicence in The Islamic World", Routledge, London 1990.

450 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



REEVES, Hubert: "‹lk Saniye Evrenden Son Haberler", Çev: Esra Özdo¤an, 

Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 2001.

RIFKIN, Jeremy, Ted Howard:  "Entropi", Çev: Hakan Okay, ‹z Yay›nc›l›k, 2. Bas›m,

‹stanbul 1997.

ROBINSON, Daniel: "The Mind", Oxford University Press, New York 1998.

ROSE, Steven: "Lifelines", Oxford University Press, New York 1998.

ROSS, Hugh: “The Creator and The Cosmos”, Navpress, Third Edition, Colorado 2001.

ROSS, Hugh: “The Fingerprint of God”, Whitoker House, New Kensington 1989.

RUSSELL, Bertrand: Bat› Felsefesi Tarihi ‹lkça¤, Ortaça¤ ve Yeniça¤, Çev: Muammer

Sencer, Say Yay›nc›l›k, 7. Bas›m, ‹stanbul 2000.

SAGAN, Carl: "Kozmos", Evrenin ve Yaflam›n S›rlar›, Çev: Reflit Aflç›o¤lu, Bilimsel

Sorunlar Dizisi, ‹stanbul 1982.

SCHROEDER, Gerald L.: "Genesis and The Bigbang", 2nd edition, Bontam Books, New

York 1990.

SENA, Cemil:  "Tanr› Anlay›fl›", Remzi Kitabevi, ‹stanbul 1978.

SEN‹H, Safvet: "Kuran ve ‹limler", Nil Yay›nlar›, ‹zmir 1995.

SILK, Joseph: "Evrenin K›sa Tarihi", Çev: Murat Alev, Tübitak Popüler Bilim Kitaplar›,

8. Bask›, Ankara 2000.

SLACK, J.M.W.: "From Egg to Embryo", Cambridge University Press, Cambridge 1991.

SMART, Ninian: "Historical Selection in the Philosophy of Religion", SCM Press Ltd,

London 1999.

SMART, Ninian: "The Religious Experience", 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey

1996.

SM‹TH, Christopher, Edward J Wood: "Molecular Biology and Biotechnology",

Chopman and Hall, New York 1991.

SOYKAN, Ömer Naci: "Felsefe ve Dil", Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 1995.

SON SÖZLER 451

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



STANLEY, D. J.: "A Natural Sedimention Laboratory", ed. The Mediteranean Sea,

Dowden Hutchnson Ross Inc., Cambridge 1972.

SWINBURNE, Richard, Argument from the Fine - Tuning of the Universe Ed. John

Leslie, in Pyhsical Cosmology and Philosophy, Macmillan Publishing Company, New

York 1990.

SWINBURNE, Richard, The Existence of God, Oxford University Press, Revised

Edition, New York 1991.

TANZER, Charles: "Biology and Human Progress", Prentice Hall, New Jersey 1953.

TASLAMAN, Caner, Big Bang ve Tanr›, ‹stanbul Yay›nevi, ‹stanbul 2003.

THILLY, Frank: "Ça¤dafl Felsefe", Çev: ‹brahim fiener, ‹z Düflümü Yay›nlar›, 2. Bask›,

‹stanbul 2002.

THURMAN, H. V.: "Introductory Oceanography", Bell&Howell Co. Cambridge 1975.

TREADGOLD, Warren, A History of the Byzantine State and Society, Stanford

University Press, California,1995.

TRUSTED, Jennifer: "Physics and Metaphysics: Theories of Space and Time",

Routledge, New York 1994.

TUNA, Taflk›n:"Uzay›n S›rlar›", Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.

TUNA, Taflk›n: "Uzay›n Ötesi", Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul 1994.

ÜNAL, Ali: "Kuran’da Temel Kavramlar", K›rkambar Yay›nlar›, ‹stanbul 1998.

WALDROP, M. Mitchell: "Complexity", Touchstone Books, New York 1992.

WARNER, Charles E.: "Biology and Water Polution Control",  Sounders Press,

Philedalphia 1971.

WATSON, James D.: "Molecular Biology of The Gene", Benjamin/Cummings Press,

Menlo Park 1987.

WATSON, Lyall:" Supernature", Hodder and Stoughton Ltd., London 1973.

WEBER, Alfred: "Felsefe Tarihi", Çev: H. Vehbi Eralp, 5. Bask›, Sosyal Yay›nlar, 

‹stanbul 1998.

452 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



WEINBERG, Steven: "‹lk Üç Dakika", Çev: Zekeriya Ayd›n-Zeki Aslan, Tübitak, 10.

Bas›m, ‹stanbul 1999.

WEISCHEDEL, Wilhelm: "Felsefenin Arka Merdiveni", Çev: Sedat Umran, ‹z

Yay›nc›l›k, 3. Bas›m, ‹stanbul 2001.

WITTGENSTEIN, Ludwig: "Tractatus-Logica-Philosophicus", Çev: Oruç Aruoba,

Bilim/Felsefe/Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 1985.

WILLIAMS, Ralphc: "Molecular Biology in Clinical Medicine", New York 1991.

WOLFSON, H. Austryn: "Kelam Felsefeleri", Çev: Kas›m Turhan, Kitabevi, ‹stanbul

2001.

YAHYA, Harun: "Evrenin Yarat›l›fl›", Vural Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1999.

YALÇIN, Cavit: "Kavimlerin Helak›", Vural Yay›nlar›, 3. Bask›, ‹stanbul 1998.

YAZIR, Elmal›l› M. Hamdi: "Hak Dini Kuran Dili", Azim Da¤›t›m, ‹stanbul 1994.

YEN‹ÇER‹, Celal: "Uzay Ayetleri Tefsiri", Erkam Yay›nlar›, ‹stanbul 1995.

YILDIRIM,. Suat: "Hristiyanl›k", Ifl›k Yay›nlar›, 2. Bas›m, ‹zmir 1996.

YILMAZ,. ‹rfan, Selim Uzuno¤lu, "Alternatif Biyolojiye Do¤ru", TÖV Yay›nlar›, ‹zmir

1995.

YÜKSEL,  Edip: "Üzerinde 19 Var", Ad Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997.

YÜKSEL,  Edip: Running Like Zebras, Tucson, 2000.

Z‹AREK, Krzysztof, Seamus Deane: "Literature Between Philosophy Cultural Studies",

Nortwestern University Press, Cambridge 2000.

ZYCINSKI, J. M., George F. McLean, Jozet Tischner: "The Philosophy of Person:

Solidarity and Cultural Creativity", Paideia Press, Washington, D. C., 1994.

SON SÖZLER 453

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com



454 KURAN H‹Ç TÜKENMEYEN MUC‹ZE

www.mucizeler.com   www.diniyazilar.com   www.kurandakidin.net   www.allah.gen.tr   www.kurandakidualar.com


	001_004.pdf
	005_013.pdf
	014_043.pdf
	044_106.pdf
	107_152.pdf
	153_226.pdf
	227_283.pdf
	284_355.pdf
	356_377.pdf
	378_453.pdf

