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Bu kitapta okuyacağınız tüm bilgiler, bizlere açık bir gerçeği göstermektedir:

Kuran öyle bir kitaptır ki, içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çık-

maktadır. Bilimsel konularda, geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde ya

da matematiksel şifrelemelerde o dönemde hiçbir insan tarafından biline-

meyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi

düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum,

Kuran'ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır. 

Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın

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

katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı" (Nisa Suresi,

82) buyurmaktadır. Kuran'ın içinde yer alan her bilgi, bu İlahi kitabın bilinmeyen

gizli mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşen ise, Allah'ın indirdiği bu

İlahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmek-

tir.

YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan
Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl lar dan bu
ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı.
Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı -
nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık
bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün -
ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi-
ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve

in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.
Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da
ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi-
len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola -
cak tır.









Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la -
nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da
An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re -
ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son -
ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul
Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re -
nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na,
ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek

çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın
ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan
çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 65.000 say fa lık bir
kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin ha tı ra la -
rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur.
Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem -
bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki -
ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir.
Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh -
ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü -
rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi
he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son
sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy -
le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün -
me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler
önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -
ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -
sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le
okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca,
Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça,



Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul -

la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le

çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman

et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan,

in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı

ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti -

raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de

cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş

ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra

sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül -

müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ -

lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.

Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye -

ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her -

han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni

sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li

bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -

da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si

ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den

ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne -

lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha -

run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak

ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların

genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri ezi-

yet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din -

siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının,

in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha

faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz -

metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok

geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le,

21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete,

güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrıl-
masının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturma-
sıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır
pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli
bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zo-
runludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir.
Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun gö-
rülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm
kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar
Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şe-
kilde açıklanmaktadır. 

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden
yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın
anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uy-
maktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu ki-
taplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar
edememektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi,
karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek
isteyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi te-
fekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına
ve okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın
tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlat-
mak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okun-
masının teşvik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise
önemli sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özel-
likleri taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara
sahip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlana-
bileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kay-
naklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen
üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastla-
yamazsınız. 
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Al lah, bun dan 14 asır ön ce, in san la ra yol gös te ri ci bir ki tap olan Ku -

ran-ı Ke rim'i in dir miş ve tüm in san lı ğı Ku ran'a uya rak kur tu lu şa er me ye

da vet et miş tir. Ayet te de bil di ril di ği gi bi Ku ran "alem le re bir zikr (öğüt,

ha tır lat ma, hü küm ve üs tün bir şe ref)den baş ka bir şey de ğil dir." (Ka -

lem Su re si, 52) Ku ran in di ril di ği gün den kı ya met gü nü ne ka dar da, in -

san lı ğın ye ga ne yol gös te ri ci si olan son İla hi ki tap ola cak tır.

Ku ran in di ril di ği gün den bu ya na her çağ da ya şa yan her in san gru -

bu nun an la ya bi le ce ği, ko lay ve an la şı lır bir di le sa hip tir. Al lah, Ku ran’ın

bu üs lu bu nu "An dol sun Biz Ku ran'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko -

lay laş tır dık..." (Ka mer Su re si, 22) aye tiy le ha ber ve rir. Ku ran'ın, ay nı za -

man da ede bi di li nin mü kem mel li ği, ben zer siz üs lup özel lik le ri ve içer di ği

üs tün hik met de, onun Al lah'ın sö zü ol du ğu nun ke sin de li lle rin den dir. 

Ku ran'ın bu özel lik le ri nin ya nı sı ra, Al lah'ın sö zü ol du ğu nu is pat -

la yan pek çok mu ci ze vi özel li ği var dır. Bu özel lik ler den bi ri, an cak 20.

ve 21. yüz yıl tek no lo ji siy le eriş ti ği miz ba zı bi lim sel ger çek le rin 1400 yıl

ön ce Ku ran'da bil di ril miş ol ma sı dır. 

El bet te ki Ku ran bir bi lim ki ta bı de ğil dir. Fa kat çe şit li ayet le rin de,

son de re ce öz lü ve hik met li bir an la tım için de ak ta rı lan ba zı bi lim sel ger -

çek ler, an cak 20. yüz yıl tek no lo ji si ile keş fe dil miş tir. Ku ran'ın in di ril di -

ği dö nem de bi lim sel ola rak sap tan ma sı müm kün ol ma yan bu bil gi ler,

in san la ra Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu bir kez da ha is pat la mak ta dır.
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Ku ran'ın bi lim sel mu ci ze le ri ni an la mak için,

ön ce lik le bu İla hi ki ta bın in di ril di ği dö nem de ki bi -

lim dü ze yi ne bir göz at mak ge re kir.

Ku ran'ın in di ril di ği 7. yüz yıl da, Arap

top lu mu bi lim sel ko nu lar hak kın da sa yı -

sız hu ra fe ye ve ba tıl inan ca sa hip ti. Ev -

re ni ve do ğa yı in ce le ye cek tek no lo ji ye

sa hip ol ma yan Arap lar, ne sil den nes le

ak ta rı lan ef sa ne le re ina nı yor lar dı. Ör ne -

ğin, gök yü zü nün dağ lar sa ye sin de te pe de

dur du ğu sa nı lı yor du. Bu ina nı şa gö re Dün -

ya düz dü ve iki uç ta ki yük sek dağ lar bi rer

di rek gi bi gök kub be yi ayak ta tut mak tay dı. 

An cak Arap top lu mu nun tüm bu ba -

tıl ina nış la rı Ku ran'la bir lik te or ta dan kal -

dı rıl dı. Ör ne ğin "Al lah O'dur ki, gök le ri

da ya nak ol mak sı zın yük selt ti..." (Ra'd Su re -

si, 2) aye ti gö ğün dağ lar sa ye sin de te pe de dur -

du ğu inan cı nı ge çer siz kıl dı. Bu nun gi bi da ha pek

çok ko nu da, o dö nem de hiç bir in sa nın bil me di ği

önem li bil gi ler Ku ran'da ve ril di. İn san la rın ast ro no -

mi, fi zik ya da bi yo lo ji hak kın da çok az

şey bil dik le ri bir dö nem de in di ri len

Ku ran, ev re nin ya ra tı lı şın dan in sa nın

olu şu mu na, at mos fe rin ya pı sın dan, yer -

yü zün de ki den ge le re ka dar pek çok ko nu da

ki lit bil gi ler içer mek tey di. 

Şim di, Ku ran'da yer alan bu bi lim sel mu ci -

ze ler den bir bö lü mü nü bir lik te gö re lim. 
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Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın

kur duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. - Son ra mey ve le -

rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol -

lar da yü rü-uç. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk ler de

şer bet ler çı kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz

dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır.

(Nahl Su re si, 68-69)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rım iş le ri, ko va nın ha va lan dı rıl ma sı, ko va nın gü ven li ği, nek tar (bal özü),

po len (çi çek to zu), su, re çi ne gi bi mal ze me le rin top lan ma sı ve bun la rın

ko van da de po lan ma sı gi bi gö rev le ri var dır.
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Arap ça da iki çe şit fi il kul la nı mı var dır ve fi il le rin bu kul la nım la rın -

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

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

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

lı şan arı la rın di şi ol du ğu na işa ret edil mek te dir.1

Unu tul ma ma lı dır ki arı lar la il gi li bu ger çe ğin bun dan 1400 se ne ön -

ce bi lin me si müm kün de ğil dir. Ama Al lah bu ger çe ğe dik kat çe ke rek Ku -

ran'ın bir mu ci ze si ni da ha bi ze gös ter miş tir.

Adnan Oktar (Harun Yahya) 15



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

kur duk la rı çar dak lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin

tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa na ko lay laş tır dı ğı yol lar da

yü rü-uç. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk ler de şer bet ler çı -

kar, on da in san lar için bir şi fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir

top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet var dır. 

(Nahl Su re si, 68-69)

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

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

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

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

ra la na bi lir: 

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

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

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

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

dım cı olur. 

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

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

do la yı bey nin ça lış ma sı ko lay la şır. Bal, fruk toz ve gli koz gi bi ba sit şe ker -
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Ya pı lan kli nik göz lem ler ve de ney sel araş tır ma lar so nu cun da, ba lın an ti -
bak te ri yel ve an ti enf la ma tu ar özel lik le re sa hip ol du ğu or ta ya çık mıştır. Bal,
ya ra lar da ki en fek si yo nun ve bu böl ge de ki ölü hüc re le rin ağ rı sız ola rak te -
miz len me sin de ve ye ni do ku la rın ge lişme sin de son de re ce et ki li dir. Ba lın
ilaç ola rak kul la nı lı şın dan en es ki ta ri hi ya zıt lar da da hi bah se dil mek te dir.
Gü nü müz de de bi lim adam la rı ve dok tor lar ba lın ya ra la rın te da vi sin de ki
et ki si ni ye ni den keşfet mek te dir ler.
20 yıl dır bal araştır ma sı nın ön cü lü ğü nü ya pan ve Ye ni Ze lan da'da -
ki Wa ika to Üni ver si te si'nde bi yo kim ya pro fe sö rü olan Dr. Pe -
ter Mo lan, ba lın an ti mik ro bik özel lik le ri ko nu sun da bir
uz man ola rak şöy le de mek te dir: “Ya pı lan de ne me ler
ba lın ya nık ya ra la rın da ki en fek si yo nu kont rol et me de,
has ta ne ler de ço ğun luk la an ti bak te ri yel mer hem ola rak
kul la nı lan gü müş sül fa di azin den da ha et ki li dir ve ye ni
do ku la rın ge li şi mi ni ha re ke te ge çir mek tedir.”2

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

şe ker le rin bu ken di ne has ka rı şı mı yor gun lu ğun gi de ril -

me sin de en et ki li yön tem dir ve at le tik per for man sı arttır-

maktadır.

Kan ya pı mı na des tek olur: Bal, kan ya pı mı için vü cu -

dun ge rek si nim duy du ğu ener ji nin önem li bir bö lü mü nü

kar şı lar. Ay rı ca ka nın te miz len me si ne de yar dım cı olur. Kan

do la şı mı nı dü zen le yi ci ve ko lay laş tı rı cı yön de et ki si var dır. Da -

mar sert li ği ne kar şı önem li bir ko ru yu cu dur.

An ti mik ro bik tir: An ti mik ro bik et men ler be lir li bak te ri -

le rin, ma ya nın ve kü fün bü yü me si ne en gel olur. Ba lın, bak te ri -

nin ba rın ma sı na ola nak ta nı ma yan özel li ği “in hi bi ne et ki”

ola rak ad lan dı rı lır. Ba lın an ti mik ro bik ol ma sı nı sağ la yan pek

çok se bep var dır. Bun la rın ara sın da, mik ro or ga niz ma la rın, bü -

yü mek için ih ti yaç duy duk la rı su mik ta rı nı sı nır la yan yük sek

şe ker içe ri ği, yük sek asit ora nı (dü şük pH), bak te ri le ri bü yü me -

le ri için ih ti yaç duy duk la rı nit ro jen den mah rum bı ra kan içe ri ği

sa yı la bi lir. Bal da hid ro jen pe rok sit bu lun ma sı ve ba lın içer di ği

an ti ok si dan lar da bak te ri nin ço ğal ma sı na en gel olur. 
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An ti ok si dan dır: Sağ lık lı ya şa mak is te yen her ke sin özel lik le an ti ok -

si dan tü ket me si ge re kir. An ti ok si dan lar, hüc re ler de nor mal me ta bo liz -

ma nın za rar lı yan ürün le ri ni te miz le yen bi le şen ler dir. Bun lar gı da la rın

bo zul ma sı na yol açan ve bir çok kro nik has ta lı ğa se bep olan yı kı cı kim -

ya sal tep ki me le ri ya vaş la ta bi len ele ment ler dir. Uz man lar an ti ok si dan ba -

kı mın dan zen gin be sin le rin kalp has ta lık la rı ve kan ser gi bi has ta lık la rı

ön le ye bi le ce ği ne inan mak ta dır lar. Ba lın içe ri ğin de de güç lü an ti ok si dan -

lar mev cut tur: Pi no cemb rin, pi no ba xin, chri sin ve ga la gin. Bun lar dan pi -

no cemb rin, yal nız ca bal da bu lu nan bir an ti ok si dan dır.3

Vi ta min ve mi ne ral de po su dur: Bal, fruk toz ve gli koz gi bi şe ker le -

rin ya nı sı ra mag nez yum, po tas yum, kal si yum, sod yum klo rür, kü kürt,

de mir ve fos for gi bi mi ne ral le ri de içe rir. Nek tar ve po len kay nak la rı nın

ni te lik le ri ne gö re de ğiş mek le bir lik te, bal da B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vi ta -

min le ri bu lun mak ta dır. Ay rı ca ba kır, iyot, de mir ve çin ko da az mik tar -

lar da bu lu nur. 
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Ya ra la rın te da vi sin de kul la nı lır:
- Ya ra la rın te da vi sin de kul la nıl dı ğın da, ba lın ha va dan nem çe ke bil -

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

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

me si ni hız lan dı rır. Böy le ce bü yük ya ra lar da bi le bal kul la nıl dı ğın da do -

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

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

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

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

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

dı rır. 

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

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

olur ve his se di len acı aza lır. 

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

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

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

olu şan ya ra ve ül ser le rin te da vi sin de ba şa rıy la kul la nıl mak ta dır.5

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

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

Mev cut en fek si yo nu da ya ra lar dan hız la te miz ler. Bak te ri le rin an ti bi yo -

tik di renç li özel lik le ri ne kar şı bi le et ki li dir. An ti sep tik le rin ve an ti bi yo -

tik le rin ter si ne, ya ra da ki do ku la rın üze rin de olum suz et ki ler oluş maz.6

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

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

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

ğe ri açı sın dan in ce le me si gö rül mek te dir: 
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Besin değerleri

Su
Toplam karbonhidratlar
Fruktoz
Glikoz
Maltoz
Sakaroz

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

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

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

1 porsiyondaki 
ortalama miktar

3,6 gr
17,3 gr
8,1 gr
6,5 gr
1,5 gr
0,3 gr

64
0
0
0
0

0,6 mg
17 gr
16 gr

0
0,15 mg

< 0,002 mg
< 0,06 mg
< 0,06 mg
< 0,05 mg

< 0,005 mg
< 0,002 mg

0,1 mg

1,0 mg
0,05 mg
0,03 mg
11,0 mg
1,0 mg
0,4 mg

0,002 mg
0,01 mg

0,005 mg
0,03 mg
0,04 mg

100 gr.'daki 
ortalama miktar

17,1 gr
82,4 gr
38,5 gr
31,0 gr
7,2 gr
1,5 gr

304
0
0
0
0

2,85 mg
81 gr
76 gr

0
0,7 mg

< 0,01 mg
< 0,3 mg
< 0,3 mg

< 0,25 mg
< 0,02 mg
< 0,01 mg
< 0,5 mg

4,8 mg
0,25 mg
0,15 mg
50,0 mg
5,0 mg
2,0 mg

0,01 mg
0,05 mg
0,02 mg
0,15 mg

0,2 gr

10-13 Ey lül 2000 ta rih le rin de Avust ral ya'nın Mel bo ur ne şeh rin de ya pı lan “Dün ya Bi rin ci
Ya ra Te da vi si Kong re si”nde, en fek si yon lu ya ra la rın te da vi sin de ba lın kul la nıl ma sı ko -
nu şul du. Top lan tı şu yo rum lar çer çe ve sin dey di:
“Bir çok an ti bak te ri yel mad de bak te ri den do la yı en fek si yon kap mış ya ra la rın te da vi sin -
de an ti bi yo tik le re di renç gös te rir ler. Bu du rum önem li bir tıb bi so run oluş tu rur. Ay nı
şe kil de bir çok do ğal mad de de ya ra la rın te da vi sin de et ki li de ğil dir. An cak bal çok fark -
lı dır, ya ra lı do ku la rın te da vi sin de ki kul la nı mı 4 bin yıl lık bir geç mi şe sa hip tir. Bal da çok
güç lü an ti-bak te ri yel ak ti vi te ler mev cut tur; do la yı sıy la ya ra lar da ki en fek si yo nun te miz -
len me sin de ve ya ra la rın en fek si yon dan ko run ma sın da çok et ki li dir.”4



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

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

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

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

rin den bi ri olan hur ma, gü nü müz de lez ze ti nin ya nı sı ra bes le yi ci özel -

li ği ne de niy le de ter cih edi len bir be sin dir. Her ge çen gün keş fe di len

fay da la rı hur ma yı, hem gı da hem de ilaç ola rak kul la nı lan bir be sin ha -

li ne ge tir miş tir. Hur ma nın sa hip ol du ğu bu özel lik le re Mer yem Su re -

si'nde dik kat çe kil miş tir.

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

ki: “Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de, ha fı za lar dan si li nip

unu tu lsaydım.” Al tın dan (bir ses) ona ses len di: “Hüz ne ka -

pıl ma, Rab bin se nin alt (yan)ın da bir ark kıl mış tır.” Hur ma

da lı nı ken di ne doğ ru sal la, üze ri ne he nüz oluş muş-ta ze hur -

ma dö kü lsün.” Ar tık, ye, iç, gö zün ay dın ol sun... 

(Mer yem Su re si, 23-26)

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

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

sun du ğu ni met ler den bi ri olan hur ma nın, özel lik le ha mi le ve do ğum ya -
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pan ka dın lar için öne mi ve fay da la rı, bu gün bi lim sel ola rak da bi lin mek -

te dir. Hur ma, içer di ği %60-65 oran ile en çok şe ker içe ren mey ve ler den

bi ri dir. Dok tor lar, ha mi le ka dın la ra do ğum yap tık la rı gün mey ve şe ke ri

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

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

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

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

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

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

açı sın dan önem li dir ve tan si yon düş me si ni de en gel ler. Ka lo ri de ğe ri nin

çok yük sek ol ma sı se be biy le has ta lık tan güç süz düş müş ya da yor gun

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

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

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

ya cak “hur ma”dan ye me si ni bil dir me sin de ki hik met le ri or ta ya koy mak -

ta dır. Ör ne ğin hur ma, in san vü cu du nun sağ lık lı ve zin de ka la bil me si için

ha ya ti önem ta şı yan 10'dan faz la ele ment içer mek te dir. Bu ne den le gü -

nü müz de bi lim adam la rı, in sa nın sa de ce hur ma ve suy la yıl lar ca ya şa -

ya bi le ce ği ni be lirt mek te dir ler.7 Bu ko nu da ta nın mış uz man lar dan bi ri

olan V. H. W. Dow son ise, bir hur ma ve bir bar dak sü tün bir in sa nın gün -

lük be sin ih ti ya cı nı kar şı la ma ya ye te ce ği ni söy le mek te dir.8

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

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

tı rı cı et ki si ne de niy le pek çok kay nak ta “ra pid birth” ya ni “hız lı do ğum”

ifa de siy le ta nım lan mak ta dır. Do ğum son ra sın da ise an ne sü tü nü ar tı rı cı

et ki siy le bi lin mek te dir.9 Ok si to sin esa s ola rak be yin de sal gı la nan, do ğum

san cı la rı nı baş la tan bir hor mon dur. Do ğum ön ce si vü cu dun tüm ha zır -

lık la rı bu hor mon sa ye sin de baş lar. Hor mo nun et ki si, ana rah mi ni oluş -

tu ran kas lar da ve an ne sü tü nün sal gı lan ma sı nı sağ la yan kas ya pı sın da ki
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hüc re ler de gö rü lür. Do ğum es na sın da ana rah mi nin et ki li ola rak ka sıl -

ma sı do ğu mun ger çek le şe bil me si için son de re ce önem li dir. Ok si to sin

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

rı ca ok si to sin, ye ni doğ muş olan be be ğin bes len me si için an ne sü tü nün

sal gı lan ma sı nı baş la tır. Hur ma nın tek ba şı na bu özel li ği -ok si to sin içer -

me si- bi le Ku ran'ın Al lah'ın vah yi ol du ğu nun önem li bir de li li dir. Hur -

ma nın tıb bi ola rak fay da la rı nın tes pit edil me si an cak ya kın ta rih ler de

müm kün ol muş tur. Hal bu ki Ku ran'da yak la şık 1400 se ne ev vel Al lah'ın

Hz. Mer yem'e ha mi le lik dö ne min de hur ma ile bes len me si ni vah yet ti ği

bil di ril mek te dir. 

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

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

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

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

nin hız la yük sel me si, pek çok or ga nı olum suz ola rak et ki ler, an cak en

çok ha sar gö ren or gan ve sis tem ler göz, böb rek ler, kalp-da mar sis te mi

ve si nir sis te mi dir. Göz de gör me kay bı na ka dar va ran ra hat sız lık lar, kalp

kri zi, böb rek yet mez li ği gi bi pek çok cid di has ta lı ğın en önem li ne den -

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

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

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

kal si yum, mag nez yum, de mir, kü kürt, fos for ve klor da bu lun mak ta dır.

Hur ma ay rı ca A vi ta mi ni, be ta ka ro ten, B1, B2, B3 ve B6 vi ta min le ri ni

de içe rir. Hur ma da bu lu nan vi ta min ve mi ne ral le rin, nor mal in san vü -

cu dun da ve ha mi le lik za man la rın da ki fay da la rın dan ba zı la rı nı ise şöy le

sı ra la ya bi li riz:

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

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

re ken bir B vi ta mi ni olan fo lik asit de bu lun mak ta dır. Fo lik asit (B9),

vü cut ta ye ni kan hüc re si ya pı mın da, vü cu dun ya pı ta şı olan ami no asit -
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le rin ya pı mın da ve hüc re le rin ye ni len me sin de önem li gö rev ler üst le nen

bir vi ta min dir. Bu yüz den ha mi le lik te fo lik asit ih ti ya cı be lir gin şe kil de ar -

tar ve gün lük ih ti yaç iki ka tı na çı kar. Fo lik asit se vi ye si ye ter siz ol du ğun da

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den ge si nin ko run ma sın da da son de re ce et ki li dir. Ay rı ca po tas yum, bey -

ne ok si jen git me si ne de yar dım cı ola rak ber rak dü şü ne bil me yi sağ lar.

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

vü cut atık la rı nı dı şa rı at ma sı için böb rek le ri uya rır. Yük sek kan ba sın -

cı nı dü şür me ye yar dım eder ve sağ lık lı de ri olu şu mu nu sağ lar.

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

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

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

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

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

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

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

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

olur. 

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

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

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

ye yi ko rur ve bu has ta lık la rın azal tıl ma sı na yar dım eder.
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*Bi lim adam la rı hur ma nın stres ve ger gin li ği gi de ri ci et ki si ne de

dik kat çek mek te dir ler. Ber ke ley Üni ver si te si uz man la rı nın yap tı ğı araş -

tır ma lar, si nir le ri güç len di ren B6 vi ta mi ni nin ve kas la rın ça lış ma sın da

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

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

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

yi ye rek vü cu du nun mag nez yum ih ti ya cı nı kar şı la ya bi lir.10

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

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

la rın vü cu dun di ğer ih ti yaç la rı için kul la nıl ma sı na yar dım cı olur. B2

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

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

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

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

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

re ce zen gin dir.11 Be ta ka ro te nin hüc re le re sal dı ran mo le kül le ri kont rol al -

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

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

cak hur ma pro te in de içer mek te dir.12 Bu özel li ği sa ye sin de vü cu dun has -

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

vü cut sı vı sı nı den ge ler. Ör ne ğin et de fay da lı bir gı da dır an cak özel lik le

böy le bir dö nem de ta ze bir mey ve olan hur ma ka dar fay da ver me ye bi lir.

Hat ta böy le bir dö nem de etin faz la tü ke til me si vü cut ta ze hir len me ye ne -

den ola bi lir. Haz mı ko lay olan, ha fif seb ze, mey ve tü rü yi ye cek le rin ter -

ci hi da ha uy gun bir se çim dir. 

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

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

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

ne min de ki- fay da la rı na Ku ran'da 14 asır ön ce işa ret edil miş tir.
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O, si ze ölü yü (le şi)- ka nı, do muz eti ni ve Al lah'tan baş ka sı

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

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

ve had di aş ma mak şar tıy la ona bir gü nah yok tur. Ger çek ten

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

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

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

men gü nü müz de de söz ko nu su dur. Her şey den ev vel do muz, her ne ka -

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

pis li ği ni yi yen bir hay van dır. Ge rek pis lik le bes len me si ge rek se bi yo lo -

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

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

ve in sa na oran la çok yük sek doz da bü yü me hor mo nu üre ti lir. Do ğal ola -

rak bu yük sek doz da ki an ti kor lar ve bü yü me hor mo nu, do la şım yo luy la

do mu zun kas do ku su na da ge çe rek bi ri kir. Bu nun ya nı sı ra do muz eti

çok yük sek oran lar da ko les te rol ve li pid içe rir. Bun la rın so nu cun da tüm

bu aşı rı dü zey de ki an ti kor lar, hor mon lar, ko les te rol ve li pid ler le yük lü

olan do muz eti nin in san sağ lı ğı açı sın dan önem li bir teh dit ol du ğu bi -

lim sel ola rak ka nıt lan mış tır. 
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Bu gün do muz eti nin yo ğun ola rak tü ke til di ği ABD, Al man ya gi bi

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

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

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

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

cut de for mas yon a -şe kil bo zuk luk la rı na- uğ ra mak ta dır.

Bun la rın dı şın da, do muz etin de ki sağ lı ğa za rar lı mad de ler den bi ri

de “tri şin” pa ra zi ti dir. İn san vü cu du na gir di ğin de doğ ru dan kalp kas la -

rı na yer le şe rek ölüm cül teh li ke oluş tu ran tri şin pa ra zi ti ne do muz etin -

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

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

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

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

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

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

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

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

20. yüzyıla kadar domuz etinin insan sağlığını doğrudan tehdit eden

zararları olduğundan haberdar olmak mümkün değildi. Bugünkü tıbbi

cihazlarla, biyolojik testlerle somut biçimde ortaya konmuş bu zarara

karşı, daha kimsenin mikrop, bakteri, trişin, hormon, antikor gibi kav-

ramlardan haberinin olmadığı 7. yüzyılda indirilen Kuran'da kesin önlem

alınması da, Kuran'ın üstün ilim sahibi Rabbimiz'in vahyi olduğunu gös-

teren mucizelerdendir. Bugün de domuz üretiminde alınan her türlü

önlem ve denetime rağmen, domuz etinin fizyolojik olarak insan vücu-

duna uygun bir besin türü olmadığı, insan sağlığına kesin zararı olan bir

et çeşidi olduğu gerçeği değişmemiştir. 
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Ku ran'da Hz. Sü ley man'ın or du la rın dan bah se di lir ken, ka rın ca la -

rın ara sın da bir “ha ber leş me sis te mi” ol du ğu na işa ret edil mek te dir:

Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di

ki: “Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley -

man ve or du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp geç me sin.”

(Neml Su re si, 18)

20. yüz yıl da ka rın ca lar üze rin de ya pı lan bi lim sel araş tır ma lar, bu

kü çük hay van la rın çok or ga ni ze bir sos yal ya şan tı la rı ol du ğu nu ve bu

or ga ni zas yo nun ge re ği ola rak ara la rın da çok komp leks bir ile ti şim ağı -

nın var ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Na ti onal Ge og rap hic der gi sin de ya -

yın la nan bir ma ka le de bu ko nu dan şöy le bah se dil mek te dir:

Bü yük ve ya kü çük her han gi bir ka rın ca, ba şın da ki kar ma şık du yu

or gan la rıy la, mil yon lar ca hat ta da ha faz la kim ya sal ve gör sel sin yal -

le ri ya ka lar. Be yin 500.000 si nir hüc re si içe rir; göz ler bir le şik tir; an -

ten ler in san da ki bu run ve par mak ucu gi bi ha re ket eder. Ağ zın

al tın da ki pro jek si yon lar ta dı al gı lar, kıl lar do kun ma ya kar şı lık ve rir.13

Biz far kı na var ma sak da ka rın ca lar, has sas du yu or gan la rı sa ye sin de

ol duk ça fark lı ile ti şim yön tem le ri kul la nır lar. Av la rı nı bul mak tan bir bir -
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le ri ni ta kip et me ye, yu va la rı nı kur mak tan sa vaş ma ya ka dar ha yat la rı nın

her anın da bu du yu or gan la rın dan fay da la nır lar. 2-3 mi li met re lik vü cut -

la rı nın içine sığ dı rıl mış 500.000 si nir hüc re siy le, in san la rı hay re te dü şü -

re cek bir ile ti şim sis te mi ne sa hip tir ler.

Bu hay van la rın ile ti şim le rin de ki tep ki le ri bel li baş lı ka te go ri le re ay -

rıl mış tır: Alarm ver me, top lan ma, be sin ye ri ni ha ber ver me, te miz len me,

sı vı be sin de ği şi mi, grup laş ma, ta nı ma, kast be lir le me...14

Bu tep ki ler le dü zen li bir top lum ya pı sı oluş tu ran ka rın ca la rın, kar -

şı lık lı ha ber alış ve ri şi ne da ya lı bir ha yat la rı var dır. Ka rın ca lar bil gi alış -

ve ri şi sağ la ma da, ki mi za man in san la rın ko nu şa rak hal le de me di ği

ko nu lar da (top lan ma, pay laş ma, te miz le me, sa vun ma vs.) çok da ha ku -

sur suz bir ile ti şim ser gi ler ler.

Ka rın ca lar da ha çok kim ya sal dü zey de bir ile ti şim ger çek leş ti rir ler.

Ka rın ca la rın ile ti şim kur mak ama cıy la kul lan dık la rı kim ya sal mad de ler,

ya rı-kim ya sal lar (se mi oc he mi cals) ola rak bi li nen “fe ro men”ler dir. Ko -

ku ola rak al gı la nan ve iç sal gı bez le rin de sal gı la nan bir sı vı olan “fe ro -

men”ler, ka rın ca top lu luk la rı nın or ga ni zas yo nun da en önem li ro lü

oy nar. Bir ka rın ca sin yal ola rak bu sı vı yı sal gı la dı ğın da, di ğer le ri ko ku

ve ya tat al ma yo luy la me sa jı alır ve ce vap ve rir ler. Ka rın ca fe ro men le ri

üze rin de ya pı lan araş tır ma lar, tüm sin yal le rin ko lo ni nin ih ti yaç la rı na

gö re sal gı lan dı ğı nı or ta ya çı kar mış tır. Ay rı ca ka rın ca la rın sal gı la dı ğı fe -

ro me nin yo ğun lu ğu, için de bu lun duk la rı du ru mun aci li ye ti ne gö re de

de ğiş mek te dir.15

Gö rül dü ğü gi bi, ka rın ca la rın yap tık la rı iş lem le ri ya pa bil mek için,

kap sam lı bir kim ya bil gi si ne ih ti yaç var dır. 14 asır ön ce sin de, ka rın ca lar

hak kın da böy le si ne ay rın tı lı bil gi sa hi bi olun ma dı ğı bir dö nem de, ka -

rın ca la rın ile ti şi mi ne dik kat çe kil me si Ku ran'ın bi lim sel mu ci ze le rin den

bi ri dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ka rın ca Mu ci ze si)
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Böy le lik le ma ğa ra da yıl lar yı lı on la rın ku lak la rı na vur duk

(de rin bir uy ku ver dik). (Kehf Su re si, 11)

Yukarıdaki ayette geçen “kulaklarına vurduk” ifadesinin Arapçası

“da ra be” fi ili dir. Arap ça da bu fi il, me ca zi ola rak “on la rı uyut tuk” an la -

mı nı ta şı mak ta dır. Ay rı ca “da ra be” ke li me si ku lak la be ra ber kul la nıl dı -

ğın da “ku la ğın duy ma sı nın en gel len me si” an la mı da ta şı mak ta dır. Ayet te

uy ku ile il gi li sa de ce işit me du yu su na dik kat çe kil me si ise as lın da çok

önem li bir bil gi içer mek te dir. 

Bi lim adam la rı nın ke şif le ri ne gö re ku lak, in san uyur ken ak tif olan

tek du yu or ga nı dır. Uyan mak için sa atin alar mı na ih ti yaç duy ma mı zın

se be bi de bu dur.16 Al lah'ın Kehf Eh li ile il gi li ola rak kul lan dı ğı “ku lak la -

rı na vur duk” ifa de si nin hik me ti de, söz ko nu su genç le rin işit me du yu -

la rı nın ka pa tıl dı ğı na ve bu yüz den uzun yıl lar uyan ma dan uy ku da

kal dık la rı na işa ret ol ma sı muh te mel dir.
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Sen on la rı uya nık sa nır sın, oy sa on lar (de rin bir uy ku da)

uyuş muş lar dır. Biz on la rı sağ ya na ve sol ya na çe vi ri yor duk.

Kö pek le ri de iki ko lu nu uzat mış ya tı yor du. On la rı gör müş

ol say dın, ge ri dö nüp on lar dan ka çar dın, on lar dan içi ni kor -

ku kap lar dı. (Kehf Su re si, 18)

Yu ka rı da ki ayet te yüz ler ce yıl uy ku da kal dık la rı bil di ri len Kehf Eh -

li’n den bah se dil mek te dir. Ay rı ca Al lah bu ayet te bu ki şi le rin be den le ri -

ni sağ ve sol yan la ra çe vir di ği ni bil dir mek te dir. Bu nun hik me ti ise çok

ya kın bir ta rih te keş fe dil miş tir. 

Uzun sü re ay nı ya tış po zis yo nun da ka lan in san lar cid di sağ lık prob -

lem le ri ile kar şı la şır lar: Kan do la şı mın da komp li kas yon lar mey da na gel -

me si, de ri de ya ra la rın oluş ma sı, ya tı lan yü ze ye te mas eden böl ge ler de

ka nın pıh tı laş ma sı gi bi...17

Uzun sü re ay nı po zis yon da ya tıl dı ğın da mey da na ge len ya tak ya ra -

la rı na “ba sınç ya ra la rı” da de nir. Çün kü çok uzun sü re ay nı po zis yon da

ya tıl dı ğın da, vü cu dun bel li bir böl ge si ne uy gu la nan sü rek li ba sınç, kan

da mar la rı nın sı kı şıp ka pan ma sı na ne den ola bi lir. Bu nun so nu cu ola rak

kan yo luy la ta şı nan ok si jen ve di ğer be sin ler de ri ye ula şa maz ve de ri öl -

me ye baş lar. Bu du rum vü cut ta ya ra la rın oluş ma sı na se bep olur. Eğer bu

ya ra lar te da vi edil mez se de ri nin kat man la rı, yağ ve kas do ku la rı da öle -

bi lir.18
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De ri nin ya da do ku nun al tın da olu şan bu ya ra lar, te da vi edil mez -

ler se ya da en fek si yon ka par lar sa cid di bo yut la ra ula şa bi lir, hat ta ha ya ti

teh li ke ye se bep ola bi lir ler. Bu ne den le de ri üze rin de ki ba sın cı azalt mak

için her 15 da ki ka da bir po zis yon de ğiş tir mek en sağ lık lı sı dır. Ken di ken -

di ne ha re ket ede me yen felç li has ta lar da bu ne den le özel bir ba kı ma ta -

bi tu tu lur lar ve her 2 sa at te bir baş ka sı nın yar dı mıy la ha re ket et ti ri lir ler.19

Yu ka rı da ki ayet te yüz yı lı mı zda keş fe di len bu tıb bi bil gi le re dik kat çe kil -

me si, kuş ku suz Ku ran'ın ay rı bir mu ci ze si dir.

Adnan Oktar (Harun Yahya) 35



36 Kuran Mucizeleri - Cilt 2



Giriş

Ku ran'ın mu ci ze vi yön le rin den bi ri de, ayet le rin de, ge le cek te ger -

çek le şe cek olan ba zı olay la rın ön ce den ha ber ve ril miş ol ma sı dır. Ge le -

cek le il gi li ha ber ve ri len bu olay la rın za man içinde ger çek leş me si,

Ku ran'ın üs tün ilim sa hi bi olan Al lah'ın sö zü ol du ğu nu ka nıt la yan de lil -

ler den dir. 

İler le yen say fa lar da Ku ran'da ge le ce ğe yö ne lik ve ri len ha ber ler den,

ger çek leş miş olan la rın ba zı la rı na de tay lı ola rak yer ve ri le cek tir.
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Ku ran'da ge le cek hak kın da ver ilen ha ber ler den bi ri, Rum Su re si'nin

he men ba şın da ki ayet ler de yer alır. Bu ayet ler de Bi zans İm pa ra tor lu -

ğu'nun bir ye nil gi ye uğ ra dı ğı, ama çok kı sa bir za man son ra tek rar ga lip

ge le ce ği bil di ril miş tir: 

Elif, Lam, Mim. Rum (or du la rı) ye nil gi ye uğ ra dı. "Dün ya nın

en al çak ye rin de". Ama on lar, ye nil gi le rin den son ra ye ne cek -

ler dir. Üç ile do kuz yıl için de. Bun dan ön ce de, son ra da emir

Al lah'ın dır. Ve o gün mü min ler se vi ne cek ler dir.  

(Rum Su re si, 1-4)
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Bu ayetler, Hıristiyan olan Bizanslıların, 613-614 yıllarında Persler

karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, MS

620 civarında indirilmişti. Ayet ler de Bi zans'ın çok ya kın da ga lip ge le ce ği

ha ber ve ri li yor du. Oy sa o sı ra da Bi zans o ka dar bü yük ka yıp la ra uğ ra -

mış tı ki, de ğil tek rar ga lip gel me si, ayak ta kal ma sı bi le im kan sız gö rü lü -

yor du. Pers ler Bi zans lı la rı 613 yı lın da An tak ya'da ye nil gi ye uğ ra ta rak;

ga li bi yet le ri ni Şam, Ki lik ya, Tar sus, Er me nis tan ve Ku düs'ü ele ge çir me -

le riy le sür dür müş ler di. Özel lik le 614 yı lın da Ku düs'ün kay be dil me si,

Kut sal Me zar Ki li se si'nin tah rip edil me si ve Hı ris ti yan lı ğın sem bo lü

"Ger çek Haç"ın Pers ler ta ra fın dan ele ge çi ril me si, Bi zans lı lar için ağır bir

dar be ol muş tu.20
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O dö nem de yal nız Pers ler de ğil, Avar lar, Slav lar ve Lom bard lar da

Bi zans Dev le ti' ne kar şı bü yük teh dit oluş tur mak tay dı. Avar lar İs tan bul

ön le ri ne ka dar gel miş ler di. Bi zans Kra lı He rak li us, or du nun mas raf la rı -

nı kar şı la ya bil mek için ki li se ler de ki al tın ve gü müş süs eş ya la rı nın eri ti -

lip pa ra ya çev ril me si ni em ret miş ti. Hat ta bun lar da yet me yin ce bronz dan

hey kel ler bi le pa ra ya pı mı için eri til me ye baş lan mış tı. Pek çok va li, Kral

He rak li us'a is yan et miş, İm pa ra tor luk par ça lan ma nok ta sı na gel miş ti.

Ön ce den Bi zans top ra ğı olan Me zo po tam ya, Ki lik ya, Su ri ye, Fi lis tin, Mı -

sır ve Er me nis tan, put pe rest Pers le rin iş ga li al tı na gir miş ti.21

Kı sa ca sı, her kes Bi zans'ın yok ol ma sı nı bek li yor du. Ama tam bu dö -

nem de, Rum Su re si'nin ilk ayet le ri vah ye dil di ve Bi zans'ın do kuz yıl geç -

me den ye ni den ga lip ge le ce ği ha ber ve ril di. Bu ga li bi yet öy le si ne

im kan sız gö zü kü yor du ki, Arap müş rik le ri Ku ran'da ha ber ve ri len bu

za fe rin, as la ger çek leş me ye ce ği ni dü şü nü yor lar dı.
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Fa kat Ku ran'ın tüm ha ber le ri gi bi bu da hiç kuş ku suz ger çek ti. 622

yı lın da He rak li us Er me nis tan'ı iş gal edip Pers le ri ye ne rek çe şit li za fer ler

ka zan dı.22 627 yı lı nın Ara lık ayın da, Bi zans ve Pers İm pa ra tor luk la rı ara -

sın da, Bağ dat ya kı nın da Dic le Neh ri'nin 50 km do ğu sun da bu lu nan Ni -

no va ha ra be le ri ya kı nın da bü yük bir sa vaş da ha ol du. Bi zans or du su,

Pers le ri bu ra da da ye nil gi ye uğ rat tı. Bir kaç ay son ra da Pers ler iş gal et tik -

le ri yer le ri Bi zans'a ge ri ve ren bir an laş ma im za la mak zo run da kal dı lar.23

Rum la rın ga li bi ye ti 630 yı lın da İm pa ra tor He rak li us'un Pers hü -

küm da rı II. Khos row'u ye nil gi ye uğ ra ta rak, Ku düs'ü ge ri al ma sı ve Hı -

ris ti yan lı ğın sem bo lü "Ger çek Haç"ı Kut sal Me zar Ki li se si'ne ka zan dır -

ma sıy la ta mam lan mış ol du.24

Böy le ce Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği "Rum'un za fe ri", ayet te ki "üç

ile do kuz yıl için de" ifa de siy le dik kat çe ki len za man ara lı ğın da, mu ci -

ze vi bir şe kil de ger çek leş miş ol du.
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Bu ayet ler de yer alan bir baş ka

mu ci ze de, o dö nem de kim se nin tes pit

et me si nin müm kün ol ma dı ğı coğ ra fi

bir ger çe ğin ha ber ve ril me si dir. Rum

Su re si'nin 3. aye tin de, Rum lar'ın "Dün -

ya'nın en al çak ye rin de" ye nil dik le ri

be lir ti lir. Arap ça sı "ed na el-ard" olan

bu ifa de, ba zı me al ler de "ya kın bir yer"

ola rak da ter cü me edi lir. An cak bu ter -

cü me, ori ji nal ifa de nin tam kar şı lı ğı

de ğil, me ca zi bir yo ru mu dur. "Ed na"

ke li me si Arap çada "al çak" de mek olan

"de ni" ke li me sin den tü re miş tir ve "en

al çak" an la mı na ge lir. "Ard" ise yer yü zü

de mek tir. Do la yı sıy la "ed na el-ard" ifa -

de si de "yer yü zü nün en al çak ye ri" ma -

na sı na gel mek te dir. 

Ba zı tef sir ci ler söz ko nu su böl ge -

nin Arap la ra ya kın lı ğı nı göz önün de

bu lun du ra rak ke li me nin "en ya kın" an -

la mı nı ter cih et mek te dir ler. An cak ke -

li me nin asıl an la mı, Ku ran'ın in di ril -

di ği dö nem de bi lin me si müm kün

ol ma yan çok önem li bir je olo jik ger çe -

ğe işa ret et mek te dir. Çün kü Dün ya'nın

en al çak ye ri ni araş tır dı ğı mız da, bu

nok ta nın Bi zans lı la rın, 613-614 yıl la -

rın da ye nil gi ye uğ ra dı ğı yer ler den bi ri

olan Lut Gö lü (De ad Sea) hav za sı ol -

du ğu nu bu lu ruz.25

42 Kuran Mucizeleri - Cilt 2



Bu ye nil gi nin en ağır dar be si, da ha

ev vel de be lirt ti ği miz gi bi, Lut Gö lü ya -

kın la rın da ki Ku düs'te ki ye nil gi ile bir -

lik te Hı ris ti yan lı ğın sem bo lü "Ger çek

Haç"ın kay be dil me si dir. 

Bi zans İm pa ra tor lu ğu ile Pers ler

ara sın da ki sa va şın ger çek leş ti ği söz ko -

nu su yer, Su ri ye, Fi lis tin ve şim di ki Ür -

dün top rak la rı nın ke siş ti ği böl ge de yer

alan Lut Gö lü hav za sı dır. Lut Gö lü çev -

re si ise de niz se vi ye sin den 399 met re

aşa ğı da ki, yer yü zü nün "en al çak" böl ge -

si dir. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken

nok ta, Lut Gö lü'nün ra kı mı nın, yal nız ca

mo dern çağ da ki öl çüm ler le tes pit edil -

miş ol ma sı dır. Da ha ön ce hiç kim se nin

Lut Gö lü'nün Dün ya'nın en al çak böl ge si

ol du ğu nu bil me si müm kün de ğil dir.

Ama bu böl ge Ku ran'da "yer yü zü nün en

al çak ye ri" ola rak ta nım lan mış tır. Bu

bil gi, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nun

bir baş ka de li li ni oluş tur mak ta dır.

Adnan Oktar (Harun Yahya) 43

Sol da, Lut Gö lü'nün uy du dan çe kil miş fo -
toğraf la rı gö rül mek te dir. Lut Gö lü'nün ra -
kı mı an cak mo dern çağ lar da ki öl çüm ler le
tes pit edi le bil miş tir. Bu tes pit ler doğ rul tu -
sun da da "yer yü zü nün en al çak ye ri"nin
bu  bölge ol du ğu or ta ya çık mış tır. 



İler le yen bö lüm ler de da ha de tay lı de ği ne ce ği miz gi bi, Fi ra vun ken -

di ni ilah ola rak ka bul et mek te ve Hz. Mu sa'nın Al lah'a iman et me si için

yap tı ğı da vet le re kar şı if ti ra ve teh dit le kar şı lık ver mek te dir. Fi ra vun bu

ki bir li tav rı nı an cak, ölüm teh li ke si ile kar şı la şıp su la rın al tın da ka la ca -

ğı nı an la ya na dek sür dür müş tür. Ku ran'da Fi ra vun'un, Al lah'ın aza bıy la

kar şı laş tı ğın da, he men ima na yö nel di ği şu ayet le bil di ri lir: 

Biz, İs ra ilo ğul la rı' nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri

az gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak

dü ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı 'nın Ken di si' ne

inan dı ğı (İlah tan) baş ka İlah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de

Müs lü man lar da nım" de di. (Yu nus Su re si, 90)
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An cak Al lah Fi ra vun'un böy le bir an da iman et -

me si ni ka bul et me miş tir. Al lah Fi ra vun'un bu sa mi -

mi yet siz tav rı nı Ku ran'da şu ayet ler le bil di rir:

Şim di, öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan

et miş tin ve boz gun cu luk çı ka ran lar dan -

dın. Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir

ayet (ta ri hi bir bel ge, ib ret) ol man için

se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız

(her ke se ce se di ni gös te re ce ğiz). Ger çek -

ten in san lar dan ço ğu, Bi zim ayet le ri -

miz den ha ber siz dir ler. 

(Yu nus Su re si, 91-92) 

Bu ayet ler de Fi ra vun'a ait ce se din ge -

le cek ne sil le re ib ret ola ca ğı nın bil di ril me si,

ce se din "bo zul ma mış" ola ca ğı na bir işa ret

ola rak ka bul edi le bi lir. Ku ran'da 1400 se -

ne ev vel den ha ber ve ril di ği gi bi, ha len ta -

rih sel bir bel ge ola rak bu lu nan bir ce set

Ka hi re'de ki Mı sır Mü ze si'nin Kra li yet

Mum ya la rı Oda sın da ser gi len mek te dir.

Bü yük bir ih ti mal le, su lar üs tü ne ka pa nıp

bo ğul duk tan son ra, Fi ra vun'un ce se di kı -

yı ya vur muş ve Mı sır lı lar ta ra fın dan bu lu -

na rak ön ce den ya pıl mış olan

me za rı na gö tü rül müş tür.26
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An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu

doğ ru la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a

gü ven için de, saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış

ola rak (ve) kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin 

bil me di ği ni zi bil di, böy le ce bun dan ön ce si ze 

ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (Fe tih Su re si, 27)

Pey gam ber Efen di miz (sav), Me di ne'de iken gör dü ğü bir rü ya sın da,

mü min le rin gü ven için de Mes cid-i Ha ram'a gir dik le ri ni ve Ka be'yi ta -

vaf et tik le ri ni gör müş ve mü min le ri bu ha ber le müj de le miş ti. Çün kü,

Mek ke'den Me di ne'ye hic ret eden mü min ler, o za man dan be ri Mek ke'ye

gi de mi yor lar dı. 

Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'e Ka tın dan bir yar dım ve des tek ola rak

Fe tih Su re si'nin 27. aye ti ni vah yet miş ve rü ya sı nın doğ ru ol du ğu nu eğer

Al lah di ler se mü min le rin Mek ke'ye gi re bi le cek le ri ni bil dir miş tir. Ger -

çek ten de, bir sü re son ra, ön ce Hu dey bi ye Ba rı şı ve ar dın dan ge len Mek -

ke'nin fet hi ile, Müs lü man lar ay nı ayet te bil di ril di ği gi bi gü ven için de

Mes cid-i Ha ram'a gir miş ler dir. Böy le ce Al lah, Pey gam ber Efen di mi zin

ön ce den ha ber ver di ği müj de nin ger çek ol du ğu nu gös ter miş tir. 

46 Kuran Mucizeleri - Cilt 2

Mekke'nin
Fethi



An cak bu ra da dik kat edil me si ge re ken önem li bir nok ta var dır. Fe -

tih Su re si'nin 27. aye ti ne dik kat edi lir se, Mek ke'nin fet hin den ön ce ger -

çek le şe cek bir baş ka fe tih ten da ha söz edil di ği gö rü le cek tir. Ni te kim

ayet te ha ber ve ril di ği gi bi Müs lü man lar, ön ce Ya hu di le rin elin de bu lu -

nan Hay ber Ka le si'ni fet het miş ler, da ha son ra da Mek ke'ye gir miş ler dir.
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Mek ke'nin fet hi nin müj de len di ği di ğer ayet ler den ba zı la rı ise şöy -

le dir:

On la ra kar şı si ze za fer ver dik ten son ra, Mek ke'nin gö be ğin de

el le ri ni siz den ve si zin de el le ri ni zi on lar dan çe ken O'dur.

Al lah, yap tık la rı nı zı hak kıy la gö ren dir. (Fe tih Su re si, 24)

Şüp he siz, Biz sa na apa çık bir fe tih ver dik. Öy le ki Al lah, se -

nin geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la sın, üze rin de ki

ni me ti ni ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la yö nelt sin. Ve

Al lah, sa na 'üs tün ve onur lu' bir za fer le yar dım et sin. 

(Fe tih Su re si, 1-3)

İs ra Su re si'nin 76. aye tin de ise, in kar cı la rın da Mek ke'de ka la ma ya -

cak la rı şöy le bil di ril miş tir:

Ne re dey se se ni (bu) yer den (yur dun dan) çı kar mak için te dir -

gin ede cek ler di; bu du rum da ken di le ri de sen den son ra az

bir sü re den baş ka ka la maz lar. (İs ra Su re si, 76)

Pey gam be ri miz (sav) Hic ret'in 8. yı lın da Mek ke'ye gi re rek bu şeh ri

fet het miş tir. İki se ne son ra da, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi in kar cı -

lar Mek ke'den çık mış lar dır. Bu ra da önem li olan bir baş ka nok ta ise şu -

dur: Pey gam ber Efen di miz (sav) mü min le re bu müj de le ri ver di ğin de,

mev cut du rum hiç de bu yön de de ğil dir. Hat ta, ko şul lar tam ak si ni gös -

ter mek te, müş rik ler mü min le ri ke sin lik le Mek ke'ye sok ma mak ta ka rar lı

gö rün mek te dir ler. Bu ise, kal bin de has ta lık olan la rın, Pey gam ber Efen -

di mi z (sav)‘in söy le dik le ri ne şüp he ile bak ma la rı na ne den ol muş tur. An -

cak Pey gam be ri miz (sav) Al lah'a gü ve ne rek, in san la rın ne di ye cek le ri ni

hiç önem se me den, Al lah'ın ken di si ne bil dir di ği ne iman et miş ve bu nu

in san la ra açık la mış tır. Söy le dik le ri nin ya kın bir ge le cek te ger çek leş me -

si de Ku ran'ın önem li bir mu ci ze si dir.
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... Eri miş ba kır ma de ni ni ona sel gi bi akıt tık...                    

(Se be Su re si, 12)

Al lah'ın Hz. Sü ley man'ın em ri ne ver di ği bü yük ni met ler den bi ri

"eri miş ba kır ma de ni"dir. Bu aye ti, fark lı şe kil ler de yo rum la mak müm -

kün dür. 

Eri miş ba kı rın kul la nıl ma sı ile, Hz. Sü ley man dö ne min de elekt rik

kul la nı lan yük sek bir tek no lo ji nin var lı ğı na da işa ret edi li yor ola bi lir. Bi -

lin di ği gi bi ba kır, elekt ri ği ve ısı yı en iyi ile ten me tal ler den bi ri dir ve bu

yö nüy le elekt rik sa na yi inin te me li ni oluş tur mak ta dır. Dün ya da üre ti len

ba kı rın önem li bir bö lü mü elekt rik sa na yi in de kul la nıl mak ta dır. 

Ayet te ge çen "sel gi bi akıt tık" ifa de si de elekt ri ğin çok ge niş alan -

lar da kul la nı la bi le ce ği ne işa ret edi yor ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) 
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Ni ha yet ka rın ca va di si ne gel dik le rin de, bir di şi ka rın ca de di

ki: "Ey ka rın ca top lu lu ğu, ken di yu va la rı nı za gi rin, Sü ley man

ve or du la rı, far kın da ol mak sı zın si zi kı rıp-geç me sin." 

(Neml Su re si, 18)

Üst te ki ayet te "Ka rın ca va di si" de nen özel bir ye re ve özel ka rın ca -

la ra dik kat çe kil mek te dir. Hz. Sü ley man'ın, ka rın ca la rın ken di ara la rın -

da ki ko nuş ma la rı nı duy ma sın da da, bil gi sa yar tek no lo ji sin de ya şa na cak

olan ge liş me le re yö ne lik ba zı dik kat çe ki ci işa ret ler bu lu nu yor ola bi lir.

Gü nü müz de "Si li kon Va di si" te ri mi tek no lo ji dün ya sı nın mer ke zi ni ifa -

de et mek te dir. Hz. Sü ley man kıs sa sın da da bir "ka rın ca va di si"nden bah -

se dil me si son de re ce ma ni dar dır. Al lah bu ayet le ge le cek te ya şa na cak

olan ile ri bir tek no lo ji ye dik kat çe ki yor ola bi lir.
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Ay rı ca gü nü müz de ka rın ca lar ve ba zı bö cek tür le ri yük sek tek no -

lo ji ala nın da yo ğun ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu can lı lar ör nek alı na rak

ge liş ti ri len ro bot pro je le ri, sa vun ma sa na yin den tek no lo ji ala nı na ka dar

pek çok alan da hiz met ver me yi amaç la mak ta dır. Ayet te bu ge liş me le re

de işa ret edi li yor ola bi lir.

Mi ni Tek no lo ji de ki Son Ge liş me:
Ro bot Ka rın ca Or du su

Ka rın ca lar ör nek alı na rak ge liş ti ri len pro je le rin en ün lü sü, fark lı ül -

ke ler de bir bi rin den ba ğım sız ola rak yü rü tü len "Ro bot Ka rın ca Or du su

Pro je le ri"dir. Ör ne ğin Vir gi nia Poly tech nic Ins ti tu te ve Vir gi nia Sta te

Üni ver si te si ta ra fın dan ya pı lan bir araş tır ma kü çük, ucuz ve ba sit ro bot -

la rın ge liş ti ril me si ni he def le mek te dir. Amaç, hep si fi zik sel ola rak bir bi -

ri nin ay nı sı olan bu ro bot lar dan bir ro bot or du su oluş tur mak tır. Pro je

yet ki li le ri bu ro bot la rın kul la nış lı ol ma la rı nın ne de ni ni şu şe kil de açık -

la mak ta dır lar: "Grup şek lin de ha re ket et me le ri, ko or di nas yon için de bir

ta kım gi bi fi zik sel iş le ri ye ri ne ge tir me le ri ve or tak la şa ka rar al ma la rı".

Bu ro bot or du la rı nın tüm me ka nik ve elektronik ta sa rım la rı bir ka rın ca

top lu lu ğu nun dav ra nış la rı göz önü ne alı na rak ta sar lan mış tır. Bö cek olan
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eş le ri ne ben zer lik le ri ne de niy le ken di le ri ne "ka rın ca or du su" ro bot la rı

den mek te dir.

"Ka rın ca or du su" ro bot sis te mi, baş lan gıç ta bir "ma ter yal ta şı ma sis -

te mi" ola rak ta sar lan mış tır. Bu se nar yo ya gö re bir çok kü çük ro bot or -

tak la şa ci sim le ri kal dı rıp nak let mek için gö rev len di ri le cek ti. Da ha son ra

fark lı gö rev ler de de kul la nıl ma la rı na ka rar ve ril di. 

Ko nuy la il gi li bir ya yın da, bu ro bot la rın ne amaç la kul la nı la ca ğı şu

şe kil de ta rif edil ir: Nük le er ve teh li ke li mad de te miz li ği, ma den ci lik

(mal ze me çı kart ma ve kur tar ma), ma yın te miz le me, is tih ba rat ve nö bet,

ge ze gen yü zey le ri nin araş tı rıl ma sı ve ka zı.

Ka rın ca ro bot tek no lo ji ko nu sun da uz man olan Is ra el A. Wag ner

ta ra fın dan İs ra il par la men to su na su nul muş olan bir ra por da ise, ka rın ca

ro bot pro je le ri şu şe kil de ta rif edil mek te dir:

Ka rın ca-ro bot lar or tak bir he de fi ger çek leş tir mek için ta sar lan mış fi -

zik sel var lık lar dır. Bun la rın çok sı nır lı ener ji kay na ğı kul lan dık la rı ve

ça lış ma alan la rın da bir çok iz ler bı ra ka rak ile ti şim kur duk la rı gö rü -

lü yor. İş le rin bu ro bot lar ara sın da ki da ğı lı mı, ya mer ke zi kont rol sağ -

la yan ve di ğer ajan la ra ta li mat gön de ren bir bi rey ta ra fın dan
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ger çek leş ti ri le bi lir ya da bi rey le rin ön ce den ita at et me le ri ko şu luy la

ve ri len bir gö re vin ta mam lan ma sı da sağ la na bi lir. 

Üçün cü bir yol ise, iş sı ra sın da bu iş bir li ği nin do ğal ola rak ön -

ce den ka rar ver mek si zin or ta ya çık ma sı. Bun la rın kul la nım

ama cı araş tır ma, ha ri ta çı kart ma, bir evin ze mi ni ni te miz le me,

bi lin me yen bir ge ze ge ni keş fet me ya da bir ma yın ala nı nı te miz -

le me ola bi lir.27

Bu ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi gü nü müz de, ka rın ca la rın sos yal

ya şam la rı pek çok pro je nin te me li ni oluş tur mak ta ve ka rın ca lar ör nek

alı na rak ger çek leş ti ri len ro bot tek no lo ji le ri in san la ra fay da lar sağ la mak -

ta dır. İş te bu ne den le Hz. Sü ley man kıs sa sın da ka rın ca la ra ve bun la rın

bu lun du ğu va di ye dik kat çe kil me si son de re ce önem li dir. Ayet ler de ge -

çen "ka rın ca lar" ifa de siy le, ro bot lar dan olu şan bir or du ya işa ret edi li -

yor ola bi lir. Ayet ler de ay rı ca ge le cek te ro bot tek no lo ji sin de ya şa na cak

olan ge liş me le re, ro bot la rın in san ya şa mın da önem li bir rol ala cak la rı -

na, pek çok ağır işi in san la rın ye ri ne ya pıp on la rın ha yat la rı nı da ha kon -

for lu ha le ge ti re cek le ri ne de işa ret edi li yor ola bi lir. Şüp he siz doğ ru su nu

Al lah bi lir.
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Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi ölü den

çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu dur. Öy ley se

na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz? (Enam Su re si, 95)

Enam Su re si'nin 95. aye tin de "ta ne" (el hab bi) ve "çe kir dek" (en ne va)

ifa de le riy le ato mun ya rıl ma sı, par ça lan ma sı ile il gi li bir du ru ma işa ret

edi li yor ola bi lir. Ni te kim "en ne va" ke li me si nin söz lük an lam la rı ara sın da,

çe kir dek, mer kez, atom çe kir de ği yer al mak ta dır. Ay rı ca ayet te ta rif edi -

len di ri nin ölü den çı ka rıl ma sı, ölü olan ener ji den Al lah'ın mad de yi ya -

rat ma sı şek lin de yo rum la na bi lir. Ölü nün di ri den çık ma sı ise, mad de nin

ato mu ha re ket li ol du ğu için (di ri), mad de den ener ji nin (ölü) çık ma sı ola -

bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Çün kü di ri ola rak çev ri len "el hay ye" can lı

an la mı nın ya nı sı ra ak tif, ener jik an lam la rı na da gel mek te dir. Ölü ola rak

çev ri len "el mey yi ti" ifa de sinin de can sız an la mı ta şı ma sıy la, ener ji yi ifa -

de edi yor ol ma sı muh te mel dir.

Ener ji, bi lim adam la rı ta ra fın dan iş yap ma ka pa si te si şek lin de ta -

nım lan mak ta dır. Mad de ise yer yü zün de ve ev re nin için de nes ne le ri oluş -

tu ran mal ze me dir ve elekt ron mik ros ko bu al tın da gö rü le bi len ha re ket

ha lin de ki atom ve mo le kül ler den olu şur. Al bert Eins te in 20. yüz yı lın ba -

şın da ener ji ve mad de nin atom se vi ye sin de bir bir le riy le bağ lan tı lı ol du -

ğu nu öne sü re rek, mad de nin ener ji ye dö nüş tü rül me si nin müm kün
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ola bi le ce ği ni be lirt miş tir. Bu du rum yu ka rı da ta rif et ti ği miz, di ri den ölü -

nün çık ma sı ya ni atom dü ze yin de ha re ket li mad de den ener ji nin el de

edil me si ola bi lir. Ay rı ca "çı ka rır" ola rak çev ri len "yuh ri cu" ke li me si, dı -

şa rı çı kar mak, saç mak, dı şa doğ ru çı kar mak, yay mak (ör ne ğin elekt rik

dal ga la rı nı) an lam la rı na gel mek te dir. Do la yı sıy la ayet te ge çen ke li me ler

atom dan el de edi len ener ji şek li ni ta rif edi yor ola bi lir. (Doğ ru su nu

Al lah bi lir.)

Bi lin di ği gi bi gü nü müz de ato mun çe kir de ği ya rı la rak par ça la ra ay -

rı la bil mek te dir. Eins te in'ın te ori le rin den yo la çı kan bi lim adam la rı,

1940'lar da nük le er fiz yon yo luy la mad de den ener ji el de ede bil me yi ba -

şar mış tır. Atom la rın par ça lan ma sı ve ya ya rıl ma sı ile ger çek le şen bu iş -

le me "nük le er fiz yon" de nil mek te dir. Enam Su re si'nin 95. aye tin de

"fa li ku" ke li me si ile ifa de edi len "yar ma" fi ili de, fiz yon ke li me si nin söz -

lük an la mı olan (atom çe kir de ği ni) ya rıp ayır ma iş le mi ni ta rif edi yor ola -

bi lir. Bu iş lem ger çek leş ti ril di ğin de ola ğa nüs tü mik tar da ener ji açı ğa

çı kar. 

Enam Su re si'nin 95. aye tin de ki ke li me ler ta şı dık la rı an lam lar iti ba -

riy le son de re ce hik met li dir. Bu ayet te ta rif edi len olay lar, atom ener ji si -

nin el de edil me şek li olan, atom çe kir de ği ni par ça la ma işlemi ne son

de re ce ben zer dir. Do la yı sıy la bu ayet te, 20. yüz yı lın tek no lo ji siy le müm -

kün olan nük le er fiz yon yön te mi ne işa ret edi li yor ola bi lir. (Doğ ru su nu

Al lah bi lir.)
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Ku ran'da Es ki Mı sır hak kın da ve ri len bil gi le rin ba zı la rı ya kın za -

ma na ka dar giz li kal mış ba zı ta rih sel ger çek le ri açı ğa çı kar mak ta dır. Bu

ger çek ler, Ku ran'da ki her ke li me nin be lir li bir hik me te gö re kul la nıl dı -

ğı nı da bi ze gös ter mek te dir. 

Ku ran'da Fi ra vun'la bir lik te adı ge çen ki şi ler den bi ri si "Ha man"dır.

Ha man, Ku ran'ın 6 aye tin de, Fi ra vun'un en ya kın adam la rın dan bi ri ola -

rak zik re di lir. 

Bu na kar şı lık Tev rat'ta Hz. Mu sa'nın ha ya tı nı an la tan bö lüm de, Ha -

man'ın adı hiç geç mez. Fa kat Ha man is mi Es ki Ahit'in son ra ki bö lüm -

le rin de, Hz. Mu sa'dan yak la şık 1100 se ne son ra ya şa mış ve Ya hu di le re

zul met miş bir Ba bil kra lı nın yar dım cı sı ola rak geç mek te dir. 

Ku ran hak kın da akıl dı şı yo rum lar da bu lu nan ba zı gay ri müs lim le -

rin id di ala rı nın da ya nak sız ol du ğu bir Mı sır hi ye rog li fi nin bun dan yak -

la şık 200 yıl ön ce çö zü lüp, es ki Mı sır ya zıt la rın da "Ha man" is mi nin

bu lun ma sıy la or ta ya çık tı. 18. yüz yı la dek Es ki Mı sır di lin de ya zıl mış ki -

ta be ler ve ya zı lar oku na mı yor du. Es ki Mı sır di li hi ye rog lif ti ve çağ lar bo -

yun ca bu dil var lı ğı nı sür dür müş tü. Fa kat MS 2. ve MS 3. yüz yıl da

Hı ris ti yan lı ğın ya yıl ma sı ve kül tü rel et ki siy le Mı sır, di ni ni ol du ğu gi bi

di li ni de unut tu; ya zı lar da hi ye rog lif kul la nı mı azal dı ve so na er di. Hi -

ye rog lif ya zı sı nın kul la nıl dı ğı bi li nen en son ta rih MS 394 yı lı na ait bir

ki ta be dir. Bun dan son ra bu dil unu tul du ve bu dil de ya zıl mış ya zı la rı

oku ya bi len ve an la ya bi len kim se kal ma dı. Ta ki bun dan yak la şık iki yüz -

yıl ön ce si ne dek… 
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Es ki Mı sır hi ye rog li fi 1799 yı lın da, Ro set ta Sto ne adı ve ri len, MÖ 196

ta ri hi ne ait bir ki ta be nin bu lun ma sıy la çö zül dü. Bu tab le tin özel li ği üç fark -

lı ya zıy la ya zıl mış ol ma sıy dı: Hi ye rog lif, de mo tik (hi ye rog li fin el ya zı sı şek -

li) ve Yu nan ca. Yu nan ca me tnin de yar dı mıy la tab let te ki es ki Mı sır ya zı sı

çö zül me ye ça lı şıl dı. Tab le tin tüm çö zü mü, Je an-Fran ço ise Cham pol li on

ad lı bir Fran sız ta ra fın dan ta mam lan dı. Böy le ce unu tu lan bir dil ve bu di -

lin an lat tı ğı ta rih ay dın lan mış ol du. Bu sa ye de es ki Mı sır uy gar lı ğı, on la -

rın din le ri ve sos yal ya şan tı la rı hak kın da bir çok şey öğ re nil di. 

Hi ye rog li fin çö zü müy le ko nu mu zu da il gi len di ren çok önem li bir

bil gi ye da ha eri şil miş ol du: "Ha man" is mi ger çek ten de Mı sır ya zıt la rın -

da ge çi yor du. Vi ya na'da ki Hof Mü ze si'nde bu lu nan bir anıt üze rin de bu

isim den söz edi li yor du. Ay nı ya zıt ta Ha man'ın Fi ra vun'a olan ya kın lı ğı

da vur gu la nı yor du.28

Tüm ya zıt la ra da ya nı la rak ha zır la nan "Ye ni Kral lık ta ki Ki şi ler" söz -

lü ğün de ise, Ha man'dan "Taş ocak la rın da ça lı şan la rın ba şı" ola rak bah -

se di li yor du.29

Or ta ya çı kan so nuç önem li bir ger çe ği ifa de edi yor du. Ha man, ay -

nen Ku ran'da geç ti ği gi bi Hz. Mu sa za ma nın da Mı sır'da ya şa yan bir ki -

şiy di. Ku ran'da bah se dil di ği gi bi, Fi ra vun'a çok ya kın dı ve in şa at iş le riy le

il gi le ni yor du. 

Ku ran'da, Fi ra vun'un ku le yap ma işi ni Ha man'dan is te me si ni ha -

ber ve ren ayet, bu ar ke olo jik bul guy la tam bir uyum için de dir: 

Fi ra vun de di ki: "Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka

İlah ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir

ateş yak da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın

İla hı na çı ka rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan 

(bi ri) sa nı yo rum." (Ka sas Su re si, 38)

So nuç ola rak, Es ki Mı sır ya zıt la rın da Ha man'ın adı nın bu lun ma sı,

Ku ran'ın, gay ba ha kim olan Al lah Ka tın dan in di ril miş ol du ğu nu bir kez
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da ha or ta ya koy du. Zi ra Ku ran'da Pey gam ber Efen di mi z (sav)’in ya şa -

dı ğı de vir de ula şıl ma sı ve çö zül me si müm kün ol ma yan bir ta ri hi bil gi

mu ci ze vi şe kil de biz le re ak ta rıl mış tı. 
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Fi ra vun ve ya kın çev re si ken di çok tan rı lı sis tem le ri ne, put pe rest

ina nış la rı na öy le si ne bağ lı lar dı ki, Hz. Mu sa'nın mu ci ze ler le gel me si bi -

le on la rı bu ba tıl inanç la rın dan dön dür me miş ti. Üs te lik bu nu açık ça ifa -

de edi yor lar dı:

On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne ge ti -

rir sen ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz." de di ler.

(Araf Su re si, 132)

Bu tu tum la rı nın kar şı lı ğın da Al lah, on la ra dün ya da da bir azap tat -

tır mak için aye tin ifa de siy le "ay rı ay rı mu ci ze ler" (Araf Su re si, 133) ola -

rak fe la ket ler yol la dı. Bun lar dan il ki ku rak lık ve do la yı sıy la el de edi len

ürün le rin azal ma sıy dı. Ko nuy la il gi li Ku ran aye ti şöy le dir:

An dol sun, Biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü -

şü nür ler di ye yıl lar yı lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık.

(Araf Su re si, 130)

Mı sır lı lar ta rım sis tem le ri ni Nil Neh ri' ne da yan dır mış lar dı ve bu sa -

ye de do ğal şart la rın de ği şi mi on la rı et ki le mi yor du. An cak Fi ra vun ve ya -

kın çev re si nin Al lah'a kar şı bü yük len me le ri ve Al lah'ın pey gam be ri ni

ta nı ma ma la rı se be biy le ken di le ri ne bek len me dik bir fe la ket gel miş ti. Fa -
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kat ayet te de be lir til di ği gi bi "öğüt alıp dü şün me le ri" ge re kir ken, bu olan -

la rı Hz. Mu sa'nın ve İs ra ilo ğul la rı'nın ge tir di ği bir uğur suz luk ola rak ka -

bul et ti ler. Ar dın dan Yüce Al lah, bir se ri fe la ket gön der di. Bu fe la ket ler

Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

Bu nun üze ri ne, ay rı ay rı mu ci ze ler (ayet ler) ola rak üzer le ri -

ne tu fan, çe kir ge, buğ day gü ve si, kur ba ğa ve kan mu sal lat

kıl dık. Yi ne bü yük lük tas la dı lar ve suç lu-gü nah kar 

bir ka vim ol du lar. (Araf Su re si, 133)

Mı sır hal kı nın ba şı na ge len fe la ket ler le il gi li ola rak Pa pi rüs'te yer

alan bil gi ler tıp kı Ku ran'da an la tıl dı ğı gi biy di. Kuran’da Mısır halkının

başına gelen bu belalarla ilgili bildirilenler, 19. yüzyılın başında, Orta

Krallık devrinden kalan Ipuwer papirüslerinin Mısır’da bulunmasıyla bir

kez daha doğrulandı.. Bu pa pi rüs bu lun duk tan son ra, 1909 yı lın da Le -

iden Hol lan da Mü ze si'ne gö tü rü lüp A. H. Gar di ner ta ra fın dan çev ril di.

Pa pi rüs'te Mı sır'da ki kıt lık, ku rak lık gi bi fe la ket le r ve Mı sır'dan kö le le -

rin ka çı şı an la tıl mak ta dır. Ay rı ca söz ko nu su pa pi rü sün ya za rı İpu wer'in

de bu olay la rın ta nı ğı ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Mı sır hal kı nın ba şı na ge len fe la ket ler zin ci ri, Ku ran'da an la tı lan kıt -

lık, ka nın mu sal lat kı lın ma sı gi bi be la lar la son de re ce mu ta bık tır.30

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bu fe la ket ler den Ipu wer pa pi rüs le rin de şöy -

le bah se dil mek te dir:

Fe la ket ler tüm mem le ke ti sar mış tı. Her  yer de kan var dı.

Ne hir kan ol du.

Böy le dün gör dü ğüm her şey he lak ol du. Bi çil miş gi bi her top rak

çı rıl çıp lak...

Mı sır'ın aşa ğı sı mah vol du... Tüm sa ray ıs sız kal dı. Sa hip olu nan

her şey: buğ day ve ar pa, kaz lar ve ba lık lar...

Ger çek ten ekin her  yer de mah vol du...

Adnan Oktar (Harun Yahya) 61



Top rak lar- tüm kar ga şa ya ve gü rül tü ye rağ men… Do kuz gün bo yun ca

sa ray dan hiç bir çı kış yok tu ve kim se o şah sın yü zü nü gö re me di...  Şe -

hir ler kuv vet li akın tı lar ta ra fın dan yer le bir ol du... Yu ka rı Mı sır ha rap

ol muş tu… her  yer de kan var dı… ül ke de sal gın has ta lık lar baş gös ter -

di… Bu gün ger çek ten kim se ku ze ye Byblos'a gi de mi yor. Mum ya la rı mız

için ne ya pa ca ğız?... Al tın aza lı yor...

İn san lar su dan kor kar ol du. Su iç tik ten son ra bi le su sa dı lar. 

İş te su yu muz! Mut lu lu ğu muz! Ya pa bi le ce ği miz ne var? Her şey ta lan.

Şe hir ler yı kıl dı. Yu ka rı Mı sır ku ru du.

Yer le şim alan la rı bir da ki ka için de al tüst ol du.

20. yüz yıl da bil gi sa hi bi ol du ğu muz bu pa pi rüs te Fi ra vun ve kav mi ne

isa bet eden fe la ket ler den Ku ran'la bü yük bir pa ra lel lik için de bah se di li yor

ol ma sı, Ku ran'ın İla hi kay nak lı ol du ğu nu bir kez da ha or ta ya koy mak ta dır. 
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Fi ra vun za ma nın dan kal ma pa pi rüs ler de, Hz. Mu sa'dan "si hir baz" ola -

rak bah se dil mek te dir. (Söz ko nu su pa pi rüs ler İn gil te re'de Bri tish Mu se -

um'da dır.) Fi ra vun ve yan daş la rı bü tün ça ba la rı na rağ men, Hz. Mu sa'nın

kar şı sın da hiç bir za man üs tün ge le me miş ler dir.

Bu ada le tin ida re ci si Gü neş'in oğ lu Am mon'un bü yük bi ra de ri olan ve

pe de ri Gü neş gi bi da ima ya şa yan Ram ses'in kral lı ğı za ma nın da ye din ci

pay nı ayı nın, ikin ci gü nü ya zıl dı... Bu mek tu bu al dı ğın va kit kalk, işe

baş la tar la la rın ne za re ti ni üze ri ne al. Hu bu ba tın hep si ni mah ve den bir

su bas ma sı gi bi ye ni bir be la nın ha be ri ni al dı ğın da ka fa nı ça lış tır. (Ya -

ni dü şün), Hem ton on la rı hırs la yi ye rek mah vet ti, am bar lar de lin di, fa -

re ler tar la lar da yı ğın ha lin de dir, pi re ler ka sır ga şek lin de dir, ak rep ler

hırs la yi yor lar, kü çük si nek le rin aç tı ğı ya ra lar sa yıl ma ya cak ka dar çok -

tur. Ve aha li yi mah zun edi yor... Scri be, (Scri be İn gi liz ce Ya hu di ali mi

de mek tir. Bu ra da kas te di len muh te me len Hz. Mu sa'dır.) kül li mik tar da
hu bu ba tı mah vet mek mak sa dı na na il ol du... Si hir ler on lar için ek mek -

le ri gi bi dir. Scri be... yaz mak sa na tın da in san la rın bi rin ci si dir."

Hz. Mu sa'dan "si hir baz" ola rak bah se dil me si Ku ran'da şu ayet ler de

ha ber ve ri lir:

Ve on lar de di ler ki: "Ey bü yü cü, sen de olan ah di (sa na ver di ği

sö zü) adı na bi zim için Rab bi ne dua et; ger çek ten biz hi da ye te

gel miş ola ca ğız." (Zuh ruf Su re si, 49)

On lar: "Bi zi bü yü le mek için mu ci ze (ayet) ola rak her ne

ge ti rir sen  ge tir, yi ne de biz sa na ina na cak de ği liz" de di ler.

(Araf Su re si, 132)
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Es ki Ahit'te Hz. İb ra him ile Hz. Yu suf za ma nın da ki Mı sır hü küm -

da rın dan Fi ra vun di ye bah se di lir. Hal bu ki Fi ra vun hi ta bı her iki pey -

gam ber den çok son ra kul la nı la cak tır. 

Ku ran'da Hz. Yu suf dö ne min de ki Mı sır yö ne ti ci sin den söz edi lir -

ken "hü küm dar, kral, sul tan" an lam la rı na ge len Arap ça "El  me lik" ke li -

me si kul la nı lır:

Hü küm dar de di ki: "Onu ba na ge ti rin."... (Yu suf Su re si, 50)

Hz. Mu sa dö ne min de ki Mı sır yö ne ti ci sin den ise "Fi ra vun" ke li me si

ile bah se di lir. Ku ran'da ya pı lan bu ay rım, Es ki ve Ye ni Ahit'te ya da Mu -

se vi ta rih çi ler ce ya pıl maz; sa de ce Fi ra vun ifa de si kul la nı lır.  

Ni te kim ger çek ten de Mı sır ta ri hin de "Fi ra vun" te ri mi nin kul la nı mı

sa de ce geç dö ne me ait ti; Fi ra vun hi ta bı ilk ola rak MÖ 14. yüz yıl da

Amen ho tep IV dö ne min den iti ba ren kul la nıl ma ya baş la mış tır. Hz. Yu -

suf ise bu ta rih ten en az 200 yıl ön ce ya şa mış tır.32

Ency lo pe dia Bri tan ni ca'da, Fi ra vun ke li me si için ye ni kral lık tan iti -

ba ren (18. Ha ne dan dan baş lar; MÖ 1539-1292) 22. ha ne da na dek (MÖ

945-730) kul la nı lan bir say gı ün va nı ol du ğu, da ha son ra la rı bu hi ta bın

kra lın ün va nı na dö nüş tü ğü, da ha ön ce le ri ise bu ün va nın hiç kul la nıl -

ma dı ğı ifa de edi lir. Bu ko nu da ki baş ka bir bil gi ise Aca de mic Ame ri can
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Encyc lo pe dia'da ve ri lir ve Fi ra vun la ka bı nın Ye ni Kral lık' tan iti ba ren kul -

la nıl ma ya baş lan dı ğı be lir til miş tir. 

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun ke li me si nin kul la nı mı bel li bir ta rih ten iti -

ba ren söz ko nu su ol muş tur. Do la yı sıy la Ku ran'da bu ay rı mın tam ola -

rak ya pıl ma sı -Hz. Yu suf za ma nın da ki hü küm dar dan hep "Kral" ola rak

söz edi lir ken, Hz. Mu sa za ma nın da ki hü küm dar dan her se fe rin de "Fi -

ra vun" ola rak bah se dil me si- Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu is pat la yan

bir baş ka de lil dir.
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1990'lı yıl la rın ba şın da dün ya nın ta nın mış ga ze te le ri çok önem li bir

ar ke olo jik bul gu ya "Muh te şem Arap Şeh ri Bu lun du", "Ef sa ne vi Arap Şeh -

ri Bu lun du", "Kum la rın At lan ti si Ubar" baş lık la rıy la yer ver di ler. Bu il -

ginç ar ke olo jik bul gu ya da ha önem li ha le ge ti ren, is mi nin Ku ran'da

anı lı yor ol ma sıy dı. O gü ne ka dar Ku ran'da bah si ge çen Ad kav mi nin bir

ef sa ne ol du ğu nu ve ya hiç bir za man bu lu na ma ya ca ğı nı dü şü nen bir çok

ki şi, bu ye ni bul gu kar şı sın da hay re te düş tü. Ku ran'da sö zü edi len bu

şeh ri bu lan ki şi, ama tör bir ar ke olog olan Nic ho las Clapp idi.  

Bir Arap ta ri hi uz ma nı ve bel ge sel ya pım cı sı olan Nic ho las Clapp,

Arap ta ri hi üze ri ne yap tı ğı araş tır ma lar sı ra sın da, 1932 yı lın da İn gi liz

araş tır ma cı Bert ram Tho mas ta ra fın dan ya zıl mış Ara bia Fe lix adın da bir

ki ta ba rast la mış tı. Ara bia Fe lix Ro ma lı la rın Arap Ya rı ma da sı'nın gü ne -

yin de bu lu nan ve gü nü müz de ki Ye men ve Um man'ı kap sa yan böl ge ye

ver dik le ri isim di. Bu böl ge ye Yu nan lı lar "Eu da imon Ara bia", Or ta çağ da -

ki Arap bil gin le ri ise "El-Ye men es-Sa iyd" is mi ni ve ri yor lar dı. Bu isim le -

rin tü mü "Mut lu Ye men" an la mı na ge li yor du. Çün kü es ki za man lar da bu

böl ge, Hin dis tan ve Ku zey Ara bis tan ara sın da ya pıl mak ta olan ba ha rat

ti ca re ti nin mer ke zi du ru mun day dı. Ay rı ca böl ge de ya şa yan ka vim ler

"keh ri bar" is min de na dir bu lu nan ve o za man lar al tın de ğe rin de olan çam

ağa cı re çi ne si nin üre ti mi ni ya pı yor lar dı.
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Ki ta bın da bu bil gi le re kap sam lı ola rak yer ve ren İn gi liz araş tır ma cı

Bert ram Tho mas, Ad kav mi nin ya şa dı ğı Ubar ken ti nin ka lın tı la rı nın bu -

lun du ğu böl ge ye bir araş tı ma ge zi si yap mış tı. Ge zi si sı ra sın da çöl de ya -

şa yan Be de vi ler, Um man'ın sa hi le ya kın bir ye rin de bu lu nan bu böl ge de,

es ki bir pa ti ka yo lu gös ter miş ler ve bu pa ti ka nın Ubar isim li çok es ki bir

şeh re ait ol du ğu nu an lat mış lar dı. 

Ubar'da ya pı lan ka zı lar da Ku ran'da be lir ti len şek liy le bir çok sa nat

ya pı la rı ve yük sek me de ni yet eser le ri bu lun du. İn gi liz araş tır ma cı,

Ubar'ın var lı ğı nı ka nıt la mak için iki ay rı yo la baş vur du. Ön ce Be de vi ler

ta ra fın dan va r ol du ğu söy le nen pa ti ka iz le ri ni bul du. NA SA'ya baş vu ra -

rak bu böl ge nin re sim le ri nin uy du ara cı lı ğıy la çe kil me si ni is te di. Da ha

son ra da Ca li for nia'da Hun ting ton Kü tüp ha ne si'n de bu lu nan es ki ya zıt -

la rı ve ha ri ta la rı in ce le me ye baş la dı. Kı sa bir araş tır ma dan son ra Mı sır-

Yu nan coğ raf ya cı sı Bat lam yus ta ra fın dan MS 200 yı lın da çi zil miş bir

ha ri ta bul du. Ha ri ta da, böl ge de bu lu nan es ki bir şeh rin ye ri ve bu şeh re

doğ ru gi den yol la rın çi zi mi gös te ril miş ti. Bu ara da NA SA'nın çek ti ği re -

sim ler de, yer den çıp lak göz le gö rül me si müm kün ol ma yan, an cak ha va -

dan bir bü tün ha lin de gö rü le bi len ba zı yol iz le ri or ta ya çık mış tı. Hem

es ki ha ri ta da be lir ti len yol lar hem de uy du dan çe ki len re sim ler de gö rü -

len yol lar bir bir le riy le ke si şi yor lar dı. Bu yol la rın bi tiş nok ta sı ise es ki den

bir şe hir ol du ğu an la şı lan ge niş bir alan dı.  
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Böy le ce Be de vi le rin söz lü ola rak an lat tık la rı hi ka -

ye le re ko nu olan ef sa ne vi şeh rin ye ri bu lun muş ol du. Ya -

pı lan ka zı lar da kum la rın için den es ki bir şeh rin

ka lın tı la rı çık ma ya baş la dı. Bu ne den le de bu ka yıp şe -

hir "Kum la rın At lan ti si Ubar" ola rak ta nım lan dı.

Bu es ki şeh rin Ku ran'da bah se di len Ad kav mi nin

şeh ri ol du ğu nu ka nıt la yan asıl de lil ise şeh rin ka lın tı -

la rıy dı. Yı kın tı la rın ilk or ta ya çı ka rı lı şın dan iti ba ren,

bu yı kık şeh rin Ku ran'da bah se di len Ad kav mi ve

İrem'in sü tun la rı ol du ğu an la şıl mış tı. Zi ra ka zı lar da

or ta ya çı kar tı lan ya pı lar ara sın da Ku ran'da var lı ğı na

dik kat çe ki len uzun sü tun lar yer alı yor du. Ka zı yı yü -

rü ten araş tır ma eki bin den Dr. Ju ris Za rins de, bu şeh -

ri di ğer ar ke olo jik bul gu lar dan ayı ran şe yin yük sek

sü tun lar ol du ğu nu ve do la yı sıy la bu şeh rin Ku ran'da

bah si ge çen Ad kav mi nin ken ti İrem ol du ğu nu söy lü -

yor du. Ku ran'da, İrem'den şöy le söz edi li yor du: 

Rab bi nin Ad (kav min)e ne yap tı ğı nı gör me -

din mi? 'Yük sek sü tun lar' sa hi bi İrem'e? Ki

şe hir ler için de onun bir ben ze ri ya ra tıl mış

de ğil di.  (Fecr Su re si, 6-8)

Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da geç miş le il gi li ve ri len

bil gi le rin ta rih sel bil gi ler le böy le si ne bir mu ta ba kat

için de ol ma sı, Ku ran'ın Al lah Ke la mı ol du ğu nun ay rı

bi rer de li li dir. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Ka-

vimlerin Helakı)
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Lut Pey gam ber, İb ra him Pey gam ber  ile ay nı dö nem de ya şa dı. Hz.

Lut, Hz. İb ra him'e kom şu ka vim ler den bi ri ne el çi ola rak gön de ril miş ti.

Bu ka vim, Ku ran'da be lir til di ği ne gö re o gü ne ka dar dün ya üze rin de gö -

rül me miş bir sa pık lı ğı, eş cin sel li ği uy gu lu yor du. Hz. Lut, on la ra bu sa -

pık lık tan vaz geç me le ri ni söy le di ğin de ve on la ra Al lah'ın İla hi teb li ği ni

ge tir di ğin de onu ya lan la dı lar, Hz. Lut'un pey gam ber li ği ni in kar et ti ler

ve sa pık lık la rı na de vam et ti ler. Bu nun so nu cun da da ka vim, kor kunç bir

fe la ket le he lak edil di. 

Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den

hiç    kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su -

nuz? "Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak -

la şı yor su nuz. Doğ ru su siz, öl çü yü aşan (az gın) bir

ka vim si niz."... Ve on la rın üze ri ne bir (azab) sa ğa na ğı 

yağ dır dık. Suç lu-gü nah kar la rın uğ ra dık la rı                           

so na bir bak iş te. (Araf Su re si, 80-84)

Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı -

nın üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." An dol sun,

Biz ak le de bi le cek bir ka vim için ora da apa çık bir ayet bı rak -

mı şız dır. (An ke but Su re si, 34-35)
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Hz. Lut'un için de ya şa dı ğı ve son ra he la ka uğ ra yan bu şeh rin Es ki

Ahit'te ge çen is mi So dom'dur. Kı zıl de ni z'in ku ze yin de ku rul muş olan bu

kav min, Ku ran'da ya zı lan la ra uy gun bir şe kil de he lak edil di ği an la şıl -

mış tır. Ya pı lan ar ke olo jik ça lış ma lar dan an la şıl dı ğı na gö re, şe hir, bu gün -

kü İs ra il-Ür dün sı nı rı bo yun ca uza nan Tuz Gö lü'nün (Ölü De niz)

ya kın la rın da bu lun mak ta dır. Bi lim adam la rı nın bul gu la rı na gö re bu alan

ol duk ça faz la mik tar da kü kürt le kap lı dır. Bu se bep le, tüm böl ge de hay -

van ve ya bit ki ola rak hiç bir ha yat for mu na rast la na ma mak ta dır ve bu

böl ge yı kı mın bir sem bo lü du ru mun da dır. 

Bi lin di ği gi bi kü kürt vol ka nik pat la ma lar la or ta ya çı kan bir ele ment -

tir. Ni te kim Ku ran'da bil di ri len he lak şek li dep rem ve vol ka nik pat la ma -

lar ol du ğu na da ir apa çık de lil ler ta şı mak ta dır. Al man ar ke olog Wer ner

Kel ler bu böl ge hak kın da şöy le de mek te dir:  
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Bu böl ge de bir gün ken di ni gös ter miş olan çok bü yük bir çök me de pat -

la ma lar, yıl dı rım lar, yan gın lar ve do ğal gaz lar la bir lik te kor kunç bir

dep rem ol muş ve Sid dim Va di si ile bir lik te Lut kav mi nin şe hir le ri ye -

rin de rin lik le ri ne gö mül müş ler di... Bu dep rem sı ra sın da, yer ka bu ğu -

nun çat la yıp çö kü şü, ka bu ğun al tın da uyu yan vol kan la ra ser best yol

ver miş tir. Şe ria'nın yu ka rı va di sin de bu gün de sön müş kra ter le re rast -

lan mak ta olup bu ra lar da ki reç kat man la rı üze rin de ge niş lav küt le -

le ri ve ba zalt kat man la rı yer al mış tır.33

İş te bu lav ve ba zalt kat man la rı, za ma nın da bu ra da vol ka nik bir pat -

la ma nın ve dep re min ol du ğu nu gös te ren en bü yük ka nıt lar dır. Za ten Lut

Gö lü ya da öte ki adıy la Ölü De niz, ak tif bir sis mik böl ge nin, ya ni bir

dep rem ku şa ğı nın tam üs tün de yer al mak ta dır: 

Ölü De niz'in ta ba nı Rift Va di si de ni len tek to nik kö ken li bir çö kün tü

için de yer alır. Bu va di ku zey de Ta be ri ye Gö lü'nden, gü ney de Ara bah

Va di si'nin or ta sı na ka dar 300 km'lik bir uzan tı da yer alır.34

Lut kav mi nin uğ ra dı ğı fe la ke tin tek nik yö nü, je olog la rın araş tır ma -

la rın dan an la şıl mak ta dır. Bu na gö re, Lut kav mi ni yok eden dep rem, ol -

duk ça uzun bir yer ka bu ğu çat la ğı (fay hat tı)nın so nu cun da oluş muş tur:

Şe ria Neh ri'nin ya ta ğı nı oluş tu ran 190 ki lo met re lik me sa fe bo yun ca Şe -

ria Neh ri top lam 180 met re lik bir dü şüş ya par. Bu du rum ve Lut Gö lü'nün

de niz se vi ye sin den 400 met re al çak ol ma sı, bu ra da bir za man lar bü yük

bir je olo jik ola yın mey da na gel di ği ni gös te ren önem li de lil ler den dir. 

Şe ria Neh ri ile Lut Gö lü'nün bu il ginç ya pı sı da, yer kü re nin bu böl -

ge sin den ge çen bir ya rık ya da çat la ğın an cak bir par ça sın dan iba ret tir.

Bu çat lak To ros lar'ın etek le rin den baş la yıp gü ne ye doğ ru Lut Gö lü'nün

gü ney kı yı la rın dan ve Arap Çö lü üze rin den Aka be Kör fe zi'ne uza yıp ora -

dan da Kı zıl de ni z'i ge çe rek Af ri ka'da son bul mak ta dır. Bu uzun çö kün -

tü nün uza yıp git ti ği yer ler de kuv vet li ya nar dağ ha re ket le ri nin ol du ğu
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an la şıl mak ta dır. Öy le ki, İs ra il'de ki Ce li le Dağ la rı'nda, Ür dün'ün yük sek

yay la kı sım la rın da, Aka be Kör fe zi ve di ğer ya kın yer ler de si yah ba zalt ve

lav lar bu lun mak ta dır. 

Tüm bu ka lın tı lar ve coğ ra fi özel lik ler, Lut Gö lü'nde bü yük bir je -

olo jik ola yın ya şan dı ğı nı gös ter mek te dir.  

Na ti onal Ge og rap hic der gi si nin Ara lık 1957 sa yı sın da bu ko nuy la

il gi li ola rak şu ifa de ler yer al mak ta dır:  

So dom Te pe si, Ölü De niz'e doğ ru yük se lir. Hiç kim se şim di ye dek yok

olan şe hir ler So dom ve Go mor rah'ı bu la ma dı, fa kat bi lim adam la -

rı na gö re bu şe hir ler ka ya lık la rın kar şı sın da ki Sid dim Va di si'nde du -

ru yor lar. Bü yük ih ti mal le Ölü De niz'in taş kın su la rı ve dep re min

al tın da kal dı lar.35

Yı kı ma uğ ra mış bu şe hir le il gi li işa ret edi len bil gi ler den bi ri de, Hicr

Su re si'nin 76. aye tin de bil di ril di ği gi bi bu şe hir le rin ha len ana yol üze -

rin de bu lun ma sı dır. Coğ raf ya cı lar bu böl ge nin Arap Ya rı ma da sı'ndan

Su ri ye ve Mı sır'a ka dar uza nan, Ölü De niz'in gü ney do ğu sun da ki bir ana -

yol üze rin de bu lun du ğu nu tes pit et miş ler dir. (Detaylı bilgi için bkz.

Harun Yahya, Kavimlerin Helakı)

Anın da (yurt la rı nın) üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne

bal çık tan  pi şi ril miş taş yağ dır dık. El bet te bun da 'de rin bir

kav ra yı şa sa hip olan lar' için ger çek ten ayet ler var dır. O (şe hir

de) ger çek ten bir yol  üs tün de (ha la) dur mak ta dır. El bet te,

bun da iman eden ler için ger çek ten ayet ler var dır. 

(Hicr Su re si, 74-77)
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Se be hal kı, Gü ney Ara bis tan'da ya şa mış olan dört bü yük uy gar lık -

tan bi ri  dir. Se be kav mi ni an la tan ta ri hi kay nak lar, bu kav min Fe ni ke li -

ler gi bi yo ğun ti ca ri fa ali yet ler de bu lu nan bir dev let ol du ğu nu söy ler ler.

Se be li ler, ta rih te me de ni bir ka vim ola rak bi lin miş ler dir. Se be hü küm -

dar la rı nın ya zıt la rın da "onar ma", "vak fet me", "in şa et me" gi bi ke li me ler

ağır lık ta dır. Bu kav min en önem li eser le rin den olan Ma rib Ba ra jı da,

ulaş tık la rı tek no lo jik se vi ye nin önem li gös ter ge le rin den dir. 

Se be Dev le ti, böl ge nin en güç lü or du la rın dan bi ri si ne sa hip ti. Or -

du su sa ye sin de ya yıl ma cı bir po li ti ka iz le ye bi li yor du. Ge liş miş kül tü rü

ve or du suy la Se be Dev le ti, tam an la mıy la za ma nın da o böl ge nin bir "sü -

per gü cü" idi. Se be Dev le ti' nin bu güç lü or du sun dan Ku ran'da da bah -

se dil mek te dir. Se be or du su nun ko mu tan la rı nın Ku ran'da ak ta rı lan bir

ifa de si, bu or du nun ken di si ne ne ka dar gü ven di ği ni gös ter mek te dir. Ko -

mu tan lar, Se be'nin ka dın yö ne ti ci si ne (Me li ke si'ne) şöy le der ler:  

... "Biz kuv vet sa hi bi yiz ve zor lu sa vaş çı la rız. İş ko nu sun da

ka rar se nin dir, ar tık sen bak, ne yi em re der sen 

(biz uy gu la rız)." (Neml Su re si, 33)

74 Kuran Mucizeleri - Cilt 2

Sebe Halkı ve
Arim Seli



Se be hal kı, o dö ne me gö re ol duk ça ile ri bir tek no lo ji ile kur duk la rı

Ma rib Ba ra jı'yla bir lik te bü yük bir su la ma ka pa si te si ne sa hip ol muş tu.

Bu yön tem le el de et tik le ri bol ürün lü top rak la rı ve ti ca ret yo lu üze rin -

de ki kont rol le ri, on la ra gör kem li ve re fah do lu bir ha yat ya şa tı yor du. An -

cak, bü tün bun lar ne de niy le Ken di si 'ne şük ret me le ri ge re ken Al lah'tan,

-Ku ran'ın bil di ril di ği ne gö re- "yüz çe vir di ler". Üs te lik ken di le ri ne ya pı -

lan uya rı ve ha tır lat ma la rı da din le me di ler. Bu kö tü ah lak la rı ne de niy le

Al lah Ka tın dan bir aza bı hak et ti ler ve  ba raj la rı yı kıl dı;"Arim se li" bü -

tün top rak la rı nı yer le bir et ti. 

Se be ül ke si nin baş ken ti, bu lun du ğu coğ raf ya nın avan taj lı ko nu mu

se be biy le ol duk ça zen gin leş miş olan Ma rib idi. Baş kent, böl ge de bu lu nan

Ad ha na Ir ma ğı'nın çok ya kı nın day dı. Bu neh rin Ce bel Ba lak'a gir di ği nok -

ta, ba raj ya pı mı na çok uy gun du; bun dan ya rar la nan Se be li ler de da ha uy -

gar lık la rı nı kur ma aşa ma sın day ken bu ra ya bir ba raj in şa et miş ler ve

su la ma yap ma ya baş la mış lar dı. Bu ba raj sa ye sin de de çok ile ri bir re fah
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se vi ye si ne ka vuş muş lar dı. Baş kent Ma rib, o dö ne min en ge liş miş şe hir le -

rin den bir ta ne siy di. Böl ge yi ge zen ve bu di ya rı ol duk ça öven Yu nan lı ya -

zar Pliny, bu ra nın ne ka dar ye şil bir böl ge ol du ğun dan bah set mek tey di. 

Ma rib'de ki bu ba ra jın yük sek li ği 16 met re, ge niş li ği 60 met re ve

uzun lu ğu da 620 met rey di. He sap la ra gö re ba raj ara cı lı ğıy la su la na bi len

top lam alan 9.600 hek tar dı ki, bu nun 5.300 hek ta rı gü ney, ge ri ka la nı ise

ku zey ova sı na ait ti. Bu iki ova, Se be ki ta be le rin de ba zen "Ma rib ve iki

ova" di ye anı lır dı. İş te Ku ran'da ki "sağ dan ve sol dan iki bah çe" ifa de si,

muh te me len bu iki va di de ki gös te riş li bağ ve bah çe le re işa ret eder. Bu

ba raj ve su la ma te sis le ri sa ye sin de böl ge, Ye men'in en iyi su la nan ve en

ve rim li ke si mi ola rak ün yap mış tı. Fran sız J. Ho levy ve Avus tur ya lı Gla -

ser, Ma rib se ti nin çok es ki de vir ler den be ri var ol du ğu nu ya zı lı bel ge -

ler le is pat et ti ler. Hi mer leh çe siy le ya zı lan bel ge ler de bu ba ra jın ül ke

top rak la rı nı ve rim li kıl dı ğı ya zı lıy dı.  
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Yukarıda ve yan sayfada yıkın tı la rı na ait re sim le ri gö rü len Ma rib Ba ra jı, Se be hal kı -
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MS 542 yı lın da yı kı lan ba raj, Ku ran'da bah se di len "Arim se li"ne yol

aç mış ve bü yük tah ri ba ta ne den ol muş tu. Se be hal kı nın yüz ler ce se ne -

den be ri iş let mek te ol du ğu bağ la rı, bah çe le ri ve ta rım alan la rı ta ma men

yok ol muş tu. Ba ra jın yı kıl ma sın dan son ra Se be kav mi nin de hız lı bir ge -

ri le me sü re ci ne gir di ği gö rül mek te dir; ba ra jın yı kıl ma sıy la baş la yan bu

sü re cin so nun da Se be Dev le ti 'nin de so nu gel miş tir.  

Yu ka rı da be lirt ti ği miz ta rih sel ger çek ler ışı ğın da Ku ran ayet le ri ni

in ce le di ği miz za man, or ta da çok so mut bir uyum ol du ğu nu gö rü rüz. Ar -

ke olo jik bul gu lar ve ta rih sel ger çek ler, Ku ran'da ya zan la ra işa ret et mek -

te dir. Ayet te be lir til di ği gi bi, ken di le ri ne gön de ri len pey gam be rin

uya rı la rı nı din le me yen ve Rab bi mi zin ni me ti ne nan kör lük eden halk,

so nun da kor kunç bir sel fe la ke tiy le ce za lan dı rıl mış tır. Ku ran'da Se be

Dev le ti 'ne gön de ri len sel fe la ke ti şöy le ta rif edil mek te dir: 

An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var -

dır. (Ev le ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş -

tik ki:) "Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel
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bir şe hir ve ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." An cak on lar yüz

çe vir di ler, böy le ce Biz de on la ra Arim se li ni gön der dik. Ve

on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li, acı ıl gın lı ve için de az

bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük. Böy le lik -

le nan kör lük et me le ri do la yı sıy la on la rı ce za lan dır dık. Biz

(ni me te) nan kör lük eden den baş ka sı nı ce za lan dı rır mı yız?

(Se be Su re si, 15-17)

Ku ran'da Se be kav mi ne gön de ri len azap tan "Seyl-ül Arim" ya ni

"Arim se li" ola rak bah se dil mek te dir. Ku ran'da ge çen bu ifa de, ay nı za -

man da bu se lin mey da na ge liş şek li ni gös ter mek te dir. Zi ra "Arim" ke li -

me si nin an la mı, ba raj ya da set tir. "Seyl-ül Arim" ke li me si de, se tin

yı kıl ma sı so nu cun da mey da na ge len bir se li an lat mak ta dır. Bu ko nuy la

il gi li İs lam yo rum cu la rı da Ku ran'da Arim se li ile il gi li ola rak kul la nı lan

te rim ler den yo la çı ka rak, ko nuy la il gi li tu tar lı yer ve za man tes pit le rin -

de bu lun muş lar dır. Mev du di, tef si rin de şöy le ya zar: 

Me tin de ki (Seyl-ül Arim) ifa de sin de kul la nıl dı ğı gi bi "arim" ke li me si

"ba raj, set" an la mı na ge len ve Gü ney Arap ça sın da kul la nı lan "ari -

men" ke li me sin den tü re miş tir. Ye men'de ya pı lan ka zı lar da or ta ya çı -

ka rı lan ha ra be ler de bu ke li me sık sık bu an lam da kul la nıl mış tır.

Me se la Ye men'in Ha beş li hü küm da rı Eb re he'nin bü yük Ma rib Sed -

di nin ta mi rin den son ra yaz dır dı ğı MS 542 ve 543 ta rih li bir ki ta be de,

bu ke li me tek rar ba raj (set) an la mın da kul la nıl mış tır. O hal de Seyl-

ül Arim, "bir set yı kıl dı ğın da mey da na ge len sel fe la ke ti" an la mı na

ge lir. "... Ve on la rın iki bah çe si ni, bu ruk ye miş li , acı ıl gın lı ve için de

az bir şey de se dir ağa cı olan iki bah çe ye dö nüş tür dük" (Se be Su re si,

16). Ya ni se tin (ba ra jın) yı kıl ma sın dan son ra mey da na ge len sel so -

nu cu bü tün ül ke ha rab ol du. Se be li le rin dağ la rın ara sı na set ler in şa

ede rek kaz dık la rı ka nal lar yı kıl dı ve bü tün su la ma sis te mi bo zul du.

Bu nun so nu cu da ha ön ce den bir bah çe gi bi olan ül ke ya ba ni ot la rın

78 Kuran Mucizeleri - Cilt 2



ye tiş ti ği bir can gıl ha li ne gel di ve kü çük bo dur ağaç la rın ki ra za ben -

zer ye mi şi dı şın da ye ne bi le cek hiç bir mey ve kal ma dı.36

Sü tun la rın yü ze yin de Se be di lin de ya zıl mış ya zıt lar bu lu nu yor. Kut -

sal Ki tap Doğ ru yu Söy le di (Und Die Bi bel Hat Doch Recht) ki ta bı nın ya -

za rı Hı ris ti yan ar ke olog Wer ner Kel ler de, Arim se li nin Ku ran'a uy gun

ola rak ger çek leş ti ği ni ka bul ede rek şöy le ya zar:  

Böy le bir ba ra jın ol ma sı ve yı kı la rak şeh ri ta ma men ha rap et me si,

Ku ran'da ki bah çe sa hip le riy le il gi li ve ri len ör ne ğin ger çek ten de mey -

da na gel di ği ni ka nıt lı yor.37

Arim se liy le be ra ber ge len fe la ket ten son ra böl ge de çöl leş me baş la -

mış ve ta rım alan la rı nın yok ol ma sıy la Se be kav mi nin en önem li ge lir

kay na ğı da el le rin den çık mış tı. Al lah'ın ken di le ri ni iman et me ye ve şük -

ret me ye ça ğır ma sı nı göz ar dı eden halk, so nun da böy le bir fe la ket le ce -

za lan dı rıl dı. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Kavimlerin Helakı)
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Kuran, Sebe Melikesi ve halkının Hz. Sü-
leyman'a tabi olmadan önce, "Allah'ı bıra-
kıp da güneşe secde etmekte" olduklarını
bildirmektedir. Yazıtlarda bulunan bilgiler,
bunu doğrulamakta, Sebe halkının yan-
daki ve ona benzer tapınaklarda aya ve
güneşe taptıklarını ortaya
koymaktadır.Sütunların yüzeyinde Sebe
dilinde yazılmış yazıtlar bulunuyor.



Gü nü müz de Se mud kav mi, Ku ran'da bah si ge çen ka vim ler için de

hak kın da en faz la bil gi ye sa hip olu nan lar dan bir ta ne si dir. Ta rih kay nak -

la rı Se mud isim li bir kav min ger çek ten ya şa dı ğı na işa ret et mek te dir. Ku -

ran'da bah si ge çen Hicr hal kı ve Se mud kav mi nin as lın da ay nı ka vim

ol duk la rı tah min edil mek te dir; zi ra Se mud kav mi nin bir baş ka is mi de

As hab-ı Hicr'dir. Bu du rum da "Se mud" ke li me si bir hal kın is mi, Hicr

şeh ri ise bu hal kın kur du ğu şe hir ler den bi ri ola bi lir. Ni te kim Yu nan coğ -

raf ya cı Pliny'nin ta rif le ri de bu yön de dir. Pliny, Se mud kav mi nin otur -

mak ta ol du ğu yer le rin Do mat ha ve Heg ra ol du ğu nu yaz mış tır ki, bu ra lar

gü nü müz de ki Hicr ken ti dir. 

Se mud kav min den bah se den bi li nen en es ki kay nak, Ba bil Kra lı II.

Sar gon'un bu kav me kar şı ka zan dı ğı za fer le ri an la tan Ba bil dev let ka yıt -

la rı dır. (MÖ 8. yüz yıl) Sar gon, Ku zey Ara bis tan'da yap tı ğı bir sa vaş so -

nun da on la rı yen miş tir. Yu nan lı lar da bu ka vim den bah set mek te ve

Aris to, Bat lam yus ve Pliny'nin ya zı la rın da isim le ri "Tha mu da ei", ya ni

"Se mud lar" ola rak anıl mak ta dır. Pey gam be ri miz  (sav)'den ön ce, yak la -

şık MS 400-600 yıl la rı ara sın da ise iz le ri ta ma men si lin miş tir. (Bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, Ka vim le rin He la kı)

Gü nü müz de Ür dün'de ki Rum Va di si ya da di ğer bir adıy la Pet ra'da

bu kav min taş iş çi li ği nin en gü zel ör nek le ri ni gör mek müm kün dür. Ni -

te kim Ku ran'da da Se mud kav mi nin taş iş çi li ğin de ki us ta lık la rın dan şöy -

le bah se di lir. 
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Hicr Halkı



(Sa lih kav mi ne de di ki: Al lah'ın) "Ad (kav min den) son ra si zi

ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi yer yü zün de yer leş tir di ği ni ha tır la -

yın. Ki onun düz lük le rin de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler

yon tu yor du nuz. Şu hal de Al lah'ın ni met le ri ni ha tır la yın, yer -

yü zün de boz gun cu lar  ola rak ka rı şık lık çı kar ma yın." 

(Araf Su re si, 74) 
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Ürdün'deki ünlü
Petra kalıntıları
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Ku ran'ın şim di ye dek in ce le di ği miz mu ci ze vi özel lik le ri nin ya nı sı -

ra bir de "ma te ma tik sel mu ci ze"le ri var dır. Bu mu ci ze ye bir ör nek, Ku -

ran'da ki ba zı ke li me tek rar la rı nın ver di ği or tak sa yı dır. Bir bi riy le il gi li

ba zı ke li me ler şa şır tı cı bir bi çim de ay nı sa yı da tek rar la nır lar. Aşa ğı da,

bu tür ke li me ler ve Ku ran için de ki tek rar la nış sa yı la rı ve ril miş tir.

"Ye di gök" ta bi ri 7 ke re ge çer. "Gök le rin ya ra tı lı şı (hal ku se -

ma vat)"  ifa de si de 7 ke re tek rar la nır.

"Gün (yevm)" te kil ola rak 365 ke re ge çer ken, ço ğul ya ni

"gün ler (ey yam ve yev meyn)" ke li me le ri 30 de fa tek rar la nır.

"Ay" ke li me si nin tek rar sa yı sı ise 12'dir.
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YEDİ GÖK (seb'a semavat)

GÖKLERİN YARATILIŞI
(halku's  semavat)

7 kere

7 kere

GÜN

GÜNLER

AY

yevm

eyyam,yevmeyn

şehr

365 kere

30 kere

12 kere

Kuran'da 
Kelime Tekrarları



"Bit ki" ve "ağaç" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı ay nı dır: 26

"Ceza (karşılık)" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın

temel ahlak özelliklerinden olan "mağfiret (bağışlama)" ifa-

desi, bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanır.

"De" ke li me le ri ni say dı ğı mız da çı kan so nuç 332'dir. "De di -

ler" ke li me si ni say dı ğı mız da da ay nı ra ka mı el de ede riz. 

"Dün ya" ke li me si ve "ahi ret" ke li me si nin tek rar la nış sa yı la rı

da ay nı dır: 115

"Şey tan" ke li me si Ku ran'da 88 ke re ge çer. "Me lek" ke li me si -

nin tek rar sa yı sı da 88'dir. 
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BİTKİ

AĞAÇ

26 kere

26 kere

CEZA

AFFETMEK

117 kere

2x117=234 kere

DE

DEDİLER

332 kere

332 kere

DÜNYA

AHİRET

115 kere

115 kere

ŞEYTAN

MELEK

88 kere

88 kere



"İman" (tam la ma al ma dan) ve "kü für" ke li me le ri Ku ran bo -

yun ca 25 ke re tek rar la nır.

"Cen net" ke li me si ve "ce hen nem" ke li me si de ay nı sa yı da

tek rar la nır: 77.

"Ze kat" ke li me si Ku ran'da 32 ke re tek rar la nır ken, "be re ket"

ke li me si nin tek rar la nış sa yı sı da 32'dir.

"İyi ler (eb rar)" 6 ke re tek rar la nır ken, "kö tü ler (fuc car)" ke li -

me si ise tam ya rı sı ka dar ya ni 3 ke re ge çer.

"Yaz-sı cak" ke li me le ri ile "kış-so ğuk" ke li me le ri nin ge çiş sa -

yı la rı da ay nı dır: 5
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CENNET

CEHENNEM

77 kere

77 kere

ZEKAT

BEREKET

32 kere

32 kere

İYİLER 

KÖTÜLER 

ebrar

fuccar

6 kere

3 kere

YAZ-SICAK

KIŞ-SOĞUK

1 + 4 = 5 kere

1 + 4 = 5 kere

İMAN

KÜFÜR

25 kere

25 kere



"Şa rap (hımr)" ve "sar hoş luk (se ke re)" ke li me le ri de Ku ran'da

ay nı sa yı da tek rar la nır: 6

"Akletmek" ve "nur" sayılarının tekrar sayısı da aynıdır: 49

"Dil" ve "va az" ke li me le ri eşit sa yı da -25 ke re- tek rar edi lir:

"Ya rar" ke li me si 50, "boz ma" ke li me si de 50 ke re tek rar la nır.

"Ecir" ve "fa il" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı da ay nı dır: 107
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DİL

VAAZ

25 kere

25 kere

YARAR

BOZMA

50 kere

50 kere

ECİR

FAİL

107 kere

107 kere

ŞARAP

SARHOŞLUK

hımr

sekere

6 kere

6 kere

AKLETMEK

NUR

49 kere

49 kere



"Sev gi" ve "ita at" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı ay nı dır: 83

Ku ran'da "dö nüş" ve "son suz" ke li me le ri eşit sa yı da yer

alm ak ta dır: 28

"Mu si bet" ke li me si ve "şü kür" ke li me si, Ku ran'da ay nı sa yı -

da geç mek te dir: 75 ke re

"Gü neş (şems)" ve "ışık (nur)" ke li me le ri Ku ran'da 33'er kez

geç mek te dir.

* Sa yım da "nur" ke li me si nin sa de ce ya lın hal le ri dik ka te alın mış tır.
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DÖNÜŞ

SONSUZ

28 kere

28 kere

GÜNEŞ

IŞIK 

şems

nur

33 kere

33 kere

SEVGİ

İTAAT

83 kere

83 kere

MUSİBET

ŞÜKÜR

75 kere

75 kere



"Doğ ru yo la ile ten (El hu da)" ve "rah met" ke li me le ri nin tek -

rar sa yı sı eşit tir: 79

Ku ran'da "sı kın tı" ke li me si 13 ke re yer alır ken, "hu zur" ke -

li me si de 13 ke re tek rar lan mak ta dır.

"Ka dın" ve "er kek" ke li me le ri nin tek rar sa yı sı da ay nı dır: 23

Ka dın-er kek ke li me le ri nin Ku ran'da tek ra r sa yı sı olan 23, ay nı za man da

in san emb ri yo su nun olu şu mun da yu mur ta ve sperm den ge len kro mo -

zom sa yı sı dır. İn sa nın kro mo zom sa yı sı da an ne ve ba ba dan ge len 23'er

kro mo zo mun top la mı ola rak 46'dır.

"Hı ya net" ke li me si 16 ke re ge çer ken, "ha bis" ke li me si nin

tek rar sa yı sı da 16'dır.
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DOĞRU YOLA İLETEN

RAHMET

79 kere

79 kere

SIKINTI

HUZUR

13 kere

13 kere

KADIN

ERKEK

23 kere

23 kere

HIYANET

HABİS

16 kere

16 kere
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"İn san" ke li me si Ku ran'da 65 ke re ge çer; in sa nın ya ra tı lış

saf ha la rı nın sa yı sı nın top la mı da ay nı dır:

Sa la vat ke li me si bü tün Ku ran'da 5 ke re ge çer ve Al lah in -

san la ra gün de beş de fa na maz kıl ma la rı nı bil dir miş tir.

"Ka ra" ke li me si Ku ran'da 13 ke re ge çer ken, "de niz" ke li me si

32 ke re geç mek te dir. Bu sa yı la rın top la mı bi ze 45 sa yı sı nı ve rir. Eğer

ka ra la rın Ku ran'da bah se di liş sa yı sı olan 13'ü 45'e bö ler sek,

%28,888888888889 sa yı sı nı bu lu ruz. De niz le rin Ku ran'da bah se di liş sa -

yı sı olan 32'yi 45'e böl dü ğü müz za man ise, %71,111111111111 sa yı sı nı

bu lu ruz. Bu oran lar ise, ge ze ge ni miz de ki su ve ka ra par ça la rı nın ger-

çek ora nı dır.38
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İNSAN

TOPRAK

NUTFE

EMBRİYO

BİR ÇİĞNEMLİK
ET

KEMİK

ET

TOPLAM

turabun

nutfun

alak

meda'a

ızamun

lehmun

65 kere

17 kere

12 kere

6 kere

3 kere

15 kere

12 kere

65 kere

KARA

DENİZ

TOPLAM

13 kere

32 kere

45 kere

13/45 = 28,888888888889

32/45 = 71,111111111111

%100



Arap ça al fa be de ki her har fin sa yı sal bir de ğe ri var dır. Ya ni Arap -
ça da her harf bir ra ka ma te ka bül eder. Bun dan is ti fa de edi le rek çe şit li
he sap la ma lar ya pı lır. İş te ya pı lan bu he sa ba "eb ced he sa bı" ya da "hi sab-
ı cü mel" de nir.39

Eb ced al fa be dü ze ni nin her  bir har fi nin bir ra ka ma te ka bül et me si
özel li ğin den fay da la nan Müs lü man lar, bu nu çe şit li sa ha lar da kul lan mış -
lar dır. Cifr il mi de bu yön tem ler den bi ri si dir. 
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Kuran'da
Ebced Hesabı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

elif be cim dal he vav ze ha tı ye kef lam mim nun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

SSıra değeri

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

Sayısal değer

Sıra değeri

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

Sayısal değer

Arap alfabesinin sıra ve sayısal değerleri

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sin ayn fe sad kaf re şin te se hı zel dad zı ğayn

60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



Cifr; gelecekte muh te mel ola cak iş ler den ha ber ve ren il min adı dır.

Bu na gö re sem bo lik şe kil ler ve harf le rin eb ced sa yı kar şı lık la rı üze rin de

ya pı lan yo rum lar, bu sa hay la meş gul olan kim se le rin baş vur duk la rı yol -

lar dan bi ri dir. Eb ced ile cifr yön tem le ri ara sın da ki en önem li fark; eb -

ced ger çek leş miş ola nın, cifr ise ger çek leş me si muh te mel ola nın il mi dir.40

Bu he sap yön te mi, çok es ki ta rih le re ka dar uza nan ve da ha he nüz

Ku ran in di ril me den ön ce kul la nı mı çok yay gın olan bir ya zım şek li dir.

Arap ta ri hin de ge çen tüm olay lar, harf le re ra kam de ğe ri ve ri le rek ya zı lır

ve böy le ce her ola yın ta ri hi de kay da ge çil miş olur du. Bu ta rih ler, her

kul la nı lan har fin özel ra kam de ğer le ri nin top lan ma sıy la el de edi li yor du.

İş te söz ko nu su bu eb ced yön te miy le, Ku ran'da ge çen ba zı ayet ler

in ce len di ğin de, bu ayet le rin an lam la rı na uy gun ola rak bir ta kım ta rih -

le re denk gel di ği ni gö rü rüz. Ve bu ayet ler de bah se di len olay la rın, eb ced

he sap la rıy la el de edi len ta rih ler de ger çek leş ti ği ni gör dü ğü müz de ise, söz

ko nu su ayet ler de ola ya iliş kin giz li bir işa ret bu lun du ğu nu an la rız. (Doğ -

ru su nu Al lah bi lir.)
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Ku ran'ın ma te ma tik sel mu ci ze le ri nin bir baş ka yö nü ise 19 sa yı sı -

nın, ayet le rin içi ne şif re sel bir bi çim de yer leş ti ril miş ol ma sı dır. Ku -

ran'da "Onun üze rin de on do kuz var dır." (Müd des sir Su re si, 30) aye ti

ile dik kat çe ki len bu sa yı, Ku ran'ın bir çok ye rin de şif re len miş tir. Bu -

nun ör nek le rin den bir kıs mı nı şöy le sa ya bi li riz:

Bes me le 19 harf tir.
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Kuran'da 19 Mucizesi

1. harf

2. harf

3. harf

4. harf

5. harf

6. harf

7. harf

8. harf

9. harf

10. harf

11. harf

12. harf

13. harf

14. harf

15. harf

16. harf

17. harf

18. harf

19.
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Ku ran 114 (19 x 6) su re den olu şur.

İlk vah yo lan su re (96. su re) son dan 19. su re dir.

Ku ran'ın ilk vah ye di len ayet le ri 96. su re nin ilk 5 aye ti dir ve

bu ayet le rin top lam ke li me sa yı sı 19'dur.
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Gö rül dü ğü gi bi ilk 5 ayet top lam 19 ke li me den oluş mak ta dır. Ara -

da ge çen " " harf tir, ke li me de ğil dir. " " harf le ri de ay nı şe kil de sa -

yı ma da hil edil me miş tir.

Vah ye di len ilk su re (Alak Su re si) 19 aye te sa hip tir ve 285

(19 x 15) harf içe rir.

Son vah ye di len su re olan Nasr, top lam 19 ke li me den olu şur.
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Ay rı ca Nasr Su re si'nin Al lah'ın yar dı mın dan söz eden ilk aye ti de

19 harf tir.

Ku ran'da 114 (19 x 6) bes me le bu lu nur. Bu sa yı da 19'un 6 ka -
tı dır. 

Ku ran'da 113 su re bes me le ile baş lar. Ba şın da bes me le bu -
lun ma yan tek su re, 9 nu ma ra lı Tev be Su re si'dir. Ku ran'da sa de ce Neml
Su re si'nde iki bes me le bu lun mak ta dır. Bu bes me le ler den bi ri su re nin
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ba şın da di ğe ri ise 30. ayet te yer a lır. Bes me le ile baş la ma yan Tev be Su -
re si'nden iti ba ren say ma ya baş la nıl dı ğın da Neml Su re si'nin 19. sı ra da
yer al dı ğı gö rü le cek tir.
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SURE NUMARALARI
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Secde
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Sebe'
Fatır
Yasin
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19'dur.
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Tevbe Suresi'nden 19 su re son ra ge len 27 nu ma ra lı Neml Su re -

si'nin hem ba şın da, hem de 30. aye tin de bes me le var dır. Böy le ce 27. su -

re de iki bes me le bu lu nur. Bes me le le ri 114'e ta mam la yan 27. su re nin 30.

aye ti dir. Ay rı ca su re ve ayet nu ma ra la rı nı ya ni 27 ve 30'u top la dı ğı mız -

da 57 (19 x 3) sa yı sı nı bu lu ruz.

Tev be Su re si'nden (9) Neml Su re si'ne (27) ka dar olan su re nu ma -

ra la rı nın top la mı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+2

7=) 342'dir. Bu da 19'un 18 ka tı dır.

Nu ma ra sı 19 ve 19'un ka tı olan ayet ler de ge çen Al lah ismi -

nin top lam sa yı sı 133 (19 x 7)'tür. 

Bir an la mı na ge len "va hid" (i har fi oku nur ken ek le ni yor) ke -

li me si nin eb ced de ğe ri 19'dur. Ku ran'da bu ke li me, bir çe şit ye mek, bir

ka pı vs. fark lı ke li me ler için de kul la nıl mış tır. "Bir   Al lah" ola rak kul -

la nı mı ise 19 ke re dir. 
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19 ke re vahd ke li me si nin geç ti ği ayet le rin su re ve ayet nu -

ma ra la rı nın top la mı: 361 (19 x 19)'dir.

"Yal nız ca Al lah'a iba det edin" ifa de si nin Arap ça sı "Vah -

da hu" 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 nu ma ra lı ayet ler de ge çer. Bu sa -

yı lar tek rar sız ola rak top lan dı ğın da 361 (19 x 19) sa yı sı nı el de ede riz.

İlk baş lan gıç harf le rin den (Elif, Lam, Mim; Ba ka ra Su re si,

1. ayet) son baş lan gıç harf le ri ne (Nun; Ka lem Su re si, 1. ayet) ka dar olan

ayet sa yı sı 5.263 (19 x 277)'tür.

Baş lan gıç harf le ri nin bu lun du ğu ilk su re ile baş lan gıç harf -

le ri nin bu lun du ğu son su re ara sın da, baş lan gıç harf le ri nin bu lun ma-

dı ğı 38 (19 x 2) su re var dır. 

"Rah man" ke li me si ise Ku ran'da 57 (19 x 3) de fa geç mek te dir.

Ku ran'da bah si ge çen 30 fark lı ra kam var dır. 

Ku ran'da ge çen tüm bu sa yı la rı (tek rar lar dik ka te alın ma dan) top -

la dı ğı mız da çı kan sa yı 162.146'dır. Bu da 19'un 8.534 ka tı dır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+

100+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146

(19 x 8.534)
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Bu 30 fark lı sa yı ya ek ola rak Ku ran'da 8 ta ne ke sir li sa yı dan

bah se di lir. Bun lar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3'tür. Böy le ce

Ku ran 38 (19 x 2) fark lı sa yı içe rir.

Ku ran'ın en ba şın dan iti ba ren 19 aye te sa hip ilk su re si İn fi-

tar Su re si'dir. Bu su re nin di ğer bir özel li ği son ke li me si nin Al lah ol ma -

sı dır. Bu ay nı za man da Rab bi miz'in "Al lah" ola rak zik re di len,

Ku ran'da ki son dan 19. is mi dir.

Kaf har fi ile baş la yan 50. su re de 57 (19 x 3) adet Kaf har fi

var dır. Ba şın da Kaf har fi bu lu nan 42. su re de yi ne 57 (19x3) adet Kaf

har fi bu lu nur. 50. su re nin 45 aye ti var dır. Bun la rı top lar sak so nuç 95

(19 x 5)'tir. 42. su re nin 53 aye ti var dır. Bun la rı top lar sak 42+53 yi ne 95

(19 x 5)'tir.

Kaf Su re si'nin ilk aye tin de Ku ran için kul la nı lan Me cid ke -

li me si nin eb ced de ğe ri 57 (19 x 3)'dir. Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi su -

re için de ki Kaf harf le ri nin top la mı da 57'dir. 

Kaf Su re si'nde ki Kaf harf le ri nin geç ti ği ayet le rin nu ma ra sı -

nı top la dı ğı mız da 19'un 42 ka tı olan 798 sa yı sı nı el de ede riz. 42 sa yı sı

ise baş lan gıç harf le ri ara sın da Kaf olan di ğer bir su re nin nu ma ra sı dır. 

Nun har fi sa de ce 68. su re nin ba şın da bu lu nur. Bu su re de ki

Nun harf le ri nin top lam sa yı sı 133 (19 x 7)'tür. 

Su re nu ma ra la rı 19'un ka tı olan su re le rin ayet sa yı la rı nı

(bes me le da hil) top la dı ğı mız da:
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Ya, Sin harf le ri Ya sin Su re si'nin ba şın da bu lun mak ta dır lar.

Sin har fi Ya sin Su re si'nde 48 de fa geç mek te iken Ya har fi 237 de fa geç -

mek te dir. Bu iki har fin top la mı 285 (19 x 15)'tir.

Yal nız ca tek bir su re -7. su re- "Elif, Lam, Mim, Sad" baş lan -

gıç harf le riy le baş la mak ta dır. Elif har fi bu su re de 2.529 de fa, Lam har -

fi 1.530 de fa, Mim har fi 1.164 de fa ve Sad har fi 97 de fa geç mek te dir. Bu

şe kil de 4 har fin bu su re de top lam ola rak geç ti ği yerlerinin sayısı 2.529

+ 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)'dir. 

Elif, Lam, Mim harf le ri Arap ça da en sık  kul la nı lan harf ler -

dir. Bu harf ler bi ra ra da 6 su re nin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- ba şın da yer al -

mak ta dır lar ve bu 3 harf, 6 su re nin her bi rin de top lam 19'un ka tı ola rak

geç mek te dir. Sı ra sıy la [9.899 (19 x 521), 5.662 (19x298), 1.672 (19 x 88),

1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç har fin 6 su re de top lam ola rak geç -

ti ği yerlerinin sayısı 19.874 (19 x 1.046)'tür.
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Elif, Lam, Ra baş lan gıç harf le ri 10, 11, 12, 14 ve 15. su re ler de

bu lun mak ta dır. Bu harf le rin bu su re ler de top lam ola rak geç ti ği yerle-

rinin sayısı 2.489 (19 x 131), 2.489 (19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x

63) ve 912 (19 x 48)'dir. 

Elif, Lam, Mim, Ra baş lan gıç harf le ri nin top lam ola rak geç -

me sık lı ğı 1.482 (19 x 78)'dir. Elif har fi 605 de fa, Lam har fi 480 de fa, Mim

har fi 260 de fa ve Ra har fi 137 de fa geç mek te dir.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad baş lan gıç harf le ri tek bir su re de -19.

su re- geç mek te dir. Kaf har fi  bu su re de 137 de fa, Ha har fi 175 de fa, Ya

har fi 343 de fa, Ayn har fi 117 de fa ve Sad har fi 26 de fa geç mek te dir. 5

har fin top lam ola rak geç ti ği yer le rin sa yı sı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 =

798 (19 x 42) 

Bu ko nu da ki di ğer tes pit ler ise şöy le dir: 

Tüm Ku ran'da;

- Etiu (ita at edi niz) ke li me si 19 ke re,

- Abd (kul), abid (kul luk eden ki şi) ve iba det ke li me le ri ise top lam

152 (8 x 19) ke re geç mek te dir.

A şa ğı da  ör nek ola rak ve ri len Al lah'ın is im le rin den ba zı la -

rı nın sa yı sal eb ced de ğe ri de 19'un kat la rı dır.

- Va hid (Tek) 19 (19 x 1) 

- Ca mi (Top la yan) 114 (19 x 6)
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On do kuz, 9 ve 10 sa yı la rı nın ilk kuv vet le ri nin top la mı dır.

9 ve 10 sa yı la rı nın ikin ci kuv vet le ri ara sın da ki fark da 19 sa yı sı nı ve rir.

Gü neş, Ay ve Dün ya her 19 yıl da bir ay nı gö re ce li po zis yon -

da sı ra la nır lar.41

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı her 76 (19 x 4) yıl da bir Gü neş Sis -

te mi 'nin içinden ge çer.42

19 sa yı sı nın Pas kal üç ge nin de ki ye ri
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ce bir ve ola sı lık he sap la -

rın da kul la nı lan arit me -
tik bir  üç gen dir. 

şekil 1: ilk 19 rakam

Pas kal üç ge nin de ilk

19 ra ka mın top la mı        

38(2x19)'dir.  



So nuç:

İlk 19 ra ka mın top la mı 19'un ka tı dır.

İlk 19 sa yı nın top la mı 19'un ka tı dır.

Ku ran ayet le ri nin in di ri liş sı ra sı na gö re, 19
şif re si nin Pas kal üç ge ni ile bağ lan tı sı

İlk va hiy olan 96. su re son dan 19. su re dir. 19 ayet ten olu şur

ve bu su re de top lam 285 (19 x 15) harf var dır. Vah yin ilk 5 aye tin de ise

76 (19 x 4) ke li me bu lun mak ta dır.

İ kin ci ola rak vah ye di len 68. su re de vah yo lu nan ilk ayet ler

38 (19 x 2) ke li me den oluş mak ta dır.

Ü çün cü va hiy olan 73. su re, 57 (19 x 3) ke li me den oluş mak -

ta dır.
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Bu bö lü me ka dar Ku ran'ın, bi lim sel ve ta rih sel açı lar dan mu ci ze vi

özel lik le ri ne de ğin dik. Tüm bun la rın ya nı sı ra, Ku ran ay nı za man da ede -

bi yön den de hay ran lık uyan dı rı cı, ben zer siz bir üs lu ba sa hip tir. 

Ön ce lik le be lir til me si ge re ken Ku ran'ın her çağ dan, her tür lü in san

gru bu na hi tap eden bir an la tı ma sa hip ol ma sı dır. Oku yan ki şi nin bil gi

ve kül tür se vi ye si ne olur sa ol sun Ku ran her ke sin an la ya bi le ce ği gi bi açık,

an la şı lır bir di le sa hip tir. Bir ayet te Al lah Ku ran hak kın da şöy le bil di rir:

An dol sun Biz Ku ran'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay -

laş tır dık... (Ka mer Su re si, 22)

Ku ran'da bu ka dar ko lay an la şı lır bir üs lup ol ma sı na rağ men, hiç -

bir yön den Ku ran'ın tak li di müm kün ol ma mış tır. Al lah'ın Ku ran'ın ben -

zer siz li ği ne dik kat çek ti ği ayet ler den bir kıs mı şöy le dir:

Eğer ku lu mu za in dir di ği miz (Kur'an)'den şüp he dey se niz, bu

du rum da, siz de bu nun ben ze ri bir sû re ge ti rin. Ve eğer doğ -

ru söz lüy se niz, Al lah'tan baş ka şa hit le ri ni zi (ken di le ri ne gü -

ven di ği niz yar dım cı la rı nı zı) ça ğı rın. (Ba ka ra Su re si, 23) 

Yok sa: "Bu nu  ken di si ya lan ola rak uy dur du" mu di yor lar?

De ki:  "Bu nun ben ze ri olan bir sû re ge ti rin ve eğer ger çek ten

doğ ru söz lüy se niz Al lah'tan baş ka ça ğı ra bil dik le ri ni zi 

ça ğı rın." (Yu nus Su re si, 38)
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Ku ran'ın mu ci ze ke li me si ile ni te len di ril me si nin se bep le rin den bi -

ri, yu ka rı da ki ayet ler de vur gu lan dı ğı gi bi in san ça ba sı ile bir ben ze ri nin

ya zı la ma ma sın dan kay nak la nır. İş te bu im kan sız lık ne ka dar bü yük olur -

sa, mu ci ze de o den li bü yük tür. Do la yı sıy la Ku ran'ın üs lu bu nun yüz yıl -

lar dır mil yar lar ca in san ara sın dan, tek bir ki şi ta ra fın dan bi le tak lit

edi le mez olu şu, mu ci ze vi yö nü nün is pat la rın dan bi ri dir. F. F. Ar buth not,

The Const ruc ti on of the Bib le and the Ko ran (İn cil ve Ku ran'ın Ya pı sı)

ad lı ki ta bın da, Ku ran hak kın da şu yo rum da bu lun muş tur:

Ede bi ba kış açı sıy la de ğer len di ril di ğin de, Ku ran ya rı şi ir sel ya rı düz

ya zı ola rak ya zıl mış en saf Arap ça ya ör nek tir. Dil bi lim ci le rin ba zı

du rum lar da Ku ran'da kul la nı lan be lir li ka lıp ve ifa de ler le uyu şa cak

ku ral lar kul lan dık la rı ve Ku ran'a eş bir ça lış ma üret mek için bir çok

de ne me de bu lun ma la rı na rağ men, he nüz hiç bi ri nin bu ko nu da ba -

şa rı lı ol ma dık la rı bil di ril miş tir.43

Ku ran'ın an la tı mın da kul la nı lan ke li me ler hem an lam ba kı mın dan,

hem de üs lu bun akı cı lı ğı ve et ki si ba kı mın dan son de re ce özel dir. An -

cak Ku ran'ın Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı bil dir di ği kut sal bir ki tap ol -

du ğu na iman et mek is te me yen ler, çe şit li ba ha ne ler öne sü re rek in ka ra

yö nel miş ler dir. Al lah iman et me yen le rin Ku ran hak kın da ki ni te le me le -

ri ne kar şı aşa ğı da ki ayet ler de şöy le bil di rir: 

Biz ona (pey gam be re) şi ir öğ ret me dik; (bu,) ona ya kış maz

da. O (ken di si ne in di ri len Ki tap), yal nız ca bir öğüt ve apa çık

bir Ku ran'dır. (Ku ran,) Di ri olan la rı uya rıp kor kut mak ve ka -

fir le rin üze ri ne sö zün hak ol ma sı için (in di ril miş tir). 

(Ya sin Su re si, 69-70)

Ku ran'ın Ka fi ye Sis te min de ki Üs tün lük

Ku ran'ı tak lit edi le mez ya pan un sur lar dan bir di ğe ri de, Ku ran'ın
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ede bi ya pı sın dan kay nak la nır. Ku ran Arap ça ol ma sı na rağ men, Arap

ede bi ya tın da kul la nı lan ka lıp lar dan hiç bi riy le ben zer lik ta şı maz. 

Ku ran'da ki ka fi ye sis te mi ne "se ci" de ni lir ve dil bi lim ci ler Ku ran'da ki

bu ka fi ye kul la nı mı nı da mu ci ze ola rak ifa de et mek te dir ler. Ün lü İn gi liz

bi lim ada mı Prof. Adel M. A. Ab bas, Ku ran'ın dil bi lim açı sın dan bir mu -

ci ze ol du ğu nu is pat la mak üze re ha zır la dı ğı

Sci en ce Mi rac les (Bi lim sel Mu ci ze ler) ad lı

ki ta bın da, Ku ran'da kul la nı lan harf le ri, ka fi -

ye sis te mi ni gra fik ve şe ma lar ara cı lı ğıy la

kap sam lı ola rak in ce le miş tir. Bu ki tap ta Ku -

ran'da ki ka fi ye sis te mi ile il gi li ol duk ça dik -

kat çe ki ci tes pit ler de bu lun muş tur.

Bi lin di ği, gi bi Ku ran'da, 29 su re 1 ya da

1' den faz la sem bo lik harf le baş lar. "Mu katt a

harf le ri" ola rak bi li nen bu harf ler, ay nı za -

man da baş lan gıç harf le ri ola rak da ad lan dı -

rı lır lar. Arap ça da ki 29 harf ten 14 ta ne si,

mu ka tta harf le ri ni oluş tu rur: Ayn, Sin, Kaf,

Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Kef.

Bu harf ler den "Nun" har fi nin Ka   lem Su re si'nde ki kul la nı mı na ba -

kıl dı ğın da, ayet le rin %88,8'in de "Nun" har fi ile ka fi ye ol du ğu gö rü lür.

Şu ara Su re si'nin %84,6'sı, Neml Su re si'nin %90,32'si, Ka sas Su re si' nin

%92,05'i "Nun" har fi ile ka fi ye len miş tir.

Ku ran'ın ta ma mı göz önün de bu lun du rul du ğun da ise, %50,08'in -

de "Nun" har fi ile ka fi ye ya pıl dı ğı gö rü lür. Di ğer bir de yiş le Ku ran'da ki

ayet le rin ya rı sın dan faz la sı "Nun" har fi ile bi ter. Ay nı uzun luk ta ki hiç -

bir ede bi ça lış ma da, met nin ya rı sın dan faz la sın da tek ses ile ka fi ye ya -

pıl ma sı müm kün ol ma mış tır. Bu sa de ce Arap ça için de ğil, tüm dil ler

için ge çer li dir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 109

Prof. Adel M. A. Abbas'ın
Science Miracles (Bilimsel

Mucizeler) adlı kitabı



Ku ran'ın ka fi ye açı sın dan ge nel in ce le me si ya pıl dı ğın da ise, ka fi ye -

le rin yak la şık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harf le ri ta ra fın dan oluş tu -

ru lan üç ses ten (n, m, a) oluş tu ğu gö rü lür.44 "Nun" har fi nin dı şın da,

ayet le rin %30'u "Mim", "Elif " ya da "Ya" ile ka fi ye li dir. 
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Sure numarası

2
3
7
10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

Surenin ismi

Bakara 
Al-i İmran

Araf 
Yunus
Hud

Yusuf
Rad

İbrahim
Hicr

Meryem
Taha
Şuara
Neml
Kasas

Ankebut
Rum

Lokman
Secde
Yasin
Sad

Mümin
Fussilet

Şura
Zuhruf
Duhan
Casiye
Ahkaf

Kaf
Kalem

Nun harfi sayısı

193
121
193
98
56
93
5
6
81
5
-

192
84
81
59
54
7

27
71
18
32
30
6
78
44
30
26
-

42

Mukatta harfleri ile başlayan surelerden "Nun" harfi ile biten ayetlerin
dağılımı:

Yu ka rıda ki tab lo mu ka tta (sem bo lik) harf leriy le başla yan su re ler de, "Nun" har fi ile
so na eren ayet le rin da ğılımını gös ter mek te dir.



Aşa ğı da ki su re ler de ise bu dört harf le ya pı lan pek çok ka fi ye den yal -

nız ca bir kaç ör nek yer alı yor. 
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Kafiyelerde en çok kullanılan dört ses:

Yu ka rıda ki tab lo da Ku ran'ın ka fi ye sis te mi nin %79,92'si ni oluştu ran 4 har fin
oran tılı bir şe kil de da ğılımı  görülmektedir..

Ayet

numarası

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Müminun Suresi

Kad efleha elmu'minun

Elleziyne hum fi salatihim haşiun

Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun

Ve elleziyne hum lizzekati failun

Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun

... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn

... fe ulaike hum eladun

Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun

Ve elleziyne hum ala salavatihim yuhafizun

Ulaike hum elvarisun

... hum fiha halidun

Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn

Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn

... fe tebareke Allahu ehsenu elhalikiyn

Sümme innekum beade zalike lemeyyitun

Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun

... ve ma kunna an elhalki gafiliyn

Harf

Sesler

Ayet sayısı

Yüzde  oranı

(%)

a

949

15,22

y

246

3,94

m

666

10,68

n

3123

50,08

Toplam

4984

79,92
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Ayet

numarası

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Enam Suresi

... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun

... sümme entum temterun

... ve yealemu ma teksibun

... illa kanu anha muaridiyn

... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun

... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn

... in haza illa sihrun mubiyn

... sümme le yunzarun

... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

... ma kanu bihi yestehziun

Ayet

numarası

1
2
3
4
5
6

Nahl Suresi

... ve teala amma yuşrikun

... ennehu la ilahe illa ena fettakun

... teala amma yuşrikun

... fe iza huve hasiymun mubiyn

... ve menafiu ve minha te'kulun

Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun

Ayet

numarası

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rum Suresi

... ve lakinne eksere ennasi la yealemun

... ve hum an elahiretihum gafilun

... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafirun

... ve lakin kanu enfusehum yazlimun

... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun

... sümme ilayhi turceun

... yublisu elmucrimun

... ve kanu bişürekaihim kafiriyn

Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrakun

... fe hum fi ravdatin yuhberun



Adnan Oktar (Harun Yahya) 113

Ayet

numarası

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Yunus Suresi

... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun

... ulaike ashabu ennari hum fiha halidun

... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun

... in kunna an ibadetikum leğafiliyn

... ve dalle anhum ma kanu yefterun

... fe kul e fe la tettekun

... fe enna tusrafun

... ennehum la yu'minun

... fe enna tu'fekun

Ayet

numarası

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ankebut Suresi

... inne Allahe leğaniyyun an elalemiyn

... ve lenecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun

... feunebbiukum bima kuntum teamelun

... lenudhilennehum fi essalihiyn

... ev leyse Allahu biealeme bima fi suduri elalemiyn

... ve leyealemenne elmünafikiyn

... innehum lekazibun

... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun

... feehaze hum ettufanu ve hum zalimun

Ayet

numarası

12
13
14
15
16
17
18
19

Neml Suresi

... innehum kanu kavmen fasikiyn

... haza sihrun mubiyn

... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn

... min ibadihi elmu'miniyn

... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn

... fe hum yuzeun

... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun

... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn
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Ayet

numarası

23
24
25
26
27

Nisa Suresi

... inne Allahe kane gafuren rahiymen

... inne Allahe kane aliymen hakiymen

... ve Allahu gafurun rahiymun

... ve Allahu aliymun hakiymun

... en temiylu meylen aziymen

Ayet

numarası

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Maide Suresi

... fe inyehrucu minha fe inna dahilun

... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn

... inna hahuna kaidun

... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn

... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn

... kale innema yetekabbelu Allahu min elmuttakiyn

... inni ehafu Allahe rabbe elalemiyn

... ve zalike cezau ezzalimiyn

... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn

... fe esbaha min elnadimiyn

Ayet

numarası

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Araf Suresi

... ve zikra lilmu'miniyn

... kaliylen ma tezekkerun

... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun

... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn

... ve leneselenne elmurseliyn

... ve ma kunna gaibiyn

... fe ulaike hum elmuflihun

... bima kanu biayatina yazlimun

... kaliylen ma teşkurun

... lem yekun min essacidiyn
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Ayet

numarası

62
63
64
65
66
67
68
69

Bakara Suresi

... ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

...  ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun

... lekuntum min elhasiriyn

... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn

... ve mev'izeten lilmuttakiyn

... euzu billahi en ekune min elcahiliyn

... fe ef'alu ma tu'merun

... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn

Ayet

numarası

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Al-i  İmran Suresi

... ve ettaku Allahe leallekum tuflihun

Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn

... leallekum turhemun

... uiddet lilmuttakiyn

... ve Allahu yuhibbu elmuhsiniyn

... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun

... ve niame ecru elamiliyn

... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn

... ve mev'izetun lilmuttakiyn

... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn

.. ve Allahu la yuhibbu ezzalimiyn

Ayet

numarası

7
8
9
10
11
12
13
14

Tevbe Suresi

... inne Allahe yuhibbu elmuttakiyn

... ve ekseruhum fasikun

... innehum sae ma kanu yeamelun

... ve ulaike hum elmuatedun

... ve nufassilu elayati likavmin yealemun

... leallehum yentehun

... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn

... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn
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Ayet

numarası

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hicr Suresi

... ve ma yeste'hirun

… inneke le mecnun

... in kunte min essadikiyn

... ve ma kanu izen munzariyn

... ve inna lehu lehafizun

Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn

... kanu bihi yestehziun

Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn

... kad halet sunnetu evveliyn

... fihi yearucun

... nahnu kavmun meshurun

Ayet

numarası

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nur Suresi

... ve ma ulaike bilmu'miniyn

... feriykun minhum muaridun

Ve in yekun lehum elhakku ye'tu ileyhi muziniyn

... bel ulaike hum ezzalimun

... ve ulaike hum elmuflihun

... fe ulaike hum elfaizun

... inne Allahe habiyrun bima teamelun

... ve ma ala erresuli illa elbalağu elmubiyn

... fe ulaike hum elfasikun

Ayet

numarası

5
6
7
8
9
10
11
12

Enbiya Suresi

... felye'tina biayetin kema ursile elevvelun

... e fe hum yu'minun

... in kuntum la tealemun

... ve ma kanu halidiyn

... ve ehlekna elmusrifiyn

... e fe la teakilun

... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn

... hum minha yerkudun



İki  yüz-üç  yüz sa tır lık bir şi ir de, ka fi ye nin iki üç ses le oluş tu rul -

ma sı bu ese re baş ya pıt de ne cek ka dar önem li bir özel lik ka zan dı ra bi-

lir. An cak Ku ran'ın uzun lu ğu, içer di ği bil gi ler ve hik met li an la tım göz

önün de bu lun du rul du ğun da, bu tür bir ka fi ye kul la nım şek li nin ne

den li ola ğa nüs tü bir du rum ol du ğu da ha iyi an la şı la cak tır. Çün kü Ku -

ran in san la ra reh ber olan ima ni bir ki tap ola rak, tüm ede bi üs tün lük le -

ri nin, sos yal ve  psi ko lo jik ko nu la rı nın ya nı sı ra, fi zi ki bi lim ler le il gi li

bir çok ko nu yu da içe rir. Do la yı sıy la böy le si ne çe şit li ve il mi ko nu la rı

içe ren Ku ran'da, bu ka dar az ses le ka fi ye sağ lan ma sı in san ça ba sıy la

ger çek leş ti ri le me ye cek bir du rum dur. Bu ba kım dan Arap di li uz man -

la rı Ku ran'ı "ke sin lik le tak lit edi le mez" ola rak ta nım la mak ta dır lar.
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Bu ki tap ta so nuç bö lü mü ne ka dar in ce le di ği miz tüm bil gi ler, biz -

le re açık bir ger çe ği gös ter mek te dir: Ku ran öy le bir ki tap tır ki, için de

ve ri len ha ber le rin hep si doğ ru çık mış tır ve çık mak ta dır. Bi lim sel ko nu -

lar da, geç miş ten ve ge le cek ten ve ri len ha ber ler de ya da ma te ma tik sel

şif re le me ler de o dö nem de hiç bir in san ta ra fın dan bi li ne me ye cek ger -

çek ler ayet ler de ha ber ve ril miş tir. Bu bil gi le rin o dö ne min bil gi dü ze -

yiy le ve tek no lo ji siy le edi nil me si müm kün de ğil dir. El bet te ki bu du -

rum, Ku ran'ın in san sö zü ola ma ya ca ğı nın apa çık bir is pa tı dır. 

Ku ran, her şe yi yok tan var eden ve il miy le tüm var lık la rı ku şa tan

Yü ce Al lah'ın sö zü dür. Al lah bir aye tin de, Ku ran'la il gi li ola rak, "... Eğer
o, Al lah'tan baş ka sı nın ka tın dan ol say dı, kuş ku suz için de bir çok çe liş -
ki ler bu la cak lar dı" (Ni sa Su re si, 82) bu yur mak ta dır. Ku ran'ın için de yer

alan her bil gi, bu İla hi ki ta bın bi lin me yen giz li mu ci ze le ri ni or ta ya koy -

mak ta dır. İn sa na dü şen ise, Al lah'ın in dir di ği bu İla hi ki ta ba sım sı kı sa -

rıl mak ve onu ken di si ne yol gös te ri ci ola rak ka bul et mek tir. Al lah,

Ku ran'da biz le re şöy le bil di rir:

Bu Kur'an, Al lah'tan baş ka sı ta ra fın dan ya lan ola rak uy du -

rul muş   de ğil dir. An cak bu, önün de ki le ri doğ ru la yan ve Ki -

ta bı ay rın tı lı ola rak açık la yan dır. Bun da hiç şüp he yok tur,

alem le rin Rab bi den dir. Yok sa: "Bu nu ken di si ya lan ola rak

uy dur du" mu di yor lar? De ki: "Bu nun ben ze ri olan bir su re

ge ti rin ve eğer ger çek ten doğ ru söz lüy se niz Al lah'tan baş ka

ça ğı ra bil dik le ri ni zi ça ğı rın." (Yu nus Su re si, 37-38)

Bu in dir di ği miz mü ba rek bir Ki tap'tır. Şu hal de O'na uyun

ve kor kup-sa kı nın. Umu lur ki esir ge nir si niz. 

(Enam Su re si, 155)
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Kuran Allah'ın Sözüdür
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Evrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan

başka bir şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır'dan ve Sümerlerden bu

yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hurafe-

dir, bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden te-

sadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık

bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin

hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bu-

lunmasıyla çürümüştür. Üstelik, evrim teorisi hayatın temel yapı taşı

olan tek bir proteinin oluşumunu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin

kendi kendine tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu bilim tarafından

ortaya konmuştur. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış ol-

duğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini

ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü

altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dün-

yasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış

olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından

dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, zooloji, ar-

keoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in ge-

çersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıkla-

maktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özet-

lemekte yarar vardır.
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Darwin'i yıkan zorluklar

Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır'a, Sümerler'e kadar uzanan pagan

bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden gün-

deme geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli ge-

lişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı

kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir hayali atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya

dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sa-

dece sözde bir "mantık yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı

uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok

önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önün-

deki zorlukların gelişen
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bilim tarafından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlen-

direceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen

bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını

birer birer yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incele-

nebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklaya-

mamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici

bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya

koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak:
Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden

koful, mitokondri, lizozom, golgi cisimciği
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gibi çok sayıda kompleks organelden oluşan hücrenin nasıl meydana

geldiği, tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı tü-

rünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse

neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıkla-

yamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl

ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spon-

tane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin

tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabi-

leceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin

yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu

yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç

deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın

üzerine biraz buğday konmuş ve biraz bek-

lendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı

sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız

maddelerden türeyebildiğine bir delil sayı-
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lıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üzerindeki kurtlar ken-

diliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görül-

meyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını

yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri

inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin

olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda var-

dığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği

iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Mo-

lecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçer-

sizliği daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk ev-

rimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,

1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle, canlı hüc-

resinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye

çalıştı. Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak

ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef

hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranlık noktayı oluşturmaktadır." (Alexander I. Oparin,

Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196)
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Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın

kökeni konusunu çözüme kavuşturacak deneyler

yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından

1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya at-

mosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir

deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karı-

şıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında

kullanılan birkaç organik molekül (amino

asit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama

gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadığı ve

deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya

koşullarından çok farklı olduğu, ilerleyen yıl-

larda ortaya çıkacaktı. ("New Evidence on Evolu-

tion of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the

American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti. (Stanley Miller, Mole-

cular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Mole-

cules, 1986, s. 7)

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip

olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yer-

yüzünde nasıl başladı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)
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için son derece bü yük bir
aç maz dır. 



Hayatın Kompleks Yapısı 
Tek bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile

cansız maddeler bir araya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek

bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya
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bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir ta-

nesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır.

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu

gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için ye-

terlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2.Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60'a yakın enzim görevi gören

proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin

varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA

da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam

işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği

bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900

ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır:

DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile

eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğ-

rultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin

meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu
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ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir.

San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle

itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları

aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde

etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla

ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kal-

maktadır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American,

c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte

hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon"

mekanizmasına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının

isminden de açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon

Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam müca-

delesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı

düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır.

Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette
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bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı türüne,

örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce

sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni

adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiç-

bir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı. (Charles Darwin, The Origin of

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

Lamarck'ın Yanılgısı

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel deği-

şiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler

sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre züra-

falar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek

için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 
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Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı ki-

tabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara

dönüştüğünü iddia etmişti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The

Banner Of Truth Trust, 1988)

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle

kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek

başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış olu-

yordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın is-
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miyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyo-

nun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlı-

ların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları

sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak

geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kom-

pleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bı-

rakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler,

aksine her zaman için canlılara zarar verirler. Çernobil, Hiroşima, Naga-

zaki'de meydana gelen dehşet verici görüntüler tam olarak mutasyon-

ların meydana getirdiği sonuçlardır. Düzgün yapıdaki organizmalar

mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:
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Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel

bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya et-

kisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona

yıkım getirir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the

First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde

orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin

evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta iddia et-

tikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mutasyonların

aynı simetride aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı

oluşturması gerekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükem-

mel olarak eşit şekilde meydana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonların,

kalp kapakçıklarını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün kapak-

çıkları, kulakçıkları eşit uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı anda

meydana getirmesi gerekir. Vücudun her bir organında bunun bu si-

metri ve düzen sağlanmadığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı

ters, bir dişi farklı, tek gözü alnında tek gözü burunda garip yapılar or-

taya çıkar. Canlılıkta ise böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin id-

diasına göre mutasyonların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde

meydana getirmesi geremektedir. Oysa mutasyonların tümü zarar geti-

rir. Geçmişte, mutasyonların % 99'unun zararlı, %1'inin etkisiz olduğu

kabul edilmekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar, DNA'nın protein

kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu nedenle de zararsız olduğu

sanılan %1 oranındaki mutasyonların da uzun vadede zarar getirdiğini

ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları bu mutasyonlara “sessiz
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mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı olan mutasyonların ise akılcı,

uyumlu, simetrik, organları aynı anda meydana getirebilmeleri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek

gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan

kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir en-

feksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Organizma

zaten kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu

görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-

terdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan

genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" ola-

maz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına

hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekaniz-

ması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre

de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları:
Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün de

nasıl ortaya çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), za-

manla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmış-

lardır. Teoriye göre bu hayali dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun

bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-

malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik,

kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ayrıca bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rast-

lanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da

sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin

of Species, s. 172, 280)
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Kretase dönemine
ait bu timsah fosili
65 milyon yıllıktır.
Günümüzde yaşa-
yan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

Bu 50 milyon yıllık çınar
yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.

İtalya'da çıkarılmış bu
mene balığı fosili 54 - 37
milyon yıllıktır.



Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sa-

yısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa ha-

linde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş

formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katma-

nında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka

böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s.

172, 280) 

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rast-

lanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde

birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göster-

miştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler

ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız;

kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.

(Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British

Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,
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Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yara-

tıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, hiç-

bir sözde farklı tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya

çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü

evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane

iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve ek-

siksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle

olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı

canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer ek-

siksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sa-

hibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosil-

ler, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

tıklarını göstermektedir. Fosiller, "Biz evrim geçirmedik" demektedir. Yani

"türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılıştır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl

önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu

senaryoda dört temel "kategori" sayılır:
1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens
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Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka birşey değildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den

dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

tıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş

bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşı-

madıklarını göstermiştir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopitheci-

nes in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 139

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir
fo sil ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı
in san lar ile may mun lar ara sın da aşı la maz
bir sı nır ol du ğu nu gös ter me kte dir. Bu ger -
çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir -
ta kım çi zim ve ma ket le re umut
bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne
di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı
may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Aus-

tralopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait

fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu

şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir

ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en

önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Cur-

rent Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulgu-

ları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı böl-

gelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sa-

piens sapiens (insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, ken-

disi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu

çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri

diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrim-
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sel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural History, c.

85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar in-

celeyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma

yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly

Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılar-

dan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-

rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dal-

larına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre

en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.

Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler

gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuc-

kerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavram-

ları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu

şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-

lanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin

mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.

(Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publica-

tions, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorum-

lamalarından ibarettir.
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MÜSLÜMAN NEDEN EVRİMCİ OLAMAZ?

Bazı Müslümanlar, 1940-50'lerin bilgisiyle evrimin bilim tarafından des-
teklenen bir teori olduğunu zannederek, "Müslümanlar Darwin'den çok
önce evrimi biliyorlardı" gibi garip bir mantık örgüsüyle kendilerince İs-
lam'la evrimi bağdaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu mantık, ciddi bir bilgisiz-
liğin ürünüdür.  Bilim evrimin geçersiz olduğunu ispatlamıştır. Bilimin
gösterdiği gerçek Yaratılış'tır.

Müslümanın iman ettiği ve Kuran'da haber verilen, her şeyi Allah'ın ya-
rattığı gerçeğidir. Dolayısıyla bir Müslümanın, Eski Mısır ve Sümerler dev-
rinden kalan putperest bir hurafe olan ve her şeyi tesadüflerle açıklayan
evrim teorisi ile aynı şeyi savunuyor olması mümkün değildir. 

Elbette Allah dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kuran'da
bu yönde bir bilgi yer almamakta, evrimcilerin öne sürdüğü gibi türlerin
aşama aşama oluşumunu destekleyecek hiçbir ayet bulunmamaktadır.
Eğer böyle bir yaratılış şekli olsaydı, bunu, Kuran ayetlerinde detaylı açık-
lamaları ile görmemiz mümkün olurdu. Ancak tam tersine Kuran'da canlı-
lığın ve evrenin Allah'ın "Ol" emriyle mucizevi şekilde var edildiği bildiril-
mektedir: 

Kuran'da bildirilen gerçek insanın yoktan, en güzel biçimde yaratıldığı-
dır:
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Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha Kainat 
Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır

Allah Kuran'da kainat yaratılmadan önce insanları zer aleminde var et-
tiğini ve hepsinden söz aldığını bildirmiştir: 

Görüldüğü gibi ayette, kainat henüz var edilmeden önce insanların ya-
ratıldığı, kusursuz ve tam olarak var oldukları ve Allah'a söz verdikleri bil-
dirilmiştir. Ayetteki bilgiye göre, kainat henüz yoktur ama konuşan, duyan,
söz veren, tüm uzuvları ve fiziksel özellikleriyle tam insanlar vardır. 

Ayetin Arapçası ise şöyledir:

ve iz ehaze: ve çıkardığı, aldığı zaman
(iz: Hani, hatırla, o halde, öyleyse, o vakit, zaman, …dığında, 
…dığı vakit, çünkü, zira, …dığı için, sebebiyle)
rabbu-ke: senin Rabbin
min benî âdeme: Âdemoğullarından
min zuhûri-him: onların sırtlarından
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zurriyyete-hum: onların zürriyetlerini, onların soyları, onların nesilleri 
ve eşhede-hum: ve onları şahit tuttu
alâ enfusi-him: nefslerinin (kendilerinin) üzerine
e lestu: ben değil miyim?
bi rabbi-kum: sizin Rabbiniz
kâlû: dediler
belâ: evet
şehid-nâ: biz şahit olduk
en tekûlû: demeniz, demenize karşı (dememeniz için)
yevme el kıyâmeti: kıyâmet günü
innâ: muhakkak ki biz, gerçekten biz
kun-nâ: biz olduk, ... idik
an hâzâ: bundan
gâfilîne: gâfiller, habersiz olanlar

Ayette geçen ‘zürriyyet' kelimesi bu ayetin dışında Kuran-ı Kerim'de 18
yerde daha geçmektedir. Bu kelimenin kullanıldığı tüm ayetlerde ise anlamı,
İslam alimlerinin ittifakıyla, “insan nesli”dir. Bu ayette de, Adem'in zürriye-
tinden yani Hz. Adem (as)'ın soyundan, yani dünyada yaşamış ve yaşaya-
cak tüm insanlardan bahsedilmektedir. Zira, sadece Hz. Adem (as)'ın
kendisinden alınan bir ahid söz konusu  olsaydı, “hani Rabbin Adem'den
ahid almıştı” ifadesi kullanılırdı. Ayette geçen ‘hani Rabbin Adem oğulla-
rından ahid  almıştı' ifadesiyle, Hz. Adem (as)'ın zürriyeti, yani tüm insanlar
kast edilmektedir. 

Ayetin  başında yer alan ‘iz / hatırla o zamanı, hani' ifadesi ise, Hz. Adem
(as)'ın zürriyetine yani tüm insanlığa olan bu hitabın olduğu zamanı gösterir.
‘İz' kelimesi geçmişte olan bir olay hakkında  kullanılan zaman edatıdır. An-
lamı da ‘geçmişte olan bu olayı hatırla'dır.  Söz konusu olan tüm insanların
geçmişte, henüz kainat yaratılmadan önce, verdikleri sözdür.
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Kuran'ın bir başka ayetinde ise insanların iki defa ölüp dirildikleri haber
verilir:

İşte bu ayette bildirilen ilk ölüm ve dirilme, zer aleminde insanlar söz
verdikten sonra bir nevi ölmeleri, sonra Allah'ın anne ve babayı vesile edip
can vermesi ve dünyaya gelmeleri, yani dirilmeleridir. İkinci ölüm ise dün-
yadaki bildiğimiz fiziksel vefat olacak, ahirette de ikinci kez dirilme gerçek-
leşecektir. 

Kuran'da evrimle yaratılış olduğunu iddia edenlerin, “aşama aşama
insan oluştu” iddiaları bu durumda tamamen geçersizdir. İnsan dünyada
aşama aşama oluşmamıştır. Zer aleminde tüm insanlar Hz. Adem (as)
ve diğer peygamberler vardır. Hz. Adem (as)'ın ve diğer insanların bir
takım evrimsel süreçlerden geçerek bugünkü insan olduğu iddiası doğru
değildir. 

Hz. Adem (as) önce tüm insanlar gibi zer aleminde vardır, sonra cen-
nette yaratılmış, sonra da dünyaya gönderilmiştir:

Bir başka Kuran ayetinde ise tüm insanların zer aleminde Allah'a ver-
dikleri söz şöyle bildirilir: 
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Zer aleminde Allah'a söz verenler evrimcilerin iddia ettiği gibi yarım,
uzuvları tam gelişmemiş, yarı insan yarı başka varlıklar değildir. Tam ve
şuur sahibi insanlardır. Bu gerçek, Kuran'da evrimle yaratılış olmadığının
açık bir ispatıdır. 

Evrimi Savunan Müslümanlar, Meleklerin ve 
Cinlerin Yaratılışını Açıklayamazlar

İnsanın evrimle gelişim gösterdiğini iddia eden kişilere, meleklerin ve
cinlerin nasıl yaratıldığı sorulduğunda ise cevapları "Allah yoktan yarattı"
olacaktır. Cinleri ve melekleri Allah'ın yarattığını bilip kabul eden bu kişilerin,
Allah'ın, insanı da aynı şekilde yaratmış olduğunu düşünememeleri, bunu
akledememeleri oldukça vahimdir. Meleği "Ol" emri ile bir anda yaratan
Yüce Rabbimiz'in, insanı da aynı şekilde yaratmış olduğunu görememeleri
çok şaşırtıcı bir durumdur. Allah aynı şekilde melekleri de insan görünü-
münde bir anda yaratmaktadır. Hz İbrahim (as)'a gelen ziyaretçi melekler
tam ve kusursuz birer insan görünümündedirler ve bir anda yaratılmışlardır. 

Allah Kuran'da cinlerin, insanlardan farklı olarak, ateşten yaratıldıklarını
haber vermiştir: 

Kuran'da haber verildiği gibi, meleklerin yaratılışı da insanın yaratılışın-
dan çok farklıdır. Ayette meleklerin yaratılışı şöyle bildirilmektedir:
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Ayette yer alan ifadeden açıkça anlaşıldığı üzere melekler görünüm ola-
rak da insanlardan çok farklıdırlar. Ayrıca Kuran'da hem meleklerin hem de
cinlerin insanlardan önce yaratıldığı haber verilmektedir. Allah için yaratmak
çok kolaydır. Rabbimiz hiçbir sebep olmadan yoktan var edendir. Cinleri
ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da evrime
gerek olmadan, ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Aynı durum hay-
vanlar ve bitkiler gibi diğer canlılar için de geçerlidir. Kuran'da bildirilen açık
gerçek şudur: Allah canlıların hiçbirini evrimleştirmeden, yani türleri başka
türlere dönüştürmeden bir anda yoktan var etmiştir.

Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da Haber Verilen            
Mucizelere Açıklama Getiremezler

Kuran'da Hz. Musa (as)'ın elindeki asayı yere attığında, Allah'ın dileme-
siyle bu asanın canlı bir yılana dönüştüğü bildirilmektedir. Hz. Musa (as)
asasını yere attığında asa, yani cansız bir ağaç dalı canlı bir yılana dönüş-
mekte, eline aldığında yılan tekrar cansız bir ağaca dönüşmektedir, sonra
tekrar yere attığında yine can bulmaktadır. Yani cansız bir madde, canlan-
makta, sonra ölmekte, sonra yine canlanmaktadır. Böylece Allah bu muci-
zesiyle insanlara, sürekli Yaratılış'ı göstermektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur:
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Hz. Musa (as) elindeki asasını yere attığı anda, Allah'ın lütfuyla, cansız
bir odun parçası halindeki asa, hızla hareket eden, diğer şahısların or-
taya koyduklarını yutan, yani sindirim sistemi de olan tamamen canlı
bir varlığa dönüşmektedir. Bu değişim, aniden gerçekleşmektedir.
Böylece Allah insanlara canlılığın nasıl yoktan var edildiğinin bir örneğini
göstermektedir. Cansız bir madde, sadece Allah'ın dilemesiyle, yani "Ol"
emriyle can bulmaktadır. Allah'ın Hz. Musa (as)'a lütfettiği bu mucize, eski
Mısırlıların batıl evrim inanışlarını bir hamlede yerle bir etmiştir. Hz. Musa
(as)'a muhalif olan insanlar dahi hemen o an gerçeği kavrayıp, batıl inanış-
larını bırakıp, Allah'a iman etmişlerdir.

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın da çamurdan kuş biçiminde birşey yaptığı,
sonra bunun içine üflediğinde, Allah'ın dilemesiyle, bu kuşun hayat bulup
canlandığı haber verilmiştir:

Bu kuş, hiçbir sebebe bağlı olmadan, Allah'ın dilemesi ve mucizesiyle,
can bulmaktadır Cansız bir maddeden can sahibi olan kuş, Yüce Allah'ın
örneksiz, sebepsiz, üstün yaratışının örneklerinden biridir. Hz. İsa (as) da,
Allah'ın lütfettiği bu mucizeyle, evrimci düşüncenin mantıksızlığını ve ge-
çersizliğini gözler önüne sermektedir. Kendilerince İslam'la evrimi bağdaş-
tırmaya çalışanların ise Rabbimiz'in bu mucizelerini açıklayabilmeleri
mümkün değildir. 
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Allah cinleri, melekleri, hurileri, gılmanları, cennet vildanlarını, cen-
net köşklerini, cennet bahçelerini, cehennemi, cehennem bekçilerini
nasıl evrimle yaratmadıysa insanı da evrimle yaratmamıştır. Allah cen-
netteki tüm detayları; yüksek köşkleri, süsleri, bahçeleri, kuşları, yiyecekleri
ve sonsuz nimetleri herhangi bir evrim süreci olmadan, bir anda, yoktan
yaratmıştır. Cennetteki köşkler, sütten ırmaklar, kıyafetler, tahtlar, takılar
Allah'ın "Ol" demesiyle olmuştur. Bunların gerçekleşmesi için sebeplere,
inşaat ustalarına, terzilere, zanaatkarlara vs. ihtiyaç yoktur. Hurma, incir
gibi cennet meyveleri; inci, sedef gibi cennet takıları nasıl ki cennette ev-
rimle var olmadıysa, bu dünyada da evrimle var olmamıştır. Bu dünyada
da cennette de hiçbir yaratma "evrimle" değildir. (Detaylı bilgi için bkz.;
Kuran Darwinizm'i Yalanlıyor, Harun Yahya (Adnan Oktar)) 

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-

niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocuk-

ların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya ge-

lerek önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında aynı atomlar hayali bir

şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. 

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, po-

tasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Ancak

bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluş-

turamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin

aslında savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar

adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bu-
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lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak

bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, is-

tedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün

olmayan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve

nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Va-

rillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu

uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyar-

larca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir

canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa

hepsini kullanmak serbest olsun. 

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çı-

kartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa-

ğanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri,

muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, kar-

puzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülün-

leri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden

hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı

varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar bir araya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını
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bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim

teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı

iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu

gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kı-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak

düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dön-

üştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük

bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyin-

deki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi dü-

şünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bu-

lunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,

ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Ör-

neğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra

başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en

gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis

bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler
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kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştiril-

mektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğu-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu

göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir,

oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün değildir. Kaldı ki bu, suni bir üç boyuttur. Arka taraf

bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gör-

düğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da televiz-

yonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 
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İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizma-

nın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, "odanızda

duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar bir araya geldi

ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne düşünürsünüz?

Binlerce kişinin bir araya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yap-

sın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet tesa-

düfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de

tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak

için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak

kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta

kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa

aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyalle-

rine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede

olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani

beyin, ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Do-

layısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin

içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler

beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir

orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir

ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda

hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi

ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim ol-

duğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebil-

mek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses
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için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları,

müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu

çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye, bu teknolojiyi üret-

mek için çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluş-

turduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik

başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki

teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan

kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli

algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan

yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yap-

tığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı

birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bun-

ların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve Duyan
Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuş-

ların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde

rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç

duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime

aittir?
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Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait değildir. İşte bu yüzden, her şeyin maddeden ibaret oldu-

ğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç

duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'na hayran olup,

O'na sığınması gerekir. 
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Materyalist Bir Hurafe

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kö-

keni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekaniz-

malarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin

gerektirdiği ara formların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir.

Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak

bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren

modeli, sabit durum teorisi gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden

çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmak-

tadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak

göstermeye ve karşı görüşleri susturmaya bile çalışmaktadırlar. Peki

neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya

getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemekte-

dirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard

Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf

etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir

açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye

girmesine izin veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted

World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz

maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;

örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaç-

ların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki et-

kileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin

içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan

varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle sa-

vunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-

diren Yüce Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teo-

risinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi bilim

adamlarının; Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun

158 Kuran Mucizeleri - Cilt 2



yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananların arasında bilim adam-

ları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlar da vardır. Bu nedenle evrim

teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kul-

lanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece

aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan,

gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı

bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İb-

rahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kav-

minin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya

tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu

durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insan-

ların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma

düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöy-

ledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürle-

miştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf Suresi,

179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir

topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-
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nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara,

saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir.

Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atom-

ların ani bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin,

akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için

uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız

kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanması-

nın, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa (as)

ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa

(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'dan, kendi

"bilgin büyücüleri" ile karşı karşıya gelmesini ister. Hz. Musa (as) bu

karşılaşma için insanların toplandığı bir bayram gününü ve kuşluk vak-

tini seçer. Hz. Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce

onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini büyü-

lediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş

oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la

-Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleye-

bilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduk-

larını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir de

baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böy-

lece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.
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Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın cansız

bir tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlanması ve

diğer her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi, Firavun ve

taraftarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde

bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin

yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu in-

sanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bi-

limsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları

savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse

gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük

duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savu-

nan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin

tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna

oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz

bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggeridge,

The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya ta-

rihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlana-

caktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında

insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sır-

rını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaş-

kınlıkla düşünmektedir.
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